
  

 (29/3/14שבת קודש כ"ז אדר ב' תשע"ד )
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 המחיר הכמות הכשרות המוצר

 לארגז₪  135 ליטר בקבוק( 1בק' ) 12 בית יוסף מיץ ענבים "בציר"
 לארגז₪  124 ליטר בקבוק( 1.5בק' ) 8 בית יוסף מיץ ענבים "בציר"

 ליחידה₪  15 מ"ל( 750בקבוק ) 1 בית יוסף יין יבש מבושל "עין כרם"
 ליחידה₪  20 מ"ל( 750בקבוק ) 1 בית יוסף יין יבש לא מבושל "עוגב"

 ליחידה₪  14 מ"ל( 750בקבוק ) בית יוסף יין מתוק
 לק"ג₪  18.50 ק"ג בקרטון 14-כ ברכה ישא עוף שלם קפוא
 לק"ג₪  18:90 ק"ג בקרטון 14-כ אשפר עוף שלם טרי
 לק"ג₪  18.90 ק"ג בקרטון 14-כ ישא ברכה עוף שלם טרי
 לק"ג₪  19:80 ק"ג בקרטון 14-כ אשפר עוף מחולק טרי
 לק"ג₪  19.80 ק"ג בקרטון 14-כ ישא ברכה עוף מחולק טרי

 לק"ג₪  26.50 ק"ג בקרטון 12-כ ברכה ישא X 7מיקס בשר 
 ליחידה₪  10 ק"ג במגש 1/2 ישא ברכה בשר טחון

 ליחידה₪  10 מגש ישא ברכה קבב
 ליחידה₪  10 מגש ישא ברכה המבורגר

 לק"ג₪  15.50 ק"ג בקרטון 10-כ חתם סופר דג סול ארוז
  

 לשון עוון על בא הצרעת עונש כידוע, מצורע בדיני עוסקת נופרשת
 מה יודעים וכולם צרעת מייד מקבל חבירו בגנות שדיבר אדם, הרע
 ...חדרים בחדרי עשה הוא

 היינו, בתוקף היום היה זה אילו החיים נראים היו איך לתאר קשה
 שהרי! בושות ממש, הבשר על אחר כתם עם אחד וכל בבוקר קמים
 אומרים וכשחכמים, הרע לשון באבק נכשלים כולם חכמינו אמרו
 אומרים שקורה קטן דבר שכל היום כמו לא, באמת כולם זה כולם
 .תמיד/  הכל/  כולם

 המידה היא בימינו הפסיכולוגיות הבעיות שאחת פעם שמעתי]
 שני אם - הולך לא תמיד אומרים הולך לא פעמיים אם ,ל"הנ

 יקר משהו אם - אותי מעצבנים כולם אז אותי עיצבנו אנשים
, היא הבעיה? בזה הבעיה מה, הדרך הזל ע וכן... יקר הכל אומרים

 כי קשה נעשה דבר וכל עצמינו את מחלישים אנחנו שנפשית
 מדייקים היינו אם. הולך לא ל-כ-ה-ש לעצמנו מחדירים אנחנו
 שבורים אנשים הרבה ךכל כ לנו היה לא, הזה בעניין שלנו בלשון

 !ומאוכזבים
 מלכלכים תמיד אתם להם לומר לא הילדים על להקפיד יש כן כמו
 רוע בהם מחדיר לכסך ה זה, יפה מתנהגים לא/  מאחרים/ 

 פעמיות חד הם שהמעידות להם להראות צריך! פךילה. וכישלון
 להם ויהיה יפה בעין הכל יראו הם כך התמידית היא וההצלחה
 נקודה -' ה בעזרת ולהצליח להתקדם וחשק מוטיבציה
 !!![למחשבה

 היה מה ואוהו ,כולם זה כולם אומרים כשחכמים שלנו לעניין נחזור
 כתוב הקדושים בספרים. בימינו גם תקף היה הצרעת נגע אם קורה

 וזו כמת חשובים עני וגם מצורע גם כי עניות זה לצרעת שהתחליף
 .כך כל גדולה בימינו העניותש כךל הסיבה כנראה

 את עליו לתת שכדאי משהו ויש ,בפסוקים נתבונן פנים כל על
 .הדעת
 נגע זה אם בודק הכהן ואז לכהן באים נגע כל שעל בתורה כתוב
 לסיכוי שווה טמא יהיה בספק שנגע הסיכוי, טהור נגע או טמא
 את להכריע דנה כשהתורה אבל, צד לכל 50% טהור יהיה שהוא
 וכך כך ואם טמא וכך כך קרה אם בהתחלה כתוב תמיד הספק
 .הראשון הוא טמא שהנגע הסיכוי תמיד, טהור
 הצד את ידמ דנים בספק מצורע אותו תמיד למה להבין וצריך
 ?פשעו ומה חטאו מה ,עשה מה למה ,טמא שהוא
 אדם הרי, לה בדומה אחרת שאלה בהקדים ,הדברים בביאור ונראה
 ,מהתאונה ושלם בריא יצא' ה ובחסדי והתהפך תאונה שעשה
 .לו שקרה הגדול הנס על' לה גדולה הודאה חייב שהוא יודו כולם

 

 שם טוב

 הגדולה יחד עם ההגרלה ע"י המוסדותהיכונו לעליה לרגל הגדולה של גדולי ישראל 

 מוצש"ק חול המועד פסח הקרוב!!!שתתקיים אי"ה 

 שמרו את התאריך | עקבו אחר הפרסומים... 

 תזריע "החודש"

20 
עופות  מכירת חסד של

 ע"י המוסדות בשר ויין
כזכור, השנה יוצא הגמ"ח שע"י 
מוסדות הרב רבי במיזם אדיר של 

במחירי עופות בשר ויין מכירת 
עלות הסוחרים וללא כל מטרת 

רבים נרשמו ועד  חסד נטו!רווח, 
הזדרזו  -רבים מעוניינים להרשם 

 והרשמו למכירה הגדולה
 דמי טיפול!₪  5עלות כל הזמנה: 

הזמנה והתשלום מראש ובמזומן 
תאריך אחרון להזמנה יום   בלבד! |

 ( 3/4/14) חמישי ג' ניסן
 להרשמה והזמנות:
 ר' דרור לוי הי"ו
052-7661478 

חלוקת ההזמנות תתקיים אי"ה 
 (6/6/14ראשון ו' ניסן ) ביום

אין אחריות למי שלא בא לקחת את 
 ההזמנות בזמן!!!

 ולכלל הציבור המכירה לאברכים 
 לפרטים:

 1700-700-770 

מצורף בזה המחירים המוזלים, 
יתכן ונוכל להשיג יותר בזול, בעזרת 

 ה' ובישועתו.

 שלנו על המוצרים: חפשו את ההכשר

 

 
 !ממוות  תציל צדקה

 

 

 בין הזמנים מתקרב!!!

לכל אחד זה אומר משהו 
אחר, למוסדות הרב רבי זה 

אומר עוד הוצאה של 
עשרות אלפי שקלים 

למימון בחורי החמד בימי 
מחפשים  -בין הזמנים 

למימון ההוצאות  שותפים
 1700-700-770לפרטים: 

ויש להבין לכארוה אם הוא זכה שמגיע לו נס אז למה בכלל הוא 
 הגדולה נפשה גמתע בכלל לו מגיע למה זכות לו יש אם התהפך

 ?!הזו
 על שהוא לו מראה' ה אבל, נס לו מגיע שאמנם? התשובה מה

 ולעשות להיזהר צריך הוא אבל ,נס לו נעשה והפעם! הכוונת
 הכמעט גם אז בסדר איתו היה הכל אם כי! עצמו עם נפש חשבון
 ...לקרות אמור היה לא לו שקרה מוות
 י"ע שנטהר אדם אותו אם ו,שלנ בעניין גם להסביר אפשר זה לפי

? לכהן להגיע הוצרך הוא בכלל למה ,הרע מלשון נקי ממש הכהן
 כדי לכהן לבוא הוצרך והוא כצרעת שנראה נגע לו עשה' ה למה

 עם נגיעות אלו אי לו ויש הכוונת על שהוא וודאי ודאי? להיטהר
 ממש להטמא עדיין לו מגיע ולא הגבול על שהוא רק ,הרע הלשון
 .הצרעת בנגע
 לצד כל קודם פושטת התורה ספק כשיש למה מובן, כן אם

 מסומן כבר אתה חשוד אתה בפרשה כבר אתה אם כי ,השלילי
 .בדין זכאי תצא כן אם אלא חשוד אתה מצב ובכזה .כבעייתי

 בקהלת המלך שלמה י"ע אחד בפסוק כתובים ל"הנ הדברים כל
ם טֹוב" ן ש ֵׁ מֶּׁ ֶּׁ ת ְויֹום טֹוב ִמש   וֶּׁ ְלדוֹ  ִמי ֹום ַהמ ָּ  ".ִהו ָּ

 !טוב שם
 ?טוב שם זה מה
 שם, נים"יחצ יל ידע לא גם בכסף לקנות י אפשרא אמיתי טוב שם
! טוב אדם איזה, אך: אומר שמו את ששומע מי שכל אדם זה טוב
 .הדרך הזל ע וכן! ישר אדם איזה! איתו לדבר נחמד כמה
 ,השקעה הרבה צריך... המון עולה הוא אבל ,הכל שווה טוב שם

 השם על לשמור בשביל להפסיד פעמים הרבה וגם ,ישרות הרבה
 !"שם טוב" המלך שלמה מעיד ל זהוע, הטוב
 הכהן אצל לדיון שהגיע בספק מצורע אותו הפסיד הטוב השם את

 אתה צרעת ספק על לכהן הגעת אם כי, לא או טמא הוא אם לדעת
 לדון באיםשכ לכן, מסויים במובן הטוב השם לך והלך בעייתי כבר
 טמא אתה אם דנה קודם והתורה ,בעייתי בחזקת כבר אתה עליך
 .טהור אתה אולי כ"אח ורק

לשם טוב, זקוק כל אדם ולא רק חברה או מותג מפורסם, שהרי 
 .נאמר "כל שדעת הבריות נוחה הימנו דעת המקום נוחה הימנו"
דהיינו: כדי להיות עובד ה' טוב צריך להסתדר עם כולם ושיהיה לך 

 שם טוב אצל כולם.
 שנזכה' ה יתן, בצידה גדול ורווח טוב שם על לשמור קשה עבודה

 יותר ששווה טוב לשם ונזכה הקדושה התורה פ"ע יהיו דרכינו של
 .טוב משמן



 

 חידות
היכן מוכח בפרשה שכל שבעת  .1

 ימי המשתה של חתן הם מהתורה?
 איזו הלכה שנתקנה משום .2

' שימורים ליל'ב  להקפיד יש, סכנה
 .השנה ימות מבשאר יותר

תשובה מדוייקת עם מקור יש 
 03-72-55-988לשלוח לפקס 

 או למייל בכתובת:
info@haravrabi.co.il 

 13:00עד יום ראשון בשעה: 
שו"ת העלון דעת  ולציין עבור

פרס יוגרל בין הפותרים -זקנים
 נכון

 תשובה לשאלות
 מהעלון הקודם:

 כשרים עשרה, יתכן כיצד .ש
 ראויים וכולם להתפלל שנאספו

 כ"ואעפ, הדין מן ץ"ש להיות
 מהם לאחד ליתן אין לכתחילה

 להתפלל ילכו אלא, ץ"ש להיות
 ?אחרים עם
! כי אין להעלות בתענית בכורות ת.

כדי לא לומר עננו בברכה  חזן שצם
 בפני עצמה.

 שבגללה הטובה המידה מהי .ש
 הרבה על מלחזור התורה נמנעה
 התורה? מדיני

מדת הזריזות, שבגלל  ת.
שהכהנים זריזים הם, לא נשנה דין 

 הקרבנות במשנה תורה.
, בשנה מסויים יום מצינו היכן .ש

 יש כ"ואעפ, ט"יו או שבת שאינו
 שלא מילה בו מלין שאין שתיקנו
 בזמנה?

ערב פסח! שבגלל שהיו כאלה  ת.
שדוחין ברית שלא נעשתה בזמנה 
לערב פסח כדי לפטור הבכורות 
מהתענית, תיקן הנודע ביהודה 
שאין מלין מילה שלא בזמנה בערב 

 פסח.

 

 צורך יש, אדם של החטא יראת דרגת מהו ולהכיר לידע בכדי
 אנשים רק. הכל לדעת שניתן ברור לא, אז וגם, רב זמן להכירו
 הוא האם ולהרגיש, חפוזה בראיה אדם להכיר יכולים גדולים
 ולהכיר לידע מאוד שקשה בודאי. ממנו רחוק או לבוראו קרוב
 אם במיוחד, וקהילה קבוצה של השמים יראת ורמת דרגת את

 .קצר לזמן או באקראי נפגשו
 שמסתתר מה על רבות המגלים סימנים ישנם לפעמים אבל

 .בהם להבחין יכולים פשוטים אנשים שאף, הלבבות בתוככי
 ואין, שם מפטפטים ושעה עת שבכל ורואה כנסת לבית הבא
 אופי אודות מסימן יותר הרבה זה, וישתיק שיגער מי אפילו

 הכנסת לבית המתפללים רוב הגעת שעת גם. בו המתפללים
 מועט עיכוב שכל, בתפילה נמצאים בו הלחץ וכן, דבר מגלה
 מגלה, רמות' נוווווו' וקריאות לדפיקות מיד זוכה, החזן של

 .אישיותם אודות נוסף טפח
 היאך, שנעשו דברים אודות הציבור של והשיח השיג

 ראי לא. בלבבם אשר את יותר עוד מגלה, לדבר מתייחסים
 לתרום בכדי מפיתם והחוסכים מתענוגים עצמם המונעים אלו

 אלו כראי, ומהודר נאה ואתרוג לולב לרכוש או לצדקה
 חברא'ל שיהיה כדי, ותכלית מטרה ובעינוג בעידון הרואים
 פרוטות כמה ומלבד, בו לטפל ויפה גדול גוף' קדישא

 דבר בכל צרה עיניהם, ולמצוות לצדקה שמשליכים
 .הרבה עוד הדרך זה על וכן, שבקדושה

 בקשיים נתקלו הקודש בארץ לגור ל"מחו שבאו רבות קהילות
 צעדיהם את להצר הזמן כל שחיפש הרע מהממסד גדולים

 .אבותם מדרך ולהרחיקם
 הראשון הקושי היה, בואם עם מיד הקהילות פירוד של השלב

 שישבה נעים בן משפחת', או לו ז העיר קהילת בני התנסו בו
 עצמה את מצאה, נוספות משפחות שלושה עם יחד במשאית

 פחונים של גדולה בשכונה, נסיעה של ארוכות שעות לאחר
 יד על בשטח ממוקמת שהיתה, הארץ בצפון שם אי, זעירים

 .אחת משפחה התגוררה מהפחונים אחד ובכל, שאן בית
 הימנית כשבידו, מהמשאית ראשונה ירד, נעים בן חנניה' ר

 וראש זקנו ידי על שנכתב העתיק התורה בספר מחזיק
 ובידו, לברכה צדיק זכר נעים בן יעקב רבי הצדיק, משפחתו

 למעט,רכושו כל כמעט היה בה בחבילה החזיק השמאלית
 שלשת ירדו אחריו. רעייתו ביד שהיתה נוספת אחת חבילה

 .ומטלטליהם טפם עם הנוספות המשפחות
 בו, לרשותה אחד פחון משפחה כל קיבלה שעות כמה לאחר

 כאשר, שלהם הגדולים הילדים מספר לפי' סוכנות מיטות' היו
 את הניח חנניה' ר. וילדיהם המה להתגורר עליהם זה במקום
 אחר לתור והלך, לו שניתן בפחון מכובד במקום תורה הספר

 בתורה שיקראו, למשמרת התורה ספר את יניח בו, כנסת בית
 .בו וישתמשו

 לא הוא, הפחונים שכונת רחבי בכל חנניה' ר שחיפש ככל
 פנה, לצרכיו שדאג לפני ועוד. אחד כנסת בית אפילו מצא

 מנהלי. בשכונה כנסת בית אודות וביקש ושאל המקום למנהלי
 עמדה ודתם דעתם על תושביה העברת של שהמטרה המקום

, כנסת בית יקום לא שכאן בהצהירם בבוז דחוהו, עיניהם נגד
 בעקבותיה תגרור, דת בעניני בקשה שכל, להזהירו והוסיפו
 .שכניו שאר ולכל ולמשפחתו לו, צרורות צרות
 ערב באותו עוד. בריונים אותם מאיומי יכנע חנניה' כר איש לא
 החוצפה אודות ברבים קהילות והקהיל לפחון מפחון עבר הוא

. לתפילה מקום מהם מונעים תחילה שבכוונה הנוראה
 משרדי מול רבות עשרות התאספו שחר עם ולמחרת
 ורק, שלהם האישיות הצרות מכל מתעלמים כשהם, ההנהלה
 .כנסת בית להם שיתנו דורשים
, למהומות גורם הכנסת בית שחסרון המקום מנהלי כשראו

 השכונה שבקצה השבורים מהפחונים אחד את הקצו הם
, כך על התחרטו כבר הם היום באותו עוד. כנסת בית למטרת
 הרחבה וכל, לתפילות באים השכונה מבני רבים היאך כשראו

 לאחר נשארו עשרות ואף, במתפללים מלאה לפחון הסמוכה
 .תורה שיעור לשמיעת התפילה

 מנהלי. הילדים נפש על המאבק החל מכן שלאחר בימים
 במסירת, ולהתפרנס לעבוד האפשרות את התנו העבודה
 כאשר, למחצה חילוניים או, חילוניים ספר לבתי הילדים
 לדבר התנגדו השכונה בני של רובם רוב הראשון בשלב

 האפשרות כנגד זול מחיר היה הרעב. רעבים להשאר והעדיפו
 מארץ להעבירם, המולך מזבחות על ילדיהם את לשחוט
 .עולם לדראון, פחת פי עברי אל החיים
 למולך כרעו שלא אלו בין התגבר והרעב הימים שארכו ככל
 רב ובצער, להשבר יחידים החלו, ילדיהם את הקריבו ולא

 
. ודרשו חפצו המקום שמנהלי הספר לבתי ילדיהם את שלחו 
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. ודרשו חפצו המקום שמנהלי הספר לבתי ילדיהם את שלחו 
 לא מהתושבים שרבים עד, חודשים מכמה יותר עברו ולא

 הרעב של והמרים הרבים ובנסיונות הרבים בקשיים עמדו
, העבודה מנהלי של לדרישותיהם נכנעו רב ובצער, והמחסור

 .הסמוכים הספר לבתי בניהם את ושלחו
 עד בטן פרי ממנו שמנע על' לה חנניה' ר הודה שעה באותה
 שהיה ברור לא, ילדים לו היה שאילו, באומרו, אלו לימים
 שיפקוד' לה ולהתחנן לבקש והוסיף. בנסיון לעמוד מצליח
 יפסוק דלא וקיימא חיא זרעא"ב, ורחמים ישועה בדבר אותו
, התפלל האחרים על ואף", דאורייתא מפתגמי יבטול ולא

 בנסיונות לעמוד שיצליחו, חלציהם יוצאי מכל נחת לרוב שיזכו
 .וחוקיו תורתו ישמרו אם לדעת מנסם' שה הקשים

 הקשה הנסיון את לעבור שהצליחו אלו היו ממש בודדים רק
 ובחסד, בהם לטבוע שעמדו הזידונים למים נכנעו ולא, הלזה

 בניהם את ושלחו, מעמד להחזיק רב בקושי הצליחו עליהם' ה
 .שמים ויראת לתורה אותם שיחנכו, חינוך למוסדות

 ואגדה בהלכה שיעורים מוסר חנניה' ר היה תקופה אותה כל
 .בזכותו שהוקם השכונתי הכנסת בבית לשכניו
 עם ארוכים ענק בניני, גדולים' שיכונים' בנו הזמן במשך
 והחלו, הקיימות הערים במבואות, קטנות דירות עשרות
 חנניה' ר. השיכונים עבר אל הפחונים יושבי את להעביר
 בחצור שנבנו השיכונים באחת דירה לרכוש זכות קיבלו ושכניו

 .שבגליל
, הקודש בארץ בית לקנות זוכים הם, רבה היתה שמחתם
 משכנו אל עבר חנניה' שר יום באותו. קבע משכן אל לעבור
 שברשותו המהודר תורה הספר את עמו העביר הוא, החדש

 קבע, מנהגם וכפי, שבשכונתו' הנביא אליהו' הכנסת בית אל
 בציבור שישתמשו יזכה הוא בשנה ימים באילו עבורו הגבאי
 . שלו התורה בספר
 נתקיים, בחצור להתגורר הגיע חנניה' שר לאחר משנה פחות

 זכו וביתו הוא מרובים וברחמים', מזל משנה מקום משנה' בו
 לשמחתם, בכורם בנם בלידת, ורחמים ישועה בדבר להפקד
 .הרבים וידידיהם שכניהם, קרוביהם כל ושמחת
 הכנסת לבית חנניה' ר של מביתו שהיה המרחק למרות

 בבית ראשונים מהעשרה חנניה' ר היה תמיד, השכונתי
 מכלוף הרב, הכנסת בית רב. הלומדים מאחרוני ואף, הכנסת
 ופעמים, גדול בכבוד וכיבדו, מאוד עד העריכו, א"שליט בוזגלו
 הטובות מהנהגותיו ללמוד שיש לאחרים אמר אף רבות

 .חנניה' ר של והמיוחדות
 רצה, גדל חנניה' ר של הקטן כשבנו, טובות שנים כמה לאחר

 הגדול המרחק ומפאת, הכנסת בבית להתפלל לבוא הוא אף
 לעבור שעליו, חנניה' ר חשב לכך, ממנו נמנע הדבר

, לו היתה נוספת סיבה. הכנסת לבית בסמיכות ולהתגורר
 יגדלו שילדיו, והתפילה הרינה קול ישמע שבביתו שרצה
 שיגדלו, ר"ואיש אמן לענות יוכלו בבית בישיבתם שגם באופן

 אל זו קדושה אוירה ויספגו, והטהרה הקדושה קולות על
 .חייהם בימי בעדם תסייע שבודאי, קרבם
, גילה הכנסת לבית הסמוכים המקומות אודות קצרה בדיקה

, סויסה רחמים של ביתו זה היה. עבורו מתאים אחד בית רק כי
, בנו בבית, בסמיכות התגורר רבות פעמים זקנותו שמפאת
 וניהל, הרב של ימינו כיד ששימש, ליפה'ח מר המסור הגבאי

 .ונאה מכובד באופן, רמה ביד הכנסת בית את
 להשכירו רק אלא, ביתו את למכור הסכים לא רחמים

 זה באופן שגם, חנניה' ר החליט מחשבה לאחר. לתקופה
 את לאחרים וישכיר, ביתו את מרחמים ישכור הוא, עבורו כדאי
 בין ההפרש את רק חודש בכל להוסיף שיצטרך כך, דירתו

 .השכירויות
, רחמים של בביתו להתגורר חנניה' ר עבר קצר זמן תוך

 הוא, חודש בכל לשלם צריך היה אותו הרב ההפרש ולמרות
 כאשר, הכנסת לבית בסמיכות מהמגורים והתמוגג התענג

 שבת ומידי ביומו יום מידי בו נשמעת והתפילה הרנה קול
 .בשבתה

 את יפה בעין ראה, הכנסת בית של המסור הגבאי ליפה'ח מר
 בכדי נכבד סכום חודש בכל שמשלם, חנניה' ר של מעשהו
 שבת בכל להוסיף בדעתו חשב כן ועל, לקדושה קרוב להיות
 חנניה' לר מיוחדת ברכה', ההיכל פתיחת' בעת ושבת

'(, א ט"שס, ויקהל' פ) ק"הזוה דברי בעקבות וזאת. ומשפחתו
', תורה ספר'ה להוצאת ההיכל דלתות פתיחת שבעת

 לקביעת הטעם הוא וזה, רחמים של שמים שערי נפתחים
 שמבקשים', שמיה בריך' הנוראה התפילה

 .זו בשעה ומתחננים
 

, ותפילות ברכות של ארוך מעמד לאחר, השבתות באחת

 

, ותפילות ברכות של ארוך מעמד לאחר, השבתות באחת
 ביקש לפתע, מההיכל תורה הספר את להוציא עמדו כשכבר

 זו שבשבת למרות, שלו תורה הספר את שיוציאו חנניה' ר
 שברגעים, בקשתו את נימק חנניה' ר. שלו היתה לא התורנות

 שכתב והקדוש הצדיק זקנו את וראה לרגע התנמנם הוא אלו
 .ממנו זאת מבקש כשהוא, הספר את
 כה צדיק על כשמדובר במיוחד, חלומות לדברי יחוש לא מי

' ר של תורה הספר את הוציאו יום באותו כן ועל, וחשוב גדול
 בעל את לפצות דאג המסור הגבאי ליפה'ח מר כאשר, חנניה
 ביום זה כנגד שיוציאוהו, להוציא אמורים שהיו תורה הספר
 .אחר
 התחלת בטרם, השבת של ובבוקרו, משבועיים יותר עברו לא

 שבלילה ומספר, הגבאי ליפה'ח למר חנניה' ר ניגש, התפילה
 השבת גם שיקראו ביקש ושוב, בחלום הצדיק זקנו אליו בא זה

 אלא, לגבאי היתה לא רבה ברירה. שכתב התורה בספר
 ולנסות, חנניה' ר של התורה ספר את השבת גם להוציא
 .זו בשבת להוציא אמורים שהיו תורה הספר בעל את לפייס

 בבית גדולה סערה התעוררה, בשלישית החלום כשנשנה
 חנניה' שר פעם בכל וכי, וסערו געשו המתפללים. הכנסת
 להזכר החלו לפתע. שלו התורה בספר יקראו חלום יחלום

 שזקנם, מזקניהם אחד ידי על נכתב שספרם רבים מתפללים
 .ושוב שוב בו שיקראו הוא אף וביקש בחלום אליהם בא

 השלום בהשכנת כוחו את ניסה, הכנסת בית רב, מכלוף הרב
 חדשה תוכנית על ישב ליפה'ח מר עם ויחד, המתפללים בין
 וימי כבודו לפי אחד כל, התורה בספרי הקריאה סדר של

 לפי ומועדיה השנה של הוגנת בחלוקה, וזקניו הוריו של השנה
 .הכנסת בבית להם שיש התורה ספרי מספר
' ר עם מכלוף הרב נפגש, לריק תהיה לא עבודתו שכל בכדי
 לו יאמר, בחלומו אליו יבוא זקנו אם שאף, עמו וסיכם חנניה
 .לשנותו ואין הסדר נקבע הרבנים של הכרעתם פי שעל
 ספר את להוציא שעמדו לפני ורגע, ארוכה תקופה עברה לא

 של הספר את שיוציאו וביקש חנניה' ר פנה, מההיכל התורה
 כשכל, וצעקות קולות של בליל להשמע החל רגע באותו. זקנו
 שהרב עד לקח ארוך זמן. שלו בספר שיקראו מבקש אחד

 תורה הספר את ולהוציא הרוחות את להשקיט הצליח
 שהיתה הנעימה האוירה במקום, יום מאותו אך, המתוכנן

 ושעה עת ובכל, מלחמה רוח בו לשרור החלה, הכנסת בבית
 .חדשה מחלוקת התעוררה

 השקיע הוא אלא, מיאוש ידיו את ירים מכלוף כהרב איש לא
 כשהוא, הכנסת בית אל השלום את להשיב מאוד עד רב זמן
 כל עם כשמדבר, שמים כבוד על אלא, וכבודו זמנו על חס לא

 כבוד למען כבודם על לוותר ומשכנעם, למיניהם הפגועים
 '.ה בבית השלום והשכנת שמים
 רק זה גם אך, כנו על השלום את להשיב הועילו הרב דברי

 שבא זקנו על חנניה' ר סיפר שוב אשר עד, שבועות לכמה
 להתאפק מנסה הוא ימים כמה שכבר כשאומר, בחלומו אליו

 ואיים בחלומו אליו שוב בא זקנו שאמש אלא, זאת מלומר
 ינזק, התורה ספר אודות דבריו את יאמר לא שאם עליו

 שוב פרצה הסערה, דבריו את חנניה' ר סיים כשרק. חלילה
 טוען אחד כשכל, עוז ויתר שאת ביתר והפעם, הכנסת בבית

 .התורה ספרי להוצאת שנקבע האחרון בסדר שקיפחוהו
 בקרב עת בכל שלום להשכין מכלוף לרב היתה רבה תעסוקה

 חנניה' שר עוד שכל, למסקנא הגיע שכעת אלא, קהילתו בני
 לשרור ישובו והמלחמה המחלוקת, אלו בהנהגותיו ימשיך

 .קבוע באופן במקומם
 זו הנהגתו את לשנות מאומה הועילו לא הרב של אזהרותיו

, זקנו מאיומי שפחדו, בפניו טען שהוא במיוחד, חנניה' ר של
 של מאזהרותיו יותר מפחידים, לבנים לבוש בחלומו אליו שבא
, זה שבמקרה הרב דברי. המחלוקת וחומרת בגנות הרב

 בבית מחדש פעם בכל שנגרם הגדולה המחלוקת מחמת
 ספר את להוציא שלא אנו מוכרחים, המתפללים בין הכנסת
 ה"הקב שאף שמצאנו כפי, בקשתו למרות הצדיק של התורה
 להשכין ובמטרה המחלוקת מפני שמו את למחוק מתיר
 .חנניה' ר של ליבו על התקבלו לא הדברים אך. שלום

 מכלוף הרב הגיע, ישראל מגדולי אחד עם בהתייעצות
 זה במצבו, חנניה' ר של הרבות מעלותיו שלמרות, להחלטה

 2המשך בעמוד 
 
 

 3המשך הסיפור מעמוד 
 ולעשות מדנים לעורר השטן של כשליחו משמש הוא

 הכנסת מבית להוציאו אלא ברירה אין כן ועל, מחלוקות
 .והקהילה

 מבית אדם מסלקים היאך, ועיקר כלל פשוט היה לא זה צעד
 בכוונה המחלוקות את מעורר אינו שהוא במיוחד, הכנסת
 הכנסת מבית לגרשו שאסור מאוד מסתבר כן ועל, תחילה
 במסירות מתגורר שהוא גם מה. רבים ובבזיונות גלי בריש

 .רבה נפש עגמת לו יגרום וסילוקו, הכנסת לבית בסמיכות
 הרב זאת בכל, השנה ראש ערב ימי היו שהימים למרות
 לשמוע, ישראל מגדולי לאחד שוב ונסע, התעצל לא מכלוף
 מרן בפני שאמר ולאחר, ינהג בה הדרך מה תורה דעת
 שימצא א"שליט מרן הציע, והפרטים הצדדים כל את א"שליט
 וככל, הכנסת לבית הסמוכה מדירתו יצא הוא היאך הדרך את

, אחר כנסת לבית בעצמו ויעבור פגיעה בכך ירגיש הוא הנראה
 .כן יחשוב רק הוא אלא, ברבים ביישוהו לא זה שבאופן כך
 מר אל פנה, ומקומו לעירו מכלוף הרב של שובו עם מיד
 מדירת מיידית להוציאו לדאוג ממנו וביקש, הגבאי ליפה'ח

 לשאלת. הכנסת מבית המחלוקות נגע את למנוע בכדי, אביו
 אפשר האם, השנה ראש ערב יומיים ובעוד היות, ליפה'ח מר

 יש, ניתן שאם הרב השיב, החג לאחר עד הפינוי עם להמתין
 הכנסת בית את נציל לפחות. היום עוד זאת לעשות

 .הדין בימי ממחלוקת
 עקב, מיידית הדבר את לבצע שייך היה לא טכנית מבחינה

 הקהילה בני כל סבלו השנה ראש ובימי, טכניות בעיות כמה
 בידי היה, הכיפורים יום לאחר יומיים ורק, הקשה מהמחלוקת

 שלמחרת כך, הדירה בעניני לטפל מאביו' כח יפוי' ליפה'ח מר
 חנניה' לר לפנות חשב, הסוכות חג ערב בוקר של שחר עם

 .מהדירה הצפוי פינוי על ולהודיעו
 שעדיף הרב לו אמר, מכלוף לרב הדברים את לספר כשבא
, תורה שמחת לאחר עד הפינוי על הודעתו עם שימתין
 .כך על יודיעו תורה שמחת ובמוצאי
 הסוכות חג מדוע, רבינו ילמדנו, לרב ליפה'ח מר לשאלת
 השנה שבראש, השנה ראש פני על עדיפים תורה ושמחת

, ומזומן מוכן שהכל, וכעת, מיידי זאת שנעשה ביקש הרב כבוד
 ברור כאשר, ימים לעשרה בקרוב זאת לדחות אומר הרב כבוד
, הרב השיבו. ימים באותם ולהתעורר להתפרץ יכול מה מאוד
 הפרשה את ושבת שבת בכל לומד היית אם, היקר ידידי

 עושה ש"שיר, ב"ס ה"רפ' סי ח"באור ע"השו כדברי, י"עפרש
 .דברי את היטב מבין היית, תזריע בפרשת י"רש מדברי, כן

אֹות הֵׁ  יֹום ״ו ְב , עה״פ, י״ד י״ג רש״י מדברי וזאת וֹ  רָּ  י ַח  ר ש ָּ  ב ָּ  ב 
 יום יש, ללמד, לומר תלמוד מה. ״וביום, רש״י וביאר, א״ מָּ  ִיְט 

 חתן, אמרו מכאן, בו רואה אתה שאין יום ויש, בו רואה שאתה
, ברגל וכן, ולביתו ולכסותו לו המשתה ימי שבעת כל לו נותנין
 שהאדם שלמרות, רש״י בדברי מבואר. הרגל״ ימי כל לו נותנין
 לו ממתינים, הרגל ימי בהגיע, זאת בכל, בצרעת ונענש חטא
 שלמרות, הרב שחשב סיבהו וזה גם הצרעת את רואים ולא

 הוא כדאי זאת בכל, מדירתו שיוציאוהו חנניה לר׳ שמגיע
 .עבורו שימתינו הרגל

 התוכן ומלבד[ ל"מהמו באישור] בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
 - הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד אותנו מלמד הוא, שבו העצום

 הזכויות כל©  בעלוננו הסיפור פרסום על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו
 .בחידוד להאיחוד שמורות

 

 נקודה למחשבה
 ההכנות לפסח!

המחמירים מתחילים מט"ו בשבט, המאחרים 
מפורים אבל כולם מרגישים את הפסח הרבה 
הרבה זמן לפני שהוא מתחיל, מי בנקיונות מי 
 בקניות ומי בתכנון הזמנת האורחים לליל הסדר.

זה טבעי וזה בסדר גמור אבל לפעמים שוכחים 
 את העיקר...

בחובם חג פסח בכלל וליל הסדר בפרט טומנים 
מאות ואלפי הלכות מעשיות שאפשר לומר 
שחג זה הינו הגדול ביותר בהלכותיו מכל 
החגים, מתחיל בברכת האילנות עובר בבדיקת 
ושרפת חמץ, ממשיך בהגעלת והכשרת כלים, 
עובר במכירת חמץ, קניית מצות ותענית 
בכורות, ערב פסח כל דיני ליל הסדר, הלכות יום 

בקיצות  ספירת העומר ועוד, טוב וחול המועד,
 יש מלא מה ללמוד.

וכמו שברור שחייב להתכוננן לפסח בקניות 
ובנקיונות, כך ברור ואף יותר מזה שחובה עלינו 
ללמוד את כל ההלכות לפרטיהם ודקדוקיהם 

 שלא נעמוד מול המציאות ולא נדע מה לעשות.
שלא נדבר על מצוות והגדת לבנך שחייב כל 
אחד ללמוד את ההגדה ולספר את הניסים 

 ויות כמו שצריך.וההתעלל
ברוך ה' אכשור דרא ויש הרבה אפשרויות להיות 
בקי בהלכות ישר והפוך אם בשמיעת שיעורים 
חיים ואם בשמיעת שיעורים מוקלטים בכל 

 מדיה אפשרית.
לא נותר לנו אלא להסתער לשתות בצמא את 
דברי חכמינו ובעזרת ה' נהיה בקיאים בהלכות 

זכה בעזרת הפסח ובכלל בהלכות היומיומיות, ונ
ה' לידע דבר ה' זו הלכה לקדש שם שמים 
ולהגדיל תורה ולהאדירה, להיות מקצוענים 

 ומומחים לתורה הקדושה.
יה"ר שנזכה כולנו ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות ולקיים ומלאה הארץ דעה את ה' כמים 

 לים מכסים, אמן ואמן.
 נ.ב. תזכורת:

כבר מעכשיו לא לקנות סתם מוצרי חמץ גמור 
 י שלא נצטרך להסתבך בהגיע חג הפסח.כד
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