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נחלי נצח
יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א

עם  כל  את  שמנו  מספרת  התורה  פרשתנו 
ישראל לשבטיו, כל יהודי נמנה לפי בית אבותיו 
שלו,  הדגל  את  היה  שבט  לכל  ומשפחתו. 
ובמדרשים אף מבואר שהיה לכל שבט "דגל" מבד הצבוע 
ומצויר בדבר השייך לאותו השבט, לשבט ראובן דודאים, 
הם  אלו  דברים  וכו'.  שכם,  העיר  חומות  שמעון  לשבט 

סימנים לתפקיד פרטי ועבודה פרטית לכל אחד.

כלל ופרט
וזה מלמד אותנו, שלמרות שכל עם ישראל חותרים 
ומתכוונים לאותה מטרה – לעבוד את השם ולעשות את 
תרי"ג המצוות, מכל מקום, לכל אחד יש את השליחות 
לו,  השייך  האישי  העניין  שלו,  והמיוחדת  הפרטית 
התפקיד המיוחד שלו. כל אחד צריך לדעת את תפקידו 
עם  כל  את  שמאחדת  הכללית  המשימה  בתוך  הוא 

ישראל, מה השם רוצה ממני.
ולהירתע  להתפעל  שלא  להשתדל  צריכים  אנחנו 
נוהגים במצוה הזו,  ולא  מכך שאחרים לא עושים כמוני 
בדיוק  הוא  ממני  רוצה  שה'  המיוחד  שהעניין  ייתכן  כי 

במצוה הזו שלפי שורש נשמתי אני 
שייך אליה. כי יש שתי עבודות: יש 
של  עבודה  ויש  "כלל",  של  עבודה 
"פרט". אדם צריך לדעת לא לערבב 
שלמרות  פעמים  יש  כי  ביניהם, 
שהוא בתוך הכלל הוא צריך לדעת 
ויש  שלו,  הפרטית  העבודה  את 
הכלל  בתוך  שהוא  להיפך,  פעמים 

וצריך לדעת לעזוב את הפרט שלו.
או  בביתו  כשהאדם  כלל  בדרך 
להתנהג  עליו  אנשים  חברת  בתוך 
כן  לא  שאם  ה"כלל",  הנהגת  לפי 

רגילים לעבודתו.  יפריע לאנשים שסביבו שאינם  הדבר 
אבל אחר כך, כשיהיה לבד, יעשה את עבודת הפרט שלו. 

כי לכל אחד יש את הנקודה המיוחדת לו.

תתחבר לנקודה
יקום אחד וישאל: איך אני יכול לדעת שאני עושה את 
מה ששייך לי, את מה ששייך לשורש נשמתי? אולי אני 
צריך לעשות משהו אחר? לכן ציוה אותנו רבינו הקדוש 
ובאמת  נפש.  וחשבון  יום שעה התבודדות  בכל  לעשות 
"מים  שכתוב  כמו  אחד,  כל  של  בלב  נמצאת  העצה 
וכל  בתוכנו,  נמצאת  העצה  כי  איש",  בלב  עצה  עמוקים 
אחד שיתחבר לשורש נשמתו בהתבודדות על ידי תפילה 
ובקשה, יזכה להרגיש את התיקון שלו, כמו שכותב רבינו 
קונו  לבין  שבינו  הנקודה  ידי  שעל  ל"ד  בתורה  הקדוש 

אפשר להתחבר לנקודה הפנימית שלו. 
כשאנחנו מנסים להדגיש את עבודת היחיד לעומת 
"קנאת  שנקרא  מושג  יש  שהלא  לכולם  קשה  הכלל, 
על  להסתכל  שצריך  ומשמע  חכמה",  תרבה  סופרים 
אחרים ולעשות כמוהם, ולא להתנהג לפי נטיית נשמתי?

והתשובה היא מה שאמרו רבותינו ז"ל: "איזהו חכם? 
הלמד מכל אדם". אני צריך ללמוד מאחרים, אבל לעשות 
את מה ששייך לשורש נשמתי. כלומר, אינני עושה את זה 
בשביל שאצליח יותר מאחרים, אלא אני עושה את מה 
ששייך לי. אני לומד מהחבר שלי את הצלחתו לא בשביל 
אעשה  במקומי  שאני  בשביל  אלא  ממנו,  יותר  להצליח 

יותר טוב את התפקיד שה' נתן לי ורוצה ממני. 

כולם למרכז
אחד  שלכל  השבוע,  מפרשת  לקחת  שעלינו  מה  זה 
יש את הנקודה שלו, יש מי ששרשו במידת החסד, ויש 
מי ששרשו במידת גבורה וכו', כל אחד צריך לעבוד את 
היהודים  שבמדבר  כמו  הפרטיות.  תכונותיו  לפי  השם 
זה  למערב  זה  אלא  אחד  בצד  חנו  לא 

למזרח וכו'.
נקודה  על  מצביע  זיע"א  נתן  ורבי 
נוספת בפרשה. לאחר שכל אחד נמנה 
על דגלו לבית אבותיו, התורה אומרת 
והכוונה,  המשכן.  סביב  יחנו  שכולם 
יש את העבודה  שלמרות שלכל אחד 
שורשו  לפי  שלו  והפרטית  המיוחדת 
הוא  העיקר  אבל  שבטו,  ואופי  ואופיו 
שבו  הארון  ובתוכו  באמצע  שהמשכן 
יהודי  שכל  לך  לומר  הלוחות.  מונחים 
הולך בדרכו בעבודת השם, אך בסופו 
כך  הצדיק.  בחינת  שהוא  הקודש  ארון  את  יש  דבר  של 
רואים אצל תלמידי רבינו הק', שלכל אחד היתה עבודה 
בסופו  אבל  השם,  בעבודת  אחר  ומהלך  משלו  מיוחדת 
של דבר היתה התכללות של כל החברים, כולם היו סביב 

הצדיק, סביב הארון. 
ורק בדרך זו שורה השכינה, כי השכינה הייתה שורה 
ואין  רעה  עין  יש  אם  אבל  ביחד,  שהיו  ישראל  כלל  על 

התכללות על ידי כך אין שורה השכינה.
התורה,  לקבלת  זוכים  שבו  השבועות  חג  עניין  וזה 
מרפידים  שבאו  לאחר  קיבלו  הקדושה  התורה  שאת 
שזה לשון פירוד, וכתוב בפסוק )שמות יט, ב(: "ויחן שם 
יחיד[,  ]בלשון  "ויחן"  כשהיה  שרק  ההר...",  נגד  ישראל 
כאיש אחד בלב אחד, רק כך זכו לקבלת התורה, בזכות 

התכללות באהבת חברים.

אני צריך ללמוד 
מאחרים לעשות 
את מה ששייך 
לשורש נשמתי, 

ואינני עושה את זה 
בשביל שאצליח 

יותר ממנו...

ב

 לכל שבט היה דגל ⋅ זו עבודת השם המיוחדת לו ⋅ אבל בסוף כולם חונים לכיוון 
 אחד ⋅ ללמדנו: אדם צריך למצוא את הגוון האישי שלו בחייו ⋅ אבל לא לשכוח

את הנקודה המרכזית ⋅ וגם: איך אדע מה שייך לשורש נשמתי?



חנוך לנער
מאת: הרב בעריש הכהן גוטשטיין • מפקח ת"ת אמונת ציון

יום  השבועות  חג  הוא  הרוחני,  השנה  ראש 
מתן תורה, נגלה את הרצון העז שפועם בתוך 
ליבנו להתמיד בתורה ולהגות בה עד אין סוף. 
אותו  את  ניטול  כיצד  ושואל:  עומד  הבן  אך 
אף  על  בתורה  שנצליח  עד  ונפתחו  שורשי  בסיסי  רצון 
איתן  כוח  ממנו  לבנות  נצליח  איך  שבדרך?  הקשיים 
והתלהבות  מרץ  בתוכנו  ולהפיח  בידנו  להתקיים  שיוכל 
בלתי חולפת, להעניק לנו עמידות בפני קשיים ונסיונות 

העומדים בדרכינו?
להבנת המהלך עלינו לשמוע דברים נפלאים מהגאון 
בעל "משך חכמה" )בא ד"ה וכל פטר(, דברים המפיקים 
כוח ורצון למתמודד בהבנה, בתפיסה או בזיכרון בלימוד 

התורה, או בכל התמודדות דבר שבקדושה. 

שמחים בשיעבוד מצרים
ושאר  הבכורים  את  פדו  הלויים  כי  נאמר  בפרשתנו 
בירושלמי,  מובא  כסף.  שקלי  בחמשת  נפדו  הבכורים 
שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל: "אתם מכרתם בכורה 

רחל בעשרים כסף, אף אתם תנו  של 
בעד בכורכם חמישה שקלים – עשרים 
"מדרש  בבחינת  הוא  המדרש  גרה". 
זה  עבור  נענשו  ואם  מאחר  פליאה", 
חמש  ליתן  צריך  יוסף  שבט  מדוע   –
סלעים לשבט לוי ולא שבט לוי לשבט 
את  נותנים  ישראל  עם  כל  הרי  יוסף? 
המוכר  היה  שהוא  לוי,  לשבט  הפדיון 

את יוסף למצרים! 
מפרש ה"משך חכמה", שאין הכוונה שפדיון הבכור 
לפני  גלוי  היה  כך:  יוסף, אלא  על מכירת  לכפר  כדי  הוא 
"כור  למצרים,  להיכנס  ישראל  עם  שעל  יתברך  השם 
של  שהטבע  כדי  תורה,  מתן  לפני  אותם  לצרף  הברזל", 
ישראל יכנע וכן כדי שילמדו את החכמות הרמות אשר 

היו אז במצרים.
ישראל  בבני  בכור  כל  על  השם  פסח  כאשר  ולכן, 
והרג כל בכור מצרי באדם ובבהמה, שמזה כולם ראו את 
ההשגחה הפרטית של האלוקים, צווה שיקדישו כל בכור 
על  למצרים  ביאתם  רמז  במצווה  וכלל  ובבהמה,  באדם 
עד  למצרים  שהכניסה  לרמוז  רחל,  של  בכורה  יוסף  ידי 
כולם  אשר  שונות  סיבות  ארוכה  שלשלת  היה  היציאה 

התלכדו לעשות את רצון השם!
היוצא מדבריו, שעלינו לשמוח על ההזדככות בהיותנו 
במצרים, למרות שהגויים שם מיררו את חיינו בעבודת 
פרך בחומר ובלבנים, כי בלי ההזדככות שם לא היה לנו 

האפשרות לקבל התורה הקדושה בהר סיני.
ולמדנו שיש לשמוח על הקשיים ביגיעת התורה, כי 

ההצלחה בסוף הוא לפי רוב היגיעה, כמו שמובא באבות 
דרבי נתן )פ"ב משנה ו'(: אם למדת תורה בשעת הריוח – 
אל תשוב לך בשעת הדחק, לפי שטוב לו לאדם דבר אחד 

בצער – ממאה ברווח!

"מספיק להתבטל"...
מסופר שהחפץ חיים נכנס לבית המדרש וראה שני 
בחורים לומדים. האחד בא מבית עשיר ולא היה חסר לו 
מאומה, והשני היה למוד סבל ויסורים וגם עני מרוד. שאל 
אותם החפץ חיים "כמה הספקתם ללמוד היום?". אמרו 
לו : "דף גמרא". אמר החפץ חיים לעשיר: "אתה למדת דף 
אחד, ואילו חבריך למד מאה דפים!". שאל בן-העשירים 
חברי  של  ידו  זז  לא  והרי  הדבר?  יתכן  "כיצד  בתמיהה: 
מתוך ידי ויחדיו למדנו כל היום?". השיב לו החפץ חיים 
ויבין היטב ההבדל העצום: דף  נתן  דרבי  שיעיין באבות 

גמרא אחד בצער – חשוב כמאה דפים של אדם רגיל!
הקדוש  הזוהר  עפ"י  הדברים  את  להשוות  נחמד 
קשה  בעבודה  חייהם  את  "וימררו  הפסוק  את  שפירש 
רומז  ש"בחומר"  ובלבנים",  בחומר 
, "ובלבנים" רומז על  על "קל וחומר" 
נזר"  ה"אבני  ופירש  הלכה".  "ליבון 
הקדושה  בתורה  והעמל  שהעיון 
מה  תיקון  אותו  לישראל  מתקן 
בחומר  במצרים  ישראל  בני  שתיקנו 
אחרי  העבודה  עיקר  וזה  ובלבנים! 
התורה  וקיבלנו  ממצרים  שיצאנו 

הקדושה.
בצעירותו  ששימש  הורביץ,  שלמה  יוסף  רבי  הגאון 
ואף  עצום,  שקדן  היה  בברנוביץ,  קטנה  בישיבת  כר"מ 
בגיל תשעים ושבע תמיד היה מהראשונים בסדר הלימוד 

]בישיבת פוניבז'[ וראשון לכל דבר שבקדושה.
כשחלה את חליו האחרון שכב בחדר החולים בישיבה, 
והיו נכנסים התלמידים לתומכו בכל עת, כשיצאה נשמתו 
החדר היה מלא תלמידים, ומיד אחר יציאת הנשמה פקד 
מספיק  המדרש,  לבית  "לכו  דפוניבז':  המשגיח  עליהם 

שאני התבטלתי כאן"...
שאל אותו הגאון רבי מאיר הייזלר: "הלא התלמידים 
היו לעזר וסעד במסירות נפש לרב הורביץ, האם המשגיח 
המשגיח  השיב  "בטלה"?".  הזו  נפש  למסירות  קורא 
במשפט נורא: "דבר שאינני משיג בעמל ויגיעה – אצלי 
שלא  שימשיכו  הסכים  לא  ולכן  בטלה!"...  בגדר  הוא 

להגות בתורה ממש.
מעתה נשמח על כל קושי שמזדמן לפתחנו, נתרגש 
ונעלוז מכל הפרעה ומניעה, כי העמל הוא החיים עצמם, 

הוא מעלה את אדם להתרוממות!

ב

למדנו שיש לשמוח 
על הקשיים ביגיעת 
התורה, כי ההצלחה 
בסוף הוא לפי רוב 

היגיעה!

צהלה לקראת כל קושי

02-623-1218  מוקד
מנויים:

פינות לצעירים ולמתבגרים סיפורים, כתבות, חידודים וחידות, חדש ומרענן! מוסף ילדים 
 

ועוד...

חודש ראשון
ב-1 ₪ בלבד!

מסלול 1

3 חודשים ראשונים
ב-990 ₪ בלבד!

מסלול 2

 28 ₪ לחודש
בלבד!

מנוי רגיל

או

מסלולי 
הצטרפות 
מיוחדים:

אייר תשפ"בגליון 88

הופיע!

הצטרפו כעת למשפחת המנויים 
ותהנו מחיים טובים יותר!

לילדים שלנו מגיע 
הטוב ביותר!



מעת על הצבא האדיר של היהודים?
אם עד היום שמעת "שישים ריבוא יהודים" 
חיילים".  ריבוא  "שישים  על  תשמע  מהיום 
אלף"  מאות  "שש  המספר  יותר!  הרבה  היו  יהודים 
החיילים  הצבא,  יוצאי  רק  הם  אלו  בפרשתנו  שכתוב 

שמעשרים עד שישים. רק הצבא.
אם אני הייתי מחדש את זה היית יכול להגיד שלא 
זה הכוונה, שזה רק פרמטר יבש לספירה מקצועית, אבל 
עכשיו אוציא את ההפתעה מהכיס: שלמה המלך בשיר 
"מי  ושואל  ישראל  עם  את  להגדיר  כשרוצה  השירים, 
זאת עולה מן המדבר?", משיב: "הנה מיטתו שלשלמה 
]-המשכן[, שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל!". 
מגיל  הפחותים  מלבד  הצבא,  מיוצאי  רש"י:  מסביר 

עשרים והמבוגרים מגיל שישים. זהו.
המלך  שלמה  אפילו  אם 
כ"גיבורי  שלנו  העם  את  מגדיר 
חרב,  אחוזי  ש"כולם  קרב", 
מלומדי מלחמה", אנחנו צריכים 
המיוחדות  מה  להבין:  באמת 
מלומדי  את  שרק  המלחמה  של 

הקרבות סופרים? מי נגד מי?
משיב:  בעצמו  והפסוק 

"מפחד בלילות".
יהודי, במיוחד ברגע שאתה תופס  זה נחמד להיות 
שהשמש  בבוַהק  לך  מאיר  והשם  בידים  עצמך  את 
מחוירה לעומתו, אתה כולך רוקד כל רגע על הזכות שיש 

לך ללבוש ציצית ולגדל פיאות.
אבל זה לא תמיד ככה.

האורות האלו הם לא כמו פרוז'קטור ]למרות שיש 
אט  שאט  תאורה,  פצצות  כמו  הן  כך[.  אותן  המכנים 
מתנדנדות וכבות תוך שהן מתקרבות אל הקרקע הקשה 
והאפלה, ואז מתחילה המלחמה! בוא נראה אותך נלחם 
אותך  נראה  שאתה,  מהיכן  להחליק  שלא  בציפורניים 
קם בבוקר כולך עצבני ועצוב, וממשיך לנסות בכל הכוח 

להתפלל בכוונה וללמוד בהתמדה.
הכי קל זה להרפות, לחכות לסבב הבא של האורות. 

אבל דע לך: אם אתה רוצה להיות חלק משישים ריבוא 
היהודים – אלו רק אנשי צבא, כאלה שלא מתייאשים 
לעולם ולא עוזבים לרגע את הרובה! זה לא קל, וגם לא 
בשביל  חכמים  תלמידי  שימוש  הרבה  צריך   – פשוט 
להיות מלומד מלחמה כזה, אבל זה שוה: נכנסת להיות 
כחומה  המשכן  את  שמקיפים  היהודים  מרבבות  חלק 
בצורה, יהודי שעומד בזכות עצמו ולא נמושה שנעה לפי 

הזרם.
קל לדבר, אך לפעול יותר קשה. צריך ללמוד הרבה-

ולדעת  השם  בעבודת  המדריכים  קודש  ספרי  הרבה 
אותם טוב, וגם בפן הסגולי: לעשות את כל המצוות, שכל 
מעשה קדוש מחזק אותנו באופן אחר ונותן לנו סוג אחר 

של חישול מפני נפילות עזות מדיי.
•   •   •

בהפטרה  נקרא  ויום  שבוע  בעוד 
יחזקאל  של  תיאורו  את  בהשתאות 
הנביא בחזותו את המרכבה הקדושה. 
רוצים  היו  שמאוד  אנשים  ישנם 
במיוחד  ועליהם  גם,  אותה  לראות 
לשים לב לפסוק הראשון, שידעו שזה 

לא מתחיל בהשגות עילאיות.
המלאכים  על  התיאורים  כל  לפני 
מתחיל  יחזקאל  הכנפים,  ששת  עם 
סערה"  "רוח  בפירוט  נבואתו  את 
ואש  גדול  ענן  עם  יחד  מרחוק  שבאה  מסתורית 
מתלקחת. רק אחר שעוברים את כל זה מגיעים לראות 

את חיות הקודש מתוך האש.
אומללים,  של  "פשלה"  לא  זו  ערפל  ללמדך: 
שהמשגיחים לוקחים את הבחורים המסכנים והמנוזלים 
ומדריכים אותם איך מתמודדים עם נפילות והסתרות. 
זה פשוט לא עובד אחרת! אם אתה רוצה להגיע לאיזו 
קדושה או משהו – אתה חייב קודם לעבור את העננים 

והערפילים, את הימים הקשים והנבוכים.
רק אם תעשה זאת תוכל להיות מהצדיקים ש"הן הן 
המרכבה". כי הם עברו, והרבה, אך החזיקו מעמד. והנה 

התוצאות הנפלאות.
)עפ"י ליקוטי הלכות ברכת הפירות ה אותיות יח-כ(

צבא של ממש

ש

זה לא קל, וגם לא 
פשוט – צריך הרבה 

שימוש תלמידי חכמים 
בשביל להיות מלומד 
מלחמה כזה, אבל זה 

שוה!

עצה בלב איש
מאת: משה ויסמן
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לצעירי הצאן

יחד שבטי ישראל
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מתוך מאמר ראש הישיבה



דליה הלך ברחוב תוך שהוא מנסה לשוות לעצמו 
כלום"  עשיתי  "לא  האפשר.  ככל  רגיל  מראה 
האנשים  כל  כמו  הולך  "אני  לעצמו,  משנן  הוא 
שהולכים כאן לעסקיהם, ואף שוטר לא אמור להסתכל 

עליי".
חשדו.  ניצת  ומשהסתכל,  הסתכל.  כן  השוטר  אבל 
היהודון הזה נראה ממש מפוחד, עיניו קופצות מידי פעם 

מניח  הוא  ומאידך  לצדדים, 
ללכת  ומנסה  בכיסים  ידיו  את 
מחשיד  זה  מעושה.  בנינוחות 
איתו  לתפוס  כדאי  מאוד. 

שיחת-בירור קצרה.
כמעט  גדליה  של  ליבו 
התפוצץ מבהלה כששמע את 
"מ..מה  לעברו.  קורא  השוטר 
השוטר?".  אדוני  רוצה,  אתה 
בו:  להתעלל  נהנה  השוטר 
"מה לך כי נבהלת? רק רציתי 
תלך.  ואנה  אתה  מאין  לשאול 

סתם, לדבר קצת"...
ודקלם  התאושש,  גדליה 
עליו  הנוסח  את  במיומנות 
התאמן עשרות פעמים: "כאוב 
לטייל  ויצאתי  לי קצת הראש, 
העיר.  קרעטשניף  ברחובות 

עיר יפה זו, לא?".
גוי היה השוטר, אך טיפש 
לא  ידיך  "ומדוע  היה.  לא 
לי  תן  הכיסים?  מן  יוצאות 

ידך לשלום בבקשה... שמא  את 
או מעט בושם  לא חוקי  אתה מסתיר באמתחתך טבק 

מוברח?".
גדליה לא היה צריך יותר מזה. ללא הבט ימין ושמאל 
והחל לברוח במהירות. רק לברוח  קפץ כחתול ממקומו 

ולברוח, וכמה שיותר מהר.
השוטר לא טמן ידו בצלחת והחל לדלוק אחר גדליה 
הריצה  מחמת  מגופו  פרחה  כמעט  שנשמתו  המסכן, 
המאומצת בצירוף הזהירות על חפיסת הטבק המוברח 
שחלילה לא תיפול מכיס מעילו. מאחוריו הוא שומע את 

שאגות השוטר: "ז'יד, ממני לא תברח! עצור מיד!".
הרגיש  וגדליה  מעט,  הצטמצם  ביניהם  המרחק 
מזוית  רואה  הוא  האחרון  שלפני  ברגע  כלים.  שכוחותיו 
פותח  פעמים  לחשוב  וללא  הרבי,  של  ביתו  את  העין 
את דלתו במהירות אדירה, נכנס אל אחד מחדרי הבית 

ומתחבא תחת המיטה.
הרבי שהה בביתו והבין מיד מה שקרה, וללא שהיות 

עמד כשומר ליד הכניסה.
רומני  ושוטר  הדלת  נפתחה  מעטות  שניות  כעבור 
עגלגל-פנים-סמוקות דורש בתוקף את נפשו של "הז'יד 

שקפץ לפה לפני חצי דקה, ומיד!".
לא  הרבי  אך  ידים,  ופוכרת  בצד  עומדת  הרבנית 
מהסס: "אם אתה רוצה לקחת יהודי למעצר – קח אותי 
של  ראשו  משערות  יפול  ואל  כרצונך  לי  עשה  במקומו! 

יהודי!".
השוטר מפלבל עיניים וכעסו גובר: "יש פה יהודי פורע 
חוק, כנראה מבריח סחורה אסורה. עלי לחפש אותו למען 
לשוטר  מפריע  אתה  חוצפה  באיזו  לו!  המגיע  את  יקבל 

במילוי תפקידו?!".
חייך  את  מסכן  "אתה  הרבנית,  מנסה  לעבין"  "רבי 
לשוטר?".  היהודי  את  תתן  לא  מדוע  משפחתנו!  וחיי 
והרבי עונה בתקיפות: "לא אתן את נפשו של יהודי אחר 
ובעודו מדבר פונה הוא לשוטר:  כדי להציל את נפשי!". 
"תעשה טובה, קח לך לגימת ויסקי טובה ותשחרר אותנו 
לנפשנו. מאיפה בדמיונך לקחת שהיהודי מבריח גבול? 
שוטר  לשמוע  פחד  פשוט  הוא 

שצועק עליו"...
ושלמונים  פיוסים  לאחר 
לפני שהצהיר  לא  נרגע השוטר, 
כי בפעם הבאה הדבר לא יעבור 
רק  נובע  והוויתור  בשתיקה, 

מטוב לבו הרחום.
שמעו  שכולם  לאחר 
של  הכבדות  פסיעותיו  את 
עד  מהבית  מתרחקות  השוטר 
ממחבואו  גדליה  צץ  שנעלמות, 
וחמק מהבית, בדרכו – יש לשער 

– לעוד הברחה, יותר מוצלחת...
והרבי  עברו,  שנים 
לאכסנייה  הזדמן  מקרעטשניף 
פלונית, ותוך שהגבאי מסדר את 
יהודי  אליו  ניגש  הכספים  ענייני 
רבי  עליכם  "שלום  מעט.  מוכר 
חיי  ואת  חירותי  את  שליט"א. 
הסדירים אני חב לכם. לעולם לא 
אשכח לכם את מסירות נפשכם 
למעני באותו יום סגריר בו ניסה 

שוטר ארור לתופסני למעצר.
"לאמיתו של דבר היה עלי להודות לרבי כבר אז, אלא 
חובתי  את  למלא  הספקתי  ולא  בעסקיי  הייתי  שטרוד 

ולהכיר א..."
הרבי הפסיקו בחדות: "מה לך מתנצל? וכי חייב אתה 
פאר'ן  נאר  איז  גיטאהן  האב  איך  וואס  דאס  משהו?  לי 
יתברך![  להשם  אלא  אינו  שעשיתי  ]-מה  אייבערשטן! 

בעולם הזה אינני רוצה ליהנות מזה כלל!".
מי לי בשמים, ועמך לא חפצתי בארץ. צור לבבי וחלקי 

– אלקים, לעולם!
)מקור: הרבי בישראל(

סיפור השבוע

קח אותי! הרבי מקרעטשניף
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לא רוצה תודה

ג

'בשנה שעברה' פתח אבי כשהרב קשוב כולו, 'לאחר 
יגיעה רבה הוצאתי לאור ספר דקדוק חדשני, וזכיתי 
אז  אבל  החדש.  בספר  בחרו  חינוך  מוסדות  שהרבה 
התוודעתי – שלא בטובתי – למנהג הקלוקל של 'שוטף 

פלוס'.
העוסקים  ולכל  לדפוס  לגרפיקאים,  שילמתי  'מצידי 
במלאכה את שכרם עם גמר מלאכתם, אך כשאני מגיע 
לגבות את שכרי מחנויות הספרים הם דוחים אותי בלך 
ושוב, כשזה נקרא 'שוטף + 03', 'שוטף + 06', ואף 'שוטף 
+ 09', מה שאומר שיעברו יותר משלשה חודשים עד 

שאראה את המעות המגיעות לי.
אלא  סחורה  מספק  שאינני  לחנויות  הודעתי  'השנה 
למשלמים באותו השבוע, והחנות היחידה ששמרה על 
ההסכם היתה חנות הספרים של אחי הצעיר, שיחיה...

'כעת הציע לי אחי, שמכל חנות בה אבקר שלא ייאותו 
לשלם את המגיע לי - אקח איתי ארגז ספרים, כשאחי 
ישלם לי את המחיר הנקוב של אותם הספרים, וכך אוכל 
להחזיר לעצמי את הכסף, ובעיקר את שפיות הדעת 
במרדפים  רצינית  בצורה  אצלי  שהופרעה  והשלווה 

וה'מחבואים' עם בעלי החנויות.
'באתי לשאול את הרב אם הדבר אפשרי. אני בטוח 
שמותר, כיון שהם חייבים לי, אך באתי לקבל אישור 

לפני היציאה לדרך'.
הרב נענע בראשו לצדדים: 'השאלה מגיעה רבות לפתחי 
מאנשים רבים שנעשקו ורוצים לעשות דין לעצמם, אך 

הדבר אסור על פי ההלכה'.
אבי נדהם: 'איך יכול להיות שאסור לקחת את המגיע 

לי?'.
הרב חפן את זקנו העבות וקרא בהתלהבות של אדם 
לפני  בדיוק  'הנה,  הגמרא:   - יחידו  בנו  את  הפוגש 
שבועיים למדנו את זה בכתובות )צח.(. בא, שב לצידי 

ואשתף אותך ַבּתענוג'.
הדברים  עיקרי  את  לכם  ונתמלל  בצד,  נעמדנו  אנו 

שנאמרו שם.
הגמרא בכסובס, כהגייתו של הרב, מספרת על אלמנה 
שמגיע לה חלק מנכסי בעלה, כפי שמתחייב לה בעלה 
את  לה  שיתנו  הדין  לבית  לחכות  ובמקום  בכתובה, 
לקחה  עצמי:  בשירות  וגבתה  היא  הלכה  לה  המגיע 
ומכספי  במחיר  המרבה  לכל  מכרז  עשתה  קרקע, 
הגמרא  הכתובה.  כספי  את  לעצמה  חילטה  המכירה 
אומרת על כך 'מאן ׁשם לך', ומכך פסק הרב שאסור 

לאבי לגבות את חובו ב'שירות עצמי'.
אבי: 'להבנתי, 'מאן ׁשם לך' הוא מלשון ׁשומה, מי אמד 
והעריך את השדה לפני שמכרְּת. במקרה שלי אני לוקח 
ספרים שרשום עליהם את המחיר, כך שאין חשש של 

חסרון שומה'.
'אכן יש המפרשים כך, מלשון שומה, אך רוב הפוסקים 
מפרשים שגם אם השומה היתה כתיקונה אין לאדם 
רשות להחזיק בנכסיו של חבירו ללא רשות מבית הדין'.

נדגיש, כי אם אבי ירצה לגבות כסף מזומן בעצמו, ישאל 
שוב את הרב, כי זו סוגיה אחרת לגמרי.

בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד אם אני יכול לברך את הרבי מבעלזא...

חוות דעתסיפור השבוע

לקחת לבד ארגז ונפלאה ב רבה  הערכה 
הקדוש  הרבי  התייחס 
למרן  מבעלזא  אהרן  רבי 
חתם סופר ונכדיו. רבי נתן 
כי  סיפר  זצ"ל  גשטטנר 
בהזדמנו פעם למעון קדשו של הרבי 
מפרעשבורג,  הרב  עם  יחד  מבעלזא 
אמר להם הרבי: 'אם לדבר על החתם-

סופר מגדולתו בתורה – אין סוף וגבול 
 – קדושתו  מגודל  לדבר  ואם  לכך, 

אפשר לדבר הרבה לילות ארוכים'.
הרב  לו  שהראה  לאחר  פעם, 
השעוה  נרות  את  מפרעשבורג 
סביב  ה'חברא־קדישא'  שהדליקו 
דוי  ערש  על  כששכתב  הכתב־סופר 
בפני  טור  ששוה  ]סיפור  בילדותו 
עצמו[, אמר ה'בעלזער רב': 'מן הסתם 
אחז החתם־סופר הקדוש את הנרות 
הללו בידיו, ועל כן רצוני להניחם על 

עיני כסגולה לרפואה'. עד כדי כך.
הזו,  הארוכה  ההקדמה  אחר 

רבי  כששמע  למה  תבינו 
אונגר,  שלמה  יצחק 

סופר  חתם  חוג  גאב"ד 
הרבי  כי  ברק,  בבני 
לבקר  עומד  מבעלזא 
סופר  עקיבא  רבי  את 
והצטרף  מיהר  בביתו 

א  ל ן  כ א ו  , א י ל מ פ ל
התחרט על כך. העובדות 

שראו עיניו מלאות, גדושות 
ונוטפות מוסר השכל ולימוד לכל 

אשר בשם ישראל יכונה.
רבי עקיבא ישב באימה וביראה לפני 
]תרתי  לפניו  אשר  את  בידעו  הרבי 
הרבי  פנה  השיחה  ובסיום  משמע[, 
מבעלזא לכיוון היציאה. לפני יציאתו מן 
הדירה פנה הרבי אל רבי עקיבא סופר: 
'פרעשבורגער רב, בענטש מיר, איהר 
זענט ַאן אייניקל פון הייליגער חתם־

ברכני,  מפרעשבורג,  הרב   -[ סופר!' 
אתם נכדי החתם סופר הקדוש![.

הרב נרעש מן הבקשה, והחל למלמל 
בפיו ברכות ותפילות להצלחת רבן של 
ישראל, אך הרבי מיאן: 'לא לכזו ברכה 
כיוונתי'... לקח הרבי בידיו הקדושות 
את ידיו של הרב מפרעשבורג, הניחם 
בברכת  'ברכני  ואמר:  ראשו  על 

'יברכך!'...
והוא  נותרה לרבי עקיבא ברירה,  לא 
בירך את הרבי בכל ליבו שיברכהו השם 
וישמרהו, יאר את פניו אליו ויחון אותו, 
ואף ישא את פניו אליו וישם לו שלום.

הרבי הנהיר את פניו ויצא מן הדירה 
סופר  עקיבא  רבי  את  בהותירו 

נרעש.

ורבי יצחק  לא עברו ימים מרובים 
אונגר נזקק לדבר עם מפרעשבורג 
בעניין פלוני. לאחר נקישה על הֶפתח 
ָפתח בעל הבית את הדלת וִמלבושו 
היה נראה כי הכין את עצמו ליציאה. 
הרב אונגר התנצל על העיתוי, ושאל 
אם יוכל ללוותו בדרכו ולנצל את זמן 
ההליכה לשוחח עמו בעניין העומד על 

הפרק.
מלכותי  אדם  היה  מפרשבורג  הרב 
ביותר. אותם שהכירוהו מימי הנהגתו 
בפרעשבורג כמעט אבדו את הכרתם 
כשראוהו מתנהג ככל האדם, אך הוא 
שהביאתו  האנייה  מן  בירדו  עצמו, 
ארצה, אמר: 'זרקתי את רבנותי לים 
יהודי ארצישראלי  אני  הגדול; כעת 

פשוט'...
מסיבה זו לא חיבב הרב ללכת ברחוב 
מלווה באנשים, אך כיון שהיה ניכר 
אונגר  הרב  של  כוונתו  שאין 
אלא  ליווי  באותו  לכבדו 
להתייעץ בעניין שעמד 
ניאות  היום  סדר  על 

הרב מפרעשבורג.
סופר  עקיבא  רבי 
ב  ו ח ר ב ר  ר ו ג ת ה
בירושלים.  הנביאים 
ו  כ ל ה ם  י נ ב ר ה י  נ ש
עולם'  'חיי  ישיבת  לכיוון 
ברחוב  השוכנת  המיתולוגית 

שטראוס פינת גאולה.
במאספי  הבחינו  בגאולה  בעברם 
נדבות שישבו בפינת הרחוב וקשקשו 
בקופתם. הרב מפרעשבורג ניגש אל 
חצי  של  מטבע  לו  נתן  מהם,  אחד 
לירה – סכום מכובד מאד בימים ההם, 

והקבצן החל לברכו מקרב הלב.
הניד רבי עקיבא את ראשו: 'לא לכזו 
ברכה כיונתי, שים נא את שני ידיך על 

ראשי וברכני בברכת 'יברכך!''...
העני נאות לבקשתו וברכו מכל ליבו.

כשהמשיכו בדרכם לחש רבי עקיבא 
קען  איך  'אז  אונגר:  יצחק  לרבי 
בענטשען בעלזער רב, קען ער מיר 
יכול  אני  אם   -[ בענטשען'...  אויך 
לברך את הרבי מבעלזא, יכול גם הוא 

לברך אותי![.
רועי  של  ענוותנותם  וראה  בא 

ישראל!...
)לקראת יום פטירתו של רבי עקיבא סופר, 
הרב מפרעשבורג, ב' כסליו תש"כ.

מקור: הגרי"ש אונגר ב'רשומים בשמך', ועוד(

הכי קרוב - הכי מפנק
הזמינו עכשיו חדר במלון שמאחורי הציון!
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a v r a h a m 2 0 1 @ g m a i l . c o m מיטות קינג סייזסאונה ומקווה מפואר ארוחות כיד המלך הכי קרוב לציון!

רבי אליעזר זאב מקרטשניף זצ"ל
נולד: תר"מ, קרעטשניף שברומניה.

נישואין: התחתן כבן 15.
 על העדה: כבן 17 החל הנהגתו בעיר נדבורנא, 

כמנהג גזע אבותיו להנהיג עוד בחיי האב.
 לאחר פטירת אביו רבי מאיר חזר לקרעטשניף, 

ובהמשך עקר לעיר סיגעט.
קברניט: כשרצו להבריחו מהנאצים, ענה: "עם אותם 

יהודים ששהו במחיצתי בחיים, ִאתם אלך לגיא צלמוות!".
נפטר: נרצח בשואה על ידי הרשעים כבן 64. הי"ד.

פעם נסע עם ילדיו ברכבת, ואמר: אינני יכול לפעול בעצמי 
למעני  וכי  מהם...  אהנה  שמא  שלי,  הבנים  על  להסתכל 
יתברך,  השם  למעם  אם  כי  בניי  את  הולדתי  לא  הולדתים? 

כמו מצוות תפילין וציצית!...



תשובה:  יש אוסרים, ויש מתירים אם נתלשו כמעט 

לגמרי ונתלשים בנגיעה קלה.

עור  קילופי  להם  שיש  אנשים  מצויים  הרחב דבר: 

יבשים ]הקרויים "קשקשים"[ בראשם, ויש לדון אם 
מותר להם לחכך בראשם או לתלשם ממש.

סמ"ט(,  )פי"ד  כהלכתה"  שבת  ה"שמירת  בדברי  נפתח 
שאינם  הקשקשים  את  ביד[  ]גם  להסיר  שמותר 
מחוברים לעור, אך יזהר שלא להוריד כאלה שעדיין 
עמ'  משה  )וישמע  אלישיב  הגרי"ש  דעת  וכן  מחוברים. 
גרוס  והגר"מ  ס"י(,  פי"א  אהבה  )מנוחת  לוי  הגר"מ  קלז(,  ח"א 

)בשיעוריו עמ' תכא(. וכן השיב הגר"מ פיינשטיין )מסורת משה 

ח"ב אות קכז(, והוסיף להסכים שקשה לדעת מה ודאי 

אינו מחובר לגוף, ולכן נצטרך לאסור.
להסיר  מותר  אם  קנייבסקי  הגר"ח  את  וכששאלו 

קשקשים יבשים, ענה "יש ליזהר".
והגר"נ קרליץ )חוט שני שבת פל"א אות ה, עמ' רה( אמר שאסור 
לתולשם ]ורק כשהם נופלים מעצמם מותר להסירם 
נעקרו  אם  התיר  אך  תלושים[,  כבר  הם  בד"כ  כי 
)הו"ד  נתלשים  קלה  ובנגיעה  לגמרי  כמעט  מחיבורם 

י(  אות  שם  שני  )חוט  אחר  ובמקום  יט.  עמ'  סקי"ז  גוזז  המלאכות  בתורת 

כתב לגבי "עור יבש", שיש שיעור יבשות גמור שאז 
נחשב הוא כתלוש(. וכעין זה פסק הגר"ש ואזנר )שיעורי 
שבט הלוי סי' קצח סו"ס כג(, שקשקשים היורדים באופן קל 

לא נחשבים למחוברים ומותר להסירם, וכעין זה כתב 
ב"נשמת שבת" )הרפנס, ח"ז גוזז סי' כח(.

ובפסקי תשובות )סי' שכח הע' 356( כתב, שלמרות שאולי 
מותר לתלשם אם הם יבשים לגמרי ולא יונקים כלל 
מגוף האדם, הרי קשה לשער זאת וודאי יש להיזהר 

שלא להיכנס לחשש איסור גוזז מדאורייתא.
יש  קשקשים,  לתלוש  האוסרות  לשיטות  כי  נוסיף, 
יתלשו חתיכות  ודאי  אוסרים אף לחכך בראשו אם 
מחוברות, ומותר רק אם אין ודאות שייתלשו, מחמת 
שאינו מתכוון לכך )הגרי"ש אלישיב שם, הל' שבת בשבת להגרמ"מ 
קארפ גוזז סי"ב, ועוד(. אמנם בספר לבוש יוסף )להגר"י משדי( 

התיר אם הוא מצטער ואין לו דרך אחרת להקל על 
להתיר  מקום  שיש  דן  סו(  )עמ'  כללים  ובספר  צערו. 
הדרך  ואין  מאחר  בתלישתם  רצונו  אין  אם  לחכך 
לתלוש כך קילופי עור, וכן התיר הגרפ"א פאלק )זכור 

ושמור גוזז עמ' יז(.

האם מותר לתלוש "קילופי עור" מהשיער בשבת?
שאלה:

החיים בהלכה
בהכוונת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א, דומו"צ קהילת 'זכרון ישעיה' - אלעד

פתגם השבוע
הורים מלחיצים –

לא מצליחים

 להצלחת ולרפואת 
הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

נתן בת בת-שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים
 לכל הישועות

 להצלחת
משפחת שילר

 להצלחת
משפחת שרון

 להצלחת
משפחת אוקן

העלון נתרם השבוע

זקן שקופץ כמו ילד
ויסופר  סופר  בות 
יצחק  לוי  רבי  על 
המופלאות.  ועבודותיו 
לשמירת  מפעימה  דוגמא  הנה 

העיניים המופלגת שלו.
מיד  תשכ"ז,  בשנת  זה  היה 
הימים.  ששת  מלחמת  לאחר 
שנה  אותה  של  השבועות  בחג 
לכותל  ורבבות  אלפים  נהרו 
בפני  סגור  שהיה  המערבי 
שנה,  לעשרים  קרוב  יהודים 
ההתרגשות הייתה עצומה, וכל 
עמך בית ישראל, זקנים וילדים, 

בשמחה  צעדו  וגברים  נשים 
עצומה.

העיר  חלוקת  פתלתלה,  הייתה  ימים  באותם  הדרך 
הדרך  מתווה  בפועל  דיו.  ברורה  אז  הייתה  לא  הפנימית 
ואז בחזרה  כפר השילוח  לכיוון  ומשם  ציון  הר  דרך  היה 
ארכה  לכותל  שערים  ממאה  הדרך  האשפות.  לשער 

כשעה תמימה.

פולמוס  התעורר  החג  בערב 
למקום  באשר  מדרשינו  בבית 
אנשי  רוב  בו.  להתפלל  הנכון 
את  לכבוש  יכלו  לא  שלומנו 
מדרשינו  בית  לשריד  תשוקתם 
והלכו להתפלל שם, לעומתם טען 
רבי לוי יצחק: "בכותל מתבודדים, 
לא  אבל  תהילים,  אומרים 
מתפללים. תפילות זה רק ב'שול'".

נשארה  אברכים  של  קבוצה 
מיד  אך  שחרית,  לתפילת  עמו 
ה'קידוש'  התפילה,  לאחר 
ליוונו  מסר  אותו  והשיעור 
ונחשפנו  לכותל  בדרכו  אותו 
היה  ראשו  הדרך  כל  שלו.  המופלאה  העיניים  לשמירת 
ושמאל,  ימין  לצדדים  מזגזג  כשהוא  מטה  כלפי  מושפל 
לרגע  שחשש  אימת  כל  צעיר,  כילד  בתזזיתיות  מקפץ 
כי יתכן והדרך לא 'נקיה' לחלוטין הוא זינק לצדדים, כך 
שעה ארוכה, כשהוא כבר בן שבעים, אבל בעבודתו כבן 

עשרים!
)הרה"ח ר' זאב אטינגר, מגזין "ניצוצות" תמוז תשע"ו(

מתוך גליון 'ניצוצות', מגזין הלב לכל המשפחה

ניצוץ לשבת

ר

בכותל מתבודדים, ב"שול" מתפללים. רלו"י בנדר בכותל

מתוך הספר 'פיקדון משמים', המדריך המושלם לחינוך. מאת ראש הישיבה הרב שמואל שטרן שליט"א

 להשכרה בכל יום 
בשעות הערב

בית מדרש מתאים לאירועים קטנים
באזור מאה שערים

עזרת גברים ועזרת נשים בנפרד
לפרטים: 054-8475902

ּ



הספרים והדיסקים של הגה”ח 
רבי שמואל שטרן שליט”א 

levbreslev@gmail.comאצלכם בבית

www.levbreslev.co.il

         levbreslev                

לב ברסלב 

המרכז לקירוב לבבות 

ע"פ דרך ומשנת רבי נחמן מברסלב זיע"א

סדנאות, שיעורים 

והופעות ברחבי הארץ.

הפצת ספרים ודיסקים

02-6289761 

להזמנת שיעורים

052-7679638 

הנבחרים 
מהופעות חיות 

של הרב שמואל שטרן

לב ברסלב 
ע"פ דרך ומשנת רבי נחמן מברסלב זיע"אהמרכז לקירוב לבבות 

הרב שמואל שטרן

שירת
העשבים

levbreslev@gmail.comwww.levbreslev.co.il         levbreslev                

הפצת ספרים ודיסקיםוהופעות ברחבי הארץ.סדנאות, שיעורים 
02-6231218 

להזמנת שיעורים
052-7679638 

1-800-800-148
מוקד הזמנות:

אז רץ והיום רץ
שמו  את  פרסמו  הארץ  ברחבי  ענק  ותרות 
שהוא  כך  על  והודיעו  תמונתו  עם  יחד  בגדול 
עומד לעלות לישראל ולעשות בה חיל בתחום 
שמטרתו  ידע  לא  איש  כמעט  אך  הספורט,  משחקי 
צעד  זה  היה  שהתפרסם,  ממה  מאד  שונה  העיקרית 

ראשון מתהליך שנמשך עשר שנה.

הילדות הקשה
סטודמאייר  אמארה  בשם  גדל  אברהם  בן  יהושפט 

ולס  בלייק  נוצרי  כילד 
היו  חייו  שבפלורידה, 
 12 ובגיל  מנשוא,  קשים 
נותרה  כשאמו  נפטר  אביו 
לפרנס  יכולת  מבלי  לבד 
את משפחתה כלל, המקום 
מהבית  טוב  יותר  שהכיר 
שם  הכלא  בית  את  היה 
ולשם  משפחתו  בני  שהו 
היה הולך כאשר היה רוצה 

לפגוש אותם.
מהקשיים  כתוצאה 
בנערותו  הרבים 
בין  עבר  סטודמאייר 
שונים,  ספר  בתי  שישה 
הבין  הוא  כשבגר  מיד  אך 
לדאוג  רוצה  הוא  שאם 
לעשות  עליו  למשפחתו 
לעסוק  החל  הוא  משהו, 
והצליח  הספורט,  בתחום 
ובכך  גדולים  רווחים  לגרוף 
משפחתו,  את  לשקם 
רצון  עם  ובהתמדה  לעט 
הכל  לבנות  החל  הוא  גדול 

להשתנות,  החלו  חייהם  ארוכה  תקופה  ובחלוף  מחדש 
אלא שאז הוא גילה תגלית שכמו הנחיתה אותו מחדש 

לעולם לא ברור.
סיפרה  אמו  אגב  כבדרך  הימים  כשבאחד  היה  זה 
יהודייה אך היא  יהודי, היא לא  לו שהיא מגיעה ממוצא 
יודעת שאביה היה יהודי והתנתק מהדרך הזו אך הצטער 
על כך כל חייו, בהתחלה הנער הצעיר לא התייחס לדברים 
שאמא  במידע  שמשהו  הרגיש  הוא  תקופה  אחרי  אך 
מה  ידע  לא  הוא  אך  מנוח,  לא  נותן  לא  לו  העבירה  שלו 
שמו  השנים  שחלפו  ככל  במגביל  זה,  עם  לעשות  ניתן 
עבר  והוא  הספורט  בתחום  העולם  ברחבי  התפרסם 

ממקום למקום כשהוא גובה רווחים גדולים.

העיקר לעלות לארץ
התפנית התרחשה כשבאחד הימים הגיע אליו הצעה 
להגיע לשחק בישראל לשנה, באותו רגע הוא ידע שהוא 
מסכים למרות שהיו לו הצעות יותר טובות ברחבי העולם, 

מבלי לגלות לאיש למה ומדוע הוא הודיע לכולם שהוא 
עולה לישראל.

הרגיש  הוא  ממיאמי,  היישר  ארצה  הגיע  אמארה 
ולהפוך לחלק מהעם היהודי,  ימצא דרך להתגייר  שכאן 
בעוד הוא כביכול שקוע בעולם המשחק, מבלי שירגישו 
ללימוד  חברותא  מצא  ואף  כשר  מזון  לאכול  החל  הוא 
תורה, וכך במשך עשר שנה הוא למד יותר ויותר על דרך 

התורה הקדושה.
הוא  העת  כל  כאשר  פשוט,  ולא  ארוך  היה  התהליך 
לרבנים  להסביר  הוצרך 
היא  היחידה  מטרתו  כי 
להיכנס לעול תורה ולא כמו 
כאשר  כי  חששו  שאחרים 
יוכל לקבל הזרחות  התגייר 
את  לחזק  ובכך  ישראלית 
הספורט  בתחום  מעמדו 
נקבע  לבסוף  אך  בישראל, 

עבורו תאריך לגיור.
לפני  ספורים  ימים 
מן  ליהודי  הפיכתו 
הדבר  כאשר  המניין 
העולם  ברחבי  התפרסם 
לכלי  התראיין  אמארה 
על  וסיפר  גדלים  תקשורת 
שלו  הגדולה  ההתרגשות 
"אני  הגדול  היום  לקראת 
מאוד נרגש לא הייתי אומר 
הלם, כי זה יותר חזק, היית 
חסר  קצת  שאני  אומר 
יכולת לדבר כרגע" הוא אמר 
לקדוש  "תודה  רועד  בקול 
ההזדמנות  על  הוא  ברוך 
שלי  אמא  ליהודי,  להפוך 
ואני חיכיתי  לימדה אותנו תמיד על החוקים של משה, 

ליום שאני יכול לקיים אותם" 

שוקע בעמל התורה
הסביר  הוא  הולך  הוא  אותו  הציצית  מהו  כשנשאל 
מזכירה  עלינו,  שומרת  שהציצית  מאמין  "אני  בפשטות 
לך כל הזמן להיות ישר, הציצית מאפשרת לך לשמור על 
היחסים עם השם, וזה חשוב מאוד. לכן אני לובש ציצית, 
אומר את הברכות ומתפלל שחרית - זה שומר על הקשר 

המיוחד שלי עם בורא העולם"
עשר שנים חלפו והיום המיוחל הגיע, כאשר אמארה 
של  הדין  בבית  אברהם  בן  ליהושפט  הפך  סטודמאייר 
הרב קרליץ בבני ברק, ומאותו יום בקול רעש גדול הודיע 
לכל הסובבים אותו כי הוא עוזב הכל מאחוריו והופך לבן 
ולילה,  יום  תורה העמל ושקד על לימוד התורה הקדוש 
אך  לרוץ  ממשיך  הוא  בטלים  לדברים  לרוץ  כשבמקום 

כעת לדברי תורה.

כ

שיחת חברים
מאת: מנחם מנדל קוריץ

 דרושים תורמים עבור בשר, דגים, יין, סלי מזון, ושאר ירקות ומוצרים 
 לחלוקה לכבוד שבת קודש עבור 50  אברכים מתמידים המתמסרים 

ללימוד התורה הקדושה בשעות הבוקר מידי יום שישי בכולל 'נחלי נצח'

לתרומות: 053-31-25231

כולל יום שישי

הסיבה האמיתית לעליה לארץ. יהושפט יוצא מבית הדין ביום הגיור


