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חעם אחת עבר כאן, ליד בניין הישיבה, חסיד סאטמאר. הוא נכנס אלי 
ואמר: "אני ממש מתחעל! איך הצלחת להקים בנין כזה?". אמרתי לו: 

"חרוטה לחרוטה מצטרחת. כל הבניין הזה הוא מלחמם של אנשים". ואז 
אמר: "גם אני מעוניין לתרום!", וכתב צ'ק על סך 10.000 דולר... חסיד 

סאטמאר שסתם עבר ליד הישיבה והתחעל!... 

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בחנינים על חרשת השבוע

"ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי"  )בראשית ל"ב, ה'(

הרשע  לבן  של  חברתו  השפיעה  לא  כיצד  היא,  הנשאלת  השאלה 
ואוי  "אוי לרשע  יעקב אבינו, הרי כבר אמרו חז"ל:  ובניו לרעה על 
לשכנו" )סכה נו ע"ב(. כתב הרמב"ם )הלכות דעות פ"ו ה"א( כי "דרך 
ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, 
ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", ואם כן מה נתן ליעקב אבינו את הכוח 
להישאר נאמן לדתו, להתחתן, להביא שניים עשר שבטים קדושים, 
מבלי שאביו ואמו היו לידו וסייעו לו, בלי אחים ודודים, בעת שחותנו 

הרשע רודף אותו ומרמהו פעם אחר פעם?
לבן היה רשע מרושע, הורג נפשות ועושה מהן תרפים. כולו מלא 
שחור  כולו  הרי  לו,  לקרוא  איך  ידעו  שלא  כך  כדי  עד  עבירות, 
משחור מרוב עבירות, ולכן כנו אותו בלשון סגי נהור בשם 'לבן', כפי 
שלהבדיל קוראים לאדם עיוור שאינו יכול לראות כלום - בשם 'סגי 

נהור'. 
ה'  והמשיך לעבוד את  זז מדתו  יעקב עמד איתן, לא  זאת,  עם כל 
בכל כוחו, כפי שהעיד על עצמו ואמר: "עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות 

שמרתי!".
הכיצד?

נראה לבאר, שכל עוד מתפעל האדם מזולתו, וחושב כי הוא אדם 
- הוא עלול ללמוד ממעשיו, אך אם השני אינו נחשב  גדול וחשוב 

בעיניו לכלום - הוא אינו מתפעל ממנו, ולא נדבק ממעשיו. 
יעקב אבינו העיד על לבן ואמר: "עם לבן גרתי ואחר עד עתה. ויהי 
לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה", כלומר, לבן עצמו היה חשוב בעיני 

כמו שור וחמור, עבד ושפחה, ולכן לא למדתי ממעשיו!
"ולא  הרמ"א:  כותב  הראשונה,  בהלכה  חיים,  אורח  ערוך  בשולחן   

יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת ה'". 
אחד הדברים שיכולים להבטיח לאדם את קיום המצוות והעמידה 
האיתנה בדרך ה', הוא לא להתבייש מפני המלעיגים, אלא אדרבה, 
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לקיים בעצמו: "ויגבה לבו בדרכי ה'" )דברי הימים ב יז, ו(, ועל ידי כן 
לא יושפע כלל מסביבתו הרעה.

אין להיכנע להשחעת הסביבה
ביקר  שיעורים",  ה"קובץ  בעל  הי"ד,  וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון 
בארצות הברית בתקופה בה היה מצוי רק חלב עכו"ם. באותה עת 
נמצאו מספר רבנים גדולים שהקלו בדבר, וטענו שכיוון שבזמננו אין 
חולבים בהמות טמאות, ניתן לשתות חלב עכו"ם ללא חשש. אבל 
רבי אלחנן החמיר על עצמו, ונמנע מלשתות חלב בכל עת שהותו 

באמריקה. 
ביומו הראשון בארצות הברית, הגיע אליו בעל בית המלון, וכיבדו 
בכוס קפה עם חלב. רבי אלחנן סרב ליטול את כוס הקפה, באמרו 
כי הוא אינו שותה חלב עכו"ם. כך נאלץ בעל בית המלון להביא לו 

כוס תה.
ביום השני הגיע בעל בית המלון שנית, והציע לרבי אלחנן כוס קפה 
ואמר לבעל המלון בתמיהה:  רבי אלחנן דחה את הכוס,  עם חלב. 
"מדוע אתה מגיש לי קפה עם חלב, הרי כבר ציינתי בפניך כי איני 

שותה חלב עכו"ם?!".
שרק  "חשבתי  המלון,  בעל  התפלא  התרגל?",  לא  עוד  הרב  "מה, 
ביום הראשון הרב יקפיד על כך, אבל לאחר מכן הוא כבר יתאזרח 
לעשות.  מה  אין  כך,  נוהגים  כולם  המדינה...  כמנהג  וינהג  במקום, 
בדרך כלל לוקח יום-יומיים להשלים עם המציאות ולהבין שזה מה 

שיש, כולם שותים חלב עכו"ם, לכן הבאתי לרב קפה בחלב!". 
וייהפך  בחרן,  יתאזרח  אבינו  יעקב  כי  בטוח  היה  עשו  לכך,  בדומה 

לתושב מן המניין, הנוהג במנהג המדינה, ומרמה את הבריות. 
ללבן  בז  כאשר  מיוחדת,  בהגנה  עצמו  על  הגן  אבינו  יעקב  אולם 
וסביבתו והתייחס אליהם כ"שור וחמור צאן ועבד ושפחה". על ידי 

כן לא נדבק ממידותיהם הרעות ומעשיהם השליליים.

עם ישראל אינו הולך אחר 'רוב העולם'!
ורצוי בעיני המושלים הגויים,  זצ"ל היה אהוב  יהונתן אייבשיץ  רבי 

שהכירו והעריכו את החכמה הגדולה והנפלאה בה ניחן. 
באחת הפעמים שאל המושל את רבי יהונתן: "הרי בתורתכם כתוב 
)שמות  להטות'  רבים  'אחרי  שנאמר:  הרוב,  אחר  ללכת  שעליכם 
כג, ב(. מאחר שרוב באי העולם אינם יהודים, עליכם להיות כמונו, 

ולהתבטל לרב!".
כי  יהונתן בפקחותו הגדולה לא השיב מיד, אלא אמר למושל  רבי 
עליו לחשוב מעט בטרם יענה על שאלה כה סבוכה. בינתיים יצא 
רבי יהונתן מארמון המושל והחל לצעוק בהתפעלות: "הביטו וראו, 

הנה המושל רוכב על סוס בשמיים!". 
רבי יונתן פנה לאחד הכמרים שעמד בסמוך, ואמר לו בפליאה: "וכי 

אינך רואה את המושל הרוכב על סוס בשמיים?!". 
הכומר, שהתבייש להודות כי רבם של היהודים רואה דברים שהוא 
אינו רואה, הצטרף לרבי יהונתן וקרא: "כן, בוודאי שאני רואה, הנה 

המושל רוכב על סוס בשמיים!". 

לאחר כמה רגעים עבר שם כומר נוסף. כשראה את עמיתו מצביע 
למעלה ומתפעל מהמחזה המופלא, לא היה נאה לו להודות כי אינו 
רואה דבר, ואף הוא הצטרף אליהם והביט השמיימה בהשתאות. עד 
והמומים  נפעמים  כולם  אנשים,  ועוד  עוד  במקום  התאספו  מהרה 
מהמחזה המופלא. כעבור מספר דקות עמדו ברחובה של עיר מאות 

אנשים שהביטו לשמיים וזעקו בקול גדול: "יחי אדוננו המושל!".
למושל:  ואמר  לארמון  חזר  מהמקום,  יהונתן  רבי  חמק  וביני  ביני 
כעת  שתצא  ברצוני  לשאלתך.  תשובה  לי  יש  המושל,  "אדוני 
סוסך  על  רוכב  עצמך  את  אתה  רואה  אם  לי  ותאמר  למרפסת, 

בשמיים"... 
"בוודאי  בנחרצות:  יהונתן  לרבי  והשיב  למרפסת,  המושל  ניגש 

שלא!". 
המוני  כל  את  המושל  אדוני  "ישמע  ואמר:  יהונתן  רבי  המשיך 
האנשים המתגודדים ומכריזים: 'יחי אדוננו המושל הרוכב על סוסו 

בשמיים!' מדוע אינך מתבטל והולך אחר הרוב?". 
אנשים  של  "רוב  בתמיהה,  המושל  השיב  זה?!",  רוב  מין  "איזה 
במציאות,  קיימים  שאינם  דברים  הממציאים  ושקרנים,  טיפשים 

כיצד אלך אחריהם?!".
"זו התשובה!", קרא רבי יהונתן, "אנו בני דת האמת, מדוע נתבטל 

אחר רוב העולם המורכב מההיפך המוחלט?!".
וכל  אות  כל  אמת.  ותורתו  אמת  משה  אמת",  תורת  לנו  "ונתן 
התנאים  רבותינו  ומדוקדקים.  מדוייקים  הקדושה  בתורתנו  תג 
הקשו  והאחרונים,  הראשונים  רבותינו  ואחריהם  והאמוראים, 
קושיות ותרצו תירוצים, כדי לרדת לחקר האמת, ולגלות את כוונתו 

ורצונו האמתי של הבורא יתברך בתורתנו הקדושה. 
לעמוד  יצליח  אבינו,  יעקב  כדוגמת  האמת,  במידת  הדבוק  אדם 
ולנצח, ולא ייבוש מפני המלעיגים עליו, אלא ימשיך באמת תורתנו 

הקדושה!

"ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָשׂו" )בראשית ל"ב, ה'(

אומר:  הוא  מיד  שהרי  כמיותרת,  לכאורה,  נראית,  "לאמור"  המלה 
"כה תאמרון לאדני".

ה'אור החיים' הקדוש עמד על שאלה זו, וכתב וזה לשונו:
"ואולי שיכוון לומר, שיאמרו אליו שהוא ציווה לומר אליו בסדר הזה. 
שזולת זה יחשוב כי השלוחים - הם האומרים בנוסח זה, בחשבם כי 
יצאו הדברים מפי  ולא  כן,  לדבר  ומן המוסר  בבכורתו,  הוא הבכור 
יעקב. לזה ציווה אליהם שיאמרו כי הוא אמר כדברים האלה, וקראו 

אדון עליו, שבזה יסיר קנאה ושנאה". 
מכאן אנו למדים, עד כמה מוכן היה יעקב אבינו להתרפס בפניו של 
ויתרבה  השנאה,  ואת  הקנאה  את  מלבו  שיסיר  ובלבד  רשע,  אותו 
עשו,  מצד  מוטעית  פרשנות  של  ספקא  ספק  למנוע  כדי  השלום. 
יעקב   – עצמם  דעת  ועל  השליחים  מפי  ניתנו  הכבוד  תארי  שמא 
בכך  אותם.  לו  שהעניק  זה  שהוא  לעשיו  לומר  בפניהם  מדגיש 
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סיחר לי יהודי נאמן, איש עסקים נכבד מארצות הברית, שיש לו בביתו 
'שעון מעורר' ]וועק זייגער[, אשר 'נתקע' בשעה 6:13 בבוקר. וכל 

הניסיונות לשנות את שעת היקיצה לא צלחו, גם כשניסה להחסיק את 
חעילות המחסק המעורר לא עלתה בידו – השעון התעקש לצלצל מידי 

יום ביומו באותה השעה בעקביות: שש ושלוש עשרה דקות בבוקר!

הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א, על אמונה תמימה ויהודים של חעם 

"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים" )בראשית ל"ב, י"א(

'נתינה' חשובה ביותר,  הגאון רבי אהרן קצנלבוגן זצ"ל, קיבל פעם 
תלמידי  עבור  ה'חלוקה'  בשביל  לארץ,  בחוץ  נכבד  גביר  מאת 
בירושלים  שרר  תקופה  באותה  ירושלים.  עניי  חשובים  חכמים 
 רעב גדול, וכל פרוטה הייתה חשובה מאד, כדי לסייע מעט בגודל 

הדחק.
סדר ה'חלוקה' באותה עת היה על פי קבלות עם שמות המקבלים, 
בזאת  ולאשר  הקבלה,  על  שמו  את  לחתום  נצרך  'מקבל'  כשכל 
נעשה  מה  לנדיבים  כך  אחר  להראות  כדי  לידו,  הכסף  הגיע  שאכן 

בכספם, וכמה קיבלה כל משפחה, לפי מספר הנפשות וכו'.
כאשר הגיע רבי אהרן זצ"ל אל ביתו של הגאון הצדיק רבי שמואל 
תפילינסקי זצ"ל, להעניק לו את התמיכה ההגונה, לא הסכים אותו 
עמו,  ונימוקו  וטעמו  כנדרש.  הקבלה  על  לחתום  אופן  בשום  צדיק 
מאחר שהדפיסו בתחתית שטר הקבלה, שהמקבלים מודים לגביר 
הנכבד על הנתינה היפה, ומבקשים שגם להבא לא ישכחם וימשיך 
"זה  לחתום:  שמואל  רבי  הצדיק  הסכים  לא  כך  על  בהם.  לתמוך 
שקר!", אמר, "אין אני מבקש ממנו כלום! אינני תולה בטחוני באותו 
גביר בשר ודם שלא ישכחני; אני מבקש את פרנסתי אך ורק מהשם 
יתברך בלבד! במקרה זה – אותו גביר הוא השליח להעביר אלי את 
ברכת השם, אבל אינני מסכים בשום ואופן להשליך יהבי עליו שלא 

ישכחני!".
זו  שורה  והרי  תמיכתו,  את  יאבד  שלא  בו  להפציר  הגבאים  ניסו 
ואין היא בקשה אישית  וכו',  מודפסת בכל פנקסי הקבלות בשווה 
ממנו – אך הוא לא הסכים בשום אופן לחתום, והצהיר ברורות שאם 
זה מעכב בדיעבד שלא יקבל את התמיכה בלא חתימתו, עדיף לו 

לוותר על התמיכה...
שבבית  הדחק  גודל  את  היטב  הכיר  ברגישותו,  אהרן  רבי  אולם 
הצדיק, וברוב טובו וחסדו לא רצה להשאיר את המשפחה החשובה 
בלא התמיכה, ולכן הנפיק עבורו קבלה מיוחדת בהשמטת שורה זו.

לא היה אכחת לו לרבי שמואל הצדיק להחסיד את הכל, ולהישאר 
אין  האמונה  את  לוותר,  יכול  היה  לא  האמונה  על  ובמצוק...  ברעב 

מוכרים בכסף!

יהודים של חעם!

נוסח  את  זצוק"ל,  חיים  החפץ  רבינו  מרן  פרש  משיחותיו  באחת 
ברכת המזון: "כי הוא קל זן ומפרנס לכל" - על פי מעשה נאה:

פעם נקלע אורח לעיר הגדולה והוא רעב וצמא מאד. בבית הכנסת 
'הכנסת  בבית  דשנה  סעודה  לקבל  המתפללים  שלחוהו  המקומי 
לכל  בשפע  ומשקה  אוכל  העת  כל  מגישים  שם  המקומי,  אורחים' 

דכפין, חינם אין כסף.
המקומיים  הדריכוהו  המקום,  של  המדויקת  הכתובת  את  כשבירר 

בטוב לבם כיצד להגיע לאותו בית.
בהגיע האורח אל הכתובת טעה, ודפק בטעות על דלת השכן ממול, 

בעל 'טחנת קמח', אדם שהיה רע מעללים.
והלה  למבוקשו,  הזר  האורח  שאל  הדלת  את  הבית  בעל  כשפתח 
ענה ששמע שמחלקים כאן ארוחות חמות ומזינות... אמר לו בעל 
הבית: "אכן מחלקים כאן אוכל בשפע, אבל בשביל כך צריך קצת 
לעבוד! עמוד נא כאן על הריחיים, תטחן את החיטים מספר שעות, 

ולאחר מכן תסעד את לבך".
ניגש האורח למלאכה הקשה והמפרכת, ולאחר כמה  בלית ברירה 
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אבי מורי שליט"א מסחר, שהיה נוכח בעת מעמד הנחת אבן החינה 
לישיבת חוניבז', בו השתתף מרן ה'חזון איש' זצ"ל. הרב מחוניבז' היה שרוי 

בהתרגשות עצומה ונוראה. בעת יציקת היסודות, הרגע שסימל את כל 
מאמציו הכבירים שהתחשלו לידי מעשה, הוזיל הרב דמעות חמות שנטחו 

על לחייו, על זקנו, ונשרו אל קערת המלט...

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

התורה מספרת, שיעקב אבינו הקים מצבה בבית א-ל "ויסך עליה 
מגדולי  שליט"א,  גחן  שמואל  רבי  מהגאון  שמעתי  יד(.  )לה,  נסך" 
זצ"ל,  תלמידי-החכמים בירושלים, בשם הגה"צ רבי שלום שבדרון 
"רבי  טז(:  אות  עח  )פרשה  כך  על  רבה  המדרש  דברי  את  שהביא 
פנחס בשם רבי אבא אמר, כל אותן השנים שעשה יעקב אבינו בבית 
אל - לא נמנע מלנסך. אמר רבי חנן, כל מי שהוא יודע כמה ניסוכים 

ניסך יעקב אבינו בבית אל, יודע לחשב את מי טבריה". 
רבו הפירושים מהם אותם הנסכים שניסך יעקב אבינו, אך רבי שלום 
יונה בספרו "שערי העבודה"  בדרשתו הביא את פירושו של רבינו 
יונה:  רבנו  כותב  כך  לתהום.  עד  ויורד  נוקב  זה  ופירוש  יא(,  )אות 
ננעלו,  לא  דמעה  שערי  שהרי  נשמעת,  תפילתו  בדמע  "המתפלל 

והדמעה היא כנגד ניסוך המים שהיו מנסכים על גבי המזבח".
כאן מביא רבנו יונה, קצת בשינוי, את לשון המדרש שהבאנו, ומוסיף 
לבאר: "כשם שאין חשבון למי טבריה, כך אין לניסוך ההוא חשבון; 
ואלו הן הדמעות שהיה שופך בשעה שהיה מתפלל בבית אל. ואין 
מי שיודע מספר הדמעות, חוץ מן הבורא ברוך הוא שהיה סופרן, 
שנאמר 'נאדי ספרת אתה', ואמרו זכרונם לברכה, 'מלמד שהבורא 
ברוך-הוא סופרן ומניחן בבתי גנזיו', וגם הוא יודע לספור מי טבריה". 

והדברים נוראים ומרעישים! 
התפילות שהתפלל יעקב אבינו, הדמעות שהזיל - הן הניסוך שסך 
לדמעות  אין  המדרש  דברי  וכפי  שהקים,  המצבה  על  אבינו  יעקב 
הללו מספר כלל, ורק הקדוש ברוך הוא שיכול לספור את מי טבריה 

- יכול לספור את הדמעות!
יעקב אבינו היה בדרכו לבנות את כלל ישראל, והוא ידע שרק על 
ידי שיתעצם לבלי שיעור בתפילה ובתחנונים וישפוך דמעות לרוב - 

יוכל לבנות את בית ישראל.
כעין זה מסופר, שפעם מצא חתן אחותו של מרן ה'חחץ חיים' זצ"ל 
ובלוי, שהיה שייך לסבתא הגדולה,  בבית חמותו ספר תהילים ישן 
אותו  וכשקיבל  לדודו,  הסידור  את  הביא  הוא  חיים'.  ה'חפץ  אם 
אמר  בכי  כדי  תוך  בחיבה.  לו  ונשק  בהתרגשות  נטלו  חיים'  ה'חפץ 
זכרונה  אמי  שפכה  דמעות  כמה  יודעים  הייתם  רק  "אם  לנוכחים: 
שיח  שופכת  היתה  בוקר  עם  יום-יום  זה.  תהילים  בספר  לברכה 

ומתפללת לה' שבנה יגדל ליהודי טוב וישר". 

כדי להקים בית ממנו יצמח 'חפץ חיים', ידעה האם שעליה לשפוך 
תפילה ותחנונים יום יום. רק על ידי התפילות זוכים לבנות בית ראוי 

לשם ולתפארת. 

מרן הרב מחוניבז' - האיש אשר בנה בית
הרב  מרן  היה  האחרון,  בדור  המובנים  בכל  בית  בנה  אשר  האיש 

מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. 
מעפר  הקדושה  התורה  את  קומם  בית,  לבנות  בבואו  זצ"ל,  הרב 
מהו  ידע  הרב  בשואה.  שנחרב  התורה  לעולם  ושארית  שם  והקים 
"ויבן לו בית", וייסד את כל ממלכת התורה של פוניבז' לבדו, בעשר 

אצבעותיו, בהתלהבות דקדושה ובכוחות כבירים.
אבי מורי שליט"א מספר, שהיה נוכח בעת מעמד הנחת אבן הפינה 
מפוניבז'  הרב  זצ"ל.  איש'  ה'חזון  מרן  השתתף  בו  פוניבז',  לישיבת 
כל  את  איבד  הרי  הוא  ונוראה.  עצומה  בהתרגשות  שרוי  היה 
ובני קהילתו בשואה, ובכוחות שמימיים התגבר  משפחתו, ישיבתו 
כארי וכשחל להתחיל מאפס, ולקומם מעפר את תורתינו הקדושה. 
הכבירים  מאמציו  כל  את  שסימל  הרגע  היסודות,  יציקת  בעת 
שהתחשלו לידי מעשה, הוזיל הרב דמעות חמות שנטפו על לחייו, 

על זקנו, ונשרו אל קערת המלט. 
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בהמשך הארוע, ביקשו מה'חזון איש' לשאת דברים לרגל המעמד. 
לומר רק דבר אחד: כשעושים  יכול  "אני  ואמר:  ה'חזון איש'  פתח 
הנחת אבן הפינה ִמיט ַאגרֹויֶס'ע קידוש, עם כוס של יין, 'לחיים' ומיני 
מזונות, לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. אבל כשעושים הנחת אבן 

הפינה עם כוס של דמעות - זה וודאי מצליח!".
באו  ישראל,  כלל  את  שבנה  אבינו  יעקב  ששפך  הדמעות  וכמו 
את  שבנה  הוא  במרומים.  ופעלו  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  של  דמעותיו 
קמה  ממלכתו  את  וראה  זכה  אכן  יתברך,  לכבודו  ורק  אך  ה'  בית 
וניצבת לתלפיות, בית אולפנא לחכמים שהפך לסלע יציב ביסודות 

העם היהודי.

'אני כבר רואה חמש מאות בחורים מול עיני!'

פוניבז', סיפר  ישיבת  זצ"ל, ראש  רוזובסקי  רבי שמואל  מרן הגאון 
שבתחילה כשבנו את בניין הישיבה, היו בית המדרש וחדר האוכל 
בו  ביום  כיום.  גם  נמצא  האוכל  שחדר  היכן   - התחתונה  בקומה 
אמורות  היו  המדרש,  בית  עבור  השניה  הקומה  בניית  את  התחילו 
השאר,  וכל  הקורות  הבלוקים,  הברזלים,  עם  משאיות  כמה  להגיע 

לצורך הכנת התשתיות והעמודים. 
אחרי תפילת שחרית, הלכו הבחורים לאכול ארוחת בוקר, אך הרב 
הנהגתו  היתה  כידוע  שיגיעו.  לחומרים  והמתין  בחוץ  נעמד  זצ"ל 
של הרב תמיד בנכבדות ובהדר, כשכולו אומר כבוד כראוי לתלמיד 
חכם. כשהגיעה המשאית עם הברזלים, לא יכול היה הרב להתאפק, 
ובמקום להמתין לפועלים שיחלו להוריד את חומרי הבניה - התחיל 
לשאת בכוחות עצמו את הברזלים מן המשאית, תפס בעצמו ברזל 
הנקיה  כשאינו חס על חליפתו  והורידם מתא המטען.  ברזל  אחרי 

שהתלכלכה וניזוקה מהחלודה שלהם. 
במהירות  ורץ  עיניו,  מול  שנגלה  למראה  השתומם  הפועלים  אחד 
לתוך חדר האוכל, לקרוא לבחורים שיבואו למנוע מהרב להתבזות 
כך. הבחורים רצו החוצה, וכששאלו את הרב - "מדוע הראש ישיבה 
בתמיהה.  הרב  בהם  הביט   - הפועלים?!"  כאחרון  ברזלים  סוחב 
"ברזלים הם אלו?", קרא ברגש, "זה ש"ס, זה רמב"ם! זה ראשונים 
ואחרונים! הם אלו הברזלים שישמשו כיסודות בית המדרש לשנים 

רבות. זה לא ברזלים זה תורה!"... 
הרב  של  בדירתו  ראיתי  אני  ופשוט.  קל  זמנים  באותם  שהיה  ]ולא 
מפוניבז' זצ"ל מכתב שכתב לו האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויזניץ 
בני  מלט!...  של  שקים  ששים  לו  שימכור  מבקש  הוא  בו  זצ"ל, 
החסידות עמדו אז לסיים סוף סוף את הקמת הבניין של החסידות, 
במרכז הקריה המתחדשת, אך היה חסר להם שקי מלט, ולא הצליחו 

להשיגם מהספקים, עקב החובות העצומים. 
"ייטיב נא עמנו, וימכור לנו שקי מלט, ולכשירחב נשלם לכבודו"... 

כך כתב האדמו"ר זצ"ל לרב. 
בני התקופה התמודדו עם עניות כה מחפירה, עד שכדי להשיג שקי 
מלט נזקקו לעזרת הרב מפוניבז' זצ"ל; ודווקא כך בנו תורה. מתוך 

הרצון הכביר לבנות את בית ה', ולקומם את חורבות העם היהודי, 
מצאו גדולי הדור את הכוח לייסד את כל עולם התורה כפי שהוא 

היום.
שבימי  זצ"ל,  שמואל  רבי  הישיבה  ראש  סיפר  נפלא  סיפור  עוד 
והרב  ובא היום  ראשית הישיבה מנתה הישיבה כארבעים בחורים, 
קיבל לישיבה כעשרים בחורים נוספים. המנהלת של המטבח פנתה 
בגודלם  מתאימים  לא  כבר  שברשותה  שהסירים  לו  ואמרה  לרב, 
לכמות הבחורים, והיא זקוקה לסירים גדולים יותר. הבטיח לה הרב 
של  משלוח  לישיבה  הגיע  ימים  כמה  לאחר  ואכן  בעניין,  שיטפל 

סירים. 
כשראתה המנהלת את הסירים החדשים, נדהמה לחלוטין. הסירים 
היו ענקיים, גדולים דיים כדי לבשל עבור כמה מאות בחורים... היא 
הלכה שוב אל הרב, ותמהה באוזניו: "מה יש לי לעשות עם סירים כה 
גדולים?", השיב לה הרב: "אני כבר כעת רואה חמש מאות בחורים 

מול עיני!"...
הגאון רבי עזריאל ראזנבוים שליט"א, ר"מ בישיבת גייטסהד, סיפר 
שהתלווה פעם להגה"צ רבי אריה לייב חרידמן זצ"ל, משרידי חניכי 
נובהרדוק ומגדולי בעלי המוסר בדור האחרון, כשהלך לבקר בבית 

הגאון רבי בצלאל ראקוב זצ"ל, גאב"ד גייטסהד. 
הגיע  כאשר  המלחמה,  שבשנות  לייב,  רבי  סיפר  הביקור  במהלך 
לארץ ישראל, זכה להשתתף במעמד הנחת אבן הפינה של ישיבת 
פוניבז' במרומי גבעת הישיבה, עליו סיפרנו. לאחר המעמד, כאשר 
פנו כולם לרדת מהגבעה, נשאר הוא לבדו על ההר עם הרב מפוניבז'. 
שאלו הרב: "רבי לייב, וואס הערט איהר )מה אתם שומעים(?", בעוד 
רבי לייב תמה לכוונתו, המשיך הרב בהתרגשות: "ִאיך ֶהֶער שֹוין ִווי 

ֶמֶען ֶלֶעְרְנט ּתֹויֶרה )אני שומע כבר את קול לימוד התורה(!"...
בי  ליה  "ובנא  וזהו  בית",  לו  "ויבן  זהו  לבבך",  עם  "והטיבות  זהו 

מדרשא"!...

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא'(

חתח ה'חזון איש' ואמר: "אני יכול 
לומר רק דבר אחד: כשעושים 
הנחת אבן החינה ִמיט ַאגרֹויֶס'ע 
קידוש, עם כוס של יין, 'לחיים' 
ומיני מזונות, לחעמים זה מצליח 
ולחעמים לא. אבל כשעושים 
הנחת אבן החינה עם כוס של 
דמעות - זה וודאי מצליח!"
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באותן שעות קריטיות שהו הורי ליד ביתו של מרן ה"חזון איש" זצ"ל. 
דלת חדרו של ה"חזון איש" הייתה סגורה. אחותו, הרבנית קנייבסקי ע"ה, 

רעיית מרן הסטייחלר, יצאה אל הורי ואמרה להם: "ה'חזון איש' ביקש 
שאם תגיעו לכאן, אמסור לכם בשמו שלא תלכו, אלא תמתינו עד שיחתח 
את דלת חדרו!". הורי יצאו לחצר וחיכו, ולחתע הגיע לאזניהם קול חיצוץ 

אדיר. היו אלו הדי החצצה שנחלה בתחנה המרכזית... 

הגה"צ רבי אריה שכטר זצק"ל על כח התחילה 

"ַוִּיְקחּו ְשֵׁני ְבֵני ַיֲעֹקב ִשְׁמעֹון ְוֵלִוי... ִאיׁש ַחְרּבֹו" )בראשית ל"ד, כ"ה(

"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר  ליוסף:  יעקב אבינו אמר 
לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" )בראשית מח, כב(. ולכאורה 
קשה, שהרי יעקב לא היה זה שכבש את שכם, אלא בניו שמעון ולוי. 
ואם כן כיצד טען יעקב ששכם שייכת לו, שהוא זה שכבש אותה, 

וביכולתו לתתה למי שהוא יחליט?
בדרך  אבל  גיבורים,  היו  אמנם  ולוי  ששמעון  היא,  לכך  התשובה 
כל  יצליחו לחסל את  ולוי  הייתה כל אפשרות ששמעון  הטבע לא 
אנשי שכם. אך כאשר ראה יעקב כי בניו הכניסו את עצמם לסכנה 
גדולה, הוא נעמד לפני הקב"ה בתפילה ובבקשה, ובזכות זאת עלה 
בידי שמעון ולוי לכלות את אנשי שכם. וזהו שמבאר תרגום אונקלוס 
על הפסוק: "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" – "בצלותי 
וכיון שכל הניצחון לא הושג  ובבעותי", כלומר בתפלתי ובבקשתי. 
בדרך הטבע, אלא אך ורק בזכות תפילותיו ובקשותיו של יעקב, הוא 

היה רשאי לתת את שכם ליוסף.
ברשות יעקב היה נשק יעיל הרבה יותר מקשת ומחרב, יעקב ניחן 
בכוח התפילה. הנשק הזה סייע לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה 
והגן עלינו במצבים הכי קשים. עד דורנו אנו זוכים לראות ישועות 
על טבעיות בזכות כוח התפילה, כפי שראינו במלחמת ששת הימים, 
כיצד כל עם ישראל עמד בתפילה, וכל מי שהיה לו מוח בקדקודו, 
ורק  הבין שכל הניצחון הבלתי צפוי לא בא בדרך הטבע, אלא אך 

בזכות התפילות שבקעו מעומק לבם של בית ישראל.
לכן, במלחמת תש"ח, השתוללו המצרים  תשע עשרה שנה קודם 
עם מטוסי קרב ועמדו להפיל פצצות על תחנת החשמל רוטנברג. 
בתחנה  מקום,  בקרבת  נפלו  והפצצות  המטרה,  את  החטיאו  הם 

המרכזית של תל אביב.
כלל  שבדרך  בזמן  המאוחרות,  הצהריים  אחר  בשעות  זה  היה 
הקדים  הקב"ה  אולם  מעבודתם.  השבים  מאנשים  הומה  התחנה 
המפלס  מפלסים.  בשני  בנויה  הייתה  התחנה  למכה:  רפואה 
והפתוח  העליון  והמפלס  הרגל,  להולכי  שימש  המקורה  התחתון 

היה  האוטובוסים  לרציפי  להגיע  כדי  האוטובוסים.  לרציפי  שימש 
צורך לעלות במדרגות, שהובילו מהפלס התחתון למפלס העליון, 
ריק  היה  הרציפים  ומפלס  גדול  נס  ארע  ההפצצה  במהלך  אולם 
באופן יחסי. מה גם שהפצצה נחתה ברציף האוטובוס של בני ברק, 
נהרגו מהפצצה כארבעים איש,  בו אנשים. אמנם  היו  שכמעט לא 

אבל נמנע אסון כבד בו יכלו להיהרג מאות רבות.
איש"  ה"חזון  מרן  של  ביתו  ליד  הורי  שהו  קריטיות  שעות  באותן   
בעניין  עמו  להתייעץ  כדי  אביב  שבתל  מביתם  הגיעו  הם  זצ"ל. 
מסויים. דלת חדרו של ה"חזון איש" הייתה סגורה. אחותו, הרבנית 
קנייבסקי ע"ה, רעיית מרן הסטייפלר, יצאה אל הורי ואמרה להם: 
שלא  בשמו  לכם  אמסור  לכאן,  תגיעו  שאם  ביקש  איש'  "ה'חזון 

תלכו, אלא תמתינו עד שיפתח את דלת חדרו!".
הייתה  שדלתה  הבית,  למרפסת  בסמוך  וחיכו  לחצר  יצאו  הורי 
בחדרו  המסתובב  הדור  בגדול  הבחינו  הם  לפתח  מבעד  פתוחה. 
הלוך ושוב. מקלו על כתפיו, פניו בוערות באש קודש ופיו ממלמל 
פיצוץ  קול  הורי  לאזני  הגיע  ולפתע  חלף  מה  זמן  נוראה.  בדבקות 
אדיר. היו אלו הדי ההפצצה שנפלה בתחנה המרכזית. באותם ימים 
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עדיין לא נבנו בתים רבים בשטח שבין בני ברק לתל אביב, והרעש 
וההדף נשמעו והורגשו היטב.

את  וקיבל  חדרו,  דלת  את  איש"  ה"חזון  פתח  הפיצוץ  הישמע  עם 
ברוח  ידע  איש"  ה"חזון  כי  הבינו  הם  והנרגשים.  ההמומים  הורי 
כן  ועל  ומרכזי,  הומה  כך  כל  במקום  ליפול  עתידה  שפצצה  קדשו, 
הוא התהלך אנה ואנה והתפלל לקב"ה בכל לבו בתחינה ובבקשה, 

כדי להפר את עצת אויבינו. כך הוא מנע הרג של מאות אנשים.
להורי  להורות  לאחותו  אמר  איש"  שה"חזון  הסיבה  גם  הייתה  זו 
שימתינו לו, כדי שלא ישהו באותו זמן במקום הסכנה. אם הם היו 
חוזרים לתל אביב באותו זמן, אין לדעת מה היה קורה להם ברציף 

האוטובוס המגיע מבני ברק, שבשטחו נפלה הפצצה.
גם בדורינו, כשאנו מוקפים באויבים רבים ואכזריים, המנסים לחסל 
כל  לנו  אין  הטבע  שבדרך  לדעת  עלינו  אפשרית,  דרך  בכל  אותנו 
להצילך"  מחנך  בקרב  מתהלך  אלוקיך  "ה'  אילולי  להינצל,  סיכוי 
)דברים כג, טו(. אך כל זאת מתקיים בתנאי שאנו נקיים במעשינו 
ושב  דבר  ערוות  בך  יראה  "ולא  הכתוב:  כחתימת  ובהתנהגותנו 

מאחריך" )שם(.

זלזול בהשתדלות גובל בחוסר אחריות
בשנת תשי"ז התנהלה מלחמת קדש בין ישראל למצרים. במערכה 
ניסים גדולים ועצומים, ובסופה נכבש חצי האי סיני בידי  זו אירעו 
ישראל. בתו של הרמטכ"ל משה דיין, שהייתה סופרת ועיתונאית, 
כתבה ספר על מלחמה זו. בספרה היא מתארת את חוסר האחריות 

המשווע בו נהגו ראשי הצבא.
החיילים נכנסו למדבר סיני עם משאיות של חברת "תנובה", ונסעו 
על גבי דיונות חול גבוהות. אנשים בעלי אחריות היו אמורים לקחת 
בחשבון את הסכנה שהמשאיות יתבוססו בחול, ולכרוך על גלגליהן 
שרשראות של ברזל מיוחדות, שנועדו לנסיעה בתנאי שטח קשים. 
כל  ללא  שהן,  כמות  המשאיות  את  ושלחו  זלזלו  הצבא  ראשי  אך 
אמצעי שיאפשר להן לעבור את החולות בשלום. בנוסף לכך, אירעו 
במלחמה מחדלים רבים, שנבעו מחוסר אחריות ומחוסר תקשורת 
האמון  של  תוצאה  זו  הייתה  רבים.  בקרבנות  לנו  ועלו  מתאימה, 

המופרז ב"כוחי ועוצם ידי".
חרף  המצרים,  על  להתגבר  דבר  של  בסופו  הצליחו  אופן  בכל  איך 
ההתארגנות הכושלת? היה זה בזכות תפילתו של האדמו"ר מבעלזא 
זצ"ל. באותה תקופה גופו היה תשוש, והוא כמעט ולא היה מסוגל 
ללכת בכוחות עצמו. כשנזקק לעבור מחדר לחדר בביתו או להגיע 

לבית המדרש, נאלצו המשמשים לשאתו על גבי כסא.
והנה לפתע ביקש האדמו"ר לעמוד על רגליו. וכך הוא עמד במשך 
עשרים וארבע שעות תמימות, כששפתיו לוחשות תפילה נרגשת. 
באדמו"ר  ובהו  עיניהם,  לנגד  המתרחש  את  הבינו  לא  החסידים 
בהשתוממות, מבלי לדעת מהיכן אזר את הכוחות המופלאים הללו 

בגילו המופלג, כשגופו חלוש ורפה.
בחלוף עשרים וארבע שעות התיישב האדמו"ר במקומו, ובו ברגע 
נודע כי הקרב הוכרע לטובת עם ישראל. אין ספק כי היה זה בזכות 

"בצלותי  אבינו:  יעקב  שאמר  כפי  האדמו"ר,  של  ובקשתו  תפילתו 
ובבעותי".

גואלו מיד חזק ממנו
הקב"ה מציל את עם ישראל לאורך ההיסטוריה כולה. הנאצים רצו 
ששה  עוד.  ייזכר  לא  ה'  ששם  וביקשו  היהודי,  צורת  את  להכחיד 
עולם  השואה,  לאחר  נוראה.  באכזריות  נכחדו  הי"ד  יהודים  מיליון 
בתל  ויז'ניץ  בישיבת  כשלמדתי  לדוגמא,  ביותר.  דליל  היה  התורה 
וחמישה  כעשרים  בישיבה  למדו  תש"י,  עד  תש"ח  בשנים  אביב 
ישיבה  בחורי  אלפי  היום?  ויז'ניץ  בישיבות  קורה  ומה  בחורים. 

שוקדים על התורה ועל העבודה.
'מיר'  בישיבת  כשלמדתי  תשט"ז,  בשנת  מכן,  לאחר  שנים  כמה 
בירושלים, היו בה כשמונים בחורים ואברכים. האם יש צורך לספר 
ישיבה  בחורי  אלפים  מארבעת  למעלה  היום?!  שם  קורה  מה  לכם 
אלפי  רבבות  כמה  וראו  צאו  יום.  יום  שם  לומדים  כולל  ואברכי 

תלמידים גודשים את מוסדות התורה בימינו!
רבי  בבית  התארחתי  שבשוויץ,  לציריך  כשהגעתי  תשכ"ב,  בשנת 
בית  מול  והתגורר  העיר  מרבני  שהיה  זצ"ל,  שמרלר  חיים  משה 
הכנסת. למרות המרחק הקצר נמנענו מללכת לבית הכנסת חבושי 
שטריימלים, וזאת כדי שלא לעורר את חמתם של הגויים. ואילו כיום 
בחסדי ה' - יש בשוויץ מאות חסידים עטורי שטריימלים, שצועדים 

ברחובות מדי שבת ללא מורא.
ומנהגיהם  הגויים  השכלת  את  להחדיר  השטן  ניסה  השואה  לפני 
בקרב עם ישראל, להכניס לימודי חול בחדרים ובישיבות במדינות 
אירופה. אולם ה"חפץ חיים" ראה את הסכנה הגדולה הטמונה בגזרה 
הנוראה, ופעל לבטלה בכל דרך. הוא נפגש עם נשיא פולין ודיבר על 
בדמעות  דיבר  הוא  מופלג.  זקן  חיים"  ה"חפץ  היה  זמן  באותו  לבו. 
אדם  להביא  ביקשו  ולפיכך  האידיש,  שפת  הייתה  שפתו  ובבכי. 
הפולני  הממשלה  ראש  אך  לפולנית,  מאידיש  דבריו  את  שיתרגם 

עם הישמע החיצוץ חתח ה"חזון 
איש" את דלת חדרו, וקיבל את 
הורי ההמומים והנרגשים. הם 
הבינו כי ה"חזון איש" ידע ברוח 
קדשו, שחצצה עתידה ליחול 
במקום כל כך הומה ומרכזי, 
ועל כן הוא התהלך אנה ואנה
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שלושה מתלמידי רבינו: רבי עקיבא גוטליב, רבי גרשון קויחמן ורבי יעקב 
וייסנטאוסקי - החליטו לעשות ככל שביכולתם למצוא את הכתבים. הם 
ביררו היכן שכן בור גניזת ה"שמות" לשם חונתה הגניזה. כשהגיעו לשם 
התברר שהבור עמוק מאד, בעומק עשרות מטרים במעבה האדמה, אך 
בזכרם את צערו של רבינו - החליטו להשתלשל חנימה למרות הקושי 

העצום, ולהתחיל לחחש...

הכרת הטוב של הגאון רבי חיים חנחס שיינברג זצוק"ל 

"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים" )בראשית ל"ב, י"א(

הכרת  של  מוחלט  שיעבוד  היה  נראה  איך  שמראה  מופלא,  סיפור 
הטוב של רבינו: כמה פעמים כאשר נזקק רבינו לרופא שינים, הגיע 
בשכונת  וייס  דוד  רבי  ד"ר  המומחה,  שיניים  רופא  של  למרפאתו 
בחלקו,  שנפלה  הזכות  על  ושמח  שש  דוד  רבי  בירושלים.  וגן  בית 
אפסי  מחיר  ממנו  לוקח  והיה  הדור,  מגדולי  המיוחד  באחד  לטפל 
לכל טיפול, רק כדי שרבינו ירגיש שהוא משלם ולא מקבל טיפולים 

בחינם.
מורכב  לטיפול  זקוק  שרבינו  התברר  הטיפול  כדי  כשתוך  פעם, 
אינך  "הלא  ואמר:  רבינו  הגיב  לרבינו.  דוד  רבי  זאת  שח  וממושך, 
נוטל כסף כפי שמגיע לך, ואיך אוכל לנצל אותך ולעשות אצלך את 
לו עסקה להציע:  דוד שיש  רבי  לו  הטיפול במחירים כאלו?". ענה 
לכן הוא  יותר מכסף,  רבינו שווה אצלו  והוא מבין שזמנו של  היות 
יהיה  וזה  בחברותא,  איתו  ללמוד  מזמנו  יקדיש  שרבינו  מציע 

התשלום לטיפולים...
רבינו הסכים. וכך מאותו שבוע היה רבי דוד מגיע מידי שבוע ביום 
שעה  להם  הקדיש  ורבינו  הקטנים,  בניו  שני  עם  בצהריים  שישי 
ללימוד, כאשר האב לומד והבנים מקשיבים. במשך זמן הפסיק רבי 
דוד להגיע בעצמו, ומי שהמשיך את הלימוד עם רבינו, היה בנו, ילד 

בן... שמונה שנים!
רבינו קיים את הבטחתו ולמד איתו בחברותא, עד כי נקשרה ביניהם 
חיבה עצומה ונפשו נקשרה בנפשו. מידי שבוע כשהיה הילד מגיע, 
חוזר  והיה  השבוע,  ימות  בכל  שלמד  מה  אצלו  מתעניין  רבינו  היה 
איתו כל מה שלמד. הוא היה פותח לו גמרות מקבילות במסכתות 
מגדולי  נקודות  לו  והוסיף  הסוגיא,  היקף  את  להשלים  אחרות, 
איזו  עלתה  כאשר  רבות  פעמים  בסוגיות.  והאחרונים  הראשונים 
סברא ביקשו רבינו: "תחשוב כל השבת, ותתקשר אלי במוצאי שבת 
לומר לי מה חשבת!". הוא העניק לו את ההגשה שהתפתחה ביניהם 
חברותא וידידות כשווה בין שווים. בכל שבוע כשהגיע - זכר בדיוק 

היכן הפסיקו בשבוע שעבר.

הבינו  התורה,  מקצועות  בכל  לשאול  לביתו  נכנסים  שהיו  שואלים 
יכולים  ברצונם  ואם  שלו,  החברותא  עם  הלימוד  באמצע  שרבינו 
חכמים  תלמידי  כשנכנסו  אפילו  להוציאו.  ולא  בנוכחותו  לשאול 
וגדולי תורה, או נדבנים של הישיבה - השאירו לידו והציגו בפניהם: 
משנות  שנה  עשרה  לחמש  קרוב  כך,  שלי"...  ה'חברותא'  "הוא 

החיידר, שנות הישיבה קטנה והישיבה גדולה.
וכינה  אישי,  קשר  על  איתו  שמר  הוא   - איתו  שלמד  בלבד  זו  לא 
אותו: "החברותא שלי". בסעודת בר המצוה שלו ישב מתחילה ועד 
הסוף, ודיבר זמן ממושך - כחצי שעה. הוא דאג שילמד עם חברותא 
נוספת - אברך ממצויני הישיבה - רבי דב זמל, והיה מתעניין אצל 

האברך כל הזמן לשמוע איך הוא לומד ומתקדם. 
הראשון  ד"ה  קמא  בבא  בתחילת  רש"י  דברי  הילד  כשלמד  פעם, 
של המסכת: "ארבעה אבות נזיקין – אבות קרי להנך דכתיבן בקרא 
דבר  כל  הלא  'בהדיא',  המילה  תוספת  מה  הילד  הקשה  בדיא", 
שנאמר בפסוק נאמר בהדיא. רבינו שמע את השאלה, ואמר שלמד 
זו,  פשוטה  לשאלה  לב  שם  ולא  בעיון,  רבות  פעמים  המסכת  את 

לבסוף אמר את השיעור פתיחה בישיבה על הערה זו.
פעם, כששהה במונסי בבית ביתו הרבנית רוזנגרטן תחי', היה בדיוק 
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הבחור עם בני ביתו לא הרחק משם, בעיירה סקוויר. כששמע אביו 
רבי דוד שרבינו באיזור, החליט להגיע ביום שישי כדי לא להפסיד 

את החברותא הקבועה.
כשהגיעו לבית וביקשו לראות את רבינו, נענו שלא שייך בשום אופן 
להכניס אליו אנשים, שכן הוא עייף ומותש מעמל הדרכים וכד'. רבי 
דוד הסכים, רק ביקש שיאמרו לו שהחברותא של יום שישי הגיע, 
מיד באו וקראו לו להיכנס פנימה. רבינו שמח לקראתו ולמד איתו 
גם באותו יום שישי. והעידו הנכדים ששום נכד לא ראה כזה קירוב, 

הכל היה שיעבוד של הכרת הטוב.
והדרכות  בהנחיות  וצמיחתו,  התפתחותו  כל  את  ליווה  רבינו 
מדוייקות, כיצד לגדול בתורה ויראת שמים, היכן בדיוק ללמוד, איך 
ללמוד, עם מי ללמוד, כמה צריך להיות ההספק שלו בכל תקופה, 
מסודר  שיהיה  דאג  ואף  מעורב,  היה  השידוכים  בתקופת  ואפילו 

בצורה שיוכל להמשיך בעלייתו.
בשבוע שהסתיימה סדרת טיפולי השניים, אמר רבי דוד לבנו שלא 
ילך יותר לבית רבינו, שכן זה היה הסיכום ביניהם - שכל עוד יטפל בו 
יזכו ללימוד החברותא, ואם כן תמה התקופה הענוגה בה זכה ללמדו 
התקשר  הקבועה  בשעה  התדהמה,  למרבה  ישראל.  של  רבן  עם 
רבינו ושאל למה ה"חברותא שלי" לא מגיע... שעבוד הכרת הטוב 
וכך המשיכה החברותא  יזכור את חסדו של רבי דוד,  גרם, שרבינו 

עוד שנים רבות מאד, עד השנים האחרונות ממש.

 איך הביע הכרת הטוב, 
לחסד עצום שנעשה איתו

את  להדפסה  קיבל  דשמעתתא",  ה"אגרא  את  הדפיס  כאשר 
שמעתתא'.  'שב  ספר  על  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  של  מחברותיו 
באחד הימים אירע שפועל הניקיון של הישיבה סבור היה שמחברות 
רצו  אצו  העניין  כשנתגלה  הגניזה.  במתקן  והניחן  גניזה,  הינן  אלו 

לגניזה, והתברר שבדיוק באותו יום פינו את המתקן לבור הגניזה.
העתק!  אלו  לכתבים  אין  הלא  מצער,  נפשו  את  ידע  לא  רבינו 
והלא אין שום תמורה בעולם לאוצר כה יקר ומסולא בפז. שלושה 
יעקב  ורבי  קויפמן  גרשון  רבי  גוטליב,  רבי עקיבא  רבינו:  מתלמידי 
וייסנטאוסקי שראו בצערו - החליטו לעשות כל שביכולתם למצוא 
את הכתבים. הם ביררו היכן שכן בור גניזת ה"שמות" לשם פונתה 
של  מציונו  הרחק  לא  הזיתים,  בהר  היה  שמקומו  התברר  הגניזה. 
מאד,  עמוק  שהבור  התברר  לשם  כשהגיעו  הק'.  החיים'  ה'אור 
בעומק עשרות מטרים במעבה האדמה, ושקי הגניזה שהובאו לשם 
של  צערו  את  בזכרם  אך  בפנים,  עמוק  נמצאים  האחרונים  בימים 
רבינו החליטו להשתלשל פנימה, למרות הקושי העצום, ולהתחיל 
לחפש. נראה היה שלמצוא כמה מחברות בתוך בור כזה, הוא כמעט 
משולל המציאות. בסופו של דבר לאחר מאמצים רבים הם מצאו 
את המחברות. הם הזדרזו לרבינו לבשרו על המציאה. רבינו שמח 

מאד ולא מצא את המילים להודות להם על חסדם הגדול איתו.
תוך  ה"משמר",  שיעור  התקיים  בו  יום  בשבוע  חמישי  יום  זה  היה 

כדי דיבור החליט רבינו שכהכרת טובה ימסור את השיעור בענייני 
וכל  שיעורו  את  רבינו  הכין  הערב  עד  הווי.  וכך  אבידה,  השבת 

החילוקים עסקו בענייני השבת אבידה.

להחוך כך הסדרים כדי להכיר טובה
אחד מתומכי הישיבה נקלע לקשיים, ובגינם הפסיק לתרום לישיבה. 
כעבור כמה שנים חיתן אחד מילדיו וכמובן שהזמין את רבינו. רבינו 
יום התברר  רצה ללכת, אלא שבהתבוננות בלוח הזמנים של אותו 
שהדבר כמעט בלתי אפשרי, "אולם", פסק רבינו, "היות ומחויבים 
אנו כלפיו בהכרת הטוב, זה דוחה הכל!", ולכן הפכו את כל הסדרים 
היו  שבעבר  ואמר,  מאד  התפעל  יהודי  אותו  בחתונה.  להשתתף 
ראשי  מגדולי  אחד  ועוד  רבינו  ורק  רבים,  ישיבות  ראשי  מגיעים 

הישיבות טרחו ובאו למרות מצבו.

"הלא הוא טרח עבורי!"
החכמים  מתלמידי  אחד  לעצמו  סיגל  רבינו,  של  זקנותו  לעת 
ובה מידי ערב היה סוחט פרי  – הנהגה,  - מגדולי תלמידיו  בישיבה 
הדר, ומביאו לרבינו שישתה לאחר תפילת מעריב, כדי שבריאותו 
החולים,  בבית  מאושפזת  והיתה  הרבנית  חלתה  כאשר  תתחזק. 
היה רבינו שבור. באותם ימים היה הולך כמעט מידי יום ביומו אחרי 

מעריב לבקרה.
לנסוע  כדי  מעריב  אחרי  מהישיבה  לצאת  מיהר  רבינו  אחד,  יום 
לרבנית, ובדיוק אז הגיע אותו תלמיד עם המיץ. רבינו התנצל ואמר 
שהיום אינו מעוניין ויישר כח על הטרחא. לאחר זמן קצר חזר וביקש 
שיקראו לו. הוא התיישב, בירך ושתה את המיץ כדרכו בכל יום, בירך 
איני  "האמת,  לסובביו:  הסביר  בדרך  הלך.  אז  ורק  אחרונה  ברכה 
והיה קשה לי היום לשתות, אבל מה הוא אשם שאיני  מרגיש טוב 

מרגיש טוב? הוא הלא טרח עבורי!"...
מענין מאד לציין, שפעם כאשר אותו תלמיד חכם לא היה בישיבה, 
הציעו תלמידים לסחוט עבורו את המיץ, ורבינו ענה שלא יעשו זאת. 
לימים הובן הדבר, כאשר רבינו התבטא פעם בפני אותו תלמיד חכם 
בחיבה: 'עבורכם אני שותה!' - כל מה ששתה היה כי התכבד וכיבד 

את אותו ת"ח בכך ששתה את המיץ שעושה עבורו...
גם כאשר הטרחה לא היתה ישירה אליו - דאג להכיר טובה. סיפר 
בחדר  התקיימו  שכאשר  לב,  שם  פעמים  שכמה  קראהן  יוסף  רבי 
האוכל של הישיבה מסיבות סיום מסכת וכד', לפני שיצא מהמסיבה 
לא שכח רבינו לגשת למטבח, ולהודות למבשלת על האוכל, למרות 

שהוא לא נעשה במיוחד עבורו.

"היום תוכל לשאול ככל שתחחוץ"
תלמידים קרובים לרבינו למדו את הלך רוחו, שבכל נושא ועניין לא 
נשמט העניין של הכרת הטוב. פעם הקשה מדוע השתנה שמה של 
חוה מהשם "אשה" שקיבלה בתחילה - לשם שקיבלה אחרי החטא 

- "חוה"? למה 'חוה' דווקא?
הוצרכו  לכן  הבריאה,  לכל  וקילקול  מיתה  גרמה  שחוה  מכיון  אלא 
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"תראו, בימים אלה צריכים להגיע אלי אורחים חשובים מחו"ל, ולשם כך 
אני צריך בדיוק את הסחה הזו לתקוחה של חודשיים. אני אקנה את הסחה 

הזו לעצמי, ולאחר מכן אעבירנה לכם חינם אין כסף"...

על מעשי החסד היחודיים של הרב ד"ר משה רוטשילד ז"ל

"ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי" )בראשית  ל"ג י'(

את הסיפור הבא ראה ושמע הגאון רבי אליעזר רוט בעצמו, והוא  
מובא ללא הוספות. 

בבני  דירה  זצ"ל  רוטשילד  משה  ד"ר  הרב  חיפש  מסויימת  בשנה 
ברק, כדי לקנותה לאחד מילדיו. כאשר אמרו לו שאברך פלוני, אב 
דירתו, דפק על דלת הדירה,  גדולה, מעוניין למכור את  למשפחה 

ושאל את האברך מדוע הוא מוכר את הנכס שבבעלותו.
לפרוע  דרך  כל  לו  שאין  וציין  האברך,  השיב  רבים",  חובות  לי  "יש 
מתכונן  אתה  "והיכן  הדירה.  מכירת  באמצעות  אלא  החובות,  את 
לגור; הרי יש לך משפחה גדולה בלי עין הרע?" – שאל הרופא. "אני 
מתכונן לשכור דירה", הייתה תשובת האברך. "האם התייעצת עם 
רוטשילד  המשיך  גורלית?",  כה  החלטה  שקיבלת  לפני  כלשהו  רב 
להקשות. "כן, שאלתי את מורי-ורבי, הגאון רבי יעקב אדלשטיין", 

השיב האברך.
ד"ר רוטשילד עזב את הבית, ובתוך דקות נקש על דלתו של הגר"י 
של  לביתו  חזר  נכונים,  אכן  הפרטים  שכל  כששמע  אדלשטיין. 
האברך, בירר במדוייק לאיזה סכום מגיעים החובות, ו...רשם לו צ'ק 
כל  את  תכסה  שלי  הצ'ק  ועם  שלך,  בדירה  נשאר  "אתה  הכל.  על 

החובות שלך", הורה רוטשילד.
הגר"א רוט מספר את הדברים בשם ד"ר רוטשילד עצמו, שסיפר 
לו על הדבר בשל ידידותם הקרובה, ומפני שביקש לתאר בפניו את 
מצוקתם של בני תורה." הוא 'השביע' אותי לא לספר את הסיפור 

הזה בחייו, ורק עכשיו אני מספר את הדבר ששמעתי מפיו". 
ואגב, שמענו סיפור נוסף, דומה, מפי הבנים, שאביהם זצ"ל העניק 
מאות  בסך  הלוואה  דירתו,  את  לו  למכור  ביקש  הוא  שגם  לאברך, 

אלפי דולרים כדי לכסות את חובותיו!

הוויכוח על הסחה
אברהם  רבי  הרה"ג  זצ"ל,  רוטשילד  משה  ד"ר  הרב  של  בנו-בכורו 
רוטשילד שליט"א, מספר לנו שאביהם נכנס פעם לחנות למכירת 
ספות, והנה הוא שומע בני-זוג המתווכחים ביניהם איזו ספה לרכוש 
היה  וגם  וטוב-לב,  איש-חסד  רוטשילד  ד"ר  משהיה  יותר  לביתם. 
בעל אמצעים, הוא היה 'חכם'. ולהיות חכם פירושו, שאתה תופס 
על-אתר את נקודת העוקץ של הסיפור, ואם צריך – יודע גם לעקוף 

אותה בתחכום מיידי.

והם  הוויכוח,  נסוב  מה  על  אותם  ושואל  הזוג  בני  אל  פונה  הוא 
אחת  מילה  על  נסוב  שהוויכוח   – הוא-עצמו  שהבין  את   – משיבים 
ואומרים  מסויימת,  ספה  על  מצביעים  הם  כסף.  ושמה:  ויחידה, 
ש"שנינו מסכימים שהספה הזו מתאימה לדירתנו, אבל היא יקרה 

יותר, ואין לנו די כסף לקנותה", אמרו.
כדי  כסף  ממנו  לקבל  להם  נעים  יהיה  שלא  תפס,  רוטשילד  ד"ר 
לרכוש את הספה היקרה, ופנה אליהם ברעיון 'ערמומי', שרק הוא 
"בימים  הזוג;  לבני  אמר  "תראו",  הדעת:  על  להעלותו  מסוגל  היה 
אלה צריכים להגיע אלי אורחים חשובים מחו"ל, ולשם כך אני צריך 
לכם,  אכפת  לא  אם  חודשיים;  של  לתקופה  הזו  הספה  את  בדיוק 
אני אקנה את הספה הזו לעצמי, אשלם עליה במיטב כספי, ולאחר 

החודשיים הללו אעבירנה לכם חינם אין כסף"...
וכך  רב...  שלל  כמוצאי  ההצעה  על  שמחו  הזוג  שבני  לציין  מיותר 
אכן היה. אלא שכדי לקיים את מצוות החסד הגדולה הזו, הוא לא 
התאפק חודשיים... כבר לאחר חודש, התקשר לבני הזוג ואמר להם, 

שבעוד כמה דקות תגיע אליהם המשאית עם הספה...

המשימה: לברר מחיר שמלת כלה...
בבית המשפחה שמור פתק, שהיה תלוי ליד ארון הספרים האישי 
ומחיר  וכך,  כך  הוא  כלה'  'שמלת  של  שמחירה  כתוב  היה  בו  שלו, 
האולם ל'שבע ברכות' הוא כך וכך, ועוד רשימה ארוכה של מטלות 

כספיות לנישואין.
ידעו  שהילדים  מספר,  שליט"א  רוטשילד  יוסף  רבי  הרה"ג  הבן, 
מראש שמדובר במעשה חסד, "כי באותם ימים לא הייתה בביתנו 
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היה יהודי מסכן שדחק חעם בביתנו בשעה 1:00 בלילה. היהודי היה רעב, 
ונחשו חשקה בחביתה. אבא שלי עזב את הגמרא וניגש בשמחה למטבח 

לקיים את החסד בגוחו, למרות שהוא לא היה מנוסה בזה, וטיגן לו את 
החביתה לשביעות רצונו. אבל אז הגיעה דרישה נוסחת – כוס קחה, אבל 

עם חלב חם...

הגאון רבי שלמה זלמן חרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב ליקווד, על הליכותיו המוחלאות 
של הגאון רבי נתן געשטעטנער זצוק"ל בעל 'להורות נתן' – ליומא דהילולא

מרא  האדיר,  הגאון  מו"ר  אצל  מאוד  מקורב  שהייתי  השי"ת,  זיכני 
נתן',  'להורות  זצוק"ל בעל  נתן געשטעטנער  דכולא תלמודא, רבי 
והייתי  מרבותיי,  לאחד  אותו  מחזיק  אני  עמו.  חזק  קשר  לי  והיה 

כסדר מתכתב עמו במו"מ של תורה ותשובות להלכה.
נסיעה  ובכל  קרובות,  לעתים  בטלפון  אליו  מתקשר  הייתי  כמו"כ 
עניינים  פתק  על  לעצמי  והכנתי  כתבתי  הקודש,  לארץ  שערכתי 
רבים שהייתי רוצה להתייעץ עמו עליהם, והייתי יושב אצלו שעות 
ארוכות לברר כל עניין ועניין בדעת תורתו הצרופה והבהירה, וכמו 
כן, בעת שהיה הרב מבקר באמריקא, הייתי מבקר אצלו ומשתעשע 

עמו הרבה בדברי תורה.
זצוק"ל  הגאון  בתורה,  העצומה  מגדלותו  מאוד  משתומם  הייתי 
"איש  בצדק  ייאמר  עליו  בלום,  ואוצר  ביה"  דכולא  "כרכא  היה 
הרבים  ספריו  ועניין.  תחום  בכל  עצום  בקי  היה  הוא  האשכולות". 
בכל מקצועות התורה - מיוחדים כל אחד ואחד באופן מיוחד במינו, 
אם  סברא,  אימא  איבעית  גמרא,  אימא  איבעית  בדרא,  חד  ממש 
וסיפורי הצדיקים שהיה  וכן שיחותיו  או בדרוש,  זה בענייני הלכה, 
מספר בסעודת מלווה מלכה - היו מדוייקים ממש בתכלית הדקדוק. 
ובכלל, הגאון זצוק"ל היה ידען גדול בכל השטחים ובכל העניינים, הן 
ייחוס,  בתורה - ש"ס ופוסקים, הלכה ומסורה, והן במנהגי ישראל, 
הסטוריה, כתבי ידות, נוסח התפילה, ניגונים ועוד, ובכל דבר היו לו 
ידיעות עצומות, בהיקף, בעמקות וברחבות ובבהירות עצומות עד 

להפליא.
הייתה  תשובה  כל  שונים,  בעניינים  תשובות  הרבה  ממנו  קיבלתי 
ערוכה בתכלית הדקדוק, מלא וגדוש ומיוחד בבהירות, ומסודר על 
ביותר,  מופלא  באופן  תשובותיו  את  בונה  כשהוא  טוב,  היותר  צד 
ונו"כ  ושו"ע  הגמרא  מדברי  החל  תלפיות,  כתל  ובנויות  מיוסדות 

בהיקף ובהירות, שיצאתי מהם בהתפעלות מרובה.
כל פעם בהיותי בארץ ישראל, הייתי עולה אליו וקונה את הספרים 
הספרים  את  להכניס  טרח  בעצמו  והוא  לאחרונה,  לאור  שהוציא 
בכמה  הספרים  את  מכניס  היה  כבד,  קצת  זה  היה  ואם  בשקית, 
שקיות כדי שלא ייקרע, וכמובן שהייתי אומר לו שלא יטרח בשבילי, 
ואינני רוצה להטריחו, אך הוא לא הבין מה שאני רוצה ממנו, רק היה 

הולך בפשטות ובתום לב להביא שקיות, ואם לפעמים אירע שלא 
הייתה השקית טובה, היה הולך שוב ומביא שקית אחרת. 

זכורני, שפעם אירע שלא הייתי זמן רב בארץ ישראל, ומאז ביקורי 
ועבי  גדולים  שהיו  ספרים  וכמה  כמה  לאור  הוציא  אצלו,  האחרון 
כרס, וקניתי ממנו את הכל, ואמרתי לו כבדרך אגב שאינני יודע איך 
אקח את הכל לביתי באמריקא, כי זה לא ייכנס למזוודה, אז אמר לי 
הרב: "השאר את הספרים כאן, ואני כבר אדאג לכך שהספרים יגיעו 
לביתך באמריקא". אמרתי לו: "חס ושלום! אינני רוצה להטריח את 
הרב". אמר לי הרב: "זו לא טירחא - זו זכייה", אך אני אמרתי לו שוב 
ושוב שאיני רוצה להטריחו, אך הרב לא הירפה, והפציר בי ש'אניח' 

לו לשלוח לי את הספרים.
לאחר הפצרות מרובות, בל כרחי עניתי לו 'אמן', ואז רשם לעצמו 
את  קיבלתי  כך,  אחר  קצר  זמן  הטלפון.  ומספר  שלי  הכתובת  את 
הספרים על ידי שליח מיוחד, כשהרב רושם על נייר בכתב ידו את 

שמי ומספר הטלפון.

שכרכי  גדולה  דשמיא  בסייעתא  השי"ת  זיכני  שנים  הרבה  לפני 
הש"ס המקורי של זקני הגדול, הגה"ק בעל "שמן רוקח", זי"ע אב"ד 
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סאנטוב, הגיעו לידי. הש"ס היה בידי קרוב משפחה, נכד אחר של 
ה"שמן רוקח", שהוא קיבלו בירושה מבית אבותיו, שקיבלם מבעל 

"שמן רוקח" בעצמו, ועבר לידו מדור דור.
סיבב המסבב כל הסיבות, שהש"ס יעלה בגורלי, והיתה זו בשבילי 
שמחה גדולה ועצומה שאין לשער ולתאר כלל. הש"ס היה בארץ 

ישראל, והלכתי בעצמי לקחתו בכדי להביאו לביתי באמריקא.
נושן  ישן  היה  הש"ס  השתוממתי:  לראשונה,  הש"ס  את  כשראיתי 
של  בכת"י  והערות  בהגהות  מלאים  והדפים  מאד,  טוב  במצב  אך 
לי שהש"ס אכן מזקני בעל  היה  ברור  זי"ע.  רוקח"  ק"ז בעל "שמן 
"שמן רוקח", בהיותו אצל בן משפחתי הנ"ל, אמנם למען הסר ספק 
שאכן  כלל  רבב  של  צל  שום  בלא  בטוח  להיות  רציתי  כי  ספיקא, 
נתן  רבי  האדיר  הגאון  אל  הש"ס  את  לקחתי  זקני,  של  הש"ס  זהו 
געשטעטנער זצוק"ל, שישים עיניו על הש"ס ויחווה דעתו אם זהו 

אכן הש"ס של זקני.
בשמחה  הק'  פניו  ונהרו  צהבו  הש"ס,  את  ראה  שהרב  בעת  והנה, 
וכשראה  השני,  אחר  אחד  הש"ס  בדפי  לדפדף  והתחיל  גדולה, 
הגהה אחת שרשם זקני בעל "שמן רוקח" בכתב ידו, קם הרב, ניגש 
לארון הספרים והוציא ספר אחד שחיבר בעל "שמן רוקח" – כידוע 
שו"ת   – רוקח  שמן  )ביניהם:  חיבורים  הרבה  חיבר  רוקח"  שה"שמן 
וחידושים על כמה מסכתות, שערי דעה, יבין שמועה, מנחת ערב, 
קונטרס  חסד,  תורת  רוקח,  מעשה  דחיי,  סמא  שמעתתא,  שב 
החזקות ועוד( – ופתח את הספר בעמוד מסויים, ואז עיין שם רגעים 
אחדים, ומיד הראה לי שתוכן הדברים שרשום בהגהה שעל הש"ס 

הוא אותו תוכן הדברים שכתב ה"שמן רוקח" בספר שלו... 
קם,  הרב  ושוב,  הדף,  בשולי  שרשם  בש"ס  הגהה  עוד  מצא  אח"כ 
פותח,  רוקח",  ה"שמן  של  אחר  ספר  מוציא  הספרים,  לארון  ניגש 
לתוכן  זהים  בש"ס,  הדף  על  שרשום  הדברים  שתוכן  לי  ומראה 
הדבר  חזר  וכך  רוקח",  ה"שמן  של  ספר  באותו  שכתובים  הדברים 

ונשנה כמה פעמים.
כשסיים את מלאכתו, קם הרב, ניגש לארון והוציא צילום מהכת"י 
רשום  שהיה  להכת"י  הכת"י  את  והשווה  זי"ע,  רוקח"  ה"שמן  של 
דומה  שהיה  כת"י,  אותו  שזה  לי  והראה  הש"ס,  של  הגיליון  בשולי 

להפליא אחד לשני.
כשסיים את ה'מחקר', אמר לי הרב שאני יכול להיות סמוך ובטוח 
בעל  הגה"ק  זקני,  של  המקורי  הש"ס  אכן  שזהו  אחוז,  מאלף  יותר 

ה"שמן רוקח" זי"ע.

שאלני פעם אחד: הלא אמרו חז"ל )מס' ברכות דף ז' ע"ב( "גדולה 
לי  – "אמור  – ביקש הלה  ובכן  יותר מלימודה",  שימושה של תורה 
בבקשה איזה דבר שראית אצל הגאון רבי נתן געשטעטנער זצוק",ל 

שיכולים ללמוד מזה אורחות חיים".
אמרתי לו: "הנה - הרב, מתי שנשאל איזו שאלה, בין אם הייתה זו 
שאלה חמורה בין אם הייתה זו שאלה קלה או פשוטה, מעולם הוא 
השאלה,  את  ששמע  לאחר  תמיד  רק  מיד,  השאלה  על  השיב  לא 
ולפעמים  חלקיה,  כל  על  השאלה  צדדי  כל  את  ושקל  וחשב  חשב 
אף פתח את הגמרא והשולחן ערוך, ודן עם השואל בצדדי השאלה 
בכובד ראש ובעיון, והסביר לשואל על איזה בסיס הוא מייסד את 
של  לאמיתה  וברורה  בהירה  תשובה  השיב  אח"כ  ורק  תשובתו, 

תורה".
שכולנו  לו,  לומר  והוספתי  כאמור,  לשואל  סיפרתי  זה  כל  את 
אמר  שהסטייפלר  אדם  זצוק"ל,  מהרב  זו  הנהגה  ללמוד  מחוייבים 
עליו שהוא "עמוד התורה בדורנו", ואף התבטא עליו לאמר שהוא 
"בקי גדול ויודע הכל", ואעפ"כ הוא דן בכל שאלה בכובד ראש, ולא 
וישרה, אז מה  זרק מעולם תשובה חטופה ללא מחשבה מעמיקה 

נאמר אנו בתריה...
החרדית"  ה"עדה  מו"צ  שליט"א,  געשטעטנער  שלמה  רבי  הגאון 
ורב שכונת "גבעת משה", סיפר על הכנסת האורחים המופלאה של 

אביו, הגאון האדיר רבי נתן געשטעטנער זצוק"ל, וכך סיפר:
עמרם  רבי  סבי  מאביו,  זצ"ל  אבי  ירש  אורחים  הכנסת  מצוות  את 
זצ"ל וסבתי מרת מלכה ע"ה, בבודפסט שבהונגריה, שגם הם הכניסו 

לביתם אורחים קשי-יום, ונתנו להם לאכול ואף לישון.
העניים שהגיעו לביתנו ברחוב 'דבורה הנביאה' בבני ברק, היו מאוד 
קשה  היה  בקיץ  הדברים  ומטבע  ובהתנהגותם.  בלבושם  משונים 
יותר לשבת בסביבתם, אבל זה לא מנע מהם לקבל את כל  הרבה 
השירים  את  שרים  האוכל, היו  את  הראשונים  קיבלו  הם  היחס, 

שלהם, הם פשוט קיבלו הרגשה שהם בבית שלהם.
האמת,  בלילה.   1:00 בשעה  בביתנו  פעם  מסכן שדפק  יהודי  היה 
שאצל אבא שלי זה לא היה מאוחר, כי הוא היה הולך לישון בשעה 
)ביצה  בחביתה  חשקה  ונפשו  רעב,  היה  היהודי  בוקר.  לפנות   3:30
מטוגנת(. אבא שלי עזב את הגמרא וניגש בשמחה למטבח לקיים 
את  לו  וטיגן  בזה,  מנוסה  היה  לא  שהוא  למרות  בגופו,  החסד  את 
החביתה לשביעות רצונו. אבל אז הגיעה דרישה נוספת – כוס קפה, 
אבל עם חלב חם. לא מים חמים עם חלב, אלא חלב חם. אז אבא 

ניגש למקרר והוציא פינג'ן מיוחד וחימם לו את החלב...

)מתוך, 'נועם שיח' בהוצאת מכון אפריון לשלמה ויצא תשפ"א(
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שעות החקירה התמשכו, והיה זה כבר יום שישי. חשבתי על אמי, 
הנמצאת בסחינה האמורה להגיע לקויבישב ביום ראשון או שני,. אמי 

נוסעת לשמחה של חתונת בנה – ובהגיעה תמצא אותו בבית הסוהר! 
התחלתי להתחלל לה', שיחוס על אמי. התחננתי לחניו במילים שלי, 

אמרתי כי אני בנה יחידה, ואם יעצרו אותי – מה יהא עליה?

הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל, נאבק במשטרה הקומניסטית

"ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו" )בראשית ל"ב, כ"ה(

לקאזאן,  בניגוד  לקויבישב.  הגעתי  נישואיי  לפני  שבועות  מספר 
שם סגרו את בית הכנסת ואנשים התפללו בסתר, היה בית הכנסת 
בבית  לבקר  הקפדתי  בקאזאן  ואם  רשמי.  באופן  פתוח  בקויבישב 
הכנסת הנסתר יום יום, על אחת כמה וכמה בקויבישב, שם היה בית 

הכנסת רשמי, ובנוסף לכך – איש לא הכיר אותי.
הרב מרדכי דובין ישב שם בבית הכנסת בקביעות, רוכן על תלמודו. 
ואני  הגמרא,  של  שונות  ממסכתות  סוגיות  שלוש  לנתח  נהג  הוא 

למדתי יחד אתו.
החתונה נקבעה ליום שלישי. ביום חמישי, כשבוע קודם לכך, חציתי 
כללי  על  עברת  "אדוני,  שוטר:  אלי  התקרב  כאשר  הכביש  את 

התנועה!".
התפלאתי: והרי לא הייתי האדם היחיד שעבר את הכביש במקום 
זה, אך הוא לא העיר לאיש מלבדי. נתתי לו חצי רובל  או רובל שלם 
כקנס, אך הוא הניד בראשו לשלילה. נאלצתי להצטרף אליו בדרכי 

לחקירה.
)ריגול  על דלת המשרד שאליו הגענו היה מוצמד שלט "סמר"ש" 

נגדי – "מוות למרגלים!"(.
ליד השולחן. שלושה חוקרים  לי לשבת  והורו  הכניסו אותי לחדר, 
משקפי  את  שברו  הכוח,  בכל  בפני  היכו  הם  החקירה,  את  ניהלו 

וכמעט עקרו את שיני.
"מה הם עסקיך עם דובין?", שאלו.

הסברתי כי הגעתי מקאזאן, שם אין בית הכנסת, וכאן – יש. ולמרות 
העובדה שאני מורה במקצועי, החלטתי להיכנס לבית הכנסת, שם 
נייר, עליו הופיע מספר  הכרתי את דובין. אבל אז הם הציגו בפניי 

טלפון, ושאלו "ומה זה?".
שאלתי  כלשהי  בהזדמנות  לידיהם!  המספר  הגיע  כיצד  הבנתי  לא 
כך  ולצורך  כלשהו,  בנושא  לו  לעזור  אוכל  האם  דובין,  הרב  את 
המתגוררת  אחותו  עם  טלפון,  שיחת  בעבורו  להזמין  ממני  ביקש 
במוסקבה. כאשר ראיתי את המספר – מספר הטלפון של האחות 
– בידיהם, הבנתי כי הסתבכתי, אך בכל זאת עמדתי על שלי: "הכרנו 

בבית הכנסת ורק מילאתי בקשה שלו".

שהיה  מה  כל  ממני  לקחו  איומות,  מכות  אותי  להכות  המשיכו  הם 
ברשותי: רשימות, מסמכים, ואחר כך השליכו אותי לתא המעצר. 
אך  אצלי,  שמצאו  ברישומים  יסודי  באופן  לעיין  החלו  מכן  לאחר 
לא קל היה להבין אותם: פעם כתבתי בצד זה של הדף ופעם בצד 
אחר, לפעמים גם על השולים. בקיצור, ללא כל סדר. ובנוסף לכך, 

הרשימות היו כתובות בשפה העברית.
מארגן  אתה  "האם  החוקרים:  לפני  בשנית  אותי  הביאו  למחרת 

פגישות עם אדם המצויין ברישומים כנ.ת.ת.י.?"
הבנתי כי הם נעזרו במלשין כלשהו מבית הכנסת, והוא זה שפענח 

בעבורם את הטקסט העברי.
"נ.ת.ת.י.", פתחתי בהסבר, "פרושו בעברית 'נתתי', כלומר, הענקתי. 
יכולים אתם לבדוק ולראות כי בכל פעם בה מופיעה המילה 'נתתי' 

מצוין לאחריה מספר: חצי רובל, שלושים קופיקות, רובל".
לי  הראו  אז  אבל  הסתדרתי.  ההוא  הרישום  ועם  התקבל,  ההסבר 
רישום אחר, שגרם לי למבוכה לא קטנה. סבור הייתי כי את העניין 

הזה לא אצליח לעולם להסביר להם.
עלי לציין, כי בקאזאן היו ספרים מועטים מאוד בבית הכנסת. אך 
בקויבישב – קשה לתאר כמה ספרים היו! אפילו בארץ, בבתי כנסת 
הספרים  את  ספרים.  של  כאלו  כמויות  בנמצא  אין  ירושלמיים, 
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העבירו  רבים  ומלטביה.  מליטא  שהגיעו  הרבים  הפליטים  הביאו 
את ספריהם לבית הכנסת, וכך הלך והצטבר במקום אוסף גדול של 

ספרים וכתבי יד נדירים.
באחד הימים גיליתי בבית הכנסת ספר, עליו שמעתי זה מכבר אך 
מעולם לא הצלחתי למוצאו בקאזאן. כתב אותו רבי עקיבא איגר, 
מספר נושאים מספרו – חידושים למסכתות התלמוד – עניינו אותי 
'המרחק  בנושא  עסקו  הם  בכתב.  אותם  ותמצתתי  מיוחד,  באופן 
המותר להליכה בשבת מחוץ ליישוב'. רבי עקיבא איגר דן בסוגיה, 
כיצד מחשבים את המרחק כאשר נתקלים בהר. והנה, על רישומים 

אלו נשאלתי על ידי החוקרים.
התחלתי להסביר להם את העניין באופן יסודי: היות שרבי עקיבא 
איגר מקשה בדרך כלל על פירושי רש"י והתוספות על התלמוד, יש 
להסביר קודם לכן את המשנה )היא כוללת את הנחת היסוד(, אחר 
כך את הגמרא )פירוש האמוראים למשנה(, ויש להסביר את דברי 
רש"י בנידון, את נקודת מבטם של בעלי התוספות, ורק אז להציג 

את שאילת רבי עקיבא איגר ולסיים בתשובתו.
אני  יכול  בפניהם.  נאמתי  שעתיים,  אף  ואולי  וחצי,  שעה  במשך 
להבטיחכם, כי הם לא הבינו ולו אף את המשנה, ועדיין סברו כי אני 
הם  כי  ושמעתי  כלשהו,  למקום  התקשרו  כך  אחר  עליהם.  מערים 
 – עלי  לגזור  מאסר  שנות  כמה  בשאלה,  דנו  הם  אודותיי.  מדברים 
חמש עשרה או אולי עשר בלבד... נודע לי כי היה זה תכסיס מקובל 
אצלם – להבהיל את הנחקר בצורה כזו, על מנת להוציא מפיו הודאה.
יום שישי. חשבתי על אמי,  והיה זה כבר  שעות החקירה התמשכו, 
הנמצאת בספינה האמורה להגיע לקויבישב ביום ראשון או שני. אמי 
נוסעת לשמחה של חתונת בנה – ובהגיעה תמצא אותו בבית הסוהר! 
ידעתי כי היא סובלת ממום בלב, והנה צרה נוספת תנחת על ראשה. 
התחלתי להתפלל לה', שיחוס על אמי. התחננתי לפניו במילים שלי, 

אמרתי כי אני בנה יחידה, ואם יעצרו אותי – מה יהא עליה?
עד היום איני יודע מדוע ולמה, אך ביום שישי לקראת ערב שחררו 
אותי. ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן פתאומי. עוד הספקתי לסור 

לבית הכנסת לתפילת ערבית.
החתונה התקיימה במועדה.

החלטתי לא לגלות לאמי את שעבר עלי. אך כאשר חזרתי לאחר 
החתונה לקאזאן, השכנות הפתיעו אותי בשאלה: "יצחק, מה קרה 

לך ביום חמישי בשעה רבע לחמש?"
"מדוע שואלות אתן?"

והן סיפרו: "ישבנו אצלכם בבית, שוחחנו, ולפתע קמה אמך מכסאה 
והחלה להסתובב בחדר. 'הוי, לא טוב ליצחק. לא טוב! רק ה' יודע 

מה יהיה...', כך אמרה".
נזכרתי בסיפור השריפה במפעל בו עבדתי, עת הזהירה אותי אמי 
לבל אלך לעבודה באותו יום. גם אז ניבא לה ליבה כי משהו רע יאונה 

לי. לא יכולתי להתאפק וסיפרתי הכל.

]מתוך 'להישאר יהודי' – סיפור חייו של הרב יצחק זילבר זצ"ל[

למחרת הביאו אותי בשנית 
לחני החוקרים: "האם אתה 
מארגן חגישות עם אדם המצויין 
ברישומים כנ.ת.ת.י.?" הבנתי כי 
הם נעזרו במלשין כלשהו מבית 
הכנסת, והוא זה שחענח בעבורם 
את הטקסט העברי. "נ.ת.ת.י.", 
חתחתי בהסבר, "חרושו בעברית 
'נתתי', כלומר, הענקתי



16info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | חרשת וישלח | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

ומרגלא בחומיה דאינשי, לסחר בדרך צחות על אותו עתיר נכסין 
שהתחלל קמיה קוב"ה: 'ריבונו של עולם אנא ממך, עשה לי חנצ'ר 

)חאנטשע"ר( בגלגל'. כשתמהו סובביו על תחילתו המוזרה, השיב, הנה 
העולם כגלגל, עתה הנני ברומו של גלגל ומתחלל אני כי ייעשה בו הקב"ה 

חנצ'ר כך יעצור הגלגל על מקומו ולא ימשיך להסתובב...

 מי המציא את המטבעות העגולים, ולמה?
גאב"ד חרדים הרה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א, בדברים מאלחים בינה 

"ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָשֵׁלם ִעיר ְשֶׁכם וגו' ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר" )בראשית ל"ג, י"ח(

איתא בגמרא )שבת לג:(: "ויבוא יעקב שלם - אמר רב מלמד שחזר 
שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו, ויחן את פני העיר אמר רב 
כאות  נכון  אל  ראה  השלום  עליו  אבינו  יעקב  להם".  תיקן  מטבע 
לתושבי  כסף  מטבעות  להתקין  בשלום,  שובו  על  להשי"ת,  תודה 

העיר שכם עבור פרנסתם ומסחרם. 
ופליאה דעת ממנו: וכי עד שבא יעקב לא היו להם מטבעות כסף, 
וזקנה  זקן  אבינו,  אברהם  של  מטבע  "איזהו  צז:(  )ב"ק  אמרו  והלא 
בימי  שכבר  בהדיא  הרי  אחר",  מצד  ובתולה  ובחור  אחד,  מצד 
אברהם היו מטבעות, וא"כ מה תיקן וחידש כאן יעקב? ודחוק לומר 
שרק בעירו של אברהם - בין בית אל ובין העי - היו מטבעות, אך לא 
בשאר המקומות ובתוכם שכם הסמוכה. מה גם ששכם הייתה עיר 
גדולה בימים ההם, ואם בשאר המקומות היו מטבעות הלא עאכו"כ 

שבשכם היו )ועיי"ש במהרש"א(.
ד"ה  חמישי  דרוש  ציון  )אהבת  ביהודה'  ה'נודע  מתרץ  פלא  ודבר 
עוי"ל מטבע. והובא בתוספת ביאור בבן איש חי בבן יהוידע שבת 
היו להם מטבעות עובר לסוחר עוד מקדמת  וודאי  שם(, שלעולם 
דנא, אלא שעד אז היו המטבעות מרובעין ובשלל מיני צורות, ובא 
יעקב ותיקן שיהיו המטבעות עגולים, ומאז עד היום יש לנו מטבעות 

עגולים.
וכי מאימתי נתפס הגשמי אצל יעקב אבינו, שיהא  אך אכתי צ"ב: 
קלסתר צורה של מטבעות גשמיים קרויה אצלו 'תיקון'? בשלמא לו 
תקן להם הנהגה או מנהג טוב, ניחא, אבל מטבע עגולה ועלובה מה 

תיקון יש בה, איזה מין תיקון הוא?
אלא ממשיך ה'נודע ביהודה' ומבאר, שבוודאי כוונת יעקב בתיקון זה 
היה לפנימיות שבדבר, ולא לקנקן - לצורתו החיצונית של המטבע, 
של  העגולה  צורתו  התקנת  ידי  שעל  והיינו  בו.  שיש  במה  אלא 
המטבע כגלגל, החדיר בכך יעקב אבינו בקרבם את מה שלימדונו 
'גלגל החוזר בעולם', ובזאת שיהיו  חז"ל )שבת קנ"א:( שממון הוא 
המטבעות כגלגל, יזכרו שוב ושוב לבל יתהלל העשיר בעושרו בעת 
שגלגלו למעלה כי יידע כי כגלגל הוא הממון בעולם, ובכך ישימו אל 

לבם את מה שאמרו חז"ל )במדבר רבה כז ז(: למה נקרא שמם 'זוזין' 
שזזים מזה ונתונים לזה, ומה יתגאה בעושר עובר וחולף, הרי אם לא 
יתנהג במעותיו כראוי - יהיו המה כעורבא פרח 'שפרח יפרח הממון 
במי  ביטחונם  ישימו  אלא  וזהבם,  כספם  על  יסמכו  ולא  לזה',  מזה 

שהכסף והזהב שלו.
ומוסיף ה'בן איש חי' )שם( שבעינינו ראינו כמה עשירי עם שירדו 
כדכתיב  ביושר,  שלא  קניינם  היה  מתחילה  כי  זה  וכל  מנכסיהם, 
יז יא( "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו". והוא  )ירמיהו 
זה התיקון הגדול והכרת הטוב שעשה להם יעקב, שישכילו ויבינו כי 
העושר גלגל הוא, ובכך לא יערימו ולא יעשקו ושמרו דרך ה' לעשות 

צדקה ומשפט ובהכי יחזקו ממונם בידם.

גלגל הכסף
קהיר, מצרים העתיקה.

צאן  ושפחות  עבדים  רבים,  נכסים  ידו  תחת  החזיק  העשיר  וואלף 
ובקר, סוסים וחמורים לרוב, אך כגודל עשירותו כך גודל קמצנותו, 
קמצנות מושחתת שהעבירה אותו על דעתו, עד שהפכתו לאיש רע 
מעללים במידותיו ובהליכותיו. עד כדי כך, שמלבד מה שקמץ ידיו 
לתת מטבע לצדקה, לא זו אף זו, אלא היטב הזהיר לביתו ולמשרתיו, 
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או  לחם  לחוננם  ולא  צמאים  גם  רעבים  בפני  ביתו  את  יפתחו  לבל 
מים. ואכן עניי העיר רגילים היו לפסוח על ביתו, בידיעה ברורה כי 

מלבד ביזיונות לא יקבלו הימנו מאומה.
ויהי היום, והנה וואלף יושב על סיר הבשר לשבור את רעבונו העז, 
ולפתע  אחדות,  שעות  לפני  אך  שהייתה  הקודמת  סעודתו  מאז 
דפיקות נשמעות על פתח ביתו. כשפתח ראה עני שאינו מבני העיר 
'זה לי ימים אחדים טרם  שההין לנקוש על דלתו ולבקש על נפשו 
וואלף בערה  בא לפי אוכל, אנא שבענו בטובך מפת לחמך'. חמת 
בו וצעק לעברו: "ראו נא את הקבצנים הללו, אפילו לתת לי לאכול 
במנוחה אינם נותנים!". הלה שנפשו יצאה בדברו וכמעט והתעלף, 
מפתח  העשיר  דחפו  זז  ומשלא  לחם,  פרוסת  על  להתחנן  המשיך 

ביתו וטרק הדלת בעדו.
ומרוב רחמה  יכלה להתאפק,  אשתו הצדקנית, בראותה כזאת לא 

וצערה ברחה מביתה עד שקיבלה הימנו גט פיטורין.

שנים לאחמ"כ, הרובע היהודי באיסטנבול בירת טורקיה.
הנגיד העשיר ר' חיים נטל את ידיו לסעודה, לאכול מפריה ולשבוע 
דלה  לחם  לפרוסת  המתחנן  עני  דלתו  על  מתדפק  והנה  מטובה, 
לחם  "פרוסת  חיים:  ר'  לו  השיב  יתירה  בחמימות  נפש.  להחיות 
לא תקבל ממני... כי אם את כל ארוחתי מהחל ועד כלה, כסעודת 
שלמה בשעתו - הרי היא לפניך, טול ידיך ואכלת ושבעת וברכת". 
וכך הווה... אכל העני, שבע ודשן, ומשקם לצאת צירף לו ר' חיים גם 

מתנת יד הגונה, לקול תרועות תודה וברכה של ההלך העני.
והנה  רב,  בבכי  העשיר  חיים  ר'  פרץ  מביתו,  העני  התרחק  אך  ויהי 
שומע הוא כי גם אשתו נוות ביתו מורידה דמעות כמים, ויבכו שניהם 

יחדיו זה עומד בקרן זווית זו ובוכה, וזו עומדת בקרן זווית זו ובוכה.
לא  "ואיך  ענתה:  בכייתה,  לפשר  בעלה  ע"י  האשה  כשנשאלה 
זה, מיד הכרתיו שהוא היה בעלי הראשון,  אבכה בראותי הלך עני 
שהגיע לשפל המדרגה להיותו נצרך לבריות, כעונש על התנהגותו 
המחפירה... אבל למה אתה בוכה?", התריסה אשתו לעברו, "לבכייה 
"ואיך לא אבכה? גם אני  וביה:  זו עושה?", ענה לה מיניה  שלך מה 
תיכף בראותי אותו הכרתיו, ונזכרתי בעת שעמדתי על מפתן דלת 
ביתו בעודי עני ואביון, והוא דחפני דחיפה נמרצת וטרק דלתו בפני, 
הר"ר  )מקורות:  עליו".  ברחמנות  יצא  לבי  חזר,  הגלגל  עתה  והנה 

אברהם מייזליש ז"ל, הר"ר נפתלי קרויס ז"ל(. 
הוא זה אשר דברנו לאמר 'כגלגל החוזר בעולם'.

ואשר על כן היה רבי חייא מזהיר את אשתו )שבת קנ"א:(, שכאשר 
יבוא עני לבקש לחם יתנו לו מיד, ונימק הזהרתו שלכשיתעשרו בני 
עניים אלו - יתנו גם הם לבנינו לחם לאכול, וכדכתיב )דברים טו ח(: 
"כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי רבי ישמעאל "כגלגל שחוזר בעולם" 
]בגלל לשון גלגל[. וכן דרשו חז"ל )שמות רבה לא יד( עה"פ )שמות 
שבגינה,  לגלגל  הזה  העולם  דומה  למה  עמך"-  העני  "את  כד(:  כב 
וכו' לא כל מי שהוא עשיר היום הוא עשיר למחר, אשרי כל מי שידו 

פשוטה לעניים. )ועיי"ע בויקרא רבה לד ט(. 

וידוע הסיפור על איש יהודי בעל בעמיו, שנסע עם משרתו ליריד 
כל  את  איבד  כי  לחרדתו  גילה  לשם  כשהגיע  שבלייפציג.  הגדול 
מעותיו – ואינן. משחישב את דרכיו לדעת אימתי ואיך אבדו מעותיו, 
נזכר כי בדרכו הנה עצר בצדי הדרכים ומן הסתם נפלו שם מעותיו. 
באנחה גדולה קרא 'ווי לחסרון כיס', כי בוודאי לא נותר מהן מאומה, 

אחרי שעוברי אורח וודאי שמחו לקראתן... 
בייאושו כי רב סב אחוריו על עקבותיו באותה דרך שבא. כשהגיע 
כל  לעין  מונח  צרור כספו   – עיניו  למראה  לא האמין  למקום ההוא 
כאבן שאין לה הופכין, עלי דרך כאילו לא ראוהו כלל... נס עצום! 
לגודל הנס של  משרתו אשר לצדו החל לרקוד, להיות שש ושמח 
מציאת האבדה, אך להפתעתו העצומה רואה את אדונו בעל הממון 
סתם  ונפחד  נרעש  שליש.  בדמעות  אלא  בוכה  סתם  ולא  בוכה,   –
הכסף  צרור  עם  שבו  ואז  שיירגע,  לאדונו  המתין  פיו,  את  המשרת 

כבראשונה ליריד לייפציגה.
לא עברו ימים מועטים, והנה גלגלו של אותו גביר החל לרדת לנטות 
לשעבר,  משרתו  עם  יחד  והצטרף  הונו  כל  את  שאיבד  עד  ארצה, 
לקבוצת נודדי דרכים מקבצי נדבות. יום אחד כשטבל במקווה יצא 
 - לו  נותר  שעוד  היחיד  הדבר  נגנבו,  בגדיו  כי  ה'יורד'  ראה  ונסתפג 
חסידי  בריקוד  מיד  פצח  זאת  ובראותו  אינו.  זה  גם   - לעורו  כסותו 

נלהב 'חסדי ה' כי לא תמנו' דץ בגילה ולא פסיק פומיה מזמרה.
תמיהתו  לכלוא  היה  יכול  לא  כן,  כי  -בראותו  לשעבר  משרתו 
אז  רבינו!  ילמדני  "נא  מלפניו  ודרש  לאדוניו  ניגש  בקרבו,  הנצורה 
בעת שמצאת האבידה – התעצבת אל ליבך ברוב בכי וצער, ואילו 
עתה כשלא נותר לך מאומה – הנך קופץ מרוב שמחה, הלוא איפכא 

מסתברא, מה זאת עשית?... עולם הפוך ראיתי!".
ענה לו הגביר: "לא, אלא כי עולם ישר ראית! אמון אני על מאמר 

ר' חיים נטל את ידיו לסעודה, 
לאכול מחריה ולשבוע מטובה, 
והנה מתדחק על דלתו עני המתחנן 
לחרוסת לחם דלה להחיות נחש. 
בחמימות יתירה השיב לו ר' חיים: 
"חרוסת לחם לא תקבל ממני... כי 
אם את כל ארוחתי מהחל ועד כלה, 
כסעודת שלמה בשעתו - הרי היא 
לחניך, טול ידיך ואכלת ושבעת 
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שמצאתי  בעת  לכן   – הוא  בעולם  שחוזר  כגלגל  שהממון  חז"ל, 
ייאוש הגמור, ללא שום הווה אמינא שהם עדיין חיין  המעות אחר 
וקיימין, הסקתי מיניה כי הנני עכשיו ברומו של גלגל, ומשכך מעתה 
אך  רב,  הייתה  בכייתי  כן  על  מטה,  כלפי  להסתובב  הגלגל  יתחיל 
מאידך כשנגנבו בגדיי ולא נותר לי מאומה - הסקתי כי הגלגל הגיע 
לנקודה התחתונה לבירא עמיקתא למטה, ומשכך הבנתי שמעתה 
יתחיל הגלגל להסתובב לאיגרא רמא, כלפי מעלה – על כן שמחתי. 

ואכן כעבור ימים עלה לגדולה ונתעשר שוב"...
בברכות  הפסוקים  לשון  שינוי  את  קדמונים,  ביארו  זה  ובעניין 
רק  "והיית  יג(:  כח  )דברים  שנאמר  תבוא  כי  בפרשת  האמורות 
למעלה ולא תהיה למטה", וקיי"ל רקין מיעוטין המה, והיינו שיגיע 
בתוכחה  ואילו  למעלה.  העליונה  הנקודה  לפני  מעט  למעלה  ר"ק 
וגו'",  יעלה עליך מעלה מעלה  נאמר )שם מג(: "הגר אשר בקרבך 

בלא שום מיעוט, ומה זאת איך ייתכן שהגוי יקבל יותר. 
יובן, כי אדרבה, אצל הגוי בעת שמגיע גלגלו מעלה  אלא לדברינו 
צירו  על  להסתובב  הגלגל  יתחיל  שמעתה  הוא  דתו  אחת   - מעלה 
תמיד  כי  הכתוב  שבירכם  ישראל  בבני  כן  לא  ולאלתר,  מטה  כלפי 
העלייה  ברום  ולא  העלייה  קודם  מעט  היינו  למעלה',  'רק  יהיה 
יהיה  כן כאשר  יצנח מטה, לא   – יהיה ברום הגלגל  למעלה, שאילו 

תמיד 'ר"ק למעלה'.
בדרך  לספר  דאינשי,  בפומיה  אשר  המרגלא  את  להוסיף  יש  ובזה 
צחות על אותו עתיר נכסין שהתפלל קמיה קוב"ה: "ריבונו של עולם 
אנא ממך, עשה לי פנצ'ר )פאנטשע"ר( בגלגל". כשתמהו סובביו על 
ברומו של  הנני  כגלגל, עתה  "הנה העולם  תפילתו המוזרה, השיב: 
גלגל ומתפלל אני כי ייעשה בו הקב"ה פנצ'ר, כך יעצור הגלגל על 
מקומו ולא ימשיך להסתובב ויהיה 'רק למעלה' ולא יוכל להסתובב 

כלפי מטה"...

גלגל החוזר אליך
אך זאת למודעי, שאותו גלגל החוזר הוא לאו דווקא בענייני ממון 
בדברים  הן  האדם,  הנהגת  כל  את  וסובב  הולך  הוא  אלא  כדאמרן, 
של בין האדם למקום, והן בדברים של בין האדם לחברו, ומה שהוא 
עושה - לעצמו הוא עושה, הן לטוב והן למוטב. וכעניין שאמר הלל 
'מה דעלך סני  לאותו גר שבא להתגייר על רגל אחת )שבת לא.(: 

לחברך לא תעביד' - שאם תעשנו לחברך סופו שיבוא עליך.
שלא  שמלבד  אכזרי,  בבן  מעשה  מספרת:  יומין  עתיקת  אגדה 
מביתו  וגירשו  פשע  על  חטא  הוסיף  אף  אביו,  של  למחסורו  דאג 
לישון בחוצות עלי אדמות ברחובות ובשוקים, ולהיות נתון לחסדי 

העוברים ושבים.
עצמותיו,  לשד  עד  מקור  קפא  זקן  ואותו  העזים  החורף  ימי  הגיעו 
בן  אותו  של  בנו   – חביבו  נכדו  את  הוא  רואה  הימים  מן  ביום  והנה 
אכזר - עובר לפניו. קרא לו הסב וביקש הימנו ללכת לאביו לבקש 
עבורו בגד חם, אם אינו מכניסו לביתו, לפחות שייתן מעיל להתגונן 

מצינה ופחים. 
בא הנכד אל אביו וסיפר לו דברים כהווייתן, את דברי זקנו המבקש 
בגד חם לעורו. ציווה האב לבנו עלה לעליית הגג, חפש שם בגד ישן 
והבא אותו אליו. לקח הבן סולם, עלה לעליית הגג ומצא בו בגדים 
ישנים שאינם ראויים, חיפש עוד ועוד עד שמצא מעיל חם ישן. לקח 
מספריים, חתך את המעיל לשניים והוריד רק את חציו למטה, תמה 
האב בפניו איפה החצי השני? מה עשית? ענה הבן: "חתכתי המעיל 
לשניים, חציו השארתי למעלה וזה החצי השני". "והא למה?", תמה 
לך  אני  נראה  "וכי  הבן:  השיב  כן?".  לעשות  ראית  מה  "על  האב, 
כאכזר? הלוא אני צריך לדאוג גם לך כשתזדקן, ואזרוק אותך מביתי 
כשם שזרקת את אביך. יהא לי אז עבורך מעיל מוכן ומזומן, שאוריד 

לך מעליית הגג למעלה"... 
והבין  ההשכל  מוסר  את  הפנים  החכם,  בנו  דברי  את  האב  שמע 
אחריו,  בנו  יתנהג  כך  מתנהג  שהוא  כפי  החוזר,  כגלגל  שהעולם 
העולם אינו 'חד סטרי' אלא חוזר הוא. התחלחל האב, ומיד רץ אל 

אביו ופייסו בדברים, ביקש הימנו מחילה והחזירו לביתו.
הקדמון  החכם  בשם  יהוידע(  )בבן  חי'  איש  ה'בן  סיפרו  זה  סיפור 
הפסוק  את  זה  סיפור  על  ודרש  חי'  איש  ה'בן  וסיים  הכהן,  מהר"י 
)משלי יז ו(: "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם", שעטרת 

הזקן הושב ע"י בני בנים, ותפארת האב לעתיד הושב ע"י הבן.
כח  )דברים  וכמאה"כ  למעלה,  קרננו  שיגביה  כולנו  שנזכה  יה"ר 
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה  יג(: "ונתנך ה' לראש ולא לזנב 
לשמור  היום  מצווך  אנוכי  אשר  אלוקיך  ה'  מצוות  אל  תשמע  כי 

ולעשות". 

)קטעים מתוך שיחת גאב"ד חרדים(

'ביאורי התוספות'
 שיעורים מבוארים ורהוטים על פירוש התוס'

לפי סדר הדף היומי 
מפי הרב דוד בוק שליט"א 

שמעו ותחי נפשכם

חדש בקו השיעורים

077-2222-666 שלוחה 2-10
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אל בית מרן הגראי''ל שטיינמן זצ"ל נכנס יהודי נכבד, הוא מביט בבית 
הישן והמתקלף, בדלות הנוראה ובמיטת הסוכנות החשוטה ששימשה את 
הרב שטיינמן כל חייו, ולא הצליח לעצור בעצמו: 'כבוד הרב יעבור לדירה 

אחרת לכמה ימים, ואני מארגן כאן לרב שיחוץ דה-לוקס...

וגם סיחור על היהודי שהחליט להשאר ברחוב תחת גשם זלעחות?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי"  )בראשית ל"ב, ה'(

באתגרים,  מלא  שסביבנו,  העולם  ופועלים,  חיים  כולנו  בו  המרחב 
במשהו,  עוסק  רואים  שאנו  מי  כל  ושליחויות.  תפקידים  משימות, 
שליחותו  את  עמו  נושא  אחרת,  או  כזו  מדיניות  ליישם  מנסה 
שיש  חש   – ביותר  הפשוט  כמו  ביותר  הבכיר   – אדם  כל  ותפקידו. 
לו משהו שעליו לעשות, משימה שברצונו להוציא אל הפועל, יעד 

אליו הוא חותר לאורך שנות חייו.
גם  נמצאים  בתפקידו,  אחד  כל  העוסקים  אנוש,  ברואי  כל  במרכז 
אנו – היהודים, בניו בחיריו של מלך מלכי המלכים, הקבוצה ששייכת 
לבורא עולם. במונחים עולמיים אנו קהילה קטנה יחסית, שיש לה 
ייעוד נבחר ברור, מטרה משותפת אחת. מהו התפקיד שלנו כאן? 
מה המשימה הייחודית המוטלת עלינו? מהי אותה שליחות בלעדית 

המוטלת על כל אחד מאיתנו?
ידיעת התשובה לשאלה הזו, היא נחוצה ובעלת משמעות קריטית 
עבורנו. הרי אף אחד לא רוצה לבלות כאן 120 שנה, בלי לדעת עבור 
מה הגיע לכאן בכלל. אף אחד לא רוצה להעביר כאן את שנות חייו, 
בלי לדעת להתמקד בביצוע המשימה המוטלת עליו. אף אחד לא 

רוצה לשהות בעולם הזה, בלי לדעת מה הוא אמור לעשות כאן.
חשוב  שהכי  מה  כי  נבחין  עבודה,  לראיון  המגיע  בפועל  נביט  אם 
לו – הוא לדעת מה המעסיק שלו רוצה ממנו, מהו התפקיד המוטל 
לאפשר  כדי  וגם  כראוי,  תפקידו  את  למלא  כדי  לו  חשוב  זה  עליו. 
לו להתמקד במילוי משימותיו וביצוע שליחותו באופן המיטבי, בלי 
להתבלבל ולטעות בעיסוק בנושאים שאינם נוגעים לתוקף תפקידו. 
כל אדם המגיע למקום עבודה או למינוי כלשהו, שואף לדעת מהי 
בדיוק הגדרת תפקידו, כי הידיעה הזו היא הבסיס לכך שיוכל למלא 

את תפקידו באופן הטוב ביותר.
מהו  לדעת  שואפים  הזה,  לעולם  הנה  בהגעתנו  אנו,  גם  לפיכך, 
התפקיד שלנו. אנו רוצים לבצעו באופן הטוב ביותר, שואפים להיות 
כולל  כאן,  עושים  שאנו  מה  כל  את  להפעיל  לדעת  בו,  ממוקדים 
הדבר  כן,  אם  הזו.  למטרה  כמובילים  השגרתיים,  החיים  פרטי  כל 
הראשון שעלינו לגלות הוא מה באמת המשימה המוטלת עלינו, מה 

השליחות שלנו, מה הייעוד שלנו כאן?!
ובכן, לכל יהודי ויהודי יש את התחקיד המיוחד שלו, שליחות מיוחדת 

שמן השמים ייעדו לו, ורק לו. אולם ללא סחק, תכלית תחקידו של 
רוח  נחת  לעשות  ה',  רצון  את  לעשות  הוא  בעולם  ויהודי  יהודי  כל 
רוח  וקורת  שמחה  ובתהלוכותיו  במעשיו  לחעול  שבשמים,  לאביו 
לבורא עולם. זה לא משנה אם היהודי מבוגר או צעיר, עשיר או עני, 
המתבקשת  התכלית  זוהי  אוהלים.  יושב  או  לחרנסתו  העמל  יהודי 
נחת  לעשות  עת:  ובכל  מקום  בכל  מצב,  ובכל  גיל  בכל  יהודי,  מכל 

רוח לבוראו!
כשמהות התפקיד הזה ברורה, כשהייעוד הזה חד ונחרץ, כשהמטרה 
הזו ממוקדת – כל פעולה שאנו עושים, נועדה לשרת את המטרה 
גם  רוחנית.  בהילה  אותה  מעטר  אותה,  שמקדש  מה  וזה  הזו, 
כשיהודי אוכל או ישן או עושה כל פעולה אחרת שכל ברואי עולם 
ייעודו, אם הרצון שלו  עושים - אם המטרה שלו היא להגשים את 
הוא לחתור למטרתו בחיים - לעשות נחת רוח לבוראו - בכך הופך 
המעשה השגרתי הזה לכלי שרת המוביל להצלחה רוחנית נכספת, 

הופך למדרגה שמקרבת אותו לה'.
יעקב  שאומר  המרטיטות  המילים  מאחורי  העומדת  התובנה  זו 
אבינו, בשובו משהותו אצל לבן הארמי: 'עם לבן גרתי', ודרשו חז"ל 
– 'ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים!' ולכאורה, וכי 
יעשה מעשים רעים?  יעלה על הדעת שיעקב אבינו בחיר האבות 
מדרכו  אותו  ולהסיט  עליו  להשפיע  הצליח  הארמי  שלבן  יתכן  וכי 

הטובה והישרה?!

Yaakov Cohen/Flash90
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אלא שבמילים אלו, מבקש יעקב אבינו לחדד באוזנינו מסר נוקב: 
'עם לבן גרתי' - חיי התנהלו עם לבן יחדיו. גרנו באותו בית, פעלנו 
פעולות.  אותן  ביצענו  מעשים,  אותם  עשינו  יחדיו.  בצאן  וטיפלנו 
הרי  האישיים,  בתענוגיו  עוסקים  לבן  מעשי  בעוד  זאת,  ולמרות 
שמעשיי שלי היו שונים בתכלית, והובילו לייעודי האמיתי, למטרתי 

בחיים, להתרוממות רוחנית!
זהים, חעולותינו דומות  כלומר: אף שעיסוקינו היו שווים, מעשינו 
מטרה  מכוון  הארמי  לבן  בעוד  שונים.  היו  שלנו  והמטרה  הייעוד   -
החטאים,  וגדושת  הרעה  בדרכו  כלי  הם  ומעשיו  ולהשחית,  להרע 
מעשי יעקב מכוונים למטרה אחרת - להתעלות, להתרומם, להתקרב 
לה'. הם חיו בצמידות, חייהם התנהלו באותו אוחן, אך כל אחד הוביל 

לכיוון אחר!
זה לחתימת  הנוסעים בדרך,  דומה, לשני אנשים  משל למה הדבר 
נוסעים  שניהם  מסוכן.  פשע  לבצע  וזה  רב,  הון  לו  שתניב  עיסקה 
באותה רכבת, ייתכן שהם ישובים זה לצד זה, אך מסעו של הראשון 
לשאול  מסע  הוא  השני  של  מסעו  בעוד  גבוה,  כספי  לרווח  מכוון 
בכוונה  אלא  המעשי,  במישור  אינו  ביניהם  הפער  הצרוף.  הרוע 

ובמטרה, בתחושת השליחות הפועמת בהם!
יצורי עולם,  יתרונו של היהודי על חני כל ברואי תבל. כמו כל  וזה 
גם היהודי הולך לישון וקם, עובד ומחרנס, אוכל ושותה. אך המטרה 
שלו שונה, השליחות שבוערת בתוכו היא אחרת - נעלית, מרוממת, 
בהתמודדות  היהודי  ייתקל  כאשר  ולכן,  אלוקים.  בקרבת  חושקת 
 – עיניו  את  המכסה  בערחל  או  בבלבול  חשוט,  לא  באתגר  בדרכו, 
נשאר הוא צמוד למסלולו המקורי ומוסיף לחתור בעוז לקרבת ה', 

ודבר לא יסיט אותו ממסלולו.
מטרה  לנו  יש  יהודים,  אנו  שלנו.  המחשבה  כוונון  את  נחדד  הבה 
בחיים. כל מה שאנו עושים - צריך להוביל למטרה הזו, מכוון להגיע 
חשקה  בזאת  רצוננו,  זה   - חחצתי'  אלוקיי  רצונך  'לעשות  אליה. 
נחשנו. וככל שנחדד את התובנה הזו בליבנו ונחעל על חיה ורק על 
חיה - כך נזכה שחיינו יתנהלו על מי מנוחות, ונוכל לנצח בכל אתגר 
נוסיף  ותמיד  היצר,  נסיונות  מול  נתבלבל  לא  לעולם  והתמודדות. 
ומטרתנו  זו שאיחתנו  כי   - כל עולמים  לבורא  ולהתקרב  להתעלות 

בחיים!

סירוב מוזר...
ועיירות,  ערים  בין  זצ"ל  חיים'  ה'חפץ  ישראל,  של  רבן  היה  נוסע 
עמל  עליהם  הקדושים,  ספריו  היא  הלא   - 'מרכולתו'  את  מוכר 
ובכתיבתם יגע כל ימי חייו. לא רק שעמל בהתמדה מופלאה שלובה 
את  שהשקיע  אלא  ראשונים,  של  מקחם  לברר  מדהימה  בגאונות 
'חפץ  ברורה',  'משנה  הנודעים,  ספריו  בעריכת  וכוחותיו  מרצו  כל 
חיים', 'שמירת הלשון', ועוד חיבורים וספרים רבים. ובאותם ימים, 
כשחנויות ספרים לא היו נפוצות, גם היה מכתת את רגליו כדי למכור 

את ספריו ולהפיץ את תורתו.
הניב  שלא  מכירות'  'מסע  ובתום  ביקר,  בהן  העיירות  באחת  ויהי 
אליו  ניגש  הדרך,  אם  על  יהודי  בו  פגש  רבים,  ספרים  של  מכירה 

ושאלתו בפיו: 
'כבוד הרב! האם לא חבל על הזמן והמאמץ? לימוד התורה המעמיק, 
כתיבת הסחרים ברוב עמל, החצת הסחרים בטירחה כה רבה - אינם 
בדוחק.  העלויות  כיסוי  בקושי  כבוד,  ולא  חרנסה  לא  לכם  מביאים 
מדוע הרב משקיע כל כך הרבה כוחות ועמל במשימה הזו? וכי לא 
טובה  חרנסה  להשיג  כדי  הללו  הגאוניים  בכישורים  לחעול  עדיף 
יותר, מעמד גבוה יותר? וכי לא נכון יותר לחעול באותם כוחות כדי 

להשיג חרנסה טובה, בית יחה, תנאי חיים נוחים?!' - תמה.
שהלך  באדם  מעשה  בסיפור:  לו  והשיב  חיים',  ה'חפץ  אליו  חייך 
בדרך ארוכה, ולפתע התקדרו השמים בעננים אפורים, ומטר החל 
לרדת. תוך כמה דקות התחזק הגשם והפך למבול של ממש, ואותו 
עצמותיו.  לשד  עד  ונרטב  לעורו,  כותנתו  כשרק  בדרך  עמד  יהודי 
הוא מביט אנה ואנה כמחפש מוצא מהסבך אליו נקלע, והנה נראה 
כי הגיעה הישועה - מכונית חדשנית מאיטה את נסיעתה, מתקרבת 

אליו ועוצרת לצידו...
זה מסרב להזמנה  הנהג שברכב מזמין את ההלך לעלות לרכב, אך 
יותר  ומתחזק  הולך  הגשם  כי  מסביר  בו,  מחציר  הנהג  הנימוסית. 
ויותר, ומה יעשה האיש בעומדו תחת כיחת השמים ללא כל הגנה? 
- אך האיש מוסיף לסרב לעלות. הנהג מוסיף לתאר את הקור העז 
כי  הקובעת  האוויר  מזג  תחזית  את  הערב,  בשעות  יבוא  שלבטח 

הגשם רק בראשיתו, וההלך ממשיך לעמוד בסירובו...
'אולי בכל זאת?' - נכמרים רחמי הנהג, והוא עומד ומתחנן לאיש הזר 
בתחנונים של ממש. 'תראה את הגשם, את העננים שעוד בדרך, את 
הרוחות שמתחילות לשרוק מסביבנו. אני לא יכול להשאיר אותך כך 
לבד בצד הדרך, לחסדיו של מזג האוויר. אולי בכל זאת תעלה לרכב, 

ותשמור על עצמך מהחורף שהחל לתקוף?' - מבקש הנהג.
'לא ולא!' - שב ההלך על תשובתו, מניד את ראשו לצדדים. 'מכבד 
את רצונך!' - מכריז הנהג, 'רק תסביר לי את ההגיון: הלא אתה רואה 
חורף, גשם עז ניתך ארצה. הנך עומד כאן לבד על אם הדרך, נטול כל 
הגנה מחגעי מזג האוויר. למה מסרב הנך להיענות להזמנתי לעלות 
לרכבי? מדוע אתה מתעקש להישאר בדרך, במקום להיכנס לחינה 

מוגנת ולנסוע אתי?'
חייך ההלך מעבר לטיחות המים שנשרו מכובעו הרטוב, והשיב לנהג 
גומל החסד: 'הלא תבין ידידי, כי אתה נוסע לכיוון מזרח, בעוד אני 
לכיוון  אותי  תוביל  אליך  הצטרחות  למערב.  ממזרח  לדרך  יצאתי 
ההחוך מהכיוון אליו אני חותר, הרכב שלך ממשיך כאן לכיוון ממנו 
יצאתי ומרחיק אותי מהיעד שאני צריך להגיע אליו. הייתי עולה על 
הרכב שלך בשמחה, אבל לא במחיר שאני אגיע לכיוון השני מהכיוון 

אליו אני רוצה להגיע!'
שואל  'אתה  לשואלו:  ונענה  משלו,  את  לשאת  סיים  חיים'  ה'חפץ 
למה אני לא משקיע את כוחותיי בלצבור הון, למה אני מקריב את 
ונכסים?  עושר  לקנות  במקום  תורה  והפצת  ללימוד  וזמני  כישוריי 
הלא תבין, כל אדם משקיע את כוחותיו במה שמקדם אותו ליעדו, 

מתאמץ למען האתגר המוביל את חייו. 
והיחידה  האחת  'מטרתי   - והסביר  חיים'  ה'חחץ  המשיך   - ואני' 
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תחקידי,  זה  מטרתי,  זו  שמו.  יתברך  לבורא  רוח  נחת  לעשות  היא 
יגיעה בתורה,  זו מגמתי בחיים. לימוד התורה,  זו שאיחתי היחידה, 
בחיים,  שאיחתי  למימוש  אותי  המובילים  כלים  אלו   - תורה  החצת 
להשגת החזון שלי. השגת עושר, נכסים, כבוד ומעמד - כל אלה אינם 
בחיים,  שלי  לייעוד  מובילים  לא  הם  שלי,  האינטרס  את  משרתים 

ולחיכך מיותרים הם בעיניי!'
המסר המרומם הזה, העולה מהסיפור ששמענו מהמשפיע הגה"צ 
המשקפיים  את  לנקות  כדי  בו  יש  שליט"א,  בידרמן  אלימלך  רבי 
מערפל העולם הזה, לזכך את המבט, לכוונן את הלב. אנו נמצאים 
כאן למטרה מסויימת, מאוד ברורה, מאוד חדה, מאוד תכליתית - 
להתקרב לבורא עולם, לעשות את רצונו, להביא קורת רוח בהיכלו.

כל מה שמשרת את המטרה הזו - נשמח ונגיל לעשותו, נשתמש בכל 
שלא  מה  וכל  הזה.  לייעוד  להגיע  כדי  כגשמיים,  רוחניים   - הכלים 
מקרב אותנו למטרה הזו - הוחך למיותר, לא מצליח אחילו לבלבל 
אותנו. כי יהודי הוא ממוקד מטרה - לעשות את רצון הבורא ולעשות 

לו נחת רוח, ולמען מטרה זו ורק למענה הוא חועל כל ימי חייו!

מחזה מרטיט במחנה...
היו אלה הימים הנוראים היותר עלי אדמות, תקופת מלחמת העולם 
השניה. ארצות אירופה עלו בעשן, מיליוני יהודים עלו והתעלו לגנזי 
מרומים במסירת נפשם על קדושת ה'. מחנות הריכוז וההשמדה היו 

צפופים בהמון אדם, כשאיש אינו יודע מתי יבוא יומו...
בין רבבות היהודים ששהו במחנה אושוויץ, היה גם האדמו"ר הרה"ק 
היה  עוד  ימים  שבאותם  זי"ע,  מספינקא  הורוביץ  צבי  שמואל  רבי 
בחור צעיר. כמו יתר היהודים שתה גם הוא את כוס התרעלה עד 
תומה, ובאחד הימים חש כי כוחותיו לא עומדים לו יותר, והוא חיפש 
יהודי שיוכל לחזק את לבו, אולי לומר לו אימרת שפר שתעצים את 

אמונתו לנוכח הקשיים והנסיונות...
ופיו  אבן,  על  היושב  בבחור  נתקל  הוא  והנה  ואנה,  אנה  פונה  הוא 
ממלמל משהו. הוא מתקרב אליו ומנסה ללכוד את תשומת לבו - 
בתקווה כי הלה יחזק אותו, אך הבחור - עיניו עצומות, מצחו מקומט 
במאמץ, ופיו מוסיף למלמל הברות שקטות. הוא מתקרב אליו יותר 
ומנסה שוב להפנות את תשומת לבו - אך הבחור שקוע בשלו, פניו 

מעידות על ריכוז גבוה, והוא מוסיף למלמל...
ליפא  הקדוש  הבחור  הוא  הלא  הבחור,  את  זיהה  מספינקא  הרבי 
חיים'  ה'שפע  בעל  הרה"ק  האדמו"ר  של  בנו   - הי"ד  הלברשטאם 
מצאנז זי"ע. הבחור היה עלם צעיר, והמחזה המרטיט בו הוא נראה 
יושב על אבן וממלמל הברות לא ברורות בעומק השאול באושוויץ 
- עורר את סקרנותו של הרבי מספינקא. מה הוא מחפש כאן? מדוע 

הוא יושב כך, ומה הוא ממלמל?!
ונפעם  עיניו,  את  הבחור  פקח  המתנה,  של  ארוכות  שניות  לאחר 
לי  'אמור  הרבי:  אותו  שאל  ואז  בו.  ומביט  עומד  מישהו  כי  לגלות 
כה  מה  כך,  כל  מאומץ  מוחך  במה  כך?  יושב  אתה  מדוע  בבקשה, 
מטריד אותך בעומק השאול בו אנו נמצאים, ומה אתה ממלמל ללא 

הרף בשקט ובריכוז גבוה?'

הבחור שמע את השאלות, הניף את אצבעו לעבר ארובות המשרחות, 
את  רואה  אני  כאן  'הנה,  עיניו:  בזוויות  לחות  כשדמעות  והשיב 
ארובות המשרחות, בהן מוסרים יהודים רבים כל כך את נחשם על 
קדושת השם. אני משער' - אמר הבחור הקדוש ואנחה נעקרה מלבו 

- 'שאני הבא בתור, זה עניין של זמן, שעות או ימים...'
או  לדבר,  במחנה  העיזו  רבים  לא  ממקומו.  ניתר  מספינקא  הרבי 
אפילו לחשוב, על העתיד הנורא המצפה להם. והנה הבחור מספר 

על כך ביישוב הדעת, ומוסיף:
תוך  מוכן,  להגיע  רוצה  ואני  לישיבה של מעלה,  'אני עומד לעלות 
שאני שולט בחומר שלמדתי כל חיי. לכן אני יושב ומשנן את כל מה 
שלמדתי, חוזר על התורה שלמדתי בעולם הזה, למען אזכור אותה 
היטב. אני רוצה להיות ערוך ומוכן לרגע בו אכנס בשערי שמים!' - 

אמר הבחור בחשטות...
בקול  והוסיף  הבחור,  דברי  את  מסחינקא  האדמו"ר  סיחר  לימים, 
שנמצא  ממש,  צעיר  עלם  מבוגר,  לא  בחור  בנחשכם,  'שוו  מצמרר: 
ושקועים  שרויים  מסביב  כולם  חעם.  אי  האכזרית  השואה  בעומק 
במלחמה על החיים, והבחור הזה - ממוקד מבט, מכוון מטרה, חותר 

ליעד של חייו - לדעת, להכיר ולשנן את התורה כולה על בוריה!
והרי שם במחנות' - הוסיף הרבי - 'לאיש מאיתנו לא היה כח לחשוב, 
שמחשבתו  הזה,  הבחור  אבל  העתיד.  על  להרהר  יכולת  היתה  לא 
ומבטו נתונים ומחוקסים למטרתו העילאית הנכונה - לא התבלבל 
ולא היה נבוך. הוא הוסיף לחעול לחי השליחות שלו, שינן את התורה 

כדי להכין את עצמו, ודבר לא הרתיע אותו או שינה את תוכניותיו!'
סיפור מופלא זה, אותו סיפר נכדו של הרבי מספינקא - הגה"צ רבי 
בלייקווד,  מונסי  ויז'ניץ  קהילת  רב  שליט"א  טווערסקי  יוסף  יעקב 

מעורר השתאות, מרטיט כל לב:
לפנינו בחור צעיר לימים, הנמצא בעומק השואה האכזרית שהיתה 
מימות עולם. הוא יודע שזה עניין של זמן עד שחייו יילקחו ממנו, 
תורו  גם  מעט  שעוד  ומבין  העשן  ארובות  עבר  אל  מרחוק  מביט 
יבוא. ובכל זאת - הוא ממשיך להיות צלול בדעתו, איתן במחשבתו, 
את  לשנן  התורה.  את  לקנות  הזמן.  את  לנצל  במטרתו:  ממוקד 

לימודיו. להתכונן לחיי הנצח!
אינם  חייו  על  האיומים  עליו,  משחיעים  אינם  שסביבו  התנאים 
מרתיעים אותו, הלחץ מחני עלייתו השמימה לא מבלבל אותו ולא 
מכוונים  ונחשו  לבו  מטרה,  ממוקד  הוא  כי  נחשו.  שלוות  את  נוטל 
ועוד  עוד  לקנות  מתעצמת:  ואף  נמשכת  שלו  השליחות  למשימה, 

תורה, להיות מוכן לרגע בו ייכנס בשערי שמים!
הבה נלמד מהסיפור הזה את המסר לחיים שלנו, שברוך ה' מתנהלים 

בתנאים טובים יותר, ודווקא לכן - - - 
ניצול  נזכור להיות ממוקדים במטרתנו האמיתית בחיינו כאן,  הבה 
תועלת  לנו  שיעניק  במה  מאמץ  השקעת  נצח,  קנייני  לקנות  הזמן 
נצחית, עבודה מאומצת בכיוון הנכון - עשיית נחת רוח לבורא עולם. 
זו מטרתנו, זו שאיחתנו. וככל שנהיה ממוקדים בה, ככל שהיא תוביל 
שיביאו  התועלת  לחי  רוח  משב  או  אתגר  כל  שנמדוד  ככל  אותנו, 
מטרתנו  אל  להגיע  נוכל  כך   - ותחקידנו  תכליתנו  להגשמת  עימם 
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נעמד רבי יוסף חיים זוננחלד במלוא קומתו, אל מול קבוצת הבריונים 
שאיימו עליו, ואמר בקול תקיף: "הנני מוכן לקדש שם שמים, אתם 

יכולים לירות בי! אני מהאמת לא אזוז כמלוא נימה"

כמים החנים אל החנים כן לב האדם אל האדם! 

הרב בנימין בירנצוייג

"ַוִּיָּשׂא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָשׂו ָּבא וגו', ַוִּיְשַּׁתחּו ַאְרָצה ֶשַׁבע 
ְּפָעִמים ַעד ִּגְשּׁתֹו ַעד ָאִחיו" )בראשית ל"ג, א-ג(

'עד  ולא  'עד גישתו עד אחיו'  וכתבה  מדוע שינתה התורה הלשון, 
עשיו' כפי שכתבה בתחילת הפסוקים ובהמשכם שמוזכר רק הלשון 

'עשו'? מה בא שינוי לשון זה ללמדנו?!
חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן  ירושלים,  של  לרבה  התרחש  גדול  נס 
התורה  של  הלשון  שינוי  לסיבת  התגלית  בעקבות  זצ"ל,  זוננפלד 

בפסוק זה!
וכך סיפר נכדו, על שהתרחש בבית סבו באותם הימים של התחדשות 

הישוב היהודי בארץ ישראל, ומלחמות הדת בפורקי העול:
"ישבתי ולמדתי את שיעורי היומי הקבוע עם הסבא, כשלפתע פרצו 
לחדר חבורת צעירים גבוהים וחסונים בעלי הופעה שחצנית ומאיימת, 
שפתחו במקהלה בטונים גבוהים בקללות עסיסיות, ובביטויי גנאי נגד 
המלשינים והבוגדים, שהולכים לגויים לדבר סרה ולהוציא דיבה רעה 

נגד הציונות ונגד ההנהגה הרשמית של עם ישראל. 
"אני, כנער צעיר לימים, נבהלתי ונפחדתי מאד. דחקתי את עצמי 
זצ"ל,  זוננפלד  הרב  הסבא,  המקומרת.  התקרה  תחת  זווית  לקרן 
נשאר ישוב על מקומו כשארשת של שלוה ורגיעה נסוכה על פניו, 
בהביטו הישר בפרצופים המאיימים של הבריונים הגברתנים, במבט 
של חמלה וצער על בנים לעם ישראל, שפרקו עולה של תורה ודרך 

ארץ והתדרדרו לדרגה שפלה של מרצחים. 
שעוד  המתנפלים  את  הביכו  הסבא,  של  רוחו  וקור  נפשו  "שלוות 
למולו,  מאיימים  אגרופים  קמיצת  תוך  השתוללותם  את  הגבירו 
כשהגיעה השתוללותם לשיא, והופעתם לבשה ממדים של איומים 
חולצתו  של  העליון  הכפתור  את  לפרום  הסבא  התחיל  מוחשיים, 
שהיה רכוס כמעט עד צווארו, עד שגילה את לבו, וכך כשמקום ליבו 
חשוף, נזדקר לפתע הסבא בתנועה זריזה מעל כסאו, התייצב מולם 

ופתח את דבריו בטון תקיף ובלתי רגיל:
לא  מהאמת  אני  רצחוני!  בי!  ירו  שמים!!!  שם  לקדש  מוכן  "'הנני   
אזוז כמלא נימה!! לכו אמרו לשולחיכם שהיהדות החרדית לא תהא 
מעשיכם  על  ודעה  השפעה  אין  לנו  אמנם  עוולה,  בני  לפני  מדרס 
ולכוון  בענייננו  להתערב  זכות  אין  לכם  גם  אולם  ומעלליכם, 
לא  איומים  ושום  בדרכנו,  נלך  ואנו  בדרכם  ילכו  הם  מעשינו,  את 

יפחידונו!!'. 

רתיחה,  לנקודת  המתיחות  את  העלו  הסבא  של  התקיפים  "דבריו 
לפתע  איומם,  את  לבצע  הבריונים  עומדים  שהנה  היה  וכשנדמה 

הרימו הללו את רגליהם והסתלקו בחיפזון.
"להפתעתי ולהפתעת עוד אנשים שהיו במקום, הסביר הסבא את 

המאורע ואת קיצו המפתיע כדרכו, במעשה שהיה:
"בעיירה שאדיק שבפולין שבה חי הצדיק רבי נחום לעווי ]שהתפרסם 
שאדיקר[,  נחום  ר'  הנודע  כצדיק  בירושלים,  בהיותו  מכן  לאחר 
מוסר  העיירה,  יהודי  על  חיתתו  את  שהפיל  יהודי  מלשין  התגורר 
ומתעלל בהם  יורד לחיייהם של הרוכלים העניים  ממונם למלכות, 

ככל העולה על רוחו הגסה, מבלי שיהין מישהו להניאו ממעלליו.
בא  היה  בבוקר  שבת  כל  הזה.  למוסר  לו  הייתה  משונה  "תאווה 
לביהכ"נ הגדול של העיירה, מתיישב במזרח ועולה דווקא לעליית 
שישי. באחד הימים נפטר רב העיירה, ובמקומו נתמנה אחד מגדולי 
התורה, שאיווה לו דווקא רבנות של עיירה קטנה ושקטה זו, למען 
יוכל לשקוד על התורה באין מפריע. בין חבורת התלמידים שבאו 
להסתופף בצלו של אותו גדול, היה גם הצעיר רבי נחום שאדיקר, 
ובית כנסת קטן היה לו לרב ליד ביתו, שבו היה מתפלל ועובד את 

בוראו בפרישות ועוסק בתורה יומם ולילה. 
המלשין,  של  ותעלוליו  מעלליו  שמע  הרב  של  לאזניו  "משהגיעו 
ודרכו בקודש לבא בשבת לביהכ"נ ולעלות ל'שישי', הרהר בלבו 'לא 
תגורו מפני איש מה יהא עליו', ואז גמלה בלבו ההחלטה לשים קץ 

להתקלסותו של אותו מלשין בבאי בית ה'. 
"וישלח הרב לקרוא לשמש ביהכ"נ הגדול, ויצווהו להודיע לגבאים 
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כי בשבת הקרובה הוא מתכוון לבא לתפילת הבוקר בביהכ"נ הגדול. 
תמהו הגבאים לפשר הדבר - מה יום מיומיים? וציפו לשבת לראות 

את כוונתו ונימוקו של רבם. 
"בשבת בבוקר הופיע הרב בביהכ"נ, כשהוא מלווה ע"י שני תלמידיו 
כשהגיעה  התורה  בקריאת  נחום.  ר'  היה  מהם  שאחד  הבכירים, 
עליית 'שישי' - קרא הגבאי בקול צלול 'יעמוד' לאותו מוסר, והוא 
החל לצעוד בצעדים בטוחים ויהירים לעבר הבימה, כששקט מעיק 

ומכאיב שורר בין המתפללים. 
"והנה רעם של דפיקה עזה הפרה את השקט, וכל העיניים הופנו אל 
עבר מקום מושבו של הרב משם באה הדפיקה, 'עצור מחוצף, מה 
לך ולתורה הקדושה?', נשמע קולו המתכתי והרועם של הרב, 'מה 
לפה טמא ומשוקץ, שמוסר ממונם ונפשם של ישראל לרשות לברך 
המלשין  אל  בפנותו  הרב  של  קולו  רעם  טמא!!',  צא  התורה?!  על 

שנשאר עומד המום ומבולבל.
"חלחלה עברה בין המתפללים, בעת שהמלשין זינק בפנים מפיקות 
אימה וזעם כלפי הרב, כשאגרופיו הקמוצים דרוכים ומונפים להלום 
בין  והפרידה  התייצבה  אנשים  של  שחומה  אלא  דאתרא,  במרא 
המוסר הזועם לבין הרב שעמד זקוף ללא חת, בחרי-אף פנה המלשין 
הנעלב והזועף לעבר דלת היציאה, ומתוך אגרופיו הקמוצים שלח 
'עוד אלמדכם  אצבע מאיימת כלפי הקהל והמרא דאתרא כאומר 

לקח'. 
הסביבה.  מכפרי  באחד  מוהל  להיות  הרב  הוזמן  הימים  "באחד 
העפר  בדרך  לדרך  יצא  תלמידיו  שני  ובלוויית  קום  הרב  השכים 
הפונה מהעיר אל הכפר, והנה הם לא הרחיקו לכת, כשלפתע הבחינו 
שני התלמידים במלשין הדוהר בסוסו מהכוון הנגדי לקראתם, ואף 
מנפנף בשוטו לעומתם כמאותת להם לעצור. יצא לבם מרוב פחד 
כאילו  ורגוע  שלוו  נשאר  במתרחש,  הבחין  הוא  שגם  שהרב,  בעוד 
אין העניין נוגע לו כלל. ככל שהסוס ורוכבו התקרבו - גבר והלך פחד 
לא  זמן  אותו  כשכל   - המאיימות  מהתוצאות  וחששם  התלמידים 

סרה שלוות הרב מעל פניו האציליות. 
המלשין,  זריזה  בתנועה  קפץ  וממנו  הדוהר,  הסוס  ובא  קרב  והנה 
היא.  אף  שנעצרה  הרב  עגלת  לעבר  מהירים  בצעדים  שניגש 
ובהתכופפו  הרב,  עגלת  ע"י  המוסר  נעמד  התלמידים  לתדהמת 
'מורנו  מקוטעים:  משפטים  ממלמל  התחיל  הרב  כלפי  בהכנעה 
ורבנו! סלח לי! מחל לי על כל מה שעוללתי וחטאתי נגדך, רבי! שא 
נא את עווני כי אתה הצדיק ודרכיך ישרים ורק אני ומעשי מקולקלים 
המה', ותוך שהוא ממלמל דברי פיוס וריצוי פנה עורף קפץ בחזרה 

על סוסו ונעלם מן האופק. 
"כשהם נדהמים ונפעמים מהמחזה שהתרחש שכולו נס ופלא, נתנו 
שני התלמידים עיניים תמהות ברבם שנשאר שליו כמקודם, כשהוא 
פשר  את  הסביר  הוא  מופת.  ולא  אות  לא  כאן  שאין  להם  מסביר 

חיפשתי  לקראתנו,  ומתקרב  הדוהר  המוסר  את  'כשראיתי  הדבר: 
מפלט והצלה באחד מפסוקי תורתנו הקדושה, והנה נזדמן לי פסוקו 
של החכם מכל אדם )משלי כז יט(: 'וכמים הפנים לפנים כן לב האדם 
לאדם' - ומיד התחלתי להרהר ולהפך בזכותו של אותו בר נש, כמה 
זקוק הוא לרחמים בשפל התהום המוסרי אליו  וכמה  אומלל הוא, 
נתדרדר, ומי יודע, אולי האשמה היא לא כ"כ בו אלא בנסיבות חינוכו 
ומייסרים אותו מקטנותו,  ייתכן מאד שאם היו מוכיחים  וסביבתו? 
ומכוונים אותו לדרך הישרה, לא היה מגיע לאן שהגיע. כהנה וכהנה 
השתדלתי להפך בזכותו, עד שנכמרו רחמי עליו ונעקרה מלבי כל 
טינה נגדו, ומכיוון שכך פעל כאן הכלל של 'כמים הפנים לפנים' ואף 
הוא - נכנסה מחשבה טובה בלבו, והתחיל להרהר אולי הרב צודק, 
כי הלא בטח מה שעשה עשה מתוך כוונה טהורה לשם שמיים, ולא 
לשם קינטור, ואם הוא פעל ללא מגור נגד התנהגותי רק את חובתו 
מילא, ובוודאי מתוך מחשבות כאלה - נתרכך לבו והגיע לרגע של 

חרטה ובקשת סליחה. 
'בדברים האלו הרהרתי  זוננפלד את דבריו:  "הנה סיים הסבא הרב 
אגרופים  והקמיצו  החלוצים  חמשת  מולי  שעמדו  בשעה  אני,  גם 

מאיימים מולי, וכך התהפך ליבם ונסו מהמקום'.

"המשיך הרב זוננפלד ואמר: 'אני מצאתי רעיון זה בתורתנו הקדושה 
'באנו אל אחיך אל עשו',  - כשבאו המלאכים אל יעקב וסיפרו לו: 
כעשו  עמך  נוהג  אבל  הוא,  אחי  אומר  'שהיית  שם:  רש"י  וביאר 
הרשע עודנו בשנאתו', ואמנם עשו שונא הוא ליעקב, אבל גם יעקב 

שונא את עשו 'כי משנאיך ה' אשנא'. 
לקראתו  בא  עשו  והנה  וירא  עיניו  יעקב  'וישא  כתוב:  אח"כ  "והנה 
מה  מתקרבת  שהסכנה  ראה  כשיעקב  וכו'',  איש  מאות  וארבע 
עשה?! 'וישתחו שבע פעמים עד גשתו עד אחיו', יעקב השתחווה 
וכפה את מחשבותיו והפך בזכותו של עשו 'עד אחיו', יעקב התייחס 
עכשיו לעשו כ'אחיו' - במחשבתו חשב על עשיו לטובה שהוא אחיו, 
את  שחיפש  אחרי  האחווה,  בו  נתעוררה  אלה  זכות  מחשבות  וע"י 
הנקודה הטובה מתוך הרע, ומה היו התוצאות – 'וירץ עשו לקראתו 

ויחבקהו' - נתגלגלו רחמיו ונשקו בכל לבו.
הפנים  'כמים  הזו!  התורה  בסגולת  השתמש  אבינו  יעקב  כי  "הנה, 
במה  לנו  גילתה  התורה  זאת  האדם',  אל  האדם  לב  כן  הפנים  אל 
ששינתה הלשון 'עד אחיו' לא כתבה 'עד עשיו' - כי יעקב שינה כאן 
את מחשבותיו הרעות על עשיו למחשבות טובות על 'אחיו', ובכך 

היפך מחשבת עשו עליו גם לטובה".

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
bdirshu@neto.net.il :כתבו ל
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משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסיחורים על גדולי עולם שיום חטירתם חל השבוע

הסבא כדרכו בקודש לא זז ולא נע, מלא בטחון בקב"ה, שהחורעים לא 
יגעו בו לרעה, המשיך לעמוד כשכוס ההבדלה בידו, והמתין לעת שיוכל 

להבדיל. כעבור כמה רגעים, הוא הבדיל על הכוס בשלווה. תלמידיו העידו 
שקולו היה רצוף וגוחו היה רגוע ואף טיחת יין אחת לא נטחה מן הכוס

הרב ישראל ליוש

יוזל  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון  של  היא"צ  יום  חל  בכסליו  י"ז  ביום 
הורוביץ זצ"ל, המחורסם בכינויו 'הסבא מנובהרדוק'.

רבי יוסף יוזל נולד בשנת תר"י בעיר 'קורטוביאן' לאביו הגאון רבי שלמה 
זיו זצ"ל רב העיירה. בבית גדול ששימש לאכסניה לרבנים וגאונים רבים 

גדל רבי יוסף יוזל, עם שלושת אחיו וארבע אחיותיו.
בנערותו גילה כשרונות מיוחדים, ומסר בעיירתו שיעורים, וכתב חיבור 

על ספר 'קצות החושן'.
'שווקשנה',  מהעיירה  נעוריו  אשת  את  נשא  עשרה  שמונה  בן  כשהיה 
ילדיה  ושמונת  אלמנתו  ופרנסת  חותנו,  נפטר  לנישואין  האירוסין  ובין 
עזרו  המיוחדים  וכישוריו  למסחר,  לצאת  נאלץ  והוא  כתפיו,  על  נפלה 

לו גם בזאת.
במסחרו הגיע פעמים רבות לעיר 'ממל', שם הכיר את מורו ורבו הגאון 
והתמסר  עסקיו  את  עזב  בו,  שדבק  ואחר  זצ"ל,  סלנט'ער  ישראל  רבי 
יצחק  רבי  הגאון  עם  יחד  ב'קובנה',  בכולל  ומוסר,  תורה  ללימוד  כולו 

בלאזר זצ"ל, הגאון רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל ועוד.
לאחר תקופה, עבר עם אשתו ובנו ל'סלובודקה', שם הסתגר לתקופה 

ארוכה שלא בא במגע עם איש, רק עסק בתורה ועבודת ה'.
הגאון רבי שמחה זיסל זיו, 'הסבא מקלם' זצ"ל התנגד מאוד להסתגרותו 
ושכנע אותו לצאת ולהשפיע מתורתו ויראתו לציבור, ואכן החל לערוך 

מסעות חיזוק ברחבי רוסיה ופרבריה.
בשנת תרנ"ו פתח את ישיבתו המרכזית בעיר 'נובהרדוק', ובנוסף פעל 
לייסד ישיבות ובתי מדרש דומים בערים עם אוכלוסייה יהודית גדולה, 

שפעלו ברוח שיטתו המוסרית.
הקושי  למרות  הראשונה,  העולם  מלחמת  כשפרצה  תרע"ד  בשנת 
ביתר שאת,  נובהרדוק לפעול  ישיבת  בקיום עולם הישיבות, המשיכה 
את  להעביר  החליט  ההשכלה,  ורוחות  הגרמני  מהצבא  החשש  ומפני 
ישיבתו לעיירות הפנימיות של רוסיה, עד שהגיע בשנת תרע"ה לעיר 

'הומל' הרחוקה משדות הקרב.
ל'קייב', שם התקבצו פליטים  בשנת תרע"ט עבר עם חלק מתלמידיו 
רבים והיה מחזקם ומעודד את רוחם. בסמוך לחג הסוכות פרצה מגפה 
בעיר 'קייב', ממנה נספו יהודים רבים, ביניהם כמה מתלמידי הישיבה. 

הסבא עזר בכל כוחו לחולים, עד שנדבק אף הוא במחלה שממנה לא 
קם.

עצמותיו  את  והעלו  ב'קייב',  היהודי  הקברות  בית  פונה  תשכ"ג  בשנת 
המנוחות  בהר  ונטמן  בסיון,  י"א  ביום  רבבות,  בלוויית  ישראל  לארץ 

בירושלים ת"ו.

"ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהֹּצאן ְוֶאת 
ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות" )בראשית ל"ב, ח'(

האמונה והביטחון – כותב הרמב"ן )בפ"א ב'ספר האמונה והבטחון' 
המיוחס לו( – הם שני עניינים נפרדים, לא כל המאמין בוטח, אבל כל 

הבוטח מאמין...
האמונה היא כמו האילן, והביטחון הוא כמו הפרי. הפרי אכן מעיד 
על האילן שגדל ממנו, וכמו"כ הבוטח בה' מעיד כי הוא אכן מאמין 
בו, כי אם לא כן במה יבטח. אך כשם שאין האילן מעיד על פירותיו, 
כי יש אילנות שאינם מוציאים פירות, כך המאמין אינו בוודאי בוטח 
בה', כי לפעמים יחשוש שמא יגרום החטא, או שמא קיבל כבר על 

מעשיו הטובים, בניסים שעשה עמו הבורא.
ועל כן אף המאמין משתדל, כי הוא ירא שמא החטא גורם. ולולא 
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היראה מן החטא, היתה ההשתדלות, חיסרון באמונה. אבל הבוטח 
באמת, אינו מפחד מן החטא, וע"כ אינו משתדל שהרי בוטח הוא, 
לבו  נכון  יירא  לא  רעה  'משמועה  )קיב(  בתהילים  דוד  שאמר  כמו 

בטוח בה''.
והשתדלותו  מעשיו,  יעקב  של  פחדו  את  הרמב"ן  מבאר  בזאת 
בחציית העם אשר איתו והצאן והבקר לשני מחנות. כי באמת הרי 
הבטיח הקב"ה ליעקב: 'הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך...' 

וממה חשש יעקב? וכי, חלילה, לא היה בוטח בהבטחת הקב"ה?
אלא, בפסוקים מבואר שיעקב אבינו אכן חצה רק את העם אשר 
איתו ואת הצאן והבקר, אבל את נשיו ואת בניו לא חצה, כי עליהם 
היה בוטח בהבטחת הקב"ה, אבל על העם אשר איתו ועל מקנהו, 
והשתדל  החטא,  יגרום  שמא  חשש  ועליהם  הקב"ה,  הבטיחו  לא 

בחצייתם לשני מחנות.
פ"ח(  הביטחון  דרכי  האדם,  )מדרגת  זי"ע  מנובהרדוק  הסבא  מרן 
מביא את דברי הרמב"ן, ומוסיף שניתן לומר שאף חששו של יעקב 
שנתברך  עשיו,  עם  עסק  לו  שהיה  מפני  אלא  היה  לא  החטא,  מן 
מיצחק: 'והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך', היינו שכוחו 
של עשיו כל כך גדול, עד שאפילו ירידה מועטה של יעקב, מרוממת 
של  בממשלתו  חיסרון  יגרום  החטא  שמא  יעקב  חשש  לכן  אותו, 
יעקב על פני עשיו, אבל באמת אין החטא סיבה לחיסרון בביטחון, 

כי אפילו רשע הבוטח בה' חסד יסובבנו.

מן  היא  הלא  זי"ע  מנובהרדוק  הסבא  מרן  של  הביטחון  מידת 
כפי  ענין,  בשום  המחר  דאגת  את  דאג  לא  מעולם  המפורסמות. 
שעוד יסופר, וגם לא התרגש מאף מאורע גדול ומסוכן ככל שיהיה, 

ולא זז בעבור שום מקרה כמלוא נימה משגרת חייו הרוחניים...
מלחמת  פרצה  עת  האימה,  בשנות  מאוד  ניכר  בקב"ה  בטחונו  עוז 
העולם הראשונה, כאשר התמוטטו מוסדי תבל, והישיבות התקשו 
לבקשת  לבתיהם  חזרו  הישיבות  מבני  רבים  בניהם,  את  לכלכל 
ההורים, ורק ישיבת נובהרדוק עמדה כצור איתן, ולא זו בלבד שלא 
שהישיבה  בעיתונים  ופרסם  הכריז  הסבא  עוד  שעריה,  את  סגרה 

נכונה לקלוט את כל התלמידים שיבואו.
ינצל  לישיבה  שיבוא  שמי  מבטיח  שהסבא  כך  על  דברו  השמועות 
מגיוס לצבא, ואכן המוני בחורים הצטרפו לספסלי ישיבת נובהרדוק.
ובכל אותה העת, למרות המצב הבלתי ברור בעולם כולו, עת מחוץ 
תשכל חרב ומחדרים אימה, לא חדל הסבא מלייסד ישיבות נוספות, 

כשהוא עומד על גבן, תומך, מעודד וממריץ.
בשנה האחרונה לחיי הסבא, המלחמה התנהלה בשיא תוקפה, אך 
בביתו של הסבא, כאמור, התנהלו החיים כסדרן. פעם אחת, במוצאי 
שבת, רצה הסבא להבדיל כשהכוס כבר היתה מונחת בידו, ולפתע 
פרצה לעיירה קבוצת פורעים, וברחוב נשמעו מטחי יריות כבדים, 
הפורעים  התקרבו  אט  ואט  הסבא,  של  חצרו  על  אף  פסחו  שלא 

לביתו, ובני הבית מיהרו להסתתר.
בקב"ה,  בטחון  מלא  נע,  ולא  זז  לא  בקודש  כדרכו  הסבא  אך 

שהפורעים לא יגעו בו לרעה, המשיך לעמוד כשכוס ההבדלה בידו, 
והמתין לעת שיוכל להבדיל.

כעבור כמה רגעים, הוא הבדיל על הכוס בשלווה. תלמידיו העידו 
מן  נטפה  לא  אחת  יין  טיפת  ואף  רגוע  היה  וגופו  רצוף  היה  שקולו 

הכוס.

מתלמידיו  גם  בשלמות,  בקב"ה  לבטוח  תבע  מעצמו  רק  לא 
ומהיהודים שהתדפקו על דלתו, תבע כן.

יהודי פנה אליו בבקשה שיברך את בנו השוכב על ערש דווי ונוטה 
למות. "עליך להשתדל להביא רופא מפורסם, מומחה גדול שיציל 
רב  כך  על  התשלום  "אך   – הסבא  לו  אמר   – הסכנה"  מן  בנך  את 
מיטב  את  לשלם  האב  הסכים  ברירה  בלית  רובל..."  מאה  מאוד... 

כספו, העיקר שבנו יתרפא...
"כוונתי היתה" – הסביר לו הסבא – "שעליך לשכור עשרה אנשים 
בכוונה,  רבא'  שמיה  יהא  'אמן  ויאמרו  החולה,  בנך  על  שיתפללו 
כהבטחת חז"ל שהעונה 'אמן יהא שמיה רבא' בכל כוחו קורעין לו 

גזר דינו..."   
של  המרובה  השכר  על  לקבול  האיש  החל   – רובל...!?"  "מאה 
המתפללים – "כל כך הרבה כסף צריך לשלם להם...? ומי אמר כלל 

שזה יועיל....?"
"הכיצד תעזור תפילתך" – הוכיח אותו הסבא – "אם אתה בעצמך 
מסתפק ביעילותה וביכולתה לרפא לפחות כמו הרופא המומחה....? 
וברצותו  מחיה  ברצותו  הנאמן,  בשר  כל  רופא  ית'  הוא  רק  הרי 

ממותת..."  

"ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב" )בראשית ל"ב, כ"ו(

שכיון  הקדוש  הזוהר  דברי  מביא  זי"ע  מנובהרדוק  הסבא  מרן 
שראה המלאך שאינו יכול לפגוע בתורתו של יעקב, פגע ב'תמכין 

דאורייתא' שלו.
מבואר, אומר הסבא, שאכן אין בכח היצר הרע ליגע בלימוד תורה 

עצמו, ולכן פוגע באמצעים הנדרשים לאדם כדי ללמוד.
לבנים,  סימן  אבות  מעשה  כי  הבאים,  לדורות  לימוד  יש  ומכאן 
שבאמת בכל מה שנוגע לגוף לימוד התורה, יקשה מאוד על היצר 
הרע להחלישו, וכל עיקר עבודתו ופעולתו הוא ב'תמכין דאורייתא', 
שאלות החיים ודאגתם, והתנאים הנלווים הנצרכים לאדם כדי לישב 

ללמוד בשלווה
וזהו מה שאמרו חז"ל )חולין צא א( חד אמר שהיצר הרע נדמה 
שלא  ונראה  חכם,  כתלמיד  נדמה  שהוא  אמר  וחד  כעכו"ם  לו 
נחלקו, אלא אלו שני דרכים בתחבולות היצר להחליש ה'תמכין 
היינו  כעכו"ם  אליו  שיבוא  פעמים  תורה.  הלומד  של  דאורייתא' 
טענות  ושאר  ידי,  ועוצם  כוחי  של  כוזבות  בדעות  אותו  שיבלבל 
משונות המונעות אותו מלהשקיע בלימוד התורה, ופעמים שיבוא 
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התורה,  לפי  שאף  סברות  עם  אליו  שיבוא  חכם,  כתלמיד  אליו 
חז"ל:  מאמרי  ל'טובתו'  ויגייס  בהתמדה,  כך  כל  ללמוד  לו  אין 
סופה  מלאכה  עמה  שאין  תורה  ו'כל  ארץ'  דרך  עם  תלמוד  'יפה 
בטלה', ועוד כהנה סילוף מאמרים, כדי לעקמו מדרך טוב, והסבא 
 מאריך שם )דרכי הבטחון פרק י"ב( עוד בתחבולות היצר והעצות 

להישמר מהן.
שישמור  באמת,  ה'  המבקש  על  רבה  "והחובה  מאמרו:  ומסיים 
עצמו בתחילה שלא יהיה נאחז בסבך של 'תמכין דאורייתא', היינו 
החשבונות של שאלת החיים, ומצב הכבוד שלו בחיי החברה, ועליו 
להימסר עצמו אל התורה, ולפרוק מעל צווארו עול חשבונות הרבים, 

שעל ידי זה יתקדש קודש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם".

תקצר היריעה ויכלה הדיו אם נספר אף מעט מהתגברותו של הסבא 
זי"ע על יצרו, ומשליטתו המלאה עליו בכל שטחי החיים, הן ביראתו 
נדכאים  לב  להרנין  הנאצלות,  במידותיו  והן  לחכמתו,  שקדמה 

ושפלים...
די אם נספר כיצד עזב את עולם המסחר שעסק בו, ונזרק באחת כל 

כולו לעולם התורה והיראה...
כאשר פגש הסבא לראשונה את הגאון רבי איצל'ה בלאזר מפטרבורג 
זצ"ל, שאל אותו ר' יצחק: "לאן פניך מועדות?", "ללייפציג, לסחור 

ביריד!" - השיב הסבא.
ר' איצל'ה, "צריך אני לפרנס את  – שאל  "ותורה מה תהא עליה?" 

משפחתי" – ענה הסבא – "אם לא אתעסק במסחר, במה נחיה...?"
"ובמה נמות..." – הוסיף ר' איצלה לייסר את הסבא – "מה נענה ביום 

הדין...?!"
הסבא,  של  לליבו  היטב  נכנסו  הלב,  מן  שיצאו  איצלה  רבי  דברי 

והציתו בו שלהבת קודש ומיני אז דבק בתורת המוסר והיראה. 

שתתואר  זצ"ל  סלנט'ער  ישראל  רבי  הגאון  עם  הפגישה  בעקבות 
כאן, דבק בו הסבא זי"ע והלך אחריו כשבוי ביד שוביו...

היה זה באחד ממסעותיו של הסבא לעיר 'ממל', שם פגש את רבי 
כדי  תוך  עולם.  של  ברומו  העומדים  בעניינים  עמו  ושוחח  ישראל 
שיחתם נודע לרבי ישראל שהסבא כבר שכר עגלה כדי לחזור הביתה 
בתום הפגישה, ואז האיץ בו רבי ישראל שיחזור לאכסנייתו, כי אולי 
יחפש אותו העגלון, ומשלא ימצא אותו, תגרם לו עגמת נפש, "על 
אף שיחתנו החשובה" – הסביר רבי ישראל – "אסור לעשות זאת על 

חשבון הזולת..."
רגישותו של רבי ישראל, הקסימה מאוד את הסבא, ומיני אז נקשר 

בו ובתורתו, עזב את מסחר העולם הזה ודבק בחיי העולם הבא.

הרבנית ע"ה ספרה שתמיד כאשר חזר מבית המרחץ בערב שבת, 
היה חסר אחד מבגדיו, וכשנשאל על כך, התברר שמסר את הבגד 

לאחד הנזקקים.
בוקר  לפנות  בא  שפעם  סיפר  זצ"ל  ורהפטיג  ירוחם  הג"ר  תלמידו 
לחדרו וראה שהדלת הפנימית מפורקת, לאחר העיון ראה שהסבא 

ישן עליה כשהוא מכוסה בגלימתו, ועל מיטתו ישן אחד הבחורים.
פעם בא אליו בחור מהישיבה ובפיו בקשה: "עלי לשוב לביתי ואין 
בידי פרוטה להוצאות הדרך...!", מיד לקח הסבא מבתו הכלה את 
טבעת האירוסין שקיבלה מחתנה, הוא משכן אותה ולווה תמורתה 

כסף ונתן לבחור הנזקק. 

היה ירא חטא מאוד. פעם הלך ברגל מ'ברדיטשוב' ל'זיטומיר', ולא 
הסכים לעלות לעגלה בשום אופן, כי חשש לשעטנז בכיסאות.

הסבא  אל  הצטרף  זצ"ל  ברנצ'יק  יואל  הג"ר  המובהק  תלמידו 
ורק  הלילה,  כל  ברגל  הלכו  הם  ב'ביאלסטוק',  ישיבה  לייסד  בדרכו 
לפנות בוקר נזדמנה להם עגלה, ומחמת עייפותם הרבה נרדמו מיד 

כשהתיישבו בה.
זמן  איחרנו  "האם  בחרדה:  ושאל  בבהלה,  הסבא  התעורר  לפתע 
קריאת שמע?", "לדעת הגר"א עדיין לא איחרנו זמן קריאת שמע!" 

– ענה ר' יואל.
אותו  שאל  ושוב  יואל,  ור'  הסבא  שוב  נפגשו  שנים  שבע  לאחר 
הסבא: "האם אתה בטוח שלא איחרנו בשעתו זמן קריאת שמע, או 

שאמרת כן להפיס את דעתי....?"
וכעבור שש שנים, שוב נפגשו הרב והתלמיד, ושוב אמר הסבא לר' 

יואל: "עדיין חוששני לאותו איחור זמן קריאת שמע..." 

פעם בערב שבת השאיל משכנו לאכסניה, תושב מוסקבה, מברשת 
לנקות את בגדיו לכבוד שבת, כשרצה להשיב לו אותה, גילה כי הלה 
לעשות  וכשרצה  שבת',  'קבלת  לתפילת  הכנסת  לבית  הלך  כבר 
זאת במוצאי שבת, התברר כי הלה ארז את מטלטליו ועזב כבר את 

האכסניה.
המברשת נותרה בידי הסבא, והצטער מאוד על שאינו יכול להשיבה 
לבעליה, ומאז תמיד היה מחזר אחר אותו אדם, ובכל מקום שהגיע 

חיפש אחריו או אחר מכריו.
שבע שנים אחרי אותה שבת, פגש באחת ממסעותיו אדם שהציג 
עצמו כמוסקבאי, וכמובן מיד שאל אותו הסבא אם הוא מכיר את 
בעל המברשת, וכששמע הסבא כי הלה שכנו של המשאיל, שמח 
שמחה גדולה עד מאוד, ומסר לידו את המברשת על מנת שישיבה 

לבעליה...

"ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב..." )בראשית ל"ד, א'(

ִסימֹון  ַּבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָמָחר',  ְּביֹום  ִצְדָקִתי  ִּבי  'ְוָעְנָתה 
ָאַמְרָּת:  ַאָּתה  ָמָחר',  ְּביֹום  ִּתְתַהֵּלל  'ַאל  ְּכִתיב  ָאַמר 

המשך בעמוד 31
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יֹוֵצאת  ִּבְּתָך  ְלָמָחר  ָמָחר',  ְּביֹום  ִצְדָקִתי  ִּבי  'ְוָעְנָתה 
ּוִמְתַעָּנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה'.

]בראשית רבה עג ט[
האדם'  'מדרגת  בספר  לבאר  מאריך  זי"ע  מנובהרדוק  הסבא  מרן 
אבינו  יעקב  שפיצל  המקלות  ענין  שכל  ג'(  פרק  הביטחון  )בדרכי 
ליחם הצאן, לא היה חיסרון באמונה ובביטחון, כי דאג על משכורתו, 
אלא עשה כך כפועל שעושה מלאכתו באמונה, כי עי"ז יתרבו הצאן 

יותר, כי בלי הצבעים לא יתכן העיבור, עיין שם.
ומכל מקום, אף שהיה יעקב אבינו שלם במדרגת הביטחון, אף על 
פי כן העידו חז"ל כי לפי מדרגתו העליונה במדת הביטחון נחשב לו 
למכשול מה שחשב אודות מחר, ואף שנתבאר שלא היה זה חיסרון 
בביטחון ודאגה על המחר, מכל מקום דקדקו עמו כי אל לו לחשוב 

על מחר כלל, ולפי דרגתו העליונה נחשב לו לפגם.
ולו הלך תיכף מלבן ולא היה מתעסק כלל על ענין המחר, לא ארע 

מעשה דינה, שהיה כעונש על דבריו, כדברי המדרש הנ"ל.
כל  שמהרס  מי  שכן  "וכל  למעשה:  הדברים  ומקיש  הסבא  ומסיים 
הוא  דאגתו  שכל  מחר,  דאגת  בשביל  הביטחון  במדרגת  מעמדו 
גדול  לך מכשול  ודאי שאין  לענין שאלות החיים של מחר,  בעיקר 

מזה".

הסבא מנובהרדוק זי"ע גדול הבוטחים בה', וכגודל בטחונו כך מיעוט 
השתדלותו, היה סמוך ובטוח שחסרונותיו יתמלאו, אם חפץ בכך ה', 

ולא טרח עבורם מאומה.
מפורסם הסיפור שפעם ישב הסבא בבית ההתבודדות בלב היער, 
ביטול  על  הסבא  הצטער  לאיטו.  כבה  שהוא  עד  הנר,  לאור  ולמד 
התורה שנגרם מכך, אך שם בטחונו בקב"ה שאם אכן מגיע לו אור, 

הוא יגיע.
הסבא  ונעלם.  נר  לסבא  הגיש  מוכר  בלתי  אדם  הגיע  לפתע  והנה 
שלא הכיר את מוסר הנר, הבין כי יד ההשגחה זימנה לו את הנר, ועל 
כן הצניע את שארית הנר, כעשרים וחמש שנה, לזכר הנס שאירע 

עמו בעבור בטחונו בקב"ה.
לימים פרצה שריפה בנובהרדוק ובין שאר החפצים שנשנרפו, נשרף 
גם הנר. שמח הסבא ואמר: "מן השמיים מורים לי שאין יותר צורך 

באות ומופת על דרך הביטחון שלי, הלא היא מציאות קיימת...."  
תלמידו, הסטייפלער זי"ע, הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל 

חיבר שיר על מעשה זו:

ביער גדול וגבוה
בין שדרות שקמה

בית קטן קבוע
משנות קדם הוקמה

ואחד קדוש ונורא
מתבודד לו שמה

ועוסק בקדושה ובטהרה
בתורת ה' תמימה

ויעמול בתיקון המידות
וירדפם עד חרמה
והשיג כל חמודות

והתמימות והערמה
ועל בטחונו בקונו

הנפלאה והרוממה
נתן ליבו ועינו
מימים ימימה

ובפרוס חשכת הליל
בנפול היקום בתרדמה

יגבור הצדיק חיל
בלימוד המוסר בנעימה

ובאחת הלילות
וזה שעות כמה

לומד הצדיק בהתפעלות
בהשתפכות הנשמה

ושעה אחר שעה
חולפת ונעלמה

והנר דולק בדומיה
עדי שמנו נשלמה

והצדיק אביר תקותו
ובטחונו בקונו עצומה

להיות אור בביתו
היפלא מה' מאומה

הנר אך כבה
ואיש נכנס פנימה

ונר הניח בענווה
ויעלם האיש פתאומה

ספור דומה מספר הסבא זי"ע באחת משיחותיו על אדם אחד, וידוע 
שזה ארע לו עצמו.

בידו  היה  ולא  חפצו  למחוז  בדרכו  רכבת  בתחנת  פעם  ישב  הוא 
פרוטה עבור כרטיס הנסיעה. התיישב לידו אדם שהכירו ושאל אותו 
אם יש לו עבור הוצאות הדרך? ומשנענה בשלילה, שאל אותו: "אם 
זמן, עד  "יש עוד   – לו הסבא  – ענה  "אל דאגה"  כן, הכיצד תסע?" 

שהרכבת תגיע, בוטח אני בה' שיהיה לי כרטיס..."
הנסיעה  וכרטיס  מהרציף  לצאת  עומדת  הרכבת  עוברות,  הדקות 
וזועק:  הסבא  על  רוטן  והחבר  בשלוותו,  הוא  אך  מלבוא,  בושש 
"מאין לך הבטחון הזה...?! וכי עם בטחון אפשר לשלם ברכבת...?!" 
אך הסבא בשלו, לא מתרגש מזעקות חברו, ממשיך לבטוח בקב"ה 

שאם הוא צריך ליסוע ברכבת זו, הכרטיס המיוחל בוא יבוא...
לעברו  רץ  ולפתע  תזוזתה,  צפירת  את  צופרת  כבר  הרכבת  והנה 
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 – שמוותר  מי  לוותר!  ושוב  לוותר,  חיים:  דרך  אבינו  יעקב  מלמדנו 
מצליח! 

ויתור - היסוד שעליו עומד הבית
קבוצת אברכים העוסקים בהכנת חתנים לבניית ביתם, נכנסה למרן 
כוללת  ההכנה  כלל  בדרך  בפיהם:  ושאלה  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
לארץ,  מחוץ  חתן  הגיע  והנה  מפגשים.  עשר  שמונה  של  סדרה 
שמועד חתונתו בעוד שלושה ימים, והלה לא עבר כל הכשרה בחוץ 

לארץ. על מה ידברו איתו בפרק הזמן הקצר שנותר?
נענה הרב ואמר להם: "תגידו לו: תוותר, תוותר, תוותר! זהו היסוד 
שעליו עומד הבית! אם תכינו אותו לוותר – הוא יחיה חיים טובים, 

וידע איך להתייחס לאשתו!". 
החיבור בין בני זוג בתוך הבית, קיים רק כאשר בני הזוג לומדים לוותר 
זה לזה. בהיעדר ויתור הדדי, במקרה הטוב שני בני הזוג ממשיכים 
חייו  את  חי  אחד  כל  חיבור.  כל  ביניהם  אין  אך  בית,  באותו  לחיות 
מתפרק  הבית  יותר  הגרוע  במקרה  רוחו.  על  העולה  ככל  ועושה 

לחלוטין!
עד כדי כך!

לעתים קרובות נשמעת הטענה: 'קודם כל שהיא תוותר, אחר כך גם 
אני אוותר. פיפטי פיפטי ]חצי חצי[...!' 

שום פיפטי פיפטי! תוותר! פיפטי פיפטי הוא הרס הבית! אי אפשר 
לתאר במלים, את השנאה שנגרמת לעתים רבות בין בני זוג שאינם 

יודעים לוותר, וכל אחד מהם "הולך עד הסוף". 
שמוותר  מי  רק  לוותר!  הזה:  הגדול  היסוד  את  למדנו  אבינו  יעקב 

מצליח!

המנצח האמיתי - זה שמוותר
יש סיפור נפלא, שמוסר השכל גדול בצידו, על האדמו"ר הקדוש רבי 
יואל מסאטמאר זצ"ל, שתמיד היה אומר למאות אלפי חסידיו, שמי 
שרוצה להצליח בחיים, לחתן ילדים בנחת – שיוזיל מכספו לצדקה! 
העצומים  הצדקות  במעשי  מפורסמים  סאטמאר  חסידי  ובאמת 

שהם עושים. יש להם לב של צדקה!
פעם אחת עבר כאן, ליד בניין הישיבה, חסיד סאטמאר, והתעניין: 

'אור החיים', ביקש  ישיבת  לו שזו  "של מי הבניין הזה?", משאמרו 
ממש  "אני  ואמר:  אלי  נכנס  הוא  בראשה.  שעומד  מי  את  לראות 
מתפעל! איך הצלחת להקים בניין כזה?" אמרתי לו: "פרוטה לפרוטה 
מצטרפת לחשבון גדול. כל הבניין הזה הוא מלחמם של אנשים. אלו 
שהצליחו יותר נותנים מעשר". ואז אמר: "גם אני מעוניין לתרום!" 
וכתב צ'ק על סך עשרת אלפים דולר... חסיד סאטמאר שסתם עבר 

ליד הישיבה והתפעל!... נפשו איוותה ויעש. 
בארץ  לביקור  הקדוש  האדמו"ר  הגיע  שנים  עשרות  כמה  לפני 
וקבלנו ממנו ברכה. כל העשירים של סאטמאר התמודדו  ישראל, 
ביניהם, מי יזכה להביאו במכוניתו משדה התעופה לירושלים, כמו 
האבנים של יעקב אבינו שכל אחת רצתה שעליה יניח צדיק ראשו... 
סכום  דולר,  אלף  שבעים  תרם  הזוכה  דבר  של  ובסופו  מכרז,  עשו 

גדול מאד באותם הימים, כדי לזכות בזכות הזאת. פלא פלאים! 
באחד  שבת,  בליל  דינר  שאירגן  אחד  גדול  גביר  היה  פנים,  כל  על 
מבתי הכנסת המפוארים. הוא תיכנן שהאדמו"ר יערוך טיש, ויעורר 

את הציבור לעשות צדקה למען המוסדות. 
טיש!  יהיה  לא  כי  האדמו"ר  הודיע  שבת,  לפני  הרבה,  להפתעתו 

הסיבה: הרבנית מבקשת! 
"כבוד האדמו"ר! הלוא האדמו"ר הוא הקובע! ובפרט שמדובר על 

צדקות גדולות למען המוסדות!".
"אם הרבנית בקשה שלא יהיה טיש – אין טיש!".

שהיא,  אתה  סבור  "ואם  ואמר:  מתפלא,  שהלה  הבחין  האדמו"ר 
כביכול, ניצחה – לא ולא! אני ניצחתי! כי המנצח הוא זה שמוותר!". 
איזה מוסר השכל! רבים אומרים משפטים בסגנון: "אני פה הקובע! 
אף אחד לא יגיד לי מה לעשות"... הם סוברים שבשתלטנות הזו הם 
מי  הצרופה:  האמת  הוא  הגמור  שההיפך  יודעים  ואינם  המנצחים, 
שמוותר הוא המנצח, הוא המצליח! כמו שאמר ה"חפץ חיים" זצ"ל: 

מעולם לא ראיתי אדם שוויתר והפסיד. 
שמתעורר  מי  ומוותר.  מידותיו  על  שמתגבר  למי  שכר  משלם  ה' 
לשונו,  קצה  על  עומד  כבר  הדיבור  הרע,  לשון  לדבר  רצון  בקרבו 
ולנצור את  יצרו  - לכבוש את  וברגע האחרון הוא מצליח להתגבר 

פיו – אין לתאר את שכרו! 

)מתוך 'משכני אחריך'(
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שעות עבודה מאומצות חש שכל גופו חלש והרעב מציק לו מאד. 
בעל הבית נהנה מן העבודה, והראה לו את דלת הדירה שממול. שם 
דכפין.  לכל  העת  כל  ארוחות  חילקו  בו  אורחים'  'הכנסת  בית  שכן 
- סינן בעל הבית בבוז, וטרק  "הנה, שם תקבל את האוכל שלך..." 

תוך כדי כך את הדלת אחריו.
כיד  המאכלים  בטובי  לבו  את  וסעד  השכן,  דירת  אל  האורח  נכנס 
בחיוך:  המארח  לו  העיר  ללכת,  ופנה  ארוחתו  את  כשסיים  המלך. 

"תאמר נא 'יישר כח'!"
"על מה יישר כח?", שאל האורח.

המלך  כיד  האורחים'  ב'הכנסת  פה  אכלת  "הלא  האיש:  לו  ענה 
וקיבלת כל מבוקשך מבלי לשלם!"

זו קשה  האורח השבע התפלא מאד: "הלא עבדתי בשביל ארוחה 
מאד!"

או אז נודעה התרמית, שהשכן פשוט ניצל את תמימותו...
פנה המארח אל אורחו ואמר: "שוטה שבעולם, אותו שכן רק ניצל 

אותך היטב, ואילו אני נתתי לך"...
בסיפור זה, שכמובן אינו אלא 'משל', הסביר החפץ חיים פשר ברכת 

הזן:
הגדול,  המארח  מן  המזון  ואת  הפרנסה  את  מקבלים  אנו  אף  הלא 
זן ומפרנס לכל ומטיב לכל, ומכין מזון  מלכו של עולם, שהוא "קל 
לפנות  במקום   – בטיפשותנו  שאנו  אלא  ברא",  אשר  בריותיו  לכל 
אל הכתובת הנכונה, נותנים את עצמנו וכל כוחותינו וזמננו לעבודה 

יתירה, שאינה מוסיפה הרבה לפרנסה...
עניינו,  לפי  אחד  כל  ההשתדלות,  חובת  את  לעשות  כמובן  עלינו 
אבל לא להתמסר רק לרדיפה אחר הממון, ולבטל קביעות עיתים 

לתורה, או תפילה בציבור, וחינוך הבנים והבנות וכו'.

שיש  הברית,  מארצות  נכבד  עסקים  איש  נאמן,  יהודי  לי  סיפר 
 6:13 בשעה  'נתקע'  אשר  זייגער[,  ]וועק  מעורר'  'שעון  בביתו  לו  
בבוקר. כל הניסיונות לשנות את שעת היקיצה לא צלחו, גם כשניסה 
השעון   – בידו  עלתה  לא  המעורר  המפסק  פעילות  את  להפסיק 
שש  בעקביות:  השעה  באותה  ביומו  יום  מידי  לצלצל  התעקש 

ושלוש עשרה דקות בבוקר!
שמא  השערה,  הלה  העלה  הכנסת,  בבית  לחברו  כך  על  כשסיפר 
רומזים לו כאן על 'עניין' מסוים. שכן 613 עולה כמניין 'תרי"ג', שהן 
כל  כנגד  ריבית'  'איסור  שקול  וכידוע  תורה!  של  מצוותיה  תרי"ג 
מצוות התורה כולה ]'רבית' )עם הכולל( בגימטריא 'תרי"ג'[, ובהיותו 

איש עסקים, אולי רומזים לו מן השמים להיזהר מאיסור ריבית...
ובהיותו  ישראל,  לארץ  ב'נסיעה'  הגיע  הוא  וקיבל.  סבר  האיש 
בעיה"ק ירושלים ת"ו, עלה לביתו של מחותני, הגאון הצדיק הנודע 
רבי יעקב בלוי זצוק"ל, דיין ומו"ץ דפה, ורב דשכונת סנהדריה, שהיה 
מומחה עצום בכל ענייני ריבית כנודע, וגם חיבר חיבור מיוחד בזה, 

שנתקבל בכל תפוצות ישראל.
עסקיו,  ענייני  כל  את  בפרוטרוט  בפניו  הציע  הרב,  לבית  בעלותו 
ותהליך מחזור הכספים, ההשקעות, התנובה והתשלומים השונים, 
ריבית  איסור  בה  שיש  מסויימת  עיסקא  הגאון  גילה  ולתדהמתו 
בעבירה  בשוגג  נכשל  סוחר  שאותו  אפוא,  התברר,  דאורייתא! 

חמורה זו שנים רבות!
שעוררוהו  מיוחדת  זכות  לו  הייתה  שכנראה  יהודי,  לאותו  אמרתי 
בהיותו  כי  איסור.  חשש  בו  אין  אם  מסחרו  את  לבדוק  השמים  מן 
חכמינו  העידו  כבר  ישרים,  בדרכי  להתהלך  וחחץ  שמיים  ירא  איש 
ז"ל )מכות י:( "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו". ולכן זכה מן 

השמים שרמזו לו על כך ב'תקלה' שבשעון המעורר...

)מתוך הספר 'טיב המעשיות(

המשך מעמוד 7 | הגה"צ רבי אריה שכטר זצק"ל

מתמצית  מדבר  הזה  הזקן  מתרגם.  צריך  לא  אני  צורך,  "אין  אמר: 
לבו, דבריו טבולים בדם ובדמעות. שפת הלב אינה צריכה מתרגם. 

אני מודיע מיד על ביטול הגזירה!".
גם באמריקה ניסה השטן לאבד את צורת היהודי המקורי, אך שם 
הכסף  אידיאל  את  החדירו  האמריקאים  שונה.  בשיטה  פעל  הוא 
אולם  ומהקדושה.  מהתורה  ישראל  עם  את  לנתק  וניסו  והעבודה, 
הקב"ה שלח מלאך מושיע, בדמותו הנאצלת של רבי אהרון קוטלר 
זצ"ל, שהחדיר בעם את ההכרה כי "לא על הלחם לבדו יחיה האדם" 
)דברים ח, ג( והקים ישיבות על טהרת הקודש. כך הפכה אמריקה 

תוך שנים ספורות משממה רוחנית למרכז שוקק תורה.
- בנו באמריקה ציבור עצום של  גם האדמו"רים שהגיעו מאירופה 

על  הוקמו  רבים  תורה  מוסדות  במצוות.  ומדקדקים  תורה  שומרי 
ידיהם, וכך נתקיימה בנו ההבטחה: "כי לא תשכח מפי זרעו" )דברים 

לא, כא(.
לאורך  נמשכת  בקדושה,  הטומאה  מלחמת  ביעקב,  עשו  מלחמת 
לעשות  ועלינו  ובנפש,  בגוף  לכלותינו  מנסה  עשו  ההיסטוריה.  כל 
כי  כוחו, אך חובה עלינו לדעת  ועל  לגבור עליו  כדי  כל השתדלות 
בנו  יתקיים  בו  היום  רחוק  לא  שמיים.  בידי  ורק  אך  הינה  הישועה 
עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  "והיה  הכתוב:  מאמר 

לקש... ולא יהיה שריד לבית עשו" )עובדיה א, יח(.
יראו עינינו וישמח לבנו!

)מתוך 'אריה שאג' – בראשית(
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המשך מעמוד 10 | הרב ד"ר משה רוטשילד ז"ל

המשך מעמוד 21 | הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

המשך מעמוד 27 | הרב ישראל ליוש

עם  חסד  כאן  גומל  שאבא  היה  וברור  הצאצאים,  אחד  של  חתונה 
מאן-דהו. אלא שככל שמדובר במעשה חסד, ידענו גם שאבא לא 
יספר לנו על כך, כי בעניינים אלה הוא שמר על פיו, ולא גילה מילה 

וחצי מילה מכל מה שעשה...
התברר  הנ"ל,  הפתק  אודות  שונים  במקומות  לברר  "כשהתחלנו 
שהייתה  הישועה',  'מעייני  של  העובדות  באחת  היה  שהמדובר 
ולא  ענייה,  ממשפחה  הגיעה  היא  כל.  אין  ולרש  להתחתן,  אמורה 
היה להם מאומה. בבית החולים עצמו החליטו לערוך מגבית למען 

המקרה,  על  מששמע  והוא,  רוטשילד,  ד"ר  אל  גם  ובאו  העובדת, 
יסדר  כבר  והוא  החולים,  בית  מעובדי  כסף  לאסוף  שיפסיקו  אמר 
את העניין על הצד הטוב... הד"ר, שעיסוקיו היו למעלה-ראש, ולא 
עבור  לרכוש  החל  היום,  שעות  מכל  מיותרת  חצי-שניה  לו  היתה 
שהיתה  הארוכה  המטלות  רשימת  היתה  וזו  צרכיה,  כל  את  הכלה 
תלויה ליד הארון, החל ממחירה של שמלת-כלה, ועד אחרון צרכיה 

של הכלה, ומשפחתה".

)'המודיע'(
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מהר לקרוא לה שם חדש, והיה מקום לסבור - אולי מן הראוי לקרוא 
גנאי, אבל חובת הכרת  גם קצת  ואולי  וגרעון,  לה בשם של חסרון 
הטוב גם לאחר מעשה - עדיין קיימת, ולכן נקראה בשם של יופי ולא 
היתה  היא  כי  ואומרת  הטעם  התורה  שמפרשת  זהו  דופי.  של  ח"ו 

'אם כל חי', שמה השתנה - אך גם שמה החדש כולל מהותה.
רבינו את  ולברר עם  לבוא מפעם לפעם,  לו לקביעות  אברך עשה 
ולכן  מאד,  חלש  היה  ורבינו  ימיו,  בערוב  זה  היה  תלמודו.  משנת 
היה מבקשו להעלות כל פעם רק עניין אחד. יום אחד נכנס ורבינו 
ורבינו  לעזרה,  הרבנית  נצרכה  לפתע  אחד!'.  'ענין  לו  אומר  כדרכו 
אלטוסקי,  הרבנית  תבדלחט"א  ביתו  לבית  שירד  מהאברך  ביקש 
לשאול  תוכל  "היום  רבינו:  לו  אמר  כששב  לרבנית.  לעזור  שתבוא 

ככל שתחפוץ"...
פעם הגיע לתפילה בביהמ"ד, ואחד הבחורים שם לב שכסאו עדיין 
אינו במקומו. הלך לחדר השיעורים להביא את הכסא. כשהשתהה 
בקשו מרבינו להתחיל בתפילה, ואמר שצריך להמתין לבחור שלא 
הדין  מן  ואינו   - כסאו  את  להביא  הלך  שכן  ההתחלה,  את  יפסיד 

שיפסיד את תחילת התפילה.
פעם אמר שיעור שהיה בנוי על דבריו של הגרב"ב ליבוביץ ב"ברכת 

לאחר  מכונם.  על  דבריו  את  להסביר  במיוחד  ועמל  שמואל", 
השיעור אמר, שהוא עמל הרבה להבין ולהסביר את דברי הגרב"ב, 
והוסיף: "הלא מחוייב אני בהכרת טובה אליו, שנתן לי סמיכה באופן 
שלא היה רגיל בו, ממילא מחוייב אני למשכוני נפשי לפרש דבריו 
כך"...  משום  רבות  עליהם  ועמלתי  להבינם,  זכיתי  שלא  בסוגיא 
בהזדמנות אחרת סיפר על מידת הכרת הטוב של הגרב"ב, שכאשר 
הגיע לקמניץ וכן כשקרובי משפחתו הגיעו אליו, הוא יצא לקראתם 
חמיו  אצל  שהתארח  כך  על  הטוב  כהכרת  גדול,  בכבוד  וקבלם 

כששהה בניו יורק.
עד היכן הדברים מגיעים? אברך חשוב ישנו בישיבה, שרבינו הקפיד 
ללכת לכל השמחות שעשה. אמנם היה משתתף ושמח בשמחת כל 
אברכי הישיבה, אך בשמחותיו השתתף גם כשזה היה כרוך במאמץ 
מיוחד. כשנשאל מאי כולי האי, הרי אותו אברך לא היה ממקורביו 
הגדולים ולמה הוא כה טורח? השיב: "והלא אברך זה הוא נין ונכד 
כן  אם  לורברבוים,  יעקב  רבי   - המשפט'  ה'נתיבות  בעל  הגאון  של 

מחוייב אני כלפיו הכרת הטוב"...

)מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו'(

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי
 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 
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באמת, ולהגשים את שאיחתנו - לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו!

ההשקעה הנכונה...
אל בית הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל נכנס יהודי נכבד ונשוא 
הוא  בארץ.  הגדולות  הפירמות  באחת  השותף  חשבון  רואה  פנים, 
הסוכנות  ובמיטת  הנוראה  בדלות  והמתקלף,  הישן  בבית  מביט 
ולא הצליח לעצור  חייו,  כל  הפשוטה ששימשה את הרב שטיינמן 
בעצמו: 'כבוד הרב יעבור לדירה אחרת לכמה ימים, ואני מארגן כאן 
לרב שיפוץ דה-לוקס, בית מפואר כראוי למעמדו של אחד ממנהיגי 

היהדות!'
הרב שטיינמן חייך, זו לא הפעם הראשונה ששועי עולם באים למעונו 
החשבון  מרואה  ביקש  הוא  בבית.  השוררת  מהפשטות  ונדהמים 
הנודע להתקרב ולהתיישב, ואז שאל אותו: 'מתוקף תפקידך כרואה 
חשבון בכיר, אמור לי בבקשה. אם מציעים לי עיסקה שתניב עשרה 

אחוזי רווח, או עיסקה המניבה מאה אחוזי רווח - במה לבחור?'

הלה חייך והשיב: 'נו, שאלה קלה... ברור, בעיסקה המבטיחה רווח 
של מאה אחוז!'

- אמר הרב שטיינמן. 'השקעה בבית בו אני  'זה מה שאני עושה...' 
מבלה את חיי הקצרים כאן - היא השקעה שהרווח עליה נמוך, נמוך 
מדי מכדי להשקיע בו. אני משקיע רק במה שמניב מאה אחוזי רווח - 
חיי נצח. השקעה רוחנית זו השקעה שמניבה מאה אחוזי רווח, לנצח 

נצחים. אני משקיע רק בהשקעות מובחרות כאלו!'
בקנייני  השקעה  כל  האמיתית:  התובנה  את  לנו  מחדד  זה,  סיחור 
העולם הזה - היא השקעה קצרת מועד, לטוות קצר מאוד... השקעה 
רוחנית - היא ההשקעה הרוחנית, היא המובילה לרווח האמיתי, הבה 
נתמקד בהשקעות שמניבות רווח אמיתי, וכך ננצל את חיינו בצורה 

המיטבית כדי להגשים את ייעודינו בהם!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

לרכבת...  נסיעה  כרטיס  צריך  אתה  "אולי  ואומר:  מבוהל  אדם 
יילך  קניתי כרטיס והתחרטתי... קח אותו בלא לשלם, חבל שהוא 

לאיבוד...", הודה לו הסבא מאוד, ועלה על הרכבת.
"ההוא שקינטר" – אמר הסבא בשיחה – "הרי עליו להודות ולומר: 
'עתה ידעתי כי גדול ה'...', אך לאחר תקופה כשפגש אותו, במקום 
להודות בטעותו, המשיך לרטון: "איזה הפקרות זו לבטוח בה' ולחכות 

עד הרגע האחרון. מה היה קורה אילו לא היה בא הכרטיס...?!"  

היה  כך  בתכלית.  בקב"ה  בטחונו  על  רבים  סיפורים  וכהנה,  וכהנה 
בערב פסח כשלא היה בביתו פרוטה לצרכי החג, וכשכל בני ביתו 
דואגים אמר: "כמו שהשמש סובב, כך תשועת ה' כהרף עין" ולפתע 
צרכי  לכל  שהספיק  כסף  סכום  בדואר  התקבל  פסח,  בערב  ממש 

החג לביתו ולכל הסמוכים על שולחנו.
זצ"ל  ברנצ'יק  יואל  הג"ר  תלמידו  עם  הגיע  כאשר  היה  גם  וכך 
לבית הבדידות, ולא היה במקום מיטות ללון. הסבא הרגיעו ואמר: 
איכר  בא  מולם  והנה  ביער,  הלכו  ללון..."  מצעות  נמצא  "בעזהי"ת 

ועל עגלתו חבילות קש.
לאחר דין ודברים עמו הסכים למכרם להם, אך בתחילה רצה סכום 
אחר  הישיבה.  מכספי  זה  סכום  לו  לשלם  סירב  והסבא  גדול  כסף 
שנפרדו ממנו בלא הסכמה, רץ לעברם האיכר והסכים למכור להם 

במחיר המוזל...

עם  הלך  פעם  בה'.  מבטחו  שם  הישיבה,  בענייני  עסק  כאשר  גם 
שהתגורר  העשירים  מן  לאחר  זצ"ל  ויטקינד  הלל  הג"ר  תלמידו 

בקצה העיירה, הם הלכו ברגל בקור גדול והתבוססו בבוץ.
"האם לא כדאי שנזמין עגלה שתקל עלינו...?" – הציע ר' הלל לסבא, 

אך הסבא סירב...
למרות בקשותיו של הסבא והסבריו על מצבה הכספי הקשה של 
הישיבה, סירב הגביר לתרום כסף, בטענה שזה עתה הוזיל מכספו 

עבור עניינים אחרים שיותר קרובים לליבו.
כאשר יצאו, פנה הסבא לר' הלל וביקשו שיזמין כרכרה כדי לשוב 
כשחשבנו  בהלוך,  "מדוע   – הלל  ר'  תמה   – שנא"  "מאי  לישיבה. 
רוצה  הסבא  כסף,  בידינו  שאין  ועתה  סירב,  הסבא  כסף,  שנקבל 

להזמין כרכרה...?
"אכן" - הסביר לו הסבא – "בהלוך סמכנו על הגביר, ולכן לא רציתי 
לקחת כסף מהישיבה עבור נוחיותנו, עתה, שלא קיבלנו מאומה, הרי 
אנחנו סומכים רק על הקב"ה שהוא ימציא לנו את צרכי הישיבה... 

וכי קשה לקב"ה להוסיף לנו גם עבור נסיעה זו...?!"
התאמץ  בקב"ה,  בטחונו  גודל  את  הגביר  שמע  שכאשר  מספרים, 

ותרם כסף לישיבה.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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 האם מותר להרוג חרקים בחול המועד?
 האם מותר לבן ארץ ישראל להכין אוכל בחול המועד עבור בני חוץ לארץ לצורך יום טוב שני?

 ֵאילו בגדים מותר לכבס בחול המועד?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

עשיית מלאכה בחול המועד לצורך המועד

• מלאכה המותרת לצורך המועד, מותר אף למי שמתפרנס 

עליו  אך  המועד,  בחול  לעשותה  השנה  ימות  בשאר  ממנה 

לעשותה בצנעה, כדי שלא יחשדוהו שעושה מלאכה כדרכו 

בימות החול.

מותר  לאדם,  מזיקים  או  המפריעים  יתושים  או  חרקים   •

להורגם בחול המועד; ואף כשיש באפשרותו להבריחם – אם 

סביר שישובו למקום לאחר זמן קצר, מותר להורגם. 

רק  המועד  בחול  מותרת  'הוצאה'  שמלאכת  אומרים  יש   •

בחול  כלל  הוצאה  איסור  שאין  אומרים  ויש  המועד;  לצורך 

המועד.

חכמים  ואסרו  מלאכה,  איסור  בהן  שאין  פעולות  ישנן   •

אחד  בהן.  הכרוכה  הטירחה  מפני  המועד  בחול  לעשותן 

האיסורים שאסרו מטעם זה, הוא – העברת חפצים ממקום 

ולכן  לטירחה.  הגורמים  ובכמות  באופן  אחר,  למקום  אחד 

אם  ואף  המועד,  בחול  חפציו  עם  דירה  לעבור  לאדם  אסור 

רצונו לעבור מדירה קטנה ומוזנחת לדירה נאה ומרווחת. 

הכנת אוכל בחול המועד

• מותר לעשות כל מלאכה בחול המועד לצורך הכנת אוכל 

מלכתחילה  המלאכה  עשיית  את  להותיר  אף  ומותר  לחג, 

לחול המועד, ואין צורך לעשותה לפני החג.

ולהכין בחול המועד אוכל לימים שלאחר  'להערים'  • אסור 

החג, הן באופן של הכנת אוכל בכמות גדולה, והן באופן של 

ויש בו  נוסף, כשכבר קיים אוכל המוכן לאכילה  הכנת אוכל 

די לימי החג.

• מותר להכין בחול המועד אוכל לצורך 'יום טוב שני'. אולם, 

בן ארץ ישראל המארח בביתו בני חוץ לארץ, נחלקו הפוסקים 

אם מותר לו להכין עבורם בחול המועד אוכל לצורך יום טוב 

שני.

• מותר לדוג דגים בחול המועד, ומותר לדוג אף כמות גדולה 

מנת  על  הדגים  כל  את  למלוח  ומותר  לחג,  לנדרש  מעבר 

לַׁשמרם לתקופה ארוכה.

עשיית מלאכה בחול המועד לצורך 'דבר האבד'

'דבר   – • אחד ההיתרים לעשיית מלאכה בחול המועד, הוא 

האבד'. והיינו, דבר העלול להיפסד אם לא יעשו בחול המועד 

את המלאכה הראויה להיעשות בו.

יעשה מלאכה בחול המועד  רווח, דהיינו שאם לא  • מניעת 

יחמיץ הזדמנות מסוימת להרוויח – נחלקו הפוסקים אם היא 

נחשבת כדבר האבד. ואף לדעת המתירים, אין ההיתר אלא 

בעשיית מלאכה לשם קבלת רווח הקשור בעניני מסחר, אך 

בה  שאין  וטירחה  ההפקר.  מן  מזדמן  רווח  קבלת  לשם  לא 

מלאכה, מותרת אף לצורך רווח מזדמן מן ההפקר.

כביסה בחול המועד

• חכמינו ז"ל אסרו לכבס בגדים בחול המועד, כדי לזרז את 

העם לכבס את בגדיהם לפני החג, כך שבכניסתו יהיו בגדיהם 

רחצה,  מגבות  ידים,  מגבות  אולם,  החג.  לכבוד  כראוי  נקיים 

מפות שולחן, וכיוצא בהן – במקום שנהוג להחליפם בתדירות 

מותר  החג,  ימות  לכל  מספיקה  אינה  כמּותם  אם  גבוהה, 

לכבסם כפי הצורך לחול המועד. וכן בגדי ילדים שמתלכלכים 

באופן  התלכלכו  כאשר  המועד,  בחול  לכבסם  מותר  תדיר, 

לגיל  בנוגע  הפוסקים  ונחלקו  ברבים.  ללובשם  בוש  שאדם 

ויש שכתב שהדבר תלוי בכל  זה;  דין  הקטן שאליו מתייחס 

ילד כפי ענינו, אם מתלכלך תדיר או לא.



ה גם כלבים כדי לשמור על ולהגד

אולם עכשיו ?העדרים הרבים האלה

ף דוב בחיוך נתיישבה וסהוסיף רבי י

אמנם רצה יעקב לצרף ,לי תמיהה זו

אבל ,גם כלבים למנחה ששלח לעשו

.מנהגם של כלבים לברוח מן המנחה

)ה"כ–ב "ל(ויאבק איש עמו 

חריף מסופר על הגאון רבי אייזיל

זיע"א, שביקר אצלו אחד הרבנים 

הרפורמיים מארצות המערב. החלו 

ורבי ,שניהם לשוחח בדברי תורה

מקצת תורה אייזיל התרשם שאמנם

יש בו, אבל אינו מהדר במצוות, ואף 

אין בו קורטוב של יראת שמים. אמר 

רבי אייזיל לאורח, על הכתוב 

בפרשתנו "ויאבק איש עמו" מצינו 

עות, לפי צא) שתי דבגמרא (חולין 

דעה אחת כגוי נדמה לו, ולפי דעה 

אחרת כתלמיד חכם נדמה לו. 

ולכאורה יש מקום לתמוה, כיצד 

הגיעו חכמינו להציג את שרו של עשו 

בשתי דמויות קיצוניות השונות כל כך 

זו מזו? אולם, המשיך רבי אייזיל 

בחיוך, לאחר שהכרתי אותך בשיחה 

עתה, כי הארוכה שקיימנו, רואה אני 

אפשר ואפשר שיהיה איש אחד 

מחצה על מחצה חצי גוי וחצי תלמיד 

.חכם

442גליון 
"אפי' תששנה 

שלחויפרשת 

ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו 

)וטלב יד (וגו'עזים מאתיים 

מסופר על הגאון רבי יוסף דוב 

זיע"א, סולבייציק רבה של בריסק

שנסע פעם ברכבת עם כמה יהודים. 

כשהגיע זמן תפלת מנחה, ביקש רבי 

יוסף להתפלל מנחה בציבור ולאסוף 

מנין של עשרה יהודים לתפילה, 

אולם באותו קרון לא היו אלא שמונה 

יהודים חרדים, אך היו עוד שנים מן 

ושמעו שהרב והואיל,המשכילים

רוצה לצרפם למנין התחמקו ונשמטו 

כיון שכך ,אחד ויצאו לקרון אחראחד 

נתבטל המנין והרב ומקורביו נאלצו 

בתום התפילה .להתפלל ביחידות

נראו שני המשכילים חוזרים לקרון 

ותופסים את מקומותיהם כאילו לא 

אמר אותה שעה רבי יוסף .אירע דבר

למקורביו בקול רם כדי שישמעו גם 

כל ימי הייתי תמה .אותם המשכילים

בראשית רבה (חכמינו על מה שאמרו 

שיעקב אבינו היה משופע )עג ח

עד שהיה זקוק ,בעדרי צאן ובקר

כדי לשמור על לשישים ריבוא כלבים

אם כן ,העדרים העצומים שברשותו

כששלח יעקב מנחה לעשו אחיו מכל 

,עזים ותיישים,הבהמות שברשותו

עיירים ,פרים ופרות,רחלים ואילים

המנחה מדוע לא שלח בתוך .ואתונות

השמש זורחת?יורד אצלכם גשם?

אלכסנדר מוקדון הלך לממלכת קציא שהייתה 

מעבר להרי החושך. כשהגיע, יצאו לקראתו 

אנשי הממלכה והביאו לו לחם של זהב במגש 

שהיה עשוי זהב אף הוא. אמר להם אלכסנדר: 

האם אני צריך את כספכם וזהבכם?" השיבו לו: "

"והאם לא היה לך מה לאכול בארצך שלשם כך 

באת אלינו?" אמר להם: "באתי לראות כיצד 

אתם דנים את דיניכם." ישב אלכסנדר בבית 

המשפט. בא אדם אחד להתלונן על חברו. "איש 

זה מכר לי חורבה, ומצאתי בה אוצר. החורבה 

ר לא קניתי. ברצוני שייכת לי, אך את האוצ

להשיב אותו אל המוכר." אך המוכר הגיב: 

"כאשר מכרתי את הקרקע, מכרתי את הקרקע 

כולה ואת כל מה שבתוכה." השופט האזין 

לטענותיהם ולבסוף שאל את הראשון: "האם יש 

"כן" הייתה התשובה. "ולך יש בת?" –לך בן?" 

הוא פנה אל השני. "כן" הייתה גם הפעם 

אם כן, לכו ותשתדכו ביניכם ותעניקו התשובה. "

את האוצר לחתן ולכלה המאושרים." ראה 

השופט את אלכסנדר מוקדון היושב מופתע. 

"האם לא פסקתי כהלכה?" שאל אותו השופט. 

"בהחלט שלא" קרא אלכסנדר. "כיצד היו 

פוסקים אצלכם?" ביקש השופט לדעת. "היו 

הורגים את שניהם, והכסף היה הולך אל המלך"

אמר אלכסנדר. נענע השופט בראשו. "יורד 

אצלכם גשם?" "כן" אמר אלכסנדר. "והשמש 

זורחת?" "כן." "עדרים של כבשים ועיזים, יש 

בארצכם?" "כן." "דע לך, כי לא בזכותכם יורד 

הגשם, ולא בזכותכם זורחת השמש, אין אתם 

ראויים לכל זה, אלא בזכות הבהמה" אמר 

: "אדם ובהמה השופט. שכן כך נכתב בפסוק

תושיע ה'", האדם נושע אף הוא בזכות הבהמה.

פי בראשית רבה לג)-(על

שבתהזמני כניסת 
4:13ת"א: 3:59ירושלים: 

שבתהזמני יציאת 
5:48ר"ת: 5:16ת"א: 5:15:ירושלים



בעל התניא לחסידואמרבהשחפצתיהמתנהזו

א"זיע" התניאבעל"זלמןשניאוררביק"שהרהשניםהיו

המגיד"היהכלבפיוכינויוליאוזנהבעיירההתגורר

שהיהמחסידיואחדהתגוררזומעירהרחקלא". מליאוזנה

חורףבלילזההיה.רבבדוחקמכךוהתפרנס, בחדרמלמד

ניגשהוא, המלמדשלביתודלתמכיווןנשמעודפיקות, סוער

המלמדמיהר, מקורקופאאישומצאהדלתאתלפתוח

מזונותומיניחמהשתייהלוהגיש, פנימההאישאתלהכניס

תנורתקרתעללעלותלאורחהציעכךאחר, אשתוידימעשה

ילדיואת, ולישוןגופוצינתאתלהפיגכדי, הגדולהאבן

שלאחרתלפינההמלמדשלח, האורחבואעדשםששכבו

ממשכבוהאורחקםהשחרעלותעם. פחותקצתחמההבית

.לדרכוופנה, התנורגגעל

החםהתנורגגאלולטפסלשובהקטניםהילדיםמיהרו

נרגשים, מטבעותמלאקטןשקשםגילולהפתעתם. והנעים

. שמצאוהאוצרעללהוריהםלספרהילדיםרצווצוהלים

ההוריםמיהרו, כספואתלקחתהאורחמעטעודישובבוודאי

אתואשתוהמלמדהניחובינתיים, ילדיהםהתלהבותאתלצנן

ואףשבועותעברו, ימיםוגםשעותחלפו, סתרבמקוםהשק

נוהג.כספואתלקחתשבלאהזהותעלוםוהאורח. חודשים

בחייושנתעוררואימתכל, הרביפיאתלשאולהמלמדהיה

שהותירהמטבעותבשקלעשותעליימה. ספקאושאלה

ראהה"הקב. בעל התניאאתהמלמדשאל? האלמוניהאורח

לאחר. הרבילוענה, מטמוןלךלשלוחוהחליטבמצוקתך

ישובלאהאלמוניהאורח, ואמרהוסיףהרביקצרהמחשבה

שליחאלא, רגילדרכיםעוברהיהשלאמשום, השקאתלקחת

זאתעםיחד. הכסףהואשלך, העליונהההשגחהשלמיוחד

דבראתהבריותמידיעתלהסתיר, למלמדהרבייעץ

בעבודתךהמשךהבאיםבחודשים. הפתאומיתהתעשרותו

שחייתכפיבדיוקופשטותצניעותחיילחיותוהוסף, כמלמד

. הרביהורה, היוםעד

לנהוגעליוכיצדלשאולהרביאלהמלמדשבתקופהלאחר

בדיםקנה, הרבילוהמליץ, בעירוחנותדירהשכור. הלאה

כאשר, שנהבעוד, אותםומכור, הראשיהבדיםספקאצל

אורהואז, אליישוב, בעסקיךברכהותראהתצליח' הבעזרת

וראה, הרביכמצוותהמלמדעשה. הלאהלנהוגכיצדלך

שבבדיוקשנהכעבור. שפתחהבדיםבחנותרבהברכה

מןבדיםעודתקנהלאהקרובהבשנה, הרבילפניוהתייצב

לבחורכדיויטבסקהגדולהלעירתיסעאלא, המקומיהספק

אתתמכורמכןלאחר. הרביאמר, לחנותהבדיםאתבעצמך

בלייותרלהרוויחתוכלכך, בליאוזנההבדיםלסוחריהבדים

שהפךוהמלמד, שנהעודחלפה.מיותריםתיווךדמילשלם

אלנוספתפעםבא, בענףומוכרמבוססבדיםלסוחרבינתיים

הלא, ואמרהרבינענהקלהרהורלאחר. בעצתולשאולהרבי

אםסע, במוסקווהסחורתםאתקוניםויטבסקשלהבדיםסוחרי

בשובך, בדיםשלגדולמלאישםוקנה, למוסקווהבעצמךכן

ויטבסקשלהבדיםסוחריביןסחורתךאתלהפיץתוכלממוסקווה

. יחדגםוליאוזנה

מסוחרילאחדהחסידנעשה, הרבידברילכלשצייתלאחר

שב, תקופהכעבור. כולוהאזורבכלוהעשיריםהגדוליםהבדים

, המסחריתהצלחתועללווסיפרבעל התניאאלהסוחרהחסיד

בחסידוהרביהביט. לושאצלהברכותכלעללומודהשהואתוך

קוניםמוסקווהסוחרי, היטבהקשבכןאם: ואמרטובותבעיניים

ייצורשלגדולמרכזכידועשהיא, קניגסברגבעירבדיהםאת

היישרהסחורהאתוקנה, לקניגסברגאתהגםאפואסע, בדים

ולסוחרי, מוסקווהלסוחריאותהתמכורמכןלאחר, מהמקור

המסחריתוהצלחתו, הרביכעצתנהגהסוחר. וליאוזנה, ויטבסק

הרביאללבואהסוחרנהגואילךמאז, ליוםמיוםופרחהעלתה

.לקניגסברגונסיעהנסיעהכללפנימפיוולהתברך

לואמר, בקניגסברגקניותלמסעהחסידשיצאלפניאחתפעם

הבאתלאומעולם, לקניגסברגהרבהכךכלנוסעהריאתה, הרבי

, ונבוך, כפשוטםהרבידבריאתפירשהסוחר. מתנהשוםמשםלי

מצאתילאהיוםשעדהייתכן, פניםבבושתעצמואתשאלבאמת

כיהחליטכברבליבו? כלשהימתנהלרבילהביאהזדמנותשום

יקרתמתנהלרביעמויביא, לקניגסברגהנוכחיתמנסיעתובשובו

תכשיטיםלחנותמיהר, לקניגסברגהסוחרבהגיעואמנם.ערך

מרהיבהטבקקופסת, ונוצץיקרשילרביוקנה, גדולהומתנות

והעניקליאוזנהדרךהסוחרעבר, לביתובשובו. טהורזהבעשויה

בפניםהרבילואמר, כוחיישר, כוחיישר. המתנהאתלרבי

. נתכוונתיבזאתלמתנהלאאך, ליהבאתיפהמתנהאכן, מאירות

בקופסתממושכותהביטהרבי, ומאוכזבמבולבלחשהסוחר

עיניונשאכךאחר, אצבעותיוביןבחיבהומיששההיפההטבק

האםבקניגסברגנמצאכשאתה, בבקשהליאמור: ושאללחסיד

אתהפתיעההרבישאלת? התיאטרוןאתלפעמיםאתהפוקד

, בתיאטרוןרגלודרכהלאמעולםשמיםיראכחסיד, מאדהסוחר

, ידעגםידעהואאך, מחשבתודלעלהרעיוןעלהלאפעםואף

בגודבריםשישהביןהוא, היאקודש, הרבימפיהיוצאתמילהכי

לתיאטרוןהחסידפנה, לקניגסברגהבאהבנסיעתו. ושתק

, הקרובהלהצגהביותרהיקרהכרטיסאתרכשהוא, העירוני

היההכיסא, מקומואתותפסהתיאטרוןלאולםנכנסהנכוןבזמן

מהרהעדשקעהדרךמעמלעייףשהיהוהסוחר, היטבמרופד

.עמוקהבתרדמה



התיאטרוןששרתעד, כיסאועלישןנותרההצגהבגמר

שאל? אתהמהיכן, בוחןמבטבונתןהלה, והעירואליוניגש

מליאוזנה? ברוסיהומהיכן. הסוחרהשיב, מרוסיה. השרת

, כן. השרתשאל? זלמינארבנואתאתההמכיר. החסידענה

גםכמו, צפויההלאמהשאלהשהופתעהסוחרענה

, זלמןשניאורלרביהשרתשכוונתמידהביןהוא. מסגנונה

ומה, השרתביקש, ממנישלוםדרישתלומסור, כןאם

.התשובההייתה, קארל. הסוחרהתעניין? שמך

הפגישהעללרביסיפר, לליאוזנההסוחרהחסידכששב

שניאוררבישלפניו, התיאטרוןשרתקארלעםהמוזרה

אמר, בהשחפצתיהמתנהזו, אכן, משמחהקרנוזלמן

צאתובטרםהרביאלשובבאוהסוחרזמןחלףלא. לחסיד

, הצלחהבברכתבירכוהרבי. בקניגסברגנוסףקניותלמסע

, שולחנומגירתאתהרביפתחמהחדרצאתולפניורגע

, ואמרלסוחרהרביהושיטה, סגורהחבילהמתוכהוהוציא

שרתלידישהיאכמותזוחבילהמסור, לקניגסברגכשתגיע

לשובותרצהבעירענייניךאתוכשתסיים, התיאטרון

עשהכךואכן. החבילהאתמידיווטולאליוחזור, לביתך

ומסר, התיאטרוןלאולםפנהלקניגסברגבבואומיד, הסוחר

כעבור. הרביעמוששלחהסגורההחבילהאתקארללידי

השרתאלחזר, לביתולשובהחסידכשהתכווןימיםכמה

ניכרההשרתפניעל. החבילהאתבחזרהממנולקבלכדי

לקחתהלךהורהרבךכיאתהבטוחהאומנם, האכזבה

בנימתהחסידאמרעלייציווהבדיוקכך, שאל? ממני

אך, ומסתוריתמוהבעיניוהיה, כולוהענייןכל.התנצלות

סגורהלונראתההחבילהכיעלהחסידהתפלאבמיוחד

להשיבבעומדורקואמנם. נפתחהלאכללכאילווחתומה

אתהתיאטרוןשרתמעליההסיר, החסידלידיהחבילהאת

ידובכתבכתוביםדפיםהכילההחבילה, ופתחה, העטיפה

הקדוש' תניא'הספרשלשורותיואלההיו, הרבישל

עילעלהשרת. הדפוסאוראתראהלאעדייןימיםשבאותם

איזו, בהתרגשותקרא, אה, אה, אה, במהירותהדפיםבין

. ממשהקודשרוח, הקודשרוחאיזו, עילאיתחכמה

הוא, לעטיפתםוהשיבםהדפיםאתהשרתסידרלבסוף

אתמסרכךאחר, בחוםלהםונשק, לפיוברטטקירבם

שלבכתביושעיינתילאחרכעת,ואמרהחסידלידיהחבילה

סודותשלנפלאיםכהגילוייםבהםומצאתי, זלמינארבינו

רק. לחדשעודנותרוחידושיםאיזהיודעאינני, התורה

הסכמתונתן, בדפיםהנסתרהצדיקקארלשעייןלאחר

ספראתלהדפיסהרביהחליט, בהםהכתובאתושיבח

.בעולםולהפיצו' תניא'ה

עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן 

ו')-ועבד ושפחה (ל"ב ה' 

עם לבן גרתי "להקדים לעשו אבינו היה צריךיעקב

וכו', כיון שהעושר שאוסף אותו "ואחר עד עתה

יהיה חביב עליו והמעט נחשב ,האדם ביגיע כפיו

בעיניו למרובה. מה שאין כן עושר שבא לו בירושה 

אינו יקר בעיניו כל כך. ,או במציאה

לאחד שהיה שר בעיר גדולה, ונתרוקן עושרו, משל

וחשב להתעשר על ידי העשירים שבעירו. הלך וקנה 

שתי אבנים טובות, כל אחת בעשרה זהובים, קרא 

וביקש ממנו שיקנה ממנו לעשיר הגדול שבעירו 

בחמש מאות זהובים, הסכים העשיר לכך מיד, אף על 

פי שידע שהאבן שוה רק עשרה זהובים, ושילם לו 

חמש מאות זהובים. לאחר מכן קרא השר לעשיר 

אחר, וביקש ממנו שיקנה את האבן השניה בחמש 

מאות זהובים, השיב לו העשיר שהאבן שווה רק 

ודו של השר מוכן לקנות עשרה זהובים, אבל מפני כב

בעשרים, השר לא הסכים לקבל עשרים והוסיף עוד 

שאל ועוד עד שלבסוף הסכים העשיר לקנות במאה.

אותו השר מדוע עשיר פלוני הסכים מיד לקנות 

בחמש מאות, ואתה רק לאחר הפצרות קנית במאה? 

השיב לו העשיר: אדוני השר, אותו עשיר קיבל את 

עמל ולא יגע בו, אך אני העושר בירושה והוא לא 

הזעתי ויגעתי עליו ולכן הוא חביב עלי מאד. 

והנה כאן יעקב אבינו שלח מנחה לעשו אחיו לפייסו, 

רחלים ועזים ופרים וכו'. אך חשב יעקב שמנחה זו 

תקטן בעיני עשו, כי יאמר בלבו הרי יעקב אחי ממונו 

חביב עליו, שאפילו קערה של עדשים לא נתן לי 

קנה בה בכורה, ואיך עתה שולח לי מנחה בחנם, אלא

גדולה של מאות בהמות, אלא ודאי שנתעשר עושר 

גדול על ידי מציאה או מתנה באופן שלא עמל ולא 

ולכן לפני ששלח יעקב את המנחה, שלח . יגע בו

להודיעו כי עושרו לא בא אליו במתנה או במציאה, 

כיון שעם לבן שהוא אח אמי ואב לנשיי לא הייתי 

וג חתן, אלא בסוג גר ואורח, שלא נהנתי ממנו בס

פרוטה בחנם, וזה העושר שיש בידי עתה, הוא עמלי 

ויגיע כפי כי "ואחר עד עתה" כמה שנים עד שהיה לי 

שור וחמור צאן ועבד וכו'. ובזה יבין עשו כי המנחה 

שישלח לו היא נחשבת לגבי יעקב מנחה גדולה 

י עשו.וערכה רב בעיניו, ולא תהיה קלה בעינ

(עוד יוסף חי)



בחסות רשת חנויות

גל פז

משה חיים ר לע"נ הר"
ז"לבן יקותיאל יהודה הכהן

הי"ודוד הכהן שניידערנדבת בנו הר"ר
נלב"ע כ"ד כסלו תנצב"ה

מישהורוצהאולי, עלירחמויהודים

?תהכוס

ק"הרהנכנסאחדש"מסופר: במוצ

מראדומסק" שלמהתפארת"בעל

יהודים: "וקראהמדרשלביתא"זיע

כוסמישהורוצהאולי, עלירחמו

לעולםנשמההעלוכעת, וסיפר?" תה

כי אם, כלוםבומצאוולאהאמת

. תהבכוסמישהוכיבדאחתשפעם

עשיתילאשעודאנייודעוהוסיף

רוצהאוליכןאםהזה,בעולםכלום

לטובהליזהויהיהתה?כוסמישהו

.שם

גמילות חסד של החזון איש

" אישחזון"הק"הרהעלמסופר

, מתנותלקבללאזהירשהיה, א"זיע

יוםלאנשיםעוזרשהיהלמרות

. שלווהברכותהעצותעםולילה

לשואניסהאחדאדםכאשרפעם

אתשאלהוא", אישחזון"לכסףלתת

ענה?חיאתהמהיכןאבל,אישהחזון

חסדמעשייתחיאני", אישחזון"ה

הואאחרתבפעםאבל. אדםבניעם

מעשה. אחדמאדםכסףקיבלכן

, חכםתלמידעםהלךשהואשהיה

אחתאשהלהםניגשהכאשר

שלההגדולהוהתקוה, מאדשסבלה

כסףממנהיקבל" אישחזון"שההיתה

היאולכן, בשבילהיתפללשהואכדי

תחוללאכסףשתתןשבליהרגישה

סכום מסוים לונתנההיא, הברכה

בירךואז, ברצוןקיבלשהואשל כסף

אתעזבהוהיאבחמימותאותה

חכםהתלמיד. מאושרתהמקום

" אישחזון"האיןכללשבדרךשידע

מןנדהםמאד, אדםמבניכסףמקבל

" אישהחזון"וכאשר ה, הזההמעשה

הוא, הזההאדםשלבתדהמההרגיש

)ט"ו(אמןענייתדיני

אם בא לבית הכנסת בעת שרוב הציבור א)
כן אומרים "אמן יהא שמיה רבא" יאמר גם

עמהם "אמן יהא שמיה רבא" ויכוון דעתו 
(מ"ב סימן בעניית האמן על מה הוא עונה.

נ"ו ס"ק ט')

אם בא לבית הכנסת בעת גמר עניית "אמן ב)
מברך יהא שמיה רבא" דהיינו שאומרים

וכדומה, יאמר "יהא שמיה רבא" וכו', ולא 
יאמר אמן. (שם)

אסור להרהר בדברי תורה בשעה שהחזן ג)
אומר קדיש, מפני שצריך לכוון הרבה

בעניית הקדיש. (מ"ב שם ס"ק א')

י"ט כסלושבת קודש
אברהם (המגיד הרה"ק רבי דוב בער ב"ר

ממעזריטש (תקל"ג)
כ' כסלוראשוןיום 

הרה"ק רבי משולם פייביש ב"ר דוב בעריש 
תקל"ה)-מקרעמניץ (משנת חכמים 

הרה"ק רבי בנימין זאב וואלף הלוי ב"ר שמואל 
מבאלטא (תקפ"ו)

הרה"ק רבי דוב בעריש מאושפיצין ב"ר משה 
תקצ"ח)-(תלמיד החוזה 

ב"ר מנחם מענדל (אמרי הרה"ק רבי ברוך מויזניץ 
תרנ"ג)-ברוך 

כ"א כסלויום שני
שי"ד)-שמעון בן יעקב משבטי קה (ב"א 

הרה"ק רבי נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא משינאווא 
תרכ"ד)-(איילה שלוחה 

הרה"ק רבי יוחנן מקארלין ב"ר ישראל (תשט"ז)
כ"ב כסלושלישי יום 

שמ"ו)-רבי אליעזר אשכנזי ב"ר אליהו (מעשי ה'
(הרה"ק רבי פינחס מאוסטראה בן הייבי ר' יעקב 

יוסף (תקס"ו)
כ"ג כסלורביעייום 
ה נמאוסטראה ב"ר יואל (המכוהלפריןמרדכירבי

תקט"ז)-בעל שם
חריףיצחקר"מאולינוב באברהםהרה"ק רבי

מסמבור (תקע"א)
משולםר"מטאהש בלויאלימלךהרה"ק רבי

פייבוש (תש"ג)
כסלוישי כ"ד חמיום 

ב"ר רפאל אליהו (שדה חמד 68h9njioj n`הגה"ק 
תרס"ה)-

כ"ה כסלושישייום 
הרה"ק רבי יעקב ישראל ב"ר צבי הירש המגיד 

תק"ס)-מקרעמניץ (שבט ישראל 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

המצוהלייש, לולהסבירמיהר

ובמקרה. אדםבניעםחסדלעשות

אתממנהלקבלהיההחסדהזה,

.שלההכסף

ביומו תתן שכרו

רבי חיים ברים הגה"צמסופר על 

להתקין לו מפחח יקש פעם שזיע"א,

בעל חדשה על גג ביתו. החבית מים

מלאכה סיים להתקין את החבית 

הפחחמרוחקת.בשכונת ושב לביתו 

הוא סומך בריםשעל הרב סיפר 

למחרת שוחשבאין לי מה לחשוש, ו

בוודאי עלה לביתו והוא יבבוקר 

בשעות אחה"צ .ולישלם

וביתהמאוחרות דפק על דלת

את ואברך מבית הרב, ומסר ל

סיפר שהרב וסכום הכסף במלואו.

ביקשו לקחת מונית על חשבונו 

עוד היום, משום מצות וישלם לי

אברך "ביומו תתן שכרו", וגם ל

.שכר טירחה שילם

צדיק יסוד עולם

קה'שלומרביק"הרהעלמסופר

מתפללשהיהא,"זיעמזוויהעל

ישראל בביתהכנסתבבתי

לפניניגשאחדיום". שטיבלאך"ב

שהיה, זקןללאציבורשליחהתיבה

אתהציבורנטש. להתפללחיובלו

אחדאחדוהיו משתמטיםהשטיבל

עומדנשארציבורוהשליחהחוצה,

הצדיק יצא. מניןללאהתיבהליד

וגם, צבורלשליחמניןףאסולחוץ

התפילהלאחר. עמוהתפללהוא

במהושאלוציבורלשליחניגש

שמעכאשר? זקנואתהואמוריד

באופןזקנומגלחשהואממנו

.רביהשלדעתורווחההמותר.
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

 ה'תשפ"א כסליו י"ט
 

וישלחפרשת   

ש ַׁ רָּ ל ַׁתַׁפָּ שְׁ יִּ ת לה'ְלהֹודֹוב טֹוַׁ-ַׁחו   

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
     רינה בת סימי וב"ב    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      ת שולמית טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 אליהו נזרי בן ימנה                            גלית בת מסודי      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

 בת שושנהנעמה בת יפה                   דגנית 
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 סוליקה              שלו בן מזל פחימהסימי בת 
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 נחום בן כיריהמוריה בת רחל ברכה              
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 יצחק בן רבקה      רחל ברכה בת פדילה דליה     

 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -ודית אסתר פראדל בת חיהיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:17 

 פניני עין חמד

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

16:16 

 

17:12 

 

י ֶאת ַהיְַרד   ְשנ י ָעַבְרתִּ י לִּ ן ַהֶזה וְַעָתה ָהיִּיתִּ
הוא לא מסתכל על  )בראשית לב, יא(. ַמֲחנֹות"

ָשו בא לקראץן וארבע מאות איש עימו.  כך שע 
 

הגאון רבי ישראל מסלנט אומר: "כל אדם יכול 
להתמודד עם הכאב שה' נתן לו. זה מה שטוב 

 לו. זה מה שהוא צריך".
 

הגאון הרב ירוחם ממיר אומר: "אם אדם 
מרגיש רעב וחוסר, ואין זה משנה באיזה 
תחום: הוא לא שמח בדירה שלו, לא שמח 

אדם שמרגיש באשתו, לא שמח בילדים שלו, 
כי מי  זה סימן שאין לו יראת שמיים! -חיסרון

ין  -שיש בו יראת שמיים הכתוב מעיד עליו: "א 
ָאיו" יר    ד, י(.)תהילים ל ַמְחסֹור לִּ

 

לא חסר לו כלום! הכל  -אדם שהוא ירא שמיים
טוב לו בחיים! הוא יכול לברך בכל יום: 

 "!שעשה לי כל צרכי"
 

זאת הסיבה שהתורה ציוותה: "וְָאַכְלָת וְָשָבְעָת 
ַרְכָת" אם אכלת, ואתה עדיין לא  )דברים ח, י(. ּוב 

אל תברך אותי. אתה יכול  -מרגיש שבע
 להתקרב ולברך, רק כאשר אתה מרגיש שבע! 

 

איזהו עשיר? השמח בחלקו. אם לא נהיה 
שבעים, לא נוכל לברך את ה'. אם לא נחנך 
את עצמנו, כל מה שנברך זה כאילו ברכה 

 לבטלה, מכיוון שאין כאן הודאה אמיתית לה'!
 

17:09 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

17:08 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 רפאל בן איריסולילד אלחנן 
 ולילד אורי חיים בן שלי
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בגלל איזה סיבה יש אנשים, אפילו שהם 
שומרי תורה ומצוות, שמתקשים להודות 

 להקב"ה על חסדיו?! 
 

לא  -)תהילים קמה, ז( ַרב טּוְבָך"מדוע "ז ֶכר 
יביעו? למה הם לא שרים כל היום להקב"ה? 
מדוע אנחנו שומעים בני אדם שמתלוננים 
על מה שחסר להם? מדוע אנשים מרגישים 

 מקופחים?
 

התעלמות האנשים רבינו בחיי מסביר: "
מהביט אל טובות הבורא אליהם, כי כל 
אשר יגיעו אליו, מבקשים מה שלמעלה 

". לא משנה מה אדם קיבל, הוא תמיד וממנ
מחפש לקבל יותר. גם אם הוא יעלה אלף 

 מדריגות, הוא שואף לעלות עוד מדריגה. 
 

אם קיבל דירה קטנה, הרי שאינו מסתפק בכך 
ושואף לגדולה יותר. ככה זה בכל דבר ודבר. 

 הוא תמיד רוצה יותר ויותר.
 

ובזה תתמעטנה בעיניהם הרב ממשיך: "
". זאת הסיבה שאנשים שכל ותהטובות הרב

היום מקבלים מתנות מהקב"ה, במקום 
להודות, להלל ולשבח, כל היום רק מתלוננים 
ובוכים. הם הולכים ברחוב עם הרגשה של 

 "מה חסר לי בחיים".
 

למרות שיש לאדם עבודה טובה והוא מקבל 
ב"ה משכורת נאה, הוא חושב כל הזמן מתי 

ה להקב"ה במקום שיודיקבל קידום בעבודה, 
שיש לו עבודה טובה ופרנסה נאה, הוא 
הולך כל היום בפרצוף חמוץ, בזמן 
שלאנשים אחרים אין מה לאכול והם היו 

 שמחים מאוד להיות במצבו!
 

יעקב אבינו רק עבר את הירדן, ומיד הוא נזכר 
י  ים וכו' כִּי ְבַמְקלִּ כֹל ַהֲחָסדִּ י מִּ בעברו. "ָקטֹנְתִּ

17:39 

 

ים"  כֹל ַהֲחָסדִּ י מִּ )בראשית לב, יא("ָקטְֹנתִּ  

 

 

 

 

 
 

17:39 

 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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 זצ"להצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה לע"נ 
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 אלו דינים נוספים שייכים לחג חנוכה?
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

מי שנפטר לו אדם משבעת הקרובים, שחייב להתאבל עליהם, הרי הוא חייב בקריעה ובכל דיני שבעת ימי אבלות בחנוכה. 
מצוות ניחום אבלים היא גם בימי חנוכה, ולכן לא ימנע מלנחם אבלים בחג החנוכה. האבל רשאי, אף שהוא בתוך שבעה, לברך 

 יימנו והגיענו לזמן הזה". ביום הראשון על הנר בחנוכיה ברכת "שהחיינו וק
 

נכון, שלא לקיים אזכרה בימים אלו בבית הקברות, ביום פקודת השנה, או השבעה או השלושים, מפני שהציבור ובפרט בני 
המשפחה מתעוררים לידי בכיות וצער ליד הקבר. ולכן יקדימו את הביקור בבית הקברות לימים שלפני חנוכה. מותר ללכת 

וכה, כדי להתפלל ולהשתטח על קברי צדיקים. וכן, מותר לערוך אזכרה בבית הכנסת על ידי אמירת לבית הקברות בחג חנ
 ברכות ודברי תורה, כנהוג, אך ללא הספד על הנפטר עצמו, מחשש שיבואו לידי צער.

 

 גם אם הוא אבל תוך שנה ואף תוך שלושים או תוך שבעה, חייב בברכה. -לעניין ברכת "שהחיינו" 
 

המאושפז בבית הרפואה, ואין נותנים לו להדליק שם נרות חנוכה, אשתו תדליק בבית, והוא פטור מלהדליק. אך בכל חולה 
 זאת ישתדל לשמוע את ברכות ההדלקה מאדם אחר שמדליק נרות.

 

חשיבה מותר לחמם סופגניה על גבי פלטה בשבת, מכיוון שאין בישול אחר בישול ביבש. למרות שיש ריבה בסופגניה, יש לה
כסופגניה יבשה, מכיוון שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש. אולם באותן מאפיות, שמדללים את הריבה על ידי הוספת מים 

ראה שו"ת אגרות משה )ח"ד סימן עד דיני בישול אות ה(. וכן  מקורות: מהברז, שלא התבשלו לפני הזרקתם לסופגניה, יש להחמיר.
חנוכה )עמוד יט בהערה(. ע"ש. וכ"כ בספר תורת המלאכות ח"ב  -מועד )עמוד רמה( ובספר חזון עובדיהדעת הגרש"ז אוירבך בספר שלמי 

)עמוד נט( בשם הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. והביא דעת הגרי"י פישר זצ"ל, שדעתו להחמיר בזה, מכיוון שהריבה מרוכזת במקום אחד. הובא 
 יד(. בספר הלכה ברורה )סימן שיח בשער הציון אות ק

 

יש אומרים, שכיום מערבבים מים מהברז בריבה ]בעיקר בריבת תות[ לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדלל אותה שתצא 
 מחשש לאיסור בישול. -דרך המזרק. ולכן יש לאסור מדין חימום המים 

 

את השבת כמה שאפשר. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה. אחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יצי
למרות שהמדליק נרות חנוכה, מפסיד את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בביה"כ אחר תפילת ערבית, 
שהרי כל הציבור נשארים בקדושת השבת, עד שיבדילו. וכן, כדי שיהיה פרסום הנס בהדלקת הנרות בביה"כ, שהרי אם יבדילו 

 ו לבתיהם קודם ההדלקה.קודם ההדלקה, רוב הציבור ילכ
 

כשמגיע לביתו, יקדים להבדיל על הכוס תחילה, ואחר כך ידליק נרות, מכיוון שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מצוות הבדלה 
 היא תדירה יותר, מכיוון שעושים אותה בכל שבוע, ואילו הדלקת נרות חנוכה היא רק בחנוכה, פעם בשנה.

 

ות מלאכה במוצאי שבת, עד שיגיע זמן רבינו תם, גם במוצאי שבת חנוכה צריכים להמתין, אותם הנוהגים להחמיר, שלא לעש
שלא להדליק נרות עד זמן רבינו תם. אין זה מנהג טוב בלבד, אלא ראוי ונכון לכל אחד ואחת לנהוג כשיטת רבינו תם, ובפרט 

 שכך דעת מרן השולחן ערוך. 
 

אין מברכים ברכת 'מאורי האש' על נרות חנוכה )אם טעה והדליק נרות לפני הבדלה(, מכיוון שאסור ליהנות מנרות חנוכה, ואין 
מברכים 'מאורי האש' עד שיאותו לאורו של נר ההבדלה, כלומר, יהנו מאור הנר. לעומת זאת, על נר השמש שהוא חול, מותר 

 לברך 'מאורי האש'.
 
 

נולד בן. אולם, שמחתו לא ארכה זמן רב, מכיוון שהתינוק חלה והגיע עד שערי מוות. הרופא, שבדק את התינוק לאברך אחד 
אמר לאביו, כי תוך ימים ספורים, התינוק יחזיר את נשמתו לבורא עולם. האב, ששמע זאת, הזדעזע ומיד נסע ל'בבא אלעזר' 

הוא יחיה  -וביקש, שיברך את התינוק. הצדיק השיב לו: "כל עוד אני חי -זצ"ל. הוא סיפר לרב בדמעות כי בנו חלה ומצבו אנוש 
בעז"ה". ואכן התינוק הבריא לפליאת כל הרופאים. כשהגיע הבן לגיל חמש, היה זה בליל שישי, והנה הילד התחיל להכחיל 

את פטירתו של הילד.  הרפואה. לצערו, נאלצו לקבוע שם-ונשימתו נעתקה. האב מיהר להזמין אמבולנס והילד נלקח לבית
". אחד מהנוכחים ששמע את דבריו בני יחיה -לא יתכן, הרי רבי אלעזר הבטיח לי שכל עוד הוא חיכששמע זאת האב זעק: "

 ניגש אליו ואמר לו בצער, כי כעת פורסם על אדם שרצח את הצדיק.
 

 

 
 

  

יב ַבֲהָלָכה   ק ב'ֵחל   – ֲחֻנָכה –ׁשֹוֵאל ּוֵמׁשִּ
 

 י"דָחָלק  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הַהְקדֹוׁשָ ה ַהתֹורָ  כֹוחַ   
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל 

אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא בחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
)בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב )האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק(אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון( -)בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. )בעל ה'דברי חיים'(, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר'(
 )בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו(.מרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני(.  -)בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

 מיום ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט,
 א יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. וציווה לבני ביתו של

 

ון כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעשאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת 
 ההרינג הקיאה אותם.

, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא

אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 
אה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משת

אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 
 תיקח 'כיענא' )סם תרופה( וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...לו: "

אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם ס

צרעת, וכבר דרש ברופאים וכולם כאחד אמרו שאין מה לעשות. שאל רבינו את אותו יהודי: "כמה זמן אתה חושב שצריך להסיר הצרעת, שעה 
 שם רמז לו שיענה שרבינו יכול לסלק הצרעת ממנו. שלימה או חציה?", ולא השיב כלום. ר' שלמה הנ"ל, שישב

 

רבינו שלח שיביאו מרקחת, ולקח מטפחת ובידיו הק' מרח המרקחת על המטפחת, והניח המטפחת על ראש היהודי הנ"ל וקשרו. אח"כ ערך 
שובים בכל יום(, ונתן רבינו מכל רבינו את שולחנו הטהור באמצע היום )כמנהג רבו הק' ה'דברי חיים' שערך שולחנו למקורבים והאורחים הח

לפניך", הרכין את ראשו, וגחן הרב לא איבד את עשתונותיו. הוא התחיל בעדינות להרגיע את אשתו. הוא פייס אותה בלשון רכה:  "אני מתנצל 
אט. סערת רוחה -ארצה ללקט את הירקות שהתפזרו על רצפת החדר. "את צודקת. להבא אבחר בעצמי ירקות משובחים". האישה נרגעה אט

 .שככה והיא התרצתה ויצאה מהחדר
 

הרב פנה אל האיש, וכאילו לא הושפל זה עתה, ביקש את סליחתו על העיכוב הממושך. הרב נטל את הקולמוס והמשיך בכתיבת האיגרת. 
"הנה", אמר לאורחו, "תיכף נסיים את המלאכה ותוכל לגשת לבית הדין ולפתוח בהליך הגירושין". האיש היה נסער. התרגשות רבה אפפה 

 כבוד הרב, עצור בבקשה! חדל מלכתוב!". אותו. "לא, לא!", זעק. "
 

מבט של תמיהה עלה על פני הרב. "מדוע?", שאל כלא מבין, "הלוא אני מתקרב לסיום המכתב. זה לא ידרוש עוד זמן רב. אולי אתה כועס על 
 גדול השלום, ולא יכולתי לדחות את רעייתי מעם פני". –העיכוב שגרמתי לך, אך מה לעשות 

 

מדוע?", הרב שאל, "הלוא "", האיש התחנן, "אל תשלים את כתיבת המכתב! אני חוזר בי! אני מבקש לבטל את הגט!". בבקשה, רבינו!"
כבוד הרב", האיש השפיל את מבטו. "אני מוכרח להודות כי מה שהתרחש כאן "אמרת שאשתך מציקה לך ואינך יכול לשאת עוד את סבלך?". 

ותר לא נקלעו יחסינו למצב מעין זה. למדתי עכשיו להעריך את אשתי ולהבין שבעצם היא אשת עתה זעזע את נפשי. גם ברגעים הקשים בי
 חיל כשרה".

 

אתה בטוח?", הרב שאל בנימת ספקנות, "אולי מחר תשנה את דעתך?". האיש נענע בראשו לשלילה. "מנוי וגמור עימי להתפייס עימה ולא "
האיש לא ידע כי המהומה הגדולה לא היתה אלא הצגה מבוימת היטב,  .ב שב לתלמודולהחריב את ביתנו!". האיש נפרד מהרב לשלום והר

 שאותה הרב יזם בשעת לילה מאוחרת, לפני שעלה על יצועו. האסון המתקרב לבני הזוג לא נתן לרב מנוח והוא חיפש אחר מוצא מהסבך. 
 

דה. כיצד תוכל לנהוג כך כלפי בעלה?! רק לאחר הפצרות רבות, לבסוף נולד במוחו הפיתרון הזה. כששיתף את רעייתו בתכנית, האישה נחר
וכשהבינה שהצלת משפחה מונחת על הכף, הסכימה למלא את התפקיד שהועיד לה בעלה. הרבנית ביקשה מהרב את מחילתו על הביזיונות 

  .שהיא עתידה לגרום לו, ואז ניגשה למעשה
 

של בני הזוג הוסר. הרב הודה לאשתו ובירכה: "אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לעשות  ואכן, ה'מופע' קצר הצלחה גדולה. איום החרבת ביתם
 שלום בית!". )מעובד מתוך 'לעולם חסדו'(

 

בגאבס,  (1854)נולד בשנת ה'תרי"ד  -הצדיק חכם הרב פראג'י עלוש )הראשון( זצ"ל
בשנת ה'תרס"ג  .שבדרום תוניסיה. שימש רב ודיין בגאבס, והתפרנס ממלאכת החייטות

הרביץ תורה  .מונה לאב בית דין בגאבס, ושימש  כרבה של העיר כל ימי חייו (1903)
ברבים. העמיד תלמידים הרבה. שפט בצדק את בני עדתו. יישב סכסוכים בין אישיים. 

  .ניהל דיני ממונות. היטה אוזן קשבת לצורכי הפרט והכלל, וניהל את קהילתו למופת
 

לפתרון מצוקותיהם האישיות של צאן מרעיתו.  גאון מופלג בתורה. הקדיש את זמנו היקר
ונקבר בעירו גאבס  (1920)י"ט כסליו ה'תר"פ -ענה לשאלות הלכתיות דחופות. נפטר ב

הועלו עצמותיו ארצה, והוא ( 1977) כ"ט תשרי ה'תשל"ח-שנים. ב 66-שבתוניסיה. חי כ
 שבע בסמוך לקברו של תלמידו הגאון חכם חיים חורי. -נקבר בבאר

 

מרת כדרה, מרת זהיה.  בנותיו:ר' סוסו.  בנו:מרת פלילה.  אשתו:ר' אליהו.  אביו:
על ספר  -פועל צדק•שו"ת  -אוהב משפט • מספריו: .חכם ר' חיים חורי מתלמידיו:

 .תהילים
דם נכנס לפתע ללשכתו של רבינו ופנה אליו: "אני רוצה לגרש את אשתי!", אמר, כשפניו התאדמו א

לאגרופים. טון דיבורו היה כעוס. רבינו ניסה להבין במה המדובר ומדוע הוא רוצה ואצבעות ידיו נקמצו 
לגרש את אשתו. האיש אמר בכעס ובתסכול גובר והולך: "היא לא מכבדת אותי, מזלזלת בי ואינה 

 מתנהגת כשורה!".
 

לפייס את  ", הצהיר. הרב גייס את כל כוחותיו בניסיוןהחלטתי נחושה ויהי מה. אני רוצה לגרש אותה"
הבעל. הוא דיבר על ליבו וניסה להפיג את רוגזו. שעה ארוכה עמל, אך לשווא. מנוי וגמור היה בליבו 
של הבעל לגרש את אשתו. "כבוד הרב", האיש התעקש, "אני מבקש איגרת לבית הדין ובה הוראה 

 להכין בעבורי גט".
 

ה מסודרת מחר". האיש הסכים הרב ביקש לדחות את רוע הגזירה ואמר לאיש: "הבה נקבע פגיש
בלית ברירה. האיש הגיע למחרת בשעה הנקובה. הרב נטל את הקולמוס והתחיל לכתוב את נוסח 

בעת כתיבת המכתב הגיעו לאוזניהם צעקות רמות. אלה גברו  .הפניה לחברי בית הדין, כרצון האיש
 והלכו. 

 

צועקת וזועמת. האיש נדהם. כיצד לפתע נפתחה הדלת ואישה ובידה סל ירקות התפרצה לחדר, 
הוא הביט בתדהמה באישה  !?מעיזה האישה לנהוג בחוסר נימוס שכזה בנוכחות הרב הגדול

הניגשת למקום מושבו של הרב, נוטלת את סל הירקות, הופכת אותו על פניו, ומריקה את כל 
 תכולתו על הרצפה. 

 

ות ירקות טובים, שלחת שוב את המשרת "במקום לקנ"אני כבר לא יכולה לסבול!", צווחה האישה. 
פיו של האיש נפער בתדהמה. להביא לי סחורה זולה וקלוקלת?! נמאס לי מהמעשים שלך!". 

התברר לו כי הגברת הצעקנית אינה אלא הרבנית בכבודה ובעצמה! הוא התקשה לעכל את המחזה 
ת את הרב ברגעים מביכים נעימות, לאחר שנאלץ לראו-המביש שהיה עד לו. עיניו הושפלו ארצה באי

 .אלה
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שהושקעו במניות הללו, הפכו למאתיים אלף דולר 
 בלבד!. 

 

הגביר חש יאוש רב והיה מאוכזב ועצבני. הוא שלח שוב את 
הרב וייסבורד לבקש ברכה מראש הישיבה. הרב וייסבורד 
סיפר את מה שהתרחש, אך ראש הישיבה השיב באותה 

התורה כשותפה מטבע לשון: "לך תגיד לו להכניס את 
מאה אלף  -בעסק. שיתרום עכשיו חמישים אחוז מהנותר 

 דולר להחזקת התורה, ואז יראה ברכה!".
 

הגביר עדיין התקשה 'לעכל' את ההוראה. הוא כבר הפסיד 
מאתיים אלף דולר בעיסקת הביש בה רכש את המניות 

 הללו. איך יוכל לתרום עוד מאה אלף דולר? 
 

כלכליות וקיווה שערך המניה הוא המתין להתפתחויות 
יעלה. אולם לצערו חלף עוד זמן קצר, והוא התבשר בשורה 
רעה במיוחד: ערך המניה צנח שוב בחמישים אחוז, 

נותרו מאה אלף  -דולר  400,000ומהשקעתו האגדית בת 
 דולר עלובים...

 

הוא ממש נלחץ הפעם. הוא שלח שוב את הרב וייסבורד 
ש הישיבה לא הופתע לבקש עצה מראש הישיבה. רא

 מהמידע, ושב ואמר בביטחון: 
 

"תתקשר אליו ותגיד לו, שעוד לא מאוחר להציל את המצב. 
חמישים  –עדיין הוא יכול לתרום חמישים אחוז מהנותר 

אלף דולר להחזקת התורה, ולהכניס את התורה כשותף. 
 –" הוא ירוויח פי מאה! -אם התורה תהיה שותפה בעסק 

 בירך...ראש הישיבה כך 
 

הפעם, הגביר כששמע את התשובה, הוא לא השתהה עוד. 
הוא העביר מיד חמישים אלף דולר, ישר לחשבונם של עמלי 

 התורה. 
 

כעבור זמן, בעקבות התפתחות מפתיעה בכלכלה העולמית, 
המניה התחילה לעלות ולזנק, כשהיא שוברת את השיאים 

 של עצמה בכל יום מחדש... 
 

גביר התקשר אל הרב וייסבורד וסיפר כעבור כמה שנים, ה
ההבטחה של מרן ראש הישיבה התקיימה במלואה, לו: "

עד הסנט האחרון! המניות, ששויין היה אז חמישים אלף 
התייצבו היום על מחיר של חמישה מיליון דולר,  -דולר 

 ".הרווח פי מאה! והיד עוד נטויה!
 

ת, לכולנו יש כלכלה לנהל. לאחד יש עסק, לשני יש בי
לפעמים יש גם מינוס מעיק בבנק, … לשלישי יש רק ארנק

 עיסקת ענק שעתידה לוט בערפל.  –או לחילופין 
 

בכל המצבים האלו, הכנסת התורה כשותף בעסק. היא 
ותומכיה  -סגולה לפתוח שערי שפע, כי עץ חיים היא 

 מאושר!

הוְַהְצָלחָ ת ֻׁשָתפֹו  
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 תנצב"ה

כִּי ֹלא יָכֹל לֹו, כידוע יעקב אבינו נלחם עם שרו של עשו. "וַיְַרא 
ּמֹו" ָאְבקֹו עִּ ַקע ַכף יֶֶרְך יֲַעקֹב ְבה  כֹו וַת  )בראשית לב,  וַיִַּגע ְבַכף יְר 

. רבותינו מבארים כי יעקב אבינו היה כל הזמן בעסק כו(
התורה. גם כשיצא מביתו בציווי אביו ואימו, הלך בהתחלה 
-לבית המדרש של שם ועבר. שם למד תורה במשך ארבע

 שרה שנה!ע
 

כאשר שרו של עשו רצה לפגוע בעסק התורה, וראה שלא 
יכול, מובא בזוהר הקדוש, כי החליט לפגוע בתומכי התורה. 
אכן, ניתן לראות גם כיום את הקושי של התומכים בלומדי 

 התורה. 
 

להלן סיפור המעובד מתוך דברי מזכה הרבים, ר' אשר 
שר אדם תורם קובלסקי שליט"א ויש בו כדי ללמדנו, כי כא

להחזקת תורה, עליו לדעת, כי הוא למעשה שותף אמיתי 
בלימוד התורה. זכות זו גם מסייעת בהצלחתו בעסקיו, 

 בעבודתו ובכל מעשה ידיו.
 

היה זה בעיצומו של עוד מסע חובק עולם, אותו ערך הרה"ג 
רבי אלחנן וייסבורד שליט"א, לצורך החזקת רשת הכוללים 

 שותו. 'יששכר באוהליך' שברא
 

אחרי ששוחח עם גביר אחד וביקש ממנו להיות שותף 
בהחזקת התורה, הגביר ביקש ממנו טובה קטנה: "תעשה לי 
טובה. כשתחזור לארץ, תיכנס בבקשה אל מרן ראש הישיבה 

תבקש את ברכתו  )זצ''ל(.הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן 
להצלחת מניותיה של חברה פלונית, בה השקעתי זה עתה 

כך סיפר. הרב וייסבורד  -ארבע מאות אלף דולר!" -עתק  סכום
 הסכים בשמחה.

 

כשחזר לארץ, נכנס לביתו של ראש הישיבה, ופרש את בקשת 
הגביר כפי שהבטיח. ראש הישיבה לא השתהה אף רגע, 

 והשיב מיד: 
 

כדאי לו  -תגיד לו, שאם הוא רוצה שהמניות יצליחו "
 -מחצית הסכום להכניס שותף בעסק. כדאי לו להשקיע 

בעולם התורה, כדי שבורא עולם יכנס כשותף  $200,000
 ".בעסק שלו

 

הרב וייסבורד היה נבוך ותמה על תשובת הצדיק, אך כמובן 
החליט להעביר את דברי מרן ראש הישיבה ככתבם וכלשונם. 
הרב וייסבורד התקשר לארצות הברית, ואמר לגביר את 

 תשובת ראש הישיבה. 
 

הגביר רצה  מאוד לתמוך בלומדי התורה, אך לא העלה על 
דעתו להשקיע ב'שותף' בעסק סכום כה גדול. מדובר בסכום 

 $. סכום לא מבוטל בעליל! 200,000של 
 

 הגביר התחמק מההוראה הישירה, והמשיך בסדר יומו...
חלפו מספר שבועות בלבד, אך לצערו ולדאבון ליבו, ערך 

ז! ארבע מאות אלף הדולרים, המניה צנח בחמישים אחו
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הענינים תוכן

לחנוכה הכנה  - וישלח פרשת 

העולם בענייני בהתעסקו אף - 'תמיד' לנגדי ה' .שיויתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א.

'ממעל' הכל כי בטבע גם לראות – הטבע מן .למעלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד.

השמש תזרח קט מעט שעוד יאמין החשיכה בעת דייקא – השמש לו .ויזרח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה.

ה' יושיעו שתמיד הבוטח של שכרו – בו חסו כי ויושיעם .יפלטם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח.

ובאים הממשמשים החנוכה לימי ההכנה - יביאו אשר את .והכינו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י.

ה' לפני רוח נחת מעלה להתגבר האבקו עצם – .ויאבק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג.

דיליה וכת מהיצר לברוח האדם חובת – שמלותיכם והחליפו .היטהרו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו.

העבר אל להביט בלא התחדשות – ימינו .חדש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט.

הרדיפות ע"י הבאה וברכה טובה – נרדף את .יבקש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא.
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ועימוד: סדר

אשדוד א.י.ש.

052-7627127 טל:
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וישלח פרשת

העולם  בענייני  בהתעסקו  אף - 'תמיד ' לנגדי  ה' שיויתי

ïúùøôá(èë áì)êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå' ,

åìà íò úéøù éë ìàøùé íà éëíòå íé÷

ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàáîå .'ìëåúå íéùðàä"ãá)

(øîàéåäøåúá ÷ñåò àåäùë åà äìéôúä úòáù éî ùé éë

àöéùî ìáà .åéìò áöéðä 'ä úà øëåæ åðä ,äååöîáå

çëùð ,äãùá åà úéáä úãåáòá úåéøáä ïéá úåäùì

ïéðòá åì ÷éæä éðåìô éë åì äîãð øáëå ,ìëä åðîî

êë åîöò úåçåëá 'çéååøä'ù åäòøá àð÷úîå ,éðåìô

...êëåאíò úéøù éë' ãéòäå åùò ìù åøù àá äæì ,

íé÷åìàíéùðà íòåïéá åúåäùá óàù øîåìë ,'íéùðà

äéäíé÷åìà íò,ìëá ù"áúé àøåáäî åúòã çéñä àìå

áöî ìëáå úòב.

ïîæäå,è"ìòáä äëåðçä éîé úàø÷ì åðãîòá ,àîøâ

íìåòá çë íåù ïéàù äøåäèä äðåîàá ÷æçúäì

ìáú éàåøá àìå òáèä éø÷î àì ,å"ç åúìåæíä óàù)

(...íé÷éæîå íéàðåù ùéù íìåòä 'òáè'î ÷ìçéãéá ìëä àìà ,

ùøãîá àúéà äðäã .àåä íéîù(æé ãî ø"øá)÷åñôä ìò

(áé åè ìéòì)äìåãâ äëéùç äîéà äðäå'åæ ¯ äëéùç '

ïåé úåëìîíé÷éãö øîàîë ,åæ äëéùç ìù äúåäîå ,

øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä íùá à"éå ,ò"éæ úîà úôùä ÷"äøä)

(ò"éæ÷åñôá(â èñ íéìéäú)'òáè,'äìåöî ïåéá éúíéðååéäù

åéäéù ,'òáèä' êåúá ìàøùé éðá úà òé÷ùäì åàá

,'ä úçâùäá àìå ,'òáèá' íìåë ìë 'íéòå÷ù'øùà ìëáå

êëå êë äùòð 'òáèä éø÷îá' ¯ åøîàé íäì äø÷éàìå ,

'íéîù éãéá ìëäù' åøëæéäëåðç ùéø íééç éøáãá àúéà æ"éòë)

לבו,א. רוע  על  השר, בגנות לדבר  האחד פתח שבמדינתם, השר  אודות ביניהם ששוחחו ידידים , בשני מעשה

אך  כדבריך, אכן ואמר , נענה ה '', ביד ושרים מלכים 'לב  הרי ויאמר, רעהו ויענהו  העיר, לבני שמתנכל ומעלליו

השבת, מאכלי כל  את  עבורו  שיבשל  רעהו אצל  שהזמין גברא להאי דומה הנך השני לו אמר זה... לולא מדבר אני

אבל לך, לומר  לי צר הראשון, ענהו  שלי, ה 'טשולנט ' היה  האיך נו, רעהו, ושאלו השניים, נפגשו השבת, ממחרת

היה לא וממילא חריפים ', דברים ושאר מלח  של גדול  בשפע  שהעמסתו מכיוון בו, היה  שבת' 'כבוד  ולא 'עונג ' לא

הטשולנט היה  האם  הטעם, חריפי ושאר המלח את מהכא דל  אמר, וכה להצטדק , 'המבשל ' החל  כלל , לאכילה  ראוי

השתדלויות  ופחדים , חששות מלאה – בפועל הנהגתו אך בה ', הוא שמאמין האומר וידידי, אהובי ורעי  אחי טוב...

דברים ושאר במלח  המלא מאכל  כאותו  ממש הריהו כך, ואלמוני כך עשה  שפלוני והרהורים  מחשבות או יתירות,

האדם של  ומעשיו  מחשבותיו  – כך שבו, לתבלין המאכל  בין להפריד  אפשר שאי וכמו  טעם, כל  לו  שאין חריפים,

הבטחון. את סותר שהוא באופן לחיות ובפועל  בפיו, בטחון' – 'בטחון לצפצף אפשר ואי הפנימית, מאמונתו  חלק הם

זי"ע  החזו"א הגה"ק  כתב זה  בעניין נוקבים  ג)דברים פ "ב ובטחון' איש('אמונה  ראובן בחיים רואים שאנו  ומה וז"ל.

שפתיו ,מוסרי על הבטחון' ואמנם,ו 'זמרת פרנסה. אחר  הרדיפה  את ומתעב ההשתדלות  רוב את מגנה  זה תמיד (כל

ש) עוד  השתדלות,כל לרב זקוק  ואיננו לקוחות, לו יחסר לא ובחנותו מצליח איש  הבטחון,(ולכן)הוא את אוהב הוא

שוחקות  פנים לו מראה  הבטחון  גם הלא  ואנשי .כי נעריו  עם מתלחש הבוטח ראובן את לראות פתאום נפתענו  והנה 

מזה , עצב מלא  והוא  כמותו חנות לפתוח האומר רעהו עצת להפר איך  ומתביישעצתו לבו בחביון רק תחילתו  ובהיות

להניא  גלויות בהשתדלויות ומתחיל  בסופו , הבושה  מדת גם ומאבד הולך מכיריו, בעיני לחרפה יהי' פן  הדבר  לגלות

מעשים בגלוי ועושה לבבו, מקרב  תהלך תמס  הבושה  ומדת עקלתון, בדרך ומתקדם  הולך לאט  ולאט רעהו , מחשבת

הימים, לשיחת ונעשה  הפרסום תכלית מתפרסמת רעהו  ובין שבינו וההתחרות חי, כל  לעין שפלות ופעולות נבזים 

מעשיו את להצדיק  כדי יסודם  בשקר אשר  ונמוקים  טעמים ובודה  הכלם. ידע  ביאורים,ולא להוסיף מתחכם  עוד

עוד. ועיי"ש עכ"ל , המוסר ... תורת וע"פ  שמים ' 'לשם  הוא רעהו נגד שמתחרה  מה שכל  לבקרים חדשים 

בגמראב . כד.)איתא באמונתו(מכות 'צדיק  - אחת על  והעמידן  חבקוק  והיינויחיהבא היא', אדם  של שחיותו

ה 'נשימה'האמונה הרי שלא אלא ל 'נשימה', ובאויר ושתיה  באכילה ועומדת תלויה האדם  של  'גופו ' חיות והנה ,

רק הנושם אבל ביום , פעמים  כמה רק  זה  וגם  מועטת, ושתיה אכילה  אפילו  לאדם  מספיק שבהם  ומשתה, כמאכל 

רגע בכל  חי  אינו אם האדם , נפש חיות לענין בו כיוצא מעלה, של  לישיבה  מתעלה מיד הרי ביום פעמים כמה

מנשימתו ... שפסק כאותו הוא הרי וברורה איתנה באמונה לעת' 'מעת שעות מכ "ד 
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(ì"ðå ä"ãá
ïòîì.ג ,äëåðçä éîé Y åììä íéîéä úéìëúå

ïåãà íâå ,úåàìôðä ïåãà Y ìëä ïåãà ä"á÷ä éë úòã

åìöà íéååù åðîî äìòîìå òáè éë ,òáèä ìò
.ד

àúéàì"øäîá(äëåðç ìò äåöî øð ,àë óã úáù ,úåãâà éùåãéç)

åì ïéàù äî Y úåøðá ñð ä"á÷ä äùò ïëìã

äðåîù éô èòåî ïîù ÷ìãé ãöéë òáèä é"ôò øáñä

ùé ïééãò 'äîçìî'á éë ,äîçìîä ñð ãáìî ,åòáèî

íçåëá åçöð íéàðåîùçä éë øîåìå ÷åìçì ïéã ìòáì

úàæ øéáñúù íìåòá äéøá ïéà ïîùã ñð ìáà ,íúøåáâå

øåîâ ñð àåäù åãåé ìëä ë"òáå ,íìåòä òáè é"ôò

ñðá äéä äîçìîä ïåçöð íâù åðéáé äæîå ,íéîùî

íéîùä ïî äâäðäåהéë äéãéãá ãç ìë åðéáé äúòîå .

àåä ïåéìò úâäðäå äçâùäá åîò äùòðä ìëו.

á"åéë'äùî äèî'á åðéöî(äëåðç éðéðò ,'ä ÷ìç)ïëìã

,ïîùä ìù ñðì øëæ 'äëåðç øð ÷éìãäì' åð÷éú

ùé ,ì"æå ,äîçìîä ìù ñðì øëæ êåøòì åð÷éú àìå

äø÷î øîåì ,íéðéîì äô ïåçúô ùé íéñðä ïúåàù øîåì

äæë ïééðò äø÷é éë ,å"ç úàæ ìë ìòåô 'ä àìå àåä

øùà ñð ìáà ,äáñ äæéàì íéèòî ãéá íéáø ìåôéì

äáøúðå ,úçà äìéì ÷ø ÷éìãäì åá øùà ïîùù ¯ äæë

éë øîåì ãö ïéà ,úåìéì äðîùì ÷éôñéù ãò åîöòî

úàæ äúéä 'ä úàî åøîàéå åãåé íìåë ìáà ,àåä äø÷î

åððéòá úàìôð àéäז÷éìãäì ì"æç åð÷ú äæ ñð øëæìå ,

.åìà úåìéìî äìéì ìëá úåøð

àúéà(:àë úáù)äîç ò÷ùúùî äúååöî ¯ äëåðç øð'

÷"äøä äù÷äå ,'÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò

האורג . את מחשיכים אשר במקום שהיה גברא להאי במשל  ביותר  ויתבאר  ל 'חשיכה', יון מלכות חז "ל  דימו  כן ועל 

בכדי  'האור ' את העלה בבירור, המחזות את האיש  ראה  שלא מכיוון אך שונות, מחזות הכותל גבי על  ומציגים

דברים ולא 'דמיונות' היה  שהכל  ונתגלה  כלל , המחזות נראו לא כבר שכך דעת בר  לכל מובן היטב, לראות שיוכל 

כי לנמשל, ומכאן אמיתיים . 'חושך'חיים שנעשה עד האמונה  אור ולטשטש להסתיר גרמה  יון המלכות וכל צללים,

נרות להדליק חז "ל  תיקנו כן על ממש ... בהם שיש כמי נראים  האור וה'דמיונות' את הבלבוליםולהעלות שכל  עד

הארץ . את מלא ה' ואור מאליהם, נעלמים 

הפסוקד. את זי"ע  הבעש "ט מרן פירש טו)וכך שם א (תהילים ואל מטיט חלילהטבע'הצילני אהיה שלא היינו ה ',

עוד הטבעבבחינת ואין מלמעלה , פרטית בהשגחה יתב"ש , ה' השגחת נמצאת בטבע שגם  אדע  אדרבה אלא ,

בפסוק  קמאי של  כביאורם שעה , ובכל עת בכל  עולמו את מנהיג והוא יב)מלבדו , ג ב(אסתר המלך',טבע'ונחתום  ת

חנוכה', נר  'להדליק  ידי על  לנו תבוא זו  והארה עולם , של  מלכו - המלך  ידי על  ומושגח מונהג 'הטבע ' שכל  שידע

בשחקים הבהיר  האמונה באור  חיינו את ל"ו)שנאיר אות חנוכה אש"ל נטעי .(ראה 

שבאמונתו זה  צדיק, ומיהו צדיק, על  מורה  זו שאות וכידוע  'ציון', בידך יעלה ל 'יון' צ' אות  תצרף שאם  אמרו וכבר 

ל'ציון'יחיה , 'יון' קליפת את להפך  ניתן  האמונה  ידי על  .כי

היווניםה. מלחמת עיקר  היתה  שזו  אמרו, השורבאמת  קרן על  לכם  'כתבו ישראל  לבני שאמרו חלק, לכם  שאין

ישראל ד)'באלוקי ב בישראל(בר"ר  להילחם חיילים  אלפים אלפי שלחה יון  שמלכות אנטיוכוס ' ב 'מגילת איתא וכן ,

' ואמרו שמיםוצעקו שם  שמזכיר מי יחידיםכל  וכמה  ובניו גדול כהן מתתיהו עמדו ולעומתם  עפ "ל . בחרב' ידקר 

ואמרו שזעקו  ישראל  אלינומבחורי  לה ' מחנהמי לתוך וקפץ  המכבי, יהודה על שכינתו  את הקב"ה  השרה  ואכן ,

חיילים אלף  כ"ה  אחת בקפיצה  והרג כ"א)האויב פרק  יוסיפון  מצבא (עיי' גייסות אלף  שמונים תחתיהם  הכניעו וכך ,

אמונתם , בכוח  להם  היה  זה וכל  העולםהיוונים, לטבע  כלל  משועבד אינו  בקוב "ה  הדבוק .כי

ב'דריידע "ל 'ו. לשחק קדושים  ישראל  במנהג נרמז  מסתובב(סביבון)וזה  ה'דריידע "ל ' כי החנוכה, ורקלמטהבימי אך

הסיבוב  ידי שוכן מלמעלהעל  ידי על  מסובב למטה  כאן שמסתובב  מה שכל העולם, הנהגת  היא בו כיוצא ,

מעלה .

שהב"יז . השלישי התירוץ  את מבארים  זה  ביסוד הוא, השמים מן בהנהגה הטבע  שגם  להבין שזכו (עצמו)וכלומר ,

שלא  מצאו הראשון דביום  הב"י, ומתרץ אחד, ליום שמן די להם  היה והרי ימים שמונת הנס  נחשב מדוע מתרץ 

לילה באותו  שהרי לנס , הח ' יום נחשב לא א"כ , מקשים , ורבים  השמיני, יום עד יום  בכל  וכן מהשמן, מאומה  נחסר 

מאמשינוב מנחם רבי הרה "ק ותירץ  השמן. ונגמר  אחד יום  – כטבעו דלק השמן  ואכן אחד ליום  שמן די להם היה

להכרה  הגיעו נס של  ימים  ז ' אחר  דאכן נסזי"ע הוא  הטבע  פחות שגם  לא – נס הוא הח' ביום  בעירתו ואף ,

יום נקרא כן שעל  זי"ע שלום שמעון רבי הרה"ק  בנו ע "ז  הוסיף  יום. אותו  של לנס זכר ועשו  הקודמים , מימים
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ò"éæ áåñàñî ì"îøä(áùéå ô"åñ ì"îøä úðùî)åðàöî àìã

,íéëøãä éøáåò éìâøá äëìää úà úåìúì íäéøåòéù ìëá

åøåòéù' åáúë àì òåãîåäòùä úéöçî ãòøàùë ,'

íéñéðä ïî ãîìðù ,åðì úåøåäì åöøã ,àìà ,ì"æç éøåòéù

,åìà íéîéá åòøéàù'åðéìâø' úà êë ìë úúëì ÷éñôäì

,äñðøôä øçà ùåôéçá ,úåáåçøáå 'íé÷ååùá' äìéìå íîåé

èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà àøåáä úàî ìëä éëéôë ,

êô àìà íäì äéä àìù äëåðç ñðá úåàåø åðéðéòù

ñð åá äùòðå ,ãçà íåé åá ÷éìãäì éãë ïîù ãçà

,íéîé úðåîù åðîî å÷éìãäåïåöøá éë ,íéàåø åðà éøä

,èòåîá óà äëøá çìùð àøåáäéðáì úòã ìéëùé äæå

,íãàéúîáì àåáéå äìòé äøåçñá äáøîä ìë àìù

øùåàäå øùåòääæ éãé ìòå ,àøåáä ïåöøá éåìú ìëäã ,

ìâø äìëúח÷åùä ïîט.

חנוכהמיניהש היאזאת הזה ביום  שהשיגו ההשגה זאת כי  חנוכה ,עיקר , של הטבעהתכלית שכל להכרה  להגיע 

חנוכה' 'זאת זה  יום  נקרא  ולכן הנסתרים , בנסים יכירו  הנגלים  ומנסים הקב "ה  של נס  רק אמשינוב)הוא  – טהורות .(אמרות

בגמרא איתא כה .)הנה  עצובה,(תענית כשהיא השמשות בין בערש"ק בתו את דוסא בן חנינא רבי  ראה פעם

שמן , של  בכלי לי נתחלף חומץ  של 'כלי  השיבה האי, מאי דואגת והדלקתי לשאלתו  היא ועכשיו לשבת', אור  ממנו

חנינא רבי לה אמר הנר, וידלוקשיכבה לחומץ יאמר הוא  וידלוק, לשמן שאמר מי לך , איכפת  מאי נעשהבתי, ואכן ,

להבדלה . אור  הביא וממנו  שב"ק , מוצאי עד והולך דולק  הנר  והיה נס  לו 

יהוידע ' 'בן בספר  דולק(שם)והקשה שאינו החומץ כדרך לאלתר  נכבה  לא שהנר ראתה  והרי הבת, בכתה מדוע 

זי"ע  חיים' ה'שפע הרה"ק  וביאר ולהתעצב. לבכות לה ולמה נס  לה  נעשה שכבר והיינו סימן כלל , ח"א חנוכה  חיים (שפע

ממטיר) הנני  ד"ה  בשלח  הזכות ספר ועיי' ז, נסקכט להם שנעשה מיד  בתו  הבינה  דבאמת  רחב "ד(כדאי , של ביתו  בני שהיו  שם, תא

בניסים) ומלומדים שלא רגילים כדי בחושך לישב תצטרך  כן אם  ניסים ממעשי ליהנות שאסור דמכיוון סברה  שהיא אלא ,

פירוש וידלוק ', לחומץ  יאמר הוא וידלוק , לשמן שאמר 'מי לה השיב וע"ז  בנס , שנדלק  הנר מאור שבאמונתוליהנות

שמן לא ידלק  לא  ה ' ציווי בלי שהרי  שמן, או  דולק חומץ  אם  והבדל  חילוק שום  שאין אצלו  ברור היה  בהשי"ת

חומץ, מדריגהולא  לו שיש  ומי נינהו, ניסא תרוייהו דהא כלום , ולא לזה זה בין אין  א"כ ה' במאמר תלוי דהכל  וכיון

נחשבים אינם  שניהם  אצלו שהרי מזכיותיו , לו מנכין ואין חומץ  ידי על  הנר מאור  ליהנות לו מותר  אמונה  של  זו

ונתפייסה . בתענוגים , ולהתענג הנר מאור ליהנות לה התיר  ובזה  נסים', כ'מעשה 

שתכלהח. 'עד נקטו דלכן הדור  מגאוני אחד בה רמז  נפלא 'רגלרמז ולא השוק' לכלרגלייםמן א"א אכן , כי ,'

ומ "מ וכדומה , להתפרנס  לשוק  לצאת צריכים העולם רוב כי בשוק, מלהסתובב  לגמרי עצמו את למנוע  אדם 

ראשו רק  בחוצות, רגליים' 'שתי עם  יהיה שלא כלומר  שם , מלהסתובב ימנע אחד 'רגל' שלפחות האדם על  התביעה 

ועניני  במסחרו  כולו כל  וקבוע  שקוע  יהיה שלא לכם' וחציו לה' 'חציו בחז "ל  האמור  כעין השמיימה, פונה  יהיה

בביהמ "ד יהיה הקבוע ' 'מקומו  רק והליבוב)עוה"ז , .(הלקח 

ה'ט. אות לצד יפול  ה 'דריידעל ' האם להחליט  לאדם  אפשר שאי שכשם  ה'דריידע "ל ', במנהג נרמז  זה  דבר ואף 

ה 'נערווען' ובכל כוחו, בכל  הדריידעל את יסובב אם  ואף  וכו ', ש' דבר(עצבים)או ורק  דבר, לו יועיל לא גם  ,

לדידן, הוא כך עליו, הנגזר מקומו אל  להגיע  בכדי רבים , סיבובים עוד  להסתובב הדריידעל שיצטרך 'ירוויח', אחד 

עליו שנגזר מה  את נימא כמלא אפילו לשנות האדם  ביד  עוד אין שיסתובב לו יגרמו רק בהשתדלות הריבוי וכל  ,

הנחלה . ואל  המנוחה אל  בואו עדי רבים סיבובים

במדרש  דאיתא דיומא, בעניינא המרמזים המוסר לבעלי מצינו ד)וכן ב  יון (בר"ר  גלות זה - תהום' פני על  'וחושך

קרן על  לכם  כתבו להם אומרת שהיתה בגזירותיהן , ישראל  של  עיניהם באלוקי השור שהחשיכה  חלק  לכם  שאין

באה השדה  בעבודת פרנסתם עיקר הייתה  הימים  שבאותם התבואהמהשור ישראל '. את דשים חורשים , היו עמו כי ,

הוא, הקב"ה  בידי השור  ע"י  הנעשה שגם  לאמר  ישראל בני ובאו  הפרנסה, את הביתה  מביאים ומשם  וכו' הגדילה 

רק ופרנסה , גשמיות בענייני לבורא מהתקשרותם ישראל  בני את לנתק שרצו היוונים, של רוחם  למורת היה וזה 

השור מעשי שגם  לומר  לכם אל  אבל  עולמו, ברא שהקב"ה  אומרים היו  אכן ידי', ועוצם 'כוחי עת בכל  ֶלחשוב

שנראה והגם ישראל , לאלוקי חלק יש זה  גם כי והכריזו להם להסכים  אבו  לא ישראל  ובני המה... אלוקים מעשי

תיאמר, האמת אבל  ידיו, לתוך בשפע  ופרנסה לביתו ברכה הביאו אשר  הם הם פלונית במלאכה  ידיו שמעשי לאדם

אלו. מ'עסקים' הפרנסה  באה  כאילו  נראה ודם  בשר  בעיני מהנראה  – ולחוץ  מהשפה  ורק השמים, מן הכל וראיהכי

ואדמתם ... גוויתם  אם  בלתי מאומה בידם  העלו  ולא  וכעסקיו  כמותו  עשו הרבה  כי וברורה , פשוטה 
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'ממעל ' הכל כי  בטבע גם לראות – הטבע מן למעלה

ïúùøôá(äë áì)åîò ùéà ÷áàéå åãáì á÷òé øúååéå' ,

ùøãîáå ,'øçùä úåìò ãò(à æò ø"øá)åëéîñä

'àåää íåéá åãáì 'ä áâùðå' ÷åñôä úà(àé á 'éòùé),

àáã ò"éæ àðøàîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä øàáîå

,åùò ìù åøù ìò á÷òé øáâ êéàä äîúú àìù øîåì

åîò 'åúå÷áàúä' äúééä àìù àèéùôå àåä 'êàìî' éøä

äîá ,ë"àå ,íôåâá äæ úà äæ ïéëîù Y íéùðà úáéøîë

÷åñôä úà åëéîñä äæì .êàìîä úà á÷òé òéðëä

åðéáà á÷òéù ,øîåì ,'àåää íåéá åãáì 'ä áâùðå'ó÷åúá

àìà Y 'åùò ìù åøù' úà åéðéò ãâðì äàø àì åúðåîà

úà òéðëäìå ìéôäì äëæ úàæ åúðåîàáå ,'åãáì 'ä' úà

åùò ìù åøù
י
.

åäæåïéðòä êùîäá øîàðù(àì ÷åñô)íù á÷òé àø÷éå'

íéðô ìà íéðô íé÷åìà éúéàø éë ìàéðô íå÷îä

ù éãé ìòù ,'éùôð ìöðúåíéðô ìà íéðô íé÷åìà éúéàø

çë úà äàø åùò ìù åøù øáâúä øùàë íâù Y

ïë ìò åáù úå÷åìàäéùôð ìöðúå.

éëúåìåáâ õåøôìå úåöéçî øáùì 'äðåîà' ìù äçåëá

'ïéîàî'ä úà ìéöäìå úåàìôðå íéñéð úåùòì ,òáèä

'òáèä êøã' é"ôò íà óà Y åé÷éöîå åéøéöî åéàðåù ìëî

ñð' éáâ åðéöî ïëå .äîëå äîë éô åðîî ÷æç åáéåà

'äëåðçיא'øåîä øåøö' øôñá(ïðçúàå 'øô)øéòöä éðàå ,ì"æå

éì äìâúðù äî ïàëá êì úåìâì äöåø ,òáñ íäøáà

ìë éøäã ,'äëåðç' íéàðåîùçä ãòåî àø÷ð äîì ¯

,øåôä íù ìò íéøåô ¯ òøåàîä íù ìò åàø÷ð íéãòåîä

בנוי. את להרגיל  שרצה לאב משלו , שהמשיל  זי"ע  מבארדיטשוב  הרה "ק של  דבריו  פי על ז"ל, דבריהם  וביאור

השמיע כך ובתוך בנו סביבות מהלך והיה דוב, של  בעורו עצמו  הלביש עשה, מה שבעולם , דבר מכל  לפחד שלא

וזעק בפניו התבונן רחומו, אביו מסתתר הדוב בתוך כי הכיר היה שחכם  הבן אך כדוב. ומפחידים  משונים  קולות

אבי, אלא אתה  דוב לא הרי אבי, אבי כי לעברו, אפחד , ולא אותך , אני מכיר הדוב  לעור מתחת תתסתר אם  אף

אתה אבי הוא הרי מתגלה  אלא הדוב , בבגדי האב שישאר טעם כל כבר אין כזה  שבאופן לומר צריך ואין פשיטא ,ֵ

נמ כך מאירות', 'בפנים הבן בפני הדרו לכן במלוא להוכיחנו, רוצה והוא פעמים  שבשמים', 'אבינו אצל  כביכול י

להסתר מתחת נביט אם אמנם לעוררנו, בכדי והכל  וצער, קשיים  מיני בכל  - הטבע לדרכי מתחת מאתנו מסתתר 

אבי' 'אבי אליו ונזעק  – זה  לכל  מתחת נמצא ש 'אבינו' נגלה  עמדי והטבע, 'אתה ' כי רע  אירא  צדיקלא  אתה  כי ,

רחמים מתוך אלינו ויתגלה  בהסתר, למעטהו מתחת  האב שישאר כביכול  טעם  כל  כבר אין אז , עלינו , הבא כל  על 

מגולים . וחסדים

הכתוב את זי"ע  הבעש "ט מרן ביאר בדבר י)כיוצא צב  כאשר(תהילים יאבדו', אויבך  הנה  כי  ה ', אויביך הנה 'כי

שכל האדם מאויביויכיר  לו  באים  אזיה'ומציריו ההפיכה, כל  תחת המסתתר  והוא יאבדו, אויביך הנה  יתבטלוכי ,

צרותיו . כל

חנוכה 'יא. 'מדרש התפילה )וז"ל  סידור פי ' ב'רוקח' היו(הובא רבים חשמונאים . הם  חלשים ביד יוונים גיבורים  ...מסרת

גסקלגס עם  שבאו  גייסות אלף  שמונים אלו  נחמני  בר יצחק א"ר נפלו... מעטים  ביד  בגריס)היוונים הרשע(י"ג 

איש  אלף  היה  אחד  שלכל ריבוא שישים שם שהיו יצחק  רב בשם  שם איתא  עוד צבא, אנשי 10,800,000 = ריבוא ושמונים  אלף  יש אחת (בגירסא

צבא) אנשי 600,000,000 גסקלגס= בגריס)פתח לוואמר(וי"ג  שאין חיל  עם  מלחמה שיעשו איש י"ב בכם  יש  שוטים

את שיעור... הקב "ה תפס שעה  באותה  הקב"ה ... לפני בתפילה למעלה  כלפי עיניהם  ישראל  נשאו שעה  באותה 

אחד  נמלט  אם  בידו, אומתו [יתפוס] מכם אחד כל  להם  ואמר אש, של  במרצע  אותם ורצע  האומות שרי  שבעים 

נפשו, תחת נפשכם  - המהם מן  ואחד אחד ונועצוכל מלאכו  בא  מישראל  אחד להכות החץ יורה  כשהיה יוונים 

הללובלבו , נסים רואים  חשמונאי בית לנווהיו ילחם  ה ' מלאכי ואומרים  באים היוונים מן מהם שנהרג מלך  וכל  .

רבת  זהו  חלליהם, מפני השלל  ליטול  יכולים שאין ישראל , של  בתיהם  לתוך  ומטילים ממונם את ומבזבזים  השרת

וגם  היוונים , הם  מעטים ביד ורבים חלשים  ביד גיבורים מסרת ריבם... ועשריםאת מאה שקיבץ  אליפורני חבורת

חיצים בעלי אלף וכ "ב מלחמה  גבורי איש גדולות אלף המדינות כל  ולכד  מספר, אין עד מזונות נשאו וגמלים ,

ובבכי  בצום  נפשם והכניעו בעמידה , ה' אל  ויצעקו  ויקומו כולם ... פחדו  עליהם  שבא ישראל ששמעו כיון וגבוהות,

ה', היכל  לפני בצום פניהם על  הנערים ונפלו  שק, הלבישו ה ' מזבח וגם שקים  הכהנים  ולבשו ובניהם , ונשיהם  הם

את  ישראל  רדפו מיד גדול ... בבכי לה ' [והשתחוו] פניהם  על  נפלו  מיד העם  וכל אחד... בלב ה' אל  כולם ויצעקו

עכ "ל . תילים, תילי מהם והרגו אויביהם
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òåãîå ,êøãä äæ ìò íìåë ïëå ,'ä çñôù íù ìò çñô

ìò íà éë ,òøåàîä íù ìò äæ ãòåîì íâ åàø÷ àì

øåàéá àìà ,åìñëá 'ä"ë åðç' ¯ äðùä éîéá åðîæ íù

àì úåãîùäå úåøöä áåøî íéàðåîùçäù àåä øáãä

,éòáãë ììôúäìå äøåúá ÷åñòì íéìåëé åéäøáã êàå

'ä ìàøùé òîù' ÷åñôá íùä úà åãçéé ¯ åùò ãçà

íãåçéé çëáå ,úåéúåà ä"ë åá ùéù ,'ãçà 'ä åðé÷åìà

íäéáéåà ìë úà åçöð 'ä úàêøãî äìòîì äìòîì

úåéúåà ä"ë íù ìò 'ä"ë åðç' ãòåîä àø÷ð ïëìå ,òáèä

äéä äîçìîä ïåçöð ìë éë ,'ìàøùé òîù'ã ÷åñôáù

íéãéîì åðéöîð .åìà úåéúåà ä"ë úåëæáïéîàîäù

òáè' úçú óåôë åððéà åéôðë ìöá úåñçì àáå ä"á÷äá

'íìåòä éø÷îåäçâùäå úéñéð äâäðäá åâéäðî ä"á÷ä àìà

,'øåîä øåøö'á íééñîù åîëå .íéîéä ìë åì áåèì äàìôð

ãçåéîä íù ãçééì úåìâä úøöá úåùòì åðì éåàø ïëå

úåøöäî àöðù ïééðòá.

מעט שעוד יאמין החשיכה בעת דייקא – השמש  לו ויזרח 
השמש תזרח  קט 

ïúùøôá(àé âì)úëøáá øîåì åð÷éú äðä .'ìë éì ùé' ,

' ïåæîä÷çöé íäøáà åðéúåáà åëøáúðù åîë

ìë ìëî ìëá á÷òéåúåù÷äì éúòîùå .'äîéìù äëøáá ...

,øòö ïîæá åéäù åîë íéàøð åìà úåëøá äøåàëìãäîã

íäøáàá øîàðùíäøáà úà êøéá 'äå'ìëá'(à ãë),

äúîùë ,åúùà úøåá÷ éøçà ãîòù äòù äúåàá äéä

,äôåçä úçú äãéçé äðá úà ñéðëäì äúëæ àìù ãåòá

íçðéå' ÷åñôä ìò ì"æçá àúéàãë ,äëåáå áùåé ÷çöé íâ

áùé ä÷áø úà àùðù ãòù 'åîà éøçàäëáååîà ìò

(åðøåôñ ,é"ùø 'ééò ,æñ ãë úéùàøá)íäøáàù àìà ãåò àìå ,

êøá 'äå áéúë æà à÷ééãå ,'ìàòîùé' òùø ïá íò øàùð

.'ìëá' íäøáà úà÷çöé éáâ øîàðù äîåìëåàå''ìëî

(âì æë)äàøå äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçù äòùá äéä ,

åéðôì çåúô íåðäéâ ìù åçúô(á æñ ø"øá)åì øøáúðå ,

ìëåàå' øîà æàå ,'åáåäà' åðá åùò ìù úéúîàä åúåäî

.'ìëîá÷òéá øåîàä á"åéëéì ùé''ìëäòùá åðééä ,

ùéà úåàî òáøà íò åúàø÷ì àá åùò úà àöîù

åððä òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'ìë éì ùé' øîà æàå ,åâøåäì

éðîæá åøîàðù úåëøá íúåàë êøáúäì íéôöîå íéìçééî

.úçðå äçîùá ,äåìù ìù áöîá àì ,éùå÷

ùéå,íéùøôîéðîæá óàù ,äîéìùä äëøáä ïëà éäåæã

ïéîàäì ÷æçúî àìà ,åáø÷á ìôåð åðéà íéøåñéå éùå÷

äøåîâä åúáåèì ìëä úà äùåòå äùò àåä éë 'äá,

úøéèô øçà óàù ,åðéáà íäøáà ìù åéùòîá åðéöî êëå

áéúëãë ,÷æçúä äøù(â âë)í÷éå'éðô ìòî íäøáà

åéøáã øîà ÷çöé íâ ,ìåôéì åîöòì ïúð àìå ,'åúî

á÷òéå ,åðá éðôì äçåúô íåðäéâ äàøù úòá 'ìëî ìëåàå'

éäåæ ,'ìë éì ùé' øîà úò ìëáå àøåáä éãñçá øéëä

äëøáá åðúåà êøáé ïë' åðúù÷á éäåæå ,äîéìùä äëøá

úçâùäá øéëäìå ,úò ìëá ÷æçúäì äëæðù Y 'äîéìù

ùàééúäì éìáî àøåáäיב.

éëäáåèì àìà äðéà ä"á÷ä ìù åúâäðä ìë úîàáיג,

'äîéìù äëøá' úîàá éøä äòøë äàøðù äî íâå

÷"äøä ùøéôù åîëå ,äúò úòì àéä äñåëîù àìà àéä

ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä(äúàå ä"ã)ïúùøôá áåúëä ïåùìá

(âé áì)úøîà äúàå'áéèéà áèéäàåä äøåàëìù ,'êîò

בגמראיב. דאיתא ע"ז , להוסיף  יז.)ואפשר הן (ב"ב אלו הבא, העולם מעין הזה בעולם  הקב''ה  הטעימן שלשה ת''ר

ביה  דכתיב אברהם  ויעקב, יצחק  ביה בכל ,אברהם דכתיב ביה מכליצחק  דכתיב יעקב  דרך כל, על  והוא ,

מ"מ  וכאב סבל  שם  והיה טוב רק  להם היה לא בכתוב אלו לשונות נזכרו בו הזמן שבאותו דאע "פ בכלשביארנו,

יתברך מהבורא  ההנהגה  את וקיבלו טובה  איזה  בה  הכירו  ואכןמצב  בעוה "ז , עדן' 'גן טעם  .זהו 

צדיקים שפירשו כמו  הזה '... 'בעולם  גם שלימה' ל 'ברכה  יזכה  זה  ידי ועוד)ועל  בפרשתן ישראל  יג)בפסוק(דברי (לב

עמך', איטיב היטב אמרת היטב'ואתה אמרת הוא,ואתה  שטוב מצבך על  אמרת אתה לאדם  אומר הקב"ה איטיב–

די...עמך די מלומר שפתותיו שיבלו עד טוב רב שפע  עליו ומשפיע הוא, מה  טוב אראך -

בחייויג. עליו  עברו  אשר  זצ"ל , קוטנער לייבל  רבי הנודע  החסיד בשם  זצ"ל  אייזנער גד'ל רבי הגה"ח  אומר היה

האבות  בין מצינו שלא בפומיה, ומרגלא ומשונים , שונים ויסורים צרות המלחמה, בתקופת ובפרט רבים  ייסורים 

עשו צרת לבן, בצרת מתחילה  צרותיו, נתרבו לבקרים חדשים יעקב, כמו ורעות רבות צרות שעבר מי הקדושים

אמרת 'ואתה  כתיב אצלו ודייקא ויוסף, דינה עמך'וצרת איטיב האמיתית היטב  הטובה מהי יודעים אנו שאין ללמדנו ,

שלמה . ומיטתו  י-ה  שבטי י"ב  להקים יעקב זכה  הצרות אלו כל  שע "י היה , שאכן וכמו  לאדם ,
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áèì àðîçø ãéáòã éàî ìë úîàáù àìà ,ïåùì ìôë

ùé äáåè äî øùá éðéòî àåä øúñð íéîòô êà ,ãéáò

ùåøéô' Y 'áéèéà áèéä' á÷òéì 'ä øîà ïë ìòå ,øáãá

äùòéù øîåìë ,'àéìâúàá áèéä àäéù êîò áéèéàù

úà äàåøå ïéáî ùåðà ìëù íâù íéìåâî íéãñç åîò

,äáåèì àåä ìëä éë øàåáî ô"ëò êà ,íäáù äáåèä

.äìåâî àéä íéîòôå äñåëî íéîòô

ïëáéúëã ,ïúùøôá ãåò åðéöî(áì áì)ùîùä åì çøæéå'

,é"ùøáå ,'åëøé ìò òìåö àåäå ìàåðô úà øáò øùàë

...åúòìö úà úåàôøì ,åëøöì ,åì çøæéå äãâà ùøãîå

øàáî àöéùë åìéáùá òå÷ùì äøäéîù úåòù ïúåàå

åìéáùá çåøæì äøäéî ,òáùèáù'ä ïúð àìôð æîø .

'øôåñéøáã é"ôò ,éðùä øåáéã óåñ àöéå úùøôá ,ãìòôðøò é"øâäì)

éáø ÷"äøä åáø íùá ,àöéå 'øô î"åú ò"éæ øôåñ íúçä ÷"äøä åð÷æ

(ò"éæ øìãà ïúðäàøðù åìà ìëì ÷åæéçå äéçú éììè óéèäì

éë íäìéøîàãë ...äúðåòá àìù äîç íäéìò äò÷ù

...íåéä ìáà ,íéáåè íéðîæ åéä ¯ éùðéàíáöî ìë

,íäééçá øåà ìë íéàåø íðéàå ,äìéôàå êùåç íãîòîå

ïàë íâ éë ¯ úåáà éùòîî åãîìéìò äîçä äò÷ù

úåòù 'á ãéñôäù äàøð äéäå ,íåéä òöîàá åðéáà á÷òé

,íåéä øåàîúîàä éôì ìáàùîù äúåàäò÷ùù

åì äìåòå úò÷åá äúééä õøàä ìò øéàäî äìãçå

äì êéøö äéä åîöòá àåäùë ¯ 'åëøé óë ò÷úå'ùë

åúàåôø äîéã÷äå åëøé ìò òìåö äéäùë ,äðù á"ë óåñì

åúòéìö íãå÷ úåáø íéðù øáëù éøäå ...úåòù 'áá

åúòøë äàøðù äîù àöîð ,åúëîì äàåôø äðëåä øáë

íä íééù÷ä ìë úîàáå ,åúøæòìå åúáåèì íöòá äéä

åøåáò 'äçéøæ' íäיד.

úàæåãéîú äéäéù ,'ä àøé øáâ êøåáé äá äëøáä

å÷ìçá çîùטוåîò 'úé àøåáä úâäðäáטזíâå ,

זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק בהגה"ה )כתב פ"ג השבת שמירת שער עולם , אין (שם  כך, כל  מעוטה  האדם  שדעת 'וכיון וז"ל ,

מה שכל ולהאמין בתמימות עמו  להתהלך האדם וצריך  הקב"ה , המלכים מלכי מלך של  הנהגתו אחר לחקור  לנו 

הרעות, תצא לא עליון מפי כי לטובה, הכל  הוא עושה, גופאשהוא הדברים באלו  בסוף  לראות יזכה  בוודאי ואז

וחסד, טוב  רב  הכל  בגמראשהיא שמובא ס :)כמו עכ "ל .(ברכות עקיבא, דרבי במעשה

'הרוקח'יד. רבינו לה רמז  בכתוב(בסידורו)וכבר  ה ), קיח פירוש,(תהלים קה ', במרחב ענני קה  קראתי המיצר  מן'מן

קראתי  ענני,המיצר מהר לי צר כי וצרתי, בעניי  ה ' נא ראה - ה ' אל  בני,ענני – כן 'לא ית', הבורא לי ענה – ִֵַ

וישועה .במרחב 'הינך 'מרחב' הכל  באמת אבל כ 'צרה', הדבר נראה בשר בעיני רק ומצוק , צר  כאן אין –

מאד  עד  יקר רכב בכלי נוסע  אדם נראה  אם הנה  כי בנ.י. הישיבות ראשי מגדולי מאחד שמעתי נפלא חשבון 

מסכום יותר הרבה  לו  ושווה חשוב מקום לאותו להגיע הצורך כי כמסקנא נסיק  – לרכבו קלקול חשש במקום אף 

ומנעלים אנפילאות מבלי לביהמ "ד ונכנס  שטות מעשה  עושה  כ 'שפוי' הנקרא אדם נראה אם  כמו"כ  הרכב , של שוויו 

הבטיח פלוני איש  כי הנראה מן  אלא ולא, לא – ח"ו דעתו נשתבשה  וכי לו  אירע ' 'מה יתמהו רואיו וכל  לרגליו

הטובה כי בע "כ תאמר  כמשונה הנראה דבר  שבכל  ומכאן כיו"ב, וכל  דולר  אלפי כמאתיים כזאת  'שטות' בעד לו

עמו מתנהג שהקב"ה  האדם  כשרואה מעתה, אמור  ה'שטות '... עשיית מהפסד וכמה  כמה  פי גדולה ממנה  הנצמחת

זה ... מקושי וכמה  כמה פי שווה  זה  מקושי לו  שתצמח הטובה כי תאמר בע "כ וכדו' פנים  בהסתר

הלבבות' ב'חובות הדברים  הבחינה )ומרומזים לשער  בהם(הקדמה טמונים  בוודאי כי הייסורים על  להודות  לנו שיש

גדולה טובה לצורך והם הרבה העת.יותר טובות  בזו עליו  שעובר  הקושי מגודל 

בגמ 'טו. איתא יח :)הנה ונצחום(ר "ה חשמונאי מלכות וכשגברה פיהם , על  שמים  שם  להזכיר שלא יון מלכות 'שגזרה

עליון, לא-ל  גדול  כהן ליוחנן וכך כך  בשנת כותבים  היו  וכך בשטרות, אפילו שמים  שם מזכירין שיהו התקינו

ז למחר אמרו  בדבר חכמים להקשות,וכששמעו יש  ולכאורה וביטלום ', באשפה , מוטל  שטר  ונמצא חובו את פורע  ה

לתקן יכולים  היו עצמםשהלא המעות על הנהוג שיחקקו וכמו עליון, לא-ל  גדול  כהן ליוחנן וכך  כך בשנת שנעשו

הדאללער שטרות על שכותבים  IN(דולר)בארה"ב GOD WE TRUST, ותרגומו סומכים– אנו ועליו בוטחים  אנו ,בה '

כי  ותירצו, לאשפה... יזרוק לא איש  עצמה  המטבע  את  שהרי באשפה , מוטל  שמים  שם שיהיה חשש  אין  ושוב 

פרנסה, לשפע  וזוכה בעדו מאיר  כשהכל ה ', על  סומך  שהוא ולומר בידו ה'דולר' את להחזיק כלל  רבותא זה אין

פרנסה'אלא 'שערי כי  חוב '... 'שטרי כותב הוא  ואילו  חברו בידי הדולרים  עליו, שפר לא  שמצבו  בעת העבודה עיקר

שמים, שם  מזכיר כזה ובמצב מאחרים ... ללוות  נזקק והוא  ל "ע , גםנעולים בהשי"ת השלימה  אמונתו על  להעיד

וחשיבות. רבותא זוהי מצוקה, בעת
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הכל למוטב והן לטב הן עליו העובר  שכל  ולדעת יתירה באמונה  להתחזק  יהודי איש  של  החיים  עבודת היא וזו

הכתוב בלשון לדבר רמז  נתנו הרמז בעלי האמיתית. ולטובתו ית"ש  הבורא ברצון ג)הוא כג  במעלי (תהילים 'ינחני

שתיבת שהואינחני צדק ', מצב בכל  ללמד לתחילתה , מסופה  וגם  לסופה מתחילתה  גם  שהדבריםנקראת כשנראה  הן

צדק במעגלי ינחני הקב "ה  תמיד 'להיפך'... היא  ההנהגה  שכל כשנראה  ואף ב 'יושר' עליונהמתנהלים בהשגחה הכל  ,

צדק . במעגלי ולהנחותו הנצחי לטוב להביאו

הגמ ' בדברי גם ביארו זה  יג :)בדרך אמר(ברכות ושנותיו, ימיו לו מאריכין באחד המאריך 'כל  שמע קריאת לעניין

ב' לכוון  צריך שהנה  ובדלי"ת', יעקב בר אחא בשמים רב הקב "ה את להמליך שב'אחד ' רקיעים)חי"ת' ז' ובארץ ,(–

העולם רוחות בד' ומושל  בעולמו יחיד שהוא לכוון צריך ד' באות ס"ו)ואילו סג  סי' כי (שו"ע להקשות, יש ולכאורה ,

וכי  העולם, רוחות בד' מושל  שהוא ולכוון להוסיף עוד לו  יש מה  ובארץ בשמים  הקב"ה  את המליך שכבר אחר

כשהדברים אבל ובארץ , בשמים  מלך שהקב"ה האדם  יאמין בנקל  כי  כאן , יש  רמז  אלא ובארץ '... 'בשמים אינם  הם

כן  על  האמונה ... בנסיון לעמוד מתקשה יותר הוא בזה כי לגמרי, אחר 'מצב' כבר זה הרי למעשה אליו נוגעים 

במזרח כלומר העולם , רוחות בד' גם  אלא ובארץ בשמים  ה' בהמלכת די אין בצפוןשלךובמערבשלךאמרו, שלך,

בעולם ...שלךובדרום  יחיד שהשי"ת וידע  הקב"ה את ימליך שם העולם, רוחות בד' 'נמצא' שהוא היכן אחד כל  ,

למעשה שיאמין דהיינו – בדלי"ת שיאריך ובלבד ושנותיו ימיו לו מאריכים  באחד המאריך שכל  בגמ' אמרו זה  וכנגד

שלו ... החיים  נסיונות בכל 

יש מתחילה  שהרי הסדר, כפי זה אין ולכאורה ועד', לעולם ימלוך ה' üמל ה' מלך, 'ה' בתפילה  אומרים ֶֶָָהנה

נסיון  עיקר כי בזה , שביארו  יש  בעתיד, ימלוך ה' לאחמ "כ  ורק ההווה , על  מלך ה ' ואח"כ העבר , על  ü מל ה ' ֶֶָָלומר

באשערט הכל  שהיה, מה אכן, לך, יאמרו אשר  יש רבים כי ההווה , על  נסוב יתב"ש  ה' ב'מלכות ' להאמין האדם

ומדוד) שבוודאי (קצוב  באמונתם ידאגו לא העתיד גבי וכן  השמים , יעזורמן מאד)השי"ת עד חשוב זה ביותר(גם אבל ,

אכן, – בהווה  לזכור – לזרז  אותי צריך מכעיס  ואלמוני כעת, לי מזיק שפלוני מה הרגע, בזה  לי שאירע  (רוקדמה 

ד'נערווען) אויף  מיר טאנצט  - העצבים על  כן לי על עכשיו, על  היא והעבודה הנסיון שעיקר ומכיוון נעשה , ה ' בדבר  זה  כל

העכשווי. הזמן על  מלך  שה ' תחילה להקדים ֶֶצריך

נאמנות  את תחילה  לבדוק היה  ומדרכם רוסי ', מדינת  לצבא להתגייס שרצה במי היה , 'שלא' מעשה  עפ"י  ויבואר

על  ולוותר להעניק  ומזומן מוכן הוא האם  - ראשונה בשאלה פתחו כן על  ולמדינה , למלך עבורביתוהחיילים 

כל את גם  ימסור האם ושאלוהו חזרו שלם... בלבב לכך מוכן הנני הן, האיש, זה ויען למלכות שדותיוהמלכות,

עדרי את גם האם  לשאלו הוסיפו  משם הן , ויען, ממנו , זאת ידרוש הצאר זההבקר אם  על אף למלכות, יתן שלו

את גם האם ששאלוהו , עד  בהן, דבריםה 'תרנגול'השיב  לשמע  ולא... לא האיש, ענה  כבר כאן למלך, תתן שלך

איננו אשר על  צבאו... בשורות ולעמוד לשרתו  המלך אל  לבוא ראוי האיש זה  אין כי הביתה, מיד שלחוהו  אלו

כל את הזה , כדבר  הייתכן, נא, הגידה המשפחה, בני שאלוהו  לביתו ובבואו יר"ה . למלכות לו אשר כל  לתת מוכן

הנה, האיש, להם ביאר  ממנו. 'להיפרד' הסכמת לא הנ "ל מכל  הזול תרנגול  את ורק  למלך, לתת הסכמת לך היקר 

אף בית  לי, עדרישדהאין כן וכמו לי הייתה לא 'רכושי',בקר מעולם על  נמנו לא מהמעולם כי תתמהו , אל ע "כ

רכושי  בין הנמנה  תרנגול  אותו  אבל, למלך, שמחה  ברוב  להעניקו  מעצור ולא  קושי  לי אין ברשותי  היה  לא שמעולם 

שלי  שהוא  דבר למלכות אמסור לא  ואופן פנים בשום זאת ...הדל,

לעולם, בא לא עדיין ה 'עתיד' גם וחלף , היה כבר 'העבר' בדבר , ה'כיוצא üמל 'ה ' - עליהם יאמר בקל  ָָוממילא

נטושה זה  ועל לאו, אם בטוב לנהוג האם בחירה לו יש  כך  ועל  וברשותו , בידו הוא ההווה  אך ועד ', לעולם  ימלוך

הקב"ה . אל ההווה את למסור מלך', 'ה ' תחילה  לומר צריך  כך ומפני המלחמה, ֶֶעיקר

חז "לטז. דברי ח .)ידועים כתיב(ברכות שמים  ירא גבי דאילו שמים , מירא יותר מיגיעו הנהנה א)'גדול קיב (תהילים

כתיב מיגיעו  נהנה גבי ואילו  ה ', את ירא איש  ב)אשרי קכח  אשריך (שם לך , וטוב אשריך  תאכל  כי כפיך  יגיע 

מוסר' ה'שבט ודקדק הבא', לעולם לך וטוב הזה 'משלי')בעולם העדה ' 'עיני לשון(בספרו  חז "ל  נקטו  מיגיעוהנהנהמדוע 

אמרו כיהאוכלולא כפיך יגיע  בכתוב שנזכר וכמו  במיתאכל, אלא אמורים  הדברים שאין אלא דייקא,שנהנה.

– ממנה 'ונהנה ' עמו  הבורא בהנהגת  הוא שמתרצה חייוכלומר צורת את הקב"ה  העמיד ככה  שאם בדעתו  שמכיר

עבורו המושלמת הטובה  שזו  סימן לפרנסתו  להתייגע  כזה שיצטרך ואיש ש, מ 'ירא הגדול בעולםמים'הוא ואשריו  ,

הבא. לעולם  לו וטוב הזה
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הגמ 'יז. בדברי לפרש  אמרו נפלא נד.)באופן חתנות (עירובין בית יד על  העובר שהנה דמיא', הילולא כבי עלמא 'האי

הם יום  שכל  אנשים  אותם  אלו שאין לו פשיטא אך ושמחים, ששים אנשים  מרקדין', 'כיצד יום בכל  יראה 

הימים . בשאר  הדרך זה על וכך  המחותן, הוא אלמוני ולמחר  השמחה  בעל  הוא פלוני היום  אלא ושמחים, רוקדים 

תעצב אל  השמש , לו  כשזורחת השני את רואה והינך  לך טוב לא 'היום ' אם  גם כי עלמא, האי את המשילו ולזה

בשמחה ... תהיה אתה  ולמחרת השמחה' 'בעל הוא היום היום, של  דרכו  כך כי בו , תקנא ואל 

צדיקים יח. ביארו נא)וכך אות רבותינו' 'תפארת פייבלע, ר' הרה "ק זקינו  בשם  זי "ע ישראל' ה'ישמח שנאמר (הרה "ק פט במה (תהלים 

הםו) ומה הגדולות, ה 'נפלאות' על  מודים  שמים בשמי כי קדושים', בקהל  אמונתך אף ה' פלאך שמים 'ויודו

האורה בזמני הן מצב, בכל  בה' להאמין  חומר לקרוצי שיש  הכח  על  קדושים, בקהל אמונתך אף 'פלאות', אותם

גדול ... וחידוש  'פלא' אכן וזה  חשיכה, בזמני והן

גדר יט . לדעת נפסק סמיכהולכשתרצה הנה מהו, ה ' תקפ"ה )על מג"א ע"פ כב צד 'עמידה'(מ"ב  חיוב שיש  דבמקום

כישיבה ', 'סמיכה  כי עצמו לסמוך לאדם נחשבת אסור זו הסומך  ויפול הנסמך  דבר יינטל  שאם  הסמיכה  ושיעור

הדבר. אותו  על  עדייןסמיכה  ה'עסק' ממנו יינטל  שאם  באופן עסקיו  על  סומך אם  'יפול'כיו"ב ולא  עמדו על  יעמוד

שהואלבו  לומר ואפשר  העסק , על שסומך כמי נחשב אינו ה'בקרבו על .סומך

לוכ . ויצר מאד יעקב וירא הפסוק על דכלה ' ה'אגרא דברי ח)ידועים בלבבו,(לב ומורך  מורא שעולה יעקב שכשראה  ,

בעולם, נברא משום לירא לצדיקים  היא חרפה  כי מאחיו, מתיירא הוא מדוע  לו הצר לו ', 'ויצר גופא זה על 

הלבבות' ה'חובות של  הידועים  פ"ו)וכדבריו ה ' אהבת עוד.(שער ע "ש  נברא', משום  מלירא אני  'בוש החסיד שאמר

בבוראכא. ביטחונם  בזכות אלא ונפלאות לנסים  החשמונאים  זכו  שלא אמרו ובניווכבר  מתתיהו כי בשמם ומרומז  ,

'בטחון'כהנים כמנין בגימטריא ו'כהן ' בזמן (ע"ה )היו, ונפלאות לנסים  נזכה אנו גם בדרכיהם נתדבק  וכשאנו  ,

לחנוכה )הזה ד"ה  תרפ"ד, יו"ל חדשים .(ליקוטים

זצ"ל  היילפרין יוסף רבי הגאון שמואל)העיד זכרון  - יוסף מעדני בספרו שראה (ממנטשסתר, 'מקבי'בכת "י , כתוב  שהיה 

קו"ף אות חשמונאים')עם 'מגילת בשם ואתחנן פר' המור בצרור  אתא ר"ת(וכן  והוא הוי"ה )'י 'ךב'וינוק'עולםמ, – השם ,(שם

להלחם ו'חלשים ' 'מעטים ' ויצאו  חששו לא לכן ורק בה ', הבטחון את דגלם, על  החשמונאים  חרטו שזאת וכלומר,

ניצחום . ואכן ו 'גיבורים ' 'רבים' כנגד

הנרות הדלקת אחר בסתר' 'יושב מזמור לומר  נהגו שלכן אומרים ועוד)יש  זכירה  בספר  עיין מהרמב"ן, ללמד (ומקורו

חז "ל  דהנה והבטחון, האמונה  היא אלו  בימים העבודה טו :)שעיקר  ואמרו (שבועות פגעים', של  'שיר  זה פרק ועדכינו

מעונך שמת עליון מחסי ה ' אתה  כי עד  - .היכן
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ה'אבודרהם' דברי נמלצו למוצ "ש)ומה  התפלה בסתר',(סדר 'יושב פרק בכל  זיי"ן אות אין אינודלכן  בה ' הבוטח  כי

בישין . ומרעין רעין הפגעין כל  ממנו  ומתבטלים  תחתיו  נופלים  ואויביו זיין' 'לכלי זקוק

'החינוך' בספר ביאר תקי "ב)וכך כלומר(מצוה  פגעים , הנזיקין'ופירוש מן לשמר תועיל המזמורים אלו  וכו '.שאמירת

אותם היודע  נפש יעוררו  דברים בהם מבטחושיש  כל  ולהשים יתברך  בשם ולסמוך לחסות יראתו  בלבבו  ולקבע  ,

וטובו , חסדו  נזקעל  מכל  ספק בלי נשמר יהיה  זה  על  התעוררות '.ומתוך 

זי"עכב. מראחמיסטריווקא יוחנן רבי והרה "ק  זי"ע מטאלנא דוד  רבי הרה "ק הקדושים  האחים  על  מסופר זה בעניין

ואנשי  חסידים של רבים  אלפים  הסתובבו  בטאלנא כי ביניהם , היו חילוקים  שב' אלא חצרות, הנהיגו  ששניהם

עניים ככולם  ורובם  – רב החסידים מספר היה לא בראחמיסטריווקא ואילו מופלגים . עשירים היו  מהם ורבים  מעשה 

פרנסה . מחוסרים אחיו  חסידי ואילו הם  עשירים  שחסידיו  הדברים לפשר מטאלנא הרה "ק את שאלו פעם מרודים ,

מצוקתו את להזכיר בכדי אלי להיכנס בא מהם  שאחד ובשעה  רבים , חסידים  באים קורתי בצל  הנה  ואמר , ביאר 

לחכות  עליו כי בפרנסה  פנימה  בקודש  שוהה אינו שעתו שהגיע  לאחר וגם  להיכנס, זמנו שיגיע  עד מרובות שעות

אותי  ברך ולא כמעט  הרי לעצמו, יאמר שכן ומכיוון היא, קצרה ברכה אותו שמברכים  והברכה מועטת שעה אם 

באה הפרנסה  כן ועל הפרנסה, בבקשת לשמים עיניו  נושא הוא והרי הקב"ה, על  אלא לסמוך מי על  לי אין הרבי,

מרובה, זמן בחדרו נמצא לפרנסה הצריך מהם אחד  וכל  הם , מועטים שחסידיו אחי אצל  כן לא גדול . בכבוד לו

כ "כ ומקווה  מתפלל  אינו וכבר הרבי על  יהבו משליך  שהחסיד עד ומעודדו שוועתו, לקול  מאזין הרבי זה ובזמן

הכלכלה . ועל  המחיה על  הוא מתקשה  כן על  להקב"ה ,

פלונית, לעיירה  הדרך אל  לצאת עצמך הכן למשמשו, זי"ע  נזר' ה'אבני הרה"ק  אמר  פעם יסופר, הענין זה על 

לברית  למרחקים נוסע  שהרבי מיומיים יום מה המשמש  שאל לפלוני, הנולד  לרך מילה ברית בשמחת להשתתף

לפני  מעשה, הווה  וכך בשמחתו, להשתתף  ברצוני כן על  שמים, שם קידש  הבן אבי ויאמר, נזר' ה 'אבני ויען מילה,

לזש "ק ציפיה  של  שנים עשרה חמש לאחר  כעת וזכיתי בעזרי, הקב"ה היה 'רבי, לי  ואמר  האברך, אלי נכנס כשבוע 

וזה ב'קאצק ', נושעתי אומר שזה איך אני שומע תדיר כי  גדול, ה ' קידוש בעיני  אלו דבריו והיו  זכר', בן לחבוק  -

שמים שם קידוש לך היש  יתברך'... הבורא אצל  'נושעתי  ואומר אברך בא וכאן  ב'ראדזימין', או ב'גור ' נושעתי אומר 

מזה. גדולתגדול כל ואדרבה לו, בא ה ' מיד שהכל  יזכור זכור אבל ישראל, בני עם עבור ישועות לפעול הצדיקים ביד כח ה ' שנתן הדבר (פשוט

בה') דבקותם עבור הוא .הצדיקים

וגנבו לביתו פרצו שגנבים לפניו ובכה  בידו, ופדיונו זי"ע  מקאז 'ניץ  ישראל ' ה 'עבודת הרה"ק  אל  יהודי  נכנס פעם

ממני, רצונך  מה  וכי הרה "ק לו אמר  גדול , ורכוש הון הייתי ממנו בביתך  הגניבה  שאירעה  שעה  שבאותה  עדים  לי יש

אלי... באת כי לך  ומה  גנבתיך , אני ולא  בביתי, במטבעכאן פדיונו  הגדיל  ואף שיושיעו, בו והפציר המשיך היהודי אך

הרה "ק  נענה  אלנוסף, פנה  דבריו  את היהודי כשמוע  לעזרך , אוכל זהובים  חמישים של  פדיון תניח אם לו, ואמר

נוושע , וממנו כזה, גדול  פדיון בלא אף  יושיענו  הוא כי ה', אל לזעוק ונלך הרבי בית את נעזוב הבה  ואמר, זוגתו

אין  ש'מבלעדיך הבנה  לכלל  שבאת אחר בידך כבר  הישועה  איד, ר' לעברו, הרה"ק נענה אלו דיבורים כאמרו ויהי

ומושיע '. גואל  מלך לנו 

בפסוק כג. נמי יז)ומרומז  קטו 'עבר '(תהלים  לו  שיש  - מת של  מהותו זהו כי י-ה', יהללו המתים שעשה 'לא (מעשיו

חייו) המתים ,בימי  להחיות כל  אדון לפני רצון שיעלה העת תבוא כאשר  - לו  יש 'עתיד' ואף לו ,, אין 'הווה ' אך 

דומם כאבן בקברו  המוטל  מת הוא  עתה  הבורא כי  בחסדי לשמוח בהווה , מתבונן שאינו  ה'חי' - ורעי  אחי נא שמעו .

כל על  בבכייה יתעמק  זה  ותחת יום , יום  עמו עלעברויתב"ש יתירה  ובדאגה 'לא...עתידו, בכלל  נכלל  זה, אדם ,

ב'הוה', השמח  משא"כ עתידו. על  ובדאגה עברו על  בבכיה עסוק  כשהוא לבוראו  ויהלל  יודה  היאך כי י-ה ', יהללו 
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הממשמשים  החנוכה לימי  ההכנה - יביאו  אשר את  והכינו 
ובאים 

ììëìë ïééðòìå úååöîä ìë íåé÷ éáâì åøîà ìåãâ

äîåã åðéà éë ,äðùä éðîæå éãòåîúà íéé÷îä

äéåàø äðëä øçà 'áåè íåé'ä ìà ñðëðäå äååöîäéîì ,

åîöò úà ïéëäì éìáî àáùכהéë ,úà ïéëéù ìëë

דאגת  את דואג אינו ואף  שבשמים , מאביו  חשבון פי על  לו  בא הכל  העבר  שכל מאמין  כי עברו  על בוכה אינו 

אליו . הקרוב זה הוא הוא כי לבוראו לשבח  נאה כזה לאדם בהקב"ה, יהבו כל  תולה  כי המחר 

ברשב"םכד . איתא גיסא, כה )לאידך  לברוחוז "ל ,(לב יוכל  שלא  עמו מלאך נפש ,ויאבק יהרגהו שלא ויראהמעשו

עשו יזיקהו שלא  ה' של הבטחתו  משם ,קיום  יברח  לבל ששמרו אלא ה ', õ עזב לא שאדרבה, והיינו ו 'יתייצב',

ה '. ישועת את לראות

המצוה.כה מעשה בניין כל יעמוד שעליו וה'יסוד' העיקר כי 'יסוד ', בגימטריא 'הכנה ' כי הרמז ' 'בעלי אמרו וכך

דליבא. ברעותא  שלפניה  ה 'הכנה ' הוא

הגיבורים  בשלטי עט .)והנה שבת מרדכי הגהות מקץ (שעל בפרשת הכתוב מלשון לחנוכה רמז  טז)הביא טב(מג  ח'טבוח

'חנוכה'.והכן - יחדיו  עולים  'והכן' תיבת בצירוף מ 'טבח', ח ' שאות ההכנה', ענין במיוחד  נרמז  שבחנוכה .והרי

ה'בית  הרה"ק  אל מנכדיו אחד זי"ע מביאלא יהושע  יחיאל  רבי הרה"ק  שלח  מנחה  בשעת חנוכה מימי באחד

– ביחידות בחדרו ישראל ' ה'בית שהה המדרש לבית הגיע  כאשר ויהי חנוכה , נרות ידליק טרם זי"ע מגור  ישראל '

הרבי  אל  שיכניסנו ממנו וביקש ז "ל , שיף  חנינא רבי הרה"ח המשב"ק  אל  הנכד ניגש חנוכה , נרות הדלקת קודם

ואנה אנה  מסתובב  ישראל ' שה 'בית וכראותו החדר תוך אל  הגבאי הציץ  מביאלא, מהרבי 'שליחות' לו  שיש  אחר

שעליו דעתו  אם אך כזאת, בעת לרבי להפריע  מעיז שאינו  והתנצל  הדלת את סגר בשרעפיו, תפוס עצומה  בדביקות

את  לפתוח  ניגש  מזקנו  השליחות  את  לעכב לו  שאין שהבין הנכד לבדו, ייכנס  השליחות את  כעת דווקא לקיים

ופחד, יראה מרוב עקבותיו על  נסוב כלפידים, בוערים  הקדושים פניו את וראה במעט  הדלת פתח  אך ויהי הדלת,

מביאלא  הרה"ק  בשמוע פנימה, בקודש עיניו  שראו הגדול  המחזה את  - כהווייתן דברים לו  וסיפר זקנו , אל  חזר 

ברצוני  היה כי ששלחתיך, 'בשליחות' כוונתי עיקר היתה  זאת אכן לנכדו  אמר וכה רוח , קורת בפניו עלתה דבריו  את

הנרות... הדלקת טרם דרבה ' 'בהכנה התלהבותו את שתראה 

שהפסוק אומר , היה  זי"ע  חיים ' ה 'אמרי ארצההרה"ק  אחיו עשו אל  לפניו מלאכים יעקב 'וישלח פרשתן בריש

דדין  כחושבנא דדין חושבנא חנוכה ', של  נר להדליק  וצונו  במצותיו קדשנו  'אשר בגימטריא עולה  אדום' שדה  שעיר 

וישלח) בפרשת כבר  לחנוכה  עצמו להכין בדבר יש רמז  ואולי ,2521 – מספר עולים .(שתיהם
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להכין כו. יש  שבראשונה  לרמז ולב', 'מח - בגמטריא עולה 'הכנה' זי"ע , מוויז'ניץ  משה' ה 'ישועות הרה "ק אמר כך

חנוכה . בנר ולהדליקם עולמים, כל  לבורא הלב ואת  המח  את

הקראכז . על אומר היה זי"ע מטשורטקוב אדמוה"ז  כג)הרה"ק  היה (י ישראל  בני כמואור 'ולכל  כי במושבותם',

ומזוהם מטונף  כותל  בתוככי או ועץ , חרס  בתוככי יעמידוה אם העמידוה , היכן תלוי יקרה' 'אבן של  וחינה  ששווי

וחינה ערכה  על  תעמוד  אז  ומצוחצח  נקי במקום – לה  הראוי במקום  יעמידוה  כאשר ורק  האבן, זיו נראה יהא לא

שורה  הללו בימים  לדידן , האלה כדברים  לחשיבותה . –אור כראוי ישראל  עצמולכל ינקה  אם תלוי שהכל אלא 

בתוכו לשכון  האור  שיוכל  במעט )מעט  וזהב(אפי' כסף  בתוככי  כשנמצאת טובה  אבן כדוגמת האור ישראל יזרח (גנזי

אביו) משם .תרפ"ד

חסיד כח. הנרות, הדלקת בעת אצלו לשהות לחסידיו נתן שלא זי"ע , מאלכסנדר ישראל ' ה 'ישמח הרה "ק על  מסופר

לחזות  משם והציץ  שבחדרו, הארונות באחד פעם נחבא הקודש, עבודת את לראות חשקו היה  שעז אחד

קיום לקראת דרבה בהכנה  כלפידים, בוערים הרבי פני היו הנרות הדלקת שטרם הוא רואה והנה  קדשו, בנועם 

את  אמר והתאפקות, פשטות של  צורה ' ו 'לבש ההתלהבות, של  צורה ' 'פשט הנרות להדלקת בבואו אך המצוה,

מסתברא, איפכא דהא מאד, עד התפלא הקודש  בעבודת שהביט החסיד הנרות. את והדליק  במילה מילה הברכה

שכל בידעו ממחבואו  לצאת העיז  לא אך ההכנה , עבודת משעת יותר גופיה המצוה קיום בעת להתלהב צריך שהיה 

בחד  לוהימצאו ואמר  ישראל' ה'ישמח אליו ניגש למחר בלבו , השאלה את שמר  לפיכך הוא, ברשות שלא ר

און  קען, מענטש  דער וואס  אבער דלעילא, אתערותא ידי על היא המצוה  קיום  בשעת  זוכה שהאדם 'ההתעוררות

דארף מענטש דער וצריך)וואס יכול שהאדם למצוה ,(מה  'הכנתו' בשעת ויראה באהבה  לבו את לעורר עליוהוא ואז 

יתב"ש ...' להבורא בדביקות לבו את ולהבעיר להתלהב

דכתיבכט. הברכות, את לתת שרצה  בשעה ביצחק מצינו שהנה זי"ע , שלום' ה 'נתיבות הרה"ק אמר כה )וכך (כז

הכל שהיה והיינו וישת ', יין לו ויבא ויאכל לו  ויגש נפשי תברכך  למען בני מציד ואוכלה  לי הגישה 'ויאמר

זה שמעשה  – הברכות את בו  להשפיע ביותר המובחר היה  הזמן גם בנו , מציד  אכל  אבינו  יצחק לברכה, מוכן כבר

טללים  אוצרות כל  נפתחים בו  פסח בליל  א)היה כז יהונתן  שנאמר (תרגום וכמו אחד, דבר  חסר היה עדיין  אך  (פסוק ,

אביוכו) יצחק  אליו  בני 'ויאמר לי ושקה  נא 'גשה  כתיב מכן  לאחר מיד  ואכן  לו ', וישק ללמדנוויברכהווגו 'ויגש ,'

הארץ , ומשמני השמים  טל להריק  ומזומן מוכן הכל  לרווחה, נפתחים שמים שערי שכל הגם יקייםאךכי לא  אם 

בברכות  יזכה  לא  'ויגש ' חפץבעצמו  הקב"ה כאשר  והמרוממים , הגבוהים והזמנים הרצון עיתות כל  על  וללמדנו  ...

מהאדם שנדרש  ומידה , גבול  בלא וברכה קדושה מוכן לגשת להשפיע כלי שיהיה כדי עצמו ולהכין הקודש אל

הטובות. ההשפעות כל  את לקבל 

היא, רפואתו  דרך כי אזנו את וגילה  הרופא שבדקו אנוש  לחולה  משלו את נשא זי"ע  העבודה' ה 'יסוד  הרה "ק

האוויר את הכניס גם התנור, על  יין ' ו'ניסך החולה  הלך העולה , הריח את עמוק  וינשום  התנור גבי על  יין שישפוך

רימיתני', 'למה ושאלו  הרופא אל  האיש  חזר  במצבו, שינוי  שום  נראה לא לב לדאבון אך ריאותיו, עמקי לתוך עד

החולה לו סיפר עשית, מה נא, הגידה הרופא, לו החזיר הטבה . סימן שום רואה  ואיני ציוויתני אשר ככל  עשיתי הן

תנור גבי על יין בשפיכת תועלת שיש דעתך  על  תעלה וכי שכמותך, סכל  אוי, הרופא, לו נענה עשיתי, וכך  כך

רותחות  דפנותיו  וכשיהיו התנור , בתוך אש  תחילה  שתדליק  הייתה הכוונה הרי לך, נותן הנני 'סגולות ' כלום צונן,

ממנו לסלק אדם של  לגופו כשיכנס  זה  עשן ובכח הבית, בחלל  כהוגן ויתפשט  היין ריח ינדוף ובזה יין, תשפוך אז 

תחילה אך ונפלאות, קדושות והשפעות אורה מלאי המבורכים', 'ימים  הינם  חנוכה לענייננו, והנמשל  המזיקים . כל  את

כמים שיבואו עד הימים וקדושת השפעת ישאב ובזה ברכה, מחזיק כלי יהיה  למען עצמו את להרתיח האדם צריך

בעצמותיו . וכשמן בקרבו 
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åð÷åúéù íéøåáù íéìë ìò íâ øåæâé ,ñð êøãáïëàå ,

åøáçúðå ,äæ áâ ìò äæ íðúð ,íéøåáù íéìë ïáä óñà

úà úåàìîì ïîùä ãåîò êéùîäå ,ñð êøãá ãçàë

íéìë ãåò ïéà' ïáä äðòðå ,íìåë åøîâðù ãò íéìëä

÷ñôå ïë éë ïîùä ãåîò òîù ¯ ,'úéááíåâøúá ïàë ãò)

(úéîøàîä"á÷ä ïéà' éøäù ,åðéãòá õéìîäì ùé ,äúòî ,

'åéúåéøá íò àéðåøèá àá(.â æ"ò)øîåì íãàì íå÷î ùéå ,

ìáì ¯ éåàøë ïéîåúñå ïéôôåæî íéìë ïéëäì éçåëá ïéà ¯

,êçåë éôë íéìë ïëä ïðéøîà äæì ,òôùä ãáàéå êôùé¨¥

ñð àøåáä äùòé ,äôðk øøåçî éìëä àäé íà óàå§¨¨

...øåàä èåì÷éù éãë ,éìëä úà íåúñéå

éø÷éòîå,'äðëä'äùãå÷ ùà éùâø åáø÷á øøåòì
לא

åìéçãá àáéìã àúåøòúéàá äåöîä úà íéé÷ì

äåöî ìù äçîùáå åîéçøåúåöîë äéìà ùâé àìå ,

íéîéä úòáù øåà ïøî øàéáù éôëå .äãîåìî íéùðà

ò"éæ '÷ä è"ùòáä(â"äáù úùøã 'óñåé úøåô ïá')øîàðù äî

(àé à ù"äù)êì äùòð áäæ éøåú'íò,'óñëä úåãå÷ð

ìöà úåôøåöä úëàìî úà ãîìù ãéîìúì ,ìùîá

úåáø íéðù éøçà úòä àåáá ,íéðù äîë êùîá ïîåàä

êà ,äéøåá ìò úåðîåàä úà òãé øáëå åëøã 'ä çéìöä

äìò àì éìë äæéà óøöì äðåùàøä íòôá äöø øùàë

,äîåàî úåùòì åãéáïéàéöåî êéàä ãîìúäì çëù éë

íéðáàä ïî ùà(éìëä éøáù úà äá óøöì éãë)áéúëã åðééäå ,

éåìú äæ ìë êà ,ìòîî íéîùî 'êì äùòð áäæ éøåú'

åðééäã ,'óñëä úåãå÷ð'áúåáäìúääå ùàä õåöéðá

,äèîìîúòá íãàä áì úåáùçîå ïåöøäå ÷ùçä àåäù

.àøåáä úà åúãåáò

ìòìàøùé éáø ÷"äøä øîà äìàä íéøáãä éô

ò"éæ áå÷èøàùèî(æ"ñøú úðù äëåðçì ìàøùé éæðâ)ùøôì

ñ"ùä éøáã úà(.âë úáù)êéøö äëåðç ìù øð ÷éìãîä'

åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà' êøáî ,êøáî éàî ...êøáì

øîà àéåà áø ,åðåö ïëéäå ,'äëåðç ìù øð ÷éìãäìíéøáã)

(àé æéøîà äéîçð áø ,'øåñú àì'î(æ áì íù)ìàù'

åìàù òåãî øåàéá êéøöå ,'êì åøîàéå êéð÷æ êãâéå êéáà

,ïðáøã úååöî øàùá àìå ,äëåðç øð úåöî ìò à÷éã ïë

íéñéðì úåëæì åðì øùôà åìà íéîéá éë ,úîàä êà

,äæä ïîæá íää íéîéá åðéúåáàì äùòðù åîë íéìåãâ

úîàáå,áåè ìë úåàìî úåìâòä ,ïëåî ãîåò ìëä

úåøøåòúä èòî äöåçð ìáà ,ìéáåäì äðëåî äðåëîäå

íéðôåàá äéçä çåø çéôäì éãë äèîìî
.לב

äæåäøùéä êøãä éäåæéà ,'êøáî éàî' ,åìàùù äî

äãé ìò úåùòì íãàä åì øåáéùäëéøáøù÷ì

êë ìòå ,íéìá÷îä ìàøùé éðáì òéôùîä ä"á÷ä ïéá

åéúååöîá åðùã÷ øùà' ¯ åøîàåðååéöåàúååö ïåùìî ,'

úà åðéìò ÷éøé æàå ,ä"á÷äì ÷áãúäì êéøöù ,øåáéçå

øîåìë ,'åðååéö ïëéäå' ìàåùä ìàùé ïééãò íàå ,òôùä

חביות ל . עם לעיר שבא השמן למוכר  זי "ע חיים' ה 'חפץ  הגה "ק של  משלו כידוע  גדולות בהשגות שיגש  והעיקר

אבל העיר, לבני לו יש  אשר כל  את למכור המוכר  של  רצונו והנה ומשובח, טוב  שמן העיר לבני למכור ענק

קטנו . לפי והקטן גדלו כפי הגדול  אליו... יגיש  מהם  אחד שכל הכלים כפי  רק  העיר  לבני לתת יוכל  לא למעשה

שהכינו הכלים  כגודל  רק עלינו  יריק למעשה אבל  ביותר גדול בשפע  להעמיסנו רוצה  הקב"ה כי  ביותר , מובן והנמשל 

בהם . לקבל  העולם בני 

דעםלא. פון צינדן אן זיך  מ'זאל  – חנוכה' נר 'להדליק  הברכה בלשון זי"ע אברהם ' ה'בית הרה "ק  לה  שרמז  וכמו 

חנוכה', חנוכהנר בנר עצמו  לז)...שידליק עמ' חנוכה שלום בנתיבות .(הובא

ותמהלב . מתפלא והוא הלב, כנגד  בשימה ונותנו שביעה  שיעור בו שיש  לחם  הנוטל  לזה דומה , הדבר למה  משל

להתייגע צריך  נמי והכי הלחם, את ללעוס עליך הלא שבעולם , שוטה  אחד, חכם לו אמר  שבע, אינו  מדוע 

ונורא. גדול  אור בו שיקלט  יזכה ואז  היו "ט, לקראת בהכנתו  ולהשקיע



וישלח פרשת - הפרשה âéבאר

àì' åöøéú úàæì ,åéìà ÷áãúäì éãë úåùòì éìò äî

úà åîöòá òãåé åðéàù éî ,'êãâéå êéáà ìàù ,øåñú

,åéúåáøå åéúåáà éëøãá êìéì ÷áãúé ,äá êìé øùà êøãä

øîàðù åîë(ç à ù"äù)'éòãú àì íàíéùðá äôéä êì

ïàöä éá÷òá êì éàöòôùä ìë åéìò êùîé äæ éãé ìòå ,'

(ãåò ù"éòå)ìà úùâì øåñàù ,ïéãîì åðàöîð åððéðòìå ,

åðéìò ìèåî àìà ,äìéìç àîìòá óå÷ äùòîë äøåðîä

íéðôåàá úåéç çåø çéôäìäçîùå úåáäìúä éãé ìò

.äåöî ìù

øáëåàøîâá àúéà(.çë úéðòú)ïåé úåëìîùøàåáî ïë)

('úéðòú úìéâî'áàãç ,ìàøùé ìò úåøéæâ éúù åøæâ

åàéáé àìù ãåòå íéìùåøéì äëøòî éöò åàéáé àìù

'á ìò åøæâù íòè úúì ùé à"ùøäîä áúëå ,íéøåëéá

,åìà íéøáã...äçîùá ïéàéáî åéä åìà íéøáã 'áù éôì

áåè íåé ïéùåò åéä äëøòîä éöò ïéàéáîäù àúéàãëå

ìòå ,íäéðôì äëî ìéìçä äéä íéøåëéáá ïëå ,íåéá åá

æà äøæâ ïëìèáì ¯ åìà íéøáã éðù ìò ïåé úåëìî

äçîùä íäî,úåøðä ìà ùâéð øùà ùéàäù àöîð

éøä äãîåìî íéùðà úåöîëå úåøéø÷ êåúî í÷éìãîå

íéðååéä úøéæâ øçà àìîîë àåäלגåðéìò äîåù ïë ìò ...

íéîéá èøôáúà íéé÷ì ¯ íãéî ìöðéäì åðéëæù äìàä

êôéä àéäù áìä úçîùå úåáäìúä êåúî äåöîä

.íðåöø

éëøãîåøáëå ,äøåúä ãåîéì éåáéø àåä äðëää úãåáò

,ò"éæ ÷öà÷î ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà

äøåúä ÷ìçá íéîëç åðîè áåè íåé ìë ìù øåàäù

åìù,äøåúá æðâð øåàä éë ,âçá âçä úåëìäá åðééäã ,

íéðååéä åøæâ éë ,äøåúá æåðâ åø÷éò ìëù äëåðçá ù"ëå

ïëì ,íäéìò åøáâúä íéàðåîùçäå 'êúøåú íçéëùäì'

øåàä éìá äëåðç ìù úåøåàì úåëæì øùôà éàù èåùô

íøîàîá ñéîòäì åøîà úåîåùø éùøåã .äøåúä ìù

(:àð úåëøá),'åøåàì åúåàéù ãò øðä ìò ïéëøáî ïéà'

áåúëë äøåú äæ åøåà(âë å éìùî)åðãîìì ,'øåà äøåúå'

øåàî äðäéù ãò äëåðç ìù øðä ìò 'êøáì' øùôà éàù

äøåúä.

æîøåäëåðçã àéâåñá äðäù ,øáãì(:àë úáù)øçà

,÷éìãäì íãàä ìò äîëå êéà íéøáã úåëéøàä

' åìàùå ãåîìúä éîëç åàáïðáø åðúã ,äëåðç éàîä"ëá

ùøôìå ìéçúäì åäì éåä äøåàëìå ,'äëåðçã éîåé åéìñëá

éèøô úà èøôìå øàáì ë"çàå äìéçú äëåðç éàî

óã ãåîéì éøçà ÷ø éë ,øîåì ùé øåîàäìå ,úåëìää

,'äëåðç éàî' ïéáäì úåñðì øùôà àøîâçë éìá ìáà

äîåàî âéùé àìù àèéùô äøåúä,êëì æîø ãåòå .

äáøä ë"ë äéìò ùéù àéùå÷ íåù åðéöî àìù äîåãîëã

'óñåé úéá'ä úééùå÷ë íéöåøéú(òøú ïîéñ)åòá÷ òåãî

éìåàå ,àåä øáã àìä ,äòáù àìå äëåðç éîé úðåîù

ìù áåè íåé ø÷éòù åðãîìì éãë êë ä"á÷ä ááéñ

ùãçìå äãîúäå äòéâéá äøåúä ãåîéì àåä äëåðç

äøåú ìù äúéîàì íéùåãéç
לד
.

ה' לפני  רוח נחת מעלה להתגבר האבקו עצם – ויאבק

ïúùøôá(äë áì)' ,÷áàéåùéà ìë äðä ,'åîò ùéà

éøù÷'á äòùå úò ìëá ãîåò ìàøùéî

...åøöéì íãàä ïéá 'äîçìîäìë éì òåãî øîàé ìàå

éëåðà ìôåð éøäù ,ïøëù àìå ïä àì ¯ åììä úåðåéñðä

úò ìëáàåä øöéä íò ÷áàîäå äîçìîä íöò éë ,

ùéù çåø úçð ø÷éòå ,íãàä úéìëúå ãé÷ôú ø÷éò àåä

ïåéñð éáöîá åúåéä íöòî àåä ,åúàî ù"áúé àøåáì

íò úå÷áàúäå úå÷ôàúä ìëáå ,äòù ìëáå úò ìëá

àåä øöéääæá äìòîåøîà øáëå .'äì çåçéð çéø äùà

אחד לג. כל  שעל  לרמז  עלי ', נקבצו 'יוונים  הפזמון על  ישראל  בקרב נפוצו  רבים  'ניגונים' כי אמרו, צחות בדרך

שלו ... ה 'יוונים ' את לעקור

ה )בפרשתן לד . שמרתי (לב מצוות 'ותרי"ג וברש "י, גרתי', לבן 'עם למדתי , הרה "קולא ומבאר  הרעים ', ממעשיו

זי "ע הבושם ' לבן)ה'ערוגות  עם אין (ד"ה  יעקב קול  שהקול  'בזמן שהרי  לעשו , לאמור הייתה  אבינו  יעקב שכוונת

כי  אלא אינו ממך פחדי וכל עשו', ידי למדתי הידים מפני לא תורה, בדברי  לעסוק בידי סיפק  היה  שלא מעשיו-

לבן של תורה,הרעים  של באהלה לישב נתחזק  הבה  אנן , אף  רמאויות, בשאר וכיו"ב מונים , עשרת אותי שרימה  –

השונאים כל  נגד החלמיש כצור  לעמוד - לזכותנו התורה  זאת ותהא והתלהבות, בשמחה בחיות תורה  בדברי לעסוק

בתורה, האמורות הברכות לכל  נזכה גם  שבעולם , דבר  משום  פחד כל  ללא ושלווים שקטים ונהיה ובגשם, ברוח

חז "ל אמרו ארץ 'וכבר דרך  ועול  מלכות עול  ממנו  מעבירין תורה עול  עליו ה )'המקבל  ג .(אבות



וישלח פרשת - הפרשה באר ãé

àøîâä éøáã ìò íé÷éãöéìåç)(.àö ï' ÷åñôá÷áàéåùéà

'åîò(åðéáà á÷òé íò åùò ìù åøù)éåì ïá òùåäé éáø øîà ,

'ãåáëä àñë ãò íúåìâøî ÷áà åìòäù ãîìî'
úçðùלה ,

ãò äàá çåøãåáëä àñëíöòáå÷áàäøöéä íò
לו
.

øáëå...úéøù éë' øîà êàìîäù ,÷ééãì åøîàìëåúå'
לז
,

éëå äåîú äøåàëìå ,'ïáìå åùò Y íéùðà' é"ùøáå

,'åëéøé ìò òìåö' åîòî àöéùë ,äéì ïðéø÷ 'ìëåúå' äæì

,àìà .'íéðåî úøùò' äîåøî àåäùë àöé ïáì úéáî íâ

øöéä íò åúîçìîá êéùîîä ,ïëà éë
לח

øçàì óà ,

'ìëåúå' àø÷éé äæì ¯ åëéøé ìò òìåö àåäå ìôðùéë ,

àìå ,äîçìîä úà íà éë åéúåéøáî ùøåã àøåáä ïéà

.úåðåçöðä úà

המדרשלה. דברי פי על  בזה ביארו  ד)עוד ב ישראל(בר"ר של  עיניהם שהחשיכה יון גלות זה  - תהום' פני על  'וחושך

קושיית  נודע וכבר  ישראל . באלוקי חלק  לכם שאין השור קרן  על  לכם כתבו  להם  אומרת שהיתה בגזירותיהן,

זי"ע אמת ה'שפת איתא)הרה "ק  ד"ה ז' ליל תרל"ו אמרו(חנוכה , אם שהרי וביה , מיניה  סתירה  כאן  יש  ישראלדלכאורה אלוקי

יאמרו ואיך אלוקיהם, הוא שה' חלקהרי לכם  שיקיימואין רשעים לאותם להו איכפת הוה דלא אמת' ה 'שפת ומבאר .

בשמים ונצורות גדולות הפועלים  במעשיהם וההכרה  האמונה את מישראל  לעקור שרצו אלא ומצוות, תורה  ישראל 

שאין שאמרו וזהו  קידושלכםממעל , על  גזרו נמי טעמא ומהאי ולעבודתכם, למעשיכם  הינו 'לכם' ישראל , באלוקי חלק

שאמרו מה עם השלימו לא כי מט .)החודש , נקבעת (ברכות הזה בעולם בנ"י מעשי שע "י לזמנים' דקדשינהו 'ישראל 

כאשר אבל  לכלום . וחשובים ראויים שאינם  בייאוש עיניהם  להחשיך  עשו זאת וכל העולמות, בכל  המועדים קדושת

בלבותיהם זו אמונה  ישראל  בני השרישו וניצחום החשמונאים  מאדגברו  עד  חשיבותו גדלה  הוא באשר יהודי ,שכל 

על יעקב עם עשו של שרו גם  נלחם  זה  ועל  מעלה , של  בפמליא וגבורה כח ניתוסף  מקיים  פשוט שיהודי מצווה ובכל 

הכבוד כסא את 'מנענע' בעבודתו יעקב כי לשאת יכול  היה שלא הכבוד', כסא בו .(כביכול)'עד תלויים העולמות וכל ,

מבוגר בבחור מעשה, היה  וכה העולמות... כל  את מזעזע  'קטן ' ואפילו ומעשה , מעשה  כל  כמה עד  וראה  בא

קשה היה  ומצבו  יום , כעבור  ירדו הפרק  על  שעלו ההצעות  כל  זיווגו, את למצוא מאד התעכב סיבות כמה  שמחמת

ובעזהשי"ת פניו  ה ' שהאיר  עד כסליומנשוא, לי"א אור שישי בליל כשבוע  לפני אירוסין  בקשרי כשסיפרבא והנה , .

פתק מהארון והוציא לחדרו הילד  הלך בקרוב, להתארס  עומד אחיו שב"ה  שנים  עשר  כבן הקטן לבנו החתן אבי 

הזה , בלשון  לעצמו אני...שרשם  שרה , חיי  ראשון ליום  אור שב "ק מוצאי תשפ"א  חשוון מר שמו)כ"א  את רשם (כאן

שיתקבלו יעזור ה ' מתארס ... אחי כסליו י"א שעד בתנאי  הכתוב  מתוך  בכוונה  שמע  קריאת לקרוא עצמי על  מקבל 

ואפילוהתפילות  טובה, קבלה  של  כוחה וראו הביטו  האח... התארס  כסליו ובי"א הנער לקול  אלוקים שמע  ואכן ,

לטוב . פעולתה ופועלת במרומים היא רעש עושה כמה עד 'גדולה', שאינה 

זי"ע לו. מליובאוויטש הריי"צ הרה "ק  כתב כה  וכמה , כמה פי עבודתו חשיבות עולה  הקושי גודל  שלפי (ספר וידע 

(106 עמ' א קונטרסים הפסוק המאמרים , את פירש טוב שם הבעל ג), סג כך,(תהלים חזיתיך' בקודש הלואי,כן'כן –

הבית,בקודש בזמן הביתחזיתיך .- בזמן רואה  והייתי הלואי שממשיכיםפירוש אלוקי אור גילוי של  דרגה  אותה 

הגלות  שי בזמן והלב' ה'מוח עבודת הייתה  הבית בזמן ה' עבודת שכן ושמחה , רב תענוג זו בעבודה רבותאש (ואין

כזו) בעבודה על,וחידוש נפשו  מוסר יהודי וכאשר נפש ומסירות עול קבלת מתוך היא העבודה  הגלות בזמן  משא "כ

המצוות וקיום  התורה  ר "ל)לימוד זה על שמענישים הגזירה  בזמן  יותר (ובפרט  הרבה  ועצומים  גדולים אורות ממשיך  הוא  הרי

הבית  בזמן  שנמשכו האורות .מאשר

כתיבלז. כט )הנה ישראל ,(לב אם כי שמך עוד  יאמר  יעקב לא 'ויאמר שרית , אנשיםכי ועם אלוקים  ',ותוכלעם

ע"ש שם איזה לקראו  לו היה  שרית', 'כי ע"ש  'ישראל ' בשם קראהו  מדוע  קשה, את ותוכלולכאורה שניצח –

והכניעו עשו של  וכדומה )שרו  'מיכל' זי"ע (ויקראוהו  אייגער לייבל  רבי  הרה "ק ומבאר אמת), אמרי מכאן,(בספרו הקב "ה, דאין

וטבעו יצרו נגד המלחמה  בקשרי עמד  אם  - שרית' 'כי ורק אך  אלא יצרו , את האדם ניצח  אם ובודק ואילודורש  ,

משמיא הוא  חינם ' 'מתנת ורק הניצחון האדם, מכח 'ישראל '.המלחמהולא נקרא שמה ועל  האדם, שם  על  נקראת

ה'דריידע "ל ' במשחק לתכליתו,(סביבון)התבונן שמגיע  עד ועוד עוד וסובב  הולך והוא מעט, מסובבו האדם אשר  ,

להיות  לימינו לעמוד  לכם ', ילחם 'ה' ואז  במלחמה , לפתוח  להתחיל , רק  מוטל  עליו בדיליה, חד כל  לדידן, ייאמר כן

הקודש . בעבודת להמשיך שיוכל  מצריו, עזר לו

לתולח. ובבואו  מעלה, מעלה  העולם  באויר נוסע  המטוס  הנה אחד, מחכם אוויר שמעתי כיסי משתנה ך שבהם  (מקומות

החורף ) בימות בפרט האוויר , המטוס,לחץ יושבי כל  על  ומורא פחד זה נענוע מטיל  ופעמים  מטה , מעלה יתנענע 



וישלח פרשת - הפרשה åèבאר

äæáååøàéá(ãåòå ,ì"÷åöæ øæåò íééç 'ø)ïë ìò øåîàä úà

äøåàëìù ,äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì

,å÷éæäå á÷òéá òâôù 'ïåìùë'ì ïåøëæ úåùòì êéøö òåãî

éë àìà ...åì äéäù ñðì 'àñéð éîåñøô' íéùåò ïéàå

ìàøùé éðá åøëæéù ä"á÷ä äöøäîçìîä úàïéáù

,ø"äöé àåä ïèùä àåä ¯ åùò ìù åøùì åðéáà á÷òé

ãâðë äîçìîä àéä úåãäéä ãåñéå íåé÷ íöò ìë éë

.äòù ìëáå úò ìëá íåé ìëá ,øåîàë òøä øöéä

ïëåïúùøôá áéúëã àäá æîåøî(æé äì)äúåù÷äá éäéå'

äæ íâ éë éàøéú ìà úãìéîä äì øîàúå äúãìá

ã"áà ì"öæ ÷àæ áééì ìàåîù éáø ïåàâä øàéáå ,'ïá êì

àìàéá(àúîëçã àæîø åøôñá ,í"éøä éùåãéçä ÷"äøä ìù åãéîìú)

äáøä åéìò íéøáåò øùà 'ä ãáåò ìò éà÷ãäúåù÷äá

áåùå ,í÷å ìôåð î"îå ,÷æçúäì äñðîå ,úåðåéñðå éùå÷ Y

åì íéøîåà äæì ,äøèîä âéùä àìù åì äàøðå ...ìôåð

,àøéú ìàïá êì äæ íâ éëäòéâéä Y äæ íâ åðééä ,

úà äùò øáë òâééúîäå ,äøèîä àéä àéä äîöò

î äæáå ,åéìò ìèåîäõôç äìàá éë ,'ä éðéòá ïç âéù

óåñáì äàöåúä úà âéùä íà ïéðò éìáî ,'äלט.

òãéåúåðåéñðá åúãéîò øåáò ÷ø äìãâ åúìòî éë

'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúëù åîë ,áåèá åúøéçáå

ò"éæ(øîàéå ä"ã 'ã ãåîò úåîù úùøô)÷åñôä ìò(èë áì),

'úéøù éëíéùðà íòå íé÷åìà íòìëåúåòåãî ,á"öå ,'

øîåì óéñåäìëåúåíò úéøù éë' øîåà äéä íà éøäå ,

øáâúäì åãéá äìòù åðòãé ïë íâ 'íéùðà íòå íé÷åìà

.åùò ìù åøù Y êàìîä ìò

øàáîåíéáåùçå íéìåãâ íãàäå êàìîä éë ,ñ"úçä

,øçà ãöî íäî ãçà ìë ,åäòø ìòî ãçà

¯ 'øåäè' åðéä éë ,íãàäî 'êàìî' ìåãâ ãçà ãöî éë

úìòî äìåãâ åúîåòì ,éîùâ øáã ìëî éøîâì ììåùî

àá åîöò øäèîå ùã÷î àåäù èòîä åúåà éë ,íãàä

íééúôùîä ïéá àåä ãîåò úò ìëá éë ,'äøéçá' êåúî åì

åãéá ùéå Yúìåëéäøùà úà úåùòì ,òøä ãöì úåèðì

åáì úééèð ìòå åîöò ìò øáâúäå ,äùòéé àìøçáå

,äîëå äîë éô êàìîä ìòî åúìòî ääáâ äæá ,áåèá

íòå íé÷åìà íò úéøù éë ,á÷òéì êàìîä åì øîà úàæ

äúééä Y 'ìëåúå'ù ,äæá ,ìåãâå øù úéùòð Y íéùðà

ïë ìò ,òø øáã ìëî úøîùðå ,àåèçì úìåëéä êãéá

ìàøùé êîù àø÷éמ.

ïàëîåøáë áåùçì ,íãàä ááì êøé ìà íìåòì ,ãîìð

,àìå àì ,äîåàî äååù éððéà ,êëå êë éúì÷ì÷

úåéäì äøéçáä êãéá ïééãòù øáãä íöòî äáøãà éë

ìåãâ úéùòð äæá øúåé òåøâä éãéì úàá àìå ,øúåé òåøâ

êàìîî áåùçå.

מהיצר לברוח האדם חובת – שמלותיכם והחליפו  היטהרו
דיליה וכת 

ïúùøôá(á äì)øùà ìë ìàå åúéá ìà á÷òé øîàéå' ,

øùà øëéðä éäìà úà åøéñä ,åîòíëëåúá

ïëìã 'ø÷é éìë'ä ùøôîå ,'íëéúåìîù åôéìçäå åøäèéäå

øùà' øîà'íëëåúáàìå'øùà'íëãéáøöé'ä ìò æîøì ,

ì"æ íøîàîë 'òøä(:ä÷ úáù)äéäé àì'êáøæ ìà

(é àô íéìéäú)øîåà éåä ,íãà ìù åôåâáù øæ ìà åäæéà ¯

בשלום חפצו למחוז יגיע ובשעטומ "צ דרכו כל  את יצליח  מהנענועים, התפעלות ללא בטיסתו  ימשיך אם  אמנם ,

אשר והוא ליוצרם... נשמתם  את ישיבו יושביו וכל  מטה, מטה  יפול  מיד עמדו על יעמוד ח"ו אם אבל  ושלווה,

'ותוכל'דברנו , יאמר עליו יריכו , על  צולע  והוא  שנפל  לאחר אף  היצר, עם במלחמתו  שימשיך האיש רק אםכי אבל  ,

ה "י. מטה  מטה יפול אזי ימשיך ולא נפילתו על  ויקונן יעמוד

זי"ע לט. חיים' ה'חפץ  הגה"ק  כתב ג)וכן  קה  תהלים נ"ך, על התשוקה(ח "ח לפי אלא האדם את בודק הקב "ה אין כי

שכתוב כמו ג)והרצון, קה לב(תהלים ולאמבקשי 'ישמח  מ''עושי ה '', להיות העיקר כי ה'', ה''.מבקשי רצון 

בגמ'מ. שהובא הנודע במעשה צחות בדרך לפרש  שמעתי פא.)ובזה  אותו(קידושין שהעמידו חסידא עמרם רב על 

נורא, בנסיון  השמים  לכבות מן אנשים  שיתאספו בכדי עמרם, בבית  שולטת  אש  – עמרם' בי 'נורא שצעק עד

'חזי  עמרם רב לו אמר אש, עמוד  – דנורא' 'עמודא בדמות הרע היצר ממנו ויצא מהם, ויתבייש  ה'דליקה ' את

וביארו, ממך. עדיף  אני מקום ומכל  בשר, ואני מאש  עשוי אתה  ראה  – מינך' עדיפנא ואנא בישרא, ואנא נורא דאת

עמרם, רב שאמר  וזהו ב'אש ', צליה או אפיה  בישול  ע"י אלא בשר  לאכול  אפשר אי משתבחשהרי ואני בישרא, אנא 

ה 'אש' ידי על  המשתבח  ה 'בשר' דוגמת ידך , מתגברעל  והוא הרע  יצר לו שיש  מפני הוא האדם  חשיבות כל  כי ,

חסידאעליו , עמרם  רב להיקרא זכה  כן על  ביותר קשה  נסיון  לו שהיה  מחמת .ודייקא 



וישלח פרשת - הפרשה באר æè

äìéçú íøéäæä ïë ìò .'òøä øöé äæéäåìà úà åøéñä

'íëëåúá' øùà øëðäïååòå àèç éøåäøäî åøäèéä ,מא¯

êë øçàåêéãâá åéäé úò ìëáù ¯ íëéúåìîù åôéìçäå

íéðáì(ç è úìä÷),.êìîä øòù ìà àåáì íãéá äéäé æàå

ביא"צמא. ללמוד המנהג זי"ע, אברהם' ה 'בית הרה "ק אמר  השנה )וכבר כשמו(יום באותיות המתחילות משניות פרקי

אין כי טהרות, בסדר רק בנמצא אינו צ' באות המתחיל  פרק  והנה היא"צ, בעל  העוסקצדיקשל  זה אלא

ושעה . עת בכל עצמו ומקדש ומטהר – טהרות בסדר

ויכריז, עצמו, על  האדם שישמור  בקדושה, ראשון  וכלכלל  צרוע  כל עם ומתדבק מדבר אינני אני, קדוש אכן,

שמתחילהזב ... הדברים  ידועים הקדושה . בגדרי בתכלית וגדורים שמורים שאינם  מקומות או אנשים  בין אתערב לא

הקדושים, ספריו ושאר משנ"ב – ספריו את למכור והעיירות הערים בין מסובב זי"ע  חיים' ה 'חפץ  הגה"ק  היה

לשמו, ראויה אכסניא לו הייתה  ולא ראדין מעיירתו  המרוחקים במקומות כך כל  הכירוהו לא עדיין שעה ובאותה

בשולחנכם, המסובים  ומי מי חיים' ה 'חפץ שאלו השבת, בסעודות אורחו  להיות בתים' מה'בעלי אחד  קראו אחת פעם

שמי  הח"ח , לו ענה בשולחנו, המסובים  אודות תחקרהו  ואל  למיטיבך  תודה תן כאומר, בתמהון, האיש בו הביט

אוכל לא כי המסובין שאר אודות אותך שאלתי כן על  ספרים, ועוד המשנ"ב  את חברתי אני  מראדין , מאיר ישראל 

מהוגנים ... אנשים עם רק  לשבת

והרי  ממעשיו ', למדתי  ולא – שמרתי מצוות ותרי"ג גרתי לבן 'עם לעשו  יעקב שאמר  בפרשתן מצא לזה  סמך 

ואעקור נפשי אשחית לא עמך שלום  לעשות בבואי עתה  אף אחי, נא שמע  יעקב, אמר  כה  אלא היה , עניו יעקב 

הרעים ... ממעשיו  למדתי ולא קדושתי בעוז  עמדתי לבן בבית כשישבתי גם  כי בעבורך, פשוטקדושתי  יהודי לא כי

מעשיך. ואל אליך אתדמה  לא ולעולם  לבו '.אנכי 'ויגבה בהלכות פרק  לך  הרי

לבן  לחותנו אומר יעקב שהנה זי "ע, חיים' ה'דברי מהרה"ק שמע  שבעצמו גנוזה ' ה'חמדה  בעל  מביא נפלא דבר

לח -מ) לא קצת (לעיל  והדברים מעיני', שנתי ותדד בלילה וקרח חרב אכלני ביום הייתי עמך... אנכי שנה  עשרים  'זה 

וכסתות  כרים לבן של  בביתו  היו לא וכי ביום , החורב אכלו מדוע  גג  בקורת מקורה ביתו היה לא וכי תמוהים,

ולכן  לבן , של  בטומאתו הכיר  אבינו יעקב כי חיים' ה 'דברי ומבאר בלילה. הקרח אכלו  ומדוע  הצינה , את להפיג

ובמשך לביתו, מלהיכנס ונזהר אחת נשמר  פעם אפילו  פנימה בבית רגליו  דרכו לא  שנה  כ ' אותן הביתכל  בחצר  (רק

והחורב) הקרח אכלו ושם  מסתובב והכיעור .היה  הטומאה  מן והרחקה  הזהירות מגעת היכן עד  ללמדך, ,

בפרשתן האמור את דבר ' ב'העמק  הנצי"ב גם  פירש  האלו יט )כדברים העיר',(לג  פני את לדור 'ויחן נכנס  שלא

לעיר  חוץ חנה  אלא  העיר ,בעיר פני העולםונקרא אומות עם  מעורב ולא בדד להיות יעקב  של כמידתו  .והוא

דכתיב בהא זצ"ל  מידנער משה  רבי הגה"צ פירש  טו)כך  ויאמר(לג  אתי אשר העם מן עמך נא אציגה עשו 'ויאמר

האנשי  מן עמך אשאיר ליעקב אמר הרשע עשו כי אדוני', בעיני חן אמצא זה  ילמדולמה  שהם  בכדי אתי אשר  ם 

כלומר בתמיה, בלשון אדוני, בעיני חן  אמצא זה למה יעקב, לו אמר בנימוסיי... ולהתנהג בלשוני לדבר  וכי אותך

בנימוסיך אליך  ולהידמות בעיניך  חן למצוא  אני ...רוצה 

זי"ע  מבריסק הגרי"ז  לפני יהודי בא וישלח)פעם  ואחר(בפרשת גרתי לבן 'עם עה"פ  רש"י דברי בביאור  לו ואמר

היאך  תתמה  אם לעשו, אמר  שיעקב והיינו, הרעים '. ממעשיו למדתי 'ולא ופירש"י  וחמור' שור לי ויהי עתה... עד

כי אלא זה אין הרעים'. ממעשיהם למדתי 'לא הכי ואפילו אחת בכפיפה גרתי ' לבן וחמור 'עם שור לי דימיתי ויהי -

הרעים . ממעשיהם מאומה  למדתי לא כן ידי על  ולהם... לי ומה  מידי , לא ותו וחמור כשור בעיני אותם 

כי  וקיימים . נכונים גופא הדיבורים אבל  דברים', של  'פשוטן זהו אין אמר, וכה הגרי"ז , בעני חן מצאו הדברים

שוורים בסביבת הנמצא בעולם  אדם שאין  וחמור ' כ 'שור עליהם שיביט  העצה ולזה רעים', 'חברים  הפילו חללים  רבים

חיים .... וארחות 'הנהגות' מהם ולומד  וחמורים

בפרשתן האמור על  זי"ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק  אומר היה  ז)כך וברש"י (לג  וישתחוו ' ורחל  יוסף  ניגש 'ואחר

ניגש בנה שיוסף רחל  אצל  משא"כ קה, שבטי בניהם  ומאחוריהן האימהות קודם נגשו האמהות כל אצל  כי מפרש 

כנגדה אעמוד רשע  אותו עיניו בה  יתלה  'שמא אמר  כי בזהואעכבנולפניה הועיל  מה ולכאורה  בה', מלהסתכל 

ידע  שיעקב אלא עשו , בפני רחל  תעמוד מכן לאחר  מיד  והלא לא, ותו  אחד רגע אותו הרשעשעיכב שעשו  שאחרי

אחרות  פנים  הנהגתו לכל  יהיה  כבר שוב  - עולם יסוד  צדיק במידת האוחז צדיקא  יוסף של פניו קלסתר בדמות יביט

טובים . וחברים צדיקים של  השפעתם גדלה כך כדי עד לאמו. הקדים לפיכך 



וישלח פרשת - הפרשה æéבאר

äðäïúùøôá áéúë(âé áì)ìåçë êòøæ úà éúîùå'

å÷ã÷ã øáëå ,'íéäøáã ÷îòäáå äìëã àøâàá 'ééò)

(á"éöðäìéáëåë àìå íéä ìåç ìù äëøáä øéëæä òåãî ,

Y äá åëìé êøãä úà á÷òé éðáì æîøì ì"éå .íéîù

úåéäì ,åëøã éëéùîîå åùò ìù äòøä åëøãî øîùäì

íéãéîòîù íéâééñå íéøãâ é"ò àåäå ,éòáãë íäî ÷çåøî

ìáì Y íéì ìåáâ àåä øùà 'ìåç' åúåàë Y ìàøùé éðá

åìà íéøãâ êë ,íìåòä ìë úà íéøéãàä åéîéî åôèùé

áøòúäìîå ,íééåâä é"ò òôùåî úåéäìî íúåà íéáëòî

,íéì äîåçå øãâ àåäù 'ìåç'á æîøð äæå ,íééåâä éðééðòá

íéøãâ ãéîòäì çë åéðáì äéäéù åðéáà á÷òé ù÷éáå

íééåâäì øáåçîå òôùåî úåéäì àì íéâééñåמב.

ïëåò"éæ 'éåìä úéá'ä ÷"äâä äì æîø(íéøôñ ãåòå)÷åñôá

(áé áì)íðéà íééåâäù íéîòôù ,'åùò ãéî éçà ãéî'

,íúåà íéáø÷î íä ,äáøãà ,ìàøùé íò úà íé÷éçøî

,íéù÷åé çôá íìéôäì íäéìò äòø òéôùäì æ"éò íéñðîå

íéùåò äæå ,úååöîå äøåúä úøéîùî åãøé å"çù ãò

é"ðáì øáçúä íéçéìöî æ"éòå úåòøå äåçà é"ò à÷ééã

úìéôú äúééä úàæ ,íéòøä íäéëøãî íäéìò òéôùäìå

åîöò äùåòä ,åùò ãéî éçà ãéî àð éðìéöä ¯ á÷òé

øáçúäì àìå åðîî ìöðäì éðà ù÷áî ,éçàë éìà âäðúîå

åðîî òôùåî úåéäìå

øúåéáååéçàë åîöò äùåòä øöéäî øäæéäì êéøö

åáø÷áå ,åúáåèìå åîåìùì ÷ø ïååëúîä åãéãéå

òø åì ùøåçמגò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä øàéá êëå ,

á÷òé øîàù äîá(áé áì)ãéî àð éðìéöä'éçàãéî

åîöò äùåòä øöéä ãéî éðìéöä Y 'åùòéçàëéë .

ïååëúîå ,'áåèä øöé' úåîãá øöéä åéìà àáù íéîòô

שספקמב . או  אליו, קרובים רק  האסור  בגדר ממש  שאינם בעניינים האדם את לתפוס  היצר, של דרכו  כי ודע,

של 'שרו גבי הנאמר הפסוק  את זי"ע  שיק  המהר"ם  הגה"ק  פירש  וכך ממש, להאסור יגיע ומשם בהם , יש

כו)עשו ' לו (לב יכול  לא כי  ירכו''וירא בכף ומשםויגע  בו, לגעת רק  התחיל  ממש , להפילו  יכול  שאינו כשראה  ,

לגמרי. להפילו  הדרך בפניו תפתח  והלאה מאז  כי לרעה, עליו להשפיע  להתחיל קיווה 

בפרשתן בפסוק הרמז  בעלי רמזו  כה )וכך להזיקו(לב הצליח עשו  של ששרו השחר', עלות עד עמו  איש 'ויאבק 

על ומרמז  נתרפא. השמש  ובזריחת השמש , לו  שזרחה עד השחר מעלות צולע  והיה  השחר, בעלות יריכו בכף 

שאינם בדברים  כלומר השמש , לזריחת השחר עלות בין בעיקר שהוא הרע, ליצר ישראל  בין המתנהל  ה 'מאבק'

ברורים שאינם  בעניינים רק  להיתר, הפשוטים  בדברים ולא לאיסור הפשוטים  בדברים  לא לילה, ולא יום לא ברורים ,

בנ "י. להכשיל  הרע היצר מצליח שם ובערבוביא,

סופר'מג. 'שבט באנו)בספר שמא (ד"ה שחשש בנים ', על  אם  והכני יבא 'פן יעקב שאמר  במה גם  זה בדרך  ביאר

ויכשילו . יפילו  ועי"ז  כאוהב, אצלו וייראה  בניה על  הדואגת רחמנייה אם כמו אליו יבוא

ליעקב עשו  שאמר  שבשעה  שמצינו, מה לפרש  יש  זה  יב)בדרך ואלכה(לג ונלכה שיעקבלנגדך''נסעה נאמר לא

אל 'באנו המלאכים לו כשאמרו בתחילה ואילו  וכו', רכים ' הילדים כי יודע  'אדוני לו ואמר נענה  רק  ממנו , התיירא

הולך וגם  עשו  אל  מזה,לקראתךאחיך זה שנא ומאי לו', ויצר  מאד יעקב 'ויירא כתיב שם עמו' איש  מאות וארבע

הולך שעשו לו שכשאמרו הרמז , בדרך לבאר יש  לרעהולקראתואלא האומר  וכאיש בידידות , פניך לקבל  בא פלוני ,

כשאמר אכן אמת... ידיד הוא כאילו בערמה הנוהג הרע  מהיצר לפחד יש רבות אכן כי יעקב, התיירא אז  ואהבה ,

אלכה עשו שהואלנגדךלו  שאומר כמי ה 'כנגד', להיות פניובא  המגלה הרע  מהיצר לפחד לו מה  כן  אם  שלך,

להכשילו . שבא

בקרא ביארו  ז)כיו "ב קיח שיהא(תהילים נצרך הנני שביותר  בשונאי', אראה ואני בעוזרי לי לי 'ה' מן ה ' שמירה  -

כשהיצר – 'בשונאי' אם  כי ולסייעני, לעזור שבא כמי  טוב, כאח לי שנדמה 'עוזרי', בדמות אלי בא כשהיצר השמים,

שלי. קודש  בשליחות לעמוד ואצליח במפלתו, שאראה בנקל יותר אז  שונא, בדמות אלי בא

פנים מעזי יום ובכל  היום שתצילני  בבוקר, יום בכל  מבקשים  שאנו  רצון' ה 'יהי בנוסח לבאר אמרו צחות  בדרך 

כי אלא פנים , לעזות פנים עזי  בין ומה לשון, כפל  הוא שלכאורה פנים, אשכנזית)ומעזות שאומר(בהברה  כמי נשמע

פנים' זיס  א צהובות)' פנים הוא (מעמיד כאילו  פנים  המעמיד  מהיצר שיצילנו  מיוחדת בקשה מבקשים הננו ובזאת ,

טובתנו . את רוצה

ומיני  חלב יום בכל  לפניו להעמיד  זי"ע  עין ' ה 'בת הרה"ק של  הרבנית נהגה  שמנהג  זצ"ל  טשעבין גאב"ד סיפר כה

לברר פנתה בחלב, נגע  ולא שתה שלא מצאה שולחנו מעל  השיירים  לסלק כשבאה  הימים באחד ויהי מזונות,



וישלח פרשת - הפרשה באר çé

åìéàë 'äøéáò' éðôá âéöîå ,'ä úååöî íéé÷àù Y éúáåèì

äååöî àéäמד.

éåìéâì äëæé ïë øöéäî íãà çøáéù äãéî äúåàáå

ìòîî òåéñå äðéëùäúéá'ä ÷"äøä ìù åøåàéáëå ,

הקודש' 'רוח ראיתי עתה אה , אה עין, הבת את  ושאלה  שבה  מאד, גדול  בספק  מוטלת החלב שכשרות בפניה ונתגלה 

הבנתי  אז  החלב, לשתות עצומה משיכה  הרגשתי לשתות שבבואי  אלא מקצתיה , ולא מיניה לא עין' ה 'בת ענה בגלוי,

ב'ירושלמי' איתא כבר כי החלב, לשתות גדול  כה  חשק בי המכניס והוא כאן, לצדי עומד א)שה'יצר ' פ"ט  שאין(נדרים

שאסור. לדבר אלא  תאב  וקרוב .היצר כ 'חבר ' פנים  המראה מהיצר ולהיזהר להישמר יש כמה  למד  נמצית

בקרא לבאר  אמרו  ח)וכבר יז קרבה(תהלים להראות שהרוצה עולם, של  מדרכו הנה כי עין', בת כאישון 'שמרני 

בתו יגע  לא ואופן פנים בשום  אבל שבגופו, מקומות בשאר אלא אינו זה  אמנם  בגופו, יחבקנו וכיו"ב , לבנו ככי כאב 

מהיצר, שמרני מהבורא, מבקשים  אנו כיו"ב, וכאב. יסורים  וגורמת ומחריבה, מהרסת רק  הנגיעה שם  כי  העין,

ממש .... עין  באישון בי נגע  כאילו  מצדו וקרבה נגיעה בכל  שארגיש 

כגמולו ...מד. לו להשיב  עלינו  כך פנים, ובהעמדת האדם  על  בתחבולות בא הרע  שהיצר כשם תחכמני', ו 'מאויבי

לוי' ה'קדושת שכתב  הכתוב(בפרשתן)וכמו יח-יט )על  תלך (לב ואנה  אתה  למי  לאמר ושאלך אחי עשו יפגשך 'כי

להורות  הכתוב בא אחרינו', הוא גם והנה  לעשו לאדוני שלוחה היא מנחה ליעקב לעבדך ואמרת לפניך, אלה ולמי

כגון, היצר, כנגד המלחמה  אופן  את החורףלנו בימות החמה ' 'נץ לקראת משנתו  האדם יתעורר יבוא כאשר מיד  ,

השעה ועדיין בחוצות, שולטת חזקה  'קרירות' כי הבורא, לעבודת יקום שלא ומשונות שונות בתואנות היצר אליו

עד  אלי  מסור הנך אכן יקירי, יצרי תשובתו, תהא אז  במיטתך, והכסת הכר  תחת מעט  עוד  נא התחמם מוקדמת,

אכן  היצר, יסכים זאת על וודאי כוונתי, לגשמיות ואך חם, למשקה  כעת אנכי נצרך כי  שתבין אבקשך אך  מאד,

בתחבולות  – נסיון  בכל  וכן ועבודה... בתורה לעסוק המדרש  לבית ילך מיד ומוצלחת' טובה 'בשעה רגליו על  בעמדו

מלחמה לך ו)תעשה  כד הכתוב,(משלי יתפרש  זה ולפי אחי, עשו  יפגשך היצר ,כי אליך אתה ,כשיבוא למי ושאלך 

לפניך אלה  ולמי תלך , המצווה,ואנה  את לעשות וטורח מזדרז כה אתה זאתואמרתמדוע  עושה הריני לעבדךבלבך

תאמרליעקב ליצרך אך  באהבה , שמו למען לעשו- לאדוני שלוחה  היא לקבלמנחה כדי המצווה את  אני מקיים  ,

טוב שכר  הזהעליהם  .בעולם

כאן  הרשויות אסרו כידוע אשר ירושלים , בעיה "ק  השמחה  מאולמות  באחת ימים  כחודש  לפני מעשה  היה כה

מצאו האולם ב'הנהלת' והנה  החוק, למפירי ועונשים  קנסות גזרו  ואף עם , ברוב נישואין שמחות לערוך בארה"ק 

הראשי  השער ואילו  הצד, מן כניסה והכינו לדעת... צריך  שאין למי הדבר שיוודע מבלי התקנות את לעקוף  דרך

בשעה אחד, יום  והנה  להיכנס , מהיכן 'יגונב' לאוזן מפה  אך  שומם , שהמקום  נראה  חוץ שכלפי כך ונעול , סגור

הכניסה יד על  שוטרים כמה  נעמדו פנים ' ה'קבלת מעמד לקראת לאולם  להיכנס  והמוזמנים המחותנים צריכים שהיו 

של במוחו הגון רעיון שעלה עד לעשות, מה ידעו ולא השעה , נתאחרה וכבר  הכניסה, נמנעה  וממילא הצדדית,

אותו, להעניש  ורצו ראו המה  תחילה , בכוונה 'מסכה' עוטה  כשאינו לשוטרים בסמיכות לעבור  מיהר  הלה ה 'מנהל ',

אחר בצלחת... ידיו  טמן לא הוא ואף בצעקות פתחו  וכשתפסוהו דרך, כברת אחריו דולקים והם  לרוץ  החל  הוא אך

וחוטם... פה  בגילוי שהילך כך על  שקל  500 בסך קנס  השוטרים  לו נתנו דקות בהשקטכמה  כולם נכנסו ובינתיים 

מפגיע באין  פי ובבטח  הפסידו שעי"ז  בזמן בו שחוקות, פרוטות וכמה 'קרבן' שהרוויחו חושבים מסכנים כשאותם ,

וכמה כמה )כמה  פי הוא שמחה עריכת על קנס אותו(כי לבלבל  כיצד יצרו עם  תחבולות לעשות אחד  כל  ילמד  מכאן ...

עוד... ויחכם  לחכם  ותן אותו, ולרמות

היה ליל  אישון ועד מבוקר בכל'... 'ידו אשר וזועף , נרגן באיש שהיה  מעשה  בהקדם לך, עשה 'תחבולות' עוד

להמצא  שלא משתדלים  הכל  שיהיו ידיו במו שגרם עד סובביו, כל  ועל  ביתו אנשי על  ומענות' ב'טענות  קולו נשמע

ונפל האיש נחלש  היום, ויהי עיניהם ', 'כמלא עד ממנו להתרחק  'גדר' הוסיפו אף  ורבים  אמותיו ', 'ארבע  בקרבת

על כבר שכב כאשר  חירום , ניתוח לעבור שעליו  החליטו  למיטתו שהוזעקו הרופאים רח "ל , קשה במחלה  למשכב

בלבד, ימים  חודשיים אם כי לחיות לחולה נשארו  שלא ביניהם מדברים רופאים שני שמע  הניתוחים  בחדר  המיטה

עמ עד האיש הוא נחרד  שהנה  נוקב הנפש חשבון  לעצמו עשה  מהניתוח מעט  התאושש  כאשר וממילא נשמתו, קי 

לשנות  עצמו על וקיבל שפטרני'... 'ברוך אלא האמת' 'דיין לא מיטתו , אחר  הבריות יאמרו ומה בשם ... למות הולך

רכה בלשון ולדבר פנים  להאיר  החל  הוא ואכן, בעז "ה. לכאן יבואו  חדשות ופנים הקצה, אל  הקצה  מן  אורחותיו 
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ò"éæ 'ìàøùé(ã"ìùúå)ïúùøôá íéáåúëä úà(æ¯à äì)

íù éë ...êéçà åùò éðôî êçøáá êéìà äàøðä ì¯àì'

äãéîä äúåàáù ,'åéçà éðôî åçøáá íé÷åìàä åéìà åìâð

äìâúîå äàøð êë ,òøä øöéä Y åùò éðôî çøåá íãàäù

äðéëùä åéìò äøùî åúçéøá íöòáå .ä"á÷ä åéìà

.íé÷åìàä åéìà äìâúîå ,äùåã÷ä

העבר אל  להביט  בלא התחדשות  – ימינו  חדש 

ïúùøôá(â âì)úåàøåð ,'íéîòô òáù äöøà åçúùéå' ,

ùøãîá åðéöî(ç çò ø"øá)'ìò ,òáù äîì

í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë íù'(æè ãë éìùî)á÷òéù øîåìëå ,

,ìàøùé éðá úà ãîìì àá åðéáàäìéôð åìôé íà íâù

íéîòô òáù 'åùò'ì ååçúùä øáëù ãò ,äìéôð øçà

äéä àì åìéàë ùãçúäìå ÷æçúäìå íå÷ì íãéá ïééãò
.מה

øáãò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä áúë àøåðùé ãåò ,ïðçúàå)

(ùøôìäëéà úìéâî óåñá øîàðù äîá øàáìä)

(áë¯ëåðáéùä ,íéîé êøåàì åðáæòú åðçëùú çöðì äîì'

åðúñàî ñåàî íà éë ,íã÷ë åðéîé ùãç äáåùðå êéìà 'ä

'ãàî ãò åðéìò úôö÷÷åñôä úà úéðù ìåôëìå øåæçì íéâäåðå)

('åðáéùä'ììôúä íäéìòù ïàë åøîàð íéàèç 'á éë ,

Y 'åðçëùú çöðì äîì' ,'åðáéùä' øîàå àéáðä äéîøé

.å"ç 'ä úçëù ìò(÷"ìæå)éë úðéçá ìò ÷òö 'á íòôå

ì"ø ,åðúñàî ñåàî íàãò úåìôù áåø úðéçá ìò

úðéçá ãò ì"ðë åéàèç áåøî åééç ñàîðå øáùð åáìù

åðáéùä úéðù øîàå ììôúä äæ ìòå ,ùåàé.ì"ëò ,

éëìù åúáäà ïééãò øúåéá ìôùä áöîá íâ úîàá

'ïáâ àéä àúåáéáç ïééãòå' åðéìò ä"á÷ä(:çô úáù),

÷åñôä ìò ééçá åðéáøá àøåð ïåùì åðéöîù åîëå(àë â)

,'íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íé÷åìà 'ä ùòéå'

úåðúë íé÷åìà 'ä ùòéå øîàð àì òåãî äù÷ äøåàëìù

ì øåò'ùåáìì ãâá' á÷òé ù÷éáù êøãëå ,ùåáìù÷éá àìå)

(åùéáìé ä"á÷äù,èùôä ã"ò ìáà ,ì"æå ééçá åðéáø øàáîå .

,'úé åéìà äùáìää úìåòô ñçééì äöøåúáäà ìò úåøåäì

ïááçî ææ àì åàèçù ô"òàù åéøåöé ìò åúìîç ìòå,

íéãñç úåìéîâáå ïðå÷éúá ìãúùä åîöòá àåäå.ì"ëò .

íìåòìåíéæåìðä åéëøã úà áåæòì íãàä ãéá ùéמו,

ïúùøôá áéúëãë ,ùãçúäìå áåùì(âë áì),

פנים בסבר אדם כל  בשלום  קידם בדרך בלכתו  גם  ושעל . צעד בכל  ולעזור  הבית עול לסבול  שכמו נטה  ונעימה,

שהזיקו מה  שישלמו אחריהם  רודף  היה כתיקונם ' ב'ימים אשר אותם החובות, בעלי כל  עם להתפייס  הלך ואף יפות,

משלו . להם  השיב עתה – דמיונו כפי לו

לו הודיע שונות ובדיקות 'צילומים ' סידרת ולאחר מחלתו , מצב את שיבדוק מנת על  הרופא אל  שב זמן לאחר 

באוזניי  והרי הלה  שאלו ושנים. ימים  לאורך ושלם  בריא והוא כליל, נעלמה  ה'מחלה' כי וצהלה בשמחה  הרופא

לא  אך אמרתי, וכך כך אמנם  הרופא, לו השיב חודשים , משני יותר  לחיות לי נשאר שלא אומר אותך שמעתי

הלה, לו נענה ליוצרה... נשמתו את  השיב אמש  שאכן אחר חולה  על  אלא עליך  'עלה'דברנו  כמה יודע  אתה  וכי

למות  עומד  שהנני  מחשבה  אותה  בזמנולי יודע  הייתי ואילו מהוני... פיזרתי כסף וכמה השקעתי מאמצים  כמה ...

כך.... כל  משקיע  הייתי לא הרי עלי מדבר שאינך

באדם המוטבעים הנפש שמתכונות הדברים, זמןועומק לאורך  ויגיעה עמל להשקיע  לו  הוא קשה  סבור  שהלא ,

שנים ... הרבה  כך כל  להתאמץ  נפשי ורצון כח בו ואין לעולם ... קצר שיחיה  זמן פרק  לעמול בנקל בידו  יש אכן 

ומעתה,וקצוב 'יגלה'. כבר ואח "כ שבועיים, או  ימים  חודש  למשך  עליו  ולהתגבר הרע  יצרו  עם  להילחם  האדם  יקבל

להמשיך כח  בו ...שיש 

לאמפ'מה . 'שבת הנקראת מנורה היום מצוי שבת)הנה של החדר(פנס את ולהחשיך להאיר שיוכלו תכליתה אשר  ,

מגולל ברצונו לכסותה , מחיצה  כמין יש ומסביבה  הדולקת מנורה  בפנים שיש  המנורה, מעשה וזה  קודש , בשבת

שבשעה פשיטא וזה  האור , את מכסה  אשר הכיסוי את מסובב וברצונו ל 'חלון' מבעד אור שנראה עד  הכיסוי את

ח"ו האור נדלק  לא אזי ה'מחיצה' את בשבת)ש 'פותח' אסור היה כן אם אלא (כי כן, מלפני גם דולק  היה  האור אלא

אדם , נשמת ה' נר  לגבי ייאמר  בדבר  כיוצא עתה... עד מכוסה  בתוככי שהיה  האור דולק  שעה  ובכל עת שבכל 

יהודי  איש כל  של  לעולם ,נשמתו תכבה לא תוקד תמיד ואש עצמו, את לסובב  רק אלא  מחדש להדליק צריך  ואין

כבראשונה האור שיתגלה  קדוש ...עד וניצוץ  אור אותו בו  יש  עדיין כי ח "ו, נפל  אם  אף יתייאש אל מעולם כן על ,

אמרומו. וכבר באכילה, מותר אחר' 'דבר  יהא לבוא שלעתיד דאיתא בהא ביארו תנחומא)וכך מדרש בשם בחיי (רבינו 

זו מגונה  חיה דייקא מדוע ביאור  וצריך לבוא, לעתיד לנו להחזירו הקב "ה שעתיד  לפי זה בשם החזיר שנקרא
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äðéãå' ,é"ùøáå ,'åéãìé øùò ãçà ...àåä äìéìá í÷éå'

äá ïúé àìù ,äéðôá ìòðå äáéúá äðúð ,äúééä ïëéä

àîù ,åéçàî äòðîù á÷òé ùðòð êëìå ,åéðéò åùò

é"ø ïåàâä øîàå .'íëù ãéá äìôðå ,áèåîì åðøéæçú

úåàøåð ïàë àöîé ïðåáúîä éë ì"öæ ïééèùðéååòìäçåëá

äáåùú ìùãéçéå ãéçé ìë ìò ä"á÷ä äôöî äîë ãò

åìéôàå ¯ äîéìù äáåùúá åéìà áåùéù ìàøùé éðáî

ìòòùøåùòî òðîù ìò á÷òé ùðòð ïàë éøäù .åùòë

÷ôñïîæ åúåàáù àìà ,ãåò àìå ,äáåùúá øåæçì òåéñ

àøåáä åì ïéúîä ë"éôòàå ,äðù ç"ö ïá åùò äéä

,'äáåùú'ìíéàåø åðàù úòá ,éøúáà ïðà äðòð äîå

åòéâä øáëù íúåðù áèéîá íéëøáà åà ïàöä éøéòö

,çìëä íäéìò øáòù àð÷ñîìäìéòåî ïéà øáë íäìå

...äáåùúä
מז

ìòíéðåùàøä åéùòîî Y åøáò ìëî íãàä çëùé ,ïë
מח
,

êìéàå ïàëî åàøåáá ÷áãéåמט÷"äøä áúëù åîëå .

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä(ãøéå ä"ãá éðéîù úùøô)é"ôò .ì"æå

àøîâä øîàî(:ãñ íéçñô).úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàéë

äãåáòä ìà åúùâá íãàä úà øø÷ì øöéä êøã ïëåæ

טומאה סימן בו  שיש  שהגם וכלומר, אני, טהור ואומר טלפיו פושט  אחר' שה 'דבר ידוע כי אלא היתר, להיות תהפך

ושוסע פרסה  'מפריס  שהוא שבו הטהרה  סימן את להראות טלפיו את הוא מראה מ"מ אך גרה, מעלה  שאינו  –

בדבר  יש ורמז  ניצוץשסע ', בי יש  עדיין  – אני טהור אומר אלא  מתייאש אינו  מקום  מכל  אך בחטא , ששקוע  למי

טהור  להיות יתהפך  דבר של בסופו  כי  הוא מובטח  ואכן טהור, להיות רוצה  ואני ...טוב

זי"עמז. ישראל ' ה 'דברי יבוא)הרה"ק  אם כל(ד"ה עומדים  היו ההם, בימים  שהיו לגנבים הרע' ה 'יצר את המשיל 

וכוונתם, ובורח , אחד חפץ  וחוטף החנות  אל נכנס  היה מהם ואחד לחנות, מחוץ ואורבים כדי ה 'חברה -גנבים '

הרי  פיקח, סוחר  יעשה  מה  לו. אשר  כל  ויבוזו החנות אל ה 'חברה -גנבים' כל  יכנסו  כך  ובין אחריו ירדוף שהסוחר 

החנות  את ישמור  אלא  רכושו, כל את  ולהפסיד אחריו לרדוף יתפתה ולא חטף' שכבר מה לו  'יחזיק בלבו  אומר הוא

את  לבלבל  מטרתו עיקר  יצר, של  דרכו נמי היא כך עכ "ל . כפליים, בכפלי ההיזק  ויתמלא ירוויח ועי"ז  ולהבא מכאן

ומשם הוא, 'חוטא' שכבר ומפתהו קטן , בחטא האדם  את מכשיל  היצר , עושה מה הישר , מדרך  להורידו  – האדם

זוהי  כי והכהו', האחת המחנה  אל  עשו  יבוא 'אם  בפרשתן הכתוב  את  מבאר ובזה תחתית. שאול  עד  מזומנת דרכו

לגמרי.להכות מטרתו, להיאבד שלא עצמו ישמור – לפליטה' הנשאר המחנה 'והיה היהודי עבודת אבל  היהודי, את 

את מח. היטב שתסגור אותה וציווה מסטייפעלע , הרבנית אחותו אל  זי"ע  איש ' ה 'חזון הגה "ק פנה הימים מן  ביום

על ודפקה הבית פתח אל  נערה  באה  רגעים כמה כעבור לאיש , הדלת תפתח לא פו"א ובשום הבית, דלתות

לי  תן  איש' ל 'חזון הרבנית שאמרה  עד  יכולתה, בכל  בדלת להכות החלה לה, נענים  שאין הנערה  כראות הדלת,

שתפנה לה  אמרי איש' ה 'חזון נענה הכאותיה, מרוב לגמרי תשבר והדלת הדקות יארכו לא הכי, בלאו כי לה , לפתוח

וואלף הרב התקופה )אל  באותה  לבנות החינוך בית מנהל פנימה,(שהיה  הקודש  אל  וואלף  הרב ויבוא מועטת שעה  עברה  לא ,

שהרהרה לאחר עתה ב ... נכשלה  וכבר הוא, רע  שבכי הרוחני מצבה  על  לבכות בפני באה זו ריבה סיפר, וכה 

זי"ע איש ' ה'חזון לו אמר  רח"ל , לדעת עצמה לאבד ובכוונתה  בחייה, חפץ  כל  עוד שאין בעצמה הסיקה במעשיה 

חז "ל  שאמרו  מה כי בשמי, לה  ואמור אליה, נא כט .)לך ההרהורים(יומא על  קאי מעבירה ' קשין  עבירה  'הרהורי

ודומיהן ייאוש  מחשבות לחשוב – העבירה להמשיך שלאחר בעתיד, רק מחשבתו כל ישים מזה  להנצל  והרוצה  ,

שתשכח בשמי לה  אמור העבודה, בדרך  שנולד,לגמרי ולהתעלות כתינוק מחדש  הכל  ותתחיל  שעברה, מהעבירות

ושלימים יראים  מבורך , ישרים  דור הקימה  למוטב, וחזרה הנערה בלב נכנסו הדברים ואכן ובבא. בזה לה  ייטב ואז

ולתורתו . לה' נאמנים 

הוא  הרי - העבר אומר, היה  זצ"ל  אייזנער גד'ל רבי הגה "ח להיזהרכרבוהמשגיח ממה  ילמד ממנו  כי אדם, של 

הוא הרי - העתיד האדם. לו  יבור  שלא הדרך הוא כתלמידואיזו הרי - ההווה  ואילו  טוב, רק האדם יעשה  שבו

וריע הרבה .כידיד  טובה  בו ולפעול  ההווה עם  להתחבר האדם שעל  ,

זי"עמט. מפשיסחא הרר "ב הרה "ק אמר כג)כה דף  אבות לעול ',(שפ "א 'כשור הלשון את בשדהלבאר החורש השור כי

לאחוריו להביט עצמו  יעמיד לא  יביטו'לעולם לנוכח 'עיניו ותמיד בידו , חרס העלה או  בחרישה הצליח האם  ,

שלא  ועבודה, בתורה לעסוק  לנו  יש  ממש גוונא האי בכי לאות, ללא ארץ  כברת ועוד ארץ , כברת עוד לחרוש  -

ובוקר ערב ולילה יומם קל  בית העולה בדרך לילך אלא בידינו, העלינו מה לראות לאחורינו אחד  לרגע להביט

וצהרים .
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äìôú(.á úéðòú)êéàå ïåò àìî äúà àìä åì øîåì

ïë åðéà úîàä íìåà .ùãå÷ä ìà úùâì êááì àìîé

úåéøáä ìò íçøîå äô ìë úìôú òîåù ä"á÷ä éë

ïéà' åøîàù åäæå .åúìôú íéîçøá ìá÷ìïéøéáòîìò

åðåøëæ ìò äìòé àìù' úåöîäúåøéáòäúééùò úòá

úåöîäàø÷ä ùåøéô éîð äæå .(åè ãì íéìäú)òøî øåñ'

'áåè äùòåáø÷î òøä øéñú áåè äùåò äúàù äòùá

ãåò íøëæú ìàå êááì
.נ

הרדיפות ע"י הבאה וברכה  טובה – נרדף את יבקש

áúëò"éæ ãéñçä äãåäé åðéáø(å"èøúú úåà íéãéñç øôñ),

,úåøåãì äàøåä åá ïéàù äøåúá áåúëù øáã ïéà

Y 'äéøçàìå äéðôì' êøáî äøåúì äìåòä éøäù ,äéàøå

ïåâë ,äåöî íåù äá ïéàù äùøôá åìéôà ,'äøåúä ïúåð'

,çìùéå úùøô(äùðä ãéâ ìù ãçà åàì ãáìî äåöî äá ïéà),

'íëî àåä ÷éø øáã àì éë'(æî áì íéøáã)...äùøôîå

òðëð íãà àäéù ïðéôìé åæåéçà éðôìנא.

ïúùøôá(á âì)ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå' ,

úàå ,íéðåøçà äéãìéå äàì úàå ,äðåùàø

,'áéáç ïåøçà ïåøçà' ,é"ùøáå ,'íéðåøçà óñåé úàå ìçø

.åùò ìù åéðéòî í÷éçøä êë íúåáéáç øãñ éôìù åðééä

ò"éæ àååàðéùî ÷"äøä äù÷ä(ïúùøôá ìà÷æçé éøáã)êéàä

éðôî ùôð ïéçåã ïéà' àìä ,ïë úåùòì á÷òéì øúåä

ישראל בני עבודת את  לסבול  יכלו לא היוונים החנוכה, לימי ונראה ' 'סמוך כעת בעמדנו אמורים , הדברים וביותר

האדם את מונעת כזאת שעבודה  ידעו כי הנפילות, על  והן העליות על הן לאחוריהם להביט  שלא – לעול' 'כשור

לבני  אמרו כן ועל  עליותיו, את ראה לא אם יתגאה  ובמה בנפילותיו , מתבונן אינו אם יתייאש  ממה כי מייאוש ,

קרן על  לכם 'כתבו  - 'אלוקי השורישראל את מלעבוד  עצמם את שימנעו היינו  ישראל ', באלוקי חלק  לכם  שאין

אחור . מביט שאינו  השור של  כדרכו ישראל '

נוטריקון 'עבריין' כי לדבר, יוןרמז  קליפתעבר זו  כי אל יון, רוחוהעבר להביט  כנפי יתקצצו ועי"ז  בבוץ  ולבוסס 

עבריין... יהא תמיד אלא להתחדש  כח בו יהא ולא

בכתוב זי"ע אהרן' ה 'בית הרה "ק משם אומרים  ו)וכך ל באפו'כי(תהילים פניורגע לנגד  שמעמיד מי ברצונו', חיים

את בגשמיות.הרגערק  הן ברוחניות הן 'חי' הוא עכשיו , של 

שלמה' ה 'תפארת מהרה"ק איתא יוסף )וכבר אחי ויראו ז"ל(ויחי, באמרם  מילתא האי ו)לרמז  כא אלא ועתה אין(בר"ר

אמת. דרך  על  לעמוד יזכה  ואז עתה , של  על אלא להביט לו אין תשובה' ב'שערי הבא כי תשובה , לשון

לשובענ. ואוכל יושב  כשהוא כי עצמו, הנהגת מתוך להוכיח  האדם שעל  אומר, היה  זצ"ל  אייזנער גד'ל  רבי הגה"צ

וכזאת  כשכזאת נפשך' בדשן  תשבע 'היאך שעה  באותה  היצר אליו יבוא לא גופו, לתוך מעדנים  ונותן נפשו,

והעבודה התורה  לעסק  יגש אך כאשר ואילו כמידחטאת, חוטא יכול  איך היצר  ומדועיבוא ה ', את לעבוד מותך

היצר '. 'עצת אלא זה שאין ע "כ  האוכל, בעת בא אינו

הוא  הרי - העבר אומר , היה  הוא הוא כרבואף הרי - העתיד להבא. להיזהר ילמד לו שאירע  ממה  כי  אדם , של 

הואכתלמיד הרי - ההווה ואילו כבר . שלמד כפי טוב רק האדם יעשה ורעשבו עםכידיד להתחבר האדם שעל  ,

הרבה . טובה  בו ולפעול  ההווה

שליט "אנא . ארה"ב  מראחמיסטריווקא אדמו "ר כ "ק מספר טהורות)כך אצל(אמרות מטשארטקוב הרה "ק הגיע  פעם ,

שלא  כדי ראשו את כפף התקרה מן שהשתלשלה למנורה  מתחת ובעברו  זיע"א מטשערנוביל  אהרן רבי הרה "ק

הטינוף בו  שלט אם ובדק  מראשו  הסירו  לאחמ "כ  ושמן, ומשעווה מאבק  מלוכלכת שהיתה מהמנורה  ה 'שטריימל ' ייטנף

רוזין) בית צדיקי  כמנהג גבוהה כיפה  עם  שטריימל לו היה מתלכלכים .(כי לא נכנעים  אם בני, אתה הרואה  אהרן, רבי אליו  נענה  ,

הרמ "א של דבריו המה ידועים זה ל"ה )בעניין סי' יו"ד משה היא (דרכי כשרה  אם  בחיותה  בהמה  לבדוק  הרוצה  כי

ידו מתחת לעבור בכדי ראשה את ותרכין תתכופף  הבהמה  אם והיה  גבה, בגובה ידו את ויתן יוליכה  טריפה . אם 

היא, שטריפה ידע הראש בהרמת נשארת היא אם  אך היא, שכשרה  היא לאאות אלוקים  ונדכה  נשבר לב וסימנך

בדידן,תבזה נאמר אנו אף בענווה. ראשו את הרוחוכשר קדוש המרכין  בגסות  ראשו את המרים  אך לו, יאמר 

אבינו יעקב אצל  דכתיב מה ביארו זה פי על  רח"ל . הוא שטריפה  היכר סימן הרי"ז  עוד, ואפסי אני יד)לאמר (לב 

הבא מן ונשארבידו'ויקח הבא וכל  תחתיה, לעבור בהמותיו לכל  ונתן ידיו  את הניח אבינו יעקב כי לעשו '. מנחה

אחיו . לעשו  שלח ואותה  היא שטריפה  אבינו  יעקב הבין הראש , את הרכין שלא מחמת בידו



וישלח פרשת - הפרשה באר áë

'ùôð(å ç úåìäà)éøäù ,'ìà÷æçé éøáã'ä õøúî ,àìà ,

'óãøðä úà ù÷áé íé÷åìà' éë àåä òåãé ììëâ úìä÷)

(åè
íé÷åìà,נב ïë íâ Y òùøä úà óãåøä ÷éãö åìéôàå

óãøðä úà ù÷áé(â úìä÷ ùøãî)
úåçôùäùנג ïååéëîå ,

åùòù á÷òé òãé ,úåøéáâä éðáî íéôãøð åéä íäéðáå

,øîùî ìëî ïøîåù ä"á÷ä éë ,íäì òøäì ìëåé àì

øúåéù äéãìéå äàì úà ïäéøçàìå ,äðåùàø ïãéîòä ïëì

éë ,ìçø åîë àì ìáà úåçôùä éðáî äîä íéðëåñî

úåáåäà åéä àì íâ ìáà ,úåçôùä éðáë ïéôãøð åéä àì

íäéìòù øúåéá ïéáéáçä äðáå ìçø úàå ,äðáå ìçøë

לכלנב. כעפר 'ונפשי התפילה לשון את מבאר עליההמהרש "ל  דורסים  הכל  עפר מה שמעתי 'ואני וז"ל. תהיה ',

הדורסים  כל  על  דורסת היא כך באדמה )ואחר ייקבר וגופם  רום, לשמי  עולים הכל עכ "ל .(שלבסוף מצערי', לכל  כן אני אף ,

דורסים שהכל  כ 'עפר' ומגביהו , מרימו הקב"ה כבודו, את ומשפילים עליו, שדורסים מי שכל  עולם, של  דרכו הוא וכך

כולם הנבראים על  דורס  הוא הרי היום בהגיע אך ונפשי)עליו, בתוד"ה ועיי "ש יז. ברכות שלמה  .(חכמת

בפרשתן זי"ע מזידיטשוב צבי' ה'עטרת הרה "ק  רמז ה-ו)כעי"ז '(לב  ועבד– צאן וחמור שור לי  ויהי גרתי לבן עם

-ושפחה וראה  אחי נא הבט  עשו , לאחיו  לאמר  יעקב שלח  דכך ובכל', עת בכל צעדי והיצר אותי, 'רדף ' הארמי לבן

וכו ', שור לי שויהי עד  ועשירות ברכה  שפע  מיני  בכל  ממעל  נתברכתי זה  ובזכות מחמת שעה , אם  לך, דע עתה,

מאד. עד עשירותי תרבה  ברדיפותיך  כי מלרדפני, חדל ועוד, עוד וממוני נכסי  ויתרבו  יגדלו שלא אתה רוצה שנאתך

כגמולם להם  להשיב החסידים ורצו מעלי, דלא אנשי ביזוהו פ"א אשר  זי"ע  משה  גדליה רבי הרה"ק  על  מסופר

לברכה אנשים לקבל  ואפסיק  האיצטלא, את אזרוק  כגמולם להם  תשיבו אם  הרבי, להם  אמר וייראו... ישמעו ולמען

אבי כי שלמה 'קה )ולעצה, רבי לדרגא (הרה "ק זכיתי לא אני העולם ', 'יסוד צדיק  היה כי מקיים והקב"ה גוזר צדיק  היה

פיו שבולם מי על  אלא מתקיים  העולם ואין  פי, בולם  שהנני בי יש אחרת שמידה אלא עולם, יסוד צדיק להיות זו

ומ מריבה, תינטלבשעת וממילא פיו, בולם בכלל  אהיה  לא שוב  הרודפים  לאותם ותשיבו נקמתי את תנקמו אם עתה 

ישראל... לבני ולאחיסמך לעזר להיות הכח כל  בזיונות')ממני 'קבלת ערך צדיק, .(יסוד

לאותה זיווגה, את למצוא הנה עד  הצליחו שלא 27 בת בנערה  המעשה  בעל ממכירי ששמעתי עובדא נא שמעו

כ'מנצח' המשמש  משפחה ' 'קרוב יש  הוזמן (מארגן)נערה כשבועיים  לפני וכיו "ב, בחתונות ומקהלות  זמר  כלי על

אראפ' פיטום 'מיט'ן הכל  הלך שמשמים אלא תפקידו, לעשות הלה  החל  ובשמחה בששון למטה )לחתונה , ה'אף' ,(עם

וביישו ביזהו האולם, מנהל  אליו  ניגש החופה  שבמעמד עד  וכו', וכו ' כהוגן היו  לא והזמרים  עבדה, לא ההגברה

ורותחת  חרישית תפילה ונשא עולבים ' ואינם 'נעלבים  של  בכוחם נזכר שעה  באותה  וכו ', נא לך מאד, עד נורא באופן 

אירוסין, בקשרי באה כסלו לי"א אור שישי בליל  שבוע  כעבור ואכן המבוגרת, דודתו על וירחם  שיחוס כל  אדון לפני

ומאז השדכן, התקשר 8:10 ובשעה בערב, 8 בשעה היה  בושה  שאותה  ומוצאים שלהם הטלפון  את בודקים כשהם

בשעטומ "צ. השידוך  גמר עד עצומה  במהירות  הדברים נתגלגלו והלאה 

שב'בחוקותי 'נג. התוכחה' ב'פרשת כתיב  יז)הנה  כו העשיל(ויקרא ר' הרבי הגה "ק הקשה  אתכם'. רודף  ואין 'ונסתם

אלא רודף... שיהיה  עדיף  היה וכי אתכם, רודף שאין זו  היא קללה  מה  התורה', ב'חנוכת יבקשזי"ע שאלוקים 

רשע הוא אם ואפילו הנרדף  בני את את 'מבקש' הקב"ה היה  ישראל  את  רודפים  העולם אומות היו  שאם  נמצא ,

בהםישראל  לשלוט  יכולה  הדין מידת היתה  בתוכחה )ולא  שלקו עד הרבה שחטאו  שינוסו(ואף  בהלה הקב"ה מביא כן על  ,

רודף ... מבלי 

זי"ע  הלוי' 'בית הגה "ק  של  בריסק)בימיו  ללא (בעיר שנשחט ועוף בהמה  בשר  ולמכור לשחוט  שנהג שוחט היה

לעשות  מה  כדת  לדון הרב  בבית הקהילה  ראשי התאספו  החוצפה  לגודל  הלוי, הבית - העיר רב של והשגחתו רשותו 

וחיכ הקהילה ונכבדי רבני כל  ישבו באסיפה  הלז . גדר שוחטבפורץ  אותו נכנס  והכי אדהכי אך הרב, של לבואו ו

במקום הלוי  הבית הופיע מה זמן כעבור השוחט. של  בעניינו  לדון הנאספים  יכלו  לא כבר מעתה  עמהם , והתיישב 

הלוי  הבית  הבית, את שיעזוב הפנים  עז השוחט  על  שיצווה הימנו ובקשו עסקנים  כמה אליו  נגשו תיכף  האסיפה,

ובקשו אליו באו ושוב מחדרו, הלוי הבית שוב יצא מה  זמן אחר לחדרו. ושב במאומה  הגיב לא אך דבריהם שמע

הבית  נענה קדושים. ישראל  מפיות הגון שאינו בשר ולמנוע  במעשיו לדון יוכלו ואז  השוחט , את שיסלק  מלפניו

ונלבין  אותו נבייש  אם אך מקרבנו. השוחט  אותו  של  מעשיו את לבער הייתה האסיפה תכלית הלא ואמר, הלוי

רשע , הוא אם אפילו  – נרדף את יבקש  ואלוקים  לנרדף, השוחט  זה יהפוך מיד מכאן, שנסלקו ידי על  פניו את

כנגדו . לפעול שמיא מן וסייעתא כוח כל  בידינו  יהיה  לא כבר ואז 
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¯ íãéîòä ïëì ,íúåáéáç áåøî äøéîù êë ìë ïéà

ìãåâ ïë úåáéáçä ìãåâ éôì éë Y 'áéáç' ïåøçà ïåøçà'

.íãàì úëøöðä äøéîùä

óéñåäò"éæ øàîèàñî 'äùî êøá'ä ÷"äøä êôåðêøá)

(â úåà ïúùøôá äùîøîàð ïëìã ,(å¯ä âì)äðùâúå'

ïäéãìéå äðä úåçôùääðååçúùúåäéãìéå äàì íâ ùâúå ,

ååçúùéåìçøå óñåé ùâéð øçàå'ååçúùéåéìòá'á àúéàå ,

÷ø úåçôùä ìöàù äàøð àø÷ä ÷åéãîã ,'úåôñåúä

ïäá áéúëã íäéðá àìå ååçúùä ïääðååçúùúåïåùì)

(äáé÷ðúåøéáâä éðá éáâ åìéàå ,(ìçøå äàì)ïä ååçúùä

øîàð ïäáù ,ïäéðáåååçúùéå(íéáø ïåùì)íâù åðééäå

úåçôùä éðá éë ,åðøîàù åîë íòèäå .ååçúùä íäéðá

,íäîò 'äå 'ïéôãøð' íúåéäá åùòî ë"ë åàøééúð àì

.åùò éðôì íîöò åòéðëä àìå ååçúùä àì ïëì

,ïëàåíéãçôúî íðéàù á÷òé éðáî ùé éë åùò úåàøë

íä éî ¯ 'êì äìà éî' åìàù ,ø÷éòå ììë åðîî

åì øîà ,éðîî íéàøééúî íðéàå íááì õéîà øùà åìà

ïðç øùà íéãìéä' åðéáà á÷òéíé÷åìà¯ 'êãáò úà

ìù úãçåéî äøéîù íäéìò ùéùíé÷åìàúà ù÷áé

.óãøðä

לרעהו שעושה מה אדם קנייני עיקר – לו  ויבן

ïúùøôá(æé âì)äúåëåñ òñð á÷òéå' ,úéá åì ïáéå

äùò åäð÷îìåúåëåñïë ìòíå÷îä íù àø÷

'úåëåñøåãî ù"ò íù àåø÷ì íìåò ìù åëøã éëå ,á"öå ,

úåîäáäøåãî ù"ò àìåíãàäø÷éòù ,åøåàéá àìà ...

íéøçà øåáò äùòù úåìåòôä íä úåáéùçäנד
åìéôà)

äàåø äðéàù äîäáë åéìà íéâäðúîä 'íéùðà' ïåâëå Y'úåîäá' íäù

(äñåáàå äîöò úà àìà íéøçà,íãà ìù åðéð÷ ìë äæ éë

åúìåæ øåáò ïúåðå äùåòù äîנהíå÷îä íù àø÷ àìå ,

ðáù äî íù ìò 'úéá'äåîöòìä"ã ú"äò éåìä èáù)

(ãåòå ,éúðè÷.

áúë÷åñôá 'éðå÷æç'ä(âì áì)éðá åìëàé àì ïë ìò'

éðá ååèöð åæ äååöî' ,äùðä ãéâ úà ìàøùé

á÷òéì òøéàù äî ,ïåøëéæì íäì äéäé ïòîì ìàøùé

éøçà øæçì øäðä úà åøáòá ,åãáì øúåðùë åðéáà©¥

øæç ïë ìòå ,åäååéì àì åéðáù ïååéëîã ,íéðè÷ä íéëôä

,åëéøé ìò òìåö àåäùë íäéìàãçà ìë ãîìé äæîå

ùéà ïéá íéáåè íéãñç ìåîâì ,áéèéîå áåè úåéäì

úåéîùâáå úåéðçåøá åéúåéåëøèöäá ãçà ìëì ,åäòøì
.נו

áúë'äðåé åðéáø'(â"é â"ù ú"òù),ì"äæáíãà áééç

åùôð ìîòá ãå÷ùìå åîòì áåè úùéøãá çåøèì

בפרשתןנד . נאמר ד)הנה  וצ"ב,(לב ממש', 'מלאכים וברש "י אחיו', עשו אל  מלאכים יעקב יעקב'וישלח  ראה  מה 

במלאכים הרה "קלהשתמש וביאר עבדיו, את לשלוח יכול  היה  לא וכי עליהם, אשר הקודש  מעבודת ולהפסיקם 

זי"ע בונם  ר ' לבטלהרבי אפילו  שכדאי עד לעזרתם  ולבוא  ישראל  בני אחינו עם  להיטיב החיוב גודל  על  ללמדנו שבא

יהודי. עם חסד  לעשות כדי  והקדושה  הגדולה  מעבודתו מלאך

עצמו על  זי"ע  שלום' ה 'אהבת הרה"ק העיד בהגה"ה )וכך  קדושים פר' שלום  באהבת בתורה(מובא שעוסק ש'בעת

עולםובהתבוננות של ברומו דעתו  לפי  שמגיע  אפעד אחד איש  יש אם העת באותו  ואז פשוט , גאר  פשוט )ילו (-מאוד

צערו, להפיג שעה חצי איזה  עמי לדבר וצריך נפש  עגמת איזה לו  הגדלות ויש  כל  ואת שלי התורה  את מניח  אני אז

אידן א  פאר טובה  א  טאהן ליהודי)'אבי טובה לעשות .(-העיקר

זי"ע נה . הבעש"ט  מרן דברי אייר)ידועים ה' חב"ד  יום  היום בלוח ושמונים(הובא שבעים  העולם בזה לחיות לאדם שכדאי

יהודי. עם  אחת פעם  להיטיב כדי והכל שנה 

פשוטיםנו. בגדים לובש  והיה הרבנות, בגדי את מעליו  לפשוט  מעירו בצאתו  נוהג הלוי' ה 'בית הגה "ק היה קדם  בימי

עזים וגשמים  השמים  ארובות נפתחו נסיעתו באמצע  פעם דרכים , עוברי בו  ירגישו  שלא בכדי לראשו קסקט  עם 

שעריו, על  לדפוק מיהר האור דולק  עדיין פלוני בבית כי משראה בנסיעה . להמשיך יכלו לא שכבר עד ארצה ניתכו

תחנונים לאחר ורק קורתו , בצל  להכניסו במהרה  כך כל  הסכים  לא משפתח ואף  הדלת , את  בעה"ב  פתח לא מתחילה

לא  והנה, נורא, בבזיון הבית בפינת והשכיבו  לביתו , והכניסו  היהודי הסכים ושבים לעוברים  מסוכן בחוצות הקור  כי

מקוידינוב אהרן רבי  הרה "ק - הבית בעל  של  המובהק ורבו' 'מורו ה"ה  הבית לאותו 'אורחים' הגיעו ארוך, זמן  עבר

כשעבר בשעתו , שלמה כסעודת האורחים לפני והגיש  הבית  בכל  האור את בעה"ב העלה מיד מחסידיו , וכמה  זי"ע 

נורא, בבזיון הארץ  על  שוכב הלוי' ה 'בית את  לראות נחרד הסעודה לקראת ידיו ליטול  בדרכו  מקוידינוב הרה "ק

הכבוד. ביותרת וכיבדו  הארץ  מן להקימו ומיהר התורה... כבוד בזיון על נזדעק  ומיד 
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úåøåîçä ïî úàæå ,øéùò íà ìã íà åøéáç úð÷ú ìò

íãàä ïî íéùøãðä íéø÷éòä ïîåì"ëò .נז,

øáëå'åøéáç úð÷ú' ììëá éë úåáø äøåîà åðúìéî
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אליו ניגש  פיו, למוצא חרדים ישראל  בני שכל  'גאון' אותו אלא אינו הראשון ש 'אורחו' הבית בעל  כן כשמוע

בפרשתן  הכתוב בהקדמת הלוי הבית לו  ענה  ייעשו... שלא מעשיו על  וכפרה ' סליחה 'מחילה וביקש ורחימו בדחילו 

ז) לא (לד  וכן יעקב בת את לשכב בישראל עשה  נבלה 'כי חמור, בן שכם  של  מעשהו דבר  על  יעקב בני  שאמרו

ביאורו אלא יעשה '. לא 'וכן והוסיפו עשה' 'נבלה  פתחו  בתחילה  כי הלשון, כפילות ביאור צריך ולכאורה יעשה '

אמר יעקב כישבני עשהו בית נבלה  כבוד על  למחול  יכולים היינו  גופא זה שעל  והוסיפו  יעקב, בת – אחותם כלפי

הלא אך  לו , ולהניח יעשהאבא לא  כך וכן ועל  שיהיה, מי יהיה ישראל  בר שום עם לעשות שאין  דבר  עשה הוא

למות. דתם ואחת ומחילה  סליחה  להם אין

אבל גמורה, מחילה לך  וסולח מוחל  הנני  הגדול  הגאון בתור בכבודי שפגעת מה  על  ואמר, הלוי  הבית סיים ובזה 

למחול יכול  אינני כך  על שבפחותים, הפחות אפילו מישראל, אדם  שום עם להיעשות אסורה  כזאת נוראה השפלה

אשר לביתי עמי נא בוא כן, על  היא. מה  אורחים הכנסת ותלמד המגונות מידותיך את שתעדן עד  לך ולסלוח

לשמשו, אדם לשום תת מבלי בעצמו, הלוי הבית שימשו שבועיים במשך הוה , וכך  ימים... שבועיים למשך בסלוצק

הם . מה לב ' ו'טוב 'מידות' לראות שהיטיב עד  במסירות, ושמשו צרכיו לכל ודאג עמד ובעצמו  בכבודו הוא אלא

'לבו'נז . הקב"ה ברא מדוע  כן אם היא, חשובה  ה'ימין' מקום  בכל  שהרי זי"ע  מליובאוויטש האדמו"ר כ"ק הקשה 

אדם חיותו)של  עיקר  שמאל (שהוא הגוף )בצד  תאמר,(של בע"כ  אלא אלא. עצמו , עבור נברא  לא  אדם  של שלבו 

חברו ע "כעבור זה של  ימינו כנגד זה  של  שמאלו זה לנגד זה  שהעומד ומכיוון מחסוריו, ואת רעהו  את שירגיש -

לעולם ... ביאתו תכלית זה  כי חברו ... לימין לבו שימצא כדי בשמאלו הלב את  ברא

לאביונים, נתן ופיזר לדל  מלחמו  שנתן אחר עד שחרית פת לאכול  שלא נוהג היה זי"ע  באנעט  מרדכי רבי הגה"ק 

הגמרא בדברי עצמו תולה יב :)והיה לאחר(ב "ב לבבות, שתי לו יש  וישתה אדם  שיאכל  קודם חיפה  דמן אבדימי א''ר 

שכיון  דהיינו , לבבות', 'שתי לו  יש  וישתה אדם  שיאכל  דקודם  מפרש  והיה אחד. לב אלא לו אין ושותה שאוכל 

הוא  הרי ושתה  שאכל  אחר  אבל  וצמאים. הרעבים  האחרים  לב את גם להרגיש  בידו יש  וצמאון רעב מרגיש שהוא

אדם בני עוד  שיש  רואה ואינו עצמו , את רק מרגיש השבע  כי אחד' 'לב אלא לו אין  שוב שבע  שלבו וכיון  שבע ,

והצמאים . הרעבים

השמועהנח . הגיעה הקבלה , בחכמת העמוק  חיבורו את זי"ע  ה'לשם' בעל  הגה"ק  שהוציא אחר שנה כעשרים 

הספר, לכבוד ומחול  בריקוד חי' איש  ה 'בן בעל  הגה "ק יצא בגדד, לעיר הספר הגיע  כאשר שבשעתו לאזניו

תורה . ספר בהכנסת שעושים  כדרך חופה  שהעמיד עד דעתו נחה ולא

בחכמת  רבים כתבים  עוד יש  בחדרו  כי ה'לשם' לו הראה המספר  ולפליאת בבכי, פרץ  זאת כל  את 'הלשם' כשמוע 

רבים ... ספרים עוד  לאור  מוציא הייתי בעולם  ספרי את משבחים שכה  יודע  הייתי אם ואמר , אור, ראו  לא אשר הקבלה 

אנו . בדורנו וק "ו פשוטים , לאנשים ק"ו  צדיק, כאותו וענקים  רמים על  אפילו חיזוק  משפיע  כמה  עד למדים נמצינו 

ווארט 'נט. 'גוט  אמירת ומעלת בשבח לרעהו  מסביר  שיהודי איך זצ"ל  רוזובסקי הגר"ש  שמע  ועידוד)פעם חיזוק (דיבורי

' נהנהשהרי עליו)זה  שנאמר חסר (מי לא שאמרו)וזה  אה,(מי ואמר, הגר"ש נענע  נהנה ...', וזה נהנה  שכידועזה 

לרעהו . טוב לב ברוחב ווארט גוט  לאמירת לה יש  טוב ' 'טעם איזה ל'מבינים '
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היהס. ה'ווארקער ', אמר  זמן לאחר שתיקה ... של  זו 'חכמה' לעצמו לקח  מנין מקאצק  הרה"ק  שאלו שפעם מסופר 

שתיקה ' לחכמה 'סייג לימדונו שחז "ל נזכרתי תיכף  אך לו, לענות יג)ברצוני ג שתקתי.(אבות לכן ,

שאלוה לו פעם  מנין –כחו במתני כחי כשעדיין מתחילה ה 'ווארקער', להם ענה  ולילה , יומם לשתוק כך כל  רב

עוד. לשתוק כח אאגור ומזה  מעט , ושותק נח הריני מלשתוק , שנתעייפתי אנכי  ומשמרגיש אני , שותק 

זי"ע סא. מסטריקוב וואלף  רבי הרה"ק בה  וישלח)הוסיף רש"י ד"ה טהורות אמרות זהב' לסוף('זר הדיבור את שדחה  דבזה ,

קלילא, שאינו למ "ד במקום 'קלילא' אתא שהיא לה"ה , האות שנהפכה  הרוויח  'מיד'... לרעהו ענה  ולא התיבה

כלכלומר, עם הדיבורים  היו  לא  כבר מעט , שאיחרו  מכיוון מקום  מכל  וה 'נזיפה', ה 'פסק' את בחבירו  שהטיח שאף

וכיו"ב .(רתיחה )הברען הבנים  לחינוך ולא בית לשלום לא הדיבורים הזיקו ולא

בפרשתן כתיב הנה  הכעס, כבישת בעניין ל-לא)עוד להבאישני (לד אותי עכרתם  לוי ואל  שמעון אל יעקב 'ויאמר 

תשובתם, מובן  אינו לכאורה זי"ע , נועם' ה'אמרי הרה "ק וז"ל  אחותנו ', את יעשה  הכזונה  ויאמרו הארץ... ביושב

כן  ואם העמים , בעיני ריחו שהבאישו על עליהם  כעס זאת כל  ועם  דינה , עם  נעשה אשר את ידע  יעקב גם דהלא

אחותנו ', את יעשה  'הכזונה - תשובתם הייתה נעשהמה שכבר דבר על כלל  לכעוס  שלא  חכם  אדם  מדרך כי ונראה ,

בכעסו יפעול  מה  כי לתקנו , אפשר אי הוא וכבר  נעשה, שכבר דבר על  הכועס חכם איש  לפעמים  רואה אתה ואם ,

על כועס  שאביהם השבטים ראו כאשר ולזה עתה, שאירע  מה שוב  ייעשה לא בשנית כזאת יארע  שאם בכדי רק

העמים, בעיני שוב  ריחו  את יבאישו לא בשנית כזאת יארע  שאם שכוונתו הבינו לתקנו, אפשר ואי היה  שכבר מה 

אחותינו' את יעשה 'הכזונה  בתמיהה לו אמרו עתיד)לכן והלאה(בלשון מהיום כי בשנית , כזאת יארע לא ממילא הרי ,

כעת. לכעוס  יש  מה  על  כן ואם ביותר, עליה ישמרו
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 )לב, ה(עתה  עד ואחר גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר כה

 אותי לשנוא כדאי אינך גר, אלא וחשוב שר נעשיתי לא - כתב רש"י: "גרתי
 .בי" נתקיימה לא שהרי לאחיך, גביר הוה שברכני אביך ברכות על

לאחיך", והרי לא נתקיימה  גביראמר יעקב לעשיו, אבינו יצחק ברכני "הוי 
לא נתקיימו, ונשארו רק  – "גביר"מתוך המילה  ב' י'יינו האותיות , דהבי

, שאני נחשב כגר. וזה מה שכתב רש"י לא נעשיתי שר ג' ר'שני האותיות 
    ."בי"וכו' שהרי לא נתקיימה  "גר",וחשוב אלא 

 )גבעת פנחס(         
 )לב, ה( עם לבן גרתי

 ג"ותרי גרתי הרשע לבן עם כלומר ג,"תרי בגימטריא , "גרתיי"רשכתב 
 הרעים". ממעשיו למדתי ולא שמרתי מצות

איתא במדרש )הובא ב'חמשה מאמרות' וב'דמשק אליעזר' ועוד( שיעקב 
שמר רק את השבת. ויש להבין האיך עולה בקנה עם חז"ל ששמר תרי"ג 

 מצוות?
עוד יש להבין, במה שכתב רש"י שיעקב אמר "ותרי"ג מצוות שמרתי", 

שמסופר, שאחד בא אל הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב, ונקדים, עפ"י מה 
וסיפר ששידך את בתו, והתחיל לשבח בפי הרבי את החתן, ואמר שהחתן 
הוא מתמיד גדול, אולם הרבי לא גילה שום סימני התפעלות, המשיך ואמר 
שהחתן מתפלל בהשתפכות הנפש ובדבקות, ושיש לו מידות טובות, 

ת. הוסיף אותו אחד ואמר שהחתן גם והרבי לא מגלה שום סימן התפעלו
יודע לשיר יפה, כאן נענה האדמו"ר ואמר: הא, זה מעלה מיוחדת! והסביר: 
זה שהחתן יושב ולומד ומתפלל ושיש לו מידות זה לא שבח, זה מדינא, 
זה מהדברים שמוטלים על כל יהודי לעשות, אמנם, לשיר יפה זה כבר 

 הרבה אנשים...מעלה שלא מחוייבים בה וזה מעלה שאין ל
לז, ב( שיחזקאל הנביא אמר  ובאמת, שיסוד זה כבר איתא בגמ' )חולין

 אכלתי לא וטרפה ונבלה מטומאה לא נפשי הנה אלקים' ה אהה "ואומר
פגול" אומרת הגמ' שא"א להבין את  בשר בפי בא ולא עתה ועד מנעורי

הדברים כפשוטם, כי לא יתכן שמתפאר הנביא בזה שקיים התורה 
טו. לפי"ז נשאלת השאלה, מה השתבח יעקב אבינו ששמר את כפשו

 התרי"ג מצוות? זה הרי חובה על כל יהודי!
 אדם של ברייתו ה"א( "דרך ו פרק דעות )הלכות הרמב"םידועים דברי 

 אנשי כמנהג ונוהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות
 תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך מדינתו

 שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי
 ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה הוא ממעשיהם ילמוד

 וכו'". 'וגו האיש אשרי ואומר ירוע כסילים
יוצא אם כן, שלהיות בחברת רשעים ולא ללמוד ממעשיהם, זהו בעצם נגד 

מה שאמר יעקב, "עם לבן גרתי" ומצד הטבע הטבע, א"כ, מובן היטיב שזה 
הייתי לומד ממעשיו, ואעפ"כ "תרי"ג מצוות שמרתי", וזהו אכן שבח גדול 

 למאוד. )ראה כעין רעיון זה בספר "מחשבת מוסר"(
בזה מובן גם כן המדרש הנ"ל, שהרי יעקב אבינו היה כל השבוע בשדה, 

ימי השבוע לא  ולא ראה את לבן, אבל בשבת חזר לביתו, יוצא שבמשך
היה את הניסיון, רק בשבת, וזה מה שאמר המדרש, שבוודאי שיעקב שמר 
את התורה גם במשך ימי השבוע, אבל בשאר הימים לא היה בזה רבותא 
יתירה כמו בשבת, ועיקר גדלותו היה בשבת בחברת אותו רשע ולא למד 

 ממעשיו.
למוד מהשני, ונסמיך לכאן סיפור )מובא גם ב'להגיד'( מעניין זה של ל

ר' דוניש מטלז ז"ל היה מהגבירים הגדולים והיחידים  מזוית מעניינת:
שכספם לא אבד בעת המהפכה ברוסיה. הוא נשאר גביר והגדיל את 

רבים וטובים היו  רווחיו. שמו נודע כערליכער גדול ובעל חסד מפורסם.
יות נוקשים על דלת ביתו לצדקה והיו נענים ביד רחבה מאוד. הוא זכה לה

 מגדולי תומכי התורה בדור.

כשהאלטער מנובהרדוק היה מגיע אליו לבקשת   סיפר ר' שלום שבדרון:
צדקה, ר' דוניש היה פוסע לעבר הכספת, פותחה בצהלה, ואומר: "קח ר' 

 ור' יוזל היה לוקח!...  ככל שתחפוץ". –יוזל 
הוו עובדא שפעם הגיע אל ביתו תלמיד חכם מפורסם ובקש בתחנונים 

מען מטרה נעלה לאיזה דבר מצווה. הוא ביקש סכום מסוים )סכום גדול( ל
 אך ר' דוניש נתן לו הרבה פחות מהסכום שביקש.

 אותו תלמיד חכם היה מאוכזב, וללא מחשבה נוספת שאל שאלה אישית:
כשר' יוזל מנובהרדוק מגיע לכאן, כך אומרים, אתה פותח לו את אוצרותיך 

פחות  –אני או המטרה שלשמה אני אוסף ואומר לו קח כרצונך. האם 
 חשובים בעיניך?

ענה לו ר' דוניש, כשצלצלתם בפעמון וראיתי אתכם, הבחנתי שאתם 
לבושים בבגדים נאים, למה? יש לך סיבה פשוטה, התכוננתם הרבה בבית 
וגיהצתם את הבגדים כי הולכים לפגישה עם דוניש. וכשנכנסת, נתת לי 

עד שאני התיישבתי ולא התחלת לדבר עד ללכת ראשון, לא התיישבתי 
שסימנתי לך, ולמה אתה מכבד אותי? כי יש לי כסף? אם כך, אמרתי 
לעצמי, אני לומד ממך שהכסף זה דבר חשוב ואשמור אותו אצלי. אבל 
כשר' יוזל מגיע הרי הוא נכנס לתוך החדר ומתחיל מיד להטיף לי מוסר עם 

לא הכל זה כסף. כשאני שומע  ניגון: דונישקע דונישקע מה יהיה איתך,
את זה אני לומד ממנו שכסף לא שווה כלום, ואני נותן לו כמה שרק רוצה 

 שלפחות יעשה עם זה חסדים... 
 )ציוני תורה(                                        

 )לב, ה(עתה  עד ואחר גרתי לבן עם
ים שלכן אמר המפרשים מביא עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי.וברש"י, 

יעקב לעשיו ששמר על תרי"ג מצוות, היות שיצחק אמר לעשיו "והיה 
כאשר תריד וכו'" שכאשר לא ישמור יעקב על המצוות יזכה עשיו בברכות, 
וכעת הרי בא עשיו על דבר הברכות. אמר יעקב לעשיו תדע לך ששמרתי 

לאה וניכר מכאן נקודה נפ על תרי"ג המצוות, ואין ביכלתך לקחתם ממני.
בדרגת הענווה של יעקב אבינו, שאף כשהיה צריך להעיד על עצמו ששמר 
על המצוות לא אמר זאת בפה מלא: שמרתי על כל המצוות" אלא דרך 
רמז וגימטרי' "עם לבן גרתי", שכן "יהללוך זר ולא פיך", ויעקב לא יכול 

    להוציא שבחים על עצמו בפה מלא.           
 ( )רעיונות            

הנה בביתו של לבן הי' יעקב אע"ה מוטרד מאוד, והי' לו ביטול תורה הרבה 
ע"י עסקיו עם לבן שלא הניחו להרגיע כלל והוצרך לחשוב תחבולות איך 

ואילמלא לא בא עליו לבן בעקיפין והי' לבו מופנה  להנצל מרמאותיו. 
 להיות עמל בתורה לא הי' מכניע עצמו לעשו כל כך, דבזמן שקולו של
יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו )מדרש ילקוט פ' 
קטו( ובלא"ה אין שליטה לידי עשו, והיינו ששלח לו: אל תתמה במה שאני 

 מ"מ לא הי' ביכלתי ללמוד ששמרתי תרי"ג מצותמכניע עצמי אליך הגם 
"מעשיו ע"י  "ולא למדתי"מחמת מעשיו הרשעים של לבן והיינו דאמר 

אבל כשיעזרני השי"ת ויהי' לי הרחבת הדעת ללמוד וללון של לבן,  "הרעים
 בעומק הלכה אז בלאו הכי אין הידים ידי עשו.

 ערוגות הבושם()                                                                         
כאשר שהה מרן הגרי"ז זצ"ל מבריסק בעירת המרפא "קריניצא" היה שם 

זמן גם הרב של לעמבערג, חתנו של רבי לייב ברוידא זצ"ל. פעם  באותו
אחת כשטייל מרן הגרי"ז זצ"ל ברחובות העיר לצורך בריאותו, נתלוה אליו 

 הרב הנ"ל, וחזר בפניו על דבר תורה שאמר לבני קהילתו בשבת. 
הנה כתוב בריש פרשת וישלח שאמר יעקב אבינו ע"ה "עם לבן גרתי" 

"ג מצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים". ומביא רש"י "ותרי
ולכאורה קשה האיך היה ביכולתו של יעקב אבינו לשמור על כל התרי"ג 
מצוות, והרי לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, ובודאי היה בכל עת מפריע 
ליעקב כאשר בא להתפלל וללמוד, והיה עומד עליו לבלבלו ולהטרידו... 

כוון יעקב באומרו "ויהי לי שור וחמור" אולם התירוץ הוא, שעל זה הת
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דכוונתו לומר שלבן היה בעיניו כשור וחמור, שלא התחשב בו ולא התפעל 
 ממנו כלל, ולכן לא למד ממעשיו הרעים. 

כאשר הלך הלה, אמר מרן הגרי"ז זצ"ל כי אף אמנם שאין זה הביאור הפשוט 
ות כפשוטן[ מכל בפסוק ]שהרי כתוב ועבד וגו', משמע דאיירי דהוו ליה בהמ

מקום עצם הדבר נכון הוא שאם נותנים חשיבות במידה כל שהיא לרשעים 
 אף בדבר פלוני או בתכונה פלונית שלהם על כרחו ילמד ממעשיהם... 

משא"כ כשמבטלם האדם בליבו לחלוטין, והם חשובים בעיניו כבהמות ממש, 
אצלו כשור  כ"שור וחמור", אזי לא ילמד האדם מהם מאומה שכן חשובים הם

 וחמור. 
והביא מרן הגרי"ז זצ"ל לדברי הרמב"ם בהלכות דעות פ"ו ה"א "דרך ברייתו 
של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו וכו" ומדגיש 
        הרמב"ם "רעיו וחבריו" כי כאשר הם אצלו "כשור וחמור" אינו נמשך אחריהם.

 )עובדות והנהגות לבית בריסק( 
 )לב, ח(   לו ויצר מאד יעקב אוייר

וירא שמא  –יש להבין ממה פחד יעקב, ומהי הכפילות "וירא" ויצר"? וברש"י 
 יהרג וייצר שמא יהרוג את אחרים.

", שכשהרגיש יעקב שיש לו מורא "אהבת יונתןפירש וכן הוא ב"מלבי"ם" ה
בליבו, מיד "ויצר לו" על כך שהוא מתירא, ודאג על שאינו שלם במידת 

 בטחון.ה
תרצו ש"אחרים" היינו רבי מאיר, שיצא מבני בניו של עשיו.  מהמפרשיםהרבה 

וחשש יעקב שמא יהרוג הוא את "אחרים" שאם יהרוג את עשיו לא יוולד רבי 
 מאיר.

מבאר לפי הנ"ל, שהרי יעקב קנה את הבכורה מעשיו, והיה זה  ב"אמרי שפר"
יה עבודה בבית המקדש,  קנין על "דבר שלא בא לעולם", שהרי עדיין לא ה

ורבי מאיר הוא ס"ל שקנין שבדבר שלא בא לעולם קונה )יבמות צג(, ויעקב 
אבינו טען ש"קים לי" כרבי מאיר, אבל כעת שאם יהרוג את עשיו, ממילא לא 

 יצא ממנו רבי מאיר, וממילא תיבטל המכירה. 
ואהרגה מפרש שיעקב ידע שעשיו אמר "יקרבו ימי אבי למות  בכלי יקרואילו 

את יעקב אחי", וכיוון שראה יעקב שעשיו בא להרגו, חשש שאולי כבר 
נסתלק יצחק, וזה הכוונה "וירא יעקב" מעצם זה שעשיו רוצה להרגו, "וייצר 

      לו" שמא מת אביו יצחק.                                                 
 )לב, ח(   לו ויצר מאד יעקב ויירא

אפשר לבאר   אחרים". את הוא יהרוג אם לו ויצר יהרג, שמא יירא"ו י"כתב רש
 לו שהיה צרפת, במלך שפעם היה ,'חי איש בן'ה שמביא רבינו מעשה פי על

 נסתרות תמיד לו מגיד והיה באצטגנינות, ובקי בכוכבים חוזה חכם יועץ
 והנה ויכבדהו, ויעשירהו חכמתו, לרוב מאד בו מאמין היה והמלך ועתידות,

 היועץ על הרע לשון שדיברו רכיל הולכי ידי על עליו, המלך לב נהפך אחד םיו
 ממלכותו, להדיחו המלך אויבי עם קשר היועץ קשר שכאילו בו, קנאתם מרוב

 בדברים עמו להיכנס בדעתו ועלה היועץ את לפניו להביא אומר גזר ותיכף
 . במלכות מורד כדין יהרגנו טרם
 יש האם בשאלה, המלך פנה המלך, לפני םבכוכבי החוזה הובא כאשר והנה
, המלך לו אמר, ויש יש החוזה ויאמר כאלה? בעתות לך צפוי מה לחזות בידך

 פניו, נגד רעה כי שהרגיש מאד החוזה ויבהל, מותך יום לי נא הגידה כן אם
 למראה בחכמה כן ויעש שלפניו, בלוחות הכוכבים במשטר לחשוב ויתבונן

 רגעים איזה ואחר והמזלות, הכוכבים במשטר אהרו הוא כאילו המלך עיני
 המלך, אדוני למלך: ויאמר עליו נופלת גדולה חשכה אימה והנה פניו השתנו

 ידי על כי מאוד לי צר אולם ראשי, על מרחפת גדולה סכנה כי לי גילו הכוכבים
 על ולא ג' ימים, המלך של מותו יום לפני יהיה מותי שיום לי נודע הכוכבים

 ...האדירה ממלכתו וקץ קצו קרב כי המלך, אדוני על אלא דואג יאנ עצמי
 ויירא ופחד, אימה עליו הטילו החוזה דברי כי אזניו, למשמע המלך וישתומם

 המלך שם ואדרבה, המלך, לפני זכאי ויצא משפטו לאור הוציא ואז בו, לנגוע
 חריתבא יבואו חזונו שדברי האמין כי ילך, אשר בכל היועץ את ללוות משמר
 הנה והנמשל, ."בעליה תחיה החכמה" ג"י' ז קהלת נאמר זה ועל הימים,
 ביום ימותו ועשו שיעקב נתנבאה שרבקה ג("י )סוטה חכמינו דברי ידועים

. לכן פחד יעקב שמא יהרוג "אחד יום שניכם גם אשכל למה" שנאמר כמו אחד
יוסף בשם  )לבוש      את אחרים שאם יהרוג את עשיו, הרי גם הוא ימות.  

 (זצוק"להגר"ע יוסף 
לפליטה.  הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבוא אם ויאמר

 )לב, ט(
 על מה הסתמך יעקב שהם ישארו לפליטה?

 רחוקה היתה אחת שמחנה במדרש איתא תירץ כך: דהנה חנוכת התורהבספר 
 רבקה והנה. הראשונה בהמחנה הלך שיעקב וידוע. יום מהלך השניה ממחנה

 כן אם. אחד ביום ימותו ועשו שיעקב אחד יום שניכם גם אשכל למה אמרה
 הוא גם עשו ימות כן אם בתוכם ויעקב ראשונה המחנה עשו יהרוג אם זה לפי

 והא יום מהלך דרך היה השניה מחנה עד דהא. השניה להמחנה שיבא קודם
 כרחו על יההשנ המחנה יהיה כן אם. לעיל כנזכר אחד ביום שימות עלול הוא

 )חנוכת התורה(        לפליטה.
, שהיות ותפילה עושה מחצה, ידע שמחנה אחד וודאי במפרשיםעוד יש 

 ישאר.                                                                                               
 )לב, כז(השחר  עלה כי שלחני ויאמר

הביא לבאר, שידוע  עבודת ישראלר שירה. בספה"ק וברש"י, שהגיע זמנו לומ
שהשטן בעצמותו אינו רוצה שישמעו לקולו ושיחטאו, אלא שתפקידו הוא 
לפתות את האדם, כדי שיתגבר האדם ויקבל שכרו על זה, ואם מפתה אדם 
לעבור עבירה, תקוותו שהאדם לא ישמע איליו, ואם האדם נכשל, הרי זה 

 מצערו.
ו שהיה בעל כח גדול, ובכל זאת לא השתמש בזה לשום והנה כאן יעקב אבינ

תאוות, וכעת שנלחם עמו בפנים בפנים, והתגבר על היצר, הרי שהמלאך שמח 
שמחה גדולה למאוד, שיעקב אבינו עמד בצדקתו ונצחו, וממילא הגיע זמנו 

 )עבודת ישראל(                         לומר שירה על שיעקב אבינו נצחו.
 )לג, ג( .לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיווהוא עבר 

ע"ה כראוי בזה  הנה נודע הסתירה בדברי חז"ל אם עשה יעקב אבינו
המדרש והזה"ק, דבזה"ק שבחוהו  שהשתחוה לעשיו הרשע, ונחלקו בזה

לילה  טענות' כדרך הרה"ק מבעלזא שהיה קונס עצמו כל ובמדרש 'טענו עליו
 מה עונות במחשבה...על מה שחטא בכמה וכ

מהר"א שקונס את עצמו  וכנודע מה שסיפר דודי רבי יצחק לנדא ששמע את
 על העבירה שהלביש את

לרבי את הציצית והם  הטלית קטן הפוך, ואמר לו ר' יצחק הלא אני הלבשתי
לו מהר"א 'נדמה לי שהיה לך רצון להלביש את  היו ישרים ולא הפוכים? אמר

בסדר', מוכרח  לא יכול לצאת מחשבון הנפש ש'הכלהפוך'. כי יהודי  הט"ק
 התשובה. למצוא משהו שיחול עליו מצות

איך פחד יעקב והלא ה'  וכתב האבן עזרא 'ויירא יעקב מאד וייצר לו', שואלים
שמא שגג במחשבתו, וממילא בעבור זה לא יהיה  הבטיחו, אלא שיעקב פחד

אריך בדברים עם לבן שה עמו. והרמב"ן כתב שנתיירא יעקב שחטא בזה ה'
הפרשה כמה וכמה 'עונות ופשעים', כמ"ש רש"י  בסוף פ' ויצא. וכן יש בהמשך

עשיו הרשע, 'לכך  המדרש שכיון שהכניס את דינה בתיבה שלא יראה דברי
 תחזירהו למוטב, ולכן נפלה ביד שכם. נענש יעקב' שמנעה מאחיו, שמא

הרשע, והלא כל  לעשיו והקשה הסבא מקלם איך בקשו מיעקב שישיאנה
משליכה לפני הארי? ותירץ בדרך תורת ליטא,  המשיא בתו לעם הארץ כאילו

את המכסה  שהיה צריך להחביא את בתו דינה בתיבה, אך כשסגר הן אמת
ושם תפסוהו על משהו שלא היה רק  של התיבה, היה שם סגירה מדי חזקה,

דמשהו  מעשיו, אלא שעשיו לא יזכה בה, היה שם משהו כדי להצילה
 )הגרמ"י רייזמן(                                                       במהירות סגירת התיבה...

 למצוא חן בעיני אדוני...
עשו שואל את יעקב: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", ויעקב עונה: 

 "למצא חן בעיני אדני".
זו המנחה  -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 

ששלח יעקב, ולפי זה מובנת תשובת יעקב: המנחה, אכן, הגיעה כדי למצוא 
 חן בעיני עשו ולשכך את כעסו.

על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, 
גם עשו ואנשיו לא ישנו. כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם 

ות. מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום אחורה, תוך כדי מכות עז
 שאפילו לא יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך להתגונן מהמכה הבאה...

"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו 
הכו". המכות היו כה נוראות, עד שאנשי עשו החלו לצעוק: "עזבו אותנו, האם 

בנו של יצחק...", אולם המלאכים המשיכו להכות. יודעים אתם מיהו עשו? 
"עשו הוא נכד לאברהם אבינו", ניסו האנשים לומר, אך המלאכים הוסיפו 
להכות, לבסוף צעקו: "עשו הוא אח של יעקב", ובאותו רגע אמרו המלאכים: 

 "אם כך, הרי אתם משלנו... סליחה, זו טעות...", ועזבו אותם לנפשם...
ה הגיעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים רק נעלמו אלו, והנ

למכות ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים 
להתלות בזכותם של יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים 

 את יעקב, עוזבים אותם המלאכים לנפשם.
ו עם יעקב הוא שואל כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עש

אותו: "מי היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו 
 במשך כל הלילה האחרון? כל האנשים שלי מגובסים...".

 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...
לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת: האם המכות נועדו כדי למצוא חן 

 בעיני עשו?
י מעשה שהיה, אחד מהגדולים הגיע לארץ ישראל לפני כשמונים ויובן על  פ

שנה, האניה עגנה ביפו ורבי משה בלוי חיכה שם כדי לקבל את פניו וללוותו 
עד ירושלים, כשהגיע האורח קיבל רבי משה את פניו ועזר לו בנשיאת כל 

 הארגזים.
ד רבי משה שכר איזה ערבי עם כמה חמורים שיוביל אותם עם החבילות ע

 ירושלים, התמקחו על המחיר וסגרו על סך מסוים.
אחרי שהערבי העמיס את החבילות יצאו לדרך לכיוון לירושלים, ויהי אך יצא 
יצאו מאזור היישוב נעצר לפתע הערבי ואמר להם: אם אתם מכפילים את 

אני משאיר אותכם כאן יחד עם החבילות  –הסכום הרי שאנו ממשיכים, ולא 
ממקום יישוב. האורח נבהל למשמע האיום של  באמצע הדרך הרחק

הישמעלי אך רבי משה לא נבהל, הוא ניגש הישר אל הערבי ונתן לו שתי 
סתירות בפנים ותוך כדי כך הרים עליו את קולו "אתה ממשיך ישירות עד 



 

 ג 

לירושלים בדיוק במחיר שסיכמנו!!!" הערבי התיישב מיד על החמור והמשיך 
 מה שהם אומרים. בנסיעה בכניעה גמורה לכל

בשלב מסויים פנה האורח אל רבי משה ואמר לו, אני לא מבין את הערבי, 
מתחילה מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר, אם הוא ידע שהוא יותר חלש, אז מה 

 הוא איים ואם באמת הוא לא חלש מדוע נכנע מיד?
טבעם של אמר לו רבי משה, אסביר לך, עם הערבי צריך לדבר בשפתם, 

אלו, שאם לא דורכים עליהם הם מנסים להתקומם נגדך, אבל אם  ישמעלים
אתה מראה לו יחס של כח אז לא רק שהוא נכנע בפניך אלא שהוא נהפך 

 למעריץ שלך...
בזה יובן מה שכתוב כאן, עשיו שאל למה קיבלתי מכות, יעקב ענה לו שעל 

ח הוא ידי המכות הוא ימצא חן בעיניו כי הגוי הזה כשהוא רואה שיש לך כ
                                                                  נהיה מעריץ שלך...

 )הר"א דיסקין(                   
 )לג, יד( יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי

זי"ע על דברי הגמ'  ראיתי דיבור נאה בייטב לב בשם הרה"ק מבארדיטשוב
וירדו גשמים, ואמר כל העולם בנחת  לך ברחובבתענית כד: על רחב"ד שה

צלותא  ופסקו הגשמים, אמר רב יוסף 'מה אהני לגבי רחב"ד וחנינא בצער,
דרכים בשעה שישראל  דכה"ג שהתפלל ביוה"כ שלא יכנסו תפילת עוברי

 רחב"ד היה חי בזמן שביהמ"ק היה קיים, ואיך לא צריכים לגשם'. וצ"ע שהרי
צ"ע האם רחב"ד  ה"כ בגלל דברי רחב"ד, ועודנתקבלה תפילת הכה"ג ביו

אוהב ישראל. וי"מ דכיון שהוא שורש  אכפת לו שכל העולם בנחת, והרי הוא
מכן,  דורו, ממילא אם לא ירדו גשמים עכשיו, ירדו לאחר צנור הפרנסה לבני

עניו ושפל רוח הרי לא יתכן  כי הוא כבר ימשיך להם פרנסה. אך מסתמא היה
 משום נוחיות שלו? גשמיםשהוא יעצור את ה

דרכים והולכי דרכים,  ופי' הרה"ק מבארדיטשוב שיש שני מיני אנשים, עוברי
וארעא, הוא עובר דרכים, כי הוא צריך  יהודי שאינו צדיק דאחיד בשמיא

הוא  יורק והוא צריך לעבור בדרכו הרבה מקומות. ממילא להגיע עד ניו
ישראל יש דרכים באמצע  ב מלכיבאמצע הדרך, וכן בדרך קצרה, מכאן עד רחו

 להגיע למטרה שלי. זהו 'עובר דרכים' שאני צריך 'לעבור' אותם כדי
שם, הוא צריך להיות  אך המדרגה היותר עליונה שכל אמה וטפח שהוא נמצא

לחשוב מחשבה של קידוש השם, לברך  שם, לחשוב שם אנכי ה' אלקיך,
ה',  ולהתבונן מגדולת נפשות, ולהתפעל מפרח ושושנה וכו' שהכל, ובורא

יהודי צריך לזכות למדרגת  יהודי כזה אינו עובר דרכים אלא 'הולך דרכים'. וכל
באמצע יש בהם מטרה ותכלית. כדרך אור  'הולך בדרך', שגם התחנות

 והמגיד זי"ע. הבעש"ט
  סיפור השגחה פרטית נורא

ני עם ח' אנשים מב סיפר האדמו"ר מפיטסבורג מאשדוד זצוק"ל, הוא נסע
עורכת שעתיים מפטסבורג לניו יורק, כיון  קהילתו לחתונה בניו יורק, הטיסה

להמשיך,  שהתחילה הטיסה הודיעה הטייס שהמטוס בסכנה ואי אפשר
הודיעה שיש במקום נדח שדה  הציבור נכנס ללחץ גדול, ולאחר כמה דקות

והוא נוחת שם להנצל מסכנה. האדמו"ר הסתובב  תעופה קטן באמצע מדבר
עד שיבא מטוס  הלוך ושוב, ודיבר עם חסידיו, ועכבו אותם כמה שעות שם

כך, הגיע זמן מנחה, וחשבו האיך  חדש לקחת אותם לניו יורק. כיון שראו
 עם ח' חסידים הרי ט', והאיך יהיה להם מנין, יש קבלה יתפללו הרי הוא רבי

ל, כי לו יוצא מן הכל מהבעש"ט שכל ט' יש להם עשירי, ומסתמא כל כלל יש
להכנס לאחד הבנינים דשם שיוכלו להתפלל  היו כל המטוס גויים. וביקש הרבי

שהוא מקום ענק  הדעת, כי אותו שדה התעופה היה מיוחד לחקלאים, בישוב
הגידולים ושולחים אותם לניו יורק, וניגש  של חקלאות ושם אורזים משאות

ותו איפה יש א החסידים לבעלי הטרקטורון שנושא את הארגזים, ושאל אחד
חיוור והתעלף, וביקש כוס מים  מקום להתפלל. הנהג של הטרקטור נהיה

 שנתאושש סיפר להם שהוא יהודי יליד וויליאמסבורג לשתות. לאחר
מדחי אל דחי ובניו  וירד [המעשה היה בשנת תש"כ]ממשפחה חסידית, 

ענה וכו', ויהי בלילה ובא אביו בחלום בט שייכים לאומות העולם רח"ל וכו'
הארצייט  שומר על היארצייט שלי, הרי אתה הבן יחיד שלי, היום מדוע אינך

לו הבן בחלום, הרי כבר נפלתי  ואתה צריך להתפלל במנין ולומר קדיש. אמר
 ולתפילה, ואיפה יש לי מנין לומר קדיש כאן במקום מדחי אל דחי, מה לי

יש. וכך סיבב ויאמר קד עבודתי. בסוף הבטיח לאביו שאם יהיה מנין יתפלל
התפלל בציבור ואמר קדיש לעילוי נשמת אביו.  הקב"ה ובאו ט' אנשים והוא

 נתקרב היהודי ונהפך לחסיד פיטסבורג נלהב... וכך
דרך', הוא היה צריך  הרי שהרבי מפיטסבורג לא היה 'עובר דרך' אלא 'הולך

לאביו שבשמים, וכך צריך כל יהודי  להיות במקום ההוא, לקרב נשמה

כל,  הולך דרך', הגם שלא תמיד רואים סיפורים כאלה לעין' וקק להיותלהשת
שדה התעופה, שאתה  אבל באותו שדה התעופה היה ניצוץ קדוש באותו

ההוא ובזמן ההוא, וגם זה יכול לגרום  היית צריך להעלותו דווקא במקום
רק  או יבא בזמן, כשיהודי יודע שמה' מצעדי גבר כוננו, ולא שהמטוס ייאחר

 עליון. רכו יחפץ, אלא כל פסיעה ופסיעה יש לה חשבוןד
יפסקו גשמים, התפלל רק  וכ' הרה"ק מבארדיטשוב שכשהתפלל הכה"ג שלא

דרכים' יהודי שהוא ממהר לדרכו והגשם מפריע  'אל יכנסו לפניך תפילת עוברי
ממילא נדחה הוא  תעלה תפילתו, שהרי אינו מחשיב את אמצע הדרך, לו, אל

אליו שהוא 'הולך דרך', הרי הוא עובד את  ברכה, אך צדיק ונלוהמפני הגשמי 

רצון  ובכל פסיעה, ממילא הוא טוען לפני הגשמים, אני עושה ה' בכל מקום
רב יוסף מה אהני תפילת  קוני, ממילא נדחה הגשם מפניו. זהו התפעלות של

 כזה לא התפלל הכה"ג כלל. כה"ג לפי רחב"ד, שכלפי צדיק
חסיד אליך לעת  מש"כ בתהלים לב. 'על זאת יתפלל כל כתב הייט"ל ע"פו

יגיעו' שלא יבואו לו שטף מי גשמים  מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא
הוא תפילת הכה"ג? 'אשכילך ואורך, בדרך זו תלך', שתהיה  בדרכו, איך ימנע

 שטף מים רבים בדרך. הולך דרכים ולא עובר דרכים, אזי לא יבואו לך
דרך, כמו שנאמר  יעקב, יעקב אבינו עובר דרך אלא הולךה שאמר עשיו לוז

ללכת עמו, אומר לו יעקב, סליחה, 'יעבור  ויעקב הלך לדרכו, כשעשיו מבקש
לרגל הנצה"ק  אתה עובר דרך ולא הולך דרך, 'ואני אתנהלה לאטי' נא אדוני',

יוסף לאחיו, אל תפסיעו פסיעה גסה,  שאני צריך להעלות בדרכי, וזה שאמר
                              תהיו הולכי דרכים ולא עוברי דרכים. א מחיה. רגזו בדרך,אל ת

 )הגרמ"י רייזמן(

  מאוצרות המגידים 
 )לב, כג(ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו 

ה ונעל בפניה, שלא רש"י מביא את דרשת חז"ל: "ודינה היכן היתה? נתנה בתב
יתן בה עשו עיניו. ולכך נענש יעקב, שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב, 

 ונפלה ביד שכם".
והתמיהה גדולה: אם יעקב אבינו היה בא לשאול דעת תורה אצל כל אחד 
מזקני הדור: יש לי בת שקוראים לה דינה, ויש לי אח שקוראים לו עשו. האם 

יש סכוי שתחזיר אותו בתשובה? מצד שני, לקחת אותו לחתן לבתי משום ש
יתכן בכך אני כופתה ונותנה לפני הארי, וגורם לה להיות אשתו של עשו עם 
ילדים כמו אליפז... מה גדול הדור היו פוסקים לו? הרי התשובה, לכאורה, 

 ברורה.
כאן כתוב שהיתה עליו תביעה! חז"ל קוראים עליו את הפסוק )איוב ו, יד(: 

 חסד" משום שמנע מאחיו את האפשרות לחזור בתשובה."למס מרעהו 
 מה הבאור בזה?

בעלי המסור אומרים, שאכן לא היתה תביעה על יעקב על כך שנעל את דינה 
בתבה. כך היה עליו לעשות. התביעה כלפיו היתה, שהיה עליו לנעול אותה 

 עם אנחה, עם שברון לב, על אחיו שלא חזר בתשובה.
שכן לא כתוב שהתביעה היתה על מה שהוא לא  זהו באור על דרך הדרש

 עשה.
עוד נראה לבאר, שלא מדובר כאן על "קום עשה", שהיה על יעקב לשדך 
בפועל ביניהם, אלא התביעה כאן היתה על שלא השאיר את הדברים 

 להסתדר מעצמם, שיהיה משמים מה שיהיה.
מה אז  – שלו, ודינה בת שלו בןשל יעקב אלא  אחכי הנה, אם עשו לא היה 

יעקב היה עושה? אף אם נאמר שלכתחילה לא היה משיא אותם זה לזה בקום 
ועשה, אבל האם גם אז היה נועל את דינה בתבה, או שהיה משאיר זאת 
להנהגת שמים? צריך לזכור, שהראש של עשו קבור בקברי אבות, משום 

שגות שסוף כל סוף הוא גדל בבית של אברהם, יצחק ורבקה, והיו לו דעות וה
גבוהות. הבעיה המרכזית שלו היתה המלחמה המתמדת בין ידיעותיו 

 לרצונותיו ותאוותיו, והוא לא השכיל להתגבר על התאוות.
סביר להניח, שאם עשו היה בנו, ההנהגה שלו היתה להשאיר זאת להנהגת 
שמים, ולא היה נועל את דינה בתבה. אמנם מחד גיסא יש סכון גדול שעשו 

בה, אבל מאידך גיסא יש סיכוי גדול שהיא תצליח להחזיר לא יחזור בתשו
בתשובה את מי שגדל בביתם של גדולי האומה וספג את השקפת עולמים. 
סביר מאד להניח, שלמען בנו הוא היה לוקח את הסיכון ומשאיר לקב"ה 

 לגלגל אתה ענינים.
אלא מאי? עשו לא היה בנו אלא אחיו, והתביעה על יעקב היתה: למה לא 

 תנהגת עם אחיך כמו שהיית מתנהג עם בנך?ה
אינני מקנא במנהלי מוסדות, ראשי ישיבות או מנהלי סמינרים, שעומדים 
בנסיון שהוא דיני נפשות ממש: יש במוסד תלמיד מקולקל וגיים חשש 
שיקלקל אחרים, והשאלה העומדת בפניהם היא האם להוציאו מהמוסד או 

ם להתקלקל בגללו, ומאידך, בדורנו לא? מצד אחד, תלמידים נוספים עלולי
הוא לא ילך לישיבה אחרת, הוא ילך לרחוב! ונורא  –אם זורקים בחור מישיבה 

נוראות לחשוב מה יצא ממנו ומכל הדורות הבאים אחריו. מדובר על דיני 
 נפשות, לכאן או לכאן.

זצ"ל אם לזרוק בחור, היה משיב:  רבי חיים גרינימןכשהיו באים לשאול את 
לא הייתי  –הייתם שואלים אותי על בחור אם הוא חייב סקילה או לא  "אם

יכול לפסוק, משום שצריך בית דין של עשרים ושלושה כדי לדון בדיני נפשות. 
השאלה אם לזרוק בחור מהישיבה חמורה יותר, משום שצעד כזה פרושו 

ת לאבד אותו ואת כל הדורות הבאים אחריו, לנצח נצחים! איך נוכל לקחת זא
על עצמי? לשם כך יש צרוך בבית דין של שבעים ואחד! בשביל לדון בזה עלי 
להרגיש שהבחור שעליו מדברים הוא כמו הבן שלי... כל עוד שאינני מרגיש 

 לא אוכל לפסוק בשאלה זו". –כך 
ופעם אחרת אמר רבי חיים גרינימן משפט חכם מאד: באים אלי עם שלושה 

וחמורות. השאלות הקלות הן בהלכות שבת, קלות, בינוניות  –סוגי שאלות 
דאורייתא, סקילה. השאלות הבינונניות הן בעניני רפואה, לעשות נתוח במוח 

 האם לזרוק בחור מהישיבה... –או לא לעשות, והשאלות החמורות הן 



 

 ד 

ה"חזון איש" זצ"ל הגדיר, שיש לו הרבה פעמים וכוחים עם מנהלי מוסדות: 
 מסתכל על הנשמות של אותם יחידים... הם מסתכלים על המוסד, והוא

איך באמת צריכה להיות ההנהגה? יש ישיבה של אמתיים בחורים ויש בחור 
אחד שקיים חשש שיקלקל אותם. מה לעשות? ראש הישיבה צריך להרגיש 
שכל המאתיים בחורים הם בנים שלו, וכמו כן להרגיש שאותו בחור הוא בנו, 

 זה.ולעשות את מה שהיה עושה במקרה כ
היד קלה יותר על ההדק. אבל היה אם מדובר בבן  –כשמדובר על אדם זר 

התנהגותך היתה אחרת, סובלנית יותר, מתחשבת  –שלך, מחמד עיניך 
 ומבינה יותר.

 מדוע הסתכלת על עשו כמו אח ולא כמו בן. –זו היתה התביעה על יעקב 
*** 

תי לו גמרא בפרק זצ"ל, והרא רבי אהרן לייב שטיינמןהייתי פעם אצל מרן 
"חזקת הבתים" )בבא בתרא נד ע"א(, וראיתי שהדברים שאמרתי מצאו חן 

 בעיניו, וכך אמרתי לו:
נעל, פרץ וגדר, פעולות המורות בעלות על  –כידוע, קרקע נקנית בקנין חזקה 

הקרקע. הגמרא דנה במי שמלקט זרעים מהקרקע, האם זה קנין חזקה או לא, 
זוהי  –י: אם הוא מלקט לצורך תיקון הקרקע ואומרת הגמרא שהדבר תלו

הוראת בעלות, אך אם מלקט לצורך עצמו, שהוא זקוק לזרדים להסקה 
אין זו הוראת בעלות. ומה המבחן לדעת לצורך מה הוא מלקט?  –וכדומה 

 –אומרת הגמרא: אם "שקיל רברבי ומנח זוטרי" ]לוקח גדולים ומניח קטנים[ 
סימן  –ואם מלקט את הכל, גדולים וקטנים  סימן שלצורך עצמו הוא מלקט.

 שמטרתו לטובת הקרקע.
אמרתי לרבי אהרן לייב: הנסיון של כל מרביצי התורה הוא גם על זו הדרך: מי 

סימן שהוא חושב רק על עצמו,  –שלוקח רק מציונים, מטפל רק במצוינים 
 כמו זה שמלקט רק זרדים גדולים. אולם מי שדואג גם לחלשים, ומטפל גם

 סימן שהוא חושב על טובתם של אחרים... –בהם 
ופעם אחת בא אלי ראש ישיבה אחד ואמר לו: "במישור העקרוני אין לי בעיה 
לקבל בחורים חלשים, הבעיה היא שזה יוצר פעם גדול מדי ברמה"... השיב לו 

לוי מיוחד להתקבל לישיבה אתה לא ירבי אהרן לייב: "האם גם כשמגיע ע
שיווצר פער גדול ברמה, ואתה מפנה אותו לישיבה ברמה מקבל אותו בטענה 

 גבוהה יותר?"...
כל מי שמתעסק עם תלמידים, לא משנה אם הוא מלמד בחיידר או ראש 

חייב ללמוד את פרק ל"ד בספר יחזקאל. שם  –ישיבה, משגיח או מנהל מוסד 
יש נבואה שלמה על רועי ישראל, המנהיגים, שדואגים רק לחזקים ולא 

ם: "בן אדם הנבא על רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם... את הנחלות לחלשי
לא חזקתם ואת החולה לא רפאתם ולנשברת לא חבשתם ואת הנדחת לא 
השבתם ואת האבדת לא בקשתם... ותפוצינה מבלי רעה ותהיינה לאכלה לכל 
חית השדה". בהנהגה שכזאת מוכיחים הרועים שהם דואגים לעצמם ולא 

 דם: לדאוג לצאן!ממלאים את תפקי
אינני בא, חלילה, לקטרג. הנסיון הוא גדול. יש שקולים כבדי משקל לכאן 
ולכאן: טובת הישיבה ואחריותה לרבים מצד אחד, והדאגה לא להפקיר את 
היחד מצד שני. מה שחשוב לזכור לפני כל החלטה הוא, שבדיני נפשות ממש 

 עסקינן.
*** 

מקדש, למרות שמסר נפשו עליו, וכמו דוד המלך ע"ה לא זכה לבנות את בית ה
שמתואר במזמור קל"ב בתהלים: "זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' 
וכו' אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיני לעפעפי 
תנומה, עד אמצע מקום לה' משכנות לאביר יעקב". זאת ועוד, גם בעת שברח 

עם שמואל כל הלילה את סוגית מקומו של בית מפני שאול הוא ישב ולמד 
 הבחירה.

אחת הסבות לכך שהוא לא זכה לבנותו היא, משום שאחרי שהכה את גלית, 
בנות ישראל זרקו לו תכשיטים, והיה לו הרבה זהב שאותו ידע לטובת בית 
המקדש. כעבור זמן, כשהחל הרעב בארץ, באו אליו העניים לבקש ממנו לחם, 

ם מהזהב הזה, בטענה שהזהב הזה כבר יועד לבית המקדש. והוא לא נתן לה
אתה לא  –אמר לו הקב"ה: אם כשהבינם שלי היו רעבים לא נתת להם לאכול 

 תבנה את בית המקדש!
חייבת שתהיה  –כתוב כאן יסוד גדול: אם אתה רוצה לבנות את בית המקדש 

ש בלי לך הזכות הזאת שאתה דואג לחלשים! אי אפשר לבנות את בית המקד
 הזכות הזאת!

הדברים אמורים גם ביחס לכל מקום תורה: הזכות הראשונה שצריכה להיות 
 כדי להקים מקום תורה, היא הדאגה לחלשים.

"חזון זצ"ל הקים את ישיבת פוניבז', אם הישיבות, אמר לו ה מפוניבז'כשהרב 
זצ"ל שאי אפשר לבנות מקום תורה, וללמוד תורה, בלי שיש גם חסד  איש"

שולב עם התורה. משום כך הוא בנה, יחד עם הישיבה, את 'בתי אבות' מה
 לנצולי השואה. כי בית מקדש לא יכול להבנות בלי עזרה לעניים.

זצ"ל, מה התכלית בבנית  רבי ישראל סלנטרזצ"ל שאל את  הסבא מסלבודקה
ישיבה? והוא השיב לו: "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". ואכן זו 

 מסלבודקה כל ימיו. אנהגתו של הסבהיתה ה
*** 

 אסיים בשלושה ספורים:

הספור הראשון הוא על הרב שניידר. היתה לו ישיבה בלונדון שיצאו ממנה 
 גדולי תורה מובהקים.

פעם אחת בא אליו בחור, שעבר את המחנות, ובקש להכנס לישיבה. הרב 
שר מהחיידר, שאל אותו: "מה למדת?" והבחור השיב שלקחו אותו למחנות הי

והוא לא יודע כמעט כלום, בקושי קצת חומש. הרב ניסה להסביר לו שהוא 
 עלול להשבר בישיבה, אך הלה פרץ בבכי.

נכמרו רחמיו של הרב ואמר לו: "אוכל לעזור לך ולקבל אותך לישיבה, בתנאי 
שתמצא בחור שיסכים ללמוד אתך שעה בבוקר, ועוד בחור שיסכים ללמוד 

צהרים. תנסה לבקש מהבחורים. אבל, בבקשה ממך, תבין, אתך שעה אחרי ה
טובתך לא כדאי לך! אתה תשבר, וזה הדבר הגרוע ל –שאם לא תמצא 

 ביותר"...
הבחור עבר בין הבחורים בישיבה, מאחד לאחד, אך הללו הסבירו לו בכל מיני 
תרוצים שאינם יכולים ללמוד אתו: הם עסוקים בהכנת השעור, בחזרה על 

עיון ובבקיאות וכדומה, כך שלא נותר להם זמן ללמוד אתו. רק שני השעור, ב
בחורים הסכימו: לאחד קראו משה, ולשני טוביה. הבחור התקבל לישיבה 
ועלה ונתעלה מעלה מעלה, אין לתאר. משה זה רבי משה שטרנבוך, וטוביה 

 זה רבי טוביה וייס.
רץ ובחוץ לארץ. הספור השני הוא על יהודי מבוגר שהקים עולה של תורה בא

אלפי בנים ובנות הקימו בתים לתפארת בזכות מוסדות הקרוב שלו. לו עצמו 
 עשר ילדים, שכולם תלמידי חכמים.-יש משפחה ענפה, שנים

בהיותו בחור הוא הגיע מפרס לרב מפוניבז' זצ"ל ובקש להכנס לישיבה. הרב 
ור. שאל אותו: "מה למדת?" והוא השיב שלא למד כלום מלבד חומש וסד

שאלו הרב: "איך, לדעתך, תוכל לשמוע שעורים מרבי שמואל ]רוזובסקי[ אם 
אינך יודע כלום?" הבחור החל לבכות. שאל אותו הרב: "למה אתה בוכה"? 

 והלה השיב: "נפשי חשקה בתורה".
הרב מפוניבז', עם אהבת התורה שיקדה בו, לא יכול היה לעמוד בזה, ואמר 

 ך בחורים שילמדו אתך. התקבלת לישיבה!"לו: "אהפוך את העולם לסדר ל
בזכות זאת היהודי הזה, כאמור, הקים משפחה ענפה לתפארת, וקרב אלפים 

 לאביהם שבשמים.
הספור האחרון ארע באחת הישיבות, בבחור שסרח וצוות הישיבה החליט 
שצריך להוציאו מהישיבה. כל תחנוני ההורים לא שינו את ההחלטה. נגש 

חטאתי, עויתי, פשעתי!  –אש הישיבה ואמר: "אמת ויציב הבחור בעצמו אל ר
אני חייב מיתה! אולם האם גם הילדים שלי, הנכדים שלי, גם הם חייבים מיתה? 

 האם חשבתם גם עליהם?"
 "אתה צודק! תחזור לישיבה"... ראש הישיבה שמע את הדברים ואמר:

 דורש טוב( –)הגר"א דיסקין 
 )לב, ד(. אחיו ארצה שעיר שדה אדום וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו

וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, ב"ר )רש"י(. וביפ"ת )כאן( מביא 
מהילקוט, שהיה מבקש לשלוח שלוחים אל עשו ולא היה אדם רוצה לילך 

 שהיו מתיראים, עמד ושלח מלאכים.
ואינו מתיירא מהם כלל!  -הנה לפנינו דבר פלא, עשו נפגש עם מלאכים ממש 

ם היה עשו כפי המצטייר בעינינו, כגס ושפל, הרי שהיה צריך להתיירא וא
 ולפחוד מפגישת המלאך, ונמחיש מעט האיך נראית פגישת אדם עם מלאכים.

 פגישה עם מלאכים
מעשה בהחפץ חיים זצ"ל אשר סיפרו בעצמו לפני תלמידיו, ור' שלום 

ל, ואנו שמענו שהיה בין השומעים, סיפר זאת לר' ברוך בער זצ" -מאיששוק 
את כל המעשה מפלוני שנחבא בחדרו של ר' ברוך בער בעת שר' שלום 

 מאיששוק סיפר זאת.
 וכה סיפר החפץ חיים:

בהיותי בן חמש עשרה שנה, פתח הח"ח, נסעתי ללמוד בישיבתו של ר' 
נחומקה הורודנער זצ"ל, והבחינו התלמידים שמידי לילה לאחר חצות, היה 

, וכאשר בדקו אחריו, מצאו שהולך הוא לביהכנ"ס נעלם ר' נחום לזמן מה
 שבעיר שהיה באותה שעה ריק מאדם.

נפשי חשקה לדעת מעשיו של הרבי לאחר חצות הלילה, ממשיך הח"ח לספר, 
הלכתי לאותו ביהכנ"ס לתפילת ערבית, וכשכל הקהל שבו לביתם נחבאתי 

 בעזרת נשים מתחת הספסל, עד שנעל השמש את בהכנ"ס והלך לו.
שעת חצות ליל, שמעתי את קול חריקת המנעול, והבנתי כי הרבי נכנס כעת ב

לביהכנ"ס, רעד חלף בגופי, התבוננתי בדריכות מבעד למחיצה לראות 
ולהתבונן במעשיו של הרבי זצ"ל, והנה ר' נחומקה עלה על הבימה, והכניס ידו 
אל אחת התיבות של ה"שמות" שעמדו שם, ומוציא מתוכה איזה ספר, 

 ראה שהיה זה ספר קבלה, והחל מעיין בו.וכנ
וכאשר החל ללמוד בו ראיתי לפתע אש סביבותיו... רעדה אחזתני ורציתי 

גוואלד, עס ברענט א פייער! )הצילו! אש מתלקחת!( אך הרגשתי  -לצעוק 
שלא מדובר באש טבעית, עמדתי איפוא בשתיקה ולא הוצאתי הגה, אך 

פר הח"ח, וחשבתי שנשמתי פורחת רעדתי כולי ושיני דא לדא נקשן, מס
 מתוכי! מרוב פחד!

כך נמשך הדבר כשעה שלימה, וכאשר סגר את הספר נעלמה האש! לגודל 
מסיים הח"ח את סיפורו, לא היה בכוחי לעמוד על רגלי  -המראה הנורא הלזה 

והמשכתי לשכב על הספסל עד אור הבוקר, כשכל גופי רועד מפחד המראה 
 הגדול.



 

 ה 

שג מה על חזיונות שמימיים, ואיך הרגיש הח"ח בעת שראה רק הנה לפנינו מו
את האש! אכן ראיית מלאך ממש, שזהו כבר חזיון יותר נורא, הלא הפחד 

 והמורא, גדול שבעתיים!
ואל תאמר אשר רק בדורותינו אנו הפחד הוא כה רב, אלא אפי' בדורות 

מלאך  הקודמים שהיו רגילים לראות מלאכים, היה פחדם ומוראם מראות
 לאין ערוך, וכפי שמצאנו בדוד המלך ע"ה.

"והמלך דוד זקן בא בימים ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו" )מלכים א, א.(, ופירש 
רש"י, לפי שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו, נצטנן דמו מיראתו, ואף 
שראיית המלאך שראה דוד היה שנים רבות קודם, הנה לגודל המורא, לא מש 

 כל ימיו, ואף בעת זקנותו עדיין פוחד הוא ודמו צונן!המחזה מדוד 
 עשו אינו מתירא מן המלאכים

כעת נשוב לתחילת דברינו ונתאר זאת לפי מושגי זמנינו... הנה יושב לו עשו 
במשרדו... שקוע במחשבות מלחמה הניצבת לפניו עם יעקב אחיו... וכדרך 

לשמאלו... ואף סגור העולם העמיד לו שומרי ראש מגיבורי החיל, לימינו ו
ומסוגר בכמה דלתות... ושאר חייליו עומדים נצבים ודרוכים סובבים בחצר 

 לשמור הפתח...
מלאכים ממש!... ]שהרי אין עיכוב חומרי  -ולפתע רואה הוא לנגד עיניו 

לפניהם ובודאי שלא הוזקקו להכנס דרך הפתח לאחר "סידור פגישה" עם 
לפניו, היתה צריכה בהלת מות לאחוז עשו...[ והלא תיכף בראותו אותם 

 בנפשו, וליפול מכסאו ארצה מתעלף מפחד!...
אך לא כך אירע, עשו לא הוכה בהלם, ואף לא נתקף בפחד... ואדרבה! נשאר 
עומד באדישותו ושלותו, ואף השיב כנגדם בתשובת מלחמה! כמבואר בפסוק 

 מאות איש עמו"."וישובו המלאכים אל יעקב וגו' וגם הולך לקראתך וארבע  -
הרי, שאותו עשו הנדמה בעינינו לאדם שאינו משיג דברים מרוממים, ואינו 
אלא רשע פשוט ונבזה, אשר שפת המקל שפתו, הראה כוחו שאינו נרתע גם 
ממלאכים!... ולא עוד, אלא שדוקא דברים גבוהים שהבנתם תלויה בדקות 

כבר הבינם, ובעדינות הנפש, הם הם שהרתיעו את עשו! וברמיזה קלה 
כמבואר )במד"ר ע"ה(, ואף יעקב היה מזכיר לעשו שמו של הקב"ה כדי לייראו 

 ולבהלו, דכתיב "כי על כן ראיתי פניו כראות פני אלוקים" וגו'.
הנה למדנו, כי אף מי שמשתעשע עם מלאכים, ולא רק שמשתעשע עם 
מלאכים אלא גם מתירא משמו של הקב"ה כמו שלמדנו מדברי המדרש 

 -ב היה מזכיר את שמו של הקב"ה כדי לבהלו, עם כל זה יכול להיות שיעק
 עשו הרשע!!!

הארכנו בכל הענין יען כי חושבים העולם שעשו הרשע אינו שייך לנו... כלומר 
שאנו אין לנו צורך ללמוד מעשו ולהיזהר על עצמנו, כי אין ענו עומדים 

ל השגה, ועם כל בדיוטא התחתונה כעשו הרשע... אלא אדרבה עשו היה בע
זה עשה מעשה רשעות! כך יש אנשים שרוצים לעשות מעשה צדקות ולבסוף 
עושים מעשה רשעות, מחרפים ומגדפים... והכל לשם שמים... אם אם יודעים 
אנו שעם כל ה"לשם שמים"... ואף אם ראיית מלאכים ופחד משם ה', וכו', 

 ..אפשר להיות עשו הרשע, אזי יודעים אנו שיש להיזהר!.
 רשע לשם שמים

כוונתינו בזה, על מעשים נבזים מלאי רשעות, שמצופים מבחוץ עם יראת 
 שמים יוקדת שמביאה לעשייתם!

 מעשה שהיה. -והנה דוגמא לדבר 
בבהכנ"ס אחד אירע ב"שבת זכור" שהבעל קורא הקבוע נעדר לאונסו, חפשו 

לבקשת המתפללים ותרו אחר בעל קורא זמני שימלא מקומו של זה הקבוע, 
המתפללים נעתר נער צעיר, שלא מכבר מלאו לו י"ג שנים, שידע הקריאה, 

 -ועלה אל הבמה וקרא את הפרשה, הכל הלך למישרים, עד שהגיע למפטיר 
פרשת זכור! כאן הופרה הדומיה ונעצרה המשך הקריאה, לקולו הרועם של 
אחד מן המתפללים שחשש לצאת ידי חובת הדאורייתא, על סמך חזקה 

 בה גרידא, וגער בנער לעיני כל, אתה לא "גדול"! רד מהבימה.דר
כאן כמה סערה בין המתפללים, חלקם הצטרף ל"חששות" וחלקם טענו שאין 
חשש, ובתוך כך מביט "הצדיק הגדול הלזה"... אל פני הנער לראות ולבדוק 
אם "גדול" הוא... היש לו חתימת זקן אם לאו, ואילו חלק מן הציבור טען, כי 

חושש בדבר ייצא לחדר סמוך וישמע שם ה"זכור" מפי מבוגר שנתמלא זקנו, ה
אבל לא על חשבון נער צעיר שעשה עמנו טובה בעת שנעדר הבעל קורא 

 הקבוע.
זה בכה וזה בכה... ובנתיים הנער שהטיב עם הציבור, נהפך כתצוגה לעין כל, 

מ' על לדיון הלכתי מעמיק... וצבע פניו משתנה חליפות, וכדאמרו בג
 המתבייש ברבים אזיל סומקא ואתי חיוורא, ופני הנער חפו.

סוף הדבר היה שה"צדיק" המחמיר דנן, בעזותו גבר על כל הטענות שלא 
לבייש יהודי, ולא נותר בידי הנער ברירה אלא לרדת מן הבימה, ו"הירא שמים" 
דנן נעמד במקומו ומחה את זכר עמלק בקריאת הפרשה, בעוד שזה עתה 

יהודי ב"הידור נפלא", רח"ל, כאילו היה הנער מזרע עמלק שמצוה בייש 
לרומסו...! כך נראה אותו בעל קורא החדש: עשו ליינט זכור! )עשו קורא 

 זכור(...
 ולב רע -שפתיים דולקות 

כך נראה "רשע לשם שמים"... בפיו מתהדר על הידור מצוה ואילו מעשיו, הם 
ויו הנ"ל הולם אותו, כאשר הוא מזכיר מאלו שאין להם חלק לעוה"ב! ואכן כינ

את עשו, שאמר בו הכתוב, "כסף סיגים מצופה על חרש שפתיים דולקות ולב 

רע"! ששפתיו דולקות לקיים מצות מחיית עמלק, אבל "לב רע", שלבו לב רע 
 לעשותו על חשבון נער צעיר.

מעשה מחריד נוסף שמענו מעד ראיה שנוכח בעת מעשה, מעשה זה אף הוא 
ודמו שמוטב שהיה משל ולא נמשל... אך עולה על הראשון בכך שכבר כק

הובא כל המעשה בדבריו של ר' ישראל בא' ממאמריו, ובעוד שר' ישראל 
 הביאו כמשל בעלמא שמענו אנו לדאבונינו שהיה זה בפועל ר"ל!

פלוני שהיה נמוך קומה מאוד, נזדמן לירושלים ושחח עם כמה אברכים על 
משוחח עמם נזדמן למקום יהודי "ירא שמים" "ומהדר ענין מה, בעודו 

במצוות"... ומשראה את נמוך הקומה, נזכר בהלכה המחייבת לברך ברכת 
משנה הבריות, והמחמיר הלזה שהיה גם בר אוריין כנראה, העלה ברעיונו 

כדין 'חפצא דמצוה'  -"הידור נפלא" ניגש אל נמוך הקומה, נטלו בידיו והגביהו 
ביד!... בנוסף ל"מעלותיו" היה אף "מחבב" ומדקדק בברכות שמצוה ליטול 

השבח, ומפני כך החל להתנענע בסילודין לכוון לבו אל הברכה לקילוס עילאה, 
ובעוד שהנמוך קומה המסכן, מנוענע ביד "הצדיק" כאילו לולב הוא ביד מהדר 
במצוות, פתח את פיו "בשפתיים דולקות", ובירך ברוך אתה ד'... משנה 

 יות!...הבר
אין מן הצורך להאריך בגנות הענין, רק נוסיף, שמן הסתם מעשים "וחומרות" 
כעין אלו ודומיהם אינם מצויים אלא כשנעשים בפני אחרים... להתכבד 
בעיניהם להיחשב כיר"ש, ואותו פלוני שהוריד את הנער מן הבימה לחומרא 

ס באיזו שאלה בקריאת התורה, נוכל לבודקו ולתהות על קנקנו באם הוא יתפ
הלכתית, האיך תהיה תגובתו... וכן אותו פלוני המהדר "בברכות" השבח 
כשרואים אותו בני אדם ועל דמו של יהודי נכלם, האם מהדר בין הוא בין 

 כותלי ביתו כשאין איש רואהו, בברכת אשר יצר ג"כ?!...
עשו הרשע אף הוא כן, לפני אביו מחפש להתכבד ולהראות רוב צדקותו, 

יכך מרמהו ושואל כיצד מעשרין את המלח... אך בלבו פנימה מקוננת לפ
המחשבה "יקרבו ימי אבל אבי", וכבר דימהו חז"ל לחזיר שפושט טלפיו ואומר 
כשר אני! ויש להטעים הדבר במשל החזיר, שהמחמיר דוקא כשרואים אותו 

ז דומה הוא לחזיר, ומשום שהחזיר ידוע לכל כי אינו כשר, אך בכ" -אחרים 
החזיר פושט טלפיו, וחושב להשתבח ע"י כך בפני רואיו על כשרותו, אך כמה 

 שאינו אלא חזיר... -מגוחך הוא 
כמו"כ המהדר בחומרות וחושב להתכבד על הידוריו וכשרותו בקלון חבריו 
דומה הוא לזה ממש, שהוא עצמו אמנם אינו רואה וחש בנגע עצמו, אך 

 שאינו אלא אדם הדומה לחזיר...! העומדים כנגדו רואים ומראים באצבע
 )לב שלום(

 
נשאלתי שאלה, ואני מודה: לא ידעתי את התשובה. התורה הקדושה מספרת 
שעשו לקח כל אשר לו והלך לשעיר "מפני יעקב אחיו" )בראשית לו, ו(. פירש 
רש"י: מפני שטר חוב של גזרת "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו 

טו, יג(. ונדחה לנצח. כי אמר: אלך לי מכאן, אין לי חלק לא  אתם" )בראשית
 במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר".

וקשה, לפי זה. שהרי שבט לוי לא נשתעבדו במצרים )שמות רבה ה, כ( ולא 
עשר שני פ"ה הם נחלה בארץ. שכך אמרו במשנה )מפרעו את השטר, ויש ל

א בכורים וקורא, לפי שיש לו נחלה בארבעים הי"ד, ונפסק ברמב"ם( שלוי מבי
ושמונה ערי הלויים )יעוין בתוספות וצל"ח ברכות כ ע"ב, "כפות תמרים" סוכה 

 לח ע"א, "מגן אברהם" קפו, א(!
ועוד: לפני מתן תורה נאמר: "וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו" )שמות 

ז(: זהו שנאמר: "לב יח, כז(. ואמרו על כך במדרש )פסיקתא דרב כהנא יב, ט
יודע מרת נפשו", ולפיכך "בשמחתו לא יתערב זר" )משלי יד, י(. אמר הקדוש 
ברוך הוא: ישראל היו משועבדים בטיט ובלבנים במצרים, ויתרו יושב בתוך 
ביתו השקט ובטח ובא לראות בשמחת התורה עם בני? לפיכך: "וישלח משה 

 -את חתנו"!
התורה, משום שלא היה בשעבוד חומר יתרו לא זכה להיות נוכח בקבלת 

ולבנים במצרים. ובני שבט לוי, לא זו בלבד שזכו להיות, אלא משה רבינו הוא 
מנחיל התורה, ואהרן ובניו במחיצה הקרובה ביותר אל ההר )רש"י שמות יט, 
כד(. ולא עוד אלא שישראל חששו שעיקר התורה לבני לוי נתנה )רש"י דברים 

 בשעבוד חומר ולבנים!כט, ו(. והרי לא היו 
 שאלה קשה!

 שבתי לביתי, ועיינתי, ומצאתי את התשובה.
בספרים הקדושים מובאים דברי הזוהר הקדוש )ח"א כז, א( על הפסוק: 
"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" )שמות 
א, יד(, "בעבודה קשה" זו קושיא. "בחמר" זה קל וחומר, "ובלבנים" בלבון 
ההלכה, "ובכל עבודה בשדה" זו ברייתא. והענין שכאשר פיתה פרעה את 

ראל לבוא ולעבוד, לא באו בני לוי )שמות רבה ה, טז( משום שקבלו עליהם יש
עול תורה, וכל המקבל עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות )אבות פ"ג 

 מ"ה(, ולפיכך נפטרו מעבודת הפרך )"שפתי כהן" במדבר א, טז(.
 -עכשיו הכל מובן 

יתו. אבל בני לוי עשו הלך להר שעיר לרעות את מקנהו, ויתרו ישב שוקט בב
היו במצרים, אלא שהמירו את העבודה הקשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה 
בשדה בעמל תורה בקושיות ולבון הלכה. היש עוד פלא בכך שבמתן תורה זכו 

 למלוא הקירבה, והם נהנים מיבול הארץ המובטחת בלי טרחה!



 

 ו 

"עבד במדרש )בראשית רבה ס, ב( כינו את אליעזר עבד אברהם בכינוי: 
משכיל" )משלי יז, ב(. ובארו: ומה היתה השכלתו, אמר: "כבר קללתו של אותו 
האיש בידו". שהיה בן כנען, שנתקלל: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" 
)בראשית ט, כה(. ואז, "שמא יבוא כושי אחד או ברבר אחד וישתעבד בי, 

ד, להיות דולה בבית אברהם. ואיזה שעבו -מוטב לי להשתעבד בבית הזה" 
ומשקה מתורת רבו )יומא כח ע"ב(, זקן ביתו המושל בכל אשר לו )בראשית 

 "ולא בבית אחר"! -כד, ב(! 
כמה נפלאים דברי רבי יהודה הלוי זצ"ל: "עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. ועבד 
ה' הוא לבדו חפשי", שהרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" )אבות 

 כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי ה' אמרה נפשי!" )איכה ג, כד(.פ"ו מ"ב(, "ועל 
נהיה בכלל "עבדך  -ובכלל זה עבד ליצריו ומאוייו  -במקום להיות עבד לעבדים 

 מלך, כמלך!" )שבועות מז ע"ב(.
אברהם אבינו היה לעבד ה', וזכה לחיים שהם מעין עולם הבא )בבא בתרא יז 

ו לגן עדנו, ולקבלת רבותינו נכנס לגן העדן ע"א(. אליעזר היה לעבדו, ונכנס עמ
 בחייו )ילקוט שמעוני בראשית כד(!

 -וברירה זו נצבת בפני כל אדם 
זכה אדם והוא בגן העדן, ואת ה"לעבדה ולשמרה" הוא מקיים בלימוד התורה 
ושמירת מצוותיה. לא זכה, מגרש הוא עצמו מגן העדן, ואת ה"לעבדה 

ת אפיך תאכל לחם", ובעצבון יאכלנה כל ולשמרה" מקיים הוא בגזרת "בזע
 ימי חייו, כפליים כיולדה רחמנא לצלן!.

 -ונספר 
עיר המלוכה וינה היתה מקום מושבם של טובי הרופאים, גדולי הפרופסורים 
בעולם. המונים נהרו ובאו למצוא מזור לתחלואיהם, בהם רבים שהפרוטה 

יש יתן בעד נפשו" )איוב אינה מצויה בכיסם. הבריאות מעל לכל, "וכל אשר לא
ב, ד(, יוציא לרופאים ולתרופות. אבל לדמי אכסניה לא השיגה ידם. היה בוינה 
יהודי אמיד, שזכה במצוה זו. ביתו היה פתוח לרוחה, שימש אכסניית חינם 
לכל חולה וסובל, אף עזר להם בכספו ויצר קשרים עם הרופאים המומחים 

פה הנדרסת, הפקר לכל. הוא שמח בכל ובתי החולים. ביתו היה כמדבר, אסקו
אורח, ראהו כדורון השלוח ממרום. אבל לאשתו, זה הפריע. נכספה לפרטיות, 

 חשה כאלו התגוררה בבית נתיבות הומה, דחקה בו שישים לזה קץ.
נקלה בכף הקלע, אוי לו אם ישמע ואוי לו אם יסרב. באותם הימים, תחילת 

אדיר של כבוד התורה, נערכה בה  אלול שנת תרפ"ג, התקיים בוינה מעמד
הכנסיה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל, בראשות ה"חפץ חיים" זצ"ל 
שנשא בה את נאום הפתיחה. החליט לעלות לאכסנייתו של החפץ חיים 
ולשאול בעצתו. ככלות הכל, חסד מתחיל בבית. "צדק משלך, ותן לו" )בבא 

שלו )תוספות קדושין ח ע"ב(. בתרא פח ע"ב(, דלא מקרי צדקה, אלא הנותן מ
אולי באמת אין לו רשות לעשות חסדים על חשבון הבית, "ביתו זו אשתו" 

 -)ריש יומא( 
בעל האכסניה של ה"חפץ חיים" הכירו. אמר שה"חפץ חיים" סועד עתה פת 
שחרית. יכניסו אל הטרקלין, ולאחר הסעודה ישטח מבוקשו. עלה, ועמד מן 

גלו מזמור "ה' רועי, לא אחסר" )תהלים כג(, כפי הצד. ה"חפץ חיים" אמר כהר
שפסק ב"משנה ברורה" )סימן קע, א(, "שהוא מדברי תורה ותפלה על 
מזונותיו", וסיים בפסוק: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית ה' 
לארך ימים". פתח ואמר: הפתגם השגור אומר, שהטיפש עושה גם מזהב 

אבד מה שנותנים לו" )חגיגה ד ע"א(, ואלו הפיקח אשפה, "איזהו שוטה, המ
 -עושה גם מאשפה זהב 

מעניקים לאדם עושר, זהב. אם פקח הוא, עושה בו צדקה וחסד ותומך תורה, 
והזהב הופך לאוצר נצח. אם טפש הוא, מרבה בו מעדנים ותפנוקים, ועושהו 

 לאשפה...
ה' ירחם. "העולם ומעניקים לאדם אשפה, רחמנא לצלן, נקצבים לו יסורים, 

הזה, נוה התלאות" )ספר הישר, שער ו(. אם פקח הוא, יעבור אותם ב"חיי צער 
תחיה ובתורה אתה עמל" )אבות פ"ו מ"ד(, כי "אין לך אדם בלא יסורים, אשרי 
מי שיסוריו באים עליו מן התורה" )בראשית רבה צב, א(. וכמו שאמרו 

ד )איוב ה, ז(, הכל עמלים, )בסנהדרין צט ע"ב( על הפסוק "אדם לעמל יול
אשרי מי שעמלו בתורה, ואז הופך הוא את ה"אשפה" ל"זהב". כי "אנו עמלים, 
והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר ]גם עבור העמל[, והם עמלים ואינם 

 -מקבלים שכר" )ברכות כח ע"ב( 
נגזרו עליו יסורים, עגמות נפש. והוא  -המשיך ה"חפץ חיים"  -יש לך אדם 

כניס אורחים, והם טרחנים, ונרגנים, ויש כפויי טובה, ויש שאינם כה נקיים. מ
והוא סובל. כמה שכר יקבל על כל הבלגה וסבל, ועם זה נפטר הוא בכך 
מהיסורים שנקצבו לו. ואם בגלל זה סובל הוא מאשתו, ואין לנו מושג איזה 

בל מאשתו סבל זה, שכבר אמרו: "כל ימי עני רעים" )משלי טו, טו( זה הסו
כמה צרות חוסך  -)סנהדרין ק ע"ב(, "כל רעה, ולא אשה רעה" )שבת יא ע"א( 

 הוא, מלבד השכר המעותד לו!
וזהו שבקש דוד המלך עליו השלום: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי". רבונו 
של עולם, אם נקצבו לי רדיפות, שתהיינה רדיפות מצד טוב וחסד שאעשה. 

ך ימים", ירבה שכרי בעולם שכולו ארוך )קדושין לט "ושבתי בבית ה' לאר
 ע"ב(, וארויח בגינן. כך יוצרים מ"אשפה" "זהב"!

 בל תשובה, עוד בטרם פצה פיו לשאול!יוק
 ושמעתי על כך ספור נפלא בילדותי.

אדם הזדמן לנמל הגדול באודסה, וראה ספינות באות ופורקות מטען, 
תבואה וסחורות המיועדות לארצות סחורות שהביאו ממדינות הים, וטוענות 

 רחוקות. לפתע צד עינו ספינה, שטוענים אותה באבנים כבדות!
פנה לרב החובל שעקב מהרציף אחר הטענה, ותמה באזניו: "תבואה וסחורות, 

 מובן. אבל אבנים, למה? וכי חסרות אבנים בנמל היעד?"
ים ועלולה ענהו הקברניט: "התשובה פשוטה. אניה ללא משא צפה על פני המ

לאבד את שווי המשקל ולטבוע בסערה. חייבת היא להיות עמוסה במדה 
מסוימת של סחורה, שתשקיעה במים עד ירכה. כל ספינה יוצאת מכאן טעונת 
סחורה. לי אין סחורה לקחת, אני יוצא ליבא סחורה ממדינת הים. לכן בדרכי 

 -לשם אני טעון אבנים שיכבידו וייצבו" 
      וטלים סחורה, טוענים אבני משא!...  ללמדנו שאם אין נ

 )והגדת(

 
שאלה המתעוררת בפסוקים נוגעת לדבריו של עשו ליעקב. יעקב אבינו שולח 
מנחה לעשו, והנה הוא רואה את עשו בא, הוא חוצה את העם שאתו לשניים, 

 מעמיד את הילדים כל אחד במקומו, ומתקרב לעבר אחיו עשו.
מתחיל בין יעקב ועשו )שם ד(: "וירץ עשו לקראתו המפגש המתואר בפסוקים 

ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו". לאחר מכן מתבונן עשו ורואה את 
הנשים ואת הילדים אשר שייכים ליעקב. אז שואל עשו )שם ח(: "מי לך כל 

 המחנה הזה אשר פגשתי". משיב לו יעקב: "למצא חן בעיני אדני".
ב: "יש לי רב... יהי לך אשר לך", ורש"י מפרש: כששומע זאת עשו הוא מגי

 "כאן הודה לו על הברכות".
כל הענין כולו תמוה ביותר: במשך שלושים וארבע שנה זועם עשו על יעקב 

 ומתכנן לנקום בו באופן הגרוע ביותר.
מלבד ענין גזלת הברכות, נוטר עשו עוד 'חשבון' ישן עם יעקב על שנטל ממנו 

ן חמש עשרה. מהספור על הבכורה על הברכות עברו את הבכורה בהיותו ב
ארבעים ושמונה שנה. ארבע עשרה שנה שהה יעקב בישיבת שם ועבר ועוד 
עשרים שנה בבית לבן אם כך, הרי אלו שמונים ושתים שנים רצופות של כעס 

 וטינה!
בארבע עשרה שנות למודו של יעקב בישיבת שם ועבר המתין עשו בשקט, 

 ם שהה יעקב אצל לבן הוסיף עשו לחכות.בעשרים השנים שבה
סוף סוף הגיע הזמן להשיב לו מנה אחת אפיים על גזלת הברכות. לשם כך הוא 
גייס ארבע מאות שכירי חרב, ציד את כולם במיטב הנשק, רובי קלצ'ניקוב ביד 
ימין ו'אם שש עשרה' בשמאל... ומדריך אותם לירות עד שיביאו לו את 

 גלגלתו של יעקב...
לך הדרך כולה הם צועדים נחושים לנצח ב"קרב החיים" הצפוי מול יעקב במה

שנוא נפשו של עשו. אפילו המנחות שנשלחות בזו אחר זו לעברו, אינן 
 מצליחות לשכך את עצמת השנאה.

 והנה מגיע רגע המפגש המיוחל...
בא עשו, נופל על צוארו של יעקב ושואל: "מה שלומך?... האם יודע אתה 

שיהיו  -הגעתי לאחל לך כל טוב, והברכות המדוברות, ובכן  -? מדוע באתי
 שלך, אחי. יהי לך אשר לך...".

 הייתכן?!
 למצוא חן בעיני אדוני...

עשו שואל את יעקב: "מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי", ויעקב עונה: 
 "למצא חן בעיני אדני".

המנחה  זו -את שאלתו של עשו מפרש רש"י בשני אפנים: על פי הפשט 
ששלח יעקב, ולפי זה מובנת תשובת יעקב: המנחה, אכן, הגיעה כדי למצוא 

 חן בעיני עשו ולשכך את כעסו.
על פי הדרש, אומר רש"י, באותו לילה שבו נאבק יעקב עם מלאכו של עשו, 
גם עשו ואנשיו לא ישנו. כת של מלאכים הגיעה אליהם והחלה לדחוף אותם 

מכות ממלאך, הן המכות הגרועות ביותר, משום אחורה, תוך כדי מכות עזות. 
 שאפילו לא יודעים מהיכן הן הגיעו, ואיך להתגונן מהמכה הבאה...

"מי אתם?", שאלו המלאכים, ומששמעו שאלו הם אנשי עשו אמרו: "הכו 
הכו". המכות היו כה נוראות, עד שאנשי עשו החלו לצעוק: "עזבו אותנו, האם 

של יצחק...", אולם המלאכים המשיכו להכות. יודעים אתם מיהו עשו? בנו 
"עשו הוא נכד לאברהם אבינו", ניסו האנשים לומר, אך המלאכים הוסיפו 
להכות, לבסוף צעקו: "עשו הוא אח של יעקב", ובאותו רגע אמרו המלאכים: 

 "אם כך, הרי אתם משלנו... סליחה, זו טעות...", ועזבו אותם לנפשם...
יעה כת נוספת, שוב חוזר המעשה על עצמו. הם זוכים רק נעלמו אלו, והנה הג

למכות ודחיפות, אומרים שהם אנשי עשו, והמכות רק מתגברות, מנסים 
להתלות בזכותם של יצחק ושל אברהם, ללא תועלת. רק כאשר הם מזכירים 

 את יעקב, עוזבים אותם המלאכים לנפשם.
יעקב הוא שואל  כך היה במשך הלילה כולו. לכן, מיד כאשר נפגש עשו עם

אותו: "מי היו כל המלאכים שנפגשו אתי? מה פשר המכות הללו שקבלנו 
 במשך כל הלילה האחרון? כל האנשים שלי מגובסים...".

 עונה לו יעקב: "למצא חן בעיני אדוני"...
לפי מדרש זה תשובת יעקב איננה מובנת: האם המכות נועדו כדי למצוא חן 

 בעיני עשו?



 

 ז 

ושיות הללו, עלינו לעיין בשרשי השנאה העצומה שרחש כדי להשיב על הק
 עשו ליעקב ולהבין את פשרה.

 מדוע חשב עשו שהברכות מגיעות לו?
שנאתו של עשו ליעקב נובעת מלקיחת הברכות על ידי יעקב, ועלינו להבין, 
האם עשו הינו בעל הבנה דלה כל כך שלא הצליח להשיג בשכלו שיעקב הוא 

ועוסק בתורה, ומשום כך מגיעות לו הברכות על פי  איש צדיק, יושב אהלים
 דין?!

וצריך לומר, שעשו אחז בהשקפה שונה וסבר כי אדרבה, דוקא משום שיעקב 
לא מגיעות לו הברכות. שהרי עשו  -לומד תורה ואינו עוסק בישובו של עולם 

מה  -היה אפיקורס והיה אומר )סנהדרין צט ע"ב( "מאי אהנו לן רבנן?" 
 יש לנו מלומדי התורה?התועלת ש

הוא החזיק בדעה שיעקב מבזבז את זמנו ביושבו על התורה ועל העבודה!... 
כפי שהמשכילים היו נוהגים לקרוא ללומדי התורה: "בענק קוועצ'ערס", 
כלומר: לוחצי ספסלים. לפיכך, בהתאם להשקפה זו, היתה לקיחת הברכות 

רכות מגיעות ליעקב! על ידי יעקב עוול משווע! הוא באמת לא חשב שהב
 ומכאן מקורה של השנאה היוקדת כלפי יעקב.

 כך חכה עשו ליעקב כדי להנקם ממנו במשך שמונים ושתים שנה.
הכל היה טוב ויפה עד ללילה האחרון לפני המפגש עם יעקב... עשו צעד 
בראש קבוצה גדולה של ארבע מאות איש לפגוש את יעקב. ואז, רגע לפני 

סוף סוף "יסגור חשבון" עם אחיו על כל מה שעולל לו, המפגש המיוחל שבו 
הוא סופג מכות נמרצות מן המלאכים. הוא אינו יודע מי הם. אנשיו מדברים 
על לבם של המלאכים שיניחו לו. רק לבסוף כשאומרים למלאכים שהוא אחיו 

 של יעקב, אמרו המלאכים: "אם כן משלנו אתם", והניחו לעשו.
טלטלה בכל תפיסת העולם שלו. עד עתה סבר כי אין רגע זה חולל אצל עשו 

ערך ללומדי התורה, "מאי אהני לן רבנן", ומתוך נקודת מוצא זו השתית את 
חייו: הוא בז לבכורה, הוא סרב לתמוך ביעקב הלומד תורה. והנה עכשיו באו 
המלאכים והכו על קדקדו: דע לך שבשעה שיעקב לומד תורה, אתה מפסיק 

 לקבל מכות.
תו רגע לא נדרש עשו 'להאמין' בתורתו של יעקב, אלא ידע זאת באופן באו

הברור ביותר. הוא הבין וראה בעיניו, שכאשר הוא מזכיר את היותו אחיו של 
 יעקב, לומד התורה, הוא מפסיק לקבל מכות.

כאשר פגש מיד לאחר מכן ביעקב הוא שואל: "מי לך כל המחנה הזה אשר 
להקים עלי את כל המלאכים האלה שיכו אותי  לשם מה היית צריך -פגשתי" 

כדי שתווכח שללמוד התורה  -ויפגעו בי? השיב יעקב: "למצא חן בעיני אדני" 
שלי יש ערך, ותבין שלא אני חי בזכותך, אלא אתה חי בזכותי! אם עשו יבין 
זאת, תתפוגג השנאה והטינה שיש בלבו של יעקב ויסלח לו על שנטל ממנו 

 את הברכות.
 ה' שהבין עשו...ה'שפ

הדרך לגרום לעשו לדעת ולהבין את חשיבות התורה, מזכירה את הספור 
אודות אדם אחד שנעמד מול הפקידה בבנק ובקש למשוך עשרים אלף שקל 
מן החשבון שלו. הפקידה הקלידה את הנתונים שהכתיב לה, וגלתה שהוא 

 באוברדרפט של מאתים אלף שקל.
 "אין אפשרות אדוני", אמרה לו.

 "אבל אני רוצה".
 "אי אפשר".

 "אבל אני צריך".
 "מה לעשות?".

היא ניסתה להסביר לו שוב ושוב, אבל האיש לא הצליח להבין. תור ארוך החל 
להשתרך אחריו, והפקידה שהיתה אובדת עצות, קראה לבסוף למנהל הבנק 

 לפתור את הבעה.
הסביר לו שאין המנהל הוציא לפני האיש דפי חשבון, הראה לו את הנתונים, ו

 הוא רוצה כסף... -אפשרות למשוך יותר כסף, אבל הוא בשלו 
עשרים אנשים כבר עומדים בתור קצרי רוח, ולבסוף נגש אחד מהם, חם מזג 

 מטבעו, וסטר לו על לחיו. באותו רגע הסתובב האיש והלך.
 "אדוני", קרא לו המנהל, "מדוע לא הלכת קודם?"

 הסביר לי...". -קוח "והוא "כי אתה רק אמרת לי", ענה הל
בלי מכות עשו לא הצליח להבין, ומכיון שכך, היו זקוקים לכתות המלאכים 

 ש"יסבירו" לו...
מאורע דומה מובא בספר "לב אליהו" מפי רבי הירש ברוידא, חתנו של הסבא 
מקלם זצ"ל, שספר כי הצאר ניקולאי היה אמור לעבור בתחנת הרכבת בעירו, 

אספו כדי לראות את פניו. רבי הירש, שהיה באותה עת ואלפי בני אדם הת
בחור צעיר, הצטרף גם הוא להמון הנלהב. כל הלילה המתינו כולם בקוצר רוח, 

 וכאשר הגיעה רכבת המלך החלו כל האכרים להריע בקולי קולות.
אחד מן השרים שליווה את המלך יצא. הניף את ידו למעלה כדי להשתיקם, 

המלך עייף ושכב  -ה, אמר להם: "רבותי, שימו לב וכשהשתררה במקום דממ
מעט לנוח, בבקשה מכם, אל נא תפריעו אותו ממנוחתו... לכו לבתיכם ושובו 

 לכאן בעוד שעה".
מיד כשסיים הסתובב ונכנס לקרון, והנה, רק נבלעה דמותו בפתח, החלו שוב 

היכן האיכרים המגושמים לצעוק ולהריע למלך... שוב יצא השר ואמר להם: "

הנימוסים שלכם? אמרתי שהקיסר עייף וזקוק למנוחה! לכו הביתה ובואו 
 בעוד שעה!".

חזרו כולם לצעקותיהם  -הצבור נתן לו לסיים את המשפט, אבל כשנכנס 
הקודמות. בפעם השלישית הצטרף אליו קצין בעל דרגה נמוכה ממנו, ורבי 

 הירש שמע אותו לוחש לשר: "הרשה לי לדבר אתם".
הרשות, הרים הקצין את קולו ושאג: "כלבים! האם לא שמעתם את  כשנתנה

יירו עליכם וכולכם תמותו!"... עוד  -מה שאומרים לכם? אם לא תסתלקו מיד 
בטרם סיים את המשפט, החלה הסתלקות המונית של איכרים, ובתוך זמן 

 קצר התרוקן הרציף לגמרי...
ה של איומים ומכות הבקשה לנימוסים ולדרך ארץ היתה זרה להם, רק שפ

 דברה אל ליבם.
זו היתה ה'שפה' שהבין עשו, ואכן, מיד לאחר מכן אמר: "יהי לך אשר לך", 
והודה ליעקב שהברכות שיכות לו. הוא הבין שיעקב, בזכות למוד התורה שלו, 
מביא את הברכה לעולם. עשו הוא מי שזורע את החטים, אך הן צומחות 

ו, הגשם יורד בגללו והברכה בעולם כולו בזכות יעקב, השמש זורחת בזכות
 מגיעה מכוחו.

ואילו יעקב, אשר נודע לו בלילה, שעשו זוכה ל"טפול רציני" של מלאכי 
השרת, הבין כי כעת, כאשר הבין עשו את הענין, לא נשקפת כל סכנה לחייו, 

                        ומשום כך צרף את שני המחנות ובא עם כולם כדי לקדם את פני אחיו. 
 )ומתוק האור( 

 
 )לב, ז(  ויחץ את העם אשר אתו ואת הבקר והגמלים לשני מחנות

יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו בדורון, בתפילה ובמלחמה. לקראת 
המלחמה הצפויה לו הוא מחלק את ילדיו ואת נשיו, ואף את צאנו ורכושו 

יהיה  –האחת ויכה בו  לשני מחנות. מתוך כונה שאם יבוא עשיו על המחנה
 המחנה השני לפליטה.

באר על כך "עבד המלך": למדה תורה דרך ארץ שלא יהיה אדם נותן את כל 
ממונו בזוית אחת. ממי אתה לומד זאת? מיעקב אבינו שנאמר: "ויחץ את העם 

 אשר איתו"?
הדרכה מעין זו לשמירת הרכוש מופיעה גם בדברי חז"ל )בבא מציעא מב, א(: 

ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת "לעולם 
 ידו".

יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנת הרכוש על ידי חלוקתו לשניים, 
ושמירת כל אחד מן החלקים באופן אחר ובמקום שונה, כך שאם יאבד חלק 

 יוותר החלק הנוסף. –אחד, יעלם או יגנב 
א בספרו "דרכי נועם" את המעשה הבא, בהקשר לכך מספר הרב מונק שליט"

 המובא בחז"ל:
סוחר אחד נסע למקום רחוק עם סכום הגון באמתחתו, ולא ידע מה יעשה בו. 
מחד גיסא, חשש לשאת בחיקו סכום גבוה, ומאידך גיסא חשש להפקידו בידי 

 אדם שלא מכיר.
לבסוף חפר גומה בקרקע והטמין בה את הממון, אולם תוך כדי עבודתו לא 

 הבחין בזוג עיניים חמדניות שעקבו אחריו מהבית הסמוך...
 מיד עם לכתו הגיע השכן ושלח ידו ברכוש.

הכסף  –שוד ושבר  –כעבור פרק זמן כלשהו שב הסוחר למקום המטמון, והנה 
 איננו!

הוא הביט כה וכה, והנה הבחין כי בקיר הסמוך קים חור אשר בעדו ניתן לצפות 
טח הקרקע בה הוטמן הכסף... מיהר היהודי אל בעל על האיזור כולו, כולל ש

 הבית שגר בסמוך ואמר לו:
"ראה אדוני, זה מקרוב באתי להתגורר כאן, ואיני מכיר איש עדיין. ברשותי 
שני ארנקים, האחד של חמש מאות זהובים, והשני של אלף זהובים. את 

אני הארנק של חמש מאות הזהובים טמנתי זה מכבר במקום מסתור, ועתה 
מסתפק מה לעשות בארנק השני, האם כדאי להטמינו אצל הארנק הראשון, 

 או שמא עדיף להפקידו בידי אחד מתושבי המקום?"
"הטוב ביותר", יעץ בעל הבית, שכבר ראה בעיני רוחו את אלף הזהובים 

 נופלים לידיו, "להטמין את הארנק במקום בו הטמנת את הארנק הראשון".
מביתו, התחלחל השכן. הלא בעוד רגע קט יחפור מיד כאשר יצא הסוחר 

הסוחר במטמון, ויגלה כי רכושו נעלם לו, וודאי לא יטמין את הארנק השני 
 באותו מקום.

 רעיון מבריק עלה במוחו...
הוא ניגש והוציא את הארנק המלא עדיין, מיהר לעבר השדה והחזירו אל 

תר, נטל את הארנק מקום הטמנתו. הסוחר אשר המתין לכך, ניגש למקום הס
              הראשון שהושב למקומו, ומיהר חזרה לביתו...           

  (ומתוק האור)
 )לב, ד(וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו 

כתב הרמב"ן "ויש בזה עוד רמז לדורות, כי כל אשר ארע לאבינו עם עשיו אחיו 
בדרכו של צדיק, שנזמין יארע לנו תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז  –

עצמינו לשלושת השברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה 
 בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל וכו'.
 רבי( טו עח ר"ב) אמרו, עצה בזה עוד ראו ובהמשך דברו מביא עוד: ורבותינו

 עמיה נסיב הוה ולא פרשתא בהדא מסתכל הוה למלכותא סליק הוה כד ינאי



 

 ח 

 שמכר עד לעכו הגיעו ולא, רומאין עמיה ונסיב בה איסתכל לא זמן חד, רומאין
 בחצר ברומה בא כשהיה גלות פרשת שזו בידם קבלה שהיתה מפני שלו פינס
 הזקן עצת אחרי ללכת זו בפרשה מסתכל היה הצבור עסקי על אדום מלכי

 ותולל רומי אנשי חברת מקבל היה ולא, יעשו וכן הדורות יראו ממנו כי, החכם
  :אדם של ממונו ומפקירין עצמן להנאת אלא מקרבין שאין

לפנינו מהמעשים אודות הנהגות שנלמדו ע"י גדולי הדורות מפרשה זו )עיי"ש 
 שמביא עוד כמה עובדות, והבאנו כאן אחד מהם(:

ל הגיע פעם הביתה, ורבי חיים מבריסק זצ"ל, נכדו, הנצי"ב מוולוז'ין זצ"
 בה בוולוז'ין. הבחין שפניו שך סבו עגומות.שלימים גם שימש כראש ישי
 שאל אותו: "זיידע, מה קרה?"

סיפר הנצי"ב: "רוצים לסגור את המקוה. אמנם זו לא פעם ראשונה שזוממים 
לעשות זאת, אלא שבפעמים הקודמות נתנו שוחד למושל והכל היה בסדר, 

 אבל עתה הגיע מושל חדש והוא לא מוכן לקחת כסף, א בראך!"
 רבי חיים: "תן לי את הכסף, אני כבר אכניס לו את זה". אמר לו

"לא תוכל", אמר הנצי"ב, "ניסיתי והוא לא לוקח", אבל רבי חיים בשלו: "אני 
 אצליח לשחד את המושל לבטל את הגזירה!"

 אחרי שכנועים הסכים הנצי"ב ונתן לרבי חיים את הכסף.
קופת הקיץ. הלך רבי רבי חיים זצ"ל היה חכימא דיהודאי. המעשה התרחש בת

חיים לארון בו מאוכסנים בגדי החורף, הוציא את הקוטשמע ]כובע הפרוה[ 
 .הגדול והרחב, ואת המגפיים, לבש הכל וכך הלך לבית המושל

דפק בדלת. הממונה פותח את הדלת ורואה לפניו בריה משונה, עם קוטשמע 
 ומגפיים באמצע הקיץ... "כן, מה אתה רוצה?"

 רב, הוא שלח אותי בשליחות חשובה אל המושל"."אני נכד של ה
 "המתן רגע".

נגש הממונה אל המושל ואמר: "יש כאן אברך הטוען שהוא נכד של הרב, 
 והרב שלח אותו".

 "בסדר, שיכנס".
כשנכנס, הביט בו המושל בתדהמה. "רגע אחד", אמר, "לפני שאתה מדבר 

 כבדים, מדוע?"ברצוני להבין משהו. בחוץ חם ואתה לבוש בגדי חורף 
"אני אסביר לך", אמר רבי חיים, "אמי הגיעה אלי בחלום ואמרה שהיום ירד 

נני מחפש לעצמי צרות, לא רציתי ישלג והיה כפור, כמו בשיא החורף הרוסי. א
למזג אויר סוער שכזה, להיות בטוח שהכל להצטנן ולכן התלבשתי כראוי 

 יהיה בסדר"...
עה בחלום... תגיד לי, אתה באמת מאמין המושל פרץ בצחוק. "אמא שלך הגי

 בחלומות?"
"כן, אדוני המושל. אל לך לצחוק מהחלומות של אמא שלי. זו לא פעם 

 –ראשונה שהיא אומרת דברים והם מתקיימים, ואם היא אומרת שיהיה שלג 
 אני מאמין לה שיהיה שלג!"

 "אה, יהיה שלג?" -
 ."כן, ואני מוכן להתערב על כך", אמר רבי חיים

 "על כמה?"
הסכום שהוקצב לדמי השוחד  –"על כך וכך", וכאן נקט רבי חיים בסכום גבוה 

 לביטול גזרת המקוה.
 עד הלילה מה יהיה"."טוב, בסדר", הסכים המושל, "בא ונראה 

 כמובן שעד הלילה לא ארע מאומה. לא שלג, לא גשם ולא כפור.
 בלילה הגיע רבי חיים עם הכסף לבית המושל.

 אה?" סנט בו המושל, "אמרתי לך לא יהיה שלג!""אתה רו
אמר לו רבי חיים: "מה אני יכול לעשות שהחלום של אמא שלי לא התקיים. 

 הפסדתי בהתערבות, הא לך הכסף".
יהיה  –אולם לפני שיצא מהחדר, לחש לכיוון המושל: "אבל בעניין המקוה 

 בסדר, הלא כן?"
ך הוסרה הגזירה שריחפה מעל "כן כן, המקוה יהיה בסדר" אמר המושל, וכ

)יחי                                    ראשם של יהודי המקום.
 ראובן(

 (לג, יחויחן את פני העיר )
 חמה דמדומי עם שבת בערב נכנס, העיר פני את ויחן, אחר דבר - המדרש אומר

 קדם השבת את יעקב ששמר אמרת הדא. יום מבעוד תחומין וקבע, יום מבעוד
  .שנתן

מדוע יעקב היה הראשון שקבע תחומי שבת, ולא אברהם  – נשאלת השאלה
 ?או יצחק

 רב אמר -אברהם אבינו גם שמר שבת, גמרא מפורשת }מסכת יומא כח, ב{ 
 שמע אשר עקב{ ה-כו בראשית} שנאמר כולה התורה כל אבינו אברהם קיים

 נמי איכא הא מצות שבע ואימא לרב חייא בר שימי רב ל''א' וגו בקולי אברהם
 רב אמר לי למה ותורותי מצותי כ''א ל''א ומילה מצות שבע ואימא מילה

 תורותי שנאמר תבשילין עירובי אפילו אבינו אברהם קיים אשי רב ואיתימא
 .פה תורה שבעל ואחת שבכתב תורה אחת

אם אברהם אבינו תיקן אפילו עירובי תבשילין, אז למה  - נשאלת השאלה
  ?זכירים רק את יעקב אבינוכשמדברים על שבת מ

 יצחק, יגל "אברהם –ולא רק זה, אלא שבמנחה של שבת אנחנו אומרים 
 ???ולמי יש את השבת "...ירנן

 !בו ינוחו ובניו יעקב
 ???! למה הכל סביב יעקב אבינו?בו" ינוחו "אברהם ובניולמה לא נאמר  

ולא בני  יעקב ובניו נחים בו, – }הלכות שבת, סימן רצ"ב{ הלבושכותב 
 ישמעאל ועשו.

 ולא, הארצות לגויי אלקינו' ה נתתו ולא'' - בתפילת שחרית אנחנו אומרים
 ישראל לעמך כי, ערלים ישכנו לא במנוחתו גם. אלילים לעובדי מלכנו הנחלתו

 .''בחרת בם אשר יעקב לזרע. באהבה נתתו
כי הם ! ?אין קשר לזרע אברהם ויצחק. למה !השבת שייכת אך ורק לזרע יעקב

 !עובדי אלילים והם ערלים. אין להם מה לחפש עם השבת
 פני את ויחן }לג, יח{! מפרשת השבוע שלנו, שנאמר ?את כל זה מאיפה למדנו

 שתיקן יעקב תחומי שבת. -העיר 
, בשלוש מקומות בספרו, ובונה 'בנין פאר' סביב הענין של משך חכמהבא ה

 : ינו, ושל יעקב אבינועירובי תבשילין ושמירת השבת, של אברהם אב
 חייב ששבת כוכבים עובד ל''ואר - אומרת הגמרא }מסכת סנהדרין נח, ב{

 זו שלהן אזהרה מר ואמר ישבותו לא ולילה ויום{ כב-ח בראשית' }שנא מיתה
 מיתתן. היא

  ?למה אסרה התורה על גוי לשבות – }פרשת ואתחנן{ משך חכמהשואל ה
תחנן, מגלה לנו שהשבת שייכת אך התורה בפרשת וא – משך חכמהאומר ה

ורק לעם ישראל, כי רק הם יצאו ממצרים. שום אומה אחרת לא יצאה 
 בארץ היית עבד כי }דברים ה, טו{ וזכרתממצרים, חוץ מעם ישראל, שנאמר 

 אלקיך ה' צוך כן על נטויה ובזרע חזקה ביד משם אלקיך ה' ויצאך מצרים
 . השבת יום את לעשות

או ממצרים, לכן הם מחויבים בשמירת השבת. אומות אם ככה, ישראל יצ
 העולם שלא יצאו ממצרים, לא מחויבים בשמירת השבת.

 זכרון, הנחילנו וברצון "באהבה –כך אנחנו מאזכרים גם בקידוש ליל שבת 
 .מצרים" ליציאת זכר, קדש למקראי תחלה, בראשית למעשה

ומות העולם מה מאזכרים את ענין יציאת מצרים, להראות בזה, שאין לא
 לחפש עם השבת.

 וביום הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כיאם היינו מאזכרים רק 
יכלו אומות העולם לטעון "גם אנחנו רוצים לשמור  וינפש", שבת השביעי

 שבת". אבל היות ואומות העולם לא יצאו ממצרים, לכן לא ניתנה להם השבת.
יש מצוות בין אדם למקום, ויש  – סף}פרשת אמר{ יסוד נומשך חכמה אומר ה

מצוות שבין אדם לחברו. למשל ציצית, מזוזה, תפילין, אלו מצוות בין אדם 
למקום. יש מצוות שבין אדם לחברו, כגון צדקה, גמילות חסדים, תרומות 

 ומעשרות וכו'.
ויש מצוות המקשרים  ,יש מצוות המקשרות לה' יתברך –  משך חכמהלשון ה
 זה לזה.
ונמשל יש בזה, שזהו ההבדל בין שבת לבין יום טוב.   - משך החכמההממשיך 

אסור לצאת  –השביעי  ביום ממקמו איש יצא }שמות טז, כט{ אלבשבת נאמר 
מתחומי שבת. הוצאה מרשות לרשות אסורה. מלאכת אוכל נפש אסורה, ועל 
כן נאמר לאיש, לא לצאת ממקומו, ולבדו הוא יושב ועוסק בתורה, שהם 

רים לה' יתברך, המרכז האמיתי, אשר כל ישראל הם קווים נפרדים המקוש
המגיעים למרכז אחד, הוא ה' יתברך. ולסיבת זה, הם הקשורים יחדיו, כמו 

 שאמרו במדרש רבה "בני יעקב שהם עובדים לאל אחד, קרואים נפש".
איש שנתקעו  30אחה"צ, נוחתים אצלך בבית  1516מה קורה אם ביום שישי, 

בוס. הם היו בדרך לירושלים, אבל מה לעשות, התפוצץ הגלגל של עם האוטו
! מה תיתן להם ?האוטובוס, והם עכשיו תקועים אצלך . מה אתה עושה איתם

  ! בננות. ?לאכל
 אתה לא יכל לבשל, לא יכל להכין שום דבר. מה שיש לך, אתה נותן.  

רה  כאשר ??  מה קו?אורחים ביו"ט 30אבל מה קורה, כאשר מגיעים אליך 
 ???אורחים ביום טוב, מה אתה עושה 1000מגיעים אליך 

פותח את הגז, לוקח סירים גדולים, מעביר מאש לאש, ומבשל להם אוכל בן 

 ! ?. ומה קורה אם אין לך מספיק עופות בביתיוסף -פורת
 !הולך לשוחט.  לוקח פרה, שוחט אותה, ומבשל לאלף איש את הפרה

הותרה הוצאה מרשות לרשות. הותרה מלאכת  ביו"ט, – משך חכמהאומר ה
 מבשל לצורך יו"ט. כל זה למה???

כי היו"ט נועד  לחבר את האנשים איש אל רעהו.  לכן הותרו מלאכות של 
אוכל נפש. גם אם יבואו אלף אורחים, יהיה מותר לבשל לכולם. לעומת 

א השבת, שנאסרה בה המלאכה הזאת, כי השבת היא בינך לבין קנך . היא ל
 בינך לבין אחיך, ולא בינך לבין חברך.

כמו שיש מצוות שמקשרות את האדם אל קונו, ויש מצוות שמקשרות את 
האדם אל חברו, כך השבת מקדשת את האדם עם קונו, והיו"ט  מקדש את 

 , בפרשת אמר.משך חכמההאדם עם חברו. היסוד השני שאומר ה
 : }וישלח{ ואומר יסוד נפלא משך חכמהבא ה
הבדל שבין יעקב לאברהם. יעקב אבינו תיקן תחומי שבת, אברהם אבינו זהו ה

 תיקן עירובי תבשילין. מה ההבדל ביניהם?
 שבת זו שבת, ועירובי תבשילין זה יו"ט. 
אתה תבשל לכולם. בשבת, זה תחום  ,ביו"ט, שיבואו אליך כמה שיותר אנשים

 לא נמצא.  –נמצא, מי שלא נמצא  –מי שנמצא  -שבת 



 

 ט 

אבינו לקח על עצמו תפקיד, להפיץ את דבר ה' בעולם, שכמה שיותר  אברהם
 אנשים ידעו מי הוא הקב"ה.

אומר הרמב"ן, שהוא אסף מסביבו אלפים ורבבות של גרים. גייר אותם, הפיץ 
את דבר ה', פתח מסעדות והביא את כולם לאכל בחינם, וכך הוא גייר אלפי 

 !גרים
עליהם  ,ינו שמיטתו שלמה, יש לו י"ב ילדיםיעקב אבינו לא גייר גרים. יעקב אב

 הוא מקים את עם ישראל. 
"היות ואני מקים את עם ישראל, לא רוצה מבחוץ אף אחד. לא  -אמר יעקב 

 יש".  –רוצה יותר אנשים. מה שיש 
עושים עיגול, נכנסים פנימה,  –יעקב תיקן תחומי שבת  – משך חכמהאומר ה

 אף אחד לא יוצא ולא נכנס . 
הם אבינו תיקן, עירובי תבשילין . עירובי תבשילין מאפשר לך לבשל, אבר

 להביא עוד ועוד אנשים לבית ה'.
בוא ותראה, עשרים שנה שוהה יעקב אבינו בבית לבן. חמו עובד לתרפים 

   !שום דבר ,ואפילו פעם אחת הוא לא מציע לו לבוא לסמינר של ערכים
 ?ולמה זה

  !לעם ישראל אף אחד, חוץ ממנו וממשפחתוכי יעקב אבינו לא רצה להוסיף 
 זה היסוד של יעקב אבינו, שתיקן את הענין של תחומים.

 אם ככה, אנחנו עכשיו יכולים להבין יסוד נפלא :
דע לך, עם לבן גרתי, ותרי"ג  –יעקב אבינו שולח לעשו שליחים ומוסר לו מסר 

 .מצוות שמרתי. נשארתי אותו דבר, בדיוק כמו שיצאתי ממקומי
 ?כיצד הצליח יעקב אבינו להישאר בצורה הזאת ?מה הסוד של זה

 חז"ל מגלים לנו איך:
יעקב אבינו נישאר לבד, הוא לא רצה להכיר אף  . לבדו יעקב ויותר{ }לב, כה

 !אחד מתושבי חרן
כשראה יעקב היכן בניו של לבן נמצאים עם הצאן, הוא  – החתם סופרכותב 

ו הצבע של צאן יעקב, היה שונה מצבע תפס מרחק של שלושה ימים. אפיל
 !צאנו של לבן. לא רצה איתם שום קשר

בוא ותראה, לבן תפס את השיטה איך הצליח יעקב אבינו  – אומרים רבותינו
 שלא שינה לבושו, שלא שינה מלבושו ושלא שינה לשונו. -לבודד את עצמו 

מילים יחידות  הולך לבן ברגע האחרון, לפני שהוא ניפרד מיעקב, ונותן לו שתי
 בתורה בארמית. 

 . שהדותא" "יגרהם מקימים גל של אבנים, ולבן  הרשע קורא לזה 
אני עשרים שנה  !סליחה, אל תכניס לי כאן מילים בארמית –אומר לו יעקב 

 !פה, יש לי ילדים קטנים פה, אל תכניס להם דיבור של אומות העולם
  !ביי''שלום', אל תגיד לי ' –אצלנו בעברית אומרים 

 !יש לנו שפה, אנחנו מדברים בלשון הקודש
 גלעד. לו קרא ויעקב }לא, מז{אומרת התורה 
 לשונו. את שנה שלא. גלעד לו קרא ויעקב - אומר הספורנו

 הסוד של עם ישראל, הוא בכך שהוא נותר לבדו .  – באים רבותינו ואומרים
  !ר לךאי אפשר לקלל את האומה הזאת, לא יעזו –אומר בלעם לבלק 

 ??"?"למה
 . יתחֽשב  לא ובגוים ישכן לבדד עם-}במדבר כג, ט{ הן

 לבדד עם  הן(: ט, כג במדבר) - אומר המדרש }שמות רבה, פרשה טו, אות ז{
א+ט  ט"א כיצד, הללו אותיות משתי חוץ מזדוגין האותיות כל, הן מהו, ישכן

 אין' הנ האות וכן. לעצמה ה נמצא, י הרי ו"ד, י הריג+ז  ז"ג, י הרי ב+ח ח"ב, י הרי
' נ נמצא, ק הרימ+ס  ס"מ, ק הרי ע"ל, ק הריכ+פ  פ"כ, ק הריי+צ  צ"י זוג לה

 עם להזדוג יכולין אינן הללו אותיות ששני כשם הוא ברוך הקדוש אמר, לעצמה
 כוכבים העובדי כל עם להדבק יכולין אינן ישראל כך, לעצמן אלא האותיות כל

 לחלל עליהם גוזר שונא שאפלו, מפרשים מןלעצ אלא הקדמונים ומזלות
 מתערבים ואין נהרגים הן, כוכבים עבודת לעבד או המילה את ולבטל השבת

 .יתחשב לא ובגוים ישכן לבדד עם הן(: ט, כג במדבר) שנאמר, בהם
 !זה הסוד של עם ישראל, אין לו שום חיבור עם אומות העולם

שסוד ההצלחה של יעקב ראה עשו  – באים רבותינו ואומרים את היסוד
אבינו, הוא עצם הישארותו לבד. הוא שוהה בבית לבן, לא משנה את לשונו, 

 לא משנה את שמו, הכל נישאר אותו דבר. 
 ?? ?מה עשה שרו של עשו

"אני מבין את סוד ההצלחה שלך, רצית להישאר  . לבדו יעקב ויותר{ }לב, כה
 . השחר עלות עד עמו איש ויאבק -!" ?לבד

רו של עשו לקעקע את היסוד, שיעקב אבינו לא מסכים להתחבר עם רצה ש
אומות העולם. כאן הוא ניכנס למאבק . זה היה סוד המאבק עם שרו של עשו 

 !".?"איך יכל להיות, שאתה תצליח להתנתק מאומות העולם, ולהיות לבד -
 הואלכ ונלכה נסעה }לג, יב{ ויאמר –בוא נלך ביחד  –אומר עשו ליעקב אבינו 

 .לנגדך
עשרים שנה אני בורח מחיבור לאנשים כמוך. לך קדימה, אני  –אמר לו יעקב 

 עוד אפגש איתך ...  אחרי שיבוא המשיח 
 ואני עבדו לפני אדני נא יעבר{ }לג, ידהיסוד שלנו להחזיק מעמד, כמו שנאמר 

 אני לבד, לא מעורב איתך ביחד. לאטי אתנהלה
ד אנחנו יכולים לעבור את הגלות הקשה זה היסוד שמגלה לנו הרמב"ן, כיצ

 שבה אנו נמצאים.

 השחר. עלות עד עמו איש }לב, כה{ ויאבק
 ולשון ויחבק... ,לשון אבק. איש ויאבק - אומר רש"י

או בלשון מאבק,  -לאומות העולם יש שתי דרכים לנסות ולהיאבק  כנגדנו 
 שהם נאבקים בעם ישראל, או בלשון של "ויחבק".

 :יסוד נפלאאומרים חז"ל 
דע לך, שבכל עת ובכל שעה שניסו אומות העולם לבוא על ישראל בגזירות 

 קשות, לא עלה בידם.
היוונים ניסו לבטל חודש, שבת, ומילה. יצאו להילחם נגד עם ישראל מלחמת 
חורמה ולא עזר להם. עם ישראל נילחם בכל מצב ומצב. אבל כאשר באו 

"בואו, תהיו חלק בלתי נפרד מאיתנו",  -וחיברו אותם לשלטון, 'חיממו אותם' 
 קירבו אותם, באותו רגע, כולם השילו מעליהם את הבגדים שלהם.

 ויאבק לבדו יעקב }לב, כה{ ויותר –זה מה שנאמר בפסוק  – אומרים רבותינו
 !?. מה הוא עשההשחר עלות עד עמו איש

. הוא נישאר  בהאבקו יעקב ירך כף ותקע ירכו בכף ויגע לו יכל לא כי וירא{ כו}
 בחיים, אבל נישאר קצת צולע. 

 ...  השמש לו ויזרח{ לב}! ?מתי עם ישראל נהיה במצב קשה
כאשר נותנים לעם ישראל קירבה ... "בואו, תהיו כמונו ..."  אז יש את המצב 

 !יש מצב של צליעה נפשית לנצח – ירכו" על צלע "והוא של 
 : משל למה הדבר דומה החתם סופרמביא 
כאשר הם ראו אדם אחד שהולך  ,אחת התווכחו ביניהם השמש והרוחפעם 

 עם מעיל דובון . 
בואי נעשה תחרות. אני בשתי דקות מורידה לו את  –אמרה הרוח לשמש 

 !המעיל
אדם הרגיש סערה, ומהר סגר את -הרוח הגבירה את עוצמתה, פתאום הבן

 הכפתורים במעיל. 
אדם שנעשה יותר קר, מהר -הבן הגבירה הרוח עוד יותר את עוצמתה,  ראה

קשר את הכובע לראש וניצמד לעץ ... ולא הצליחה הרוח להוריד לו את 
 המעיל. 

 בואי ונראה איך את תורידי לו את המעיל.   –אמרה הרוח לשמש 
הוציאה השמש את  קרניה החמימות. התחילה הטמפרטורה לעלות לאט 

 .לאט ... הבחור התחיל לטפטף והוריד את המעיל..
! לא צריך שום רוח סערה... קצת חמסין והכל ?את רואה –אמרה השמש לרוח 

 יורד 
כשבאו גזירות וסערות על עם ישראל לאורך התקופות,  -החתם סופר אמר 

לא רק שהוא עמד איתן, אלא התכרבל בתוך עצמו.  !עם ישראל עמד איתן
 !יוהוא התאסף בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, עמד בכל הקשיים שה

אבל כשבאו וחיממו אותו "בוא ותהיה חלק מאיתנו", ברגע אחד הוא פשט 
שינה  -מעצמו את כל הבגדים, ברגע אחד הוא פשט מעצמו את כל הסימנים 

 !את שמו, שינה את לשונו, שינה את הכל
 !!  מחמימות?ממה

 ירכו על צלע והוא פנואל את עבר כאשר השמש לו ויזרח{ לב} -נאמר בפסוק 
ממים את עם ישראל, נותנים להם קירבה לאומות העולם, זה כשמח –

 !מאפשר להם לחלוץ את כל מסורת אבותם
פרשת וישלח, טומנת בחובה את היסוד הנפלא, של הבדלות מאומות העולם.  

 את היסוד כיצד לעבור את תקופת הגלות הקשה. 
 שאי ויאבק לבדו יעקב ויותר - אומר המדרש }בראשית רבה, פרשה עז, א{

, כאל ומי, כאל אין אמר סימון רבי בשם ברכיה רבי. (כה, לב בראשית) עמו
, לבדו' ה ונשגב(: יז, ב ישעיה) בו כתוב הוא ברוך הקדוש מה, סבא ישראל, ישרון

 .לבדו יעקב ויותר יעקב אף
היסוד של 'להישאר לבד' ולא להדבק בתרבות אומות העולם, מאפשר לנו 

, עד ביאת ההוא" ביום לבדו ה' ונשגבצב של  "להתקיים בגלות, עד שנגיע למ
 משיח צדקנו במהרה.

כאשר נכנס יעקב אבינו לארץ ישראל,  – באים רבותינו ואומרים לנו יסוד
הדבר הראשון שהוא עושה, זה ללכת ולקבוע תחום שבת, כדי ללמד את 
ילדיו, שבכדי לשרוד בגלות בין אומות העולם ולנצח, עם ישראל צריך לתחום 

 ו, מבלי להידבק באומות העולם. עצמ
יעקב אבינו מעביר כאן מסר בשכם. הוא מראה לילדים שלו שהוא קונה חלקת 

  !שדה ותוחם אותה, כדי שילמדו לא להתחבר עם תושבי המקום
הוא מקים שווקים, הוא עושה מה שצריך, אבל הכל בתחום . הוא לא עובר 

 !לצד השני
לאחר שיעקב אבינו קבע את התחומים,   - באים רבותינו, ואומרים את היסוד

הוא  ,יתחֽשב לא ובגוים ישכן לבדד עם-}במדבר כג, ט{ הןוקבע את היסוד של 
 זכה לנחלה בלי מיצרים, משום שתחם את עצמו.   

 קפרא בר בשם אמר הונא רב  - אומרים חז"ל }ויקרא רבה, פרשה לב, אות ה{
 לשונם ואת שמם את שנו שלא, ממצרים ישראל נגאלו דברים ארבעה בשביל

  .בערוה פרוץ מהן אחד ביניהם נמצא ולא, הרע לשון אמרו ולא
מגיע יוסף למצרים. בתחילה הוא נלקח לבית פוטיפר. לאחר מכן שמים אותו 

 בכלא. הוא לא מבין את שפת המקום.
כאשר הוא מתמנה למשנה למלך, קורא לו פרעה "צפנת פענח", מנסה לשנות 

 לו את שמו.
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 ,! בוא תקרא לעצמך 'ג'ו', זה שם הרבה יותר תרבותי"?לקרוא לך יוסף"למה 
 אבל יוסף לא מוכן לשנות את שמו .

 ???כשבאים האחים ליוסף, הם לא מזהים אותו.  מה אמר להם יוסף
   ...אליכם  המדבר פי }מה, יב{ כי
 "!"לא שכחתי את לשוני הקודש .  בלשון אליכם המדבר פי כי – אומר רש"י

שנה אתה פוגש אותו, הוא רוצה להגיד  30שנה. אחרי  30יורק -נמצא בניואדם 
 !!!!" . הוא לא זוכר בכלל?לך משהו בעברית  "רגע, איך אומרים את זה בעברית

 המדבר פי "כי –אין דבר כזה. אני מדבר אליכם בלשון הקודש  –אומר יוסף 
 " . אני לא משנה שום דבר, ממה שקיבלתי בבית אבותי.אליכם

שכם היה המקום, שבו תחם יעקב את עם ישראל, ללמד אותם את ההבדלות 
 !מאומות העולם

אני רוצה לומר עוד יסוד אחד, ולהוסיף לזה עוד קטע שמובא בספרו של ר' 
 : אהרון ולקין

-ברק, לא חושב שהוא  נמצא בבני-האמת היא, שמי שגר היום ברחובות בני
 ברק.

יורק.  כל השמות -שאתה נמצא בתוך ניו תסתכלו שמות של חנויות, נראה לך
כל המילים, הכל זה  !של החנויות באנגלית. אין לך מילה אחת בלשון הקודש

  !תרבות של חו"ל, ואני לא מדבר על השפה
אנשים השתגעו היום. כל השפה, כל התרבות היום, הכל של אמריקה. ולא 

 !לדבר על האוכל
עושים לנו אוכל, והתאילנדים  עד כדי כך, שזיכה אותנו הקב"ה, שהסינים

"אכלת  –עושים לנו אוכל ... עד  שאם אדם יגיע לעולם הבא, ישאלו אותו 
 "?אוכל תאילנדי

 "לא."

  " !"אז תחזור בחזרה

   !כל זה, זה עצת היצר הרע !כל התרבות שלנו נעשתה תרבות של חו"ל
צמך, כשהוא רואה שאתה לבד, כשאתה מתבודד עם ע - לבדו" ויותר יעקב"

הוא מנסה להכניס אותך לתרבות העמים, זה סוד   !הוא בא להיאבק איתך
 !הניצחון שלו

יושבים בליל הסדר, כותב האר"י הקדוש, בשעה  – אומר ר' אהרון וולקין
", תעמוד במקום, תגביה את הגביע ותכסה את והיא שעמדהשאתה אומר "

נו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלי ..."והיא שעמדההמצות. 
 ...".והקב"ה מצילנו מידם...

למה צריך לכסות את המצות? מה אכפת  – שואל הרב ולקין שאלה עצומה
 ?! ולמה להגביה את הכוס?לך שהם יהיו מגולים

 יכסה את המצות ויגביה את הכוס, ויאמר "והיא שעמדה".  – כתוב בהלכה
א עם הבן, הסבא יושבים בלילה הזה, כל המשפחה, הסב – אומר הרב וולקין

איש ב"ה, נותנים  50-60עם הנכד, הסבא עם הנין, יושבים ליד שולחן אחד.  
 שבח והודאה לקב"ה, שהוציא אותנו ממצרים.

ברוך ה'  ?איך אנחנו כאן, אחרי אלפי שנים ?אתה רוצה לדעת איך ניצלנו
 ישיבות, הוגי תורה, איך ניצלנו???

 ושמנן פת עכו"ם אסורה פתן על גזרו - אומרת הגמרא }מסכת שבת יז, ב{
 .בנותיהן משום יינן ועל יינן משום

כיסינו את הפת, לא  - "והיא שעמדה"?? ?אתה רוצה לדעת איך אתה שורד
השתמשנו בפת של עכו"ם. גם את היין שמרנו, שלא נשתה ביחד עם אומות 

 !זה הדבר שהציל אותנו –"והיא" העולם. 
 ???.  למהוהקב"ה מצילנו מידם"...  ותינו"שבכל דור ודור, עומדים עלינו לכל

 !כיון שאנחנו נזהרים, שלא להידבק באומות העולם
אם אתם מבדילים את עצמכם, אני שומר עליכם. אבל אם  –אומר הקב"ה 

אז  – ממעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו קו{ }תהלים אתם מתערבבים איתם ...
ני אדאג שהם ישנאו אדאג להביא את השנאה של אומות העולם עליכם!  א

 !אתכם, וככה אני אציל אתכם, שלא תתערבבו בגוים
אספר לכם סיפור, ששמעתי מהגאון ר' ראובן קרלנשטיין. משל נפלא על 

 :הנושא הזה
פעם אחת היתה נערה כשרה, יראת שמים. יום אחד היא באה לאבא שלה: 

 בחור מהשכונה" אני רוצה להתחתן עם"אבא, 
 "מי???"

 השלישי". "דוד, מהבלוק
 !"?! ההוא עם הווספה?"איזה דוד

 !!"!"כן
 "אויי ויי..." 

הרשעות קודמות. ישב ויצא, ונכנס ויצא... אין מרזב  30לדוד הזה, יש בערך 
שהוא לא טיפס עליו, וכל פעם הוא מספר, שהוא הולך לשלח את הקן, 

 ומתברר שאין שם יונים, אלא זקנים. 

כל השכונה רועדת ממנו, והיא  לא פחות ולא בקיצור, ה' ירחם מהדוד הזה. 
 יותר, רוצה להתחתן איתו.

 ?? בואי נמצא לך שידוך טוב"?"תגידי לי את נורמלית

 "!"לא, אני רוצה את דוד
בצר לו, לאותו האבא. הוא ניגש לרב שלו, והתחיל לבכות לו בדמעות שליש 

 "!!!"רב'ה תציל אותי
 ??"?מה קרה"

 "!"הבת שלי רוצה להתחתן עם דוד
 !?"?"איזה דוד, העבריין הזה

 !!"!"כן
 "!"אל תדאג, השידוך לא יצא לפועל

 ??"?"איך הרב יודע
 "!"תקשיב לי, אני רוצה שתעשה אירוסין גדול, כמו חתונה

 רק תגיד לי מה לעשות ..." !"אין בעיה
 "!ך את הענינים, אל תדאגאיש... נסדר ל 300"תעשה ב"כתר התפוח". תביא 
 "בסדר, יום שלישי הבא בע"ה"

בקבוקים שיבס ריגל, משהו חזק, ותביא גם בקבוק  3"תביא  -אמר לו הרב 
 סודה"

 !"?! איך הם מסתדרים ביחד?"שיבס ריגל וסודה
שעה.  3/4"פשוט מאוד, השיבס ריגל לבד, עד שזה משפיע, זה לוקח בערך 

קופץ מהר במערכות, ותוך כמה דקות, הוא אבל אם שמים לו קצת סודה, זה 

 כבר לא ידע באיזה כיוון הוא הולך" 

ברוך ה', החתן מוצא חם כלבבו. עוד לא התחילה החתונה, והם כבר שותים 
 לשכרה. 

כמובן שאחרי שתי כוסות ובקבוק סודה, הבחור לא יודע אם האולם מסתובב, 

  או שהמחותנים מסתובבים, או שזה רעידת אדמה. 

כל מי שבא ללחוץ לו את היד "שלום עליכם", מהסחרור  של השיבס ריגל, 

  פניםהוא הכניס לו אגרוף ישר ב

 !". הכניס לו מכה בחזה!... "שלום עליכם 80בא הדוד של הכלה, זקן בן 
 !"?הוא משוגע ,"מה זה

 "לא, הוא קצת אלים, זה יעבור לו".
 ה... אני לא נושם..."לי מהר כוס לשתות... הוא הכניס לי מכ "תביאו

 ??" ?באו כולם לעשות לו אוויר, עד שיבוא "הצלה" ... באה הכלה "מה קרה
 " !"החתן שלך הכניס לי אגרוף לחזה

 ??"?! על מה ולמה?"החתן שלי הכניס לך אגרוף
 " !טוב, הכניס לי ישר לחזה-"באתי להגיד לו מזל

כנסת לו אגרוף ! ה?מה עשית לאח של אמא שלי ,"דוד –הכלה רצה לחתן 
 ??"?לחזה

 !" ?"את עפה מכאן, או שאני מביא לך שתי צ'פחות

 עכשיו גם לה התחיל לכאוב 

 !! "!רצה לאבא שלה ... "אבא, הוא שבר לי את האף
כמה טוב שהוא שבר לך את האף, לפני שאני שברתי את  !"אחח, ברוך ה'

 הצלחת" 

נדבקים לאומות העולם, כשהקב"ה רואה שאנחנו  – אמר ר' ראובן קרלנשטיין
! דואג שאומות העולם יזרקו אותנו, כדי שלא נלמד ?מה הוא עושה

 !מהמעשים שלהם
. כאן מנסה שרו  עמו איש ויאבק לבדו ויותר יעקב  - באים חז"ל ואומרים לנו

של עשו להילחם כנגדנו, כדי שלא נישאר בבחינת 'בדד', כדי שנלמד 
 ממעשיהם.   

 – בעבדיו להתנכל עמו לשנא לבם הפך כה{, קה ים}תהל –אבל הקב"ה אומר 
כדי שיזרקו אותנו ולא נדבק בהם. כי  ,הקב"ה הופך את לבם שישנאו אותנו

         יודע הקב"ה, שזו הסכנה הכי גדולה לנצחיות עם ישראל.
 )ברוך שאמר(       

 )לב, כה( ויותר יעקב לבדו
חז"ל )חולין צא ע"א( אמרו, שיעקב שכח פכים קטנים וסכן את עצמו 
ללכת יחידי בלילה ולחזור עליהם, ומוסיפים: "מכאן לצדיקים שחביב 

 י שאין פושטין ידיהן בגזל".לפ –עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה 
ועל כך קשה קושיה חמורה: הלא תכונת הרכושנות והחשבת הממון לא 
אמורה להיות נושא אצל כל אדם, ובפרט אצל צדיקים, ואם יוודע לנו על 
אדם שמחשיב ממונו ומחבב אותו ביותר, לא נביט על כך בעין טובה. והנה 

שיב את ממונו וסכן עת כן אנו רואים שחז"ל שבחו את יעקב על כך שהח
 עצמו בעבורו!

והקושיה מתעצמת לאור דברי חז"ל שהממון חביב על הצדיקים אף יותר 
מגופם. היתכן שחפצי העולם הזה יתפסו מקום אצל הצדיקים עד כדי 

 שיהיו חשובים אף יותר מגופם?!
רבותינו, גדולי המוסר והחסידות, עמדו על שאלה זו והשיבו עליה ששה 

 בתחלה נביא תרוץ על דרך מילתא דבדיחותא. תרוצים, אך
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רבי הירש הונשטיין זצ"ל שמש בתחלה כרב בעירות לבוב ולמברג 
 שבגליציה, ולאחר מכן עלה על כס הרבנות בבריסק שבליטא.

בשבת הראשונה שלאחר מנויו כרבה של בריס, ערך הרב קדוש גדול 
מהנוחכים היה חסר דרך בביתו, וכל בני העיר נקבצו ובאו אל הבית. אחד 

ארץ, וכאשר ראה שכוסיות המנוחות על השולחן קטנות, הכריז בקול רם, 
 כך שהרבנית תשמע: "את הכוסות האלה היה צריך להשאיר בגליציה!"

פרשת השבוע של אותה שבת היתה פרשת וישלח. כאשר שמע הרב את 
בינו ההערה המחוצפת, הגיב על אתר ואמר: "אנו רואים בפרשה שיעקב א

 חזר על פכים קטנים, ומפורסמת השאלה מדוע הוא עשה זאת?
אלא, שכאשר המלאכים שבו ואמרו ליעקב שעשו בא לקראתו וארבע 
מאות איש עמו, החל יעקב להכין שתיה בעבורם, אך הוא ידע שהכמות 
הגדולה ביותר לא תספיק למחנה העצום הזה, והוא עלול להותר ללא 

מו מראש כוסיות קטנות עם שתיה, בכדי שתיה כלל, לפיכך הכין לעצ
 שישאר לו מה לשתות גם לאחר שעשו ואנשיו ישתו לרויה...".

רבנו בחיי מבאר על דרך הפשט, שהפכים שעליהם חזר יעקב היו בקבוקי 
תנוקות, ויעקב שקל בדעתו שאמנם מעבר הנהר בלילה ביחידות כרוך 

לגרום לספק פקוח בפקוח נפש, אך מאידך גם ויתור על הבקבוקים עלול 
נפש, שהרי אין אפשרות להאכיל את התינוקות בלעדיהם, ועל כן הכריע 

 בעד מעבר הנהר.
אמנם כפי שנכתב לעיל, על שאלה זו ישנם ששה תרוצים מרבותינו בעלי 

 המוסר וגדולי החסידות.
 ממון על טהרת הקדש

 הבאור הראשון מובא בספר "ערוגות הבשם" מרבה של חוסט.
רא שמים צריך לותר ותורים רבים ולעשות מצוות רבות בכדי אדם כשר וי

להרויח את לחמו. כאשר הוא קם בבוקר, הוא אינו רשאי לפתוח מיד את 
החנות סגורה על  –חנותו, אלא עליו להתפלל בתחלה, וכך בכל התפלות 

מנעול ובריח עד לסיום התפלה. כמו כן, כאשר מגיעים שבתות וחגים, עליו 
 ולהסיח את דעתו ממנו. לסגור את העסק

בנוסף, בעת המסחר עצמו חלים עליו חיובים רבים. אסור לרמות, על 
המשקולות להיות מדויקות בתכלית הדיוק, וגם כאשר הוא פוגש גויים 
במהלך מסחרו, עליו להמשיך ולשמור על קלה כבחמורה, ולהשגיח על 

התאכסן כשרות המאכלים והמשקאות. במהלך נסיעותיו הוא אינו יכול ל
בכל מלון, ועליו לתור אחר מקום כשר אף אם רמת הארוח שלו פחותה. 
וכך מוסיף בעל "ערוגות הבשם" ומונה עוד נסיונות שהיו נחלתם של בני 

 אותו דור.
גם בדורנו יש צרוך בויתורים רבים בכדי שהעסק יהיה על טהרת הקדש. 

תנו יש צורך לדקדק על כשרות המכשירים הדיגיטליים המלוים או
בעסקים, על אף שלעתים האינטרנט המסונן מאט את המהירות ומקשה 

 על התקשורת בין עסקים ואנשים.
מאחר ופרנסה בדרך כשרה כרוכה בעמידה בנסיונות רבים, יש צרוך לייקר 
ולחבב את הממון הכשר שהגיע בעקבות כך. אין זה ענין של רכושנות 

לא שהממון מתקדש שרחוקה מהיהודי המאמין כרחוק מזרח ממערב, א
 ומתעלה לאחר שעמדנו בכל הנסיונותש היו בדרכנו להשיגו.

לפי זה מובן, שממונם של הצדיקים הגדולים, שהגיע אליהם ביושר, חביב 
עליהם יותר מגופם, כיון שאין הם מחשיבים את הממון גרידא, אלא את 

והוא המצוות והנסיונות שנלוו אליו. יעקב אבינו נזכר ששכח פכים קטנים, 
מתמלא אליהם ערגה וחבה. כדי להשיג אותם, היה עליו לסבול בבית לבן 

 מחורב ביום וקרח בלילה, להיות נאמן ולא לשלוח יד בממון שאינו שלו.
 חשיבותו מחמת הזמן שהשקיע בו

הבאור השני הוא מרבי יוסף שלמה כהנמן, הרב מפוניבז' זצ"ל, על פי יסוד 
 .אותו ראה אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל

כאשר הרב כהנמן למד בכולל בראדין, הוא ראה שה"חפץ חיים" מביא 
בספרו "משנה ברורה" דברים מספר נדיר. חשב הרב כהנמן לעצמו, שאם 

מביא את הדברים, ודאי שהספר מצוי ברשותו, ומחמת  ה"חפץ חיים"
שחפץ לראות את הדברים בתוך הספר, עלה ביחד עם חבר אל ביתו של 

 לשאול את הספר.ה"חפץ חיים" ובקש 
"הספר אינו ברשותי", השיב ה"חפץ חיים". כאשר נזקקתי לעיין בו, 

 שאלתי אותו מהספריה".
לנוכח תמיהתם של הרב כהנמן וחברו, הוסיף ה"חפץ חיים" ואמר יסוד 
גדול: "דעו שגם על הספרים שברשותי אני מצר! הלא כדי לרכוש ספר יש 

י הקדשת זמן לעבודה". כידוע, לשלם, והדרך להשיג את הממון היא על יד
ה"חפץ חיים" היה מתפרנס ממכולת שהיתה ברשותו. "את הזמן הזה ניתן 
היה להקדיש ללימוד, כשבסופו אף היו הדברים נחקקים במוחי ולא הייתי 

 –נאלץ לרכוש ספרים. כשהקדשתי זמן לעבודה לצורך רכישת ספרים 

מת כך הדבירם לא הפסדתי פעמיים. שכן נאלצתי להחסיר מלמודי, ומח
 נחקקו במוחי!"

לאור זאת הוסיף ה"חפץ חיים" ובאר את דברי הגמרא )גיטין מז ע"א( 
המספרת, שכאשר האמורא הגדול ריש לקיש נפטר מן העולם, הוא לא 

קב של תבלין המכונה  –הותיר אחריו כל רכוש מלבד "קבא דמוריקא" 
ל עצמו את כורכום. ריש לקיש הצטער גם על הקב שהותיר, וקרא ע

הפסוק )תהלים מט, יא( "ועזבו לאחרים חילם". נשאלת השאלה: האם 
ריש לקיש הצטער על שהשאיר ירושה לבניו? ודאי שלא. ריש לקיש 
הצטער על זמן העבודה שהשקיע בכדי שיוכל לרכוש את הקב הזה, מפני 
שלבסוף הוברר שלא היה לו בו כל צורך, ונמצא שאותו זמן הלך לבטלה. 

 אמר ריש לקיש: "ועזבו לאחרים חילם". ועל כך
אומר הרב כהנמן: מדוע ממונם של הצדיקים חביב עליהם יותר מגופם? 

בממון  משום שעל הגוף הם לא עמלו וטרחו, שהרי הוא מתנת שמים, עך
הם השקיעו טרחה וזמן יקר בכדי ליצר את הכלי שישמש אותם בעולם. 

 ועל כן הם חשים אחריות כפולה ומכופלת לגבי רכושם.
ליעקב אבינו לא היו כלים מיותרים, ואם יפסיד את הכלים שנשארו מעבר 

לעמול שוב בכדי לרכוש כלים דומים, ועל ידי כך יגרם לו  לנהר, הוא יאלץ
קר, שהרי באותו זמן ניתן לרכוש קניני נצח על ידי תורה ומצוות הפסד זמן י

ועבודת הבורא. מחמת זה, הצדיקים מחבבים את ממונם עד כדי כך שהם 
 מוכנים להכניס את עצמם לספק סכנה.

בספרים הקדושים מובא על כך משל. כאשר אדם נמצא בביתו, הוא לא 
לו בגדים להחלפה, אך מדקדק על בגדיו שלא יטנפו או יקרעו, משום שיש 

כאשר הוא יוצא לדרך רחוקה, הוא מקפיד על בגדיו ביותר, משום שיש לו 
לכל היותר עוד מערכת נוספת של ביגוד, ואין ביכולתו לבזבז זמן על 

 רכישת בגדים אחרים.
גם הצדיק נוהג בחכמה, והאופציה של קנית כלים אחרים לא קיימת כלל 

את זמנו היקר על כך. כאשר יעקב  לדידו, משום שהוא למתכון לבזבז
מסתכל על רכושו הוא לא רואה בו רכוש גרידא, אלא דבר שהקדיש 
בעבורו את חיי הנפש שלו, את הזמן היקר מפז, על מנת שישמשו בעולם 

 הזה.
כשמתרגלים לחשוב כך, כבר לא כלך כך קל להוציא כסף מהכיס ולזרוק 

צד דברי בעל ה"ערוגות אותו על דברים שלא יועילו ולא יצילו, הן מ
הבשם" על כל המצוות והנסיונות שאדם עבר עד שהשגי את כספו, והן 

 מצד דברי בעל ה"חפץ חיים" על הזמן היקר שהושקע בכך.
הגמרא )פסחים קיד ע"א( אומרת: "אכל בצל ושב בצל". אם אדם מרגיל 
את עצמו לאכול בצל ולחיות חיים צנועים, הוא לא יאלץ לגלגל כספים 

התחבא מפני בעלי חובותיו, וכפי שבאר הרשב"ם: "ותשב בצל ביתך ואל ול
 תצטרך למכור ביתך".

 הממון ניתן מאת ה'
הבאור השלישי מובא בספרים הקדושים בשם רבי חיים ויטאל זצ"ל, 

 המביאו מרבו רבינו האר"י ז"ל, והוא יובן על פי משל.
לקיים מצוות, אך לא היה  מעשה באדם עני ואביון שהשתדל בכל יכלתו

 ברשותו כלי שלם ללא חורים וסדקים, הראוי לקיים בו מצות נטילת ידיים.
באחד הימים חלם העני שהקב"ה ראה בצערו ובעניו, ונתן לו במתנה ספר 
ונטלה לנטילת ידיים. כאשר התעורר בבוקר, גילה לתדהמתו שליד מטתו 

קבל כלים מהקב"ה  מונחים ספל ונטלה חדשים. העני שמח מאד, הוא
 בכבודו ובעצמו!

לאחר זמן שפר מזלו של העני והוא עלה לגדולה, וברוך ה' התמלא ביתו 
כאחד מעשירי תבל. והנה ביום מן הימים עבר אותו עשיר לבית  ברהיטים

חדש, והזמין פועלים שיעבירו את כל חפציו מביתו הקודם. כאשר נכנס 
 ק שהספל והנטלה לא אבדו.העשיר לביתו החדש, הוא פנה בתחלה לבדו

"מדוע אתה מיחס חשיבות כה רבה לספל ולנטלה? הלא אחד מעשירי 
 תבל הנך?!" שאלו בני ביתו.

השיב העשיר: "הלא תבינו, חשיבותם של הספל והנטלה בעיני אינה 
ממונית, אלא מחמת שקבלתי אותם מן השמים, ועל כן הם חביבים עלי 

 יותר מכל רכושי!"
י ז"ל: עלינו לדעת שאיננו יכולים להשיג מעצמנו דבר, אומר רבנו האר"

ואת כל רכושנו קבלנו מאת הקב"ה בכבודו ועצמו. בכל חפץ שמגיע לאדם 
הוא מעלה ומתקן אותם. כאשר  ישנם ניצוצות קדושה, ובמעשיו הטובים

אדם חובש מגבעת לכבוד התפלה, הוא מקיים בכך "עוטר ישראל 
שבת בבגדים נקיים ונאים, הוא בתפארה", וכאשר הוא מכבד את ה

משתמש בהם לעבודת ה'. כל מה שיש לאדם נתן לו מהקב"ה בכדי 
שיעבוד אותו בו, ועל כן נתקנו ברכות על כך, כגון "שעשה לי כל צרכי" על 
הנעלים, או "מלביש ערומים" על הבגדים, וכן הלאה. זהו המבט הנכון שבו 

 יש להסתכל על רכושנו.



 

 יב 

ר גדול. היו לו שש מאות אלף צאן, ולדעות אחרות יעקב אבינו היה עשי
הרבה יותר מכך, מדוע הוא עושה ענין מפכים קטנים ומסתכן בעבורם? 
אלא שכפי שבמשל, האדם מיקר את הספל והנטלה שקבל מהקב"ה 
בעצמו, כך יעקב מיקר את כל רכושו כיון שקבל אותו מהקב"ה עצמו ועליו 

וסר את נפשו ועובר אל מעבר לנהר להשתמש בו לעבודת ה', לפיכך הוא מ
 בכדי להשיב את אותם פכים קטנים.

אנשים רבים בדורנו מזלזלים בהלכה שנפסקה ב"שלחן ערוך" )אורח חיים 
רכג, ג(: "קנה כלים חדשים, אפילו היה לו כיוצא באלו תחלה, או קנה וחזר 
וקנה, מברך על כל פעם 'החינו'", וזאת משום שכיום רוכשים בגדים 

ירות גבוהה, והערך והחשיבות שהיו פעם לבגדים אבדו, ועל כן לא בתד
 חשים שמחה מיוחדת וצורך לברך "שהחיינו".

אך בידינו לשנות את המשואה. אם נברך "שהחינו" ברכישת בגד או כלי 
חדש, הדבר יחדיר בקרבנו את חשיבותו ויגרום לנו לשמור עליו שמירה 

 בגדים בתוך זמן קצר.מעולה, וכך לא נמהר להחליף רהיטים ו

ראיתי פעם יהודי שקנה לבנו חליפה. הוא המתין לשבת, ולאחר סעודת 
יום השבת לבש הבן את הבגד וברך עליו "שהחינו" בשמחה במעמד כל 
בני המשפחה. כאשר מיקרים את ערך החפצים ועושים מזה ענין, נוצרת 

 עצמו. בלב חשיבות והכרה שאנו מקבלים אותם מהקב"ה

, כאשר יעקב אבינו שולח את המלאכים לעשו, הוא מצוה עליהם מסיבה זו
לומר לו )לב, ו( "ויהי לי שור וחמור". על אף שיש לו בהמות רבות, הוא לא 
אומר "שורים וחמורים", משום שרבוי הרכוש לא גורע מהחשיבות שהוא 
רוחש לכל פרט מרכושו בפני עצמו. המבט האמתי הנדרש מיהודי הוא, 

כושו נתן לו מאת הקב"ה, ועל כן חשיבותו מרובה, ואין הוא שכל פריט מר
 מאבד את חשיבותו העצמית כאשר נוספים פרטים דומים לו.

ההוכחה הטובה ביותר לכך שיעקב אינו עושה זאת מטעמי רכושנות, היא 
שכאשר הוצרך לרכוש מעשו את זכות הקבורה במערת המכפלה, הוא 

, וכפי שמובא ברש"י על הפסוק נותן לו את כל הרכוש שרכש בבית לבן
"שנטל יעקב כל כסף וזהב  –)בראשית נ, ה( "בקברי אשר כריתי לי" 

שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי, ואמר לעשו, טול זה בשבילך חלקך 
במערה". יעקב אבינו מוכן לוותר על כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן 

 בכדי להחליף אותו בדבר רוחני ונצחי.

 ון נתן לפעול גדולות ונצורותבאמצעות הממ

הבאור הרביעי הוא של רבה של לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין, רבי  
 מאיר שפירא זצ"ל.

והוא אמר שהחשיבות שמיחסים  רבי מאיר הקים ישיבה גדולה מאד,
הצדיקים לכסף נובעת מכך שהם יודיעם מה הם המפעלים הגדולים 

עות הכסף ניתן להקים מוסדות והברוכים שניתן להקים באמצעותו. באמצ
 שזכות לימוד התורה שבהם תסייע למאות ואלפים.

זו ההסתכלות של הצדיקים על הממון, ועל כן הם מיחסים לו מימד של 
קדושה, אך אדם פשוט נוהג אחרת, וכאשר יש לו ממון רב, הוא רוכש 

 באמצעותו יאכטות, מטוסים פרטיים ועוד דברי הבל.

 מפחית את השמירה מגזל החסרון

הבאור החמישי הוא מבית מדרשו של רבי ישראל סלנטר זצ"ל, ויש בו 
 מוסר עצום לעדם.

ידע יעקב אבינו, שאם יחסרו לו הפכים הקטנים, השמירה שלו מפני איסור 
 גזל תפגם במקצת, והוא באר זאת על פי מעשה שהיה עמו.

לטובת הישיבה, פתח כאשר הוא בא לביתו של עשיר בכדי להתרים אותו 
העשיר את הכספת שלו, ובאותו רגע הוצרך לצאת לרגע מן החדר בכדי 

לבדו עם  לסדר דבר מה. כאשר ראה רבי ישראל סלנטר שהוא נותר
 הכספת הפתוחה, יצא מן החדר כנשוך נחש.

"מדוע יצא רבנו מן החדר?" התפלא העשיר, "הלא בתוך זמן קצר הייתי 
 אמור לשוב".

השאר לבדי לידי הכספת הפתוחה", השיב רבי ישראל. יראת "אני חושש ל
החטא של רבי ישראל היתה כה גדולה, עד שהוא ברח מהנסיון כבורח מן 

 האש.

על פי זה באר רבי ישראל, שיעקב אבינו חזר מחמת הפכים הקטנים 
ששכח, משום שידע שאם הם יחסרו לו, תפגם השמירה שלו מפני איסור 

אדם אחר פך קטן הדומה לפך ששכח, הוא דיו של גזל, ואם הוא יראה בי
 עלול שלא לעמוד בנסיון ולגזול את הפך הנצרך לו.

ניתן לראות שאנשים משאירים בבתי הכנסת את הטלית והתפילין שלהם, 
שבעבורם שלמו טבין ותקילין, ולא מיחסים להם את החשיבות והשמירה 

ידי אינשי דלא הנאותה. הלא הם עלולים להאבד או חלילה להגנב על 
מעלי, ואז מה יעשה האדם? הלא עד שירכוש טלית ותפילין חדשים, הוא 
יאלץ לשאול מאחרים, ובאחד מהימים הוא לא יחזיר את הטלית והתפילין 
שנתנו לו במקומם, וביום אחר הוא יכשל בענינים של 'שואל שלא מדעת' 

זה? הוא וישתמש בהם שלא מדעת הבעלים. ומי גרם לו להגיע למצב ביש 
 עצמו, כשלא שמר על חפציו כנדרש!

כאשר אדם שומר על חפציו כראוי, הדבר מקנה לו הגנה ושמירה מעוון 
 הגזל.

 החשיבות הנצרכת לקיום "בכל מאדך"

הבאור השישי הוא של רבי מאיר שמחה הכהן מדוינסק זצ"ל, והוא מופיע 
 בפרושו "משך חכמה" על פרשת ואתחנן.

על הפסוק )דברים ו, ה( "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 
כנגד  –מאדך", מפרש רבנו בחיי: "בכל לבבך ובכל נפשך ובל מאדך 

כנגד אברהם שאהב את הקדוש ברוך  –אברהם יצחק ויעקב. 'בכל לבבך' 
כנגד יצחק  –הוא בכל לבבו והמשיך הלבבות לאמונתו. 'ובכל נפשך' 

כנגד יעקב שהפריש מעשר  –ל גבי המזבח, 'ובכל מאדך' שמסר נפשו ע
 מכל ממונו, ואפילו מבניו".

אומר רבי מאיר שמחה: יעקב איבנו, הרגל השלישית במרכבה, הולך 
לקיים "בכל מאדך" על ידי רכושו. כיצד? עלי ידי הנדר "וכל אשר תתן לי 

למות, עשר אעשרנו לך" )בראשית כח, כב(. אך בכדי שיקיים מצוה זו בש
הוא לא  –עליו ללמוד ליחס חשיבות לכסף, יכון שאם אינו חשוב בעיניו 

יקיים "בכל מאדך" כאשר יתן ממנו מעשר. כשם שאם נפשו של יצחק לא 
היתה יקרה בעיניו, הוא לא היה מקיים "בכל נפשך" על ידי העקדה, ורק 
מפני שהנפש היתה נכבדת אצל יצחק והוא ידע מה ניתן לפעול בחיים, 

כך על  –היתה חשיבותו לכך שלקח את הדבר היקר הזה והקריבו לקב"ה 
הממון להיות חשוב בעיני יעקב בכדי שיקיים "בכל מאדך" בנתינת 

 המעשר מרכושו.

 הרחקה ממותרות

המסקנה העולה מכל הפרושים היא: לא לאבד את המתנות היקרות 
 שנתנו לנו על מותרות, ועל רמת חיים גבוהה ומיותרת.

)סוכה נו ע"ב( מביאה, שמרים בת בלגה המירה את דתה, והיתה  הגמרא
מבעטת בסנדלה על המזבח ואומרת: "לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מכלה 

כשכוונתה לעלות הקרבנות המוקרבים עליו. אחד  –ממונן של ישראל" 
מגדולי ישראל דרש את דברי את דברי הגמרא ואמר: "לוקסוס לוקסוס, 

עד מתי הלוקסוס מאבד  –ממונם של ישראל" עד מתי אתה מאבד את 
הכסף של עם ישראל, הלא סכומים כה רבים מתבזבזים על דברי מותרות 

 כלל, ואף מזיקים. שאינם מועילים
עלינו לרכוש את המבט הנכון על הממון, להחשיבו ולא לבזבז אותו על 

 מותרות, אלא לרכוש באמצעותו חיי נצח.
 (טובדורש  –הגרמ"י רייזמן )

  בדרך הדרוש 
  )לב, ח(  לו ויצר מאד יעקב ויירא
' וכו זכיותי נתמעטו י"פירש םהחסדי מכל קטנתי עה"פ

 ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לכך
 נקוד למה דרשו' ד דף בברכות והנה עשו. ביד להמסר לי

 שכר טוב משלם שאתה אני שהרי מובטח לולא, על
 יעקב פחד כ"וא החטא יגרום שמא , אלא,'כו לצדיקים

 איכא ז"פ דף ובמנחות הניקוד את דרשינן אם תלוי מעשו
 כלל לפחד ל"הי לא מ"לר כ"וא. דריש לא נקודי מאיר' ר

 יהרג שמא לו ויצר וירא פ"ע והנה. החטא יגרום שמא

 היוצא מ"ר על שרמז כבר וכתבו אחרים את יהרוג ושמא
 הנזקין באגדת ש"וכמ קיסר נירון של מזרעו מעשו

 בידו יש והלא מה מפני וירא חומר כמין הוא ולדברינו
 לו ויצר אבל החטא יגרום שמא חיישינן ולא ט"ומע תורה
 נוכרח ואז נקודי דריש דלא מ"ר זה אחרים את יהרוג שמא

 מנקודות החטא יגרום שמא חיישינן ואזי נקידי לדרוש
 )ברית הלוי(                 ק     "ודו ש"וכמ לולא

 . קטנים פכין שכח י"ופרש  ( כה, לב) לבדו יעקב ויותר
 את ופינו בנגע דכתיב הא ל"במאחז דאיתא י"עפ ל"ונ

 צוה ולכן יטמאו שלא קטנים פכים על חס ה"הקב, הבית
 ילך ולא עצמו על ח"הת שיחוס ו"ק בבית אשר כל לפנות

 יעקב ויותר כתב כאן והנה, אתו נעריו בשני אם כי לבדו
 בלי לבדו שישאר כך לידי עצמו את הביא איך וקשה, לבדו
 עליהם שחס קטנים כיםמפ ו"ק ילפינן הא, עמו איש
 לזה, לבדו ונשאר עצמו על אבינו יעקב חס לא ואיך ה"הקב

 מפכים ו"הק שכח כלומר" קטנים פכים שכח" י"רש' פי
                    ק.          "ודו קטנים

 )מהר"י אסאד(                                



ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

הֹוָדָאה ְּבִקּצּור, ַּבָּקָׁשה ְּבֵפרּוט
ָיבֹוא  ֶּפן  אֹתֹו  ָאֹנִכי  ָיֵרא  ִּכי  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני 

ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים" (לב יב)
ֶׁשהּוא  ָהאֹוֵיב  ִמיהּו  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלָפֵרט   ֶהֱאִרי ֶׁשַּיֲעקֹב   ִמָּכ
חֹוֵׁשׁש  ֶׁשהּוא  ַהֲחָׁשׁש  ְּבִדּיּוק  ּוַמהּו  ִמָּפָניו  ְלִהָּנֵצל  ְמַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו, ָלַמד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְׁשַלח קסט א) ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלָפֵרׁש 

ֵהיֵטב ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְלבֹוְראֹו. 
ַהִּסָּבה  ֶאת  ָנַתְנזֹון  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ב  ִיּׁשֵ ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ַהּתֹוָרה:  ְּבִבְרַּכת  ְלָפֵרט  ֵיׁש  מז)  (או"ח  ַהָּב"ח  ְזקֵנֹו  ֶׁשְּלַדַעת 
ֶׁשַּבּתַֹאר  ַאף  ֶצֱאָצֵאינּו",  ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה 
'ֶצֱאָצֵאינּו' ְּכָבר ָּכַלְלנּו ֶאת ַהָּבִנים ּוְבֵני ַהָּבִנים ְּכֶאָחד. ּוְכִפי 
ְיִדיד  ִקַּדׁש  "ֲאֶׁשר  ַהִּמיָלה:  ֶׁשַאַחר  ַהְּבָרָכה  ִמֻּנַּסח  ֶׁשּמּוָכח 
ִמֶּבֶטן ְוחֹק ִּבְׁשֵארֹו ָׂשם ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש". 
ּוֵפְרׁשּו ַהּתֹוסְפֹות (ַׁשָּבת קלז ב ד"ה ְיִדיד): "ְיִדיד" – ֶזהּו ַאְבָרָהם 
ַיֲעקֹב  ֵהם   – "ְוֶצֱאָצָאיו"  ְּבנֹו,  ִיְצָחק  ֶזהּו   – "ְׁשֵארֹו"  ָאִבינּו, 

ּוָבָניו, ֶׁשֵהם ֶצֱאָצֵאי ִיְצָחק.
ֶאת  ְלָפֵרט  ָהָאָדם   ָצִרי ֶׁשְּבַבָּקָׁשה  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ְּבַרם, 
ִהיא  ָנא'  'ְוַהֲעֶרב  ְּתִפַּלת  ַהְּדָבִרים:  ִיְתָּבֲארּו  ֵהיֵטב,  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶצֱאָצֵאינּו",  ָּבּה: "ְוֶצֱאָצֵאי  ְלָפֵרט  ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ַּבָּקָׁשה,  ְּבֶגֶדר 
ַא ִּבְרַּכת ַהִּמיָלה ִהיא ְּבֶגֶדר הֹוָדָאה, ּוְבהֹוָדָאה ַּדי ְלַהְזִּכיר 

ְּבִקּצּור ָלׁשֹון – "ְוֶצֱאָצָאיו". 
'ַיד ָׁשאּול' יו"ד רסה ג

ְּכַדאי ִלְחיֹות ְולּו ִּבְׁשִביל ְּבָרָכה ַאַחת
ַחר" (לב כז) "ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ

ֵהִעיד ַּתְלִמיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי:
ְוִיּסּוִרים,  ַמֲחלֹות  לֹום  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ִאִּמי  ָסְבָלה  ָיֶמיָה  ַּבֲערֹב 
ִמְּלַתְפֵקד.  ִּכְמַעט  ָחְדָלה  ְוִהיא  ֶנְחְלׁשּו  ּוְׁשִמיָעָתּה  ְרִאָּיָתּה 
ֶׁשִאְּבָדה ָּכל  ַעד  ָעמֹק   ְּבִדְכּדּו ָׁשְקָעה  ִהיא   ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה 
ַטַעם ְּבַחֶּייָה. ֵּכיָון ֶׁשַעז ָהָיה ֶחְפִצי ְלַחֵּזק ֶאת רּוָחּה, ָּפִניִתי 

ִלְׁשאֹל ַּבֲעַצת מֹוִרי ְוַרִּבי, ְוהּוא ֵהִׁשיב ִלי:
ִעם  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשִהְתַאֵּבק  ְלַאַחר  ִּכי  ְמבָֹאר,  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ַחר".  ַהּׁשָ ָעָלה  ִּכי  "ַׁשְּלֵחִני   :ַהַּמְלָא לֹו  ָאַמר   ,ַהַּמְלָא
ְלַיֲעקֹב:   ַהַּמְלָא ָאַמר   ֶׁשָּכ ב)  צא  (ֻחִּלין  ֲחָכִמים  ּוֵפְרׁשּו 
ַעְכָׁשו".  ַעד  ִׁשיָרה  לֹוַמר  ְזַמִּני  ִהִּגיַע  א  ֶׁשִּנְבֵראִתי  "ִמּיֹום 
ְוִהֵּנה, ַמְלָא ֶזה ְּבַוַּדאי ִנְבָרא ְּכֶיֶתר ַהַּמְלָאִכים ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי 
 ְּבֵראִׁשית, ְוַכָּמה ַמְפִליא ִלְראֹות ִּכי ְּכַדאי ָהָיה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְלבֹוְראֹו ּוְלַקְּימוֹ ְּבֶמֶׁש ַאְלַּפִים ָׁשָנה, ְולּו ִּבְׁשִביל ֶרַגע 

ֶאָחד ֶׁשּבֹו ִיְזֶּכה לֹוַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה! 
ַּגׁש ָנא ֵאפֹוא ְלִאְּמ ֶוֱאמֹר ָלּה, ִּכי ִאם ַרק ָּתִבין ֶאת ֶעְרָּכּה 
לֹוַמר,  ְמֻסֶּגֶלת  ֲעַדִין  ֶׁשִהיא  ַאַחת  ְּתִפָּלה  אֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל 

ְּבַוַּדאי ַּתְׂשִּכיל ִלְבחֹר ַּבַחִּיים, ְולּו ִּבְׁשִביל ְזכּות זֹו ִּבְלַבד!
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשִּסַּפְרִּתי  ְלַאַחר  ַהַּתְלִמיד:  ְוִסֵּפר   ִהְמִׁשי
ִהְתַחְּזָקה,  ִהיא  ֲחָדִׁשים.  ּכֹחֹות  ָּבּה  ִנְּסכּו  ְּכמֹו  ְלִאִּמי, 

ַעד  ֲאֻרּכֹות,  ָׁשִנים  עֹוד  ִלְחיֹות  ְוִהְמִׁשיָכה  ִהְתעֹוְדָדה 
ֶׁשִּנְפְטָרה ְּבִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת, ְּכַבת ִּתְׁשִעים ְוֵׁשׁש. 

'ִּבְמִחיַצת ַרֵּבנּו' עמ' קפא

ְּתִפָּלה ַעל ַהְצָלַחת ֲחֵברֹו – ִּבְׁשמֹו
"ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 

ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר אֹתֹו ָׁשם" (לב ל)
"'ַוְיָבֶר אֹתֹו ָׁשם' – ּוְבִריךְ ָיֵתיהּ ַיֲעקֹב ָּתָמן" (ַּתְרּגּום יֹוָנָתן).

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לד א) ָלְמדּו ֲחָכִמים ִמָּכ ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה 
ַעל ִמְרָים ֲאחֹותֹו (ַּבִּמְדָּבר יב יג): "ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" ִמְּבִלי 

[ְּבָפָניו  ֲחֵברֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ְׁשָמּה,  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
(מג"א או"ח קיט א)] ֵאין ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו.

ּתֹוָרה,  ֶעְזַרת  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשֶטְרן,  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ֵהִביא ֶׁשֵּיׁש ֶׁשָּלְמדּו ִמִּדְבֵרי ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ֶזה 
ְּבָפָניו  ָהָאָדם  ֵׁשם  ֵמַהְזָּכַרת  ֶׁשַהּפְטּור   ,ַהַּמְלָא ֶאת   ֶׁשֵּבֵר
ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְתִפָּלה ִלְרפּוָאתֹו. ְוִאּלּו ִּבְתִפָּלה ְלַהְצָלָחתֹו ֵיׁש 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ַוֲאִפּלוּ ְּבָפָניו. ְּכִפי ֶׁשָּמִצינוּ ָּכאן ֶׁשַּיֲעקֹב 

ָׁשַאל ֶאת ַהַּמְלָא ִלְׁשמֹו ְּבֶטֶרם ֵּבְרכֹו.
ִנָּתן ִלְלמֹד זֹאת ַאף ֵמַהְּמֻסָּפר ִּבְגָמָרא (ַּתֲעִנית כח א), ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
'ֵאיכּו' – ְׁשֶכְנּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא – ָּבְנָתה ֶאת ֵּביָתּה 
ַרִּבי  ֵּבְרָכּה  ִמַּדי,  ְקָצרֹות  ַהִּתְקָרה  ֶׁשּקֹורֹות  ְלֶפַתע  ְוִגְּלָתה 
 .[ֵּביֵת קֹורֹות  [ִיְתָאְרכּו  ְכּׁש ּוֵריךְ"  ִנְמטוּ   – "ֵאיכּו  ֲחִניָנא: 
ֲהֵרי ֶׁשִּבְתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ַעל חִֹלי, ֵיׁש ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ָהָאָדם 

ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָעָליו, ַאף ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְמָצא ְלָפָניו.
'ֵּברּוֵרי ֲהָלָכה' ְּבָרכֹות עמ' רכג

'ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ַּבָּמקֹום ַהֶּזה'
ָׁשם  ְוֶׁשב  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  קּום  ַיֲעקֹב  ֶאל  ֱאקִים  "ַוּיֹאֶמר 
ֵעָׂשו  ִמְּפֵני   ְּבָבְרֲח  ֵאֶלי ַהִּנְרֶאה  ָלֵא-ל  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוֲעֵׂשה 

ָאִחי" (לה א) 
ּוְלהֹודֹות  ַלֲעלֹות  ַיֲעקֹב  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָה  ַמּדּוַע 

לֹו ַּדְוָקא ְּבֵבית ֵאל? 
ַרִּבי עֹוַבְדָיה ְספֹוְרנוֹ ֵּפֵרׁש:

ֵאָליו  ִנְגָלה  ָאִחיו,  ֵעָׂשו  ִמְּפֵני  ְלָחָרן  ַיֲעקֹב  ָּבַרח  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵבית ֵאל ְוִהְבִטיחֹו (ְּבֵראִׁשית כח טו): "ְוִהֵּנה 
ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאל ָהֲאָדָמה 
ַהּזֹאת..." ְלִפיָכ ַעָּתה, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַקְּיָמה ַהְבָטָחתֹו, הֹוָרה 
ֶאת  ְּכלֹוַמר,  ִמְזֵּבַח...",  ָׁשם  ַוֲעֵׂשה  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  לֹו: "קּום 
ַההֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְל ָעֶלי ַלֲעׂשֹות ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
 ְּכֶדֶר  .ָּכ ַעל   ְוִהְבִטיֲח הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ִעְּמ ֵהיִטיב 
לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְּבָמקֹום  ֶׁשָהעֹוֵבר  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
ַּבָּמקֹום  ֵנס  ִלי  ֶׁשָעָׂשה   ָּברּו" ְּבִבְרַּכת:  ְלהֹודֹות  ַחָּיב  ֵנס 

ַהֶּזה". 
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

ְמַמֵּלאת  ֲאַזי  ִמָּצָרתֹו,  ָהָאָדם  ֶנֱחָלץ  ה'  ֶׁשְּבַחְסֵדי  ְּבָׁשָעה 
ִמַּמֲעַמֵּקי  ְּכֵמֵאֶליהָ  ּפֹוֶרֶצת  ְוִהיא  ֵיׁשּותֹו  ָּכל  ֶאת  ַההֹוָדָאה 
ִלּבֹו. ְואּוָלם ַּכֲעבֹר ְזַמן ִמְצַטְּנִנים ִרְגׁשֹוָתיו, ּוְכֵדי ֶׁשהֹוָדָאתֹו 
ֶאת  לֹו  ֶׁשַּיְזִּכירּו  ְּפֻעּלֹות  ִלְנקֹט  ָעָליו  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ֵּתָאֵמר 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הֹוָרה   ְלִפיָכ ִעּמֹו.  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהֵּנס  ָעְצַמת 
ֶׁשָּתחּוׁש  ְּכֵדי  ֵאל",  ֵבית  ֲעֵלה  "קּום  ָאִבינּו:  ְלַיֲעקֹב  הּוא 
ֵמָחָדׁש ֶאת ָעְצַמת ַחְסֵדי ה' ַּבַהְבָטָחה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשֻהְבְטָחה 
 ָּכ  ,"ָאִחי ֵעָׂשו  ִמְּפֵני   ְּבָבְרֲח"  –  ָצָרְת ְּבֵעת  ָׁשם   ְל
ְותֹוֶדה   ,ַהָּצָלְת ַעל  ַההֹוָדָאה  ִרְגׁשֹות  ֵמָחָדׁש   ְּב ִיְתעֹוְררּו 

ְלבֹוְרֲא ְּבֵלב ָׁשֵלם. 
'ְספֹוְרנוֹ'; 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רּוט

יב ן

ני ּפְ ם
ְזכּות 'ָאֵמן' ַמִּציָלה ִמן ָהאֹוְיִבים

"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי אֹתֹו" (לב יב)
ִמָּיד  "ַהִּציֵלִני  ּוִבֵּקׁש:  ִּבְלׁשֹונֹו  ַיֲעקֹב  ִקֵּצר  א  ָמה  ִמְּפֵני 

ֵעָׂשו ָאִחי"?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָנַתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא ָאָב"ד ְקָראָקא:

ָראֵׁשי   – ָאִחי"  ִמָּיד  "ָנא  ֵלאמֹר:  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ַיֲעקֹב   ֶהֱאִרי
ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַּתֲעמֹד לֹו ֶׁשְּתִפָּלתֹו 

ִּתְתַקֵּבל ְוִיָּנֵצל ֵמֵעָׂשו ֶאָחיו. 
'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות'

ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ּוְלַקָּבַלת  ְלַהָּצָלה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתּה 
ְּכִפי  ְּדָבָריו  ְוֵאּלּו  ב),  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  מּוֵבאת 

ֶׁשִהְתָּפְרׁשּו ְּבֵפרּוׁש 'ַהֻּסָּלם' ָׁשם:
ּוְלַכּוֵן  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַעְצָמם  ׁשֹוְמִרים  ְלַמָּטה  "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ּוִמְתַּפְּלִלים  ָלֶהם,  ֶׁשְּמֵצִרים  ְּבָׁשָעה   ...ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ִלָּבם 
ְּתִפָּלָתם ִלְפֵני ֲאדֹוָנם, ַהּקֹול ַמְכִריז ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות: (ְיַׁשְעָיה 
ַאל  ֱאֻמִנים'.  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  ב):  כו 

ַלֲענֹות  ֶׁשּשֹׁוְמִרים  ְּדַהְינוּ  'ֲאֵמִנים',  ֶאָּלא  'ֱאמּוִנים'  ִּתְקִרי 
ָאֵמן; ְּכמֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּפְתחּו ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרכֹות, ָּכ ַעָּתה 
ֶׁשְּמֵצִרים  ֵאּלּו  ְּכֶנֶגד  ְּתִפָּלָתם  ְוִתְתַקֵּבל  ְׁשָעִרים,  ִּפְתחּו 

ָלֶהם".
ַעל   ְלָכ ְּבדֹוֶמה  ָּדְרׁשּו  יא)  (ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו'  ְּדֵבי  ְּב'ַתָּנא  ַאף 
ְּבִהְתַנֵּדב  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות  "ִּבְפרַֹע  ב):  ה  (ׁשֹוְפִטים  ַהָּפסּוק 

ָעם ָּבְרכּו ה'": 
ָלֶהם:  ָאְמָרה   ָּכ ֶאָּלא  ְלִיְׂשָרֵאל?  ְּדבֹוָרה  ִנְתַנְּבָאה  "ָמה 
ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ִנְפָרע  ְּבִמי 
ָהעֹוָלם? ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
 ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
'ָּפָדה  יט):  נה  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְּבָאֵמן...  הּוא 

ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי'.

ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ 359ּפָ תשפ"א

ָאֵמן. ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים!

ה" ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ָך ִישְׂ נּו ְלָך... ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ "ּכֶ
ְּבִסְפרֹו 'ַקב ַהָּיָׁשר' ַּבֶּפֶרק ַהָּדן ַעל אֹודֹות ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה (ֶּפֶרק צו), 

 :ִקי ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַקִאיְדנֹוֶבר, ָּכּכֹוֵתב ַהְּמֻקָּבל ָהֱא

"ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה נֹוָלִדים ְוִנְבָרִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִמֶּמָּנה, ּוְלָכל ִמְצָוה ֶׁשִּנְבָרִאים ִמֶּמָּנה 
ַמְלָאִכים ֵהם ִנְקָרִאים ַמֲחֶנה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו. ְוֶזהּו ָּפׁשּוט, ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכים ָעֶליָה ִמְתַּכְּנִסים ֵאֶליָה אֹוָתן 
ַּבִּגיַמְטִרָּיה  הּוא   'ַמְלָא' ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז  ָאֵמן.  ְועֹוִנין  ַהְּבָרָכה  ְוׁשֹוְמִעין   ,ַהְּמָבֵר ְסִביבֹות  ְועֹוְמִדין  ַהַּמְלָאִכים, 

..."."""""'ָאֵמן'. ְוָלֵכן ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ִּבְבָרָכה אֹו ְּבִקּדּוׁש ְואֹוְמִרים ָאֵמן, ְיַכְּונּו ְלאֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן".  ןןן
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ַנחּום  ר'  ְּדַקְייָטא.  ִׁשְלֵהי  ֶׁשל  ַחָּמה  ָצֳהַרִים  ְׁשַעת 
יֹוֵׁשב ְּבִמְׂשָרדֹו ַהְּמֻמָּזג, ֵאי ָׁשם ִּבְמרֹוֵמי ֶאָחד ִמִּבְנְיֵני 
יֹוְרק.  ְניּו  ָהִעיר  ַׁשֲחֵקי  ֶאת  ַהְּמָגְרִדים  ַהִּמְׂשָרִדים 
ֶׁשֵאיָנּה  ָּכזֹו  ְּפׁשּוָטה,  ֶטְכִנית  ַּבֲעבֹוָדה  ֲעסּוקֹות  ָיָדיו 
ְּבעֹוָלמֹות  ְמׁשֹוֵטט  ּומֹחֹו  ְיֵתָרה,  ֲחִׁשיָבה  ּדֹוֶרֶׁשת 

ִנְׂשָּגִבים.
ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ּוְכָכֶזה  ַנחּום,  ר'  הּוא  צּוָרה  ֶׁשל  ְיהּוִדי 
ְלַנֵּצל ָּכל ַּדָּקה ֵמַחָּייו ְּבאֶֹפן ֵמיָטִבי. ְּבָכל ֵעת ֶׁשּמֹחֹו 
ּומּוָסר.  ּתֹוָרה  ְלִׁשעּוֵרי  ְלַהֲאִזין  ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָּפנּוי 
ְלַהִּגיַע  ִנָּתן  ַּכּיֹום  ַחִּיים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ַהֶּטְכנֹולֹוִגי  ָּבעֹוָלם 
ְּבִרְבבֹות  ְּגדּוִׁשים  ְלַמֲאָגִרים  ּוִבְמִהירּות  ְּבַקּלּות 
ִׁשעּוִרים ִנְפָלִאים ּוְמַחְּזִקים, ְור' ַנחּום ְמַנֵּצל ֻעְבָּדה זֹו 

ְּכֵדי ַלֲעלֹות ּוְלִהְתרֹוֵמם עֹוד ְועֹוד ַּבֲעבֹוַדת ה'.
חֶֹדׁש ֱאלּול ִמְתָקֵרב ְלִסּיּומֹו, ְוַהַּמְׁשִּפיַע ֶׁשאֹותֹו ָּבַחר 
ר' ַנחּום ִלְׁשמַֹע ְּבאֹותֹו יֹום, ְמעֹוֵרר ֶאת ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו 
ְּתִחַּלת  ִלְקַראת  ְמֻיֶחֶדת  ַקָּבָלה  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל 

ָנה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּׁשָ
"ֵאין צֶֹר ְּבַקָּבָלה ֻמְגֶזֶמת", זֹוֵעק ַהַּמְׁשִּפיַע, "ַּדי ִאם 
ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ַקָּבָלה ְקַטָּנה, ּוִבְלַבד ֶׁשַּנְתִמיד ָּבּה 
ַהחֹל...  ִוימֹות  ַׁשָּבתֹות  ָוחֶֹרף,  ַקִיץ  ְלַהְרּפֹות;  ִמְּבִלי 
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְיכֹוָלה  ֶׁשָּכזֹו  ֵאיָתָנה  ַקָּבָלה 
ַהְּיסֹוד ּוְלַהֲעִצים ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְּבַכָּמה 

ְוַכָּמה ָרמֹות..."
ְלִלּבוֹ.  חֹוְדִרים  ַהּנֹוְקִבים  ְוַהְּדָבִרים  ַמֲאִזין,  ַנחּום  ר' 
ַהִׁשּעּור  ַהְׁשָמַעת  ֶאת  ַמְפִסיק  הּוא  ֶרַגע  ְּבִאְבַחת 

ְוֶנֱעַצר ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּדָבִרים...
"ֵאיזֹו ַקָּבָלה ְקַטָּנה אּוַכל ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ּוְלַהְתִמיד 
ָּבּה ְלאֶֹר ְזַמן?" הּוא ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו, ְותֹו ְּכֵדי ִּדּבּור 
ַמע ִלְפֵני ְזַמן ָמה ְוָתְכָנּה ָנַגע  ִנְזַּכר ְּבִׂשיָחה ַאֶחֶרת ֶׁשּׁשָ
ְסֻגָּלָתּה  אֹודֹות  ַעל  ָנַסָּבה  ָהֲאמּוָרה  יָחה  ַהּׂשִ ְלִלּבוֹ. 
 ּוַמֲעלֹוֶתיָה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹו
ַהַּמְתִאיָמה  ַהַּקָּבָלה  ֶׁשּזֹו  ֶהֱחִליט  ַנחּום  ְור'  ַהְּכָתב, 

ְּביֹוֵתר ַּבֲעבּורֹו.
'אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה'; ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַמְקִּפיד ר' ַנחּום ְּבָכל 
 ְלָבֵר ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּפת,  ִלְסֻעַּדת  ָיָדיו  ֶאת  ִלּטֹל  יֹום 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה ּוִבְמִתינּות ִמּתֹו ַהְּכָתב. ִמְסַּתֵּבר 
ִּכי ָהְיָתה זֹו ְּבִחיָרה ֻמְצַלַחת, ִמּשּׁום ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים 
ָׁשִנים,  ֵמֶעֶׂשר  ְלַמְעָלה  ַמֲעָמד  ֶהֱחִזיָקה  ַהַּקָּבָלה 

ּוְבֶעֶצם ִהיא ַמְחִזיָקה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
ְּבָכ א ִנְגַמר ַהִּסּפּור.

ַּכָּמה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְקַלע ר' ַנחּום ְלַמָּצב ַּכְלָּכִלי 
ַעל  ְוָעלּו  ָּגְדלּו  ֵּביתֹו  ֶׁשהֹוָצאֹות  ְּכֵדי  ַעד  ָּפׁשּוט,  א 
ַהְכָנסֹוָתיו. הּוא ִנְזַקק ְּבאֶֹפן ָּדחּוף ְלתֹוֶסֶפת ַהְכָנָסה 

ַמְׁשָמעּוִתית.
ַּכְסִּפית  ְיכֶֹלת  ַּבַעל   ַאְבֵר ַלֲחֵברֹו,  ָּפָנה  הּוא  לֹו  ַּבַּצר 

ְוחּוׁש ִעְסִקי ְמבָֹר, ְוִתָּנה ְּבָפָניו ֶאת ַמָּצבֹו.
ֶהָחֵבר  ֵהִגיב  ַהּיֹום",  ֵאַלי  ִהַּגְעָּת  ַמִים  ִמּׁשָ "ַמָּמׁש 
ִלי  ֻהְּצָעה  ַהּיֹום  "ְּבִדּיּוק   :ִהְמִׁשי ּוִמָּיד  ְּבַהְפָּתָעה, 
ִהְזַּדְּמנּות ִעְסִקית ְנִדיָרה – ְרִכיַׁשת ֶחְבָרה ְמַׂשְגֶׂשֶגת 
זֹול  ִּבְמִחיר  ִלְמִכיָרה  ֶׁשָּמֳעֶמֶדת  ְרפּוִאי  ְלִצּיּוד 
ִּבְמֻיָחד – אּוָלם ֶנֱאַלְצִּתי ִלְדחֹות אֹוָתּה ֵמחֶֹסר ְּפַנאי 

ְלִהְתַעֵּסק ְּבָכל ַהָּכרּו ְּבִנהּוָלהּ.
ְלַהְׁשִלים  ֶׁשּיּוַכל  ַהַּמְתִאים  ָהִאיׁש  ֶׁשַאָּתה  ִלי  ִנְרֶאה 
ֲעבּוִרי ֶאת ַה'ָּפאֶזל'; ֲאִני מּוָכן ְלַהְׁשִקיַע ֶאת ַמֲחִצית 
ֶאת  ְּתַגֵּיס  ַאָּתה  ַהֶחְבָרה,  ִלְרִכיַׁשת  ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום 
ְּבָיד  ַהֶחְבָרה  ֶאת  ְּתַנֵהל  ְּבַבד  ּוַבד  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהַּמֲחִצית 

ָרָמה, ּוְבֶעְזַרת ה' ַיְחָּדו ַנֲעֶׂשה ְוַנְצִליַח..."
ֵּכיָון ֶׁשר' ַנחּום ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ְּתחּום ַהִּצּיּוד ָהְרפּוִאי, 
ַמִים ִזְּמנּו ְלָפָניו ִהְזַּדְּמנּות ָּפז, ְוַנֲעָנה  הּוא ֵהִבין ִּכי ִמּׁשָ
ְּבִׂשְמָחה ַלַהָּצָעה. הּוא ִמֵהר ְלַגֵּיס ַהְלָואֹות ִמָּכל ַהָּבא 
ַלָּיד, ְוָכ ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ָהַפ ְלֻׁשָּתף ָמֵלא ַּבֶחְבָרה, 
ְּבַהְכָנסֹות.  ִנְכָּבד  ְלֶנַתח  ָזָכה  הּוא  ִנהּוָלהּ  ּוִבְׂשַכר 
 ְותֹו ָּפִנים,  לֹו  ֵהִאיָרה  ַהַהְצָלָחה  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי 
ִּסֵּים  ִּכְׁשָנַתִים ָיִמים ִהְצִליַח ְלַׁשֵּלם ֶאת חֹובֹוָתיו. ִמּׁשֶ
ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות ִהִּציַע ַלֲחֵברֹו – ֻׁשָּתפֹו – ִלְרּכֹׁש 
ר'  ְּבִׂשְמָחה.  ִהְסִּכים  ַהָּלה  ַּבֶחְבָרה.  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִמָּיָדיו 
ַנחּום ִּגֵּיס ׁשּוב ַהְלָואֹות, ִׁשֵּלם ַלֲחֵברֹו ֶאת ַהַּמִּגיַע לֹו, 

ּוְבָכ ָהַפ ַלְּבָעִלים ַהִּבְלָעִדִּיים ֶׁשל ַהֶחְבָרה.
ַעל  ֶנֱאַבק  ְּבעֹודֹו  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָנה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ְרִכיַׁשת  ַהְׁשָלַמת  ְלצֶֹרְך  ֶׁשָּנַטל  ַהחֹובֹות  ַּתְׁשלּום 
ַהֶחְבָרה, ִהִּגיָעה ֵאָליו ְּביֹום ָּבִהיר הֹוָדָעה ֶאֶלְקְטרֹוִנית 
ֶׁשִּנְׁשְלָחה  ְּבהֹוָדָעה  ֻמְחָלט.  ְלֶהֶלם  לֹו  ָּגַרם  ֶׁשָּתְכָנּה 
ֵאָליו ִמְּמַנֵהל ִמְפָעל ְּבִסין ֶׁשִּיֵּצר ַּבֲעבּורֹו ִצּיּוד ְרפּוִאי, 

ַהַחד-ַּפֲעִמּיֹות  ַהְּכָפפֹות  ֻקְפָסאֹות  ִמיְליֹון  ִּכי  ִנְכַּתב 
ַהַּתְׁשלּום  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ְוִכי  מּוָכנֹות,  ֶׁשִהְזִמין 

ַּבֲעבּוָרן ְּכֵדי ֶׁשַהִּמְׁשלֹוַח ְיֻבַּצע ַּבֶהְקֵּדם.
"ִמיְליֹון  ַמֲאִמין;  ְּכֵאינֹו  ֵעיָניו  ֶאת  ִׁשְפֵׁשף  ַנחּום  ר' 

ֻקְפָסאֹות?! ִהְזַמְנִּתי ְּבַס ַהּכֹל ֵמָאה ֶאֶלף!" 
ֶאָּלא  ָטעּותֹו,  ַעל  ַהְּמַנֵהל  ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ִמֵהר  הּוא 
ִנְכְּתָבה  ַהַהְזָמָנה  ְּבהֹוָדַעת  ִּכי  ִהְתַעֵּקׁש  ֶׁשַהָּלה 
ַהִּמְסָּפר ִמיְליֹון. ַרִּבי ַנחּום ָּבַדק ִּבְרִׁשיַמת ַההֹוָדעֹות 
ַלח  ֶׁשּׁשָ ּוַבהֹוָדָעה  ָטָעה,  ָאֵכן  ִּכי  ְוִגָּלה  ַהּיֹוְצאֹות 
ְּבָטעּות  ְוָכַתב  ְמֻיָּתר  ֶאָחד  ֶאֶפס  הֹוִסיף  ַלִּמְפָעל 

1,000,000 ִּבְמקֹום 100,000.
ִמיְליֹון  לֹו  ִנְכַּתב  ָחְכמֹות...  ָיַדע  א  ַהִּסיִני  ַהְּמַנֵהל 
ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  א  ַנחּום  ְלר'  ִמיְליֹון.  ִיֵּצר  ְוהּוא 
ֶהָעצּום.  ַהְּסכּום  ֶאת  ּוְלַׁשֵּלם  ֲעָנק  ַהְלָוַאת  ְלַבֵּקׁש 
ֵאָלה  ַהּׁשְ ִעם  ְלַבּדֹו  ְלִהְתמֹוֵדד  נֹוַתר  הּוא  ָּכֵעת 
ֶׁשל  ֻקְפָסאֹות  ִמיְליֹון  ִעם  ַיֲעֶׂשה  ָמה  ַהּנֹוֶקֶבת: 
ְּכָפפֹות? ְׁשֵאָלה ֶׁשֲעִתיָדה ָהְיָתה ְלַהִּדיר ֶאת ְמנּוָחתֹו 

ַּבְּתקּוָפה ַהְּקרֹוָבה.
ַּבל ַנְלֶאה ֶאְתֶכם ְּבֵתאּור ָהַאְכָזבֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּנַחל ר' 
ַנחּום ְּבַדְרּכֹו ִלְמּכֹר ֶאת ַהְּכָפפֹות. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשהֹוִריד 
ֶאת ַהְּמִחיר ֶאל ִמַּתַחת ִלְמִחיר ַהֶּקֶרן א ָמָצא רֹוֵכׁש. 
ֶׁשֻהְצַרְך  ִמְּלַבד  זֹאת  ִּבְמאֹד,  ָעָליו  ֵהִעיקּו  ַהחֹובֹות 
ְלַׁשֵּלם ִמֵּדי חֶֹדׁש ָטִבין ּוְתִקיִלין ְלַבַעל ַהַּמְחָסן ֶׁשּבֹו 

ָהְיָתה ַהְּסחֹוָרה ְמֻאְפֶסֶנת.
ר' ַנחּום ִיֵחל ְלִהָּפֵטר ֵמַהְּסחֹוָרה ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר, 

ַא ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין ּוְלַהְמִּתין ְלא ּתֹוֶחֶלת.
ְּבַקָּבָלתֹו  ִלְדּבֹק  ַנחּום  ר'   ִהְמִׁשי ָהֵעת  אֹוָתּה  ָּכל 
ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהְּכָתב, ּוְבָׁשָלב ְמֻסָּים 
ַאף ֶהֱחִליט ְלהֹוִסיף ִחּזּוק ַעל ִחּזּוק ְּבָכ ֶׁשֵהֵחל ִלּטֹל 
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָהֶעֶרב  ַּבֲארּוַחת  ַאף  ָיַדִים 
ַהָּמזֹון ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְּבָכל יֹום, ּוְבָכ ְלַהְגִּדיל ֶאת ְסֻגַּלת 

ַהַּפְרָנָסה.
מּועֹות ְלַסֵּפר ַעל  ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל חֶֹרף תש"פ ֵהֵחּלּו ַהּׁשְ
ר'  ָהְרחֹוָקה.  ְּבִסין  ט  ַהִּמְתַּפּׁשֵ ּוִמְסּתֹוִרי  ָחָדׁש  ִוירּוס 
ִלְמּכֹר  ְוִנְׁשִנים  חֹוְזִרים  ְּבִנְסיֹונֹות  ָעסּוק  ֶׁשָהָיה  ַנחּום 
מּועֹות  ֶׁשַהּׁשְ ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  ַהְּכָפפֹות  ִמְטַען  ֶאת 

ַהָּללּו ְקׁשּורֹות ֵאָליו ְּבִמָּדה ָּכְלֶׁשִהי.
ַעל  ְׁשמּועֹות  ְלַהִּגיַע  ֶׁשֵהֵחּלּו  ַעד  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  א 
מּועֹות  ַּכָּמה ִנְדָּבִקים ֶׁשִהְתַּגּלּו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ַהּׁשְ
ִהְדִאיגּו ֶאת ָרֻׁשּיֹות ַהְּבִריאּות ָהעֹוָלִמּיֹות, ְוֵהן ֵהֵחּלּו 

טּות ַהַּמֵּגָפה. ִלְנקֹט ְצָעִדים ְּכֵדי ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַּפּׁשְ
ַאט ַאט ַּגם ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ִחְלֲחָלה ַהֲהָבָנה ִּכי ְמֻדָּבר 
טּותֹו.  ְּבִוירּוס ְמֻסָּכן ּוְמַתֲעֵתַע ֶׁשֵּיׁש ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַּפּׁשְ
ִהיְגֶיָנה  ַהְּמַחְּיבֹות  ְּבהֹוָראֹות  ַהִּמְמָׁשל  ָיָצא   ָּכ ְלֵׁשם 
ַמְחִמיָרה ַּבֶּמְרָחב ַהִּצּבּוִרי. ְּבאֹוָתּה ֵעת ָסְברּו ִּכי ִעַּקר 
טּותֹו ֶׁשל ִוירּוס קֹורֹוָנה הּוא ֶּדֶר ַמָּגע, ְוַעל ֵּכן  ִהְתַּפּׁשְ

ִחְּיבוּ ֲעִטַּית ְּכָפפֹות ַּבֶּמְרָחב ַהִּצּבּוִרי.
ר ֵאָליו ֶאָחד ֵמַהּסֹוֲחִרים  ַּכֲאֶׁשר ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִהְתַקּׁשֵ
ָהַאֲחרֹוִנים  ָּבֳחָדִׁשים  ִהְתַחֵּנן  ֶׁשֲאֵליֶהם  ָהַרִּבים 
ְוַהַּפַעם  ֶהְפֵסד,  ִּבְמִחיר  ַהְּכָפפֹות  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיְרּכֹשׁ 
ֶאת  לֹו  ִלְמּכֹר  ַנחּום  ְלר'  ֶׁשִהְתַחֵּנן  ֶזה  ָהָיה  ַהּסֹוֵחר 
ִמְטַען ַהְּכָפפֹות, ָאז ִהְתעֹוֵרר ר' ַנחּום ְוֵהִבין ִּכי אֹוָצר 

ֶׁשל ַמָּמׁש ׁשֹוֵכן ַּתַחת ָיָדיו.
ַהַּמֵּגָפה,  ְלֶרֶגל  ִמְפָעֶליָה  ֶאת  ִהְׁשִּביָתה  ַהְּגדֹוָלה  ִסין 
 ֶׁשָהָיה ּכֹה ִנְצָר ּוָבעֹוָלם נֹוַצר ַמְחסֹור ֲאִמִּתי ְּבִמְצָר

ִּבְתקּוָפה זֹו – ִּבְכָפפֹות ַחד ַּפֲעִמּיֹות.
ְלר'  רּו  ִהְתַקּׁשְ ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ָּבא.  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 
ָּבֳחָדִׁשים  ׂשֹוֵחַח  ֶׁשִעָּמם  סֹוֲחִרים  אֹוָתם  ָּכל  ַנחּום 
ִמְטַען  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִלְרּכֹׁש  ְוִהְתַחְּננּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ַהְּכָפפֹות. ר' ַנחּום א ִמֵהר ְלֵהָענֹות ְלַבָּקָׁשָתם, ְוַרק 
ַּכֲאֶׁשר ֻהְּצָעה לֹו ַהָּצָעה ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד ִהְסִּכים ִלְמּכֹר 

ֶאת ַהְּכָפפֹות.
ֲעֶׂשֶרת  ָּגבֹוַּה  ָהָיה  ַהְּסחֹוָרה  ְּתמּוַרת  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּמִחיר 
ֵּלם ְּתמּוָרָתּה. ַהְּסכּום ִהְסִּפיק לֹו  מֹוִנים ֵמַהְּמִחיר ֶׁשּׁשִ
ְּבֶרַוח ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל חֹובֹוָתיו ְוַאף הֹוִתיר ְּבָיָדיו 

ֶרַוח ָעצּום.
ֶׁשַהִּסַּיְעָּתא  ָּבטּוַח  הּוא  ַנחּום,  ר'  ֶאת  ִּתְׁשֲאלּו  ִאם 
ִּבְזכּות  ֵאָליו  ִהִּגיָעה  ָלּה  ֶׁשָּזָכה  ָהֲעצּוָמה  ִדְׁשַמָּיא 
ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ְוָלנּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת 

ְּדָבָריו.
'ַעל ַהָּמזֹון' ִּתְׁשֵרי תשפ"א

'רֹוַקע' ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה
ְּפֵני  ֶאת  ַהַּמִים  ִּכּסּו  ַהְּבִריָאה  ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית 
ִליִׁשי ֶׁשּבֹו ִנְצַטּוּו  ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ַעד ַלּיֹום ַהּׁשְ
ַמִים ֶאל  (ְּבֵראִׁשית א ט): "ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהּׁשָ
ִהְתַחֵּלק   ָּכ ַהַּיָּבָׁשה".  ְוֵתָרֶאה  ֶאָחד  ָמקֹום 
ֶׁשַטח ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלַים ּוְלַיָּבָׁשה, ַּכֲאֶׁשר 
ּוָבאֹוְקָינּוִסים,  ַּבַּיִּמים  ְמֻכֶּסה  ִׁשְטחֹו  רֹב 

ּוִמעּוטוֹ ַּבַּיָּבָׁשה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ַחִּיים.
ֶׁשַהַּיָּבׁשֹות  ַאף  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
ֻמָּקפֹות ְּבַמִים ִמָּכל ֶעְבֵריֶהן, עֹוֶצֶרת ַהְּגֵזָרה 
ָּתִדיר  ָהרֹוְגִׁשים  ַהָּים  ַּגֵּלי  ֶאת  ָהֶעְליֹוָנה 
 ,ְוָכ ְּכִטְבָעם.  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלְׁשטֹף  ִּבְרצֹוָנם 
ּוְלִעּבּוד  ִלְמגּוִרים  ְראּוָיה  ַהַּיָּבָׁשה  נֹוֶתֶרת 
ַחִּיים  ְלִקּיּום  ַהְּנחּוִצים  ּוַמָּטִעים  ָׂשדֹות 

ְמֻתָּקִנים ַעל ַּגֶּביָה. 
ְּבֶחֶסד ִנְפָלא ֶזה ָאנּו ִנְזָּכִרים ִמֵּדי ּבֶֹקר ְּבָׁשָעה 
ַקְרַקע  ַעל  ַרְגֵלינּו  ַּכּפֹות  ֶאת  ַמִּציִגים  ֶׁשָאנּו 
מּוָצָקה, ּוְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ָּכָראּוי 
ִּתְּקנּו ָלנּו ֶאת ִּבְרַּכת 'רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים', 
ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים קלו ו): 

"ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו".
ְּבֵׁשֶׁשת  ִנְּתָנה  ַהַּמִים'  'ִיָּקוּו  ֶׁשְּגֵזַרת  ַאף 
 – "ֶׁשָרַקע"  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֵאין  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי 
ְלׁשֹון ָעָבר, ֶאָּלא "רֹוַקע" – ְלׁשֹון הֹוֶוה. ְלִפי 
ַהְּבִריָאה  ֶאת  ֵמָחָדׁש  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְּבָכל יֹום ָויֹום, ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּכִפי ֶׁשָאנּו 
אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה: "ַהמְַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום 

ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית".
ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ָקִמים ִמִּמָּטֵתנוּ ּוַמִּציִגים 
ׂשּוָמה  ְוַיִּציָבה,  מּוָצָקה  ַקְרַקע  ַעל  ַרְגֵלינּו 
ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשָרַקע 
[ִרֵּדד ְוִׁשֵּטַח] ֶאת ָהָאֶרץ ֵמַעל ּגַֹבּה ְּפֵני ַהָּים 
ֶאת  ְוִיְׁשְטפּו  ָיׁשּובּו  ֶׁשֹּלא  ַהַּמִים  ַעל  ְוָגַזר 
ַּכָּכתּוב  ַהְּבִריָאה.  ִלְפֵני  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ַהַּיָּבָׁשה, 
(ִיְרְמָיהּו ה כב): "ַהאֹוִתי א ִתיָראּו ְנֻאם ה' ִאם 
ִמָּפַני א ָתִחילּו ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים 
ָחק עֹוָלם ְוא ַיַעְבֶרְנהוּ ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ְוא יּוָכלּו 
ַהְׁשָּכַמת  ('ַאּבּוִדְרַהם'  ַיַעְבֻרְנהוּ"  ְוא  ַגָּליו  ְוָהמּו 

ַהּבֶֹקר; ָרָד"ק ְּתִהִּלים קלו ו; ַמְלִּבי"ם ָׁשם).

ְּבָרָכה ַהַּמְכִחיָׁשה ֶאת ַה'ֶהְרֵּגל'
 ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו ַעל ָּכ
ַהַּיָּבָׁשה  ֶאת  ַמֲעִמיד  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשַּתְחֶּתיָה.  ַהְּתהֹום  ֵמי  ַעל  ְּבַיִּציבּות 
ָהָאֶרץ ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ַחִּיים עֹוֶמֶדת ֻּכָּלּה ַעל ְּפֵני 
ַהַּמִים, ַּכֶּנֱאָמר ִּבְתִהִּלים (כד ב): "ִּכי הּוא ַעל 
ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה". ְוָאְמרּו ֲחָז"ל 
(ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים צג): "ָהָאֶרץ ְמֻרַּקַעת ַעל ַהַּמִים 

ָּכֳאִנָּיה ֶׁשִהיא ָצָפה ְּבֵלב ָים".
ָהעֹוָלם  ַאְדַמת  ַהִּטְבִעִּיים,  ַהֹּכֶבד  ֻחֵּקי  ְלִפי 
ֵמֲחַמת  ַהַּמִים   ְּבתֹו ִלְׁשקַֹע  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה 
ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָּכְבָדּה. 
ִמיְלָיאְרֵדי  ֶׁשל  ָּכֵבד  ִמְטָען  ַּגָּבּה  ַעל  נֹוֵׂשאת 
ְּבֵני ָאָדם, ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ. ִּבְבָרָכה זֹו 
מֹוִדים ָאנּו ָּכל ָּכ ֶׁשִּיֵּצב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֶאת ָהָאֶרץ ְּבצּוָרה ֵאיָתָנה ַעל ְּפֵני ֵמי ַהְּתהֹום 
ִמְתמֹוֶטֶטת  ֵאיָנּה  ִהיא   ְוָכ ֶׁשַּתְחֶּתיָה, 
ְלָחן' ָׁשם  ְוׁשֹוַקַעת ְלתֹוָכם ('ְלבּוׁש' מו ב; 'ָערּו ַהּׁשֻ

ד). 
ְּב'ִסּדּור  (ִנְדַּפס  ִיְצָחק'  'ִׂשיַח  ַּבַעל  ּכֹוֵתב   ְוָכ
ָהָאֶרץ,  ַעל  ַרְגלֹו  ַּכף  ַיִּציג  "ַּכֲאֶׁשר  ַהְגָּר"א'): 
ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו: ֵהן ֱאֶמת ִּכי ֻהְרַּגְלנּו ִלְדרֹ ַעל 
ֻאְמָנם  ְּבצּוָרה,  חֹוָמה  ַעל  ְּכמֹו  ָאֶרץ  ָּבמֹוֵתי 
ֵמַעְצָמּה?  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְוִקּיּוָמּה  ֻחָּקָתּה  ַהִאם 
ִמן  ְלַמָּטה  ָלֶרֶדת  ְוַהחֹול  ֶהָעָפר  ֶטַבע  ַהֹּלא 

הּוא  ְּבַחְסּדֹו   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ְוַרק  ַהַּמִים... 
'רֹוַקע ָהֶאֶרץ ַעל ַהָּמִים'". 

ְלַהֵּל 'ַּבַּיָּבָׁשה' ִּכ'ְבתֹו ַהָּים'
ַהַּמִים,  ְּפֵני  ַעל  ְׁשטּוָחה  ֶׁשָהָאֶרץ  זֹו  ֻעְבָּדה 
ַעל  ִנְתַקְּבָלה  ֲעצּום,  ֵנס  ִהיא  ֶׁשָּכָאמּור  ַאף 
ִלֵּבנּו ְּכֵחֶלק ִמַּמֲהַל ַהֶּטַבע ְוִכְמַעט ְוֵאין ָאנּו 
 'ָחִׁשים ָּבּה ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום. ַּבֵּסֶפר 'ֲעֵלי ֶּדֶר
(עמ' קסב) ֻמָּצע ַרְעיֹון ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהֲעִצים 
ִּבְרָכֵתנּו  ְּבֵעת  ַההֹוָדָאה  ִרְגֵׁשי  ֶאת  ְּבִקְרֵּבנּו 
ְּבָרָכה זֹו: "ְּכֶׁשְּתָבֵר 'רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים', 
ַהּבֹץ  ַהָּים,  ְּבֵמי  מּוָצף  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַצֵּיר 
ְמַכֶּסה ֶאת ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ, ְוַהַּמֲעָבר ִמָּמקֹום 
ְוִהֵּנה,  ִסיָרה.  ְּבֶעְזַרת  ַרק  ִמְתַּבֵּצַע  ְלָמקֹום 
ֶזהּו   – ָעֶליָה   ְלַהֵּל ְוִנָּתן  ִמְתַיֶּבֶׁשת  ָהֲאָדָמה 
ֶעְזָרתֹו  ִאְלָמֵלא  ָהעֹוָלם  ָׁשל  ָהֲאִמִּתי  ַמָּצבֹו 
ַעל  ָהָאֶרץ  'רֹוַקע  ֶׁשהּוא  ה'  ֶׁשל  ַהְּתִמיִדית 

ַהָּמִים'". 
ֶׁשָחָוה  ִמי  ָּכל  ַאף  ִּכי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן 
ָּבֲאִויר,  ֲאֻרָּכה  ִטיָסה  אֹו  ַּבָּים  ֲאֻרָּכה  ַהְפָלָגה 
ָיכֹול  ָּבֶהן,  ַהְּכרּוכֹות  ַהַּטְלָטלֹות  ָּכל  ַעל 
ְוַהֲהָנָאה  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת  ְלָהִבין  ְּבַקּלּות 
ְּבַחֵּיי  ה',  ֶׁשְּבַחְסֵדי   ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש  ָהֲעצּוָמה 
מּוָצָקה  ַקְרַקע  ַעל  ּדֹוְרִכים  ָאנּו  ְגָרה  ַהּׁשִ
ַהְּבָרָכה,  ִּבְׁשַעת   ְּבָכ ְיַהְרֵהר  ְוִאם  ְוַיִּציָבה. 
ַּבַּכּוָָנה  ֶזה  ֵנס  ַעל  ְלהֹודֹות  יּוַכל  ְּבַוַּדאי 

ָהְראּוָיה.
ְוָכ ָאַמר ַּבַעל ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶל' ְּבִעְנָין ֶזה:

ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני  כט):  יד  (ְׁשמֹות  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַהָּים".   ְּבתֹו ַבַּיָּבָׁשה  ָהְלכּו 
ְּבֵני  ָראּו  ַּכֲאֶׁשר  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ְלַאַחר 
ִעָּמם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ַהָּיד  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבֲהָבַנת  ֲעֻמָּקה  ּכֹה  ָגה  ְלַהּׂשָ ִהִּגיעּו  ה', 
 ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן  ַעד  עֹוָלֵמנּו,  ַעל  ה'  ַהְׁשָּגַחת 
ְּכלֹוַמר:  ַהָּים.   ִּכְבתֹו ַּבַּיָּבָׁשה  הֹוְלִכים  ָהיּו 
 ֵהם ִהְׂשִּכילּו ְלָהִבין ֶׁשָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָאָדם הֹוֵל
'ַּבַּיָּבָׁשה' ַעל ַקְרַקע ַיִּציָבה, ִּבְזכּות ֵנס ְרִקיַעת 
ָהָאֶרץ ַעל ַהַּמִים, ִהיא ֵנס ָוֶפֶלא ֶׁשֵאינֹו ָקָטן 
('ִלּקּוֵטי  ַהָּים'   ְּבתֹו' ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֲהִליַכת 
ׁשֹוַׁשָּנה' [ִנְדַּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר 'נַֹעם ֱאִליֶמֶל'] ד"ה ָהַפ יָם, 

ע"פ 'ִּדְבֵרי ָאִבי"ב' ַוֵּיָרא). 

ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֶּטַבע
ַעל  ָהָאֶרץ  ְרִקיַעת  ֶׁשל  ֶזה  ֻמְפָלא  ִמֵּנס 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶלַקח,  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַהַּמִים, 
ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ַהּכֹחַ  ֶאת  ָּבנּו  ָנַטע  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִרֵּסן  ְּכִפי  ַּתֲאוֹוָתיו;  ְוַעל  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף 
ְּבהֹוָרַאת  ַהָּים  ֵמי  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ַהַּמִים  ּכֹוְבִׁשים  ָאז  ּוִמִּני  ַהַּמִים",  "ִיָּקוּו 
 ְוָכ ְּבַדְרָּכם,  ַהִּנְקֶרה  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשטֹף  ִטְבָעם 
נֹוֶתֶרת ָהָאֶרץ ַעל ָעְמָדּה ְוֵאיָנּה ִנְׁשֶטֶפת ַעל 
 ְיֵדי ַהַּמִים אֹו קֹוֶרֶסת ְלַמֲעַמֵּקי ַהְּתהֹום. ָּכ
ַּגם ָאנּו – ִּביָכְלֵּתנוּ ִלְגּבֹר ַעל ַהֶּטַבע ַהַּגְׁשִמי 
ֶאת  ּוְלַמֵּקד  ַהַּתֲאוֹות  ַאַחר  אֹוָתנּו  ַהּגֹוֵרר 

ְמַגָּמֵתנּו ַּבֲעִׂשַּית ְרצֹון ה'.
ַּדְוָקא  ֶנֶעְנׁשּו  ַהַּמּבּול  ּדֹור  ֶׁשְּבֵני  ַהִּסָּבה  זֹו 
ְּבָכ ֶׁשַהַּמִים ָׁשְטפּו אֹוָתם – ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה 
ְּבִיְצָרם,  ָמְׁשלּו  ְוא  ְלִטְבָעם  ִנְכְנעּו  ֵהם   –
ֶאת  ְוִכּסּו  ְוָׁשְטפּו  ְלִטְבָעם  ָחְזרּו  ַהַּמִים  ְוַאף 
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר קֹוֶרה  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ַהְּיקּום,  ָּכל 
ַטַרַׁשְנְסִקי  [ָלָר"מ  מֶֹׁשה'  ('ִזְכרֹון  ה'  ִצּוּוי  ִאְלָמֵלא 

ִמְּקֶרְמְנצ'ּוג] עמ' פז; 'אֹור ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע' פר' נַֹח). 

ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּברּכת ה

סִסּפּו
ל עלַ

ִ ם
ִים"  ת "רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
"רֹוַקע ת

ִניייני פּפְְ ם 

 – ָהָאֶרץ  ֶאת  ׁשֹוֵטַח  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל   – רֹוַקע  ָהעֹוָלם   ֶמֶֽל ֱאקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ַהְּבִריָאה,  ְּבֵעת  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ְלַכּסֹוָתּה  ַהָּים  ַּגֵּלי  ָיׁשּובּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהָּמִים,  ַעל  ַהַּיָּבָׁשה 

ּוְבָכ הּוא נֹוֵתן ִקּיּום ַלַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.
ַלַּמִים  ֵמִניַח  ְוֵאינֹו  ַהַּיָּבָׁשה  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּים  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת   – ָאֵמן 

ְלַכּסֹוָתּה, ּוְבָכ ֵיׁש ִקּיּום ַלַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.
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הכוח לרחם

הגשמים של דורנו

עד לא מזמן היו עיני בני האדם נשואות לשמיים בציפייה 
לגשם. הגשם היה מקור הפרנסה ומקור החיים. הגשם 
היה הישועה הכללית של כל העולם כולו והישועה 
הפרטית של כל אדם ואדם. האסון הגדול ביותר היה 
עצירת גשמים וזה היה הגורם העיקרי להכניע את 
הלבבות למגדול ועד קטן ולעורר את כולם לתשובה 

ולתיקון המעשים.

החיוני  הצורך  בימינו 
לגשם כמעט אינו מורגש 
זה  מהשורה.  לאדם 
כמעט ולא מעסיק אותנו. 
מן  יוצא  ללא  כולנו  אבל 
לישועות  זקוקים  הכלל 
בעבר.  מאשר  פחות  לא 
הגוף  ברפואת  ישועות 
ובשלום  בזיווגים  והנפש, 
מחובות  ביציאה  בית, 
ובפרנסה בנקל, בזרע של 
קיימא ובשמירה על הילדים 
שילכו בדרך ה'. חיסרון בכל 

אחד מהתחומים הללו ובתחומים נוספים – יכול להביא 
את האדם להרגשת מוות בחייו. ולכן אם פעם היינו 
זקוקים רק לגשם – היום אנו זקוקים למבול של ישועות 

והשפעות.

נשק יום הדין

איך מורידים מבול של השפעות וישועות עלינו ועל 
כל העולם?

של  בימיו  ומחזק.  מרגש  מעשה  מסופר  במדרש 
האמורא רבי תנחומא הייתה בצורת. גזר רבי תנחומא 

שלוש תעניות על הציבור. הם התכנסו לבתי הכנסיות 
וזעקו לה' בתפילה ותשובה. אבל השמים נשארו סגורים 
והאדמה נותרה יבישה. כאשר ראה רבי תנחומא בסוף 
היום השלישי שהתפילות לא נענו – דרש בפני העם 
ואמר שאם התפילה והתשובה והתענית לא עשו פירות, 
כנראה ישנו דין קשה, ואת הדין הזה אפשר להמתיק רק 
על ידי שירחמו זה על זה ויגמלו חסד בכל כוחם. והוא 
הורה לקהל להתחזק בכל 
כוחם בצדקה וחסד ופשוט 
מעשה,  ולעשות  לקום 
לצאת מהבית ולגמול חסד.

מיהר  השומעים  אחד 
לביתו ולקח צרור כסף על 
מנת לחלקו לצדקה ומיד 
יצא לשוק. בשוק ראתה 
אותו גרושתו וניגשה אליו 
והתחננה על נפשה שיעזור 
לה, כי מאז הגירושין היא 
חיה בעוני ובמחסור, אין לה 
בגדים ראויים לשמם והיא 
הגיעה עד פת לחם. הבעל 
לשעבר ריחם על גרושתו 

האומללה ונתן לה סכום גדול והלך לו.

קל וחומר

ראה אותם אחד מתלמידי רבי תנחומא וחשד בהם 
שהם אינם מתנהגים בצניעות הראויה ומיהר לספר 
לרבי תנחומא כדי שיוכיח את אותו בעל וירחיק אותו 
מן העבירה. קרא לו רבי תנחומא ואמר לו: מדוע בזמן 
כל כך קשה כשכל העולם שרויים בצער, אתה לא 

מתנהג כראוי?

ענה לו היהודי: אני עשיתי מה שהרב אמר בדרשה. 
אתה דרשת את הפסוק "ומבשרך לא תתעלם", והורית 
לנו לעשות חסד עם אחינו ואחיותינו. אני איני חייב כלום 
לגרושתי, אבל ראיתי את המצבה העלוב וריחמתי עליה 
ונתתי לה סכום כסף הגון כדי לקיים את דברי הרב...

רבי תנחומא התפעל מאוד מאצילות נפשו של היהודי, 
ופנה לקדוש ברוך הוא בתפילה: "ריבונו של עולם, מה אם 
אדם זה שהוא בשר ודם ואכזרי ואינו חייב לזון ולפרנס 
את גרושתו נתמלא עליה רחמים ונתן לה – אנו שאנו בני 
בניך, בני אברהם יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך, על אחת 
כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים!" ומספר המדרש 

שבאותה שעה ירדו גשמים והוקל לכולם.

מביאים חיים לעולם

אנו רואים כאן דבר נפלא, שבכוח החסד שיהודים 
עושים זה עם זה בכוח הרחמנות שמרחמים גם היכן שלא 
צריכים לרחם, ואפילו במקום שיש הקפדות ומשקעים 
מהעבר כמו בזוג גרוש – על ידי זה אפשר להביא לעולם 
גשם, וזה מועיל יותר מצום תפילה ותשובה של אמוראים 
קדושים. וזה מפתח גדול מאוד לכל אחד בדורנו, כי 
כאמור כולנו ללא יוצא מן הכלל זקוקים לישועות גדולות 
מאוד. וגם אם הכול נראה תקוע והשמיים נראים סגורים 
והישועה רחוקה – צריכים לדעת שבכוח הרחמנות 
והחסד להביא ישועה גדולה מאוד לאדם עצמו ולכל 
העולם, כמו אותו יהודי תמים ורחמן שהוריד שפע לכל 
הדור בזכות מעשה אחד של צדקה. בשבוע שעבר 
כתבנו על כך שהחסד נותן משמעות לחיים, נותן כוח 
לחיות. והשבוע אנו רואים שהחסד והרחמים מחיים 

ומשפיעים על כל העולם כולו.

עולם חסד ייבנה

צריכים להתבונן מדוע לחסד ולרחמים יש כוח כל כך 
גדול ועצום? והתשובה היא פשוטה, בגלל שזו תכלית 
כל הבריאה. השפע לא יורד סתם לעולם, לעולם יש 
תכלית והשפע יורד לעולם ְלֵשם אותה תכלית. תכלית 
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אם פעם היינו זקוקים רק 
לגשם –

היום אנו זקוקים למבול של 
ישועות והשפעות.



סמכות הורית ומשמעת פרק ז'

בשבועות האחרונים הסברנו, שקיימים סוגים שונים של 
"אי-ציות". מטרתנו, להכיר ולזהות את חוסר הציות של 
הילד, על מנת להבין את המניעים שלו, ומתוך כך נוכל 

גם בע"ה למצוא דרכים להתמודד איתם. דיברנו על 
סוג של אי-ציות שהוא: "אי-ציות מתוך התנגשות 

של רצונות". נסכם את ה"אי ציות" הראשון, 
ונמשיך לאי ציות השני, "אי ציות מתוך 

חוסר יכולת לציית".

כפתור ה-"הפעל"

הזכרנו, שגם לילד שלנו יש רצונות 
בדיוק כפי שיש לנו המבוגרים וזה טבעי 

לגמרי. 

כהורים, יש לנו רצון בלב, שהילד שלנו יהיה "ילד 
ממוחשב", שכאשר אנחנו מבקשים ממנו לבצע מטלה, 

כאילו לחצנו על כפתור ה-"הפעל" והוא מיד מבצע. 

אכן יש ילדים כאלו, שנולדו עם כפתור ה-"הפעל" אבל 
הם נדירים, כי רוב רובם של הילדים אינם כאלו, ולכן 
חבל לנו להשלות את עצמנו שהילדים שלנו הם על 
תקן של "מבצעי תפקידים" כאן עכשיו ומיד, וכאילו הם 
עומדים בהיכון לשמוע את הפקודה ולבצעה בצייתנות.

שבירת הרצונות

עלינו להפנים, כי גם לילד שלנו יש רצונות, יש לו עצלות 
ואפילו אגלה לכם בסוד, שיש לו יצר הרע שמשכנע 
אותו לעבור על רצוננו ולהיות לא ממושמע.  באותו הזמן 
שהילד שומע את הבקשה שלנו, עובר אצלו תהליך 
של קבלת הפקודה, עיבוד הנתונים וברוב הפעמים 
גם קושי גדול לבצע אותה. כאשר התובנות הללו יהיו 
ברורות לנו, ש"הנורמאלי של הילד זה להיות לעיתים 
קרובות לא צייתן" נוכל לפעול עם הילד חסר המשמעת 
בדרכים חינוכיות ולא ח"ו "בפעולות תגמול" על חוסר 
ציות שאמור להגיע בקלות, כי הציות של הילד אכן 

מגיע בשבירת רצונותיו.

קשוט עצמך תחילה

תענו לי אתם הורים יקרים: "את/אתה באמצע שיחת 
טלפון חשובה, באמצע האיפור לחתונה, מתחת למכונת 
הכביסה באמצע התיקון, או מאה התעסקויות חשובות 
אחרות, ובן הזוג שלכם קורא לכם להוריד את פח 

האשפה, מה תהיה התגובה שלכם?!...

מי שענה שהוא יעזוב מיד הכול וילך להוריד את הפח, 
הוא -או שקרן או מדומיין. מבין ההורים המנומסים, 
התגובה תהיה- רגע, עוד מעט, אחרי שאסיים את ה..., 

ועוד הרבה תירוצים מתירוצים שונים. 

אצל הפחות מנומסים התגובה תהיה- מה את/
אתה לא רואה שאני באמצע שיחה, שאני 

מתקן את, שאני מתאפרת או...

עכשיו נחשוב! אם אנחנו לא מבצעים 
את המשימה מיד, כי אנחנו עסוקים, 
איך אנחנו יכולים לדרוש זאת מהילד??? 
מה, שיחת טלפון יותר חשובה ממשחק 

בפליימוביל או מרכיבה על אופניים???

תהליך לביצוע 

חכמינו הקדושים למדו אותנו: "סוף מעשה במחשבה 
תחילה" עלינו לחשוב טוב טוב לפני כל "פקודה" מה 
הסיכויים שלילד יהיה קל לבצע אותה, ואחר כך לדרוש 
מהילד. רגע, רגע, עוד לא סיימתי, זו לא כל ההוראה. 
אני בהחלט לא אומר שאסור לנו לדרוש מהילד לבצע 
את רצוננו. אדרבה זה אומר- שכאשר הילד שלנו אינו 
צייתן ואינו עושה את רצוננו, ואנו רוצים לשנות את 
התנהגותו, לא תמיד הוא האובייקט הראשון לחינוך. 
עלינו להבין שיש כאן תהליך לביצוע. במקרה זה של 
"חינוך בשלב מאוחר" עלינו לחנך את עצמנו, לדרוש 
מה שהילד יכול לעשות בשלב זה. ולחנך את הילד 
בדרכי נועם ועל ידי עידוד מתמיד לעשות את רצוננו גם 
כשזה כרגע,  מתנגש ברצונותיו. נזכיר שוב, שאנחנו לא 
מדברים על "מילוי משימות" שמוגדרות מראש וקבענו 
אותם כחוק בבית, שהם נושא אחר לגמרי. אלא אנחנו 

מדברים על דרישה לציות. 

אי ציות מתוך חוסר יכולת לציית 

אנו ממשיכים לסוג השני של אי ציות. נשתף ונבין 
את הסיבות, בנוגע לחוסר ציות של הילד: "מתוך חוסר 

יכולת לציית". 

ילדכם עלול לא לציית לכם, אם תדרשו ממנו משהו 
שאינו יכול לעמוד בו, בגלל גילו, טבעו, יכולתו, או מסיבות 
אחרות. לדוגמא: כאשר אנחנו עולים במעלית, אנחנו 
רואים שלט ברור שכתוב בו: "משקל הנוסעים המקסימלי 
הוא עד 400 קילוגרם. אין לעבור את המשקל המצוין". 

מהי הסיבה?! התשובה פשוטה: אם נעמיס על המעלית 
יותר מיכולתה, היא לא תעלה, אלא אדרבה, עלולה 
היא להתקלקל. כך עלינו לדעת, שלכל אדם יש כוח 
סבל מוגבל ואסור לנו ללחוץ אותו יותר מיכולתו ואפילו 
לדברים חיוביים. על אחת כמה וכמה בילד קטן, שהוא 

מוגבל ביכולת הנפשית והגופנית שלו גם יחד.

בנוסף, קושי בביטוי הקושי

נוסף לכך, הילד אינו יודע לבטא את הקושי בציות, או 
את הבעיה שהוא נמצא בה, שגורמת לו לסרב. 

דהיינו, אדם מבוגר יכול להבחין במקור הבעיה, שהיא 
אי-יכולת לעמוד באתגר/סטנדרט שהוצב בפניו משום 
שהוא מעל לכוחו/יכולתו וממילא הוא ידע להביע זאת. 
לעומת זאת, הילד לא יוכל להבחין שהוא מוגבל ביחס 
לדרישה, וכיון שאינו יודע לבטא זאת, הוא יגיב בצורה 
בלתי מזהה את בעייתו ויותר גרוע - כאשר הוא עצמו 
אינו מודע שזה נובע מחוסר יכולת, הוא מפתח רגשי 
נחיתות כמו: נכשלתי, לא הולך לי, אף פעם אני לא 
מצליח, ההורים שלי לא מרוצים ממני ועוד. לנו כמבוגרים, 
קצת קשה להבין את בעיית התקשורת הזו של הילד: 
מה הבעיה?! קשה לך עם הדרישות שלנו, תספר, תגיד, 
אבל הילד אינו יכול, מאחר ויכולות הזיהוי והתקשור 

שלו הם עדיין לא מפותחות. 

יש לי דוגמה מצויינת לכך, אבל תקראו אותה בע"ה 
בשבוע הבא.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

בבא מתחזה התקשר לאחד הצלמים שיצלם 
אותו בהדלקת נרות חנוכה, אבל הצלם אמר לו 
שהוא תפוס בחסידויות אחרות, הבבא סיכם 
תמונה  ויעשו  חנוכה  אחרי  יום  שיבוא  איתו 
בכאילו, הצלם מגיע והבבא בא להדליק את 
הנרות, פתאום הנר נפל אז הבבא התכופף 
להרים. אמר לו הצלם חכה רגע עם הנר על 

הרצפה נעשה תמונה גם לבדיקת חמץ.

העלון מוקדש ל
אליעזר שלמה בן רינה
להצלחה ושלום בית

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
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ילדים מספרים

תודה
כך הוסרה המכה השלישית

שלום שמי שירה ואני בת 10, רציתי לספר לכם סיפור 
אמיתי שאולי מציק לעוד ילדים, וזה ממש לא נעים 
לחוש את זה ואפילו לדבר על זה. אבל כדי לעזור לכם 

אז אשתף אתכם בעצה ופתרון מושלם ופשוט מאד 

יום אחד התחלתי לגרד בראש, הרגשתי משהו חזק 
וכואב, התעלמתי. במהלך היום כשדברתי עם אימא לא 

אמרתי לה זאת. היא ראתה אותי מגרדת בלי 
הפסקה, ושאלה "מה קרה?" אמרתי לה שזה 

סתם משהו מציק... כי התביישתי מאוד. 

מה  את  ומצאה  בדקה  אימא 
שנקרא "המכה השלישית", נו בטח 
אתם מנחשים לבד. נכון צדקתם: 

היא- הכוונה  השלישית  המכשה 
כינים וביצי כינים. (סליחה מכבודם של 

הקוראים על חוסר הנעימות).

אמא ממש נחרדה. מייד עשתה לי חפיפה מיוחדת 
עם תכשירים וניקתה את שערי היטב. בבדיקה שאחריכן 

היה נראה שהראש כבר נקי. 

אחרי כמה ימים המשכתי שוב לגרד, המכה השלישית 
רק הלכה והתרבתה אצלי בראש. הכינים והביצים 
הלכו והתרבו, אימא שוב במסירות השתמשה בתכשיר 
והפעם קנתה תכשיר אחר ואולי חזק יותר אחר, אבל 
גם זה לא עזר. השיער שלי היה "מפוצץ" בכינים ובביצי 
כינים והתביישתי מאוד, עד כדי כך שנהייתי עצובה 

מזה וזה גירד לי כל היום ואפילו מתוך שינה אימא 
סיפרה שגירדתי. עד שכמעט הרמנו ידיים! אימא אפילו 
מתוך ייאוש כבר חשבה לספר אותי ולגזור את שיערי, 
וממש התחלתי לבכות ופה החלה נקודת המפנה. לא 
הייתי מסוגלת לחשוב שאהיה עם שיער קצר. החלטתי 
להשתמש בעצה שידעתי ולמדתי אבל משום מה לא 

מימשתי... 

לקחתי מחברת והתחלתי לכתוב תודות והודאות 
ביצי  ועל  הכינים  על  "תודה   – העולם  לבורא 
הכינים, ותודה שזה לא נעים לי ותודה שזה 
מגרד וממש לא נעים, מבייש ומציק". גם 
התבודדתי  והתפללתי על זה המון 
ובקשתי עזרה מבורא עולם שיעזור לי 
ויסיר ממני את הדבר הלא נעים הזה. 
אימי הצטרפה אלי ועזרה לי בתפילות 
ותודות. הבנו שזה ייסורים שצריך להודות 
עליהם ולקבל אותם באהבה. הבטחנו להשם 
יתברך שאם זה יעלם, אספר את הנס!  והישועה 
הגיעה! יום אחד הלכנו לסופר פארם ואחד הרוקחים 
הציע פתרון, למרוח שמן זית שחונק את הכינים ומשמיד 
את הביצים. אימא עשתה לי חפיפה מיוחדת ותוך כדי 
התפללנו לשם יתברך שיעזור וישמיד את כל הכינים 
והביצים אחת ולתמיד! וראו זה פלא, אמרתי תודה 
ונושעתי, כל הכינים והביצים נעלמו! המכה השלישית 
נעלמה ולא הייתה! הנה, הבטחתי להשם יתברך ואני 

גם מקיימת – מספרת לכם את נס התודה שלי.

אמרתי תודה והתנקיתי לגמרי!

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

שהוא  חמור  בפרשתינו:  היכן 
נשיא. בן חמור שהוא פרד.

תשובה פרשת תולדות: 'ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה 
את יהודית בת בארי החתי'. על עשו נאמר 'ורב יעבוד צעיר'. 'בא 
אחיך במרמה ויקח ברכתך' ובאונקלוס 'על אחוך בחכמתא...'. רבקה 
אמרה ליעקב 'קום ברח לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים 

אחדים', למעשה יעקב היה בבית לבן עשרים שנה. 

הזוכה: דניאל פ. בני ברק.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת תולדות: יוסי פ. ביתר עילית.

מדור ילדים
שעשועון מגוון



יש קיצור דרך!
הוא הביט בי בעיניים אומללות, ותאמת- כבר לא יישרתי מבט. 
כמה אתה יכול לראות סבל? רק השבוע הקשבתי שעתיים 
את עלילות השידוכים + פוסט קורונה שלו. מה אני כבר יכול 

לחדש לו?

ומה הוא כבר יכול לחדש לי? חוץ מעוד פגישה לא מוצלחת 
במיוחד...

חשבתי רגע לפני שפניתי אליו, השתדלתי 
שארשת פני תהיה שמחה יותר- כמי שמצא 

פתרון לבעיה. אז פשוט התחלתי כך:

שלי  (העיניים  אותך,  פוגש  שאני  "טוב 
נצצו) תשמע, אני מכיר שיטה חדשה וקלה, 
מבטיח- אתה מוצא את השידוך תוך שבוע, 

ובלי הגזמות"

הוא היה מסוקרן, אורו עיניו- "מה זה" שאל.

אתה הולך לחוף הים, עומד על רגל אחת 
במשך שעה עד שעתיים- אתה חוזר הבייתה 
והשידוך שלך אמור להגיע תוך יום או יומיים, 

עד שאתם סוגרים- עוד שבוע.. בקיצור תוך כמה ימים אתה 
"מסודר".

תוך כדי שטף הדיבור שלי אני רואה את החיוך שלו הולך 
ואוזל מפניו, ואז באה השאלה- "תגיד זה בדיחה או מה בדיוק, 

אתה עושה ממני צחוק?"

"נו- מה אתה חושב- ברור שבדיחה, אבל איך אתה חושב 
למצוא את הזיווג בלי לצאת מאזור הנוחות? הרי כל דבר שאתה 

רוצה כמובן אחרי שהקדמת תפילה, אתה צריך להשתדל - אם 
נגיד להשם- זושא רעב, האוכל לא ידפוק בדלת, אנחנו לא 

בדרגה הזאת.חד משמעית- אין קיצורי דרכים!"

השיחה איתו הייתה עוד נמשכת שעות ארוכות. אבל, את 
המסר שלי אתם חייבים להבין- הרי כולם יודעים שצריך לעשר 

כדי להתעשר ואדם לעמל יולד וכסף קל הוא בסוף כבד.

רק נשים לב- כמה פעמים בחיים אנחנו 
מחפשים את הקלות והנוחות. היינו בטוחים- 
אחרי שיהיה לנו מכונת כביסה, ולא נכבס 
ביד- החיים יהיו שונים, המכונת כביסה הגיעה 
ואפילו המדיח כלים עכשיו חושבים כבר על 
מכונית מעופפת- כדי שלא נתקע בפקק 
ואפילו שנעלמת בסיום הנסיעה כי כמה טוב 
בלי לחפש חניה, ואנחנו לא מבינים שאין 

מנוס, אלא לעמל נולדנו!

וגם אם נראה לכם ש- הנה ההוא קיבל זיווג 
בקלות... אז תדעו – הייתה סבתא ששפכה 
דמעות כמים לבורא העולם והנכד היום אוכל 

מהפירות.

אז לפני שאתה בוכה שוב על הישועה, תחשוב קודם- מה 
אתה מוכן לתת מעצמך?

וכמעט שכחתי- לגבי הבחור עם השידוך- אז בראש חודש 
כסלו (תשפ"א) הוא סגר וורט, לא לפני שנתן את מעשרותיו 

קבע למוסדות "חוט של חסד".

תודה ל- ש. ל. על הסיפור המחזק.

מצמיח
ישועה

סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

נושעת על ידי 
נתינת צדקה?

ספר לנו,
סיפורך יפורסם
ותזוכה בפרס

יש לך ספור ישועה 
לספר לנו? 
תשלח לנו ותפורסם
al5308000@gmail.com
02-5812252



איך לא נפגעים מהבעל? מה עושים עם בן זוג שכל היום על המחשב? ואיך 
יתכן שר' נתן מבקש מה' מחילה אם חטאיו כבר נמחלו?

שאלה: רבי נתן מברסלב בספרו 'ליקוטי תפילות' 
מבקש כמה פעמים מה' יתברך על מחילת חטאים 

עוונות ופשעים. 

שאלתי היא, כבוד הרב לימד אותנו שביום שאדם 
זוכה לעשות בו שעה התבודדות, באותו היום נמחלו 
לו כל עוונותיו. אם כן, איך יתכן שר' נתן מברסלב, 
שבוודאי עשה לפחות שעה התבודדות מידי יום, 

יבקש על מחילת עוונות?

תשובה: רבי נתן מברסלב, כשהוא כתב את ה'ליקוטי 
תפילות' הוא לא כתב אותו רק לעצמו הוא כתב אותו 
גם בשביל כלל ישראל. הכרתי פעם איזה יהודי פשוט, 
הוא לא היה חסיד ברסלב, רק שמאוד הוא התחבר 
לספר 'ליקוטי תפילות' של רבי נתן, והוא לא עשה שעה 

התבודדות, אבל הוא היה מתמיד בספר הזה מאוד.

וכל הבנים שלו, כולם חזרו בתשובה והתקרבו לרבנו 
נחמן מברסלב.

אז זו תשובה ראשונה, שר' נתן כתב את התפילות 
הללו בשביל כלל ישראל, בפרט בשביל אלו שעדיין 

לא זוכים לעשות שעה התבודדות מידי יום.

תשובה שניה – גם אנחנו, שזוכים לעשות בכל יום 
שעה התבודדות וכו', זה לא פוטר אותנו מלבקש על 
מחילת עוונות. וכי אנחנו לא מבקשים ביום הכיפורים 
על מחילת עוונות כמה וכמה פעמים? ובכל יום אנחנו 
אומרים תחנון אחרי תפילת העמידה וכו'. יש הרבה 
הזדמנויות ומצבים שאומרים בהם וידוי דברים. ולכן 

זו לא סתירה.

גם שה' יתברך מחל לך את העוון, בכל פעם שאתה 
מבקש סליחה פעם נוספת, אתה נכנס למצב של טהרה, 
באופן שאם תבקש מספיק פעמים סליחה, אפילו 
הרשימו של העבירה נמחק עד שלא נשאר ממנה זכר.

גם לפעמים המצפון של האדם מייסר אותו. אפילו 
שה' יתברך מחל לו כבר ממזמן על העוון שהוא עשה, 
אבל הוא בעצמו מתייסר עם המחשבה שהוא עבר על 
רצון ה' יתברך. ולכן בכל פעם כשהוא מבקש סליחה, 

זה מקל מעליו את הצער.

לכן אין בזה שום סתירה, גם אחרי שה' יתברך מחל 
לאדם יש מצבים שבהם ממשיכים לבקש סליחה. תתן 

חיוך ותמשיך לבקש סליחה.

שאלה: לפעמים בעלי אומר משפט פוגע, ואני ב"ה 
תלמידה של הרב, מתחזקת באמונה ומשתדלת 
להאמין שהכל זה מה' יתברך והכל לטובה. אע"פ 
כן הלב שלי לא איתי ותוך דקה יורדות לי דמעות. 
אני נפגעת והקשר שלי עם בעלי נפגם. מה הפתרון 

והעצה?

תשובה: קודם כל, זו דרגה גבוהה מאוד מאוד, שאדם 
יפגעו בו והוא לא יפגע, בפרט בעל ואישה. אני בטוח 
שאם מישהי אחרת או מישהו אחר היה פוגע בך את 
לא היית בוכה. ואני בטוח בזה! שאת לא היית בוכה 
ולא היית מצטערת. אבל מהבעל הפגיעה היא הרבה 

יותר קשה. לכן את צריכה להתפלל שבעלך ילמד את 
הספר 'בגן השלום', טוב טוב, ושיזכה לחיות את הספר 
'בגן השלום', ויזכה גם הוא להתקרב ולחזור בתשובה.

ולכן זו לטובה גדולה כל מה שעובר עליך עם בעלך. כי 
הרי, תתבונני, אם היה לך טוב איתו לא היית מתפללת 
עליו שיחזור בתשובה. את היית מתקדמת ברוחניות 
ומשאירה את בעלך מאחור כשהוא רחוק לגמרי. לכן 
משמיים נותנים לך להרגיש צער כדי שתתחזקי להתפלל 
על בעלך. האר"י זצ"ל כתב שהנשים בדור האחרון באו 

לעולם רק על מנת לתקן את הבעלים שלהן.

לכן עיקר העבודה שלך זה לסייע בידי בעלך להגיע 
אל התיקון שלו. תתני חיוך ותקדישי עליו תפילות שילמד 
את הספר 'בגן האמונה' ו'בגן השלום', ויעשה שעה 
התבודדות בכל יום, ושיזכה גם הוא להתחיל לחיות 

חיים טובים באמת.

שאלה: בעלי מסתגר רוב היום בחדר עם המחשב 
ואני לא יודעת מה לעשות ואיך לגרום לו להפסיק. 
רציתי לדעת ממה זה נובע והאם יש פתרון שלא 

יהרוס לנו את השלום בית?

תשובה: את בצער ואני בצער כפול ממש... איזה צער...

כי זו התמכרות. מומחים בדור הזה קבעו שההתמכרות 
הקשה ביותר, יותר מסמים מהימורים, משתיה חריפה 

ומכל סוגי ההתמכרויות, זה המחשב והאינטרנט.

לכן עליך לדעת שבעלך נמצא במצב קשה מאוד.

דבר ראשון העצה היא שתעשי את החוק של התודה, 
רבע שעה להודות לה' על הייסורים שיש לך מכך שבעלך 
דבוק למחשב במקום להיות דבוק בה' ולהקדיש זמן 
לאישה ולילדים. ולומר 8 פעמים מזמור לתורה אחר כך.

ועוד רבע שעה את צריכה להתחנן לה' יתברך שירחם 
על בעלך ויחזיר אותו בתשובה.

אין מה לעשות, אנחנו לא 'נמרח' את הדברים ולא 
נייפה אותם, אנחנו רוצים שאנשים יתעוררו! בעלך 
אמנם נקרא שומר תורה ומצוות אבל הוא צריך לעשות 
תשובה. אני שואל, אדם שמצער את אשתו, יש לך 

עבריין גדול ממנו?  

למעשה המכשירים האלו הם דבר פסול, וצריכים 
לראות איך להתרחק מהם בכל דרך אפשרית. גדולי 
ישראל יצאו בקריאות והוראות על גודל הסכנה והחומרה. 

אדם רוצה ללמוד תורה? יש ספרים. גם יש לך שיעורים 
בקו האמונה שהוא קו נקי לגמרי, יש ב"ה הרבה קוים. יש 
אלפים של שיעורים מוקלטים. אין צורך להיכנס למקומות 
לא נקיים כדי ללמוד ולהתחזק. בנוגע להתמכרות, ה' 
ירחם ויעזור ויזכה אותו להתקרב לדרך של התפילה 
וההתבודדות, כי בלי זה הוא יכול פשוט לשכוח מתשובה. 
אי אפשר לחזור בתשובה בלי תפילה, כי בלי תפילה 
פירושו בלי ה', ובלי ה' איך יתכן לחזור בתשובה? לכן 
אני מברך אותך שתזכי לעשות בכל יום את החוק של 
התודה ובע"ה תזכי לראות נס  ובעלך יתקרב לאמת, 
יתרחק מכל המכשירים ויחזור בתשובה שלמה בלי 

שום ייסורים אמן כן יהי רצון.

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221



רבינו דב בער המגיד הגדול נולד בשנת ה' תס"ד, לאביו הקדוש ר' 

אברהם אשר שימש כמלמד בעירו לוקאטש. משחר נעוריו אפשר 

היה להכיר כי לגדולות נוצר, מינקותו הבחינו בזוהר פניו התמימים, 

וכשהיה עדין ילד קטן נכנס בלבו זכרון יום המיתה, והחל לחפש 

אחר התכלית , יראת שמים היתה שפוכה על פניו העדינות, ניכר 

היה שהוא בעל מחשבה המחפש את האמת, ועקב כך משך אליו 

את חיבתם של רואיו שהיו משתעשעים עמו. 

היה לומד תורה מתוך מסירות נפש עקב עניות ששרה אצלו, 

ולעולם לא התלונן על עניותו, אך באחד הפעמים שאשתו 

הראתה לו את מראה ילדיו ומחסורם אשר אפי' פרוסת 

לחם לשלוח עמם לחיידר אין, נאנח הוא, מיד שמע 

בת קול משמים שאיבד את חלקו בעוה"ב, מיד 

התחזק ואמר עתה אזכה לעבוד את השי"ת 

אך ורק לעשות  נחת רוח לו יתברך, באותה 

שעה שמע שוב בת קול שהוחזר לו חלקו 

בעוה"ב. בפעם אחרת כשנאנח על מצב ילדיו 

הרגיש את הקטרוג שנעשה בשמיים, מיד גזר על עצמו 

גלות, וכך היה מכתת את רגליו מעירה לעירה ומעוררם 

לאבינו שבשמים, וכך נחלה ברגליו עד שלא יכל כבר לכתת 

את רגליו, הבעל שם טוב שהתגעגע מאד לנשמה זו, שלח לו כמה 

פעמים עם תלמידיו שיבוא אליו וימצא תרופה, וכן פעם שלח לו 

דרך רבו, הפני יהושע, שאם רוצה הוא תרופה לרגליו שיבוא אליו. 

כשהגיע בפעם הראשונה שאלו הבעש"ט האם יודע הוא ללמוד, 

השיבו הן, שאלו האם יש לכם ידיעות בחכמת הקבלה, השיבו הן, 

פתח הבעש"ט בספר עץ חיים וביקשו שיפרש, רבי דוב פירש 

את המאמר אמר לו הבעש"ט אין זה הפשט, לאחר מכן פירשו 

הבעש"ט, והראה לו שבמאמר הנ"ל ישנם כמה שמות מלאכים, ומיד 

התמלא  הבית כולו אורה, ואש היתה מלהטת סביבותיו, וראו בחוש 

את המלאכים הנזכרים, אז אמר לו הבעש"ט אמת שהפשט כמו 

שאמרתם, אבל הלימוד שלכם היה בלי נשמה, תיכף ומיד ציוה ר' 

דוב המגיד את המשרת לנסוע לביתו והוא נשאר שם אצל הבעש"ט 

זלה"ה ולמד אצלו חכמות גדולות ועמוקות. העיד עליו תלמידו רבי 

זאב מז'יטומיר, כשפתח את פי קדשו לדבר דברי תורה, היה נראה 

לעין כל, כאילו אינו בזה העולם כלל ושכינה מדברת מתוך גרונו. 

כשנשאל האדמו"ר בעל התניא זי"ע ע"י נכדו הצמח צדק מה ראה 

אצל המגיד, ענה לו: ראיתי אצלו את כל האמור בגמרא (סוכה כ"ח) 

על רבי יוחנן בן זכאי. עוד סיפר בעל התניא שפעם הפסיק באמצע 

מלומר תורה וראה שנכנס איש אחד מלובש כשאר האדם, ודיברו 

זה עם זה כחצי שעה, והאיש היה האריז"ל. רבו הבעש"ט 

העריצו מאד ומסופר כי באחד הפעמים שנפרד מרבו 

בירך אותו הבעש"ט, ואחר כך הרכין הבעש"ט את 

ראשו שיברכו ולא רצה, לקח הבעש"ט את ידו 

של המגיד ונתן על ראשו, ובירד אותו המגיד, 

כפי שהזכרנו לעיל שסבל רבות ברגליו, 

ולפיכך לא יכל לטבול, והעיד עליו הבעש"ט 

הק' כי אילו היה באפשרותו לטבול היה מכניס 

בקרב כל ישראל הרהורי תשובה. עד אשר היה 

מביא את הגאולה.

מאות תלמידים העמיד המגיד הק', ומהם יתד להפצת 

החסידות ברוסיה, פולין, גליציה, אונגריה, על ידי קדושי עליון אלו 

שקיבלו תורה מפיו הקדוש, מהם,  בעל ה"תניא", בעל הפלאה, ר' 

שמעלקע מניקלשבורג, בעל הקדושת הלוי, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, 

המגיד מקוז'ניץ, האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק, ורבי 

זוסיא מאניפולי, רבי אהרון הגדול מקרלין, רבי נחום מטשרנוביל,

כשנפטר רבינו הבעש"ט וההנהגה עברה לרבינו המגיד ממעזריטש, 

הגיע גם כן רעו בעל התולדות יעקב יוסף למזריטש,כשנפרד ממנו 

התבטא: כי השכינה הק' נטלה עמה את מקלה ואת תרמילה 

ונדדה ממעז'יבוז' למעזריטש. נפטר בשנת ה' תקל"ב י"ט כסליו 

והוא בן ששים ושמונה, אוהל ציונו הק' בבית הקברות באניפולי 

זכותו תעמוד לעד לנו אמן.

להקדים תרופה למכה

שככל  והוא,  חשוב,  כלל  ישנו  התפילה,  בעניין   
שמקדימים את התפילה יותר, כך יותר קל לפעול, 
ובמקרה שלנו: קל יותר להשפיע על הצלחת הילדים, 
כמו שאומרים: להקדים תרופה למכה. שהרי ראינו שאמו 
של רבי יהושע בן חנניה, ואמו של רבי נחמן מברסלב, 

הקדימו להתפלל על ילדיהם עוד בהיותם בבטן 
או בעריסה. ככל שהתפילה נעשית בשלב 

מוקדם יותר, כך נמנעים ונחסכים כל מיני 
קשיים העלולים לצוץ בהמשך .

לדוגמא: לפני שהילד עוד נולד, צריך 
להתפלל שתמשך לילד נשמה קדושה, 

ולהאריך בתפילות על רוחניות של הילד, 
כמובן גם על בריאותו, והתפילות יעשו בקלות 

פירות. אבל אחרי שהילד נולד, חלק גדול מאותם 
דברים קשה לשנותם, כי אחרי שכבר נמשכה הנשמה, 

והתחיל להתרקם העובר וכד', אזי צריכים שנוי הטבע 
בשביל לשנות את מה שכבר נמצא בבטן...

וכן הלאה – בזמן ההריון עדין קל יותר לפעל בתפילה, 
וגם ישנם הרבה דברים שעדין שייך להתפלל עליהם, 
שיהיה הילד בריא ובעל מדות טובות וכד', אבל אחרי 

שיוולד קשה יהיה לשנות את המציאות שכבר ישנה.

כל שכן שאחרי שכבר הילד גדל, וכבר יש לו נטיות 
אלו ואחרות, או שיש לו איזו בעיה או קושי, שאז כבר 
קשה הרבה יותר לשנות את הקיים על ידי התפילה, ואם 
היו מקדימים להתפלל על כך, היו חוסכים את כל אותן 
הבעיות. וזה דומה לאילן, שבהתחלה, כשרק שותלים 
אותו, ודאי קל להשגיח שיגדל ישר, ואף אם הוא נוטה 
להתעקם, כל זמן שהוא רך עוד אפשר לישר אותו 
בקלות יחסית, אבל אחרי שהוא כבר אילן גדול 
והוא גדל עקם, אזי קשה מאד לישר אותו.
אך אין שום יאוש בעולם כלל! על ידי 
תפילה אף פעם לא מאוחר. כי אף על 
פי שהטבע מחייב כן, התפילה משנה 
את הטבע! לכן, בכל זמן ובכל מצב 

מועילה התפילה.

הכלל הוא, שעל ידי התפילה האדם מצייר 
את כל מהלך חייו, וכל אחד מבין שיותר קל לצייר 
על דף חלק, מאשר לנסות ולשנות דבר המצויר כבר. 
כך גם בחיים, לפני שהדבר יצא לפועל, קל לציר אותו 
כפי שרוצים, אולם אחרי שיצא כבר אל הפועל – אמנם 
אפשרי לשנותו על ידי ריבוי תפלות – אבל זה הרבה יותר 
קשה. לכן כל אחד מההורים צריך להתחיל להתפלל 
על כל עניין כמה שיותר מוקדם, ובזה הוא חוסך לעצמו 
המון קשיים ובעיות בהמשך הדרך. ובאמת עוד לפני 
שמתחתנים, צריכים כבר להתפלל על הכל: שיהיה זווג 

טוב, שיהיה שלום בית, שיזכו לגדל ביחד ילדים טובים 
שיהיו צדיקים וכד'. אם יחכו להתפלל רק כאשר כבר 
תתעורר בעיה או קושי, אזי צריך לעבוד קשה מאד 
לשנות את הקיים. על זה נאמר: איזהו חכם? הרואה 
את הנולד, שלכן הוא מקדים תפילות רבות תמיד, ולא 
כמו העצלנים, שדוחים את התפילה בטענה ש -"יהיה 
בסדר, אנחנו סומכים על ה'". כי בוודאי טוב שסומכים 
על ה', אבל ה' טבע בעולמו חוק, שעל ידי תפילות בונים 
דברים, ועל ידי תפילות קונים דברים, משפרים דברים, 

משנים, מונעים וכו'.

עברו דרכי כבר כמה וכמה מקרים שבאו אלי עם 
ילד שהוא כבר אחרי הקלקול... כאלה שהיו כבר עם 
כדורי "ריטלין", כאלה שיצאו מהמסגרת, ועוד. לכולם 
אמרתי שאם רק יקדישו בכל יום עשר דקות לתפלה 
על הילד, הם יראו ניסים - והם אכן ראו ניסים! הם 
באו וסיפרו לי שהילד כבר לא צריך כדורים, כבר חזר 
למסגרת, השתפר בלמודים וכו'. וזו נקודה מחזקת מאד, 
לדעת שהתפילה פועלת אפילו אחרי שכבר נעשה 
הקלקול, וכל שכן כשמתפללים כל יום על הילדים, עוד 
לפני שמתעוררות הבעיות, שבוודאי זה פועל נפלאות 
לגידול הילדים. לכן, המסקנה המתבקשת מפרק זה 
היא, שצריכים לקבל "חוק ולא יעבור", כל יום להתפלל 
עשר דקות על הילדים, להודות על כל הטוב והנחת 

מהם, ולבקש על ההוה ועל העתיד.
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"הכל בזכות אביך"

"אתה בנו של פלוני?" התפעל רבי צבי 
פסח. "אם כן, מגיעה לך המלצה מיוחדת. 
המלצה כזו לא כותבים כלאחר יד...".  

יחס כזה על מה ולמה?

'הכי טוב להגיע לבית הכנסת של הרב לאחר תפילת 
שחרית כוותיקין', חשב לעצמו היהודי. 'אז אוכל לבקש 

מהרב לכתוב המלצה עבורי'. 

למחרת בבוקר התייצב האיש בפתח בית הכנסת בו 
התפלל רבה של ירושלים, הגאון רבי צבי פסח פראנק 
(כא בכסלו יום פטירתו). לאחר התפילה ניגש היהודי 
אל הרב, הציג את עצמו בשמו ובשם אביו וביקש מהרב 

פראנק המלצה. 

"אתה בנו של פלוני?" התפעל רבי צבי פסח. "אם כן, 
מגיעה לך המלצה מיוחדת. המלצה כזו לא כותבים 

כלאחר יד. בוא נא עמי אל ביתי". 

מה היה כל כך מיוחד באביו של אותו יהודי? 

הרב פראנק לא טרח לספר לבן מה היו מעשיו של 
אביו, אך מזכירו של רבי צבי פסח - סיפר גם סיפר. 

***

בבוקר אחד הזדעזע המזכיר לגלות על שולחן הרב 
מכתב ששלח אחד מיהודי ירושלים, מכתב רצוף השגות 
על מספר עניינים שלדעת הכותב לא נהג בהם רבי 
צבי פסח כשורה. היהודי שהרגיש מספיק בנוח להעיר 
לרבה של ירושלים, התבטא במכתב בהטפות מוסר 

חמורות ולא חסך את שבט לשונו מרבי צבי פסח...

ברגע הראשון רצה המזכיר להשליך את המכתב 
לאשפה. אולם החליט להראותו לרבי צבי פסח, כדי 
שיראה עד היכן מגיעה חוצפתם של אנשים. לא די 
שמערערים הם על אודות החלטות רב העיר שנודע 
בגדולתו בתורה, אלא עוד הם מרגישים בנוח להטיף 

לו מוסר. 

להפתעתו של המזכיר, נטל רבי צבי פסח את המכתב 
וטמן אותו במגירת שולחנו. 

אחת לכמה ימים הוציא רבי צבי פסח את המכתב 
הגדוש דברי תוכחה, פתח אותו וקרא בו בתשומת לב. 

שנים חלפו. באחד הימים בעת שנסע רבי צבי פסח עם 

מונית 
ך  ר ו צ ל

ראו  כלשהו, 
ה  י ו ו ל עוברת. בדרכם 

פסח  צבי  רבי  ג ביקש  ה נ ה מ
החלון  את  פתח  והתעניין אצל אחד לעצור, 

המלווים מי הוא הנפטר. 

הנפטר היה לא אחר מאשר משגר המכתב שהעז 
להוכיח את רבה של ירושלים.

שמע זאת רבי צבי פסח, שילם לנהג המונית את 
שכרו, ירד מהרכב והצטרף למלווי המיטה כשהוא צועד 

עימם כברת דרך... 

כעת, הגיע בנו של האיש לבקש המלצה מרבי צבי 
פסח, ונענה שאין מעניקים המלצה כזו כלאחר יד. היהודי 
התלווה לרבה של ירושלים לביתו, שם להפתעתו, 
במקום שישב הרב ויכתוב עבורו המלצה, נערך השולחן 

לארוחת בוקר מזמינה. 

הרב התעקש שהאורח יצטרף אליו ויסעד עמו. 

האורח נטל את ידיו וישב לארוחת בוקר עם רבה של 
ירושלים, כשאינו מבין מדוע מגיע לו כל הכבוד הזה. 
רבי צבי פסח מצידו, לא הזכיר את עניין ההמלצה. הוא 
היה שקוע כולו במצוות הכנסת אורחים וקשר שיחה 

לבבית עם אורחו. 

לאחר ברכת המזון התיישב רבי צבי פסח וכתב לאורח 
המלצה לבבית ומיוחדת מאוד. לפני שקם האורח לצאת, 
ראה רבי צבי פסח את אותות הפליאה על פניו, והחליט 
להסביר לו מדוע הוא יוצא מגדרו עבורו: "הכל בזכות 

אביך", אמר לאורח. 

האורח - שככל הנראה לא ידע על המכתב - עדיין 
לא הבין כיצד אביו 'מחותן' פה בסיפור. ואז הפטיר רבי 
צבי פסח בענוותנות: "הכרתי את אביך היטב. יודע אני 
שכל מעשיו היו לשם שמים"... ולכן טרח לכבד את בנו, 
הגם שהאב חלק עליו בתקיפות רבה ואף העז להוכיחו 

בדברים קשים...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

בריאת העולם כותב רבי נחמן היא כדי לגלות את 
הרחמנות של ה'. כל השפע יורד בחסד וברחמים 
ומגלה את הרחמנות של ה'. אבל השלימות של 
התכלית של הבריאה היא שהחסד והרחמנות יתגלו 
דרך הנבראים, בני האדם. כי העולם כולו אמנם מלא 
חסדים, עולם חסד ייבנה – אבל אם נזר הבריאה 
מתנהג באטימות וכל שכן באכזריות – זו ההסתרה 
הגדולה ביותר על הרחמנות של הבורא. העולם כולו 
מתרחק מתכליתו וממילא אין סיבה להשפיע ולקיים 
את העולם. אך כאשר האדם הולך בדרכי הבורא 
ומנהג ברחמנות – זה הגילוי הגדול ביותר לרחמים 
של הבורא, כל הבריאה כולה ממלאת את תפקידה 
וייעודה וזוכה להיות כלי לקבלת השפעות עצומות 

של רחמים וחסדים בכל התחומים.

הגיבור הרחמן

ואפשר לומר שזו הייתה כוונת יעקב אבינו בדורון 
ששלח לעשיו אחיו ובהתרפסות הגדולה שהתרפס 
בפניו והצליח לעורר בכך את רחמיו. הרי יעקב אבינו 
היה גיבור חיל. הוא היה יכול לגלול אבן ענקית כמסיר 
פקק מבקבוק. הוא הצליח לגבור על מלאך. לצדו 
עמד צבא של מלאכים. שניים מבניו יכלו להרוג 
עיר שלימה בהיותם נערים בני שלוש עשרה. רש"י 
אומר שהוא פחד להיהרג אבל גם פחד להרוג. הוא 
כנראה פחד יותר להרוג שזה היה מסתבר יותר 
שיקרה. מן הסתם לא רצה לצער את אביו. אבל 
יש כאן בעיקר התנהגות של מאמין גדול, שמבין 
שגם אם בכוחו להתמודד עם הצרה "בעצמו", אבל 
זו לא התכלית של הצרה. מי ששלח את הצרה זה 
הבורא, והבורא לא רוצה שתראה לו כמה אתה חזק 
וכמה אתה יודע להתמודד ולהילחם, הבורא רוצה 
משהו אחר. אם יש דין קשה שזה בחינת עשיו הוא 
אדום שזה תוקף הדינים כמובא בספרי החסידות, 
צריכים כאן פעולות גדולות של חסד ורחמים, מתנות, 
השתחוויות, כניעה מוחלטת. לכן הסדר הוא: "דורון 
תפילה ומלחמה" – קודם דורון, כי הדורון הוא פעולה 
של חסד שזו המתקת הדין הגדולה ביותר. ואכן 
כאשר יעקב המתיק את הדין בשמיים, מיד היה 
גילוי רחמנות עצום בעולם, שסמל האכזריות, שופך 
דמים מנעוריו, שכל כולו שנאה ותאוות נקם שהוא 
שומר עליה במשך עשרות שנים – אדם זה הלב 
שלו מתהפך לאהבה ורחמנות והוא מנשק את שנוא 

נפשו מכל הלב.

מבשרך לא תתעלם

וכאן אני פונה אליכם יהודים יקרים, תקיימו את 
צוואתו של מו"ר הצדיק רבי יהודה זאב שביקש רק 
על זה: לא להתאכזר לא לצער לא לצעוק ולא 
לדחוף רק לרחם לוותר ולעזור. צריכים לרחם על 
כולם אבל העיקר הוא לא להתעלם מבשרינו, לרחם 
קודם כול בתוך הבית, הבעל על האישה והאישה 
על הבעל, ההורים על הילדים והילדים על ההורים. 
תזכרו טוב, ככל שישנם יותר משקעים ויותר נראה 
לך שלא מגיע לזולת שירחמו עליו – כך הרחמנות 
והחסד שלך גדולים יותר ומשפיעים יותר עליך ועל 
כל הדור כולו, ובזכות זה נזכה לגאולת עולם ברחמים 
גמורים ופשוטים שאין בהם תערובת דין כלל אמן. 



שאלות שנשאלו בקו ההלכה
לחם  מכביצה  יותר  לאכול  מנת  על  ידיו  נטל 
וכשהתחיל לאכול הגישו לפניו בשר ודגים ושאר 

מאכלים עד שבסופו של דבר לא אכל אפילו 
כזית לחם, האם צריך לברך ברכה אחרונה 

על שאר המאכלים שאכל?

על  אחרונה  ברכה  לברך  יש 
שאכל  מכיון  המאכלים,  שאר 
פחות מכזית לחם אין זו קביעות 
סעודה ולכן צריך לברך על שאר 

המאכלים. אגרות משה (חלק אורח 
חיים ד‘ סימן מ“א) יביע אומר (חלק י‘ חלק אורח 

חיים סימן י“ז).

שאלה: אני יוצא עם חברים לטיול, ובמשך 
ושאר  סוכריות  או  פיצוחים  אוכלים  הטיול 

ממתקים, מתי חייבים לברך שוב פעם על מה 
שאוכלים או שותים?

בשלחן ערוך (סימן קע“ח סעיף ד‘) מבואר שהולכי דרכים 
מקום  קבעו  שלא  מכיון  למקום,  ממקום  ההולכים 
לאכילתם, מותרים להמשיך באכילתם אף אם יצאו 
ממקום למקום. הלכה ברורה (שם אות טז) ואפי‘ אם אינו רואה 

עתה את המקום שהיה בו בשעה שבירך על המאכל, 
ורשאי לעשות כך אף לכתחילה, לברך ביציאתו לדרך 
ולאכול ולשתות כאוות נפשו לאורך כל הדרך ללא 
ברכה. משנה ברורה שם (סעיף קטן מ“ב). ואינו צריך 
לחזור ולברך עד שנכנס למקום חפצו. ולכן 
מותר למהלך בדרך לברך ולאכול תוך 
כדי הילוכו מיני קטניות כגון גרעינים 
ובוטנים, או סוכריה שנותן בפיו, או 
ללגום מן המשקה בדרך הילוכו. 

הליכות עולם (חלק ב‘ עמ‘ מא).

שאלה: הנוסע במכונית ובירך 
ושב  לטייל  ויצא  מאכל,  דבר  על 
אל המכונית, האם צריך לברך שוב על 

אכילתו?

אף אם התחיל לאכול במכונית כשהיא נוסעת ועצר 
ויצא ממנה לחוץ אפילו אינו רואה מקומו (המכונית) אינו 
חוזר ומברך. שו“ת בצל החכמה (חלק ו‘ סימן עב). וכן אם התחיל 
לאכול מחוץ למכונית יכול להמשיך ולאכול במכונית 

והוא הדין להיפך. שו“ת אור לציון (חלק ב‘ פרק י“ב הלכה ט“ו).

 התארח אצל חבירו ובאמצע הסעודה החליט בעל 

הבית לקנות פרי חדש, האם צריך האורח או בעל 
הבית לברך על הפרי חדש?

כלל בידינו לגבי אורח שכל מה שמגישים לו בסעודה 
נפטר בברכה הראשונה, משום שדעתו על בעל הבית, 
ובבעל הבית שהביאו לפניו דברים חדשים מבחוץ, דעת 
מרן השולחן ערוך שיש לברך עליהם, אמנם הרמ“א 
נוקט שאין לברך אף על דברים אלו, ובמקרה כזה אנו 
נוקטים שספק ברכות להקל ואין לברך, ועל כן בין בעל 
הבית ובין האורח אינם מברכים על הפרי חדש. (על פי 
שלחן ערוך סימן קע“ז סעיף ה‘). וכתב על זה בספר בן איש חי 

(פרשת נשא אות יב) מחמת כן שטוב שתמיד תהיה דעתו 

של אדם על כל מה שיביאו לפניו אפילו בדרך רחוקה.

אשה שהדליקה נרות שבת מבעוד יום וקיבלה 
על עצמה שבת, האם בעלה גם נאסר לעשות 
מלאכות של שבת או שאינו נגרר אחריה, כמו 
כן בעל שהלך להתפלל תפילה מוקדמת בערב 
שבת מפלג המנחה, האם אשתו נאסרת בעשיית  

מלאכה ונגררת אחריו, או לא?

אין האיש או האשה נגררים זה אחר זה, אלא אם 
הדליקה האשה נרות מותר לבעלה להמשיך לעשות 
מלאכות, וכן אין האשה נגררת אחר בעלה ומותרת 
בעשיית מלאכה אף אחר שהלך בעלה להתפלל תפילת 

שבת. (חזון עובדיה שבת א‘ עמ‘ רפ“ח).

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

הכניעה  היא הניצחון

בפרשת השבוע כתוב אודות ההכנות הגדולות למפגש 
שבין יעקב לעשיו ויש לתת את הדעת על אופן התנהלותו 
של בחיר האבות יעקב אבינו ע"ה, התורה מעיד כיצד 
יעקב חוזר לכל אורך הדרך על השפלתו כלפי עשיו 
הרשע "ּכֹה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ּכֹה ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב..." 
 ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּד" "ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדִֹני ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶני"
ְלַיֲעקֹב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו..." "ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה 
ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאִחיו" "ַוִּתַּגׁש ַּגם ֵלָאה ִויָלֶדיָה 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיְׁשַּתֲחוּו"

ויש כאן כמה תמיהות שצריך להבין? יש להבין לשם 
מה שפלות הזאת הגדולה שיעקב נוהג כלפי אחיו. עוד 
צריך להבין לשם מה ומדוע בכלל מפחד יעקב אבינו 
ע"ה, והאם היה חסר ליעקב אבינו היה חסר לו כח. הן 
מבחינה פיזית יעקב לא אמור לפחד ממנו כמובא במדרש 
(בראשית רבה פרשה עג פסקה יא)  שליעקב אבינו 
היה כמליון כלבים ששמרו עליו, יש לו את בניו שהרגו 
עיר שלמה, מבחינה רוחנית יעקב  אבינו קיבל הבטחת 
שמירה מאת הקב"ה, והיה חזק יותר ממלאכים כמובא 
בהמשך הפרשה, יש לו איתו מלאכים ששלח לעשיו וכו'.

אלא מובא בזוהר (קסו ע''א) שהשפלתו של יעקב 
לעשו אחיו הייתה בכוונה מיוחדת והיא שהשליטתו על 
עשו אחיו, ורק בזכות זה יזכה יעקב באחרית הימים 
לשלוט על עשיו הרשע, משום שע"י שהאדם משפיל 
עצמו כאן בעולם הזה והוא לא משתמש בכוחו הוא 

זוכה לאמונה מושלמת בקדוש ברוך, וזה הייתה מטרתו 
של יעקב אבינו הכל  כאימון אישי כדי לזכות לשלימות 
האמונה, הכניס לעצמו את האמונה החזקה ביותר שאין 
עוד מלבדו ובכך יוכל לשלוט על כל הטבע כמובא 

ב''נפש החיים'' (שער ג' פרק י''ב).

אך כיצד אפשר להגיע לאמונה כזו מושלמת? וכדי 
להגיע למחשבה זו באמת, צריך האדם קודם ללמוד 
לבטל כוחו של עצמו שאינו כלום. משום שעד שבא 
הוא להאמין שאין שום כח בעולם בעל שליטה משל 
עצמו, חייב שיבין קודם שאין לו עצמו שום כח בעולם. 
כמו שאמר רבינו בספר המידות – (ערך אמונה  ב.) על 
ידי ענוה תזכה לאמונה: דהיאך יתכן שיבטל כל כוחות 

שבעולם קודם שיבטל כוחו של עצמו. 

מי כיעקב אבינו ע''ה שהבין שאין שום מקרה בעולם, 
ואם עשו קם עליו ודאי זה מההשגחה העליונה, והבין 
יעקב אבינו שיש תכלית נשגבה בעויינות זו, והמוטל עליו 
עתה היא הכניעה וההתבטלות המוחלטת להקב''ה, 
והיא לעלות במעלות שלימות אמונת היחוד כי אין 
עוד מלבדו, ולבטל כל כח בעולם בתכלית גמורה 
לפני הבורא, ושבעצם אין עוד מלבדו כלל, נכון  יעקב 
אבינו יכל לעשות הרבה, בשביל להכניע את עשו, אך 
ידע מה מבקש ממני כעת הקב"ה, הוא להכניע עצמי, 
ישותי לגמרי.  ובהנהגה זו נהג יעקב, החל בתפילתו 
לה': ''קטנתי מכל החסדים ומכל האמת'', דהיינו לומר 
שאינני בא כלל מכח זכיותי ומעשי, וכדי לממש הרגשה 
זו שהינה אמיתית אצלו ואינה נאמרת מן השפה ולחוץ, 

עושה פעולות השפלה קיצוניות ביותר כלפי עשו אחיו, 
וכוונתו בזה היתה לנטרל את קודם לכל - עצמו מכל 
כח עצמאות עצמו, ובכך יוכל לממש את הרגשתו שאכן 
אינו כלום, כי חיצוניות זו של הכנעת עצמו לעשו אחיו 
תביאהו לשיפלות פנימית, וזו מטרת עובדי ה' אשר פיהם 
וליבם שווים בהכנעם כלפי כל אחד - להכנע לבורא, 
ומממשים המה את הכנעתם בכניעתם לכל אדם קטן 
וגדול, מטרתם בזה לחזק את תלותם בבורא, שהצלחה 
זו להרגיש תלות בבורא בלבד תלויה בהרגשת אפסיות 
ומוגבלות האדם המתבטאת בכניעה לכל אדם, ובפרט 
כשמשפיל האדם עצמו לשונאו, אז קונה הוא בנפשו 

מידת השיפלות במלואה.

ָנֲהגּו ַאַנ"ׁש ִלְלּבֹוׁש ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ְּבֵעת ַהְדָלַקת ֵנר 
ֲחֻנָּכה. (שיש"ק ד-רנב)

ָאְמרּו ִּבְבִדיחּוָתא, עֹוד ִסָּבה ֵיׁש ָלנּו ִלְׂשמֹוַח ְּבַחג 
ַהֲחֻנָּכה, ֵמֲחַמת ֶׁשֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ָאז ִליׁשֹון מּוְקָדם 
יֹוֵתר ִמְּבָכל יֹום, ּוְבָכ ְלִהְזָּדֵרז יֹוֵתר ְּבִקיַמת ֲחצֹות 

ַלְיָלה. (שם ד-רנג) 

ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ָהיּו נֹוֲהִגים ִלְרקֹוד ְמַעט ַאַחר ַמֲעִריב, 
ּוְכֶהְרֵּגָלם ְּבָכל ַהָּׁשָנה, ּוְלַאֲחֶריָה ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות.  

(שם ד-רנד)

ְּבֶעֶרב-ַׁשָּבת ֶׁשל ֲחֻנָּכה ָהיּו ִמְתַּפְּלִלים ִמְנָחה קֶֹדם 
ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות. (כמבובא במ"ב סי' תרפא, ב). 

(שם ד-רנה)
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כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת וישלח

לשמוח בחלקו שחננו הבורא ולא להתאוות 
ליותר מהנצרך לו !

נלמד מהפסוק: "כי חנני אלוקים וכי יש לי כל" (פרק לג-יא)
ומפרש הכלי יקר: כי דרך הצדיקים אפילו שיש מעט בידם, מסתפקים בו ושמחים 
בחלקם, ונראה כאילו יש להם כל, אבל עשו אמר "יש לי רב", כי הרשעים אעפ"י 
שיש להם כל כסף וזהב שבעולם, מכל מקום נראה להם שעדיין הם חסרים. ואמנם, 

יש להם רב אבל לא כל צרכם, כי "יש בידו מנה רוצה מאתיים"...
מעשה  תורה-בהעלותך):  דעת  (בספרו  זצ"ל  לייבוביץ  ירוחם  רבי  הגה"צ  כתב 
בפילוסוף מחכמי אומות העולם שהיה עני מדולדל. פעם נתן לו המלך כסף וזהב 

הרבה כדי להוציאו ממצוקת העוני.
השכים העני בבוקר, לקח בידו את הכסף ובא למלך ואמר לו: "הנה כספך 
אשר נתת לי, קח לך אותו בחזרה, כי איני חפץ בו". תמה המלך ושאל: "מה 

אתה עשית לי? למה בעטת במנחתי אשר נתתי לך?"
"אדוני המלך, מיום היותי על האדמה עד היום הזה  השיב לו הפילוסוף: 
ישבתי במנוחה שאננה ובמשכנות מבטחים. כי מעולם לא הייתי להוט אחר 
במה  והותר  לי  די  והיה  ההכרחים,  בדברים  רק  הסתפקתי  ולעולם  הממון, 
שהיה לי וכל חכמתי היתה לדרוש ולחקור חכמת הבריאה כי רבו מעשי ה'. 
ואולם אתמול אחרי שלקחתי את הכסף, התעצבתי אל לבי והוטרדתי לחשוב 
או  נאמן,  אדם  ביד  להפקידו  או  סחורה  בו  אקנה  האם  בכסף,  אעשה  מה 
אקנה קרקע, ותידר שנתי מעיני. ולבבי כים נגרש, כי סבבוהו גלי מחשבות 
והמון טרדות. לכן לא אוכל ללכת באלה. ועל כן הכסף נתון לך". ונותר אותו 

פילוסוף בעוניו.
מוסיף רבי ירוחם ואומר: כאשר הרגישו חכמי אומות העולם תענוגי החכמה, 
אזי הפקירו והפרישו עצמם מכל עניני העולם הזה באשר המה הפריעו להם 
לחיי החכמה. ואולם לא כן היא דעת תורתינו הקדושה. התורה לא דורשת 
מהאדם פרישות בתכלית. שכן חז"ל אומרים בגמרא (קידושין ל:) "בזמן שהרטיה 
- זו התורה הקדושה - על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ 

בין בחמין בין בצונן ואי אתה מתיירא".
וכפי שהובא בספר אורחות צדיקים: התאוה היא המדה הרעה שבכל המדות, 
כי יתאוה מחמת גאוותו ללבוש בגדים יקרים ולבנות פלטרין גדולים ולאכול 
כך  כל  רעה  מדה  היא  והגאוה  הואיל  אדם:  יאמר  שמא  טובים...  מאכלים 
אפרוש ממנה ביותר, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא 
ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה, אלא השק והצמר הקשה ובגדים 
קרועים ומלוכלכים וישתמש בכלים מאוסים וכו'. המהלך בדרך זו נקרא חוטא 
(במדבר ו-יא).  שהרי הוא אומר בנזיר "וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש" 
אמרו חז"ל (תענית יא.): אם נזיר, שלא פרש אלא מן היין נקרא חוטא, המונע 

עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה!
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"כך דרכה של תורה..."
אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  גר  רבות  שנים 

מצורף  היה  אליה  חדר.  בדירת  זצ"ל  שאול 
בחלקו.  ושמח  מאושר  והיה  זעיר  מטבחון 

וסיפרה האחת מבנות המשפחה:
דירתו הראשונה של רבי בן ציון היתה ברחוב 
'ישא ברכה'. היא היתה דירה דחוקה וצרה, ללא 
כל אביזר של נוחות. דירה שגילמה דרכה של 
תורה "חיי צער תחיה ובתורה אתה עמל" כדברי 

התנא באבות (פ"ו מ"ג).
לימים התקיים בו מאמר חכמים, שכל העוסק 
מבחוץ  עליו  מכרזת  תורתו  מבפנים  בתורה 
(מו"ק טז:) וסוף הכבוד לבוא (נדרים סב) ו"שכל 
המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר" 
עבר  בכ"ז  אך  היה,  לא  עדיין  עושר  ואמנם 
לדירה מרווחת יותר ברחוב אלקנה, לשמחת לב 

הרבנית וכל בני המשפחה.
כשבאו לשמוח עמו בשמחתו על כי הרחיב 
כשלעצמי,  "אני  להפתעתם:  התבטא  לו.  ה' 
של  אמות  בארבע  אני  תחום  לי,  היא  אחת 
הלכה ותו לא! לא עברתי דירה אלא בשביל 

הרבנית!"
עפ"י רבינו האור לציון ח"ב

שבת קודש יט כסלו תשפא: הדלקת נרות: ירושלים 3:59 תל-אביב: 4:13 חיפה 4:03 מוצאי שבת: ירושלים: 5:15 תל-אביב: 5:16 חיפה: 5:14 ר"ת: 5:51
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להיות "נותן" ולא "מקבל"...
מעשה שנכנס גביר להתברך אצל הגה"צ רבי 

מרדכי צוקרמן זצ"ל. משעמד לצאת ביקש להנות 
את רבי מרדכי ולהעניק לו שטר של מאה דולר. 
ואולם רבי מרדכי דחה אותו בעדינות, והעיר לו: 

"האדם צריך להיות נותן ולא מקבל"!
כשנכנסתי  שליט"א:  סגל  דן  רבי  הגה"צ  וסיפר 
מרדכי,  רבי  של  הישנה  לדירתו  ראשונה  פעם 
כל כך השתוממתי, כל כך התפעלתי היאך יתכן 
בנחת  בשלוה,  חיים,  בשמחת  כזו,  בדירה  לחיות 
רוח, ובחיוך. וכל זה היה מכיון שלא נטל כלום 

לעצמו ולא היה צריך מאומה.
יחיד ודורו



התורה  חכמי   - הדור  מזקני  עצה  ליטול 
קודם כל פעולה חשובה וגורלית !

נלמד מהפסוק: ויקחו שני בני יעקב" (פרק לד-כח)
כשאר  ולוי  שמעון  עצמן  נהגו  ואעפי"כ  היו  (מהמד"ר): "בניו  רש"י  וכתב 
עליהם  שהיה  ומסתבר  עכ"ל.  ממנו".  עצה  נטלו  שלא  בניו.  שאינם  אנשים 
זקן  היותו  מצד  גם  אלא  אביהם,  שהוא  מחמת  רק  לא  מיעקב  עצה  ליטול 
את  מעמידין  זקנים  לעולם  שמות-ג):  (במד"ר  חז"ל  כדברי  חכמה,  שקנה 
מן  עצה  שנוטל  מי  שכל  זקנים  להם  כשיש  עומדין?  ישראל  אימתי  ישראל. 
הזקנים אינו נכשל". ואמרו חז"ל (קידושין לב:) אין זקן אלא מי שקנה חכמה.

הנוטל עצה מזקנים והמציית - אינו נכשל
שנינו (אבות פ"ו-א): "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ונהנים 

רוח  (בפירושו  זצ"ל  מוולאז'ין  חיים  רבי  הגאון  ומבאר  ותושיה"  עצה  ממנו 
חיים) דמכיון שכך סגולת התורה שנהנין ממנה עצה ותושיה, אם כן, כל איש 
ההוגה בה, דבוק בה ונתלבש במדותיה, כשם שיש בכח התורה לתת עצה 

ותושיה... כך גם מאותו תלמיד חכם שדבק בה, נהנים ממנו עצה ותושיה.
להבחין  שיודעים  הדור,  זקני  ישראל  חכמי  של  המופלא  כוחם  מכאן 
בטביעות עינם בדברים שאדם מן השורה אינו מסוגל להבחין בהם, כח 
זה נובע כאמור, מחכמת התורה הגודשת את כל ישותם. נקיים הם מכל 

נגיעות ורצונות אישיים, ודעתם דעת תורה ברורה וזכה.
ראייתם הברורה והחודרת למרחוק של זקני הדור - חכמי התורה, הם 
בראייתם,  להשתמש  אלא  לנו  אין  לפיכך  והשגתינו.  מיכולתינו  למעלה 
ולהשען על עצתם הנובעת מראייתם הזכה. כי על כן נקראים המה "עיני 

העדה", לפי שהם לנו לעינים, והעושה כעצתם מובטח לו שאינו נכשל.
ובמיוחד אחרי מה שכבר גילה לנו הרמב"ן (בבא בתרא יב:) כי "נבואת 
החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש 

שבקרבם".
על כח ראייתם של גדולי ישראל לחזות את הנולד, כתב הגה"צ רבי 
חרצו  ישראל  גאוני  גדולי  "כאשר  ח"ב):  שור  (בעלי  זצ"ל  וולבה  שלמה 
משפט בשאלת הזמן, היו רואים בפיקחותם את הנולד אשר קטנים קצרי 
ראות לא ראו. ויש אשר עשרות בשנים אחרי שחוו דעתם, נוכחים גם 
קטנים לראות עד כמה הם צדקו. אבל שלומי אמוני ישראל מאמינים 

בהם גם בטרם יראו..."
של "עיני  והזכה  הבהירה  ראייתם  את  לראות  זכינו  שוב  האחרונה,  בתקופה 
העדה" גדולי ישראל בראשות הגר"ח קנייבסקי שליט"א. ואף פשוטי העם נוכחו 
לראות שכל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל. כי בעוד אלו שראייתם בדרך הטבע 
[שהיא מוגבלת] התיימרו לחשוב שהם מבינים ויודעים הכל בבריאות ורפואה, 
הורה  בתחלואה,  וזינוק  הדבקה  מחשש  והישיבות  התתי"ם  פתיחת  על  ואסרו 

לעומתם שר התורה, בכח תורתו הרבה, לפתוח את המוסדות וללמוד תורה תוך 
שמירת כל כללי הבריאות, כי באופן זה התורה מגנא ומצלא ולא שכיח הזיקא.

ואכן ראו הכל, שצדקו דבריו של שר התורה ודוקא במקומות הללו, לא רק 
שלא עלתה התחלואה אלא אף ירדה למינימום (עד ששר הבריאות התבטא 
גם  אותו  ליישם  כדי  החרדים,  של  ההצלחה  סוד  מה  ולברר  לחקור  שצריך 
בשאר המוסדות). כי על כן, כח הכרעת דעת התורה של שר התורה גדול הוא 
והטובות  החכמות  כל  כוללת  התורה  שכן  תבל,  שרי  של  דעתם  חוות  מכל 
הרגילים,   הטבע  וכללי  גדרי  מעל  היא  נעלית  התורה  סגולת  וכי  שבעולם, 

וגדולה ומרוממת היא מעל כל חכמה ושכל אנושי.
היראה מהוראת השי"ת ותורתו - מבטלת כל פחד אחר

מסויים,  ציבור  בקרב  משום-מה,  שורר  האחרונים  בחודשים  כידוע, 
מעט בילבול ומבוכה בנושא ה"פחד" מהנגיף. כי מצד אחד יש המתריעים 
לפחד ולהחמיר ביותר בזהירות מהדבקה, בכל ההנהגות הרגילות ברוחניות 
ובגשמיות. [ועוד מוסף לזה הפחד משליחי השלטון הקונסים "כהבנתם"].

(פסחים קיב, ב"ק  "חמירא סכנתא מאיסורא"  ומסתמכים על המונח 
קיג:) וכתב החתם סופר (ע"ז ל.): כל סכנתא הוא איסור דאורייתא מקרא 
ונשמרתם מאוד לנפשותכם... חמירא סכנתא מאיסורא היינו שלא להקל 
לו  שנזדמן  אירע  שאפילו  ויתר  הקב"ה  דבאיסורא  ספיקא.  בספק  אף 
דבר איסורף מכל מקום רחמנא שריה בספק ספיקא, משא"כ בסכנתא 
אי אפשר להשיב נפש... וכן פסק הרמ"א (יו"ד סימן קטז-ה) "יזהר מכל 
הדברים המביאים לידי סכנה... ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך 
(חו"מ סי' תכז-ט,י): "הרבה דברים אסרו  אנס" וכו'. עיי"ש. וכן בשו"ע 
חכמים מפני סכנה וכו' כל העובר על אלו ואומר הריני מסכן בעצמי... 

או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות"... עיי"ש.
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מחומץ ליין...
מעשה בבן תורה שעשה יין כדי למכור לאחרים. 

פעם החמיצה לו כמות גדולה של יין, ונגרם לו הפסד 
גדול. הוא בא לחזון איש כדי ליטול ממנו עצה וסיפר 

לו על ההפסד הגדול 
יעץ לו החזו"א איך לעשות יין עפ"י כל המקומות 
בש"ס המדברים על הנושא. לאחר מכן יעץ לו שיניח 

במרתף את כל היין שהחמיץ וישכח מכל הענין...
עשה האיש כעצת החזו"א. לאחר זמן נזכר מהיין. 
היין  כי  הפלא  למרבה  לגלות  ונוכח  למרתף  ירד 

מעשי איששהחמיץ הפך להיות יין משובח.
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ונהנין ממנו עצה ותושיה...

שני אנשים שהתגוררו בשכנות לגאון רבי יעקב 
קמנצקי זצ"ל היו בשנת אבל. ולשניהם נולד בן. אחד 
מהם פנה לרבי יעקב בשאלה: האם רשאי לערוך את 
הברית מחוץ לביתו. התשובה היתה חיובית. אך מה 
גדלה הפתעתו של השני כאשר שאל גם הוא שאלה 

זהה, אך קיבל תשובה שלילית.
לפסיקתו  הסיבה  את  הסביר  עצמו  יעקב  רבי 
הסותרת: "הראשון הוא איש עסקים אמיד, וחששתי 
במסגרת  הברית  שמחת  את  עורך  כשיראוהו  שמא 
התערער,  הכלכלי  שמצבו  עליו  ילעיזו  בביתו,  צנועה 
חשדות אלו עלולים לגרום לו קשיים להשגת אשראי, 
דבר שיזיק לפרנסתו. לכן, כיון שיש כאן "דבר האבד" 
מחוץ  המילה  ברית  את  לערוך  לו  שמותר  הוריתי 

לביתו.
"השני לעומתו הוא איש חינוך. בנוגע אליו, אין כל 
היתר לסטות מן המנהג המקובל שאבל אינו משתתף 

בברית מילה מחוץ לביתו במשך שנת האבלות.
המשגיח  בגניבה.  שנתפס  בישיבתו  בבחור  ומעשה 
פנה לרבי יעקב לשאול כיצד לטפל בענין. רבי יעקב 
הציע לו להטיל על הבחור תפקיד בישיבה שתמורתו 
ישלמו לו דמי כיס. "דע, - הוסיף - "כי עצה זו אינה 

לטובתו הגשמית, אלא אף לטובתו הרוחנית".
במחיצתם

  

כעצת האורים...
מעשה שהיה באברך שזוגתו הייתה בסכנת חיים 

ל"ע והרופאים הורו לנתחה ולהעדיף את חייה על פני 
האדמו"רים  מגדולי  אחד  האברך,  של  רבו  העובר. 

הורה לו שעליו להתייעץ עם רב וותיק וגדול.
פנה האברך לכ"ק האדמו"ר גאב"ד אונגוואר - הגאון 
רבי מנשה קליין זצ"ל שפסק לו על אתר לא לעשות 
פרטי  את  לפניו  שוב  ושטח  האברך  נדהם  מאומה. 
המקרה הקשה. נענה הגאב"ד בניחותא: "כבר אמרת 
פעם אחת ושמעתי. אני מורה שלא לעשות מאומה!" 

וכדבריו כן היה. נולד ילד בריא ושלם.
חלפו מספר שנים והאברך נזדמן לביתו של הגאב"ד 
רבי מנשה, וכמסיח לפי תומו סיפר שהוא בדרך עם 
לו  שנראה  משום  במנהטן  מפורסם  לפרופסור  בנו 
לו  אמר  כשורה.  פועלות  אינן  בנו  של  ריאותיו  כי 
"הנך יכול ללכת, אבל חבל על הזמן ועל  הגאב"ד: 
הכסף, הילד הזה שנולד בזכותי אינו סובל ממאומה"! 
וגם  לפרופסור,  בנו  עם  הגיע  חשש  שבכ"ז  האברך 
על  חבל  היה  ואכן  הגאב"ד,  כדברי  היתה  אבחנתו 

הזמן ועל הכסף...
מתוך קונטרס לזכרו



ומאידך גיסא, יש המתריעים להיפך שלא לפחד כלל ולא להקפיד [במיוחד], 
ויש להמשיך לנהוג ברוחניות ובגשמיות כמאז ומקדם, שכן ככל שיגדל הפחד 
וההקפדה כן יזיק יותר, ויגרום להדבקות... ואילו הנהגה רגילה, היא שמרחיקה 
את הנגיף... [וקצת סימוכין לדעה זו מגמרא (כריתות ו.) לגבי "בבואה דבבואה" 
שהפחד מחליש דעתו ומירע מזלו. עיי"ש.] ומסתמכים על לשון הבן יהוידע (ב"ק 
ס) שכתב: "כי זה חולי (של הקולירא) יזיק לאדם הפחד והבעתה, ויתהוה בו החולי 
מחמת הפחד אשר יפחד... ולא יראה בעיניו החולי השולט בבני אדם ויבוא לידי 
פחד ואז ילקה ח"ו". עיי"ש. [ויתכן  לחלק שדוקא לחולי ה"קולירא" מזיק הפחד, 

ולא לשאר חולאים].
קיימת  והיא  הללו,  הקצוות  שני  בין  ממוצעת  דרך  ישנה  האמת,  למען  ואולם 
באלו האמונים על אמונת חכמים פשוטה וטהורה. רגועים הם מכל פחד מהנגיף 
ושוטריו, שכן לנגד עיניהם אין אלא אך ורק הוראת התורה הנמסרת באמצעות 

גדולי התורה, בהם בטוחים ולפי הוראתם ועצתם נוהגים.
וזה אומר לציית לכל כללי הבריאות, אך לא מתוך פחד מהנגיף ושוטריו, אלא 
הנוטל  ושכל  הורו,  שכך  התורה  ובחכמי  בהשי"ת  ודביקות  בטחון  אמונה,  מתוך 
עצה מהם אינו נכשל וכל המציית להם אינו נדבק, כפי שהמציאות מוכיחה זאת 
אך מי שחלילה אינו מציית [וממילא מחמיץ בכל שעה גם את המצוה לשמוע לקול 
חכמים] הוא זה שצריך לחשוש, אך לאו דוקא מהנגיף ושוטריו, אלא מכך שעובר 

על הוראת גדולי ישראל!
וכדוגמא לכך מצינו בספר חובת הלבבות (שער אהבת השם - פ"ו) על החסיד 
שנקלע להיות במדבר [שלא לרצונו] וישן שם, מצאוהו ושאלוהו: האינך ירא 
מן האריה שאתה ישן במקום הזה? והשיב: "אני בוש מאלוקים שיראני ירא 
זולתו" [שהיה בטוח מחמת דביקותו באלוקים שישמור אותו מכל רע (מפרשים)]. 
וידוע על הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל שהיה מקפיד תכופות לעשות "הטבת חלום" 
והתבטא שאינו מפחד מהחלומות כדרך בנ"א, אלא מדברי חז"ל על החלומות.
עד כמה ההתעצמות בלימוד התורה משפיע על כל העולם
כמה  עד  בעינינו  לחזות  תש"פ)  כסליו-טבת  (בחודשי  אשתקד  הזו  בתקופה  זכינו 
על  להשפיע  כדי  הרבים,  ע"י  הקדושה  התורה  של  מרובה  לימוד  כח  הוא  וחזק  גדול 
כל העולם! כלפי מה דברים אמורים? כזכור, נערכו אז ברוב עם, סיומי הש"ס ענקיים 
בארץ ובגולה, אשר מזמן המהר"ם מלובלין שייסד את רעיון ה"דף היומי", לא היה 
כדבר הזה שכה רבים (בלעה"ר) בעם ישראל יסיימו את הש"ס ומיד יקבלו ע"ע ברוב 
עוז להתחיל מחדש. מסיבות הסיום והפרסום הגדול גרם גם לקידוש ה' גדול בכל אתר 
ואתר גם בקרב אומות העולם ש"הצדיעו" לעם ישראל, ולא היה מי שלא שמע על כך.
ללא  התורה  בלימוד  והתחזקות  התעוררות  כזו  ותמהו:  אז  תהו  וטובים  רבים 
ואולי  הסביבה"  "איכות  על  שהיא  כל  השפעה  לכך  תהיה  שלא  היתכן  תקדים, 
מקומות  על  אף  משפיע  אצלנו  חיזוק  שכל  הספה"ק  כדברי  כולו,  העולם  על  אף 
למפרע  התברר  ואכן  צידקנו.  משיח  ביאת  את  סו"ס  לנו  יזרז  זה  ואולי  רחוקים, 

שקיתונות רבים של קדושה וטהרה נשפכו לעולם מכח העוצמה התורתית הזו.
רק נתאר לעצמנו תסריט דמיוני שבאחד מסיומי הש"ס הגדולים, אי-שם בחנוכה, 
מכריז המנחה ומבטיח בפאתוס: רבותי! בזכות סיומי הש"ס שלא היו רבים שלא 

היה כמותם, אנו נראה בעינינו (אף אם ח"ו לא יבוא המשיח) כיצד בחודש הגאולה 
(ניסן) הבעל"ט, יפסקו בשבתות וביו"ט כמעט כל חילולי השבת בפרהסיה בארץ 
ובכל המקומות היהודים בעולם. יסגרו בשבתות ובחגים כל החנויות ובתי העסק! 
יסגרו כל המסעדות ובתי הקפה! יושבתו כל התחבורה הציבורית והטיסות. תופעה 

כזו שלא היה לה אח ורע עד היום. שבתון גמור ומוחלט!
הרי פשוט שכל הקהל הגדול הזה היה מביט על המנחה הזה בתדהמה, בתמהון 
את  אפילו  שהרי  בהקיץ  חלומות  וחולם  בהזיות  ששוגה  מוזר  כאדם  וברחמים 
עבודות הרכבת בשבתות לא הצליחו לעצור, באותה תקופה, ואיך זה יתכן שמה 

שלא הצליחו לפעול במאמצים רבים זה עשרות בשנים, לפתע יקום ויהיה?!
ואולם מה שאירע בפועל, מחודש ניסן, מהכח הרוחני העצום הזה, כולנו יודעים. 
השחיתות  מערכות  גם  אלא  העולם.  בכל  שהתרחש  האמור,  השבתון  רק  לא  זה 
באומות  חמורות  עבירות  מג'  החל  כליל.  כמעט  נעצרו  שבפרהסיה  והטומאה 

העולם, ועד ל"תרבות אנשים חטאים" בישראל הכל הצטמצם וירד בס"ד.
וכך גם באסיפות פורקי העול למיניהם, נאצלו לשמור מרחק בין אדם לחברו, 
להבדיל,  התורה,  בני  ואפילו  לעולם.  וטוב  להם  טוב  הזה  הפירוד  כידוע  אשר 
נסתייעו  בדרך,  בלכתם  אסורות  ממראות  להשמר  מאמץ  כל  תמיד  העושים 
ועוד  מכשול.  למו  ואין  פנים  מכוסי  היו  הרחוב  מטיילי  כל  כאשר  זו  בתקופה 

חיזוקים כהנה וכהנה שאכה"מ.
קבלת  וכח  התורה  לימוד  הוא  גדול  כמה  ולדעת   לראות  נוכחנו  כן,  כי  הנה 
כדי  והתחלתו]  הש"ס  בסיומי  משמעותי  חיזוק  [ע"י  הרבים  של  התורה  לימוד 
להשפיע ולהשרות כל כך הרבה קדושה וטהרה בעולם ללא תקדים, אשר מי פילל 
משיח  לביאת  כהכשר  בעולם,  טהרה  של  מפתיעה  מציאות  שתתכן  חלם  ומי 

צדקנו בב"א.

 ,[
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הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל
זצ"ל:  שטיינמן  הגראי"ל  של  מקרובו  סיפר 

התורה,  בלימוד  שלו  החברותא  על  חבר  לי  סח 
מכיון  אותו:  ושאל  שטיינמן  להרב  פעם  שנכנס 
שהוא לא למד בשנותיו בישיבה, והוא כבר שלוש 
שנים מנסה ללמוד בכולל וגם שם הוא לא מצליח  
שהוא  לאשתו  הודיע  הוא  ולכן  כראוי,  ללמוד 
רוצה לעזוב את הלימוד בכולל ולעסוק במלאכת 

החולין, כי קשה לו כך, מה עליו לעשות?
לחיות  צודק.  "אתה  שטיינמן:  הרב  לו  השיב 
את  עוזב  אתה  למה  אבל  טוב.  לא  זה  בשקר 
ותלמד  תשב  בוא  מיואש?  שאתה  במצב  התורה 

שנה בהתמדה, ולאחר שנה אתן לך ברכה"....
וסיפר לי החבר שלו, שעד היום אותו אברך  יושב 
ולומד וכי הוא אחד מהתלמידי החכמים המפוארים 
שטיינמן  הרב  של  הזאת  העצה  מגוריו.  מקום  של 
הצילה אותו. כאשר קודם כל הרגיע אותו ע"י "פת 

בסלו" ובתחבולה חכמה השאיר אותו בלימוד.
הרב  דרבנן  שלוחא  לו  שהציע  בעסקן  ומעשה 
(שכיהן אז כסגן שר) להיות  אברהם רביץ זצ"ל 
לשאול  שטיינמן  הרב  אל  העסקן  נכנס  עוזרו, 

אותו האם להיענות לתפקיד?
מזה?"  לך  יש  "מה  שטיינמן:  הרב  אותו  שאל 
ומיד השיב: אני אוכל לסייע ולעזור לציבור הרחב 
עזוב  שטיינמן:  הרב  לו  אמר  פרטיים.  ולאנשים 
יהיה  מה  היא  שאלתי  ישראל,  כלל  את  כרגע 
משרד  מכונית,  משכורת,  וענה:  מזה?  אישית  לך 

וקשרים בשלטון.
עוד  לך  יוסיף  "ואני  שטיינמן:  הרב  לו  השיב 
ביטול  כל  קודם  מזה,  לך  שיצאו  דברים  כמה 
תורה שגם מה שאתה קובע עיתים לתורה יפסק. 
וגם תפסיק ללמוד עם הילדים שלך. ומה שאתה 
מקפיד כיום על כשרות המזון יפסק מכיון שלא 
שאתה  הכשר  מקום  בכל  לך  לספק  ניתן  תמיד 
אסורות  מראות  לראות  תאלץ  מזה  חוץ  רוצה. 
גדולי  ועל  החרדי  הציבור  על  ביזויים  ולשמוע 
ישראל. מיד הודיע אותו עסקן לרב רביץ שאין 

הלמות עמלים-ח"בכלל מה לדבר בנושא.

הה 
כדבר האורים...

אב שבור בא לפני הגאון רבי חיים קניבסקי 
החדר  בלב.  מום  עם  בת  לו  נולדה  שליט"א. 
השמאלי התחלף בימיני. היא חייבת לעבור ניתוח 
מסובך ומסוכן. מבקש ברכה שהכל יעבור בשלום 

ויביא רפואה שלימה.
מהודרות  תפילין  "תקנה  חיים:  רבי  לו  השיב 
ליתום או לבעל תשובה"... והוסיף להסביר: "השמאל 
בשמאל  מניחים  תפילין  גם  בימין.  כאן  התחלף 
התפילין  ובזכות  הימין.  פני  על  אותה  ומחשיבים 

יסתדר הכל, ויתחלף שוב השמאל בימין".
שמע האב, אך היכן ישיג יתום או בעל תשובה 
הזקוקים לתפילין? שאל חבר חילוני לעבודה האם 
הוא מכיר מישהו שמתחזק וצריך תפילין מהודרות, 

וסיפר לו את עצתו של רבי חיים.
אמר החבר: "האמת שלא חשבתי על כך. אבל 
תפילין  ולהניח  להתחייב  מוכן  אני  בתך  לרפואת 

מידי יום ביומו".
ואכן הוא קנה עבורו תפילין מהודרות, והניתוח 

הצליח בס"ד באופן מושלם.
מנחת תודה - תורת חיים



'אולי אתה תוכל לעזור לי?' פנה האדם ושאל את איש-החסד. 
במסגרת  נעשה  זה  אך  למעשי-חסד,  מזמנו  מקדיש  מיודענו 
פעילות ממוסדת ומסודרת. לא סוג של 'כולבויניק' שמתעסק עם 
כל התחומים יחדיו. אבל לשמוע מה המקרה שדורש עזרה הוא 
מוכן, אל"ף כי כאשר יהודי מדבר צריכים להקשיב לו. בי"ת כי 

אולי בכל-זאת הוא יוכל לעזור!

אז האדם מספר כך:

'יש לי קרוב-משפחה שהתארס במזל-טוב ממש בזמן האחרון, 
זמן קצר בלבד עבר מאז האירוסין, ממש סיפור טרי... הבחור 
מבוגר אשר המתין שנים ארוכות לרגע המרגש הזה! כעת נודע 
לי שהמצב הכלכלי של הוריו דחוק באופן לא רגיל (כאן פירט 
האיש דוגמאות מצערות להמחשת המצב, עליהן נדלג ברשותכם). 
אני לא רגיל במלאכה זו של "גיוס משאבים", אך אין לי כל 
היתר להתעלם מהמצוקה הזועקת. אין לי מושג למי לפנות ואני 

שואל 'אולי אתה תוכל לעזור לי?'

* * *

איש-החסד שנחשף לכל הפרטים קלט שבאמת מדובר בסיפור 
לא פשוט - אך כיצד יש בידו לסייע? הרי גם הוא לא עוסק 

בדרך-כלל ב"גיוס משאבים".

רגע לפני שפטר את האיש לשלום הבזיק לו בראש שם של גביר 
אחד: 'בדיוק אתמול פגשתי אותי מיוזמתו. במסגרת פעילותי אני 
מתנדב במקום שנותן "חבילות נדוניה לחתנים וכלות" מצעים, 
שמיכות פוך, כריות, מגבות ועוד דברי טקסטיל כהנה וכהנה, כפי 
שישנן רבים כאלו בעם ישראל, אירגונים כאלו ואחרים.  ניסיתי 
לענין אותו בתרומת חבילות מסוג זה לחתנים וכלות, עכשיו שבא 
סיפור זה אשר ביקשו את עזרתי בענין, חשבתי אולי אפשר ְלַעְנֵין 

אותו במצווה הזו!'

אומר ועושה.

נפל  עתה  שזה  המרגש  במקרה  אותו  ושיתף  לגביר  מיד  פנה 
לפתחו. על-מנת להפעיל את רחמי הגביר השתמש בלשון-לימודים 
עס, נותר אדיש. לא שהוא בוחן  כאשר חננו השם, אבל הגביר, ֶעּפֶ
כליות ולב והוא יודע מה הגביר מרגיש, אבל אם אתה מספר 
משהו לזולת והוא לא מגיב אפילו לא במילה בהגה אחד משמע 

שהוא אדיש לנושא...

ניסה לגלגל את אותו סיפור מכיוון אחר, עד שהגיע למסקנה 
הבלתי נמנעת שהוא סיים לספר את הסיפור. ועכשיו על הגביר 

לומר אם יש בדעתו להיכנס לענין אם לאו.

משהשתרר שקט בקו אמר הגביר: אוקיי. עכשיו אספר לך את 
החצי השני של הסיפור!

???

מה?

לא מבין.

* * *

'נכון שאתמול נפגשנו?' שואל הגביר.

בכלל  נמצא  הוא  אם  תוהה  בעודו  איש-החסד,  משיב  'נכון' 
בעיצומה של חקירה אפידמיולוגית...

'אז דקה אחרי שיצאת מכאן' ממשיך הגביר 'נכנסה לביתנו 
בחורה שהתגרשה בעבר, היא ביקשה לדבר עם אשתי וסיפרה 
שהיא ברוך השם התארסה, ועומדת להקים בית חדש בישראל. 
הספיקה  לא  ועדיין  מזמן  לא  התגרשה  שהיא  מאחר  אמנם, 
"להתאפס" אחרי הגירושין, לא מצאה עדיין עבודה, ממילא 
פרנסתה לא מצוייה ואין בידיה מאומה. היא מתכננת שמחת 
נישואין צנועה ופשוטה - ללא כל בזבוז מיותר - אך עדיין 
גם למשימה צנועה זו דרושים לה כמה עשרות אלפי שקלים.  
- כך מספרת הכלה לרעייתי - רעייתי ששיתפה אותי בסיפור 

הכואב שאלה האם נסכים לעזור וכמובן אמרתי לה: קיבלת!'

חשש קל התגנב ללב איש-החסד: מדוע הגביר משתף אותי במה 
שהתרחש אמש בביתו? האם הוא מתכוון להוכיח בכך שאיננו 

מסוגל כעת לתרום עוד?...

הכלה  התארסה  מי  עם  יודע  'אתה  מיד:  המשיך  הגביר  אך 
הזו שעליה סיפרתי לך הרגע? היא התארסה עם החתן שעכשיו 

התקשרת להשתדל עבורו!...'

ּבּום! - - -

'אז מה קורה פה?' סיים הגביר 'אם בתיזמון כה מדויק מגיעים 
שהקב"ה  מסתבר  אז  יום,  אחרי  יום  הצדדים  שני  אלי  דווקא 
ן לא רק את צד-הכלה אלא גם את צד-החתן. אם  ֲאַמּמֵ רוצה ׁשֶ
הוא רוצה - אני מסכים. קיבלת. אני לוקח על עצמי את הוצאות 

שני הצדדים...'

ּבּום! - - - ּבּום! - - -

* * *

איש-החסד לא האמין למשמע אוזניו, זה היה נראה יותר כמו 
חלום. ואז הגיע משפט המחץ:

היתה  היא  אתמול?  אצלנו  שביקרה  הכלה  זו  מי  יודע  'אתה 
נשואה בעבר לבן שלנו שכבר נישא והקים ב"ה בית בישראל!'

ּבּום! - - - ּבּום! - - - ּבּום! - - -

'אם תשאלו אותי המשפט האחרון גובר  מסכם איש החסד: 
על הכל. נדיבי-לב שתורמים כסף יש עדיין, לא אחד ולא שניים. 
כך  כל  תחושה  עם  לשעבר  כלתם  את  שהותירה  משפחה  אבל 
בשעת  דלתם  על  לנקוש  מסוגלת  שהיא  "ֵהייִמיש",  של  טובה 
הצורך - זו תופעה יחידה בעולם! המאור-פנים בו נוהגת משפחת 

גביר יהודי זה שווה בעיני יותר מהכל!!!'

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 תודה מראש!!!

 היום היינו צריכים לבחור בין יעקב לעשיו... מי היינו בוחרים??ואם 

בא נדבר ישר ולעניין: אם אנחנו היינו בדור של יצחק יעקב ועשיו... והיינו צריכים לבחור בין יעקב לעשיו... מי נראה לך יותר 
רור: היינו בוחרים בעשיו מאה "לעניין"?? מי נראה לך יותר להיות ממשיך של יצחק?? האם יעקב או עשיו? שיהיה לך ב

בגיליון זה( גם יעקב  3אחוז!!!! מכל הסיבות שבעולם!!! גם בכור... גם יש לו קשרים יותר טובים עם אבא שלו )עיין עמוד 
כמעט לא נמצא פה... הוא גם צדיק כזה... איש תם כזה... מתמיד כזה... אין לו מספיק כושר מנהיגות... הוא לא חותך כמו 

הוא רק מתמרן... דרכי שלום... ואילו עשיו משדר עוצמה!!! ושלא יהיו טעויות: עשיו לא היה נראה כמו יהושע הפרוע...  עשיו!!!
)רק שתבין: אם חז"ל אומרים לנו שעשיו רצח הוא היה מאוד משלנו... וכל העוולות שהוא עשה... לכל דבר היה "עניינים" ברוחניות... 

החמודות... זה מסמך שרק חז"ל יודעים לגלות אותו... אבל ברור שמעל פני השטח עשיו יצא בקנאת ה' צבקות למלחמת  את נמרוד כי הוא חמד את בגדי
קודש מול הכופר הגדול שזרק את סבא שלו לכבשן האש... וכשהגיעה השמועה שעשיו הרג את נמרוד ברור שהיה קורת רוח גדולה בבית של אברהם 

בקיצור: לעשיו היה את כל הקבלות  רנה..." והאיינקל עשיו ישב במזרח וכולם התפעלו מהקנאת ה' הבוערת בו...ויצחק... בטח.. "באבוד רשעים 
ואת כל המסמכים ואת כל הצבעים הכי ססגוניים להיות הממשיך של יצחק וממלא מקום אבותיו... ואילו ליעקב היה צבע 

גם יצחק יודעים שעשיו זה קשקוש אחד גדול ואילו יעקב התם  מאוד חיוור ומט לעומתו... ותכל'ס: רק רבקה ויעקב ובהמשך
 הזה. שלא מתקרב ל"ביצועים" של עשיו. דווקא ראשו בשמים ודמותו חקוקה במרכבה

אבל איך?? איך זה יתגלה??? הרי כעת... לפי כל נתוני השטח עשיו מוביל בפער עצום מול יעקב... אז איך זה בכלל נתפס 
 שפתאום יתגלה יום אחד שיעקב הוא האמת ועשיו שקר???

אתה מבין לבד שהשאלה הזו לא באמת מטרידה אותנו בייחס ליעקב ועשיו כי כולנו יודעים מה שקרה בסוף... השאלה הזו 
ש רלוונטית בייחס לכל מיני יעקב ועשיו שמסתובבים בינינו... אותו בחור בן עליה שיושב בצד ולומד... לא עושה רע

וצלצולים... לא לומד בישיבה הכי נוצצת... ולצידו עובר בחור ריק מכל תוכן אבל "קיש קיש קריא..." מאוד מרשים כלפי חוץ 
ועושה המון רוח... ומהבחור הזה כולם מתפעלים ומתרשמים ומוכנים לתת לו דירה... ואילו קובי האיש תם יושב אוהלים.. 

שנה  22ם כשהוא יתחתן אף אחד לא יחטוף אותו... הוא יצטרך לשלם משכנתא הוא ככל הנראה ימשיך להיות שקט... ג
בדיוק כמו יעקב בצאן לבן... ותכל'ס... מקובלנו שיום אחד הקב"ה מגלה מי יעקב ומי עשיו... אבל איך?? איך זה יקרה??? 

 בשעת מעשה מאוד קשה לתפוס כזה דבר... 

)כמובן שהבאתי דוגמא נקודתית משני בחורים... אבל זה רלוונטי בייחס לכל של דורנו...  אז זה בעיקר השאלה שלי!!! בייחס ליעקב ועשיו
  מיני דוגמאות אחרות של מי שעושה הרבה רוח לחברו והצנוע ומלא בתוכן...(

אין  עשיו!!! בגלל שהוא חסר פנימיות... ונטול כל עבודה פנימית מוסרית... כתוצאה מזה התשובה היא )כמובן באופן חלקי(:
לו שום היכרות עם עצמו!!! אין לו שום שליטה ושום זיהוי לקולות שבוקעים מתוכו... לעומת זאת יעקב... האיש תם הזה... 
המוסרניק הזה... השקט הזה... הוא עושה עבודה חרישית שקטה מול האישיות שלו... הוא מכיר היטב את העולם הפנימי 

חות הנפש שלו ומומחה בזה... ואז!!! יום אחד עשיו מגיע עם כל הרעש והצלצולים... שלו... ובאופן טבעי הוא שולט לגמרי בכו
והוא מחליט לחסל את יעקב... די... נמאס לי מהתמים הזה... הוא מפריע לי בדרך... אני רוצה לתפוס אותו בגרון ולהרוג 

שקט... כדרכו... לא מגיע עם כח... ולא יודע אותו... עשיו יוצא עם כל העוצמה וארבע מאות איש עמו... יעקב התם והעדין וה
לעבוד עם עוצמה... אבל!!! ליעקב יש גאונות שקטה בכוחות הנפש... והוא פשוט תופס את עשיו בגרון!! אבל ממזה בגרון... 

עם עזים והרבה... וגדול... יעקב מופיע מולו יעקב מזהה מיד את האופי החלש של עשיו... הוא יודע שעשיו אוהב צבע חזק... 
ם זה ותיישים וגמלים... ואז יעקב נהיה גם גרפיקאי לצורך העניין והוא שם ריווח בין עדר ובין עדר... כן... הוא יודע... שאם יהיה שם רווחי

 עוד יותר ישגע את העין של עשיו... בקיצור: יעקב מחזיק את הלב של עשיו בידיים שלו כאילו זה פלסטלינה... אתה מכיר את זה שאמא
סוכריה והוא שוכח בכלל על מה הוא בוכה?? ואם זה לא לגמרי עוזר... אז היא  לורוצה להרגיע תינוק בן שנה שבוכה... ואז היא מביאה 

נותנת לו את אותה סוכריה אבל עם מקל... ואז כשיש כבר מקל אז הסוכריה נהיית הרבה יותר גדולה ואז הילד נרגע לגמרי.. .זה נקרא 
איש כדי להרוג את יעקב...  044ר" וככה יעקב משחק עם הרגשות של עשיו... ועשיו שכבר גומע מאות קילומטרים עם "כחומר ביד היוצ

ברגע שהוא פוגש את יעקב הוא מתבלבל ושוכח בשביל מה הוא בא... והוא פתאום מנשק אותו... מה זה אם לא תינוק פספוס שאמא 
ד לי: למי יש יותר עוצמה?? לעשיו שמגיע עם כח הזרוע ורוצה לתפוס את יעקב בגרון?? מעצבת לו את הרגשות כמו שהיא רוצה... אז תגי

 או יעקב שתופס את עשיו בניתוח לב פתוח... ומשחק עם הלב שלו כאילו הוא פינפונג... אני כמעט נעלב בשם עשיו... 

שית הזו הוא מגלה את כוחות זו העוצמה האדירה והשקטה ששמורה לאותו בן עליה שמתמלא מבפנים!!! בעבודה החרי
הנפש הטמונים בו... בו בזמן שחבר שלו הצעקני והמרעיש אמנם עושה הרבה "חיל" אבל מבפנים הוא נשאר תינוק בן שנה... 
הלב שלו פלסטלינה... הוא לא מכיר את הנפש שלו בגרוש... כל איזה קשקוש מצליח לזעזע אותו... פעם ימינה ופעם 

. ו... ובטווח של כמה שנים קדימה לאט לאט רואים מי התקדם והתרומם ומי נשאר מסתובב עם שמאלה בחוסר עקביות..
יעקב אבינו לאורך כל הדרך מתייחד בסבלנות שלו:  עצמו )עם הרבה רעש..( אבל בשביל זה צריך סבלנות!!! סבלנות!!!

עקב יודע שיש דברים שאורך להם זמן לחלחל... "ואביו שמר את הדבר"! והחריש יעקב... יעקב יודע לחכות.. יודע להמתין... י
יעקב יודע שרק נזיד עדשים אפשר לקבל כאן ועכשיו... ובהלעטה אחת ישר לתוך הלוע... זה עובד רק בנזיד עדשים!! אבל 

ים דברים טובים באמת... זה חריש עמוק שנעשה בצורה של תהליך... אנא!!!! סבלנות!! חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להולכ
  בגיליון זה( 2בעמוד  -)מעניין לעניין באותו ענייןבתמים!!!! 
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 קשר רוחני פנימי... מסתדר גם בקשר עין מרחוק... למידה מרחוק.

יש שורה "תמימה" בפרקי דרבי אליעזר... זה ככה באמצע נושא בפרק ל"ח... ולא כל אחד שם לב מה כתוב שם... וזה 
צל יצחק אביו ומצא שם את עשיו ואת נשיו יושבים באוהל "ולקח יעקב בניו ובני בניו ונשיו והלך לקרית ארבע אלשונו: 

יצחק ונטה אהלו חוצה לו, וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו וכל אשר לו ושמח בלבו מאד ועליו 

 אתה קולט מה כתוב פה? הכתוב אומר: "וראה בנים לבניך שלום על ישראל"

! יעקב אבינו הממשיך הסופי של יצחק!! זה כבר לא נושא לדיון... עשיו ויעקב יעקב אבינו סוף סוף חוזר הבייתה ליצחק!!
כבר נפגשו... כבר התנשקו... עשיו כבר מחל על הברכות... הדברים כבר ברורים לגמרי!! אבל יעקב מגיע לבית של יצחק... 

 ומה הוא מגלה שם??

ונים... תופס את העסק חזק... ומנהל את החצר ביד חצר!!! עשיו פתח שם חצר שלימה... עשיו מקיף את יצחק מכל הכיו
רמה... סליחה: מה זה צריך להיות?? עשיו זוז מפה!!! מה אתה מחפש אצל יצחק?? מאיפה צצת בכלל??? המקום שלך 

 זה בכלל הר שעיר... 

וכשעשיו שאל  מה מתברר??? שלא רק יעקב חכם... גם עשיו יודע להיות חכם... וכמו שיעקב לא אמר לעשיו את האמת..
אותו לאיפה אתה הולך... אז יעקב לא גילה לו לאן פניו מועדות... הוא רק אמר לו: "עד אשר אבא אל אדוני שעירה..." אני 
בדרך אליך... על אותו משקל: עשיו גם לא גילה את "מצפוני לבו" וכשיעקב התנהל לאטו לרגל המלאכה... עשיו רץ מהר 

רת הובלות ועבר דירה מהר מהר לבית של יצחק... התמקמם שם כמו שצריך... קבע עובדות הבייתה להר שעיר... הזמין חב
בשטח והשתלט שם על העסק!!! תפס ראשון!!! הוא הבין שאוטוטו יעקב מגיע... וברגע שיעקב מגיע הוא תופס את 

ם שם כמו שצריך!!! היה לו את העמוד... לכן עשיו הזדרז לתפוס ראשון... ועד שיעקב הגיע ליצחק... עשיו כבר היה ממוק
כל המפתחות... כל אלוף עשיו קיבל מוצב אחר... אהליבמה פה... ובשמת שם... כדי לשמור על הכספת שנקראת יצחק... 

 שיעקב אבינו ח"ו לא יגנוב את המזרח... 

טוחים שעוד מעט ויעקב מגיע!!!! ורואה שם כוננות בדרגה ראשונה... כל הפרצופים של עשיו עומדים שם בלחץ... ב
 מתחיל פה קרב על הליגער יצחק... בכיס של מי הוא נמצא... 

יעקב בכלל לא נבהל!!!! יעקב מרגיע אותם... הכל בסייידר... אתם לא צריכים להיות בלחץ.. אני לא הולך לעשות שום 
פחת יעקב מחכים לרגע של דבר... לא הולך לתפוס חזקות ולא ירושות... אני בסה"כ מציב את האוהל שלי פה בצד... מש

חסד שבדיוק יצחק יוצא לחלון... מה שנקרא ביקור נוסח קורונה... ואז יעקב וכל המשפחה מנופפים ליצחק לשלום... 
זיידע... זיידע... שלום עליכם!! זיידע... אל תדאג... כולנו הולכים בדרך הישר... כולנו מכריזים: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

וראה יצחק את יעקב ואת נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל אשר לו ושמח בלבו רקי דרבי אליעזר: אחד... אומר הפ

ה... יראי ה' והולכים בדרך הישר... ושמח בלבו מאוד!!! -יצחק ראה את כל הצאצאים של יעקב איך שכולם שבטי י ,מאוד
 ק אבינו... זיידע יצחק שמח מאוד... זהו. בזאת הסתיים הביקור של יעקב אצל יצח

    --- 
איך זה יכול להיות??? למען ה'... איך זה יכול להיות שפחד יצחק קדוש ה' מוקף בעשיו מכל הכיוונים ו... ואף אחד לא 
מוחה?? איך יכול להיות שיעקב אבינו איפשר לעשיו להקיף את יצחק מכל הכיוונים... ולא רק שיעקב לא מתנגד... יעקב 

ם מרחוק ולא מנסה "לסדר את העניינים"?? איך יצחק נותן לעוולה הזו גושפנקא?? הרי כעת אפילו מנופף לאביו לשלו
נשותיו של עשיו... יצחק יודע בדיוק  -גם יצחק יודע בדיוק למי מגיע הברכות... יצחק הרי גם סובל סבל רב מעשנן של אלו

שדווקא עשיו נמצא בפנים... ואילו יעקב נשאר  מי זה יעקב ומי זה עשיו... אז איך נותן לעוולה המרושעת הזו לקרות...
 מבחוץ וצריך לעשות שלום מרחוק???

 התשובה פשוטה מאוד )למי שמבין עניין(: 
 בשביל מה יעקב אבינו כזה גדול ומרומם??? בשביל לדעת לשמור קשר גם מרחוק!!! 
לידי ביטוי?? שעשיו צריך להרגיש אם יש איזשהו הבדל בין הרמה של יעקב אבינו לרמה של עשיו... איפה זה מגיע 

קירבה פיזית.. הוא צריך לעמוד קרוב... להצטלם מאחורי...... הוא צריך להחזיק מפתחות... הוא צריך להחזיק חזק חזק את 
הדלת של יצחק ולפתוח ולסגור אותה אחת לחמש דקות בשביל להרגיש בעניינים... ואילו יעקב מסתדר גם בלי זה... יעקב 

יק מקורב ליצחק גם כש"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען..." ליעקב אבינו מספיק שהוא גר באותה מרגיש מספ
ארץ שיצחק גר!!! הוא לא צריך את הקירבה הפיזית.. הוא לא מוכרח כל הזמן להפגין נוכחות... ואת זה כדאי גם לנו 

 להבין!!!
לראש ישיבה או לגדולי ישראל צריך לערבב... להצטלם... יש כאלו שחושבים )בעיקר צעירים( שבשביל להיות מקורב 

להחזיק איזה מפתח... לעמוד מאחוריו... לקחת ממנו את זה ולתת לו את זה... אז זהו!!! שיתכן שדווקא אלו שצריכים את 
אם חלילה הקירבה היותר פיזית... זה... זה לא מוכיח על קירבה מיוחדת... אדרבה... זה מראה על רמת קשר נמוכה... ש

 וחס יצלמו את הרב ואני לא אכנס בתמונה אז... אז אני כבר לא מספיק קשור אליו...

כאן יעקב אבינו מוותר באדיבות... הוא פונה לעשיו ואומר: גיא שויין... קח... קח את הבמה.. קח את ההופעה... קח את 
באמצעות תדרים הרבה יותר עמוקים!! אני  המפתחות... תערבב כמה שאתה רוצה... את הקשר שלי עם יצחק אני אמשיך

 אלך בדרכו של יצחק... אני אדבוק באלוקי אבי יצחק... ובזה אני אהיה מקורב אליו...

מה שבטוח... אין מה לעשות עסק מחצרות של גדולי ישראל!!!! תהיה רגוע... אין צורך לדחוף שם... אין צורך להרגיש 
ק יותר... סבלתי מהקשקוש הזה בתור בחור... אני זוכר שהיה לי חלישות דעת בעניינים... לא זה מה שיעשה אותך צדי

מחבר שלי שהיה מקורב למרן הרב אליישיב זיע"א ואני לא... היה לי ברור שהוא נמצא במדרגות יותר גבוהות בעבודת ה'... 
האחרון... ואני? אנא אני בא... אז זהו כמה פעמים בחודש  )הציק לו בלע"ז(סו"ס יש לו קשרים שם... והוא דיבר עם מרן זיע"א 

שלא!!! תהיה רגוע... גם עשיו יכול לכרכר סביב יצחק ויעקב אבינו אפילו לא מפריע לו... כי לא זה הנושא!!! יעקב ילחם 
 יעקב יאבק על שמע ישראל... שם יעקב ילחם עד טיפת דמו האחרונה... כי שרית!!!!  על העבודה... על הבכורה...

צרות ועל תמונות ועל מפתחות ועל כל מיני סממנים חיצונים של כל מיני רדודים למיניהם שאין להם שום אחיזה של חיבור אבל על ח
פנימי באמת... זה הכסף הכי זול אצל יעקב... יעקב מכבד את עשיו שימשיך להיות ה"הויז בחור" של יצחק... ו"יצחק שמח מאוד" 

סכמה שקטה שיצחק ממשיך לתת לעשיו את התענוג הזה... ועל זה מסיים הפד"א: "וראה בנים שיעקב מבין את זה ובין שניהם ישנה ה
לבניך שלום על ישראל!!!! כשעשיו מקבל את הצומי שלו... כולם שמחים.. עשיו עסוק עם הצרור מפתחות שלו... ונותן ליעקב להמשיך 

  להתקרב לעבודת ה' באין מפריע...

  
 ניתן לקנות את הקונטרס

 נר לרגלי
 דבריך ואור לנתיבתי...

בענייני ימי החנוכה והמסתעף, מלוקט מתוך 
 מאמרים שנכתבו בגיליון זה,

  

 1946444450בפלא': 
ניתן להשיג את הספרים "אהבתי"  כמ"כ

  וימאן" במוקדי המכירה כדלהלן..."ואהבת" "
--- 

 ניתן להשיג במוקדי המכירה:
 1954004159שפירא:  :אופקים

 1942020240שרגל:  -אחיסמך
 155125142 -אלעד

 1914041500 -אשדוד
 רמה ב', מש' צוויבל. 5נהר הירדן  בית שמש:

 1946491556ב' אזור רמי לוי  ביתר עילית
 1946445142  רחובות:

 1994219115 תפרח: חדש:
 

   1994246496 -5קבוץ גלויות    בני ברק:
  1942002420 )פינת דסלר, דרייפוס( 54חזון איש 

 1942415604 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא
 .  00משפחת בוים רחוב השלושה 

  1942404291 -41הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 
 

 

 
 . 01רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב'. 45הרב פרנק  רח': בית וגן
  1942065542 -רמות א'
 קומה ב' 42רובין  -רמות ד'
 1942464460 45המ"ג  רוממה:

 1946450994 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 1955046640 -הר נוף

 1942005429 -נווה יעקב
 1942404904 -טלזסטון

 

 
 2024260-194  5 מרומי שדה  קרית ספר:

 165244291 04 חפץ חיים
 )כולל עטרת שלמה( 1955015045 -ברכפלד

 1942052444 ברכפלד: -פיצוחי בראשית
 1942444259 -גרין פארק

 
 

 שטיבלאך נדבורנא/ תפארת ישראל.  חיפה:  :צפון

 .1942444254רבינסקי  5טרומפלדור נווה שאנן:        
  1946409401 לתאםקריצלר  א'4הורדים   :רכסים

 משפחת שטיימן. 1942054049 -כרמיאל
 1946440594  -טבריה
 1965444655 5/9קריה, יונתן בן עוזיאל  -חצור

    2464624-194-עפולה 
--- 

 מה בחוברת??

כיצד לומדים להודות לה' גם על ישועה  א.
 חלקית...?? 

חנוכה הוא ההחג של הפרסומת... האם  ב.
 באמת הכל מתחיל ונגמר בשיווק ופרסום??

 מה הקשר בין נרות חנוכה להסרת עין הרע?? ג.

אם הכל היה לטובה... אז למה זה בכלל  ד.
קרה?? הייתי מעדיף יותר שלא יבואו שודדים 

ואז גם לא יצטרכו התרנגול והחמור למות 
 לטובה??

למה לדרשנים אין מספיק חומר מה לדבר  ה.
 בחנוכה??

איפה פרשיות וישב מקץ ויגש פוגשות אותנו  ו.
 משך השנה??גם ב



 

  

                חנוכה!!! הסיומת והפיניש 
 של הימים הנוראים...

עומדים אנחנו סמוך ונראה לימי החנוכה 
האהובים... בימי החנוכה אנחנו חוגגים את הנצחון 

 שלנו בתרבות יוון... וכידוע: לשם שינוי!!! 

ל חז"ל דווקא לא כ"כ מזלזלים בתרבות יוון... חז"
מתייחסים ברצינות תהומית לחכמה יוונית...  זה לא 
כמו העבודה זרה של בבל, שרבקה יורקת ואומרת 
טפו טפו קצתי בחיי מפני בנות חטא... זה לא עריות 
שאנחנו מצווים לתעב ולהתרחק מזה עד הקצה 
מתוך ידיעה של אלוקיהם של אלו שונא זימה... 

משהו קצת יוון זה כבר  לא!!! יוון זה משהו אחר!!
יותר מורכב... מה שנקרא "קליפת נוגה..." יש פה 
עירבוב אור וחושך ולכן אין פה שחור לבן... מול יוון 

 צריך מיומנות מיוחדת...

 ואת הנקודה הזו צריך אחת ולתמיד לחדד...

לאורך כל הדרך אתה רואה ביהדות שתי גישות 
 כלליות:

יש רב שהעקרונות שלו מאוד ברורים... מדובר 
עובד ה' ששתול כל היום בבית ה'... לא יודע צורת ב

מטבע... לא מעניין אותו כלום מהבלי העולם הזה...  
וממילא כשאתה מגיע אליו עם מידע ועם כל מיני 
מושגים מהבלי העולם הזה אתה כבר יכול לדעת 
מראש מה תהיה התגובה שלו. הבל הבלים הכל 

ותו ולא הבל... שום דבר בענייני העולם לא מרשים א
)ואם בפרשיות אלו אאנחנו אוחזים בסוגיה של מרגש אותו... 

י"ב שבטים אני הייתי מסנף את זה לבחינה של שבט בנימין... 
ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום... כל המושגים שלו 
זה רק דבקות בה'. א"א לדבר איתו על שום מושגים בענייני 

  העולם החומרי(

יש לך רב מסוג אחר לגמרי... שאמנם  אבל מצד שני
גם אותו רב... כל כולו בלתי לה' לבדו... אבל אם 
תבא אליו עם איזה מושג חדש שיש בעולם או איזה 
טכנולוגיה חדשה... או איזה מקצוע חדשני שנהיה 
מבוקש... או איזה סוג מסוים של שיווק שתופס 
חזק במגזר הכללי... אותו רב יביע התעניינות 

נות!!! הוא יברר לפרטי פרטים מה זה ואיך זה וסקר
עובד ואחרי כמה חודשים אתה תראה איך שהרב 
כבר התקדם עם זה והוא כבר מנהל מגעים עם 
הגורמים הרלוונטיים איך להכניס את זה ולהבריג 
את זה בתוך עבודת ה' עצמה... איך לגייר את 
התחום החדשני הזה ולהתאים אותו לציבור 

בי"ב שבטים עסקינן זה כבר מאפיין של שבט  )ואםהחרדי... 

דן... לשבט דן יש מספיק התמודדויות מול נחש הקדמוני... הוא 
מספיק מאותגר במינימום הנדרש... ולכן דן תובע "דון דיני..." 
צריך לאפשר לו את מה שמותר... אין לו את הלוקסוס שיש 

ר אי שם לבנימין שגר בשכנות עם ה' וחופף עליו כל היום.. דן ג
  בבשן...(

 מ ו כ ר ח י ם  וזה שתי גישות שונות לגמרי!!! ואנחנו 
 את שתיהן!!!!

לפני כמה שנים התחיל לרוץ  בא ניקח דוגמא:
המושג שנקרא טיפול רגשי... כמובן: מאיפה זה 
התחיל?? בעולם החילוני!!! התכנים המקוריים של 
טיפול רגשי התחילו מקאוצי'נג וכל מיני מושגים 

ניים.. וכעת אני ניגש לרב מספר אחד ואני שואל כפר
אותו האם לגשת לטיפול רגשי?? הוא רק שומע את 

המילה קאוצי'נג... ומבין שזה ניזון ממקורות כפרניים 
מובהקים... הוא מזדעזע כולו ונותן לי להבין שזה לא 

זה נכון?? ברור שזה רצון ה'... אפילו לא מתחיל... 
 נכון!!!!

לרב אחר... והוא במקום לדחות  אבל משם הלכתי
את זה על הסף... הוא דווקא התעניין... הוא שם לב 
שאני לא הראשון ולא השני ששואלים בנושא הזה... 
והוא מבין שזה מושג חדש שנכנס לעולם!!! וממילא 
צריך להזדרז לגייר אותו ולהתאים אותו לרוח 
היהדות.. הוא בכלל לא נכנס להשקפה האם זה נכון 

א... זה לא הנושא!! כעת הנושא הוא שהעובדה או ל
היא שהציבור מתעניין בזה... ואם עצם העיקרון הוא 
דבר הרשות... אז חייבים להזדרז ולהקים מערכת 
מטפלים רגשיים במגזר החרדי...  כי אחרת כולם 
יתחילו ילכו למטפלים חילונים וזה באמת איום 

 שמת לב לשתי הגישות השונות??? ונורא...  

אז ככה: על פניו  עכשיו תגיד לי: יש פה מחלוקת??? 
ברור שיש פה מחלוקת!!!! סו"ס בהסתכלות 
השטחית יש פה רב אחד שלא אוחז מטיפול רגשי 
ואילו הרב השני כן אוחז מטיפול רגשי... אבל מי 
שקצת קולט עניין מבין שיש פה בסה"כ השלמה של 

: שני חלקים... רב אחד צועק גיוואלד!!!! רבותי
הוא טרף!!! והרב השני פשוט  הנוכחיהטיפול רגשי 

עסוק בלתרגם ולגייר ולהתאים אותו אלינו... מתוך 
הכרת המציאות שהיות ועובדה שהציבור צורך את 
זה... אין ברירה אלא לבנות אותו באופן מותאם לרוח 

  מצוי!!!!ו רצוי!!!היהדות קוראים לזה בשתי מילים: 

ויש רב שמופקד על  רצוי!!!יש רב שמופקד על ה
  מצוי!!ה

עכשיו: אתה מבין לבד שחלוקת התפקידים הזו היא 
לא רק בין רבנים אלא בעיקר אצל כל אחד מאיתנו... 
אצל כל אחד מאיתנו יש את הפיצול הזה בינו לבין 

ובמקביל צריך  לרצוי...עצמו... מצד אחד צריך לשאוף 
ו ואפשר להגדיר ולומר שז...  למצוילהתאים את זה 

בדיוק חלוקת התפקידים בין העבודה של ימים 
  עבודה של חנוכה... ---הנוראים ל

 הרצוי!!!בימים הנוראים אנחנו חותרים להגיע למצב 
במשך חודש אלול שלם אני משתדל להתרומם 

למצב הכי ולהתעלות עד שאני מגיע לשיא מיטבי... 
למדרגה הכי אידיאלית שאני יכול להיאחז  רצוי!!!
 בה... 

אז!!! לאט לאט מתחילה הנחיתה... מתחילים שנה... ו
מתחיל להתחכך ולהתנגש עם  רצויואז לאט לאט ה

למיניהם... ו... ועוד רגע אני כבר נשבר  "מצוי"כל מיני 
  רצוי...הכניע את ה המצויומודיע על כניעה... זהו... 

כל  ואז לפתע מגיע מלאך מושיע בדמות חנוכה!!!
תאים את הרצוי עם העבודה של חנוכה זה לה

"יפיותו של יפת המצוי!!! העבודה של חנוכה זה 
אנחנו עומדים מול יוון שמייצג  תשכון באהלי שם"!!

את יפיותו של יפת... וכעת נדרש מאיתנו לתרגם 
 לאהלו של שם... אותו ולהתאים אותו 

יש לי חבר בן עליה שבראש  בא ניקח דוגמא מצויה... 
עצמו: אני לא מכניס  השנה האחרון עמד וקיבל על

מייל לבית שלי!!! קבלה הכי אידיאלית שיכולה 
 הרצוילהיות... לבי יוצא מקנאה אליו... בקיצור: המצב 

ביותר!!! והנה... הימים הנוראים מאחורינו... סוכות 
כבר מאחורנו... והתחילה השנה... וכידוע כיום, אדם 
נשוי שאין לו מייל לפעמים זה פשוט בלתי נסבל... 
בפרט אם אתה גר בפריפריה שאין לך מספיק 
חרדים כמוך שאין להם מייל... כך שיש רשימה 
ארוכה של דברים שאפשר לקבל אותם או לשלוח 
רק דרך המייל... וחבר שלי כבר כמעט יוצא מדעתו... 
עצבני על כולם... עצבני על החרדים שלא דואגים 

ו...  לפתרונות למי שאין לו מייל... עצבני על החיים. 
וכשהוא דיבר איתי הצמדתי אותו לקיר והכרחתי 
אותו להודות שבין הייתר הוא גם עצבני על היהדות 
ואולי גם על הרבש"ע... בטח... בגלל שאני חרדי אני 
כל הזמן תקוע... כל הזמן אני נתקע במבוי סתם.. 

 די... נמאס לי... עזוב אותי... 

 הרצוי!!!ן אמרתי לו: הנה!!! עכשיו אתה במשבר... בי
 מצוי!!!--ל

 רצויהבראש השנה קבלת על עצמך את הקבלה הכי 
והכי אידיאלית!! והנה... ברגע שהתחילה השנה 

זהו!! פנצ'ר... בדיוק בשביל  המצוי...נתקע מול  הרצוי
זה יש לנו את חנוכה... העבודה של חנוכה זה "יפת 

בין הרצוי אלוקים ליפת וישכון באהלי שם"! לתרגם 
אתה חחחחחייב  ...למצוי... אתה עכשיו בחנוכה

לדאוג שבשכונה שלך יהיה עמדה של מחשבים 
מפוקחת.. אין לך ברירה אלא ללכת לרבנים של 
העיר ולבקש שמיוזמתם יפתחו עמדה של אפשרות 
שליחת מיילים נגישה ונקיה ומסוננת לגמרי 
שאברכים בני עליה יוכלו להיכנס כל יום ולשלם 

ה שקלים ולשלוח מיילים ולעשות מה שהם כמ
 )אגב: יש לי חבר שקנה פקס... זה גם דרך...(צריכים... 

יש ליפת אפשרויות טכנולוגיות  יפת אלוקים ליפת!!!
מפותחות... ואנחנו בתור עובדי ה'.. הכי נעים והכי 
מתחשק לנו לכתחילה להתעלם לגמרי מהמושג 

אבל מה הזה שנקרא מייל ולא להכיר בקיומו... 
ה' מסר בידיים של  יפת אלוקים ליפת!!!נעשה ש

יפת את הניהול של העולם החומרי וכעת המציאות 
היא שכמעט כל העולם מתנהל ע"י חיבור לרשת... 

 --יפת אלוקים ליפתולכן אתה מוכרח לדאוג שה
אתה חייב להיות ריאלי.. ואם  ישכון באהלי שם!!

ה חייב אתה רוצה שלא יהיה לך מייל בבית אז את
לתרגם את יפת אלוקים ליפת... וישכון באהלי שם 
ע"י עמדת מייל ציבורית ומבוקרת ונגישה ומפוקחת 

 ע"י רבני השכונה... 

--- 

המשפטים שלי האלו נשמעים די  עכשיו שים לב:
צורמים... אני מדבר כעת כמעט כמו משכיל... 
הסגנון שלי די מזכיר את... את כל האלו האלו 

ך לקנות אייפון כי הרי בלאו הכי שמשכנעים אות
עוד מעט כולם יצטרכו את זה...  נכון שהנימה שלי 

 כעת מאוד מזכירה את השפראך שלהם...?? 

אז זהו שיחי ההבדל הקטן!!! שים לב להבדל הקטן 
 שיש ביני לבינם... 

אותו אחד שמשכנע אותך לקנות אייפון כי... כי עוד 
זה כבר  מעט זה יהיה לכולם הוא עושה לך את

ואני כדי שכבר עכשיו תלך על זה!!! עכשיו גרוע 
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שכבר עכשיו תהיה חכם עושה לך את זה גרוע. כדי 
 למנוע את זה!

 שמת לב להבדל הקטן??

והיות ובלאו הכי יום אחד  "ריאלי"יש אחד שהוא 
אני ארד ברוחניות... אז בא נרד כבר עכשיו... ויש 

הסיבות והיות ויש לי את כל  "ריאלי"אחד שהוא 
את זה כבר  נ מ נ ע  לרדת ברוחניות אז בא 

 עכשיו!!!! 

זה בדיוק הסיפור של יפת אלוקים ליפת וישכון 
 באהלי שם...

יפת אלוקים ליפת הולך -אם אתה רואה שה
ודוחק את שם לפינה וכבר לא נותן לו להסתדר 

המיופיפות והמחדשות שלו... אז בלי האפשרויות 
כאן יש לנו משימה קדושה לתרגם את יפיותו של 
יפת שתשכון באהלי שם!!!  אם תעשה את זה... 

של ראש  "רצוי"אז אתה פשוט לוקח את ה
זה בדיוק העבודה  למצוי!!!השנה... והפכת אותו 

של חנוכה!!!  חנוכה זה הפיניש של ימים 
ים שהדלקת הנוראים.. לקחת את אותו נר חי

)כן... לא היה איכפת לך שהוא בערב יום כיפור וברחת... 

אבל עכשיו לא!!  יכבה... העיקר שלא תדע שהוא נכבה...(
עכשיו תבא בצורה אחראית ותדאג לנר הזה 
שיהיה לו בית מנורה כדי שלא יכבה ברוחות 

  הסוערות של החורף הבא...

 ---את הנרות חנוכה צריך להדליק על פתח ביתו
  מבחוץ!!!! 

לא מספיק שאני מדליק נרות חנוכה... צריך שזה 
צריך לקחת אחריות גם  לבחוץ!!!!יהיה מותאם 

בחוץ לא יכבה לי את הנרות חנוכה... -שהמ
ובינינו... מי שמדליק נרות חנוכה מבחוץ זה באמת 
משימה לא פשוטה... כי בחנוכה בדרך כלל קר ויש 

בדיוק  רוחות חזקות והרבה פעמים יורד גשם
בשעת ההדלקה ואתה צריך להדליק בחוץ ו... ועוד 

לא  כן... זה בדיוק הקונץ של חנוכה!!!שזה ידלק!!!! 
מספיק להדליק נרות מבפנים... צריך שהם יחזיקו 

שזה לא רק יהיה מבחוץ... --מעמד גם מול נתוני ה
רצוי... אלא גם מצוי...  ממילא עם כל הכבוד לנרות 

ביתי... אם מבחוץ  החנוכה המרצדים בתוך
מתחילים לנשוב רוחות עזות של קרירות... 
הטכנולוגיה המתקדמת עושה הכל בשביל לתת 
לחרדי תחושה של נכה ומוגבל וטבעת החנק רק 
מתהדקת... אם אתה תשחק ראש קטן ותתעלם 

שדוחק את שם לפינה... לא  יפת אלוקים ליפתמה
 יעזור לך שתתעלם מזה!!! כי הרוח תנשוב והנרות

)ובכהאי גוונא הדין יהיה שכבתה כן זקוק יום אחד יכבו... 

יש גבול כמה נרות יכולות  לה כי זה נעשה בפשיעה(
להחזיק מעמד מול רוח שאינה מצויה שנושבת... 

ולאלתר את הבית  אתה מוכרח לגלות תושיה
חנוכיה האיכותי עם המידות המתאימות... אתה 

יך מוכרח לייצר דרכים מבוקרות ושמורות א
מחזיקים מעמד מול הרוח הזו שנושבת... כדי 

 שהנרות לא יכבו...

--- 

אין ברירה!!!!.יפת מפתח ומשדרג את העולם... 
מייפייפ את העולם... יש לו הרבה יופי והרבה 
עוצמה להציע... ואם שם יעצום את העיניים 

ויסתגר באהלו ויתעלם מקיומו של היופי והעוצמה 
ור מה שיקרה... הבן של שיש ליפת להציע... ה' ישמ

שם ישב וילמד שם באהלי שם... ואז יום אחד הוא 
יפתח עיניים גדולות והוא יראה כל מיני דברים יפים 
שיש ליפת מה להציע לו!!! בטח שיש לו... סו"ס ה' 
ברא את העולם והעולם הוא יפה... יש לעולם הזה כל 
מיני דברים נחמדים להציע... והילד היהודי הטהור של 
שם פתאום יראה שהנוי והכח והעושר והכבוד 
והחכמה והזקנה והשיבה והבנים והמשחקים 

רק והשעשועים והכיף חיים... כל זה יפה... למי?? 
ואילו אני... בנו של שם... אני נשארתי  ליפת זה יפה!!!!

 מבחוץ... 

 נו... האם בנו של שם יוכל להחזיק מעמד???

לשכון באהלי  אין ברירה!! יפיותו של שם מוכרחת
רבי שמעון בן יהודה אומר משום רשב"י: הנוי שם!! 

ונאה נאה לצדיקים  והכח והעושר והכבוד והחכמה 

לא מספיק שהוא יהיה נאה לעולם!!! צריך  לעולם!!!

לדאוג שהוא יהיה נאה גם לצדיקים... כי אם זה יהיה 
יפה רק לעולם של יפת... וזה לא יהיה יפה גם 

ישכון באהלי שם אז שם כבר  אם זה לא -לצדיקים
זה לא יחזיק עכשיו יכול לסגור את אהלי שם... 

שם מוכרח ללבוש כפפות ומגפיים ולקחת  מעמד!!!
את יפיותו של יפת ולהשכין אותה בצורה מבוקרת 
באהלי שם!!! אם חבר שלי הבן עליה המופלג הזה... 
אם הוא ימשיך להסתובב מתוסכל ועצבני על זה 

שלוח טפסים דרך המייל... וכל פעם שדורשים ממנו ל
הוא צריך להתחנן לשכנים שיעשו לו את זה... ולא 

יום  אי אפשר ככה להמשיך יותר מידי!!!נעים לו... 
אחד ימאס לו... ואז אתה יודע מי שיקרה... מישהו 
אחד יגיד לו שהכל פוליטיקות... ופתאום הוא יקבל 

טות הזו... תחזור )התסכול שלו יגרום לו לקבל את השאת זה... 

או שהילד שלו יתרגל על השתי שורות האחרונות שוב...( 
לראות אבא מתוסכל מזה שאנחנו משפחה טהורה 
שמורה והילד יבטיח לעצמו שבשניה שאני אצא 
מהבית אני לא אסבול כמו אבא... ואסור שהאסון הזה 

שם העונש הזה.. אסור לתת -יקרה לנו!!!! לא מגיע ל
 הזה... ליפת את הנצחון 

--- 

לא לחינם מנהג ישראל לשחק בסביבון בחנוכה... 
הסביבון הוא משחק!!! אבל משחק יהודי!!  יפת גילה 
לנו שאחד מצרכי הנפש זה שילד חייב לשחק!!! אם 
לא נזדרז לתרגם את יפיותו של יפת לאהלי שם... אם 

וסביבונים משלנו... אז לא נייצר ונפתח משחקים 
הילד שלנו יפזול למשחקים של יפת... הוא פתאום 
יתחיל להתעניין בספורט ובתרבות פיתוח הגוף וכו' 
ואז אתה לא תבין מאיפה זה הגיע לו... אין לנו 
ברירה... אנחנו חייבים לייצר משחקים משלנו... 

אם תשאל אותי  עכשיו שלא תבין:סביבונים משלנו... 
בסביבון.. אני אגיד לך שזה ביטול תורה  מה העניין

אחד גדול... מי צריך את זה... אף גדול בישראל לא 
אבל אז מה... מי אמר  ואני צודק!!!צמח מסביבון... 

שהסביבון מתחיל מאהלי שם... הוא מתחיל דווקא 
מיפיותו של יפת!!! יפת מייצר משחקים והוא מכריח 

 נו... אותנו לייצר במקביל אליו משחקים משל

עדיף שיהיה לנו סביבון שיהיה כתוב עליו נס גדול היה 
 פה...

משיהיה לנו קרן השור שכתוב עליו אין לכם חלק 

 באלוקי ישראל... 

 וזה הראש הגדול שנדרש מאיתנו בימי החנוכה!!
לעמוד מול הביטול תורה הזה שנקרא סביבון 
ולהבין ש... שנכון... זה באמת ביטול תורה... אבל 

ויש לנו עסק עם יפת אלוקים ליפת... אז היות 
מבחינה מסוימת הוא מכתיב לנו את הסדר יום... 
הוא מכריח אותנו לעדכן מחירים... חברי היקר: 
ראה הוזהרת!!! בחנוכה הזה אתה דואג שבשכונה 
שלך יהיה איזה דירת חדר עם אפשרות שליחת 
מייל מבוקרת ומוסכמת ומפוקחת ע"פ רבני 

תעשה את זה... אל תבא אלי  השכונה... אם לא
אח"כ בטענות ותגיד לי: אתה כותב כל היום נגד 
אינטרנט... והרי אי אפשר בלי זה ו... ו... ולכן עכשיו 

 יש לי אייפון רח"ל... ראה הוזהרת!!!!

--- 

חנוכה הוא השלב של חלופת המשמרות בין בניה 
 של רחל ללאה... 

ה, חודש תשרי חשוון כסליו שייך לאפרים, מנש
בנימין... ואילו חודש טבת שייך לשבט דן!!! לאחר 
שלושה חודשים אצל בניה של רחל שהיא מייצגת 

ויאהב יעקב את רחל... רחל מייצגת  הרצוי!!!את 
את השלימות של עבודת ה' בתורה ובמצוות... הרי 
בר"ח טבת לפתע צריך ידיד ה' בנימין להעביר את 

י גמור המושכות לא פחות ולא יותר לניגוד הכ
דן!!!! בנימין הוא הכי דבוק בה'... הכי שכן  -שלו

של ה'... ידיד ה'.. בנימין שתול רק באהלי שם והוא 
מצידו לא מוכן לסבול מציאות של יפת אלוקים 
ליפת... אבל באמצע חנוכה פתאום מגיע ר"ח טבת 
ששייך לשבט דן ובנימין צריך להעביר את 

שבמשך השנה  זה המצוי...המושכות לדן!!! ליהודי 
עומד על הגדר ונאבק מול נחש עלי דרך... זה שכבר 
כל האנרגיות שלו תפוסות במאבקים הבסיסיים 
שלא ליפול ברוחניות... בנימין ש"שוכן באהלי שם" 
צריך להעביר לדן את המושכות מתוך הבנה!!!! 
שלא לכל אחד יש את הלוקסוס הזה להיות ידיד 

יש שבט דן שהוא  ה' שחופף עליו כל היום!!! לא!!!
מתגורר אי שם בבשן... והוא מרובה באוכלוסין 
והוא מאסף לכל המחנות...  אם בייחס אליו יפיותו 

וזה יעמיס שם...  של יפת לא תשכון חלילה באהלי
עליו פיתויים ופזילות מיותרות שעם קצת מאמץ 
היית יכול להכניס לו את זה בצורה מבוקרת באהלי 

זה... אז אל תתפלא אם  שם והיית חוסך ממנו את
יתחיל  הענן החנוק מידי של אהלי שם פתאום

ברגעים הקשים...  לפלוט החוצה כל מיני יהודים
שמזה התחיל חטא פעור... אסור לנו לתת שהענן 
יפלוט אותם!! צריך לאפשר גם ליהודי המתמודד 
את כל מה שרק אפשר לקבל בצורה מבוקרת 

ו בנימין ודן באהלי שם...  אתה מבין לבד שבדורנ
זה לא רק שני אנשים אלא זה אנחנו בעצמנו... לכל 
אחד מאיתנו את הבנימין הרצוי שבו!! ואת הדן 
המצוי שבו!! את הרגעים של המאסף לכל המחנות 
שאתה צריך להעמיד דברים על הדין!! איך למדנו 
בפסחים: ההוא דאמת דון דיני, ש"מ מדן קאתי... 

מה שמותר -גם לכן... צריך לתת מדף ומגירה 
 ..מותר.
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 מיהו האדמו"ר שזוכה בהדלקה המרכזית בבית המקדש...??

השנה זכינו בזכיה מיוחדת... אנחנו נזכה השנה להיות בחנוכה בבית המקדש... בדרך כלל זה לא קורה... כמה שחנוכה קשור 
בבית המקדש... אז בדרך כלל אנחנו כבר נמצאים ישירות לעבודת בית המקדש... סו"ס בחג הסוכות אנחנו מחויבים להיות 

בסוכות במקדש ואילו את חנוכה אנחנו כבר עושים הרחק בבית... אבל השנה נס גדול היה פה בשכונתנו... אחד מחשובי 
הישוב שלנו שכב מורדם ומונשם במשך כמה שבועות ואנחנו חבריו הקרובים... מאוד דאגנו והתפללנו עליו ימים ולילות... 

אז החלטנו בינינו לבין עצמנו שאם מעוז צורי  ישועתי יראנו פלאות... הרי תכון בית תפילתי ושם!!! שם תודה נזבח... שם ו
לבית המקדש אנו נעלה כל בני החבורה ונקריב תודה לה'... אבל לא סתם נעלה... אלא א"ז אגמור בשיר מזמור!!! אנחנו 

רים בהם את ההלל והחליל מכה לפני המזבח... וזה היה בהחלט קבלה לא נעלה בא"ז!! באותם שמונה ימי החנוכה שגומ
שגרתית... כי לעזוב את השדה ככה פתאום באמצע גמר החרישה... ולעזוב את המעטן של הזיתים לפני שגמרנו לגמרי את 

לא פשוט... אבל  כל הבידוד... וסתם ככה... באמצע החורף והבוץ והקור לקום ולעלות לבית המקדש זה היה כרוך במבצע
החלטנו... ואכן תוך יממה אחת פתאום נהייתה הטבה משמעותית, החולה פקח את עיניו והתחיל להתאושש... הרינה עברה 
במחנה והילדים יצאו לרחובות והתחילו לרקוד... נעלה לבית המקדש!!! התחלנו לגייס את הכספים לשבעה כבשים תודה... 

בקיצור: כל הכפר על הרגלים... כולנו עולים לבית המקדש... ככל הנראה ביומיים  ולעשות הערכה מי ומי ההולכים...
הראשונים של חנוכה יתכן שעוד נהיה בדרכים... יהיה לנו דין של אכסנאי במקרה הטוב ונשתתף בפרוטה... ואם גם את זה 

ד עם החולה ש"בריך רחמנא דיהבך לא אז לכה"פ נזכה לברך ברכת הרואה...  והנה!!! עלינו והגענו אנשים נשים וטף יח
ניהלן ולא יהבך לעפרא..." וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו... צריך שיהיה מנין אנשים ותרי מנייהו רבנן... והיות 
ואנחנו משבט זבולון אז זכינו להביא איתנו שנים מגדולי הסנהדרין משבט יששכר שאנחנו זוכים להיות שותפים שלהם... 

עמים הר )המוריה( יקראו שם יזבחו זבחי צדק... ויזבחו זבחי תודה  )גבי יששכר וזבולון(התקיים בנו המקרא שנאמר והנה 
 ויספרו מעשיו ברנה... 

ב"ה הזדרזנו והספקנו להגיע ביום השני דחנוכה אחרי צהרים... ביום השני זה בדיוק הנשיא של שבט יששכר... ועוד שעות 
וכה וזה הנשיא של זבולון... שני קרבנות הנשיאים האלו מאוד נוגעים אלינו אישית!!! וב"ה אנחנו ספורות מגיע ליל ג' דחנ

פה... המשפחות התמקמו... כל אחת באכסניה שלה... היות ואנחנו אכסנאים ומשתתפים בפרוטה... אז אנחנו לא צריכים 
המקדש ולהשתתף בהדלקת נרות החנוכה של בית להדליק את הנרות שלנו... ויש לנו את הפריבילגיה ללכת ישירות לבית 

 המקדש!!! 
אבל אל תשכח... סו"ס חנוכה היום... ואם יש בבית המקדש משהו שהוא יותר חשוב מהדלקת נרות חנוכה... תנחש מה 
זה??? הדלקת נרות המנורה!!! סו"ס יש איזשהו קשר "מסוים" בין נרות חנוכה לנרות המנורה... אז ב"ה ברגע האחרון 

ספקנו את זה... אמנם את תמיד של בין הערביים ואת קטורת של בין הערביים לא הספקנו... אבל בהטבת הנרות בבין ה
וגם בנעילת שערי העזרה זכינו להיות... הכהן )עבודה המסכמת והאחרונה של היום( הערביים שהיא "עבודה שאין אחריה עבודה" 

. ב"ה הגיע עדכון שאכן נר המערבי דלק עד כה... דבר שהוא כבר לא מובן שזכה להיכנס עם הכוז נכנס והיטיב את הנרות..
מאליו עכ"פ בבית שני... איזה זכות!! לזכות להיות בעיצומם של ימי החנוכה בהטבת הנרות של בין הערביים בבית 

שנמצאים במקדש הזה... הרי כ בזמןהמקדש... יש פה מפגש של מקום וזמן!!! אם בחנוכה מברכים שעשה ניסים לאבותנו 
הזה... עמדנו בעצימת עיניים ונשאנו תפילה חרישית  במקוםאפשר להוסיף ברכה נוספת "ברוך שעשה ניסים לאבותנו )גם( 

ש"יאר פניו איתנו סלה, לדעת בארץ דרכך, בכל גוים ישועתך..." שנזכה בכל ההארה של המנורה לגילוי כבוד מלכותו 
י ארץ..." ושאור החכמה יאיר עד אפסי ארץ... עד למטה מעשרה טפחים... וידעו כי ש"יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפס

 אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ... 
הטבת הנרות הסתיימה!!! כעת... בעוד רגעים ספורים נעילת שערי העזרה... מהר מהר רצנו לבית הכנסת של העזרה 

במקדש ע"י אנשי המעמד ש"עומדים על קרבן אחיהם" וזועקים  והצטרפנו לתפילת נעילה המרטיטה שנעשית מידי יום
מידי יום על כל הצרות של כלל ישראל... זכינו אפילו להשתתף בברכת כהנים נדירה! כן... רק במקדש יש היתר מיוחד של 

 הזמן...בתשרי הוא יו"כ הוא מצד )בבית המקדש יש כל יום בחינה של יום כיפור... כי י' ברכת כהנים כל יום בשעה כזו של בין הערביים... 
  (מקוםוביהמ"ק בעצמותו הוא יו"כ מצד ה

--- 
מלאכת ההטבה הסתיימה... שערי ההיכל ננעלו... וכעת שעת בין הערביים והגיע זמן הדלקת נרות החנוכה... נו... יש הדלקה 

 במקדש?? כן... בבית המקדש יש כל יום אדמו"ר אחר שמדליק!!! מיהו האדמו"ר??
כל שבוע יש משמרה אחת של כהונה במקדש!!! והמשמרה עצמה מתחלקת לששה בתי אב... ובלשכת בית המוקד יש 
מקומות לינה מיוחדים לזקני בית אב של היום למחרת... וכל לילה זה מתחלף... כמו שכל שבוע מתחלפת משמרה... ככה 

האדמו"ר של הערב הזה!! הוא מקבל לרשותו את  בכל ערב מתחלף בית אב... אז הראש הבית אב של היום שלמחרת הוא
רשות הלינה והדיורין בלשכת בית המוקד... ממילא הוא מקבל את זכות ההדלקה בפתח לשכת בית המוקד... עויילם גדול 
כבר ממתין שם בשערי בית המוקד מבחוץ )מכיוון הר הבית( להדלקה של הראש בית אב... כן... שער בית המוקד מוכר 

כל בוקר מחדש שם!! בשער הזה מתחילה עבודת הקרבנות... כל לילה השער הזה נעול מבפנים... כי כאמור זקני מאוד!!! 
שעה לפני עלות השחר פתאום מתחילה שם תכונה... אלפי כהנים לבושים בגדי כהונה  -בית אב ישנים שם... ואז חצי שעה

... ואז בשלב מסוים איש הר הבית בא ודופק בנחת... מגיעים לשם בריצה לאחר מקווה ומתגודדים שם בשתיקה מופתית
וזקני בית אב שישנו כל הלילה שם בפנים פותחים לו ואז הוא נכנס לפייס של תרומת הדשן, עכ"פ זו הדירה של אנשי בית 

הפתעה  אב... ולכן ראש בית אב הוא האדמו"ר שצריך כל רגע להופיע ולהדליק נרות חנוכה במקדש... אגב: יתכן שתהיה לנו
ונזכה להשתתף בעוד הדלקה מאוד מאוד חשובה!! לא פחות ולא יותר של הכהן הגדול בכבודו ובעצמו...  כן... גם לכהן גדול 

)אגב: היות והלשכה הזו נמצאת בעליה... יתכן שהוא מדליק בחלון ולא בפתח יש במקדש לשכה שהוא מתגורר בה ויש לו ממש דיורין בה... 

 )כי הציץ שלו מרצה רק כשהוא על ראשו(וב זה לא קורה... כי הכה"ג חייב להיות במקדש במשך כל זמן העבודה!! אבל ע"פ ר וצ"ע...(
ממילא הזמן היחיד שהכה"ג יכול לשוב לביתו זה רק כעת... בבין הערביים... לאחר נעילת העזרה... אח"כ שמעתי שהכה"ג 

דש ורק מיום חמישי ואילך.. תנחש למה?? כי הוא סובר כמו בית הנוכחי נוהג בימים הראשונים של חנוכה לא להדליק במק
שמאי שביום הראשון מדליק שמונה ומכאן ואילך פוחת והולך!!! והיות ובנושא הזה לא הוכרע בין בית שמאי ובין הלל... אז 

מדליקים אחד  הכה"ג לא רוצה לעשות אגודות אגודות... ולכן בימים הראשונים שהוא מדליק שמונה או שבע ושאר העם
עכ"פ אנחנו בני החבורה ושתים זה ניכר מידי... אבל כששאר העם מוסיפים והולכים והוא מתחיל לגרע זה כבר פחות נורא... 

 הולכים להיות כאן בימים הקרובים... ובעזה"ש ההמשך יבא בשבוע הבא... בעבודת ההלל שהחליל מכה ובי"ג השתחוואות...
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 בקרוב ממש
 אודות ה"עירובי תבשילין" של שבוע שעבר...

בשבוע שעבר נכתב כאן בטור זה התזכורת של 
שנאלץ להכניס מייל  "עירובי תבשילין" לכל מי
 בקול רם הבטיח לעצמוהבייתה )בעקבות הקורונה( ו

אז  ..שברגע שהוא יוכל הוא יוציא את המייל מהבית.
חתמתי את דברי הזכרתי לו את הבטחתו... אבל 

נאלץ להשאיר את  וכתבתי בכנות שלצערי הרב אני
  החיבור למייל בבית...

אם אתה  מישהו ניגש אלי ושאל אותי: ממה נפשך:
מטיף לאחרים  חושב שמייל בבית זה בעיה ולכן אתה

שיוציאו את זה מהבית... אז גם אתה צריך להוציא... 
חושב שזה לא בעיה... אז מה אתה רוצה ואם אתה 

אלא מאי?? מה תטען... היות ובשעתו מאחרים??? 
להכניס את זה הבייתה אז הם קיבלו  כשהם הוכרחו

כעת  ע"ע להוציא את זה... לכן אתה פונה אליהם
 שיעמדו בדיבורם... אתה כביכול פונה אליהם ממקום

של טענת "מי שפרע... הוא יפרע למי שלא עומד 
  ... זה הנושא???בורו..." זהבדי

 אז זהו!!! שצריך להעמיד את הדברים על דיוקם!!!
לדאבוננו הרב בהרבה בתי ישראל יש צורך להחזיק 
מייל בבית... וכשיש כזה צורך וזה ע"פ התייעצות עם 
רב... אז זה באמת לא בעיה!!! אבל זה לא סתירה שיש 

 פה שבירה של תכנית חסכון... 
  מה אני מתכוין??

ויש לו אה את הנולד... אני מכיר אברך מוצלח שר
ניהול כלכלי נבון בבית והוא פתח תוכנית חסכון והוא 

כל  מסוגל כל חודש לחסוך ולשים בצד סכום יפה...
הכבוד לו!! אני לא זכיתי לעשות את זה... הלוואי וכן... 

יום אחד הגיע הבר מצוה של הבן והנה  תכל'ס לא!!
לא הוצאה  אמנם ...מסוימת הוצאה שלו... ובר מצוה זו

 כמו חבר בשמים... אבל הוצאה!! הוא התייעץ איתי
נו... מה  תכנית חסכון בשביל בר מצוה?? האם לשבור

הוצאה עניתי לו חד משמעית שלא!!! אתה אומר??
נקודתית כמו בר מצוה לא שווה לשבור בשבילה 

 ככה טענתי לו בתוקף... תכנית חסכון... 
ע... סליחה... בתור מה אני מדבר.??? הרי רגע רגע רג 

אני בעצמי לא עשיתי תכנית חסכון... אז בתור מה יש 
לי זכות להטיף למי שעשה תכנית חסכון... שלא 

 ישבור אותה??  
זה שאני מאיזו  לא קשור אחד לשני!!! מה התשובה??  זה

סיבה שתהיה לא זכיתי לעשות תכנית חסכון והוא כן... 
העובדה היא שכעת יש לו תכנית זה לא סתירה ש

תכנית חסכון זה דבר טוב וחשוב  וחבל עליה!!!חסכון!!! 
זה  ...נו מבינים שלא שוברים אותה על ריקבחיים... וכול

שאני שלעפער ולא עשיתי תכנית חסכון... לכן אתה צריך 
 להיות פעמיים שלעפער ולאבד את מה שכבר חסכת...

ו לא היה לו מי שעד עכשי על אותו משקל כאן: 
יש לו פה תכנית  יש לו נכס!!! חיבור למייל ללא ספק

חסכון!!! הוא חסך לעצמו המון בזבוז זמן בחיים והמון 
 ... ואין כאן המקום להאריך פיזור נפש

והקורונה הכריחה אותך לשבור עכשיו: קרה מה שקרה... 
את התכנית חסכון... עכשיו אני מגיע  לתקופה מסוימת
ואומר לך: תקשיב אדוני היקר!!! חבל!!!! אליך כמו חבר 

 לך תכנית חסכון... אל תשבור אותה על שולם זוכר... היה
ועד לפני חצי שנה  היות אל תבזבז אותה על בר מצוה...

הצלחת להחזיק מעמד ולא היה לך חיבור למייל תדע 
אני פה בשביל להגיד לך: אל להעריך את הנכס הזה!!! 

זה שאני נעבאך לא זכיתי תפסיד את הנכס הזה!!!! 
מאיזו סיבה  לא משנה)ולפתוח את התכנית חסכון הזו... 

להגיד לך שחבל!!! אל זה לא סתירה שאני יכול  שתהיה.(
לא כל דבר  תאבד את המתנה הזו... הבנת את ההגדרה???

מוכרח שאלה של אסור ומותר... אפשר להסתכל על זה 
 גם במבט של ריווח מול הפסד!!!

ר: משפחה באמצע החיים שעד לפני חצי שיהיה ברו
שנה החזיקו מעמד ולא היה להם מייל בבית... זה 
נכס!!! זה תכנית חסכון!!! החלטתם לשבור אותה כי... 
כי כלו כל הקיצין... אני מבין אתכם לגמרי... אבל אם 
בגלל הקורונה שברתם את התכנית חסכון הזו... אז 

ר מצוה נגמרה... מבחינתי זה כמו בר מצוה... זהו!! הב
ההוצאות מאחורינו... תחזור ותנעל את הכסף בתוך 

מייל... "ם. תחזור ותנעל את המחשב שלך מהפק
הלוואי עלי כזו תכנית חסכון!!!  להנאתך ולטובתך..

   חבל עליה... חבל לשבור אותה...

 



“ 

 

 משחק!!!! כל הזכויות שמורות לתרבות יוון...
ילד קטן שמשחק באוטו...  לא!! שלא תבין:כן... את המושג משחק למדנו מתרבות יוון... 

יוון  אז מה כן??את המשחק מהסוג הזה הזה לא למדנו מיוון... את זה כל ילד קטן יודע... 
 אז זהו!!ן צחוק... של המשחק!!! סו"ס משחק זה מלשו הרצינותלימדה אותנו את 

משחק כדורגל זה אמנם משחק... אבל  משחק רציני!!!שתרבות יוון חידשה שיש מושג של 
משחק מאוד רציני... יש שם כללים מאוד מאוד נוקשים... ואין ויתורים... יש שופטים ויש 

 חוקים... ואי אפשר לעגל פינות... זה משחק מאוד רציני.. 
כי אם לא מתאים לך אתה תמיד יכול לפרוש  רא משחק??נו... אז למה בכל זאת זה נק

כלומר: זה רציני לגמרי כמו כל מהמשחק ולהכריז לא עשינו עסק... לכן זה משחק!!! 
זה רציני כל זמן שאתה בתוך המשחק... לא בא לך? לא  נושא רציני אחר... רק מה???

 לא עשינו עסק!!! מתאים לך?? תכריז פוס... תכריז שאתה רוצה לפרוש... ושלום!! 
כללים הכי נוקשים... תנאים הכי קשים...  זו ההמצאה שתרבות יוון גילתה לנו!!!

 אה... לא בא לך?? קשה לך?? לא מתחשק לך?? תחרויות הכי קשות ומרות...
 ...וסיימנו את הסיפורפרוש ברגע זה... ת לא עשינו עסק.. אין שום בעיה...

 דוש הזה לקחנו מתרבות היוון...מכל מלמדי השכלתי... את החי  ---
תבין: בדרך כלל ביהדות אין מקום למשחקים!! ביהדות הכל שחור לבן!!! תחליט: או חייב 

 או פטור... או איסור או היתר... או צדיק או רשע... 
בעולם... מכאן ואילך התחילה תפיסה אבל מבית שני ואילך... ברגע שתרבות יוון התגלתה 

מקום לכללי משחק!! לא הכל מותר ואסור... יש גם  ביהדות יש.. גם כן. חדשה ביהדות!!!
 מגרש משחקים... 

הסדרים  שלושת !!!!)וגם קדשים( טהרות וזרעים סדר והדוגמאות המוחשיות ביותר זה
כמה שהם נתחים  אבל!!! בסה"כ חצי מששה סדרי משנה... "זה הכל..." האלו הם

כל  לדלג עליהם... אתה יכול לך... אתה יכולחשק אם לא מת משמעותיים בתורה... תכל'ס...
אתה  לא סתירה!!! וזוחיים... ו ולא לפגוש אותם בחהסדרים האלהחיים שלך לעבור לצידי 

למרות שאין לך שמץ של מושג יכול להמשיך להיות יהודי שמדקדק קלה כבחמורה 
  לא לגמרי...( ...)וגם קצת קדשים זרעים וטהרותבסדר 

ים וטהרות זה כמו חוקי תנועה!!! יש המון המון חוקי תנועה... יש המון כי זרע ולמה??
אל תשאל... לא מתאים לך?? לא בא ... ותמרורים... ודוחו"ת... וקנסות... ונקודות וטסט ו

לך?? יותר מידי בשבילך?? אין בעיה!! תהיה כמוני... אני הולך רגל... כמעט כל חוקי התנועה 
מרת: חוקי תנועה זה כללי משחק ששייכים למי שרוצה להיכנס לא נוגעים אלי... זאת או

למגרש של הכביש... אם לא מתאים לך?? אתה יכול להישאר במדרכה ואף פעם לא 
 ... תפגוש ולא תדע מה ההבדל בין פס לבן לבין מקווקו

סדר זרעים וטהרות זה מלא מלא תורה ומלא  זה בדיוק הסיפור של סדר זרעים וטהרות!!!
לא נות של חז"ל שמיועדים עבור מי שרוצה להיכנס למגרש של יהודי מרומם... מלא תק

 המשחק הסתיים ברגע זה!  אין בעיה... לא עשינו עסק... בא לך?? עומס דת בשבילך??
---  

מתלוננים שלפעמים יש  יש כאלו שמתלוננים על המדור הלכה בקרוב ממש למעשה...
על הבעיות וההסתבכויות ההלכתיות שהיו במקדש.. וזה נותן  שם יותר מידי תיאורים

דווקא תחושה מייגעת... שאדרבה... זה רק מוריד את החשק ואת הכמיהה לבנין בית 
חשוב לי להדגיש שאני מבין שיש מקום לטענה  ואני מקבל את הטענה הזו!!!המקדש... 

ה זה... זה מציק להם... אם הזו... סו"ס אני מבין שיש כאלו שבעיות והסתבכויות בהלכ
העסק כזה מסובך ויש כ"כ הרבה בעיות הלכתיות אז עזוב אותי... תן לי להישאר בבית... 

מזוית הפוכה לגמרי ממה שאני  זהבשבוע הבא נפתח נושא  )אי"האין לי כח עכשיו לבית המקדש... 
 (הולך לכתוב עכשיו...
כשיש  אלפי הבדלות. להבדיל אש:תרשה לי לעשות לך איזה סוויץ בר אז זהו שלא!!!

הרי משחק  רגע: תחשובמשחק כדורגל וכל האוהדים משני הצדדים מגיעים חדורי קרב... 
זה סוג של בעיה... הרי בכל משחק כדורגל יש הרבה פלונטרים... הרי אתה מגיע עם המון 
מתח... אתה מאוד רוצה שהקבוצה שלך תנצח... וממילא אתה גם עומד כל הזמן על 

וצים וכל הזמן חושש ומפחד שהקבוצה השניה תנצח... ו... ואל תשכח שפעם שעברה זה ק
הרי מה שקרה... והיית מאוד עצוב... כל השבוע היית מצוברח מזה... ו... והנה עכשיו שוב 

רק בעיות... רק מתח... רק  מי צריך את המשחקים האלו??פעם משחק... אאאאוף... 
נו... תשאל אוהד כדורגל את ... בשביל מה זה טוב?? בעיטות... רק הוצאות כספיות

הוי... אתה לא בעניינים... מי שרואה את המשחק השאלות האלו... מה הוא יענה לך?? 
כבעיה... זה... זה רק הוכחה עד כמה הוא מחוץ למשחק... מי שמדבר ככה הוא כנראה 

 סתם איזה שכן זקן שמפריע לו הרעש... 
את המשחק... מי שחי לפי כללי המשחק הרי זה כל הקטע... המתח...  כי... כי... כי מי שחי

הריגוש... תאוות הניצוח... האפשרות להפסיד והתקווה לנצח... זה כל העניין... זה כל 
 החוויה של החיים!! מי שלא מבין את זה... זה רק הוכחה עד כמה הוא מחוץ למשחק... 

   (ב"ה.. רגל זה לא התחום החזק שלנו)סו"ס כדו עד כאן ברור??? מקווה שברור...
כל מיני חוויות של הסתבכויות  ור הלכה בקרוב למעשה לפעמים מובאותאז זהו שבמד

הלכתיות... אם זה גורם לך לעצבים ולחוסר חשק אז הההלו... אתה לא במשחק... אגב: 
 מותר לך!!! מותר לך לא להיות במשחק... מותר לך לא לגדל תבואה ופירות ואז לא
להצטרך להפריש תרומות ומעשרות... מותר לך גם לברוח לחו"ל ואז לא יהיה לך בעיות 

מותר לך להישאר טמא מת מיום היוולך עד  עם שמיטה ועם כל מצוות התלויות בארץ...
 עם קרבנות אתה פטור מהכל...אם אתה מסתבך יום מותך ולא עברת שום איסור בידיים... 

ולא מעשר בהמה ולא כלום... וגם כשיבנה ביהמ"ק... אם  ך להקריב לא בכוריראתה לא צ
קרבן פסח יעשה לך עצבים... תבא אלי... אני יכול לארגן לך פטור של דרך רחוקה... אבל 

 אתה!!! אתה לא במשחק!!!! מי המפסיד הראשון??? 
כל ההסתבכות עם טומאה וטהרה ועם הקרבנות ועליה לרגל... זה חלק בלתי נפרד 

סורי... לא עשינו עסק... אני  זוז לצד!! לא מתאים לך??? יים מול הקב"ה... מחוויית הח
אתה תמיד יכול לעשות פוס באמצע המשחק וללכת הבייתה... אבל  הרגע פוטר אותך...

"אתר ההפסד כולו שלך... הפסדת את החוויה של החיים!!! הפסדת את הלונא פארק של 
היה מקדש היה אתר די ביה יחדון!!!! מקום שבו יהודי בית ה  די ביה יחדון רוחין ונפשין"!!!

מאותגר בעבודת ה'... יש לפניו אתגרים מלאי סיפוק להתבטא לפני הקב"ה 
וכ"כ  נוקשים בצורה הכי מרוממת... ואדרבה... דווקא בגלל שיש כ"כ הרבה תנאים

מגרש יותר נרחב  פותח לך דווקא זה... הלכתיים שצריך לעמוד בהם הרבה פרטים
אנחנו רוצים להפגין  סו"ס אנחנו רוצים להתבטא!!! להתבטא לפניו יתברך...

שהרי אילו פינו מלא  והרי אנחנו לא יכולים!!אהבה... רוצים להכיר טובה לקב"ה... 
שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותנו שבח כמרחבי רקיע וכו' וכו'... 

 שבח... להלל ולהודות ול אין אנחנו מספיקים אין!!!!!
נשאר תמיד אסורים במאסרי  ??כל החיים אז מה יהיה איתנו? נשאר אסירי תודה

 ?? לה' שאנחנו לא יכולים להודות התודה בנהמא דכיסופא...
אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין...  !!!מיוחד אתר אז הנה... בשביל זה ה' פתח לנו

יע לפניו... להשתחרר להיפתח... להופ יש מקום מסוים שבו הקב"ה מאפשר לנו
 ... ולפרוק את מאסרי התודה שיש לנו כלפיו

מזמין אותם! ובסדר  שהואכאן הוא יתברך מאתגר אותנו בקרבנות  ואיך???
וזה תובעני...  הוא בדיוק רוצה...קדשים וטהרות וזרעים שהוא יתברך מכתיב מה 

  בדיוק בשביל זה באתי לפה...וטוב שזה תובעני... 
לא בא  האתגר!!! אני רוצה לשלם את ה"תקציב" התובעני הזה... אני רוצה את 

לא רואה צורך להתבטא לפניו יתברך???  אתה מצידך לך??? אתה אדיש???
)אם כבר לא יתנו בבקשה... הדלת פתוחה... מי שרוצה לצאת אף אחד לא  מפריע לו.. 

  בבקשה...(לך להיכנס... אבל לצאת?? 
--- 

מי שהיה נבואה   היתה עדיין נבואה... כשהייתפת היוונים היעד תקו אני רוצה שתבין:
ותענוגות רוחניים של "הביאני אל בית היין  א שם למושכלותמגיע למקדש היה ממרי

בבית ראשון היו מושגים של עונג עילאי של התפשטות בקיצור: ודגלו עלי אהבה..." 
עד כאן בית  ה...והתגברות כח השכלי ש... שאין לנו שמץ של השגה בז הגשמיות
 ראשון!!! 

מחבק את  רואה מלאכים ולא זה נגמר!!! זהו!! אתה כבר לאהסיפור ה אבל בבית שני
 בבית ראשון... לך הקירות... אין לך כבר את הכיסופים הנוראים ואת כלות הנפש שהיו

אבל הזקנים בכו בכי כזה  מאוד... שמחו הדור הצעיר )וזו הסיבה שבחנוכת בית שני
ואת ההשגות הנוראות  ... בגלל שהם חיפשו את כלות הנפשהדהד למרחקיםש נורא

   ... ו.. ואין!!!(שהיו להם בבית ראשון
כמו בלוק ולהתחיל זהו!!! בבית שני אתה עלול להגיע לבית המקדש ולהרגיש אז 

בבית  ?? בבית שני אז מה בכל זאת נשאר לי לריב עם חבר שלך כמו בביהכנ"ס... נו...
אתה תחליט אם אתה רוצה להכניס את עצמך למשחק או  נטו!!! ניין שלךשני זה ע

ה ימים... אתה יכול לחבר את עצמך לבית המקדש... ולהיטהר במשך שבע לא...
 לבית המקדש מרוגש עד תרו"מ... ואז להגיעהלכות ב ולשמור את עצמך מכל כשלון

לאותו  ולה להגיעובאותה מידה יכ עמקי נשמתך שהנה "בערתי הקודש מן הבית..."
ולהקיש בסנדלה על המזבח ולהתלונן: שכככולה עצבנית מרים בת בילגה בית מקדש 

 לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל... 
 אתה יודע מה ההבדל בין אותו יהודי למרים בת בלגה??? 

ויש כעת עשרת אלפים  במשחק זה בדיוק כמו קבוצת כדורגל שניצחהשום הבדל!!! 
)דווקא לא תרועות שמחה... ויש שם בדיוק איזה שכן אדיר ו יש ששואגים גגגגולא

האלו רק  בספורט ו... ו... והשאגות לא להתעניין הוא החליט שמשום מה דתי(
 מפריעות לו להירדם בלילה...  

רק אותם עשרת  אותו רקע!!! כן הזה... לשניהם ישאלפים האנשים האלו והש העשרת
 ו להתעניין במשחק... ואילו השכן הזה החליט לא להתעניין בזה...אלפים איש החליט

הייתי ממליץ לו כן  עכשיו: בינינו... אם השכן החילוני הזה היה מתייעץ איתי...
בלאו קרוב למגרש... אתה כבר  כ"כ גר כבר בלאו הכי ... סו"ס אתהבספורט להתעניין

שלא תצטרך להיות כמו מרים  .לפחות שזה לא יציק לך..הצעקות...  כל שומע אתהכי 
 בת בילגה שכל היום מתוסכלת שהמזבח מכלה את ממונה...

אתה כבר יהודי... אתה כבר נקרא חרדי... אז בא!!! תכנס  וזה בדיוק מה שמומלץ לנו!!!
"להיות חרדים קה של לחרדה המתו את עצמך סילמגרש... תכנס לריגוש... תכנ

של דקדוק  לעקשען תכנס י דברים ה' כ"ד()רש" "!!!! ה ב ה א מ להתקרב אליו 
תהיה עסוק  אדרבה... ... כן... תהיה בקטע... אל תהיה עסוק בלפתור בעיות...הלכה

 בלייצר ריגושים... 
רב, ידרש ממני להקל כמה להיות  אם יום אחד אני אצטרך לא נכון: שלא תביןעכשיו: 
כל אבל  להחמיר עליהם... על צאן מרעיתי... ולרעות אותם בנחת וכמה שפחות שיותר

אז אדרבה... אני מחפש להחמיר!!!  שלי... ל זמן שזה עניין אישיזמן שאני לא רב!!! כ
אני רוצה להתבטא... אני כבר מחכה בכיליון עיניים לשנת השמיטה... אני רוצה 

פרומער... אלא בגלל שאני לא בגלל שאני ולהחמיר בכל החומרות שרק אפשר... 
אני אחד מתלמידי ש בא נחליט בקטע!! אתה יודע מה?? לצורך הענייןבקטע!!! לגמרי 

הבעש"ט  לא זכו!!!זכיתי למה שרבותי שהבעש"ט הק', או אחד מתלמידי הגר"א... 
ולא זכו... ואני כן זכיתי... אז כשסו"ס לאחר כ"כ הרבה  להגיע לא"י והגר"א כ"כ רצו

כעת אני מתרפק על כל חומרה טלטולי דרך... סו"ס האניה שלי עגנה בנמל חיפה... 
אני כוסף ומשתוקק לשנת השמיטה  ות..נוספת בחזו"א בהלכות תרומות ומעשר

שהבעש"ט  והגר"א מקנאים בי שאני זוכה לה!!!! ואם אתה מזועזע מדברי הבלע 
שלי... איך אני מעיז לפעור פי ולהגיד שהבעש"ט והגר"א מקנאים בי... אז אני אהיה 

 אני אוסיף... אתה יודע מי עוד מקנא בי??עוד יותר חוצפן... ו
שהוא אומר בפירוש שהוא מקנא בי שאני זכיתי  משה רבינו רעיא מהימנא!!!!

... אז מה נותר לי אם לא להתנפל ולהתרפק על כל סעיף להיכנס לארץ והוא לא
קטן בדרך אמונה... להסתבך עם ה"יותר מאחד ממאה..." לא רוצה לסמוך על 

אני תבין:  לי... רוצה דווקא לעשר לבד!!! יש לך בעיה עם זה...הבד"ץ... לא בא 
 ...מהמשחק אתה לא רוצה?? רוצה לצאת מהמשחק?? צא בקטע!!! אני במשחק...

  מתי נבין שזו הגישה???את החיים...  נסדר לך אף אחד לא מחפש להציק לך...
 נעצור כאן באמצע.. ההמשך מהצד השני של המטבע אי"ה בשבוע הבא..
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 על הפרשה פנינים 
 (לב, יא)האמת י מכל החסדים ומכל קטנת

פירש רש"י: נתמעטו זכויותי 
על ידי החסדים והאמת 
שעשית עמי, לכך אני ירא. 
שמא משהבטחתני נתלכלכתי 
בחטא, ויגרום לי להמסר בידי 
עשו. וברשב"ם: לפי שעשית לי 
חסדים ואמת יותר מן הראוי  

 אני ירא.לי, לכך 
נשאל רבינו שהמגן אברהם 

הביא דברי ים (אורח חיים קנו) 
(בבא קמא פ"ח סימן  של שלמה 

שלא יאמר אדם יש לי יותר  כג)
ממה שהיה ראוי לי לפי מעשי,  
שאם כן הוא כאומר שהקב"ה  
ותרן הוא. אלא יסיים בה  
שזכות אבותיו מסייעתו.  
ולכאורה, יעקב אבינו אמר 
כן שקיבל יותר מהמגיעו. ו

קשה מברכת הגומל, שאומרים 
בה: "הגומל לחייבים טובות" 
(ברכות נד ע"ב, לגרסת הרי"ף 

 משמע שאינם זכאים.והרא"ש) 
תשובת רבינו: אחרי שהקדים 
"אלוקי אבי אברהם ואלוקי  
אבי יצחק", הוי כאילו אמר: 

 לולי זכות אבותי.
ובברכת "הגומל לחייבים 
טובות", אינו אומר בפירוש על 

 וא חייב.עצמו שה
 (תורת חיים, קובץ עיון הפרשה)

 

 וישלחפרשת  407 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 גליון זה יוצא לע"נ
 ז"ל יוסף יצחקבהרה"צ ר'  משה יהודהר' 

 נלב"ע כ"ב כסלו תשנ"ו
 ע"ה דוד נתןבת הרה"ח ר' אסתר וזו' מרת 

 נלב"ע ט"ו כסלו תשס"א
 נ"י בנימין בינישע"ה בת ר'  חנה פערל

 נלב"ע ז' כסלו תשמ"ח
 תנצב"ה

 הכסף חשוב?
 (ל"ו ל"ט) ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהבְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו 

מהו זהב, עשיר היה, ואין זהב   -ברש"י: בת מי זהב 
 חשוב בעיניו לכלום.

במשנתם של חכמי המוסר דרשו כי על האדם להגיע  
למצב בו אין כסף וזהב יהיה חשוב בעיניו כלום!,  
ולאו דוקא מצד עשרו, אלא כי על האדם לזכור 

תכלית לעצמו, ואין מצוה לאסוף כסף   שהכסף אינו
ולאגור ממנו כמות גדולה, אלא הוא רק אמצעי ודרך  
לקיום המצות ולהתכלכל בלי להצטרך למתנת בשר 

 ודם.
וכך מנהגו של רבינו, כשהיו מציעים לו אנשים שונים  
כסף סתם, אפילו סכומים גדולים, היה מסרב לקבל, 
ם  ורק אם ביקשו למסור לצדקה ניאות בתנאי

 מסוימים לקבל כסף כדי לשמש כשליח בעלמא.

אמצעי לקיום המצות. רבינו מקבל 
 כספי צדקה כדי למסור לנצרכים

 יפה מראה

 לעילוי נשמת  
 

 הרה"ג  
 ר' בנימין

 ב"ר מאיר זצ"ל   
 

 נלב"ע כ"ה כסלו
 תנצב"ה

 תמכין דאורייתא
 ויגע בכף ירך יעקב
וישלח: "וירא כי לא יכול לו, מה   בתמכין דאורייתא / זוהר פרשת -ויגע בכף ירך יעקב 

  דאתחכם לקבליה אמר כיון דאתברו סמכין דאורייתא מיד עבד מיד ויגע בכף ירכו
 אורייתא לא אתתקף"

בחיי נצח.  כיצד לזכות -מתומכי תורה משגרים את שאלותיהם להכוונה והדרכה רבים 
 מצבם. רבנו מכוונם בעצה טובה. הם גם מביעים לפעמים צער וכאב על

  תומכי תורה שיחי' התאונן באוזני רבנו כי נדב בנינים רבים לישיבות, ואיןנגיד מ
 לישיבה ואח"כ ביקשלבעלי המוסדות הכרת הטוב כלפיו, לדוגמא הוא נדב בנין 

כי  להכניס בחור טוב בינוני, ולא מצוין, ולא הסכימו, היכן הכרת הטוב?! כמו כן סיפר
 עמו. פלוני למד אתו בחברותא וכאשר גמר לקבל את הכסף פתאום אין לו זמן ללמוד
 הם עושים לך טובה, כי על ידי זה, כל החשבון ישולם לך בעולם הבא, ואדרבא

 ורגיל[ך, זה חלק מהשכר הגדול של המצוה שיש לך צער מכהנהגתם אתך באופן 
 .]ה פ"ח ה"ו כדון איכא אגר טוב ע"שרבנו להראות דברי הירושלמי בפא

 מה לומר בדינר על החזקת התורה?
 תאמר להם שהחפץ חיים ]שמירת הלשון ש"ג פ"ו[ כתב שהללו המחזיקים תורה

 -במחיצת תלמידי החכמים לעתיד לבוא הם יידעו ללמוד, שהרי כתוב שיישבו 
 "בצל החכמה בצל הכסף" ואם לא יידעו ללמוד איזה שכר יש להם בכך, זה עונש,

 - רבנו אמר זאת בשמחה גדולה רבה כמי ששמח בשבילם על כורחך שיידעו ללמוד.
 כמה טוב יהיה להם שיידעו ללמוד!

רבה'  ר 'תודהנכנס פלוני לחדר ואמר, כי בעבר הרב קנייבסקי אמר לו אל תתרגל לומ
העצומה   על תרומה שאתה מקבל, כי הגביר הוא זה שצריך להודות לך על הזכות

"תזכה למצוות".   שאתה זיכית אותו. מה שאתה כן יכול, זה לברך אותו וכגון לומר לו:
אע"פ   ]לא יבקש תודה שהעשיר[ך, אבל נכון שכך היה צריך להיות אינני זוכר שאמרתי כ
המעניקים מכספם למען   שום איסור לומר תודה לתומכי תורה שבוודאי על פי דין אין

 עולם התורה והעניים שבישראל.
 אבל הנה בברכת כהנים שזו מצות עשה והכהן חייב בה, מ"מ כתב במשנה ברורה

  אבל לא כתוב תודה, אלא שנותן לושהמנהג לומר לכהנים יישר כוח, השיב רבנו: 
 ברכה. 'יישר כוח' זו ברכה.

 משאלותיך)(כל 



  
  לבעל האילת השחר מרן הגראי"ל שטימן זי"ע השלישי יום היארצייטל 

  
  בלימוד טעם
 את וביקש א"שליט קניבסקי ח"הגר למרן נכנס יהודי
  .ללמוד חשק לו שיהיה ברכתו
 וכי ושאלו א"שליט הוניגסברג גדליה ר"הג לנכדו מרן פנה
  ?ללמוד חשק שיהיה כדי ברכה צריך

 ל"הגראי י"רה למרן הוניגסברג ג"הגר זאת כשסיפר למחרת
 מי דרק: ואמר א"שליט רבנו התבטא א"שליט שטינמן
 א"שליט ק"הגרח כרבנו עבירה טעם מעולם טעם שלא
  !ללמוד חשק לאדם שאין מציאות שיש להבין מסוגל איננו

 מדבש מתוקה התורה דהלא ואמר א"שליט רבנו והוסיף
 ומתוקים רב ומפז מזהב הנחמדים" כדכתיב צופים ונופת
 כ"וא, התורה כמתיקות מתיקות ואין" צופים ונופש מדבש
  ?בתורה עריבות על בוקר כל מתפללים אנו מדוע
 הוא שיכול ר"היצה של הגדול כוחו את מכך רואים אלא
  !למר אותו ולהפוך בעולם מתוק הכי הדבר את לקחת
 בבית ביקרה ה"ע שטינמן שהרבנית שנים לפני פעם היה

  . א"שליט ק"הגרח רבינו אשת ה"ע קניבסקי הרבנית
 מסכת על רבינו של ספרו למה לשואלה ביקש והוא

 כשאר השחר אילת ולא' ומשפט חסד' נקרא סנהדרין
  ?ספריו
 זה אחד וטעם לומר יכולה אחד, טעמים' ב שיש: השיבה
 וזה שהיות לומר שיכולה והטעם, לומר יכולה שלא סוד
 למוכרי קל יותר שיהיה כדי הכרכים משאר דק יותר ספר

 מחיר זה השחר אילת ספרי שבכל, המחיר לדעת הספרים
  . שונה מחיר וזה, אחיד
  .האותיות בגלל הוא השני שהטעם נודע זמן לאחר
 ב"הכ כל לאדם שיהיה בספרים ענין שיש רבינו שאמר
' אתבונן מפקודיך' 'השחר אילת[' ספריו בשמות אותיות

 מסכת על חיבורו שיצא לכך'] ומשפט חסד' 'ומגיני עוזי'
' הגמ דברי פ"ע( מצינא לא בשיתא לקרותו בתחלה חשב נדה
 אות חסר היה כי) מצינא בשיתא מצינא לא בארבעה' ב ד"קי מ"ב
  '. הגן עץ פרי' לו קרא לבסוף, אותיות ב"הכ להשלמת' צ

 שנעשה חסד על" ומשפט חסד" הספר לקריאת טעם ועוד
  '.במשפ אז

 דרכו שפילס ל"זצ פרצוביץ נחום רבי הגאון על סיפרו
 שעסקו הבחורים מן ושנים, המדרש בית קדמת לכיוון
 ועומד קרוב שהוא בו הבחינו חולין בשיחת עת באותה
 נוכח מתנדנדים החלו ומיד תיכף. פניהם על לחלוף

 מושבם למקום ממש ונראה סמוך ובהגיעו הסטנדרים
 סר נחום ורבי. רבנן תנו, אי אי אי, רבנן תנו, מנגנים החלו

 נדרים מסכת בכל אבל, אי אי אי באזניהם ולוחש אליהם
  .רבנן תנו אחת פעם ולו אין] אז שלמדו המסכת שזה[

 קניבסקי חיים רבי דהגאון קמיה זו עובדה כשסיפרו
 את עצם מהסיפור שנהנה בעליל נראה והיה, א"שליט
  עיניו

  עליו שומר שמלאך רגישה
 שהיה זמן שהיה אמר שרבינו: א"שליט ק"הגרח לרבינו סיפרו
 בימי נפשות סכנת במקום בברלין הרכבת בתחנת שעות כמה

 ששמר מלאך עמו שהיה בחוש והרגיש, השניה העולם מלחמת
  . עליו
 אית אדם ב, ב ק"ב עי. [מלאך יש אחד לכל, ח"הגר רבינו הגיב
, ממנו בורחים הם מעשיו את שמקלקל ומי] י"ובפרש מזלא ליה

 את בחוש והרגיש המלאך עמו נשאר לכך קלקל לא ורבנו
  )תודה מנחת( המלאך
 מיד מקבלים ק"להגרח שאלה שכששואלים מרבינו שמעתי
 שבת' בגמ שכתוב מה נאמר ועליו, מ"בכ וברורה טובה תשובה

 הדבר לך ברור אם, את אחותי לחכמה אמור' ב ה"קמ דף
  '.וכו, לך אסורה שהיא כאחותך
 שהוא לי והסביר, נוטה דעת ק"הגרח של ספרו לי הראה רבינו
 ואם, להשיב כדי היטב בזה' לעי צריך מכתב לו מגיע כאשר
 תפיסה לו יש ק"הגרח אבל, מהר כך כל יגמור לא' לעי יתחיל
 הוא ולכן, טיפה מאבד שאינו סיד בור והוא, נפלא וזכרון מהירה
  .מהר לענות יכול

 שיש גדולה בחנות לעובד דומה הדבר למה משל מרבינו שמעתי
 שזה כיון, מונח והיכן דבר כל של מחירו וזוכר פריטים אלפי בה

 ק"הגרח רבינו לענין הדבר כן, בראשו לו שיש מה וזה פרנסתו
 הדבר וזהו, בראשו לו שיש מה זה כי התורה את וזוכר שיודע
  .אותו שמעניין היחיד
 שכותבים ספרים בהרבה רואה שאני, שאמר מרבינו שמעתי
 למרי צריכים הכל עליו ונאמר, העינים את להם האיר ק"שהגרח
  ').א ד"י הוריות. (חטיא
, לאחותו הביא אביו של הספרים את ק"הגרח הנהגת את תראה
 הנהגת להיות צריך איך מכך ללמוד יש, לאחותו הביא שיכל מה
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חש באזניהם אי אי אי, אבל בכל מסכת נדרים אליהם ולו
 [שזה המסכת שלמדו אז] אין ולו פעם אחת תנו רבנן.

כשסיפרו עובדה זו קמיה דהגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א,  
והיה נראה בעליל שנהנה מהסיפור עצם את עיניו, וכמו  
העביר את כל מסכת נדרים מול עיניו, לפתע ננער ולחש 

רבנן'. אמנם כן אין 'תנו רבנן' בנדרים אבל יש 'דתנו רבנן'.
מאן תנא להא דתנו רבנן נדר לחמישה בני אדם והותר לאחד 

 מהם הותרו כולן (בנדרים כז ע"א).
ו בהתפעלות עצומה עובדה זו לרבנו שליט"א, ואמר על סיפר

כך ראש הישיבה מה אתם מתפעלים והלא זו המכולת שלו. 
וביאר דבריו בתוספת נופך: האם מישהו מאתנו מתפעל 

מונח כל  מבעל מכולת המכיר את כל תכולת חנותו היכן
מוצר ומה מחירו המדוייק בודאי שלא. וכל זאת למה כי הוא  

ת שלו זה החיים שלו. ואצל ר' חיים הגמרא  חי את המכול
 )ובץ ישורוןקוהמפרשים הוא הוא המכולת שלו. (

 
  שהיה זמן שהיה אמר שרבינו: א"שליט ק"הגרח לרבינו סיפרו
 בימי נפשות סכנת במקום בברלין הרכבת בתחנת שעות כמה

 ששמר מלאך עמו שהיה בחוש והרגיש, השניה העולם מלחמת
 . עליו
  אית אדם ב, ב ק"ב עי. [מלאך יש אחד לכל, ח"הגר רבינו הגיב
,  ממנו בורחים הם מעשיו את שמקלקל ומי] י"ובפרש מזלא ליה

 את בחוש והרגיש המלאך עמו נשאר לכך קלקל לא ורבנו
 )תודה מנחת( המלאך
 מיד מקבלים ק"להגרח שאלה שכששואלים מרבינו שמעתי
 שבת' בגמ שכתוב מה נאמר ועליו, מ"בכ וברורה טובה תשובה

 הדבר לך ברור אם, את אחותי לחכמה אמור' ב ה"קמ דף
 '.וכו, לך אסורה שהיא כאחותך
 שהוא לי והסביר, נוטה דעת ק"הגרח של ספרו לי הראה רבינו
  ואם, להשיב כדי היטב בזה' לעי צריך מכתב לו מגיע כאשר
 תפיסה לו יש ק"הגרח אבל, מהר כך כל יגמור לא' לעי יתחיל
  הוא ולכן, טיפה מאבד שאינו סיד בור והוא, נפלא וזכרון מהירה
 .מהר לענות יכול

 שיש גדולה בחנות לעובד דומה הדבר למה משל מרבינו שמעתי
  שזה כיון, מונח והיכן דבר כל של מחירו וזוכר פריטים אלפי בה

  ק"הגרח רבינו לענין הדבר כן, בראשו לו שיש מה וזה פרנסתו
 הדבר וזהו, בראשו לו שיש מה זה כי התורה את וזוכר שיודע
 .אותו שמעניין היחיד
 שכותבים ספרים בהרבה רואה שאני, שאמר מרבינו שמעתי
  למרי צריכים הכל עליו ונאמר, העינים את להם האיר ק"שהגרח
 ').א ד"י הוריות. (חטיא
,  לאחותו הביא אביו של הספרים את ק"הגרח הנהגת את תראה
 הנהגת להיות צריך איך מכך ללמוד יש, לאחותו הביא שיכל מה
 .  ח"ת
 


