
  
  
  
  
  
  

  
'äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä    ---- úãñôðä åúëàìîì êë ìë øëîúä 
ò ÷ø ãéæðá øéëä àìù ãåòáö úà ' - úåéðåöéçä ìò ÷ø ìëúñä.    )åðøåôñ(            

  

  :ב''שבארה העיר בולטימור בן, סיפר לי ידידאת המעשה הבא 
  

 ‰˘ÚÓשהיה גר , יהודי יקר וירא שמים, היה במוכר ספרים
במשך שבועיים והנה בלי הודעה מוקדמת . לטימורבעיר בו

. וחששו לשלומודאגו אנשי הקהילה . ימים היתה חנותו סגורה
  . אף אחד לא ידע להיכן נעלםך א, שאלו ובררו

  

 ¯ÊÁ˘Îלא הייתי ' : השיב, לשלומושאלוהו. ופתח את חנותו
  . 'אני בריא, ברוך הוא וברוך שמו, חולה

  

Â�ÈÈ�Ú˙‰˘Î  היתה סגורהומדוע חנותוימו מה ארע עאם כך  ,
 אני'פר לי יוס,  נכנס לחנותי יהודילפני כשבועיים'': השיב

 לבצע ברצוני. להתמנות לרב קהילה" זכיתי "תה ועאיירב
ספרים '  אינץ חמישיםתן לי בבקשה. הזמנה לקניית ספרים

 ...בצבע חום וירוקספרים '  אינץשבעים, בצבע אדום וכחול
רט באיזה יפכך  ''.. .'וכו' וכו'  אינץריםעשאת הירוקים בגובה 

  . צבע וצבעכל הוא רוצה שיהיה גובה רוחב ו
  

Â˙Â‡כדי היה צריך ספריה מלאה בספרים רפורמי  איי רב
וכמובן לא היה חשוב לו מה , לעשות רושם על בני קהילתו

  ...כתוב בספרים ומה תוכנם
  

ÍÈ˘Ó‰ וח הייתי חייב לבר, תיהזדעזע' : לספרספריםה מוכר
כדי  ו,לשקוע בקדושה ותורה, יות בישיבהלה, מקום תורהל

לשבועיים נסעתי  ,להתרחק ולשכוח מאנשים ומעולם שכזה
  )"ר לשולחן שבתנ"(                                       . 'לייקוודלישיבת 

 
                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

íåãàä íåãàä  
  

ÌÚÙהיה יהודי בשם דרייטל שהיה עושה בתים לתפילין , 
 . הבתים שלו היו לשם דבר בפולין וברוסיה."בתים מאכער"

את הנרתיקים של התפילין . והיו החשובים ביותר באותו זמן
  .והיה מרפד אותם בקטיפה אדומה יפה, היה עושה בהידור רב

  

¯È·‚ ‰È‰פילין של דרייטל  אחד מאמריקה שחשקה נפשו בת
כשתקנה את התפילין ' ואמר לשלוחו .ושלח שליח לקנותם

  .'הזהר שיהיו עם הנרתיקים היפים עם הקטיפה האדומה
  

˜Â„¯‰·Â�Ó ‡·Ò‰ ÚÂÓ˘Î את המעשה אמר שהגביר הזה אינו 
 אלא רוצה את ,רוצה באמת את התפילין של דרייטל

 באים ולואילו לא היו הנרתיקים היפים הל, הנרתיקים היפים
  ...תפילין בכללאת השלא היה קונה מאד  יתכן ,עם התפילין

  
  

ÂÈ˜Ò�˜¯ÂÈ Â‰ÈÏ‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ¯ÙÈÒב"ארה,  ראש ישיבת מיר: 
פעם הלכתי בדרך מקובנה ונצרכתי לקנות אוכל כדי להשקיט 

וה של חנות אחת תפוח וראיתי בחלון הראהנה ו, את רעבוני
  . שהיה נראה משובח להפליא,עץ אדום

  

�Î�È˙Òאמר לי בעל החנות  . וביקשתי לקנות את התפוח הזה
עשוי הוא אתה לא יכול לקנות ולאכול את התפוח הזה כי 

והוא רק צבוע יפה כתפוח אמיתי כדי למשוך את ... מעץ
  )י"תת' עמ'' נר שאול''(                                      .  קונים לחנותה

  
  
  
  
  
  

  
''ãéö òãåé ùéà åùò éäéå  - åéôá åéáà úà úåîøìå ãåöì,ìàåùå å 

ïáúä úàå çìîä úà íéøùòî êàéä àáà , àåäù åéáà øåáñë
÷ã÷ãî úååöîá''.                                                  )ëô''ë ä''ùø ç''é   (               

  

˜¯· È�· ‰·˘ÂÓ‰ È˘‡¯בין המועמדים הגיע .  חיפשו שוחט
כיון שהיה נראה , התרשמו ממנו מאדאדם שעסקני המושבה 

  . ותיווזקנו ארוך על פי מיד, בקיא בהלכות, כיהודי ירא שמים
  

 È�ÙÏחזון ''לקשו שיכנס יעל העסקתו ב שסיכמו איתו סופית
. ויתן את הסכמתו למינויו, יתהה על קנקנוכדי שמרן , "איש

  !ולאחר מכן אמר להם שלא ימנוהו,  שוחח עימו''חזון איש''ה
  

 ולא הבינו ..."זקנו ארוך ":ענה להם סתומות? לוהו מדועשא
  .את כוונתו

ÌÈÓÈÏאותה את הוא מכר .  התגלה האיש כנוכל רב מעללים
תיווך ומכר קרקעות שאינם , לשלשה אנשים שוניםדירה ה

ונאלץ לברוח לאמריקה מפחד ,  ועוד מעשי נוכלות רבים,שלו
  . נושיו ורודפיו הרבים

  

ÂÏ‡˘  שהשוחט הזה  איך ידע'' חזון איש''את עסקני המושבה
  ?  וכי נביאות היא,לא ראוי

  

Ì‰Ï ‰�Úהיה סנדלר הוא אילו '': במתק לשונו" חזון איש'' ה
 אבל פה שבא ,סימן שהוא ירא שמיםהיה זה עם זקן ארוך 
שיחק בזקנו כדי הוא השיחה עימי כל זמן , להיות שוחט

חוץ מזקן ש ממילא הבנתי ,שאשים לב שזקנו ארוך ומגודל
  )''מעשה איש''(                            "...ויפה אין בתוכו כלום ארוך

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

' åéäù ïîæ ìë åùòå á÷òéð åéä àì íéðè÷éíäéùòîá íéøë, äî ÷ã÷ãî íãà ïéàå 
íáéè , éðá åùòðù ïåéëé''â, ùøéô äæå úåùøãî éúáì ùøéô äæ ìøæ äãåáòä'.   )ùø''é(                                                                         

  
  

ÂÒ�Î�אחד מהם היה הדור , בין שני אחיםי פעם לרב מטש
ואילו , פאותיו מסולסלות היטב וכל הילוכו בקפידה, בלבושו

  .פאותיו מתבדרות והתנהג בפיזור, השני היה לבוש ברישול
  

Â‡ˆÈ˘Îאחד הנוכחים מי היה מאמין ששניהם אחים העיר  ,
  ?הלא הם כה שונים אחד מהשני

  

Ï·‡נכון שונים '':  רבינו שהכיר שגם השני אין תוכו כברו הגיב
  )''שר התורה''(''   !אבל שניהם עומדים לצורך זה ליד הראי, בתכלית

_ _  
' íéøòðä åìãâéå -é åðáá ìôèäì íãà êéøö ''äðù â , êéøö êìéàå ïàëî

ùäæ ìù åùðåòî éðøèôù êåøá øîàé'. )á''úåãìåú ø(   
  

  

 íéëøáî àì úá ìò òåãî'éðøèôù êåøá?'  ìò íéëøáî éúîåäïá?   
  
  

·˙Î ÏÈÈÂ ‰‡ÈË ‰È„È„È È·¯ ÔÂ‡‚‰: שפטרני' נראה דעיקר ברכת '
דהרי כל המלמד , וזה לא שייך בבת, ל לימוד התורהעהיא 

צת במדרש וכן משמע ק. פלותילבתו תורה כאילו מלמדה ת
  .  ברכה זו בשעה שעולה לתורהמברכיםולכן . פרשת תולדות

  

ÈÂ''‡לא ןלכ, דעתו של אדם קרובה אצל בנו ולא אצל בתו ש 
 והלחם חמודות כתב שעד עתה היה מחוייב לחנכו . עליהמברך

  תולדותפרשת 
ÒÓ ÔÂÈÏ‚ '301  

 

 
 בכל עניני העלון 
 תרומות והנצחות

זנבליט רו  
5791486ב " ב21צבי '  רח  

© 

  
  

  שבת מברכין

: המולד  
9שעה ' ליל א  
דקות 4  
  חלקים3 

  



ואילו , נמצא שאם מתרשל נענש עליו, במצוות ולגדלו בתורה
  .וות לא תקנו ברכה זובבת כיון שאינו חייב לחנכה בכל המצ

  

·Â''˙Â„ÂÓÁ ÌÁÏ''כתב שהטעם שמברך בשעה שעולה לתורה ,  
שקודם לכן לא היה ראוי , לפי שאז נודע לרבים שהוא גדול

אין בה שום כי , ומפני זה לא נהגו לברך בבת, לקרוא בתורה
  . היכר להודיע לרבים שהיא גדולה

  

 ÔÎÏÂת הכנסתבה כולם מתאספים בבי, נוהגים להמתין לשבת ,
  .בנו נעשה גדולכי ודיע לרבים מ כך

  

Ì�Ó‡א שיברך ברכה זו '' לפי עניות דעתי הואיל ופסק הרמ
 בתחילת ,ג'' עדיף שבלילה בו בנו נעשה בן י,בלי שם ומלכות

וכשיעלה ,  בלחש'ברוך שפטרני' יברך האב ,ד''כניסת שנת י
  )142'' נר'' ועיין .ז''ח י''ת רבי טיאה וייל או''שו(!    יברך שנית ברבים,בשבת

f  
 ‰˘ÚÓהגאון רבי נסים לבית בתלמיד חכם שנכנס עם בנו 
. רבי נסים ברכם. להתברך, לפני בר המצוה של הילדקרליץ 

: ברכה אותם והוסיפה,  לבקש ברכה לרבניתפנולאחר מכן 
  '' ...שמחהסבר פנים יפות ובאל תשכח לקבל את האורח ב''

  

ÌÈÁÎÂ�‰ Â‰Ó˙ ג ''נער כשמגיע לגיל י' :הסבירה... למה כוונתה
והוסיפה שכך . ' בשמחהוצריך לזכור לקבלויצר הטוב  ובא אלי

  ) ה''ר'' חוט שני''הקדמה ל   (                  .נהג אביה לומר לנערי בר מצוה

u  
ÌÈÓÈ· ‡· È„Â‰È ו של הגאון רבי יוסף שלום שיעור משומעי

 ''תפארת בחורים''המדרש בית  בר מצוה לנכדו ברךאלישיב ע
 : לסבאהרב אלישיבבסיום הדרשה אמר . הנכד דרשו ,]קרוון[
   '...הוא מדבר על הנושא עליו אתה דברת בבר מצוה שלך'

\  

 : ענה?'מתי היה לך בר מצוהסבא ' :שאלוהו בני המשפחה
  )ל''ג י'' מהרה''נר לשולחן שבת''(       '' !לפני שבועיים היה שבעים שנה''

f  
 Â¯ÂÚÈ˘· בבית הכנסת הליגמן , ר אברהם ישעיה קרליץ''הגשל

לאחר שסיימו למדו את ההלכה שאם מצאו טעות בספר תורה 
אלא , למפטיראין מוציאים ספר אחר , לקרוא את הפרשה

  )ג''ג כ''ב קמ''משנ( . ומברך את ברכות ההפטרה, למפטיר'נחשב'השביעי 
 

 ¯ÙÈÒזאת כי לפני שנים רבות ארע כ. ר ר''אחד הלומדים הר
למרבה המבוכה , מצאו טעות'' בשביעי''ש, א''בכולל חזו

  ... ולא העלוהו,  לעלות בר מצוהאמורלמפטיר היה 
  

 ¯Ú�‰שמענו ממנו את ,פ''ב' ג ר''הרה, ח מופלג''גדל והיה לת 
  :המעשה לפרטיו

'‰È‰עלה דודי '' חזק - שביעי''ל,  זה בשבת פרשת בחוקותי
הקריאה מצא דודי טעות  לאחרוהנה . הגאון רבי משה דויטש

כשרצו להוציא ספר אחר למפטיר הזכירו את ההלכה . בספר
הגאון רבי , התחיל דין ודברים. שאין להוציא ספר למפטיר

  !הלכה היא, שלא להוציא ספר חדשעל כך יוסף דינקליס עמד 
  

ÂÚÈˆ‰ ÌÈÁÎÂ�‰ הלפרין'' שאעלה למפטיר בבית הכנסת ''
  ' ! מקומיכאן - תי להשאר  אך אני החלט,הנמצא בבנין הסמוך

  

˘ËÈÂ„ ‰˘Ó È·¯ בירך את ברכות ההפטרה והנער בר המצוה 
  !קרא את ההפטרה להפליא

  
  

È„ÓÂÏ¯ÂÚÈ˘‰   בבית כנסת שהיו בו :סיפור נוסףלספר הוסיפו 
אחד . שניהם רצו לעלות למפטיר. באותה השבת שני חיובים

לפני . אך ללא הועיל, ניסו לשכנעו לעלות לכהן, מהם היה כהן
קריאת התורה הכהן יצא מבית הכנסת כדי שהגבאי לא יעלהו 

  .לתת לו מפטיר'' חייבים''לכהן ויהיו 
  

 ·ÂÈÁ‰והנה נמצאה טעות בספר התורה. השני קיבל שביעי .
  )א''ג נמ''הרהל כ''יש'' נר לשולחן שבת''(...          השביעי המשיך למפטיר

u  
 ‰Ê ‰È‰·Ï‡È„‚ÓÌÚÙ Ï˘ .ללים היה ם מן המתפי לשני

 התקוטטו ,מנין אחדבכל המושבה היה שהיות ו ,יארצייט
  . אף אחד לא ויתר, ולא נמצא פתרון, מי יעלה למפטירביניהם

  

‰�‰Â נצנץ רעיון  של המושבה הגאון רבי פרץ אריאל רבהל
 אני על העליה שלימוותר ' : הוא אמר לאחד הניצים:מבריק

  .הסכיםהאיש  '...במקומילתורה ואתה תעלה 
  

Â�¯ÚˆÏמתפלל שלא אותו לאחר ש . בכך לא הסתיים הסיפור
 :וסינן'' חברו''פנה לעבר  , למקומוחזרו להפטירויתר סיים 

  ''...אני קיבלתי את המפטיר ולא אתהבכל זאת ''
  

Â¯·Ú ‡Ïפטיר בו מ ימים מועטים ואותו האיש שלא קיבל את ה
   )א'' יג''פי הרה מ''נר לשולחן שבת''(    . נפח את נשמתו מרוב צער,חשק

 äîë ùéùë íéùåò äî'íéáåéç'úñðëä úéáá ?   
  

Ì‡הגורל ,ים אותיות שוים גדולים במניןי והיה לשנ, הטילו גורל 
   .םלוכעל  ויטילו גורל מחדש ,בטל לגמרי

Ì�Ó‡ אזי , ואחריו שנים שוים,אותבגורל  לו עלה אם אחד 
העליות ביניהם על  והאחרים יטילו גורל , במפטירהראשון זכה

               )ב'' קלל''ביה(    .אלוהשנים ה אף זה שהיה לו אות פחות מ,הנותרות
  

 ¯ÙÈÒ˙''¯˜È Á, גבאי באחד מבתי הכנסת הגדולים בבני ברק:  
  

אם , בשבתו .והילדים מוציאים שם ועליה ,ממש אני עושה קלפי'
ך ''תנלוקח  אני .אחד המתפללים לא הודיע שיש לו יארצייט

וכן  ,רואה את האות הראשונה בעמודו ,ו פלוני ופותחמכוון על
                         .'וא הזוכההגבוה הערך האות בעלת  את ה מי שיש לו,על השני

  )וכן שמעתי מכמה גבאים שעושים במקרה כזה הגרלה בימי חול – ''נר לשולחן שבת''(

9�8  
''àð éðèéòìä''  

  

  

¯ÙÈÒÔÈÈË˘Ï„‡ ÔÂ˘¯‚ È·¯ ÔÂ‡‚‰ א לגאון רבי דוד '' שליט
ו כסלו ''ט , בעיירתם שומיאץ...פוברסקי אודות עולם השקר

אחר הצום בסעודה היו  .''חברא קדישא''של ה הצום היה יום
אכל  מבני החבורהאחד . אוכלים חביתה מיוחדת עם תוספות

                                                ...''המת מתוך סעודת מצו '': על המצבה נחקק- ג ביצים ומת''י
  )ו'' ויו''ג מ'' מהרה''נר לשולחן שבת''(                                                              

  
‰‚‰ ¯ÙÈÒ''Ï‚ÈÂÙËÎÂÂ Ô˙� È·¯ ˆ שאחד מבני הישיבה במיר 

 ,בוביץ לירבי ירוחם סעד בליל ראש השנה בבית המשגיח
ורבי ירוחם שלחו , ובעת שהגישו את המרק ביקש מנה נוספת

  !באמצע הסעודה
  

ÔÈÈË˘Ù‡ Ï„ÈÈÊ È·¯ ÔÂ‡‚‰ איזה '': כששמע את העובדה הגיב
פשוט שרבי ירוחם רצה לעשות לאותו בחור טובה ! מעשה יפה

שיכול היה , כנראה הבחור היה בעל מעלה כה גדול. גדולה
לא אתפלא אם  '':ÛÈÒÂ‰Â ''!נהלקבל תוכחה כזו ולהתעלות ממ

  )''לעבדו בלבב שלם''(              '' ...עצמובאותו בחור היה רבי נתן 

  
ÌÚÙ לבית הגאון רבי בהיותו בחור צעיר לימים  נכנס ידידי

 אוכל ארוחת צהריים דשנה הלל זקס וראה את רבי הלל
  . ''בתאבון, ישיבההראש  '':אמר לו. שאשתו הכינה לו

  

ÌÈ¯‰ יושב '': הלל את עיניו ובמבט חריף אמר בזו הלשון רבי
 ,ונלחם בשארית כוחותיו במידת תאוות האכילה יהודי זקן כאן

  )כ''יג ''מפי הרה'' נר לשולחן שבת''(       ''... בתאבוןובא בחור ומאחל לו

  
ÈÂÏ ÌÈÒ� ¯È·‚‰בעל חסד , היה איש חשוב ויקר מאד באיזמיר 

את '', בית אסתר''ו'' בית לוי''הוא שבנה את בתי הכנסת , גדול
, תחתונהלואת הרכבל המחבר בין העיר העליונה , בית החולים

אותו בנה לצורך העניים שהיו גרים בעיר . המפורסם" אסנסור''ה
כדי שיוכלו לבוא בנקל לבתי הכנסת שהיו בעיר , העליונה

  .התחתונה ולא יצטרכו להקיף את הדרך שהיתה מחצית השעה
  
  

¯È·‚ Â˙Â‡בתחילתו היה עני מרוד ולפרנסתו היה ,סים לוי נ 
במשך . וכן היה רוכל בדברים קטני ערך, אוסף חבלים ומוכרם

   .את גבולו והתעשר עושר רב' השנים הרחיב ה
  

‡Ï‡ שמחמת היותו עני שאכל דברים לא בריאים סבל 
 ולא היה יכול לאכול את המאכלים שרגילים ,מחולאים בקיבה

   :ומרוהיה א .בהם העשירים
' Â‡¯ כי כאשר הייתי עני והייתי מתאווה , כסף תועלתבכי אין

ועתה . למאכלי העשירים לא היה בידי להשיגם מחמת עוניי
  .שיש בידי הכסף איני יכול לאוכלם מחמת חסרון בריאותי

  

 ‰Óולא נשאר לאדם , שנגזר על האדם הוא אשר יהיה לו
ני ראיה א, מכספו אלא מה שעושה בו מצוות ומעשים טובים

  )ד איזמיר הגאון רבי משה בארקי''למחותנו אב'' מזכרת משה''ת ''הקדמה לשו(          '!לכך

8  
éúéîà éðèéòìä!  

  

‰‚‰ ¯ÙÈÒ''È˜Ò�ÈÏ‚ ·˜ÚÈ È·¯ ˆ רבי הרב על '' שבעה''בעת ה
 .תלאות ויסורים רבים בסיביריחד ו נעבר'': אנגל פסחיעקב 

הוא  ,פסחי רבהשתחרר גם תקופה לאחר ו תי השתחרראני
 , קרועים ובלוייםובגדי, כולו שלד ועצמות צריף שלילהגיע 

  .  מסיבירהגיעכמו אחד ש
  

Ï‡˘ ÔÂ˘‡¯ ¯·„: ''יש '' : להניח שאלכשסייםו '?'יש לך תפילין
  )ו''ג ש''מהרה'' נר לשולחן שבת''( ''!!! לא טעמתי כבר יומיים,לך משהו לאכול

  

  


