
 
 



מטותפרשת 

לא יחל דברו ככל היצא מפיו 
)' ג–' ל(יעשה 

ק רבי דוב "מסופר על הגה

א שיצא "עריש מטשעיבין זיעב

, בית המדרשמביתו בדרכו ל

ולפתע הבחין המשמש שאחד 

הכפתורים בבגדו של רבו פרום 

מיהר האיש והביא , ונוטה ליפול

חוט ומחט ועד מהרה תפר וחיזק 

אלא שבמהלך , את הכפתור

התיקון דקר המשמש את הרב 

נחרד המשמש מאד ופניו . בשוגג

הבחין הגאון במשמשו , חוורו

המבוהל והרגיעו שאין בכל 

אני חושש : משענה המש. מאומה

שעל מעשה זה יכניסו אותי 

: ענה הגאון מטשעיבין, לגיהנום

גם אם יכניסו אותך , אל תחשוש

. אני אוציא אותך משם, לגיהנום

אמר הגאון , בערוב ימיו

אתה זוכר שלפני : למשמשו

עשרות שנים הבטחתי לך שאם 

אני אוציא , יכניסו אותך לגיהנום

, ענה המשמש, כן? אותך משם

ר הגאון את מה ובכן אמ

אולם , אקיים, שהבטחתי לך

אל נא תקשה עלי , בבקשה ממך

מעשה ברבי שמעון בר יוחאי שהיה 

הולך בדרך וראה חשכה גדולה 

בוא , אלעזר' אמר לבנו ר. בעולם

ה לעשות "נראה מה מבקש הקב

ושלושים הלכו ופגשו מלאך, בעולם

אמר לו . להבות של אש יצאו מפיו

? מה אתה הולך לעשות, שמעוןרבי 

אני הולך להחריב את , אמר המלאך

. צדיקים בדור30כיון שאין , העולם

ש אני ממך מבק, אמר לו רבי שמעון

ותאמר ה"שתלך ותעמוד לפני הקב

הלך המלאך . בר יוחאי יש בעולם, לו

גלוי וידוע לפניך , ה"ואמר לפני הקב

ה לך "אמר לו הקב, ש"מה שאמר לי ר

העולם ואל תשמע לדברי והחרב את

הלך המלאך להחריב את , בר יוחאי

כשראה רבי שמעון את , העולם

אם אין אתה : אמר לו, המלאך

מסתלק מכאן גוזרנו עליך שלא 

עכשיו עלה . תעלה עוד השמימה

אם אין , ה"לרקיע ואמור לפני הקב

שלושים צדיקים יעמוד העולם בזכות 

ואם אין עשרים , עשרים צדיקים

, יעמוד העולם בזכות עשרהצדיקים 

וזה , ים או בזכות אחדיאו בזכות שנ

יצאה בת קול ואמרה אשרך רבי . אני

ה גוזר גזירה ואתה "שמעון שהקב

.מבטלה

)י הזוהר הקדוש"עפ

. את המלאכה

)'ג- ' ל(לא יחל דברו 

בעיר יאס שברומניה פרצה 

פעם מחלוקת בין בעלי הבתים 

ודינם הובא , ובין בעלי המלאכה

א "ק מאפטא זיע"לפני הרה

, שכיהן אז כרבה של יאס

כשהוציא את פסק הדין וזיכה צד 

: זעק הצד השני כשנגד, האחד

כלום גם כאן לא נמצא את 

ק "אמר להם הרה? האמת

אברהם אבינו , צאו וראו, מאפטא

ת בין "רסם את אחדות השישפי

הוא לא נשתבח במידת , האומות

אף יצחק אבינו שמסר . האמת

לא נתייחד ' נפשו על קידוש ה

ורק יעקב אבינו . במידת האמת

את עשו והוציא ממנו " רימה"ש

וניהל את עסקיו עם , את הבכורה

רק הוא נשתבח , לבן הרמאי

תתן אמת . (במידת האמת

ו ללמדנו שאין האמת ז). ליעקב

יש ואדם , שנדמה לכל אחד

נראה כעושה דבר שלא כדין 

.והוא כולו אמת

:זמני כניסת השבת
7:25: א"ת7:09: ירושלים

:זמני יציאת השבת
8:59: ת"ר8:28: א"ת8:25: ירושלים



רופאהירקן שנעשה אברהם 

,אברהםששמוענייהודיירקותסוחרבבגדדחירבותשניםלפני

שגידלירקותמכרבה,בבגדדהעמוסבשוקקטנטנהחנותהיתהלאברהם

עודהיהלאמאודאותוואהבוהירקןאברהםאתהכירוכולם,בגינתו

במחיריםסחורתואתלמכורהשתדלהוא ,כמוהוטובשםעםבשוקרסוח

לאלאברהם.ובמשקלבמידההירקותאתשקלהוא,נפשלכלהשווים

,האנשיםכלאלוידידותימרוצההיהתמידאולם,בשפעפרנסההיתה

אברהם.ואדםאלוקיםבעיניחןלמצואוהשתדלשמיםביראתהתנהג

ולשאוללהתענייןהיהונוהג,כאחדוערביםיהודיםלקוחותיוכלאתהכיר

,אחדלכלטובהעידודמילתבפיוהיתהתמיד,ונכדיהםילדיהםלשלום

אשתוהיתהכאשר,כךבשלטובהלווהחזירואותוהעריכווהאנשים

משיבאברהםהיה,לחיותנאלציםהםבוהצמצוםעללפעמיםמתלוננת

הריהשםברוך,הבריותבעינילקנאהשאגרוםרוצהאתהאם:ברכותלה

.נתלונןנאאל,מילדינוונחתלראשנומעלגגלנווישלאכולמהלנויש

שנוצרובשמיםהמלאכיםאך,בגורלוושמחבמועטהסתפקאמנםאברהם

מעלהשלדיןמביתותבעובעדוטובהמליצו,הטוביםממעשיוכתוצאה

אתקיבלהדיןבית.המצוותקיוםעללוהמגיעמהשכרקצתלולתת

לאהשטןאפילו,בחייוהעושרבברכתיזכהשאברהםוהוחלטההמלצה

חשבהערמומיהשטן,להיפך,אברהםשלבגנותומשהולהגידהיה לויכ

כאשרבצדקותויעמודהאםאברהםיתנהגכיצדנראההבהבליבו

עםמאשרעשיריםעםלהסתדריותרלוקלכיהשטןידעמנסיונו,יתעשר

. מרודיםעניים

הוא,הממלכהשלהשליטהגדולהכליףשלשנתונדדהלילה אחד

שוניםוצמחיםבפרחיםמלאהיפהגינההיתהשםארמונולגגעלה

ישבלידו,בכוכביםוהביטבכורסההתיישבהכליף,משכרריחהמפיצים

בכוכביםמביטהיההאסטרולוג,נהוגשהיהכפי,שלוהאישיהאסטרולוג

,ישראלשונאהיהזהאסטרולוג,האישיעתידואתלכליףואומרובמזלות

הכליףשעללפרשושיוכלסימןאואותאיזהלחפשמשתדלהיהתמידו

הוכחהלמצואהתאמץהוא,שבארצוהיהודיםנגדקשותגזירותלגזור

הצליחלאכהעדאולם,היהודיםכלאתלגרשחייבשהכליףלכך

והביטוהארמוןגגעלשניהםכשעמדועתה,המרושעתבמשימתו

נפלמכןולאחרהשמיםבקצהשזרחבכוכבלפתעהבחינו,בכוכבים

עלמידיהסברמהאסטרולוגודרשלמראהנחרדהכליף,וכבהלמטה

האם,אמרהמלךאדוני,זממואתלבצעכדירגעאיבדלאהלה,התופעה

לא ,דודהמגןהיהודיהכוכבזההריקצוותששההיושנפלשלכוכבראית

פירושו,לדעתךדברשלפירושומהאולם,הכליףהשיבלכךלבשמתי

צומידלהוציאעליךולכן,דעךבמדינתךהיהודיםשלכוכבםכידברשל

תיכףהמדינהאתלעזובזקןועדמנערהיהודיםכלעלכיהקובעמלכותי

. האסטרולוגהסביר,יותראליהלשובולא,ומיד

ברכהומביאיםמיסיםמשלמים,לינאמניםהיהודייםהאזרחיםאבל

לךדע,הכליףאדוני?סיבהכלללאכךסתםלגרשםאוכלכיצד,לארץ

ולממלכתךלךגדולהסכנהנשקפת,משקריםאינםבשמיםהכוכביםכי

תלויהבעתידהצלחתךכל,השמיםמןעליךשציוומהתעשהלאאם

הכוכבים לשליטתמחוץנמצאיםהיהודיםכישמעתיאניאולם",זהבדבר

עלמשגיחבעצמוהאלוקיםכי,עליהםנאמרלישראלמזלאין,והמזלות

לאזהאוליכןאם,ומזלותלכוכביםגורלםאתמוסרואינו,אברהםבני

צודקוהנבוןהחכםהכליף",הנרגשהכליףשאל"שלהםהכוכבהיה

לפיוזהדברכילומרליתרשהאולם,הערמומיהאסטרולוגאמר"כתמיד

פיעליוםהיוםבחיימתנהגיםהם אםזה רק,משלהםמזלליהודיםאין

תחתונמצאיםוהמזלותלכוכביםמעלעומדיםהםאזי,ומצוותתורה

אתמסבהואגםהבוראאז, לאאםאולםהבוראשלהישירההשגחתו

הדברהואכךאם.העמיםשארמכלבמזלםשוניםאינםואזמהםפניו

אינםשהיהודיםראשית,דבריםשניכעתלילהוכיחעליך,הכליףהשיב

אתליתוכיחאם,בהםבגדשמזלםשנית,התורהמצוותאתשומרים

אדוניתסתפקהוכחותבאיזו",היהודיםלגירושצומידאוציאשניהם

"מלכותיבכלביותרהחכםאתה",בזהירותהאסטרולוגשאל"?הכליף

בהרהוריםשקעהאסטרולוג.זהבעניןעליךסומךואני,הכליףלוהשיב

לויקראליףהכ,שמיםויראמרודענייהודינמצאהבה:אמרמכןולאחר

המזללוישחקאם,לגביוכישוריםלושאיןבמקצועלעסוקעליוויטיל

ושומרשמיםיראיישארזאתעםויחד,יתעשרואףבכךיצליחוהוא

מתחייבאניכזהבמקרהעימיהצדקאיןכיהואסימן,כמקודםמצוות

המקוריתלהצעתוהסכמתואתבכךונתן,הכליףאמריעשהכך.בנפשי

.האסטרולוגשל

,האסטרולוגיועצובלוויתמהארמוןהכליףיצאבבוקרלמחרת

מהרה ועדבגדדלרחובותיצאוהם,פשוטיםבבגדיםמחופשיםכששניהם

, ביותרהעניהחנווניכאןמיושאלושוניםאנשיםאלפנושם,לשוקהגיעו

הואמיששאלונוספתלשאלה,"הירקןאברהם":אחדפההיתההתשובה

אברהם"זהההתשובההיתה?החנוניםבקרבביותרשמיםוהיראההגון

הלה, היהודיהירקןלאברהםלקרואהכליףשלחלארמוןבשובם,"הירקן

שאל,"שמךמה",מפחדרועדכשהואיכולהכלהשליטבפניהופיע

השיב , בירקותסוחר"?ידךמשלוחמה", השיב"שמי אברהם",הכליף

לא ,רופאלהיותרוצההואאםושאלהמשיךהכליףכאשראולם,אברהם

אמרהכליף,חשבונועללצוןחומדוהכליףלולועגיםכישבכי ח, השיב

ושמך יהיה רופאאתהמעכשיו:לוואמרביותררציניותכוונותיוכי

שהואהיחידהדברכיוטעןרחמיםאברהםביקשואלש."אברהםדוקטור"

כיואמרבשלועמדהכליף.וסוגיהםלמיניהםירקותזהקצתבומבין

לעבודללכתאברהםעלציווההוא, עורריןעליהשאיןפקודההםדבריו

.החדשבמקצועומעשיועללוולדווחלחזורמכןולאחר,כרופאחודש

אשתו,ועצובכסידחיוורהיההוא,ראשוחפויאבללביתובאאברהם

סיפראברהם,רפואילטיפולוזקוקחולהשהואבטוחהוהיתהבוהביטה

שאיןהריהדברהואכךאם,הכליףאצללושהיההמוזרשיחהדועללה

הוא,רופאלהיותעליךרופאשתהיהרוצההכליףאם,אמרה,לעשותמה

לךאיןורופאלתפקידאותךמינההוא,ממךלצחוקלעצמולהרשותיכול

החנותאתמכראשתובקולשמעאברהם.הדיןאתלקבלאלאברירה

באחדנאהדירהושכר,חדשיםבגדיםלעצמוקנה,כסףקצתלווה,הקטנה

"הרופאאברהם"הדלתעלשלטתלההוא,בגדדשלהמהודריםבעיםוהר

,שוניםאנשיםלבואהחלומיד,פלאאיזהוראה,לפציינטיםוהמתיןישבו

עשיריםסוחריםהיוהחוליםרוב,אחראוזהמיחושעלמתלונןאחדוכל

האזיןאברהם,'וכושינהנדודי,בטןכאביראשכאביעלשהתלוננו

וכתוצאהמדייותרדואגהואכיאמרמהםלאחד,לבבתשומתלכולם

,עצמואתלאכולולא' בהמבטחולשיםעליולכן,הרעההרגשתומכך

רקימיםשבועבמשךלאכולעליווכימדייותראוכלהואכיאמרלשני

ובוקטןבקבוקבעצמושהכיןתרופהנתןאחרלחולה,ופירותירקות

שלועצותיולתרופותיו,פלאגררופלא,ופירותירקותממיץשהכיןסירופ

העירברחבינתפרסםהחדשהרופא,רגילהלאהשפעההיתהאברהם

עלמזהפחותולא,חוליםלרפאכוחועלנפלאותסיפרוואנשיםבגדד

כפישילםאחדכל,גבוהיםמחיריםלקחלאהוא,לחוליםהאנושיתגישתו

.חינםרפואיטיפולאצלוקיבלוענייםואילו,יכולתו



שהיועשיריםחולים,בשפעפרנסההיתהלאברהםכימאליומובן

מתנותלביתוושלחורחבהבידלושילמוטיפולועלתודהאסירי

ראשואתסיחררהלאצפויההבלחיההצלחהאולם,ערךיקרות

ומפעםירקותממנוקוניםשהיוהענייםלקוחותיואתשכחלאהוא

ונשארבסתרצדקההרבהגם נתןהוא, ירקותלהםשלחלפעם

החודשלוחלףכך. קודםשהיהכפישמיםויראעניוצנועיהודי

עלוחשבוןלו דיןלמסורכדיהכליףלארמוןהלךואברהםהראשון

השומריםלונתנולאהארמוןלשערבבואו,הרפואיותעבודתו

כךאם, לראותויכולאינוואישחולההכליףכיבאומרםלהיכנס

אברהם"הריאנילהיכנסלילתתחייביםאתםוודאיאברהםאמר

שגםמסתבר,המלךאדונינואתלרפאאשתדל' הבעזרת"הרופא

הכניסוומידהמפורסםהחדשהרופאעלשמעוהארמוןשומרי

המושלאתאברהםמצאהכליףשללחדרבבואו,פנימהאותו

הסתבר,מכאביםומתפתלבידוצווארואתאוחזהמיטהעלשרוע

יכולתמבליבגרונונתקעההעצםאולםדגשלעצםבלעהכליףכי

מאמציוכלאיומיםכאביםהרגישהוא,אותהלהקיאאולבלוע

אתגירשהכליף,המצבאתהרעורקהעצםאתלהוציאהרופאים

הואוכיזהמסוגלעזרהזקוקהואאיןכיבאומרובחרפההרופאים

.המוחאתלושיבלבלומבליבשקטלמותיוכל

באתיהרופאאברהםאני"בנימוסאברהםאמרהמלךאדוני

שלשמואתששמעהכליף,להמשיךיכולהיהלאיותר" ....כדי

והחלשהשתעלעדוצחקצחק,פרועבצחוקפרץהרופאאברהם

,בגרונותקועהשהיתההעצםאתגםירקהואהכלעםיחד,להקיא

והרגישהקצהאלהקצהמןהכליףשלרוחומצבנשתנהרגעבן

שלכשחיוךמהמיטהקפץהוא,היוכלאנעלמווכאביויותרטוב

אתהצלתאתה,ידיובשתיאברהםאתוחיבקפניועלנסוךאושר

הכליףשאל,יקיריאברהםכךעללךלגמולאוכלכיצדחיי

לאשהואבאומרולהתנצלשניסההמופתעאברהםאתהמאושר

יתברך שהוא' הזההכליףחייאתהצילשבאמתומי,מאומהעשה

המלךלאדונירפואהששלחזההוא,לעשותומפליאבשרכלרופא

ובאמצעותךידךעלהרפואהאתשלחהריהואאולם,אברהםאמר
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,שליהמיוחדהיועץעםלגמורקטןעניןעדייןלנוישאולם.האישי
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אתהלוואמרבכוכביםלחוזהלקרואהכליףשלחמיד,היהודים

עלשיעצתהרעהבשלראשךאתואבדתהתחייבת בנפשךידידי

לחזותחייבשהייתהריבכוכביםחוזהבאמתאתהאם,היהודים

שנפלכוכבשאותונדמהליאולם,הכוכביםבמהלךזוהתפתחות

לרגליעצמואתהפילבכוכביםהחוזה,שלךהאישיהכוכבהיה

אתמפקידשהואאמרהכליףאולם,נפשועלרחמיםוביקשהכליף

במקצועי,אברהםאמרהמלךאדוני,הרופאאברהםבידיגורלו
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ודאי, בראשמקוםבכלהקופץוהואהמדבריםראשון

. כןהדבראיןאולם, בחייועולמויראהשהוא

מדינותפניעלושלחםבניםשנילושהיולמלךמשל

אחתלמדינההאחדאתושלח, עולםהליכותללמוד

ואת, גדולמלךלבןכיאותוהדרפארברובגדולבכבוד

נודעשלאעדבביזיוןכמעטפשוטכאיששלחהשני

המדינהאתראההראשוןוהנה, הואמלךבןכיאפילו
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.המתנשאהגאווהובעלהנכנעהעניובעניןהדברכן
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בזמןכיאם,והעניוהנכנעאולם,בלבדקצרזמןאלא

במשךהרי,לונשמעיםואיןאותומכיריםאיןהראשון

ומקבליםאופיועלועומדיםטיבועלעומדיםהזמן

.ברצוןמרותו

א"ט הקדוש זיע"בשם הבעש
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אחדאתא"זיעמסלנטישראלרבי

במצוותמאדמדקדקהתלמידים

ליצוקמרבהוהוא,ידייםנטילת

, רבובשפענדיבהבידמיםולנסך

לאאותווביקשליואלו קרא

מחובתואיןכי,להבאכןלהתנהג

פעםבכללכתתיםהמשואבשל

מיםלשאוב,לבאררגליואת
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הדלייםמשאתחתכפוףוללכת

להדריוכלשמישהובכדי,'וכו

.ילת ידייםנטבמצוות

עמהם אנכי בצרה

הראשונההעולםמלחמתבימי

,לעולםרבותפורענויותכשבאו

"חייםחפץ"הבעלק"הגהידעלא

היוםכלנאנח' והי,מנוחהא"זיע

פעם.ישראלשלצרותיהםעל

הלילהבאמצעאשתוהרגישה
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,מראשותיותחתכשידיוספסל

השיב,הדברלסיבתלשאלתה
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יהודלהקשיב לכל י

מבריסקחייםבהגאון רבימעשה

להינפש החמהבימותשהלךא"זיע

יומא (א "זיערבי שלמה מקארליןק "הרה

ק "שבת פעם אצל הרה) ב תמוז"א כדהילול

ובערב שבת נכנס , א"זיע" בעל התניא"

, למטבח ליטול חלק בכנות לשבת קודש

חסידיוזאת כשראו . ושם מעט מלח בדגים

למטבח ושמו מלח בדגים כל נכנסנו גם הם

כשהגיע עת הסעודה לא אכל . אחד בתורו

ראה , אף אחד מהדגים שהיו מלוחים מאד

והיה סבור , רבי שלמה כי אין אוכלים

ואמר . הוסיף מלח ואכל, שחסר עדיין מלח

מופשט הוא ידעתי כי : "בעל התניא"על זה 

זאת לא , אולם עד כדי כך, אכילההמתאות 

.ידעתי

תמוזא"כשבת קודש

ש מווארמס "בע(ר משה לואנץ "רבי אליהו ב

)ו"שצ-

ב תמוז"יום ראשון כ

ר מאיר הלוי "ק רבי שלמה מקארלין ב"הרה

ב"תקנ(

ר "ק רבי אורי פייבל מקריסניפולי ב"הרה

)א"תקע-אור החכמה (אהרן 

תמוזג"כיום שני 

-ק "רמ(ר יעקב "רבינו משה קורדיבירו ב

)ל"ש

ל "ק רבי אריה יהודה לייב סג"הרה

)ג"תקע(ר שלום "טיסשק במוואלי

ר "צ רבי אברהם יצחק העלר מצפת ב"הגה

)ט"תרס_שמואל 

תמוזה "כיום רביעי

-מעבר יבק (ר משה "רבי אהרן ברכיה ב
)ט"שצ

שאגת(ר אשר "ק רבי אריה לייב ב"הגה

)ה"תקס-אריה 

אור (ר שמואל "ק רבי מאיר מאפטא ב"הרה
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תמוזו"כיום חמישי 
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)א"תקצ(מקאלוב 
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לייבמשהרביק "הרה,חצות
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