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• נושא השבוע •

• הקשר לפרשה •

חידות נפלאות
בענין
"מניעת מחלוקת''

כתוב בפרשה" :ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר .כה תאמרו ליוסף
אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם וגו' ''.
וכתב רש''י שם בד''ה "אביך צוה" – שינו בדבר מפני השלום וכו' ע''ש.

פלאי הפרשה והמועדים

פלאי פלאים של חידות נדירות בעניני פרה''ש והמועדים
חידוד א'
איך יתכן ,שיש בבית הכנסת מאה ישראלים ,ולמרות כן ,נותנים
את העליה ''שלישי'' לכהן?

חידוד ג'
איך יתכן ,שמותר לצרף למנין ,ואף לתת לגשת לעמוד להיות
''שליח צבור'' לאדם שמחלל שבת רח''ל ועובר על עוד עבירות
חמורות בתורה רח''ל?

מקורות לתשובה – מגן אברהם סימן קל''ה ס''ק ט''ו בשם המעגלי צדק ח''ב ס''ט
ושו''ת ר''י הלוי סימן כ''ט ,שער הציון שם ס''ק כ''ט.

מקורות לתשובה – שו''ת אפרסקתא דעניא ח''א סימן קס''ה ,וע''ש מה שמביא
דברים נוראים מספר נחלי אש בשם בעל ''מחזה אברהם''.

חידוד ב'
איך יתכן ,שיש בבית הכנסת מאה כהנים ,ולמרות כן ,נותנים את
העליה ה''ראשונה'' לישראל או ללוי?

חידוד ד'
איך יתכן ,שיש מצוה לאדם לומר לחבירו שפלוני הוא ''שוטה'',
למרות שבדך כלל זה נחשב לשון הרע חמור?

מקורות לתשובה – ירושלמי פרק ה' דגיטין ,שו''ע או''ח סימן קל''ה סעיף י''ב
ובט''ז ובמשנה ברורה שם [ האמת הוא – שיש עוד כמה תשובות לחידוד זה,
אבל צויין כאן רק אופן הקשור לנושא של הגליון השבועי].

מקורות לתשובה – ספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ה' סעיף ג' בהגה''ה.

פרפראות הפלאות

פרפראות נפלאים מגאוני וצדיקי הדורות בעניני הפלאות

איך יתכן ,שעיכוב הגאולה הוא בגלל היהודים הכשרים והשומרי תורה,
ולא בגלל הכופרים והמשומדים
כתב השל''ה הק' בפרשתינו עה''פ האספו
ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית
הימים – וזל''ק ,ביקש לגלות להם את הקץ,
על כן אמר לשון האספו'' ,כי אי אפשר להקץ
שיבוא כשיש ביניכם שנאת חנם'' ,רק צריכים
אתם להיות כולכם באסיפה אחת ובאגודה
אחת עכל''ק .ובהגהות החיד''א שם כתב רמז
נפלא בזה – דכתיב ''למען אחי ורעי אדברה
נא שלום בך'' (תהלים קכ''ב ,ח') ,תיבת ''למען''
בגימטריא  190כתיבת ''קץ'' .ובשפע חיים
(שנת תשל''ט) בפרשתינו כתב – אכן דבר זה
מוסכם מפי ספרים וסופרים ,וכבר העידו

כן קדושי עליון אשר ראשם מגיע השמימה
והיו נהירין להם שבילי דשמיא יותר משבילי
דארעא ,שאין עיכוב הגאולה בגין אותם
כופרים ומשומדים אוכלי בשר השקץ
והעכבר ומרק פיגולים כליהם ,כי הללו לא
מזרע ישראל המה ,וברגע אחד יכול הקב''ה
לבערם מן העולם ,אלא עיקר סיבת אריכות
הגלות ,אשר לכל תכלה ראיתי קץ ורק לגלות
הזה אין קץ ,הוא מחמת הקטרוג שיש על
יהודים כשרים ושומרי תורה ,ששורר ביניהם
פירוד לבבות ,ומרקד ביניהם היצר של קנאה
ושנאה ותחרות .ועל נגע זה של מחלוקת

א

וצרות עין כבר התאונן לפני כארבע מאות
שנה הגאון בעל עוללות אפרים ,שבהקדמה
לספרו (ד''ה הלא טוב לנו שוב אל ה') כתב תוכחת
מוסר בחריפות על כך שפירוד הלבבות מצוי
גם בין גדולים וטובים ,שכל אחד מקנא לבו
בחבירו ומתרחק ממנו עיי''ש ,ומה יענו איזובי
קיר בימינו וכו' .וכן נאמר (זכריה ח' ,י''ט) – כה
אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וגו'
יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים
טובים והאמת והשלום אהבו ,ופירשו
המפרשים (רד''ק ,מצודות ,מלבי''ם) – שרק כאשר
יהיה שלום ביניהם יזכו לגאולה עכל''ק.

סיפורי הפלאות

סיפורים נפלאים ומחזקים בעניני הפלאות

למה הורה הרבי לחסידיו
שיכניסו עצמם לעול של
חובות קשים מנשוא
בספר ''הליכות החיים'' (ח''א עמ' רל''ב) מובא
סיפור נפלא – כשעלה הרה''ק רבי אהרן
מבעלז זיע''א על כס ההנהגה בשנת תרפ''ז
נקבצו והגיעו לרבי החסידים מכל קצוות
תבל ,והיו בין הבאים גם קבוצת חסידים
שגרו בעיר מונקאטש ,והם נקראו אל הקודש
פנימה ,והרבי אמר להם – היות והמחלוקת
שנתהוותה בין החצירות בעירכם מונקאטש

עשה שמות בכרם ישראל וגרמה לפירוד בין
החסידים ואנשי מעשה ,ניתן בזה יד לכיתות
המקעקעים ומחריבים את יסודות היהדות.
על כן אני מבקש מכם ,שתיכף בבואכם
העירה ,תדאגו לעשות שלום בין הצדדים
בעירכם ,ותסגרו את כל המוסדות שפתחתם
לעצמכם ,השחיטה ,וכדומה ,ואף את כל
הכיבודים הנהוגים בין בני העיר לתת להמרא
דאתרא ,תנו לו ביראת כבוד ,ויהא שלום על
ישראל .אחד הנוכחים ניסה להניא את לב מרן
זיע''א מלעשות צעד זה ,באמרו :איך נעשה

כעת שלום ,הלא בעת שנפרדנו ממוסדות
הקהילה ,לקחנו על עצמנו חובות כבדים
בבניית מוסדות הקהילה ,ובבניית המקוה,
וב''ה שהמקום היה בעזרינו והיה באפשרותנו
לממן זאת ,אבל לא כן חלקם של שאר בני
העיר שירד קרנם ונעשו בעלי חובות ,ואם
נצרף עצמנו לבני הקהילה ,אזי נמצא שוב
את עצמנו מתגוללים בחובות קשים מנשוא.
אולם הרבי אמר להם – דעו לכם שאיני מחליף
עול של מחלוקת בעול של כסף ,ואכן תיכף
ומיד נעשה שלום בין החסידים.

פלאות שונות

פלאי פלאים של חידודים נדירים בכל חלקי התורה – בשילוב חידות מהקוראים החשובים
• חידוד א' •
מהרה''ג ר' יעקב לוי שליט''א,
מחו''ר כולל צאנז ב''ב

איך יתכן ,שיש לאדם בשר כשר ובשר נבילה,
והרב יאמר לו שבשר נבילה מותר ובשר כשר
אסור?
תשובה :אם יש על השולחן גבינה ,אסור
להעלות על השולחן ''בשר כשר'' ללא היכר
ביניהם (חולין דף קד ,:שו''ע יו''ד סימן פ''ח סעיף
א') ,אבל ''בשר נבילה'' מותר להעלות השולחן
גם ללא היכר ביניהם מהטעם דממילא בדילי
מיניה אינשי (כ''כ הש''ך שם סק''ב ,וכן מבואר בדברי
הר''ן שמביא הבית יוסף בסימן צ''ז).

• חידוד ב' •
מהרה''ג הנ''ל  -איך יתכן ,שמותר להשתמש
ולהנות רק מדבר ''איסור'' ולא מדבר ''היתר''?
תשובה :אם יש בשר על השולחן אסור
להשתמש ולהנות שם מנר של ''חמאה''
דגזרינן שמא ינטף ממנה על הבשר ,אבל
מותר להשתמש שם ולהנות מנר של ''חלב''
משום דבדיל מיניה ונזהר שלא להחזיקו
סמוך לבשר (כ''כ הפתחי תשובה שם סק''א).

• חידוד ג' •
מהרה''ג ר' אברהם קלוגר שליט''א,

מחו''ר כולל סאסוב בגני תקוה ויו''ר הארגון הנפלא ''חזקו''

נפסק בשו''ע (או''ח סימן ל''ב סעיף נ''א) –
דעושים י''ב תפירות בתפילין ,והטעם – כנגד
י''ב שבטי ישראל (כ''כ הבאר היטב והמשנ''ב
שם) ,וכתב הרמ''א שם – דאם עשה פחות
מי''ב תפירות ג''כ כשר ,היכן יש ראיה מפרשת
השבוע ,מה הדין אם עשה י''ד תפירות ,האם
זה כשר ?
תשובה :כתוב בפרשה שיעקב אמר ליוסף
''אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי'' ,הרי
שהחשיב את מנשה ואפרים כשאר השבטים,
ולכן אם עשה בתפילין י''ד תפירות טוב
הדבר ,שזה כנגד י''ב השבטים ואפרים ומנשה
(עיין באר היטב שם).

ידיעות הפלאות

מהנעשה ונשמע במכון פלאי התורה

◄

היות ובשבוע הבא חל ''ניטל'' – ניתן
להזמין מגוון תוכניות מותאמות
לניטל ,לדוגמא  -תוכנית ''פלאי החכמה
היהודית'' .תוכנית ''וקנה לך חבר – ואהבת
ישראל'' .תוכנית ''הדרך להגשמת השאיפות''.
תוכנית ''הדרך לשמחת חיים אמיתי ופנימי''.

◄

השבוע הגיע מכתב מיוחד
מהנהלת ישיבת ''ברסלב'' בבית
שמש בנשיאות הגה''צ רבי יעקב מאיר שכטר
שליט''א על תוכנית ''פלאי התורה'' שנמסר
בישיבה בערב חנוכה השנה .בין הדברים
נכתב – הביקור הנפלא ,הדרשה והתוכנית
שערכתם בישיבתינו הק' הותיר רושם עז

וכביר ,הבחורים גילו טפח עמוק במתיקות
והבנה בתורה ...מאז נהפך המושג של מציאת
פלאים בלימוד התורה ''נחלת הכלל' כאשר
דרכי החשיבה איך לקלוט גמרא רש''י והלכה
וכיו''ב קיבלה צורה מיוחדת במינה שלא
הכרנו עד עתה.
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