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  .ושלח מלא� של רחמי� למנוע אותו מליל� וליענש, "הוא
ת רשות "ק שא� כבר נת� לו השי"הקשו מפרשי התוהוכבר 
כ למה חרה אפו בו כשיצא ליל� ולא רק כעס בעלמא "ליל� א

לפני ' עוד בעודו מהל� אפי אלא שהיה ראוי ג� לעונש מיתה
ל המלא� שלולי נטתה האתו� מ� "שבר� או קלל וכמו שא

ב למה "כ צ"וא, הדר� כי עתה אות� הרגתי ואותה החייתי
הגיע לו מיתה על שהוא בדר� ולא עשה כלו� והרי קיבל 

  , ת ליל�"רשות מהשי
שאצל ישראל מחשבה ' ל הק"לפי הכלל המובא בחזל "וי

למעשה וא� חשב אד� לעשות מצוה ה מצרפה "טובה הקב
ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ולהיפ� 

ה "א� חשב יהודי לעשות עבירה  ולא עלתה בידו אי� הקב
� הוא להיפ� "ואילו בעכו, מצר� לו מחשבה רעה למעשה

ה מצר� לה� למעשה ולא מחשבה "שמחשבה רעה הקב
  , טובה

 
ת לפי השורש "השיכי בכל אחד מה� הול� עמה� והטע
ולכ� ישראל שורש� טוב ורצונ� הפנימי באמת לעשות טוב 

בשלימות ורוצי� שלא יהיה זה רק ברצו� אלא ' ורצונו ית
שיהיה ג� למעשה שיהיה הטוב בפועל וא� לא הצליחו בזה 

ת רצונ� "אז צער גדול הוא לה� ולהכי מחשיב לה� השי
יהיה  הטוב כאילו בא לידי מעשה כי באמת חפצ� שהוא

  , למעשה וצער לה� במניעת�
ז שלה� אלא "מחשבה רעה אי� זה שורש ישראל ואיכ "משא

ר שהתערב ובילבל ואדרבא ג� אחר שלא יצא "אש יצה
, לפועל ה� יותר שמחי� ומרוצי� שזה לא הצליח למעשה

ה מצר� מחשבה רעה להחשב לה� "לכ� אצלה� אי� הקב
בות ליב� � ששורש� רע ויצר מחש"כ בעכו"משא, כמעשה

רק רע כל היו� ולא מסתפקי� ברצו� אלא רוצי� שהרע 
יעשה בפועל וא� לא הצליחו בזה אז צער הוא לה� לכ� 

  , ה מצר� מחשבה רעה למעשה"אצל� הקב
רצו� טוב אינו מעצ� שורש מהות� וא� היה לה� כ "משא

הוא רק מצד חסד לאומי� חטאת ופניות זרות וא� לבסו� לא 
ה מצר� "טפי לכ� אצלה� אי� הקב הצליח אז ה� מרוצי�
וממילא כא� אצל בלע� כשהתעקש , מחשבה טובה למעשה

" א
 לקרא ל� באו האנשי
 ל� את
"ת "ליל� אמר לו השי
אבל בתנאי שתדבר מה שאומר אלי� היינו ברכות ולא 

כ הוא שמח שניתנה לו רשות ליל� ושמח ליל� "משא, קללות
ש "רצונו ית כי סבר וחשב שמא אצליח לשנות כביכול

ב כמו "י שאזכיר עוונותיה� וכיוצ"שיסכי� לבסו� שאקלל� ע
  .ק בהמש�"שהיה אכ� לבסו� וכמבואר בפסוקי התוה

נמצא שהל� במחשבה רעה לקלל� ובמחשבה רעה וממילא 
ת מחשבה רעה "ולכ� ציר� לו השי, ת"ליל� שלא ברצו� השי
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  ד"גליו� תקכ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת בלקפרשת בלקפרשת בלקפרשת בלק

ט  "תשס בלק -חקתק פרשת "מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

בריש פרשת בלק איתא שתחילה אמר 
לא תל� עמה
 לא תאור "ת לבלע� "השי

ולבסו�  )יב, כב(" את הע
 כי ברו� הוא
כ מתאווה "ז כ"ת שהוא עכ"כשראה השי

א
 לקרוא ל� "ת "ל השי"ליל� עמה� א
ר אשר באו האנשי
 ל� את
 וא� את הדב

ואז השכי� בלע� , "אמר אלי� אותו תדבר
כי הול� ' ויחר א� ה"ליל� עמה� ותיכ� 

ל "� כנ"למעשה כמשפט העכו
ל ואז תיכ� נחשב לו שהל� וקיל
ל "ותיכ� היה חייב מיתה ולכ� א

תה אות� הרגתי עכי "המלא� 
ת "אבל השי, "ואות� החייתי

רחמיו על כל מעשיו ולכ� שלח 
' לו מלא� של רחמי� שאפי

ז א� "עכ ,שכבר נתחייב מיתה

 'ב' המש� בעמ

את כל אשר עשה ישראל ' וירא בלק וגו
  )ב, כב(לאמורי 

דכל כוונת בלע� הרשע היה להכניס ל "י
את רעת עינו בקדושת ישראל 

אל ע� אשר כל זרע ישר, לדורותיה�
קדושי� הבאי� לעול� בקדושה ה� 

ומתייחסי� אחר אבותיה� דור , באי�
ה ועד סו� "אחר דור עד אברה� אבינו ע

  , כל הדורות
כ בזכות יחוס� "גאולת ישראל היא גוזכות 

  .הטהור והקדוש
פרשת במדבר ( ילקוט שמעוניבוכדאיתא 

בלו ישראל את יבשעה שק )רמז תרפד
התורה נתקנאו אומות העול� בה� מה ראו 

סת� פיה� , להתקרב יותר מ� האומות
הקדוש ברו� הוא אמר לה� הביאו לי ספר 

  יוחסי� שלכ� 
משפחות עמי� כש� ' הבו להשנאמר 

' וכו ויתילדו על משפחות�, שבני מביאי�
  .כ"ע

אשר רצה בלע� לעקור ולהרוס את וזה 
, ע� קדושי� כח הקדושה הזאת מישראל

וכמאמרו מי מנה עפר יעקב ומספר את 
  , י"ברש' רובע ישראל עי

י "ברש, אמרו כי מראש צורי� אראנווכ  
אני מסתכל בראשית� ובתחילת 
שרשיה� ואני רואה אות� מיוסדי� 
וחזקי� כצורי� וגבעות הללו על ידי אבות 

ובכל מאמרו כוונתו היתה , ואמהות
ל "כמאמר חז, לקללה באותו העני�

אמר רבי יוחנ� מברכתו  :)סנהדרי  ד! קה(
, של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו
ביקש לומר שלא יהו לה� בתי כנסיות 

   .כ"ע, ובתי מדרשות
שבכל ברכה של בלע� לפי תוכ� היינו 

הברכה יש ללמוד מה היתה כוונתו 
וכ� לבסו� ביקורו אצל בלק יע* ,  לקללה

 לו עצה אי� לבטל את קדושת דורות
  .ישראל

שכל מעייניו היה לפגוע בקדושת הרי 
וידע ג� , ורות הקדושה בישראלהמש� ד
שכל זמ� שישראל מקודשי� ידע 

ומגודרי� בגדרי הטהרה והקדושה לא 
אשר עשה ויש לומר הרמז , יוכל לה�

הכוונה לקדושת זיווג�  "לאמורי"ישראל 
ז איתא שנקני� באמירה "של ישראל שע

מר רב גידל אמר א :)קידושי  ט(כדאיתא 
רב כמה אתה נות� לבנ� כ� וכ� לבת� כ� 

ה� ה� הדברי� , קנו עמדו וקדשו, וכ�
ויגר ומהאמירה הזאת  .הנקני� באמירה

בלק (. שראה כח קדושת� בזה מואב

 )ע"תש

ישוב בו וישוב לביתו וישוב מדרכו הרעה תרתי משמע 
 ויצא"אז " כי הול� הוא' ויחר א� ה"ישוב ויחיה לכ� אחר 

אבל מדה טובה  �"כמשפט עכו" לשט� לו' מלא� ה
מרובה נלמד מכא� כמה בישראל כל רצו� טוב חשוב קמי 

  .קודשא ברי� הוא
לית רעותא טבא דאתעביד קמיה קודשא ברי� "ק "בזוה' וכדאי(

ובהאי  מלכותו ברצו  קיבלו עליה
 משה ובני ישראלו ,"היא
חמנא ליבא בעי רצו  אסתלק ואי  ל� דבר שעומד בפני הרצו  ור

ה מצרפה למעשה "חייתא דליבא ואז מדה טובה מרובה הקב
ונות  סייעתא דשמיא שיהיה למעשה להפק הרצו  לקיימו 
הלכה למעשה בתורה ויראת שמי
 ומידות טובות כמו 

כ הפק רצוני ות  שאלתי במדה טובה "ה ויוה"שמבקשי
 בר

  .)ר"ישועה ורחמי
 אכיה
*  

ת "בה שאמר השיפרשת חקת מעשה מי מריבסו! 
ומשו� שהכעיסוהו בני  ודברת
 אל הסלעלמשה ואהר� 

ה ובא לכלל כעס וממילא לכלל "ישראל למשה רבינו ע
טעות והכה הסלע ויצאו מי� רבי� ואכ� ותשת העדה 

יע  לא האמנת
 בי להקדישני ל "ת א"אבל השי, ובעיר�
לעיני בני ישראל לכ  לא תביאו את הקהל הזה אל האר$ 

 .לה
 אשר נתתי
אנו אי� לנו שו� השגה ולא יכול להיות לנו שו� והנה 

השגה במשה ואהר� לא במצוותיה� א� לא במה 
ק אומרת שהיו חטאיה� והלוואי שהיו מצוות "שתוה

 .שלנו בדרגא של עבירות שלה�
ע "זי יבוז'רבי ברו� ממעזק "שכבר היה מעשה בההוכמו 

ות יכול אד� להי: א"ששוחח פע� לפני החסידי� ופו
ז אינו אלא איש "ק ועכ"בעל מדריגה ובעל רוה' עובד ה

והחסידי� שמעו כ� תמהו כי הבינו , חוטא ובעל עבירה
ע "שהוא מתכוי� כלפי עצמו ולא הבינו אי� הוא מכנה א

ק בפליאת� נענה "כחוטא ובעל עבירה משהבחי� הה
ז איני מוכ� למכור העבירות שלי "אבל עכ: לעומת� ואמר

אז הבינו שמה שהוא קורא עבירה , �בעד המצוות שלכ
הוא ענייני� דקי� שאי� לנו בה� שו� השגה וע� צדיקי� 

ה מדקדק כחוט השערה ואי� לנו שו� השגה "הקב
אבל מאחר , בעניניה� שהיו כול� קודש ולש� שמי�

ת לחטא הג� שהיו ענייני� "ק החשיב זה השי"שבתוה
  ל"וכנ...של עבודה גבוהה

ל "פשטי� עד אי� סו� ולכ� י' יק א"ל שהנה בתוה"ילכ  
העני� ש� שוודאי ג� ההכאה שעשה משה היתה עבודת 

י זו "שסו� דבר יצאו מי� רבי� ע' והראי, קודש ומצוה
ההכאה ואילו היה זה עבירה לא היו יוצאי� מי� רבי� 
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קח מקל והכה על קדקד� ' אותו בחיאלא ינהוג נשי
ובפרט מטהו של משה שהיה של אד�  :)סנהדרי  קח(

דיקע שטעק� שעמו עשה 'הראשו� א רעבישע מלכות
' המכות במצרי� וקרע הי� והיה בו סגולות רבות בחי

ת שיקח "ל השי"ולכ� א, מקלו של רבי מאיר נזדמ� לי
ה� המטה עבור לרמז לו שלא יפחד מפני הקהל ותלונותי

כ בו ויהי בישורו� מל� ולא "ויתנהג עמה� שוב כמש
להשפיע אמונה שלימה ' יתבלבל מה� ויעשה רצונו ית

  , י שידבר אל הסלע ונת� מימיו"י ע"ת לבנ"בהשי
 
ה הבי� ג� רמז זה ולכ� נהג נשיאותו "משה רבינו עואמנ

שמעו נא ל "קח מקל והכה על קדקד� ולכ� א' ברמה בחי
אבל כיו� שה� לא , זה נוציא לכ
 מי
המורי
 המ  הסלע ה

ל זה ע� כעס ואז "היו בהשקט גר� שהכה על קדקד� וא
בא לכלל טעות שלקיחת המטה נצטווה בה כדי להכות 
בסלע ולא רק כדי לנהוג נשיאותו ברמה ולכ� כשלא הוציא 

ולכ� אמנ� , י דיבור שב והכה בו עד שיצאו מי� רבי�"ע
קי מצוה שלו שהרי יצאו לו מי� כי היתה ההכאה מחל

שתחילה דיבר אל הסלע אלא שלא יצאו ' י הק"כתב רש
מי� כי לא דיבר אל הסלע הנכו� שהתערב בי� שאר 

  .כ שמא יש להכות והכה"הסלעי� ולכ� אמר א
צ אז מרוב "שידוע מצדיקי� דבעת שעסקו בתומוהעני  

התלהבות� זרקו גופ� לכל עבר והיכו פניה� והטיחו 
רבי לוי יצחק ק "ופר מההוכמס. ראש� בכתלי�

ע שיכול היה להפו� השולח� שעליו ער� "זי מברדיטשוב
  .ט מרוב התלהבות"שוה

ובתנחומא על רבי עקיבא בעת תפילתו ' בגמ' שכומעי  
� מניחו בזוית זו ומוצאו בזויות אחרת מרוב כריעות *אד

שאלו  נוע
 אלימל�ק "בספה' וכדאי, והשתחויות
מרוב התלהבות� כי חולת  הצדיקי� מכי� עצמ� הכתלי�

ז היה ש� איזה טעות שלה� היה זה "אלא שעכ 
  ,נחשב כחטא

המטה קח את ת "ל השי"שהנה בתחילה אוהעני  
והקהל את העדה אתה ואהר  אחי� ודברת
 אל 
הסלע לעיניה
 ונת  מימיו והוצאת לה
 מי
 מ  


ולכ� התבונ� משה , הסלע והשקית העדה ובעיר
ז וג� הוקשה לו למה כפל "ה ותמה ע"רבינו ע

ת הדברי� ודברת� אל הסלע ונת� מימיו "השי
ושוב והוצאת לה� מי� מ� הסלע והשקית ולמה 

כ מפרט "מימיו סת� ואילו אח תחילה ונת�
ת "לכ� סבר שהשי, והשקית את העדה ובעיר�
י דיבור אז יהא המטה "מרמז לו שא� לא יצליח ע

מוכ� עמו להכות בו ולכ� נכפל בפסוק נתינת 
המי� שכתוב תחילה ודברת� אל הסלע לעיניה� 

ושוב והוצאת לה� מי� מ� הסלע , ונת� מימיו
, כפילותא למה 'והשקית העדה ואת בעיר� ולכאו

כ שרמז יש בו שתחילה ידבר אל הסלע "אלא ע
וית� מימיו וא� לא יועיל כמו שבאמת היה שנת� 
תחילה טיפי� בעלמא אז תכוהו וית� מי� לעדה 

  , ובעיר�
כי ש� הכוונה  ונת  מימיותחילה כתוב רק ולכ  
ת לבד ית� "י דיבור לבד מחמת ציווי השי"שע

ה שלא יועיל הסלע מימיו אבל האפשרות השני
י תרעומת של ישראל לכ� "ויצטר� להכות זה ע

ש� נת� המי� לפי בחינה שלה� ולכ� ש� כתיב 
לה� היינו לפי עני�  והוצאת לה
 מי
 מ  הסלע

שלה� שש� מפורט בתכלית סיבת המי� עבור 
ולכ� סבר משה רבינו , והשקית העדה ובעיר�

ת ליקח המטה שא� לא יועיל "שלהכי ציווהו השי
אלא שהאמת היתה , י הכאה"ור יוציא עבדיב

וירב בעני� אחר שכיו� שלפני זה מבואר וכתוב 
ומי� אי� לשתות ויבא משה ואהר�  הע
 ע
 משה

מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניה� 
אל משה ' אליה� ואז וידבר ה' ולכ� וירא כבוד ה

לאמר קח את המטה לרמז לו שלא יירא מפניה� 

ה ע� אהר� "וממילא א� משה רבינו ע, אהבה אני
ש לדבר אל "אחיו כא� הלכו תחילה לעשות רצונו ית

הסלע ועסקו בזה ברוב כוונות ויחודי� להשפיע על 
האמנתי כי 'י תוק� אמונה "ישראל שפע טוב ע

ת את "שכוחו רב מאוד שבדיבור ברא השי' אדבר
  .העול�

יברו אל הסלע והג� שלא נת� מימיו בתחילה דולכ  
ולא דיברו אל הסלע הנכו� בכל זאת היתה לה� 

ת לדבר לסלע "תחילת העבודה לעשות רצו� השי
  , להשפיע חסדי� ואמונה לישראל

ה לכזו "אז תיכ� כבר בא מזה משה רבע ולכ 
התלהבות שהיה מטפח ומכה בידיו ולכ� אגב הכאות 

הוא משו� ואמנ� כל זה , אלו ג� הכה את הסלע
י ובא לכלל כעס ולכלל טעות ושוב "שהכעיסוהו בנ

לא עצר עצמו והכה בסלע ואז יצאו מי� מעטי� 
ובהכאה שניה מי� רבי� וישת העדה ובעיר� ולכ� 

ז מי� כי הכאה ראשונה היתה מכוח "יצאו עיד
כ היא מחלקי מצוה של "התלהבות של הדיבור א

ש "ית י שסבר שזהו רצונו"וכ� שהכה שוב ע, דיבור
שא� לא יועיל דיבור אז יכה ולכ� היה בכוח זה 

ל שהלוואי שהיו "ש וכנ"להוציא מי� כי היה זה לש
  .מצוות שלי כעבירות שלה�

ק שהכה פעמיי� ה� לסבר לנו "שכתוב בתוהוזהו 
האוז� כמה גדולה התלהבותו בהלכו לקיי� רצו� 

א אלא פעמיי� וה� להורות "שלא הכה פ' ומצות ה
ואהבת ישראל ' מגודל אהבת ה לנו שעשה זה

ק "שבערה בלבו כאש בעצמותיו כדמצינו בתוה
ה בכפילות קריאת שמו "ת לאברה� אע"שקרא השי

שהוא ' ל הק"י מחז"רש' פעמיי� אברה� אברה� ופי
ק שהכה "כ כא� סיפרה לנו תוה"כמו, לשו� חיבה

ת "פעמיי� לרמז שהיה זה מגודל אהבת השי
ז יצאו מי� "ידוישראל שבערה בו באש ולכ� ע

להשקות צמאי חסדי� מנהר היוצא מעד� וזכות� יג� 
 א אוי� אייביג"עלינו ועכי

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה

        
  )ט, כג(ה  ע
 לבדד ישכו  ובגויי
 לא יתחשב 

 לא ובגוי� ישכו� לבדד ע� ה� אמר ל"חכז הנה
 מה למידי� אנו רשע אותו של מברכותיו"יתחשב 

 יהוה פיו ונתעק� שנתהפ� אלא לקלל� בלבו היה
נראה  באמת הנה". קללות אות� מעי� לברכ� מוכרח

 פיו בדיבורי ורק ולחו* השפה מ� היו רק שברכותיו
  , לקלל� רק עמו בל ולבו
 לשרות יכולי� אי� לתמוה כאלו יש ברכות על והנה
 הרשעה היתה שכוונתו, בכא� נראה והנה .ישראל על
 אחד בבדידות כל שישבו אות� לקלל הפסוק בזה
 אצל חשובי� וספוני� יהיו ולא, התחברות בלי לבדו

 חיות ולית�, גדולה ברכה למצא בכא� ונוכל, האומות
 בדד יתפרש אדרבא מלת כי והוא, הדיבורי� באלו זה
 מ�[ בדודי� כול� שיהיו והוא, נפלא אחדות על

 הכוונה וזה, בלי שו� פירוד יחד ומתאחדי�] האומות
  )ע"יק רבי מנח
 מנדל מרימנוב ז"הה(. הפשוטה

  

 בעת עליה� ע"הרבש חשב לא -  יתחשב לא ובגוי

  .העול� בריאת
 שכלול דהיינו', צורי� מראש' אות� רואה אני, פירוש

 'אשורנו ומגבעות, 'אראנו עול� צורי� מראש כי
 נתהוו י"רש כפירוש וגבעות צורי� עול� שבריאת

, ראשית שנקראו ישראל בשביל' ונבראו בראשית
 הש� חשב דלא', יתחשב לא ובגויי�' שמסיי� זהו

 ,בשביל� הגויי� לברוא על הבריאה בשעת יתבר�
  , ישראל עבור רק
נברא  שהכל כזה ע� לקלל אפשר האי� כ� וא�

ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב "קדושת לוי מהה(. בשבילו
  )ע"זי

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
  'ג' המש� מעמ

        
אליהו' ר. רב ממון ישלם אם

לאחר אך סכום כל לשלם הסכים
טיפולים ימי 3 כעבור, שיתרפא

ביקש אליהו' ר. עיניו מאור חזר
לא עקבותיו אך למרפאו לשלם
  .נודעו
לא , היה חי בפשטות ובענוהרבינו 

התהדר באיצטלא דרבנן אלא 
חורה התהלך אף ברחוב באדרת ש

התנזר מתענוגות מאכל , פשוטה
ומשתה והקדיש את חייו רק 
לעבודת הבורא ולפעולה לטובת 

 . הכלל והנצרכים

  הסתלקותו
, ט"יום הכיפורים של תרנבערב 

. בלטה ארשת עצבות על פניו
קרא אליו , למחרת יום הכיפורים

ובדברי " החברה קדישא"את ראש 
סתר ציווהו כיצד להתנהג ביום 

ותו יום בחר להתבודד מא. היפקדו
, ללמוד בלי הפוגות, בקצה הישיבה
ועל ספר ' שבט מוסר'לשקוד על 

  . 'ראשית חכמה'
על שוכב בעודו, סיון חודש בסוף
: ואמר הבכור לבנו קרא דווי ערש

קבר לי וכריתי בתמוז נולדתי'
ביום, אחדים ימים כעבור' בתמוז
נשמתו חזרה ט"תרנ'ה שנת חמישי

  ...למרומים

כיבדוהו מאד כאיש  סלמיםמוהאף 
וכשהיו סכסוכים , קדוש וחכם

שפט אצלו יביניהם היו מעדיפים לה
אדוקי . מאשר אצל הקאדי שלהם

שאיש , למים לא יכלו להאמיןסהמו
שאגדות על מעשי  - קדוש כזה 

נפלאות שאירעו לו וסביבו זכורות 
, יהיה בן דת אחרת -עד היום 

והשתדלו להאמין שרק למראית עין 
, למיסיהודי אבל בסתר הוא מו הוא

אחרי פטירתו אמרו להוציאו ו
לקבור אותו במקום אחר , מקברו

והיה , על קברו )אהל כבוד(ולבנות 
הכרח במשך זמן אחרי פטירתו 
להעמיד שמירה ליד קברו לבל 

וגם עשרות , למים כךסיעשו המו
למים סשנים אחרי מותו היו מו

הולכים אל קברו להתפלל ולהשבע 
  .ת נאמנותשבועו

 שנבנתה" יוסף פורת" בישיבת
 הבן(" חיים יוסף' ר בהוראת הגאון

 הקצו המערבי הכותל מול ")חי איש
 הספרים 500 עבור מיוחד ארון

 אליהו' ר של מספרייתו העתיקים
 בכריכת נכרכו הספרים וכל מני
 ח"תש'ה בשנת אך אחידה עור

 חיילי הפגיזו השחרור במלחמת
 אותה ווהעל הישיבה את הלגיון
 תכולתה כל את שכילתה באש

 וספרים עתיקים תורה ספרי לרבות
  .בה שהיו נדירים

יגן עלינו ועל כל זכותו 
  ישראל אמן

 

מכבוד ' ה מנע� והנה אכבד� כבד אמרתי' וגו ל� ברח עתה
  )יא, כד(

 בלע� לפני מספיק תירו* היתה שזאת, להקשות' לכיש 
 כרצונו לדבר רק 'מה בפיו נית� שרס�, בלק כעס לשכ�
 צרי� היה וכ�. כעסו מתו� זאת יאמר שבלק ולא. יתבר�

  .מכבוד עצמ� לומר מנעת
 שהיה, למותר" והנה" תיבת ג� שלכאורה: כ� לומר ויש
   ".מכבוד' ה ומנע�" לומר די
 לבזות רק היה בלק של דבריו שכל ,לומר נראה לכ�
 השפלת למע� לפניו כל העומדי� בעיני בלע� את לגנותו

 ,גבוהה היתה בלע� של שרוחו ידוע כי, רוחו בפומבי
  . 'וכו סומקא ואזיל בטנו לחדרי ירדה זו ואמירה

 רב זמ� שהל�, על עצמו שתמה אד� כעי� כ� ודבריו היו
מתמרמר  אזי שטעה לו מתברר ולסו�, גדול בטעות
 רואי� בסו� כי, רב זמ� כ� שחשב, דעתו על חסרו� מאוד
 שנופל והנה ידוע ותיבת ,הקצה אל מקצה בהיפ� שהיא

   .ספק שו� מבלי היטב הבירור דבר על
 בכפל לשו�' אכבד� כבד אמרתי': כ� היה בלק וצעקת

 מנע� והנה'. בלע� של הגבוה וגאוותו הרוח כפי כבוד של
 לא היית לי שמעול� מתברר שעתה דהיינו', מכבוד' ה

 וחלילה, ממ� זאת מנע' ה כי, איצטלא ותהלא ראוי
 עלי� שאמרתי במה טעות גדול כזה טעיתי ואי�, לכבד�
שאר  מכל אפילו ומופרש מובדל אתה כי, אכבד� כבד
 כי' תלי� לא' נאמר כ"ג ד"בבי אפילו הנהרגי� כי. אד� בני

 כזו תחתונה במדרגה ואתה ,כבוד� על חסה התורה
של  דבריו וכל. כבד�ל' ית בעצמו' ה מאת אתה שנפסל

 במה, גופא עצמו על כמתמה מחתא בחדא היה בלק
 )ע"ק רבי אלעזר מריישא זי"משנה למל� מהה( .לכבדו שאמר

  
  )יט, כד (וירד מיעקב והאביד שריד מעיר 

כל המשפיל עצמו  )עירובי  יג(' ל בגמ"פ חז"ונראה לבאר ע
עיקר הריצוי והממשלה , בוירד מיעקוזהו , ה מגביהו"הקב

, מבחינת הענווה המכונה בש� יעקביעקב מהניתנת לאד� הוא 
דמי שמחשיב את עצמו בגבהות , והאביד שריד מעירובזה 

ורק את דכא ושפל רוח , יאביד ממנו שרידת "וגדלות השי
  )ע"זי ני$'ק מקוז"להרה –דעת משה ( . ת ישכו�"השי



 

 

 

 ג

 ג

  מתולדותיו
, שבעירק בבגדד ח"תקע'ה תמוז בחודש אליהו נולדרבי 

סוחר עשיר באבנים , חכם- תלמיד סלימן הגאון רבילאביו 
ומאימת , לפי מסורת המשפחה מגזע דוד המלך, יקרות

שזממה לפני הרבה מאות שנים להכרית את , המלכות
הסתירה המשפחה את יחוסה , שרידי בית דוד בארץ בבל

ין 'נגזע 'מ: "או, "שי'יצר 'נן 'מ: "י'נ'מ זה בראשי תבות
  .שי'י

, חכמי בגדאד של חינוכו קיבל בבית מדרשו של רבןאת 
אשר שמו , לבית מדרש זה. ל"ז עבדאללה סומך ק רבי"גהה

נקבצו מאות ואלפים מנערי , בכל ארצות המזרחהתפרסם 
ישראל ורבים יצאו מישיבה זו מלומדים ומוכתרים בכתר 

אליהו הצעיר היה מופת לנערי . תורה ובכתר רבנות
הרב עבדאללה , רבו". רבי"ו" חכם: "וזכה לתארים, בגדאד
ונתן לו את אחותו , הכיר את נפש תלמידו המובהק, סומך

. חוג משפחתו העשירה ורבת היחסוכך הכניסו אל , לאשה
 המדרש לבית שהגיע אדם ראה לערך 15 בגיל בהיותו
' ר. לספרו הסכמה סומך ק רבי עבדאללה"מהגה לבקש
 שאם ונדר )גאון יצחק' ר( יצחק שיך של קברו אל רץ אליהו
 27 בגיל". יצחק שיך" לשם מוגש יהיה ספר לחבר יזכה
  ". יצחק שיח" שחיבר הראשון לספר קרא

ברח מן השררה , אהב את הבדידות והצניע לכתנעוריו מ
נהג לישון על . והכבוד והתמסר לתורה ולמעשים טובים

ימי צום וסיגופים . כשאבן למראשותיו, מחצלת ללא מצע
הוא העלה על הכתב כמה ספרי . היו שכיחים באורח חייו

  . חלקם אבד וחלקם בידי אספנים וטרם ראו אור -קבלה 
 הרב ורבי ממורי ושמעתי: ה"ע הושעי משה חכם מספר
 השתדל פעם לבגדאד כשבא כי, ה"ע סי'אג שמעון

 שהוא וראה, הכוונות ממנו ללמוד אצלו כדי להתפלל
 לקריאת כשהגיע ורק אך.  אדם בני כשאר כרגיל מתפלל

 נמצא היה וכאילו עמוקות בכוונות כולו אז השתקע שמע
 קודם לילה בכל טהרה במקוה טובל היה גם.  אחר בעולם
 גם. קרים היו והמים בחורף אפילו חצות התיקון אמירת
 עושה כאיש בו ומאמינים אותו אוהבים היו הערבים
 הגדול בנו שם על סלמאן אבו לו קוראים והיו נפלאות

  ל"זצ מני סלימאן הרב
 קדוש כאיש בו ראו הגויים והן היהודית הקהילה אנשי הן

 חיים יוסף' ק ר"והגה היות פיו על נחתכו בגדד מנהגי וכל
ז "בשנת תרט. ודבר דבר כל על אותו שאל )חי איש הבן(

השמועה פשטה מיד בין . ישראל- החליט להתיישב בארץ
הם תיארו בפניו את סכנות . ידידיו שניסו להניאו מלעלות

היחיד שתמך בו . הדרכים והתנאים הקשים הקיימים בארץ
ע הבן "יף חיים זיוס' ועודדו היה ידידו ואוהבו הרב הגאון ר

רק בארץ : "באומרו, שיצא נגד חבריו לישיבה, 'איש חי הק
ומשם יפוצו מעיינות , אליהו' הקודש יכירנו מקומו של ר

  ". תורתו חוצה
מזמן לזמן היו יוצאות . למסע ארכו חודשים רביםההכנות 

' ר. שיירות מבבל דרך המדבר לדמשק ופניהן לארץ ישראל
שכר גמל והתכונן , הערביים אליהו השתדל אצל ידידיו

, אליהו משפחתו על הגמל' העמיס ר, ביום שנקבע. למסע
ותחת האפיריון שהציב לסוכך , אשתו מזה והילדים מזה

 רבים. עלה אף הוא עם צידתו ויצא לדרך, מחום השמש
וברכוהו בלב , מידידיו ומחובשי בית המדרש יצאו ללוותו

היה גמלו  במשך כל ימות השבוע. חרד בצאתו לדרכו
נחה , כחום השמש, בימים. מזנב אחר השיירה באין מפריע

  . ובלילות המשיכה דרכה, השיירה
אליהו גמלו מן ' ניתק ר, עם חצות היום, שבתבערב 

 

אשתו ובניו שימשו את . בייחוד מארצות בוכארה, מכל הארצות
עקב , עם גידולו של היישוב היהודי. השקום והאכילום, האורחים
ביבו את הטובים בתלמידיו כינס ס: מדרש-דאג לייסוד בית, העליות

הגדיל את בית . הביא רב מירושלים שיהא להם למורה, הצעירים
' בחג הפסח חנך ר. התפילה והרחיבו בתמיכת קרוביו וידידיו שבגולה

לשמחת כל , ברוב פאר והדר, הכנסת המורחב- אליהו את בית
  .התושבים
, ל"ג משה פירירה ז"נלקח מעדת חברון רבה הרה, ד"התרכבאייר 

נכבדי חברון בקשו ממנו לקבל את . אליהו' ידידו ומחותנו של ר
בחותמת . בתנאי שלא יקבל שכר, לאחר שנה הסכים. תפקיד הרב

משרת עיר הקודש חברון לשם ייחוד : "שהכין לאחר שנתמנה היה כתוב
ורק לאחר , שנה שירת את העדה שלא על מנת לקבל פרס 14". ה"קוב
ואז שינה את , להסכים לקבל שכרנאלץ , כאשר גדלה משפחתו, 14

  .נוסח חותמו
למערת המכפלה הייתה מותרת ליהודים עד המדרגה הכניסה 
הייתה קיימת , ומחוץ לחומה, בעברו השני של המסגד. השביעית

שלפי המסופר התגלו בה שרידי בית כנסת יהודי עתיק , מצודה
' ט העלה ר"בשנת תרכ. י הצלבנים"אשר נחרב ע, מתקופת הממלוכים

. אליהו את הרעיון לרכוש את המצודה ולהתקין שם מחדש בית תפילה
ניאותו למכרו , שבידם נשמר המקום, שלטונות ההקדש המוסלמי

ואלה תרמו ביד , אליהו גייס את ידידיו וקרוביו בגולה' ר. בסכום גדול
אליהו ' ר. אולם השלטונות בדמשק סירבו לאשר את העסקה, רחבה

שחסרונו היה , היהודים בית כנסת נוסףגמר אומר להקים בחצר 
לא יצא זמן רב ובכסף שהיה בידו הקים בית כנסת . מורגש

ל ומנהגי קהילת "י ז"על פי שיטת האר ,כמנהג הוותיקין, למתפללים
". בית יעקב"הבית הוקם בקרבת ביתו ונקרא . בירושלים" בית אל"

היגו עד הוא עצמו כיהן כשליח הציבור הראשון שלו והיה מנהלו ומנ
  . יומו האחרון

הרב אליהו . לבניין התקין אולם וחדרים לאכסניה לעולי הרגלמתחת 
. מני הפיץ בלב המון מבקריו את רעיון גאולת הקרקע בארץ ישראל

  : ה מכתב זה"בשנת תרל, ל"הוא כתב לשר משה מונטיפיורי ז
ה נתן רשות "המלך יר, מ שבזה השבוע"אלה להודיע לרואותותי "

זה שמו , ו"כפר אחד סמוך לחברון ת )ממכר פומבי(אד 'מאגלמכור ב
' והוא צאנן הנזכר במיכה א, ו בחלק יהודה"ט' צאנן הנזכר ביהושע סי

ומידת המקום ההוא ארבעה . ב"ז ע"הארץ דף נ וכנזכר בספר תבואת
ומה , באמת עוץ, וכל דולם הוא ארבעים אמה רוחב, אלפים דולם

ולהיות שידוע לכל , ראס טורקיםשנתנו בו בפעם ראשונה אלף לי
וחפצם ותאוותם בישוב ארץ הקדושה , מ מבקשים טובת ישראל"שרו

אפשר שמן השמים יזכו , אמרתי אגלה אזנם, ולזכות בבנין חרבותיה
יחישו , ואם עלה לרצונם הטוב לקנותה, אתכם בה ותקנו אותה

כדי להניח בה יד עד שתבוא תשובתם הרמה על יד חכם , להודיעני
ובשכר זאת אל שדי יריק לכם ברכה עד , א"ת יע"ו לעי"שה ידיד הימ

  ".ונזכה לראות בטוב ירושלים. בלי די
על מנת לקיים מצווה זו , נענו לדבריו וקנו חלקות אחדות קטנותרבים 

הלא הן החלקות הקטנות הנמצאות עוד כיום בידי כוללות הספרדים  -
כי מפוזרות הן בפינות , לדאבון לב, ללא ערך וללא תועלת, בחברון

  . רחוקות בעיר ובסביבה
לא פסקה לרגע , מבחינה כלכלית, הקיום של היישוב החברונידאגת 

דאג שהנוער שאינו מוכשר לתורה , מחד גיסא. מלבו של הרב מני
דאג לשים קץ  -ומאידך , למען ישיג פרנסתו בכבוד, ילמד מלאכה

כיוון , ך ורבת שמספרם הל"לסבלם של חובשי ספסלי הישיבה ות
  . שפרנסתם של אלה היתה תלויה בהכנסות כוללי העדה

 מחלת עקב עיניו מאור את איבד רבינו אליהו מני א"תרנ'ה שנת
 לו שהקריאו למרות. התורה לימוד העדר על מאוד והצטער הקטראקט

 שנים 4 – כ לאחר. לראיה שמיעה דומה אינו כי טען הספרים מתוך
 עיניו את לרפא באפשרותו כי לו ואמר כפרי בלבוש אדם אליו הגיע

כי בשל , השיירה וביקש אותם להמשיך דרכם
בקשה אחת היתה . קדושת השבת חייב הוא לשבות

כדי שיוכל , כי יאיטו את קצב הליכתם: בפיו
שלושה חודשים נמשך  .הדביקם בצאת השבתל

בהגיעו אל . המסע עד שהגיע לשערי ירושלים
 אליהו על רגליו ולבו המה' עמד ר, שערי העיר

אך לבו , דמעות גיל פרצו מעיניו. משמחה ותוגה
הוא הפנה עיניו . בכה לראות את העיר בשיממונה

: וקרא, בבגדיו" קריעה"קרע , מזרחה ומערבה
  ".מתברוך דיין הא"

שהידיעה על בואו הגיעה , ירושלים וחכמיהתושבי 
: ואמרו עליו, קיבלוהו ברוב שמחה וכבוד, לאוזנם

חסידי " חבורתמיד צרפוהו ל". אריה עלה מבבל"
אליהו ומשפחתו ' ר. ששכנה בירושלים, "אל-בית

אליהו למד בחברת ' ר. שכחו את גלותם ונדודיהם

  חברו  רבה של ע "זיאליהו מני  ק רבי"הגה
  )ט"רנת( תמוז' חיומא דהילולא 

 

יה ראש שה, ל"רפאל ידידיה אבולעפיה ז' הרב ר
  ". אל- בית"ורב לכל חסידי 

של עיר הקודש לא התאים למצב בריאותו אווירה 
והוא נאלץ לשכב ימים רבים על , ובריאות ילדיו

עד שרופאיו פקדו עליו להחליף מקום , ערש דווי
  . משכנו ולעבור לגור בחברון

עקר , לאחר שנתיים בירושלים, ח"תריבשנת 
אווירה הצח . וןמקום בו גר עד יומו האחר, לחברון

השפיעו , סביבתה היפה ועושר תנובתה, והמבריא
אליהו ראה עצמו חזק ' ר. על מצב רוחו ובריאותו

הוא דאג לקשור . לפעול למען היישוב החברוני
לבל יפריעו , קשרי ידידות עם השכנים הערביים

וראה בזאת תנאי , להתפתחות היישוב היהודי
 .ברוניראשון לאפשרות גידולו של היישוב הח

באותם הימים פרצה מגפת חולירע בעיר והפילה 
והוא טיפל , חללים רבים בקרב התושבים ובסביבה

שליחי מצווה אינם 'בכולם מתוך תפיסה כי 
  . 'ניזוקים
קורא לכל ידידיו ומכריו -מכן פנה בקוללאחר 

 - ובארצות צפון אפריקה , שבעיר מולדתו בגדאד
כי  - ם אשר שמו וגדולתו כתורה היה ידוע לה

הוא . י ובמיוחד בחברון"יעלו ויבואו להשתקע בא
תיאר את קהילתו כקדושה ביותר מארבע ערי 

באשר  -צפת וטבריה , ירושלים, חברון: הקודש
מקום מנוחתם של האבות , "ארבע-קרית"היא 

  .ובזכותם שורה השכינה בעיר זו, הקדושים
הכו גלים בארצות ערב שבממלכה דבריו 

גלי עליות . ם נענו לקריאתוורבי, העותומאנית
ובאין בתי אכסניה . אלה הלכו וגברו משנה לשנה

אליהו את שערי ביתו בפני כל העולים ' פתח ר
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  )ח"תקפ(ברו� טע� ' רנקל בר יהושע יחזקאל תאומי� פ"רבי ברו� ב –
  )א"תקצ(דברי אמת ' ר יעקב משה ב"ד פרעמיסלא ב"רבי יוס� אשר עהרענבערג אב

  )ח"תר(ר שאול "השר� מסטערליסק ב' רבי אהר� משה מגזע צבי מבראד תל
  . חות� האמרי יוס� -ד סאלקא"ר יחיאל אב"רבי מרדכי אריה ב

  )ג"תשמ( �"י –ר משה ממאקאווא "רבי יחיאל חיי� לאבי� ב
  )ב"תשנ(לב שמחה ' ר אברה� מרדכי אלתר מגור ב"רבי שמחה בונ� ב

צ הביא יו� "ר אריה לייב ובז"ד לאקאטש ודובנא ב"רבי שאול מאמשטרד� מלפני� אב –
רבי יוס�  )ז"תרל(אמרי נוע� ' יקוב ב'ר אליעזר מדז"ב הארווי* רבי מאיר )ו"תק(תמוז ' ז

  )ט"תרל(* חיפה וויאר חיי� מקוסוב מראד"גר באאלטר ה
ר משה צבי חת� רבי אברה� מסקוירא "רבי שמעו� שלמה מסווארא� טשיטשילניק ב

  )ט"תרנ(ר סולימ� מני מחברו� "רבי אליהו ב )ח"תר(
  )פ"ח ותר"א בתרע"וי ז"תרע(ר אברה� מטריסק "רבי מרדכי מקוזמיר ב

רבי חיי�  )א"תש( ד ראסלאוי* פרח מטה אהר�"ר אליהו הכה� אב"רבי אהר� גד מנימיזא ב
  )ו"תרצ( הערוגות הבוש�' תל יגל יעקב ממישקול*' ר אברה� גוטליב ב"מרדכי יעקב ב

  )ו"תשכ(אזני� לתורה ' ד לוצק ב"רבי זלמ� סורוצקי� אב –
ר אליעזר מוורמייזא ספרא דצניעותא "ד לובלי� ווינא ב"ש אשכנזי אב'רבי יעקב תמרל

  .ר ישכר בער מנדבורנא"ארשא ברבי יוס� לייפער מב )ז"א תכ"ח וי"תל(

   )ב"תרפ(ר ברו� "ד נאנאש ב"רבי יצחק גולדברג אב )ח"תרע(ד נאדילעטא "רבי חיי� גאטעסמאנ� אב
  )ד"תשנ(שפע חיי� ודברי יציב ' ר צבי מצאנז קלויזנבורג ב"רבי יקותיאל יהודה ב

  .ד"ר יוס� אלטילא הי"ב רבי משה )ג"תר(ר צבי בהחוזה מלובלי� "רבי אליעזר הורווי* מעיר חדש ב –
  )ט"תרס(' ר משה ארי"ד יערעגע� ב"ל אב"רבי שמואל ליטש סג )ז"תרפ(ר וואל� "רבי שלמה ליב מטיטשי� ב

ר אברה� "רבי יצחק חיות מפראג ב )א"תקצ(ר יצחק מסאפרי� "ב החוזה מלובלי�' תל רבי צבי הירש מזידיטשוב –
  )ז"תר(ר יוס� אבני קודש "דמשק מקראקא ברבי אהר�  )ה"שמ(פחד ושיח יצחק ועוד ' משה ב

רבי שלמה חיי�  )ב"תרי(ת תועפות רא� "קרני רא� ושו' ד יאסי ברומניה ב"טויבש אב ר יעקב"ב רבי אהר� משה
   )א"תש(ד קישינב "ד אב"רבי יהודה לייב צירלזו� הי )ג"תש(ר יעקב פרלוב מנובומינסק "ד ב"מבולחוב הי

ד קישינב וחבל "ורבי יהודה לייב צירלזו� אב, קוב* שיעורי�' פתלי ביינוש וסרמ� בר נ"ש רבי אלחנ� בונ� ב"נעקה
  )א"תש(ד "בסרביה הי

רבי יוס� הכה� הולנדר מאמסאנא   )ח"ק' ה(ש "הרא -אשר ת ב� רבינו"הטור עה' ארבעת הטורי� ופי' רבינו יעקב ב –
ד "רבי ב� ציו� הלפערט אב )ח"תרפ(ר יעקב "ב רבי מנח� מענדל שיק מסיקסא )ב"תרמ(ר שמואל "ח מצאנז ב"הד' תל

ר משה "ד מהר* ב"רבי אברה� חיי� מאסקאוויטש הי .ד ברעזווא"רבי משה אהר� אב )ט"תרע(אפסי אר*  -נאנאש
  )ז"תרע(י מיר "רבי אליהו ברו� קמאי ר )א"תש(לייב משא* 

ר שמחה "� הכה� רפפורט מלבוב ברבי חיי )ב"תל(באר הגולה ' ר נפתלי סופר מוילנה ב"ש ב'רבי משה רבקה –
  )ה"תקל(הפרדס ' ר מרדכי הלוי אפשטיי� ב"ב לייב 'רבי ארי )א"תקל(ת רבינו חיי� כה� ועוד "שו' מלובלי� ב

ח "הד' רבי מרדכי ראזנבערג מנאטור וטערצעל תל )ג"תקל(אמתחות בנימי�  -ר זלמ�"רבי בנימי� וואל� ראזנבערג ב
הכתב סופר  -ר אברה� שמואל בנימי� "רבי יצחק לייב מדראהביטש ב )ה"תרל(אול ר ש"ה מליסקא ועוד ב"מצאנז רצ

   )ה"תרפ(ר שמעו� חיי� "ד בעלעד ב"ל פעלנער אב"רבי יואל סג )ז"תרס(
  )פ"תק(וב אטשר יחיאל מיכל מזל"מני* בערבי מרדכי מקר

 )י"תש(וקא וסטרייחמאר מנח� נחו� מר"ב טווערסקי רבי דוד
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני  נית  לשלוח לפקס המערכת

חכ
 לא נכנס לדברי "חינו� של : בנושא
  ]"ו רבו"וק[חבירו 

  
וכמה  -הנני מלמד בכיתה, המערכת' לכ .ש

שהסברתי והענשתי על נושא שנכנסו לתו� 
, הועיל ולא כלו� לא, דברי בלי להצביע

חושבני שעוד , הדבר מאוד מפריע לי
מאת מלמד . מלמדי� מתמודדי� ע� זה

  .החפ* בעילו� שמו
היות ופורס� כבר שלושה מאמרי�  .ת

שהוא כלי ' היומ�'ביניה� ' משמעת'בנושא 
א� יודעי� , )בהר' ז לפ"עיי  גליו  תקט(מיוחד 

� הנקודה , לנהל אותו כראוי אפשרי א� לציי
מאיד� למחוק , שנכנס לדברי רבו של מי

באותו , זאת כשהתלמיד מצביע כראוי
הערה שהעירני (ק "מקו� ובאותו שעה ודו

. )ח"א ותשח"אליהו פרידלנדר שליט' ג ר"הרה
הא� הנכ� : אפשר להוסי� לתלמידי�

יודעי� אי� נקרא הנכנס לתו� דברי חבירו 
פשוטו כמשמעו הוא נקרא , ]ו רבו"וק[

שהוא  )ז, אבות ה(" �-ל-ו-ג"ל "בלשו� חז
  .כינוי לא יאה ולא נעי� כלל

, על המלמד לעמוד בתוק� ולהתעל�ולכ  
היינו לא לענות לילד שלא מצביע  או קוטע 

תלמיד שמדבר בלי . 'באמצע ההסבר וכדו
להצביע יתכ� שחסר לו הבהירות על החוק 

ייתכ� , שבכיתה לא מדברי� בלא להצביע
ה לא רק שתופעה זו להפסיק את השני ז

אלא ג� בבית אצל הוריו ע� אחיו , בכיתה
וג� בי� חבריו הוא לא נות� לשני ', וכו

לצערינו רואי
 תופעה זו ג
 (להתבטאות 
וא! אצל , בשנות הבחרות שקוטעי
 באמצע חבר

  ).ק"מבוגרי
 יותר ודו
� זוכרני  שלפני שני� קיבלתי טלפו� בבי

הזמני� מאחד ההורי� שאמר לי שבנו 
� יקירו טוע � ששנה שעברה לא הצליח להבי

את הנלמד היות כשהמלמד התחיל 
להסביר מיד קופצי� לו באמצע ילדי� 

ובנו לא , והרבי עונה לה�, ושואלי� שאלות
כי באמצע ההסבר , מבי� את ההמש�

בשיעור הראשו� מיד התחיל ממטר של 
ל "היה חסר לתלמיד בלשו� חז, שאלות

. הובאמת הבחנתי בבעי".. מסדרינ� ליה"
על כ� הקדשתי זמ� בתחילת השנה ואמרתי 

ומהיו� אחרי , לה� שהכללי� השתנו
אי� , שהרבי מסביר קטע יצביעו וישאלו

לקטוע את השיעור בשאלות באמצע 

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

זה מפריע לכולכ� ונוצר , הסבר או קטע
בעקביות הסברתי לה� כמה , חוסר בהבנה

זה מפריע וכמה זה הורס את השיעור 
ומאז תלמיד זה , הוההבנה לכל ילדי הכית

  !!.נהפ� פשוט למצטיי�
נחזק ונחדד לה� את הכלל הפשוט לכ  

בלי : "שצרי� להיות ברור ללא יוצא מ� הכלל
, פשוטו כמשמעו" להצביע אי� שאלות

בעקביות לא להתייחס לתלמיד שפונה בלי 
אבל בוודאי שבגמר עני� אומרי� . להצביע

למי שיש לו שאלות על הנלמד שיצביע 
לענות לו בסבר פני� באצבע ו

הרחבתי לה� את דברי התנא באבות ...יפות
ל הנכנס לתו� דברי חבירו הוא בעצ� "הנ
וכ� , כינוי לא סימפטי ולא נעי� וראוי" גול�"

מצביע ושואל , להיפ� מי ששולט על עצמו
כ "כמו". חכ�"ואינו קוטע חבירו נקרא 

  : חילקתי טבלא בהסבר המשנה כדלהל�

ששואל בלי להצביע אי� תלמיד  .א: לסיכו

 .ב. להתייחס אליו ויש להתעל� ממנו
אתה זוכר את המשנה באבות : אומרי� לו

 .ג]. ו"רבו ח, ו"וק[הנכנס לתו� דברי חבירו 
ואפשרי ש� לכתוב נקודה , יש לנו את היומ�

 .ד. לתלמיד שעובר על הכלל הפשוט' וכדו
התופעה " עקביות"ד ע� "בדר� כלל בס

פע� לפע� ילד שמצביע לשבח מ .ה. נפסקת
ולא קוטע את השיעור ואפשרי למחוק 

להעביר המסר  .ו. י שמצביע"הנקודה ע
להשמיע דברו  הוא זה שנות� לחבירו' חכ�'ש

  .ולא קוטע אותו

' ד ביו� א"היות והמאמר נכתב בס: לסיו

ח יומא דהילולא של בעל "דר' תמוז ב
אעתיק קטע שהוא " מאור ושמש"ק "הספה

� ונאה הוא למדור פרקי חינו� לחינו� הילדי
  :ק"וזל

לכ� מוטל " :)ה ואשה"ד במדבר פרשת מטות( 
על כל אחד ואחד מישראל להדרי� בניו 
תיכ� בקטנות� שעדיי� אי� נית� בה� יצר 

והוא ַלּפֶַתח ַחּטָאת ֹרֵב* וכל עשיותיו , טוב
 לכ� צרי� להדריכ�, ה� מעשה יצר הרע

, כעס�להשגיח עליה� שלא יהיו קשה עור� ו
וכשאי� רוצה לאכול איזה ; רק שיהיה מתו�

כדי , על האב לכופו שיאכל דוקא -דבר 
וא� החריש , להניעו ממדותיו הגרוע הזאת

אזי הוא מרגיל  -לו האב פע� אחת ושתי� 
ובכל יו� מתגבר והול� , את עצמו במדה זו

ק "עכל. "ונשאר בו כל ימיו כעס� וגאה, בו
  .ש"ועיי

ב חינו� ההרגלי� לומדי� כמה חשומזה 
הנכוני� והעקביות בילדות ואז אשרי 

  .א"ילדותינו שלא ביישה זקנתינו זיע
  גוט שבתא 
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ינו מדבר בפני מי שגדול חכ
 א
 רבינו יונה' פי. ממנו בחכמה ובמני 

וכ� לומד והוא , ושותק, ששומע
 .חכמה עושה

בפני מי שגדול גול
 מדבר 
כי לא  רבינו יונהפירש , החכמה

יחפו* בתבונה כי א� בהתגלות 
  .לבו

ו "וק[דברי חבירו  אינו נכנס לתו�
 ,)אור החיי
 הקדוש( -]לדברי רבו

רבינו יונה מניחו לדבר שיסיי� ' פי
, כ ישיב תשובה"כל הדבר ואח

 

 ]רבו[גול
 נכנס לתו� דברי חבירו 
גול� משיב דבר : רבינו יונהפירש 

אי� לו סבלנות (בטר� ישמע 
  ).רבו -לשמוע לחבירו

אינו  רבינו יונה' פי חכ
 אינו נבהל להשיב
ממהר להשיב עד שישמע כל הטענות 

, ולהארי� בשאלה, ית� לשואל לדבר
החכ� יעיי� בדברי� היטב ולא יבהל פיו 
ולבו להשיב עד שיהיה ברור כשמש 

 .החכמהלפניו הדבר והוא דר� 

גול
 נבהל להשיב לא חושב לא 
תיכ� מיד עונה לפני . מתבונ 

, ששמע את כל הטענות
לתשובותיו לא ברורות אלא 

 .חשוכות

' פי חכ
 שואל לעני  ומשיב כהלכה
בו התלמיד חכ� שואל מר ב"הרע

באותו עני� שה� עסוקי� בו ואז 
הרב משיב כהלכה לומדי� עני� 
 .אחד לא שואלי� מהעני� השני

גול
 אינו שואל כעני  ואינו משיב 
התלמיד הגול� שואל  כהלכה

ז "בעני� שלא עוסקי� בו וגור� עי
 .שהרב ישיב לו שלא כהלכה

חכ
 אומר על ראשו  ראשו  ועל 
החכ�  ב"הרע' פי אחרו  אחרו 

נה התשובות לפי סדר השאלות עו
 .כ על השני"קוד� על הראשו� ואח

גול
 אינו אומר על ראשו  ראשו  
עונה  ב"הרעלפי  ועל אחרו  אחרו 

תשובות לא לפי הסדר על השני 
  .לפני הראשו�

חכ
 על מה שלא שמע אומר לא 
מה  ב ורבינו יונה"הרע' פי שמעתי

שלא שמע מרבותיו אומר לא 
צד הסברא אומר שמעתי וכשאומר מ

 ".כ� יראה לי"

הגול
 אומר על מה שלא שמע 
לא משיג להבי� שיש . ששמע

 .הבדל מה שמע ומה סובר

רבינו ' פי. חכ
 מודה על האמת
כי (ג� כשיוכל להשיב לחבירו  יונה

החכ�  )חבירו לא חכ
 כמוהו
כשרואה האמת ע� חבירו יודה 

 .וזה כבוד החכ�

 גול�. גול
 אינו מודה על האמת
עונה בטענותיו לרבו ולחבירו ג� 

ע
 (כשיודע שהאמת ע� חבירו 
 .גול� מחפש נצחו� וכבוד, )רבו

בלי להצביע אי  "אפשר לצל
 טבלא זו לחלק לתלמידי
 ושיפנימו הכלל הפשוט ביותר 
  "!!!ו רבו הוא גול
"הנכנס לדברי חבירו וק"ל "שזה נכלל במאחז" רשות הדיבור בכיתה

 

גליו� זה נודב לעילוי גליו� זה נודב לעילוי גליו� זה נודב לעילוי גליו� זה נודב לעילוי 
        נשמתנשמתנשמתנשמת

  האשה החשובה
 אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר 'ר בת ליבאליבאליבאליבאמרת 

  ה"ע
  ט"תמוז תשל' ו פטרהנ

  .ה .ב .צ .נ .ת
===  

י בנה ידידינו היקר "הונצח ע
הנדיב הנכבד היקר , והנעלה

ש "שבערכי� מחשובי אנ
  ח"ח הרה"רודצו

  ו"הי יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�יצחק זאב הערמא�' ר
  ב"ארה –ויליאמסבורג 
 

  לעילוי נשמת
בא גאו� וחסיד מנקיי ואניני האי גברא ר
מופלא ומופלג בכל חלקי , הדעת
מרבי* תורה , אוצר בלו�, התורה

כיה� , לא פסיק פומיה מגירסא, לרבי�
  ה"ה, ד בצפת ובלונדו�"כרב ביהמ

        לללל""""צ רבי שמחה בוני� ליברמ� זצצ רבי שמחה בוני� ליברמ� זצצ רבי שמחה בוני� ליברמ� זצצ רבי שמחה בוני� ליברמ� זצ""""הגההגההגההגה
  ד"הי ברכיהברכיהברכיהברכיה    ר"ב
  .ט"תמוז תשס' ו  ע"נלב

  ה . ב . צ . נ. ת 
ח רבי "הרההיקר  נוידידי י בנו "הונצח ע

   –ו "הי אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�אברה� אבא ליברמ�
  ב"ארה –בארא פארק 
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

אלכסנדר  'ר מרת ליבא בת
  ה"ע

  ט"תמוז תשל' ו פטרהנ
  .ה .ב .צ .נ .ת

י בנה ידידינו "הונצח ע
ח "ח רוצו"ש הרה"מחשובי אנ

בארא  –ו "הי מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�' ר
  ב"ארה –פארק 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 אלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוסאלעזר קלונימוס' ח ר"הרה
  ל"ז אברה� אבישאברה� אבישאברה� אבישאברה� אבישר "ב

        האגרהאגרהאגרהאגר
  ח"תמוז תשס' ע ז"נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת
הונצח על ידי בנו 

א האי גברא רבא "שיבלחט
רוד$ צדקה וחסד לכל דבר 

  שבקדושה
אברה� אביש אברה� אביש אברה� אביש אברה� אביש  ג רבי"הרה

 ירושלי� -א"שליט האגרהאגרהאגרהאגר

 
        צדיקצדיקצדיקצדיק' ' ' ' לזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהי

        עעעע""""קלויזנבורג זיקלויזנבורג זיקלויזנבורג זיקלויזנבורג זי – ר מצאנזר מצאנזר מצאנזר מצאנז""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""הרההרההרההרה
  בעל השפע חיי� ודברי יציב

  תמוז' יומא דהילולא ט
  א"זכותו יג� עלינו ועכי

  החשוב י ידי ידידינו"הונצח ע
  נתניה – חיי� מושקובי�חיי� מושקובי�חיי� מושקובי�חיי� מושקובי�ר "הר 

 ס"זכותו יג� עליו להתבר� בכט

 

        מזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבבית
מלא וגדוש במדות טובות , לכבוד גיסי היקר כרע וכאח לי

  נ"עד להפליא ומסור למענינו בלו
  ''''הכי כדאיהכי כדאיהכי כדאיהכי כדאי''''ל רשת "מנכ -ו"הי מאיר זלמ� רובמאיר זלמ� רובמאיר זלמ� רובמאיר זלמ� רובר "הר

 .יאשי - מאחל מקרב לב גיס� אוהב�. לשמחת הולדת הבת
        רכת מזל טוברכת מזל טוברכת מזל טוברכת מזל טובבבבב 

 ,"אור מנח�"מחשובי אברכי הכולל , לידידינו הנכבד והיקר
, יכותעדי� הנפש ונעי� הל ,ממתפללי בית מדרשינו, ש"ואנ

   ש כל מגמתו"תורה ויר, ,ממשכימי קו� לעבודת הבורא
   א"שליט לוי  הלוי דוד 'ח ר"ההר

  צ"בשעטומ נכדהלרגל שמחת הולדת ה
 .מ"בריות גופא ונהוח מתו� "נחת ממנה ומכל יוצר שיזכה ל"יה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות 

לבו ער ופתוח לכל דבר , וחיבה לידידינו היקר באנשי�
ממשכימי  ,ש אצלו משולבי�"תורה ויר, שבקדשי�

בפעליו אשר מעשיו מאירי�  ,קו� וקובע עיתי�
  ר פני� לכל אד�"מאי ,ובמעשי חסדו וטובו היקרי�

  "הכי כדאיהכי כדאיהכי כדאיהכי כדאי"ל רשת "ו מנכ"הי זלמ� רובזלמ� רובזלמ� רובזלמ� רוב    מאירמאירמאירמאיר ר"הר
  צ"בשעטומ 'הולדת הבת תחילרגל שמחת 

ולגדלה  ח"ומכל יוצ מנהיהי רצו� שיזכה לרוות נחת מ
ויתאחד על שולחנו , ט"ת לחופה ומעש"לתורה ולבע

תמיד תורה וגדולה בבת אחת מתו� שמחה והרחבת 
  .הדעת ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עת

 


