
סוכת 
התורה 

בסייעתא דשמיא | י"ג תשרי תשפ"ב | 19.9.2021 | גיליון 157

| מגזין תוכן לבית ולמשפחה

 מיוחד: שיחת חג נדירה במעונו של 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב 

 פוברסקי שליט"א עם חתנו הגאון הגדול
 רבי חיים פרץ ברמן שליט"א ראש ישיבת פוניבז'

הרה"ג רבי אליאב מילר שליט"א

 בנין הסוכה - סמל 
ודוגמא לעבודת האדם

 מרן המשגיח הגה"צ 
רבי חיים וואלקין שליט"א 

"והיו עיניך רואות" • מתנת חג לקוראי 'במה'
קישוט מרהיב לסוכה מרבן של ישראל שליט"א

סוכה בגיהינום של אושוויץ
מיוחד: שיחת חג עם הגה"צ רבי יקותיאל יהודה 
מייזליש שליט"א, רבה של סיגייט בארה"ב, על מאורעות 
השואה שחווה בגיהינום עלי אדמות יחד עם אביו הגה"צ 
 הנודע בעל 'מקדשי השם' זצוק"ל • "למען ידעו..."
 הרה"ח ר' טוביה פריינד שליט"א, ארה"ב

שמחת חג
עם ר' זאנוויל ויינברגר 

ראיון חגיגי  

חינם ִו<ד ַהּנֹוֶפ<ֶלת <ת ָדּ ָהַרֲחָמן <הּוא ָיִקים <ָלנּו ֶא<ת ֻסַכּ



מבית  החדשות  סמסונג  סדרות  עם  החדשה  לשנה  מתקדמים 
ההנעלה  ההלבשה  למבחר  ש"ח   150 במתנה  ומקבלים  הדרן 
והחורף  הבעל"ט  החגים  לכבוד  ולילדים  לבית   והאקססוריז 
במכלול החנויות החדש של הדרן הענק בארץ!

 לשנה החדשה  נכנסים 
עם טאבלט חדש הדרן

 ויוצאים 
 לשופינג חגים 

במתנה! בתוקף עד 1.10.21 | בכפוף לתקנון | טל"ח | אחר שליחת חשבונית, מימוש תוך 30 יום מהרכישה

פשוט עובד

חייגו: 072-3945377
הדרן ירושלים סניף הבית: כנפי נשרים 26 ירושלים ליד רמי לוי | הדרן קניון רמות M דיגיטל ק"ג 
| הדרן אלעד סלולר  הדרן רב שפע מאסטרפון שמגר 23   | פון הפסגה 8  וגן כספי  הדרן בית 
מהדרין בן שטח 8 | הדרן אשדוד אינפון יהודה הנשיא 10 | הדרן כרמיאל לייטנר מובייל אילנות 17



הדרן. מאתרגים 
את המשפחה

פשוט עובד

חייגו: 072-3945377
דיגיטל ק"ג   M הדרן קניון רמות  | לוי  רמי  ליד  ירושלים  נשרים 26  כנפי  סניף הבית:  ירושלים  הדרן 
סלולר  אלעד  הדרן   |  23 שמגר  מאסטרפון  שפע  רב  הדרן   |  8 הפסגה  פון  כספי  וגן  בית  הדרן 
הדרן כרמיאל לייטנר מובייל אילנות 17  | הדרן אשדוד אינפון יהודה הנשיא 10   | מהדרין בן שטח 8 

בזכות פיתוחי קצה המתחדשים יום יום ושעה שעה אתם נהנים 
ממעצמת הדרן - פסגת החדשנות לצד פסגת הכשרות.

הדרן מאחלת לעשרות אלפי לקוחותיה ולכל בית ישראל:

חג שמח!

 הוא חזר ובגדול! סים שמור הדרן 
הנפתח רק במכשירי הדרן להגנה כפולה!
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גם בשנת השמיטה
55 סלטי אחלה בכשרות מהודרת בכל נקודות המכירה

טעם של בית

 עפ״י פסקי מרן
ה׳חזון איש׳ זצ״ל

שימו לב לחותמת הכשרות ע«ג האריזות 

בשמיטה   
מברכים על המגוון
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שירותים מקצועיים רשמיים בארה"ב
למוסדות וארגונים ישראליים

הקמה וניהול עמותות ומוסדות ציבור בארה"בהקמה וניהול עמותות ומוסדות ציבור בארה"ב
Non-pro�t organization / 501c3Non-pro�t organization / 501c3

טלפון בארה"ב: 848.2991110  | 03.6191888 טלפון בארה"ב: 848.2991110טלפון בישראל:  | 03.6191888 טלפון בישראל:

Email: iדוא"ל:  n f o@ l a k e w o o d s s . c om

Lakewood Special Services

TAX

+1.848.299111003-6191888
732.753.3133info@lakewoodss.com



שנה מתוקה עם המון...



חברתיותקבוצות 
העשרה וכלים לילדים בגילאי 5-9

קבוצותלאור הביקוש
נוספות

קידום מיומנויות תקשורת וכישורים חברתיים
בשיתוף מרכז מעוף- המרכז לקידום רב תחומי התפתחותי התנהגותי חברתי

הנחיית קבוצות חברתיות דרך הנאה ומשחק, קבוצות גיל: 5-9 (בנים ובנות בנפרד)
הבנת כללים וחוקים חברתיים (טקט) | ערנות, יזימה ומעורבות חברתית | הצטרפות והתנהלות בקבוצה על פי מודל B.E.C.Iמנתחות התנהגות ומנחות קבוצות חברתיותמונחות ע"י:

| פתרון בעיות וקונפליקטים חברתיים | תכנון טקטיקה | ניהול שיחה | הבנת סיטואציה חברתית | ועוד
לפרטים והרשמה ימים א' ב ד' ה' בין השעות 20:30-22:00

ייעוץ טלפוני התפתחותי התנהגותי חברתי ללא עלות ע"י מרפאות בעיסוק, 

קלינאיות תקשורת,  מטפלות רגשיות ומנתחות התנהגות.

הכוונה מדויקת ודיסקרטית בנושאי חינוך ע"י מחנכים ואנשי מקצוע

מוקד חינוך
בני ברק
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כולם רוצים
להתבשר על זה

אחדות.

ליוסי

לאמא

טעם 
מעולה

איכות
ללא פשרות

כשרות 
מהודרת

לאבא

להשיג בנקודות המכירה המובחרות
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שירות לקוחות אחדות: 08-860-7169

מותג העופות והבשרים "אחדות"
בכשרות הרב לנדא והרב רוזנבלט רבני ב"ב

מביא עבורכם את הטוב ביותר, עד הצלחת.

תנו
שו או

חפ

במיתוג

ש!
החד
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בצילא דמהימנותא – הסוכה נותנת כח  

בקדמת הבמה

חינם!

בחנויות
מדי יום חמישי בערים החרדיות 

ברחבי הארץ

במייל
מדי יום חמישי בתיבת המייל 

הפרטית שלך

כל הדרכים לקבלת מגזין 'במה' עד אליכם: מגזין התוכן
הנקרא ביותר!

כל המאמרים לקריאה גם באתר במה < 

במעמד הקבלת פני רבו שהתקיים בחול המועד סוכות 
לפני שנתיים בירושלים לרבן של כל בני הגולה מרן 
חביבו,  בנו  משמו  הביא  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח 
הגאון הגדול רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א על המעלה הגדולה 

אחד  כל  שיכול  המיוחדת  והסגולה 
לזכות בחג הסוכות: 

השואבה  בית  בשמחת  "העניין 
הוא שמחה של מצוה, לקיים מצוה 
בסוכה  התוספות  שמחה.  מתוך 
תחילת פרק החליל מביא ירושלמי 
על  ששרתה  הראשונה  שהנבואה 
יונה בן אמיתי היתה בזמן ששמח 
בבית  השואבה  בית  בשמחת 

המקדש. 
מביא  לולב  הלכות  "בסוף 
על  שהעידו  ברורה'  ה'משנה 
האריז"ל, שאמר שהמעלה העליונה 

על  לו  באה  הקודש(  )רוח  שהשיג 
ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצוה. והרי סוכות זה זמן 
שמחתנו, כדכתיב ושמחתם לפני ד' שבעת ימים )והביאור הגר''א 
בסימן תר''ס כתוב שהטעם שאבל לא מקיף עם הלולב את הבימה 

הוא משום שחסר לו בשמחה(. 
"אם כן, סוכות זה זמן מסוגל להגיע לדרגות גבוהות אם יקיימו 
מצוות מתוך שמחה, לכן צריכים להשתדל שכל מצוה שמזדמנת 
לידו, אם זה ד' מינים, אם סוכה, אם זה תלמוד תורה, אם זה כיבוד 

אב ואם, ונזכה כולנו להגיע למעלות עליונות".
•   •   •

ראש  מרן  עורר  אלו,  בימים  לכל אחד  הנוגע  ונוקב  נפלא  מסר 

ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א:
בצילא  בסוכה  ימים  שבעת  נמצאים  שאנו  יודעים  "אנו 
דמהימנותא, אומר הזוהר הקדוש, כי חג הסוכות יש לנו איזו בחינה 
להיות בצל השכינה כל שבעת ימים, אבל יהודי צריך להיות בצל ד' 
כל השנה. כתוב בשם האר"י הקד', 
כדי להחזיק בכל המדרגות שזכינו 
נותנת  הסוכה  השנה,  ימות  לכל 
את הכח להיות לפני ד' לא רק בחג 

הסוכות, אלא לכל השנה.
זוכים  היקרים  הישיבות  "בני 
כולה,  השנה  כל  ד'  לפני  להיות 
ד'  לפני  הן  הקדושות  הישיבות 
ד'  אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  ואין 
יש  אבל  בלבד.  הלכה  של  אמות 
זמנים ומצבים שלא נמצאים בתוך 
נמצאים  כשלא  גם  המדרש.  בית 
בביהמ"ד, בן ישיבה נשאר לפני ד' 
בכל המצבים, אין מצב שמתנתקים 
מהתורה, אין מצב שאדם לא נמצא לפני ד', מחוברים לתורה, זה 
וטמונים  ספונים  להיות  השנה,  כל  ד'  לפני  להיות  שלנו  התפקיד 
בהיכלי התורה שמגינים עלינו מהרחוב הסואן גם בזמנים שצריכים 

לצאת מביהמ"ד. 
"בן תורה נשאר בביהמ"ד ונשאר לפני ד', השמחה שאנו זוכים 
אשרינו מה טוב חלקינו ששמת חלקינו מיושבי ביהמ"ד ולא שמת 
רוח  נח  ועושה  התורה  שעמלו  מי  אשרי  קרנות,  מיושבי  חלקינו 
ליוצרינו, נזכה כולנו לקבל מהרה משיח צדקנו, לראות את השמחה 

הגדולה של ושמחת לפני ד' בביהמ"ק".
במה

צילום: שוקי לרר
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שהביאה  בעולם  היחידה  הזיכרון  שיטת  ‘קל-לזכור’ 
7 שנות  סיפורי הצלחה מופלאים, במהלך  למעלה מ-3000 
פעילות משגשגת, באמצעות קורס מקצועי, ותוכנת מחשב 
תחושת  עם  רוחנית,  לחוויה  הלימוד  את  שהופכת  גאונית 
סיפוק מעצימה, ומאפשרת לכל לומד באשר הוא לזכור את 

כל תלמודו לתמיד. 

נפלאה.  בבשורה  התורה  עולם  התחדש  שנים  כ-7  לפני 
וכבשה את  רבים,  פורסמה בשער בת  ז”ל  היעב”ץ  שיטת 
המעשה  לשפת  המותאמת  מיוחדת  תכנית  התורה.  עולם 
וחזרה  והתשובות  השאלות  שיטת  ע”פ  ובדורנו,  בימינו 
סקולט  יהושע  הרב  והתקין  תיכן  אשר  פה,  בעל  עצמית 
הגרח”ק  התורה  שר  מרן  עם  בחברותא  שלמד  שליט”א 

שליט”א. 

המבורכת  השיטה 
נחלת  להיות  הפכה 
 3000 מעל  כיום  הכלל. 
תורה  בני  אברכים 
לימודם,  על  חוזרים 
החזרות,  תכנית  בזכות 
היטיב  לזכור  ומצליחים 
בשמחה  לימודם,  את 
גם  בנוסף  רב.  ובסיפוק 
עולם  את  שעזבו  אלו 
כאב  מחמת  התורה 
תלמודם,  ששכחו  לבבם 
וחזרו  השיטה  את  גילו 

יותר  התורה  הצלת  לך  ואין  מופלאים,  תורה  בני  להיות 
גדולה מזו.

לעשות  אפשר  ליישום בכמה אפשרויות:  ניתנת  השיטה 
שנבנתה  מיוחדת  תורנית  מחשב  תוכנת  באמצעות  זאת 
שאלות  מקבל  אחד  כל  כאשר  זו,  תוכנית  עבור  במיוחד 
ע”פ סדר הלימוד האישי שלו, והלומד מתאמץ לשלוף את 
התשובות מזיכרונו, ולאחר שפותח ורואה את התשובה הוא 
נותן ציון לפי ערך זכירתו, והשאלה תחזור לו שוב לחזרה 
בהפלגה ארוכה יותר או קצרה בהתאם לרמת הציון שנתן, 

כדי לתת דגש על הדברים שפחות זוכר. 

ואפשר לעשות זאת בצורה ידנית, ע”י כרטסת של דפי 
הוא  ויום  יום  כל  אשר  חוצצים(,  מפרידים  )עם  שאלות 
מוסיף חזרות על מה שלמד, וכפי שכתב במכתבו הנלהב, 
הנפלאה  השיטה  על  שליט”א,  רבי יצחק קולודצקי  הגאון 

שרוממה את נפש לומדי התורה.

בתורתו  היעב”ץ  ההצלחה.  סוד  הוא  ותשובות’  ‘שאלות 
לימדנו, כי עצם ההתאמצות להיזכר - השליפה המוח, לאלץ 
את המחשבה לעבוד, היא זאת שבונה ומפתחת את הזיכרון. 
ככל שהמוח יעבוד, כאשר הוא נתקל בשאלה וחייב לתת 
לה מענה ותשובה, והוא מייגע את מוחו ומחשבתו להבין 
ולהיזכר ולסכם תשובה, כך הוא יגיע לידיעה ולזיכרון יותר 
השאלה  התשובה,  את  זוכר  אינו  עדיין  וכאשר  וחד,  חזק 
תמשיך להופיע אצלו בתדירות גבוהה יותר ולנקר במוחו 
שיעלה  עד  וידיעה,  טיפול  ותדרוש  לו  תציק  והיא  ממש, 

וידע ויזכור.

אור ליום שלישי י”ט בתמוז תשפ”א זכינו להיכנס לקודש 
ויודעיה,  התורה  עמלי  לכבוד  הוד  נורא  למעמד  פנימה 
בבית מרן שר התורה הגרח”ק קנייבסקי שליט”א רבני קל-
רבנים  עם  יחד  לזכור 
חשובים מרביצי תורה 
התוכנה.  משתמשי 
המעמד  במהלך 
התורה  שר  מרן 
על  והתעניין  שמע 
המופלאה  השיטה 
הנדירה  הבשורה  ועל 
בן  לכל  המאפשרת 
בקלות  לזכור  תורה 
מרן  תלמודו,  את 
את  הביע  שליט”א 
מתעודות  התפעלותו 
התוכנה,  משתמשי  עליה  בני  מכמה  לפני  שהוצגו  סמיכה 
ואף עיין בקבצים של כמה מנכדיו משתמשי התוכנה ובהם 
מאות שאלות ותשובות מתוך התוכנה. במהלך המעמד מרן 
שליט”א קרא את מכתבו הנלהב של חתנו הגר”י קולדצקי 
הפעילות  ועל  המופלאה  קלזכור  שיטת  על  שליט”א 
מרן  המעמד  בסיום  בראשה.  העומדים  של  המיוחדת 
שליט”א בירך כמה וכמה פעמים את אלפי המשתתפים ואת 
וחילק  והצלחה,  העוסקים במלאכת הקודש בברכת ברכה 

בקבוקי יין לברכה וישועה. 

גדול היה המעמד לכבודה של תורה.

פרקי  חדש,  במיזם  יצאה  קלזכור  שבועות  מס’  לפני 
להאזין  ניתן  התורה,  בידיעת  להצלחה  חינמיים  הדרכה 
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אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!

לפרטים נוספים על תוכנת קלזכור ולהאזנה לסיפורי הצלחה חייגו 02-6449396

מ-3000  למעלה  גידלה  שכבר  המופלאה  הזיכרון  שיטת  ‘קל-לזכור’ 
של  בביתו  והוקרה  ברכה  במעמד  ובעולם,  בארץ  חכמים  תלמידי 
רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א בהשתתפות רבני 

קלזכור וקבוצת תלמידי חכמים מרביצי תורה ממשתמשי התוכנה

תוכן מקודם



המועד  חול  מימי  יום  בכל  זיע"א,  הסטייפלער  מרן  של  בחייו 
סוכות, מיד לאחר קדושה בתפילת שחרית, רבינו שליט"א היה רץ 
לבית אביו ברשב"ם 10 לברך על הלולב של אביו מרן זיע"א אשר היה 
מונח בבית וחוזר במהירות ללדרמן. כשהגיע כבר אחזו בתחילת או 

אמצע הלל.
חשובה  הייתה  כמה  עד  לו  הממחיש  ומיוחד  מופלא  מעשה 

ומופלגת בעיניו מצוות כיבוד אב.

עולה לאביו לברכה
כיבוד  רבינו שליט"א במצוות  עוד על ההקפדה המיוחדת של 

אב: 
לאחר  טוב  יום  בליל  הסוכות,  בחג  דווקא  לאו  טוב,  יום  בכל 
תפילת מעריב, היה הולך רבינו שליט"א לבית אביו מרן הסטייפלער 

זיע"א, לאחל לו גוט יום טוב.

כוונה בשמות ד' 
סיפר לי בנו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א, כי פעם אחת שמע 
את אחותו של רבינו, הרבנית ברזם, שואלת את רבינו, איך אפשר כל 

פעם בתפילה לכוון בשמות ד' 'אדון הכל', תקיף ובעל היכולת' וכו'.
אמר לה רבינו שליט"א: "מתרגלים. אחרי שמתרגלים לכוון זה 

כבר הולך מאוד בקלות".
עוד אמר רבינו שליט"א, "פעם אחת קיבלתי על עצמי בראש 

השנה לכוון בכל השמונה עשרה".
שנה  בכל  שליט"א:  שאול  יצחק  רבי  וסיפר  הוסיף  זה  בעניין 
במנחה של ערב ראש השנה רבינו היה אומר לו לפני התפילה 'עכשיו 

לכוון טוב בשמונה עשרה, זה שמונה עשרה אחרון של השנה'.
בנושא הכוונה בשמות ד', לפני שנים רבות באמצע שולחן שבת 
מישהו שאל את רבינו את השאלה לגבי כוונה בשמות. רבינו אמר 

לו: "יש איזה סוד, אחר כך אומר לך"...
לאחר מכן שאלו את אותו יהודי מה הסוד שרבינו אמר לך?

שמתרגלים  "אחרי  אמר:  כבר  שרבינו  משפט  אותו  את  השיב 
הולך בקלות".

מה אמר רבינו למראה אדם ההולך עם כלבים... 
סיפר הרה"ג רבי ישעיה אפשטיין שליט"א, כידוע, כל 

שיחו ושיגו של רבינו שליט"א נאמרים בלשון טהורה של תלמוד.
בתקופה שהיה צועד עם רבינו שליט"א להליכה בשדרות רמז, 
לעיתים היה חולף על פניהם אדם שאינו שומר תורה ומצוות עם 
רבינו  פניהם אדם עם שני כלבים. אמר  כלב. פעם אחת חלף על 
שני  עם  ילך  חשוב  שאדם  בגמרא  כתוב  רואה,  "אתה  שליט"א: 

מלווים"... 

סגולה לאריכות ימים
עוד סיפר הרה"ג רבי ישעיה אפשטיין שליט"א: באחד הפעמים 
שהגיע רבינו שליט"א לביקור אצל חותנו, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל, היה זה בעת שרבינו היה באמצע הדרכים לסנדקאות. מרן 
הגרי"ש אלישיב אמר לרבינו, לא קשה הנסיעות להרבה סנדקאות 

מחוץ לעיר?
אמר לו רבינו שליט"א דבר מעניין ואף אחד אינו יודע מהיכן 
סגולה  זו  שסנדקאות  כתוב  שליט"א:  רבינו  זאת  שלומד  המקור 
לאריכות ימים, אז ממילא אני לא מפסיד מזה כלום, הזמנים האלה 

שאני מקדיש לסנדקאות יחזרו.

חסד עם הציבור
הרב  בפני  שליט"א  רבינו  פעם  התבטא  נפלאה  התבטאות 
אפשטיין שליט"א: "באים פה בני אדם ואני שומע אותם, זה עצמו 

שאני שומע אותם זה גמילות חסדים".     . 

מדוע כאבו הרגליים
מעשה נפלא לסיום:

סיפר לי בנו של רבינו, הגאון רבי אברהם ישעיהו שליט"א, פעם 
בליל שבת ירד רבינו שליט"א לקבלת שבת בלדרמן וללמוד שנים 

מקרא ואחד תרגום.
בעוד הם יורדים, אמר רבינו שליט"א לבנו שכואבות לו הרגליים.

פתאום רואה רבי אברהם ישעיהו שליט"א את רבינו שליט"א 
רבינו  קרה? אמר  ושאל מה  עלה אחריו  מיד  לבית.  בחזרה  עולה 

שנזכר ששכח להחליף נעליים לנעלי שבת.
לאחר שהחליף וירד שוב ללדרמן, אמר רבינו שליט"א: "עכשיו 

פתאום עברו לי הכאבים"...

מדוע ולהיכן אץ רבינו שליט"א לפני הלל
שביבי אור מהליכותיו בקודש של רבן של ישראל שליט"א

בקודש פנימה
הרב גדליה הוניגסברג שליט"א 

רב קהילת 'שונה הלכות' בני ברק 

הביא לדפוס: הרב ישראל קוטלר
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 מיוחד ל'במה': שיחת חג מרוממת ונדירה במעונו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א 
עם חתנו הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א על ההכנה הראויה לשמחת תורה והדרך לזכות בכתרה של תורה 

מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א: 

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א: 

">לא >להפסיק, א>ל <תגיד 'אני כב<ר יודע', 
אם תגיד שא<תה >לא יודע כ>לום, אז <תדע. 

יפת<חו >לך חדרי חדרי<ם בתו<רה" 

"הגמרא אומרת, זמר בכ>ל יום 
זמר בכ>ל יום, ופירש רש"י 

אפילו שאתה יודע ולימודך 
סדור בפיך כמו זמר, ת>למד 

עוד פעם... שמי שעושה את 
זה התורה מבקשת מאת קונה 

>למסור >לו טעמי תורה וסדריה"
צילומים: דוד זר 

הרה"ג רבי אליאב מילר שליט"א

י"ג תשרי תשפ"ב | 19.9.21 | גיליון 157 14



 מיוחד ל'במה': שיחת חג מרוממת ונדירה במעונו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א 
עם חתנו הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א על ההכנה הראויה לשמחת תורה והדרך לזכות בכתרה של תורה 

">לא >להפסיק, א>ל <תגיד 'אני כב<ר יודע', 
אם תגיד שא<תה >לא יודע כ>לום, אז <תדע. 

יפת<חו >לך חדרי חדרי<ם בתו<רה" 

15י"ג תשרי תשפ"ב | 19.9.21 | גיליון 157



שעה לפני הכניסה למעונו של מרן ראש הישיבה כ
נקבעה  פוברסקי שליט"א,  דוב  ברוך  רבי  הגאון 
קומות  רבי  בניינים  בסר',  ב'מגדלי  פגישה  לי 
שהשכילה עיריית בני ברק לבנות בפאתי העיר, 
בניינים שמניבים ארנונה יקרה לקופת העירייה.

הגבוהות  הקומות  באחת  נערכה  הפגישה 
המרפסת,  אל  לצאת  אותי  הזמין  הבית  ובעל 
כשהעיר בני ברק נפרסת כולה לפניך במראה מרהיב ובאופק 

נראה תכול הים.
לאחר כשעה כבר הסתופפתי בבית המוכר והצנוע ברחוב 
רבן יוחנן בן זכאי, חדר עמוס ספרים כשמהחלון הקטן בחדר 
נראו מרחוק 'מגדלי בסר'. המחשבה שעלתה בי מיד הייתה: על 
אף עוצמתם וגודלם של הבניינים הללו, כמה מתגמדים הם כאן 
והשפעתו  אל מול הבית הצנוע הלזה שראשו מגיע השמימה 

לאין ערוך על פני תבל עולם ומלואו, לדורינו ולדורות הבאים.

הבית הגדול של כלל ישראל ברחוב רבן יוחנן בן זכאי פתוח 
תמיד במאור פנים לכלל ולפרט, למסירת שיעורים ולכל יחיד 
ויחיד, ועתה זכינו לקבלת שיחת הדרכה והכוונה מיוחדת ממרן 
חיים  רבי  הגדול  הגאון  עם חתנו,  יחד  הישיבה שליט"א  ראש 
פרץ ברמן שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', לרגל חג הסוכות, עבור 
רבבות קוראי מגזין 'במה' הסמוך על שולחנם של מרנן ורבנן 

גדולי ישראל שליט"א. 
באמצעות  שליט"א  הישיבה  ראש  למרן  להתקרב  זכיתי 
חתנו, הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א, המכהן כחבר 
ועדת הרבנים ב'לב שומע' ובשל כך נכנס אני כסדר לביתו לקבל 
דעת, הכוונה ותבונה, וחולף תדיר על דלת ביתו של חותנו מרן 

ראש הישיבה שליט"א באותו הבניין.
הגאון הגדול שליט"א אינו מוכן לנהוג בגינוני רב בפני חמיו, 
מיד  בפניו.  שיכבדוהו  מוכן  ואינו  שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן 
כשרואה שמרן ראש הישיבה שליט"א יושב בחדר לימודו ללא 
מעיל הפראק, מסיר אף הוא את חלוקו העליון ומתיישב בביטול 

וצניעות אופיינית לצידו של חמיו מרן ראש הישיבה שליט"א.

"בוכה יותר מכל יום אחר"

פינות  בכל  מורגשת  והאווירה  הדין  בימי  השיחה  מועד 
הבית. חג הסוכות נראה רחוק מאוד, אך רצוננו לדבר גם על חג 
הסוכות. ביקשנו לשמוע ממרן ראש הישיבה שליט"א על ההכנה 
הראויה ליום שמחת תורה, לשמוע על כך ממרן ראש הישיבה 
שליט"א שהוא סמל שמחת התורה שבדור, לדעת כיצד אפשר 

להיאחז בשולי גלימתו ולדבוק בשמחת התורה.
ונאמן  שליט"א  קסלר  אהרן  רבי  הרה"ג  מקורבו  תלמידו 
ביתו הרה"ג ר' יוסף שטראוס שליט"א, מספרים כי ביום שמחת 

התורה מרן ראש הישיבה שליט"א בוכה יותר מכל יום אחר!

מהי ההכנה הנדרשת לשמחת תורה

אנשים רגילים להכין את עצמם לקראת ראש השנה 

סוכות,  כשמגיע  אמנם  העבודה.  מה  יודעים  הכיפורים,  ויום 
יודעים מה ההכנה שצריך לעשות, מה היא הדרגה  אנשים לא 

ומה היא ההכנה לשמחת תורה.
מרן ראש הישיבה שליט"א: "אומר לכם: שלמה המלך נהיה 
חלום  וחלם  בגבעון  היה  הוא   ,12 בגיל  מאד,  צעיר  בגיל  מלך 
מהשמים שישאל מה שהוא רוצה, אם רוצה להיות עשיר, או 
מלך גדול, ואמרו במדרש קהלת )קה"ר א, א( שבגבעון נראה 
הקב"ה לשלמה בחלום אחר שנתמנה למלך )בן י"ב( ואמר לו, 
שאל מה אתן לך וכו', והוא ביקש 'ונתת לעבדך לב שומע', אמר 
ונפש  וכבוד  עושר  לך  שאלת  ולא  שאלת  החכמה  הקב"ה  לו 
אויביך, לפיכך החכמה והמדע נתון לך, תהיה תלמיד חכם הכי 
גדול בעולם, תדע את התורה באופן מיוחד, ועל ידי כן גם עושר 

ונכסים וכבוד אתן לך. מיד ויקץ שלמה והנה חלום. 
"אמר רבי יצחק, חלום עומד על כנו, צפור מצויץ ויודע על 
מה מצויץ, הוא הבין אותם, חמור נוער ויודע על מה נוער, הבין 
את חלומו, מיד אסף את עבדיו ויבא ירושלים, ויעמד לפני ד' 
ויעל עולות ושלמים ויעש משתה לכל עבדיו. אמר רבי יצחק, 

מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה. 
"איני יודע אם צריך מקור לסעודת סיום, אבל אם כן צריך, 
וכי זה מקור? הרי לא היה עוד אדם בעולם שקיבל ברגע אחד 
כל הטובות שבעולם, עשירות וחכמה ושיחות חיות וכו', ובוודאי 
על כגון זה ראוי לעשות שמחה גדולה, ומנין שגם על גמרה של 

תורה ראוי לעשות שמחה?!"

"אם רוצים לזכות לתורה"...

ממשיך מרן ראש הישיבה שליט"א: "ישנו מדרש נוסף לפני 
זה, במדרש שם איתא משל לבלווטוס שהיה גדל בפלטין של 
מלכים, היה שר שהמלך מאד אהב אותו, אמר לו המלך שאל 
מה אתן לך. אמר אותו בלווטוס, אם שואל אני כסף וזהב או 
מרגליות טובות הוא נותן לי, בגדים הוא נותן לי, אלא אני שואל 
בתו והכל ינתן לי בכלל בתו וכו'. הוא ביקש להיות חתנו של 
המלך, וכך היה לו את הכל. וכך אמר שלמה הריני שואל את 
החכמה והכל בכלל; עכשיו שזה כבר קושיה, שאם כן כבר אין 
זה רק היה חכמה  בזה מעלתו של שלמה המלך, אלא  רואים 

וטכסיס לזכות בכל.
יש  מלך  של  בתו  את  שמבקש  שר  שאותו  לבאר,  "ונראה 
בזה גם צד הפסד, כי הרי יתכן שלא תאבה בת המלך להינשא 
לו, ובוודאי אם תרגיש שחפץ בה כדי להשיג על ידה כל כבוד 
המלכות לא תרצה להינשא לו, ורק אם תרגיש בו שהוא חפץ 
בה מפני מעלותיה שלה תואיל להינשא לו. וכך הוא בתורה, אם 
ידה  היה שלמה המלך מבקש את החכמה רק כדי להשיג על 
כי התורה בעל  לו,  נקנית  את כל הסודות, לא היתה החכמה 
דבר היא, ואינה מקנה עצמה לכל אחד אלא רק למי שאוהבה 

באמת, וכך היה.
בת,  למלך  שהיתה  משפטים,  בפרשת  בזוהר  שכתוב  "כמו 
וכולם רצו לראות אותה, וכיסתה את עצמה מאחורי הווילונות, 
ופתחה את הווילון והסתכלה, וראתה שכולם עסוקים, אבל היה 
בחור אחד שאינו עוזב את המקום לרגע, ואליו היא הסכימה 
להינשא, מכיון שכעת ראתה שבאמת אוהב אותה, וזה המשל 
שהיה אצל שלמה המלך, שלמה המלך שעשה משתה לגמרה 
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רח' מאה שערים 18

 בני ברק, ירושלים, שירות משלוחים:
בית שמש, ביתר

המשך בעמוד 38

שלמה  שהוא  בגלל  רק  התורה  את  רוצה  היה  אם  תורה,  של 
המלך, לא היה זוכה לכלום, ואם שלמה המלך קיבל את החכמה, 
אהב  באמת  שהוא  סימן  הסודות,  כל  את  לו  גילתה  והתורה 
תורה,  של  לגמרה  סעודה  שעושים  למדים  ומזה  התורה,  את 
זה המשך לשמחת תורה, אם רוצים לזכות לתורה, צריכים גם 
אז  אותה,  אוהב  ואם התורה תראה שאתה  שהתורה תסכים, 

יהיה לך את התורה.
את  לאהוב  צריך  אתה  תורה,  לשמחת  והכנה  מוסר  "זה 
התורה, להרגיש 'כי הם חיינו ואורך ימינו', ומכין שהתורה היא 
בעל דבר והיא תראה את זה, היא תגלה לך את כל סודותיה 
הטמונים בה, כפי שכתוב הביאני המלך חדריו, הם חדרי תורה, 

חדר לפנים מחדר".
הדברים:  את  וממחיש  מדגים  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 
"בירושלים, בבתים הישנים, הדירות בנויות חדר בתוך חדר, כך 
היא התורה, בתורה יש הרבה חדרים, אבל אי אפשר לפתוח את 
החדרים, ומי שזוכה ומצליח להיכנס לחדר אחד, אז נפתחים גם 

החדרים האחרים, חדרי חדרים בתורה. 

"אם רוצים לזכות לתורה, לא מספיק ההתחלה וללכת לישון, 
אם זכית, אל תלך לישון. רגע, זה רק ההתחלה, יש עוד ועוד 
ועוד... מי שמצליח יודע שזה לא נגמר, אין כזה דבר לומר גמרתי, 
רק התחלת. זכית לחדרי תורה, אבל דע לך שבתוך החדר יש 
עוד חדר, בשביל לפתוח את החדר השני צריך לעבוד עוד פעם".

"לא להפסיק"...

אם כן, מהי ההכנה שצריך לעשות? 
מרן ראש הישיבה שליט"א: "לא להפסיק, אל תגיד 'אני כבר 
יודע', אם תגיד שאתה לא יודע כלום, אז תדע, אם אתה יודע 

שאינך יודע, זה הכלל.
"אפילו מי שיודע ללמוד, לא יחשוב שהוא כבר יודע, אינך 

יודע כלום, ואז יפתחו לך חדרי חדרים בתורה". 
הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מסתובב לארון 
הספרים ומוציא גמרא מסכת סנהדרין. מרן שליט"א פונה אליו, 

"מה אתה אומר?" 
בדף  פותח  שליט"א  הגדול  הגאון 
צ"ט: "זמר בכל יום זמר בכל יום, ופירש 
ולימודך  יודע,  שאתה  אפילו  רש"י 
עוד פעם,  זמר, תלמד  כמו  בפיך  סדור 
שמח,  תמיד  שתהיה  לך  יגרום  שזה 
מחזרת  התורה  זה  את  שעושה  שמי 
לו  למסור  קונה  מאת  ומבקשת  עליו 
טעמי תורה וסדריה, וכל כך למה, מפני 

שאכף, שכפף פיהו על דברי תורה".
ואומר:  מרן שליט"א שמח בדברים 
התורה  אבל  מגיע,  החתן  מבין,  "אתה 
זה הכלה, ואם היא לא רוצה אותו לא 
יעזור לו כלום, אבל אם הוא נפש עמל, 
ואפילו שיודע, עמל עוד פעם ועוד פעם 
ומבקשת  למעלה  עולה  הכלה  חוזר, 
תורה  טעמי  לו  למסור  קונה  מאת 

וסדריה, וזה החדר היותר פנימי".
מה  לאדם  שאין  כאן  מבואר  האם 
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שעת חינוך
הרב פנחס ברייער שליט"א

יש משהו מיוחד בסוכות שאין בשום חג: האווירה 
ישנה  חוצות.  בראש  השוטפת  השמחה  הכובשת, 
רק  זה  כעת  שמתבקש  שמה  פנימית  תחושה 
מתוך  שמחה,  ועוד  עוד  לאסוף  ולשמוח,  לשמוח 
שאיפה להביא את השמחה לרבדים ועומקים בנפש שיספגו שמחה 

לכל השנה.

מהותה של 'שמחה'
כיהודים אנו יודעים ששמחה אינה תחושה חיצונית של הרגשה 
טובה או מצב רוח מרומם, שמחה אינה  מין כדור הרגעה המשכיחה 
את הכאבים לכמה שעות. 'שמחה' זו דרגה רוחנית גבוהה ביותר, זו 
דרגה שהאר"י הקדוש זכה על ידה לכל מדרגותיו הנעלות, כפי עדות 

תלמידו הקדוש רבי חיים וויטאל זי"ע.
שמחה גם אינה תחושה נלוות למצב מסוים, אין זה כמו גלידה 
בטעם... שמחה היא עובדה ומציאות בפני עצמה,  זהו מצב רוחני 

שהאדם נמצא בה בכל רגע ובכל שעה.
זי"ע עם הרבי  ה'לב שמחה' מגור  פגישת הרבי  מסופר שבעת 
מחב"ד זי"ע, דנו ביניהם  מה חידשה תורת החסידות בעבודת ד' 
מתוך שמחה, הרי מאז ומתמיד היה ענין השמחה חלק מעבודת ד', 

כבר דוד המלך אומר בתהילים 'עבדו את ד' בשמחה'?
איך  ד'',  'עבדו את  כך:  פירשו את הפסוק  פעם  בזה:  והביאור 
תהיה עבודת ד' שלכם? וע"ז באה התשובה 'בשמחה', תעבדו אותו 

מתוך שמחה!
באה תורת החסידות וחידשה -  עבדו את ד' – בשמחה, כלומר 
איך תעבדו את ד'? התשובה היא: בזה שתהיו בשמחה!  בעצם הדבר 

שיהודי הוא בשמחה בזה גופה עובד הוא את ד'.
לפי זה אנו צריכים פשוט לשבת וללמוד איך לשמוח, כי הרי עצם 

השמחה היא מצווה. 
שאלת השאלות, איך באמת מצליחים לשמוח? איך אדם על כל 
קשייו, אכזבותיו ותסכוליו יכול לשמוח?... ולפי מה שאמרנו  איננו 
חפצים להגיע לשמחה מסוג משכך כאבים שתשכיח למעט זמן את 

הבעיות, אנו רוצים לשמוח באמת! איך עושים את זה?
בזה  אין  ולעמול.  לעמול  יש  לשמחה  להגיע  שכדי  לכל  ברור 
אפשר.  אי  כלום  בלא  פטור  אולם  חיים,  עבודת  זוהי  דרך,  קיצורי 
ננסה בע"ה לגעת במספר נקודות מרכזיות בהן טמון המפתח למידת 

השמחה.

לבטוח ולשמוח!
סמוך  שהאדם  ככל  הביטחון,  מידת  היא  הראשונה  הנקודה 
ובטוח שהוא בידיו של הקב"ה שאוהבו יותר ממה שהוא עצמו אוהב 
את עצמו, אוהבו ללא תנאי, בכל מצב שיהיה, בשל כך הוא בוודאי 

מנהל הכל על הצד היותר טוב לטובתי!
ומקרא  ושלווה,  לשמחה  מביאים  זו  בידיעה  והחיים  ההפנמה 
אנו  למה  בטחנו',  קדשו  בשם  כי  ליבנו  ישמח  בו  'כי  הוא:  מלא 

שמחים? כי אנו בוטחים! קצר וקולע...
ומי שיתבונן בספר נעים זמירות ישראל ימצא בוודאי עוד הרבה 
פסוקים המקשרים בין מידת השמחה למידת הביטחון. ברור שכדי 
רבות  מניעות  להסיר  לעמול הרבה,  צריך  הביטחון  למידת  להגיע 
הבאות מצד החומר והגוף המסתירים את האור והאמת שהכל הכל 

בידיים של הקב"ה, אך זהו המתכון לשמחה אמיתית.
וכבר המליצו  לעובדה שתינוק תמיד שרוי בשמחה,  לב  נשים 
כשנתבונן  מתינוק,  ללמוד  שצריך  מהדברים  אחד  שזהו  צדיקים 
נראה ששורש השמחה אצל התינוק נובע מהיותו סמוך ובטוח על 
הוריו, 'כגמול עלי אמו', הוא רגוע ושליו בידיעה שהם ידאגו לו להכל 

 'זמן שמחתנו' - איך באמת 
מצליחים לשמוח?
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ובשל כך ליבו מלא שמחה. עבודתנו להתחזק יותר ויותר במידת 
הביטחון, ככל שנאמין ונבטח יותר, כך נשמח יותר...  

מי שולט?
נקודה נוספת קשורה בעצם גם במהות מצוות סוכה.

כל אדם מורכב מניגודים גוף ונשמה, הגוף מושך לגשם והרוח 
לרוחניות. והנה, אנו יודעים שמצד החלק הגשמי אנו בעלי חסרון, 

נולדים חסרי ישע, לעומת כל שאר היצורים שבעולם.
גם בהמשך, כשהגוף מתפתח, הגוף רק תאב לעוד ועוד ובחיים 
הוא לא יגיע על סיפוקו המלא, כמאמר הפסוק 'והנפש לא תמלא', 
כך שבחלק הגופני שבנו אנו מגלמים מהות של חסר, מהות של חוסר 

שלימות.
אנו חלק אלו-קה ממעל,  אנו מושלמים,  מנגד, בחלק הנשמה 
חלק מהקב"ה השלם בכל מיני שלימות. ברוחניות יש סיפוק ותכלית 
בכל פרט ופרט. למרות האין סופיות שבעבודת ד', בכל זאת כל דבר 

לעצמו חשוב ונחשב.
לפי זה ברור שכפי שנשכיל להשליט חלק על חברו כך יגבר כוחו. 
אם החלק הגופני דומיננטי ושולט, אזי החלק החסר שבנו שולט, 
והיות שהוא רק רוצה יותר ויותר, בוודאי שאינו מאושר ושמח. וכי 

מי הוא זה אשר ישמח כשאין לו את מה שהוא כה רוצה?! 
והנשמה היא  לעומת זאת, מי שהשליט את הרוח על הצורה 
השולטת, הנשמה היא בעלת הבית, אזי מחובר הוא לחלק השלם 

שבו, לחלק שאינו רוצה לקבל ולקבל, ולכן קל לו לשמוח.

דירת ארעי
בעל  מסביר  בסוכות,  שמחתנו'.  'זמן  הוא  במהותו  סוכות 
ה'נתיבות שלום', עוזב כל אחד את הבית וכולם ללא יוצא מן הכלל 
עוברים לגור בדירת ארעי, תחת גג מסוכך בסכך, אין טפטים, אין 
וילונות ונברשות, אין גם הבדלי מעמדות של כל השנה איך נראה 
כולם   - כולם  והרהיטים.  הצבע  איך  השכנים,  לעומת  שלי  הסלון 
מסתפקים  ימים  ולשבוע  מהגשם  מתנתקים  מהחומר,  מתנתקים 
במועט בארעי, ובהתנתקות זו טמון הגרעין של השמחה, ההתנתקות 

מהחומר מביאה שמחה.
לאסוף  אלו,  תובנות  לאסוף  היא  האסיף  בחג  שלנו  העבודה 
שגם  למצב  להגיע  השנה,  לכל  הזאת  ההתנקות  של  המהות  את 
שכשנחזור לדירת הקבע נשאר באווירת הארעי, נשאר עם האיזון 

של החומר מול הצורה, ושל הגשם מול הרוח.

פרופורציות...
מלמד  משהו  יש  בניין:  באותו  לעניין  מעניין  נוספת  נקודה 
במצוות דירת ארעי על כל תפקידינו בעולם, מטבע הדברים הטבע 
מטביע את השקיעה בעולם הזה וסוחף כל כך עד שהוא גורם לנו 
לשכוח שהעולם הזה הוא בסך הכול פרוזדור לפני הטרקלין. בשל 
מבינים  היינו  יותר  ועמוק  דברים שבמבט אמיתי  כואבים  אנו  כך 
שהם לא משנים שום דבר לתכלית הנצחית. אנו עסוקים בהשקעה 

בתהילה חולפת, בכבוד מדומה, בקניינים זמניים.
שהכל  להפנים  יותר  קל  ואז  מהקבע  מתנתקים  אנו  בסוכות 
כאן בעצם ארעי, וזה מביא בסופו של דבר לשמחה, לשמחת בית 

השואבה ששואבים שם רוח הקודש.
כל האמור נכתב לידיעת חלק משורשי עץ השמחה, ברור לכולנו 
שאין יוצאים בהם ב'לראותם בלבד', זוהי עבודת חיים שהיהודים 

שזכו באמת למדו וידעו לשמוח בזה העולם. הלוואי ונזכה...       מנה כזו )בין 7-12 מנות פרי וירק( 
מומלצת ע"י מומחי בריאות 
לתחזוקת הגוף, התפתחותו 

 התקינה וחיזוק 
המערכת החיסונית.

 האם את/ה 
מגיע/ה לכמות הזו 

מידי יום?
 לפרטים:

  050-4113423

טוב
ם 

שי
עו

ס
ם בפר

וזוכי

שלחו למייל המערכת bama@bama.org.il הודעה: גם אני 
מקבל/ת על עצמי בצירוף בקשה לקבלת 'במה' למייל

והיכנסו להגרלה על תכשיט יוקרתי מבית בלוברי  

 גם אני מקבל/ת על עצמי בל"נ 
לומר ברכת המזון מתוך סידור בחג סוכות השנה 

הזוכה בתכשיט יוקרתי מבית בלוברי: צביה הנדלסמן 
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סיפור של הצלחה
קניון רמות כבר מזמן לא משמש רק כמרכז קניות שגרתי. זה 
שנים הוא מהווה מקום מפגש והנאה ל-30,000 מבקרים ביום, 

שנהנים משופינג חווייתי במקום מרכזי שיש בו הכל.
נתי גל )גמליאל(, מנהל השיווק של הקניון ובעלים ומנכ''ל 
כל  את  סוקר  מסחרי,  בנדל"ן  המתמחה  'פירמקס'  חברת  של 
בשורה  לו  ויש  מנצח,  למודל  הקניון  את  שהפכו  המרכיבים 
בקרוב, המעתיקים  שייפתחו  קניונים חדשים  עוד  על  מעניינת 

את המודל ורואים בו מודל לחיקוי.

מה הפך את קניון רמות לאבן שואבת לעשרות אלפי מבקרים 
ביום?

בצפון  ביותר  הגדול  'הקניון  בתואר  מתהדר  רמות  "קניון 
רמות,  לשכונת  השכונות,  תושבי  לכלל  מענה  ונותן  ירושלים' 
הצרפתית  לגבעה  זאב,  לפסגת  יעקב,  לנווה  שלמה,  לרמת 

ולשכונות נוספות.
ייחודית:  קנייה  חוויית  ירושלים  לתושבי  מציע  "הקניון 
קפה,  ובתי  מסעדות  מהיר,  מזון  מתחם  אופנה,  מותגי  שדרת 
חנויות, שירותים שונים וחניה חינם. מיקום הקניון וקרבתו לצירי 

מאפשרים  בירושלים  הראשיים  התנועה 
הגעה נוחה ומהירה מכל רחבי העיר.

והוא  שנים,   11 כבר  קיים  "הקניון 
המותאם  ייחודי  חנויות  תמהיל  מציע 
תוך  החרדי,  לציבור  מושלם  באופן 
הכרת הצורך והניואנסים של המגזר. אנו 
חינמיות  חווייתיות  פעילויות  מקיימים 
לצד  בשבוע,  ורביעי  שני  בימי  לילדים 
משחקיית 'פאן לנד' האהובה על הילדים. 
זאת בנוסף ליריד סוף שבוע שנפתח בימי 
רביעי, חמישי ושישי, שבמסגרתו מוצבים 
תכשיטים,  המציעים  דוכנים  עשרות 
אקססוריז, מוצרים לבית, גאדג'טים ועוד. 
וחוויית  הווי  ויוצר  אווירה  מוסיף  היריד 

קנייה אותנטית.
של  לבקשות  קשובים  "אנחנו 
רמת  את  העת  כל  ובוחנים  הלקוחות 

את  להעניק  מטרה  מתוך  הרצון,  שביעות 
המיטב עבור כלל המבקרים".

אילו חידושים נערכו בקניון בחודשים האחרונים?
"ישנם מספר חידושים משמעותיים שהוסיפו רבות לחוויית 
בחודש  שהושק  ה'מיני-מול'  הוא  החידושים  מן  אחד  הקנייה. 
יוני. מדובר במתחם אופנה חדש הממוקם בקומה השלישית של 
הקניון ומציע קו גבוה של אופנת עילית צנועה לנשים וצעירות, 
במתחם החדש  וילדים.  לגברים  גם  נוספות  יוקרה  חנויות  לצד 
 Rachel Sitbon , Mazal Hazut:הבאים המותגים  נמצאים 
 Ashor הכלה  שמלות  ומותג  סיגי  פאות   ,101 ישי,  בן  מיטל   ,
הנותנת  "ביודנט",  בשם  ייחודית  שיניים  מרפאת   ,Shulamit

מענה רפואי ואסתטי, ומתחם משרדים.
לצד  בארץ,  ייחודית  יהודית  מרפאה  גם  קיימת  "במתחם 

מרפאת שיניים ייחודית ומתחם משרדים.
"לפני מספר חודשים השקנו את מועדון הלקוחות, המאפשר 

לחבריו לקבל דיוור חודשי על כל אירועי הקניון, קופונים שווים 
מבצעים  על  ומידע  מעולים  במחירים  בלעדיים  מוצרים  על 

מיוחדים, אל המועדון ניתן להצטרף באתר הקניון.
מתקני   - ואטרקטיביות  קסומות  קיץ  פעילויות  "ערכנו 
תלת  מיצג  שהציג  מדומה  מציאות  מתחם  שונים,  פארק  לונה 
ממד ברמת על שהותאם במיוחד לציבור החרדי, ועוד עשרות 

פעילויות מהנות.
"לאחרונה הצטרפו שתי חנויות למשפחת קניון רמות: המותג 
המוביל 'מילה', והמותג הוותיק 'חומוס אליהו', שלקוחות רבים 

המתינו להם ובירכו על הצטרפותם".

מודל לחיקוי בעולם הנדל"ן המסחרי 
נתי גל מציין כי ישנה תפוסת חנויות של מאה אחוזים ועוד 
רשימת המתנה ארוכה של 40 חנויות. מה הסיבה לכך? "המודל 
ומבצעים  פעילויות  ייחודי,  תוכן  מדויק,  תמהיל   – המנצח 

והתאמה מושלמת למגזר הדתי והחרדי". 
אין ספק שמדובר במודל ראוי לחיקוי. ואכן, נתי גל, העוסק 
קניונים  על  מספר  מסחרי,  נדל''ן  ושיווק  בניהול  השני  בכובעו 

נוספים שהוא עומד להשיק ברחבי הארץ.

ייחודי  ומה  הללו  הקניונים  ייבנו  היכן 
להם?

חדש  קניון  ונבנה  הולך  אלה  "בימים 
,ובנייתו  ד'1  בשכונה  שמש,  בית  ברמת 
מתוכנן  הקניון  שנתיים.  בעוד  תושלם 
בחלקו  פתוח  יהיה  הוא  דומה.  בקונספט 

ויכיל תמהיל חנויות דומה.
העתיקה,  לעיר  בסמיכות  בצפת,  "גם 
מתוכנן קניון חדש בסדר גודל זהה. הקניון 
מצוי כעת בשלב התכנון. הוא יהיה מותאם 
לציבור הדתי והחרדי ויציע חוויה ייחודית, 
כזו שכבר מוכרת בקניון רמות בירושלים. 
שנים  שלוש  בעוד  תושלם  הקניון  בניית 
מהיום, אך כבר כעת פונות אלינו הרשתות 
המובילות ומגיעים כל המותגים המוכרים 

המבקשים להבטיח את מקומם.
נוספים  מיקומים  בוחנים  אנו  "בנוסף, 
לקניונים עתידיים בריכוזים החרדיים. על הפרק: מודיעין עילית, 

אלעד ואזור המרכז. יש למה לצפות..."

אלו  בימים  המתרחש  מעניין  לתהליך  שותף  גל  במקביל, 
בצפון הארץ, בניהול הליך השיווק של 'קניון כפיר' שהיה עד לא 
מזמן שייך לקבוצת עזריאלי ונרכש על ידי בעלים חדש. בימים 
אלו מצטרפות אליו רשתות מובילות במגזר החרדי כמו בננה, 
לידר, מקימי, חן פאשן ועוד, וזו רק ההתחלה. מטרת המהלך היא 
לתת מענה מותאם לאוכלוסייה החרדית הגדולה הקיימת באזור 
הצפון, ברכסים, בקריות ובחיפה, שלעיתים נאלצת לנסוע עד בני 

ברק או ירושלים כדי לערוך קניות.
בינתיים, עד שהקניונים החדשים יארחו אתכם לביקור, אתם 
קנייה  חוויית  המשלבת  קסומה  לשעה  רמות,  לקניון  מוזמנים 

ייחודית...

תוכן מקודם

 נתי גל, מנהל השיווק של קניון רמות 
ובעלים ומנכ''ל חברת 'פירמקס' 
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שמחתנו,  זמן  סוכות  חג  לקראת 
שמחות  בע"ה  יתקיימו  שוב  השנה  כאשר 
בתפוצות  שניות  והקפות  השואבה  בית 
היה  הכל  שעברה  שבשנה  לאחר  ישראל, 
עם  מרתקת  לשיחה  נועדנו  ומסוגר,  סגור 
ויינברגר,  זאנוויל  ר'  הנודע  המנגן  בעל 
זמירותיו  בסוכות  יתנגנו  אף  השנה  כאשר 
השמים',  'מן  שהוציא  החדש  מהאלבום 

לשיחת חג מרתקת.

"תקופה של הרבה חסד"
נשוב שנתיים לאחור בגלגל הזמן, טרם 
כולו. מעמדי  פרוץ מגיפת הקורונה בעולם 
היומי  נרגשים במסגרת הדף  סיומי הש"ס 
להופיע  זכית  ובעולם,  בארץ  מתקיימים 
ורבבות  והחסידות  התורה  גדולי  בפני 
באותם  ההרגשה  מהי  וחוגגים,  לומדים 

מעמדות עילאיים?
"זו הרגשה עילאית והתרוממות הרוח 
אנשים  אלפי  רואה  אתה  לתאר,  שאין 
שסיימו את הש"ס חוגגים את סיום התורה, 
המעמדים  למראה  מהתרגשות  בכיתי 

האלו".
כביכול  והעולם  לפתע מגיעה הקורונה 
נבלם, אירועים וכינוסים בוטלו, הכל נעצר. 

מה ההרגשה באותם ימים?
החתנים  על  ריחמתי  יותר  "הרבה 
והכלות מאשר על הפרנסה שלי. הם מצפים 
ולבסוף  ליום הגדול שלהם  כך  כל  רב  זמן 
לי  כאב  מאוד  במחתרת.  לחגוג  נאלצים 

עליהם. ב"ה שיצאנו מזה".
בשנה  בפרט  התקופה,  כל  במהלך 
היה  בארץ  הכל  הקורונה,  של  הראשונה 
קולך  האם  התמודדת,  כיצד  ומסוגר.  סגור 

נדם בכל אותה תקופה?
עבדתי  ב"ה,  נדם  לא  "קולי 
החדש  האלבום  על  הזמן  כל 

'מן השמים' שיצא לא מכבר".
אתה  איך  הזאת  התקופה  כל  לאורך 
משמח את האנשים שכל כך זקוקים לזה? 

האם קיבלת פניות מיוחדות?
של  גם  פניות,  המון  קיבלתי  "בוודאי, 
לי  קראו  ומלוניות,  וקבוצות  ארגונים 
הקורונה  חולי  כאשר  בחוץ  להם  שאשיר 
שוהים בפנים המבנה. היו גם פניות לשיר 
אפילו בזום ועוד ועוד, זו הייתה הזדמנות 

לעשות הרבה חסד".

בחזרה לשורשים
בפתח,  שמחתינו  זמן  סוכות  חג 
כאן,  הקורונה  של  הרביעי  הגל  אמנם 
מתקיימים  שונה,  היא  ההתמודדות  אך 
אפשר  האם  והנחיות,  כללים  לפי  אירועים 
לומר שהעולם חזר לשגרת השמחה במידה 

מסוימת?
מבחינת  ויעזור,  עזר  עוזר,  ד'  "ב"ה, 
לומר  אפשר  ב"ה  והחתונות  האירועים 
שאכן עברנו את תקופת הקורונה והעולם 
כולם  יימשך.  שכך  בתקווה  כמנהגו,  נוהג 
וכן  השואבה  בית  שמחות  השנה  עושים 
התקיימו  כבר  לחורף,  אירועים  מתוכננים 
יעזור הלאה שהתחלואה  ד'  דינרים בקיץ, 
תווים  לא  תחלואה,  כלל  תהיה  ולא  תרד 

סגולים ולא ירוקים, כלום"...
צאת  על  כולם  התבשרו  מכבר  לא 
האלבום החדש 'מן השמים', האם האלבום 
הינו כתוצאה מפרק הזמן הממושך של סגרי 

הקורונה?
"מצד אחד, אכן הקלטתי ועבדתי עליו 
בגלל  שני,  מצד  הזאת.  בתקופה  הרבה 
הקורונה הוצאת האלבום התעכבה, משום 
כינורות,  להקליט  צריכים  היינו  שכאשר 
הרי מדובר בקבוצה המונה למעלה מעשרה 
אנשים ובלתי אפשרי היה להקליט בעקבות 

הכללים, או מישהו מהאולפן חלה בקורונה 
ועוד עיכובים על זה הדרך, אבל כבר אמרנו, 

הכל 'מן השמים'"... 

"מצפים ליצירת חזנות"
האלבום מתמקד בשירה או בחזנות או 

משלב את שניהם יחדיו?
ואפשר  השמים'  'מן  נקרא  "האלבום 
לומר שמן השמים רצו שכך יקראו לזה ומן 
השמים יצא כל כך יפה בסייעתא דשמיא 
גם  חזנות,  גם  באלבום,  הכל  יש  גדולה, 
שירים ללא חזנות, גם שירים מהירים וגם 
איטיים, מגוון מאוד ומכל הסגנונות, כולל 

ביידיש, ב"ה".
מתמקד  יותר  אישי  באופן  אתה  במה 
אתה  מה  בחזנות?  או  בשירה  באירועים, 

מתחבר ואוהב יותר?
לפי  "אני לא מתמקד בשום דבר אלא 
אני  לפעמים  לשמוע.  רוצה  שהציבור  מה 
מגיע לאירוע כזמר אורח ובעל האירוע או 
המפיק מבקשים רק יצירת חזנות ולפעמים 

מבקשים רק שירה ולא חזנות. 
"בכל אירוע מצפים לשמוע ממני איזו 
וירידות,  עליות  חזנות,  עם  טובה  יצירה 
קצב מהיר ואיטי. אני ממש אוהב את זה, 
אני אוהב את כל מה שאני שר, לא משהו 
יותר או פחות, אבל הציבור כן רוצה לשמוע 
ממני הכל ולפחות יצירה אחת של חזנות".

להעביר  שביקשת  מסוים  מסר  יש 
באלבום החדש שלך?

האזנה  לאחר  לי  שאמרו  אנשים  "היו 
פעם אחת שלא הבינו את המסר. בהתחלה 
השקעתי.  כך  כל  למה  וואי,  חשבתי, 
מלא  כאן  יש  שוב,  תקשיבו  להם,  אמרתי 
מוזיקה ושירה מושקעת מאוד שלא יוצאת 
מהשרוול. הם הקשיבו שוב ושוב ואמרו לי 
את  מבינים  חוזרת  שמיעה  לאחר  שאכן 

זמן שמחתנו: "כשאני שר אצל הרב'ה שלי ובאירועים היסטוריים לפני רבן של כל בני הגולה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ההרגשה היא כמו לשיר בבית המקדש"

בעל המנגן הנודע ר' זאנוויל ויינברגר, בראיון חג מרגש למגזין 'במה' לחג הסוכות: "אני מודה 
להקב"ה בכל יום ויום על הזכות שנותן לי לשמח יהודים" • וגם המסר באלבום החדש 'מן השמים': 
"חשוב לי להראות שגם בעידן של 2021 אפשר לרגש ולשמח וליצור מוזיקה חסידית 

אותנטית, בלי מוזיקה מודרנית ובלי שירים מודרניים וב"ה כולם נהנים • שמחת חג 

 "בסיומי הש"ס העולמיים 
בכיתי מהתרגשות"

דניאל שיינפלד
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המסר וההשקעה העצומה".
ומהו המסר?

הזה,  באלבום  להביא  שרציתי  "המסר 
שגם בעידן של 2021 אפשר לרגש ולשמח 
בלי  אותנטית,  חסידית  מוזיקה  וליצור 
מודרניים,  שירים  ובלי  מודרנית  מוזיקה 

וב"ה כולם נהנים".

שפת הלב
שירים  הרבה  יש  שלך  החדש  באלבום 
בשילוב יידיש, האם זה נעשה באופן מכוון?

בישרים,  יידיש  של  שילוב  יש  "אכן 
ביצעתי שיר לעילוי נשמת אבא שלי ואני 
מדבר עליו, השירים מתובלים ביידיש, אך 
זו היצירה של  זה לא נעשה באופן מכוון, 
האם  שפת  זו  ויידיש  טובה  והיא  המלחין 
את  להוריד  צורך  מרגיש  לא  אני  שלי, 

היידיש כאשר השיר טוב. 
"אני לא מחפש מלכתחילה לתבל את 
בשני  זאת  עושה  הייתי  ביידיש.  השירים 
שירים, אך כאשר הגיעו עוד שירים כאלו 

והציבור אוהב אותם, זו התוצאה".
מדוע אתה לא שר שירים רק על פסוקים 

וכדו'?
"אנשים מחפשים חידושים וגם אוהבים 
ומתחברים לטקסט שפונה להקב"ה מהלב 
שיר  בדיסק  יש  שלהם.  בשפה  שלהם, 
'ישראל נושע', בו אני אומר: גם היום שאני 
מדבר אתך ריבונו של עולם, תגיד לילדים 
שלך שאתה מנגב את הדמעות שלהם". זה 

טקסט מרגש שכל אחד מתחבר לזה. 
"בזמנים האלה - בתקווה שהם יסתיימו 
במהרה והחל מראש השנה תשפ"ב נדע רק 
דברים טובים בע"ה -  אירעו כל כך הרבה 
דברים לא נעימים בעולם, ד' ירחם, אנשים 
רוצים לבקש מהקב"ה את הבקשות בשפה 
משלב  אני  למה  נוספת  סיבה  זו  שלהם. 

דיבורים בשפת היידיש בתוך השירים".
אתה שר רק שירים מקוריים או מחדש 

גם שירים ישנים?
של  פעם,  של  שירים  הרבה  שר  "אני 
מרדכי בן דוד, אברהם פריד וכל שיר שאני 

חושב שיקבל ביצוע יפה בשירה שלי".

סוד הרגש
קהל?  לרגש  להצליח  כיצד  סוד  יש 
אתה שר בפני כל כך הרבה אנשים שונים 
ומגוונים, כיצד אתה מצליח לנגוע ברגש של 

כל אחד ואחד?
"האמת היא שאין סוד איך לרגש קהל. 
קודם כל צריך תפילות להקב"ה שהציבור 

יאהב את השירה שלך ולשיר מהלב. 
וכאשר אתה  עוזרות תמיד,  "התפילות 

פירוש  את  גם  לכוון  ומנסה  מהלב  שר 
הלב  מן  היוצאים  דברים  תמיד  המילים, 

נכנסים אל הלב וזה מרגש".
יש מקרים שאתה מרגיש צורך במאמץ 

מיוחד כדי לרגש את הקהל?
"לפעמים אני מגיע לאירוע מותש, אחרי 
אירועים במהלך כל היום, אך אז אני מתחיל 
אירועים,  בהרבה  ב"ה  שר  אני  לחשוב: 
וגם  הראשון  לא  הוא  אצלי  הזה  האירוע 
זה  האירוע  לבעל  אך  בע"ה,  האחרון  לא 
את  לקבל  ומחכה  מצפה  והוא  מיוחד  יום 
הכי טוב שאפשר. לכן אני מבקש מהקב"ה 
שאצליח, ובאמת למרות שאני עייף מאוד 
יש סייעתא דשמיא מיוחדת, אם מבקשים 
מהקב"ה הוא עוזר, אני מתחיל לשיר ומיד 
נכנס לזה ב"ה ואף אחד לא יכול להאמין 
שכמה דקות קודם לכן לא ידעתי איך אני 

אהיה מסוגל להרקיד ולשמח".

כיצד ההרגשה כשאתה שר בפני גדולי 
הדור ואדמו"רים?

"הרגשה של זכות עצומה, אתה מרגיש 
המקדש.  בבית  השירה  מעין  שר  שאתה 
כשאני שר אצל הרב'ה שלי ולפני כל גדולי 
ישראל ובאירועים היסטוריים לפני רבן של 
כל בני הגולה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
לפני  שר  שאתה  הרגשה  מרגיש  אתה 
מישהו שהוא מקושר להקב"ה בצורה בלתי 
אפשרית לדור הזה, זו הרגשה שאי אפשר 

להסביר וזו קורת רוח עצומה".

האירוע המרגש ביותר
והמרגש  ביותר  המעניין  האירוע  מהו 

ביותר שהשתתפת בו אי פעם?
'דרשו'  של  הגדול  המעמד  ספק,  "ללא 

בארה"ב, בסיום הש"ס לפני כשנתיים, עם 
עם  שולב  הגדול  המעמד  אנשים.   40,000
מהארץ  'המנגנים'  גדולות,  תזמורות  שתי 
מקהלות,  שתי  עם  מארה"ב,  ו'פריילעך' 
'מלכות' שירה', וזה היה ממש אירוע יוצא 
דופן, גם מבחינת הקהל, הביצועים, הרגש, 

הכל. אירוע נדיר".
לאורך  זוכר  שאתה  מעניין  סיפור 

השנים?
מישהו  אלי  ניגש  השנה  ראש  "בליל 
צעיר וסיפר לי ששרתי בחתונה שלו לפני 
ארבע שנים. לאחר מכן במשך שלוש שנים 
והוא אמר:  אכזבות,  להם  והיו  לילד  ציפו 
עם  הזמן  כל  התחזקנו  איך  מושג  לך  אין 
השירים שלך, איזו זכות יש לך ליום הדין 

על כך שאתה מחזק ומרגש אנשים.
"סיפור נוסף שגרם לי חיזוק רב: ניגש 
אלי יהודי שיש לו ילד כשרוני, בחור צעיר, 
והוא  ויפה  עמוקה  מוזיקה  אוהב  שמאוד 
כבר  הוא  לסטנדרט.  מעבר  משהו  מחפש 
היה בכיוון לא טוב, חלילה, לשמוע דברים 
לא טובים. סיפר לי האבא: 'באת עם הדיסק 
החדש שלך, יש שם שירה עמוקה ועכשיו 
הוא מתמקד בזה. הצלת את הבן שלי!' זה 

סיפור שמאוד ריגש אותי".
מסר לסיום.

שממליכים  האלו  לימים  מיוחד  "מסר 
על  אותי  שואלים  הרבה  הקב"ה.  את 
והסלסולים,  הקול  ועל  הגבוהים  הטונים 
זו המילה  לכל השאלות  המכנה המשותף 
מילה  היא  השאלות  לכל  התשובה  'איך'. 
אחת: הקב"ה. הוא עושה את הכל. לפעמים 
אני  בשירה,  רוצה  שאני  כמו  לי  הולך  לא 
מבקש מהקב"ה והוא עוזר לי, וכשהוא נותן 
לי אני מודה לו. אני מודה להקב"ה בכל יום 
יהודים.  לשמח  לי  שנותן  הזכות  על  ויום 

הכל מלמעלה, הכל 'מן השמים'". 

ר'  מבקש  החגיגית  השיחה  בסיום 
זאנוויל להודות מקרב לב לבורא עולם על 
ולשליחיו  העצומה,  דשמיא  הסייעתא  כל 
הנאמנים, מנהלו האישי, בעל המנגן הנודע 
ר' פנחס ביכלר, מנהל מקהלת מלכות )"אני 
ר'  למנהלו  עצומה"(,  הטוב  הכרת  לו  חב 
אבריימי גולדשטיין )"עושה עבודה נפלאה"( 
ידידו הקרוב איש המוזיקה החסידית ר' יוסי 
גיל )"אנציקלופדיה מוזיקלית וחבר נפש"(, 
כהנא  משה  יוסף  ר'  הדיסק  של  למפיקים 
ור' יוסי האניג )"עשו עבודה יוצאת דופן"(, 
לקהל השומעים הענק בארץ ובעולם )"אני 
שמח לשמוע את כל הפרגונים והתגובות, 
זה נותן המון כח"( ונושא תפילה: "הקב"ה 
יעזור שנזכה כבר השנה להוציא עוד דברים 

כלל  את  ולרגש  לשמח  טובים 
ישראל".

זמן שמחתנו: "כשאני שר אצל הרב'ה שלי ובאירועים היסטוריים לפני רבן של כל בני הגולה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ההרגשה היא כמו לשיר בבית המקדש"
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‰סיום ‰עולמי פ"ב
„רו ‰‘ ועוזו

סיום
’הדף היומי
בהלכה‘
המחזור השני 

בשמחה של מצווה עבידנא יומא טובא לרבנן ותלמידיהון בכל רחבי תבל, רבבי רבבות אלפי ישראל לומדי 
’הדף היומי בהלכה‘ ב‘משנה ברורה‘, ורבבות משתתפי תכניות 'דרשו' אשר הגדילו ליטול על עצמם נועם 
עול הלימוד, השינון והחזרה, והעמידה במבחנים לידיעת הדף היומי. ראו בני חביבי דעסקין בחדוותא דילי.

בעוז  הקדושה  בתורתינו  ונעלוז  נגיל  ישראל  שבטי  יחד 
ובתעצומות, בשמחה אדירה ופורצת גבולות להאדיר את לומדי 
בהלכה  היומי  ’הדף  ללימוד  המצטרפים  ולהרבות  התורה, 
התורה. לידיעת  והחזרה  השינון  את  עצמם  על  ולמקבלים 

ישראל  ארנה ירושלים
יום חמישי ט‘ אדר א‘

ישראל
ישראל

ארנה ירושלים
מוצש"ק י“א אדר א‘

ישראל

כתר הרימון
יום חמישי ט‘ אדר א‘

מעמד לנשות ’דרשו‘

ארה“בישראל
הכנסיה העולמית

 קונוונשן שבת פרשת פקודי
פרנסטון, ניו ג‘רזי

ישראל
בניני האומה

מוצש“ק י“א אדר א‘
מעמד לנשות ’דרשו‘

יום ראשון כ"א שבט
מעמד סיום ותפילה

ארה“בראדין
 יום חמישי ראש חודש אדר ב'

טרנטון, ניו ג'רזי

קונוונשן אירופה
שבת פרשת יתרו

קמפינסקי, וילנא

* פרטים יבואו * בתפילה להשי"ת שנזכה שיסיר כל מגיפה ומחלה מעמו ונחוג יחדיו את הסיום ברוב עם.  
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בהלכה‘

סיום
’הדף היומי
בהלכה‘



‰סיום ‰עולמי פ"ב
„רו ‰‘ ועוזו

סיום
’הדף היומי
בהלכה‘
המחזור השני 

בשמחה של מצווה עבידנא יומא טובא לרבנן ותלמידיהון בכל רחבי תבל, רבבי רבבות אלפי ישראל לומדי 
’הדף היומי בהלכה‘ ב‘משנה ברורה‘, ורבבות משתתפי תכניות 'דרשו' אשר הגדילו ליטול על עצמם נועם 
עול הלימוד, השינון והחזרה, והעמידה במבחנים לידיעת הדף היומי. ראו בני חביבי דעסקין בחדוותא דילי.

בעוז  הקדושה  בתורתינו  ונעלוז  נגיל  ישראל  שבטי  יחד 
ובתעצומות, בשמחה אדירה ופורצת גבולות להאדיר את לומדי 
בהלכה  היומי  ’הדף  ללימוד  המצטרפים  ולהרבות  התורה, 
התורה. לידיעת  והחזרה  השינון  את  עצמם  על  ולמקבלים 

ישראל  ארנה ירושלים
יום חמישי ט‘ אדר א‘

ישראל
ישראל

ארנה ירושלים
מוצש"ק י“א אדר א‘

ישראל

כתר הרימון
יום חמישי ט‘ אדר א‘

מעמד לנשות ’דרשו‘

ארה“בישראל
הכנסיה העולמית

 קונוונשן שבת פרשת פקודי
פרנסטון, ניו ג‘רזי

ישראל
בניני האומה

מוצש“ק י“א אדר א‘
מעמד לנשות ’דרשו‘

יום ראשון כ"א שבט
מעמד סיום ותפילה

ארה“בראדין
 יום חמישי ראש חודש אדר ב'

טרנטון, ניו ג'רזי

קונוונשן אירופה
שבת פרשת יתרו

קמפינסקי, וילנא

* פרטים יבואו * בתפילה להשי"ת שנזכה שיסיר כל מגיפה ומחלה מעמו ונחוג יחדיו את הסיום ברוב עם.  

סיום
’הדף היומי
בהלכה‘

סיום
’הדף היומי
בהלכה‘



ך י <ר ו מ <ת  א <ת  ו א ו <ר ך  י נ י ע ו  י <ה ו

רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
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המוני בית ישראל בכל רחבי הארץ 
מצטרפים למיזם של ארגון החסד 

 ״ורפא ירפא״ לבקר חולים, 
קשישים וגלמודים

המיזם של מייסד ויו״ר ארגון ״ורפא ירפא״ הרב חיים מילר: ״קצת תשומת לב – הצלת חיים״

בעקבות מכתב ששיגר הרה״ח הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט״א

בעקבות מכתבו של הרה״ח הגאון הגדול רבי 
ארגון  ויו״ר  למייסד  שליט״א,  נוסבוים  נפתלי 
בערב ר״ה  החסד ״ורפא ירפא״ הרב חיים מילר 
תשפ״ב, הצטרפו המוני בית ישראל לבקר חולים, 
פינה  בכל  ואתר,  אתר  בכל  וגלמודים  קשישים 

ברחבי הארץ.

רבי  הרה״ח  הגדול  הגאון  ששיגר  במכתבו 
נפתלי נוסבוים הוא כותב:

הרב  לידידי 
מילר  חיים 
יו״ר  שליט״א, 
״ורפא  ארגון 

ירפא״.
בזה  הנני 
הארגון  בשבח 
פועל  אשר  הנ״ל, 
ונצורות  גדולות 
חסד  במעשי 
ובפרט  הרבים, 
ביקור  במצות 
היא  אשר  חולים 
דאורייתא  מ״ע 

של והלכת בדרכיו מה הוא מבקר חולים וכו׳, ואין 
לתאר את החיזוק והעידוד של החולים בראותם 
והעזרה  ההתעניינות  ואת  אליהם,  המסירות  את 
את  ומעודד  ליבם  את  משמח  אשר  להם,  הרבה 
רוחם וגורם לריפוי וחיזוק נפשי, ובפרט לאחרונה 
לבקר  מקצת  נמנעים  שונות  חששות  מחמת 
אשר  לב  נדיבי  מארגן  הנ״ל  הארגון  אך  החולים, 
פוקדים את החולים ועוזרים להם מאוד, אשר 

על כן שכרם רב מאוד, ותהי משכורתם שלמה מן 
השמיים ותתברכו בכל מילי דמיטב בגו״ר וכוח״ט 

וימלא ה׳ כל משאלות לבכם לטובה אכי״ר
בהערכה רבה
נפתלי נוסבוים

בהצלחה  רב  זמן  בס״ד  כבר  שפועל  המיזם 
ויו״ר ארגון  יזם מייסד  ובסייעתא דשמייא רבה, 
הכותרת  תחת  מילר  חיים  הרב  ירפא״  ״ורפא 
״קצת תשומת לב 

– הצלת חיים״.
אלה,  בימים 
רחמים  ימי  שהם 
כל  יכול  וסליחות 
את  לקנות  אחד 
בביקור  עולמו 
שכן  אצל  קצר 
חולה,  גלמוד, 
ויתומים  אלמנה 
להם,  ודומים 
אלה  אנשים 
לעזרה  זקוקים 
שתיה  של  קלה 
וכד׳, כאשר כל פעולה קטנה  ומזון קל, תרופות 
כגדולה היא בבחינת קונה עולמו וכבר אמרו חז״ל 

״יש הקונה עולמו בשעה אחת״.
רבי  הגדול  הגאון  הרה״ח  של  מכתבו  כאמור, 
את  המיזם,  את  חיזק  שליט״א  נוסבוים  נפתלי 
ראשיה ואת המתנדבים הרבים בכל אתר ואתר 
כאילו  מישראל  אחת  נפש  המקיים  ״כל  ולקיים 

קיים עולם מלא״.

תוכן מקודם
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VERAPO YERAPEI
 Assistance for the sick, their
families and the lonesome

ורפא ירפא
 מפעלי עזרה לחולים 

ומשפחותיהם ולגלמודים

נתינה. עזרה. עם כל הלב ונשמה Giving. Assistance. With the heart and soul

אונגר  שלמה  יצחק  רבי  הגה״צ  בדורינו. וכה אמר: רבות על אודות מצות ביקור חולים שנזנחה זצוק״ל גאב״ד חת״ס ב״ב, עורר בדרשותיו מפי 
טרדות אחי היקרים! הן ישראל קדושים הם ורצון כולנו  שמחמת  אלא  ית״ש,  רצונו  את  נשברים הלוא מלפנים כזאת בקשתי מכם?! אנא! צאו קצת הזמן, אנחנו שוכחים לפעמים את המוטל עלינו. לעשות  לב  להחיות  החולים  לבתי  או  הדבר או לתאר את גודל המצוה )כמבואר בשו״ע( ואין במילים טובות לחולה שמטבעו הוא שבור ורצוץ, ונדכאים. איני יכול לתאר לכם כמה אפשר לעזור לבתיהם  שלפעמים  עד  הזכות,  מגודל  מושג  ומעבירות, והשכר הגדול יהיה שלא נצטרך לכך.האדם עושה עם עצמו, ש׳ילך לו התאבון׳ מתאוות לדעתי, את המצוה הגדולה ביותר בביקור חולים, יכול להיות אפילו בגדר הצלת נפשות ממש. אבל, לכם 

- טעון גניזה -

 )׳תורת איש׳ לגרי״ש אונגר זצוק״ל ח״ג, עמ׳ ר׳(

דברי התעוררות 
צו 

השעה

הערכות בארגון החסד ״ורפא ירפא״ 
לקראת החגים ע״מ לסייע לחולים 

קשישים וגלמודים ברחבי הארץ
מאות מגנטים של תפילת ״מזמור לתודה״ נשלחו לבתיהם 
של חולים שנתרפאו ובריאים שלא יחלו ח״ו • המיזם ״קצת 

תשומת לב״ – ״הצלת חיים״ צובר תאוצה ברחבי הארץ

ימות השנה הרי שהמשימה  הערכות היא במסגרת פעילות הארגון במשך כל 
ברור  לא  שהמצב  ובפרט  ומוגברת,  מיוחדת  הערכות  מצריכה  החגים  לקראת 
שנה  תכלה  ישראל,  עמו  חולי  לכל  רפו״ש  ישלח  שהקב״ה  לס״ד  ובציפייה 

וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
מאידך, המיזם של מייסד ויו״ר ארגון החסד ״ורפא ירפא״, הרב חיים מילר תחת 

זו הצלת חיים. צוברת   – הכותרת ״קצת תשומת לב״ 
היא  המשימה  כאשר  הארץ,  ברחבי  בס״ד  תאוצה 
לעקוב אחר קשישים, חולים וגלמודים הנמצאים לבד 

בבתיהם ועקב בדידותם שלא יאונה להם ח״ו רע.
כל העוסקים במיזם נעזרים בס״ד ע״י מוקד הארגון, 
או  לחולה  לקשיש,  לנזקק,  לסייע  צורך  ישנו  כאשר 
לגלמוד וכך מסייעים בהצלת חיים ממש ולכן יצאה 
שוב קריאה לכל משפחה ומשפחה בכל אתר ואתר, 
או  הגלמוד  הבודד,  החולה,  השכן,  אחר  עקבו  אנא 
יכולה  שלכם  לב  תשומת  וקצת  במצוקה  משפחה 
כאילו  מישראל  אחת  נפש  המציל  וכל  חיים  להציל 
זקוק  שהעולם  הזאת  בעת  ובפרט  מלא,  עולם  קיים 

לזכויות כרימון.
חולקו  שליט״א,  ורבנן  מרנן  הדור,  צדיקי  בברכת 
״מזמור  של  מרשימים  מגנטים  מאות  ומחולקים 

ממזמור  חוץ  ליבטל  עתידין  השירות  ש״כל  עליו  שנאמר  שירה  פרק  לתודה״, 
לתודה. כי חסדיו וטובותיו של הקב״ה לא יפסקו לעולם״.

המגנטים נשלחו ונשלחים לחולים שנתרפאו ולבריאים שלא יחלו כפי שביקש 
דוד המלך ע״ה שאף חיבר מזמור זה וסגולותיו רבות הן לכל האומרם בכל עת 
נאה  מפני שהיא שיר  בנגינה,  זי״ע לאמרו  צדיקים  ע״י  נכתב  ואף  ובכל שעה, 
ומשובח שהיו אומרים על קרבן תודה, וטעם אמירתו, כי אין לך יום שלא נעשה 

בו נס לאדם ואין אדם מרגיש בניסים ונפלאות שנעשים לו וכ״ו.
יו״ר ארגון ״ורפא ירפא״ הרב חיים מילר אף שוחח עם מנהלי בתי החולים ברחבי 
הארץ והציע את עזרת הארגון, בכל מצב חירום או לחץ במחלקות, והביע תקווה 

כי בעזה״י היל״ת והכל יעבור בשלום, ללא צורך בעזרה חיצונית.

ין
גז
מ

הרב חיים מילר



ירוחם, אייר תשע"א.
נמוגים  אחת,  בבת  כמעט  נדמו  ערב  צללי 
וכיסתה  פשטה  הליל  אפלת  המדבר.  בעבותות 
עלו  אחרונים  אדים  הדרומית.  הספר  עיר  את 
זה  שקטו  החנויות  הדי  בצמתים,  מהאוטובוסים 
אל  הרחובות  מן  נשמטו  הילדים  צלילי  מכבר. 
הבתים הרבה קודם לכן. כבכל אחד מאלפי אמשים 
היתה  זה מתכנסת  בערב  אף  הזו,  אחרים בשעה 
גרעינית  ומשפחה  לביתו  איש  עצמה,  אל  העיר 
לקליפתה. שאון המכוניות מן הכבישים הראשיים 
היה הד רחוק, מהול באורות מרצדים שהפיגו חושך 

מדברי מעבר לאופק.
נגב, ערב, שקט. שגרה.

אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ואז עוד 
שלושה. שבע דמויות הגיעו כמו במתואם, זו אחר 
"בית פנחס". הדלת  בית המדרש המרכזי  זו, אל 
נפתחה, בחריקה סתמית שוודאי היתה מניסה כל 
תחושה של גודל הרגע, לו רק רחשה שם. אבל זהו 
היה עדיין רגע סתמי באופן מובהק, גם ללא הצורך 
מהדלת  העולה  השגרתית  התזכורת  בתרועת 
בכיסא,  נתקל  מישהו  וכנהוג,  כמקובל  הוותיקה. 
מגבעת חיפשה מקום על המתלה הצפוף, אצבעות 

גיששו אל מתג החשמל. 
וידיים  המעבר,  מן  סטנדר  הזזת  מצמוץ, 
ארון הספרים. חשקה  מן  גמרות  מתרגשות חלצו 
טרדות  הצידה  והסיטה  השתלהבה,  עמומה 

 קומי רוני 
ב>לי>ל<ה

להמציא מחדש את הגלגל, 
להאיר את הלילה, לעמול ברינה:

בנבל עשור רננו לו: קווים לדמותה של אחת 
המהפכות התורניות החשובות של הדור 

הנוכחי - העמדת כוללי הערב כנדבך מרכזי 
בהעמדת 'בנין תלמיד חכם' • עשור לחלוצת 
המהפכה - רשת הכוללים "רינה של תורה", 

וראשי הכוללים פותחים לראשונה צוהר לעולם 
המופלא של תורה בשעות הלילה • מאחורי 

הקלעים של ההקמה והתנופה בהצבת הבשורה 
והייעוד: סדר שלישי בעוז ובתעצומות! • 

העומדים בבית השם בלילות

הרב ישראל קוטלר
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נפקחו,  העיניים  נפתחו,  הגמרות  ועייפות. 
הצלילים נשפכו.

המהפכה החלה.

לחזק את הברגים
כבכל מהפכה ראויה לשמה, משמעותה 
והשלכותיה נודעו רק לימים. איש מהם לא 
גרעיני  ניטעו  אביבי  לילה  באותו  כי  ידע 
אחת המהפכות התורניות החשובות ביותר 
שאירעו בשנים האחרונות בעולם הכוללים. 
האדמה הצחיחה הניבה פירות שפרחו ועלו 
בכל הארץ, וקבעו בתנופה מושגים חדשים 
הכוללים:  אברכי  של  הרוחנית  בקומתם 
ערב'  'כולל  מושגי  של  והעצמה  העמדה 
כנדבך מרכזי ומהותי, והאדרת כל מאפייני 
'סדר שלישי' כאבן דרך משמעותית בדרכי 

ההתעלות.
התחלה  אותה  לאחר  שנים  עשר 
החרדיים  הריכוזים  באחד  מינורית 
המרוחקים ביותר, עומדת "רינה של תורה" 
ובעולם  בכלל  התורה  בעולם  דבר  כשם 
והבאת  הכוללים בפרט. עשור של צמיחה 
לא  שונים  למקומות  והכלים  הבשורה 
קבעו את מעמדה ושמה כמו עצם הרעיון, 
בשטייגען  שלישי  סדר  והגישה:  הבשורה 
של סדר א'. בכמות, באיכות, במלוא גדלות 

הרצון והעמל.
שינויים גדולים יכולים להתחיל ברעיון 
מהפכני, אלא שכאן לא היתה שום יצירה 
ערב'  'כולל  מושג  הוא.  נהפוך  זו.  מעין 

גם  היה  לאברכים  מקובל  לימוד  כמקום 
היה. אולם לעיתים גדלות היצירה היא לא 
במקוריותה, אלא בכיוונון העדין המביאה 
אל דיוק וביטוי עז ומוחשי, מעין העוצמה 
בעיבוד  שנתקלים  בעת  וההשתאות 
רעיון  המביא  עיבוד  הנצרך,  את  המדגיש 
יהיו אף  באופן מושלם.  מוכר אל תכליתו 
ברגים"  "חיזוק  מסוג  שמהפכות  שיאמרו 
שכאלה הן אף קשות יותר: נעדרת חדוות 
והסקרנות  הענין  נחסר  המוסכמה,  שינוי 
למיזם  המסייעים  והציבורית  האנושית 
נראה  לא  הצורך  התלהבות.  ומעוררים 
בוער, הסיכוי נמוך: לך והמצא את הגלגל 

כאשר הוא כבר הומצא.
עמדו  לא  אלו  מעין  פילוסופיות  אבל 
תורה"  של  "רינה  כולל  מקימי  עיני  לנגד 

בירוחם תשע"א, וטוב שכך.
תפיסה  תמצית  נבט,  רעיון  של  שמץ 
עלתה ופרצה מן הנגב: רצון עז ל"חזק את 
הברגים" במושגי ודרכי לימוד סדר שלישי 

בקרב עמלי התורה. הא ותו לא.
"ותו לא" אמרנו?

שיצרו  האדירה  התנופה  לאחר  עשור 
ברחבי  תורה"  של  "רינה  מבית  הכוללים 
הארץ, עם למעלה מ-450 אברכים ההוגים 
בהם מידי לילה, יצא "במה" לחקור, לשמוע 
ולנסות לעמוד על סודות הלילה של עמלי 
גבוה  שהן  לילות  תשפ"ב.  בשנת  התורה 
מעל גבוה ממה שהיה מוכר לאורך שנים, 
מושגים  ערב  מידי  קובעות  אשר  שעות 
כמצווה,  ובהגייתה  התורה  בעמל  חדשים 

יומם ולילה.

כרצון איש ואיש
"המסגרת שבה נוצקה 'רינה של תורה' 
בכך  הראשון  הרגע  מן  ייחודית  הייתה 
עצמאית.  מסגרת  לתת  מראש  שנועדה 
'שלו'  הכולל  את  היום  במשך  יש  לאברך 
צורה  עם  המוחלט  רובם  וב',  א'  בסדרי 
מסלולים,  ותובעים  שדורשים  אחידה 
מבחנים וכדו', והוא למעשה צריך את הזמן 
לחזרות האישיות שלו,  'שלו'.  הלימוד  של 
אוהב  שהוא  ללימוד  כותב,  שהוא  לספר 
ובמשך הזמן הוא לא  והוא מתחבר אליו, 
נדירה  בשיחה  אומר  אליו"  להגיע  מצליח 
מרדכי  רבי  הגה"צ  הכוללים  ראש  ל"במה" 
"בשביל  ומדגיש:  שליט"א,  כהן  הלוי  ליבר 
לאברך  לתת  תורה,  של  רינה  קמה  זה 
המקורית  התכנית  זו  חפץ'.  ה'ליבו  את 
עצמו  הלימוד  רק:  לא  אך  והבסיסית, 
אך  אברך,  כל  ידי  על  הנבחר  בנושא  הוא 
עם חברותא  ילמד  דרישה שכל אברך  יש 
וכן יגיש תכנית לימודים בתחום שבו בחר 
לעסוק. בחלק מן המקומות יש גם מבחנים 
שהכינו  מיוחדים  חכמים  תלמידי  היו   -
מבחנים לכל אחד מן האברכים על החומר 
ואת  החומר  של  הסגנון  את  אבל  שלו, 

הקצב קבע האברך עצמו". 
ל'ליבו  האפשרות  ולצד  השנים,  "עם 
הכוללים  בתוך  אברכים  התארגנו  חפץ', 
כמו  חפצו,  בהם  מסוימים  נושאים  ללמוד 
נושאים  שכיחות,  ולא  ייחודיות  סוגיות 
בהלכה שפחות דנים בהם וכיוצא בזה. כל 

החלק  את  למלא  במטרה  זאת 
שעדיין  חכם  התלמיד  של 

מעמד יסוד הכולל בקריית אתא בבית הגה"צ גאב"ד מאקווא בהשתתפות הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן
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אליהם  הנושאים  להשלים את  להם,  חסר 
במשך  בכולל  אצלם  להגיע  מספיקים  לא 
לא  הכולל  כי  לחברותא  דרישה  יש  היום. 
מיועד ללמוד לבד, ואין להשתמש בלימוד 
של  אוירה  שתהיה  כדי  למשל,  במחשב 
בית מדרש, אבל העיקרון הוא 'ליבו חפץ'. 
לימוד  מסלולי  הוקמו  הזמן  עם  כאמור, 
ודף  היומי  דף  כמו  בזה,  לחפצים  מגוונים 
הכולל, או אם זה מסגרות הלכה של יורה 
נדירות  והלכות  שבת  חיים,  אורח  דעה, 
יותר. הכל זה עדיין בעינינו זה 'ליבו חפץ', 
ראש  לקחו  התאגדו,  שאברכים  משום 

חבורה מהכולל ופתחו מסגרות כרצונם".
"הסיבות לבידול הן משום ש'רינה של 
את  לתת  וכשליחות  כמטרה  רואה  תורה' 
לחבור  מפתות  הצעות  הגיעו  שאין.  מה 
משאבים,  ומקורות  אפשרויות  מיני  לכל 
ולהיכנס לתחום של כולל יום, שהוא דבר 
יוסף  חיים  רבי  הגאון  הרב  מוסיף  נצרך" 
המפעל  בראש  העומד  שליט"א,  שטיגל 
הגדול מאז הקמתו. "אלא שאנו נועצנו שוב 
לנו  שהורו  שליט"א  ישראל  בגדולי  ושוב 
יש רשתות  כוללי ערב.  זה  שהייעוד שלנו 
היחידים,  איננו  ערב,  כוללי  של  גדולות 
אבל הן מתקיימות ומיועדות לצורת לימוד 
'כולל  כעין  ספציפי,  ולתחום  מסוימת 
רואים  אנו  ואחרים.  המפורסם  טהרות' 
זאת כשליחות כללית של העצמת והאדרת 
התורה  בקנייני  כהתעלות  הערב  שעות 
דווקא  שם.  נמצאים  אנו  ולכן  הם,  באשר 
ובכך  חפץ,  ליבו  דווקא  הערב,  בשעות 
להיות חלוצים לפני המחנה. אלו ההוראות 
גדולי  ורבנן  מרנן  ושוב  שוב  שקיבלנו 
נשארים  אנו  זה  ובתחום  ישראל שליט"א, 
הבשורה.  את  מובילים  דשמיא  ובסייעתא 
והוא  אברך,  שכתב  ספר  עוד  כשמקבלים 
אומר לנו שבלי הכולל הוא לא היה מגיע 
לזה ושהכל נכתב 'אצלנו', מבינים שוב ושוב 

עד כמה יש בזה צורך".

"הבדל עצום בין הלומד 
כל היום, ללומד גם בערב"

מוכיח  ערב  בכולל  שלומד  "אברך 
סדרים  זה  לתורה  שייך  שהוא  בעצמותו 
שבדרך כלל אין מחוייבות כ"כ, במשך היום 
זה  בערב  אבל  בכולל,  כולם  נמצאים  ב"ה 
כבר נהיה קשה, קשה לאשה, קשה לילדים, 
קשה!  זה  עצמו,  לאברך  קשה 
זאת  בכל  ואם  קשה!  באמת 

הוא מתאמץ ולומד הוא מראה בזה שהוא 
שייך לד'. ושבתם וראיתם... כמו שיש הבדל 
למאה  פעמים  מאה  שלומד  מי  בין  עצום 
שלומד  מי  בין  עצום  הבדל  יש  כך  ואחד 
כל היום, למי שלומד גם בערב, הוא מוסיף 
עוד יותר מה שאחרים לא עושים, זה אמנם 
קשה בהתחלה, אבל הוא מראה בזה שייכות 
לה'. ובזה הוא עושה מציאות חן. יעזור ד' 
שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. 
ובמידות  בתורה  כולם  שיצמחו  בברכה 

וביראת שמיים".
רבי  הגדול  הגאון  רה"י  דברי  )מתוך   
שרגא שטינמן שליט"א, במעמד פתיחת זמן 
חורף תש"פ בכולל "רינה של תורה"בחיפה(

יש יתרונות מיוחדים בלימוד בלילה? 
 "דבר ראשון יש יתרון בכל שעת לימוד 
ובכל דקת לימוד, בין אם היא בלילה ובין 

היא ביום" מחייך הגרמ"ל כהן שליט"א. "אם 
מוסיפים זמני לימוד, זה כבר חשוב וכמובן 
קנין נצח בזה ובבא. מלבד זאת, אכן אפשר 
שראוי  נושא  ועודנו  זה  היה  כי  לראות 
את  להפוך  היא  והמטרה  בו,  להתחזק 
חרף  מנוצלות  לשעות  שלישי  סדר  שעות 
כל הקושי. הדרך שלנו מהבחינה הזו, היא 
חשיבה  של  בצורה  הכוללים  את  להעמיד 
בזה  ולראות  הניתן  ככל  מושקע  ותהליך 
ולא  חכם,  תלמיד  כל  בבניין  מהותי  נדבך 
חלילה כפתרון רופף כלשהו לסגירת היום. 
מבחינת אברך שזוכה לעמול בתורה כראוי 
שאין  באופן  ומרומם  מחייב  זה  בערב, 
שלישי  סדר  של  מושגים  ומכניס  לתאר, 

כדבר קבוע. דווקא בגלל שזה קשה".
"זה לא קשה רק ללומדים" הוא מוסיף. 

"זו מציאות שאינה קלה למשפחה ולאברך, 
ומי שעושה את זה הוא כבר במעלה אחרת. 
ערב  בכל  ללמוד  היוצאים  כך.  באמת  זה 
חכם,  התלמיד  של  האמתי  לבנין  מגיעים 
שיש לו שיעבוד לבורא עולם. הוא לא סוגר 
את היום ב19:00 בערב, אלא מחיל על עצמו 
עול נוסף ואמיתי. לא ברור של מי ההקרבה 
יותר גדולה, של האישה או האברך, אבל זה 
מצריך מאמץ בזמן ההשכבה של הילדים, 
אחרים,  וסידורים  ערב  בארוחת  הזדרזות 
מה  זה  אבל  שמחות,  על  ויתור  לעיתים 
שיוצר את קומת הבנין האמתי והאישי של 
תלמיד חכם. יש יתרון בשעבוד הזה. אגב, 
רה"י הגר"ש שטינמן שליט"א אומר לנו כל 
הזמן שלא כל אברך מתאים לזה, אבל מי 
עול  כמו  זה  את  לקחת  צריך   - שמתאים 
לכל דבר וענין. עול שרק ממנו צומחים. זה 

כל  של  בשעבוד  לעמוד  שיכול  למי  מיועד 
הגדול  היתרון  את  מקבל  שיכול  ומי  ערב, 

של שייכות להשם, בלתי לבדו".
בתפיסה  תורה'  של  'רינה  השם  ברקע 
הציבורית, קיימת מוכרות בציבור למעמדות 
לישועה,  והמסוגלים  הידועים  התפילה 
פעמים  מספר  רצון  בזמני  המתקיימים 
לישועות.  והמקובל  המתוקן  בסדר  בשנה 
שהדבר  מתברר  המרתקת  השיחה  במהלך 
הרשת,  ע"י  שנעשה  פורים  מכולל  החל 
להרבות  תורה"  של  "רינה  מפעילות  כחלק 
את  פתחו  "בסופו  הלילה.  בשעות  תורה 
בבכיות  תהילים  לומר  החלו  הקודש,  ארון 
גדולות ואנשים שם פשוט זעקו את נשמתם, 
בהתעלות מיוחדת של תפילה אחר לימוד 
רצוף בזמן מיוחד" מתאר הרב שטיגל. "היו 

 כינוס ראשי הכוללים תחילת זמן קיץ - נראים הג''ר גדליה הוניגסברג, 
ראש הכוללים הג''ר רבי מרדכי ליבר כהן, הג''ר אליעזר שטינמן, הג''ר רבי יהודה שטיגל
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אביאל | אביבים | אביגדור | אביטל | אבן מנחם | אבני איתן | אבני חפץ | אדירים | אודים | אוהד | אומץ | אור גנוז | אור יהודה | אחוזם | אחיהוד | אחיטוב | אחיסמך | אחיעזר | איילת השחר | איתמר 
| גבעות עולם | איתן | אלון מורה | אליעד | אליפלט | אליקים | אלקוש | אמונים | אמציה | אני איתן | אפרת | אש קודש | אשבול | באר גנים | באר יעקב | באר מילכה | בארותיים | בן זכאי | בטחה 
| בית אל | בית אלעזרי | בית גמליאל | בית הגדי | בית הריף | בית חגלה | בית חלקיה | בית חנניה | בית יוסף | בית יצחק | בית עוזיאל | בית עזרא | בית עריף | בית שקמה | בית חלקיה | בן עמי | 
בני דרור | בני נצרים | בני עטרות | בני ראם | בנימינה | בצרה | בקעות | בר גיורא | בר יוחאי | ברוש | הר ברכה | ברכיה | ברקת | בת עין | בת שלמה | גאולי תימן | גאולים | גבעולים | גבעת הראל | 
גבעת חנניה | גבעת ישעיהו | גבעת כח | גבעת ניל«י | גבעת עדה | גבעתי | גדיש | גילת | גמזו | גן הדרום | גן יאשיה | גן יבנה | גן שורק | גנות | גני טל | גני יוחנן | גפן | דבורה | דביר | דובב | דישון | 
דלתון | דקל | הודיה | הזורעים | הר ברכה | ורד יריחו | זבדיאל | זוהר | זימרת | זיתן | זכרון יעקב | זכריה | זמרת | זנוח | זרועה | זרחיה | חגור | חדיד | חוות אחוזת שושנה | חוות אלה | חוות אשבא 
| חוות בראשית | חוות גלעד | חוות הנמורה | חוות הר סיני | חוות מעון | חוות נעמה | חוות צאן | חוות רוטה | חוות שם | חוות שמשון כפר אוריה | חוסן | חזון | חלץ | חמד | חמרה | חפץ חיים | 
חצב | חצבה | טירת יהודה | טנא חוות אברהם | טפחות | יבניאל | יגל | יד בנימין | יד נתן | יד רמבם | יושיביה | יכיני | ינוב | ינון | יסוד המעלה | יעבץ | יצהר | יציץ | יקום | ירדנה | ירחיב | ישע | 
ישרש | יתד | כוכב השחר | כינרת | כליל | כלנית | כמהין | כסלון | כפר אביב | כפר גדעון | כפר הנגיד | כפר ויתקין | כפר ורבורג | כפר זיתים | כפר חבד | כפר חיים | כפר חסידים | כפר טרומן | כפר 
ידידיה | כפר יובל | כפר יעבץ | כפר מונש | כפר מימון | כפר נטר | כפר סבא | כפר פינס | כפר קיש | כפר שמאי | כפר שמואל | כפר תבור | כרם בן זמרא | כרמי יוסף | כרמי קטיף | לוזית | לימן | 
לפיד | מאור | מבוא דותן ב’ - מעוז צבי | מבוא חורון | מבוא מודיעין | מבואות יריחו | מבטחים | מבקיעים | מגדים | מגן שאול | מגשימים | מדרך עוז | מורשת | פעמיי תשז | קוממיות | רחוב | נחושה 
| מזכרת בתיה | מחסיה | מטע | מיטב | מירון | מישור אדומים | מלאה | מלילות | מנוחה | מנחמיה | מסלול | מעש | מצליח | מצפה יאיר | מצפה נטופה | מצפה רמון | מרגליות | מרחביה | משמר 
אילון | משמרת | משען | מתתיהו | נבטים | נהריה | נוב | נוגה | נווה | נווה ארז | נווה ימין | נווה ירק | נווה מיכאל | נועם | נחושה | נחלה | נחלים | נחם | נטועה | ניצן | ניר עקיבא | ניר גלים אשדוד 
| ניר דוד | ניר חן | ניר משה | ניר צבי | נס הרים | נצר חזני | נתיב העשרה | נתיב השיירה | סגולה | סוסיא | ספסופה | כפר שמואל | סתריה | עבדון | עגור | עדי עד | עוזה | עולש | עומר | עוצם | 
עזריאל | עזריה | עזריקם | עידן | עין איילה | עין הבשור | עין ורד | עין עירון | עין חרוד | עלמה | כרמים | עמיעוז | עמיקם | עמקא | דביר | להב | עפרה | פדויים | פורת | פטיש | פקיעין | ירדן הררי 
| פרזון | פתחיה | צופר | צור משה | צוריאל | צלפון | צפריה | צפרירים | צפת | צרופה | קדומים | קדימה | קדיתא | קדרון | קוממיות | קיבץ חפץ חיים | קידרון | קלחים | קצרין | קרית אתא | 
קרני קטיף | רווחה | רוויה | רותם | רם און | רמות מאיר | רמת השרון | רמת צבי | רנן | רעננה | שאר ישוב | שבולים | שבות רחל | שבי דרום | שדה אברהם | שדה אילן | שדה דוד | שדה יעקב 
| שדה יצחק | שדה משה | שדה עוזיה | שדה צבי | שדה תרומות | שדות מיכה | שדי צבי | שדמות דבורה | שובה | שוקדה | שזור | שחר | שיבולים | שילה | שוקדה | שלווה | שעלבים | שער 
אפרים | שפיר | שפר | שקף | שרונה | שרשרת | שתולים | תאשור | תדהר | תומר | תפרח | תירוש | תל תאומים | תלמי אליהו | תלמי בילו | תלמי יוסף | תלמי יחיאל | תלמים | תעוז | תקומה

מטעים ופרדסיםשדות פלחהירקות פתוחחממות
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שם ישועות שאין לתארם, לרבים ממש מן 
אברך  סיפורים:  להגיע  התחילו  הנאספים. 
רווקות  שמות  נפקד,  ילדים  לו  היה  שלא 
עם  כשהגענו  התארסו.  שהוזכרו  מבוגרות 
הדבר לרבותינו גדולי ישראל ואל מי שעליו 
התבטא רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל 
כ"מחזיק במפתח זיווגים שבדור", ליבם של 
אדלשטין  יעקב  רבי  הגדול  הגאון  ישראל 
שר  מרן  רשכבה"ג  יבדלחט"א  ואל  זצוק"ל 
התורה שליט"א, זכינו וקיבלנו בידינו מהם 
סדרי התפילה המתוקנים לזמן ולמקום כפי 
ואפשר  שיש  בשנה  פעמים  לאותם  הענין, 
ומכוחם  באנו  משם  זכות.  כוח  להגביר 
הגענו, להביא כוח התורה והתפילה לישועת 

כל אחד ואחד". 
"נהיה דבר עצום, אות ומופת לבקיעת 
ובאופן  פשוטים  לא  למקרים  שערי שמים 

מתארים  וברכה"  שפע  לפתיחת  כללי 
המנהג:  פשט  מאז  הכוללים.  בהנהלת 
עשרות אלפי שמות לאורך השנים, עשרות 
למסירת  היחיד  "התנאי  ישועות.  אלפי 
שמות הוא תרומה, קטנה יחסית, להחזקת 
צינור  להיות  שזכינו  מלבד  וכך  הכוללים, 
זכויות  מרובי  תפילה  למעמדות  ושליחים 
גם  משם  לתאר,  שאין  באופן  וישועות 
ולהתקיים.  לגדול  ויכלו  הכוללים  נסמכו 
לא היתה פה שום תכנית או כיוון מראש, 
אלא נקיות אמת, טהורה ומוכחת: זכויות 
התפילה  בכוח  והשתתפות  תורה  החזקת 
היתר  ואת  ורחמים,  לזכות  המיועד  בזמן 
בעיניהם.  לראות  זכו  כבר  ואלפים  אנו 
הקודש  חיבת  ועימנו  וכשעלינו 
ישראל  גדולי  רבותינו  של 

בכך,  אותנו  ומלווים  המעודדים  שליט"א 
וכמו  מיוחדת.  דשמיא  סייעתא  כבר  זו 
שכתב מורינו רה"י הגאון הגדול רבי שרגא 
זאת  לנו  לומר  ורגיל  שליט"א  שטינמן 
תדיר: 'באים בכוח מעשיהם, דוחים גזירות 
ורואים ישועות. הכוח של 'רינה של תורה' 
זה לא רק הג' שעות שלומדים  במעמדות 
הלימוד  הכוח של  זה  אלא  לפני התפילה, 
השנה  כל  במשך  האברכים  של  בלילה 
התורה שאיתו  עמל  מכוח  חלק  זה  כולה, 

'משתמשים' בתפילה ומבקשים רחמים".

אות חיבת הקודש
נאמנים  שותפים  עם  ויחד  זאת  חרף 
להחזקת  מכיסם  המוזילים  ויקרים 
הכוללים, אין הקומץ משביע את הביקוש 
תורה".  של  "רינה  לבשורת  והגובר  העצום 

"החזון הוא להגיע לכך שבכל יישוב וריכוז 
של בני הישיבות הקדושות, יהיה שם כולל 
יוסף  רינה של תורה" אומר רבי חיים  של 
שטיגל. "במצב של היום לא שייך להתרחב, 
אבל בעז"ה זה קורה. כמעט בכל ריכוז של 
'רינה  כולל  לפתוח  מבקשים  ישיבות,  בני 
כולל  שפותחים  המון  גם  יש  תורה'.  של 
ערב משלהם, ומבקשים הכוונה וכן רשות 
להשתמש בתקנון שנוצר אצלנו אחרי שנים 
של ניסיון והדרכה מגדולי ישראל שליט"א".

אכן, מלבד ההכוונה הצמודה של רה"י 
שליט"א  שטינמן  שרגא  רבי  הגדול  הגאון 
פינקל  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון  ועימו 
לו  שנכספו  למה  הכוללים  זכו  שליט"א, 
רבים וטובים - קשר איתן וחיבה מיוחדת 
מנשיא הכוללים רשכבה"ג מרן שר התורה 
שליט"א, אשר נושאם על ליבו תדיר ומעורב 

בכל הכרעה. 
שנים  לפני  עוד  הענין  שורש  למעשה 
שליט"א,  שטיגל  יהודה  רבי  הגאון  רבות. 
עסקנו  בו  בירוחם  הראשון  הכולל  ראש 
עשרות  ומקורב  חביב  השורות,  בפתיחת 
בשנים לרשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, 
אשר בעת שהותו בדרום לבריתות וכדומה, 
נהג להתאכסן אצלו. "זו אולי תחילת הקשר, 
אבל מעבר לכך אין לנו הבנה, רק יכולים אנו 
גדולה  זכינו לחביבות  לומר שבחסדי שמים 
ויוצאת מגדר הרגיל מעבר לקשר האישי )גם 
ראש הכוללים שליט"א מחותן למרן - בנותיו 
נשואים לנכדיו(" אומרים בהנהלת הכוללים. 
"זכינו גם לחביבות אצל בנו ויד ימינו הגאון 
רבי יצחק שאול שליט"א. וכל שאלה קטנה 
וכל  שליט"א  מרן  שולחן  על  עולה  כגדולה 
בכוללים.  במלואם  מיושמים  הוראותיו 
כגון  שאלות  השנים  לאורך  עלו  היתר  בין 
אברכים  אלו  מוסר,  לימוד  על  לשלם  האם 
לקבל, האם להכניס אברכים בשנה ראשונה 
תדיר  נועצים  אנו  כן  וכדומה.  לחתונתם, 
ראשי  בבחירת  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  עם 
בהם,  להיות  הנצרכות  ובתכונות  כוללים 
התפילות  לסדר  והכרעות  בהתייעצות  וכן 
לקראת  לישועה  המסוגלים  והמקומות 
מעמדות התפילה, ולמעשה בכל נושא ונושא. 
סדר  ללימודי  בנוגע  האחרונה  בשנה  למשל 
בכוללים  לקיים  והורנו  עודדנו  מרן  זרעים, 
מיוחד  מסלול  השביעית,  שנת  לקראת 
בהכוונת בנו הגרי"ש קניבסקי שליט"א. ב"ה 
זכינו ביותר, מאז נוסדה רינה של תורה היא 
שליט"א  מרן  רשכבה"ג  שולחן  על  נמצאת 

בכל העניינים, ועל פיו יישק כל דבר".

"זו מציאות שאינה קלה 
למשפחה ולאברך, ומי 

שעושה את זה הוא כבר 
במעלה אחרת. זה באמת 
כך. היוצאים ללמוד בכל 

ערב מגיעים לבנין האמתי 
של התלמיד חכם, שיש לו 
שיעבוד לבורא עולם. הוא 
לא סוגר את היום ב19:00 
בערב, אלא מחיל על עצמו 
עול נוסף ואמיתי. לא ברור 

של מי ההקרבה יותר גדולה, 
של האישה או האברך

הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל בפתיחת הזמן כולל רינת אריה מודיעין עילית
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אין בית מדרש בלא חידוש
וביתר  השמועה,  ומפי  הכתבה  הכנת  טרם  עוד 
נקודות  ועולים  המיוחדת  השיחה  נמשכת  כאשר  שאת 
והיבטים, לא ניתן שלא לשים לב: יש משהו דינמי ב'רינה 
של תורה', תחושה של מגמת התחדשות בלתי פוסקת. 
כל מה שניתן לשפר  כמובן מאליו.  מונח  לא  דבר  שום 

ולהוסיף, נשקל ומקודם למען האברכים.
הרב שטיגל שומע את הדברים ומהרהר. "כנראה יש 
בזה משהו. אכן יש בכוללים ובוודאי בהתנהלות הרבה 
'חידושים'. כחלק מזה, פעמיים בשנה, ערב תחילת הזמן, 
מתכנסים כל ראשי הכוללים וראשי החבורות בראשות 
גדולי ישראל מנחי דרכינו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן 
שליט"א והגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, ודנים 
ומטכסים עצה וחשיבה בכל דבר ודבר למען האברכים 
ולמען רוממותם. למשל, כיצד מצד אחד לקבוע כללים 
במסמרות ולהעמיד ההתעלות כראוי וכרף מחייב, ומצד 
שני שהכל יהיה מתוך אוירה טובה וללא קשיים, מתוך 
הבנה ורוממות האברכים והאתגרים השונים. בין היתר, 
אחת ההנהגות שנטבעו בכוללים באותם דיונים בהוראת 
מורנו רה"י רבי שרגא שליט"א  -כמדומני בשם אביו מרן 
רה"י זצוק"ל - שלא לתעדף אברכים במלגות על מסלולים. 
'ליבו חפץ' לבין המסגרות. מאז  לא לעשות אפליה בין 
שהתקבלה ההוראה שינינו את המדיניות בכל הכוללים 
על פי דבריו. בסיס המלגות שווה בכל מקום, ורק הרוצה 

להוסיף מבחנים מקבל התוספת".
מייחד  הכוללים,  את  שמלווה  נוסף  סמוי  עקרון 
בריכוזים  כוללים  לפתיחת  ועדיפות משמעותית  מאמץ 
חרדים רחוקים ומתפתחים, ואכן, פריסת הכוללים יוצרת 
שהיו  או   - המוגדרים  המקומות  את  המקיפה  רשימה 
מוגדרים - כ"פריפריה חרדית".  את ירוחם כבר הזכרנו, 
ולצידה ערים כמו אופקים, פתח תקווה וחיפה, מודיעין 

עילית, נווה יעקב, רמות, פרדס כץ ומערב ב"ב. 
"הגענו למקומות חדשים שלא תמיד היה בהם בכלל 
בית מדרש בלילה, ונדלק האור. מלבד הכוללים והאברכים 
אברכים  בתים,  בעלי  הגיעו  ועימם,  לצדם  שאצלנו, 
אחרים שאינם מהכולל שלנו בהכרח, ונהיה בית מדרש 
לנו ענין לפתוח במקומות  יש  חי ותוסס. חד משמעית 
חדשים ומתפתחים, ואפילו בבני ברק בשכונות קצה. בית 
המדרש של 'רינה' החיה את האזור בכל המקומות הללו" 

אומר הרב שטיגל. 
גדליה הוניגסברג  ראש הכולל בבני ברק הגאון רבי 
המקום  על  ההשפעה  את  לתאר  "אין  מוסיף:  שליט"א 
לזה  מעבר  שטייגען.  של  ואפשרויות  מושגים  מבחינת 
האברכים  בין  קשר  יצר  והכולל  קהילתי,  גיבוש  נוצר 
הצעירים, קשר תורני, וחיבור של אברכים מן הסביבה. 
הרי כולל ערב מטבע הדברים מיועד לבני המקום, בניגוד 
וכדומה.  נוסעים מרחוק  לכוללי היום שאליהם לעיתים 
בנויים לתלפיות בקשר  ובתי מדרש  כנסת  יצר בתי  זה 
המקום  רבני  ואת  הלימוד  מקום  את  רומם  תורה,  של 
וההשפעה  בכוללים,  בתפקיד  מכהנים  רבות  שפעמים 
המשך בעמוד 48

כן אנו נועצים תדיר עם רשכבה"ג מרן 
שליט"א בבחירת ראשי כוללים ובתכונות 

הנצרכות להיות בהם, וכן בהתייעצות 
והכרעות לסדר התפילות והמקומות המסוגלים 

לישועה לקראת מעמדות התפילה, ולמעשה 
בכל נושא ונושא. למשל בשנה האחרונה 

בנוגע ללימודי סדר זרעים, מרן עודדנו והורנו 
לקיים בכוללים לקראת שנת השביעית, מסלול 
מיוחד בהכוונת בנו הגרי"ש קניבסקי שליט"א. 

ב"ה זכינו ביותר, מאז נוסדה רינה של תורה 
היא נמצאת על שולחן רשכבה"ג מרן שליט"א 

בכל העניינים, ועל פיו יישק כל דבר"

אז נדברו. שו"ת עם רבותינו שליט"א בענייני הנהגת הכוללים

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א בראשות מעמד התפילה 
בבית מדרשו ליל זאת חנוכה האחרון
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המשך מעמוד 18

להתייאש גם אם אינו כשרוני ואיננו יודע מספיק?
שלך,  את  "ודאי, אתה תעשה  שליט"א:  הישיבה  ראש  מרן 

תרצה ותבקש, והתורה כבר תפתח בפניך".

ההכנה הראויה לשמחת תורה

ויום  מדוע באמת חג שמחת תורה מגיע אחרי ראש השנה 
כפור?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "אחרי ראש השנה ויום הכיפורים 
זוכים לזה, לפני זה אין עם מי לדבר. אחרי ר"ה ויו"כ רואים את 
אהבתיך,  עולם  אהבת  הוא,  ברוך  להקדוש  מתקרבים  האמת, 

רואים שהקב"ה אוהב אותנו, והוא נתן לנו את תורתו.
הגאון הגדול רח"פ ברמן שליט"א: "יום לפני שמחת תורה זה 
הושענא רבא, מה התרגום של המילה 'הושענא רבא'?" מרן ראש 
הישיבה שליט"א אומר על אתר: "ריבוי תפילה, הרבה תפילה". 
ממשיך הגאון הגדול שליט"א: "אם כך, היום שלפני שמחת תורה 
הרי הראש ישיבה )מרן הגרב"ד פוברסקי  צריך הרבה תפילה. 

ירוחם  ר'  המשגיח  בשם  בישיבה  אומר  תמיד  א.מ.(  שליט"א, 
שאינו יודע עם מה הקב"ה שמח יותר, עם הנעילה שלנו או עם 

שמחת התורה שלנו".
אצל ר' ירוחם זה היה מורגש?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "בוודאי, הוא היה למדן גדול, ר' 
ירוחם ידע ללמוד! כל התלמידים של מיר למדו ממנו גם תורה, 
לא רק מוסר. בשמחת תורה הוא היה אומר כל הזמן מאמרים, 
מאמר.  עוד  ואומר  הריקודים  את  מפסיק  לפעם  מפעם  היה 

אשריכם ישראל".

"עוד פעם ועוד פעם שרים 
את שירת התורה"

מה יעשה האדם כדי לזכות להיות תלמיד חכם?
מרן ראש הישיבה שליט"א: "ר' ירוחם לקח את חותני לחתן, 
הגה"צ רבי ישראל חיים, ושאלו אותו, הרי במיר היו כאלו שהיו 
יותר גדולים, למה בחרת אותו? אמר ר' ירוחם, אני אומר 
שיחות, ואני רואה שכל אחד שכבר שמע את השיחה הזו 
בעבר, אינו מקשיב כעת כל כך, ואילו ר' ישראל חיים, כל 

שיחה שאני מוסר, כאילו שאמרתי אותה פעם ראשונה. 
"וסיפרו לי שכך היה גם ר' ירוחם בקלם, ור' שמחה 
זיסל אמר כך על ר' ירוחם, אני אומר שיחות, וכל שיחה 

שאני אומר ר' ירוחם שומע כמו פעם ראשונה".
שיר זה דבר שאדם חוזר עליו שוב ושוב בשמחה, זה 
המשל של הגמרא ובדברי רש"י. האם כך צריך להיות עם 

התורה?
מרן ראש הישיבה שליט"א: "עוד פעם ועוד פעם שרים 
את השיר, שהרי התורה היא שירה, כתבו לכם את השירה 

הזאת".
ההרגשה בסלון לימודו של מרן ראש הישיבה שליט"א 
היא מעין עולם הבא. כל העובר את מפתן הבית הגדול 
אינו חפץ לעזוב את מקור המים החיים. אך שעון החול 
מדוד  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  של  וזמנו  מרחם  לא 

למען תלמידיו הרבים וכלל בית ישראל. 
לפני פרידה ביקשנו וזכינו לקבל את ברכתו הלבבית 
מעשיכם",  בכל  "הצלחה  שליט"א,  מרן  של  והאבהית 
כששמחת התורה הקורנת מזיו פניו הטהורות משפיעה 
על כל הזוכה לבוא במחיצתו ולקנות תורה והדרכה מפיו. 
יצאנו מהבית הגדול בברכה נרגשת למרן ראש הישיבה 

שליט"א, "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו". 

'במה' גם בדיגיטל! רוצה עוד מ"במה"?

לא נשאר לך מגזין בחנות?

 מחפש/ת כתבות ומאמרים
שפורסמו בעבר?

bama@bama.org.il :לקבלת המגזין ישירות למייל מדי שבוע שלח/י בקשה לכתובת מייל
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 משול<חנם ש<ל רבותינו · חג הסוכות תשפ"ב

מעיין <החיי<ם

בעמוד זה יש דברים הטעונים גניזה

בגמ' סוכה )דף ב.( מובא להלכה: ''סוכה שהיא 
ובטעם  פסולה''.  אמה  מכ'  למעלה  גבוהה 
הדבר מביאה הגמרא ג' שיטות, ולשיטת רבא 
 - ימים  שבעת  תשבו  ''בסוכות  הוא:  הטעם 
מדירת  צא  הימים  שבעת  כל  תורה  אמרה 
אמה  עשרים  עד  עראי,  בדירת  ושב  קבע 
עשרים  מעל  ארעי,  דירת  דירתו  עושה  אדם 
אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא 
הוא:  הטעם  ופשטות  יעוי''ש.  קבע".  דירת 
שמכיוון שהתורה מצווה בחג הסוכות לצאת 
שבעה  ארעי'  ב'דירת  ולשהות  קבע  מדירת 
כ' אמה  - ממילא אם הסוכה היא מעל  ימים 
יהיה חסר בעיקר ה'ארעי' של הסוכה, כי מעל 
כ' אמה אין רגילות לעשות דירת ארעי אלא 

'דירת קבע'.
נוסף  ועומק  רעיון  בזה  ללמוד  חשבנו  אך 
והתקופה.  הסוכות  חג  ימי  במהות  הטמון 
סמל  היא  ה'סוכה'  כי  לדעת  עלינו  שהרי 
והאדם  בעולם,  האדם  של  למצבו  ודוגמא 
מורכב משני חלקים: חלק גשמי, וחלק רוחני 
- וכשנשתמש בסוכה כדוגמא נמצא, שהבסיס 
כדוגמת  הוא  הרי  בעולם  האדם  של  הגשמי 
ע"י  שמוחזק  הרוחני  הבסיס  ואילו  ה'דפנות', 

הדפנות הוא כדוגמת ה'סכך'. 
ב'דפנות'  רואים  אנחנו  הנה  הגמרא  ובדברי 
שהן החלק הגשמי, שהאדם צריך להיות בהן 
נצרך  להיות  לא   – 'עראי'  של  במצב  תמיד 
ותלוי במצבו הגשמי בצורת 'קבע', כי הרי כל 
מטרת הדפנות רק להעמיד את ה'סכך' שהוא 
יהיו  אם  אפילו  ולכך  הרוחני שבאדם.  החלק 
הדפנות עשויות 'מחיצות של ברזל' )כשאלת 
אביי שם בגמרא(, בכל זאת עד כ' אמה יהיה 

כשר, כי עדיין יהיה זה 'ראוי לעראי'.
אכן כך צריך להיות מצבו של האדם בעוה"ז: 
'ראוי  של  במצב  יהיה  הגשמיות  עניני  שבכל 
ועושר  יפה  בית  לו  יש  אם  ואפילו  לעראי', 
רק  הוא  שהכל  לדעת  עליו  זאת  בכל  גדול 
הרוחניות.   – 'הסכך'  שהיא:  למטרה,  אמצעי 
ועל האדם לדעת שכל הנאות ונוחיות העוה"ז 
זו,  מטרה  ולקדם  לחזק  כדי  רק  עבורו  נועדו 
התנאים  שחסרון  למצב  להגיע  לאדם  ואסור 
הגשמיים הללו, יעכבו אותו מתפקידו וייעודו 

בעולם.
)פ''א( שכתב  ואלו הן דברי ה'מסילת ישרים' 
וז"ל: ''נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם 
ולעבוד,  מצוות,  לקיים  רק  הוא  בעוה"ז 
ראוי  אין  העולם  והנאות  בניסיון.  ולעמוד 
שיהיו לו - אלא לעזר וסיוע בלבד לשיהיה לו 
נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו 
כפי  וזהו  עליו",  המוטלת  הזאת  העבודה  אל 

הדברים שייסדנו.

המשגיח הגה"צ רבי חיים ואלקין שליט"א
השמחה היתירה בחג – במצוות

בנין הסוכה - סמל 
ודוגמא לעבודת האדם 

רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

יותר  בסוכות  שיש  השמחה  ריבוי  הנה 

השמחה  פשוטו  לפי  החגים,  מכל 

וכמו  המים  ניסוך  מחמת  היא  היתירה 

גבי  השמחה  את  נ'  דף  בסוכה  שלמדו 

ניסוך המים.

בריבוי  כללי  וענין  טעם  ליתן  יש  אך 

שאמר  מה  כפי  הסוכות,  בחג  השמחה 

ז"ל.  מדובנא  המגיד  בשם  רבנו  פעם 

אדם  לצוות  אפשר  איך  להבין  ששאל 

רגע  בכל  לא  היא  והרי שמחה  שישמח 

סיבה  שירגיש  צריך  אלא  שרוצים, 

שמח,  שאינו  מי  יעשה  ומה  לשמחה, 

שהם  מינים  וד'  סוכה  מצות  ובשלמא 

ליטול  עת  בכל  אפשר  מצוה  מעשה 

את הד' מינים ולקיים את המצוה, אבל 

שמחה אינה כן. 

וביאר כדרכו על פי משל נאה. ליתומים 

אפוטרופוס  ומינו  מאביהם  שהתייתמו 

וירוויח  בכסף  שיסחור  כספם  על 

והנה  להתפרנס,  יוכלו  וכך  ליתומים 

תמידית  ידיעה  להם  אין  היתומים 

או  להם  הרוויחו  שלהם  המעות  אם 

בשעה  לפקידה  מפקידה  רק  הפסידו, 

שהאפוטרופוס אומר להם כעת עליכם 

רווח  להם  שנהיה  מבינים  הם  לשמוח, 

שמחים,  נהיים  אכן  והם  מהמעות, 

ולפעמים להיפך אומר להם היום עליכם 

להיות עצבים הם מבינים שהפסידו והם 

עצובים. 

אבל  מצוות  מקיימים  שאנו  והנמשל, 

הרי לא יודעים שכר כל מצוה עד היכן 

אומר  שהקב"ה  בסוכות  אמנם  מגיע, 

בו  לנו  שיש  להבין  יש  שמחים,  תהיו 

רווח רב במצוות של סוכות והם יקרות 

את  כשנזכור  נשמח  וממילא  וחשובות, 

זה. וממילא, יותר ממה שיש כאן 'מצוה' 

'ידיעה' שהקב"ה מבשר  לשמוח יש לנו 

לנו - כדאי לכם לשמוח.

יותר מצוות מידי  ובאמת שבסוכות יש 

הימים  שבעת  כל  כי  החגים,  מכל  יום 

יכולים וצריכים לקיים מצוות סוכה וד' 

מינים.

בסוכות,  שמצינו  השמחה  ריבוי  ובגלל 

קיבלנו לחוג גם את שמיני עצרת, והיינו 

)נה:(,  סוכה  בגמרא  שאמרו  מה  פי  על 

לעבדיו  שאמר  ודם  בשר  למלך  משל 

אחרון  ליום  גדולה  סעודה  לי  עשו 

קטנה  סעודה  לי  עשה  לאוהבו  אמר 

במדבר  רש"י  ועיין  ממך,  שאהנה  כדי 

עלי  קשה  להם  אומר  "והוא  ל"ו(,  )כ"ט 

פרידתכם עכבו עוד יום אחד".

*3046

 טהרת
המשפחה 

המצווה הכי גדולה בדורינו  סברי

צילום: שוקי לרר



בעמוד זה יש דברים הטעונים גניזה

שמ<חת <חג ע<ם ג<דו>לי יש<רא>ל

בל נאבד את קנייננו הרוחניים

מרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל:

ולחוש  מחטאינו  ליטהר  זוכים  שאנו  אחר 
מקרבת ד' ורחמיו עלינו, נותן לנו הקב"ה 
קניינו  את  נאבד  שבל  הסוכה,  מצוות  את 
כאן,  אנו  ארעיים  כי  ונזכור  הרוחניים, 
צירים נאמנים לשולחינו, וכמו שפירש מרן 
שכוונת  א'(  לימוד  הרגל  )שמחת  החיד"א 
התורה בכך שכתבה "בסכת" חסר ו' לרמז 

כי כל עניני קניני האדם יהיו דרך ארעי. 

גם אחר שהקב"ה מוחל לעוונותינו ביוה"כ 
מושיב  בסוכות  מ'אשפות',  אותנו  ומקים 
והנביאים  האבות   – נדיבים'  'עם  אותנו 

הקדושים.

כיצד ממשיכים את החיזוקים 
מהימים הנוראים

אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
שליט"א:

ראש  בימי  לטובה  משתנים  כולם  הרי 
והתורה  התפילה  הכיפורים,  ויום  השנה 
השמים  יראת  השנה,  מכל  אחרת  נראים 
ממשיכים  איך  היא  השאלה  גדולה,  יותר 
דבר  זה  באמת  השנה,  לכל  הלאה  זה  את 
המחשבות  כל  את  להמשיך  מאוד  קשה 
הנוראים  הימים  והחיזוקים של  הקדושות 
לכל השנה. דבר זה שייך רק על ידי שלא 
מסיחים דעת מחובתו של האדם בעולמו. 

לימוד  ידי  על  רק  זאת?  עושים  וכיצד 
קבוע בספרי היראה, להתבונן מה חובתו 
מתחזקת,  האמונה  זה  ידי  ועל  בעולמו, 
הרגש מתחזק, וזו העצה היחידה להמשיך 
ממנו,  ליפול  ולא  החיזוק  את  השנה  לכל 

ח"ו.

מדוע לא נקבע זכר למן והבאר

כבוד  לענני  רק  זכר  התורה  קבעה  מדוע 
כל  בזה  לטעום  אפשר  שהיה  למן  ולא 
אשר  לבאר,  לא  ומדוע  בעולם?  טעמים 
אפשר  היה  במים  שגם  בחיד"א,  כתוב 

לטעום כל טעם שרצו?

מבאר מרן הגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב 
זיע"א, בעל "בני יששכר", כי בכך שהקב"ה 
דאג לבני ישראל ונתן להם מים ומזון, לא 
משום  הקב"ה,  חיבת  עדיין  בזה  ניכרת 
בענני  אבל  מזוני.  יהיב  חיי  דיהיב  שמאן 
'מותרות',  בגדר  כביכול  שהם  הכבוד, 
הליכה בצל ובנוחות, בזה מעיד הקב"ה על 
חיבה יתירה לבני ישראל, לכן עושים זכר 

דווקא לענני הכבוד. 

"על נטילת לולב" ולא "לקיחת 
לולב"

קניבסקי  הגר"ח  מרן  ישראל  של  רבן 
שליט"א:

מה שמברכים "על נטילת לולב", ולא "על 

"ולקחתם  הפסוק  כלשון  לולב"  לקיחת 
לשון  לעצמה  תורה  "לשון  משום  לכם", 

חכמים לעצמם" )חולין קלז:(. 

בכל  לקיחה  כי  טעם  לתת  גם  יש  אבל 
מקום היא על כסף )עי' ריש קידושין(, לכן 
"ולקחתם" שנאמר בפסוק, הכוונה לקנות 
להחזיק  משמעותה  נטילה  ואילו  בכסף, 
נטילה,  ע"י  וכאן שמקיימים המצווה  ביד, 
לבוש  )ועי'  לולב"  "נטילת  לשון  שייכת 
א"ר  קנ"ז,  ח"א  רשב"א  שו"ת  ס"ז,  תרנ"א 

תרמ"ד סק"ג(.

חג הסוכות מסוגל לשמחה

מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א:

ד׳ אלוקיכם שבעת ימים"  "ושמחתם לפני 
)ויקרא כג, מ(

להיות  זוכים  ביוה"כ,  כמו  בסוכות,  גם 
״לפני ד׳״. אלא שביוה"כ, ה״לפני ד׳״, הוא 
בסוכות,  ואילו  ל(.  טז,  )ויקרא  ״תטהרו״ 

ה״לפני ד׳״, הוא ה״ושמחתם״.

דברי  אלו  הלא 
הלכות  בסוף  הרמב״ם 
הי״ב(,  )פ״ח  לולב 
היתרה  שהשמחה 
בחג  במקדש  שהיתה 
הוא  מקורה  הסוכות, 

ב״ושמחתם לפני ד׳״.

יבין,  הלא כל בר דעת 
שהמקדש  שאעפ"י 
לפני  של  המקום  הוא 
וכמפורש  כמבואר  ד׳, 
במקומות הרבה, לענין 
דינים,  וכמה  כמה 
שבקרבנות  מעבודות 
ובמקדש - אבל גם זה 
מקדש  שכשאין  ברור, 
בעוה״ר, גם אז, מצווה 
מישראל,  האדם  הוא 

לשמוח לפני ד׳.

שנאמר  תטהרו״,  ד׳  שה״לפני  כשם  כי 
ביוה"כ, הוא מצב של זכות וזכייה, ביוה"כ, 
הטעם,  והוא  הדין  הוא  ד׳,  לפני  להיות 
בחג  שנאמר  ד׳״  לפני  שה"ושמחתם 
בחג  וזכייה  זכות  של  מצב  הוא  הסוכות, 
הסוכות, להיות ולעמוד לפני ד׳ ולשמוח. 
וחג  לטהרה,  הוא  מיוחד  שיוה"כ,  אלא 

הסוכות, מיוחד ומסוגל הוא לשמחה.

מעלת השמחה בבית המקדש

רב  שליט"א,  טוביאס  יואל  רבי  הגה"צ 
ואב"ד שיכון ו' ב"ב: 

)דברים  וגו'  אלוקיכם"  ד'  לפני  "ושמחתם 
יב, יב(. לעיל )פסוק ז( אמר "ואכלתם שם 

לפני ד' אלוקיכם". 

ד'  לפני  לומר  שייך  באכילה  להבין,  יש 
לכאורה  שמחה  לענין  אבל  אלוקיכם, 
ד'  'עם'  ושמחתם  לומר  יותר  שייך  היה 
ד'  שבחר  למקום  באים  שהרי  אלוקיכם, 
לשכן שמו שם ויש שם השראת השכינה, 

ומהו הלשון ושמחתם 'לפני' ד' אלוקיכם.

אלא י"ל עפ"י מש"כ הטור )או"ח סי' א( 'כי 
אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא 
ועסקיו  ותנועותיו  כישיבתו  בביתו,  לבדו 
והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת 
וקרוביו,  ביתו  אנשי  עם  והוא  כרצונו  פיו 
ישים  כאשר  כ"ש  המלך,  במושב  כדיבורו 
הקב"ה  הגדול  שהמלך  לבו  אל  האדם 
עליו  עומד  כבודו  הארץ  כל  מלא  אשר 
ורואה במעשיו וכו', מיד יגיע אליו היראה 
ממנו  ובושתו  יתברך  ד'  ופחד  וההכנעה 

תמיד' ע"כ.

אל  שבעלותו  כאן  מדגיש  הפסוק  ולכן 
עומד  שהוא  יזכור  הזה,  המקודש  המקום 
שם 'לפני' ד' אלוקים ושמחה שהיא 'לפני' 
בתכלית,  שונה  היא  ממש  אלוקינו  ד' 
מעולה ומשובחת טובה ומובחרת משמחה 
במקומות אחרים שאינם 'לפני' ד' אלוקינו, 

וזהו ושמחתם 'לפני' ד' אלוקיכם.

מהותו של יום הושענא רבא

מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א: 

הספרים  כתבו  רבא  הושענא 
שהוא יום גמר חיתום הדין והוא 
מסירת  יום  טבא  פתקא  ענין 
פתקי גזר הדין של כל אחד ואחד, 
ורגיל הייתי לבאר עניינו של יום 
עפי"מ דמצינו בב"ק סח: דחלוק 
חייב אתה  דין  בית  היכן שאמרו 
ליתן לו להיכן שאמרו צא תן לו, 
גמר החיוב באופן מוחלט  שהוא 
יותר, והוא ענין מסירת הפתקים, 
אולם ביאור זה דחוק קצת ואינו 

מבואר בלשון פתקא טבא.

דהנה  אחר  באופן  לבאר  ונראה 
הרי"ף(  מדפי  )ט.  ביבמות  הריף 
העדים  חתימת  דתוקף  חידש 
היא רק כשיוצאת מתחת ידם ואז 
הוא גמר החתימה, וביום הכיפורים 
חתם הקב"ה גזר דינו של כל אדם, אולם 
עדיין השטרות תחת ידו, ובהושענא רבא 
הדין  כתבי  הקב"ה  שמוציא  הזמן  הוא 
מתחת ידו ואז הוא גמר החתימה, ולכן יש 
בסגולת היום מקצת מסגולת יום הכפורים 

ושייך עוד לפעול ולתקן בו.

אותו בורא עולם של "אתה 
בחרתנו"

לייב  משה  רבי  להרה"ק  מיוחס  סיפור 
מסאסוב זיע"א: 

בעננת  תורה הבחין  במוצאי שמחת  פעם 
נסוכה על פני חסידיו. עברו עליהם  עצב 
כמה שבועות של רוממות הרוח והתעלות 
חיי  של  האפורה  לשגרה  הם שבים  ועתה 

היום יום והפרידה קשה מנשוא.

זיע"א:  לייב  משה  רבי  הרה"ק  להם  אמר 
תמיד צריך לזכור שאותו בורא עולם של 
"אתה בחרתנו" הוא גם הבורא של "אתה 

חוננתנו"...

צילום: העולם החרדי



בעומק <העיון 
מרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת

שמנה פסוקים שבתורה
רש"י דברים ל"ד, ה', "וימת שם משה - אפשר משה מת וכתב וימת 
יהושע, ר"מ  ואילך כתב  שם משה, אלא עד כאן כתב משה מכאן 
אומר אפשר ספר תורה חסר כלום והוא אומר לקוח את ספר התורה 
הזה אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע", ודברי רש"י צ"ב דאכתי 
וכתב  מת  משה  "אפשר  שהקשה  מה  על  התשובה  היא  מה  לר"מ 

וימת שם משה".

אותן  קורא  יחיד  שבתורה  פסוקים  "שמנה  א'  ל'  במנחות  ועיין 
משה  אפשר  וגו'  משה  שם  וימת  דתניא  כר"ש  דלא  כמאן  בבהכ"נ 
חי וכתב וימת שם משה אלא ע"כ הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב, 
כר"ש  דלא  לימא  בדמע...  כותב  ומשה  אומר  ואילך הקב"ה  מכאן 
אפילו תימא ר"ש הואיל ואישתני אישתני", וגם דברי הגמ' צ"ב מה 
הפסוקים  בשמונה  משה  של  כתיבתו  שנשתנה  זה  של  המשמעות 
וכותב  מכל התורה, שבכל התורה היה הקב"ה אומר ומשה אומר 
הענין  כלפי  כותב,  ומשה  אומר  הקב"ה  היה  פסוקים  ובשמונה 

שהקשה בתחילה "אפשר משה מת וכתב וימת שם משה".

מחלוקת  מצינו  אותן,  קורא  דיחיד  בגמ'  המבואר  הדין  ובעיקר 
פירשו  תפילה  מהל'  פי"ג  ובראב"ד  שם  במנחות  רש"י  ראשונים, 
דהיינו שאדם אחד קורא אותן ואין מפסיק שיקרא גם אחר, וצ"ע 
מהו ענין זה שכיון שנשתנו פסוקים אלו שהקב"ה אומר ומשה כותב 

בדמע לומר דמה"ט יהיה יחיד קורא אותם בלא להפסיק.

והנה בדברי רש"י מבואר דמה שאמר ומשה כותב בדמע היינו שהיה 
הביא  לשיה"ש  הגרשוני  בעבודת  אמנם  צער,  של  בדמעות  כותב 
משמיה דאודננו הגר"א ביאור אחר בהא דמשה כותב בדמע, עפ"י 
מש"כ הרמב"ן בהקדמה עה"ת דכל התורה שמותיו של הקב"ה וכל 
פסוקי התורה הם צירופים של אותיות ותיבות של שמות הקב"ה, 
שמות  של  צירופים  העולם  בריאת  לפני  שהיתה  התורה  היא  וזו 
נתלבשה  תורה  במתן  לישראל  התורה  ובנתינת  נעלמים,  וסודות 
אבות  מעשה  הכוללים  לפסוקים  ונתחלקה  הפשוט  בגשם  התורה 
וזהו הביאור משה כתבה בדמע  ומצות התורה,  ומתן תורה  יצי"מ 
וכלשון המשנה  "דמעך על תאחר"  כמו  הוא לשון תערובת  דדמע 
"עולה בספק הדימוע", וגם לשון "מדמע" בגמ' מורה על פעולה של 
דהיינו  בדמע  כותב  משה  הביאור  ג"כ  וזהו  בחולין,  תרומה  עירוב 
לבוש  בלא  בתערובת  הקב"ה  של  שמותיו  של  התורה  את  שכתב 
להזכיר  יכול  היה  שלא  משום  וזה  הפסוקים,  חלוקת  ובלא  הגשם 
את מיתתו קודם שמת ולכן כתב פסוקים אלו בצירופי אותיות בלא 

חלוקת הפסוקים.

ט"ו  דף  ב"ב  מיגאש  הר"י  בדברי  הגר"א  של  לביאורו  מקור  ויש 
שביאר הא דיחיד קורא אותו דהיינו שלא יקראו ביחד את הפסוקים 
שמקודם עם השמנה פסוקים, וזה כדי שלא לקרוא יחד את התורה 
צ"ע  מיגאש  הר"י  ודברי  יהושע,  שכתב  התורה  עם  משה  שכתב 
שהרי מבואר שם בגמ' דהא דיחיד קורא אותו הוא גם למ"ד ששמנה 
הפסוקים כתבן משה בדמע ואיך כתב הר"י מיגאש שהם פסוקים 
דמשה  היטב  מיושב  הוא  הגר"א  של  ולדרכו  יהושע,  ע"י  שנכתבו 
חלוקת  של  בדרך  הכתיבה  אבל  אותיות  צירוף  בדרך  רק  כתבן 
השמנה  דכו"ע  אליבא  ולכן  יהושע,  ע"י  היתה  באמת  הפסוקים 

פסוקים נכתבו ע"י יהושע.

דברי  שביארו  הראשונים  שיטות  היטב  מבואר  הגר"א  של  ולדרכו 
הגמ' דהא דיחיד קורא אותן היינו שאין מפסיק שיקרא אותם אחר, 
צירוף אותיות אין להפריד  דכיון שכתיבתן ע"י משה היתה בדרך 
גם  אותיות  צירוף  של  בדרך  שנכתבו  שכיון  ביניהם,  בקריאה 
לקריאת  לחלקן  ולא  כיחידה אחת  אליהם  להתייחס  יש  בקריאתן 

שני בני אדם.

שבסוף  פסוקים  "שמנה  תפילה,  מהל'  פי"ג  הרמב"ם  כתב  והנה 
התורה מותר לקרות אותם בביהכנ"ס בפחות מעשרה אע"פ שהכל 
אחר  שהם  ומשמען  הואיל  אמרם  הגבורה  מפי  ומשה  הוא  תורה 

מיתת משה הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן", ומבואר 
בדברי הרמב"ם דהא דיחיד קורא אותן היינו שאין צריך ציבור אלא 
גם יחיד יכול לקרוא אותן. וצ"ע מהו הענין שביאר הרמב"ם שהואיל 

ומשמען שהם אחר מיתת משה לפיכך מותר ליחיד לקרות אותן.

הרמב"ם  של  בלשונו  דהנה  הרמב"ם  בשיטת  להתבונן  יש  והנה 
דהואיל  כתב  שהרי  בדמע,  כתבן  שמשה  כר"ש  שפסק  מפורש 
נשתנו  הרי  זה  ולשון  נשתנו,  הרי  משה  מיתת  אחר  שהם  ומשמען 
"הואיל  הוא לשון הגמ' לבאר הא דיחיד קורא אותן אליבא דר"ש 
במנחות  הגמ'  בלשון  מבואר  דהא  לפי"ז  וצ"ע  אישתני",  ואישתני 
ובב"ב דאליבא דר"ש כל התורה הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב 
איך  צ"ע  ולפי"ז  כותב,  ומשה  אומר  הקב"ה  פסוקים  השמנה  ואלו 
דר"ש  אליבא  והרי  אמרם",  הגבורה  מפי  "שמשה  הרמב"ם  כתב 

השמנה פסוקים נאמרו רק ע"י הקב"ה ומשה רק כתבן.

"הואיל  פסוקים  השמנה  דנשתנו  הרמב"ם  של  טעמו  עיקר  גם 
ומשמען שהם לאחר מיתת משה" צ"ב, ועיין בגרי"ז במנחות דף ל' 
שביאר שהוא לומר דמה"ט נעשו תורה רק לאחר מתתו של משה, 
מיתתו  לאחר  רק  תורה  שנעשו  זה  ענין  של  המשמעות  מה  וצ"ע 
של משה, ובנימוק"י מגילה כ"א הביא לשון הרמב"ם והוסיף "לפי 
שאינם מכלל התורה", וצ"ע בכוונת דבריו מאי היינו שאינן בכלל 
הרמב"ם  של  בלשון  בפירוש  מבואר  שהרי  צ"ע  וביותר  התורה, 

"שהכל תורה".

ולבאר שיטתו של הרמב"ם נקדים, דהנה בהא דמבואר בגמ' דבכל 
התורה הקב"ה אומר וכותב ומשה כותב ובשמנה פסוקים הקב"ה 
אומר ומשה כותב בדמע, מבואר בדברי רש"י שם דהא דמשה אומר 
וכותב הוא בשביל שלא יטעה, אמנם בחידושי הגרי"ז במנחות דף 
ל' ביאר דהא דמשה היה אומר וכותב הוא משום שמשה היה אומר 
בתורת נבואה, שהיה לו תורת נבואה על מה שהקב"ה אמר ונביא 
הוא באמירה ולכן היה אומר, אמנם צריכים לבאר תוכן הענין למה 
היתה כתיבת התורה צריכה להיות במהלך של "משה אומר" בתורת 

נבואת משה.

ונ"ל בזה, דהנה הביא המגיד מדובנא בריש פרשת דברים את יסודו 
של  דיבורו  היה  הראשונים  החומשים  דארבעת  הגר"א  אדוננו  של 
והיינו שהקב"ה בעצמו  גרונו,  משה בבחינת שכינה מדברת מתוך 
דיבר מתוך גרונו של משה, אבל חומש דברים שהוא משנה תורה 
מתוך  מדברת  שכינה  בלא  משה  בנבואת  עצמו  משה  ע"י  נאמר 
והוסיף  זו  ג"כ בדרך  ישראל פמ"ט הלך  והמהר"ל בתפארת  גרונו, 
נתינת התורה  הוא  מפיו של הקב"ה  שארבעת החומשים שנאמרו 
שמצד  התורה  הוא  תורה  משנה  שהוא  דברים  וחומש  הנותן  מצד 
אצלם  שיתקבלו  באופן  התורה  דברי  להם  ביאר  שמשה  המקבל, 
השכינה  ע"י  ולא  משה  נבואת  של  במהלך  היה  וזה  התורה,  דברי 
דברים  ריש  הפסוק  בלשון  המבואר  וזהו  גרונו,  מתוך  המדברת 
בא  תורה  שבמשנה  דהיינו  הזאת"  התורה  את  ביאר  משה  "הואיל 

משה לבאר הדברים מעצמו באופן שיתקבלו אצל ישראל.

היום  נצבים  אתם  טעם  שכתב  נצבים  פרשת  בריש  ברמב"ן  ועיין 
כדי  ה'  לפני  ומזומנים  עומדים  "שאתם  אלקיכם  ה'  לפני  כולכם 
ומבואר  אליו",  נאספו  בביאורה  התורה  לקבל  כי  בבריתו  לעבור 
שבסוף משנה תורה שנתקיים "הואיל משה ביאר את התורה הזאת" 

נהיה איזו בחינה של קבלת התורה מחדש לקבל תורה בביאורה.

של  מפיו  כותב  ולא  וכותב  אומר  משה  שהיה  הענין  שזהו  ונראה 
הקב"ה, כיון שבמשנה תורה כמו שהיתה נתינת תורה בביאורה גם 
היתה כתיבת תורה בביאורה, ונתינת תורה בביאורה אינו במהלך 
של שכינה מדברת מתוך גרונו אלא בנבואת משה שביאר התורה 
את  וכותב  אומר  הכתיבה  קודם  היה  ולכן  תורה,  במשנה  בדבריו 
התורה שנתנה מפיו של הקב"ה באופן שהיה אומר קודם הכתיבה 

להעמיד התורה בביאורה ע"י נבואת משה.

בעמוד זה יש דברים הטעונים גניזה
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הפרשה "במחיצת החפץ חיים"
הרב נתן צבי ירום שליט"א

כי לא תשכח- התורה לעולם לא תשכח)לא' כא'(
פעם בא אליו אחד מגדולי הרבנים והחל להתלונן לפניו על מצב הדור, 
שהתורה הולכת ומתמעטת, ומי יודע אם לפי ממדי הירידה הזאת לא תשכח 
חלילה בעוד דור אחד תורה מישראל. רבינו דחה מיד את דבריו ואמר שזה 
לא יתכן בעולם, כי הרי יש הבטחה בתורה: "וענתה השירה הזאת לפניו לעד 
כי לא תשכח מפי זרעו" וכל זמן שהעולם קיים גם התורה תהיה קיימת.                                                                       
תנועת המוסר

 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט )לב' ד'(
נפלאות דרכי ההשגחה 

בנו של רבינו מביא בשם אביו, שהיה מספר איך שבני אדם לא מבינים 
הקב"ה  על  ח"ו  מתרעם  אדם  שלפעמים  העליונה,  ההשגחה  מדרכי  כלל 
והביא  לטובתו,  שהכול  לו  מתברר  ולבסוף  אותו,  המסובבים  החלאות  על 

לדוגמא: מעשה שהיה ברב של העיירה ראדין, שהציבור יצאו
נגדו, ואחת מהטענות כנגדו היה, שבניו נטו אחרי ההשכלה,  בטענות 
והיו לו לאותו רב הרבה ביזיונות בעיר עד שנאלץ לצאת מן העיר בשביל 
היו  אנשיה  שרוב  קטנה  בעיר  רב  להיות  אחרת  לעיר  והלך  המחלוקת, 
חסידים, ולבסוף היה שבניו נעשו חסידים ועשו שידוכים עם בנות חסידים, 
לעדת  בעיירות  נכבדים  לרבנים  האלו  הבנים  נתקבלו  רבות  שנים  ואחרי 

חסידים, והיו מחברי ספרים בשו"ת ופוסקים,
 וסיים רבינו את דבריו: האם לא לטובה היה לו לאותו רב ענין יציאתו 

מראדין.
מכתבי החפץ חיים 

הנהגת הקב"ה
יוסף  גבי  ותראה  רגע,  אפילו  העונש  מתאחר  אינו  פעלו,  תמים  הצור 
שכתוב  כמו  הוציאוהו,  תיכף  מהבור,  להוציאו  המיועדת  העת  כשבאה 

ויריצוהו מן הבור,
כן לעניין הגאולה העתידה, כיון שתבוא העת לא תתאחר אף לרגע.

מכתבי חפץ חיים

כנשר יעיר קינו על גוזליו יחרף)לב' יא'(
שוחה כמינקת

אין  אותם,  בכלכלו  עמו.  בישראל  השי"ת  נוהג  ביונקה  מינקת  כמנהג 
רבש"ע ממתין שישראל בניו יתרומם אליו, אלא ברוב אהבתו שוחה הוא 

עליו ומשמש לו מחסה.
ח"ח חייו ופעלו

כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם )לב, מז(
כך היה רגיל רבינו לבאר את הפסוק "כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא 
חייכם",  כי פירוש המילה 'ריק' הוא שהדבר קיים אבל אין בו כלום, למשל 
בית ריק או כלי ריק, שהבית קיים אבל הוא ריק, וכן הכלי קיים אבל הוא ריק,
 וכן הדבר אצל האדם עם מעלותיו, מי שאינו חכם או אינו עשיר ,אמנם 
אין בו מעלות אלו אבל הוא אדם, ושם אדם עליו. אבל כאשר אדם מת ח"ו, 
לא אומרים עליו שאינו עשיר כבר אלא שאינו קיים כלל. וזה כוונת התורה 
הק' "כי לא רק הוא מכם" - שלא תחשוב ותאמר שבלי תורה אני אדם אבל 
ריק מתורה, אלא "כי הוא חייכם" - בלי התורה נחשבים כלא חיים כלל, כמת, 

ולא הוי כאיזה חסרון במעלה שאין לו את אותה המעלה".  
שביבי אור

יו"ר משנת החפץ חיים
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פרשת האזינו

ולפי"ז נראה דהא דמבואר בגמ' דבשמנה פסוקים לא היה משה 
אומר וכותב אלא כותב מה ששמע מפיו של הקב"ה, בודאי שמה 
ששמע מפיו של הקב"ה נאמר מתוך פיו של משה, שהרי כך היה 
המהלך של נתינת התורה ע"י הקב"ה לישראל שהיתה השכינה 
היה  שלא  בגמ'  שמבואר  ומה  משה,  של  גרונו  מתוך  מדברת 
אומר וכותב אלא כותב מפיו של הקב"ה, היינו שלא היה אומר 
בכלל  פסוקים  השמנה  גם  להיות  משה  בנבואת  אלו  פסוקים 
התורה שמצד המקבל, אלא השמנה פסוקים נכתבו רק מפיו של 
הקב"ה, ואינם אלא תורה שמצד הנותן שהם נאמרו רק במהלך 
ונכתבו כמו שנאמרו  גרונו של משה,  של שכינה מדברת מתוך 
מפי השכינה, בלא נבואת משה שהעמידה את קבלת התורה של 

משנה תורה להיות התורה מצד המקבל.

פסוקים  בשמנה  שכתב  הרמב"ם  דברי  היטב  מיושבים  ולפי"ז 
שהרי  והקשינו  אמרם",  הגבורה  מפי  ומשה  הוא  תורה  "שהכל 
מבואר בגמ' שבמשנה פסוקים לא היה משה אומר אלא כותב 
נתבאר  שהרי  היטב,  מיושב  הוא  המבואר  ולפי  הגבורה,  מפי 
של  במהלך  נאמרו  הקב"ה  מפי  שנאמרו  פסוקים  שהשמנה 
שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ורק שלא נאמרה במהלך 
של נבואת משה וביאר משה, ושפיר כתב הרמב"ם שמשה מפי 
ורק  הגבורה  מפי  משה  אמר  אותם  שגם  כיון  אמרם,  הגגבורה 
שאמרם במהלך של שכינה מדברת מתוך גרונו ולא במהלך של 

"ביאר משה".

אותם  קורא  שיחיד  שמה  הנימוק"י  שביאר  מה  מבואר  ולפי"ז 
בלא ציבור הוא משום שאינם בכלל התורה, דלפי המבואר אף 
שכתב הרמב"ם שהם תורה שהרי נתנו מפי משה מ"מ אינם בכלל 
של  במהלך  נתנו  הפסוקים  ששאר  הפסוקים,  שאר  של  התורה 
"ביאר משה" שהוא גם תורה שמצד המקבל והשמנה פסוקים לא 
נאמרו אלא במהלך של תורה מצד הנותן שנכתב רק מה שאמר 
הקב"ה, ולכן אינם מכלל שאר התורה שאינם אלא תורה שמצד 

הנותן.

ומבואר היטב לפי"ז מש"כ הרמב"ם שהטעם הוא משום ש"משמען 
להיות  יכולין  אינם  דמה"ט  והיינו  משה",  מיתת  לאחר  שהם 
יכולין  נכללין בקבלת התורה בביאורה, דלולא האי טעמא היו 
גם השמנה פסוקים להיות נכללין בקבלת התורה בביאורה אף 
בלא נבואת משה, כיון שיש להם משמעות להתבאר מצד עצמן, 
אבל כיון שנתהוו להיות תורה בביאורה באופן שמשמען שהוא 
בביאורה,  התורה  בקבלת  נכללין  אינם  משה,  מיתת  לאחר  רק 

ולכן הם נבדלים משאר הפסוקים.

ולפי"ז מבואר היטב מה שהקשינו מה היתה תשובת הגמ' שמשה 
שם  וימת  וכתב  מת  משה  "אפשר  שהקשו  מה  על  בדמע  כותב 
משה", ולהמבואר הוא מיושב היטב, שבתורה שמצד הנותן מה 
מתוך  מדברת  שכינה  של  במהלך  הגבורה  מפי  למשה  שנאמר 
וימת משה,  וכתב  זו של אפשר משה מת  גרונו לא שייך טענה 
שהרי הם דברים שנאמרו ע"י הקב"ה ואצל הקב"ה אין חלוקה 
שנתחלקו  תורה  של  חפצא  הוא  והכל  ועתיד,  הוה  עבר  של 
זו של אפשר משה  וטענה  שמותיו של הקב"ה בפסוקי התורה, 
מת וכתב וימת משה הוא רק כלפי נתינת התורה בביאורה, מצד 
משה",  "ביאר  של  במהלך  משה  בנבואת  משה  ע"י  שנאמר  מה 
בכלל  נאמרו  לא  פסוקים  השמנה  דבאמת  הש"ס  ביאר  ובזה 
וכיון שאינם  נכללין בתורה שמצד המקבל,  ואינם  נבואת משה 
שנכתבו  למה  משמעות  אין  הקב"ה,  שהוא  הנותן  מצד  אלא 

הדברים קודם מיתתו של משה.

ולפי"ז נראה לבאר הענין שביאר הרמב"ם שכיון שאין משמעותן 
אלא לאחר מיתתו של משה אין צריך לקרוא אותם בציבור, דהנה 
כתב הרמב"ם בהל' תפילה שם "משה רבינו תקן להם לישראל 
היה  התקנה  שמעיקר  ומבואר  ברבים",  בתורה  קורין  שיהו 
שיקראו ברבים, ונראה  דזהו יסוד דברי הרמב"ם דכדי להבדיל 
בין כל הפרשה והשמונה פסוקים שהם רק מצד הנותן כיון שאין 
משמעותן אלא לאחר מיתתו של משה, לא נכללו בכלל התקנה 
לקרוא ברבים, דרק התורה שבאה גם מצד המקבל נתקנה לקרוא 
בציבור להשמיע אותה לרבים, אבל השמנה פסוקים שאינם אלא 
תורה שמצד הנותן ואינם בכלל התורה בביאורה כיון שנתבארו 
רק לאחר מיתת משה, לא נתקן בהם לכתחילה שתהיה מסירתם 
צריך  ואין  אותם  קורא  שיחיד  דינם  ולכן  בציבור,  רק 

ציבור בשביל קריאתם.

בעומק העיון-המשך
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מומחה לכלכלת המשפחה
הרב ישראל גוטמן

כלכלה נבונה

הדובדבן שבקצפת - הפלא השמיני בתבל
שימוש'  מגדיל  'מלאי  על  כתבנו  האחרונים  בטורים 
ועסקנו ב'מלאים' שגורמים לנו לחשוב שיש עוד הכנסה 
שנהנים  בבנק  המינוס  הוא  מהם  אחד  לפיהן.  ולפעול 

ממנו פעם בחיים.
רציתי לגעת בדובדבן שבקצפת… שיוציא לכם את החשק לגמרי מכל 

מה שנקרא מינוס.
אלברט איינשטיין התבטא במשפט הבא: "ריבית דריבית היא הפלא 

השמיני בתבל. מי שמבין זאת - מרוויח, מי שלא – משלם".
ריבית דריבית לאלו שחיים ממינוס, פירושו, לקחת הלוואה עומדת, 
לשלם עליה ריבית ולא להחזיר אותה אלא לשלם עליה ריבית וגם ריבית 

על הריבית ששילמנו על המינוס. 
הסבר למי שעדיין לא הבין: על כסף שאתם לוקחים מהבנק באמצעות 
מסגרות וכדו' ומשלמים ריביות גבוהות, לא זו בלבד שאתם משלמים על 
כך ריבית, אתם עלולים לשלם ריבית דריבית בצורה כזו או אחרת. הרי 
כל עוד שאיננו מאזנים את ההוצאות מול ההכנסות, ניאלץ לקחת עוד 
הלוואות לממן את המינוס ואת הריביות ששילמנו בריביות של 9-11% 
ואפילו יותר. זה יכול להיות הגדלת המינוס, הלוואות מהבנק או מאשראי 

ברגע, כך שבסופו של דבר מדובר בהפסד של מיליונים במהלך החיים.
איך הגעת למיליונים? אתה קצת הזוי...

קחו מחשבון של ריבית דריבית על סכום המינוס שלכם ותבדקו את 
התוצאה לאורך זמן.

לפני כן תיקחו כיסא ותשבו כי אתם מקבלים את הפתעת החיים...
•   •   •

עשיתי לכם את זה באמצעות מחשבון ריבית דריבית )כן, זה לאלו 
שחוסכים ומרוויחים מהפלא השמיני...(, תיקחו את אותם נתונים ותהפכו 

אותם למינוס. זה החשבון: 
20,000- שקלים מינוס תמידי, בריבית של 12 % בשנה.

כל חודש עלות הריבית היא 200 שקלים.
הזו:  לתוצאה  מגיעים  שנה   30 במשך  דריבית  בריבית  מכפילים 

1,247,900 שקלים.
לעומת זאת, אם ניקח את אותו מחשבון לכיוון של חסכונות, נוכל 
ואחרות  כאלו  השקעות  דרך  דריבית,  הריבית  את  שלנו  לכיס  להרוויח 

)כמובן בהתייעצות נכונה!(.
בואו וניקח את כספי הפנסיה כדוגמה רק לפתוח קצת את הראש.

אם כספי הפנסיה שלנו נמצאים בקופות גמל בתשואה של 5% לשנה, 
הכסף מכפיל את עצמו כל ארבע עשרה שנים. לדוגמה, אם שמתי שקל 
אחד בגיל 27, בגיל 41 הוא יהיה שווה 2 שקלים, בגיל 55 = 4 שקל, בגיל 69 

= 8 שקל )יוצאים לפנסיה בגיל 67...(, הגענו לשלוש הכפלות.
בריבית של 12% בשוק  גמל  נמצא בקופות  זאת אם הכסף  לעומת 
ההון במניות בסיכון גבוה לאורך עשרות שנים, הוא מכפיל את עצמו כל 
6 שנים, מדובר ב-7 הכפלות. אותו שקל מגיל 27 מגיע בגיל 69 עד ל-128 
שקל. תראו את ההבדל והכוח של ריבית דריבית לאורך זמן. 128 לעומת 

8 שקל.
פנסיה חודשית בסך 500 שקלים החל מגיל 27 בריבית דריבית של 
ואילו אותו סכום  5%, לאחר 40 שנה מגיעה לסכום: 764,558 שקלים, 

ב-12% מגיע לסכום של 5,201,379 שקלים.

נקודה חשובה היכן כספי הפנסיה שלנו מושקעים.
•   •   •

לא  או  למדו  לא  שעוד  לאלו  נכונה  בצורה  שחיים  אלו  בין  ההבדל 
עצמכם,  את  ואם שאלתם  החיים.  במהלך  מיליונים  הוא  כך,  על  שמעו 
איך ישנם כאלו שמצליחים לחתן את הילדים בלי כל כך הרבה חובות 
ומצליחים להתמודד ולעזור לילדיהם בקניית דירות וכן הלאה, ומצד שני 
ישנם שמגיעים עם חובות של מאות אלפי שקלים ואף יותר לחתונת הילד 

הראשון, כאן נמצאת התשובה. 
חלק  החוסכים  שיעור  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  לפי 
ואילו שיעור  בציבור החרדי 31.6%,  מהתקציב השוטף של משק הבית 
הנמצאים בחובות או במינוס חודשי 29.9% )השאר כ-40% מוציאים את 

כל מה שמכניסים...(.
שמשלמים  שאלו  הוא  המדהים  האחוזים.  בין  להשוואה  לב  שימו 
את הריבית על המינוס מעבירים את כספם )לבנק שמשקיע וכן הלאה( 
ומממנים את אלו שחוסכים ומשקיעים! כך השוק עובד... הריביות שלכם 

עוברות לשכנים שלכם שמתנהלים בחשבון וחוסכים!
•   •   •

במאמר המוסגר, משהו שלא חשבתם ואני בטוח שתופתעו מאוד.
אחת הסיבות המרכזיות לכך שכל הפתרונות להורדת ההתחייבויות 
בכך  נעוצה  להתרומם,  לא מצליחים  הילדים  לחתונות  שונות  בקהילות 
שישנם אנשים שאכן מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלהם ולתת סכומים 
נכבדים. מדובר באנשים שמתנהלים נכון ומרוויחים מאותו פלא שמיני... 
'מי שיודע מרוויח'. אם זה באמצעות שוק ההון או השקעות נכונות בנדל"ן, 
נכסים פסיביים וכדו' )בהתייעצות והכוונה מקצועית כמובן(. וכמו שראינו 

מדובר בכ-30% מהציבור החרדי! 
ובערכים  קדימה  חשיבה  עם  בחשבון  להתנהל  ימשיכו  הם  עוד  כל 
שלהם יהיה חשוב לעזור לילדיהם לשבת וללמוד, יש מי שמוכן להתחייב 
ולשלם ויהיו כאלו שיידרשו ויקשה מאוד לעשות שינוי בנושא. הבעיה היא 
שרבים וטובים מתחייבים כשהם בצד של ה'מי שלא יודע משלם' בגלל 

שאין להם ברירה וכאן נמצא הכאב הגדול.
של  בצד  האם  נמצאים,  אנו  צד  באיזה  להחליט  אלא  נותר  לא  לנו 
אלו  של  בצד  או  דשמיא,  בסייעתא  שמיני  פלא  מאותו  שמרוויחים  אלו 
שמשלמים מכספם את אותו פלא שמיני על המינוס לאותם אלו שחוסכים.
זאת  שנעשה  ותפילות  דשמיא  סייעתא  לזה  שחייבים  בוודאי 
בהשתדלות הנכונה ובהתייעצות מתמדת, אבל זו תורת ה'פלא השמיני 

בתבל' על רגל אחת.
דריבית מגיע  ריבית  לסיום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הכוח של 
בפן הרוחני במצוה גוררת מצוה, ומצוות לימוד תורה מכפילה את עצמה 
כפי החשבון הידוע של ה"חפץ חיים", וכך בקידוש השם, ההשפעה של כל 
מעשה טוב על אנשים וכל אחד על עוד אנשים, הכל בהכפלה! ההכפלה 

של הקורונה היא דוגמה מדהימה לכך... 
יה"ר שבימים אלו של שנה חדשה נכפיל את מעשינו הטובים ונשתמש 

נכון בכוח של ריבית דריבית.
)פרק מתוך הספר: איך להרוויח 2 מיליון מכלכלה התנהגותית שיצא 

לאור בס"ד בימים הקרובים(

תוכן מקודם

yg0527613606@gmail.com :לתגובות ולהתייעצות: ישראל גוטמן 052-7613-606 | דוא"ל
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סוכה 
 בגיהינום

של אושוויץ

שמחת התורה שהצילה: נס ההצלה המופלא של חמישים הבחורים  שפרצו בשירה עצומה לפני שאמורים היו להיכנס לתאי הגזים 

הרב טוביה פריינד, ארה"ב

שפת ס על  בברוקלין,  מרוחקת  שכונה  יגייט, 
ניו- רובע  של  הדרומי-מערבי  בקצה  הים, 
פלטבוש,  משכונת  ספורים  קילומטרים  יורק, 
ומבודדת  מגודרת  קטנה  קהילה  מיושבת  בה 

בבתים חד משפחתיים.
שמה של השכונה התפרסם בחודש חשון 
את  שפקד  הסוער  אויר  במזג  תשע"ג,  שנת 
הסתיימו  שתוצאותיו  ההם,  בימים  ארה"ב 
בסערת חורבן ה'הוריקן-סנדי'. בתי כנסת נחרבו, ספרי תורה 
וספרי קודש נרטבו, בתים הוצפו ונהרסו, אנשים רבים איבדו 

את כל רכושם. זמן רב לקח לשקם את המקום היוקרתי. 
ועל  מחסום  מוצב  הים',  'שער  הנקראת  השכונה  בשערי 
יושבים שוטרים מקומיים, השומרים  ידיה ביתן שמירה, שם 
לבל יכנסו זרים לשכונה. כל הבא בשעריה, מתושאל על ידם, 
זה,  קצר  תשאול  אנו  אף  עברנו  בהגיענו  מועדות?  פניו  לאן 
כי הננו אורחים של ראביי מייזליש. שאל השוטר:  משענינו, 
האב או הבן? גם וגם, אמרנו. לאחר בירור קצר ואימות מול 

המארחים, נפתח השער. 
לאחר דקות נסיעה הגענו אל היעד, לאכסניה המכובדת, 
החשובים  מהרבנים  שליט"א,  מייזליש  דוד  רבי  הגאון  של 
בארה"ב שחיבר ספרים רבים, ובנו של המרא דאתרא הגאון 
הצדיק רבי יקותיאל יהודה )זלמן לייב( שליט"א. אכסניה זו 
ובית המדרש שעל-ידה הייתה של כ"ק מרן אדמו"ר מריבניץ 

זצוק"ל. בבית נאוה קודש זה, בו חופף הילת קדושת הצדיק, 
קבענו לשהות בשבת קודש. 

שבת אין סיגייט

השבת פרסה כנפיה, שקט ושלוה רוחנית השתררו על פני 
היקום, והעיירה סיגייט היתה ל'שבת-דיג'. תפילת קבלת שבת 
התפללנו בבית האכסניה בהתרוממות. היכל בית המדרש מלא 
שיראין  בגדי  ולובשי  'שטריימלאך'  עטורי  אידע'ן  בחסידישע 

לכבוד שבת קודש. 
יש  רוחני  שבת  עונג  המלך,  כיד  נערכה  השבת  סעודת 
בשמיעת אמרות, פנינים, ווארטים של בעל האכסניה, מחבר 
כמה ספרים על קדושת השבת והמועדים, ביניהם גם הספר 
ניגוני  ובו אוצרות נפלאים מבארות נאמנים.  'שולחן השבת', 
זמירות השבת קודש התנגנו והדהדו וקולם התערב עם קולות 

משברי הים הסמוכים לבית.
בשבת בבוקר, פסענו בשביל שעל יד הים במקום המגודר 
של ה'עירוב המהודר', אל עבר בית המדרש 'קהל יראים' של 
רב הקהילה הגאון הצדיק הישיש רבי יקותיאל יהודה מייזליש 

שליט"א, אבד"ק סיגייט. 
סיגייט,  בתי  פני  על  המשתקפים  הכחולים  המים  מרחב 
משפיע ומשרה אוירה נינוחה על הנפש - הליכה לבית הכנסת 
ולנחת.  רב  לעונג  גורם  ימי,  שביל  לאורך  דשבתא,  בצפרא 
רחש גלי הים הנשברים אלי חוף גובר על כל רעש המחשבות 

שיחת חג מאלפת בינה ומרוממת באמונה זכה עם חד מזקני רבני 
דורנו, ענף עץ אבות, בנש"ק הגאון הצדיק רבי יקותיאל 

יהודה מייזליש שליט"א רבה של סיגייט בארה"ב

אביו  עם  באושוויץ  אדמות  עלי  בגיהינום  שחווה  השואה  מאורעות  על 
הגאון הצדיק הנודע בעל 'מקדשי השם' זצוק"ל

"למען 
ידעו"
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שמטרידות את המנוחה, סגולת הים בו ניתן להירגע וליהנות מעוצמתו 
של הטבע הסובב. אין זכר לחורבן והרס ה'סנדי'. היכלי בתי הכנסת 

הוקמו מחדש, הבתים שוקמו שנית, ורק גלי ים שקטים נעים ברקע. 
בהתלהבות  הינם  יראים'  'קהל  המדרש  בית  בהיכל  התפילות 
ובהתרוממות הנפש. כן נערך קידושא רבה לאחר תפילת המוספין. ולאחר 
כמנהג  דרעווין  רעווא  לסעודת  בצוותא  הקהילה  בני  כל  מסבים  מנחה 
חסידים, מסבים לשולחן ארוך ובראשו המרא דאתרא שליט"א, שמתחיל 
תורה  דברי  באמירת  פותח  מכן  ולאחר  שלישית  לסעודה  בזמירות 
וחסידות, מעורר את בני קהילתו לאהבת הבורא יתברך ולאהבת התורה.

שמחת חג בימי אפילה 

שליט"א,  מייזליש  לייב  זלמן  רבי  הצדיק  הגאון  סיגייט,  של  רבה 
הגדולים  ומהמשפיעים  הרבנים  וישישי  מוותיקי  דעה,  דור  משרידי 
יראים'  'קהל  המפוארה  קהילתו  את  ברמה  מנהיג  ארה"ב,  באדמת 

בסיגייט. 
ממחרת השבת בשהותינו בסיגייט, לאחר תפילת שחרית, נקבעה 
השיחה. עלינו לביתו שליד בית מדרשו ושהינו במחיצתו, שמענו מנועם 

שיחו ונהנינו מאור יקרות.
כשביקשנו מהגה"צ שליט"א, שיעלה מימי חג הסוכות בעמק הבכא, 
ג' פעמים בחג הסוכות,  והאופן שקיימו את מצוות השמחה המצווים 
פתח ואמר: "אמנם יש חיוב לספר ולזכור את הימים ההם, כמצוות 'זכור 
את אשר עשה לך עמלק', אף שהדברים גורמים צער בשמיעתם. אמנם, 
לפי מה שהנך מתאר, שהדברים יתפרסמו לקראת חג הסוכות הבעל"ט, 

הרי שיש להעלות זיכרונות מהדברים שיעוררו לידי שמחה.  
"כששהינו בעמק הבכא, בגלות אושוויץ, למרות שהיינו מדוכאים 
בייסורים מרים, אמנם יכול היה להיות מצב של שמחה אמיתית גם 
במקום מעונה ושפל מקור הרשע שאין למטה הימנה. וזאת חשנו כמה 
פעמים. שכבר לא הרגשנו בשום דבר מטעם החיים, אמנם בהגיע לידנו 
תפילין, שופר, לולב, היינו שמחים, אף כי כל מי שקיים שם את המצוה 
לקיצו, אך השמחה  לבוא  עלול  רגע  ובכל  בנפשו,  הוא  ידע שמסתכן 

וטעם החיים שהמצוה נסכה בנו, לא ניתן לתאר ולשער". 

ימי הבחרות בגטו

ימי  על  ביקשנו שיספר  באושוויץ,  חג הסוכות  ימי  על  יספר  טרם 
בעל  זקינו  מישיבת  שברח  מאז  בגלות,  שהיה  הבחרות  ימי   - עלומיו 

ה'בנין דוד', ובילה את ימיו בגטו אחר גטו.
ה'בנין  זקני הגאון בעל  בישיבה באוהעל אצל  "בצעירותי למדתי 
דוד' זצוק"ל. כשהרשעים הגיעו, השליכו אותי לגטו באוהעל, שם שהיתי 
הכוחות  בידי  שיש  בשבועות חשתי  תש"ד.  שנת  שבועות  עד  מפסח 
לחזור לבית הורי בווייצען, פגשתי יהודי בשם רבי ישראל מושקוביץ, 
היה  הוא  בצעהלים.  המדרש  בבית  מתפלל  והיה  במלחמה  שניצל 
יהודים  ההונגריות,  העבודה  פלוגות  שרידי  היו  )אלו  'במונקא-טבור' 
ששירתו במסגרת הצבא ההונגרי, שרובם נמסרו בסוף המלחמה לידי 
הגרמנים ימ"ש(, ועקב כך הוא לא היה צריך להיות בגטו, ופעולה שפעל 
הביאה לי מסמכים רשמיים לצאת מהגטו באוהעל לעיר מגורי ווייצען.
ונפלאות.  ניסים  בדרך  היתה  פסיעה  כל  כי  הרגשתי  "בחזרתי 
בסייעתא דשמיא הגעתי לביתי. ובשבת קודש היינו יחד עם שני אחי 
הגדולים, הרה"צ רבי יוסף משה זצ"ל, הרב מווייצען, שבחסדי שמים 
רבי  והשני הרה"צ  בוויליאמסבורג.  ושרד את השואה, התגורר  ניצול 
מרדכי זאב, שנפטר בבוכוואלד. הם היו צריכים ללכת ל'מונקא-טאבור' 
אחרי שבת, ואמי בכתה ואמרה 'בשבת זו המשפחה עדיין מאוחדת, מי 
יודע אם עוד נתראה, מי יודע אם כולנו עוד נחיה'... לאחר שבת לקחו 
אותנו לגטו ווייצען משם לקחו אותנו לגטו מאנאר, זה כבר היה מרחק 
של שעה הליכה מווייצען. שמה היה מפעל גדול ללבנים, ובו בור ענק 
חפור באדמה, משם לקחו חול ללבנים. בבור זה ישנו, מתחת השמים 

בחום ובקור, היה שם נורא, כשירד גשם ושכבנו שם על הלכלוך".

קולות וברקים בגיהינום אושוויץ

"משם לקחו אותנו בקרונות של בהמות, היה זה בחודש תמוז בחום 
הלוהט, הנסיעה הייתה נורא נוראות, כמעט נחנקנו, היה חם וחנוק. 
זכורני שאמי ע"ה לקחה סדין וקצת הרטיבה אותו ובזה הרטיבה את 
פנינו וניסתה להחיות את נפשינו. רק אחרי שלושה ימים נוראים הגענו 
באמצע הלילה לגיהנום של אושוויץ. היתה שם בהלה נוראה. המקום 
היה חשוך, היו קולות וברקים וריח נורא. שם עמד הרשע מענגאלע 
ומי  ישישים בנפרד בצד שמאל,  ויהודים  וילדים  והפריד נשים  ימ"ש, 

שיכול לעבוד בנפרד בצד ימין, היו שם מחזות שלא ניתנים לתיאור.  
"אמי מורתי הרבנית הצדקנית מרת הענא זיסל בת רבי חיים יעקב 
ע"ה וששה מאחיי ואחיותיי הקדושים ע"ה הלכו בצד שמאל. לאחר 
שאלתי  ומשפחתי,  לאמי  התגעגעתי  באושוויץ,  ימים  כמה  שהייתי 
לכמה יהודים פולניים, היכן אמא שלי? הראו ואמרו לי: אתה רואה את 
העשן מתאי הגזים, שם הם נמצאים רח"ל. הייתי בחור צעיר, זכור לי 
הכאב הגדול, וצעקתי לו: איך אתה כיהודי מדבר כאלו דיבורים? אך 
הוא לא שת לדבריי. ראיתי את האש מקרוב, כל כך מקרוב, לא יכולנו 
להאמין, וכמובן לא להבין זאת עד ביאת המשיח. עלו על המוקד על 

קידוש ד' במשרפות אושוויץ, הי"ד.
רבי  הגה"צ  אלמנת  ממאנטיוודעי,  הצדקנית  הרבנית  "אחותי 
אברהם ליטנער זצ"ל, ביקשה ללכת לעזור לאמא להתעסק עם הילדים, 
אבל יהודי ששמר שם, החל לצעוק עליה בקולי קולות שתעזוב את 
הילדים. היא צעקה: תן לי לגשת אל הילדים, אבל החל להכות אותה 
שמדובר  בטוחים  היינו  שלך!  הילדים  לא  אלו  משקרת,  את  וצעק: 
ברשע ארור, אבל אח"כ התברר שהוא הציל אותה! אם היתה הולכת 
ליד הילדים והנשים שלא יכולים לעבוד, היתה ממשיכה לצד שמאל. 
וכך בזעקות של הלה, הפנה אותה לימין, ניצלה וזכתה להקים משפחה 

גדולה בליע"ה בחסדי שמים".

נס הקיום בתופת הנוראה

מעלה הגה"צ אב"ד סיגייט שליט"א על נסו בהם התקיים בימים 
עבודה  והייתה  משמים  נס  ממש  לי  "היה  אלו:  עצובים 
טובה באושוויץ, עבדתי במטבח במחנות, במקום שגרו 

שמחת התורה שהצילה: נס ההצלה המופלא של חמישים הבחורים  שפרצו בשירה עצומה לפני שאמורים היו להיכנס לתאי הגזים 

מסירות נפש לקיום מצות סוכה ולולב. הגה"צ רבי זלמן לייב מייזליש שליט"א 
בשיחת חג המיוחדת. מימין בנו הגאון רבי דוד דוב מייזליש שליט"א 

45י"ג תשרי תשפ"ב | 19.9.21 | גיליון 157



למחנות  שלחו  גם  שהנאצים  באייראכד  היה  זה  הצוענים, 
ולהריגה. אז לא ידעתי כמה עלי להיות מאושר, היה זה בבחינת 
'אין בעל הנס מכיר בנסו'. אבל היום אני מבין את הסייעתא 
דשמיא שהייתה לי, בשעתו זה היה ממש כמו להחזיק ביצת 
קליפות  לאכול  יכולתי  למוות,  רעבו  שאחרים  במקום  זהב, 
תפוחי אדמה ללא הגבלה. החיות הטורפות הנאצים, לא עינו 
את הצוענים כמו את היהודים. אותם האכילו כל יום עם אורז 
  - 'דערגעמיזא'  נתנו מרק שנקרא  והשקום חלב, כשליהודים 
עלים שנשרו מהעצים ששמו אותם בתוך סיר ענק עם מים 

רותחים, הוסיפו לכך קילו 'מרגרין' וזה ה'מרק'.
"אאמו"ר היה בבלוק אחר, פעמים מילאתי אוכל שגנבתי 
אחד  יום  לאבא.  מטעמים  והבאתי  הצוענים  של  מהאוכל 
נרעדתי  שם.  היה  לא  ואבא  העבודה  אחרי  לבלוק  הגעתי 
בפחד,  לבלוק  מבלוק  לרוץ  והחילותי  אותו  לקחו  שחלילה 
למרות שהיה אסור לרוץ שם, אם נאצי היה פוגש אותי יכל 
להרוג אותי. מרוב בהלה למצוא את אבא, רצתי בבכי מזעזע 
וצעקתי: טאטאי! - הייתי בחור בודד שאיבד את כל משפחתו, 

והנחמה היחידה שלי הייתה להיות עם אבי. 
בוכה?  הנני  מדוע  ושאל  יהודי  בי  שפגש  עד  רצתי  "כך 
ושיכנו  יהודים  הוציאו  יום  לי שבאותו  סיפר  לו,  משסיפרתי 
אותם בבלוק מספר 12. מרוב בהלה שוב לא הרגשתי במעשיי 
והסכנתי עצמי בכך שנכנסתי לבלוק 12 בחשכת הלילה וצעקתי 
ובכיתי: 'אבא!' אנשים צעקו עלי שלא ארעיש והזהירוני שאם 
אבי  את  מצאתי  סוף  סוף  אותי.  יהרגו  הנאצים  בי  יבחינו 
ובכיתי משמחה וכבר נשארתי אתו. אין לי ספק, כי המלאך 
גבריאל ליווה אותי עד שמצאתי את אבי, כי אם לא הייתי 
בא אצלו, כנראה הייתי נשאר באושוויץ, שכן כל אלו שנשארו 

בבלוק ששהיתי קודם, נעקדו על קידוש ד'.
"בכל יום הלכנו לעבודה, אבא ניקה מכוניות ואני הייתי 
בחור חלש, ניקיתי את הכלים במטבח. כל יום כשהלכתי עם 
אבא לעבודה שרנו יחד את הניגון על מזמור קכ"א שבתהלים 
'שיר המעלות אשא עיני אל ההרים' של דודי זקיני הרה"ק רבי 
'ד'  בן ציון הלברשטאם מבאבוב זי"ע הי"ד, ובשער התפללנו 
ישמרך מכל רע ישמור את נפשך', עם שירים אלו התחזקנו כל 
יום, והרגשנו כאילו דוד המלך ע״ה כיון את המזמורים עבורינו 
להתחזק באותו מצב איום ונורא. כמו כן שרנו 'הנה לא ינום 
ולא יישן שומר ישראל', ונתחזק לבבינו שהשי״ת בוודאי יהיה 

בעזרנו גם הלאה וישמרנו לצאת לחיים ולשלום".

קרשי הסוכה שאספו מדרגשי ה'קינדער-לאגער'

הגה"צ אב"ד סי-געיט שליט"א, היה עד לסיפור ה'קינדער-
ילדים- מאות  וארבע  אלף  בו שהו  הילדים',  'מחנה   - לאגער' 

נערים שהוחזקו בצריפים מיוחדים באושוויץ, בקיץ תש"ד עד 
לאחר שמחת תורה, שם עשו את ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 
חג הסוכות ושמיני עצרת, ניהלו שגרת חיים יוצאת דופן. משם 
נשלחו לצעדות המוות לגרמניה, ורבים נפלו בדרכם הארוכה עד 
הגה"צ  בר-שיחנו  בהם  רבים,  ניצולים  ביניהם  והיו  לשחרורם, 

שליט"א.
וכך היה: היה זה בחודשי קיץ תש"ד, קובצו למקום אחד 
כשלושת אלפים ילדים-נערים יהודים, מגיל שלוש עשרה ועד 
שש עשרה, משארית הנוער היהודי בהונגריה. ציבור כזה של 
הצער  למרבה  אך  באירופה,  קהילה  בשום  נותר  לא  נערים 
ההתקבצות הייתה במחנה ההשמדה אושוויץ 2 בירקנאו. רוב 
הילדים נשלחו בשילוחים ההמוניים מהונגריה בתש"ד והופרדו 
בין חג השבועות לחודש  ממשפחתם באחת, ברציף הרכבת, 
תמוז. הנערים הגיעו מערי השדה שברחבי הונגריה. הגרמנים 
בצריפים  אותם  בודדו  הם  חריג:  באופן  בנערים  נהגו  ימ"ש 

מחנה   - ה'קינדער-לאגער'  האסירים  בפי  שכונו  מיוחדים, 
הילדים. נערים-ילדים אלו לא נשלחו לעבודות כפייה בדומה 
ונשמרו  הונחו  הם  מוזר,  באופן  למשרפות;  לא  וגם  לגברים, 

במחנה ללא שינצלו אותם.
היה  אושוויץ  במחנה  ימ"ש  הנאצים  הנוגשים  יד  "תחת 
בלתי אפשרי לקיים מצוות הכרוכות בביצוע פעולות חיצונית 
שאפשר היה לראותן. היות שהנאצים עלולים היו לרצוח באופן 
מיידי את מקיים המצוה. לא אוכל לתאר עד כמה קשה וכרוכה 

היתה במסירות נפש קיום מצוות סוכה ונטילת לולב. 
"אאמו"ר זצוק"ל ניצל את תנאי השטח המיוחדים והצליח 
ליצור סוכה בתוך דרגשים שהוצאו מהצריפים עם בואם של 
אלפי הנערים. וכך סיפר ב'שערי מחמדים': 'מצות סוכה עלה 
בידי אז לקיים, היות שבפינה אחת עבדו כמה יהודים בהתקנת 
יחד,  וחיברתים  נסרים  כמה  מהם  ביקשתי  וספסלים,  מטות 
אולם  עבורנו.  סוכה  בניתי  וכך  סכך,  קצת  עליהם  כיסיתי 
הישיבה בסוכה זו היתה כרוכה בסכנת נפשות, היות שאנשי 
הס״ס עברו וסיירו במקום בכל שעות היום להשגיח על עבודת 
היהודים. ואם היו מוצאים אחד היושב בסוכה ואוכל, שזה היה 
איסור חמור להימצא במקום מי שאינו עובד שם, היו מכים 

אותו מכות רצח. 
באופן כזה תפסו פעם את בני יקירי זלמן לייב נ״י )הל"ה 
כזית  שאכל  בעת  שליט"א(  סיגייט  אב"ד  הגה"צ  בר-שיחנו, 
ובנס נשאר בחיים אחרי המהלומות הכבירות  באותה סוכה, 
על  לעמוד  אפשר  בזה  גם  גופו.  חלקי  ובכל  ראשו  על  שקבל 
המוות  מחנות  בתוך  היהודים  של  העילאית  נפשם  מסירת 
האיומות, עבור מצות השי״ת, ועל מידת הקרבתם העצמאית 

עבור כבודו ית׳ בכל זמן ועת שהמצוה רק באה לידם'..."
כמאה עד מאה וחמישים נערים שרדו מתוך שלושת האלפים 
הם  ממשפחותיהם.  יחידים  ב'קינדער-לאגער',  שהיו  הילדים 
הקימו משפחות בארץ ישראל ובתפוצות, עדות לניצחונם על 
מזימתם של הנאצים לקטוע את שושלת הקיום של עם ישראל, 
אך גם עדות לאובדן העצום להם ולעם ישראל, שנגזלו ממנו 

נערי החמד, בני הנעורים.

נטילת לולב באושוויץ

בשיחתו  שליט"א  מייזליש  לייב  זלמן  רבי  הגה"צ  ממשיך 
המאלפת והמרתקת: 

"הקושי לקיום מצות נטילת לולב היה כה גדול, שהגיעה 
ביגיעה כפולה. ראשית, עצם השגת ארבעת המינים בתנאים 
ששררו באושוויץ באותם ימים היה בלתי אפשרי. שנית, כשכבר 
הצליחו להשיג את הד' מינים בדרך נס, היה קשה לקיים המצוה 

מבלי שהרשעים יבחינו בדבר. 
"בס"ד עלה בידי אבי זצוק"ל להשיג לפני חג הסוכות אתרוג 
ולולב ישן, משנה קודמת שהביאו אתם יהודי לודז' שהובהלו 
למחנה אושוויץ. כך היו לו שלושה מינים, אתרוג, לולב וכן קטף 
יד הנהר שמימיו עברו על יד המחנה. את  ערבות שגדלו על 
שלושת המינים העביר אבא בסתר לעוד יהודים, בכדי שיוכלו 
לקיים מצות נטילת לולב. לא ניתן לתאר את שמחת לבם בקיום 
המצוה, שהיתה גדולה ללא גבולות, בכך שבמצבם העגום, יוכלו 
לקיים לכל הפחות מצוות לולב. את המצוה הזאת קיימו אז 
בחירוף נפש ובגבורה עילאית. וזו היתה שמחה אמיתית שלא 
הייתה קשורה לשום דבר גשמי, שכן לא היה להם דבר. גופם 
היה משועבד לרוצחים, ורק נפשם יכלו לשעבד לבורא עולם 
בקיום מצוותיו, ולכן השמחה של מצוה שלהם היתה שמחה 
אמיתית ללא התערבות נטע גשמי וכל כולה היתה רק רוחנית".
השמחה היתה גם כשהמצוה לא היתה בשלימות, שהרי היה 

חסר להם 'הדסים'...
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לימוד תורה ביגיעה והתמדה. הגה"צ מהרז"ל 
מייזליש שליט"א בלימוד בבית מדרשו

אב"ד סיגייט שליט"א, בהקפות עם הלולב בתפילת הושענא 
רבה בבית מדרשו 

גאב"ד וייצען הגרצ"ה מייזליש זצ"ל בעל 'מקדשי השם' 
)משמאל( בשיח תורני עם פוסק הדור מרן הגאון רבי 
משה פיינשטיין זצ"ל )במרכז(. מימין הגאון רבי יצחק 

אייזיק הלוי סמאל זצ"ל, רב בשיקאגו 

גאב"ד וויצען הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל 
)משמאל( עם כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'דברי יואל' 

מסאטמאר זצ"ל )במרכז( וכ"ק מרן אדמו"ר מהר"ש 
מבאבוב זצ"ל )מימין(

מחמדים'  ב'שער  זצוק"ל  "אאמו"ר 
שבראש ספר 'מקדשי השם' דן בשאלה זו".

שמחת התורה שהביאה 
להצלת הנערים

בנו של הגה"צ אב"ד סיגייט שליט"א, 
מייזליש  דוב  דוד  רבי  החסיד  הגאון 
בשיחה  שנכח  סיגייט,  מרבני  שליט"א, 
המיוחדת עם אביו שליט"א, ביקש להעלות 
הבחורים  של  המטלטל  הסיפור  את 
שרקדו בחג שמחת תורה בשמחה עצומה 
חרת  זו  עובדה  המוקד.  על  עלותם  טרם 
הוויטצענער-רב זצוק"ל ב'שערי מחמדים', 
נוראה העולה על  'עובדא  כי  תוך שמציין 
כולם אספר לדורות, ועובדא דהוי כך הוי': 

הרוצחים  הובילו  תורה  שמחת  "בליל 
לבית המוקד לערך חמשים בחורים צעירים 
הנותרים עוד בהמחנה, וכאשר באו לתוך 
בית המוקד, אמרו להם הרוצחים שירחצו 
את עצמם, להיות נקיים וזכים, כי כן היה 
דרכם לומר, לכל הקדושים שנעקדו בתנורי 
הגז, וזה היה מסווה ואמצעי פיתוי לרמות 
את הבאים לבית התופת הלז, כאילו הם 

עומדים להשתחרר לחירות שיתנקו.
"אמנם הילדים הללו, שידעו בבהירות 
מה צפוי להם בעוד רגעים אחדים, התגברו 
במסירות נפש עליונה על מצב רוחם ועל 
ענה  שרויים,  היו  בה  העגומה  המציאות 
אחד ואמר: 'חברים יקרים היצט איז דאך 
דא  נישט  האבן  מיר  אמת  תורה,  שמחת 
דער  אבער  טאנצין,  צום  תורה  ספר  קיין 
אונז,  מיט  דא  דאך  איז  עולם  של  רבונו 
מיר  בעפאהר  איהם,  מיט  טאנצן  לאמיר 
ווערין פארברענט' )'היום הרי הוא שמחת 
תורה, אמת שאין לנו כאן ספר תורה לרקוד 
בו, אבל הרבש"ע הרי נמצא כאן עמנו, בואו 
ותיכף  נשרפים'...(  טרם שאנו  עמו,  נרקוד 
התלכדו כולם יחדיו במעגל ריקודים, והיו 
מזמרים הפסוקים 'אשרינו מה טוב חלקינו 
לעבדך  לבנו  'וטהר  וגם  גורלנו'  נעים  ומה 
של  והקולות  הידועים,  בניגונים  באמת', 
שירה וזמרה היו בוקעים מתוך חדרי בית 
וזמרם  המוקד והתלהבות הנערים בשירם 

עברו כל גבול.
שעמדו  ימ"ש,  הנאצים  "השומרים 
בחדר החיצון ומוכנים היו לפתוח עליהם 
את ה'גז', בשמעם את קול השירה והזמרה, 
נכנסו בלבם פנימה כעס ורוגזה מצד אחד, 
ומצד שני היו מלאי השתוממות והתפעלות 
מוות,  סף  על  העומדים  אלו  שנערים  על 
בנפשם  וגבורה  עוז  למצוא  עוד  יכולים 
לצאת בריקודים ושירות ותשבחות. קצפו 
כל  על  עברה  הרשע  הס״ס  מפקד  של 
גדותיו בשמעו את התשובה של הנערים, 
ומה  עושה?  מה  זו  לשמחה  שאלתו:  על 
גורלית  בשעה  והזמרה  הריקודים  סיבת 
הלא  הנערים,  תשובת  היתה  כך  על  זו? 

וכה הולכים אנו להשמדה סופית  בין כה 
בכל רגע, וזאת גופא סיבת עליזותנו, היות 
ששמחים אנו להסתלק מעולם שפל ובזוי 
המנהלים  המה  שכמותכם  שכלבים  זה, 
לבני  והליכותיו  חוקיו  את  בו  והקובעים 
אדם הנמצאים בו. אם ישנה רק אפשרות 
להיפטר ממנוולים ארורים כמותכם, זאת 
לבד כבר הסיבה לשמחה והחדווה העליונה 
עבורנו. ועוד סיבה ישנה לששון לבבנו, כי 
עומדים אנו עוד מעט להתראות עם הורינו 
בשפלות  רצחתם  אשר  משפחותינו  ובני 
לנו  יתאפשר  ובזה  אנושיים,  לא  ועינויים 

להתאחד שוב עם משפחתינו".

ממוות לחיים

התמלא  הסאדיסט,  הנאצי  "הקצין 
אני  לעומתם  וצעק  להתפקע,  עד  כעס 
אלמדכם לקח ואפר את מחשבתכם הזאת, 
להרוג אתכם בפעם אחת באופן  ובמקום 
ככל  גסיסתכם  תקופת  את  אאריך  מהיר, 
האפשר, ואעביר אתכם למקום מיוחד, שבו 
יטפלו בכם באופן אכזרי בכל מיני עינויים 
וייסורים נוראים, ורח"ל חתיכות חתיכות 
תצא  עד שנשמתכם  החי  מגופכם  יחתכו 

מכם אט אט מתוך סבל בלתי אנושי...
ולצווחותיו,  לדבריו  "הנערים לא שעו 
ברוב  וריקודיהם  בשירם  והמשיכו 
וצחקו  סופית  אין  ודביקות  התלהבות 
בפניו עד שהיה נראה בעיניו שעושים ממנו 
ליצנות ואינם יראים ממנו ומדיבוריו כלל 
הרקידה  את  עצר  גדול  כעס  מתוך  וכלל. 
שלהם, והובילם לחוץ מבית המוקד חזרה 
לתוך המחנה, הכניס אותם לבלאק מסוגר, 
עד שיתארגן לעשות בהם שפטים בעינויים 

קשים ומרים כאשר אמר.
נס  להם  נתהווה  בעזרת השי״ת,  "אך 
הבוקר,  בהשכמת  המחרת  ביום  כי  גדול, 
היה מוכן טראנספארט גדול מכמה מאות 
אנשים ליסע משם למקומות עבודה שונים 
בגרמניה, ועלתה בידם חיש מהר שרובא 
דרובא מהחמישים בחורים נכנסו אל תוך 
ויצאו  החדשה,  השיירה  הטראנספארט 
למקומות  ונשלחו  אושוויץ  מחנה  מתוך 
מזעיר  והמעט  במדינה.  שונים  עבודה 
שנשארו עוד באושוויץ נתערבו בבלאקים 
כל  ניצלו  הזה  ובאופן  נכרים,  יהיו  שלא 
החמישים נערים ממוות לחיים, והיה לנס 

ופלא בכל המחנה".
השיחה  את  מסיגייט  הרב  מסיים 
מבעלזא  אהרן  רבי  "הרה"ק  המרתקת: 
מהשואה  שניצל  יהודי  שכל  אמר,  זי"ע 
היה נס משמים ושני מלאכים שמרו עליו 
ואנו הרגשנו שלא רק שני מלאכים שמרו 
גבריאל שהוא מלאך  עלינו, אלא המלאך 
משמירה עליונה, בא לשומרנו. היו לנו כל 
כך הרבה ניסים, וכל מה שסיפרנו הוא רק 

מקצת דמקצת, למען יידעו דורותיכם".
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התורנית היא אדירה".
דרך  שבכל  הוא,  סמוי  הלא  "העקרון 
שאפשר אנו מרוממים את האברך ומייקרים 
יחיד  כל  נושאים  הכוללים  ראשי  אותו. 
בהנהלת  אומרים  אצלנו"  גדול  תנאי  וזה 
הכוללים שוב ושוב. "אנו מעלים על נס כל 
ראש כולל שיודע לבוא כמה דקות מוקדם 
לקפה  לאברכים חלב  ולהכין בשקט  יותר, 
ועוגה, שמא יש מישהו שלא הספיק לאכול 
ארוחת ערב כראוי, במטרה לייצר תחושה 
הזו  והגישה  האווירה  לב.  ומחממת  טובה 
היא חלק בלתי נפרד ממה שאנו שואפים 

ועמלים לייצר".

ימים של קורונה והתעלות
הקורונה  סגרי  תקופת  הדברים,  מטבע 
ומאמצים.  חידושים  של  חדש  רף  הצריכה 
לאסיפה  התכנסנו  שעבר  פסח  אחרי  "מיד 
בשיחת ועידה בחדר שידור חי" מתאר הרב 
שכולם  שעכשיו  זה  על  "ודיברנו  שטיגל, 
כל  עם  נמצאים  למעשה  האברכים  בבית, 
ביישוב  חסר  ללמוד,  ומתקשים  המשפחה 
היותר  היחיד  הזמן  הילדים.  בגלל  הדעת 
בערב.  יותר,  מאוחר  זה  ומתאים,  איכותי 
ולכן המקום שלנו הופך לקריטי ומהותי פי 
שרגא  רבי  רה"י  למורנו  התקשרתי  כמה. 
הכולל  סדרי  את  להאריך  והצעתי  שליט"א 
יותר.  יעלה  כמובן  שזה  למרות  ל-4 שעות, 
הוא חשב והשיב לבסוף שרק להוסיף חצי 
שעה, יותר מזה זה כבר בגדר 'תפסת מרובה'. 
וכך מקומות שסדר לימודם שעה וחצי הפכו 
שלימודם  ומקומות  לשעתיים, 

שעתיים עלו לשעתיים וחצי".

גם  נשאר  חובה  חברותות  של  "הכלל 
היו  בטלפון.  כולל  פשוט  היה  זו.  בתקופה 
שאי  וחשבו  בהתחלה,  אהבו  שלא  הרבה 
זה  בטלפון, אבל מהר מאד  ללמוד  אפשר 
למעשה  נפלא.  עבד  ופשוט  לכולם  נכנס 
אנשים למדו ללא הרף, היה שטייגען טהור: 
חיוג, ברכת שלום וצלילה ממושכת לסוגיה. 
נתן  שזה  העוצמה  את  לתאר  אפשר  אי 
לכל אחד. בגלל תוספות הזמן, זו התקופה 
כספית,  מבחינה  לנו  שהיתה  יקרה  הכי 
שזו  מרגשות,  תגובות  כאלה  קיבלנו  אבל 
התקופה הכי יקרה לליבנו מבחינה מהותית 
וערכית. זה היה תורה מתוך מאמץ והרגל 
לא שגרתי, וכל האברכים קיבלו מושג חדש 
שנכנס לעצמות: מושג של ניצול הזמן. נוצר 
חיבור של תורה שנתן אפשרות והמשכיות 
גם כשהיו אברכים שנכנסו לבידוד, וכמובן 

ריבוי  היה  וכך  בטלפון.  ללמוד  המשיכו 
כל  ורעדו  שנשמטו  בתקופה  דווקא  תורה 
מערכות החיים הרגילות. הטלפון גם הרגיל 
החברותא  עם  להמשיך  רבים  אברכים 
השלמות  של  האישיים  לימוד  סדרי  את 
בשישי שבת וכדו'. הקמנו מערכת טלפונית 
מסועפת ומושקעת, לכל סניף יש שלוחה 
וחדר ועידה, עם אפשרות להגיב לחידושים 
ולהערות של כל אברך. פשוט מערכת חיים 
שבועות  ערב  באותו  שהתחדשה.  חדשה 
ספר  האברכים  נשות  לכל  לשלוח  טרחנו 
תהילים מעור, ביטוי קטן לחלקן והקרבתן 
ואז  'בבית'  כביכול  האברך  כאשר  דווקא 
מתנתק ללימוד ממושך בטלפון. זו תקופה 
שלא תישכח מכולנו, של שטייגען והתעלות 

בכל מצב".
הקורונה  בתוך  האור  נקודות  עם  וכך, 
שהבליחו והאירו את שנת העשור, נכנסה 
המשך  אל  הבלתי-מהפכנית  המהפכה 
דרכה ויעדיה:  לחזק את הקיים ולהעצים 
את הנדרש, להציב על סדר היום את סדר 
הלילה, לעמול ולגדול ולגדל. רק בזמן קיץ 
בקרית  חדשים  כוללים  נפתחו  תשפ"א 
אלול  זמן  כאשר  ציון,  ותל  עפולה  אתא, 
ריבוי  בסימן  וב"ה  בתנופה  נפתח  האחרון 
בביתר  נוסף  כולל  עם  התמידי  הספסלים 
תורה  עמלי  מ-450  יותר  ויחד  עילית, 
"רינה  כוללי  ב-14  תלמודה  על  שוקדים 
של תורה" ברחבי הארץ. כל שנותר לקוות 
את  ימשיך  הבא  שהעשור  הוא,  ולהתפלל 
שזכתה  המופלאים  והשגשוג  הצמיחה 
התורה,  בהיכלי  לקבוע  תורה"  של  "רינה 

ביתר שאת ועוז.

האדמה הצחיחה הניבה 
פירות שפרחו ועלו בכל 

הארץ, וקבעו בתנופה 
מושגים חדשים בקומתם 

הרוחנית של אברכי 
הכוללים: העמדה 

והעצמה של מושגי 
'כולל ערב' כנדבך מרכזי 

ומהותי, והאדרת כל 
מאפייני 'סדר שלישי' 
כאבן דרך משמעותית 

בדרכי ההתעלות

אסיפת ראשי החבורות בראשות רבותינו שליט"א

המשך מעמוד 36
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שלווה בארמנותייך

 "הכאב יעבור. 
מה שלמדת, יישאר"

תוכן מקודם

"אני לא מסוגלת לסבול יותר?" רטנה מירי. 
"את מה?" שאלתי.

"את הטיפול הזה, לא טוב לי, עצוב לי, בחיים לא 
אצליח להיות מאושרת", המשיכה לרטון.

ספק  לך?",  עוזר  שהטיפול  מרגישה  לא  את  "אז 
שאלתי, ספק הצהרתי.

אמרה  גרוע",  יותר  ממש  שנהיה  מרגיש  אני  עוזר,  לא  שזה  רק  "לא 
בייאוש.

"היית רוצה להפסיק את הטיפול?" גיששתי.
"כן", סוף כל סוף הצליחה להוציא זאת מפיה.

"אני מעריכה את הכנות שלך, אבל זה שכרגע קשה לך זה טוב מאוד 
מבחינה טיפולית, בשלב הזה של הטיפול אם היה לך קל או כיף הייתי 

מתחילה לדאוג. אני אפילו רוצה שיהיה לך יותר קשה", אמרתי
והרגשתי כמה היא כועסת. 

"אתם נמצאים בשלב קריטי בטיפול, זה סימן גם עבורכם וגם עבורי 
שיש פה נגיעה במקום שורשי שהכרחי להצלחת הטיפול. כל טיפול מצריך 
בשורש  תטפלו  לא  אם  מכאיב.  מפגש  וזה  ומדויקת  מעמיקה  התבוננות 
ויגדל והסימפטומים של היום יתחלפו  הדברים, הנזק לטווח הרחוק ילך 
יותר בעתיד. אם אפעל בטיפול ממקום שבו אעשה  בסימפטומים קשים 
הכל על מנת שלא תסבלו, אני חוטאת לאמת. אני מבינה שכואב לך, זה 
הגיוני. את חייבת לפגוש את הקושי ולהתמודד, עדיף לך שזה יהיה בעזרתי 

ולא שתפגשי אותו דרך המציאות, כי אני מרגישה שאתם כבר מיואשים. 
"כדי לעבור תהליך אמיתי עלייך לתת אמון. להתמסר. אני מרגישה 
כמה הכאב חוסם אותך ומונע ממך להיפתח לטיפול. אם תתני את כל כולך 
יוביל לשינוי  והוא  יתאפשר שינוי אמיתי בשורש  באמת, מעומק הנפש, 
משמעותי בבית ובוודאי גם באזורים נוספים בחייך. תזכרי! בסוף הכאב 

יעבור, מה שלמדת יישאר! אחרי הכל, זו בחירה שלך". 
"אבל אני כן בוחרת", רטנה, "למרות המרחק, אנחנו מגיעים כל שבוע 

בעקביות, משקיעים כסף, איך את אומרת שאני לא בוחרת?"
"את בהחלט משקיעה זמן וכסף, אבל דבר אחד מהותי לא עשית - לא 
בחרת בטיפול, בגלל זה יש לך קונפליקט פנימי שמתסכל אותך. פנימית, 
את לא באמת רוצה לטפל בעצמך טיפול שורשי עמוק, אלא איזה משהו 
דבר  ועוד  ומרוצה.  מחייכת  משפחה  של  תמונה  על  שישמור  קוסמטי 
משמעותי נוסף שאת צריכה לעשות, לבחור בי כמטפלת שלך, ומאותו רגע 
ואילך ללכת עם הבחירה הזו עד הסוף, את צריכה להתבגר ולהתגבר ואז 

תוכלי באמת להתחיל לעבוד".
"אז למה בינתיים אני מרגישה בבית במקום שיהיה שיפור נהיה יותר 

גרוע?", שאלה.
"רק אחרי עבודה אמיתית", אמרתי, "יהיה שלום בית אמיתי. אחרת 
יכולים היסודות  יסודות מנייר, שבכל רגע נתון  יהיה בית שנבנה על  זה 
להתפורר וכל הבית יקרוס. אם תבחרו להישאר מספיק זמן בקושי, בכאב, 
בחושך, בלי להיבהל, בע"ה תגלו לפתע, שבדיוק שם, בנקודה הכי כואבת 

וחשוכה, שם היה הדבר הכי מתוק.  
כי זה שינה אתכם מבפנים, הוביל אתכם לתובנות אחרות, למקום אחר 
לגמרי, לקשר אחר לגמרי גם עם עצמכם וגם יחד. תהיו מסוגלים להתמודד 

עם כל אתגר שתפגשו, והכי חשוב: תצליחו להפוך את החושך לאור".

 הטור נכתב בהשראת הרצאותיו של כבוד הרב אליהו לוי 
חנה דיין MA. מטפלת זוגית ופרטנית במשברי חיים ברוח הפסיכולוגיה 

 היהודית. אזור המרכז והשפלה.
hanna.tipul@gmail.com  טלפון  054-4480705 מייל

חנה דיין

;
הוצאה לאור. טקסט רץ

מחברי הספרים כבר יודעים

על ימים נוראים?

זה הזמן
להגשים!

מהשורה  מקצוע  אנשי   16 של  צוות 
יסייעו לך להגשים את החלום  הראשונה, 
משלב  המושלם,  הספר  את  ולהפיק 
ההקלדה, העריכה והעיצוב, ועד לפרסום 
ושיווק הספר בחנויות ובכל ערוצי המכירה!

פנה עכשיו ותהנה מייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות!

הגהה | עימוד | עיצוב | הדפסה | פרסום | מכירה | הפצה

הקלדה | תמלול | סריקה | המרה | תרגום | עריכה | ניקוד

חייג עכשיו: 039-111-444
x0391 1 1444@gmail.com | www.textratz.co.il

חולם להוציא ספר 

מחברי הספרים כבר יודעים

על פרשיות השבוע?
על הסוגיות?

על הסבא ז"ל?
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במה עסקית
נחמה פוקס

עוד חוליה בשרשרת

תוכן מקודם

ארוך  סגר  של  בשיאו  שנה,  לפני  בדיוק  היה  זה 
מדהימה  לקוחה  אסתר,  אלי  מתקשרת  במיוחד. 
ששינתה את כל אופי המכירה שלה בעקבות נגיף 
הקורונה, ואומרת לי: "תראי, דיברנו, אמרנו, כתבנו, 
כל מה שאת אומרת מאוד מסתדר בהגיון וגם על הכתב, אבל תכל’ס 

זה לא עובד אצלי! 
לפי ההוראות שלך,  הכל  לא קרה, הפעלנו קמפיין,  דבר  "שום 
שילמתי ואין כלום. שום סגירת עסקאות. את באמת מיוחדת, נתת 
לי המון, אבל אם זה לא מתבטא בחשבון הבנק, מה זה שווה? את 

בעצמך אומרת את זה... תביני אותי"...
אסתר הייתה נסערת מאוד ובצדק. עבדה קשה, השקיעה כסף, 

השקיעה זמן, אנרגיה, ואין תוצאות!
•   •   •

יש הרבה סוגי לקוחות ואין תהליך אחד דומה לרעהו. בכל תהליך 
אני משתדלת לתת את סל הכלים הרחב ביותר שניתן להעניק על 
מנת להתמודד בסיטואציות שונות, השיחה היוותה עבורי הזדמנות 
מצוינת ללמד אותה כלל חשוב שלא מזדמן לי ללמד את מי שהכל 

עובד אצלו לפי הספר.
כמה יופי יש בעסק שמתפקד בצורה תקינה! ממש כמו השרשרת 
המיתולוגית של סוכות שכאשר היא נקרעת לא אירע שום דבר... 
השרשרת לא נהרסה, רק מחברים חוליה לחוליה והשרשרת שוב 

יפה ומקשטת לנו את הסוכה.
עסק שעובד נכון ומדויק לא נהרס לחלוטין, אין דבר כזה לא 
וכן, מאוד  חוליה חלשה...  איזו  עובד?  לא  כזה מה  דבר  יש  עובד, 

משנה איך שואלים זאת!
בוודאי אתם מאוד מסתקרנים לדעת מה הייתה החוליה החלשה 

אצל אסתר.

פוטנציאלים  לקוחות  שמזמין  שיווק  מערך  הפעילה  אסתר 
לוובינר )כנס אינטרנטי(, בו היא מציגה דרכי התמודדות עם הבעיה 

ואת הפתרון שיש לה להציג ללקוחות.
מי שמבין מעט בוובינרים, אחוזי ההגעה לוובינר הם בערך 25 עד 

30 אחוז ממה שנרשמו. לאסתר היו 48 אחוזי הגעה!
מעורבות  אחוזי   50 מעל  קיבלה  היא  עצמו  הוובינר  על 

מהמשתתפות ותגובות מרגשות שקיבלו הרבה מאוד ערך!
עד כאן הכל יפה. אמממ... מכירות עמדו על 0!

הפשוטה  למסקנה  אותנו  הביא  עברה  שהיא  המסלול  ניתוח 
שהתהליך עבד יפה מאוד והנקודה החלשה היא: מכירות.

נתון: תהליך מכירה חלש.
הפתרון: פולו אפ – ביצוע  שיחות חוזרות ללקוחות מתעניינות.

דייקנו את השיחה, ביצענו סימולציות ואסתר חזרה לשטח עם 
המון ביטחון... סגרה את החדר )להזכירכם, קורונה( והסתערה על 
הטלפון בשיחות חוזרות והופ! כבר באותו היום היא סגרה עסקאות 
בשווי 18,200 שקלים! למחרת הקסם המשיך ונסגרו עוד עסקאות 

בשווי כולל של 7400 ₪. 
סך כל ההכנסות הסופיות מהקמפיין לאחר תהליך עבודה מדויק 
הגיע ל-32 אלף ₪. קמפיין ראשון ובודד שהעלויות ההפקה והפרסום 

שלו עמדו על  2500 ₪ בלבד.
עובד או לא עובד?

בהשראת חג הסוכות, קחו לכם צידה לדרך את משל השרשרת 
והחוליות וזכרו תמיד שאין דבר כזה לא עובד, יש מה לא עובד!

לא  ”מה  של  אבחון  פגישת  החג  לרגל  'במה',  לקוראי  מיוחד 
עובד בעסק” ב-50% הנחה! המתנה  בתוקף עד לתאריך ה’ בחשוון. 

למימוש זכאותכם התקשרו לטלפון 03-638-5788 
חג שמח!

נחמה פוקס, מומחית להגדלת הכנסות בעסק, BA בהתנהגות ארגונית או''פ וייעוץ אסטרטגי לעסקים 
 לקבלת מדריך 3 הכלים שישאירו לך את העסק במצב הצלחה תמידי 
שלחו מייל לכתובת  180office180@gmail.com טלפון 03-6385788
180h180@gmail.com לחידודים הארות והערות ניתן לפנות במייל

חינם!

בחנויות
מדי יום חמישי בערים החרדיות 

ברחבי הארץ

במייל
מדי יום חמישי בתיבת המייל 

הפרטית שלך

כל הדרכים לקבלת מגזין 'במה' עד אליכם: מגזין התוכן
הנקרא ביותר!

כל המאמרים לקריאה גם באתר במה < 
י"ג תשרי תשפ"ב | 19.9.21 | גיליון 157 50



הכח המניע את נשות החיל 
מנגינות עליזות עולות מתוך הרמקולים הפזורים 
נשים  אנשים  אדם,  ההומות  ובחנויות  ברחובות 
קניות  בהמולת  הרחובות  את  גודשים  וטף 
אופיינית. דוכנים מאולתרים מארחים מאחוריהם 
ילדי חמד צעירים המנסים את מזלם במכירת ערבות או הדסים א' 

א'. הכל אומר חג.
למסע  הגחת  אולי  הרוגש,  השאון  בעומק  שם  נמצאת  את 
בחזור  את  אולי  לחג,  עוגה  עוד  להעמיד  וחזרת  זריז  קניות 

מופלאה  ובלהטוטנות  מהעבודה 
את  החיל  נשות  את  המאפיינת 
ואולי  וגם...  וגם  גם  מנסה להספיק 
עצרת לרגע בתוך ההמונים הנוהרים 
בקצב מהיר להתבונן בתמונת הנוף 

המרהיבה ולהרהר - למה?
האנשים  גלי  את  מניע  מה 
לפסוע בריקוד עליז מחנות לחנות? 
חדשות  וחליפות  בד  מפלי  לעטות 
לכל  סטים  להתאים  ונוצצות? 
הפמליה ולא לשכוח לרכוש קישוט 
ההוא  במקום  לסוכה  ומרהיב  חדש 

שנרטב מהגשם? מהו המנוע העוצמתי שמותיר אותנו ערות עד 
שעות קטנטנות בלילה כדי להכין עוד פס של פשטידה במתכון 
חדש? ומהי השמחה שתמלא אותנו בעוד שעות או ימים אחדים 

כשנשב תחת הסכך הרענן ונענה אמן על ברכת "לישב בסוכה"?
בפרשת השבוע, זו שפוגשת אותנו ממש לאחר יום הכיפורים, 
בפתח דבריו אומר משה רבינו לעם ישראל את המילים הקדושות 
הבאות: "יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי", ומבאר רש"י: זו 
היא העדות, שתעידו  שאני אומר בפניכם, תורה שנתתי לישראל 

שהיא חיים לעולם, כמטר הזה שהוא חיים לעולם.
חייו של  ומסכם את מהות  רבינו  במילים אלו מקדים משה 
הבלתי  המנוע  זהו  חיים.  כדרך  אפו, התורה  נשמת  היהודי, את 
פוסק שממלא אותנו באנרגיות בלתי מוכרות, זוהי שמחת החג 
במאכלים,  ביטוי  לה  ומוצאת  מתוכנו  ועולה  שפורצת  היהודית 
בגדים חדשים ועוד כמיטב כשרונן של נשות ישראל. זוהי העדות 
שהעיד בנו הקב"ה וזו סיבת השמחה שפורצת ועולה על גדותיה 

ומציפה את ליבנו כבר עתה, עוד קודם התקדש החג.
אומר  פרשת השבוע,  נחתמת  אלו  יהודיות  ובמילות שמחה 

הקב"ה לישראל: אשריך ישראל מי כמוך, עם נושע בד'!
חג מאושר ושמח.

אמא של שבת

imashelshabat5@gmail.com :לתגובות

יהודית פריד
והשבוע:סופרת, מחנכת ומרצה

סופלה - 
מהיר וקל 

הכנה

אופים על זה

 שהמתכון שלכם רוצים גם אתם ילדים יקרים,
Bama@m-bama.comבצירוף תמונה לכתובת מייל המערכת שלחו את הוראות המתכון שעשיתם  ולזכות בספר מתנה?יפורסם במגזין

ואולי תהיו בין הזוכים!

 שולחת המתכון שמתפרסם השבוע זוכה 
בספר מספרי הרב חיים ולדר במתנה!

החומרים:
200  גרם שוקולד מריר )עדיף של ורד הגליל(

1 כוס סוכר
1 כוס שמן

4 ביצים
6 כפות קורנפלור

אופן ההכנה:
שמים את השוקולד, הסוכר והשמן בקערה, 
וממיסים במיקרוגל במשך דקה. מוציאים 
ומערבבים היטב )שהשוקולד יהיה נוזלי(. 

מוסיפים לאותה קערה את הביצים )שלמות, ללא 
הפרדה( ואת הקורנפלור ומערבבים היטב עד 

שהעיסה ללא גושים.
שופכים לתבניות אשיות ואופים בערך רבע שעה 
על 180. הסופלה מוכן כאשר נוצר למעלה קרום 

עם סדקים ובפנים עדיין רטוב.        

אתי אוביץ ממודיעין עילית
מתכון מעולה, טעים וקל להכנה.  מצוין לאמא ולכל בת 
קטנה. ללא מרגרינה או ביצים בהקצפה, ורק קערה אחת 

נותרת לשטיפה! ומעלתו שהוא ללא ספק ברכה
כי ברכתו שהכל גם בארוחה.
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בסייעתא דשמיא

03-644-5553
בדרך ישראל סבא

B0548457022@gmail.com אשמח לשמוע ממך
לקבלת תפילת אשה על בעלה כתבי לי לכתובת זו: תפילה.

להצטרפות לניוזלטר כתבי: הצטרפות. להשתמע.

אדברה – ושלום בך

איך נכניס שמחה הביתה?

תוכן מקודם

שלום יקרה,   
עתה,  לעת  הנוראים?  הימים  אחרי  את  איך 
עקב לחץ החגים איני מתייחסת לתגובות ואנחנו 

ממשיכות במרוץ לסוכות.
חג שמח! איזה איחול, הלוואי! שלוש פעמים בתורה אנו מצווים 
לשמוח בחג. אם הציווי הושלש, כנראה שזה דבר גדול, מיוחד, חשוב 
ואולי קצת קשה. כי אם לא, למה צריך לצוות? למה שלושה ציווים? 

)לא ניכנס כעת לפירושים(.
איך נכניס שמחה הביתה? אולי קודם, מה זה בית שמח? בית 

שמח זה בית של עשיה, פעילות, יצירה.
עצבות היא היפך השמחה. עצב זה פסל )כמו שאומרים בהלל( 

לא עושה כלום. דומם. פסיבי.
אופים,  מיצר:  פעיל,  שמח,  בית  לכולנו  ומאחלת  רוצה  אני 
מטגנים, מנקים, מבלגנים, מסדרים, מפזרים משחקים, ממיינים שוב 
ואוספים, מלכלכים ומכבסים, קונים, מבשלים והאוכל נגמר. עושים. 

פעילים. פעילות מבורכת. 
כל  שלי.  בבית  היית  כאילו  ואומרות:  גבה  מרימות  כאלו  יש 
מה שהזכרת קורה אצלי. אבל לא, אין בו שמחה. יש כעס, מרמור, 

רטינות, קיטורים המלווים את העשיה. כאילו הם חלק ממנה.
לאסוף  אפשר  פעמים  כמה  בלגן!  הזמן  כל  עבודה!  הזמן  כל 
משחקים?! כמה אני יכולה לקפל כביסה? כל יום לחפש את הנעל 
השניה? )מענין שכל פעם השניה נאבדת...( נכון, צודקת. העבודה 
כבר מעל ומעבר. כמה את יכולה?!! אז מה נעשה?!! מה הסוד? איך 

ניתן לעבוד כל כך קשה וגם לשמוח?
•   •   •

באנה נלמד כלי שמח, כמה פשוט ככה שמח. ככה מועיל.
מבקשים ממך משהו? את הולכת להכין משהו? את מבצעת איזו 

משימה? הרי בין כך את עושה, מה אכפת לך להוסיף 'בשמחה'? 
זוכרת? המח מחווט חוטים, המילה פותחת מגירה תואמת. 

דוגמאות? בבקשה:
אמא, תגרבי לי )בבקשה – במקרה הטוב( את הגרביים, אני לא 

מצליחה.
את יכולה לומר, 'פסדר', את באה וגורבת.

את יכולה לסנן, 'למה הורדת באמצע היום?!' וגורבת.

את יכולה להגיד: 'חמודה, בשמחה!' ואת גורבת לה.
מה  בגרביים,  עכשיו  מסתובבת  היא  גרבת,  המקרים  בכל 

ההבדל? תנסי. 
אחרי  לתגובות  ממתינה  אני  )כזכור,  אותי  שתשתפי  אשמח 

החגים(.
דוגמא נוספת? הנה:

הוא מבקש ממך לתקן לו את השעון. בסדר, בחזור מהעבודה. 
את הולכת לתקן, הסכמת, רצית שלא יפסיד מהכולל. את מוכנה. 

מה אכפת לך לומר לו בסדר, בשמחה, בחזור מהעבודה.
את מבקשת ממנו שיסכם עם המתקין שעה. הוא יכול לענות, 
טוב. הוא יכול להגיד טוב, רק תזכירי לי אחר הצהרים. הכי נעים לך 

לשמוע, בשמחה, אדבר עמו ועושה לעצמו תזכורת בטלפון.
בקשת שלא יאחר היום כי את חייבת לצאת בזמן. הוא עונה, 
אין ברירה, אם אין סידור אחר אבוא בשעה שבקשת. מה היית רוצה 
לשמוע? מה היה ערב לאוזנייך? מה היה נותן לך לצאת בשלווה? 

בשמחה, אבוא מתי שחשוב לך!
פשוט מאד, בכל תשובה שלך תכניסי 'בשמחה'. 

טוב, אקנה ירקות.
בסדר, אעביר את הסכום.

מוכנה ללכת דרך שם.
אארגן קינוח למפגש בחג.
אקח את המחשב לטכנאי.

אעביר מזרונים לסוכה.
אחזור לברר על המבצע.

אכין עוגה למסיבה.
אופה פשטידה לסיום.

שבצי בכל ההסכמות בשמחה, או בתחילתן או בסופן, איך זה 
נשמע לך?

תגידו, תתאמנו, תטעו ותתקנו. העיקר בשמחה.
נחת,  אהבה,  עונג,  שמחה,  של  מגירות  תפתחו  תחייכו, 

הסכמה, הבנה, נתינה, הענקה, אכפתיות, פרגון. תפתחו וזה 
מה שיהיה בבית שלכם, כדאית ההשקעה.

תזכו ל ...אך שמח!
חורף בריא ושמח!

שרה שלזינגר

הקריה החרדית בטבריה עילית

בסייעתא דשמיא

03-644-5553
משרד ראשי: רחוב רבי עקיבא 86, בני ברק 

החינוך שסבא חלם
אבא הגשים!

הקריה החרדית המובילה בפריפריה 
נוף כנרת פוריה, מובילה גם בחינוך!

מצוינת במשפחות איכות מכל גווני העילית 
של היהדות החרדית, עם כוללים, גני ילדים, 

חיידרים ומוסדות לימוד איכותיים
על טהרת הקודש בדרך ישראל סבא.
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אדברה – ושלום בך

הקריה החרדית בטבריה עילית

בסייעתא דשמיא

03-644-5553
משרד ראשי: רחוב רבי עקיבא 86, בני ברק 

החינוך שסבא חלם
אבא הגשים!

הקריה החרדית המובילה בפריפריה 
נוף כנרת פוריה, מובילה גם בחינוך!

מצוינת במשפחות איכות מכל גווני העילית 
של היהדות החרדית, עם כוללים, גני ילדים, 

חיידרים ומוסדות לימוד איכותיים
על טהרת הקודש בדרך ישראל סבא.




