
היום ועד  מאז  לצדיק  מקושרים 

של  הבהירה  ותורתו  משנתו  להפצת 

זי"ע מקארלין  שלמה  רבי  הרה"ק 
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פרשת ויחי תשפ"ג

פרשת ויחי
ויברכם ביום ההוא לאמר (מח, כ). יעקב 

ברכם כי בכל יום יראו לפניהם רק את 
ידאגו  ולא  בו,  שעומדים  ההוא  היום 

דאגת מחר.
(הרה"ק ר"מ מקוברין זצוק"ל, תורת אבות)

אע"פ  טו).  (מט,  טוב  כי  מנוחה  וירא 

בזה  רוצה  אינו  במנוחה  להיות  שיכול 
הקב"ה  של  עולו  לסבול  שכמו  ויט  רק 

וללחום מלחמת מצוה.
(הרה"ק רבי אשר מסטאלין זצוק"ל, ב"א קמד, טו"א)

וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבול (מט, טו). ונוכל לומר 

הן  הזמנים  כל  לכלול  האדם  שצריך 
טוב  כי  רואה  אם  בגשמי,  והן  ברוחני 
של  הזמן  לו  ויזכור  בזה  יתנשא  אל  לו 
שצריך  בזמן  ח"ו  הוא  ואם  'לסבול', 

לסבול יזכור את הזמן 'כי טוב'. 
(בית אהרן נד טו"ד)

 – "למס"  טו).  (מט,  עובד  למס  ויהי 

סמא"ל.  הוא  עה"כ  למפרע  אותיותיו 
הס"מ  גם  כי  שיזכה  והבטחה  ברכה  וזו 
יתהפך לעזור לו לעבוד את ה' על ידו, 
גם  איש  דרכי  ה'  ברצות  שכתוב  כמו 

אויביו ישלים אתו.
(הס"ק מסלונים, תורת אבות)

(מט,  אביהם  להם  דיבר  אשר  וזאת 

והשכינה  גדולה  בחינה  היא  'זאת'  כח). 
נקרא זאת, כי זה הוא פשוט שכל אחד 
שלימה  באמונה  להאמין  צריך  מישראל 
מה  וכל  שלו  והסיבות  הגלגולים  שכל 
בהשגחתו  הוא  הכל  בעולם  שנתהווה 
הוא  כי  זאת,  נקראת  המדה  וזו  יתברך, 
ובזה  זאת,  היתה  ה'  מאת  אשר  מאמין 
גדולה  למדריגה  לבוא  אחד  כל  יכול 

ונפלאה. וזה אפשר לומר הפי' ג"כ על 
אביהם',  להם  דיבר  אשר  'וזאת  הפסוק 
מדה  כי  הנהגה,  לשון  הוא  'דיבר'  כי 
עולם  עד  אביהם  להם  הנהיג  'זאת'  של 

להאמין שהכל הוא מאתו יתברך.
(בית אהרן קמא, טו"ג, טו"ד)

כל דעביד רחמנא לטב עביד
הלא מצוה לדון אפילו בשר ודם לכף זכות, ופשיטא להקב"ה. פירוש 'הוי דן את כל האדם לכף 

זכות' - לדון את הקב"ה - שהוא כלל האדם - לכף זכות, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
(שס"ה סעיפים)

עיטורי קודש
לדון את הקב"ה לכף זכות

מנו  ועוד)  המצוות,  ספר  סמ"ק,  ז"ל (סמ"ג,  הראשונים 
במנין המצוות מצות עשה "לדון את חבירו לכף זכות", 
שנאמר 'בצדק תשפוט עמיתך'. ובכלל מצוה זאת - שכל 
מעשה שעושה חבירו, אפילו אם נראה שמדובר במעשה 
שאינו טוב, יש לומר שנתכוון לטובה. ובא רבינו לומר 
שפשוט שגם את הקב"ה צריך לדון לכף זכות, ולדעת 
כי כל מה שעובר על האדם הוא לטובתו, כי הכול הוא 

מהקב"ה וכל מה שהוא עושה כוונתו רק להיטיב. 
ובזה מבאר רבינו המשנה באבות (א, ו) "הוי דן את כל 
שהוא  הקב"ה  על  קאי  האדם'  'כל  זכות" -  לכף  האדם 
האדם הכולל, כפי שנאמר 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' 
וכמבואר בארוכה בספרי קבלה, וצריך לדות את הקב"ה 

לכף זכות שכל מה שעושה עמו הוא לטובתו.
להרה"ק  יוסף'  פורת  'בן  בספר  מובא  לכך  בדומה 
וז"ל:  וישב),  (פרשת  זיע"א  ה'תולדות'  בעל  מפולנאה 
...דאם את חברו ראוי לדון אותו לכף זכות, גם שעשה 
רעה לפי הנראה מכל מקום מחויב לדונו לזכות שעשה 
טובה, ומכל שכן שראוי לדון את הקב"ה לכף זכות גם 
זה  שעשה  לזכות  לדונו  ראוי  רעה  לו  שעשה  שנראה 
הקב"ה  את  דן  אם  שם:  דבריו  ובהמשך  ע"כ.  לטובתו, 
עביד",  לטב  שמיא  מן  דעבדין  מה  "כל  לומר  לזכות 
מורי  בשם  שמעתי  וכן  והבן,  באמת,  זכות  נעשה  אז 
שאם  בשרשן,  דינין  להמתיק  ענין  זלה"ה  [הבעש"ט] 

מצא בתוך הדין חסד נעשה חסד באמת, ע"כ.

(כתבי  הקדוש  רבינו  על  נפלא  סיפור  מסופר  זה  בענין 
אחד  בשעה  להתפלל  שנהג  היה  מנהגו  שו"ב):  ר"י 
להיות  יכול  היה  ולא  במעיו  שחש  מפני  בבוקר,  עשרה 
מהשי"ת  מבקש  הייתי  אם  ואמר:  בבוקר.  לתפלה  מוכן 
שיתן לי מעיים טובים היה נותן לי, אך אמרו חז"ל "הוי 
דן את כל האדם לכף זכות" וכל שכן את הקב"ה יש לי 
לדון לכף זכות, שאם היה טוב לפניו שאהיה בריא במעי 

היה עושה זאת.

אלקים חשבה לטובה
השבוע  לפרשת  נאה  אמרה  כאן  להביא  הענין  ומן 
דוד  אהרן  רבי  הרה"ק  אמר  שכך  הענין,  לזה  הקשורה 

מטריסק זצ"ל: 
איתא "והוי דן את כל האדם לכף זכות", כל שכן שצריך 
האדם  על  ששולח  היסורים  כל  אחרי  הקב"ה  את  לדון 
לטובתו  לזכות  יהיה  כן  שבאמת  סגולה  וזו  זכות.  לכף 
וכמו  זי"ע,  הבעש"ט  רבינו  אמר  וכך  הדינים.  ויומתקו 

שאמרו חז"ל (תענית כא) אצל נחום איש גמזו.
להאמין  צריך  היה  יוסף  כשנמכר  אבינו  שיעקב  נמצא, 
שאמר  בעצמו  יוסף  אצל  מצינו  וכן  לטובה,  זה  שגם 
רעה  עלי  חשבתם  "ואתם  כ-כא)  נ,  (בראשית  לאחיו 
אצל  אבל  וגו',  תיראו"  אל  ועתה  לטובה,  חשבה  אלקים 
יעקב אע"ה כתב רש"י (בראשית לז, א) קפץ עליו רוגזו 
של יוסף, שמעשה יוסף חשב יעקב לרוגז ולא לרחמים, 
לכן לא היה לו עולם הזה באמת (אוצרות החן-בישישים 

חכמה).

קדושת הקדוש
אמרים מובחרים, יקרים ומאירים, מתוך הספר 

מתורתו של רבינו ותלמידיו הק''קדושת הקדוש' הנמצא בשלבי עריכה
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סיפור מאילנא דחיי

המסע הנדיר
של  ונשנות  חוזרות  בקשות  לאחר 
את  לפקוד  המשתוקקים  בצדיק  הדבקים 
ונדיר  מיוחד  מסע  מתארגן  הקדוש,  הציון 
ללודמיר - החל מיום שני ט"ז טבת ועד יום 
חמישי י"ט טבת, במהלכו יפקדו הנוסעים 
של  ציונו  את  בלודמיר,  הקדוש  הציון  את 
הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א, ואת 
ציונו של הרה"ק בעל 'בני יששכר' מדינוב 

זיע"א ביום ההילולא ח"י טבת.
חברת  ידי  על  מופק  המיוחד  המסע 
ייחודיים  מסעות  המבצעת  'קינגוויי', 
המסע  חווית  על  מונח  רב  דגש  כאשר 
מסבירים,  החברה  מנהלי  ושלוותו. 
רבים  במסעות  היום  המקובל  כפי  כי 
והציונים  הצדיקים  קברי  לעבר  אחרים 
שהמשתתפים  אחת  לא  קורה  הקדושים, 
לקראת  ובכיסופין  קודש  בלהט  יוצאים 
ההשתטחות הנשגבה באוהלים הקדושים, 
ובעקבות כך שהם רוצים להספיק להיות 
אצל הרבה צדיקים - הם 'דוחפים' יעדים 

שמביא  מה  הדמיון...  שיכיל  ככל  רבים 
לעיתים רבות לתוצאה המצערת, שבמשך 
שלושת ימי המסע לא מספיקים הנוסעים 
בודד  אחד  לילה  במשך  אם  כי  לישון 
לא...  זה  גם  ולפעמים  ראויה,  מיטה  על 
וכאשר מגיעים לציון הצדיק הרי זה בלי 
מרוכז  אינו  הראש  הדעת,  יישוב  טיפת 

מרוב עייפות ובלבול. 
לא כן חברת 'קינגוויי', שמשתדלת להיות 
ריאלית ביותר בלוח הזמנים, כדי לאפשר 
לנוסעים את מלוא היישוב הדעת הנצרך.

כמו כן, במסע הקרוב הבעל"ט יושם דגש 
הצדיק  לדרכי  ה"חיבור"  עניין  על  גדול 
יעלו  בטרם  הקדושים,  מדרכיו  והקנייה 

לציונו.
המלא  שכזה  שמסע  אפוא,  ספק  אין 
מספקות,  וארוחות  שינה  הדעת,  ביישוב 
ועל כולנה - הכרת הצדיק פעליו ודרכיו - 

יהיה מסע בלתי נשכח לכל החיים!
לחברת  חייגו  ולהצטרפות  להרשמה 
בדוא"ל:  או   02-5880625 'קינגוויי': 

k025880625@gmail.com

התיק שנעלם
ארבעת ערביים גברתניים, שזופי שמש ומיוזעים ממאמץ, עמדו על מפתן הדלת, 

והשפילו את מבטם ארצה.
"באנו לבקש את סליחתו של הרב הקדוש".
- - -

לפני  שימש  יעקב',  ה'אביר  בכינויו  הידוע  אבוחצירא  יעקב  רבי  הקדוש  הצדיק 
כמאתיים שנה כרבה של העיר תאפילאלת שבמרוקו, חזן ופייטן הקהילה, רב פוסק 
ומקובל בקי ברזי התורה קדוש ומורם מעם אשר כולם משחרים לראות זיו פניו 

הטהורות ולזכות להתברך מפה קדשו.
רבים היו משחרים אל ביתו של רבי יעקב הצדיק. כל יהודי מרוקו, ואפילו תושביה 

הגויים ידעו כי איש אלוקים קדוש הוא רבי יעקב וכל היוצא מפיו מתקיים.
באותה עת שרר עוני כבד במרוקו. יהודים רבים התקשו לפרנס את משפחותיהם. 
רבי יעקב שינס את מותניו ויצא למסע ארוך בקהילות מרוקו, כדי לגייס סכום נכבד 

שיתמוך במשפחות העניות.
יום אחד, במהלך מסעו, נזדמן רבי יעקב לעיר בדרומה של מרוקו והתארח בבית 
אחד מאנשי הקהילה. חדר מיוחד הוכן עבור הצדיק ובו לן את שנת הליל. והנה 
אך הפציע השחר, מיד השכים הרב הקדוש וביקש לקחת את תיק הטלית והתפילין 

ולצעוד אל בית הכנסת, אולם התיק איננו...
לא רק טלית ותפילין היו בתרמיל, אלא גם כתבי תורתו של הרב, וגם... כל כספי 

הצדקה אשר נאספו בעמל רב.
להשגת  חירום  מגבית  ערכו  הם  הרב.  של  בצערו  לראות  יכלו  לא  הקהילה  אנשי 
הסכום שאבד, והצליחו לאסוף סכום נאה, אם כי הסכום לא הגיע אף למחצית מן 

הסכום שאבד.
צער רב הצטערו בני הקהילה. צר היה להם לראות בצערו של הרב הקדוש, וברוב 
הערצתם העמוקה אל רבי יעקב השרה דבר היעלמות התיק נכאות מרה על הכל, על 
אובדן הממון פרי עמלו ויגיעתו של רבי יעקב הקדוש ששירך את רגליו למרחקים.

מעט לפני שקיעת החמה נשמעו לפתע דפיקות רמות על דלת ביתו של המארח. 
עבריינים  הם  כי  העיד  החיצוני  מראם  אשר  חסונים,  גברים  ארבעה  עמדו  בפתח 

המטילים את אימתם על הבריות.
ההפתעה  למרבה  אך  הדלת,  את  לסגור  והתכונן  נבהל  בעל-הבית 
התחננו האנשים, ונימת קולם נשמעה נכנעת ואף משדרת מצוקה, 
הקול  אבוחצירא.  יעקב  רבי  עם  להיפגש  שרצונם  ברחמים  ובקשו 

נשמע עד לחדרו של הצדיק והוא הורה להכניסם.
ממש,  של  בפחד  הצדיק,  אל  הארבעה  ניגשו  מורכנים  בראשים 
ובידיים רועדות. הקבוצה נעמדה אל מול הרב, מרימים את עיניהם 
לכיוונו בחשש ואימה, ואחד מהם הגיש את התרמיל האבוד בתנועות 

הססניות. 
תדהמה אחזה בצדיק, נהרה של שמחה פשטה על זיוו הטהור, ואז 
להקל  כדי  בתמימות,  ושאל  כלא-מאמין  הערלים  בחבורת  הביט 

מעליהם את בזיונם: "היכן מצאתם את התרמיל?"

וכה ענו הערביים:
את  וגזלנו  בתרמילו,  רב  כסף  לכבודו  יש  כי  הבנו  עלינו!  רחם  אנא  קדוש!  "רבי 

התיק. אך לא ידענו כי כבודו איש אלוקים..."
המשיכו השודדים וסיפרו: 

"כשהמשכנו בדרכנו דרך נחל קטן אשר המים שבו אינם עוברים את קרסול הרגל, 
נתקלנו בדבר מוזר ביותר: מיד כאשר דרכנו בתוך הנחל הרדוד, גאו פתאום המים, 
טבענו  וכמעט  ועלו  עלו  המים  ראשנו,  עד  והגיעו  צד  מכל  הקיפונו  מים  נחשולי 
במים האדירים... בבהלה רבה חזרנו לאחור, ואז קרה הלא יאמן: הנהר שב להיות 
בשצף-קצף  המים  גאו  ושוב  שנית,  לחצותו  לנסות  החלטנו  שהיה.  כמות  קטן 

ונאלצנו להימלט כדי להציל את נפשנו.
"השארנו אפוא את התרמיל על שפת הנחל ונכנסנו בלעדיו, הפעם נשארו המים 

נמוכים כשהיו.
"או אז מיד ידענו, כי פגענו בכבוד הצדיק ולכן בא עלינו העונש הגדול... ירחם 

עלינו כבוד הרב למען תסור מאיתנו כל קללה רעה".
"הנני סולח ומוחל לכם בכל לב", אמר רבי יעקב לבני החבורה, "אולם בתנאי אחד: 

עליכם לקבל על עצמכם שלא לגנוב יותר לעולם".
הבטחה קשה שכזו נדמתה לחבורת הבוזזים כאומן המצליח ומתעשר ממעשי ידיו, 
מעתה  יחיו  מהיכן  וכי  פרנסתו.  מקור  את  ולגדוע  ידו  מאומנות  לחדול  שמתבקש 
אם לא על ידי ליסטום ובזיזת הבריות באכזריות. אולם חזק עליהם הפחד מפני 
קפידתו של השרף רבי יעקב, ובלית ברירה הוציאו מפיהם את ההבטחה שלעולם 
לא יעשו מעשי גניבה, בידעם היטב כי ברגע שיפרו התחייבות זו שוב תכה על 

ראשם הקללה האיומה.
שבע רצון קיבל רבי יעקב את ההבטחה ואת התרמיל היקר מפז, ופטר את אורחת 

הישמעאלים לדרכם לשלום ושלווה ולא לגנבה וגזלה.
- - -

הסיפור המפעים מובא בזאת לכבוד הילולת הצדיק הרב 'אביר יעקב' רבי יעקב 
לפני 143  תר"מ,  בשנת  נפטר  טבת.  כ'  ביום  זצוק"ל,  מסעוד  רבי  בן  אבוחצירא 

שנה, ונטמן בדמנהור שבמצרים. 
לשים  ניסה  בה  השישית  בפעם  הקודש,  ארץ  לכיוון  עלייתו  בדרך 
תוניסיה,  אלג'יריה,  פני  על  בדרכו  חלף  ישראל,  ארץ  אל  פעמיו 
ובי"ז  מעט,  בה  לאלכסנדריה ושהה  בטבת הגיע  בט"ו  ומצרים.  לוב 
בטבת הגיע לדמנהור הסמוכה, והתארח אצל הרב משה סרוסי. שם 

חלה לפתע קשות, ועלתה נשמתו הטהורה השמימה.
להשתטח  לה  ומחוצה  מצרים  מיהודי  רבים  נוהרים  היו  רבות  שנים 
ולהתפלל על ציונו ביום ההילולא, אך ברבות השנים ועם התמעטות 
למקום  מגיעות  כיום  לקברו.  העולים  מספר  פחת  במצרים  היהודים 
עלינו  יגן  זכותו  ומהתפוצות.  מהארץ  יהודים  קבוצות  לפעם  מפעם 

ועל כל ישראל. 

החיים בלודמיר
ִחיַדת ַהָּׁשבּוַעבעבר ובהווה ַיְלֵדי ַרֵּבנּו ְׁשמֹההחיים בלודמיר

ָהֲאִכיָלהה? ִחיָדה: מָָמה ָצִרי ְלכַַכֵּון ְּבֵעתתת
 ַהִּפְתרֹון ַלִחיָדה מֹוִפיַע ְּבָעלֹון ֶזה. 

ְכֵּדי ַלֲענֹות ַעל ַהִחיָדה ֵיׁש ְלַחֵיּג ְלַקו לּוְדִמיר 02-3011122, 
ְלִהָּכֵנס ִלְׁשלּוַחת ַהְּיָלִדים - ְׁשלּוָחה ִמְסַּפר 0, 

ְוִלְפעֹל ְלִפי ַההֹוָראֹות. ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻּתְגַרל ְזכּות ְרִכיַׁשת ְסָפִרים. 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֵיׁש ִלְׁשַח ַעד יֹום ִראׁשֹון ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות
ַהּזּזֹוֶכה ְלָפָרׁשַׁשת ַוֵּיֶׁשב: ְצִביִקי ֶּבֶרְנְׁשֵטיין, ֵּביַתר ִעִּלית

ִגים אֹוָצרֹות ּוֻמּׂשָ
ַהֲעָלַאת ִניצֹוץ - ב

ַּבָּׁשבּוַע ַהּקֹוֵדם ָעַסְקנּו ְּבִעְנַין ַהֲעָלַאת ִניצֹוצֹות, 
ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהּנֹוָרָאה  ַהִהְתַּבְּטאּות  ְּבִעְקבֹות 
ִּכי  ִמַּקאְרִלין  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַעל  ִמַּקאְרִלין  ַהָּגדֹול 

ִּבְתִפָּלתֹו הּוא ְמַתֵּקן עֹוָלם ּוְמלֹואֹו.
ַמֲחָׁשָבה  ְּבנֹוֵׂשא  עֹוד  ִּבְפֵניֶכם  ָנִביא  ַהָּׁשבּוַע 
ַהַּצִּדיִקים  ִסְפֵרי   ִמּתֹו ָהֲאִכיָלה,  ְּבֵעת  ְנכֹוָנה 

ַהְּקדֹוִׁשים:
ִמַּקאְרִלין  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְּבֵסֶפר 
ִּביָכְלָּתם  ַנֲעִלים  ַצִּדיִקים  ָאְמָנם  ִּכי  מּוָבא, 
ַהַּמֲאָכל,   ְּבתֹו ֶהָחבּוי  ַהִּניצֹוץ  ֶאת  ַלֲעלֹות 
ְּכֶעְרֵּכנּו,  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ַעל  ַהֻּמָּטל  אּוָלם 
ָאנּו  ִּכי  ַהַּמֲאָכל,  ֲאִכיַלת  ְּבֵעת  ַהַּמֲחָׁשָבה  הּוא 

ַלֲעבֹוַדת  ּכֹוַח  ָלנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּבְכֵדי  אֹותֹו  אֹוְכִלים 
ּוִמְתַקֵּדׁש  ַהִּניצֹוץ  עֹוֶלה  ּוָבֶזה   .ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 

ַהַּמֲאָכל ִלְפֵני ה'.
ָהֲאִר"י  ַּתְלִמיד  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִבְׁשמֹו 
ְּבַכָּוָנה  ְּבָרָכה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  מּוָבא,  ַהָּקדֹוׁש  ַז"ל 
ָצדֹוק  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִמְּׁשמֹו  זֹו.  ְקֻדָּׁשה  ִלְפעֹל  ִנָּתן 
ַהּכֵֹהן ִמּלּוְּבִלין מּוָבא, ִּכי ַּגם ָאָדם ֶׁשֹּלא ָאַכל 
ָּכָראּוי, ִאם ְיָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ָהְראּוָיה 
ֵּתָחֵׁשב  ָהֲאִכיָלה  ְוַגם  ַהּכֹל,  ְמַתֵקּן  הּוא  ֲהֵרי   -

ְּכִאּלּו ָהְיָתה ְּבַכָּוָנה ַהְּנכֹוָנה.
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ֶלֱאכֹל ָּכָראּוי ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים, 
ְּבֵחֶׁשק  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ְוַנֲעבֹד  ְוִנְׂשַּבע  נֹאַכל 

ּוְבִׂשְמָחה.

הרה''ק רבי יעקב אבוחצירא זצוק''ל 


