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

פרשתנו אנו לומדים על נסיונותיהם של בלק 
הדרכים  ועל  ישראל,  עם  את  לעקור  ובלעם 
הקבלה  חכמי  כך.  לשם  להשתמש  ניסו  בהם 
מאחורי  הנעשה  את  לנו  מגלים  האריז"ל  ותלמידי 
מה  לכל  והנסתר  הפנימי  המניע  היה  מה  הקלעים, 

שהתרחש בפרשה.
מובא בספר "נוף עץ חיים": "בלק, בלעם, – יש להם 
חלק רע מהבל" עכ"ל. ולכן בלק ובלעם התחברו יחד, כי 
שניהם היו משורש הבל. ולכן הקריבו קרבנות, כי גם קין 

והבל הקריבו קרבנות.
היו  והבל  שמשה  המלך",  "עמק  בספר  מובא  עוד 
משורש אחד, ובלעם כאמור גם הוא היה משורש הבל, 
במדרש  שמרומז  כמו  מהרע,  ובלעם  מהטוב  משה 
"ולא קם נביא עוד בישראל  יד, כ( על הפסוק  )במדב"ר 
קם"  העולם  באומות  אבל  קם,  לא  "בישראל   – כמשה" 
שהוא בלעם. ולכן בלעם ניסה כל הזמן להתנגד להנהגתו 

של משה.
שבלעם  הק',  האר"י  כותב  עוד 
הוא גלגול של לבן. ומובן מדוע הזכיר 
בכל ברכותיו תמיד את השם "יעקב" 
לשיטתו  נאמן  היה  כי  "ישראל",  או 

מאז – להשמיד את יעקב אבינו...

סבו של המשיח
)עליו  הכרמלי  נבל  על  כתוב 
כה(  פרק  א'  בשמואל  מסופר 
ולבן,  בלעם  של  גלגול  היה  שהוא 
וזה ראשי תיבות נבל: נ'בל, ב'לעם 

ל'בן. בלעם זכה לכך מאחר שהתפלל "תמות נפשי 
מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו", וה' נענה לתפילתו 
שהתגלגל בנבל שהיה יהודי, הגם שהיה רשע אבל 
בכל זאת יהודי. רואים שה' נענה אפילו לתפילתו של 
ציפור",  בן  "בלק  נקרא  שבלק  והאמת  רשע.  אותו 
כי עתיד לצאת ממנו משיח ]כמובא בגמרא )סוטה 
מז, א(, שרות סבתו של דוד היתה נכדתו של בלק[, 

ומשיח יושב בהיכל קן ציפור.
התגלגלו  ובלק  שבלעם  כתב,  מפאנו  הרמ"ע 
בימי  ילדים  ושתיים  ארבעים  שהרגו  דובים  בשתי 
אלישע )מלכים ב' ב, כד(, שלאחר שאלישע קיללם 
ארבעים  והרגו  מהיער  דובים  שתי  יצאו  ה'  בשם 
ושתיים ילדים, והם כנגד ארבעים ושתיים קורבנות 
שהקריבו, וזו לשונו )ספר גלגולי נשמות(: "ב' דובים 
וזהו  ובלעם,  דבלק  כחות  ב'  הם  היער  מן  שיצאו 
דבלק  קרבנות  מ"ב  בזכות  שם(  )בגמרא  שאמרו 

נתבקעו מ"ב ילדים".

מלחמות בין חלקי יוסף
סינואני(,  חיים  )להרב  תפארת  עטרת  בספר  מובא 
על הכתוב בסוף פרשת בלק שפינחס הלך למשה רבינו 
ושאל אותו האם להרוג את כזבי בת צור וזמרי בן סלוא, 
כי הרי כתוב ש"הבועל ארמית קנאין פוגעין בו"! השיב לו 
משה "יבוא בעל האיגרת ויעשה את השליחות", דהיינו 
תעשה זאת אתה. שואל הרב סינואני, מדוע דווקא פינחס 
יותר  אנשים  היו  הרי  השליחות,  את  לבצע  צריך  היה 

גדולים מפינחס כמו משה רבינו ועוד?
ומתרץ על פי דברי הזוהר הק', כי כל אדם ואדם מורכב 
זה  ודומים  ורע, בב' צורות של שתי בני אדם,  מצד טוב 
לזה, ונכללים כאחד. חלק הטוב נקרא לבוש, וחלק הרע 
נקרא בגד מלשון "בגד בגדים בגדו". ומכיון שבכל אחד 
אדם  כאשר  לכן  הטוב,  והצד  הרע  הצד  אנשים  שני  יש 
יראו לו איך היה נראה אם  יעלה לשמים, אם הוא רשע 
ומובא  ניצל.  וגם להיפך מראים לצדיק ממה  היה צדיק, 
במדרש, שעל ידי שמות קדושים 
הרע  החלק  את  להפריד  אפשר 
של האדם ולשלחו ממנו. כדוגמת 
ראה  שכאשר  הצדיק,  יוסף 
אותו  תופשת  אדוניו  שאשת 
החלק  את  אצלה  הניח  בבגדו, 
בגדו  "ויעזוב  ככתוב:  שלו  הרע 
לט,  )בראשית  כתוב  וכן  בידה", 
שרצתה  בבגדו",  "ותתפשהו  יב(: 
שביוסף  הרע  החלק  להגביר 

הנקרא "בגד".
כותב  ז"ל  האר"י  ובכתבי 
של  הטוב  החלק  הוא  שפינחס 
יוסף הצדיק, וזמרי כנגד החלק הרע. ולכן דווקא פינחס 
היה צריך לבצע את השליחות ולהרוג את זמרי בן סלוא, 
כי החלק הטוב של יוסף צריך לתקן החלק הרע של יוסף 

ולהמיתו על שעשה נבלה בישראל.
וזה מרומז גם בדברי חז"ל, שעל הפסוק "ואלעזר בן 
בגמרא  נאמר  לאשה"  לו  פוטיאל  מבנות  לו  לקח  אהרן 
)סוטה מג, א( שפוטיאל זה יוסף שפטפט ביצרו, ורש"י 
על  אמרו  שהשבטים  כותב  הבאה  הפרשה  בתחילת 
פינחס "הראיתם בן פוטי זה", מאחר שפינחס הוא גם כן 

בבחינת יוסף.
ובסופו של דבר, פינחס התגלגל באליהו הנביא כידוע 
]"פינחס זה אליהו"[, ואיזבל היא גלגול כזבי, ואחאב הוא 
ולהרוג את  ואחאב רצו להתנקם  לכן איזבל  זמרי,  גלגול 
אליהו, כיון שהוא היה פנחס שהרג אותם בגלגול הקודם 

במעשה זימרי.
וה' יאיר את לבנו ויפתח את עינינו בתורתו.

בלעם זכה לכך מאחר 
שהתפלל "תמות 
נפשי מות ישרים 

ותהי אחריתי כמוהו", 
וה' נענה לתפילתו 
שהתגלגל בנבל 

שהיה יהודי

ב

 הקשר הנסתר שבין בלק לבלעם • ושניהם כנגד משה • בתחילה לבן, אחר כך נבל, 
 ובסוף שתי דובים • פינחס והקשר ליוסף הצדיק • וגם זמרי וכזבי • ובסוף-בסוף:

פינחס זה אליהו, וזמרי וכזבי רדפוהו עד חורמה



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

פרשת השבוע אנו לומדים על כוח הרצון שיש 
התעקש  בלעם  בראשית.  סדרי  לשנות  בכוחו 
את  לקלל  ללכת  אם  השם  את  לשאול  שוב 
"לא  נענה  הקודמת  שבפעם  לאחר  ישראל, 
תלך עמהם", ומלאך ה' אמר לו בחלום "לך עם האנשים". 
ומפרשת הגמרא )מכות י, ב(: שבדרך שאדם רוצה לילך 
מוליכין אותו. ידועה אף האמרה "אין לך דבר העומד בפני 

הרצון".
כי  שטוענים  לילדינו  פונים  עצמנו  את  מוצאים  אנו 
אינם יכולים לעשות דבר פלוני או אינם מסוגלים לדבר 
אלמוני, ואומרים להם: "אם הייתם רוצים באמת – הייתם 
מצליחים. אתם אומרים שאינכם יכולים מחמת שאינם 

רוצים די".
אך בתוך לבנו אנו מהרהרים: כיצד 
יתכן שבכח הרצון יכול האדם – על כל 
מוגבלותו – להשיג את כל שאיפותיו? 
והרי כל בר דעת מבין שסוף סוף האדם 
ועומד  התלוי  מאוד  מוגבל  יציר  הוא 
בכל ענייניו בחסדי הבורא יתברך שמו, 
להמליץ  נוהגים  הקדמונים  שהיו  וכמו 

על האדם "היום כאן ומחר בקבר".
אמרו  והלא  השואל:  ישאל  עוד 
רחמנא  "אנוס  א(  כז,  )נדרים  חז"ל 
תורה  ניתנה  שלא  משום  פטריה", 
מטה  ליצורי  אלא  השרת  למלאכת 
אלא  שוות  ודעותיהן  פרצופיהן  שאין 

כל אחד ואחד עם המוגבלויות על פי דרכו, ואם כן, איך 
הרצון",  בפני  העומד  דבר  לך  ש"אין  לכולם  כלל  כללו 
שמשמע שאין דבר היוצא מן הכלל הזה, ואין שום פטור 

לאף אחד בשום ענין?

פצצה חודרת שריון
נניח בצד את השאלות שאנו מקשים על כח הרצון, 
וננסה להגיע למעשה: מה עושה אדם שחפץ לטפח רצון 
בלבו או בלב בנו, אבל מרגיש הוא שהרצון אינו מפותח 
איך  כזה?  במצב  לעשות  האדם  צריך  מה  בליבותם.  דיו 
מפתחים רצון בלב של ילד או מבוגר המיואש מעצמו, איך 

נגרום לו שירצה באמת לעשות את הדרוש ממנו?
לנקודה  לב  נשים  הנ"ל  השאלות  על  לענות  כדי 
של  חייהם  בסיפורי  רבות  מאריכה  התורה  מעניינת: 
האבות הקדושים, וכן הש"ס בבלי וירושלמי והמדרשים 
חייהם  מהווי  רבות  ועובדות  בסיפורים  לאורכם  שזורים 
של התנאים והאמוראים. הסיבה לפירוט הנרחב באותם 
עובדות וסיפורים היא כמו שנאמר בדברי חז"ל )תנדב"א 
יגיעו מעשי  לומר אימתי  חייב אדם  "לפיכך  רבה פכ"ה( 

הגנוז  הכוח  לאמור:  ויעקב".  יצחק  אברהם  כמעשה 
בסיפור הוא בל יתואר. זוהי דרך יחודית שממומשת בכל 
חשק  ויוצרת  שינויים  באדם  המחוללת  בתורה,  סיפור 
להתדמות אל גיבור הסיפור. פתאום הוא מוצא את עצמו 
השתוקק  לא  כלל  הוא  אמש  שעד  לדברים  משתוקק 

אליהם. סיפור הוא ממש פצצה חודרת שריון!
ולגבי מה שהיה חסר בהבנתנו לגבי חוזק כח הרצון, 
לפעול  ומעצמו  מכוחו  להאדם  אין  שאכן  ונאמר  נענה 
אך  העליונה,  הגזירה  הסכמת  מבלעדי  גדולה  או  קטנה 
את זה מקבל האדם שרוצה בכל ליבו – סיוע מיוחד מן 
השמים שיוכל להביאו לידי גמר, שכן אמרו חז"ל )מכות 

שם(: "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו".
שם,  המהרש"א  דברי  נפלאים 
וזה לשונו: בדרך שאדם רוצה מוליכין 
אותו,  ש"מוליך"  קאמר  לא  אותו, 
והוא  אותו,  "מוליכין"  אלא  הקב"ה, 
על פי שכתבנו בכמה מקומות, שכל 
מחשבה ודיבור ומעשה האדם – הנה 
אם  ענינו,  לפי  מלאך  לו  בורא  הוא 
שכפי  אמר...  כן  ועל  לרע;  אם  לטוב 
רצונו ודעתו של אדם "מוליכין אותו" 
אותן המלאכים הנבראים מאותו רצון 

ומחשבה אשר בו!
הם  הקדושים  המלאכים 
אנחנו  כאשר  להצליח  לנו  שעוזרים 

רוצים באמת!
ובזה יובן כיצד נדרוש מהאדם שיהיה לו רצון לדברים 
כוח  כי ברצון האמיתי הוא מוריד  ויעמוד בהם,  נשגבים 
גדול משמים לסלק את כל המכשולים העומדים לאדם 
על הדרך, ולגרום להצלחת האדם בדבר ההוא, כי יש לו 

סייעתא דשמיא מרובה להוציא את הרצון לפועל.

תמיד אפשר לרצות
הגה"ח  המשגיח  אמר  הענין  בזה  נפלאים  דברים 
גד  מסילות  בספר  שהובאו  כפי  זצ"ל  אייזנר  גד'ל  רבי 
)עמוד נ"ב(: היה רגיל לפרש מה שמוזכר ב"שפת-אמת" 
הוא  באמת  שהרצון  באמת",  "הרצון  לשון  פעמים  כמה 
כל  מלפניו  שדוחה  עד   – חזק  כה  הוא  הוא  כשהרצון 
הרצונות האחרים. כי לרצות אפשר תמיד, ואם היה אנוס 
אי  כי  כי לפחות שיהיה הרצון,  כאילו עשאה,  נחשב  גם 

אפשר לפטור את עצמך מהרצון...
הגדול  כוחו  זהו  לבכם!  בכל  חפצו  השתוקקו,  רצו, 
של הרצון; הרצון לחיות, הרצון להתקדם, הרצון ללמוד, 
אבינו  רצון  לעשות  הרצון  לפרוח,  הרצון  לגדול,  הרצון 

שבשמיים!!!

ב

הכוח הגנוז בסיפור 
הוא בל יתואר. 

זוהי דרך יחודית 
שממומשת בכל 
סיפור בתורה, 

המחוללת באדם 
שינויים ויוצרת 

חשק להתדמות אל 
גיבור הסיפור

רק תרצה

מוסדות "אמונת ציון"                            מערכת הגליון

 מזלא טבא וגדיא יאה 
ברכת מזל טוב חמה ונרגשת לידידינו הנערץ המחנך הדגול 

הרב החסיד בעריש הכהן גוטשטיין שליט"א
מפקח דתלמוד תורה אמונת ציון

 לרגל נישואי הבת 
עב"ג בשעה טובה ומוצלחת

 יהי רצון שהזיווג יעלה יפה וויזכו להקים בית נאמן בישראל 
דורות ישרים ומבורכים ובנין עדי עד אכי"ר



איתי שהמפקח הרב גוטשטיין שליט"א במדור 
"חנוך לנער" השבוע התעכב על הגמרא )מכות 
י, א( שרש"י מביא אותה בהמשך בסגנון שונה 
מעט, כאשר מסביר למה המלאך אישר לבלעם להמשיך 
ש"בדרך  מחמת  בדרך,  לעומתו  שניצב  לאחר  בדרכו 

שאדם רוצה לילך מוליכין אותו".
שבכל  נמצא  הזה  במשפט  נעמיק  שאם  חושב  אני 
חייו ניצל בלעם את המשפט הזה ועשה ממנו מטעמים 

שאף אחד לא היה חולם.
תראה את מהלך חייו של הרשע הזה. בן אדם נחות 

ושפל שלא הניח עבירה שלא עבר 
תקנה,  חסר  וחמדן  גאוותן  עליה, 
וחיגר  אחת  בעין  עיוור  ולקינוח 
ברגל אחת... מה אתה מצפה שיצא 
ממנו? כמה היית שם עליו? אגורה 

לא!
רוצה  אני  התעקש:  הוא  אבל 
להיות נביא! נכון שאני שקוע מעל 
האף בכל הטומאות שבעולם, אבל 

אני לא מוותר על רוח הנבואה!
ליהודים,  גם  קורה  זה  תבין: 
בעבירות  שקועים  שהם  שלמרות 
להשם.  קשורים  להיות  רוצים  הם 

מהטומאה  להיחלץ  רוצים  שהם  הולך  זה  אצלם  אבל 
ולעלות לקדושה, אבל בלעם ברוב חוצפתו מסביר לכולם 
בטוב טעם שהוא לא מוותר על שום פיפס של טומאה, 

אלא רוצה למשוך את רוח הנבואה אליו לתוך הטינופת!
ומה עונים לו משמים?

אם אתה בוחר כך – בסדר. בדרך שאדם רוצה לילך 
מוליכין אותו. יש לך כח בחירה ביד; אם זה מה שבחרת 

– זה מה שתקבל!
שלו  הבוץ  בתוך  יושב  והמטונף  הטמא  בלעם  ואז 

וממשיך לקבל מסרים משמים!
אתה מבין את העוצמות?

יושב בנאדם רשע מרושע ומטונף להחריד, כל חייו 

כבוד  לעצמו  ולהרבות  לאחרים  להרע  מזימות  חורש 
נבואה.  לו  שתהיה  הוא  משאיפותיו  אחד  אבל  וכסף, 
לו את רצונו  ויושב בשמים לא שוחק עליו, אלא מביא 

בדיוק כפי שביקש!
זה נשמע הזוי, אבל כך רבינו הקדוש אומר בפירוש 
בליקוטי מוהר"ן )קצג( שלמחשבה יש תוקף גדול, שאם 
אדם יאמץ את מחשבתו וימקד אותה על כל דבר שהוא 
ביטוי  מוסיף  ורבנו  באמת.  יהיה  שכך  לעשות  יוכל   –
מדהים: "ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון 

– בוודאי יהיה לו. וכן בכל דבר"!
ולמה אני כל כך מתלהב מזה?

את  לחזק  ניסיתי  היום  עד  כי 
בכל  איתי  שהשם  בנפילות  עצמי 
מצב ורק צריך לרצות באמת והשם 
וכולי,  וכולי  לקדושה  אותי  יחזיר 
אך לא היו לי מספיק קבלות להציג 
ליצר הרע שמקשקש בליבי ומסביר 
לי בטוב טעם ש"לא יכול להיות דבר 
חינם,  מתנות  נותן  לא  הבורא  כזה, 
אם עשית עבירה יש לך צו הרחקה 

אוטומטי מהקדושה".
אחרי שראיתי מה בלעם הצליח 
אני  ליבו,  בכל  שרצה  לאחר  להשיג 
מוכן לעמוד מול החוטאים הגדולים 
ביותר, וגם אם זה יהיה אני חלילה, ולצעוק בביטחון: אם 
ארצה שהשם יהיה איתי והקדושה תחזור אלי – אצליח 
בוודאות! אם בלעם אּושר להמשיך אליו רוח נבואה לתוך 
הבוץ בגלל שרצה כל כך, למרות שזה היה נגד רצון השם, 
אני – שכל רצוני הפנימי הוא לחזור להשם ולכן אני רוצה 
שתחזור אלי רוח הקדושה – ודאי שאקבל את כל חפצי 

על מגש זהב!
קדושה  דברי  הזמן  כל  שאומר  לדאוג  עלי  מה?  רק 
זמן  הרבה  יעבור  אם  וגם  מהבורא,  ובקשות  ותפילה 
להתפלל  בשלי  אמשיך  אני   – זז  לא  שכלום  ואראה 
ולרצות ולדפוק על שערי שמים, ואף על פי שיתמהמה – 

עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, והוא יבוא!
)ליקוטי הלכות חדש ד(

אבל בלעם רצה באמת

ר

יושב בנאדם רשע 
מרושע ומטונף 

להחריד, כל חייו 
חורש מזימות להרע 
לאחרים ולהרבות 
לעצמו כבוד וכסף, 

אבל אחד משאיפותיו 
הוא שתהיה לו 

נבואה...

עצה בלב איש
מאת: משה ויסמן

 ָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים, ְוָלֵכן ֹלא ֵמִבין ַהְרֵּבה ְּדָבִרים. ִּפיְנָחס ָׁשַאל ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַהִאם ַלֲהרֹג ֶאת 
 ָּכְזִּבי ַּבת צּור ְוִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא, ֵהִׁשיב לֹו מֶֹׁשה ֶׁשַּיֲעֶׂשה זֹאת הּוא ְּבַעְצמֹו. ֲאָנִׁשים ֵמַהַּצד ֹלא ְמִביִנים: ַמּדּוַע ַּדְוָקא ִּפיְנָחס 

ָהָיה ָצִריְך ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּׁשִליחּות? ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת סֹוד ַהִּגְלּגּוִלים, יֹוֵדַע ֶׁשַּדְוָקא ַעל ִּפיְנָחס ָהְיָתה ֻמֶּטֶלת ַהְּמִׂשיָמה...

לצעירי הצאן

לא רואה את כל התמונה

yehielb.iyour@gmail.com - ציור: יחיאל בלאיש

מתוך מאמר ראש הישיבה



שפיזזו  מאירים  צללים  הטילו  הארוכים  נרות 
המדרש  בבית  שנתלו  הפרחים  על  בעליזות 
בלתי  המולה  הפיק  המדרש  בית  החג.  לכבוד 
בחסידי  עמוס  כשכולו  ולימוד,  מלמול  של  פוסקת 

זידיטשוב השוקדים על ה"תיקון" או לומדים גמרא.
ר' יוסף ]שם אמיתי[ ראה כי זמן עלות השחר מתקרב, 
סגר את הספר שבידו וקם בזריזות לצעוד לכיוון המקווה.
במעוטפי  מלא  כבר  היה  המדרש  בית  בחזרתו 

דקות  חמש  וכעבור  טליתות, 
החלו הציבור ברגש ובסערה את 

תפילת שחרית כוותיקין.
"אהבה  בברכת  הבכיות 
ובשעה  שחקים,  הרקיעו  רבה" 
לתפילת  הציבור  התייצב  שש 

העמידה.
פסע  התפילה  את  בסיימו 
פסיעות,  שלש  לאחוריו  יוסף  ר' 
ולשמאל  לימין  כדין  השתחווה 
ולאמצע, תפס בידו כרך משניות 

והחל לגמוע משנה אחר משנה.
ראשו,  את  הרים  זמן  כעבור 
להתנועע  ממשיך  שהרבי  וראה 
בתפילתו כבתחילה, הציבור כבר 
עוסק  אחד  וכל  להתפלל  גמר 
בספר אחר. ר' יוסף התעניין אצל 
ידיים,  בתנועות  לספסל  שכנו 
כי  צורה  באותה  לו  השיב  וזה 
יגמור  שהרבי  עד  יארך  רב  זמן 
הוא  עשרה.  שמונה  תפילת  את 
התהלים,  ספר  על  לו  הצביע 
כולו  את  לומר  יוכל  כי  לו  ורימז 

בזמן ההמתנה...
בכוונה  תהלים  לומר  והחל  להצעה,  נענה  יוסף  ר' 

ובדבקות, הלוא יום הילולת דוד המלך היום!
ק-ה  תהלל  הנשמה  כל  תרועה,  בצלצלי  "...הללוהו 

הללוק-ה".
ר' יוסף סגר את ספר התהלים, והרבי עדיין מתנדנד 

על מקומו בדבקות כאילו הרגע החל בתפילה.
עייפות פשטה באיבריו של ר' יוסף, ועם פיהוק רחב 
שהוא  תוך  קצרה,  למנוחה  לאכסנייתו  לפנות  החליט 

מבקש מיהודי להעירו כאשר מתחילה חזרת הש"ץ.
כבר  ודאי  בבהלה:  יוסף  ר'  התעורר  שעתיים  כעבור 
אולי  אותי?  העירו  לא  למה  הש"ץ!  חזרת  את  סיימו 

הפסדתי אף את ה"אקדמות" מפי הרבי!
ומבעד  הכנסת,  בית  לכיוון  ואץ  ממיטתו  זינק  הוא 

לחלונות ראה את הרבי מתנועע בתפילת הלחש...
בתחילה חשש שמא זו תפילת המוסף, אך כשראה 
את בית המדרש הריקני הבין כי זו אותה התפילה שהרבי 

החל בשש לפנות בוקר!
מספר  למד  המשניות,  מול  יוסף  ר'  התיישב  שוב 
פרקים עד שתם כח ריכוזו, והרבי ממשיך בתפילה ללא 

הרף.
סבלנותו של ר' יוסף פקעה אלף פעמים עד שהרבי 
לבית  בריצה  נכנסו  החסידים  לאחוריו.  פסע  הקדוש 

המדרש, והש"ץ החל בחזרת התפילה.
בשעת אחר-הצהריים מאוחרת יצאו החסידים מבית 
המדרש, ור' יוסף פנה עם עוד קבוצת חסידים לביתו של 

הרבי, שם יאכלו סעודת יום-טוב.
לאחר קידושא רבה נטלו את ידיהם לסעודה. ר' יוסף 
לעס את חלתו היבשה כשהוא מחכה לקבל את מנת הדג 
שלו, אך המשרת התרוצץ בין האורחים ודאג לכולם חוץ 

מלר' יוסף.
תפסו  לידו  המשרת  כשעבר 
ר' יוסף בדש בגדו ולחש לו בקול: 
באריכותו,  אותנו  מצער  "הרבי 

ואתה בשלילת מנות!"...
הלחישה  את  שמע  הרבי 
ממקום שבתו ב"מזרח". תחילה 
ואז אמר  יין,  כוס  יוסף  לר'  שלח 
לו: "יוסף, אתה אומר שאני מצער 
אותך? אתה יודע הלא שיש כאן 
הרי  ואני  אדם,  בני  מאות  כמה 
צריך לתקן את נפשו של כל אחד 
הצטרכויותיו  לכל  ולדאוג  מהם 

משרוך נעל ועד דירה".
"אתה  ואמר:  הרבי  המשיך 
ילדים  שני  בביתך  השארת 
שניהם  היום  אך  בריאים, 
עד  הגיע  אף  מהם  ואחד  חלו 
פעלתי  ובתפילתי  מות,  שערי 
והמשכתי לו חיים. על השני לא 
מאחר  בתפילה  כך  כל  השגחתי 
והיה במצב סביר, אך כעת הורע 
גדולה.  בסכנה  כעת  והוא  מצבו 
מאריך  אני  למה  מבין  אתה 

בתפילה?".
סוס  על  רכב  החג  יצא  כאשר  ומיד  נחרד,  יוסף  ר' 
מדויקים  היו  הצדיק  דברי  כל  כי  גילה  וכמובן  לעיירתו, 

ומכוונים.
כעת הבין ר' יוסף כי למרות שלפעמים איננו מבינים 
אך  היא  ומטרתו  כונתו  שכל  הרי  הצדיק,  מעשי  את 

להיטיב עמנו, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא.
)אחיינו מהרי"א מקומרנא בספר זוהר חי סו"פ בראשית(

סיפור השבוע
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לא סתם

ה

'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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רבי צבי הירש מזידיצ'ויב זצ"ל
נולד: בשנת תקכ"ג, בסאפרין שבצפון הונגריה.
 מרבותיו: רבי ברוך ממז'יבוז', החוזה מלובלין, 

המגיד מקאז'ניץ ועוד.
מתלמידיו: ה"דברי חיים" מצאנז, ה"בני יששכר", ועוד.

ספריו המפורסמים: עטרת צבי, סור מרע ועשה טוב, ועוד.
נפטר: בן 68.

פשר  את  מלבוב  יעקב"  ל"ישועות  רבינו  הסביר  פעם 
ואין  הכל  הוא  יודע  שלכאורה  למרות  רבותיו,  אל  נסיעותיו 
להם דבר לחדש לו: "יודע אני במר שבקי בכל מסכת עירובין 
ישר והפוך; אך בטוחני, שאם יתוודע לכם על מקום בו קיים 
כיום "מבוי העשוי כנדל" – תטרחו ותסעו שמה כדי לראותו 
במוחש. כך אני, למדתי הכל בספרים ובאותיות דוממות, אך 

אצל צדיקי החסידות אני רואה את התורה חיה במוחש!"...

 שש שעות שמונה-עשרה. מצבתו של מוהרצ"ה זצ"ל
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תשובה:   העולה לתורה, בעל הקריאה ואפילו הגבאי, 

צריכים לעמוד בשעת קריאת התורה ואסורים אף 
להישען.

שניתן  מ"א(  פ"ג  )מגילה  במשנה  נאמר  הרחב דבר:  

לקרוא את המגילה בין בעמידה ובין בישיבה, ובגמרא 
)כא, א( הביאו על כך ברייתא: "מה שאין כן בתורה", 

ופירש רש"י: "שאין קורין בתורה בצבור מיושב".
הקב"ה  מדברי  מקור,  לכך  הגמרא  מביאה  בהמשך 
וללמוד את  למשה כאשר התעתד לעלות להר סיני 
התורה: "ואתה פה עמוד עמדי", משמע שמשה צריך 

לעמוד, ואף הקב"ה כביכול עמד.
צריך  ס"א(:  קמא  )סי'  ערוך"  ה"שולחן  פסק  וכך 
לקרות מעומד, ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמּוד 
אסור, אלא אם כן הוא בעל בשר. ומוסיף הרמ"א: וכן 

החזן הקורא ]דהיינו ה"בעל קורא"[ צריך לעמוד עם 
הקורא, וה"משנה ברורה" )סק"ה( מוסיף שגם הגבאי 
]"הסגן" כלשונו[ העומד ליד הבימה צריך לעמוד ולא 

לסמוך את גופו בשום דבר.
לסיום, נתעכב על פסק השולחן ערוך ש"בעל בשר" 

יכול להקל בכך:
ראשית, המשנה ברורה )סק"ד( מסביר שלאו דווקא 
בעל בשר אלא גם אדם חולה או מאוד זקן שקשה לו 

לעמוד בלי להישען יכול להקל.
שנית, גם הם צריכים להיזהר שישענו בצורה רפויה, 
דהיינו שגם אם יקחו מהם את הדבר עליו הם נסמכים 
וזה סימן שההישענות אינה מוחלטת. רק  יפלו,  לא 
במקרה שסמיכה קלושה כזו אינה מספיקה לו, מותר 

גם בהישענות מוחלטת )שם(.

האם מותר לקורא בתורה לשבת או להישען?
שאלה:

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

פתגם השבוע
ילדים גדלים לאט לאט

 ולכן יש לנו הרבה זמן ללמוד איך להתנהג איתם

 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

שלושים איש שהם 10,000
אותי  שואלים  אם 
ההצלחה"  סוד  מהו 
הגדול  הגאון  אומר 
כך:  "אוַמר  אלבז,  ראובן  רבי 
אסור להתייאש משום מקום, 
כמו  אדם,  ומשום  עיר  משום 
בליקוטי  נחמן  רבי  שאומר 
יהודי  כל  ו'(,  )תורה  מוהר"ן 
הוא 'כתר' וצריך להכניס בו כל 
אבנים טובות שאפשר למצוא, 

כל נקודה טובה כל דבר טוב.
שאירע  מה  לך  "אספר 
משלושים  למעלה  לפני  עימי 
כאשר  אלול,  בחודש  שנה 

ממני  וביקש  לעירו  אותי  לקח  מאילת  משטרה  מפקד 
למסור שיעור באומרו 'אני אמלא לך אולם'. הגענו לשם 
ומצאנו אולם ובו ששה אנשים. נסעתי מפה, מירושלים, 
עד לעיר אילת, ובשל הריחוק הייתי צריך להישאר שם 
לישון, שלא כדרכי שכשיוצא אני למקומות חוזר אני עוד 

באותו היום לביתי.
עוד  זה  הרב,  כבוד  דאגה  'אל  מפקד:  אותו  לי  "אמר 
יתמלא, אל דאגה, עוד יגיעו'. – ובמה היה מדובר, בצריף 

שאמור להכיל עשרים-שלושים מקומות...
'נו,  ואמרתי:  חייכתי  התמלא.  אכן  האולם  "לבסוף 
שלושים איש?', ואז הוא ענה: 'כבוד הרב, שלושים אנשים 

עשרת  כמו  הם  באילת 
אלפים בירושלים... ואני 
הרב,  כבוד  לך,  מבטיח 
האלה  מהשלושים  כי 
שנמצאים היום )בחודש 
תבוא  כאמור(,  אלול, 
ותמצא  בחנוכה  לפה 

הרבה יותר'.
כן  אמר  "וכאשר 
היה, בכל פעם שהגעתי 

התווספו אנשים!
שלאחריו  "באלול 
יהודי  אותו  אלי  ניגש 
 700 כי בפעם הבאה הוא מתחייב להביא  לי  ואמר  יקר, 
איש. אמרתי לו: 'אם אתה מביא 700, אני מביא את מרן 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל לאילת', וכך היה!
"וכך ברוך ה', הקמנו באילת תלמוד תורה של קרוב 
ל-500 ילדים וילדות, יש כוללים, יש שיעורי תורה, וכל זה 

התחיל משיעור שבתחילתו היו ששה אנשים...
במקומות  גם  קרה  הדבר  ואותו  באילת  היה  "כך 
אחרים – אופקים, דימונה, קרית גת ועוד. ומה שלומדים 
מקום  מאף  יהודי,  מאף  להתייאש  לנו  שאל  מכאן,  אנו 
ומאף עיר, כי אין לך יהודי שאין לו נשמה, ואין לך נשמה 

שאין לה ניצוץ – כי אין לך יהודי שאין לו שעה!".
)מגזין "ניצוצות" תשרי תשע"ה(

מתוך גליון 'ניצוצות', מגזין הלב לכל המשפחה

ניצוץ לשבת

"

אל דאגה, זה יתמלא. הרב אלבז בדרשת חיזוק

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
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בזכות יוסף הצדיק
כאשר  בלילה,  וחצי  לאחת  קרוב  הייתה  שעה 
לעבר  מוקדים  ממספר  יריות  להישמע  החלו 
מתחם הציון הקדוש של יוסף הצדיק, בו שהו 
בהילולת  המסורתית  הכניסה  לרגל  מתפללים  מאות 

הצדיק המתקיימת מידי שנה.
מרבית המתפללים, שכבר שהו מחוץ למתחם הציון 
שאר  הרצפה.  על  נשכבו  לאוטובוסים,  העלייה  בשעת 
החלו  הציון  מתחם  בתוך  נותרו  שעדיין  המתפללים 
וזאת על מנת  להיצמד לקירות המקבילים למקור הירי, 

למנוע פגיעות ישירות.

יריות שלא פסקו
ועד  יוסף'  קבר  'מנהלת  מעובדי  אדל"ר,  יוסף  נחמן 
לתקשורת:  בראיון  אמר  יוסף,  בקבר  לפיגוע  ראייה 
"נכנסנו לקבר יוסף הצדיק לרגל ההילולא שלו. הקבוצה 
השלישית של המתפללים כבר החלו לצאת לאוטובוסים 

לשמוע  התחלנו  ואז  בחזרה, 
יריות.

מוזר  היה  לא  זה  "בתחילה 
פיצוצים  ברקע  יש  תמיד  כי 
עם  ערבים  של  עימותים  ויש 
צה"ל, ופתאום החיילים התחילו 
מחסה,  לתפוס  לכולם  לצעוק 
ולהישאר  לקירות  להיצמד 
צרור  היה  זה  סגורים.  בחדרים 
לא  היריות  לרגע,  הפסיק  שלא 
פסקו במשך כמה דקות. בשעת 
להיות  שהולך  חשנו  כולו  הירי 
אסון גדול חלילה, אך בסופו של 
שמתוך  הנס,  גודל  התברר  דבר 
שנורו  כדורים  ומאות  עשרות 
נפגעו  המתפללים,  מאות  לעבר 

במצב קל רק 3 בני אדם. ממש נס גדול".
אם יש כאלו שחשבו לרגע שהיריות שאירעו בכניסה 
הם  להגיע,  להפסיק  המתפללים  לזרם  יגרמו  האחרונה 
התבדו במהרה. במועצת יש"ע פרסמו הודעה נחרצת בה 
הם מבהירים שהעליות יימשכו כסדרן, וכך כתב גם ראש 

מועצת שומרון.

פינה מיוחדת בלב
בראיון למגזין ניצוצות אומר יו"ר 'מנהלת קבר יוסף' 
הרב נתנאל שניר: "הכניסות לקבר יוסף הצדיק הוא לא 
יש מסורת עליה של אלפי שנים  דבר שהתחיל מהיום, 
לציון הקדוש. גם בחסידות ברסלב, שמור ליוסף הצדיק 
היה  שפירא  שמואל  רבי  שהשרף  ידוע  מיוחדת...  פינה 
מקפיד לפקוד את ציון יוסף הצדיק מידי ערב ראש חודש.
בישיבת  ללמוד  זכיתי  שנה,   25 לפני  עצמי,  אני  "גם 
"עוד יוסף חי" ששכנה אז במתחם הציון, ואף שם זכיתי 
שם  אלי  כשהגיע  רביה"ק  ולתורת  לברסלב  להתקרב 

באקראי הספר 'ליקוטי מוהר"ן'. זכור לי כבר מאז, שבכל 
של  רבות  קבוצות  רואה  הייתי  ר"ח,  בערב  ובמיוחד  יום 
חסידי ברסלב שמגיעים להשתטח בציון הקדוש כשמיד 
הרשב"י  לציון  בנסיעה  ממשיכים  היו  הם  מכן  לאחר 

הקדוש במירון".

שתי מכירות יוסף
הרב שניר ממשיך ומספר באריכות ובכאב על השנים 
הסכמי  כשבעקבות  תשס"א,  בשנת  יותר,  המאוחרות 
כשמאז  הקדוש,  מהציון  להתנתק  נאלצו  הם  אוסלו 
מתחם הציון חולל והושחת מספר פעמים וזאת בעקבות 
"כשראינו  קבוע.  באופן  למקום  מתפללים  כניסת  אי 
שכוחות הביטחון לא משתפים איתנו פעולה ולא נותנים 
לנו לארגן כניסות מאושרות לקבר יוסף, התחלנו להיכנס 
של  אישורים  ללא  הציון  למתחם  עצמאי  באופן  בלילות 

הצבא.

בשנת  הנורא  הפיגוע  ובעקבות  שנים  מספר  "לאחר 
במתחם  הי"ד  לבנת  יוסף  בן  הקדוש  נרצח  בו  תשע"א 
הציון, הצבא 'התעורר' והחל להפעיל ולתגבר את כמות 
הכניסות המאושרות למתחם הציון, וזאת במטרה למנוע 
כניסות שאינן בליווי צבאי. כיום בכל כניסה מגיעים אלפי 
עובר  הציון  מתחם  והעולם.  הארץ  רחבי  מכל  יהודים 
לפני  עשינו  העיקרי  השיפוץ  כשאת  פעם,  מידי  שיפוץ 
פסח האחרון לאחר הפוגרום הנורא שהתחולל שם. בכל 
כניסה יש מתחם הכנסת אורחים גדול הכולל את כל טוב 

הארץ לרווחת האלפים ואף תזמורת משמחת".
השליחות  תחושת  עם  דבריו  את  מסיים  שניר  הרב 
שהוא רואה בכך: "מוהרנ"ת זיע"א כותב בליקוטי הלכות, 
'שכל הצרות והגלויות מגיעים מפגם מכירת יוסף הצדיק'. 
בעיניי, בכל כניסה וכניסה אנו מתקנים את פגם מכירת 
יוסף, פעם אחת לפני אלפי שנים, והפעם השנייה לפני 

עשרים שנה כשהציון הקדוש נמסר לערבים ימ"ש".
'ניצוצות' חודש תמוז.  )הראיון המלא פורסם במגזין 

למנויים: 02-6231218(.
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