
פרשת שמות

אוגדן עלוני השבת



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

 
 

 
 

   
 

 
  

 

   
 

  

  

                                     

 
 

 
 

   
 

 
  

 

   
 

  

  

                                     

שמע רבי שלום את הדברים והזדעזע עמוקות. הוא מיהר להיכנס למיטתו 
ובכה ממושכות, כשלאחר לבטים רבים גמלה בלבו ההחלטה להטיל את 
כל כוחותיו למערכה, ולהתאמץ בכל כוחו להצליח בלימודים, כדי שלא 

יצא ממנו נגר... 

סיפורים שנשמעו מפיו של ראש ישיבת 'קול תורה', הגאון הגדול רבי שלום פוברסקי זצ"ל 

יעקב א. לוסטיגמן 

את שנות ילדותו המוקדמות זכה הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל, 
לעשות בעיירה הליטאית ברנוביץ, עירו של הגאון רבי אלחנן וסרמן 

זצ"ל הי"ד, שכיהן אז כראש הישיבה בעיר. 
סמוך  הכנסת,  בית  של  ב'מזרח'  אלחנן  לרבי  לו  היה  קבוע  מקום 
רבי אלחנן  נותר במרווח שבין מקומו של  צר  וחלל  לארון הקודש, 

לבין ארון הקודש. 
היה  נוהג  בשנים,  רך  ילד  שבהיותו  פוברסקי,  הגר"ש  סיפר  לימים 
להידחק בין רבי אלחנן לארון הקודש בשעות התפילה בבית הכנסת, 

שם מצא מסתור שבו נהנה להתחבא.
מלחמת  של  השחורים  בענניה  אירופה  שמי  התכסו  שנים  באותן 
סבלו  ובמיוחד  הלבנה,  היבשת  על  ירד  רב  סבל  השנייה.  העולם 
היהודים, שהפעם גם התמודדו מול מזימתו המרושעת של הצורר 

הנאצי ימ"ש, להשמיד את העם היהודי כליל, חלילה וחס. 
הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל, לימים ראש ישיבת פוניבז', נאלץ ליטול 
את  עמו  נוטל  כשהוא  חתחתים,  לדרך  ולצאת  הנדודים  מקל  את 
רעייתו ואת ילדיו, בהם גם בנו הגדול וממלא מקומו בראשות ישיבת 
פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ולהבחל"ח, בנו 
רבי שלום זצ"ל, כמו גם הבן השלישי ר' חיים יבלחט"א, ובתו אשת 

הגאון רבי ברוך פינס זצ"ל. 
נדדה המשפחה והגיעה לווילנא הבירה, שם שהתה יחד עם פליטים רבים 
המחנות  בין  העת  באותה  לפליטה  שנותרה  בעיר  מחסה,  להם  שמצאו 
היריבים, עד להפרתו של הסכם ריבנטרופ-מולוטוב על ידי הנאצים ימ"ש. 

מעניין לציין, כי מאחר ורבי שלום לא הספיק ללמוד קריאה בחיידר 
בגלל גילו הצעיר, ביקש אביו מהרבנית של הרב מבריסק שתלמד 
אותו קרוא וכתוב, וכך אכן היה, וכל ימיו היה רבי שלום מלא הכרת 
ידיעת  לכל  הבסיס  את  אותו  שלימדה  חבר,  אשת  לאותה  הטוב 

התורה שלו.
"למדנו במקום שבו יכלו הקומוניסטים להפתיע אותנו", סיפר רבי 
שחמט  לוח  השולחן  על  מונח  היה  "ולכן  שיחו,  לבני  זצ"ל  שלום 
באופן קבוע, כדי שאם ייכנסו חלילה חיילים קמוניסטים או אנשים 
והספרים  הדפים  את  להחביא  מיד  נוכל  לנו,  מוכרים  שאינם  זרים 

ולשחק כביכול שחמט, להסיר כל חשד". 
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בעת ששהה בווילנא, סיפר, זכה להשתתף גם במסע ההלוויה של 
גאון ישראל רבי חיים עוזר גרודזנסקי, אליה לקחה אותו אמו מרת 

צפורה ע"ה. 

מווילנא נדדה המשפחה לרוסיה, ולאחר נדודים רבים זכתה לעלות 
לארץ הקודש. 

סיפר רבי שלום זצ"ל, שאביו רבי דוד זצ"ל נוהג היה להאריך מאוד 
בסעודות השבת בתקופת הנדודים ההיא, ובמיוחד כשהיו באזורים 

שתחת שליטתם של הקומוניסטים. 
שסעודות  לכך  לב  שלום  רבי  שם  הקודש,  לארץ  שהגיעו  לאחר 
השבת הפכו קצרות יותר, ושאביו הפסיק להאריך כל כך באמירת 
הזמירות בשירות ותשבחות, ושאל אותו מה על ככה ומדוע שינה 

ממנהגו הקודם. 
השיב רבי דוד כי בהיותו תחת שלטון הקומוניסטים, חשש לגורלם 
הרוחני של ילדיו, ומאחר ולא יכול היה לדעת מה ילד יום, ואם ילדיו 
ינותקו ממנו בכח הזרוע חלילה וחס, החליט להשקיע כוחות גדולים 
מאוד ביצירת הווי יהודי של שמירת שבת ושירת זמירות וכדו', כדי 
שייחרטו הזיכרונות הללו בלבם של הילדים הרכים, ואם חלילה וחס 
הם יתגלגלו ויגיעו למקום שבו לא יהיה אפילו זיק של יהדות, לכל 
לזכור  להם  ותסייע  בלבם,  לוהטת  הזאת  הגחלת  תישאר  הפחות 

מאין באו ולהיכן הם צריכים לשים את מגמתם. 
"ולכן אינני  "כאן בארץ הקודש הוסר החשש", אמר רבי דוד לבנו, 

צריך עוד להאריך כל כך בסעודות השבת ובשירת הזמירות". 
יצחק ברוורמן,  ר'  את כל הסיפורים הללו שמענו מפיו של הרה"ג 
אשר זכה לשמוע אותם מפיו של רבי שלום פוברסקי זצ"ל בעצמו, 
בעת שרשם מפיו שיחה מיוחדת אותה פרסם במוסף 'שבת קודש' 

בעיתון 'יתד נאמן', בו הוא כותב כבר שנים רבות. 
אבל הסיפור העיקרי ששמענו מפיו של הרב ברוורמן, הוא זה שנביא 

להלן, וכך הוא מספר משמו של הגאון רבי שלום זצ"ל. 
ברבי שלום, שהגיע לארץ עם  נתנו את אותותיהן  שנות המלחמה 
של  במצב  ילדותו  שנות  כל  את  שבילה  לאחר  בלבד,  בסיסי  ידע 
לשבת  בלי  מלמד,  ובלי  תורה  תלמוד  בלי  מפניה,  ובריחה  מלחמה 

בכיתה עם ילדים נוספים ובלי להיבחן על ידיעותיו. 
אביו רבי דוד לימדו תורה, יחד עם אחיו הגדולים ממנו, אמו ניסתה 
גם היא ללמד אותו מעט, אבל כולם היו טרודים בניסיון לשרוד יום 
נוסף בצל המלחמה הנוראה, ולא היה להם כמעט פנאי ללמד אותו 

חכמה ודעת. 
כשהגיעו ארצה והתיישבו בתל אביב, חיפש רבי דוד ומצא תלמוד 
בכיתה  כמובן  ששובץ  שלום,  רבי  בנו  את  שיגר  אליו  ראוי,  תורה 

נמוכה יחסית בגלל רמתו הלימודית. 
עברה תקופה לא מבוטלת, והאב שעקב בדאגה אחר מצבו הלימודי 
חכם  שהיה  הילד  ולפיה  נמנעת,  הבלתי  למסקנה  הגיע  בנו,  של 
ומפולפל מאוד, אינו מנצל את הכישרונות שלו כראוי, ואינו מנסה 

להדביק את הפער בינו ובין חבריו בני גילו. 

ביום מן הימים החליט רבי דוד לנקוט בצעד חריג מאוד. במקום להוריד 
את בנו לכתה נמוכה יותר, הוא הקפיץ אותו בכמה כתות ושיבץ אותו 

ללימודים בישיבה קטנה... ישיבת 'היכל התלמוד' בתל אביב. 
'לתפוס  שלום  רבי  לבנו  יגרום  הגדול  האתגר  שאולי  סבר  דוד  רבי 
שרבי  נראה  בלימוד.  כוחותיו  כל  את  ולהשקיע  בידיים,  עצמו'  את 
דוד האמין בכל לבו, שלבנו הקטן יש יכולת להצליח ולעמוד באתגר 

הגדול הזה, ורק היעדר הרצון הוא שגורם לו לדשדש בלימודים. 
ופגש  א',  בשיעור  ללמוד  עשר,  כבן  אז  שהיה  שלום,  הילד  נכנס 
למדו  כבר  מאוד  צעיר  שמגיל  ו-15,   14  ,13 בני  ממש  של  בחורים 
ולא  המלחמה,  מוראות  את  בילדותם  חוו  שלא  בחורים  בחיידר. 
פליט  הוא,  והנה  הנאצי.  המשטר  מאימת  שנים  במשך  נמלטו 
המלחמה הליטאי, הצעיר מהם בכמה שנים, אמור להתמודד מולם 

ולהדביק את הקצב שלהם... 
בהתאם  להגיב  ובמקום  כוחותיו,  מכפי  גדול  לו  נראה  היה  האתגר 
למצופה, הוסיף רבי שלום לשקוע בעצמו, ולא הצליח להדביק את 

הפער הגדול. 
באחד הלילות, שב רבי שלום מהישיבה לבית הוריו, והנה קולטות 
הפחות  לכל  כך  לאוזניו,  להגיע  נועדה  לא  שלכאורה  שיחה  אוזניו 
משוחח  אביו  את  שמע  שיחה  אותה  ובמהלך  העת,  באותה  סבר 
את  לשלוח  להמשיך  אם  בדעתו  חוכך  שהוא  לה  ומספר  אמו  עם 
הנגר  ל'סטולר',  אותו  לשלוח  עדיף  שאולי  או  לישיבה,  שלומ'קה 
את  שלומ'קה  ילמד  שם  אולי  הרחוב,  בקצה  שלו  המלאכה  שבית 
מקצוע הנגרות כשישמש כשוליית הנגר במשך כמה שנים, וכשיגדל 
יוכל לפרנס בכבוד את משפחתו, שהרי תלמיד חכם  ויהיה לאיש, 

ממילא הוא לא יגדל כנראה, ולפחות שיהיה נגר טוב... 
שמע רבי שלום את הדברים והזדעזע עמוקות. הוא מיהר להיכנס 
בלבו  גמלה  רבים  לבטים  כשלאחר  ממושכות,  ובכה  למיטתו 
כוחו  בכל  ולהתאמץ  למערכה,  כוחותיו  כל  את  להטיל  ההחלטה, 

להצליח בלימודים, כדי שלא יצא ממנו נגר... 
שיפתח  עולם,  לבורא  לבו  בכל  ומתפלל  בוכה  שלום  רבי  היה  וכך 
התפילות  פעלו  ואכן  הקדושה,  בתורה  עיניו  את  ויאיר  לבו  את 
והחל  החכמה,  מעיינות  לו  נפתחו  בבוקר  ולמחרת  והמאמצים, 
חבריו  כל  על  והתעלה  הפער  את  שהדביק  עד  בלימוד,  להתעלות 
ונכנס  שנה   13 לו  שמלאו  לפני  ועוד  שנים,  בכמה  ממנו  המבוגרים 
בנועם עול התורה והמצוות, כבר החליט אביו רבי דוד להעביר אותו 
- כבר לא  לישיבה גדולה, ישיבת פוניבז', משום שהישיבה הקטנה 

הספיקה עבור התלמיד החכם הצעיר. 
התעלותו של רבי שלום נמשכה עוד ועוד, עד שהפך לאחד מגדולי 
תלמידי החכמים שבדור, וזכה להתמנות כראש ישיבת 'קול תורה', 

ולהעמיד תלמידים הרבה. 
"אי לאו האי יומא", אמר רבי שלום לעת זקנתו, כשהוא נזכר באותו 
יום בו הציע אביו לשלוח אותו ללמוד נגרות, "אי לאו האי יומא, כמה 

שלום איכא בשוקא...". 
תודתנו להרה"ג ר' יצחק ברוורמן שליט"א, שנהג בנו טובת עין וסיפר 

לנו את הסיפורים ששמע מפיו של הגר"ש זצ"ל. 

המשך בעמוד 26
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"מחנך טוב צריך 80 אחוז לא לראות!". שאלתי אותו: "ואם אני רואה?", 
וענה לי: "אז אל תראה". המשכתי לשאול: "ואם בכל זאת ראיתי?", ענה 

לי: "תחשוב שלא ראית!". חזרתי ושאלתי: "התלמיד הלא רואה שראיתי, 
ואם אני לא אגיב אולי ילמדו מזה, מדשתק משמע ניחא ליה?". מרן הרצין 

ואמר: "אל תהיו כאלו בעלי גאווה!"...

ההכוונה המיוחדת של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל: איך בונים ישיבות וכיצד מחנכים?

"ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים" )שמות א', כ"א(

כשאנו קוראים בפרשת השבוע על חכמתם וצדקותם של המיילדות, 
כדאי  ומלכות,  לוויה  כהונה,  בתי   – בתים"  להם  "ויעש  של  השכר  ועל 
זצוק"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  המיוחדת  ההכוונה  את  לקרוא 

לראשי ישיבות ומשגיחים, איך בונים ישיבות וכיצד מחנכים.
הגדולה  הישיבה  ראש   – שליט"א  בלום  רפאל  רבי  הגאון  מספר  וכך 
זצוק"ל,  מרן  של  והדרכתו  בברכתו  הוקמה  שישיבתנו  "זכינו  עפולה: 
מרבן  והדרכה  הכוונה  לקבל  נכנסנו  הישיבה  של  הראשונים  ובימיה 
של ישראל, בענייני חינוך והנהגת הישיבה. שאלנו בתוך הדברים, איך 
והניסיונות  נחזק את הדור הצעיר בדרכי ההתמודדות עם היצר הרע 

המיוחדים של הדור הזה?
לדור  מיוחד  הרע  יצר  שיש  חושבים  "אתם  ואמר:  חייך  זצוק"ל  מרן 
הזה?! יצר הרע היה בכל הדורות!!!". המשכנו וביקשנו ממרן, את הדרך 
בה נעזור לבחורים צעירים בהתמודדות מול היצר הרע. אז הרים הוא 
את עיניו ושאל בחיוך: "מה אתם חושבים, שהיצר הרע הוא כמו עמלק 
שאפשר לקחת חרב ולהרוג אותו?", ולאחר שלא הרפינו, מרן זצוק"ל 
נענה והשיב שהדרך לנצח את היצר הרע היא: "רק בשקיעות בתורה! 

אין משהו אחר!".

המקום  בעלי  באו  במבנה,  בשכירות  שכנה  שהישיבה  לאחר  שנתיים 
וטענו שאינם מוכנים להמשיך ולהשכיר את המקום, ודרשו שנקנה את 
הבניין, או שנצא ונחפש מקום אחר. ניגשנו למרן וסיפרנו שכדי לרכוש 
1.5 מיליון ש"ח.  את המבנה, אנו צריכים להשיג הלוואה בנקאית של 
ושאלנו האם לקחת הלוואה בנקאית עבור מטרה נעלית זו. מרן זצוק"ל 
שאל אותי: "יש לכם מהיכן להחזיר?", טענתי בפניו: "הלא קיימא לן 
שהארון נושא את נושאיו?", אולם הוא לא הסכים לשמוע, והשיב: "אל 

תהיה גנב"...
– "הלא כולם כך עושים?", ואז הוא לקח לי את היד  המשכנו ושאלנו 
ואמר שוב: "אל תהיה גנב, אל תהיה גנב!". וכששאלתי: "אם לא נקנה 
את המבנה מה יהיה עם הישיבה, מה יעשו הבחורים?" ענה: "לבחורים 

יהיו הרבה מקומות שיכולים ללמוד. אתה אל תהיה גנב!"...

ועוד מעשה מימיה הראשונים של הישיבה: יהודי פלוני שנטל על עצמו 
קצרה  תקופה  לאחר  הודיע  הישיבה,  החזקת  של  הכלכלי  העול  את 
שאינו יכול להמשיך ולשאת בעול. לא ידענו את נפשנו וחששנו מאוד 
לגורל הישיבה, קמנו ונסענו לאבי הישיבה, מרן זצוק"ל וסיפרנו לו על 

כך.
נענה מרן זצוק"ל ואמר לי: "אם הוא לא רוצה להחזיק – אתה תחזיק 
את הישיבה!". הייתי בהלם מוחלט, וטענתי לו שהגעתי לכהן בישיבה 
הרב  מרן  "גם  לי:  השיב  הוא  'שנורר'.  להיות  ולא  תורה,  בהרבצת 
הרב  לא  ש"אני  אני,  הגבתי  כך  על  ללמוד"...  רצה  זצוק"ל  מפוניבז' 
וגם להישאר שקוע בלימוד".  יכול היה גם לאסוף כסף  מפוניבז'. הוא 
ומרן ענה: "אדרבא, אתה תצטרך להיות גם שנורר וגם שקוע בלימוד!". 
ניסיתי לומר בתחנונים, שהלא איני יודע לגייס כספים – אך מרן זצוק"ל 
ביטל את הטענה הזו: "מעולם לא שמעתי שיש אוניברסיטה ל'שנור', 

זה לא מסובך, דופקים ופושטים את היד"...
'תורה  ישיבת  מרבני   - שליט"א  צוקר  מאיר  יחיאל  רבי  הגאון  גם 
בין צוות המשגיחים בישיבת  בתפארתה' מספר:  "לאחר שהתמניתי 
'תורה בתפארתה', כשניגשתי למרן זצוק"ל להתברך, אמר – על משקל 
שם משפחתי: "צוקר איז זיס, מען דארף זיין א זיסער משגיח" – צוקר 

המשך בעמוד 26
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שאלו את הרב שליט"א, ואמר להם: "פנו אליו ותודיעוהו 'בתמימות' כי 
הכרטיס לא 'עבר' ולא יצא הסכום מחשבונו, והאם ברצונו לתרום בכרטיס 

אחר, ולאחר שיענה ב'הן' תבשרו לו על זכייתו בגורל"... תיכף ומיד התקשרו 
אליו, וסיפרו לו שלא היה ניתן לבצע את ה'חיוב', והאם ברצונו לתת להם 

מספר כרטיס שני, אך כבר נתקררה דעתו ואמר: "אם לא עבר – יהי כן, כי כבר 
איני מעוניין לתרום"... ולא ידע כי הם רצו 'לתת' לו, ואכן הפסיד והפסיד...

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על ישועת ד'

"ַוַּיֲאֵמן ָהָעם... ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים" )שמות ד', ל"א(

יצ"ו,  ברק  בני  מתושבי  שליט"א,  פאלאק  מענדל  מהרב  שמעתי 
אליעזר  ר'  )הרה"ח  זקנו  אחות  לדודתו  שאירע  ופלא  נס  מעשה 
פריעדמאן מפה בני ברק, שנלב"ע לפני כמה שנים כשהוא בן ק"ב 
דבר  וזה  המלחמה,  בימי  הזעם  בשנות  מארקאוויטש  מרת  שנה( 
אונגארין ערכו  המעשה: כשנכנסו הרשעים לעירם אשר במדינות 
ובעתה,  בפחד  ויראה,  באימה  שם  עומדים  הכל  והיו  סלקצי',  שם 

מתוך ידיעה מה עומד לעלות בגורלם... 
באותה שעה עמדה האשה ושיננה לעצמה שוב ושוב – "לישועתך 
דבריה  והיו  חלילה,  וחוזר  ה'"...  קיויתי  "לישועתך  ה'"...  קיוויתי 
נשמעים גם באזני הרשע שהיה ממונה עליהם. והנה, מבטא שפתיה 
היה כמנהג המקום, ולכן היה נשמע תיבת 'קיויתי' מלעיל – בהדגשה 
על אות ק' של קיויתי, כשבשפת הגויים בלשון אונגרי' - משמעות 
'לשון  הבין  שלא  הרשע  מכאן'.  ויחלצני  יוציאני  'מי  היא  זו  תיבה 
'מי  ושוב  שוב  לעצמה  חוזרת  זאת  שאשה  לעצמו  חשב  הקודש' 
יוציאני מכאן... מי יחלצני מכאן...'. מכיוון שכן נכמרו רחמיו ונענה 
אותך  אוציא  'אני  שמשמעותו:  קויתיעהם"...  "איים  בשפתו  אליה 
ואחלץ אותך מכאן', וכה אמר לה: "אעשה עצמי כמי שאינו רואה, 

שאי רגלך לברוח למרחק מרחקים כפי יכולתך".
במרוצה  ופתחה  חושים,  נחלצה  והיא  ראה'  'לא  הגוי  זה  הווה,  וכך 
כל עוד נשמתה באפה, הגיעה לבית הכובסים )מכבסה( של נכרים 
ביקשה לעבוד שם ונתקבלה, שם עבדה עד תום המלחמה, כשנפשה 

נשארת לה לשלל מתוך כל בני המשפחה... 
והכל  בליעה"ר,  לתפארת  משפחה  והקימה  לארה"ב  היגרה  משם 
'לישועתך  אומרת:  היא  נמצא,  ה'".  קיויתי  "לישועתך  אותו  בזכות 
קיויתי' לפני הקב"ה, ואכן אותו 'קיויתי' פעל פעולתו הטובה, וגרם 
שהקב"ה שמע 'אנקת אסיר' והנהיג עולמו בהשגחה פרטית, שאותו 

'קיויתי' יוציאה ממסגר וממוות לחיים.
מעשי  אבות,  )תורת  זי"ע  מקאברין  משה  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
אבות, קלה( וז"ל: פעם אחת ראה יהודי אחד שרוי בעצב גדול, ושאל 

אותו מה זה ועל מה זה, וסיפר לו האיש ממצבו הקשה, אמר לו מרן 
לישועתך  שיאמר  צריך   - במיצר  שרוי  כשהוא  ישראל  "איש  ז"ל: 
ה' לישועתך,  קויתי  יאמר  יותר  ואם במצבו נעשה חמור  ה',  קויתי 
ואם מצב רע עוד הרבה יותר יאמר ה' לישועתך קויתי"... )וכלומר, 

שע"י כל אלו האמירות והתקוות יצא מאפילה לאורה(.
הבטחון  בעצמו  ומשריש  ה''  'לישועתך  שאומר  שככל  זה,  ובכלל 
את  עיניו  לנגד  'רואה'  כבר  הוא  הרי   - הקב"ה  אל  יותר  ומתקרב 
זי"ע  מבריסק  הגרי"ז  הגה"ק  בשם  מתאמרא  בזה  וכיוצא  הישועה, 
ורעה  ועשה טוב שכן ארץ  בה'  "בטח  ג-ד(  לז  )תהילים  על הפסוק 
אמונה, והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך", שהפסוק השני מדבר 
ה',  בישועת  הוא  בטוח  כך  שכל   – בביטחון  יותר  גבוהה  מדרגה  על 
זה  ובזכות  הישועה,  באה אליו  כבר  כאילו  מתענג  הינו  עתה  שכבר 

אכן "ויתן לך משאלות לבך".
עוד אמרו בדרך צחות, לאלו המהלכים ומסבבים יומם וליל אודות 
דעם  מיט  דריי  געלט  מיט  דרייען  'אנשטאט  אומרים,  להם  ממונם 
הילוך  תחת   – אנקומען'  בעסער  וועסט  קויתי,  לישועתך  פסוק 
והסיבוב סביב הכסף - עדיף שתסובב עצמך עם הקב"ה בביטחון בו 

ובישועתו וכך תצליח יותר...
זי"ע )הובא  מן העניין לציין מה שסיפר הגה"ק רבי שלמה קאליש 
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חיים  רבי  הגה"ק  אצל  שהה  שפ"א  שלמה'(  'זכרון  הזכרון  בספר 
מבריסק זי"ע, ובישיבתו ב'סעודה שלישית' שמע את הגר"ח יושב 
וחוזר בהתלהבות עצומה כעשרים דקות "לישועתך קויתי ה', קויתי 

ה' לישועתך, ה' לישועתך קויתי"...
והנה נאמר )תהילים כז יד(: "קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה'', 
ונתבאר בגמ' )ברכות לב:( כפל לשון 'קוה אל ה'', שבא ללמד ש'אם 
באו  כי  לומר  ואפשר  יתפלל',  יחזור  נענה  ולא  שהתפלל  אדם  ראה 
חז"ל להורות לאדם שאם קיוה אל ה' ולא נענה, כי לא היה בטחונו 
וגם אם בפעם הראשונה  ויקווה.  יחזור  יתייאש אלא  בשלמות, אל 
לא 'הצליח' הרי בפעם השניה כבר יהיה תקיף יותר בבטחונו. וזהו 
בפעם  אם  שאף  ה'",  קויתי  "לישועתך  באמירת  לשלש  העניין  גם 
- ינסה בשנית ובשלישית, עד  הראשונה לא הייתה תקוותו באמת 

שבסופו של דבר יזכה להגיע לבטחון בהשי"ת.
כללו של דבר, על האדם לחזור שוב ושוב על 'לישועתך קויתי ה'', 
ולהשריש בעצמו בכל מצב שנמצא את התקווה והייחול להקב"ה, 
ועי"ז באמת יוושע מכל צרותיו. והוא על דרך שקוראים את הפרשה 
'שניים מקרא ואחד תרגום', שמרמז בזה על קריאת העניין, ואח"כ 
מתרגם ומפרש לעצמו 'בכל לשון שהוא שומע', ואח"כ חוזר וקורא, 
שעי"ז יוחדר בו היטב ולא ישכח, כך צריך לומר 'לישועתך' ולפרש 
כי  ה'  לישועת  מקווה  הוא  כיצד   - נמצא  שהוא  ב'מקום'   – לעצמו 

תבוא, ושוב יחזור עד שיהיו הדברים חקוקים בעצמותיו...

תפילת  בסדר  קטנה',  )ב'אצבע  החיד"א  הגה"ק  דברי  הם  נחמדים 
שמו"ע( על נוסח הברכה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו 
תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל היום", קשה - מה נתינת טעם 
הוא – "כי לישועתך קוינו כל היום", דממ"נ, אם הם ראויים לישועה - 
למה להם טעם של לישועתך קוינו, והרי מן הדין על הקב"ה לגאלם, 

ואם אינם ראויים מה רווח יש בזה ש'קוינו כל היום'... 
חלק  בפרק  ואיתא  לישועה,  מצפה  אדם  להיות  הוא  דחיוב  ונ"ל, 
יח(:  ל  )ישעי'  שנא'  שכר,  לקבל  כדי  הוא  זה  שכל  צז:(  )סנהדרין 
אין  "אפילו  תהילים(:  )ילקוט  במדרש  ואמרו  לו",  חוכי  כל  "אשרי 
ביד ישראל אלא הקווי כדאי הם לגאולה בשכר הקווי... וזהו אומרו 
שע"י  ה',  קויתי  ישועתך  לזכות  בשביל  ר"ל  ה'',  קויתי  'לישועתך 

הקווי אני זוכה לישועה".
וזאת אנו אומרים ומבקשים – "את צמח דוד מהרה תצמיח", וא"ת 
אפילו  כלומר,   - קווינו"  לישועתך  "כי   – אומרים  לזה  זכות,  לנו  אין 
אין בידינו שום זכות מ"מ הרי 'לישועתך קווינו כל היום', וכדאי הוא 

הקווי להביא לנו הגאולה.
יצאו  התורה  ממוסדות  אחד  שבועות,  כמה  לפני  מעשה  היה  כה 
במגבית גדולה, ו'מתן שכרו בצידו' שכל התורם סכום מסויים - נכנס 
להגרלה על סכום כסף נכבד. בבוא העת נערך הגורל במעמד ראשי 
ומנהלי המוסד ובפיקוח מו"ץ העומד על גביהם, ועלה שמו של פלוני 
בגורל, מיד בדקו מי הוא זה ואיזה הוא בכדי שיוכלו לבשר לו אודות 

זכייתו ולהעביר לו את הכסף, אלא שאז הוברר שהלה לא שילם על 
)קרעדיט  האשראי'  ב'כרטיס  תרם  אלא  במזומן  ההגרלה  כרטיס 
קארד(, ומחברת האשראי לא נתקבל 'אישור' על התשלום... ונמצא 

שהלה לא תרם כלל, ולא היתה לו אלא מחשבה טובה... 
אליו  "פנו  להם:  ואמר  לעשות,  מה  כדת  שליט"א  הרב  את  שאלו 
ותודיעוהו 'בתמימות' כי הכרטיס לא 'עבר' ולא יצא הסכום מחשבונו, 
וכדומה,  אחר  בכרטיס  לתרום  ברצונו  האם  אותו  שואלים  והנכם 

ולאחר שיענה ב'הן' תבשרו לו תוך כדי דיבור על זכייתו בגורל"... 
תיכף ומיד התקשרו אליו, וסיפרו לו שלא היה ניתן לבצע את ה'חיוב', 
ושאלוהו האם ברצונו לתת להם מספר כרטיס שני, אך כבר נתקררה 
דעתו ואמר באדישות: "אם לא – אז לא... אם לא עבר – יהי כן, כי 
ניתק את הטלפון, כשהוא בטוח שהם  כבר איני מעוניין לתרום"... 
רצו 'לקחת' ממנו והצליח לחמוק מידם מבלי 'לתת' להם, ו'הרוויח' 

שלא תרם... ולא ידע כי הם רצו 'לתת' לו, ואכן הפסיד והפסיד...
נוקב לכל תהלוכות החיים, שפעמים  יש בזה מוסר השכל  ובאמת 
'להפסידו',  רוצים  השמים  ומן  הימנו,  'נוטלים'  כי  לאדם  שנדמה 
אך באמת כל 'הפסדים' אלו הם לטובתו הגדולה, שעל ידי זה יזכה 

במתנות הרבה...

זצ"ל, אשר אירע בעת שהותו  רבי מענדל פוטערפאס  הנודע  סיפר החסיד 
ב'סיביר', שם התענה תחת סבלות מלכות רוסיה הרשעה, כי הנה רצו אנשי 
ב'קלפים'  לשחק  אסרו  כן  על  האסירים,  רוח  את  ולדכא  לשבור  השלטון 
)קארטין(. והייתה חבורת אסירים, אשר התאספו ביחד לשחק באיסור, והלך 
אחד והלשין עליהם ברצותו למצוא חן בעיני המפקדים. מיד הגיעו שרי בית 
החוק,  על  העוברים  ה'פושעים'  את  לתפוס  בשביל  רבים,  ושוטרים  הסוהר 
ולהענישם בכל חומר הדין למען ישמעו וייראו, אלא שתיכף בכניסתם נעלמו 
ה'קלפים' כאילו לא היו. החלו לחפש בכל חור ופינה, הפכו את החדר והמיטות 
למצוא את ה'פשע' - אך לדאבון ליבם העלו חרס בידם ולא מצאו אפילו 'זכר' 
לדבר, ויצאו בידיים ריקניות, ושוב חזרו ה'אסירים' לחזור ולשחק כבראשונה... 
גנבים מומחים הנקראים  היו  כי אותם אסירים  הוא,  'סוד' הדברים 
'כייסים', על שם אומנותם לשלוח יד לתוך הכיס או החיק של השני, 
אחזו  עתה  ואף  לב,  שישים  מבלי  מעותיו  צרור  את  משם  ולשלוף 
במנהגם... שברגע שנכנסו השוטרים הכניסו בזריזות את הקלפים 
לתוך הכיס של אחד המפקדים, והלה לא הרגיש בזה כלל, ומשום כך 
לא נמצאו הקלפים בתוך החדר כמובן, ורק כאשר נפנה אותו מפקד 

לצאת מן החדר שוב הכניסו ידם ונטלו את שלהם...
סיים רבי מענדל ואמר, כי למד מכאן מוסר השכל, כי פעמים הרבה 
שהאדם מחפש אחר... ורץ בבהלה לכאן ולשם, ואינו יודע שזה מונח 
בכיסו וברשותו... וכך לענייננו, מצוי מאד שהאדם מתעורר ורוצה 
'להתחזק', והוא תמה לעצמו ואומר מאין אמצא כוחות להתחזק? 
והאמת היא כי 'החיזוק' תלוי רק בך! הוא נמצא בכיסך! יש בך את 

כל הכוחות הנדרשים! איך לך אלא להתחיל לעבוד"...

)לקט מתוך 'באר הפרשה' ויחי תשפא(
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ה'חזון איש' זצ"ל אמר פעם לאחי רבי טוביה שכטר זצ"ל, שהיה מקורב 
אליו מאד: "ודאי הנך רוצה שהילדים שלך יהיו יראי שמים. אתן לך 

עצה לזכות לכך, ספר באזניהם סיפורי צדיקים המעידים על מידותיהם 
והנהגותיהם הטובות" 

הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל, על דרכי החינוך לילדינו

"ְוַשְׂמָּת ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיו" )שמות ד', ט"ו(

ה'חזון איש' זצ"ל אמר פעם לאחי רבי טוביה שכטר זצ"ל, שהיה מקורב 
לך  אתן  שמים.  יראי  יהיו  שלך  שהילדים  רוצה  הנך  "ודאי  מאד:  אליו 
עצה לזכות לכך, ספר באזניהם סיפורי צדיקים המעידים על מידותיהם 
הם  הללו,  הסיפורים  את  ישמעו  בניך  וכאשר  הטובות.  והנהגותיהם 

ישאפו להידמות לגדולי ישראל!".
הבה ניקח לדוגמא את הסיפור הידוע על ה'חפץ חיים', שבילדותו ראה 
היה  הזקן  ייעשה. שואב המים  קונדס שלא  את חבריו עושים מעשה 
נוהג להניח לפנות ערב את הדליים הריקים על יד הנהר, כדי שבשעת 

בוקר מוקדמת יוכל לבוא אל הנהר ולשאוב בהם מים.
את  וממלאים  מאוחרת,  לילה  בשעת  באים  היו  השובבים  הילדים 
הדליים במים, כדי שיקפאו במשך הלילה, ושואב המים האומלל ייאלץ 

לעמול קשות ולנתץ את הקרח, על מנת שיוכל למלא את הדליים.
לבו הזך והטהור של ישראל מאיר הקטן, לא יכול היה להכיל את מעשה 
ההתעללות הזה. הוא חשב על צערו ועל רגשותיו של שואב המים. לכן 
צועד  היה  הוא  בדליים,  מים  למלא  סיימו  שהילדים  לאחר  לילה,  מדי 

בחשאי לעבר הנהר, ומרוקן את המים מהדליים...
ככל  בעיניהם.  הנערצות  לדמויות  להידמות  שואפים  מטבעם  ילדים 
שישמעו יותר סיפורים על התנהגותם של צדיקים, גדולי עולם, בפרט 

כשהיו ילדים, כך הם יעריצו את הדמויות הללו, וישאפו להיות כמותן.
הם  כוחניות,  ועל  גיבורים  על  סיפורים  לילדים  כשמספרים  מנגד, 

לומדים שחזק הוא מי שיודע להילחם, לעמוד על שלו ולנצח.
יש  בכיתה?".  ביותר  החזק  הילד  "מי  ושואלים:  לכיתה  כשנכנסים 
מקומות שיצביעו כולם על אחד הילדים, ויקראו: "יוסי, הוא הילד החזק 

ביותר, הוא נותן מכה אחת, ומשכיב עשרים ילדים ארצה!".
ואני שואל: "הרי סוס יותר חזק ממנו? הרי פיל עוד יותר גיבור מהסוס!".
"יוסי, הוא  ויאמרו:  אשרי הכיתה שתלמידיה יצביעו על אחד הילדים 
על  ולהתגבר  יצרו  את  לכבוש  יודע  הוא  בכיתה,  ביותר  החזק  הילד 
מידותיו. יש לו בלמים, וכשמרגיזים אותו הוא יודע לשלוט ברוחו ולא 

כועס ולא נוקם ולא נוטר!".
כמה טוב לספר לילדים סיפורים על כיבוש היצר, ולטעת בלבם הטהור 
את  הכובש  גיבור  "איזהו  מ"א(:  פ"ד  )אבות  במשנה  חז"ל  דברי  את 

יצרו".
לב(.  טז,  )משלי  עיר"  מלוכד  ברוחו  ומושל  מגיבור  אפים  ארך  "טוב 

מישהו פגע בך? אתה יכול לענות לו, להשיב לו מה אחת אפיים. ומה 
ומחלוקת.  ריב  של  ושנאה,  כעס  של  אש  מתלקחת,  אש  התוצאה? 
אבל אפשר גם אחרת. אפשר להתעלם ולהבליג. אז מה אם אמר איזו 
מילה? אם לא תענה לו ולא תכעס עליו – אתה קונה לך אוהב ומבטיח 

לך אושר ושלווה.
תחשוב רגע: למה ההוא פגע בך? כדי שתיפגע או כדי שלא תיפגע? 
ברור, כדי שתיפגע. אם תיפגע – הפוגע הצליח במשימתו. הוא שמח 
ואתה עצוב. אבל אם לא תפגע, אתה משבש לו את התכנית. במקום 
תוביל  בך,  ולפגוע  שלו  את  להשיג  כדי  המהלך  את  ויוביל  יזום  שהוא 

אתה את המהלך לטובתך, אתה תהיה המרוויח הגדול!
בעצם, זהו עימות בין השכל לרגש. השכל אומר: אל תענה לו; הרגש 
והתפקיד שלנו  אני...  מי  לו  אני אראה  אני לא מסוגל לשתוק,  אומר: 

הוא להשליט את השכל על הרגש.

לא  זו  שלימה,  אינה  אמונתם  אך  בה',  מאמינים  שהם  אומרים  רבים 
רבי שלמה  בנו של  לייב איגר,  יהודה  רבי  ידיעה אמיתית. מסופר על 
החסידות  לעולם  שהתקרב  זצוק"ל,  איגר  עקיבא  רבי  של  ונכדו  איגר 
שנה  לאחר  זצ"ל.  מקוצק  הרבי  של  במחיצתו  לשהות  לקוצק  ונסע 

כאשר שב לביתו, שאלו אביו: "אמור נא בני, מה למדת בקוצק?".
השיב: "למדתי שיש בורא לעולם".

נא,  "אמרי  בשאלה:  אליה  ופנה  הבית  לעוזרת  איגר  שלמה  רבי  קרא 
היודעת את מי ברא את העולם?".
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בשכונת 'אור החיים' בבני ברק, מתגורר יהודי ושמו ר' חיים רייזמן. אביו 
לימד את כל הילדים והנכדים שלו את אגרת הרמב"ן בעל פה. מדוע 

ולמה? משום מעשה שהיה וכך היה:

הרה"ג רבי גואל אלקריף שליט"א, על סייעתא דשמיא וישועות 

"ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְשְׁמעּו" )שמות ד', ל"א(

ניתן  להשתנות,  אמיתית  שאיפה  שעם  הנלמדים,  היסודות  אחד 
לגרום למהפך גדול ולישועה!

בני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה, ואילו היו מתמהמהים 
לפני  רגע  החמישים.  לשער  גם  ח"ו  להידרדר  עלולים  היו  עוד, 

ששקעו בשאול, חזקו ליבם באמונה בה', דבקו בו ונצלו.
אם מכונית מידרדרת לכיוון התהום, היא תתרסק, אבל אם מסובבים 
– אפילו ברגע האחרון – את ההגה, משנה המכונית כיוון, ומתרחקת 
שהם  אף  על  רגע,  באותו  ניצלו  המכונית  יושבי  הגדולה.  מהסכנה 

מצויים עדיין סמוך לתחתית התהום, כי כעת הם בכיוון של עליה.
הקב"ה  להם  שעשה  אלא  בלבד  זו  ולא  הסכנה,  מן  ניצלו  ישראל 
ניסים ומופתים גדולים – היכה עשר מכות במצרים, קרע להם את 

הים, נתן להם את הבאר ואת המן, ועוד.
אדם  לפעמים  ושמחה.  גדול  עידוד  מכך  לשאוב  נוכל  נתבונן,  אם 
לא  עשיתי  דברים  הרבה  כך  כל  ירודה,  כך  כל  בדרגה  'אני  אומר: 

בסדר. מה כבר יצא ממני?'
אומרים לו: "אם תשאף באמת ובתמים להשתנות, ותתפוס מצווה 
אחת או שתיים להתחיל להתחזק בהן ביותר – אתה הופך את המצב 

שלך מן הקצה אל הקצה!".
אפילו קבלה אחת קטנה – כוחה גדול מאד.

בשכונת 'אור החיים' בבני ברק מתגורר יהודי ושמו ר' חיים רייזמן. 
אביו לימד את כל הילדים והנכדים שלו את אגרת הרמב"ן בעל פה.

מדוע ולמה?
משום מעשה שהיה, וכך היה:

הקצינים  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת  בהונגריה  חי  האב 
ההונגרים הגו רעיון 'מבריק' – מאחר שהם פחדו להתקדם בשדות 
מוקשים, לקחו להם יהודים כדי 'לבדוק' את השטח. הקצין ההונגרי 
היה  אם  מאחור.  מחכה  והיה  צעד!",  "קדימה,   – פקודה  נותן  היה 
ההונגרי  ידע  נהרג,  לא  היהודי  אם  נהרג.  היה  היהודי  בדרך,  מוקש 

שניתן לצעוד באותו מסלול בבטחה.
ושוב  שוב  ונחשף  הונגרי,  לקצין  צמוד  היה  רייזמן  הרב  של  אביו 
לסכנות החמורות. מקובל, שאדם שאומר את אגרת הרמב"ן – כל 
אותו יום שאמרה, לא יהיה לו שום נזק. האב שינן את אגרת הרמב"ן 

בעל פה בכל יום, ועבר את כל שדות המוקשים בשלום.
לשכרה.  ושתו  במסיבה  ההונגרים  הקצינים  כל  ישבו  אחת  פעם 

היה  לא  מסויים.  לשטח  למהר  שעליהם  הודעה,  התקבלה  לפתע 
לקצין זמן לקרוא ליהודי שילך לפניו. הקצין ההונגרי רץ ראשון, עלה 

על מוקש, ונהרג.
מצווה  לא  קטנה,  אחת  קבלה  עליו  קיבל  רייזמן  הרב  של  אביו 

מדאורייתא ואפילו לא מדרבנן. הוא רק התחזק בדבר אחד, וניצל!
הקב"ה  דרכו,  את  להיטיב  ומתחיל  באמונה  מתחזק  אדם  כאשר 

שולח לו סייעתא דשמיא גדולה.

עלינו לדעת כי כל מצוה, אף זו הנראית קטנה לכאורה – חשיבותה 
גדולה מאוד.

לא רק למצווה אחת יש חשיבות גדולה והשפעה גדולה, אלא אף 
להנהגה טובה ולהידור בכבוד הזולת, וגם על כך נביא מעשה שארע 

עם ה'חפץ חיים' זצ"ל. 
'מגיד'  ה'מגידות'.  ממקצוע  שהתפרנסו  יהודים,  היו  ימים  באותם 
והעיירות, היה מגיע לבתי הכנסת, דופק על  בין הערים  היה עובר 
שהיה  לאחר  דרשה".  לכם  לומר  ברצוני  "רבותי,  ואומר:  השולחן 
מסיים את הדרשה, היה מסתובב בין המתפללים ומקבל מהם שכר 

על דרשתו.
מגיד אחד הגיע לבית הכנסת שבעיירה, ועמד לדרוש. באותה עת 
הייתה לדרוש  חיים'  חיים'. דרכו של ה'חפץ  גם ה'חפץ  הגיע לשם 
השאר  ובין  וחיזוק,  תיקון  שצריכים  דברים  על  המתפללים  באוזני 
היה  הדרשה  לאחר  הרע.  מלשון  השמירה  חובת  על  מדבר  היה 

ה'חפץ חיים' מוציא את ספריו, והאנשים היו קונים.
כאשר ראה המגיד שה'חפץ חיים' הגיע, הבין שלא ראוי לו לדרוש 
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ידוע שכ"ק מרן האדמו"ר מוויזשניץ-ירושלים שליט"א, מתעתד לעבור לעיר 
לייקווד – שם קנו לו בניו שטח גדול. שמעתי, שבטרם רכשו בני האדמו"ר 

שליט"א את השטח הזה, הם נכנסו אל דודם כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ-
וויליאמסבורג שליט"א, וביקשו ממנו טובה, היות שיש איזה אנשים – 

מחסידי סאטמאר – שהם רוצים לקנות את השטח הזה לצורכי מסחרם...

הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א, אב"ד סאנטוב ליקווד, על מידות טובות ועין טובה

"ְוִהֵּנה ְשֵׁני ֲאָנִשׁים ִעְבִרים ִנִּצים" )שמות ב', י"ג(

עזאי  בן  אמר  "מכאן  ע"א(:  ל"ח  דף  יומא  )מס'  חז"ל  אמרו 
יתנו לך, אין אדם  יושיבוך ומשלך  ובמקומך  יקראוך  בשמך 
אפילו  בחבירתה  נוגעת  מלכות  ואין  לחבירו  במוכן  נוגע 

כמלא נימא".
מדברי הגמרא אנו למדים, שפרנסת האדם קצובה ומדודה 
לו מן השמים, ואין באפשרותו של חבירו לגרוע מפרנסתו, 
לו לאדם להצטער בראותו שחבירו פותח חנות  כן אל  ועל 
לו  ונפש שפרנסתו מזומנת  לב  יאמין בכל  ליד חנותו, אלא 
ינסה להתחרות בכח עם  ולא  מן השמים בהתאם למעשיו, 

חבירו. 
שפעם  זי"ע,  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  על  ומסופר 
נכנס לחדרו יהודי וטענתו בפיו, ששכנו משיג את גבולו על 
ידי שפתח חנות ליד חנותו ובכך מקפח את פרנסתו, שאל 
הנהר?",  ממי  סוס  שותה  כיצד  לב  שמת  "האם  הרבי:  אותו 
ואמר,  הרבי  המשיך  "ובכן",  לשלילה,  ראשו  הניד  היהודי 
"בטרם ישתה הסוס ממי הנהר, נוהג הוא לבעוט במים ורק 
משתקפת  הנהר  שפת  על  שבעמדו  כיוון  לשתות,  כך  אחר 
שבא  אחר  סוס  זהו  כי  סבור  והוא  שלו,  דמותו  במים  לנגדו 
לשתות את המים שלו, על כן מרים הוא רגליו ובועט בו, ורק 
וכבר אינו רואה שם  כשהמים מתלכלכים מרגליו העכורות 
דומה  אינו  האדם  ואולם  לרוויה,  שותה  הוא  אז  דמותו,  את 
לסוס, ועליו לדעת שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא כדי 

להשקות את כל הסוסים, ולפרנס את כל הבריות"...

מסופר על הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע, שחנווני אחד בא 
החנווני  שלשכנו  בעוד  פרנסתו,  מיעוט  על  והתאונן  לפניו 
הצדיק:  לו  אמר  בשפע,  פרנסה  יש   - סחורה  אותה  המוכר 
על  יתברך  להשם  כשתודה  רק  ברווח  פרנסה  לך  "תהיה 
ליהודי  שנתן  השם  'ברוך  ותאמר:  שכנך,  של  הרב  הפדיון 
אך  זאת,  לך  קשה  יהיה  בתחילה  אמנם  ברווח',  פרנסה 

כשתרגיל עצמך לכך, כבר תאמר כן בלב שלם, כמו שנאמר 
ואחר  'בפיך'  קודם  לעשותו',  ובלבבך  'בפיך  י"ד(:  ל',  )דברים 

כך 'בלבבך'"...

שיום   – יארק  בניו  מפורסם  סוחר   – בעמיו  ובעל  נגיד  יהודי  סיפר 
אחד הוא מקבל טלפון מביתו נאוה קודש של הרה"ק מטאהש זי"ע, 
יבוא אליו לקנדא. הנגיד לא הבין מה  שהרבי מבקש ממנו שתיכף 
לו להרבי מטאהש אליו כעת, אך לנוכח בקשתו של הרבי עלה על 

טיסה לקנדא, ונסע מיד לבית הרבי.
לך סכום של  חייב  לו הרבי: "שמעתי שיהודי פלוני  בהיכנסו, אמר 
ואין לו לפרוע את זה כעת, ואתה רודף אחריו  חמישים אלף דולר 
בתוקף ומבקש ממנו שיפרע לך, בבקשה ממך, אני הולך עכשיו ליתן 
האיש  את  לרדוף  שתפסיק  ממך  מבקש  ואני  הזה,  הסכום  את  לך 
הזה", ומידי דברו הושיט לו הרבי מעטפה ובה חמישים אלף דולר 
מזומן טבין ותקילין – כאשר הרבי מצווהו שלא ידבר כלום מכל אשר 

קרהו...

פעם אחת נכנס יהודי לבית מדרשו של מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע, 
וניגש לעבר העמוד להמתין עד לתחילת התפילה, כי הוא היה חיוב, 
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ורצה לעבור לפני התיבה ולהתפלל. לאחר כמה דקות שכבר עמד 
רוצה  שהוא  שם,  עמד  שכבר  להלה  שאמר  אחר  יהודי  ניגש  שם, 
להתפלל כי הוא חיוב. אמר לו הראשון "אני גם חיוב, ואני כבר עומד 
כאן כמה דקות לפניך", ושאלו השני: "על מי אתה חיוב?", אמר לו 
שהוא מתפלל לע"נ חמיו שהיום הוא היארצייט, אמר לו השני: "היום 
הוא היארצייט של אבי ז"ל, וזה חיוב אמיתי, והוא קודם לחיוב שלך 
שזה רק על חמיך, ועל כן אני רוצה להתפלל". אך הראשון טען: "אני 
הייתי לפניך – לך אתה וחפש מנין אחר", והשני טען בתוקף שהוא 
רוצה להתפלל עם המניין של הרבי, וכך החלו השניים להתווכח אחד 

עם השני, עד שהגיעו לידי ריב ומצה כפשוטו.
בתוך כך שהם מתווכחים אחד עם השני, נכנס הגה"ק זי"ע לביהמ"ד, 
ושאל אותם על  וניגש, אפוא, הרבי לשני הנצים  וראה מה שראה, 
מה הם ָרִבים אחד עם השני, ואז שטחו השניים לפניו – כל אחד את 
להם הרבי:  לפני התיבה. אמר  להתפלל  צריך  הוא  – למה  טענותיו 
 – ולהם אין עצה  והן חמיך שניהם כבר נפטרו מן העולם  "הן אביך 
ה'שלום  את  לשמור  אבל   – כלום!  עמהם  לעשות  יכולים  אין  כבר 
בית' בביתכם – על זה יש עצה – ואם הראשון יבוא הבייתה, אז תיכף 
תשאל אותו אשתו: 'האם התפללת היום לפני התיבה לע"נ אבי? – 
נשמת חמיו,  לעילוי  נא הראשון  יתפלל  ובכן   – במנין של הרבי?'... 

והכל על מקומו יבוא בשלום...

מתעתד  שליט"א,  מוויזשניץ-ירושלים  האדמו"ר  מרן  שכ"ק  ידוע 
לעבור לעיר לייקווד – שם קנו לו בניו שטח גדול – ושם תוקם בעז"ה 

קריית וויזשניץ העומדת תחת נשיאותו.
הזה,  השטח  את  שליט"א  האדמו"ר  בני  רכשו  שבטרם  שמעתי, 
מוויזשניץ-וויליאמסבורג  האדמו"ר  כ"ק  דודם  אל  נכנסו  הם 
מחסידי   – אנשים  איזה  שיש  היות  טובה,  ממנו  וביקשו  שליט"א, 
סאטמאר – שהם רוצים לקנות את השטח הזה לצורכי מסחרם, על 
לייב  זלמן  רבי  האדמו"ר  עם  שידבר  הרבי  מדודם  מבקשים  הם  כן 
מסאטמאר שליט"א, המתגורר גם בוויליאמסבורג – ושוררים קשרי 
ידידות ביניהם – שיבקש מחסידיו שלא יקנו את השטח למסחרם, 

רק ישאירוהו למענם שיוכלו לרכוש את השטח לצורך אביהם.

הרבי נעתר כמובן לבקשתם, והלך לדבר עם הרבי מסאטמאר אודות 
ענין זה. כששמע הרבי מסאטמאר במה מדובר, אמר לו שהוא ידבר 
עם חסידיו על כך, ואכן הרבי דיבר עם חסידיו והכל הסתדר על הצד 
היותר טוב, והם הסכימו לוותר על השטח וכך נקנה השטח לאדמו"ר 

מירושלים.
הרבי  שהצליח  מוויזשניץ-וויליאמסבורג,  הרבי  ששמע  לאחר 
מסאטמאר לשכנע את חסידיו לוותר על קניית השטח, הלך לבקר 
את הרבי, ואמר לו שבא להגיד להרבי "יישר כח" מעומק לבו. הרבי 
אומרים  אתם  "מדוע  לו:  ואמר  בתימהון  עליו  הסתכל  מסאטמאר 

יישר כח, אחיכם הרבי מירושלים צריך לומר יישר כח"...
מיין  איז  ער  ווייל  דעם,  וועגן  "טאקע  מוויזשניץ:  הרבי  לו  אמר 
ברודער זאג איך א יישר כח" ]אכן דייקא משום שהוא אחי, לזה אני 

אומר יישר כח[...

)מתוך נועם שיח- מכון אפריון לשלמה – ויגש תשפא(

לאחר ששמע הרבי מוויזשניץ-
וויליאמסבורג, שהצליח הרבי 
מסאטמאר לשכנע את חסידיו 
לוותר על קניית השטח, הלך לבקר 
את הרבי, ואמר לו שבא להגיד 
להרבי "יישר כח" מעומק לבו. 
הרבי מסאטמאר הסתכל עליו 
בתימהון ואמר לו: "מדוע אתם 
אומרים יישר כח, אחיכם הרבי 
מירושלים צריך לומר יישר כח"...
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הוא לבש כפפות על ידיו ומיהר לחדר האשפה, העמוס עד להתפקע. 
במהירות ובזריזות כאחוז בהלה, הוציא את עגלות האשפה בזו אחר זו, 

שפך את תכולתן על המדרכה. הוא פותח שקית אחר שקית ונובר בה... 
לפתע ביצבץ משהו מוכר – היתה זו הקופסה... 

הגה"ח אשר קובלסקי עם הסיפור המופתי, שהגיע בעדות 
אישית מהרב נטע שלמה זילבר מניו יורק

"ְוָשֲׁאָלה ִאָּשׁה ִמְּשֶׁכְנָּתּה" )שמות ג', כ"ב(

הסיפור המופתי הבא הגיע בעדות אישית ממקור נאמן - מהרב 
יצחק  רבי  הגאון  אל  שלחו  אשר  יורק,  מניו  זילבר  שלמה  נטע 

זילברשטיין שליט"א. ומעשה שהיה כך היה:
ר'  התגורר  יורק,  שבניו  מונסי  בפאתי  שקטנה  מגורים  בשכונת 
קלמן א. שנודע בקרב מכריו ורעיו כיהודי ירא שמים, המוצא את 
פרנסתו בייבוא סחורות מסין. כמה פעמים בשנה, נפרד ר' קלמן 
ממשפחתו וממכריו, ועולה על המטוס בואכה בייג'ין הרחוקה, 
שם הוא רוכש סחורה מגוונת במחירי מציאה, אותה הוא מוכר 

בארה"ב ברווח נאה, ומכאן פרנסתו.
עד  מנוחות,  מי  על  קלמן  ר'  של  מסחרו  התנהל  שנים  במשך 
הופתע  קלמן  כשר'  החורף,  באמצע  זה  היה  אחת.  להסתבכות 
לגלות כי הפעם חושיו המחודדים לא עמדו לו, והסחורה שייבא 
בראשית החורף היתה פחותת ערך ומעוטת איכות. הוא נאלץ 
 – בחייו  לראשונה   – עצמו  ומצא  לרוכשים,  הכסף  את  להשיב 

מתמודד עם חור ענק בתקציב...
היה  העיקרי  חששו  אך  קשות,  ניזוקה  קלמן  ר'  של  פרנסתו 
לקראת הנסיעה הבאה. הן כדי לנסוע לסין לייבא סחורה, הוא 
זקוק לסכום עתק, רבבות דולרים במזומן. בדרך כלל לא הייתה 
מסע  מהכנסות  הכן  עמד  הכסף  סכום  כי   – בכך  בעיה  כל  לו 
כיצד  עושים?  מה  איננו,  הכסף  שהפעם  אלא  הקודם.  הייבוא 
העסק  לשיקום  עד  המשפחה  תתפרנס  ומהיכן  מתמודדים? 

מהנזקים הקשים?
שבועות מספר התהלך ר' קלמן, כשעננה מרחפת מעל ראשו, 
לקום  החליט  אחד  רביעי  ביום  ברירה.  עוד  שאין  שחש  עד 
ולעשות מעשה, על אף אי הנעימות הרבה שבדבר. בראש חפוי 
וביקש  משה,  ר'  לידידו  הכנסת  בבית  ניגש  מבויישות,  ועיניים 
לשוחח עמו על נושא חשוב. "ר' משה", פתח ר' קלמן. "סליחה 

אם אני מטריח אותך, אך יש לי שאלה חשובה".
בדקות הקרובות, פרש ר' קלמן את מצוקתו. על העסק שנתקע, 
הנזקים הקשים, דאגת הפרנסה, והמסע הבא שלא יכול לצאת 

לדרך בלי מזומנים ביד. לבסוף העז לשאול: "אולי יש לך להלוות 
לי כסף לזמן מה?"

מצליח  כסוחר  מוכר  קלמן  ר'  הן  מהבקשה,  הופתע  משה  ר' 
התרוצצו  שונות  מחשבות  לו...  קרה  מה  להאמין  לא  ומרוויח, 
בראשו, על סכום העתק המבוקש, על יושרו הידוע של ר' קלמן, 
ר'  נכון,  הנוכחיים...  ההצלחה  סיכויי  ועל  הקודמת,  נפילתו  על 
קלמן נודע עד עתה כאדם ישר ומהימן, אך עדיין, להפקיד בידיו 

סכום כסף כה רב?
משה.  ר'  של  בלבו  רגעים  באותם  התחוללה  קשה  התמודדות 
קופסת  נמצאת  ביתו,  מרתף   – ב'בייסמנט'  כי  היטב  יודע  הוא 
מאולתרת,  לכספת  מכבר  לא  זה  הסב  אותה  הישנה,  הנעליים 
ובה הטמין קרוב למאה אלף דולרים שהוא שומר לנישואי בתו. 
הסכום הזה יכול להציל את ר' קלמן עכשיו, ולחזור זמן רב עוד 
לפני שבתו תתארס, אך מנגד – יש גם את הסיכון שמי יודע מה 

יהיה בעסקים, ואולי ר' קלמן יפסיד שנית, ואולי, ואולי, ואולי...
רק לאחר דקות ארוכות של מחשבה, התאזר ר' משה בגבורה: 
אלף  למאה  קרוב  עתק,  "סכום  קולו,  את  הנמיך  בבית",  לי  "יש 
ביתי הבכורה. עד  נישואי  דולר, שחסכתי במשך השנים לצורך 
אז יש עוד קצת זמן, ואני סומך ובטוח שתצליח בס"ד, ולכן אני 
מוכן להלוות לך את הכסף במלואו למשך חמישה חודשים. עד 



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

אז – תעשה בו עסקים ותראה בעז"ה ברכה והצלחה!".
קלמן  ר'  משה.  ר'  של  לביתו  שניהם  עלו  וכבר  מדברים  עודם 
התבקש להמתין בסלון, בעוד ר' משה ממהר לרדת ל'בייסמנט'. 
להפתעתו, הוא מבחין כי עוזרת הניקיון הייתה חרוצה במיוחד 
מוקדמת.  התראה  ללא  ה'בייסמנט'  את  ניקתה  וכבר  זו,  בשנה 

חשש קל לשלום הכסף הזדחל ללבו...
ערמת  תחת  היטב,  מוטמן  הכסף  היה  בה  לפינה  פונה  הוא 
חפה  גרוטאה,  מכל  נקיה  הפינה  כי  מגלה  אך  ישנות,  גרוטאות 
מכל קופסא, בוהקת מכל לכלוך. שניות בודדות לקח לו לעכל 
הנעליים  קופסת  איננו,  'הכסף   – והמטלטל  החדש  המידע  את 
נזרקה לאשפה על תכולתה היקרה' – הרהר בעגמת נפש עצומה 

ושברון רוח בלתי נתפס.
שוד ושבר! לבו של ר' משה חשב להישבר, מוחו הסתחרר. סכום 
עתק, הון תועפות, הלך אחר כבוד לפח האשפה! לא פחות ולא 
כושלת,  בעסקה  אותו  הפסידו  לא  שימוש,  בו  נעשה  לא  יותר! 
לא התבזבז לחינם – אלא הלך לאשפה, הפך לזבל! האם יש דרך 

למצוא אותו? אולי כבר הגיע למזבלה העירונית?
הבהולה,  הטלפון  משיחת  נבהלה  הניקיון  עובדת  יש?",  "מה 
והבירור על קופסת הנעליים. "אתם צריכים את הנעליים? אולי 
הן עוד בפח האשפה... הן פיניתי אותן רק אתמול – יום שלישי, 
 – רביעי  יום  היום  ובחמישי.  בשני  הזבל  את  מפנים  ובמונסי 
מסתבר בהחלט שהנעליים עודן בזבל, אולי לא הכי נעים להגיע 

אליהן אבל זה אפשרי!", אמרה המנקה...
ר' משה שמע את הדברים, וזיק ניצת בעיניו. 'לא נעים, כן נעים', 
לחדר  ומיהר  ידיו  על  כפפות  לבש  הוא  דחוף!'.  כה  'זה  הרהר, 
האשפה, העמוס עד להתפקע. במהירות ובזריזות כאחוז בהלה 
על  תכולתן  את  שפך  זו,  אחר  בזו  האשפה  עגלות  את  הוציא 
המדרכה. הוא פותח שקית אחר שקית ונובר בה... לפתע בצבץ 

משהו מוכר – היתה זו קופסת הנעליים!
אץ רץ ר' משה הביתה בצעדי ריקוד, חובק את הקופסא בידיו, 
את  פתח  וסגור,  פנימי  בחדר  עולם.  לבורא  שבח  ממלמל  ופיו 
הקופסא וספר את השטרות שנית. אחת מהנה לא נעדרה... 'אני 
שם  ומבלים  האשפה,  לפח  הושלכו  דולרים  רבבות  מאמין!  לא 
יותר מיממה! אם לא הייתי מגלה את דבר האובדן היום –  כבר 

כבר לא הייתי זוכה לראותם עד עולם!".
הוא יצא מהחדר, וגילה את ר' קלמן יושב בסלון, וכוסס ציפורניו 
משה  ר'  ירד  מאז  ארוכה  מאד  שעה  חלפה  כבר  בעצבנות. 
ל'בייסמנט' להביא את הכסף ועדיין לא חזר. עיניו אורו כשראה 

את ר' משה נכנס וצרור המזומנים בידיו...
והודה בחום  ר' משה  נס שביקשת ממני הלוואה!", אמר  "איזה 
נזכר  הייתי  לא   – בלעדיך  שלי!  הכסף  את  "הצלת  קלמן,  לר' 
בכסף, ולא הייתי ממהר לחפשו! הרצון להלוות לך את הכסף – 

הציל אותי מאובדן והפסד סכום כה גדול!".
ר' קלמן הביט בו בחוסר הבנה מושלם. אינו מבין על איזה אובדן 

מדובר, אינו קולט ממה הציל וכיצד. רק כשנרגע ר' משה הצליח 
לספר לידידו את השתלשלות הדברים לאשורם, ורק אז הבין ר' 

קלמן מה חלקו בסיפור הפלאי הזה...
משה,  ר'  סיכם  ההלוואה",  את  לך  לתת  מתנדב  הייתי  לא  "אם 
נכנע  היה  לבי  אם  שנים.  במשך  שחסכתי  סכום  מפסיד  "הייתי 
הייתי   – שלי'  בידיים  כמו  לכסף  בטוח  מקום  'אין  שאמר  ליצר 
מגלה כי זה המקום הכי פחות בטוח... בזכות העובדה שסמכתי 
זריקתו  דבר  את  גיליתי  הכסף,  את  לך  להביא  והלכתי  עליך 

לאשפה רגע לפני שהיה מאוחר מידי...".
בוודאי  זה   – לקושי  לגרום  עשויה  הלוואה  כי  שנראה  למרות 
גם  רבים,  ברווחים  שמזכה  חשובה,  מצווה  היא  הלוואה  כך.  לא 
זוכים לראות זאת בעיניים,  – כלכליים ממש. לא תמיד  גשמיים 

ברור שהלוואה היא 'ביטוח' שמימי על הכסף שלו...
אולי  להלוות,  נוכל  זאת  בכל  אולי  להתאמץ,  לנסות  כדאי  כמה 
נצליח איכשהו לסייע... וגם אם אין לנו כרגע מה להלוות, כמה 
חשוב להעניק לפחות את העידוד והתמיכה! גם לאמירה 'הייתי 
מלווה לך בשמחה, אולי אוכל לסייע בעתיד', יש משמעות טובה, 

הרבה יותר מאמירה סתמית 'אין לי'.

מחיר יקר לשונא...
לאחד  פעם  העניק  זצ"ל,  קובלסקי  צבי  שמואל  רבי  הגאון  סבי 
2,000 דולר. היה זה סכום נכבד, וסבי סמך  מידידיו הלוואה בת 
לו  מעניק  שהוא  העובדה  בעצם  עידוד  לו  להעניק  ורצה  עליו 

הלוואה בסכום כזה...
והילד  נוספים,  שבועות  כמה  וגם  חלף,  הפירעון  שתאריך  אלא 
איננו, הלווה פשוט נעלם... לאחר כמה חודשים, הבחין סבי באותו 
ועבר את הכביש למדרכה  ולפתע פנה הלה  ידיד בא לקראתו, 
כשנשנה  נעים...  הלא  מהמפגש  להימנע  מבקשה  המקבילה, 
הדבר פעמיים ושלוש, הבחין סבי כי ידידו מתחמק ממנו, כנראה 

אי הנעימות מהעובדה שלא פרע את חובו מכריעה אותו...
ניגש אליו סבי במפגיע, ושאל: "ידידי הלא נהגנו לדבר, לשוחח 
את  לי  שאין  די  לא  עתה,  בשלום.  זה  את  זה  לברך  בנעימות, 
גבוה  מחיר  זהו  דולר,   2,000 כמוך!  יקר  ידיד  איבדתי  גם  הכסף, 
במחירים  שונאים  לרכוש  יכול  אני  שונא,  בו  לרכוש  כדי  מידי 

זולים בהרבה"...
ולא נחה דעתו עד שהרגיע את ידידו, ודיבר על לבו כי עוד חזון 
למועד, ובוודאי בבוא העת יוכל לפרוע לו. ועד אז, "הבה נשאר 

ידידים אוהבים"...
כי מהות הלוואה אינה רק הנתינה הכספית, אלא הענקת העידוד, 
החיזוק והתמיכה. וגם אם ההלוואה הסתבכה ולא נפרעה עדיין, 
להפסיק  סיבה  לא  זו  את המטרה העיקרית,  לזנוח  לא סיבה  זו 
לעודד ולתמוך... אדרבה, היא הנותנת, זה הזמן להגדיל ולהרבות 

את החיזוק והעידוד, להפיח רוח חדשה ואמון מחודש! 

)מתוך 'פניני פרשת השבוע'(
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אחרי שנים של התלבטות וחודשים של הכנות, נשכב רבי שלום יוסף על 
מיטת הטיפולים, בתקווה שסוף סוף יוכל לעבור את הניתוח, ותיכף תשוב 

אליו הראיה שאיבד, אבל ברגע האחרון התחרט הרופא, והבהיר כי הוא 
אינו מעז לבצע את הניתוח... 

שביבי אורה מסיפור חייו המרתק ומעורר ההשראה, של הצדיק הישיש רבי שלום 
יוסף טאוב זצ"ל, חסידו המובהק של הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א

יעקב א. לוסטיגמן 

שבדורנו,  הנסתרים  הצדיקים  אחד  נלב"ע  האחרון  חשוון  בחודש 
הרה"צ רבי שלום יוסף טאוב זצ"ל, והוא בן 95 שנה. 

הרב טאוב, שנולד בעיירה ההונגרית ראחוב, שתה את כוס התרעלה 
במחנה ההשמדה אושוויץ. הוא ניצול מהשואה הנוראה כשרק בגדו 
את  והקים  התחתן  שם  לארה"ב,  והיגר  לעורו,  והקרוע  המפוספס 

ביתו. 
בשנת תשכ"ב או תשכ"ג לערך, עלה לארץ הקודש יחד עם רעייתו 

וניסה לבסס לעצמו חיים חדשים. 
יום שלם בחדר הקפה

ולתורה היה קובע  יוסף מיגיע כפיו,  את פרנסתו הוציא רבי שלום 
ללימוד  ביום  שעתיים  או  שעה  הקובעים  כאותם  לא  אך  עיתים, 
תורה, אלא קביעת העיתים שלו היתה כ-12 שעות ביממה... בשנים 
מאוחרות יותר, כשיצא לפנסיה, היה לומד גם 16 ו-17 שעות ביממה, 

ולפעמים אף יותר. 
מגיד השיעור הנודע, הג"ר מנשה רייזמאן שליט"א, העיד כי דורות 
שלמים של ילדים ובחורים בבעלזא, זכו להכיר את דמותו המופלאה 
של רבי שלום יוסף, שהיה יושב במשך יותר מעשרים שנה, ב'קאווע 
שטיבל' – חדר הקפה של בית המדרש הגדול של כ"ק מרן אדמו"ר 
בריתחא  פורגס,  מיכל  ר'  הרה"ג  עם  יחד  בתורה  והוגה  מבעלזא, 
דאורייתא ובדבקות מופלאה, כשהם אינם שתים לב לסובב אותם, 
לא  הקפה,  חדר  את  הפוקד  הציבור  של  והשיחות  הדיבורים  וכל 

הפריעו אותם מתלמודם כמלוא נימה. 
המדרש  בבית  כי  הקפה?  בחדר  דווקא  הישישים  שני  למדו  ומדוע 
היה להם קר. בחורף לא היה חימום מספיק, ובקיץ פעלו המזגנים 
ארוכות  שעות  במשך  מקומם  על  ישבו  השניים  הקצב.  במלוא 
ולמדו בשקידה רבה, ולכן העדיפו לעשות זאת בחדר הקפה, בתוך 
שבו  בחדר,  כלל  בדרך  השורר  המהביל  מהחום  ונהנו  ההמולה,  כל 

פועלים בו זמנית כמה וכמה מיחמי מים. 
מחלת  בעקבות  להתדרדר,  שלו  הראייה  החלה  שנה  כ-18  לפני 
ומכריו  עיניו,  אור  מעט  להתעמעם  התחיל  סבל.  ממנה  הסוכרת 
האותיות  את  לראות  לו  שסייעה  מגדלת,  בזכוכית  אותו  ציידו 

הקדושות של הגמרא שהוא כל כך אהב. 

עברו ימים וחודשים, והראייה הלכה והתדרדרה עד שלמרבה הצער 
איבד רבי שלום יוסף את הראייה באחת מעיניו.

ותוס', אבל את אותיות הגמרא  לימוד רש"י  לוותר על  נאלץ  כעת 
המגדלת,  זכוכית  בעזרת  לראות  הצליח  עדיין  הוא  יותר  הגדולות 
וכך המשיך לשקוד עד שאבדה ראייתו כליל, והוא הפך עיוור באופן 

מוחלט. 
ולילה  יומם  בתורה  להגות  שרגיל  וקשיש,  גלמוד  יהודי  יעשה  מה 
והנה כבה מאור עיניו? האם ישקע בדיכאון ובמרה שחורה? חלילה 

וחס! לא רבי שלום יוסף... 
היום  סדר  את  ושינה  פתרון,  מצא  כבר  הוא  בלבד  שבועיים  בתוך 
שלו מן הקצה אל הקצה, למרות שכבר התקרב לגיל 90. על השולחן 
בסלון ביתו הוצב טייפ, מצדו הימני קופסת נעליים מלאה בקלטות 
שליט"א,  זילבר  מיכל  רבי  הגאון  של  שיעוריו  עם  הדף',  'קול  של 

ובצידו השמאלי קופסת נעליים ריקה. 

סדר יום חדש
וכך היה רבי שלום יוסף קם בבוקר, נוטל ידיים מתפלל בדבקות, סועד 
מעט את לבו, ומגשש את דרכו כסומא בארובה, עד שהגיע לסלון, 
שם היה מתיישב על יד השולחן, מוציא קלטת מקופסת הנעליים, 
מכניס לטייפ ומקשיב בשקיקה לדברי הגמרא הקדושה עם פירוש 

רש"י והראשונים שמביא הגר"מ זילבר שליט"א בשיעוריו. 

צילום: ברוך יערי
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כשהסתיים שיעור - היה רבי שלום יוסף מוציא את הקלטת ומעביר 
מהקופסה  נוספת  קלטת  להוציא  כדי  רק  הריקה,  לקופסה  אותה 
המלאה, ולשמוע אותה מיד אחר הקודמת, וכך היה לומד דף אחר 
דף במשך היום כולו, כשמדי יום הוא היה מאזין ל-14 קלטות, שבכל 
אחת מהן שיעור הנמשך כשעה, ולפעמים לא היה מבין את הנאמר 
לו להריץ את הקלטת מעט לאחור  גורם  באופן מספק, מה שהיה 
ולהקשיב שוב, כך שבסך הכל היה מקשיב לשיעורים במשך כ-16 

שעות ביממה. 
"ככל שהשמיעה שלו הלכה ונחלשה", מספרים מכריו, "כך התגבר 
הווליום, וכך היה לומד מסכתות שלמות ועובר על הש"ס פעם אחר 
פעם, בהאזנה צמודה לטייפ, עד שבשנים האחרונות - כבר בקושי 
שמע באוזן אחת, והיה יושב כשהוא כפוף ואוזנו צמודה אל הטייפ, 
וכך המשיך להגות בתורה, כשהחיוך אינו מש מפניו וכל כולו אומר 
שמחה ואושר. הוא היה האיש הכי מאושר בעולם, גם כשלא ראה 

כלום וכמעט לא הצליח לשמוע דבר. 
לנו  מספר  יוסף",  שלום  רבי  של  שמחתו  על  העיב  אחד  עניין  "רק 
עירובין!  "מסכת  מסור,  בן  כמו  בו  מטפל  שהיה  אחותו,  של  הנכד 
בכל פעם כשהוא היה מגיע למסכת עירובין הוא היה נאנח אנחות 
עמוקות, ומביע צער עמוק על כך שלא הספיק ללמוד אותה בצורה 

יסודית מספיק, לפני שאיבד את מאור עיניו". 
"איך אפשר להבין את מסכת עירובין בלי לראות ציורים ודוגמאות?", 

הוא היה שואל שוב ושוב...
 אחיינו מספר: "הוא היה לומד בכל רגע פנוי, בכל זמן ובכל מצב. 
כשיכול היה, למד עם חברותא, כשהיה לו קר הוא ישב בחדר הקפה, 
את  איבד  וכאשר  מגדלת,  בזכוכית  משתמש  היה  עיניו  כשנחלשו 

מאור עיניו האזין לשיעורים מוקלטים. 
"כשאמרו סליחות או בתפילות הימים הנוראים וכדו', הוא לא היה 
מוותר. מישהו היה צריך לעמוד לצדו ולצעוק לתוך האוזן שלו את 
כל נוסח התפילה. הוא לא ויתר על כלום, ואף פעם לא החזיק טובה 

לעצמו, ולא התלונן על הקשיים שניצבו בפניו. 
"מעולם לא הייתה עינו צרה בטובתם של אחרים. אדרבה, למרות 
שלא זכה לפרי בטן, בביתו תמיד היו מיני מתיקה וחטיפים, לחלק 
לילדים שבאו עם הוריהם כדי לאחל לו 'גוט שבת' או 'גוט יום טוב'. 

תמיד היה מקבל אותם בשמחה עצומה כאילו היו ילדיו שלו...". 

"צוריק צום טייפ"
היה זה אחרי שכבר עברו כמה שנים מאז שהתעוור רבי שלום יוסף. 
שנים ארוכות שלא ראו עיניו את דפי הגמרא. לכל אורך התקופה היו 
דיבורים על כך שאולי כדאי שהוא יעבור ניתוח קטרק שיאפשר לו 
לשוב ולראות, אבל רבי שלום יוסף קצת חשש מניתוח, וגם הרופאים 
לא התלהבו מהרעיון בגלל גילו המתקדם ומצבו הבריאותי המעורער. 
גדול  ושאלת  והתייעצויות  דיונים  של  ארוכה  תקופה  אחרי  והנה, 
בישראל, הוחלט לערוך את הניתוח. רבי שלום יוסף התרגש מאוד, 
בקרוב הוא ישוב לראות, הוא שוב יוכל ללמוד גמרא מתוך הכתב, 
כמובן שהוא יוכל ללמוד גם את מסכת עירובין, והפעם עם הציורים 

למוחשיים  לשנה  משנה  הופכים  שהם  לו  שסיפרו  והדוגמאות 
במקום  הטייפ  את  להשאיר  יוכל  הוא  סוף  סוף  יותר...  וצבעוניים 

הראוי לו, ולחזור אל הגמרא עצמה... 
אחרי שנים של התלבטות וחודשים של הכנות, נשכב רבי שלום יוסף 
הניתוח,  את  לעבור  יוכל  סוף  שסוף  בתקווה  הטיפולים,  מיטת  על 
ותיכף תשוב אליו הראיה שאיבד, אבל ברגע האחרון התחרט הרופא 
והבהיר כי הוא אינו מעז לבצע את הניתוח באדם קשיש וחולני כל 
כך... קם רבי יוסף שלום ממיטת הטיפולים, חייך חיוך רחב והפטיר: 
נורא,  גייט מען צוריק צום טייפ..." )בתרגום חופשי: "לא  "נו שוין, 

נחזור לשמוע את השיעורים המוקלטים..."(.

יוסף בשבי של הנאצים הארורים  בשנות הזעם, כשהיה רבי שלום 
ימ"ש, והיה כלוא במחנה אושוויץ, לא הרשו הצוררים ליהודי המחנה 
לישן בלילה כשראשם מכוסה, אבל רבי שלום יוסף היה ממתין עד 

שכולם נרדמו, ואז היה מכסה את ראשו בסתר ונשכב לישון. 
פעם אחת נכנס אחד הצוררים לצריף ועבר בין הדרגשים, וכשהבחין 
ברבי שלום יוסף שישן כשראשו מכוסה, כעס עליו כעס גדול, קרא 
את  שכיסה  כך  על  כעונש  שבידיו,  הפרגול  עם  בראשו  והצליף  לו 

הראש עם הכיפה. 
שפתיו,  על  כשחיוך  הזה  הסיפור  את  מספר  היה  יוסף  שלום  רבי 
ומספר שגם אחרי עשרות שנים, הוא עדיין מרגיש את פרגולו של 
הנאצי צורב בבשרו כמכוות אש, אבל את הצריבה הזאת היה רואה 
דווקא כמעלה גדולה וכמתנה יקרה שניתנה לו משמים: "זה מזכיר 

לי שאני צריך לשמור על היראת שמים שלי", אמר. 
יהיו דברים אלו נר זיכרון, לזכרו של הצדיק הישיש רבי שלום יוסף 
להם  "ונתתי  הכתוב:  בו  ויקוים  זצ"ל,  טאוב  הלוי  דב  משה  רבי  בן 
בביתי ובחומותיי יד ושם טוב, שם עולם אתן להם אשר לא ייכרת".  

"ככל שהשמיעה שלו הלכה 
ונחלשה", מספרים מכריו, "כך 
התגבר הווליום, וכך היה לומד 
מסכתות שלמות ועובר על הש"ס 
פעם אחר פעם, בהאזנה צמודה 
לטייפ, עד שבשנים האחרונות - 
כבר בקושי שמע באוזן אחת, והיה 
יושב כשהוא כפוף ואוזנו צמודה אל 
הטייפ, וכך המשיך להגות בתורה?
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שנה תמימה כבר חלפה מאז יצאה לדרך התוכנית המיוחדת לאברכי 
הכוללים, במסגרתה לומדים אלפים רבים דף גמרא בכל יום מימות 

הלימוד בכולל, בקצב אחיד ובהספק מופלא, כפי שלא הורגלו מעולם

 "המהפכה שהוכיחה את עצמה" • דיון מיוחד בביתו של הגאון רבי 
ברוך דב דיסקין שליט"א, להודות על העבר ולבקש על העתיד

יעקב א. לוסטיגמן

המיוחדת  התוכנית  לדרך  יצאה  מאז  חלפה  כבר  תמימה  שנה 
בכל  גמרא  דף  רבים  אלפים  לומדים  במסגרתה  הכוללים,  לאברכי 
יום מימות הלימוד בכולל, בקצב אחיד ובהספק מופלא, כפי שלא 

הורגלו מעולם. 
לרגל הסיום המתקרב של לימוד מסכת שבת בתוכנית 'דף הכולל', 
בסייעתא  שבט  בי"ג  השנה'  'ראש  מסכת  לימוד  תחילת  ולקראת 
דשמיא, התכנסו כל העוסקים במלאכה בביתו של הגאון רבי ברוך 
דב דיסקין שליט"א, ראש ישיבת 'ארחות תורה' וראש כוללי 'נחלת 
לבית  ספסלים  להוספת  בדרכים  לדון  כדי  משה',  ו'הליכות  משה' 

המדרש והפצת הרעיון בשורה של כוללים נוספים. 
מאז  עליה  ושמפקח  התוכנית  ממייסדי  שהיה  דיסקין,  הגרב"ד 
דשמיא,  בסייעתא  הגדולה  הצלחתה  אחר  מקרוב  ועוקב  הקמתה 

פתח בדברי שבח לתוכנית המופלאה. 
"כשהתכנסנו לפני קצת יותר משנה", אומר ראש הישיבה שליט"א, 
זו תוכנית עתידית, קיווני שהיא תצליח, לא ידענו איך היא  "היתה 
מעמד.  תחזיק  היא  זמן  כמה  לשער  יכולנו  ולא  בכוללים,  תתקבל 
יצאה לדרך, זאת כבר לא  יותר משנה אחרי שהתוכנית כבר  כיום, 
רואים  אנחנו  עצמה.  את  שהוכיחה  מהפכה  זאת  עתידית.  תוכנית 
את הפירות שבסייעתא דשמיא כבר נשאה התוכנית, וזה רק מחזק 
אותנו ונותן לנו משנה כח ועיזוז להמשיך הלאה בתנופה מחודשת. 

"אני שומע מאברכים, מראשי כוללים, מרבני קהילות, אני שומע על 
ההתעלות המיוחדת של כל כך הרבה אברכים שמוצאים סיפוק אדיר 
בקצב הלימוד, שמצד אחד הוא מתחשב בסדר היום של אברך הכולל, 
ומתמקדת רק בימים בהם יש לימודים בכולל, ומצד שני שומרת על 
קצב של דף ליום, ומאפשרת לאברכים להגיע להספק מכובד מאוד 

של מסכת או שתי מסכתות בכל זמן, שאותן הם יודעים על בוריין". 
שלומדים,  אברכים  מעט  לא  מכיר  הוא  כי  מדגיש  הישיבה  ראש 
ובאופן כללי הם מחולקים לשתי קבוצות: "ישנם אברכים שבוחרים 
את 'דף הכולל' כלימוד המרכזי והעיקרי שלהם. הם לומדים את הדף 
הזה גם בבוקר וגם אחר הצהרים ובערב, בעיון נמרץ, עם ראשונים 
ואחרונים ואפילו עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, כל אחד 

לפי דרגתו ויכולותיו. 
בעיון  שלהם  הלימוד  את  שממשיכים  אברכים  מעט  לא  "וישנם 
הם  הצהרים,  אחר  בקיאות,  סדר  ואת  הבוקר,  בשעות  כרגיל, 

מקדישים ללימוד לפי התוכנית 'דף הכולל', בלימוד של גמרא עם 
רש"י ותוס', אבל בלי לעיין בראשונים ובאחרונים, אלא אם כן הם 
הספיקו ללמוד את הדף כולו לחזור ולשנן ועוד נשאר להם קצת זמן 

פנוי בסופו שלהסדר, או בשעות הערב וכדו'. 
מסכם  שבהם",  השווה  והצד  בלימודם,  חיל  עושים  אלו  וגם  "אלו 
על  חוזר  זה  והנאה.  סיפוק  מלאים  "שהם  שליט"א,  הישיבה  ראש 
עצמו בכל פעם שאני מדבר עם אברך שלומד במסגרת 'דף הכולל', 
ומכמות  מהספק  נהנים  ומאושרים,  שמחים  מרוצים,  פשוט  הם 

הדפים שהם כבר צברו בתוך שנה אחת בלבד". 

אביגדור  רבי  הגאון  גם  דברים  נשא  הגר"ב,  בבית  הדיון  במהלך 
כי  שסיפר  חיים',  'תורת  ישיבת  וראש  'דרשו'  מראשי  ברנשטיין, 
משרדי 'דרשו' מאורגנים באופן מלא לטפל בחלק הטכני של קידום 
החדשים  הלומדים  שיקבל  טלפוניות  תזכורות  כולל  התוכנית, 
והישנים, וכל מי שבעבר התעניין בתוכנית, גם אם לא החל ללמוד 

בה בפועל, לקראת תחילת לימוד מסכת ראש השנה. 
זמן  סוף  עם  השנה'  'ראש  מסכת  את  ה'  בעזרת  יסיימו  "הלומדים 
החורף", מדגיש הרב ברנשטיין, "וזה אמור לתת דחיפה גדולה מאוד 
לאברכים רבים שרוצים להיכנס לתוכנית ולרשום עוד במהלך הזמן 

הנוכחי הישג חשוב כל כך... סיום מסכת!". 
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הרה"ג ר' אהרן אתרוג, ממנהלי התוכנית, מציין בהקשר זה כי בדיוק 
'דף הכולל' באחד מחשובי  לכן שוחח עמו ראש חבורה של  קודם 
הכוללים: "הוא סיפר לי שההרגשות ששוררת שם בקרב האברכים 
מרגישים  האברכים  עצומה.  היא  שבת,  מסכת  של  הסיום  לקראת 
תלמידי  באברכים  ומדובר  מעולם,  הרגישו  שלא  כפי  עצום  סיפוק 

חכמים שכל ימים לנים בעומקה של הלכה".
גם הרה"ג ר' יואל ויסלובסקי, ממנהלי התוכנית, מסכים עם הדברים: 
מצד  אינטנסיבית  מאוד  שהיא  הזאת  התוכנית  את  שמייחד  "מה 
דף,  עוד  יום  כל  להתקדם  'מחייב'  הלומדים  בפני  ומעמידה  אחד, 
ומצד שני יש גם 'בין הפרקים', יש את ימי שישי ושבת קודש שבהם 
הם לא מחויבים ללמוד דף נוסף, והזמן הזה מאפשר להם להשלים, 
'לסתום חורים' שנוצרו במהלך השבוע, וגם לחזור על הדפים שוב 
ושוב ולהגיע מוכנים יותר לקראת השבוע הבא. איך אמר לי אברך 
תלמיד חכם שהצטרף לתוכנית: "מאז שהתחלתי ללמוד 'דף הכולל' 
אין לי רגע דל. אני כל הזמן עסוק בללמוד את הדף הקודם, להשלים 
מחר  שאולי  בלחץ  אני  כי  הבא,  הדף  לקראת  ולהתכונן  החסר  את 

יהיה לי קצת קשה לעמוד בקצב...". 

חיים  ר'  הוא הרה"ג  עוד מלפני הקמתה,  מי שמלווה את התוכנית 
קריזר, שהיה בין מסדרי לו הלימוד, והחלוקה של המסכתות. 

"באחרונה שוחחתי עם אברך יקר, תלמיד חכם אמיתי, שסיפר לי 
בשיחה שהיתה לנו בארבע עיניים, שהוא מעולם לא סיים מסכת, 
בתוכנית  'ברכות'  מסכת  של  והסיום  ובכולל,  בישיבה  שנותיו  בכל 

של 'דף הכלל' היה הסיום הראשון בימי חייו!!!
"יש משהו מדהים שאנשים לא שמים לב, עד כמה ה'יומי דפגרא' 

תופסים נתח נכבד מאוד מהשנה שלנו", מוסיף הרב קריזר. 
'יומי  כמה  אותו  ותשאל  עיר  של  ברחובה  כולל  אברך  תעצור  "אם 
לכל  כאלו,  ימים   70 או   60 אולי  שיש  יגיד  הוא  בשנה,  יש  דפגרא' 

היותר 100. 
"בפועל מדובר ב-45 אחוז מימות השנה, או במילים אחרות, כ-150 
בין  חודשי  כשלושה  יש  פשוט,  מאוד  הוא  החשבון  בשנה.  ימים 
הזמנים, וגם בימות הזמן יש ימי שישי ושבת, אם נוסיף את חנוכה 
ופורים ול"ג בעומר וחג השבועות וימי הצומות וכו', נגלה שמדובר 
הכולל'  'דף  בתוכנית  השנה.  מימות  אחוז   45 ימים,  מאוד  בהרבה 

הנושא הזה מתחדד, ויש תוכנית לימוד מיוחדת גם ליומי דפגרא". 
דיסקין  הגר"ב  אומר  אליו"  לב  שמים  שלא  בנושא  מדובר  "אכן 
שליט"א. "רבי חיים שמואלביץ כבר היה מעורר על כך ואמר שמי 
ביומי דפגרא, מפסיד כמעט חצי  ידיו מלימוד התורה רק  שמרפה 

מימות השנה". 
במהלך השיחה הציע הרה"ג ר' ברוך מרדכי קמפה, מכותבי המבחנים 
של  הזמנים  בין  אחרי  שייערך  מסכם  מבחן  להוסיף  הכולל',  ב'דף 

חודש תשרי וחודש ניסן: "שמעתי מכמה ממשתתפי התוכנית שהם 
בין  בימי  אינטנסיבית  חזרה  של  מסגרת  שתהיה  רוצים  מאוד  היו 
הזמנים, כדי לחזור על כל מה שלמדו במשך חצי השנה האחרונה, 
ולסכם את זה במבחן אחד גדול, לפני שממשיכים לחצי שנה נוספת 

של לימוד ב'דף הכולל'...". 
את הדיון נמרץ מסכם הגר"ב דיסקין: "חשוב מאוד שיבינו שמדובר 
בתוכנית שהושקע בה תכנון רב, והרעיון הבסיסי שלה הוא לקדם 
זה  יותר מהקצב הרגיל בכוללים מחד, ומאידך  הספק בקצב מהיר 
זמן  גם  ויש  הלימוד,  באיכות  לפגוע  בלי  בו  לעמוד  שאפשר  קצב 

מיוחד לחזרות והעמקה נוספת למי שחפץ בכך. 
"היא  שליט"א,  הגר"ב  מוסיף  פחות",  לא  חשובה  נוספת,  "נקודה 
כולל  לא  בשבוע,  דפים  חמישה  הוא  הלימוד  כשקצב  הגיוון.  נושא 
וכדו', יש בעיה שאפשר להישאר בסדר אחד, כמו  ימי בין הזמנים 
סדר מועד או סדר נשים וכדו', במשך ארבע שנים. זה יכול לגרום 
'תכונית  לעשות  לנכון  ראינו  ולכן  חלילה,  התנוונות  של  לסוג 
בין  הנושא,  מתחלף  יותר,  או  פחות  לשנתיים  שאחת  כך  דילוגים', 
חדש  מחזור  יהיה  שנים,  וחצי  כשבע  ולאחר  השונים,  הש"ס  סדרי 
של דילוגים במסגרתו יילמדו המסכתות שהפעם אנחנו מדלגים וכך 
בסייעתא דשמיא נזכה לסיים את הש"ס כולו בתוך 15 שנות לימוד, 
ונזכה  ולוואי  יחסית.  מהיר  ובקצב  יסודי  בלימוד  ויגיעה,  עמל  עם 
שיתרבו הספסלים, ושכבר בסיום של מסכת ראש השנה, בסוף זמן 
חורף הנוכחי, כבר יהיה מניין המסיימים כפול כהנה וכהנה לעומת 

המסיימים של מסכת שבת". 

"אם תעצור אברך כולל ברחובה 
של עיר ותשאל אותו כמה 
'יומי דפגרא' יש בשנה, הוא 
יגיד שיש אולי 60 או 70 ימים 
כאלו, לכל היותר 100.  בפועל 
מדובר ב-45 אחוז מימות השנה, 
או במילים אחרות, כ-150"
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אחת מחוויות הילדות שמעוררות בי עד היום כיסופין וערגה, היא 
שיחותיו של המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. בכל 

שבת ושבת, בפניא דמעלי שבתא, היה אבי מורי זצ"ל מזדרז לסיים את 
הסעודה השלישית ומאיץ את צעדיו אל חדר האוכל של הישיבה, שם 

נמסרה אז השיחה הקבועה של המשגיח

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

אחת מחוויות הילדות שמעוררות בי עד היום כיסופין וערגה, היא 
שיחותיו של המשגיח. בכל שבת ושבת, בפניא דמעלי שבתא, היה 
את  ומאיץ  השלישית,  הסעדה  את  לסיים  מזדרז  זצ"ל  מורי  אבי 
צעדיו אל חדר האכל של הישיבה, שם נמסרה אז השיחה הקבועה 
של הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטין זצ"ל, משגיח ישיבת פוניבז'.
נספוג  אנחנו  שגם  כדי  אליו,  נתלווה  הילדים  שאנו  לו  חשוב  היה 

מאותו מקור השראה עילאי ומקודש. 
חשתי  אני  גם  אך  דבר,  כמעט  הבנתי  לא  אכן  לימים,  צעיר  כילד 
את עצמי כמי ששותה את דברי המשגיח, משום שהלהט בדיבורו, 
הרצינות המיוחדת, הקול הרוטט והומה ביראת שמים זכה וטהורה, 

חדרו לעצמותינו וגרמו לנו להתרומם לפסגות אחרות. 
עדיין מהדהדות באוזני מילים מסוימות בשיחות, אותן היה המשגיח 
חוזר ושונה פעם אחר פעם בהברה פולנית נוקבת ובנהמת לב, תוך 
כדי דפיקה עזה על הסטנדר: "אמונה!" "יציאת מצרים!" "תורה!" 

"תפילה!"...
כי  נראה  דבר פלא היה אצל המשגיח. למרות שבמבט שטחי היה 
הוא מדבר דברים פשוטים ומוכרים, השפעתו על מגוון השומעים 
לצד  הדור,  גדולי  בין  שנמנו  חכמים  תלמידי  על  ביותר;  עזה  היתה 
לפי  אחד  כל  כולם,  ילדים.  ואף  צעירים  בחורים  פשוטים,  אנשים 
רמתו והבנתו, מצאו טעם בשיחותיו וחשו שהן דבר מרומם ומלהיב.
בהספדו  זו  נקודה  על  עמד  זצ"ל,  וולבה  שלמה  רבי  הצדיק  הגאון 

בישיבת 'באר יעקב', והסביר זאת כך:
היתה לו למשגיח פשטות מיחדת אותה ינק ממרן ה'חפץ חיים' זצ"ל. 
והגדלות  העמקות  את  שהסתירה  פשטות  ראו  חיים'  ה'חפץ  אצל 
בעת  הנה  הפשטות.  בתוך  הוכנסו  הגדולות  המעלות  כל  העצומה. 
הגדולה',  ה'כנסיה  במעמד  חיים'  ה'חפץ  של  המפורסמת  דרשתו 
ישבו גם ארזי הלבנון: רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, רבי מאיר שפירא 
ועוד מגדולי ומאורי הדור, וכלם שמו אזניים כאפרכסת לשמוע כל 
ומה  הגה שיצא מפיו. כל אחד שמע מה שהוא היה צריך לשמוע, 
ונפלאים  עצומים  חדושים  שמעו  הגדולים  לשמוע.  מסוגל  שהיה 

והתפעמה רוחם, ואלו האנשים הפשוטים שמעו דברים פשוטים. 
"הפשטות  וולבה.  הרב  השווה  המשגיח",  רבינו  אצל  היה  גם  "כך 
הגאון  הרבי  אדרבה,  עיקר.  כל  פשוטה  באמת  היתה  לא  בדברים 

הקדוש בעל ה'באר משה' מאוז'רוב זצ"ל, שהיה מגדולי הדור ממש, 
הצביע לי פעם על שיחה אחת של המשגיח ואמר: 'זה קטע שלקוח 
מ'עץ חיים', זה יסוד שמופיע בספר קבלה פלוני, זה מופיע בספר 
קבלה אלמוני...', ומדבריו למדתי כי כל שיחה של המשגיח הייתה 
בנויה בעמקות גדולה. ואלו אנו כשמסתכלים על שיחותיו - נראה 
דברים  ואמונה,  מצרים  יציאת  פשוטים,  דברים  שם  שכתובים  לנו 
מפורסמים ונדושים. זאת משום שהכל מכוסה במעיל של פשטות. 
את  להרשים  צורך  מבלי  חי,  שהוא  מה  את  אומר  היה  "המשגיח 

השומעים בדברים מיוחדים".
כמה נכונה היא ההגדרה הקולעת הזאת! 

ראיתי  רק  עומקן,  את  הבנתי  לא  השיחות  את  כששמעתי  בזמנו 
הפשוטות  המילים  את  וזעקה  שמים,  יראת  שהשפיעה  חיה  דמות 
והידועות, ותו לא. אך לימים, כשהתבגרתי ושחזרתי את אשר ראיתי 
ושמעתי, הבנתי כמה הכרת הטוב חב אני לאבי, שטרח לקחת אותי 

עמו לאותן שיחות. 
מלבד המראה המפעים שחדר בי עמוקות, הרי גם מסריו הנוקבים 
שהיו נראים לנו בזמנו דברים נכוחים ופשוטים, ככל שמשמשנו בהם 
- מצאנו טעם ונופך חדש בהבנת ההתרחשויות של יציאת מצרים. 
הם הביאו אותנו להסתכלות מחודשת על העניינים היסודיים ורמי 

המעלה של האמונה, ודבר שפתים אך למחסור. 
'יציאת מצרים', בהיכלה  עניין  אחד מתלמידי המשגיח מתאר את 
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של ישיבת פוניבז' בחיי חיותו של המשגיח, כך: 
"מי שזכה להסתופף בהיכלא קדישא ישיבת פוניבז' בתפארתה, חש 
בעליל כי זכירת יציאת מצרים היא עיקר בדת, ולא די שלא תשכח 
לא  תמיד  אלא  הפסח,  ליל  בסדר  בשנה  פעם  כשמזכירה  מעמנו 

ימיש זכרונה מלבנו. 
"כשהיה מגיע זמן קריאת התורה בפרשיות שובבי"ם, כבר מפרשת 
ויגש חשו כי הגיע הזמן לרכוש 'פספורט' ליציאת מצרים... באולם 
הישיבה הדהד מה שאמרו בקלם כי יציאת מצרים בגדר אב לבניין 
הרוחני המורכב והשלם של עם ישראל ואת הכל יש לייסד על גבי 
פרשיות אלו... וכמה מרוממת היתה הרוח בישיבה הקדושה – תחת 
כנפי הוד כבוד המשגיח, כאשר כל באיה חשו שזכרון יציאת מצרים 

הוא מעיקר תורתנו ומיסודות חינוכנו". 
חומש  של  הפרשות  את  לקרוא  שוב  באים  כאשר  שנה,  בכל  ואכן 

שמות, צפה ועומדת מול עיני דמותו 
דלא  רעין  תרי  היו  שמות  וחומש  הוא  המשגיח.  של  הטהורה 
מתפרשין. בחומש שמות מפורשות כל נפלאות השם במצרים וכל 
יסודות האמונה, וכך גם המשגיח השקיע את עיקר עבודתו הרוחנית 
באמונה ואמונה ושוב פעם אמונה, וראה נחיצות תמידית ויום-יומית 

לעורר ולהחיות בו ובשומעי לקחו את יסודותיה ועיקריה!

כל יום ויום בפני עצמו, חי המשגיח את יציאת מצרים באופן חושי, 
בלבו,  כמסמרות  זאת  לתקוע  כוחותיו  בתמצית  ויגע  עמל  טרח 
משומעי לקחו ותלמידיו דרש ותבע כל העת - לבסס את כל מהלך 

החיים על יציאת מצרים ולאורה.
של  חייו  במהלך  יום-יומית,  אמונה  מהי  מושגים  מעט  לקבל  כדי 
המשגיח וחיבורו התמידי עם עניין יציאת מצרים, נספר את עדותו 

הנפלאה של מקורבו, הגאון הצדיק רבי מנחם מנדלסון שליט"א. 
רבי מנחם נמנה על תלמידיו הוותיקים של המשגיח, שזכה לשמוע 
את שיחותיו בקביעות עוד בימים בהם שימש כמנהלה הרוחני של 
ישיבת 'מיר' בירושלים. לאחר השיחה היה זוכה רבי מנחם להסיעו 
ברכבו חזרה לבני-ברק, והיו הן עבורו שעות של קורת רוח במחיצתו. 
רבי מנחם הוציא לאור לאחרונה את הספר הנפלא 'עבודת יחזקאל', 

מרשימותיו ומחברותיו מאותן שנים. 
כה מספר רבי מנחם: 

כי אחיו המבוגר  לו  נודע  בבני ברק,  בתקופה בה התגורר המשגיח 
ממנו עלה לארץ ומתגורר במושב זקנים בתל-אביב. היה זה לאחר 
ונעשה  לחסידות  נמשך  אחיו  זה.  עם  זה  התראו  שלא  רבות  שנים 
הימים  ברבות  ונעשה  ל'קלם',  נמשך  המשגיח  ואלו  נלהב,  חסיד 

לפאר גדוליה ויוצקי מימיה, ולראש מוסרי משנתה לדורות עולם. 
המשגיח, שידע כי רבי מנחם נוסע בכל יום לכולל ידוע בתל-אביב, 
להואיל  יוכל  אם  ממנו  ביקש  זקנים,  מושב  לאותו  סמוך  הממוקם 
מנחם  רבי  בשמו.  שלום  דרישת  לו  ולמסור  לאחיו  להיכנס  בטובו 
הסכים כמובן בחפץ לב, ונכנס למושב הזקנים בשליחות המשגיח. 
לבני-ברק  לנסוע  עצמו  את  להטריח  והחליט  והתרגש,  שמע  האח 

לבקר בבית אחיו המשגיח. 
כשחזר מהביקור אמר האח לרבי מנחם: "אמנם שמעתי כי אח שלי 
הצליח מאוד בליטא, אבל עד כדי כך לא ידעתי!". בפורים הגיע האח 

שוב בפעם השניה, ואחר כך הגיע פעם נוספת, שלישית במספר. 
רבי מנחם היה עד לפגישה השלישית, ולדבריו הפגישה התנהלה כך: 
האח נכנס ואמר למשגיח ווארט, אך המשגיח לא קיבל את הדברים. 
לאחר דקת דומיה, הסתכל המשגיח בחביבות על אחיו ושאל אותו 

בנועם: "היודע אתה שיש בורא עולם?" -"כן, ודאי!", השיב האח. 
"מהיכן אתה יודע? מנין לך שיש בורא עולם?" – שאל המשגיח שוב. 

התבלבל האח ולא ענה. 
אמר לו המשגיח בנחרצות: "מה הפרוש מהיכן אני יודע? אני אמר 
לך מהיכן אני יודע! כי הייתה יציאת מצרים! והוא הרי הוציא אותנו 

ממצרים!...".
נפלא! 

לצעירים  רוז'ין  בישיבת  למדתי  בה  בתקופה  סיפור:  עוד  ואספר 
חיים  רבי  הצדיק  הגאון  הישיבה  בראשות  לעמוד  מונה  בבני-ברק, 
ברים זצ"ל, מפארי גדולי ירושלים. הוא השפיע רבות על התלמידים 
בשיעוריו ושיחותיו הנפלאות, וחלק מדברי מוסריו הנעימים עומדים 
עדיין חיים לנגד עיני עד היום. ביותר השפענו מענוותנותו הגדולה 
שלא ידעה גבולות, ומהביטול המוחלט שהתבטל בפני גדולי וצדיקי 

הדור. 
יהושע  רבי  הגאון  אחיו,  עם  פעם  נכנס  כאשר  כי  סיפר,  חיים  רבי 
המשגיח,  של  מעונו  אל  רוז'ין,  ישיבת  ראש  זצ"ל,  ברים  העשיל 
סרב  בתחילה  חזוק,  דברי  בפניהם  להשמיע  יאות  כי  ממנו  וביקש 
התכופף  שוב,  בו  שהפצירו  לאחר  אך  לבקשה,  להיענות  המשגיח 

המשגיח בתנועה המורה הכנעה, ואמר בקול נחרץ: 
"אני שואב חיזוק על ידי התבוננות במצבי קודם יציאת מצרים, ועל 
אינני  עבורי!  ביותר  הגדול  החיזוק  זה  מצרים.  יציאת  לאחר  מצבי 

זקוק יותר לשום חיזוק נוסף!..."
לחג  סמוך  היה  לא  המשגיח  בבית  הביקור  כי  אז,  הדגיש  חיים  רבי 
הפסח או בתקופת שובבי"ם, כאשר כולם עוסקים אז בענייני יציאת 

מצרים, אלא זו הייתה תגובתו סתם כך ביום בהיר. 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(
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משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסיפורים על גדולי עולם שיום פטירתם חל השבוע

ויהי אך גמרתי להלבישם, הזדעזעתי לשמוע שהרב שבקושי יכול היה 
להניע את שפתיו מרוב חולשתו, שאג בגבורת ארי: "זה דוקר... זה 

דוקר..." מרוב בהלה חשבתי לתומי שלא הלבשתי אותם כראוי ומיד 
נגשתי והפכתי אותם לצד השני, אולי הלבשתי אותם הפוך... אך גם כעת, 

מיד כשגמרתי להלבישם , שוב שאג בקול גדול: "זה דוקר... זה דוקר..."
הרב ישראל ליוש

ביום י"ט בטבת חל יום היא"צ של הגאון רבי אריה ליה הלר זצ"ל, 
ה"ה בעל ה'קצות החושן'.

נולד בשנת תק"ה בעיירה קאלוש שבגליציה לאביו  ליב  רבי אריה 
הגאון רבי יוסף זצ"ל. עוד בשחר ילדותו חיבר את הספר הנודע 'שב 

שמעתתא'.
בצעירותו כיהן ברבנות בעיירה רוז'ניאטוב בגליציה ובשנת תקמ"ח 

התמנה לרבנות בעיר סטרי.
נתפרסם מאוד כבר בצעירותו בזכות הספר 'קצות החושן' שנתקבל 

מאוד בעולם התורה, והוא אבן פינה ויסוד בעולם הישיבות.
'אבני מילואים' על שולחן ערוך חלק  זקנתו חיבר את הספר  לעת 

אבן העזר, שיצא לאור ע"י בנו לאחר מותו.

"ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלֹדת ַוֹּיאֶמר ָלֶהן ַמּדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַוְּתַחֶּייָן ֶאת ַהְיָלִדים" )שמות א', י"ח(

הדברים  מצאתי  ]לא  זי"ע  החושן'  ה'קצות  בעל  הגאון  בשם  מובא 
דברי  עפ"י  לפרעה,  המילדות  בין  המו"מ  את  שמבאר  בספריו[ 
הרא"ש )נדרים כח א( שדינא דמלכותא מחייב רק כאשר המלך גזר 
הגזירה לכל בני עמו בשווה, אבל אם נגזרה גזירה לחלק מהעם, אין 

הדין מחייב אף את הנגזרים.
אם כן, פרעה טען למילדות: "כיצד אתן עוברות על מצוותי ומחיות 

הילדים, והא קיי"ל דדינא דמלכותא דינא?"
כלומר,  העבריות...'  המצריות  כנשים  לא  "'כי  לו:  ענו  זאת  על 
על  אף  כן  גזרת  לא  שהרי  העבריות,  את  אף  מחייבת  גזירתך  אין 

המצריות..."
לכן מיד גזר פרעה אף על המצריות כדכתיב: 'ויצו פרעה לכל עמו 
לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו...', כי הבין שאם לא יגזור 

על כל העם, גזירתו לא תחייב אף את העבריות.

גאונותו העצומה בתורה, באה לידי ביטוי בשלושת ספריו הגאוניים 
הישיבות  ובעולם  בכלל  התורה  בעולם  ממש  של  שביתה  שקנו 
בפרט, כמעט כל סוגיא מהסוגיות הנלמדות בהיכלי הישיבות זקוקה 
לביאורו, אם מספרו רב הכמות והאיכות ה'קצות החושן', או מספר 
'אבני מילואים' על שו"ע אבן העזר, ואפילו הספר 'שב שמעתתא' 
ידו בגיל הילדות והשחרות, טרם היותו לאיש, כעדותו  שנכתב על 
בהקדמה, נלמד בשקיקה ע"י גאוני הדורות בעסקם בענייני ספקות 

וחזקות.
משרות רבנות שונות נשא בימי חייו בעל ה'קצות החושן', אך מעל 
הכל החשיב את פועלו בחיבורו ה'קצות החושן', מבחינתו זה היווה 
את מרכז עולמו התורני, הרבה יותר ממשרותיו התורניות שנטל על 
עצמו רק בהכרח עול הפרנסה שנפל עליו כאשר אחיו הגאון רבי 

מרדכי, שהיה רגיל לפרנסו, ירד מנכסיו.
הספר 'קצות החושן' התקבל בעולם התורה כולו, יותר מספר אבני 
מילואים, אף שנכתב בגיל יותר מאוחר. ובהזדמנות כאשר נשאל על 
כך, ענה: "את ספרי 'קצות החושן' חברתי בשנות עניותי, ואילו את 

ספרי 'אבני מילואים' חיברתי כאשר פרנסתי רווחה לי..."
הניח  ובמקומו  שולחן,  בביתו  היה  לא  עניותו  שלגודל  ואכן מסופר 



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

קרש על גבי כמה חביות, עליו היה לומד וכותב את דברי תורתו.
יושב במיטתו  בימי החורף העזים בהעדר כסף לחימום הבית, היה 
ה'קצות  לכתיבת  ששימש  שהדיו  ופעמים  הכסת,  תחת  ומתחמם 
תחת  הדיו  את  מחזיק  היה  זאת,  למנוע  וכדי  קופא,  היה  החושן' 

הכרית, וכך היה יושב וכותב את הספר 'קצות החושן'.
כאמור, הספר 'קצות החושן' התקבל בהתלהבות מרובה בכל בתי 
המדרש בישראל, הן נתמלאו אורה, אור יקרות מאור התורה הבוהק, 
ורבים מגדולי התורה כאשר הגיע הספר לידם הסתגרו בחדרם ימים 
אחדים, עד אשר עברו עליו מכריכה לכריכה ושתו בצמא את דבריו.
את  למד  והוא  הספר,  הגיע  זצ"ל  איגרא  משום  רבי  הגאון  לידי  גם 
כולו במשך כמה ימים, עד שמרוב גאונותו הבין את דרך לימודו של 

בעל ה'קצות'...
מסופר כי פעם הגיע בעל ה'קצות החושן' ל'פרשבורג' עם ספריו, 
בלימוד,  לדבר  החלו  כדרכם  איגרא,  משולם  רבי  את  לבקר  ונכנס 
וה'קצות החושן' העלה קושיא בדברי הרמב"ם. עוד טרם הציע את 
תירוצו, הקדימו רבי משולם ואמר: "נראה שכבודו יאמר כך לתרץ 
את הרמב"ם..." ואכן קלע למטרה, כי באמת כך כיוון ה'קצות החושן' 
ליישב. בהתפעלותו אמר לו ה'קצות החושן': "הנה אני עוסק כעת 
בחיבורי על חושן משפט חלק ב', למה לי להתייגע עליו כל כך, יאמר 

לי כבוד גאונו מה שאחדש..."
החושן'  ה'קצות  בעל  של  דעתו  חלשה  כי  חש  איגרא  משולם  רבי 
עצמו  על  קיבל  כך  ובשל  אותו,  ציער  כי  על  לו  חרה  והיטב  מכך, 

להתענות שני וחמישי בכל ימי חייו.

את  ממאמריו  באחד  הביא  זצ"ל  שקלאר  יהושע  רבי  הגאון  סבי, 
עדותו של הגאון רבי שמחה הכהן קפלן זצ"ל רב העיר 'צפת':

כי אם סכום כסף  "כשבאתי לארץ, סיפר הרב קפלן, לא היה בידי 
קטן, ובכל זאת הדבר הראשון שקניתי היה ספר 'קצות החושן'.

"ולמול תמיהתי, כותב הרב שקלאר, מדוע דוקא ספר זה? התחיל 
ה'קצות'  של  גדלותו  את  ממש  בכי  של  וברגשות  רם  בקול  להביע 
סיפור  סיפר  ואף  עניות,  מתוך  התורה  בלימוד  הגדול  חשקו  ואת 
הרב  של  מבכיותיו  התרגשותי  לגודל  אך  התפרסם,  שאולי  מרגש, 
ששמעתי  כפי  אותו  ואספר  בזכרוני,  היטיב  הספור  נחרט  קפלן, 

ממנו....
ה'ישועות  בעל  הדור,  מגדולי  אחד  אל  ה'קצות'  בעל  בא  "כאשר 
את  שישאיר  ממנו  ביקש  ספרו,  על  הסכמה  ממנו  לקבל  יעקב' 

תכריך כתביו, ולמחרת יבוא לקבל את ההסכמה.
למחרת יצא כרוז בעיר מטעם רב העיירה שכל אנשי העיר מוזמנים 

להשתתף ב'הכנסת ספר תורה' שיתקיים בערב ברוב פאר והדר.
בין הקהל הגיע גם האורח בעל ה'קצות החושן'. והנה החופה כבר 
שרב  רואים  הפליאה  ולמרבה  החדש,  התורה  ספר  לכניסת  מוכנה 
העיר מתקרב לבעל ה'קצות' ובידו כתביו, אוחזו בידו ומכניס אותו 
עם כתביו אל תוך חופת ספר התורה, ומכריז לכל אנשי העיר הנה 
העיר,  של  ולרוחבה  לאורכה  עברו  וכך  החדש...  תורה  הספר  זהו 

כשבעל הקצות נושא את כתביו מתחת לחופה...
איך  רואים  אתם  הנה  מרגש...  בבכי  קפלן  הרב  התפרץ  "וכאן 
התייחסו גדולי הדור ל'קצות', ומכאן נבע הרצון שלי בהגיעי לארץ 

הקודש להחזיק בידי את אותו 'ספר תורה', ה'קצות החושן'...

'מטה  אפרים',  ה'בית  בעל  זצ"ל  מרגלית  זלמן  אפרים  רבי  הגאון 
אפרים' ו'יד אפרים' ועוד, מלבד היותו גדול בתורה, אף היה עשיר 
גדול. ורב חשקו היה לבקר בביתו של בעל ה'קצות החושן' שהכירו 

מכתביו וממכתבים שהחליף עמו.
פעם נזדמן לביתו, ונחרד מגודל עניותו של בעל ה'קצות' ומדירתו 
הרעועה. ובכל זאת, שני גדולי עולם שקעו שעה ארוכה בדברי תורה. 
כשנפרדו נאנח בעל ה'קצות החושן'. רבי אפרים חשב שאנחתו היא 
על מצבו החומרי הקשה, ולפלא היה בעיניו, כי שמע כל העת שבעל 

ה'קצות החושן' כלל לא שת ליבו למצבו החומרי.
הוא שאל אותו: "מדוע נאנח כבודו?"

"על כבוד התורה אני נאנח... אילו היה כבודו רק עשיר מופלג בוודאי 
אולם  והעלוב.  הדל  בביתי  ולבקר  לבוא  עצמו  את  מטריח  היה  לא 
הואיל וכבודו הוא גם אחד מגדולי הדור הטריח את עצמו ובא אלי, 
משום שנדמה לכבודו שגם אני תלמיד חכם גדול וחשוב, אבל אני 
היודע את מיעוט ערכי, יודע שכבודו בא לחינם, ועל כך אני נאנח 

ששר התורה טרח לחינם, ויש בכך משום פגיעה בכבוד התורה..."

"ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל" )שמות ג', ב'(

'שב  לספרו  החושן'  ה'קצות  בעל  בהקדמת  נמצא  נפלא  ביאור 
שאינו  הבוער  בסנה  רבינו  למשה  הקב"ה  להתגלות  שמעתתא', 

אוכל.
ההבדל בין הנשמה טרם ירידתה לגוף האדם, לאחר ירידתה לעולם 
החומר, משול להבדל בין בור מים למעין מים חיים. כאשר הנשמה 
מתמלא  שאינו  מים  לבור  משולה  היא  הנשמות,  בעולם  למעלה 
מעצמו אלא ע"י אחרים, כי למעלה אין כח ואפשרות לנשמה למלא 
היא  כאשר  אך  אחרים.  ידי  על  רק  מתאפשר  מילויה  עצמה,  את 
יורדת לעולם הזה אל גופו של האדם, היא משולה למעיין מים חיים 
דכיסופא[  ]נהמא  חינם  מתנת  מקבלת  אינה  שוב  מעצמו,  שנובע 

אלא ממלאת את עצמה ע"י האדם העוסק בתורה ובמצוות.
ניתנה  בבריאתם  כי  המלאכים,  מן  יתירה  האדם  בני  מעלת  בזאת, 
להשאירה  ולא  הנובע,  כמעיין  נשמתם  את  למלא  האפשרות  להם 

למעלה בעולם המלאכים, כבור מים, שאינו מתמלא מעצמו כלל.
אך אופן המיזוג בין הנשמה הרוחנית לגוף החומרי, השתנה כאשר 
חטא אדם הראשון. בתחילת בריאת האדם היה האדם רוחני לגמרי, 
לחלק  כביכול,  נתן,  הוא  כלל.  לרוחניות  התנגד  לא  החומרי  והגוף 
לו ע"י תאוותיו  ולהפריע  הרוחני לפעול כדרכו, בלי לעמוד בדרכו 
החומר  שכוחות  בך  וגרם  הראשון  אדם  שחטא  עד  הגשמיות. 
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מעורבים עם הרוח, ומתנגדים ונלחמים אחד עם רעהו. אך גם אחר 
החטא, יש שני מיני מיזוגים בין החומר והרוח והוא תלוי בהתנהגות 
יוצר  החומריות,  תאוותיו  אחר  שהולך  האדם  הזה.  בעולם  האדם 
השלם  האדם  לעומתו,  ורוח.  חומר  בתוכה  שמערבת  חדשה  בריה 
והצדיק, ע"י לימוד התורה וקיום המצוות, הרי הוא מפריד את הרוח 
שני  בין  גמורה  התערבות  זו  תהיה  שלא  וגורם  בחומר,  משקיעתה 

החלקים, אלא שכנות גרידא, הרוח רק שוכנת בתוך הגוף החומרי.
במות  ביטוי  לידי  יבואו  הרוח,  ובין  החומר  בין  המיזוג  צורות  שני 
האדם, כאשר שני חלקים נפרדים, כדברי שלמה המלך בקהלת )יב 
ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִקים  ֶאל  ָּתׁשּוב  ְוָהרּוַח  ְּכֶׁשָהָיה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  'ְוָיֹׁשב  ז( 
ילך  חלק  שכל  וברורה,  מוחלטת  להיות  צריכה  זו  הפרדה  ְנָתָנּה'. 
איתו  לגרור  מבלי  האלוקים,  אל  והרוח  העפר,  אל  הגוף  למקומו, 
חלקים מהחומר השני, ורק מי שהשכיל להפריד בין הרוח והחומר, 
ייקל  אחת,  ליצירה  עירבם  ולא  גופו,  בתוככי  היתה  הנשמה  כאשר 
עליו להפרידם לגמרי, כאשר הוא ישיב את נשמתו למקומה. ואילו 
מי שגם בחייו לא הפריד ביניהם, וחי חיי רוח מעורבים עם החומר, 

יקשה עליו להפרידם במותו, כאשר הנשמה חוזרת למעלה.
עתה, אחר דברי הקדמה אלו, מבאר בעל ה'קצות החושן' את ענין 
התגלות הקב"ה למשה בסנה באופן נפלא: שונה היא אש של מעלה 
מאש של מטה, אש של מעלה אינה מכלה ואינה שורפת, לעומתה 
כי אש של מעלה  כל מה שהיא מלחכת,  אש של מטה מכלה את 
וחומריים,  גשמיים  עצמים  עם  כלל  מתחברת  ואינה  רוחנית,  היא 
ועל כן היא אפילו אינה שורפת אותם, מה שאין כן, אש של מטה, 
כמותה,  הגשמיים  העצמים  עם  מתחברת  היא  גשמית,  שהיא  כיון 

מתגברת עליהם ושורפת אותם.
זו היתה כוונת הקב"ה בהתגלותו ע"י הסנה הבוער שאינו מתאכל, 
לרמוז למשה רבינו שמעלת נשמתו היא כמעלת האש של מעלה, 
שאינה מתערבת עם החומר, ואף כאשר ירדה לשכון בעולם הזה, 
אותה  לערב  ולא  העליונה  במעלתה  לשומרה  עליו  החומר,  עולם 
יבוא  אשר  עת  בכל  רגליך',  מעל  נעליך  'של  כמאמרו:  החומר,  עם 
את  ולבדל  הגשמיים,  החולין  בגדי  את  להפשיט  עליך  הקודש,  אל 

הנשמה הרוחנית מהם.

נכון  אל  השכיל  הוא  לאורם.  חייו  כל  שחי  הדברים  כבעל  לנו  מי 
להבדיל בין הרוח ובין החומר, טיפח וריבה את רוחניותו ורק שיכנה 
בגופו החומרי, ולא ערבם כלל, ומלבד גאונותו העצומה ושקיעותו 
שמצאנו  היראה  סיפורי  מעט  כך  על  יעידו  בתורה,  העמוקה 

בכתובים, הגם שהם טיפה מים יראתו הגדולה...
נחלש  ורבי  מורי  "כאשר  סיפר:  חייו,  בסוף  לשמשו  שזכה  תלמידו 
ושכב באין אונים, הלבשתי לו את הגרביים, ויהי אך גמרתי להלבישם, 
הזדעזעתי לשמוע שהרב שבקושי יכול היה להניע את שפתיו מרוב 

חולשתו, שאג בגבורת ארי: "זה דוקר... זה דוקר..."
מרוב בהלה חשבתי לתומי שלא הלבשתי אותם כראוי ומיד נגשתי 
והפכתי אותם לצד השני, אולי הלבשתי אותם הפוך... אך גם כעת, 

זה  דוקר...  "זה  גדול:  בקול  שאג  שוב   , להלבישם  כשגמרתי  מיד 
דוקר..."

גוף רגילות והרהרתי שמא הם  תיכף הבנתי שלא מדובר בדקירות 
גיליתי שאכן גרבי הצמר היו תפורים  שעטנז... ואכן לאחר בדיקה 

בחוטי פשתן...

הגאון  עליו  שהעיד  כפי  ממש,  כפשוטו  לחכמתו,  קדמה  יראתו 
בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שספרו ה'קצות החושן' התקבל כל 
וקודם  גדולה,  ביראה  היה  שלימודו  משום  כולו,  התורה  בעולם  כך 
שישב ללמוד היה הולך לחדר מיוחד לעשות תשובה בבכייה עצומה 
ובבקשה שלא יהיה לימודו בכלל 'ולרשע אמר מה לך לספר חוקי', 

וחזר על הפסוק הזה כמה וכמה פעמים.

מפורסם סיפורו של הגאון רבי זאב צ'צ'יק זצ"ל בשם זקן אחד שזכה 
להכיר אחד מתלמידי ה'קצות' שסיפר לאותו זקן:

בו  הזמן  והגיע  החושן'  ה'קצות  בעל  ורבי  מורי  אצל  "כשלמדתי 
עמדתי לשוב לביתי, נכנסתי אל הקודש פנימה להתברך מפי מורי 
ורבי, כשאמרתי לו שבאתי להיפרד ממנו, לא אמר לי מאומה, רק 
והחל לומר בקו מתוק מילה  ידי בידו הקדושה והטהורה  תפס את 
במילה את הפסוק 'שמח בחור בילדותך וייטיב לבך בימי בחורותיך, 
והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך', וכאן הפסיק לרגע קט, ומיד החל 
לזעוק בקול זעקה כשהוא מנענע את ידי בחוזקה, ומטעים באיטיות 
כשפניו לוהטות באש קודש: "ודע... כי... על... כל... אלה... יביאך... 

אלוקים... במשפט...!"  
זה,  מיום  עברו  רבות  "שנים  ואמר:  סיפורו  את  סיים  התלמיד 
ועדיין יש בליבי פחד איום ונורא לעבור על נדנוד קבל של עבירה, 
חלילה... באוזניי עדיין מהדהדות קריאתו של הרבי 'ודע.... יביאך... 

במשפט...'"

הנהיג את צאן עדתו ללא חת ומורא, בהקפדה מלאה על כל קוץ ויוד 
בכללי ההלכה וההשקפה, לא נשא פנים לאיש ואף לא לשלטונות 

שלעיתים עמדו מולו בהתנגדות.
אלימא,  גברא  עול,  פורק  של  לבתו  כריתות  גט  שערך  אירע  פעם 
שהיה מקורב למלכות, והלה הלך רכיל אצל השלטונות שהוא מנהיג 
למאסר,  נלקח  החושן'  ה'קצות  השלטונות.  כנגד  כלבבו  עדתו  את 
אך עד מהרה נוכחו השלטונות בצדקתו שמנהיג את קהילתו על פי 
דת ישראל, ללא כוונה רעה נגד השלטונות ושחררו אותו ממאסר, 

ובקשו את סליחתו.

לעיתים היה בעל ה'קצות החושן' מבקר בעיר הולדתו 'קאליש', ובכל 
פעם היה פותח את ביקורו בבית המרא דאתרא. באחד מהביקורים 
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 – 1,064,340,000,000,000,000 
טריליון ושישים וארבע אלף ושלוש מאות ביליון!!

למי שייך המספר הבלתי נתפס הזה?

"ְוֵאֶּלה ְשׁמֹות ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" )שמות א', א'(

ופירש רש"י – "אעפ"י שמנאן בחייהן בשמותם חזר ומנאן במיתתן, 
במספר  ומכניסן  שמוציאן  לכוכבים  שנמשלו  חיבתן  להודיע 

ובשמותם".
והקשה ה'שפתי חכמים': מהי החיבה הגדולה שהמשילם לכוכבים? 

מה הגדולה המיוחדת שבכוכבים?
הקב"ה  'אמר  הגמרא:  דברי  בהביאם  נפלא,  באופן  שבארו  ויש 
לכנסת ישראל י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי 
לו שלושים חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלושים לגיון, ועל כל 
לגיון ולגיון בראתי לו שלושים רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי 
לו שלושים קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלושים גסטרא, 
ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות ושישים וחמשה אלפי 

כוכבים" וכו'. 
חישב  זצ"ל  טוקצינסקי  להגרי"מ  החמה'  'תקופת  ובספר 
 - נתפס  בלתי  חשבון  לו  ויצא  זה,  אסטרונומי  מספר 
שלוש  אלף  וארבע  ושישים  טריליון   1,064,340,000,000,000,000

מאות ביליון.
שאמר:  ישעיה  הנביא  שדברי  הרי  זה,  מבהיל  מספר  ידיעת  אחרי 
"לכולם שמות יקרא" מפליאים! הקב"ה קורא שם לכל כוכב וכוכב, 
פעולה  על  הממונה  כוכב  אותו  פעולת  של  מהות  הוא  שם  וכל 
מסויימת בבריאה, והנה הקב"ה מוציא במספר צבאם ולכולם שמות 
אחד  ולכל  שם  יש  אחד  ולכל  כוכבים  הרבה  כ"כ  מבהיל!  יקרא, 

תפקיד, וכל אחד הקב"ה קורא לו בשמו ומיעדו לתפקיד מסוים...
כמה  עד  נבין  לכוכבים,  שהמשילנו  הקב"ה  לנו  כשאומר  מעתה 
שם  ולכולם  אנשים  הרבה  כ"כ  ישראל,  לעמו  חיבתו  היא  גדולה 
והוא  ריבוי הפרטים,  ונפגם בחיבתו מפני  ואין אחד נעלם  ותפקיד, 

מונם וסופרם ככוכבים עוד ועוד להודיע גודל חיבתם.
הרי  מעמדי,  ומה  אני  מה   - אדם  שום  יאמר  שאל  ללמדנו,  בא  וזה 
יכולים לפעול מעשי  יושבי תבל, מה כבר  גרגיר קטן בתוך כל  אני 
מטוב ועד רע? זו הרי מחשבת פסול!! שהרי הקב"ה המשיל את עם 
ישראל לכוכבים, לומר, כי כל אחד הוא אחד ויחיד בתוך האין סוף, 
ויש לו תפקיד ותכלית, ואסור לו לחשוב מחשבות הבל, של מה אני 

ומה פעלי )אוצרות התורה(.

כמנהג  שנפש  בארה"ב,  הגבוהות  הישיבות  באחת  ר"מ  על  מסופר 
המקום בהרים בימי בין הזמנים, וישב ולמד בבית המדרש המקומי. 

ובקול  גדולה  בהתמדה  ולמד  שישב  מבוגר  ליהודי  לב  שם  הוא 
יהודי  'שוטנשטיין'. הוא הבחין שאותו  נעים, מתוך גמרא בהוצאת 
יחד עם  כוחו להבין את דף הגמרא  ומנסה בכל  מתקשה בלימודו, 
הביאור המצורף, דבר שלא מנע ממנו להראות אותות של שמחה 

ושביעות רצון מלימודו.
בשלב מסויים התפתחה שיחה בין שניהם, וכך במהלך הזמן נהפכו 
לידידים הנפגשים בכל יום בבית המדרש. אותו יהודי מבוגר סיפר 
הפרופסורים  "כל  מרפא.  חשוכת  מחלה  מקוננת  שבגופו  לר"מ, 
לפני  כי  ושמח  שש  אני  אך  לרפאני,  מלנסות  התייאשו  בעולם 
מספר שנים זכיתי להתקרב ליהדות, ולטעום מטעם לימוד התורה, 
והלימוד הזה של דף הגמרא ממש מחייה אותי! אני אמנם מתקשה 
בהבנת הגמרא, בגלל שלא זכיתי לכך כל ימי - אבל בעזרת הגמרא 
המבוארת אני מצליח להבין את דברי הגמרא, לפעמים בקושי רב, 
אני  וכך  מיוחדת,  רוממות  מרגיש  אני  גמרא  עמוד  כל  בסוף  אבל 

מצליח להשכיח ממני את הדאגה מהמחלה המקננת בגופי".
בהבנת  זקן  לאותו  עוזר  כשהר"מ  לחברותא,  כמעט  הפכו  הם  וכך 
דברי הגמרא שהוא התקשה בהם. אלא שיום אחד נכנס אותו ר"מ 
"מה  ועצוב,  מדוכדך  יושב  הזה  היהודי  את  וראה  המדרש,  לבית 

קרה?", הוא שואל אותו.
"ישבו כאן לפני כמה זמן קבוצה של תלמידי חכמים, ודברו ביניהם 
עצומה...  ובבקיאות  עמוקה  בהבנה  והתפלפלו  התווכחו  בלימוד 
ומראה זה גרם לי חלישות הדעת גדולה, מי אני ומה שווה לימודי? 
הלומדים  חכמים,  תלמידי  הרבה  כ"כ  הקב"ה  של  בעולמו  יש  הרי 
בהבנה ובעמקות ויודעים את התורה, מה שווה בפניו הלימוד האיטי 
שלי, כשבקושי אני מצליח לסיים דף גמרא באופן מושלם ומובן". 
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דכדוכו נשמע עמוק עמוק מתוך ליבו...
נצנץ  ואז  לו כדי להרגיע את רוחו?'.  'מה אענה  חשב הר"מ בליבו: 
במוחו רעיון, ממש השגחה פרטית. חייך אליו ואמר לו: "בוא תראה 
ידידי, איך הכל מסובב משמים. הבוקר קראתי משהו שיש בו תשובה 
במלון,  הבוקר  ארוחת  של  במזנון  ישבתי  הבוקר  לטענתך!  ניצחת 
וקראתי באחד העיתונים על ספר חדש שמוציא לאור עיתונאי בשם 
'זקס', שהוא ספר ביוגרפיה על אחד המלחינים הגדולים בארה"ב, 
ישיש שחיבר במהלך חייו יצירות מוזיקאליות מורכבות ביותר, שאין 
מיצירותיו.  מנגנת  שלא  בארה"ב  מכובדת  פילהרמונית  תזמורת 
על  אותו  וראיין  רבות,  פעמים  הדגול  המלחין  עם  נפגש  העיתונאי 

חייו, מחשבותיו, דעותיו והלחנותיו.
"באחד הימים בקש העיתונאי זקס לבוא לבית המלחין כדי להמשיך 
ולשוחח איתו על מפעל חייו, אך המלחין סירב! 'בערב הזה אני לא 
יכול להיפגש!'. 'מדוע?' תמה העיתונאי? והוא אמר לו, שהתזמורת 
של  הנודעות  התזמורות  אחת  שהיא  יורק,  ניו  של  הפילהרמונית 
והוותיקה שבהן, מבצעת ערב גדול שכל כולו  מוקדש רק  ארה"ב 
ללחנים וליצירות שלו, בהשתתפות מעל מאה נגנים מכל הסוגים. 
'הם כמובן מאד רצו שאשתתף בערב הזה, אך כוחותי לא עומדים לי 
לטוס לניו יורק, לכן הם ארגנו לי שידור לווייני ישר לביתי, ושם אני 

רוצה לשבת ולשמוע לבדי בקשב רב את כל מהלך הערב'.
בהאזנה  איתו  ולהשתתף  לבוא  זאת  בכל  ולחץ  ביקש  "העיתונאי 
כלל  לו  יפריע  שלא  ובתנאי  הסכים  והוא  הזה,  המוזיקאלי  לערב 
רב  בקשב  האזינו  וביחד  לביתו  הגיע  הוא  הערב.  במהלך  בשאלות 
התרגש...  ואף  מאד  עד  נהנה  הישיש  המלחין  הנפלא,  הערב  לכל 
אבל בסוף הערב היה נראה כי הוא מאוכזב ומדוכדך. 'כל כך יפות 
מדוע  יורק,  ניו  רחבי  בכל  ונשמעו  שנוגנו  שלך,  היצירות  ומיוחדות 

אתה מאוכזב?', שאל העיתונאי את המלחין.
היו  15 הכנרים שצריכים  כנר אחד מתוך  'היה חסר  לו:  "והוא ענה 
להופיע ביצירות האלו', אמר בביטחון מופגן הקומפוזיטור הישיש, 
נגינה  כלי  הרבה  כ"כ  מתוך  'כיצד  העיתונאי.  תמה  לך?',  מנין  'זאת 
חזר  טעית?'.  אולי  בזה?  להבחין  יכול  אתה  בשני,  אחד  מעורבים 
רק  והיו  נגנים   15 להופיע  צריכים  יצירות  'בכאלו  בביטחון:  הישיש 

...'!!14
"העיתונאי שהבין שנפל לידו סקופ גדול על המלחין, התחיל במסע 
לו שהתזמורת  ברורים מקיף אצל האמרגן של התזמורת, שאישר 
שוב,  שיבדקו  לחץ  העיתונאי  כנרים!   15 כולל  מלא  בהרכב  הייתה 
כי המלחין טוען בתוקף שהיה חסר כנר אחד, ואז התבררה האמת, 
שברגע האחרון ממש אחד הכנרים קבל חום גבוה ולא הגיע, והיו רק 

14 כנרים.

שמו  לא  עצמה  התזמורת  מנהלי  אפילו  כאשר  זאת,  ידעת  "'כיצד 
לכך?'.  לב  שם  לא  ובעצמו  בכבודו  התזמורת  מנצח  גם  לכך?  לב 
ענה לו המלחין הישיש: 'אני הוא שהלחנתי את היצירות האלו, לכל 
מוזיקלית  יצירה  ביחד  הנותנים  מיוחדים  תווים  יש  מהנגנים  אחד 
כלי  כל  של  תו  שכל  וקטנים  דקים  בהבדלים  מדובר  לאוזן.  עריבה 
בעלי  אפילו  ומנצח,  נפלא  בשילוב  וקטע  קטע  בכל  מוסיף   - נגינה 
גווני  בכל  להבחין  יכולים  תמיד  לא   - מעולה  מוזיקלית  שמיעה 
כל   - ביחד  מופיע  וכשזה  מושלמת,  בהרמוניה  המושרים  התווים 
 - ונגן  תו  לכל  יש  ולפעמים  המולחנת,  היצירה  את  משלים  ותו  תו 
קטע של כמה שניות ששם הוא נותן את הטעם ואת הקניעטש של 
הקטע, וקטעים אלו של הכנר ה-15 היו חסרים לי, היצירות לא היו 
מושלמות, ולכן אני בעצב שעד שעשו כזה אירוע גדול - זה לא היה 

מושלם', סיים המלחין.
"הר"מ סיים את הסיפור שקרא בעיתון הבוקר, ואמר לישיש שישב 
מהו  ברור,  מושג  אין  הפשוטים  לאנשים  אולי  מבין?  'אתה  לידו: 
תפקידו המיוחד של אדם בעולם. גם מביני דבר וחכמים לא תמיד 
מבינים מה תפקידו של כל יהודי בעולם, אבל מי שיצר את היצירה 
יודע הוא את תפקידה עד דק מן דק, הוא יכול להבחין בכל ניגון קטן 
וחרישי. הוא יודע איזה תו וניגון שייך לכל יהודי ברחבי העולם. דע 
לך! הניגון של הוא ערב ביותר לפני זה שיצר אותו, בלעדיו חסר לו 
ביצירה המושלמת הזו של לימוד התורה בעולם כולו!". היה נראה 
שוב  ושקע  ליבו  מקרב  לו  הודה  הוא  דעתו.  התיישבה  כי  הזקן  על 

בשמחה בתלמודו.
כעבור שנה בבין הזמנים. שב אותו ר"מ למקום נופש זה וסר לבית 
עוד  בהבנת  ועמל  יושב  הזקן  ידידו  את  לראות  בתקווה  המדרש, 
הדבר  משבירר  מצאו,  לא  הוא  אבל  ואושר,  בשמחה  גמרא  עמוד 
אמרו לו שהוא נפטר לפני כמה חודשים. חברו שהכירו סיפר לר"מ 
וכל פעם לפני  שבשנה האחרונה הוא למד תורה בשמחה עצומה, 
שהתחיל את לימודו היה אומר בשמחה גלויה: "אני הולך עכשיו לנגן 

את הניגון והחלק המיוחד שלי ביצירה של הקב"ה!!"...
כמותו:  מאין  עוצמתי  מסר  בחובו  נושא  ובעיקר  מאד!  עד  מרגש 
'כל אחד ואחד יש לו את הניגון שלו את החלק שלו, שבעל היצירה 
הקב"ה לא מרגיש שיצירתו שלמה בלעדי ניגונו. כמה דבר זה משמח 
אותנו כשאנחנו חושבים מי בעל היצירה שלנו ושכל אחד מנגן את 
היצירה שהולחנה במיוחד בשבילו על ידי בעל היצירה הגדול - מלך 

מלכי המלכים הקב"ה!!!

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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היה זה בשעת ערב מוקדמת, ביום שגרתי למדי. כמנהגו דבר יום ביומו, 
גם באותו יום עלה הרה"ג רבי יוסף אפרתי שליט"א לבית מורו ורבו הגאון 

רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, אולם הפעם הבחין כי משהו קרה. הרבנית 
הסתובבה בבית נסערת, ניכר כי עברה חוויה לא קלה בשעות האחרונות...

מי לא הוזעק לכבות שריפה שבערה בביתו, ולמה?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה..." )שמות א', א'(

ונתחזק',  חזק  'חזק  בברכת  בראשית  ספר  את  שסיימנו  לאחר 
שבתורה,  השני  הספר  בקריאת  אנו  פותחים  ובשמחה  בהתרגשות 
ספר שמות. ספר זה נפתח בתיאור שעבוד אבותינו במצרים, עבודת 
הפרך שחוו בגלות הנוראה שנגזרה עליהם, ניסי ה' ונפלאותיו אשר 
ראו עיניהם, עד אשר זכו להיגאל, יצאו מאפילה לאורה, מהשעבוד 

הנוראי לחירות עולם.
הסיפור הזה, שהוא הרבה יותר מסיפור היסטורי, חובק בתוכו את 
סיפור לידת עם ישראל, הפיכתו ממיעוט נרדף בארץ זרה ומנוכרת 
לעם סגולה נבחר, יציאתו מעומק השאול הרוחני והגשמי כאחד אל 
פסגת האנושות וקירבת לה'. בנס יציאת מצרים מתחולל מהפך על 
ולחוצה  כבושה  שהיתה  שלימה  אומה  כאשר  תקדים,  וחסר  טבעי 
בידי מצרים רשעים ואכזרים, האיר עליה אור אלוקי נשגב והוציא 
מלכות  עול  וקבלת  סיני  הר  מעמד  שייעודה   – חדשה  לדרך  אותה 

שמים במתן תורה.
לפני  התחולל  לא  הוא  לעבר,  רק  שייך  לא  הזה  הסיפור  כאמור, 
למעלה מ-3000 שנה, באופן חד פעמי. האר"י הק' מגלה - ובספרי 
הקבלה עוסקים במשמעות הגילוי הזה ובעוצמתו הרוחנית הכבירה 
- כי זה בדיוק מה שמתחולל בימינו אלה, בכל פעם שאנו קוראים 
ממנו,  והגאולה  מצרים  בשעבוד  שעוסקות  הפרשיות  את  בתורה 

בימים שמכונים 'ימי השובבי"ם'.
'שובבי"ם', אלו ראשי התיבות של פרשות שמות, וארא, בא, בשלח, 
יתרו, משפטים, שש הפרשיות שעוסקות בשעבוד מצרים, בגזירות 
פרעה, במכות שספג, בגאולה המופתית ממצרים, בקריעת ים סוף 
– ועד לקבלת התורה. זה התהליך שעברנו אז, וגם בימינו - לכל יהודי 
ניתנת ההזדמנות למקד את מבטו בשעבוד ובמיצרים שהוא חווה, 
עולם,  לחירות  מהם  ולהיגאל  בחלקו,  שנפלו  ובאתגרים  בקשיים 

לצאת מהם לנצח, לפתוח בחיים חדשים.
לכל  להחמיץ.  מוכן  אינו  יהודי  אף  כזו,  הזדמנות  וכשמקבלים 
כך,  כל  ונשאף  הרצוי  הנדיר,  הזמן  חלון  את  נותנים  מאיתנו  אחד 
הבעיות  מכל  לשכוח  והמצוקות,  הקשיים  כל  את  לאחור  להשליך 
וההתמודדויות, ולצאת לדרך חדשה – איך אפשר לוותר על הזדמנות 
כזו? איך אפשר להחמיץ? מה ניתן לעשות כדי 'לחטוף' את הימים 

האלה, לנצל אותם היטב, ולהיגאל באמצעותם מכל קושי או בעיה, 
לנצח כל אתגר ולדלג בבטחה על פני כל מועקה?!

את התשובה לכך מגלים רבותינו מאורי הדורות, חושפים את הדרך 
להינצל מהצרות, להיגאל מהגלות, להפוך את השבועות הללו למנוף 
מוארים  איכות  לחיי  ומצוקה,  מיצר  מכל  ליציאה  ועוצמתי  חזק 
בהתמדה  שיותר,  כמה  בתורה,  לעסוק   – היא  הזו  והדרך  ונפלאים. 
מרובה, ברציפות מקסימלית, פשוט לשבת וללמוד תורה – זו הדרך 

להיגאל!
והדברים  זי"ע,  מסלונים  העבודה'  ה'יסוד  בעל  הרה"ק  מגלה  כך 
מופיעים מפי גאונים וצדיקים רבים, אשר כולם כאחד מאירים את 
חיינו בתובנה פשוטה ומרגשת: עמל התורה – מחליף כל עמל אחר. 
העמקה בתורה – גואלת מכל עומק בעייתי שאנו שרויים בו. לימוד 

התורה – הוא הדרך לצאת מכל מיצר, להיגאל מכל גלות!
ככל  ויסודי  עמוק  האפשר,  ככל  רצוף  להיות  עליו   – הזה  והלימוד 
הניתן. כי זה הסוד – החלפת מאמצי החיים במאמצי לימוד התורה, 
יציאה מהתמודדויות החיים בהתמודדות עם היצר המפריע מלימוד 
התורה. לימוד יסודי, רצוף, בהתמדה ובשמחה – הוא הדרך להיגאל 
מכל הקשיים שלנו כיום, הוא הדרך לפתוח בחיים חדשים ומוארים, 

נטולי התמודדויות וגלויות!
האמת ניתנת להיאמר, שלימוד רצוף הוא דבר מתבקש ואף הגיוני. 
ביותר  לו  החשוב  בדבר  עוסק  הוא  הלימוד  שבשעת  שמבין  יהודי 
במלאכת  שעוסק  אדם  כמו  ממש  להפסיק.  דעתו  על  יעלה  לא   –
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ליטוש יהלומים והוא מרוכז במלאכתו בכל הכח, ואינו מעלה בדעתו 
להפסיק כדי לענות לשיחת טלפון או להתעדכן בחדשות – כך ממש 
יהודי ששקוע בתורה, אינו מפסיק ולו לרגע בכל נושא אחר, כי הוא 

עוסק בנושא החשוב לו ביותר, במה שהכי יקר לו!
והרבה יותר: כי יהודי שיושב ולומד, חז"ל מגלים כי השכינה כנגדו, 
כביכול בורא עולם משמש לו כחברותא, יושב ולומד עמו. כמה נורא 
המראה וכמה מבעית הביזיון, שיהודי יושב ולומד בחברותא עם גדול 
הדור, ובעיצומו של הלימוד עוצר הוא כדי לשמוע מה קרה אתמול, 
כדי להקשיב לשיחה מעניינת על המצב הכלכלי, או  אפילו כדי לברר 
על שידוך. והלא בורא עולם בכבודו ובעצמו יושב ולומד בצוותא עם 

כל יהודי – איך אפשר לעצור ולו לרגע קט?!
הערך  את  התורה,  בלימוד  הרציפות  את  נאמץ  הבה  יקרים,  אחים 
הנשגב שבלהיות שקוע בתוכה, בלימוד רצוף, ללא הפסקות, בריכוז 
ארוכות  שעות  ללמוד  הזוכים  אשרי  והקרבה.  מאמץ  מתוך  גבוה, 
ברציפות, אבל גם מי שאינו לומד אלא שעה, מי שמשתתף בשיעור 
קצר או ארוך, מי שזוכה בחברותא לשעתיים שלוש ביום – כל אחד 
מאיתנו זכאי לתענוג העילאי של לימוד רצוף נטול הפסקות, שככל 

שנרבה בו, כך נצא מכל הצרות המקיפות אותנו - לחירות עולם!

הסערה והשריפה...
יום  ביום שגרתי למדי. כמנהגו דבר  זה בשעת ערב מוקדמת,  היה 
לבית  שליט"א  אפרתי  יוסף  רבי  הרה"ג  עלה  יום  באותו  גם  ביומו, 
מורו ורבו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, אולם הפעם הבחין 
כי משהו קרה. הרבנית הסתובבה בבית נסערת, ניכר כי עברה חוויה 
לא קלה בשעות האחרונות, והיא מתקשה לעכל את אשר קרה לא 

מזמן...
הרב אפרתי ראה כי הרבנית שקועה בסערת רגשות, וביקש לברר 
גרם  מה  שהגיע,  לפני  הרב  בבית  התחולל  מה  זה.  מה  ועל  זה  מה 
לרבנית להיות כה טעונה ונרגשת. האם מישהו התחצף לרב? אולי 
התחוללה איזו סערה גדולה סביב אחד מפסקיו של הרב? מה יכול 

לקרות עד כדי כך שהרבנית תתקשה להירגע?!
הרבנית נענתה, וסיפרה בדיוק מה שקרה. יהודי, כנראה נכבד מאוד 
אלה  היו  לא  הרב.  עם  לשוחח  וביקש  הבית  אל  הגיע  עצמו,  בעיני 
על  רכון  בלימודו,  שקוע  היה  אלישיב  הרב  הקהל,  קבלת  שעות 
תוכל  'לא  הפסקה.  וללא  ברציפות  ולומד  מופתי,  בריכוז  הגמרא 
לנוכח  הרבנית,  הסבירה   – הלימוד!'  באמצע  הרב  עכשיו,  להיכנס 

גבותיו המתגבהות של הנכבד...
'וכי מה יקרה אם הרב יפסיק דקה או שתיים?' – שאל הלה בעזות 
מצח, וחמתו בערה בו. 'איך ניתן להשיב את פניי ריקם? הלא באתי 
ממרחק, ואני יהודי נכבד. יתפנה נא הרב לכמה דקות, אותן ישלים 

אחר כך, ויענה לשאלתי. מה יקרה? הוא לא יכול להפסיק לרגע?!'
הרבנית שמעה, וליבה סער במערבולת שוצפת. היא סירבה להיכנע 
ללחץ, אבל טענתו של הלה כי לא יקרה כלום אם הרב יפסיק לכמה 
דקות – הסעירו אותה מאוד. 'כיצד ניתן לומר כך? וכי יודע הוא מה 
חשיבות רציפות הלימוד של בעלי הרב? כיצד יכול בן אנוש להעלות 

על שפתיו מילים כאלה?' – תמהה עד מאוד, ולא הצליחה להירגע...
נפשה,  סערת  לנוכח  תמיה  עדיין  אפרתי  שהרב  כשהבחינה  ואז, 
הזו,  המטלטלת  מהחוויה  להירגע  מתקשה  כה  היא  מדוע  הסבירה 
במטבח  בישלה  הרבנית  לכן.  קודם  שנים  כמה  זה  היה  וסיפרה: 
הבית, ולפתע פתאום התלקחה האש שבערה על הכיריים, ולשונות 
הלהבות נתפסו במגבת שעמדה בסמוך, עד שהתלקחה לה דליקה 
של ממש. הכל החל לבעור מסביב, הרבנית נבהלה כהוגן, ובאותה 

עת – ישב בעלה בחדר הסמוך והגה בתורתו...
'וכי עלתה על דעתי להפסיקו מלימודו שיבוא לסייע לי לכבות את 
האש? וכי הבהלה שאחזה בי – הביאה אותי לקרוא לו? חלילה וחס! 
ואחוזת  מבוהלת  הייתי  התלקחה,  השריפה  ולומד!  יושב  הוא  הרי 
חרדה, ולא עלה בדעתי הרעיון להפריע לו בלימודו. הרי הוא באמצע 

ללמוד, איך אפשר להפריע?!?!?! 
וכבתה מאליה, שכן  נס באותה עת, שלבסוף האש הלכה  לי  נעשה 
אינני יודעת איך יכולתי להילחם בי בכוחות עצמי. אבל האיש שהיה 
כאן קודם – הוא באמת חושב שאני אפריע לרב מלימודו? הרי עבור 
הרב  הרי  עבורו?!  אז  לו,  להפריע  העזתי  לא  בבית  שבערה  שריפה 

יושב ולומד עכשיו, איך אפשר להפריע?!' – סיכמה בכאב...
וללמדנו בא: השעות בהן יהודי יושב והוגה בתורה, הן שעות יקרות 
ערך, אין דומה להן. הרי בשעות הללו הוא מחובר לבורא עולם, עוסק 
בתורתו, ונותן התורה יושב ולומד עמו. איך בכלל ניתן להעלות על 
הדעת להפסיק בעיצומה של שעת הלימוד? הרי זו שעה יקרה מפז, 
בה אנו עוסקים בערך היקר לנו מכל – בתורת ה' האהובה, איך ניתן 

לעצור?!
אחים יקרים! בימים אלה, כשאנו מבקשים לצאת מכל מיצר לגאולה 
הלימוד  שעת  הזו.  החשיבה  את  הזו,  הדרך  את  נאמץ  הבה  נצחית, 
שבשמים,  אבא  עם  חיבור  רגעי  הם  הלימוד  רגעי  יקרה,  שעה  היא 
רגעים בהם אנו שוקעים בתורתו, חבוקים בין ידיו, עוסקים באוצר 
הכי קרוב ללבו. וככל שנייקר את הרגעים הללו ונקפיד על רציפותם 
ואיכותם - כך נזכה שהלימוד שלנו ישמש כמנוף להוציאנו מכל צרה, 

לגואלנו מכל גלות, לשחררנו מכל מיצר לחיים טובים ומאושרים!

שלושה אמבולנסים שלא הפריעו...
בריזל  זלמן  רבי  הרה"צ  היה  מעלה,  של  שבירושלים  הדעת  מנקיי 
מלימוד  פסק  לא  בזקנותו  שגם  מופת,  כדמות  נודע  הוא  זצ"ל. 
התורה, מפורסם היה בהתמדתו המופלאה. כך גם בערב בהיר אחד, 

כשקרה מה שקרה...
רבי זלמן, שכבר היה זקן מופלג, מעד ונפל ארצה, נחבל ברגלו. בני 
ביתו חשו אליו, ומיד הבחינו כי מדובר בפציעה של ממש, שמחייבת 
טיפול רפואי דחוף. ר' זלמן התייסר במכאובו ולא הוציא בדל אנחה 
ביללות  החולים  לבית  אותו  שפינה  האמבולנס  כשהגיע  גם  מפיו, 

סירנה רמות...
הוא הגיע לבית החולים, ושם הוכנס לסידרת בדיקות מקיפות. הרגל 
ומורכבת,  קשה  בפגיעה  מדובר  כי  והתברר  עבריה,  מכל  צולמה 
הסבירו  הרופאים  ההליכה.  יכולת  להצלת  דחוף  ניתוח  שמחייבת 
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לבניו של ר' זלמן על אופי הפציעה ומורכבות הניתוח, ובעוד ר' זלמן 
ממלמל ללא הרף - משנן בעל פה משניות ומתמיד בלימוד התורה, 
את  להעביר  והחליטו  שלפניהם,  באפשרויות  דנו  ובניו  הרופאים 

אביהם לבית חולים אחר...
אביהם  עם  עלו  זלמן  ר'  של  ובניו  נוסף,  אמבולנס  הוזמן  מהר  חיש 
המסמכים  כל  את  עימם  מביאים  כשהם  האמבולנס,  אל  הנערץ 
גם  לעבור.  חייב  שאביהם  הדחוף  הניתוח  בעניין  ודנים  הרפואיים 
עכשיו ר' זלמן לא התערב בשיחתם כלל וכלל, שקוע היה בלימודו - 
משנן מסכתות משניות בעל פה בזו אחר זו. כשהגיעו לבית החולים 
שוב עבר ר' זלמן מסכת בדיקות ובירורים, ואז קראו הרופאים לבניו 

והחלו מסבירים את המצב לאשורו...
ר' זלמן אפילו לא היטה אוזן. בניו מדברים עם הרופאים על הרגל 
אחת  ממסכת  במרץ  עובר  אחר,  בעולם  שקוע   - הוא  אבל  שלו, 
לרעותה, משנן עוד מסכת ועוד מסכת בעל פה. הרופאים מסבירים 
ומבארים, משיבים לשאלות שמעלים בניו ומפרטים דרכי טיפול, ור' 

זלמן שקוע בלימודו...
לבסוף, החליטו הבנים להעביר את ר' זלמן לבית חולים אחר, שם יש 
רופא מנתח מומחה נודע, שניתן לקוות שיוכל להוביל את הניתוח 
אמבולנס,  הוזמן  שוב  אביהם.  של  רגלו  את  ולרפא  רבה  בהצלחה 
האמבולנס  יצא  ושוב  אביהם,  את  הנושאים  הבנים  עליו  עלו  שוב 
בדרכו לבית החולים בו עובד המנתח הבכיר. בניו של ר' זלמן שוחחו 
 - נוספת  במסכת  שקוע  זלמן  ור'  ויכולתו,  המומחה  הרופא  אודות 
אותה הוא משנן בעל פה, אינו מקשיב, אינו מגיב, אינו משיב לכל 

המתחולל מסביבו...
בבית החולים השלישי אליו הובהל הוא שוב נבדק, הרופא המומחה 
הגיע, והחלו בהכנות לניתוח. ר' זלמן שוכב על המיטה מיוסר וחסר 
כוחות, תשוש וכאוב, ופיו מוסיף למלמל במרץ פרקי משניות, הוא 
חוזר עליהן שוב ושוב. ואז, אחד מנכדיו שכבר לא הצליח להסתיר 

את תמיהתו, פנה אליו ושאל:
מיטלטלים  אנו  האחרונות  בשעות  הרי  להבין.  מתקשה  אני  'סבא, 
ראינו  חולים,  בתי  בשלושה  כבר  ביקרנו  אמבולנסים,  בשלושה 
כעשרה רופאים, צילמו את רגלך הפצועה כמה וכמה פעמים, ניתנו 
קורה  זה  וכל  לניתוח,  ואפשרויות  טיפול  דרכי  הסברים,  אינספור 
הסיפור.  מרכז  היא  העניין,  בלב  העומדת  שהיא  שלך,  הרגל  בגלל 
ואתה, סבא, כל הזמן הזה מוסיף ללמוד במרץ, לא עוצר ולא שואל, 
לא מפסיק ולא מתעניין. איך זה יכול להיות?!' - שאל הנכד בפליאה.
'נכדי היקר,  ור' זלמן, בפנים מאירות ומחייכות, השיב לו על אתר: 
מכיר אני את בניי היטב, יודעני בהם שהם עושים הכל כדי להחיש 
את רפואתי בצורה הטובה ביותר. אני סומך עליהם בעיניים עצומות, 
להביא  כדי  פועלים  טוב,  הכי  באופן  טיפול  דרך  כל  בודקים  שהם 
אותי לניתוח הנכון ביותר בס"ד, ומתאמצים כדי שכל זה יקרה כמה 

שיותר מהר. 
היה  זה  מה   - להתערב  כדי  מלימודי  מפסיק  שהייתי  לעצמך  תאר 
מוסיף? כיצד זה היה תורם? מה יכולתי לסייע? - הרי הם עושים הכל 
למעני, דואגים לי כל כך, ואני אסיר תודה להם על כך. למה שאתערב 

בעניין, שעה שאני יכול בשעות הללו להספיק ללמוד מסכתות בעל 
יכול להיות שקוע עכשיו בלימוד התורה בהתמדה בלי  פה, כשאני 

הפרעה?!
 - בהמשך  וגם  הדיונים,  שולחן  על  רגלי  בהן  הללו  השעות  כל 
כשתעלה על שולחן הניתוחים, הן שעות יקרות מפז, בהן אני יכול 
לאבד  חבל  לא  בלימוד.  שקוע  להיות  ולשנן,  לחזור  בתורה,  להגות 
את כל זה עבור בירור דברים בעלמא - שאין לו כל תועלת? לא כואב 
הלב לכלות זמן יקר בדיבור על הרגל, במקום לשנן בשעות כאלה את 
פרק 'כיצד הרגל'? הרי אני יכול לקנות עכשיו קנייני חיים ולהתחבר 

לתורה מתוך לימוד רצוף - ואת זה אני מבקש לעשות!'
והנכד, נפעם ונרגש, חרט את הדברים בזיכרונו, ומפיו הם פורסמו 
ע"י המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א כדי ללמדנו: 
ומשמעות  חשיבות  ערך,  לה  יש  בהתמדה,  תורה  לימוד  של  שעה 
ולומד תורה  ושב  נכס אחר. ככל שיהודי  לאין ערוך מכל  גדולים   –
בהתמדה, ככל שהוא עמל להופכה ללימוד רצוף, ככל שהוא מתאמץ 
להתעלם מרעשי רקע ולהיות ממוקד בתורת ה' האהובה - כך הוא 
כך  הקדושה,  בתורה  קניינים  ולרכוש  התורה  לנותן  להתחבר  זוכה 

הוא זוכה להתעלות.
אחים יקרים, בכל רגע של ניסיון או קושי בלימוד רצוף, הבה נראה 
מיוסר  במיטה,  שוכב  בריזל  זלמן  רבי  של  דמותו  את  עינינו  לנגד 
וכאוב, רופאים רוכנים מעליו ומבהילים אותו מאמבולנס לאמבולנס 
ומבית חולים אחד למשנהו, ובכל זאת הוא לא מפסיק מלימודו, לא 
התורה  בלימוד  באמת:  שחשוב  במה  הוא  שקוע  מברר,  ולא  שואל 

בהתמדה וברציפות!
וככל שנסגל לעצמנו דרך חיים כזו, לשקוע אל תוך הלימוד וללמוד 
ברציפות ובהתמדה, ככל שבשעת הלימוד נשכח מכל דאגות העולם 
מדאגות  החדשות,  ועדכוני  הנייד  מהטלפון  מסביב,  והמפריעים 
הפרנסה והסידורים המטרידים, ונהיה שקועים אך ורק בתורה ונהגה 
בה ברציפות - כך נזכה שלימוד התורה יחלץ אותנו מכל צרה ומיצר, 
ויעניק לנו חירות עולם מכל דאגה ובעיה, וחיים מלאי אושר ושמחה 

תמיד!

האושר האמיתי...
על הסיפור הבא מעיד המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, 
המפורסמים  מהיהודים  אחד  מספר:  הוא  וכך  עובדא,  הוה  בדידו 
בעושרם המופלג ובממונם הרב, סיפר לו שהוא זוכר את ימיו כבחור 
בישיבה. כאשר המשגיח ביקש לחזק את לומדי התורה הצעירים, 
ובתורה  תורה...  של  דרכה  היא  'כך  המשנה:  דברי  את  מצטט  היה 
אתה עמל, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה', ומוסיף: 'האושר 

האמיתי - גם בעולם הזה! - הוא להיות שקוע בתורה!'
'חשבתי   - העשיר  היהודי  מספר   - לעצמי'  חייכתי  ימים  'באותם 
שהוא מגזים. זה תפקידו כמשגיח לעודד את הבחורים ללמוד, אבל 
שלא ינסה לספר לי סיפורים... התורה מזכה בשכר בעולם הבא, זה 
ולומדי  מאושרים,  העשירים  הזה  בעולם  הזה?  בעולם  וידוע.  ברור 

התורה - שכרם מובטח להם בעולם הבא, אבל לא בעולם הזה...
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מאז חלפו שנים. היום אני יהודי עשיר מאוד, יש לי משפחה גדולה 
- כל  שאני רווה ממנה נחת, הכל כאילו טוב לי בחיים. אבל באמת 
מה שאני רואה לנגד עיניי הוא רק שטרות של דולרים, וכמה שיותר 
מהם, ולהשיג עוד ועוד כאלה, כשהאושר ממני והלאה. לעומת זאת, 
כמבוגרים  צעירים  צורבים  ורואה  בוער,  תורה  להיכל  נכנס  כשאני 
שוקדים על תלמודם ופניהם קורנות מאושר - אני יודע שהמשגיח 

שלי צדק, הם המאושרים באמת!'
לתת  אני  מוכן  'היום,  והוסיף:  לב,  גילוי  של  ברגע  העשיר  אמר  כך 
ונעלים,  קסומים  כה  אושר  רגעי  בכמה  לזכות  כדי  מהוני,  מחצית 
כמו אלה שהם מנת חלקם של לומדי התורה, השקועים בסוגיותיה 
האושר  את  אבל  שובע.  יודעת  שאינה  ובהתמדה  קץ,  אין  באהבה 

הזה לא ניתן לקנות בכסף, ולא נותר לי אלא להצטער שאין חלקי 
עימהם...'

ואף שהמשגיח צדק באומרו כי האושר האמיתי טמון בלימוד התורה 
וגם  עשיר,  אותו  גם  זאת  בכל  בהתמדה,  בה  לעסוק  הזוכים  ואשרי 
מאיתנו  אחד  כל  הזה,  הצרוף  הרוחני  באושר  לזכות  יכולים  כולנו, 
ללמוד  המדרש,  לבית  להיכנס  הוא  לעשות  שכדאי  מה  כל  זכאי. 
בהתמדה וברציפות ככל שנוכל - ונזכה גם אנחנו לרגעי אושר נעלים!

הנצחות:

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

המשך מעמוד 3 | מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

זה מתוק, צריך להיות משגיח מתוק...
ופעם אמר לי: "מחנך טוב צריך 80% לא לראות!". שאלתי אותו: "ואם 
אני רואה?", וענה לי: "אז אל תראה!". המשכתי לשאול: "ואם בכל זאת 
"התלמיד  ושאלתי:  חזרתי  ראית!".  שלא  "תחשוב  לי:  ענה  ראיתי?", 
הלא רואה שראיתי, ואם אני לא אגיב אולי ילמדו מזה, מדשתק משמע 

ניחא ליה?"
צריכים  המחנכים  גאווה,  בעלי  כאלו  תהיו  "אל  ואמר:  הרצין  מרן 

להפסיק לחשוב שהם מנהלים את כל העולם, תנו להם להתמודד!".
ואז  צריך!".  אני  וללמוד  היא  תורה  ישיבה,  "הראש  ואמרתי:  עניתי 
הזמן  כל  נדבק  אדם  חיידקים,  מלא  "העולם  ואמר:  פנים  לי  הסביר 
כי  פעמים?  עשר  יום  בכל  למשכב  נופל  אינו  מדוע  חיידקים,  בהמון 
המחלות,  רוב  על  מתגברת  והיא  בגוף,  חיסונית  מערכת  ברא  הקב"ה 
- צריך לקחת תרופה, אוי ואבוי  כשאין ברירה והחיידק היה חזק מדי 

לאדם שנזקק על כל חיידק לקחת תרופה.
"כמו מחלות הגוף" – המשיך מרן ראש הישיבה בהסברו המופלא – "כך 
יצר הרע,  יש  יצרים רעים.  הן מחלות הנפש. כלומר ההתמודדות עם 

הוא קשה מנשוא, אבל הקב"ה אינו מעמיד אדם בניסיון שאיננו יכול 
לעמוד בו. מתנסים, נופלים, מתמודדים ומתרוממים, וככה צומחים, רק 
כך ניתן לגדול ולצמוח. תפקיד ההורים והמחנכים לתת כלים, במצבים 
אלו  אבל  במקום,  להעמיד  פעמים  ועצה,  משענת  לתת  קשים  מאוד 
והנער  הילד  צריך  אחוז  שמונים  לפחות  אך  חיסונים,  או  תרופות,  רק 

להתמודד בכוחות עצמו, אחרת הוא יהיה נכה רוחנית!".
לי  שימשה  זצוק"ל  מרן  של  הזו  שההנחיה  להעיד,  אוכל  אישי  באופן 
כציון דרך ותמרור לחיים. במשך למעלה מעשרים שנות עיסוק בחינוך, 
המקובל,  היחס  את  להם  ונותן  שראיתי,  מה  לכל  מתייחס  הייתי  אם 
כיום רבים מתלמידי ותלמידותיי היו יושבי קרנות! ההתעלמות הרבה 
עונג  כיום  לי  נותנת  זצוק"ל,  מרן  של  הכוונה  אותה  ע"פ  שהתעלמתי 
עצום! לראות את הבעלים של אותן בנות, שהם מטובי האברכים בעיר, 
ואני  רעייתם,  עומדת  שלהם  ה'שטייגען'  שמאחורי  לי  אומרים  ורובם 
חושב בליבי אילו רק היה יודע אותו אברך מה עברה רעייתו בבחרותה...

כל הנוטל עצה מן הזקנים – אינו נכשל!

]מתוך מוסף שבת קודש – וישב תשפ"א[

המשך מעמוד 6 | הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל

השיבה: "בוודאי, ה' הוא שברא את העולם!".
פנה רבי שלמה לבנו: "בשביל ללמוד דבר כה פשוט, שכל עוזרת בית 

יודעת, היית צריך לנסוע לקוצק לשנה שלימה?!".
אולם רבי יהודה לייב השיב תשובה ניצחת: "אבא, היא רק אומרת, אבל 

אני יודע!".
בכל  מוחשית.  שמים  יראת  חש  ופנימית,  אמיתית  ידיעה  שיודע  מי 
רגע הוא יודע שהקב"ה רואה אותו ומביט בו, וממילא הוא אינו מסוגל 

לחטוא.
ידוע המעשה עם ה'חפץ חיים', שנסע בעגלה עם עגלון יהודי פשוט. 

כאשר עברו ליד מטע פירות, ירד העגלון כדי לקטוף לעצמו פרי מהעץ. 
לפתע הוא שומע את ה'חפץ חיים' צועק לעברו: "רואים, רואים!" נבהל 

העגלון, מיהר לשוב אל העגלה והמשיך בדרכו.
בהמשך שוב עברו ליד שדה. ירד העגלון מן העגלה וניגש לאסוף מעט 
אוכל לסוסו הרעב. אלא שגם הפעם הוא שמע את צעקתו של החפץ 
חיים: "רואים, רואים!". העגלון נבעת, הביט ימינה, הביט שמאלה, אך 

לא ראה איש. פנה אל ה'חפץ חיים' ותמה: "מי רואה?".
הצביע ה'חפץ חיים' כלפי מעלה ואמר: "שם רואים הכל! 'עין רואה'!".

)אריה שאג – שמות(

המשך מעמוד 7 | הרה"ג רבי גואל אלקריף שליט"א

המשך מעמוד 20 | הרב ישראל ליוש
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המשך מעמוד 3 | מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

המשך מעמוד 6 | הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל

המשך מעמוד 7 | הרה"ג רבי גואל אלקריף שליט"א

המשך מעמוד 20 | הרב ישראל ליוש

במקום גדול הדור. ביקש, אפוא, לשמוע את דרשת ה'חפץ חיים', 
וויתר על דרשת עצמו.

שהיה  הסכום  את  לו  והעניק  פנים,  במאור  חיים'  ה'חפץ  אליו  פנה 
מקבל אילו היה דורש שם.

כשהוציא  הדרשה,  לאחר  לדרכו.  הלך  והמגיד  דרש  חיים'  ה'חפץ 
ה'חפץ חיים' את ספריו למכירה, הבחין, למרבה ההפתעה, שאפילו 
אדם אחד מבין כל הנוכחים בבית הכנסת לא קנה ספר. מעולם לא 

קרה כדבר הזה.
בהזדמנות אחרת שוב ארע מעשה דומה – מגיד בא לדרוש, אולם 
משראה שה'חפץ חיים' מגיע, הבין שלא ראוי לו לדרוש באותה עת.
הפעם אמר ה'חפץ חיים': "המגיד ידבר ויקבל את הכסף המגיע לו, 

ואני אשב לשמוע את דבריו".
ישב ה'חפץ חיים' ושמע את הדרשה. לאחר מכן הוציא ה'חפץ חיים' 

את ספריו, ומיד, בלי שדיבר כלל, נמכרו כל הספרים.

אמר ה'חפץ חיים': "יודע אני בוודאות, שהסיבה שבפעם הקודמת 
לא נמכרו הספרים, היא חסרון בכבודו של המגיד. אמנם את הכסף 
המגיע לו הוא קיבל, אבל את הכבוד שהיה ראוי לו – הוא לא קיבל".

שהרי  ניזוק,  לא  המגיד  טובה!  הנהגה  של  כוחה  גדולה  כך  כדי  עד 
קיבל את כספו באופן מושלם. איש לא פגע בכבודו, כמובן. אולם 
יותר אילו היו שומעים אותו. ומשום אותו העדר  הוא היה מתכבד 

כבוד קל, היה חסר בסיעתא דשמיא.
נמכרו כל הספרים  בעת שקיבל המגיד את כבודו  באופן מושלם, 

מבלי שנאמרה מילה אחת.
ללמדנו, שכשיעשה אדם מצוות לשם שמים, ומטרתו תהא ללכת 
יזכה לסיעתא דשמיא בכל   – ולדבוק בו באופן מוחלט  עם הקב"ה 

אשר יעשה.

)הגדה של פסח – דורש טוב(

היה  הללו, כשהגיע ה'קצות החושן' לבית המרא דאתרא, הוא לא 
בבית, והרבנית קיבלה את פניו בהתרגשות, וביודעה כי בעלה מאוד 
ישמח בביקורו ובדברי תורתו, ביקשה מבעל ה'קצות החושן' שיכנס 
לפוש קמעא מעמל הדרך. בינתיים הגישו בני הבית לאורח הדגול יין 
ישן שהובא במיוחד מהמרתף, אך מרוב ההתרגשות והמהירות, לא 

הספיקו לנקות את האבק מעל גבי החבית...
כדי  זה  מאורע  לנצל  החליט  שנינותו,  ברוב  החושן'  ה'קצות  בעל 
להוכיח את הרבנית על דיבה שיצאה עליה שהיא עוסקת בהלוואות 
כספים עפ"י 'היתר עיסקא' שאמנם הוא מותר, אבל רבו הפרטים 
והדינים בו ואין לסמוך עליו בקלות, ואמר לה בדרך צחות: "חוששני 

כי אבק ריבית הוא..."
אך גם הרבנית שנונה ופקחית היתה וענתה לו מיד: "לא... רבי! אבק 
הדברים  אכן  כי  עלה  הדברים  מבירור  ואכן  זה..."  הוא  הרע  לשון 
וגדולה עלו  ידי בעלי מדון, שקנאו בבעלה הרב שתורה  הופצו על 

של שולחנו, בהיותו גדול בתורה ועשיר מופלג.
ה'קצות החושן' ביקש את סליחתה, התכבד מן הכיבוד, ואיחל לה 

בלבביות שמהרה תיפתר ממוציאי הדיבה ומבקשי רעתם.

לסיום, נספר ספור ממנו נוכל ללמוד על השורשים ממנו ינק בעל 
ה'קצות החושן' ואחיו שהיו גם הם תלמידי חכמים עצומים. הגדול 
חיים  רבי  הגאון  השני,  הכרי'.  ה'תרומת  בעל  כהנה  יהודה  רבי  היה 
שה'קצות החושן מזכירו בספריו בתארים מופלגים. השלישי, היה 
הגאון רבי אריה ליב בעל ה'קצות החושן', והאחרון היה הגאון רבי 

מרדכי ששימש כרב העיר חדרוב, ולאחר מכן עסק במסחר.
התגוררה  וחלשה,  מאוד  חולה  היתה  כבר  כאשר  אמם,  ימי  בערוב 
אצל בנה הג"ר מרדכי בעיר 'אונגוואר'. יום אחד באו כל בניה לבקרה, 
וכדרכם נשאו ונתנו בדברי תורה וקיימו את הפסוק 'את והב בסופה' 
והלהט התגבר,  גדול  זה בהלכה, הויכוח היה  זה עם  ע"י שהתנצחו 
עד שלבסוף הסכימו כל האחים עם האח הצעיר רבי מרדכי והודו 

לדבריו...
כשנכנסו לחדר אמם להיפרד ממנה, קפצה ממיטתה והחלה לרקוד 
זו מה עושה...?' התפלאו הבנים, והיא הסבירה  משמחה, 'לשמחה 
דאגתי  אך  חכם,  תלמיד  אכן  מרדכי  רבי  שבני  בניי  "ידעתי  להם: 
שמא כיון ששלח ידיו במסחר נגרע משהו מגדלותו, ועתה אני רואה 
שרב כוחו בתורה ואף גבר על אחיו... קיבלתי כוחות חדשים שהרימו 

אותי ממיטתי עד כדי ריקוד משמחה..."

'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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 האם מותר לכתוב אותיות ִּב'ְקֶרם' על גבי עוגה בחול המועד?
 כתיבת חידושי תורה בחול המועד

 באיזה אופן מותר לערוך מסיבת 'תנאים' בחול המועד לכל הדעות?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות הכתיבה בחול המועד

• מותר לכתוב בחול המועד בכתב שאינו מתקיים לאורך זמן. 

ובדומה לכך, יש שהתירו יצירת אותיות ִּב'ְקֶרם' על גבי עוגה, 

וכדומה.

• הדפסה במדפסת בחול המועד – נחלקו הפוסקים אם דינּה 

כ'מעשה אומן' ואסורה אף לצורך החג, או כ'מעשה הדיוט', 

ומּותרת לצורך החג.

• נתונים העלולים להישכח אם ִיָּמנעו מלכותבם בחול המועד, 

נרשמים  והמוצרים  בהקפה  בה  שקונים  מכולת  חנות  כגון: 

לרושמם  ומותר  האבד',  ל'דבר  נחשבים   – הלקוח  בכרטיס 

בחול המועד.

אף  לכותבו  אסור  המועד,  בחול  לכותבו  שאסור  דבר  כל   •

אם עושה 'שינוי' במעשה הכתיבה, כגון אחיזת העט בצורה 

משונה.

• צילום במצלמה בחול המועד, נחשב כעשיית מלאכה לצורך 

דיגיטלית,  במצלמה  נעשה  שהצילום  ובזמננו,  המועד;  אחר 

שצידדו  יש   – הצילום  לאחר  מיד  מהתמונות  ליהנות  וניתן 

להתירו.

• מי שהתחדשו לו חידושי תורה בעת לימודו בחול המועד, 

רשאי לכותבם בחול המועד. וכן מותר לכתוב את מה שלומד 

שמשנתו  כדי  או  הסוגיא,  את  לברר  במטרה  המועד,  בחול 

'מעשה  של  לכתוב אלא באופן  היתר  ואין  לו.  סדורה  תהיה 

יד  בכתב  תהיה  שהכתיבה  להקפיד  יש  ולכן  בלבד,  הדיוט' 

רגיל, עגול, ולא בכתב עברי מרובע.

• מותר לסופר לכתוב בחול המועד פרשיות תפילין ומזוזות 

הסופר  רשאי  אֵחר,  אדם  לצורך  אולם,  הפרטי.  לשימושו 

לכתוב רק במידה והוא זקוק למזוזה ולתפילין בחול המועד.

לפני  ידוע  ואם  המועד,  בחול  תנאים'  'שטר  לכתוב  מותר   •

ראוי  שלכתחילה  אומרים  יש   – התנאים  את  שיערכו  החג 

למלא את שטר התנאים לפני החג, ורק את חתימת העדים 

יוסיפו בשעת מסיבת ה'תנאים'.

• כתיבת שטר חוב בחול המועד, במקרה שהַמלווה אינו חפץ 

ההלוואה   .1 הבאים:  באופנים  מותרת  שטר,  ללא  להלוות 

הוצאות  עבור  בהלוואה  מדובר   .2 החג.  בימי  ללווה  נחוצה 

שוטפות בבית או בעסקים, שהלווה לא יוכל להשיגּה לאחר 

החג. 3. מדובר בהזדמנות נדירה להלוואה גדולה

ֵמהלכות חול המועד

בחול  תפילין  להניח  אסור  והגר"א,  ערוך  השולחן  לדעת   •

כדעת  הנוהגים  ואף  להניחן.  חובה  הרמ"א,  ולדעת  המועד; 

הרמ"א, לא יברכו.

שאם  אלא  המועד;  בחול  דיונים  לקיים  רשאים  הדין  בתי   •

ניתן  לא   – הדין  בית  של  מזו  אחרת  בעיר  מתגורר  הנתבע 

לַזמנו לדיון בחול המועד בניגוד לרצונו.

• יש אומרים, שאסור לערוך מסיבת 'תנאים' בחול המועד; 

ולדעת אחרונים רבים, מותר. ואף לדעת המחמירים, האיסור 

הוא רק כאשר מסיבת התנאים היא סעודת פת.

מערבים  ש'אין  משום  המועד,  בחול  אסורים  הנישואין   •

שעריכת  אומרים  ויש  נוספים.  ומטעמים  בשמחה',  שמחה 

נישואין יחד עם סעודה, אסורה מדאורייתא.

• מן הדין, מותר לאדם להשיא אף שנִים מילדיו באותו היום, 

אך על פי צוואת רבי יהודה החסיד נהגו שלא לעשות כן, בין 

בשני בנים, בין בשתי בנות, ובין בבן ובת.



רבי אהרן קוטלר זיע"א מקים עולה 

של תורה בארה"ב. סח לי אבא 

מעולם לא ניצחני אדם, אלא יהודי 

חסיד אחד. פעם אחת כשנסעתי 

לפגישה נזדמן לי ספר סיפורים על 

שיסחא רהרה"ק הרבי ר' בונם מפ

זיע"א. כתוב היה שם כי הרבי ר' בונם 

סיפר, שהיה בכוחו בימי עלומיו 

ונמנע הוא להביא את המשיח,

שלצדיק הדור כי חשש,מלעסוק בכך

שילעהרה"ק רבי אברהם יהושע ה

מאפטא זיע"א תהיה ה"אוהב ישראל"

חלישות הדעת, שבונם אפטייקער 

(בונם הרוקח, הרה"ק מפשיסחא עסק 

ברוקחות בימי עלומיו) הצליח להביא 

את המשיח, ואילו הוא צדיק הדור 

שעמל על כך רבות לא הצליח.

תמיהתי היתה גדולה, ובאותה 

האסיפה הרציתי את הדברים לפני 

הנוכחים ושאלתי, הייתכן כדבר הזה? 

היה יכול הרבי ר' בונם להביא את ש

המשיח ונמנע בגלל חלישות הדעת 

של איזה צדיק, איזה מין סיפורים 

מספרים החסידים? קם יהודי חסידי 

פשוט וענה לו כהלכה. הרי מפורש 

רבנו נמנע הוא בתורה, שמשה

לאכי מלקבל את שליחות הגאולה 

שלא תהיה אחיו, לפגוע באהרן רצה

לו חלישות הדעת.

447גליון 
"אפי' תששנה 

שמותפרשת 

וירא כי אין איש ויך את המצרי 

י"ב )-ויטמנהו בחול (ב' 

' מסופר על הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז

זיע"א נכד הבעל שם טוב הקדוש 

זיע"א, שפעם באו אליו חסידים מעיר 

אחת כדי לעשות את השבת 

במחיצתו. וסיפרו לו שלאחרונה 

נתמנה בעירם מושל עריץ שמציק 

לכולם ויורד לחייהם, עד שהחיים 

במקום נעשו בלתי נסבלים. השיב 

להם הצדיק, בפרשת השבוע נאמר 

י "וירא כי אין איש ויך את המצר

ויטמנהו בחול", ואף אני אחזור עתה 

באזניכם על פסוק זה ואפרשהו לכם. 

"וירא כי אין איש" ראיתי את המושל 

הנכרי שלכם, שאינו ראוי לשאת 

תואר איש כלל, "ויך את המצרי" בדין 

הוא שיכו אותו מן השמים ויעבירוהו 

מן העולם, אלא שזה לא בוער דוקא 

ם בשבת קודש, כי אם ויטמנהו היו

ועוד באותו שבוע פגע ברק . בחול

באותו מושל עריץ שונא ישראל 

ומותו הפתאומי היה לשיחת כל בבתי 

.ישראל בסביבה במשך ימים רבים

הוא יצא לקראתך וראך וגם הנה

י"ד)–(ד' ושמח בלבו 

סיפר כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א: 

שמעתי מהגאון רבי שניאור קוטלר 

גאון זצ"ל שסיפר על אביו הצדיק ה

היהודים מזרע קדושים ועליונים הם

בדרכו לירושלים פגש רבי יהושע ערבי 

אחד שהלך עם בנו, ויהודי אחד הלך 

לפניהם. ראה רבי יהושע את הערבי 

לוחש לבנו, ושמע אותו אומר לו, הנה 

ודי מגואל לפנינו, אדוניו מאס בו, גש יה

אליו ולכלך אותו, חושבים הם היהודים, 

שמזרע קדושים ועליונים הם, אך לנו 

ידוע שהם משועבדים לשבעים אומות 

העולם, יכול אתה לגשת אליו בני ולירוק 

בזקנו שבע פעמים. הלך הנער ואחז 

בזקנו של היהודי. כעס רבי יהושע, נשא 

, עליונים, עליונים, עיניו למרום ואמר

גוזר אני על אלה שמחזיקים עצמם 

לעליונים, מתפארים בעצמם ולועגים 

לעם ישראל, לרדת למטה. ועוד לפני 

ו, נבלעו שגמר רבי יהושע את דברי

.הערבי ובנו בתוך האדמה

א')-(זוהר ח"ב י"ז 

----------------------------
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יהודי אינו מחלל שבת תמורת כל הון שבעולם

התגוררה בכפר קטן, לא שמשפחה יהודית אחת ויחידה מסופר על 

הרחק מיער עבות, היתה זו משפחתו של מוכסן הכפר, אבי המשפחה 

כרים הפולנים יחכר מן הפריץ את בית המזיגה, ולמקום זה היו הא

במשקה חריף ומשקר, מנותק –באים להיטיב את לבם במאכל, וכמובן 

מאחיו היהודים התרחק המוכסן מדתו ומעמו, ואף את השבתות 

והחגים לא שמר. 

(יומא הימים הופיע בכפר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זיע"אבאחד

ה , אשר פרש לזמן מה מביתו ובא להתבודד בבקת' שבט)דהילולא ד

קטנה בלב היער הסמוך. אל הכפר הגיע הצדיק כדי להצטייד במזון, 

ובדרכו פגש את המוכסן היהודי, "יהודי אני, רבי" סח לו המוכסן, נרגש 

למראה הצדיק שהזכיר לו את ימי נעוריו את הזמנים בהם חי בין 

יהודים. "וכיצד מצליח יהודי לחיות לבדו בין הגויים"? שאל הרבי, 

מגמת של היהודי הבין הרבי כי האיש התרחק כליל מתשובתו המגו

מדרך אבותיו, ואפילו על שמירת שבת אינו מקפיד. "נו, ר' יהודי, כלום 

גרוע יהיה גורלך מגורל בהמתו של יהודי" אמר הרבי בחמלה, "והרי 

ישראל נצטוו להשבית אף את השור והחמור, ואתה מצבך גרוע מזה.

בשבת, אשתי וילדי תלויים "אבל אינני מסוגל לשבות ממלאכה

כרחיים על צווארי, ואם אשבית את בית המזיגה בשבת, ילכו 

לקוחותיהם לחפש להם מוזג אחר, ופרנסתי תיפגע." אמר הרבי: 

למרות כל זאת, השבת את בית המזיגה שלך, הורונו חכמינו כי השומר 

זה לא יתכן , בלא –שבת בהלכתה אינו מפסיד מכך, יהודי בלי שבת 

בת דומה אתה לכל אחד מלקוחותיך הגויים. רק לאחר שידולים הש

רבים נאות היהודי להישמע לבקשתו של רבי משה לייב ולהשבית את 

בית המזיגה בשבתות ובמועדים, הוא הודיע לאיכרים כי החל מן 

השבת הבאה יהיה בית המזיגה סגור בפני הלקוחות.

נים שבאו לרוות מה יום מיומיים? מה קרה? התפלאו האיכרים הפול

את צימאונם. יצא אליהם המוכסן והודיע: מעתה בכל יום שביעי 

בשבוע יהא בית המזיגה סגור, ואני אשבות ממלאכה. לשאלת 

האיכרים: "למה?" ענה המוכסן: יהודי אני ורק לפני זמן קצר נודע לי 

כי תורתנו הקדושה אוסרת עלינו כל מקח וממכר ביום השבת. הודעתו 

לא מצא חן בעיני האיכרים, ושאלו בכעס: אומר אתה של המוכסן 

ח כלמנוע מאתנו את המשקה במשך יום תמים? היו לא תהיה, אם ניוו

כי אכן עומד אתה בדיבורך, נגיש תלונה לפריץ אדון הכפר, הוא 

החכיר לך את בית המזיגה על מנת לשרתנו תמיד, ואין אתה רשאי 

תך. להשבית אותה ממלאכה בכל עת שיעלה על דע

מבוהל מאיומיהם חש המוכסן אל בקתתו של רבי משה לייב מסאסוב, 

ו איך הגיבו האיכרים ואת איומיהם. אל תחשוש מהםבהתרגשות סח ל

הרגיעו הצדיק, הקפד לנעול בשבתות את דלתות בית המזיגה, ואף אם 

יבואו שליחי הפריץ אל תהסס לומר להם בפה מלא: "הנני יהודי, 

ת כפי שציוני ה' אלקי".ושומר אני את השב

הגיעה השבת, והיהודי נעל את בית המזיגה על מנעול ובריח, 

האיכרים באו כהרגלם ללגום יין שרף, וכשנוכחו כי היהודי עמד 

בדיבורו, החלו הולמים על הדלת ועל החלונות. "פתח לנו!" קראו, 

רוצים יין שרף, רוצים שכר, פתח יהודי, פתח. אך היהודי לא שעה 

קריאותיהם, ובית המזיגה נותר נעול מכניסת השבת ועד צאתה. כיון ל

שכך בצעו האיכרים את איומם ופנו להלשין על המוכסן באזני הפריץ, 

עד מהרה הגיע הפריץ למקום לבדוק מקרוב את אשר ארע. "כיצד העזת 

להנהיג כאן, בבית המזיגה שלי, סדרים חדשים על דעת עצמך?" שאל 

רשות? היהודי השיב בתום מדוע לא ביקשת ממנייץ בכעס עצור,הפר

לב: אדוני הפריץ, בוודאי יודע אתה לא מהיום, כי יהודי אני, ואולם, עד 

ך לפני זמן קצר לא ידעתי שהתורה אוסרת לעסוק במסחר ביום השבת. א

נו יהודי חכם, מלומד מאד, יהודי זה בקי בתורה ובכל הנה הגיע למקומ

א אמר לי כי עד כה לא נהגתי כדרך שצריך החוקים הכתובים בה, והו

יהודי לנהוג, שכן אסור היה למכור יין שרף בשבתות.

תשובתו של היהודי עוררה את סקרנותו של הפריץ ואמר: רוצה אני 

לדעת מיהו החכם המלומד הזה, ששיבש את דעתך ברעיונות כה משונים, 

רוא לרבי משה רצוני לראות אותו, הבא אותו אלי. היהודי המבוהל אץ לק

לייב, והצדיק מסאסוב התייצב לפני הפריץ ללא מורא ופחד. "אתה הוא 

היהודי המלומד" הפטיר הפריץ בראותו את הרבי, "אם כן, הסביר לי מפני 

מה הורת למוכסן שלי לנעול את בית המזיגה בשבתות?" בפולנית רהוטה, 

השבת, שהיתה שגורה על פיו, סיפר הצדיק לפריץ על גודל מעלתה של

יום מנוחה ושהיא גם יום אורה ושמחה ליהודים. הקשה הפריץ: האם 

המנוחה היא חובה על האדם?, "אדם מישראל חייב בה" השיב רבי משה 

לייב. הוסיף ושאל הפריץ: האמנם חייב יהודי במנוחת השבת גם כאשר 

הנה, אם לא ימלא המוכסן היהודי בשל כך? והוסיף,מתקפחת פרנסתו

ולא יפתח את בית המזיגה שבעה ימים בשבוע, אנשל אותו את דרישתי

מבית המזיגה שהחכרתי לו. "אף על פי כן" קבע רבי משה לייב, "חייב 

הוא לשבות ממלאכתו".

למשמע התשובה הגיב הפריץ בלעג, "אינני מסכים עם דבריך, אדוני 

המלומד" אמר, ודומני כי גם אתה לא היית מוכן לשאת בהפסד כספי כדי 

שמור את השבת, מדוע איפוא אתה תובע זאת מהמוכסן. אדרבה, הייתי ל

–רוצה לבחון אותך, אם אמנם תעמוד בניסיון דומה, ואם תעמוד בניסיון 

אסכים גם להתיר למוכסן לסגור את בית המזיגה בשבתות!" ובמילים 

אלה עזב הפריץ את המקום, כשבלבו נרקמת תכנית לפרטי פרטיה. הוא 

לתהות על קנקנו של המלומד היהודי ולהתחקות אחר שלח את אנשיו

מעשיו. והללו מצאו כי מתגורר הוא בבקתה מבודדת, וכל העת מתפלל 

מגיע הרבי אל כפרו –כך גילו אנשי הפריץ –הוא ולומד. מפעם לפעם 

של המוכסן על מנת להצטייד בצרכי מזון, ועוד נודע להם, כי רבי משה 

לסעוד על שולחנו אחת מסעודות השבת, אם לייב הבטיח למוכסן היהודי 

אמנם ישמע המוכסן לדבריו ולא יפתח את שערי בית המזיגה. שמע 

הפריץ את הדברים וגיבש את תכניתו.

בבוקר יום השבת יצא הפריץ היערה, רכוב על סוסו, בידיו היה צרור 

שטרי כסף יקרי ערך. כשהגיע אל קרבת הבקתה בה התגורר הרבי, עצר 

את הסוס מלכת ונחבא בין העצים הסבוכים שלצד השביל. עד מהרה 

ארע הדבר אשר לו צפה הפריץ: רבי משה לייב יצא מבקתתו והחל פוסע 

פר לסעוד על שולחנו של המוכסן. הכפר היה סמוך אל בשביל לעבר הכ

היער ואורך הדרך פחות משיעור "תחום שבת". אך נעלם הצדיק מעיניו, 

הגיח הפריץ ממחבואו והחל מפזר את שטרי הכסף על פני השביל, "עוד 

מעט קט ישוב הרבי בשביל זה ומעניין מה יקרה כשיראה את הממון הרב 

בעונג, עוד רגע קט ושוב נעלם הפריץ בין השטוח לרגליו" הרהר הפריץ

העצים הסבוכים, ממתין בצפיה לראות כיצד יפול הדבר. 



לא חלפה שעה ארוכה ודמותו של הרבי נראתה באופק, הוא צעד 

בשביל, קרב והולך לעבר הבקתה ולעבר ה"פתיון" הממתין לו. 

ואמנם, הבחין רבי משה לייב בשטרות הכסף הפזורים על פני 

השביל, אך המשיך בדרכו כאילו לא ראה אותם, כך הלך קמעה 

טרות, רכן ולפתע עצר וחזר על עקבותיו, שוב קרב לעבר הש

לעומתם והתבונן בהם היטב. ממקום מסתורו מאחורי העצים יכול 

הפריץ לראות כי הרבי מזדקף ועומד על מקומו, כאילו חוכך הוא 

והוא יטול את השטרות" –בדעתו מה עליו לעשות. "עוד רגע קט 

הרהר הפריץ בשמחה.

לא! במקום לגחון ארצה כמצופה, הרים הרבי את ראשו כלפי –אך 

מעלה ואת ידיו נשא כבתפילה, הדבר ארך רגע קט, ומיד לאחריו 

התרחק הרבי מקומו. או אז הגיח הפריץ ממקום המסתור ואץ 

בעקבות הצדיק וקרא: "איש קדוש!", עמדת בניסיון, מבקש אני את 

חתי כי מפאת קדושת סליחתך על שפקפקתי בדבריך, עכשיו כשנוכ

אעמוד בדיבורי ואניח למוכסן לנעול –השבת ויתרת על ממון רב 

את דלתות בית המזיגה ביום השבת. 

והוסיף הפריץ ושאל: "מדוע בתחילה עברת ליד השטרות בלי 

להסס, ואילו אחר כך שבת על עקבותיך והתכופפת לעברם, ולא זו 

י משה לייב: אמנם נראית כחוכך בדעתך ומתפלל? השיב רב–בלבד 

כן, בפעם הראשונה, כשעברתי על פני השטרות, לא פקפקתי לרגע, 

הן שבת היום, אך לאחר שהמשכתי החל היצר ללחוש לי: והרי 

זקוק אתה לסכום כסף גדול בעבור צרכי מצוה של פיקוח נפש 

שאלתי את עצמי, אם אמנם יש מה לעשות אז ופדיון שבויים, 

ת ישארו ברשותי עד לאחר שבת, בשעת הדחק על מנת שהשטרו

שהרי פיקוח נפש דוחה שבת, תוך כדי מחשבות שבתי אל מקום 

השטרות להתבונן אם יספיקו לי בעבוד פדיון השבויים, והנה 

הסכום מתאים להפליא, משמים זמנו לי את האוצר כדי שתוכל 

לקיים בו את המצוה הגדולה, אמר היצר, ואני לא ידעתי מה 

ה כפי לשמים, בתפילה שיחון אותי הבורא אעשה. נשאתי איפ

בדעה צלולה ובשכל ישר. ואכן עד מהרה הצטללה דעתי והבנתי 

כי אם חפץ הקב"ה להקל מעלי את מלאכת פדיון השבויים, בוודאי 

יכול הוא לזמן לי לשם כך סכום כסף שאין עליו כל שאלה ופקפוק, 

את הממון וברגע זה ידעתי כי עלי להמשיך בדרכי, להותיר מאחורי

הרב.

המשיך רבי משה לייב ואמר: ראה נא, אדוני הפריץ, כיצד 

שומר אלקינו על שומרי השבת, אילו הייתי נוטל את הכסף, לאחר 

בראשונה לא שמתי לב י, היית סבור, בוודאי יששבתי על עקבות

לשטרות, ומשנתתי דעתי, לא עמדתי בפני הפיתוי, ונוסף לזאת, 

כי נטלתי את הכסף למטרות של פיקוח נפש כלל לא היית יודע

שדוחה את השבת, והיית סובר שלקחתי את הכסף לעצמי. אך 

בזכות התפילה שנשאתי, עזרו לי ממרומים להחליט החלטה נכונה 

ברגע המתאים, ועתה יודע אתה בבירור, כי יהודי אינו מחלל שבת 

ע תמורת כל הון שבעולם, וכי שומר ה' את שומרי השבת מכל פג

ומכשול.

לא להחמיץ את שעת הכושר
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באואף,האכסניהבעלשלבעירועברשהמלך

ואףכךעלידעלאאישברם,מלונובביתלהתאכסן

שהמלךלאחראחדיםימים.עצמוהאכסניהבעללא

,פלאיאורחאותוהיהמיהדברנודע,משםנסע

,ובעצמובכבודוהמלךכיהאכסניהבעלמששמע

בביתוהיהצדקתואתלהוכיחלפניולבוארצהאשר

ולהשמיעפהאלפהאיתולדברהיהויכול,אצלוולן

בידוהיתהכזאתכושרשעתוכי,טענותיואתבאזניו

,ומצעקבגדיוקורעהתחיל,תקנהללאהחמיצהוהוא

החסדורבהגדולהמלך,לנפשיואבויליאויויוי

לפניותחינתילהפיליכולתיואני,מלונילביתהזדמן

עתההשעה.אתוהחמצתי,נפשיעלממנוולבקש

ומאותבארמונווסגוררחוקוהואאליואגיעכיצד

אליויבואלבלעליוושומריםסביבועומדיםחיילים

.נקראלאאשראדם

,האדםלבנייקרהדומהמקרהממשהרי: הנמשל

הואמצוי,השפלהזהבעולםאדמותעליכאןבהיותם

כלשלבביתוה"הקבהמלכיםמלכימלךכביכול

אליולהתקרבלאדםישינתמצוכושרשעת,יהודי

וקיוםהתורהלימודידיעליתברךבוולהדבק

,זוכושרשעתהמחמיציםהםרבים,ברם,המצוות

מלכואללהגיעכשירצוהבאבעולם,זאתלעומת

כללקלהדבריהיהלאשוב, בארמונועולםשל

אחדכלישים.בידםזאתיעלהאםיודעומי,ועיקר

הכושרשעתאתלנצלשידעכדיללבוזהדברואחד

.מלונובביתהמלךעםשרויבעודו

(הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א)



בחסות רשת חנויות

גל פז

מברכים חודש שבט
אחה"צ 5:35המולד יום רביעי בשעה 

לקיםח3
ר"ח יהיה ביום חמישי בשבת

אבינומאברהםגדוליותראתה

הרה"ק רבי זושא מהאניפולי זיע"א

היה עני(יומא דהילולא ב' שבט)

בתוהגיעהכאשרחייו.ימיכלמרוד

פרוטהבידוהיתהלאלפרקה

בניכראוי,להשיאהכדילפורטה

שישתדלבודחקוהדואגיםביתו

עצמוהואואילולביתו,טרףויביא

כששהה אחדיוםמבטחו.שם' בה

המגיד הקדושאצל רבורבי זושא

זיע"א, אמר לו המגיד: ממעזריטש

כלשהוסכוםבידךשאיןאנייודע

מאותחמשלךהאבתך,אתלהשיא

למצואבידךיסייעוהשמיםומןרובל

לבתך.ראויחתן

באחתהתעכבלביתוחזרהבדרכו

קולשמעפתאוםשבדרך,האכסניות

רמות,בבכיותמלווהומהומהרעש

חדרולחלוןמבעדהצדיקהסתכל

שמחתשהופרהלדעת,נוכחולצערו

משוםמאביתומהשלנישואיה

אתאינו רוצה לקדששהחתן

לשאולזושארבילו, ירדהמיועדת

למדלחתונההמוזמניםמפיקרה?מה

נוכחההכלהאםשהאלמנהלדעת

החופה,העמדתלפניממשלדעת

רובלמאותחמשבסךהנדוניהשכסף

היתוםוהחתןאבד,רבבעמלשנאסף

אתיקבללאשאםרגעבאותוהודיע

הואאיןהחופה,לפניכולוהסכום

הבכיותלי,מקודשתאתהריאומר

עצמההכלהושלהכלהאםשל

זושארביהצדיק,רחמיאתעוררו

והכריז:הנאספיםמעגלאלנכנס

הנאספיםשמחתהכסף".את"מצאתי

ההפתעהלמרבהאבלגדולה,היתה

עמלהדורששהואזושארביהודיע

')בלנטילה ברכה (תיכף

אם נזכר לאחר מים אחרונים, שעוד לא א)
אמר שיר המעלות, או על נהרות בבל,
יאמרנו כשנזכר, ויטול שנית למים אחרונים. 

(בדי השלחן, סימן מ"ג אות א')

נטל מים אחרונים, מותר לו לבלוע האוכל ב)
וחקרת שעדיין נשאר בפיו. (שו"ת ודרשת

)ח"ד, סימן מ"ג , אות ד'

מוזגין כוס של ברכת המזון קודם הנטילה, ג)
מה כדי להסמיך הנטילה לברכה, ככל

דאפשר. (שלחן ערוך הרב, סימן קפ"א, סעיף 
ו')

שבת קודש כ"ה טבת
הרה"ק רבי משה צבי מסאווריין ב"ר שמעון שלמה 

(תר"ה)
יום ראשון כ"ח טבת

הרה"ק רבי נפתלי מליטוביסק ב"ר ישכר דוב בעריש 
(תרנ"ה) 

יום שני כ"ט טבת
רבי נח שמואל ליפשיץ (תלמיד החוזה) ב"ר הרה"ק

תקצ"ב)-יהודה לייב (זר זהב 
הרה"ק רבי משה יהושע לייב דיסקין אב"ד בריסק  

ב"ר בנימין (תרנ"ח)
ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר ב"ר יהרה"ק רב

תר"ע)-יחיאל (ישמח ישראל 
יום שלישי א' בשבט

הרה"ק רבי אברהם משולם זלמן אב"ד אוסטראה 
ב"ר צבי אשכנזי החכ"צ (תקל"ז)

הרה"ק רבי נתן נטע מחעלעם ב"ר אברהם (תקע"ב)
-הרה"ק רבי משה שיק ב"ר יוסף (מהר"ם שיק 

תרל"ט)
יום רביעי ב' שבט

הרה"ק רבי משולם זושא מאניפאלי ב"ר 
אליעזר ליפמן (תק"ס)

הרה"ק רבי שמחה בונים מווארקי 
ב"ר מנחם מענדל (תרס"ז)

שבטיום חמישי ג'
גיס -רבי יוסף ב"ר מרדכי גרשון כ"ץ (שארית יוסף 

שנ"א)-הרמ"א 
יום שישי ד' שבט

אשר בן יעקב משבטי קה (ב"א ש"כ)
הרה"ק רבי אברהם ב"ר אלכסנדר הכהן 

מקאליסק (תק"ע)
הרה"ק רבי משה יהודה לייב מסאסוב ב"ר יעקב 

(תקס"ז)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מערךאחוזיםעשרהתיווךכדמי

שלמחוצפתונדהםהקהלהמציאה.

החלווהםוהאלמוני,העניההלך

בלבךאיןמתבייש,אינךבו:לגעור

אתהכךעניה,כלהעלרחמים

דבראולםברבים?לביישהרוצה

שלו,עלעומדאזושרביהועיל,לא

שאינואועמלתואתלושיתנואו

לאבדשהחלהקהלהכסף,אתנותן

אתללוותהחלסבלנותואת

לקחולבסוףבדחיפות,גםצעקותיו

לאחרהרבהעיירה,רבאלאותו

פסקהצדדיםטענתאתששמע

מידלהחזירזושארבישעלכמובן

מידיוהוציאוהנאספיםהכסף,את

מןבחרפותוגרשוהוהכסףאתבכח

העיירה.

ממעזריטשהמגידעברלימים

המקוםרבבאזניוהתלונן,בעיירה

שנראהעניהלךשלהתנהגותועל

שהביןהמגידהחסידים,מכת

שאלוזושא,ברבישמדובר

לפשרהראשונהבהזדמנות

רבילוהשיבהמוזרה,ההתנהגות

שליגונםאתכשראיתיזושא,רבי

חופתם,ביוםהיתומיםהענייםבני

והחלטתיעליהםרחמינכמרו

שהרביכל הכסףאתלהםלהעניק

בדרךאולםבתי,לנשואילינתן

הכסף,אתלהביאכשהלכתילחדרי

והחלהרעהיצראותיליווה

כבוד:שלמחשבותלהכניס בי

אבינו"מאברהםגדוליותר"אתה

תחדורהגאווהשמידתחששתיוכו'.

אתההרע:ליצרועניתילביאל

תראהאתהלהכשילני?רוצה

אותיויגרשוהכסף,אתממנישיקחו

.העירמן



 

 

 

 

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
 

 טבת ה'תשפ"א כ"ה
 

שמותפרשת   

מו  ת - ַהכ  ל כָּתּוב ש  ת שְׁ רָּ  פָּ

 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

 וב"ב     אריה ושרה לוי וב"בשלמה ודנה דוד 
 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  

 ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה אילן בן
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 נעמיאנאל חביבה בת שולמית          אורן בן 
 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

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 יצחק בן עזראברכה      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
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעמי בת רחל                   נעם יצחק בן רחל ברכה  
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 נזימה      משה בן
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

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

 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   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 פניני עין חמד

באה רוח והעיפה את הכובע לתוך המים. בא 
דג ובלע את היהלום שהיה בתוך הכובע. הדג 

 -אמר אליהו הנביאנמכר ליוסף מוקיר שבת. 
 מי שלווה בשביל שבת, השבת משלמת לו!

 

שואל הרב 'עץ יוסף': אם המסקנה של הסיפור 
השבת משלמת  היא כי מי שלווה בשביל שבת,

מדוע צריכה הגמרא לומר לנו את כל לו, 
 הסיפור הזה עם הגוי?

 

הגזירה אמת והחריצות מתרץ הרב: ללמדנו: "
". נגזרה בשמיים גזרה שהכל הרכוש של שקר

הגוי יעבור ליוסף. כל ההשתדלות שהגוי עשה 
לא עזרה. אדרבה רק בזכות שמכר את כל 

 שו.נכסיו וקנה מרגלית, יוסף זכה בכל רכו
 

פרעה גזר להשליך את הזכרים ַליְאֹור מכיוון 
שחלם שיוולד ילד שיושיע את ישראל. לכן 

יֻכהּו" ה ַתְשלִּ ן ַהיִּּלֹוד ַהיְא רָּ )שמות  ציוה: "כָּל ַהבֵּ

. בזכות השלכת התינוקים ַליְאֹור, בתיה א, כב(
בת פרעה מצאה את משה רבינו וגידלה אותו 

 בבית פרעה, למרות גזירתו.
 

יִּם ה' ְצרָּ ש ַעל מִּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ כלי יקר' מבאר: "וַיָּקָּ
ף" הוא לא  - )שמות א, ח( ֲאֶשר ֹלא יַָּדע ֶאת יֹוסֵּ

ידע את הסיפור של יוסף והאחים. כי אם 
היה יודע ששום ההשתדלות לא תעזור לו, 

 לא היה נלחם נגד גזירתו של הקב"ה.
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 
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 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי
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 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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 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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כתב: "הגזרה אמת! )פרשת וישב( הרמב"ן 
שקר!". בן אדם יודע שהקב"ה גזר  -והחריצות

משהו אבל זה לא מתאים לו, ולכן הוא מנסה 
לשנות את זה בכל דרך. האם זה יעזור לו? 

 לא!
 

מהיכן לומדים זאת? מהסיפור של מכירת 
ם יוסף. כששמעו האחים שהם הולכי

להשתחוות ליוסף, עשו כל מאמץ כדי 
 שהחלום לא יתקיים. 

 

האם זה עזר להם? לא! להקב"ה יש תוכנית, 
והיא תתבצע. כל מה שנעשה לא רק שלא 

בזכות ימנע את הגזרה, אלא אפילו יסייע לה. 
מי יוסף נהיה מלך על כל מצרים? בזכות 
האחים! אם הם לא היו מוכרים אותו, הוא 

אם יש גזירה בשמיים  לא היה מגיע לשם!
כל  -בשבועה או גזירה החתומה בדם

ההשתדלויות שבעולם לא יצליחו לבטל 
 אותה.

 

מסופר על )מסכת שבת דף קי"ט ע"א(: בגמרא 
יהודי בשם יוסף שהיה מכבד את השבת 
בדגים ומטעמים ומענג אותה, ואף היה לווה 
כספים כדי לכבד את השבת. הבריות כינו 

 בת'. אותו 'יוסף מוקיר ש
 

ליוסף היה שכן גוי עשיר מאוד. יום אחד באו 
החוזים בכוכבים ואמרו לאותו עשיר כי כל 

 נכסיו עתידים להגיע לידי יוסף השכן.
 

מה עשה? מכר את כל נכסיו ובכסף שקיבל 
קנה יהלום. את היהלום תפר בתוך הכובע 
שלו. באופן זה חשב לשמור על רכושו תחת 

 ידו ושלא יגיע לידי יוסף.
 

יום אחד, העשיר עבר על הגשר שמעל הנהר. 

60:36 

 

יִם" ׁש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ  ֲאֶׁשר  וַיָּקָּ

 )שמות א, ח( ף"ֹלא יַָּדע ֶאת יֹוס  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 האם יש בישולי גויים כאשר הגוי מלח או כבש את המאכל?
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

]מאכל שנכבש וכן 'כבוש כמבושל'  ]נתינת כמות גדולה של מלח על גבי מאכל נחשבת כהרתחה[,אף שהלכה רווחת 'מליח כרותח' 

 שו"ע )יו"ד סימן קיג סי"ג(. מקורות:, כאשר גוי מלח או כבש אין בזה איסור כלל. שעות ברצף דינו כמבושל[ 82בתוך נוזל למשך 
 

 נחשב כבישול לגבי איסור בישולי גויים. וכן הדין לעניין 'עישון' שאינו
 

בישול על ידי קיטור ]מצוי בבתי חרושת[, בין אם המאכל נמצא בקופסאות שימורים ובין אם הבישול בסירים עם דופן כפולה 
אות טז(  ראה 'דרכי תשובה' )סימן קיג מקורות:שבתוכה עובר הקיטור, נחלקו הפוסקים, האם דינו כבישול ויהיה מותר על ידי גוי. 

"ע שהביא דעת האחרונים. בשו"ת 'יביע אומר' ח"ה )יו"ד סימן ט( כתב להתיר, מכיוון שהוא דבר חדש שלא גזרו עליו חז"ל ודמי לעישון דשרי. ע
אין בו  - שבישול על ידי קיטור -בספרו 'הליכות עולם' ח"ז )עמוד קלא(. כ"פ בשו"ת 'מנחת יצחק' ח"ג )סימן כו אות ו( שגדולי האחרונים ס"ל 
הלפרין' )עמוד קעד( חילק בין  -משום בישולי גויים. ע"ע בשו"ת 'מנחת דניאל' ח"א )סימן פ(. אולם בספר 'כשרות ושבת במטבח המודרני 

ה לבין קיטור, שהוא שינוי בדרך הבישול. עוד יש לחלק בין קיטור חי, שיש מקום לַדמותו לעישון, שעוש -מעושן, שהוא שינוי במהות המתבשל 
לוי' שינוי במזון המבושל, לבין בישול בסירי קיטור, שמחממים בקיטור בין דפנות הסירים, ואין כל שינוי במאכל עצמו. כ"כ לאסור בשו"ת 'שבט ה

ר ח"ו )סימן קח אות ו, וח"ט סימן קנו( שהבישול בקיטור הוא תולדת האש ממש. אין זה דומה למ"ש האחרונים אם בישול ע"י קיטור נכנס באיסו
זהו דרך בישול כדרכו בתולדת אש, ואינו דומה כלל לעישון ולא לחמי טבריה. ומטיה כן משמיה דה'חזון איש'.  -בישולי גויים, מכיוון שבזמן הזה 

אה ובספר 'שבות יצחק' ח"ו )עמוד סה( הביא לאסור משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל. כן הביא בשמו בספר 'ישא יוסף' )חיו"ד סימן כד אות ד(. ר
 -עוד בקובץ 'בית הלל' )תמוז תשס"ו עמוד יח( מה שכתבו בשמו דמנא לן לחלק בזה שקיטור לא יחשב בישול. ע"ע בספר 'אורחות משפט

אושינסקי' )עמוד תד(. בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ג )יו"ד סימן רמז( כתב, שראוי להחמיר בקיטור. שוב ראיתי, שכן העלה להחמיר בשו"ת 
 ד )חיו"ד סימן יח אות טו(.'דברי דוד' ח"

 

מותר לשתות קפה או תה, שהכין גוי עבור ישראל, אם אין בו חשש תערובת איסור, מכיוון שהעיקר במשקאות אלה הוא 
שו"ת 'יחווה דעת' ח"ד )סימן מב(. מוכח מדברי האחרונים, שלא חששו לביטול איסור  מקורות: המים והקפה או התה בטלים אליו.

ן שהוא מדרבנן. כן פסק בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ד )סימן קצג( ובפרט כאשר היהודי נותן את הסוכר, דהוי גמר מלאכה על לכתחילה, מכיוו
טולדאנו' )חיו"ד סימן מז( שבמשקה תה אין משום בישולי גויים, מכיוון שהרוב הוא מים, ואין בישול  -ידי ישראל. שוב ראיתי בשו"ת 'שאלו לברוך

כאשר אבקת הקפה עברה תהליך קליה או בישול בבית החרושת ]כפי שעושה היום חברת 'עלית' ועוד[, מה שהגוי נותן את  גוי במים. ע"ש.
וך המים, אין בו כלל איסור של בישול גוי, מכיוון שאין בישול אחר בישול. עוד נלע"ד להקל, כאשר צורת הכנת הקפה ע"י שפיכה מכלי ראשון לת

מה שכתבו מקצת פוסקים, שאין בישולי גויים ע"י עירוי מכלי ראשון. אולם דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל להחמיר הכוס שהוא כלי שני, לפי 
הובא בשו"ת 'עמא דבר' ח"א )עמוד קעד( וכתב מוטב, שהיהודי ידרוש שיביאו לו את המים הרותחים בנפרד והקפה או התה בנפרד. ישים 

 וגם כן הוא בודק את מה ששותה. -ליהם את המים הרותחים. נמצא, שהוא בעצמו בישל אותם בכוס יחד עם הסוכר. אח"כ ימזוג ע
 

כל איסור שתיית שיכר אצל הגויים  מקורות:מעיקר הדין, מותר לשתות את הקפה אף בבית קפה של גויים או בביתו של הגוי. 
סור. כדעת מרן השו"ע )יו"ד סימן קיד ס"א(. כ"כ ה'פרי בביתם או בחנותם הוא דווקא במשקה משכר, אבל משקה שאינו משכר אין בו שום אי

חדש' )יו"ד סימן קיד סק"ו(. וכן בספר 'זבחי צדק' )שם אות ט(. הגרי"ח בספרו 'בן איש חי' )חוקת ש"ש אות טז( כתב, המנהג פשוט בבגדאד 
שכין ידיהם ממנה. ע"ש. פשוט הדבר, שכאשר יש לשתות קפה של גויים אפילו במקום הנועד שלה, ואומנם בעל נפש צריך להחמיר והצנועין מו

 חשש למושב לצים, יש להחמיר. 
 

 

 
 

ויש לי  ,סיפרה אישה אחת: מאז פטירת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אני מארגנת אמירת תהילים לילדים מדי שבוע
סיפוק רב מכך. בעלי התנגד לכך מאוד מסיבות שלו. כמה שניסיתי לשכנע אותו ולהסביר לו על חשיבות העניין, לא הועיל. 
הוא עמד על דעתו, שצריך להפסיק עם זה. הבנתי, שכנראה, אין לי ברירה ועלי לעשות את רצונו ולהודיע לילדים על הפסקת 

והחלטתי בכל זאת לעשות השתדלות נוספת. הלכתי לציון של מרן זצ"ל. התפללתי אמירת התהילים. היה לי צער מכך, 
וביקשתי, שבזכותו של מרן ה' יתברך יַטה את ליבו של בעלי, שיסכים לאמירת התהילים... סיימתי להתפלל, חזרתי הביתה 

 .ולא סיפרתי על כך דבר
 

עי, אל תסגרי את התהילים. תמשיכי עם הילדים, תמשיכי, בוקר אחד, בעלי התעורר, כאשר כולו מרוגש. הוא אמר לי: "תשמ
תמשיכי!". בעוד אני מתפלאת על תגובתו, הוסיף ואמר: "אל תשאלי מה חלמתי. בלילה, אני רואה את מרן הרב עובדיה יוסף 

בית רבן אתה יודע, מה הזכות והמעלה של תינוקות של זצ"ל בא אלי. הרב שם את ידו על כתפי, הולך איתי ואומר לי: '
". החלום הזה הספיק. כיום הבעל בעצמו יתברך. תדע לך, שזו מעלה עצומה! 'שקוראים תהילים?! כמה זה אהוב לפני ה

 מעודד את אמירת התהילים. אנחנו נלמד מכאן על מעלת התהילים, ועד כמה היא חשובה בשמיים.

 
 
 
 
 
 

  

כָּה  ִׁשיב ַבֲהלָּ ל ּומ  לֶ  -ם גֹויִ י ִבּׁשּול   –ׁשֹוא   בק י"ח 
ק  -  לָּ  י"דחָּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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(.  -חיים יונה הלפרין אב"ד ריישא)בת ר' חיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  22יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

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

 

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  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.שאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

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

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

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

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

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

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

 

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

באי ג'רבה. מטל ילדותו שקד  (2922)י"ח תמוז ה'תרס"ח -נולד ב -הגאון הרב שלמה מאזוז זצ"ל
 28הרבה על התורה וירד לעומקה מתוך צער ודוחק גדול, שכן אביו ירד מנכסיו. כשהיה כבן 

כשהיה כבן עשרים  (2942)שנים היה נושא ונותן בחילופי מכתבים עם גדולי הדור. בשנת ה'תר"צ 
נפטר הגאון הרב כלפון משה הכהן.  (2952)ושתיים שנה נסע לתוניס עיר הבירה. בשנת ה'תש"י 

רבינו חזר לאי ג'רבא ולאחר שהפצירו בו גדולי הקהילה הוא הסכים להתמנות במקומו. לאחר 
התחרט ורק אחר שטרחו גדולי הדור הסכים להתמנות לרב הראשי. נחשב בין גדולי הדור מכן 

בעיון הש"ס ובבקיאות. פוסק מובהק ודיין מצוין. אשתו הראשונה נפטרה לאחר מחלה והשאירה 
לו בן כבן עשר. לאחר מכן נשאר גלמוד חמש שנים מחוסר אמצעים כספיים להקים בית שני. 

 ולשת הלב.בנוסף חלה בסכרת וח
 

עלה לארץ והתגורר בנתיבות. בשנה הראשונה גר עם משפחתו  (2954)בשנת ה'תשט"ז 
בפחונים, שהיו בשטח פתוח. הם חיו ללא מים או חשמל וללא שירותי סניטציה בסיסיים. לאחר 
כשנה עברו לדירת קבע. הסוכנות דאגה לו למשרה של 'רב העיר נתיבות', אך רבינו ויתר על 

דיף להתפרנס מיגיע כפיו כבעל חנות לדברי סדקית. עם זאת זכה לכבוד והערכה התפקיד והע
מתושבי המקום. עזר לרבנים להשיב על שאלות שנשאלו. רבינו הניח ספרי קודש רבים בחנותו 
ולמד בהם בזמן שישב בחנות. ענוותן מופלא. ברח מן הכבוד והשררה. אהב את הבריות. דיבר 

גדול וקטן. שימח את הבריות. ותרן בממונו וגם בכבודו. לא שמר  -עם כל אחד בגובה העיניים 
. ציונו (2928)כ"ה טבת ה'תשמ"ב -טינה למי שפגע בו. יסורים רבים סבל עד יומו האחרון. נפטר ב

 הכנסת 'אהלי שם' בנתיבות.-שנים. הוקם על שמו בית 42-בנתיבות. חי כ
, מרת זיווג ראשון( -)בת ר' ציון סופרמרת שלביה  נשותיו:מרת מינה.  אימו:חכם ר' מנחם.  אביו:

 )רבו המובהק(.הגאון ר' מקיקץ שאול השלי  מרבותיו: )זיווג שני(.רבקה מעיתקה 

 , ר' מני, בן יחיד מאשתו הראשונה( -)רב בנתיבותר' יחזקאל  ביניהם:תשעה ילדים.  ילדיו:הגאון ר' אלטר מאזוז.  מתלמידיו: 
שו"ת על  -שואל ומשיב•הלכות ריבית  -כרם שלמה• מספריו:צבי, מרת חנה אוזן. -ר' אשר, מרת ימימה, מרת שולה בן

חידושים  -חשק שלמה•חידושי תנ"ך, דרושים ודינים  -מדרש שלמה•שו"ת וחידושי שו"ע  -כיסא שלמה•ארבעת חלקי שו"ע 
 ירחון תורני רבני, הכולל חידושים בש"ס ובהלכה.  -מקבציאל•בתלמוד 

יפר בנו ר' אשר: פעם הייתי נוכח, כאשר אישה אחת הביאה לו טלית קטן של בנה בשביל בית ספר. היא אמרה לרב: "תרכיב לי בו ציצית". ס

רכיב!". היא ענתה לו בחוצפה: "אם כן, במה אתה רבי?". רבינו בענוותנותו לא ענה לה כלום, אבל אני עניתי לה. איני רבינו ענה: "איני רגיל לה
 רוצה לספר כיצד נענשה אותה אישה ומשפחתה מהשמיים אחר כך.

של הרבנים זצ"ל ונתקלתי נו ר' אשר סיפר על בקיאותו המופלאה: "עשרות ואולי מאות פעמים כשאני תקתקתי במכונת כתיבה כתבי יד ב

בדבר שלא הבנתי אותו, הייתי הולך אליו והוא היה מיד פותר אותו כלאחר יד, אם להוסיף מילה או להחליף הלשון או להסביר את הדברים. 
ענה לי: פעם העתקתי את הספר 'מאמר מרדכי' ח"ב ונאכל חלק מכתב היד, וסוף הדברים היה ועי' ולא יותר. הראיתי לו זאת, והוא מיד 

 'מהרש"א בפסחים דף מ"א'."  -"תכתוב

שהיה צעיר לימים, היה מדבר בלשון צחה ושפה ברורה. פעם אחת קם לומר סליחות עם אביו ז״ל בבית כנסת רבי מנחם חורי זצ"ל, והוא כ

ל קטן ויודע לתקוע?" כשחזר לבית עדיין קטן. אחרי שתקעו בשופר, הוא לקח את השופר ותקע כהלכה. הציבור נתנו עיניהם בו: "איך עדיין בגי
 לא הרגיש טוב ומיד לא היה יכול לדבר כלום. רק אחרי כמה ימים התחיל לדבר בערלות שפתיים.

בינו היה מעין אנציקלופדיה מהלכת. היה יודע כמעט את כל ספרי הראשונים והאחרונים בני ספרד ואשכנז מי המחבר שלהם ועל מה ר

ילו חוברות קטנות וספרים קטנים בודדים, שיש בהם חידושי תנ"ך וכיוצא, היה מכיר אותם טוב ואומר לך, על אדניהם הוטבעו, דבר פלא. אפ
 מה הם מדברים. )הסיפורים מתוך 'כרם שלמה'(

ברך סיפר, שעשה תוספת לדירתו ולא ביקש אישור בניה מהמועצה. לאחר תקופה רצה למכור את הדירה ופרסם אותה למכירה. א

היתה גדולה. אולם בכל פעם שקונה פוטנציאלי, בא לראות את הדירה והתלהב, כשראה את תוספת הבניה שאל: "האם יש לך ההתעניינות 
אישור בניה מהמועצה?". כשנענה בשלילה, הוא שאל: "אם כן, כיצד תמכור את הדירה? הרי במקרה של תוספת בניה צריך אישור 

 עם רשויות החוק ולא קנה את הדירה.  מהמועצה?". הקונה הפוטנציאלי לא רצה להסתבך
 

מכיוון שדבר זה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים והוא לא היה בקי בדבר, הוא ערך בירור בנושא והסתבר, שאכן כך קובע החוק. אם הוא 
רוצה למכור את הדירה, עליו להביא אישור מהמועצה, אלא אם כן ימצא קונה, שמוכן לרכוש את הדירה ולהסתכן, שהרי הוא עלול בעתיד 

 בת הדירה שלא כחוק. בצר לו פנה למועצה וביקש אישור בדיעבד לתוספת החדר שבנה ואישור למכירת הדירה. לעמוד למשפט בגין הרח
 

במקביל הוא התייעץ עם עו"ד ששמע את הסיפור ואמר לו: "חבל לך על הזמן. לא תקבל אישור מהמועצה, עד שתהרוס את החדר שהוספת. 
ובה זו ופנה לשמאי, שהעריך את שווי הדירה. "לבטח השמאי מכיר את העניין מקרוב. היה עליך לחשוב לפני שעשית". הוא לא הסתפק בתש

 סביר להניח, שהוא שאנשים מבקשים ממנו להגיע לבתים, בהם נעשתה בניה לא חוקית", חשב לעצמו. 
 

עלמין להתפלל על קברי לצערו הרב, תשובת השמאי היתה זהה לדברי עורך הדין. האברך לא ידע מה לעשות. בצר לו הוא פנה לבית ה
הצדיקים בנתיבות. ליבו משך אותו לקבר של רבינו, על אף שלא הכיר צדיק זה מעולם. כאשר הוא התקרב לציון, ראה, כי על המצבה מופיע 

 תאריך פטירתו של הצדיק. 
 

ם שיצליח במכירת הדירה ושהמועצה לתדהמתו הרבה היה זה בדיוק אותו היום! הוא התפלל וביקש מהצדיק, שיעזור לו ויבקש מאת בורא עול
 למחרת האישור המיוחל הגיע באופן פלא.תאשר את הבניה הבלתי חוקית בדיעבד. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

אֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְכַמְלָאִכים  ֹּ  ןַהגָּ ַרב ְׁשֹלמ אזּוה הָּ  זצ"ל זמָּ

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 

 הטמונים בך", אמרו לו.
 

מילים אלו פעלו בבחור בעוצמה רבה. באותם הימים 
הבחינו לפתע הורי הבחור, שהוא התחיל לחזור הביתה 

 עם ברק בעיניים! בליבו ניַצת הזיק. 
 

זה זמן מה שהבחור לא התפלל במניין. מכיוון שלא היה לו 
קדם. אולם בעקבות דבריהם של הרב שטרן חשק לקום מו

ורעייתו הבחור התחיל לקום מוקדם יותר בטענה, שעתה 
 יש לו סיבה לקום. 

 

הוא התחיל להתפלל את כל התפילה במניין ואמר: "כך 
 הרב שטרן עושה, וגם אשתו אינה מוותרת על התפילה". 

 

הוא התחיל לסייע גם בבית להוריו. הוא חזר ואמר בכל 
, שהוא מרגיש, שזוג הזקנים שבביתם הוא עובד, הזדמנות

 מעריכים ומכבדים אותו. 
 

הסבתא הזו מאמינה באמת ובתמים, שאני הבחור "
. מאז כל המוצלח ביותר", היה אומר לאימו בכל בוקר

סדר יומו השתנה, ו'הפרי שנשר' התחיל לשוב ולהתחבר 
 לשורשים... 

 

הביע הנס הגדול ביותר התרחש לאחר הפסח. הבחור 
את רצונו לחזור לישיבה שבה למד. ראשי הישיבה ערכו 
לו אבחון מחדש. הם תמהו, האם אכן זהו אותו בחור 

  שעזב את הישיבה בטריקת דלת באמצע החורף?!
 

ראש הישיבה בכבודו ובעצמו התקשר להורים והביע את 
התפעלותו מהשינוי העצום, שחל בבנם. הוא הודיע להם 

 שיבה. על קבלתו המחודשת לי
 

מיד כשחזר לישיבה, הבחור עשה חיל בלימודיו. עד 
מהרה נעשה לאחד הבחורים המובילים בישיבה 

 בשקידתו ובידיעותיו. 
 

יש כאן הרב זילברשטיין סיים את הסיפור והוסיף, ש"
צוואה לדורות. הסיבה העיקרית לנשירתם של הנערים 
היא, שהמחנכים וההורים לא העניקו להם את תשומת 

 ".הראויההלב 
 

על הביטוי שאנחנו אומרים  לא בכדי דרשו רבותינו
ִתים  בברכת 'מעין שבע' בערב שבת: "ְמַחי ה מ 
רו". האדם יכול במאמרו,  להחיות מתים, כפשוטו.  ְבַמֲאמָּ

 

כלומר, לקחת אדם המיואש מחייו ואינו רואה כל טעם 
לקום מוקדם בבוקר ואינו חושב שיש לו עתיד ומרגיש 

לחלוטין ובמספר מילים ניתן להרעיף עליו טל של מרוסק 
תחיית המתים ולתת לו את החיות והרצון לחיות את 

 חייו.

ב  ַהֲענַָּקת ְתׂשּוֶמת ל 

 
לעיתים אנחנו לא מבינים, עד כמה הענקת תשומת לב יכולה 
לשנות את מצבו של אדם מהקצה אל הקצה. להלן סיפור 

', דברים שנאמרו מאת הגאון מצוות בשמחההמעובד מתוך '
רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן, והובאו 

 על ידי הרב מיכאל צורן הי"ו. 
 

מעשה בבחור שנכנס ללמוד בישיבה קטנה. הוא נתקל 
בקשיים מיד בהתחלה. לא היו אלו קשיים רציניים, אך 

 בהעדר תשומת לב הבעיות תפחו והפכו למשמעותיות. 
 

הבעיות גררו תופעות לא רצויות כמו ירידה  עם הזמן
במוטיבציה, פערים לימודיים וקשיים חברתיים. לאחר מספר 
 חודשים הבחור חש שיברון לב, עזב את הישיבה וחזר לביתו. 

 

"לא רוצה ללמוד. לא רוצה לנסות. לא רוצה מסגרת 
חלופית. לא רוצה כלום", קרא בסערת רגשות. הוא חווה 

 תסכול עצום.
 

לא היה לו סדר יום קבוע והוא ניסה את מזלו בניקוי דירות. 
היה זה לפני חג הפסח ומטבע הדברים הדרישה לעזרה 

 בניקוי הבתים היתה גדולה. 
 

מן השמיים גלגלו שאת המודעה שהבחור תלה ראה הרב 
חיים ישראל שטרן מקרית ויז'ניץ בבני ברק. הרב שטרן 

 יבוא לנקות את ביתם.ורעייתו התקשרו לבחור וקבעו איתו ש
 

מיד כשהגיע לשם, הם הבינו שמדובר בבחור שעזב את 
המסגרת הישיבתית. לכן הם העניקו לו יחס שונה וחם 

 במיוחד. 
 

בהתחלה, הם הגישו לו כוס קפה ועוגה טעימה. הם עשו זאת 
במאור פנים לבבי. תוך כדי כך פנה הרב שטרן לזוגתו ואמר 

זכות יש לנו, שבחור ישיבה אה, איזו לה בפני הבחור: "
 ".מַסדר לנו את הבית לכבוד הפסח!

 

מאז מדי יום ביומו כשהגיע לבית המשפחה, אוזניו קלטו 
הוראות בקשות, שאוזניו לא הסכינו לשמוע עד עתה בבתים 

 אחרים: 
 

" אין זה מתאים לבן ישיבה -אל תגרור את הרהיט הכבד"
ר שמגיע אל תנקה את השירותים. אתה בחואו שאמרו: "

מהיכל הישיבה, ואנחנו לא רוצים שתתעסק בדברים 
 ".כאלה

 

תנוח קצת. אינך צריך לעבוד כל כך מדי שעה אמרו לו: "
". מאידך גיסא, הם השמיעו באוזניו קשה. זה לא מגיע לך...

 מחמאות על עבודתו המסורה והיעילה: 
 

"לאחר שניקיתָּ את החדר, המקום כל כך מבריק. אנחנו 
תה יכול להוציא מעצמך את הכישורים המוצלחים רואים, שא
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                        מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה                              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

                                 רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           ק יצקן בן רחל ז"ל                          יצח
ז"ל                        שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה      יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "ע מרדכי בת ברכה

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל           אורה בת נעימה ע"ה                                                                       יעקב בן נעמה ז"ל                      
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                                            ז"ל                  דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן            אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                  
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שמות  פרשת - הפרשה באר  á

שמות פרשת

באמונה ה'ספקות' להרחיק – ירבה  כן

ïúùøôá(áé¯é à)çåø' ,é"ùøáå ,'äáøé ïë ...äáøé ïô'
íéøîåà íúà ¯ ïë úøîåà ùãå÷äïôäáøé

øîåà éðàåïëéë ò"éæ 'íééç éøîà'ä ÷"äøä øàéá .'äáøé
øîåà øöéä àåä 'äòøô'äáøé Y ïôåúåöøá ,úåáøäì

,íúðåîàá úåéùå÷äå úå÷éôñä Y 'ïô'ä úà ìàøùé éðáá

äîéîúä äðåîàäî íãàä äèåð úå÷éôñä é"ò éëאìáà ,
úøîåà 'ùãå÷ä çåø'ïë''äáøéìàøùé éðá áø÷á äáøúé Y

øåäøäå ÷ôñ íåù éìá åðéîàéå ,éàãåå ïåùì àåäù 'ïë'
.ב

éë'úå÷ôñ'ä úà áåæòì ,åðúãåáò àéä úàæ
ג

÷éîòäì àìå ,

'ä éëøã ïéáäì úåñðì 'úåáåùúå úåìàù'á
ד

àìà ,

הלבבות 'א. ב'חובות פ"ה )איתא המעשה  יחוד שבשלוחיו '(שער החזק היצר)מן  אמיתותיך(של על  עליך ולשבשלספק ,

עליך ויספק שקרים, וטענות כזבים  במחשבות נפשך את ולערבב לך שנתברר ב)מה  ב'ספקות' אותך שנתברר(יכניס  מה 

ודתך'. מאמונתך לך

בסידורים איתא ועוד)וכבר  יוה "כ, שעה"כ  האריז"ל, '(בשם ר"תי תאודדיברךוכי כיודאי ' קדוש, שם  שמוודאי והוא

תהילתו ודאי כן באופן בו  להאמין שנאמר- במה  גם ייאמר זה דרך על  וכן  ה ), לד ר"ת ו'י תארשתיד(תהילים ענני

תהילות)ודאי .(יוסף

הישיבהב. להיכל  פעם כשנכנס  תש"ו , בשנת זי"ע  חיים ' 'האמרי הרה"ק  אמר זה  כמה(בגראסוורדיין)מאמר  שם  ומצא

הבחורים הדיבורים, נסובו מה על  ושאלם  הרבי ניגש  הנוראה... המלחמה  מאורעות על  ביניהם  מדברים  תלמידים

רבות  פעמים  בתלמודא מצינו  ואמר  הרבי נענה ומורא, מפחד קכא:)שתקו  שבת דלמא (עי' היא, דמתרצתא נימא 'מאן

נוטריקון מא"ן תיבת והנה, היא'. כינלךמ-ל אמשבשתא והיינו בהשי"ת. האמונה על  ומורה נימאאמן –מא"ן 

'אומר')האומר פירושה  שהקב"ה (נימא וזמן עת הוא ,בכל  נאמן שא -ל  היאהרי  לומתרצתא  יש  הוא, מתורץ  זה  אדם ,

אך משמים . שהכל  בידעו עמו, הקורות  כל  על  וביאורים הקורות דילמאתירוצים  בכל  בספיקות מלא שהוא האדם

- עליו באים  ייסורים היו לא אחרת נוהג היה אם  ואולי להיפך, עמו נהג ואלמוני כך לו  עשה  פלוני אולי כי עמו,

הוא הרי כזה  עליו .משבשתאאדם בא זה  כל מדוע מבין ואינו בשיבושים מלאים חייו  ימי כל  כי

אומר  זי"ע מקוברין הרה "ק היה  קמא)וכבר אות שבת אבות בתורת התירוץ(הובא הוא המעשים ' כל  על  אדון  ש'א -ל 

הקושיות... בלכל  יהא והילוכו  יתחזק , מצבו. על  כרימון קושיות מלא הוא אם  אף ה'כי מאת שהכל  בסמיכתו  נחת

כוונתו . רבה ולטובה לו בא

לבקרו, הרמב"ן והלך האחרון, חליו את שחלה  הרמב"ן של  תלמידו על  הימים קורות בספרי הביאו נורא מעשה 

הנקרא  קדוש היכל  יש העליון בעולם הנה אצווך , לאשר בני שמע – לו אמר עלמא, ליה  תקיף  דכבר ראה  וכאשר

ותבקשם הממונים לכל תלך עמה  כעת, לך אתן אשר  זו  'קמיע' נא קח  כן  על נמצאת, 'שכינה' ושם למשפט' 'כסאות

עם יתברך הנהגתו  על  לי שיש עצומות שאלות 'כמה  הבורא מאת תשאל  שם למשפט ', 'כסאות להיכל  שיובילוך

והנה החלון, אצל  ולמד הרמב "ן וישב היום , ויהי לימים . צעיר  כה עלמא מהאי נלקחת מה על  וגם  ישראל ', עמו

בידי  שמסרת הפיתקא את שהראיתי מקום  בכל  השמימה, בעלותי לו, ואמר תלמיד אותו אליו ונתגלה  החלון, נפתח

רציתי  שכאשר אעשה  מה  אך  שמה , לילך ציוויתני אשר היכל  אותו עד מעלה מעלה  עליתי וכך דרכי, את  מנעו לא

לשאול , שציוויתני והתמיהות השאלות את האמת לשאול  בעולם כי לשאול , מה  לי היה  ולא מידי לי הוקשה  לא

וברחמים' בחסד ובמשפט 'בצדק והכל  קושיות, כלל שאין קדום)רואים בספר שראה  ממה פ "ו אבות שכיר במשנה  .(הובא

אינך ג. רבו, ענהו  הבורא. באמונת שונות קושיות לו שיש זי"ע  העבודה' ה'יסוד הרה"ק  בפני יהודי התאונן פעם 

בפרשתן ששאל פרעה קידמך כבר  - מעלה כלפי שמקשה ב)הראשון עוד.(ה  וכהנה  בקולו' אשמע  אשר ה ' 'מי

ה ''... 'מי ראה וכבר הבורא, מאת קשה מכה קיבל  קושיא כל  שעל היה , מה וסופו 

לבתו,ד . כחתן לקחתו לו  הציעו  כי פלוני בחור של טיבו מה  ושאלו  זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  אל  יהודי נכנס  פעם 

הרבי  הוא ...ענהו פיקח זה  בחור למוטב .הרי או לטב אם  כוונתו , הייתה  מה  הבין ולא רבו פני את האיש  יצא

הרבי. תשובת  את לו שיבאר  מאתו וביקשו הי"ד זי"ע  בצלאל  משה רבי הרה "ק אמת האמרי של אחיו אל  ניגש 

כתיב רמ"ב לו יא)ענה ד או(בפרשתן חרש או אילם  ישום  מי או  לאדם, פה שם  מי אליו , ה ' עיוור '.פיקח'ויאמר או



שמות  פרשת - הפרשה âבאר 

éë ,áìáå çîáù äèåùôä äðåîàä úà úåáøäìå ÷æçì

åìòô íéîú øåöä
.ה

ïúùøôá(å â)ìà èéáäî àøé éë åéðô äùî øúñéå'
úøàôú'ä ÷"äøä äá øàéá ,'íé÷åìàä

'äîìù(íäøáà í÷éå ä"ã äøù ééç)ìåãâ ììë äðä éë ,ì"æå
óà ,íéîúá íé÷åìà éðôì íéëìäúîä íé÷éãöä úåìòîá

åà ãéçé äæéàì ïéãä úãéî íäéìò äàá äìéìç íà
,å"ç íéáøàéää äøöä úåäî ïðåáúäì íáì åðúé àì

äëë 'ä äùò òåãî úåù÷äì íááì ìåôé àìå ,ì"çø

úàæä õøàì'äá çåèáå ïåëð íáì éë ,øùéå ÷éãö éë

ìååò ïéàå äðåîà ì¯à ,àåä(ã áì íéøáã)àåä êåôäðå ,
úåòøä åàöé àì ïåéìò éôî éë(çì â äëéà),åéùòî ìë ÷ø

äáåèì íéðååëî 'úé
òøäåו ,äáåèì äðëää àéä àéä äז

המומין בעלי בין הפיקח  של שמקומו לך  יתירה הרי במידה ב'פיקחות' שניחן מי כי הרבי כוונת הייתה וזו (אויבער .

ממנו .חכם) ידך וסלק מום, בעל הוא

מחשבותיכם ... מחשבותי לא כי ומענות, טענות התחכמויות, מיני מכל טובא הרחק ייאמר, ולדידן

אהרןה . הבית הרה"ק  כתב תשובה )כה  ד"ה השמחה (קנט : וסימנה בלב עיקרה  שלימה 'תשובה תשובתו  אם לאדם שהסימן (פירוש,

בשמחה ) הוא שרוי אם בשמחה,– לקבולינהו  אלא נצרכא  ס :)לא ברכות הגמ' לתעניתים(לשון יצטרך  לא  ובזה  ומדה , מדה  בכל

באהבהוסיגופים מקבלו עמו  שנוהג ומדה  מדה ובכל עמו, הבורא הנהגת כל  את בשמחה  עצמו על  המקבל  שהאיש  ,'

ופגם . עיוות את לתקן  עצמו ולסגף  להתענות צריך אינו ששוב עד  ופגמיו , חטאיו כל  את מתקן – ולמדנוובשמחה 

הבעל "ט השובבים ימי לקראת טובה  עצה  ולכפרה,מכאן  לתשובה בהם התענית חיוב  על  הקדמונים בספרי מבואר  אשר ,

בידינו נשאר אך ובסיגופים בצומות העם המון את לחייב אפשר ואי לעולם חולשה  ירדה בימינו  כי המעולהואם  הדרך

ל'ת יותר  נצטרך לא וממילא שהוא, מצב בכל הבורא הנהגת ולקבל  באמונה להתחזק  וסיגופים '., עניתים 

זי"ע  חיים ' ה'אמרי הרה "ק מדברי עוד נביא השמחה  מידת  ונזכרה זי"ע)והואיל  מביאלה להרה"ק בינה  בדברי עה "כ(כעי"ז

כא)בפרשתן כי(ג  ריקם'. תלכו לא תלכון כי שמחהוהיה'והיה לשון ג)הוא מב  וזהו(בר "ר תלכון, כי אםוהיה -

אזי  הטובה. השמחה במידת ריקםתהלכו תלכו  בחלקכם .לא היא השמחה כי טוב, כל  תחסרו  לא –

אחרו. יוושעו , לא שבנ"י זמן כל  עדן לגן אכנס לא זי "ע מאפטא ישראל ' ה 'אוהב הרה "ק נענה  הסתלקותו  קודם 

השעין  אביכם... אמר וכך כך הרי זי"ע מזינקוב הרי"מ  הרה"ק  בנו  את שאלו בנ"י על גזירות כשגברו תקופה 

כתיב  ואמר אלי נתגלה אבי ואמר קם אח"כ ראשו, את י)הרי"מ  מח  כל(תהלים היכלך'. בקרב  חסדך אלוקים 'דמינו 

מידתשנדמהמה  שיש העולם  הריאלוקיםבזה לישראל , דינים  היכלך – שהכלבקרב רואים ממעל , בשמים –

אלוחסדים חסדים שיפסקו יבקש ואיך גזירות)גמורים , ערך  ישראל אוהב  .(ילקוט

רבינו  משה דברי את זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  ביאר זה מעשה פי כב)על  זה(ה למה  הזה, לעם הרעות 'למה

אפילו יכול ואינני גמורה. כטובה הצרות כל  את רואה  אני הרי שלחתני, מדוע רבש "ע לומר , שכוונתו שלחתני',

ויושיעם יתפלל  והוא אחר ביד  שתשלח מוטב  עליהם, יהודה )להתפלל .(ליקוטי

טז-יח)בפרשתןז . יצחק(ג אברהם אלוקי אלי נראה אבותיכם  אלוקי ה ' אליהם  ואמרת ישראל  זקני את ואספת 'לך ,

להם שתאמר מכיון מאליהם, לקולך, 'ושמעו רש"י, ופירש  לקולך', ושמעו  וגו', אתכם  פקדתי פקד  לאמר  ויעקב

נגאלים הם זה שבלשון ומיוסף מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר לקולך, ישמעו  זה  ח)לשון ג בשמו "ר הדברים .(ומקור

הק' השל "ה כב)והקשה  לבאר(אות צריך גם אחר, לשון ולא לגאולה  הסימן היא 'פקד' תיבת דיקא באמת מדוע

בגמ ' דאיתא מה  פי על  ומבאר מלא. 'פקוד' ולא חסר בלשון 'פקד' נכתב  יג :)מדוע רפואה(מגילה מקדים שהקב"ה

עייי"ש, וכו', למכה ' רפואה הוקדם  הרי 'צרה ', לאותיות מוקדמות הם 'פקד' אותיות 'והנה  כתב זה  פי על  למכה,

לישועה . והכנה  הקדמה  אלא  צרה  כאן שאין ומאמין כשמכיר היא  הגאולה  שסוד והיינו 

בפרשתן דאיתא מהא עוד למדנו טז-יז)וזאת הרהטים(ב  את ותמלאנה  ותדלנה  ותבאנה בנות שבע  מדין 'ולכהן ,

במדרש ואיתא ויגרשום '. הרועים  ויבואו אביהן, צאן לב)להשקות א  כוכבים(שמו"ר לעבודת כומר יתרו  רבותינו, אמרו ,

הייתי  עכשיו עד להם ואמר עירו לבני  וקרא משה , בא שלא עד תשובה לעשות  והרהר ממש בה  שאין וראה היה

מלאכה, לו יעשו  ולא אדם, לו יזדקק שלא ונידוהו עמדו  וכו ', אחר כומר לכם  בחרו  אני זקן מעתה  אתכם, משמש 

ולא צאנו את לו לרעות הרועים מן  ובקש  צאנו, את ירעו  מלמד שלא ותדלנה', 'ותבאנה  בנותיו . הוציא לפיכך קבלו,

בנותיו, מגרשים  והרועים מדין כהן הוא אפשר ויגרשום ', הרועים  'ויבואו הרועים, פחד  מפני לבוא מקדימות שהיו 

ממש. התחתונה  לדיוטא יתרו של  השפלתו שהגיע ונמצא המדרש . עכ "ל  בנותיו. וגרשו שנידוהו ללמדך וכלאלא
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¯ äðñä äàøî úà åðéáø äùî äàø øùàë êëìå
úåìâä ìò äøåîääî ìòå äæ äî ïðåáúäì äöø àì

äæ
ח

ìëúñäìå èéáäî àøé éë åéðô äùî øúñéå ïëì ,

ìò åéðéòá äù÷é ïô ,íé÷åìà äðåëîä ïéãä úðéçá ìà

'ä íäîò âäðúî êë éë.

êëåïúùøôá øåîàäá íéøàáî(ã á)åúåçà áöúúå'
óàù ,äàéáðä íéøî úà çáùì áåúëä àáù ,'÷åçøî

åéðô øéúñî àøåáä éë äàøð äéäù úòáàéáçäì åëøöåäù)

(äùî úàíå÷î ìëî ,'÷åçøî' àåä éøäåáöúúåäãéîòá ¯
àøåáá äôé÷úå äðúéà äðåîàá 'äîå÷î' ìò äáöéðù ,äðúéà

íéîìåò ìëטìéëùäìå ïéáäì ä÷æçúäù àìà ,ãåò àìå .
úîàä êà ,ïéò úéàøîì àìà åðéà 'øúñää'å äøöä ìëù
äàøð 'úé àåäùë íâ äáøãàå ,ììë åéðô 'ä øéúñä àìù

' úîàá ,'÷åçøî'÷åçøî'éì äàøð 'ä(á àì äéîøé),øîåìë ,
äàøð 'ä' æà à÷ééã '÷åçøî' àåäù åì äàøð øùà úòáù

'éìיïáì áà úáäàë äáéçá åéìò èéáîå .יא,

שכרה' וזו  תורה  'זו  רבש"ע  וצווח , עומד עולם'הרואה  של  'ברומו עתה  עד  שישב מי של  שכרו זהו וכי כלומר, ...

הטהורה . באמונה  ודבק זרה בעבודה בה יש  הבל  שאך שהכיר  מחמת יתברך , שמו  כבוד  למען הכל  את אמנםועזב

משה חותן  להיות שזכה  גדולתו  סיבת היא זו  השפלה  דייקא  כי התברר  זמן הרועיםלאחר מיד אותם הושיע  שמשה ,

וכו', לו  שיקראו  לבנותיו יתרו להתרומםואמר זוכה  היה  לא השערה  כחוט  אפילו  בהשפלתו  לו  חסר היה  שאם  והרי

למעלה כמהעד עד וללמדנו צאנם. להשקות ניגש  משה  היה לא הרי בנותיו את מגרשים הרועים היו לא שאילו ,

בבנים ובעבודה, בתורה ובבריאות, בממון  ולחץ  קושי ובמצבי קושי בזמני בדיליה, וחד חד  כל  כפיפין', 'זקיף  הקב"ה

הישועה . את לו להצמיח  אלא זה אין 'זקיף', אלא אינו  באמת 'כפיפין' שהוא לעיננו שנראה מה  כי עניינים , ובשאר 

ישועתו . תגיע ומכאן עבורו השלימה  הטובה שזו מטה  מטה שהיורד ביהודי וחומר קל  בגוי, אמורים הדברים כך ואם

בחיי  רבינו לה רמז  ב)בכתובוכך שלשה(ב אחרי סיון ו' וביום  משה  נולד אדר  שבז' ירחים', שלשה 'ותצפנהו 

ליאור, הושלך לבנה חודשי של  מסיני ירחים  תורה  וקבל  בשמים נתעלה  בו  ביאור שנצטער שביום  הכתוב  לך ,והגיד

ע "ה המלך דוד שאמר ג)וזהו  קלח המביא (תהילים  יום הוא הצער  יום כי  עוז', בנפשי תרהיבני ותענני קראתי 'ביום

בדיליה . וחד חד כל  הישועה  לידי

חייהם' את 'וימררו על  המקרא' 'טעמי יד)הנה  מקום(א מה  זי"ע , מווארקא הרה "ק והקשה ואזלא', 'קדמא הם 

ישראל בני  היו שראויים  חז "ל  שאמרו  מה ידוע  כי אלא ומרורים... עצב במקום  שמחה' 'ניגון שהם  אלו ל 'טעמים'

הגאולה, נתקרבה חייהם שמיררו ידי ועל הקץ , את השלים השעבוד שקושי אלא במצרים , שנה מאות ארבע  להיות

והלכו הגאולה  קדמה כי ב 'טעמים ', הטעם  הליכה )וזהו לשון הוא חייהם '.('אזלא' את 'וימררו ידי על  הזמן קודם  ממצרים

בשמחה ... להיות עליו מעתה וכבר גאולתו, את מקרב זה  הרי דידיה  השעבוד ' 'קושי שכל דעת לאדם ללמד

הכתובח. בלשון רמזו  דא כגון ז)על לו  של (תהילים במצב האדם  שנמצא בעת כי רבה ', תהום ודין'משפטיך ,משפט 

יביט שבאם  לרגליו , מתחת פעורה  והתהום גבוה  במקום עומד עצמו אשרלאחוריויראה אל  כראוי יתבונן ולא ,

עללפניו , יביט  לא וייסורים דין הנהגת של  בשעה  כן, כמו התהום, עמקי אל  ליפול  הוא מסוכן  קטן' ב'רגע  הרי

עולמים . בחי  התמימה  האמונה לעבותות  ולבו מוחו את ויקשר  יתבונן אלא נפילתו  מצב

חז "לט. בדברי דמצינו בהא לשבח טעם ליתן יש ד)עפי"ז  כב וכן (ויק"ר לרפואה, מרים  של  בארה  מימי בסגולת

ומבאר מרים, של  אמונתה  כח  טמון זו בבאר כי לומר  ואפשר ישועות, מיני לכל שתייתם  סגולת בספרים מבואר

ישראל . בני עם על טוב כל להשפיע העדרים, ישקו  זו האמונה

נחום'דבי . 'מחשבת בספר כתב נורא ליניץ)ר מגזע זצ "ל, רבינוביץ נחום מנחם  רבי שנאמר(להגה "צ ו)במה משה(ג 'ויסתר 

למטה מלמעלה הסתכלות היא 'הבטה' משמעות שהנה האלוקים ', אל  מהביט  ירא כי ה )פניו טו בראשית ,(רש"י

אומרו מהו ביאור, צריך שמשהמהביטולפי"ז  לומר  שייך וכי ביאורו,הביט– אלא למטה, ממעלה האלוקים  אל 

גבוה שהיה רבינו משה  כלפי ובפרט  אדם, מקומת  נמוך אילן מין שהוא הסנה, מתוך  משה אל נגלה הקב"ה כי

אמות צב .)עשר  מהביט(שבת ירא כי פניו משה  הסתיר  כן ועל  מלמעלה, מביט  רבינו משה  שהיה  כביכול  ונמצא ,

עמי  עני את ראיתי 'ראה הקב"ה לו אמר זה  ועל  יותר, גבוה  כביכול  יהא אשה  שילוד שייך איך כי האלוקים , אל 

במצרים' ז)אשר  כזה,(פסוק  באופן אליו נגלה  שוכןובמכוון הקב"ה  והיאך  בצרה', אנכי 'עמו  כמה  עד  לו  להראות

למטה . כעת  שורה  הוא וכביכול  רוח ... ושפל דכא אצל  דייקא 

זי"ע יא. חיים' ה'חפץ  הגה "ק בפרשתן)כתב עה "ת הפסוק (ח "ח ד)על  לו',(ב יעשה מה לדעה  מרחוק  אחותו 'ותתצב

שבאה עד ההצלה, תהיה  אופן  באיזה ידעה לא אבל  הזדונים , המים  מן אחיה ינצל  כי הנביאה  מרים ידעה וז"ל ,
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øåëæéåì"æç åøîàù äî(îø çìùá ù"å÷ìé)åìàâð àì'
'àðù äðåîàä úåëæá àìà ìàøùé(àì ã ïúùøôá)

íòä ïîàéå'יבùéçäì äøåäèä äðåîàä àéä äìåãâ éë ,
.èøôä úìåàâå ììëä úìåàâ úà àéáäìå ,äòåùéä õ÷

ïéðòáåáéúëã ïúùøôá ãåò åðéöî äæ(ãé â)äéäà' ,
ìàøùé éðáì øîàú äë øîàéå äéäà øùà
ä"á÷äù 'øôåñ íúç'ä øàáîå .'íëéìà éðçìù äéäà

éðà ¯ øîåàäéäàåéëåìéäå åéúåáùçîù éî íòåéäé

,'äéäà øùà äéäà' åäæå ,éîòúåèøôá çéâùîå àöîð éðà

ãéîú åúáùçîá äéäà øùà íãà íòåøîàù äî ã"ò .
å â éìùî)(,'êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá'

ãâðì åãéîòäì ¯ êéëøã ìëá 'ä úà òãú øùà éôëù
.ãéîú êðéîéì ãåîòéå êéúåçøåà úà øùéé êë ,êéðéò
ììë' éáâì êà ,'ãéçé'ä éáâì Y íéøåîà íéøáã äîá

,åæ ääåáâ äìòîá íðéà å"ç íà óà 'ìàøùéä"á÷ä

úåëæ úà åúøéëæá äòù ìëáå úò ìëá íäîò àöîð

,íéùåã÷ä úåáàäìàøùé éðáì øîàú äë' åøîåà åäæå
'íëéìà éðçìù äéäàéáâ åîë 'äéäà øùà' øîåì óéñåä àìå)

(èøôäíëîò äéäà ãéîúäîë ,úåîù 'øô ñ"úç úåøåà 'éò)

(äæá íéðôåà.

למחסור אך  ההשתדלות  ריבוי – גורע המוסיף

ïúùøôá(ç à)íéøöî ìò ùãç êìî í÷éå' ,àì øùà

óñåé úà òãééðá íò äðä åîò ìà øîàéå ,
,'äáøé ïô åì äîëçúð äáä ,åðîî íåöòå áø ìàøùé

'ø÷é éìë'ä øàáîåäø÷ù äîá øéëä àìå òãé àì øùà

óñåéìøéáòäì æåò ìëá åìãúùä ä÷ éèáù ¯ åéçàù ,
àì êà ,íäéìò êåìîì ãîåò àåäù åéúåîåìç úà ìèáìå
äáøãà àìà ãåò àìå ,äîåàîá íäéìëð ìë íäì åìéòåä

,óñåé êåìîéù 'ä úöò íåé÷ úà åáøé÷ íäéùòî÷ø éë

êåìîì àöé íéøåñàä úéáîù ááúñð äøéëîä éãé ìò.
àåáì à"àù ãîì àì ïééãòù òùøä äòøô àá úòë
ä"á÷ä ,úàæ úåòè ìò øæçå ,'úé åðåöø ãâð úåìåáçúá
åéúåøéæâù áùçå ,'äáøé ïô' øîåì àá àåäå Y 'äáøé ïë' øæåâ

¯ 'óñåé úà òãé àì øùà' åäæå ,åì åìéòåéïðåáúä àìù

óñåéì òøéàù äîáéë ,äîåàî åì ìéòåú àìù úòãì ,
ìò ÷øù úðúåðä àéäå ,õåøôé ïëå äáøé ïë 'ä úåöøá

'äáøé ïë' úëøáá åëøáúð ãåáòùä éùå÷ éãéיג.

á"åéëì"÷åöæ 'øòìòôééèñ'ä áúë('õøô úëøá')áèéäù ,
åéðéðâèöéàî òîù äòøôù ,åæ äùøôá ïðåáúäì ùé

'ìàøùé ìù ïòéùåî ãìåð íåéä' Y(áë à é"ùø)äåéö ïëìå

פרעה. בת ממנולבסוף  נעלמו כי אם  וההצלה , הרוחה  תבוא  סוף  סוף  כי ומצוקה  צרה  עת בכל  ללמוד עלינו ומזה 

ולגאולתנו להצלתנו יחוש  כי בראשית, מעשי יום  בכל למחדש  ולקוות לצפות עלינו אבל  והאמצעים , ומתוך הדרכים  ,

עכ "ל . ורוחה. פדות לנו  ימציא צרה

וז "ל ,יב . ה'', פקד  כי וישמעו העם  'ויאמן הפסוק  בלשון זי"ע  העבודה' ה 'יסוד הרה "ק פירש שהאמינווכך  עי"ז

פרטית  ובעצמו,בהשגחה  בכבודו הקב"ה  בידי רק ממצרים להוציאם בריה  שום  ביד וישמעושאין זכו  (הובא.עי"ז

אבות) .בתורת

הפסוק יג. את לפרש  אמרו  כא)וכבר יט  הרבות (משלי ש'המחשבות תקום', היא ה' ועצת איש בלב מחשבות 'רבות

וכך... כך שיהיה יגרמו שפעולותיו מחשב  שהוא – האיש ' בלב אישאשר  שבלב המחשבות עצמםואלו  הם

ש תקוםיביאו ה ' לפועל .עצת ותצא

לרעהו להרע  אדם ופעולת שפעמים  הימים בקורות מצינו רבות טובתו .ואכן, אליו תקרב גופא  שלהיא  כביאורו 

זי"ע  חי ' איש קיט .)ה'בן שבת יהוידע בכוכבים'(בן ו'החוזה גדול , עשיר גוי שכן לו  שהיה  שבת', מוקיר  ד'יוסף במעשה

המירו רכושו , כל  את ומכר הגוי הלך יוסף , שכנו  אל יעברו וזהבו כספו וכל  יום שיבוא בכוכביו שראה לו אמר

שדייקא  היה  דבר וסוף  יוסף. שכנו לידי יגיע  לא שח"ו  – רכושו על  לשמור בכדי בכובעו  היטב והטמינו יקר ביהלום

יוסף של  לידיו  נתגלגל  שבלעו והדג ים, למצולות הכובע  כשנפל יוסף , של לידיו רכושו את העבירו אלו  פעולותיו

מ חי' איש ה'בן מבאר ובזה  שבת... רקמוקיר  הייתה  הגמרא כוונת דאם  המעשה , פרטי בכל  בגמרא האריכו  דוע 

שפתרו ומה  הכוכבים, חוזה בדברי כ "כ  להאריך הוצרכו לא השבתות, את שמכבד למי השכר גודל  את לבאר כדי

יהלום בקרביו ומצא קודש ' שבת 'לכבוד דג קנה שיוסף  לומר סגי והיה  וכו', הגשר על  ועלייתו רכושו ומכירת וכו '

מהנגזר יקר. ולמנוע  לעצור שבעולם  טצדקי כל  יועילו  לא  - השמים  מן  נגזר שאם  בזה  ללמדנו רצו  שחז"ל אלא ,

הגוילהתקיים , של  שפעולותיו אלא בלבד, זו  הןולא שבתהן מוקיר  יוסף  לידי נפלה שעשירותו כעי"זהביאו (עיי'

שם) אגדות חידושי .מהר "ל
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'åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä ìë' ¯ åîò ìëì(íù).
êë ìëù 'ìàøùé ìù ïòéùåî' åúåàù ,åôåñá äìò äî
ìãâúðù àìà ãåò àìå åúá é"ò ìåöéð åðîî ãçôå ùùç
ìù åðåöø ãâðë êìéì øùôà éàù ,åðãîìì .åúéáá

íå÷îידòééñú íãàä úìåòôù ááñé ä"á÷ä äáøãàå ,
(ìåëéáë).ìòåôá íéé÷úúù àøåáä úøéæâì

בכח ולא בחיל ולא – זאת היתה ה' מאת

ïúùøôá(áé¯é ã)ùéà àì 'ä éá 'ä ìà äùî øîàéå' ,
...éëðà ïåùì ãáëå äô ãáë éë ...éëðà íéøáã

'ï"ø'ä øàáîå .'êéô íò äéäà éëðàå êì äúòåúåùøã)

(øáã äæå ä"ã 'ää ùåøãä ,ï"øäñð ä"á÷ä äùò àì òåãî
àøåáä äöø éë .åìù 'äô ãáë'ä úà äùîî øéñäì

בדידיהומכאן , חד כל  'למעט'ילמד בא  והלה  ירבה ' פן – לו נתחכמה  'הבה  עליו  הכריז פלוני  כי  לו  כשנראה  ,

לרוב יפרוץ' וכן ירבה  ש 'כן הלה  יגרום במעשיו  כי כלל, יתבהל  לא קנייניו , שאר או  הממון את השם, את ממנו

טובות . מיני לובכל להרע רעהו פעולות  כל  כי רעהו מרעת יפחד לא ל"ע, 'מחלוקת' בכל  אמורים הדברים וכן

ה'שפיצלעך ' דייקא(התחכמויות)וכל  ה' ברצות כנגדו עושה עד משםשהוא שיעור לאין וטובתו ברכתו  תתרבה

די. בלי

שלא  טצדקי כל עשה  ולאידך בכוכבים' ל 'חוזה  שהאמין הגוי, כאותו להיות שלא זה , ממעשה נלמד  אורחא, אגב

ומה לו יתנו  מה  בראייתו  צודק  החוזה דאם  וביה, מיניה  עצמו את סותר הוא והרי יוסף , שכינו לידי רכושו יגיע 

פעול כל  לו מעשינויוסיפו יהיו שלא נזהר  הבה מ "מ הם', מאמינים  בני מאמינים ש 'ישראל  אף אנו, וכן כנגדו, ותיו

אמונתנו . פי על  יהיו  חיינו  הליכות וגם אמונתנו, את סותרים

חברים בהשפעת מטה, מטה  להתדרדר שהחל  זי"ע , שמואל ' ה 'דברי הרה "ק מחסידי אחד בחור על  שמסופר וכמו

אכן, לו, ואמר הבחור אל  פנה הן, נכונות שהשמועות ומשראה קנקנו, על  לתהות שמואל ' ה'דברי לו  קרא רעים ...

לירד  המשיך  זה  בחור תשובה. ללא העולם  מזה תמות שלא נאמנה אני מבטיח בצילי, שהסתופפת כיוון מקום , מכל 

של נדנוד  מכל ביותר הרחוקים  הקיבוצים  אחד  אל הקודש  לארץ שהגיע  עד ועוד, עוד והמצווה  התורה מדרך

וגבהו(יהדות)'אידשקייט ' בים  סערה  רוח פרצה  מה  זמן לאחר הים, במי לרחוץ  הבחור  יצא הימים מן ביום  והנה .

שהוא  איך שמעו כך  בתוך והנה להצילו, ההצלה  אנשי אליו חשו מיד הבחור, את הטביעו וכמעט למאד, הים גלי

לפשר ושאלוהו ההצלה אנשי אליו  פנו  אליו, רוחו ושבה  שחלצוהו לאחר  תשובה '... 'תשובה... כוחותיו בשארית זועק

הבטיחו והוא שמואל ', ה'דברי אצל  הסתובב עלומיו  שבימי זה , עול ' 'פורק להם ויען תשובה ', 'תשובה , זעקותיו 

העולם, מן להסתלק הוא הולך קט  מעט ועוד  הרעה, אליו  כלתה  כי שראה  בשעה  כן על  תשובה, בלא ימות שלא

שלא  הבטיח הרבי  דהרי – אמות שלא מובטח הייתי ובכך  תשובה...' עושה  איני תשובה ... עושה 'איני לזעוק  החל 

כי  ועצומה איתנה באמונה האמין זה עול ' ש'פורק איך עובדא, בהאי והתבוננו נא בינו עתה, תשובה . בלא אמות

של 'פתחה על  אפילו בתשובה חזר ולא כופר, להיות המשיך  מקום  ומכל  יהיה , וכן יקום כן – הרבי מפי שיצא מה 

בנסיונותינו . לו בדומה  נהיה שלא נזהר נא הבה גיהנום'...

אמרו תרע"ד)וכבר תולדות אמת שפת עיי' זי"ע, מפשיסחא הרר"ב  הרה"ק  בשם  תרע"ח  ויחי משמואל הרשע ,(שם  לעשו  דומה  דהוא

ע"כ , 'מעשיו', על  במאומה  השפיעו  לא אלו שכל אלא אביו. יצחק אצל  שראה ממה  ב 'ראש', לו  היו רבות שידיעות

אבותיו בקברי המכפילה במערת נקבר 'טוב ' שהיה ראשו פל"ט )רק  סוף  .(פדר"א

הגדול 'יד . ב'מדרש איתא יג)הנה, שמות הפסוק (פרשת יג)על  אלעזר(א ר ' בפרך', ישראל  בני את מצרים  'ויעבידו

תשל הבטיחו שהמצריים  רך , בפה כדי אומר שקל , נוטל  לבינה עושה שהוא מי כל  אמרו לבינה, כל  על  הגון  ום

ישראל , את הרבהלפתות שכר לטול כדי מדאי יתר עצמן מייגעין לבינה והיו  עושה היה אלא לבו, נתפתה שלא מעמרם  (חוץ 

יום) אומרבכל הוא מה ה )ולבסוף תגרעו(ה  לא עליהם  תשימו שלשום תמול עושים הם אשר  הלבנים מתכונת 'ואת

להכין  יותר שהתייגע שככל  כלומר, ע "כ . השעבוד, משנות ויום יום כל  זו כמתכונת להכין אותם שחייבו ממנו',

וכלל . כלל  שכרו להגדיל  מבלי  – יום כל  להכין השעבוד בשנות הוכרח כך לבנים  הרבה 

מבטחם , בו  שמו שלא אלו של  והפסדם בה ' הבוטחים של  שכרן גודל  התורה  מפרשי מכאן מי ולמדו שכן

אותן בכל שהרי הגלות, שנות לכל  הרוויח מדאי' יותר 'נתייגע ולא  השמים  מן  קצובין ושכרו מזונו שממילא  שהאמין

ביום שהעמיד  כמות כאותה  אלא  להעמיד  הוכרח ולא הלבנים בהעמדת כך  כל  להתייגע  מעמו  נדרש לא  השנים 

הראשון .



שמות  פרשת - הפרשה æבאר 

òãðùâéäðîäå àøåáä àåäùàîìò éàäá äùòðä ìëå ,
åúåëìîå ,àåä 'ä éô ìòìëáåçåëù äòèð àìå ,äìùî

úåëæá äéä 'ìàøùé ìù ïâéäðîå ïòéùåî' ¯ äùî ìù
,íòè ìëå óåö úôåð úåôèåðä åéúåøîàå 'åðåùì ÷úî'

.åëøã úà çéìöä æ"éòåäô ìøò àøåáä åäùò ,ïë ìò

Y íéîùä ïî äéä åçåëù ìëä åàøé ïòîì ,äôù ãáëå

úàéöé'ù ãçà ìë ãîìé ïàëîå .'êéô íò äéäà éëåðà éë'

äéåìú äðéà ,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åìù éèøôä 'íéøöî

.'íéîù øáã'á àìà úéòáè äáéñ äæéàá ììë

ïéàåàìà ...íéøöî úàéöé éáâì ÷ø íéøåîà íéøáãä
éúéùò 'éðà' áåùçé àìù ,ïééðòå èøô ìëá
òãé àìà ...éì äãîò éúîëç óàå íéàìôðä ééúåðåøùëá
,àñéâ êãéàì íâå ,äæä ìéçä ìë úà åì äùò 'ä éë

íä ['äô ãáë' åîë] úåðåøùëä øñåç éë øîàé ìà
ãñôä éãéì éðåàéáäùטוúà éì åîøâ éùòî àîù åà ,

ïåöøá ÷ø àåä äùòðä ìë àìà ,äæá àöåéë ìëå ÷æéää
úåáéñä ìë úáéñå úåìéòä ìë úìéò ú"éùäטז.

תפילה ומעלת התפילה, לכוח צריכין הכל – שוועתם ותעל
נשבר בלב

ïúùøôá(âë á)å÷òæéå äãåáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå ,
.äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà íúòåù ìòúå
úò òéâä øáëù óàù 'ééçá åðéáø'å 'ï"áîø'ä åøàéá
ãò åìàâð àì íå÷î ìëî ,íéøöîî íàéöåäì íúìåàâ
íúçðà éãé ìò ÷øå ,'ä éðôì äìéôúá å÷òö àìù

íìàåâì åúéøá úà 'ä øëæ íúòååùåיזìòù ,åðãîììå .

זי"ע טו. חיים ' ה 'חפץ  הגה"ק  אומר  ב)היה  הערה בשלח עה "ת החיים(ח"ח  העניים  על  לחשוב רגילים שהעולם ,

חשבון  על לחיות זה  עבור  וחפצים הם  עצלים  כי ידיהם, מעמל משתכרים  ולא למחייתם  נדבות מבקשת

השמים מן שהכל  אנו מאמינים כי נכון, זה  ואין השמיםאחרים , מן עליו  יוצקים  עני להיות עליו שנגזר ומי ,

בעניותו(בלייא)'עופרת' נשאר ולכן שיהיה , מסחר באיזה או מלאכה באיזה  מלעסוק עליו  לחמולהמכבדת ועלינו .

בצערו . ולהשתתף עליו

ו -ז)בפרשתןטז. חיקך(ד אל  ידך השב ויאמר כשלג. מצורעת ידו והנה ויוציאה בחיקו ידו חיקואלידווישב'ויבא

לו אמר  מדוע תמוה , ולכאורה כבשרו', שבה והנה מחיקו  חיקך ,ויוציאה  אל  ידך לרפאות השב  מה' יפלא וכי

גם ה 'חפץמחוץידו הגה"ק  ומבאר מצרים. ביציאת שהיו והנפלאות הניסים  כל  כנגד הוא קטן כזה  נס והלוא לחיקו ,

זי"ע  שמות)חיים' פרשת פי "ג ח"ב  לכן (שמיה "ל לקח '. וה ' נתן 'ה ' אלא הצרעת, לביאת גורם המקום שאין למדנו שכאן

דייקא ידו  שנצטרע ,נתרפאה מקום  באותו  – נתרפאהבחיקו היאך לצרעת סיבה איזה היה  בחיקו  שאם תבין ומינה 

אלא שם, צרעת ידו  מרפא  החיק ואין צרעת גורם  החיק שאמרושאין  [כמו ילך ה' פי ועל  יבוא ה' פי על  אלא ,

כט .) מחיה].(ר"ה  הנחש ולא ממית הנחש לא

על השי"ת, רצון זה דבר שהיה מאחר אדרבה אלא וכך, כך לנו שיהיה שהביאה היא עשייתנו שלא נבין, ומכאן

באותו בדרכו שהלך מפני ניזוק  לא וניזוק, סכנה מקום  באיזה  שעבר  מי כגון  הפעולה . אותה שיעשה  נסתבב כן

שבאתי  מאחר תאמר לא - ברווח וכן  הסכנה, מקום  אל  שילך סיבבו ולכך  להינזק עליו נגזר שמשמים אלא מקום,

בהשגחה עליון מלך ידי על  מסובב שאינו דבר לך אין כי הנה, באתי להרוויח עלי שנקצב מאחר אלא הרווחתי, ֵָהנה

ממש . פרטית

חדשים ג' בבית הצפינוהו  רבינו  משה ומשנולד היאורה , להשליכם – הזכרים ' על  גזר  'שפרעה בפרשתן מצינו הנה

ו היאורה , השליכוהו בגמ'ואז  ואיתא ותקחהו, פרעה בת ותבוא לו , יעשה  מה לדעה  מרחוק אחותו יב :)תתצב (סוטה 

ישראל של  מושיען נולד שכבר לפרעה האיצטגנינים  אמרו שכך הגזירה , בטלה  לנהר משה את שהכניסו לאחר שמיד

לזרקו ... הוצרכתי לא השעה  חצי המתנתי אילו לי, אוי לבכות, אמו  ליוכבד לה היה  הנראה  ומן  המיימה ... והושלך

הגזירה , התבטלה  כן  על  בנהר היה  שכבר  מאחר  שרק האמת המתנתי...אבל אילו  לומר שלא לעצמך תלמד  ומכאן

נעשה אשר  המעשה  בכל  פשוטה  ידיעה  כל  לך  אין כי וכך ... כך אומר הייתי לא אילו וכך... כך  עושה  הייתי לא  אילו 

הימים ... כל הטובה  בדרך  המוליכך  לאלוקיך  תודה תן בחלקך , שמח  בעולם,

נתונהיז. והרשות רבות, ומטמוניות זהב כסף גנוזה, בחמדה המלא היכל  של  בפתחו  לעומד דומה , הדבר למה  משל 

את  לפתוח המפתח  את בידו שאין עקא דא אך רב. עושר ולהתעשר בידו  הבא מכל  ליטול  להיכל להיכנס לו

מכל וליהנות בתודה  שעריו לבוא המפתח  היא כי התפילה, היא כיו"ב כל . חסר להיכל  מחוץ  נשאר  שהוא השער,

הרב . השפע את  להשיג מהאדם נמנע התפילה ומבלעדי רחומיו, בניו על  הקב"ה שמשפיע ההשפעות



שמות  פרשת - הפרשה באר  ç

ìò íéîçø úù÷áá ,åàøåá éðôì äðéçú ìéôäì íãàä
,ìåãâë ïè÷ ,øáãå øáã ìëïëåîå éåàøä òôùä óà éë

åúìéôú éãòìáî åðòéâé àì åéìà òéâäì.

ãåñéïúùøôá 'ï"áîø'á ãåò åðéöî äæ(é ã)äðäù ,
äô ãáë éë ...éëåðà íéøáã ùéà àì' øîà äùî
'äî àìôéä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'éëðà ïåùì ãáëå
äùòù ïîæá ,åéúôù úìøò åúàî øéñäì äæë ñð úåùò
,àìà .íéøöî úàéöé úùøô ìëá áåøì úåàìôðå íéñéð
ìò íãàä ììôúä àì íà ñð ä"á÷ä äùòé àì éë
ììôúä àì éë àôéø àì åðéáø äùî úà íâ ,êë

åúàåôøìúåðîúäì äáà àì ïëà éë ,ù÷éá àìù øáãä íòèå)

(äòøô ìà úëìì ìàøùé ìù íâéäðîëäéä åìéà éàãåå êà .
.àôøð äéä çèáì 'ä úàî úàæ ù÷áîå äìéôúá øéúòî

÷ì óñåéå íëç òîùéäìéôúä êøò úìòî øé÷åäì ç
.øéãú äúåà ìöðìå

áúëåíéîòô éðù øéëæäå' ,'ééçá åðéáø' ãåò'äãåáòä ïî'

êãîììäúåàë äîéìù íãà ìù åúìéôú ïéàù

øúåé àéäù ,÷çåãäå äøöä êåúî ììôúî àåäù äòù

êøáúé åéðôì äìåòä àéäå ,úìáå÷î
äðåéáיח àöîú ïëå .

øîàù ,ïééðòä øàáù ä"ò àéáðä(ç á äðåé)óèòúäá'
ìëéä ìà éúìéôú êéìà àåáúå éúøëæ 'ä úà éùôð éìò

,'êùã÷øòöä êåúî àéäù äìéôúäù àéáðä çéèáä

åùã÷ ìëéä ìà åéðôì úñðëðä àéä ùôðä úôéèòå

êøáúéì"ëò .יט',

ïëååøîåà ã"ò äöøé ãåò' ,'íééçä øåà'ä áúëíéìéäú)

(ä çé÷'ä÷ áçøîá éððò ä÷ éúàø÷ øöîä ïî'éë

äøö êåúîù äìéôú àéä úåìá÷úîä úåìéôúäî úçà,

øîåà àåä ïëå(â á äðåé)äøöî éúàø÷íãàäù äìéôúä ,'
åé÷åìàì àøå÷êåúîåúøöäìåòä àéä ,åáì ìëá ¯

êåúî äìéôúù 'íééçä øåà'ä óéñåîå .íéîåøîì óëéú
ìò 'ä éðôì úåàáå úåìåòä úåìéôú øàùë äðéà äøöä

íééôðë éìòá äìéôú éòéîùîå éòöîà éãé(íéëàìî)àìà ,
äæå .éòöîà àìá ãåáëä àñéë éðôì øùåéá äìåò àéä

áåúëä øáãäãåáòä ïî 'åâå íúòååù ìòúåúåéäíú÷òæ

êåúî äúééä 'ä ìàäãåáòä'äúìò' êëì ,äù÷ä
ïéîìò ïåáéø íã÷ ãéîå óëéú íúòååùכ.

דיבורים  בלא אף ביותר מתקבלת הלב זעקת – ויזעקו  ויאנחו 

ïúùøôá(âë á),åçðàéå',äãåáòä ïî ìàøùé éðáå÷òæéå,
ìòúåíúòåùáåù ,'äãåáòä ïî íé÷åìàä ìà

áéúë(è â)äðä äúòå'ú÷òöéìà äàá ìàøùé éðá
íúà íéöçåì íéøöî øùà õçìä úà éúéàø íâå÷åæéç .'

ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä àöî àìôðúåà ïúùøôá)

(áìëì ì"öæ øãðñëìàî ìàéçé éáø ÷"äøä åéáà íùá
êéà ,åùôð úøî òãåé áì ìëù ,ïåøçà øåãá ãéçéå ãéçé

áåøî ,íéìáìåáîå íéãåøè íéôåçñ åðàùøùà õçìä

,åðúåà íéöçåìY åçåî úà íöîöì åãéá ïéà áåø é"ôòå
àìéîîù áùåçå Y äìéôúä úòá åììéî åéúôù äî áåùçì
àåä éøäå ,õåçìå äôùä ïî àìà äððéà åúìéôú ìë
àìà ,åáø÷á åáì ìåôé ìà ,íéîùáù åéáàî ÷åçø ÷åçø

äðîàð òãéå ÷æçúé,éìà äàá ìàøùé éðá ú÷òöùéë
äàåøå ,ãçàå ãçà ìë ìò øáåòù äî ìë äàåø ä"á÷ä
ìåëé åðéà ïëìù íúåà íéöçåì íéøöî øùà õçìä úà

,úòë ììôúäì åìéôàåîë åáì áø÷î ÷òåæ øùàë ÷ø

íéøöîá íéãåäéä å÷òöù('÷ä åðåùìëå)øåáéãä çë åìéôàù

בפרשתןיח . יונתן' ה 'תרגום  דברי יט )ידועים ארäם(א יהäדייתא מצריתא כנŁיא לא אר äם לפרעה  חייתא ְְְְְְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָואמרן

מן  רחמין äבעיין מצלן àצל õי עיניהן ôליין הינין חייתא לוותהõן תיתי לא עד קדם  הינäן àדע ôיהן וח éימין ְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָזריזין 

וענו הקודש ללשון ובתרגום  Łàלם, äפרקן  וילידן מתעניין הינין יד מן צל õתה õן àקל  שמע והäא דב Łמיא אבäהן ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָקדם

הרי לא לפרעה, המילדת ה'חיות' תבוא וטרם  הן, וזריזות  חכמות היהודיות כי המצריות, כהרי היהודיות הנשים

עונה ומיד תפילתם לקול שומע  והוא שבשמים, מאביהן רחמים  ומבקשות בתפילה , למרום  עיניים תולות הן אליהן 

ובטח השקט ושלוה, בשלום  ויולדות לידה )אותם לפני עצמם להכיר שבאו אלו כל עם  כך  על חוזר היה  אברהם ' ה 'ברכת .(הרה"ק

עה"כ יט . ה'ספורנו ' כה )כתב לבבם ,(ב נגעי ידע  וז"ל, אלוקים ', וידע אלוקים... בכל'וירא וצעקתם תפילתם  ושהיתה 

עמו'לב , נכון לא ולבם וגו ' בפיהם 'ויפתוהו  היפך לו -לז)על  עח ולא (תהלים ה'ברען' כל  עם  הבאה  זו  תפילה  אכן כי .

במרומים . רבות הפועלת היא מלומדה, אנשים כמצוות

העת כ. שבזו  לו נראה  ברוחניות, אם בגשמיות אם וצוקה , בצרה שרוי שיהודי בעת פעמים  הנה כי תשובה, ומכאן

עצמו, אל ישיב הבורא, לפני לבו לשפוך ראוי מרוצהאינו יותר תפילתו  כך הקושי ריבוי כפי ואדרבה , אדרבה

ב "ה המקום  לפני  .ומקובלת



שמות  פרשת - הפרשה èבאר 

...ééåå éåà å÷òö ÷ø íäì 'éä àìéæàäìåò åæ äçðà
äìòîì ãåàîì ãò äø÷é àéä åæ ä÷òæå ,äìòîìכא.

íééñîåùéà ìëì úå÷æçúää çë àåä ïàëîå .ì"æå ,íù
ìëåé àì åéàèçå åéúåøö ìãåâî øùà ìàøùé
íàå ,ä"á÷ä éðôì äìôúå äðéçúá åéô çåúôì èòîë
úåáùçîäî ìáìåáîå ááøåòî èòîë àåä ììôúî
÷òæéå ,ùàåð åùôðì øîàé ìá ë"ôòà ,åúåà íéìáìáîä

,åúìåëé ìëá 'äì ììôúéåìëî å"ç äìòé àì íà óàå

ïçåá ú"éùä ÷åîò áìå áø÷î úçà äçðà ÷ø åúìéôú

åúòùå åîå÷îå åáöî ìôùå åãåøîå åéðò áåùçé áì

òîùé åéãñçå åéîçø áåøáå ,úòãä ìåáìáì åàéáäù

åòéùåéå òîùéå úçàä äçðàì
כב
.

àìå,áìáù ä÷òæì äì ùé úãçåéî äìòîù àìà ãåò
ïúùøôá ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúëù åîë

(íää íéáøä íéîéá éäéå ä"ã)äøåàëìù ,ìéòìã ÷åñôä ìò
áéúë àìå 'íúòåù ìòúå å÷òæéå' áéúë òåãî äù÷

æáå íéùøãîá àúéà ì"æå ,øàáîå ,'åììôúéå'úìòî øäå
íðîà ,äãåáò íå÷îá àéäù äìôúäïéàù íéúò ùé

íé÷éñôîù íéâåøè÷ä éðôî äìòîì úåìòì äìåëé äìôúä

ìæøá úîåçëáåúëù åîë ,(á èð äéòùé 'éò)íëéúåðåò éë'
'÷ä øäåæá àúéà äæì äð÷úäå ,'íéìéãáîà÷îåòî ÷åòæì

øåáéã àìá ãáì ìå÷ ÷ø àéäù åúðååë ìëá àáéìã

äòååùå ä÷òæ àø÷ð àåäåíéòãåé íéâøè÷îä ïéà äæîå ,
úîàá àéäùë åæ ä÷òæì äðåô åîöòá ä"á÷ä ÷ø
äìôúäî øúåé áåùç äæå .åéàøå÷ì äðåòå àáéìã à÷îåòî
íéðéáîù ,úåáéúå úåéúåà êåúéçá øåáéãá àéäù

,äéìò âåøè÷ úåéäì ìëåéå íéëàìîäì"ðä ä÷òæá ïë àì

àìîîå åù÷åáîå åéúåáùçî òãåé ãáì ú"éùä øåáã àìá

äáåèì åáì úåìàùî,äôá àéä äìéôúä ø÷éò éàãååáù øàáîå)

('ä éðôì ä÷òæä íöò øúåéá úìá÷úî àã ïåâë íéðîæá ìáà.

מ'מצרים ' הנפש  גאולת  ימי  השובבי"ם ימי – גאולתכם זמן הגיע

äëíäøáà éáø åðáì åúøâàá í"áîøä áúëúåøâà)

(úö÷ éåðéùá ,éðá òãå ä"ãá èì 'îò í"áîøäéðá êì ùéå'
éë úòãìäòøôíéøöî êìîòøä øöé àåä.úîàáéðá

ìàøùéíäìëùéùåðàäïëùî íùå íãà ìëá øùà
,åúáùçî êìäå åéúåðåöø ìëäùîàåä ä"ò åðéáøìëùä

é÷åìàä.ìàøùé éðá úîùð åðééäíéøöî õøàåììëá
àåäóåâä.'ïùåâ õøà àåä áìä íå÷îå ,

åðééäåíéøöî êìî äòøô ãáòù íã÷î íéîéáù åîëù
êë ,åöøàá åáùéù ìàøùé éðá úàúåøåãìíìåò

øöéä àáêåìîìé"ðá ìù íééååàîå íðåöø íìëù ìò

בפרשתןכא. כתיב הנה אורחא, טו)אגב אלוקי (ג אברהם אלוקי אבותיכם אלוקי  ה ' ישראל בני אל תאמר  'כה  ,

ודור' לדור זכרי 'זה  ה 'רמב"ן', ופירש דור', לדור זכרי וזה  לעולם  שמי זה  אליכם , שלחני יעקב ואלוקי יצחק 

אבות, ברית ישכח  לא לעולם  'כי וכלומר, יעקב', ואלוקי יצחק אלוקי אברהם 'אלוקי לכן קודם שנאמר מה על  קאי

ויענם א-ל ישמע  - ויעקב  יצחק אברהם אלוקי יזכירו  כאשר הדורות נאוכל ראה  איש'. כל  בידי  הניתן  הכח גודל

הזה השפל בעולם  בתפילתו יזכיר – למעלהמישראל  מעורר  הוא ובזה  יעקב ' ואלוקי יצחק אלוקי אברהם 'אלוקי -

ע אבות  תפילתו .זכות תתקבל  בוודאי שעי"ז  מובטח  שהוא ד

חוצב ממנה  אשר השורש את לבו  בפנימיות ויזכור יכיר אלא ולחוץ, השפה  מן  בזכירה  די לא  עלאמנם  כמסופר ,

ר' הרה"ח  מהמשב"ק  ביקש  היכנסו בטרם  זי"ע , ישראל ' ה 'בית הרה"ק  אל להיכנס שהגיע קדושים' של 'בנם  בחור

בו, והפציר חזר זה  בחור גבן'. כן נהוג 'לא ענהו  הוא אך  פלוני, רבי  של  נכד הוא כי לרבי שיאמר ז"ל  שיף חנינא

ואמר, הרבי  נענה בנש "ק. שהוא לרבי שאומר רוצה הלז בחור חנינא ר' אמר לרבי הבחור  לידעבהיכנס  עלי וכי ַ

הוא, קדושים  של בנם כי זאת ולזכור לידע עליו – ל 'בנםזאת  הראוי כפי להיות צריכה  יום יום  בחיי הנהגתו  כלומר ,

קדושים '. של 

אלו . כקדושים קדושים' של ל 'בנם  ויאות כראוי להתנהג עליהם – ויעקב' יצחק אברהם 'בני בזה כיוצא

מצינוכב. האלה  נפלאכדברים בשלחחיזוק בפרשת הפסוק  על  זי"ע  הרי"ם' ה 'חידושי הרה"ק  י)בדברי 'ויצעקו(יד 

אבותם', אומנות 'תפשו ז"ל  פירש "י ה'', אל ישראל  צעקובני רק כלל  להתפלל  ידעו לא אומנות כי  שתפשו  וזה ,

חז "ל  שאמרו וכמו  שבאדם, פנימיות ניכר בקול  כי לה', לצעוק - כג .)אבותם מחוש(גיטין ולא דקלא', עינא 'טביעות

השי"ת... לעבודת רק  שהוא הרצון ועיקר הפנימיות, ישראל  בקול  ניכר בשמים וכן עניןהדיבור מהם נסתם ובכוונה 

השי "ת  יושיעם  ולצעוק  להתפלל כח  להם  יהיה  שלא  שאף לדורות שישאר כדי במכילתאהתפלה  איתא וכן ה'(פ"ב).

להתפלל . יוכלו  שלא תחרישון  שאתם  אף - לכם ילחם



שמות  פרשת - הפרשה באר  é

åéìà íúåà ãáòùìכגãáòùå èìù äòøôù åîë äðäå .
åì äéä àì åðéáø äùî ìò åìéàå ,ìàøùé éðá úà ÷ø

äùåã÷ä äîùðä êë ,äèéìùå çåë íåù÷ìç úàø÷ðä)

(åðéáø äùî,úîâôð äðéà ìàøùéî ùéà ìë áø÷áù
íãàä àöé äãé ìòå ,íéðåöéçä éãé úçú äððéà íìåòìå

.íéøöîî é"ðá úà àéöåä äùîù åîë åúìåàâì

ïîæäåøöéä éãéî áìä úàå ìëùä úà ìéöäì àîøâ
,òøäíéøöî úàéöé úåéùøôá äøåúá äàéø÷ä éë

'úéèøô íéøöî úàéöé'ì ïîæä úà úøøåòîúàöì ,
ïåöø úåùòìî åúåà íéòðåîä óåâä éøöéîå øöéä éøöéîî

åøåö õôçå åðå÷כד.

÷"äåæá(.åë÷ â"ç)éøà÷ àæBøk íåéå íåé ìëáù ,àúéà¨¨¨¥

(àøå÷ æåøë),'íéááåù íéðá åáåù' øîàåìëá éë

åéìà åáåùéù ìàøùé éðáì äôöî ä"á÷ä ïîæ ìëáå úò
כה
,

íéàø÷ðä åìà íéîéá åæ 'ìå÷ úá'ì ùé ó÷åú äðùî íðîà

'í"éááåùä éîé'
äøéúéכו àéîùã àúòééñ ùé íäáù ,

מצרימה 'כג. 'הבאים ישראל בני אצל הכתוב לשון את בזאת שהמליצו  א)יש כי (א באו ', 'אשר  ולא הווה , בלשון

ממש ... ובפועל בהווה אלו מיצרים לבחינת בא מבנ"י ויחיד יחיד  כל  ועדיין וקיים , חי עדיין  מצרים  ענין כל 

נוטריקוןכד. שגוף אומרים היו לאכול)רעסןפוילווףג צדיקים רוצה  (יירקב וילעןפועטווףג ,(לישן)אפעןפוילווףג ,(הגוף 

לבו)ארט פויל ווף ג ,בקבר) תאוות אחר לילך רוצה  הוא עדיין זאת תאוותיו (ובכל כל  על לגוף ונאמר  נענה אנו אך וףג ,

לו)אלגןפועטו כשקשה אף שלם , בלבב  לעבדו ה ' לקול .(ישמע

ראוכה . זי"ע  יששכר' ה 'בני הרה "ק לציון ובבואו שבפולין, צדיקים בקברי להשתטח שנסע  ממכרי, מאחד שמעתי

גדולה, ובהתלהבות נפלאה  במתיקות ה', לפני ונפשו  לבו ושופך עומד  מבוגר שבחור איך הוד, נורא מחזה  עיניו

שבמשך  הבחור את שהכיר האברך מקמאי... כחד וכו '... וכו ' חוקך'... למדני ואביטה ... עיני גל מרעים , ממני 'סורו

הקודש ', 'עבודת את לראות מאוד נדהם מאד עד נורא באופן 'נושר' גמור' כ 'גוי התנהגותו  היתה  תמימות שנים 10

גמור ... תשובה' 'בעל  להיות לבו נהפך כיצד בשכלו לקלוט יכול  היה  ולא

הן. ויען, פלוני, אינך וכי יקירי, נא אמור גדול , בקול  אליו  ויקרא להתאפק, האברך היה  יכול לא התפילה בגמר

יהודי  לי גילה שבקדושה, דבר  לכל  וניכור ריחוק  שנות 10 שלאחר נורא, דבר הבחור ענה לטוב... לבך נתהפך כיצד

נועלים אינם  הליל שינת לישן בלכתם ואפילו  ואמי , אבי בבית הדלת ננעלה לא שנים  כ 10 שזה  תומו, לפי כמסיח 

החלטתי, אז בפניו... נעול  הבית את ימצא שהוא להם וחלילה לחזור, ירצה שבנם בתקווה  – כךהדלתות כל  אם

הורי  לחיק מדלת לפנים דלת ואכנס  אחזור  ואכן  אאכזב , לא  בפני פתוחות הדלתות את להשאיר – לכת הרחיקו

השכינה .ולכנפי

וכלשון  לבניו, אהבתו מגודל  שבים לקבל  פשוטה  וימינו הדלת... סגר לא מעולם הקב "ה ונאמר, נעני אנן ואף

אליהו דבי פל"א)התנא האב(רבא, שמצפה  ממה  יותר לישראל להן ומצפה  יושב שהקב "ה  וארץ, שמים  עלי אני מעיד

תשובה שיעשו  אותו ...לבנו  'נאכזב' אל  ,

שפרקכו. אחד תלמיד הבחורים בין היה  פאניבעז', בישיבת כר"מ  זצ"ל  רוזובסקי שמואל  רבי הגאון ששימש  בימים

וכולם להתרחקותו  גרמו  אלו שמעשיו  לציין, למותר  לצבא, להתגייס  והלך רח"ל  ומצוות תורה עול  עצמו מעל

הרגיש הזמן במשך אולם  החדשה , מסביבתו נהנה  שבתחילה והגם רע , ועד מטוב  עמו דיברו ולא קשר עמו  ניתקו

ו àגד  שזלזל  על  להתחרט  והתחיל  טובתו, מחפשים  שבאמת  כאלו  הצבא מפקדי בין ואין ישועתו, תבוא משם  ָשלא

עבורו שהגיע  לו הודיעו אחד יום לקבלו . כעת שירצה  מי שאין וידע להשיב, אין הנעשה  את אולם  לו , היקר בכל 

והתפלא  ממנו, הזוכר בעולם דהו מאן עוד ויש  לגמרי נעזב שלא רב שלל כמוצא הלה  שמח  מידידיו, מאחד אגרת 

מבחוץ המעטפה על  חתם  שהשולח וראה המכתב את קיבל  ששון ברגשי מכתב, לו  ישלח  אשר האיש מי  מאד

'שמואל ', שמו אשר  וידיד  חבר היה לא מעולם כי שבעתיים , פליאתו גברה כן כי כראותו ויהי 'שמואל ', שמו את

איפה הגעת, שלא לאן אהובי, 'יקירי לישנא בכהאי קצרים דברים בתוכו  כתוב מצא המעטפה  את פתח וכאשר

ומיד  המכתב, מן מאד התרגש הבחור רוזובסקי', שמואל  ידידך אתך, ולשוחח אותך לפגוש  ברצוני נמצא, שאתה

הצבא  שטח כל  את שהקיפו  ושערים גדרים  כמה שהיו  ואף  רוזובסקי, הגר"ש  את ולפגוש  לדרכו  לצאת החליט

חזר אשר עד רבים ימים  עברו ולא ארוכות, שעות עמו  ושוחח ביתו  אל ולהגיע  עליהם  לדלג זה  בחור  הצליח 

מחצבתו . למקור



שמות  פרשת - הפרשה àéבאר 

äáåùúá íé÷ôåãä ìëìכז,ãçà ìëî ù÷áî ä"á÷äå

'íëéìà äáåùàå éìà åáåù' ãçàå
.כח

úåàøåðò"éæ ÷éðãòìéååî ÷"äøä áúëøòù ìàøùé úéøàù)

('à ùåøã ,í"éááåùäì"æç éøáã æîøá(.åè äâéâç)

,'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù'çúô ùé åìà íéîéáù

éøäå 'øçà' àø÷ðå êë ìë íâô øáëù éîì íâ äáåùúì

,äùåã÷ä úåìëéäî 'õåç' éåøùå éåöî àåäíéîéá ùéå

äîì óà äùåã÷äå ïåùìä íâô ìò øôëì çåë åììä

øôëî åðéà ë"äåéù(úåëéøàá ù"ééò)÷"äøä æîéø äæ ïéòë .
'ìàøùé çîùé'ä(å¯ä úåà)í"éááåùä éîé ïééðò úà
ïúùøôá øåîàäá(é à)¯ 'õøàä ïî äìòå'íà åìéôàù

úåìòúäì àåä ìåëé ïë íâ éøîâì õøàá òå÷ùïëìå ,

'íéøöî úìåàâ' ìò æîøì äæä ïîæá åìà úåéùøô íéàøå÷
.ãçàå ãçà ìëì

é÷éãöíäéìòù ,åìà íéùåã÷ íéîé ìò åøîà úåøåãä
øîàð(å äì øáãîá)ùù'åðúú øùà èì÷îä éøò

åðúú íäéìòå çöåøä äîù ñåðìíéúùå íéòáøà,'øéò
íðéä í"éááåùä éîé éëíéðùå íéòáøàå úåòåáù äùù

íåéúìåâñîù ,øéò íéúùå íéòáøàå èì÷î éøò ùù ãâðë ,
ìùëð øùà éî ìëå 'çöåø' ìë 'èì÷î øéòì ñåðì' ïîæä

åúéîäì íîåæä òøä øöéäî çåøáìå ,ì"çø àèçáכט.

äðäåò"éæ ì"æéøàä åðéáø áúëù äî òãåð÷"äåø øòù)

(åë ïå÷éúíéîéá íéôåâéñäå úåéðòúä úáåç ìò
úéðòúä ïéà øáë úåøåãä åùìçðù øçàì íðîà ,åììä

לו הכותב שבשמים , מאביו חביון, עוז  מכתב מקבל  הכלל , מן יוצא ללא ואחד, אחד כל  אלו, בימים ה', עם

עמך'' ולשוחח  אותך  לפגוש רוצה  אני נמצא , שאתה  היכן הגעת, שלא לאן  אהובי , אישיקירי, שנמצא מצב בכל  כי ,

אותנו יעלה ואז  אליו, ולשוב 'המחנה' את לעזוב להשכיל  עלינו רק  יקבלו. ומיד אליו, שישוב  השי "ת רוצה  ישראל ,

מעלה ... מעלה 

זי"ע כז . מקאסאן מלא' ה 'אור הרה "ק  לה ספיה "ע)ורימז  הכתוב(ענייני  ד)בלשון קמז לכוכבים(תהילים מספר 'מונה

אלא  העומר, ספירת וימי השובבי"ם  ימי ותשובה, תיקון טהרה זמני ב' מצינו  הנה  כי יקרא', שמות לכולם

ה'ספי  לסוד והשייכים היודעים הם לצדיקים , ביותר  שייך העומר בספירת התיקון עיקר כי מזה , זה רות',שחלוקים

הוא באשר ואחד אחד  לכל  נועדו  השובבי"ם  ימי הכתובואילו שאמר וזהו  מספר . מוניםמונה  שאנו הספירה  ימי –

בעיקר  המה  לעומר הימים את לכוכבים לכוכביםבהם הנדמים צדיקים אלו עקב), אך(ספרי כאשרלכולם, הוא הזמן

יקרא שמות...שמות  חומש  פרשיות כשקוראים –

בשנת כח. בארה "ק ביקר  זי"ע אברהם ' ה 'בית שהרה"ק שבעת סיפר ז"ל  קאסטעלאניץ  שמעון ישראל  רבי הגה "ח

החסידים, גדולי עם והיסב לחדרו נכנס  השולחן עריכת אחר צפת, בעיה"ק  שמות  פר' בשב"ק  שהה תרפ "ט ,

כאש, לבעור הרבי החל  כך  ובתוך ועוד. זצ"ל  לוריא מתתיהו רבי הגה "צ זצ"ל , אשכנזי יואל  רבי הגה "צ ביניהם

אלוקים ויאמר אליהם. אומר מה  שמו  מה  לי 'ואמרו  שאל  רבינו משה ואומר, מצעק והיה הבית, את מלא ה' וכבוד

אליכם' שלחני אהיה  ישראל  לבני  תאמר כה ויאמר אהיה אשר אהיה משה יג -יד)אל  למשה,(ג  ציווה  הקב"ה  הנה  כי .

ישראל  לבני אמור אפילואהיהלך – געפאלן' דורך איז ער 'אויב  אפילו זמן בכל  יהודי איש  כל  עם  'אהיה' אני  -

של אהבתו סרה  לא מעולם  כי עמו, ו 'אהיה ' אמשיך  עדיין ויפול ישוב  ח"ו עם אפילו אלא עוד ולא ח "ו, יפול אם 

חפץ ותמיד חביביו, לבניו יהיוהקב"ה מכך בנ"י ידעו אם למקום , רבינו משה  לו אמר אליו . ושישובו  בקרבתם הוא

אבל 'אהיה', אחת פעם רק תאמר להם  – אהיה' ישראל  לבני תאמר  'כה  הקב"ה  ענהו ואשוב . אחטא בבחינת ח "ו

ושוב שוב נופל  חלילה אם  גם יהודי עם שאהיה  האמת, אומר לז)לך עמ' ח"א אתבונן .(מזקנים

'אהיה ' פעמים  'אהיה' כי אברהם' ה 'בית אמר 21)עוד  פעמים 'אמת'(21 למניין אם(441)עולה  שאפילו ללמדנו ,

עד  'אהיה', ואמר  חזר  ושוב בקבלתו , עמד  ולא ונכשל  אחר , אדם אהיה  והלאה שמהיום  עצמו על  קיבל  האדם

אמר 'אהיה'שכבר פעמים  עדיין'אהיה' בתשובההאמת , לחזור  ובידו מקבלו שהקב"ה  ח"ב היא שלום בנתיבות (הובא

רי "ב) .עמ'

המשנהכט. בלשון אמר זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה "ק א)ואילו א  שבועות שש'(מקוואות ששה  כי במקוואות', מעלות

ניתן ובהם היהודי, לנשמת טהרה  כמקווה  הינם למעלהאלו ממעלה  השמימה .לעלות מגיע שראשו בסולם

בהרמת  הוא ראשון תנאי אלא בשכיבה... הארץ  על המוטל  בסולם לעלות אפשר שאי כשם כי ב'מעלות', נרמזו ולכן

כך וזקיפתו , להתעלות הסולם  ולצפות כלום לעשות  מבלי ידיים  בחיבוק לשכב  אפשר ...אי



שמות  פרשת - הפרשה באר  áé

.åùôð úøäèì úåëæì íãàä äùòé äîå ,ùôð ìëì äååù
ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë øáëù àìàø"ùåä)

(ã"òøúéë ãéâä ÷öà÷î ä"äììöæ éðé÷æ ,÷"ìæåçåð øúåé

ìá÷ìî íìåòáù íéôåâéñ éðéî ìë åîöò ìò ìá÷ì óåâì

íéîù úåëìî ìåò åîöò ìò,øúåé óåâì ìåãâ óåâéñ ïéàå

¯ íéîù úåëìî ìåò úçú úåéäìîåéðééðò ìëá âäðúäì

äøåúä é"ôò ÷øàåä øúåéá ìåãâä ïå÷éúäù åðééäå .úåéäì

'íéîù àøé'
ל

èéìù úåéäìå ,
לא

åùòé ìáì åéøáàå åôåâ ìò

äøéîùá ÷æçúäìå .'ä ïåöø ãâðë àìù äøåñà äìåòô

ùàë åá øòåáù äòùá óàù ,åéô ìòå åéðéò ìò äøéúé

àéä éøä åæ 'úå÷ôàúä'å ,àåèçìî ÷ôàúé äøåñà äååàú

øúåéá ìåãâä óåâéñë
לב

äáøä úåéðòúë úáùçðå ,
.לג

עלל. מצור ישימו דבר שראשית למלחמה , היוצאים הצבא אנשי כדוגמת השובבי"ם  ימי שעבודת קמאי אמרו 

היצר מן למנוע אלו , בימים העבודה היא כך להיכנע , העיר  בני ייאלצו אשר  עד ומזון, מים מהם  למנוע  - העיר 

לגמרי. כוחו  ויתבטל ייכנע אשר  עד  ומזון' 'מים

וה'בלאטע ' בחטאי מאד שקוע  הנני רבי, לפניו , התאונן זי"ע  מקאברין הרה "ק מחסידי ע(בוץ)אחד מאד, נהגדול 

דרכיך, את עזוב אתה, אף לגמרי, מתייבש הוא הרי מים  לו מוסיפין אין אם - ביותר  הגדול הבוץ  אף הרה"ק לו

הבלאטע  כל  תתייבש ...(הבוץ)וממילא

נולד  אדם שכל  הי"ד זצ"ל  ברזובסקי אברהם  משה ר ' הרה"ח אביו  בשם  זי"ע שלום הנתיבות הרה "ק אומר היה

שימות... עד מאכל  ממנו למנוע העבודה היא וזאת צרכיו, כשמספק  עמו  גדל  והוא בקרבו , אחר ' 'דבר  עם

ולא לא. נח לא לידו  מאכל  דבר שנזדמן עת ובכל  האכילה'... ב'עבודת  ידוע שהיה לאחד דומה, הדבר למה משל 

אינו רעהו  כי ידיד  אותו והבחין  מצווה', ב'סעודת חברו עם והיסב היום  ויהי יבלענה'... בכפו  'עודו ממש  שקט

הראשונה  מהמנה  ממנהגו(פארשפייז)אוכל  שינה ומדוע לידידי אירע  מה לעצמו התפלא שבמקצת, מקצת אם כי

'נגיעה רק  אלא אכל  לא ושוב  הבשר  את שהביאו בעת שבעתיים גברה תמיהתו  רב, בהידור אכילה  מצות לקיים

הלפתן את  כשהביאו ולבסוף יום(קומפוט )בעלמא', מה  וישאלו  להתאפק  החבר יכול  ולא במאומה, בו נגע  לא

בדיאטה  אני אמרים בקוצר הלה השיב חלילה... בטוב חש אינך האם להוסיף(דייאט )מיומיים ... צריך היה  לא וכבר

לשלוט הכח  את יקנה  ועי"ז  בדיאטה'... 'אני בתקיפות לעצמו להחליט  שצריך השובבי"ם ימי נדמים  ולזאת  ביאור...

תאווה . כל  אחר ירוץ  לא ושוב בעצמו

הלך  עשה, מה לחייו, סכנה  כדי עד ולרוחב לאורך ונתעלו עלו  גופו ומידות ואוכל... אוכל  שהיה ביהודי מעשה 

אכילה' 'סדר לו  נתן והלה הרופא 'תוספת (דייאט )אל  רק  בצהרים מלא' מ 'קמח לחם  חתיכות שני רק  יאכל  שבבוקר

ג ' עברו  שכבר עקא דא אך ונאמנות, במסירות המאכל  סדר את עבורו הכינו  ביתו בני ירקות, רק  ובערב אחת'

ביתו בני לו שקראו עד מעלה ... מעלה לעלות המשיכו שמידותיו  אלא עוד ולא מאומה , זז  לא ועדיין חדשים

הוא  שאכן , הדבר, והוברר הרופא... כציווי לו מכינה שהיא מה  כל  את  אוכל  הוא האם לשמוע  – דחופה לאסיפה 

סח, הוא מה – תמהו כן ראו  המה עשו , של  הדייאט  את מחזיק  הוא לטענתו  אבל  בשלימות הרופא כציווי אוכל 

וישלח פרשת בסוף הכתוב בדברי להם  ח-ט )והסביר עשו(כח וילך אביו , יצחק  בעיני כנען בנות  רעות כי עשו  'וירא

על רשעה 'הוסיף  וברש "י, לאשה ', לו נשיו על  נביות אחות אברהם בן ישמעאל  בת מחלת את ויקח ישמעאל אל 

וק "ל)רשעתו  כבר לו  שהיו מרשעיות על מרשעת הראשונות (ר"ל את גרש  אכילתו,שלא סדר את עזב לא כמותו , הוא גם ,'

שהוסיף  בתקנתם ...אלא חכמים  הועילו ומה  הרופא, ציווי את גם  היום  עד כמנהגו אכילתו  סדרי הרופא על  כוונת כי

להמשיל , המשל  בעלי אמרו כעי"ז  מצווהו. שהרופא מה  רק יאכל  ומעתה הנלוזים אכילתו מהרגלי שיחדול  הייתה

ועתה הבורא, ורצון מהקדושה  היפך – עקלקלות בדרכים מהלך  והוא ראויה , איננה הנהגתו כי בדעתו  שהבין למי

הוא  הרי הנושנים  הרגליו את לגמרי עוזב שאיננו  עוד כל  כי ב'התעוררות', סגי שלא ידע  לטוב, התעורר בעזהשי"ת

נוספת... אכילה  הוסיף ורק הסוררת מאכילתו חדל שלא 'חכם' כאותו

ה'חיסונים'לב . סביב וגועש רועש כולו העולם  כשכל  טוב, מה  בעיתו ויגש(וואקסינען)דבר  בפרשת כתיב שהנה ,

א) מה  כאן(בראשית יש גדול ורמז לאתחíנא', י õסף  יכיל  'ולא ובתרגום להתאפק', יוסף יכול  ה 'התאפקות''ולא ְְְְִִֵַָָָ

ביותר  הטוב  ה 'חיסון' היא  וברוחניות היא  ה'התאפקות'בגשמיות גם כך מלחלות הבריא את למנוע  אמור  ש'חיסון' וכשם ,

את מונעת בדיליה וחד חד הרוחניות.כל  ה'מחלות'

יוסף מצרים מלך הוא הלוא יעשו, וכן  יראו  שממנו דפליג מאן לית אשר – הראשון ה'מתחסן' היה  מי ואכן

וכדכתיב לא)הצדיק... מג אונקלוס (שם  ותירגם ...ואתחíין'ויתאפק ' ְְִִַ



שמות  פרשת - הפרשה âéבאר 

êëå'äøåøá äðùî'ä áúë(á"÷ñ à"ò÷ú 'éñ)éøôñ åáúë'
,øñåîääåàúî àåäù ãåòá åúìéëà òöîàá íàã

íéøôëúîå óåâéñì ïë íâ áùçð äæ åðîî åãé êùåî ìåëàì

åéúåðååòäöåø íãàùëù ,ãçà øôñá áåúë éúéàøå .
ú áãðúäìY úéðòøåáéãä ïî úéðòú ìá÷éù øúåé áåè

äìéëàä ïî åéìò ìá÷éù äîîåì äéäé àì åðîî éë ,
ïéòëå .äæ éãé ìò ùìçé àìå åúîùðá àìå åôåâá àì ÷æð

,åúøâàá à"øâä áúë äæàì åîöò øñééì íãàä êéøöù

åéúååàúáå åéô ïñøá íà éë íéôåâéñå úéðòúáì"ëò .לד',

הגדרים  חומת להפיל היצר תחבולות – נתחכמה  הבה

ïúùøôá(é à)åùøéôå ,'äáøé ïô åì äîëçúð äáä'
íé÷éãö(íäéøáãî äìåòä ô"ëò ,åëøã éôì ãç ìë)

åëøã øùà ,òøä øöé ãâðë àìà äøåú äøáéã àìã

ïè÷ øáãá Y àöåîù 'çåúô çúô'á íãàä ìà ñðëéäì
äøéîùá åúåà ìåòðìå åøîåùì íãàä øäæð àì øùà

,äìåòîíùîåíà ,ìáà .éçã ìà éçãî åìéôäì àá
åìéôà øöéì ïúé àìå ,äìéçúî åîöò úà íãàä øåîùé
àäé àì àìéîî 'íéðè÷ íéëô' ìò åìéôà 'ìâø úñéøã'
.åéìâø óëì çåðî àöîé àìå åéðøôö õåòðì íå÷î åì

äæå,áåúëä øåàéáåì äîëçúð äáäìéçúäì ìëåé ìáì
øáã úìéçúá åéðôá ãåîòð àì íàù ,åúåðòøåôá

ùåùçì ùé ïëàäáøé ïôäðäë àéèçäì øöéä ìãâéå
çúô àöîù éãé ìò äøéáò úøøåâ äøéáò éë ,äðäëå
äøéîùä ïéðòì ïä íéøåîà íéøáãäå .åëåúá ñðëéäì çåúô

'äùåã÷ä éøãâ' ìòלה,äìéôðä øçà 'ùåàéé'ä ïéðòì ïä ,
íåäúì íäéøçà øøâé àìù øäæäì ùé ãàî ãàî éë

.äáø

הרמב"ן כתב שם)וכך  ויגש העולה(פר' ואעלה ואתאפק וכן  להתחזק , – לאתחסנא תרגם אונקלוס א'וז"ל , (שמואל

יב) 'חיזוק',יג  מקום  בכל  התאפקות לשון כל  'ההתחזקות'...וכן והוא 'חיסון' של  נוסף ענין למדת הא 'שתי , הן  (והן

התחזקות) ב . התאפקות. א. מושלמת, והגנה לחיסון  הנדרשות .המנות'

גשן בארץ  מצרים  בארץ  ישראל  'וישב דכתיב  ויגש , פרשת בסוף גם  זאת בהונרמז וויאחזו ובתרגום ,'ã ב ä אחסינ. ֲִַַ

ר"ל , הללו , 'חיסונים' מיני בשני ש 'יתחסן' ע "י ומיצר , מיצר  ובכל  מצרים ', ב'ארץ  עצמו האיש 'יאחז' כיצד  ללמדך

ושיתאפק ... שיתחזק

אשרלג . מדיבור  עצמו  שהמונע אמר  זי"ע  מסטרעליסק שהרה "ק זי"ע, מבעלזא מהר"א הרה"ק  שאמר מה  ידוע 

כאי  הדבר  לו נחשב לאמרו, שפתיו על נאך'עומד און נאך און 'נאך  אומר ואני תעניות... פ "ד התענה  (שנחשב לו

תעניות) מפ"ד יותר כהרבה  .לו 

בגמראלד . שמצינו  שכשם  אומר, היה זי"ע  מראדזימין  ז.)הרה "ק '(קידושין בהמתו על  עולה',רגלהשהאומר זו  של 

ונעשית בכולה קדושה  על כולהפשטה  האומר כך  בגופו'עולה, אחד עצמו'חלק על  המקבל  כגון קדוש... שיהא

להיות הקדושה תתפשט משם הרי ומחשבתו, עיניו או ולשונו, פיו  קדשיםלשמור קודש  דבריוכולו  משקל  ועל  .

כאילו ונחשב בכולו' הצום 'מתפשט  הרי הגוף, אברי בשאר וכן בתענית, הפה  שיהיה עצמו  על המקבל  כי נוסיף ,

גופו ... בכל  התענה

בפרשתןלה . הכתוב בלשון ביאר זי"ע  מלעלוב דוד  רבי  ז)הרה "ק קשה(ה שלכאורה לעם ', תבן לתת תאסיפון 'לא

'אסיפה' מלשון שהוא הביאור , אלא א'. שהוסיף  ומהו תוסיפון' 'לא לומר לו  היה 'הוספה ' מלשון כוונתו דאם

שבידם במגילות ומשתעשעין שב"ק  ליל  בכל  נאספין שהיו יח)- ה  שמו"ר  פרעה(עיין  וראה הללו, התאספויות ידי שעל

לנפש כוחות שואבים  הם  יחדיו  ומשהותם  וקדושתם , אמונתם  בתוקף  לעמוד  כח  בידם  מעמד יש להחזיק וגבורה  כח ,

על - ידו  מתחת עולם  לחרות לצאת שלימה גאולה להם  תחיש זו שהתחזקות  חשש  וגם  הבא, השבוע  כל  במשך

ובגשם, ברוח מצרים יד תחת בשלימות יכנסו  ואז  יחד, גם אחים  בשבת יותר יתחזקו  שלא תאספון, לא גזר כן

פארוואר ואמר , וסיים מצרים . יד מתחת לצאת יוכלו במהרה  'אמת')ולא בפולין  מכנים היו למרום(כך שאעלה  בשעה

לא  שנכתב מה  על הנכון לטעם  כיוונת אכן לי, ויאמר לקראתי מהימנא רעיא משה יבוא ושנותי, ימי מלאות לאחר 

דייקא. בא' תאסיפון

דעת' ו'חוות המשפט' ה 'נתיבות בעל  הגה"ק  שכתב מה  להביא יש זה לעומת זה זה והאותות ד"ה  ניסים , מעשה  (בהגדת

שלהמטה ) מעלתם לו להוכיח הקב"ה שרצה לנחש, ויהפך ה'מטה' את להשליך  הקב"ה  לו שהראה  האות את לבאר

התהפך  האלוקים מטה  שאפילו לו  הראה ולזה בגויים, שנתערבו  מחמת אלא אינו ממדרגתם  שירדו ומה ישראל , בני

היותם מחמת הנחש  כעניין לה "ר בעלי להיות נתהפכו ישראל  וכך  הטומאה , מקום  שהוא ארצה  הושלך  כאשר לנחש



שמות  פרשת - הפרשה באר  ãé

לו יסייעו  ואז לטהר יבוא - עשה בידך אשר כל 

ïúùøôá(ã â)åéìà àø÷éå úåàøì øñ éë 'ä àøéå' ,
'åðøåôñ'ä ùøôîå ,'äðñä êåúî íé÷åìà

,ì"äæáàø÷éå ,øáãá ïðåáúäì ¯ úåàøì øñ éë 'ä àøéå

åòéãåäì ¯ íé÷åìà åéìà,ì"æ íøîàë(.ã÷ úáù)àá

åúåà ïéòééñî øäèìùàøå äìéçú éë åðãîìì .ì"ëò ,
Y 'øäèì àáä' ììëá úåéäì åðéìòåðéãéáù äî úåùòì

לו

íìù ááìá åãáòìå åðåöø úåùòì ÷æçúäìå øäèéäì,
äøäè éøòù ìë úçéúôá ,'åãéá íéòééñî'ì äëæð æà åàå

.äáåùú éøòùå

àöåéëøåîàä ìò '÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãá åðéöî äæá
ïúùøôá(áé ã)êì äúòå' äùîì ä"á÷ä øîàù

'êéô íò äéäà éëðàå(áé ã)øîàù äî ìò äáåùú åæù ,

את  ישראל  יעזבו אם וכך כבראשונה, אלוקים  מטה להיות יחזור ה'נחש' את משירים תיכף  אמנם  בגויים. דחוקים 

לטוב . יתהפכו מיד הקדושה למקור  וישובו נמצאים  הם בה  הרעה ' ה'סביבה

מהשהות  להזהר מאד יש  אמנם, הגאולה, את  ומביאה  הטהרה מקור היא ישראל  בני אסיפת כי למדים נמצינו

להיות עצמו, את מאד האדם ישמור כן, על ח"ו... רעים  חברים ושלמיםבין יראים  אנשים  גדולבסביבת חלק כי  ,

עיר  של  לרחובה אחד רגע לצאת לנו די הזה  וכהיום  אותו, הסובבים בחבריו תלוי  חורבנו  או  האדם להתבונן בבנין (או

ביהמ"ד) טוב'...בתוככי 'חבר שנקרא זה בענין תלויים צאצאנו  ונפשות נפשותינו  גורל  כמה עד לראות

משה רבי  הרה"ק  אא"ז  של  זקנותו לעת מקדם ימים זכורני זר, ולא ראו  שעיני מה את אספר  רע ' ה 'חבר בעניין

ה'טישען' בעת קדשו בעבודת לחזות באים היו בב"ב  פוניב 'ז ישיבת מבני רבים  בחורים זי"ע , מלעלוב  (עריכתמרדכי

עריכת השולחן) לאחר לחדרו אותו  מכניסים היו מאד חלוש בהיותו  ימיו בסוף והנה מדרשו, בבית עורך שהיה

די  'לערנען לו ואומר ואחד אחד לכל  ידו  את נותן  שהוא כדי תוך קדשו פני על  עוברים  הבחורים והיו השוה"ט ,

געזונטערהייט' גמרא גופא)הייליגע בריות מתוך  הקדושים הגמ' דברי את ללמוד  הרה "ק(תזכה  שתפס  אחד, בחור  עבר  הקהל  בין ,

קרירות, כך כל  בהם יש מדוע קרים , כה  ידיך מדוע לו , ואמר  אמרבידיו, מכן לאחר פעמים , כמה  ושאל  הוסיף  כך

הקודש פני את הלה  משיצא גופא', בריות מתוך הקדושים הגמ ' דברי את ללמוד ותזכה טובים  חברים  לך 'שיהיו לו

סובל והוא מאד חלוש  הוא כי  בידיך  קרירות הרבי הרגיש אולי באמרם, לפייסו וניסו בקודש  המשמשים אליו  ניגשו

הבחור פגש הישיבה  היכל  אל  חזרה  בדרכו ומכוון. מדוקדק  היה הכל  לא, לא, ואמר, הבחור ענה הידים, ב 'עור '

- לו לומר  והוסיף  מלעלוב, הרבי של  קדשו  בהיכל עמו אירע  אשר את לו וסיפר ביותר , הקרובים מידידיו אחד 

ראה כמה עד הבינו  זה , מ'ידיד' יצא מה  כשראו שנים וכמה  כמה כעבור  רק  יותר ... מכירך איני והלאה זה מיום 

מאד  עד  ונתעלה עלה  הרע החבר את שעזב הראשון זה ואילו  בידיו, קרירות הרגיש  אז וכבר למרחק, הרה "ק

ובגשמיות. ברוחניות

מעשה ועשה  שקם  הוא דן בן חושים דייקא מדוע לבאר זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי הגאון של  מאמרו נודע והנה ,

הנוכחים שאר  ואילו בביזיון, מוטל  יהא שלא אבינו יעקב – אביו  אבי  כבוד לקנא שנתעורר מתוך עשו את להרוג

שכזה... הגון פתרון דעתם  על עלתה לא מערתשם  על אבינו יעקב של בעלותו על וערער  עמהם נתווכח  שעשו  יג:, בסוטה  (כמובא

נרגע) והכל אתר , על והרגו  דן בן חושים בא לעומתם, מכירה ', 'שטר ע"י לו  להוכיח ניסו  והשבטים שכולםהמכפלה , טענות שמעואלא את

דבריו 'שמיעת' עצם  מ "מ , בתוקף, עמו נתווכחו אלא לדבריו הסכימו שלא והגם  שלו , היא הקבורה שחלקת עשיו 

ש חושים משא"כ 'קרירות', איזו בקרבם  הכניסה  שמעכבר  היה,לא באזניו 'חרש' כי ודברים , הדין מכל ממילאכלל 

בשלמות  דקדושה  ה 'חמימות' כל  עם בראשו ...נשאר גמולו הרשע לעשיו והשיב יעקב  לכבוד  קינא דמו וברתיחת ,

'למעשה', רעה השפעה שום שאין נדמה אם  שאף  רעה , סביבה  או רע חבר משפיע  כמה  עד להתעורר יש  והרבה

כבתחילה ... ברתיחתן נשארים אינם שבו והטהרה וירא"ש  במעט, נפגם כבר שמ"מ מושג ידע , שמץ  לנו שאין (פשיטא

חיים) חוקי ללמדנו כדי אלא הדברים נאמרו ולא י -ה, .בשבטי

ה )בפרשתןלו. בגמרא(ב  איתא והנה  ותקחה ', אמתה  את ותשלח היאור ... על  לרחוץ  פרעה בת ותרד  יב :), (סוטה

ואיתא  הנהר , מן והצלתו משה בה שהיה  לתיבה עד ידה  שנשתרבבה  אלא משה' מ 'תיבת רב במרחק  שעמדה

זי"ע מקאצק  השרף תרל"ו)מהרה "ק אות ואמונה  תורה ,(אמת ששבחתה  השבח  לאדזהו מהתיבה  רחוקה שהייתה  שאף

אני, רחוקה  – אעשה  מה  עשות,אמרה ידה לאל  אשר ככל  עשתה חפצהאלא להשלים בעדה  סייעו  ומהשמים 

משה את דברלהציל וסוף ידו' 'ישלח אלא ממנו, מרוחק  שהדבר מחמת להתעכב שלא אדם  כל  ילמד מכאן ,

אולם . של  כפתחו לו יפתח והקב"ה  נפלאות, יראוהו שמשמים 
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ç"äåàä øàáîå ,éëðà ïåùì ãáëå äô ãáë éë äùî
ïéà äåöîá ìéçúú àìù ãåò ìë ,àøåáä åáéùä' '÷ä
äæ úåçéìùá êì ùåøéô 'êì' øîà äæìå ,íøéñäì íå÷î¥

.ì"ëò ,'êðåùìå êéô úåãáë øñåéù äàøú øáãúùëå
äòøô ìà êìéù Y åúìåëéá øùà ìë äùòéùë ,øîåìë
åéøåáéã åàöéù åãòá ä"á÷ä òééñé æà ,øáãì ìéçúéå

.íéøùåéîå íéðåâä

ïëåùøãîá àúéà(åè àîåçðú)äðñä úà äùî äàøùë ,
øîà ùàá øòåáäøåñààðäàøàå(â â)ïðçåé éáø ,

ùé÷ì ïá ïåòîù éáøå ,åðéáø äùî êìä úåòéñô 'â øîà
äùòù ïðéæç êë ïéáå êë ïéá .åøàååö úà í÷éòù øîà
úà úåàøì éåàø äéäù íâäù ,åðééäå ,äùòî äæéà
äùòî äùòù øçàì ÷ø î"î ,'äæä ìåãâä äàøîä'

(ïè÷ åìéôà)êåúî ùà úáìá 'ä êàìî úà äàøå äëæ

חיים' ה'חפץ  הגה "ק לשון הוא מכפי (עה "ת)וכן יותר לפשטה  הנמנע  שמן  ידה  מדת פרעה  בת שידעה  אעפ"י והנה

להצילו ידה  את והפשיטה  נמנעה  לא מ "מ האגם , בתוך ששטה  התבה  את בידה  תשיג לא אופן  ושבשום  ,מדתה ,

ואפילו להצלה , שזקוק  מי את מלהציל האדם יתעצל  לבל  בא, וללמדנו  והצילתו. ידה נשתרבבה  כי הי ' דבר  וסוף 

להצילו , הטבע בדרך בידו יעלה לא האדם עיני ראות לפי  מנגדאם  יעמוד ובל  ידו , יניח  בל יתעסקמ"מ אלא ,

מגעת, שידו מקום  עד התיבהבהצלה  או תשתרבב היד או  - נס בדרך מאליה  ההצלה  מלאכת תעשה  ואילך ומשם 

החוף אל ביותר שמופיע תתקרב הנס, טבע  הוא וכן לה,. שקדמה הטבעית להשתדלות מלואים בתור תמיד 

'מ 'דארף שאמרו מה וכנודע  ה 'השתדלות', את אלא ה'תוצאות' את מהאדם  מבקש הקב"ה אין כי לדעת צריך עוד

אויפטוהן' נישט  - טוב)טוהן תוצאות העלה האם עת בכל יבדוק  לא אבל יכלתו , ככל טובות פעולות לעשות האדם ללמוד (על וניתן

ויחי בפרשת שמצינו  ממה זה  כא)יסוד מט הנותן (בראשית שלוחה  'אילה היותו  על נפתלי את אבינו יעקב ששיבח

חז "ל  דברי הביא וברש "י שפר', יג .)אמרי בא (סוטה  המכפלה  במערת אבינו  יעקב את  לקבור  שכשבאו היא, שהכוונה

עשו, להם  השיב ליעקב, חלקך  את מכרת כבר לו , אמרו  שלו, שהמקום  בטענה  הקבורה על וערער הרשע עשו 

ברגליו וקל  שלוחה' 'אילה שהוא נפתלי  רץ מיד בחברון, והם במצרים  נשאר  שהשטר אלא מכירה', 'שטר הראוני 

להביאו. למצרים  נפתלי כאיילה  של מריצתו תועלת יצא  לא 'למעשה ' עיכובוהנה  את ראה  דן בן שחושים  מאחר  ,

המקח'... ל 'ספר הוצרכו ולא שיערער  מי היה לא וכבר והרגו , עשו  של ראשו על  והכה  מקל  ונטל  ומכלהקבורה 

נפתלי  את דייקא  הכתוב  שיבח כימקום למצרים, שרץ  מאחר ה'השתדלות'הוא– את בדבר ...והואעשה  נתאמץ 

איתא קו .)הנה א"ר(סנהדרין  אבא בר  חייא 'א"ר - לו' נתחכמה ב'הבה  לדון  יועציו  את  הרשע פרעה שקיבץ בעת

ביסורים . נידון ששתק  איוב נהרג. ישראל  את להרדות שיעץ בלעם ויתרו, איוב בלעם עצה , באותה היו שלשה סימאי,

הגזית  בלשכת לישב  בניו בני זכו שברח  רגליויתרו את שנשא בזה מאומה  הועיל  לא יתרו דהרי העולם, ומקשין .'

אעשה - החליט דעתו, לשנות או  פרעה כנגד להלך בידו שאין הבין, גם שיתרו אלא, כ "כ, שכרו  רב ומדוע וברח,

הסנהדרין, בכלל  יימנו שצאצאיו - גדול  כה לשכר  זכה  ולכן בקרבו, נפשו עוד  כל וברח  עשות, ידי לאל  אשר כל 

בה . ילכו  הדרך  את  ה' לעם ויורו

שאינם או ולנצחו , יצרם על להתגבר בידם שאין האומרים  אלו כושלות, ברכיים לחזק  כאן נאמר גדול  וכלל 

ה אין אכן כי בתורה , לעסוק הרי יכולים 'משהו' אלא לעשות יכול  אינו ואם כוחו, כפי אלא מהאדם מבקש  קב "ה

יחשב... גדול' ל 'דבר

ידועה דהנה  אלוקיו , ה ' אל  יזעק  הפחות לכל  אזי מאומה, לעשות לו אפשר שאי לאדם  לו נראה אם ואף

היה לא פרעה לעצת ומתנגד זועק  היה  אם אף  הרי תחשב , לחטא שתיקתו  וכי ביסורים, איוב נידון מדוע  התמיהה,

יועילו לא שזעקותיו שיודע אף  - מכאוביו  על  נפשו במר זועק  בייסורים שהמתייסר  דכמו אלא, כלל. נשמע ' 'קולו

האדם טבע  זהו מקום  מכל ממיצר, לחלצו זועקיםבמאומה  מכאוב אכן,שבעת לאמר , איוב את ה' תבע נמי כך ,

הזעקה, ידי על  כלל  להועיל בידך היה לך ,לא כואב  שהדבר  להראות - לזעוק עליך  היה  מקום מכל  שלא אך  ומכיוון

שמי  עד יזעק  זעוק  הרי לאדם מכאיבים  שהייסורים שבעת ותראה ונוראים, קשים ביסורים נידון תהא כן , עשית

כאב . מרוב רום

אף כי המרים , פיתוייו  ועל  הרע יצרי על לגבור כח  בידי היה  לא ולומר, להצטדק לאדם אפשר אי ייאמר, ולדידן 

דיליה , וכת הרע  מיצר מלטני אבי אבי נפשך , מנהמת כארי  לשאוג לך  היה - לו  נענה הק'אנו  החיים האור כתב וכן

ז) כו תבוא -(כי  אבותינו ' אלוקי ה' אל  'ונצעק  הפסוק  שיצילהועל  יום בכל  ה ' אל  להתפלל  האדם  שצריך  רמז כאן

הרע .מיצר 



שמות  פרשת - הפרשה באר  æè

.äðñäìéçúé íà àìà äâùä ìëì íéëåæ ïéàù êãîìì

åúåà ïéòééñîå ïéôéñåî íéîùä ïî æà åàå ,åîöòî.

àáõôçù äæì íéîùä ïî íéòééñî äîë ãò äàøå
ïúùøôá øîàð äðäù ,úåìòúäì(áé à)øùàëå'

íäù äî ìëá' é"ùøáå ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé
áì íéðúåð,'õéøôäìå úåáøäì ä"á÷ä áì ïë úåðòì

'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä ïàëî ãîì ìåãâ ãåîéìå àìôð æîø
ò"éæ(á"øòú úåîù),äáåè äìá÷å 'úåòéá÷' ìù äçåëá

,ìàøùé éðá úà úåðòì 'åîîæ' øùàë éëáùçð øáë

äùòîë øáãä íäìä"á÷ä óøöî í"åëò ìöà éë ,
äùòîì äáùçî(à à äàô éîìùåøé)úìéçúá ãéî ïëì ,

éðáì àøáå òáèä úåëøòî ä"á÷ä ããéù øáë íîîæ
ìàøùéóåâùãçãçà ñøëá äùù äùù ãìéì åìëåéù

äæä øáãë íìåòî äéä àìù äî.'õåøôé ïëå äáøé ïë'å ,

íééñîåì÷ íãà ìë ãîìé ïàëî ,'ìàåîùî íù'ä
,åùôðì øîåçå'äòø äáùçî' øåáòá íà äîå

øîåçå ì÷ ,éãåäéä óåâ úà ä"á÷ä äðéù íééøöîä ìù

ìá÷î ìàøùéî ãçàù äòùá øîåçå ì÷ ìù åðá ïá

äáåè äìá÷ åîöò ìò
לז

áùéì àåä äöåø 'åúáùçîáå' ,

úåéäì êôäéé óëéúù éàãåå ,äãåáòä ìòå äøåúä ìò

úåéîùâáå úåéðçåøá øçà ùéàìàøùé éðá ìöà éøäù]
.[äùòîì äáåè äáùçî óøöî ä"á÷ä

מקום  ובכל עת בכל  איש , כל – עומד  אתה  אשר המקום
ה' אל  להתקרב בידו 

ïúùøôá(à à),é"ùøáå 'ìàøùé éðá úåîù äìàå' ,
.'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù ïúáéç òéãåäì'

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà(øáãéå ä"ã â"ñøú àøàå)

ïéàù óà ä"á÷äá ïéîàäì ïéëéøöù åîë úîàáå .ì"æå
,ä"á÷ä ìù úîìòðä äâäðä ïéáäì ïéìåëéïë åîë

ïéøåòë ïéàøðù åìéôà ìàøùé éðáá ïéîàäì ïéëéøö

øîàðù åîë ïéøåçùå(ä à ù"äù)'äååàðå éðà äøåçù.'
øàéá åìàä íéøáãë .ì"ëò(á"ìøú úåîù)é"ùø éøáãá

éîì ¯ ,'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù ïúáéç òéãåäì'
òéãåäìåòãéå åøéëé íîöò íäù ,ïîöò ìàøùé éðáì àìà

äàøð éãåäéäù êéàå ,íå÷îä éðôì íúåáéáçå íúåáéùç
àåäå ,'äðîð' åäéøä äéäéù áöî äæéàáå'ä éðéòá ø÷é

¯åìéôäì äñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúé äæîå
øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù åðéàù ùåàééä çôá
àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä ø÷é ïëà
úåâøãîì íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà

øúåéá úåðåéìòäלח.

בהיותולז. תקס "ג כסליו ג' ביום כי עמו, שאירע  מה  לספרו , בהקדמה זי"ע יהושע' ה'פני הגה"ק  כתב נורא מעשה 

המלאות  גדולות חביות כמה  התלקחו  פתאום לפתע מקשיבים , תלמידים עם בתורה ועוסק  בביתו ב'לבוב' יושב

נפץ)ב'פולוויר' חומר שריפה , מישראל ,(אבק נפשות ושישה  כשלושים  ונהרגו חומה, ובצורות גדולים  בתים שנהרסו עד ,

' וחותנתו, וחותנו היחידה ובתו זוג' גם עמיקתאובתוכם  לבירא רמא מאיגרא  הנפילים  בין  הייתי  אנכי  ובאתי וגם ,

עלי שנפלו גלים הגלי המשא כובד  מחמת המכבש  כבתוך ממש  התחתית  בארץ מצולה  יותר במעמקי בתינו  קורות

הבד בית במיתהמקורות ימיו בדמי העולם  מן להסתלק עליו שנגזר חשב וכבר אבריו, את להזיז  יכול  היה שלא עד ,'

סקילה מיתות' ב'ארבע נידון כשהוא עליו)משונה, שנפלו הגדולות הקורות שהתלקחה )שריפה(ע"י הגדולה  הדליקה הרג (מחמת

הדין ליום האדם  על  המעידים  שהם  ביתו  שקורות לעצמו  שחשב שם , ומתאר יא.)וחנק . שיבצעו(תענית המה  הם 

שנאמר כמו הדין, את ז)בו יז שליש(דברים לערך ההריסות בין שכב וככה  להמיתו'. בראשונה בו  תהיה העדים 'יד

שהם עקא דא אך ההריסות, בין הלכודים  את לחלץ לנסות  העם המון והחלו  האש שקטה  ובינתיים שעה, רביע  או 

ספק , לידי נפשות ודאי מכלל  יצאתי כבר דבר 'סוף  רח"ל. אותם  ורמסו עליהם שדרכו  ידי על רבים אז המיתו

גבולי  להרבות  נאמן  בית לי ויבנה  לשלום הזה  המקום  מן  והוציאני עמדי אלוקים יהיה  אם הגל , בתוך עודני אמרתי

של בעומקה  וללון ופוסקים  הש"ס  בסוגיות העיון דלתי על  ולשקוד  המדרש בית מכותלי עצמי אמנע  לא בתלמידים ,

ממשוכו',הלכה  שביל  כמין  העמודים  בין מהלכים  לי  ונתן עניי בקול ה ' שמע לבי אל  הדברים  לדבר אכלה  טרם  אני

מצילין שאין  במקום  ממש הדבר היה  מה ' כי נאמנה  ידעתי אז פגע , בלי  בשלום  ויצאתי לי וכו '.נעשה  '

נאמרלח. שהנה שליט "א, האדמורי"ם  מגדולי אחד אמר  נפלא חיזוק ד)דבר ו בימים'הנפילים(בראשית בארץ  היו

שירדו ועזאל  שמחזאי  המלאכים, לאותם היא והכוונה העולם ', את והפילו שנפלו שם 'על  רש "י ופירש ההם ',

ממדרגתם  ונפלו השמים הנפילים)מן את ראינו ושם עה"כ לג  יג במדבר  רש "י שכתב שייך (וכמו אינו  'נפילים' תואר כי והיינו ,

אבל , בנפילתם , נשארים הם והרי להתעלות  בידם אין  הנשגבה ממדרגתם ירדו  שאם במלאכים, היהודי אלא מעלת



שמות  פרשת - הפרשה æéבאר 

ïéàåäæéàá äéäé äðéëùä úàøùäî ÷çåøîä ìàøùéî ùéà

äéäéù áöîùøãîá àúéàãë ,(ä á äáø)éåâ ìàù
øáãì ä"á÷ä äàø äî ,äçø÷ ïá òùåäé éáø úà ãçà
êåúî åéìà äìâð äéä åìéà ,ì"à ,äðñä êåúî äùî íò

äù÷î úééä êë äî÷ù åà áåøç(åìàá åéìà äìâð òåãî),
÷ìç êàéöåäì ,àìà(äáåùú àìá)êåúî äîì ,øùôà éà

,äðñääðñ åìéôà äðéëù àìá éåðô íå÷î ïéàù êãîìì.
'ì"øäî'ä øàáîå(÷ 'îò â"ëô 'ä úåøåáâ)éë ,äðååëä ÷îåò

äðéëùä' éë øîåì íå÷î äéä áåùç ïìéàá äìâúð äéä íà
ë"ò ,íò éèåùôá àì ìáà ,áåùç íãà ìò ÷ø 'äøåù

äðñá åéìà äìâð(íå÷î ìëá ìãâ àåäù)íå÷î ïéàù úåøåäì ¨¥

éìà àìå ,''ä éðáæò' íãà øîàé àìùå ,äðéëùä ìà ãçåéî
íéöå÷á àìîä äðñì äîåãä óà àìà .íéøåîà íéøáãä

.åéìò çéâùîå ä"á÷ä àöîð åîò íâ ,íéøãøãå

ïëåáéúëã ïúùøôá åðéöî(ä â)êéìâø ìòî êéìòð ìù'
øùà íå÷îä éëãîåò äúàùãå÷ úîãà åéìò

,'àåäøàáîåíééç õôçä(ú"äò)ãîåò,äååä ïåùìéë

,åàøåá ìà áø÷úäì íãà ìåëé ïîæ ìëáå íå÷î ìëá

åéúååöî íéé÷ìå åãáòìøéñäìå ìéùäì àìà åì ïéàå ,
åéáà ïéáì åðéá íéãéøôîä íéëñîä åìà ¯ åéìòð úà
÷éãö ïéá åäòøì ùéà ïéáù ÷åìéçä ìë éë ,íéîùáù

,úìãáîä äöéçîä éáåòá ÷ø àåä åðéàù éîììáà

úòôéá íå÷îä äìâúî ãéî úàæ äöéçî íéøéñî øùàë

,åøåàéë äàøéåàåäùãå÷ úîãà ìò ãîåòלטåúìåëéáå ,
ì÷ úéá äìåòä êøãá úåìòìמáåæòì àìà åì ïéàå .

.àáäìå ïàëî ùãçúäìå ,åéëøã úà

á"åéëò"éæ '÷ä éãåäéä ÷"äøä øàéá'øô áäæî ãîçð)

(ú"äò ''ã÷ä éãåäéä'á àáåä ,àöéåïúùøôá(ãé¯âé â)

íé÷åìà øîàéå ,íäéìà øîåà äî åîù äî éì åøîàå'
äùî ìàäéäà øùà äéäàúãåáò ø÷éò éë ,ùøéôå .'

ìò ììë áåùçì éìáî ,íåé ìëá ùãçúäìå áåùì íãàä
øáòäמאäùî éë ,øàåáî äæáå .àááå äæá åì áèåé æàå ,

íéò÷åùî éøä ,ìàâð ãöéë éìà åøîàé éë äéäå ¯ øîà
åðçëùù ãò äàîåè éøòù è"îá åðàåîù äîìù

,àøåáäíäéìà øîåà äîéðáì øîàú äë ä"á÷ä ì"à .
,ìàøùéäéäà,ùãçúà äúòî øîåàù éî ,ãéúò ïåùìá Y

'נופל' אינו שלעולם  אינהתגדל, והירידה  שהיה, לכמות ולחזור  לעלות לשוב בידו  יש תמיד ונכשל, ירד אם  גם כי  ,

עז ... וביתר שאת ביתר להתחדש עלייה , צורך אלא

עבורולט. שיתפור  מהחייט  שביקש  ועבים  גסים בבגדים המלובש  לעני להמשיל, אמרו זי"ע מדובנא המגיד בשם 

והיה בידו, עלה  לא ללבשו הקונה בא כאשר אולם מבוקשו , החייט  לו ויתן למידותיו , המתאים  מובחר  בגד 

זה בגד אכן, – ונענה  החייט בו הביט רימהו , שסתם  ב'טענה' המוכר על הקונה  נתרעם  מידתו, מכפי קטן הבגד

אז ואו לובש הינך אשר הגסים הבגדים  את  תחילה להסיר בטובך נא הואיל  ברם , למידתך, ומדויק הראוי הוא

למידתך. מתאים שהבגד תראה

אדמת  עליו  עומד אתה אשר  המקום כי רגליך מעל  נעליך  'של  הכתוב מאמר את מדובנא' 'המגיד ביאר זה  במשל

למשה  הקב"ה אמר  שכך הוא', ישראל)קודש  בר הבורא (ולכל לפני ולשרת לעמוד  ראוי שאינך לחשוב תטעה אל  ,

אלא רגליך ,ב "ה, מעל  נעליך של - תראה מתחילה  ואז  הקדושה , לבין האדם  בין המבדילים המסכים המקוםאלו כי

הוא קודש אדמת עליו עומד 'אתה' שלהבת אשר  הייתה בלבך וגם קודש , אדמת על  עומד  היית ומעולם שמאז 

ואז ומידותיך, עצמך את לעדן לך יש כן על  זאת, מלהרגיש אותך מנעה ש 'גסות' אלא ולעבודתו , לה' קודש אש 

צחצחות. באור ונשמתך נפשך  תאיר 

נאמרמ . שהנה צדיקים  שאמרו  ו)וכמו א כתיב(בפרשתן כן  במצרים ', היה  ו)'ויוסף יב בארץ ',(בראשית אז 'והכנעני

מצרים בארץ – ביותר  הטמא  במקום  גם  'יוסף' להיות שניתן בארץוהרי גם 'כנעני' להיות ניתן זאת ולעומת ,

ובמעשיוהקודש , האדם  של  ברצונו תלוי הכל .כי

ח)בפרשתןמא. בגמ '(א ואיתא יוסף', את ידע  לא אשר מצרים על  חדש מלך 'ויקם נג .), ושמואל(עירובין רב שנחלקו

הכתוב, בפירוש נחלקו  ובפשוטו גזירותיו '. שנתחדשו אמר וחד ממש, חדש אמר 'חד  חדש , מלך הכתוב בפירוש

חיים' ה 'תורת כתב לחברו(שם)אולם באומר וממכר, מקח לעניין מינה  נפקא גם  בזה חדששיש  לך,בית מוכר אני

לו וציירוישןבית והעמיד וכיידו שסיידו  חדשאלא הוא  כאילו  שנראה  'חדשעד  הוא חדש מלך פירוש  שאם ,

אולם בדיבורו, המוכר עמד ולא ממש, חדש לבית  זה באופן כן גם יתפרש חדש  בית כי חוזר, המקח  כן אם ממש',

קיים, המקח כן אם גזרותיו' 'שנתחדשו היינו חדש  שמלך המ "ד חדשלפי דלאו  אע "ג  חדש, הוא  כאילו דנראה  דכיון 



שמות  פרשת - הפרשה באר  çé

åì øîåà àøåáä íâ ,éëøã áéèéàåäéäà.êîò äúòî
,áåè 'äéäà' øîåàä Y 'äéäà øùà äéäà' ùåøéô åäæå

.êîò 'äéäà øùà' ,ïëà ä"á÷ä åì øîåà

יצרו על האדם בהתגברות  הבורא חביבות - חביבי  בני

ïúùøôá(àë à),íé÷åìàä úà úåãìééîä åàøé éë éäéå'

äðåäë éúá' ,é"ùø ùøéôå ,'íéúá íäì ùòéå
ãáëåéî äéåìå äðåäë ,'åëå íéúá ïééåø÷ù úåëìîå äéåìå

'íéøîî úåëìîå(:àé äèåñá àúéàãë)éøáã' ÷"äôñá äù÷äå .
'äùî('÷ä è"ùòáä ãéîìú ò"éæ àðéìàãî äùî éáø ÷"äøäì),

úåãìééîä ìò äòøô úøéæâ ÷åñôá áúëð êøåö äæéàì
íéðáä ìò úåøéæâ äáøä ãåò åéä éøäå ,íéãìéä úà úéîäì
åùøôúð àìå [íéðáìä úçú äîåçá íúåà úúì ïåâëå]
åðãîìì áåúëä àá äîå ,ì"æç éùøãîá àìà àéãäì
úà íìåòì ãéøåäì ä"á÷ä äöø éë ,øàáîå .äæ äùòîá
ìàøùé ìàåâ àåäù åðéáø äùî ìù äùåã÷ä åúîùð
úéáá àìà íìåòì àåáì åì øùôà éàå ,'íé÷åìàä ùéà'å
÷éãö äéä ïëà íøîò àîìùáå ,íéùåã÷å íé÷éãö ìù

ì"æç åøîà øùàëå ,àèç íåù àìá íéîú(:äð úáù)àåäù
'ùçð ìù åéèòá' åúîù äòáøà íúåàîäñð÷ðù úîçî )

(ïåùàøä íãà àèçá íìåò éàåøá ìë ìò äúéîäéä äî íðîà ,
äæìå ,ì"äæá áúëå ,äùî úà ãéìåäì ãáëåé ìù 'äúåëæ'
úáéñå úåìéòä ìë úìéò àåäù ìåãâä åéîçøá ä"á÷ä
úååöìå øåæçì äòøô áìá ïúéì øáãá ááåñ úåáéñä ìë
òLøä úðååë éàãå ,ìàøùé éãìé úà úéîäì úåãìééîäì¨¨¨

,äáåèì äáùç ú"éùä íðîà ,òLøä úéìëúì äéäéë ¨¤©

êì ïéà íùä úùåã÷ ìò ùôð úøéñî úåìòî ìãåâ äðä

úà íãà úåëæì çë åá àäéù úååöîä ìëá øáã ìë

äæ åîë ùãå÷á úåìòìå åùôðãáëåéù äæ éãé ìò äðäå .
êìîä úååöî úà íéé÷î åðéàù éîù íâä ,ïåéñðá äãîò
,íùä úùåã÷ ìò äùôð äøñî ë"ôòà ,úéîäì åúã úçà

'íéãìéä úà äðééçúå' äáøãàå 'åùò àìå'äúìò äæìå

äæë ÷éãö ãéìåäì äëåæ úåéäì åæë äìòîá
.מב

äáøäå'÷ä åéøáãî ãåîìì ùéמגåùôð øñåîä úìòîá ,
éë óàå ,åáù íéîù úàøé ìãåâì ïåéñðá ãîåòå
ãîìð ïàëî êà ,äúéîì åùôð øñåîä ìò åøîàð åéøáã

òøä åøöé øçà êìéì àìù åúåéç íééçá 'åùôð øñåî'ä ìòמד.

áúëåì"÷åöæ 'éåìä èáù'ä ïåàâäêøò áøä éîçø øôñá)

(äøåáâ,íéøîå ãáëåé åéä éùð éøú éðä äðä .ì"æå

ליה קרינן  חדש  הוא , ית"ש ,ממש בעבודתו  וההתחזקות ההתחדשות מעלת על  למדנו מכאן כנשר , המחדש  שהאיש

הוא 'חדש ' באמת הרי חדש , שהוא  שנראה  עד היה .נעוריו , כלא נעלם העבר וכל  ...

דעת'מב. ו'חוות המשפט ' ה 'נתיבות בעל  זי "ע מליסא יעקב רבי הגה"ק  כתב מה  להביא העניין פסח ומן של (הגדה

ניסים) הכתובמעשה  בלשון ב)לפרש קיד נקיבה(תהילים בלשון נקט מדוע  קשה  שלכאורה  לקדשו ', יהודה 'היתה 

גילתה, ולא ששתקה שמים  שם  קידשה  שהיא תמר  מעשה על  לרמז  הכתוב שבא ומבאר , 'היה', ולא 'היתה' –

הים . לתוך  עמינדב בן נחשון קפץ  ומכוחה  שמים, שם לקדש  הכח  את אחריה בצאצאיה  השרישה  ובזה

רשעותומג. שברוב הזכרים' על  'גזר הרשע שפרעה נראה בשר לעיני  כי האמונה, בענייני חיזוק  מכאן למדנו גם 

באמת אבל, ישראל , בכלל  הבנים  כל  את לכלות רוצה  גזירההוא שסיבב  הוא  הקב"ה אלא  פרעה , זה היה  לא

ישראל של  מושיען ללידת והכנה הכשר אלא צרה ' 'עת כאן  היה  ולא היתהזו , זו צרה ידי על  דייקא אדרבה, כי ,

נלמד ומכאן לעולם , לירד משה  של  הקדושה נשמתו אלאיכולה באים  שאינם ודם  בשר ידי שעל  ה 'רדיפות' כל על

הטובה הכנת אלא 'רדיפות' זה  ואין הקב"ה , של מכאןמידיו נלמד  עוד מכן. לאחר  שתבוא שמביאהגדולה  נסיון  שכל 

יותר  מרוממת לדרגא להעלותו רק זה  הרי האדם על ח"ו ...הקב "ה  להכשילו  בשביל  ולא להתנוסס ', 'נס  זה והרי ,

'ברוך מד. שאמר'... 'ברוך הברכה  מטבע לבאר  אמרו  וכבר  ובבא, בזה - בנסיון העומד של  הטוב שכרו  לתאר ואין

שכר  ולתפארת,טובמשלם לשם תלמידים  ולהעמיד  ישיבה להקים הרוצה הנה כי ומליצה, צחות בדרך ליראיו',

שמקבלים ממה  בשכרם  כפליים  להם יציע  בישיבתו  ללמד שיעברו וברצותו במומחיותם , הנודעים מחנכים  אחר  יברר

משלם הקב "ה כך עבודתם , חלף  טוב עתה  מלפניו .שכר שייראו  מאוד עד שחפץ  כיון 'ליראיו',

בגמ ' איתא ו :)והנה מ'נביאי (ברכות רבים מצינו והרי היעב"ץ  והקשה  נשמעין', דבריו  שמים  יראת בו  שיש  אדם  'כל 

ותפילותיו 'בקשותיו' היינו 'דבריו' לפרש , כרחך ובעל  להם, שומע ואין בתשובה לחזור ישראל  בני את שייסרו האמת '

מהשי "ת, מבקש למעלהשהוא נשמעים  ובקשותיו  דבריו  שמים  יראת בו  שיש מי .שכל

רב מטר לרדת החל  החורף  ובסוף  בארה"ק , גשמים ועצירת בצורת שנת היתה תשס "ט, בשנת שנים , י"א לפני

על שהתגבר פשוט איש בזכות באה הגשמים השפעת שכל זצוק"ל הדור מגדולי  אחד נענה אז  האדמה , פני  על 
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ì"æ íøîåàë(:àé äèåñ)ùãå÷ òøæ ,úåìåãâ úåéð÷ãö åéäù
àì ë"éôòàå ,ïãåòî íé÷åìà úåàøé åéäå ,úåàéáð íâå
àìà íé÷åìàä úà åàøéù Y äæ çáù íäéìò øîàð

,úàæ äòùáàìà úðçáð íãàä ìù 'ä úàøé ïéàã

ïåéñðá ãîåò àåäù äòùáàåäå ,íãå øùá àøåîî
àåäù äòùá ïëå .êøáúé åúãåáòå 'ä úàøé øéãàî
Y íäéìò øúååî àåäå íééøîçä åéëøö ìò øúååì êéøö

êøáúé åîù ãåáëìמה,'ä àøé ìù íúåçì éåàø æà
.מו

ïúùøôá(äë á)òãéå ìàøùé éðá úà íé÷åìà àøéå' ,
øòö 'ä àîçå ,ïúðåé íåâøúáå ,'íé÷åìà©£¨©©

àzáBéz úé éBîã÷ éìâe ìàøùé éðáã ïBäãeaòLeãáòã ¦£§¦§¥¦§¨¥§¥¢¨©¦§¨§¨¨

àøîeèadéøáça Lðà eòãé àìãמזìù íøòö 'ä äàøù) §§¨§¨¨§©©§©§¥

òãéù àìá øúñá åùòù äáåùúä åéðôì éåìâ äéäå ,ãåáòùäî é"ðá

(åøáçî ùéàמח.ùé úãçåéî úåáéùçå úåáéáç éë åðééäå

éðéòî íéîìòðä åéúåðåéñðá ,øúñá íãàä éùòîá ä"á÷äì

éç ìë
מט

åéðéò úøéîùá íà
נ

,åéùåç øàù åàà÷ééãå

שכרם על  וללמדנו הגשם'... את הוריד  הוא אך גדול .. צדיק  אינו 'שהלה ואמר  והוסיף לידו', עבירה דבר 'בבא יצרו 

העולם . לכל  רווחה  באה  שבזכותם  עד שמים, יראי של  הטוב

להיות מה . זוכה  ולשונו פיו השומר כי ולשונו', פיו  'שמירת בענין וביותר לבו, ותאוות חושיו כל שמירת  זה  ובכלל 

אל פה  השכינה עם לדבר ע"ה רבינו משה זכה כן  שעל  זי"ע, לב' ה 'ייטב הרה"ק  שאמר וכמו בשכינה, דבוק

'ארי ובתרגום, לשון', וכבד פה  'כבד שהיה מפני ודיבוריקיר פה , תיבה כל  ומחשיב מייקר שהיה  כלומר ממלל',

ביותר . נשגבות ולמדרגות שכינה  לגילוי זכה  פיו מוצא כל  על  לשמור  והחשיבם  דבריו, שכלכל  וכיון מפיו, שהוציא

'ירא מו . האיש  זה  – עליו תכריז  וכי ישראל, בני אלפי רבבות ה 'מלחמה ' בימי שהציל  דהו מאן כשתמצא וחשוב, צא

מישראל' אחת נפש  המציל  'כל  עליו שתאמר עד  פעליו, ומחשיבות מחשיבותו  כמגרע  נראה זה  הרי הוא, שמים'

ישראלוז מבני רבבות שהצילו  ה'מילדות' את לשבח נכון אל ראתה  התורה ומ "מ  אחת', מ 'נפש וכמה כמה פי הציל  ה 

מכך  גדול  שבח לך שאין ללמדך – האלוקים ' את המיילדות יראו כי 'ויהי זי"ע)– מאמשינוב מאיר רבי .(הרה"ק

הגמראמז . בדברי שרמזו ה :)יש גלייה(ברכות אפל , בבית גני קא דהוה חזא יוחנן  רבי לגביה על  חלש, אליעזר 'רבי

נהורא' ונפל  מאורו)לדרעיה  הבית והואר  זרועו את גילה זרועו(ריו "ח לגלות יוחנן רבי הוצרך מדוע לתמוה , יש ולכאורה ,

עור קרנו לא וכי הבית, את להאיר להביא פניובכדי בכוחם  אשר שה 'מעלות' בדבר יש רמז אלא יקרות, באור

דווקא אלא לכל , והנראות הגלויות ממעלותיו  אינם  לבית  יודעאורה  איש כשאין ובהצנע  רואה מעין  שבנסתר  אלו 

מצינומהם וכן אורה. תצא מהם קיג .)– פירותיו(פסחים  המעשר עשיר מכריז , הקב "ה .בצנעהשלשה

ה'ספה ' על  אשר הבד  כיסוי את לחדש  זי"ע  מהוסיאטין ישראל  רבי הרה"ק  ביקש קרא )couch(פעם  שבביתו ,

הלה עבורו, המלאכה  את לעשות מומחה , אומן שהיה שפיצער  שלמה  רבי להרה"ח  את הרבי תחילה ומדד הגיע

אומר וגמר הריפוד, לצורך הנדרשת ה 'סחורה ' כמות לדעת בכדי – הצדדים  ומכל  ולרחבה לאורכה ה'ספה ' מדת

ממעל לכיסוי נצרך כמה  שמדד ר "ש ענהו  זה , חשבון לידי והגיע  חישב  כיצד הרבי, שאלו  נצרך, הנני בד וכך  לכך

ולכסות  לרפד צורך אין שם  ר "ש, נענה הרביעי, הצד עם  ומה  הרבי שאלו  פלוני, לחשבון לו עלה ובזה הצדדים, ומג'

במקום לכותל סמוך עומד הוא כי עינא ביה שלטה  לא הכי בלאו שהרי וזולה, פשוטה  בסחורה רק יקרה בסחורה

ואמר הרבי נענה נראה , לראות...שאינו  שאפשר מהמקומות יותר הרבה  המכוסים המקומות חשובים  ('מרבה אצלנו 

רס"ה ) עמוד זצ "ל, ברים חיים רבי  להגה "צ חיים'

יותר הרבה  הם חשובים יודע, איש  כשאין יצרו את כובש כשאדם  – 'בסתר' הם אשר הדברים יאמר, ולענייננו

שהשוחט בצפון ', שחיטתם  קדשים 'קדשי המשנה בלשון הצדיקים מליצת שנודע וכמו כל... לעין הנגלית מהעבודה 

הצפונים בדברים  – ב'צפ äן' יצרו  כך)את על יודע ואינו רואהו אינו שאיש במה להיותו(בנסתרות, עד  ומתעלה עולה הוא הרי  ָ

בצפון... שחיטתם ידי על  זו נשגבה למדרגה להתרומם זוכים  היאך – קדשים קדשי שאמרו וזהו קדשים'. 'קדשי 

השובבי"ם .מח. ענין כל  נרמז שבו כלומר  – תרגום' שובבי"ם  'דער  זה תרגום  מכנים  שהיו הדורות מצדיקי יש 

ורצהמט. במצוותיו קדשנו 'אשר הקידוש  בנוסח  אומרים  הנה, זי"ע, מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה "ק אומר היה

בחר תחילה שהרי במצוותיו', וקדשנו  – בנו רצה  'אשר להיפך לומר לנו  היה הראוי שמן נראה  ולכאורה  בנו',

בלא אכן , כי אלא, ומצוות, התורה  את לנו  נתן ולאחמ "כ  בנו שיהאקדשנו ורצה  אפשר בנו ,אי  אחרורצה  רק

ה '. בו  וירצה  יתרצה יכולתו ] [כפי האדם שיתקדש 

אמרנ. שפרעה זי"ע , מסקווירא האדמו"ר  דכ "ק בפומיה  ז-ח)מרגלא הלבנים(ה ללבן לעם  תבן לתת תאספון 'לא

שלשם  ילכוכתמול  עליהם',וקוששוהם תשימו שלשום תמול  עושים  הם אשר הלבנים  מתכונת ואת תבן , להם 



שמות  פרשת - הפרשה באר  ë

äúàùë ,øîàéé ïãéãìå .äìåàâä úà äëéùîä åæ äáåùú
éåä ,íééðéòä åà äôä úøéîù éðééðòá ïåéñð éðôá ãîåò

êøöé ãâð äîçìîä éøù÷á ÷éæçîנא,êéô íìåá éåä ,

íéãé éúùá êìá÷é ä"á÷äå ,òøá úåàøî êéðéò íåöò
'àøîåèá' äæ ìë éøäù ,ãàî ãò åéðôì êúåáéáç äáøúúå

êë ìò òãåé ùéà ïéàå ,àåäנב.

מתכונת  את ישלשו והלאה שמהיום  לצוות יכול  היה  הרי העבודה  את עליהם להכביד רצה אם להבין, צריך  ולכאורה

הרע מן ושמורים במקומם שהם זמן שכל פרעה ידע  כי אלא עתה , עד לעשות רגילים  שהיו ממה  הלבנים  וסכום 

גזר כן על  אליהם, יוכל  ילכולא עיר,הם  של  ברחובה תבן לקושש שיצאו  וברחובות - בשווקים  שישוטטו ומכיוון

הארץ  ערות במצרים לנצחם- יוכל  בזה רח "ל  בראייה  .ויכשלו 

צדיקים ביארו יציץ)כך בד"ה  ליקוטים אהרן בית ו)עה"פ (עי ' כז ישראל(ישעיהו ופרח  האדםיציץ  באם  כי בשיקוריציץ,

הרי הגון, שאינו במקום  ישראל העין כי ופרח רח"ל . ניצה  עלתה כפורחת הנה  שלו הקדושה ומידת הישראל  כל 

שבו . טובה חלקה כל  מאבד אחת אסורה הסתכלות ע "י

שנאמר במה שפירשו כמו  ברע, מראות עיניו העוצם של  שכרו גדול  כמה זאת יח)לעומת מט  סביב(ישעיה  'שאי

ולשמרו, ללוותו  העומד מלאך נברא עיניו את  שומר שהאדם  ופעם פעם  שמכל  לך', באו  נקבצו כולם וראי עיניך

שאמר עיניך.וזהו על  ששמרת ובסיבת  מחמת עיניך ', 'סביב  הם כי לך ', ובאו נקבצו 'כולם  וראה  הבט הנביא,

אור הדלקת הזה בעולם שכן הבא, עולם  מידת כך הזה  עולם כמידת לא במליצה, שאמרו כמו הוא הדברים כלל 

האור  להדלקת המיוחד  הכפתור את ומרים  שמגביה ידי על  היא בכותל או  בתקרה הקבועה ואילו(מתג)המנורה  ,

הפוך', 'עולם בבחי' הוא העליון העולם אכן האור, את ומכבה  מחשיך  הוא  הרי ומשפילו  עיניושהמורידהמוריד את

ואילומאיר – יקרות, באור העולמות כל  מביאהמגביהאת ח"ו  עיניו  גדולה ...חשיכהאת

משלםנא. אשר הקב"ה לפני הדבר חביב כך הקושי  וכגודל  אגרא', צערא 'לפום  כי ממני, הדבר קשה כי תאמר ואל 

זי"ע , מדזיקוב ישועה ' ה 'עטרת להרה"ק  לו  היו ועשירים  רבים חסידים  כי מסופר וכאשר הרבה . שכר  כך על

'קוויטלעך' עם  אליו בהכנסם  גדולים  'פדיונות' כסדרם תמידים נותנים  היו  דרחמי)והם הרה "ק(פתקאות מאביו בשונה  ,

זי"ע מדזיקוב אליעזר רבי הרה "ק וזקינו זי"ע  נועם' זי"ע)ה 'אמרי מראפשיץ הרה"ק  של  נגידים(בנו חסידים להם היו  שלא

ברחוב שעמד  לקבצן במשל  פיו  פתח כך, על  ישועה ' ה 'עטרת נשאל פעם מרודה. בעניות חיים והיו  מהונם, המפזרים

הצובאים אנשים  של גדולה  התקהלות לראות הוא נוכח והנה  ושבים , העוברים  נדבות לקבץ  ידו ופשט ווינא העיר 

'הצגה' ההיכל  בתוך יהיה  קלה שעה בעוד כי הקהל  לו  ענו  עושה', זו מה 'לשמחה  העני שאל  בנין, איזה  פתח  על 

ענהו(שפיל) היכלא, בהאי להיכנס לזכות חסדו' יקר  'מה העני שאל  נדבות, מקבץ  שקבצן היאך יראו ראו וב'שפיל ' ,

יותר לי תעניקו לא ומדוע מדומה , ולא אמיתי' 'קבצן – לפניכם  עומד  אנכי הנה מאד , עד  הקבצן ויתמה 'רובל ',

ה'שפיל' זה  על  אמנם מועטות, פרוטות אלא שוה אינו אכן אמיתי  קבצן אה, הקהל , לו השיבו פרוטה'... מ 'שווה 

ובדין  קבצן, הוא כאילו עצמו עושה קבצן שאינו מי את לראות היא והחכמה  ה'קונץ ' כל כי ותקילין', 'טבין נשלם

משלם . שכרו  שיטול הוא

אבו הנה ואמר, קדשו בענוות ישועה ' ה 'עטרת סיים לדידן, בנוגע נמי עלכך אמיתיים צדיקים  היו הקדושים תי

אלא  שאיני מאחר לרוב  כסף  מקבל  שאני מה אך האמיתי, ה 'קבצן' דוגמת – מעטות פרוטות 'פדיונותיהם' היו כן

צדיק . של  'שפיל ' כעושה 

– לענייננו הדברים  כמי ועומק והריהו בוראו, את לעבוד ראוי במצב שאינו בנפשו  מרגיש שהאדם בעת דאדרבה

מאד, הרבה  שכרו אז  או  מצבו, אמיתות פי על  לא  ופועל תכונות שעושה כנגד להתאמץ  העבודה, עיקר היא זו כי

ורצונו . הרגשתו נפשו ,

זי"ע נב . משה' ה'ישמח הרה"ק של לבתו זי "ע עילאי' דבי ה 'אריה הרה "ק נישואי  בענין מעשה היה ב'ארי כה (הובא

ותולדותיו) ד "ת – במעלותיושבחבורה ' הבינה לא מעמדה לפי אשר  עשירים, בת עם ראשון בזיווג נישא בתחילה אשר ,

הדברים אחר לגרשה. ונאלץ  יפה הזיווג עלה  ולא כמוהו, נשגב צדיק איש  עם נעלים חיים  לחיות הסכימה  ולא

דא  אך כמוהו, מאין נשגב  צדיק  נעלה  ב 'חתן' מאוד  עד חשק אשר משה ', ה 'ישמח של  לבתו אותו  הציעו האלה

בטובה שתואיל  מהרבנית משה ' ה'ישמח  וביקש כזה, וצדיק  ת"ח לחתן חשובה  'נדוניא' כדי ידו השיגה  שלא עקא

טיכל ' ה'שטערן את לרוב)למכור ופנינים  חן אבני  משובצים  היו שבה  חשובה מטפחת שהיה(מין מאביה  חתונתה בעת שקיבלה 

הדבר לבתם, הנדוניא עבור מוקדשים  יהיו אלו ומעות רגלו, ופשט מזלו נתהפך הזמן במשך אך גדול  עשיר בזמנו
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להעמידם והסכימה  רגשותיה , על  התגברה  לבסוף אך לה, שנשאר  היחידה  המזכרת היה  זה  כי בעיניה, מאוד הוקשה 

משה '. ה 'ישמח אצל  לחתן עילאי' דבי ה 'אריה ונעשה  טוב, בכי השידוך נגמר ואכן למכירה,

שנישא  החדש שחתנה  לרבנית ונודע  ימים שבוע  מקץ  ויהי ושמחה, ששון ברוב הנישואין נערכו  דודים עת בבוא

ו שני, זיווג כבר  לו זה אלא המהולל... 'הבחור ' החתן אינו היחידה  משה'לבתה  ה'ישמח  אל ומיהרה  מאד, עד תחרד

שהמדוברת  גם ומה  מביתם... הוציאו  שאחרים  מי את הביתה  לאסוף  עלינו וכי  לי... הגדת לא למה חמס , וזעקה 

לי. יקרה כה  שהייתה טיכל השטערן מכרתי זה עבור  וכי היחידה, בתנו היא

'השגותיו' איש', חזון ב'שיעור מדעת נבער שהיה אדמה  עובד פשוט  כפרי נכרי לאיש  במשל , משה ' ה'ישמח  ענה

לבנים 'בעבעלעך' מצא אדמתו  בחפירת עוסק  בעודו  היום ויהי עפר, עד ורדודות פשוטות  היו בגשם ואפילו ברוח

לבנה ) שעועית היום(גרעיני זה  ומשובחים, טובים ב'בעבעלעך' ההפקר מן זכיתי ב"ה  הנה רב, שלל  כמוצא האיש  שמח ,

הביתה האיש ויבוא בבעבעלעך... נפשם ישביעו – ביתי בני ירעבו  לא הבאות בשבועיים  ונשמחה, נגילה ה ' עשה 

הטוב לריח המתין רוח  ובקוצר  בעבעלעך, באותם אותה ומילא האש , גבי על  הקדירה שפת מלאכתו, לעשות 

ונשארו מתרככים אינם מתבשלים , אינם הבעבעלעך  ושבר, שוד  מקצתיה , ולא מיניה לא אך , בביתו , שיתפשט

לשאול לפניו מיהר הוא, גדול  'חכם' כי היהודי , בשכנו שהכיר  הנכרי שעות. וה' ד ' של  בישול  לאחר אפילו בקשיותם

את  לפני נא הציגה  לפני, הדין' 'בעל  ואין אדון  כיצד היהודי, לו  אמר בעבעלעך , באותם  לעשות  מה כדת  בעצתו,

וראה הבין בקרבה היהודי משהביט הקדירה, את הנכרי הביא הקצף', יצא מי 'בשל ואראה  התבשיל  עם הקדירה 

להיות  ייהפכו ולא באש  בבישול יתרככו לא שלעולם  ומרגליות טובות באבנים  מלאה שהקדירה  והבין לפניו אשר את

שמא  וטובים , אמיתיים בעבעלעך מלאים שקים וכמה  כמה בביתי לי הנה לנכרי, והציע מיהר אדם , לאכילת  ראויים

הזדמן  אשר הטוב ה'עסק ' על  ועט  הנכרי שמח  בידך, אשר הקשות ה 'אבנים' תמורת ב'חליפין' לי לתתם  תרצה

ומשובחים ... טריים  בעבעלעך תמורת ומרות קשות אבנים  להחליף  – לפניו

שאותו מחמת ושוויותם מערכם  אחת טיפה  אפילו אבדו הללו היהלומים וכי משה', ה 'ישמח אמר אותך  אשאל  עתה

עשה כן על  טובות אבנים על  'מבין' איננו הלז שהנכרי אלא ולא, לא הרבנית, ענתה חוצה , והשליכם זרקם  נבער בער

'מבין' היה  לא שהקודם  מחמת וכי הקדוש , 'חתננו' מעשה כן הלז  כמעשה משה , הישמח לה אמר  עשה . אשר ה 'שטות'

וחשיבותו... מקדושתו מערכו, נימא כמלא חתננו ח"ו אבד מביתו זרקו קלים.)ובכסלותו  שינויים בכמה  הובא אורות, בי"ג  (עיי'

בעסק אם בעבודתו, נורא קושי מרגיש  שהאדם הרבה פעמים בעולם , ותפקידו  בעבודתו איש איש ייאמר, ולדידן

בתפיל או כאן התורה נפלתי וויי, אוי  לעצמו, חושב והוא וכו', הקדושה בגדרי  עצמו  שמירת או  מידות בענייני ה,

'מבין''בעבעלעךעם להיות ועליו טובות, ואבנים  יהלומים  אם כי 'בעבעלעך', כאן שאין היא האמת אך  מקולקלים '...

ית'.שאבנים ורצונו חפצו עיקר  וזה הקשיים, מאותם דייקא היא למרומים  העולה רוח  נחת עיקר כי לפניו, טובות

וישקיע יחשיבם אלא ושוטה סכל  כאותו מעליו וישליכם יזרקם לא שוב  הרי לפניו  אשר את להבין ישכיל  וכאשר

הגדול . ערכם כרום בהם

אחד  כל שלח כך  ולשם  לשמחו, שצריכים  ביניהם החליטו שבניו ל "ע  אלמן  באיש 'מעשה' מילתא, בה נימא עוד

חדרים, מאות שלוש  המחזיק  ענק  ארמון על  מקנה שטר  לאביו  שלח  אדיר גביר  שהיה הגדול  הבן ידו', 'מתנת מהם

שהיה הצעיר  הבן אמנם  רכב , מיני מאות חמש במתנה לאביו ושלח  גדול  גביר  היה הוא אף אשר השני הבן הגדיל 

האב אל המתנות כל כשהגיעו בשלומו . הוא דרש בה לאביו שלומים  אגרת לשלוח אלא בידו  היה לא מרוד עני

אחד... בחדר  לי ודי בגפי חי כשאני חדרים מאות בשלוש  אעשה  ומה כזה, בארמון לי יש טעם מה  ואמר, נענה 

חסר היה  כי  הקטן, בני לי ששלח באגרת  נחמתי זאת אך רכבים, 500 של  בצי רוח וקורת שמחה אמצא לא כן כמו

'בול ' עתה עד בהדרו(סטעמ "פ)לי מתנוסס  זה בול  בדיוק  ה', בחסדי והנה , שברשותי, הבולים' 'אוסף  את להשלים

אלי... שנשלח המכתב על

גדולות', ב'השגות כשנעשית רק  היא ב"ה המקום  לפני  הרצויה  שהעבודה  להם  שנראה  יש  כי מובן, והנמשל 

ואילו כלל ... מפריע  אינו הרע  היצר ואף העבודה , ועל  התורה  על  לישב אדיר  ורצון חשק בו ויש אורה , מלא כשהכל 

גדולה' ש'עבודה  האמת  אך חשיבות... לזה אין פיו בולם בהיותו או עיניו בשמירת למרומים ששולח קטנה' ה 'מנחה

וכביכול לשרתו , העומדים מלאכים  אלפי רבבות ריבי להקב"ה  לו יש והרי בשמים , כעת חסרה  שהיא בהכרח לאו זו

מכל יותר לפניו  חן מעלת וזו יצרו... את לשבר קשה בעבודה  מתייגע כשאדם קטן'... 'דבר  דווקא – לו חסר מה 

צורך... בהם שאין  הגדולות המתנות
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ולמנוע  רעהו עם להיטיב יתבונן עת בכל – בסבלותם וירא
צער ממנו 

ïúùøôá(àé á)àøéå åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå' ,
,é"ùøáå ,'íúåìáñáúåéäì åáìå åéðéò ïúð
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,íé÷åìàä äùò äæ úîåòì äæ éë ìãáääå ùøôää øëéð
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åäúùîå åìëàî úà åîöò úàåðéöî äùîá åìéàå ,'åëå

'äùî ìãâéå' êà éëøöéî úåéäì åáìå åéðéò ïúð ãéî

åéçà ìò
àìåנג éøáò äëî éøöî äàø ïåùàøä íåéá ,
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לוי,נג. שבט  על  מצרים שעבוד את פרעה  גזר לא שלכן זי"ע , אייבשיץ  יהונתן ר' הרבי הגה"ק  בשם  מתאמרא וכך

לוי, לשבט  נצר הנו ישראל של  שמושיען שידע  אםמאחר מצרה  רעהו את  להוציא לאחד  אפשר אי הכלל , וזה 

צרתו את רעהו  הרגשת את ירגיש ישראל ,לא בני אחיהם אנקת את ויחושו ירגישו לבל העבודה ' 'מן פטרם ע "כ ,

בעצמו קיים  רבינו משה 'למעשה' אבל  לגואלם , לגאולתם המיועד הגואל יבוא בסבלותםולא לווירא  צרתם ובכל  ,

לחרות. מעבדות ולגואלם  ממצרים  להוציאם יכול  היה  שפיר  כן על  צר,

לא. גם כמוהו, להתפלל  יכולים. לא אנו  אייגר, עקיבא רבי כמו ללמוד לומר , זצ"ל קרייזיווירט  הגר"ח היה רגיל 

נהנה המקבל  ואם  המקבל , לפי הוא  העיקר חסד במעשי כי – יכולים  אנו אייגר, עקיבא  רבי כמו  חסד  לעשות אך 

כדבעי  בשלימות החסד  מעשה  את לקיים  זכינו  אזי חיים)מהעזרה , חזון בס' הובאה  תחי', בתו .(מעדות

לגבי  אך המצווה , ממעלת ומגרעות מפחיתות ה'פניות' המצוות שבכל שאף הק' הבעש"ט  של מאמרו נודע וכבר 

כי  עשיו ', ידי והידים יעקב קול  'הקול  באומרם לפרש  המליצו עפי"ז הזולת, נהנה סוף  כל  סוף שהרי  שאני, חסד

וכדומה ביד הנעשית צדקה  לגבי אך יעקב, קול  ובבחי' בשלמות להיות צריך תפילה  וקול  תורה קול  ה 'קול ', לגבי

אם גרע עשוהםהידיםלא ...ידי

וויינבערגער ' מרדכי 'רבי ושמו שבקאנדא מאנטריאל  בעיר  היה יהודי שנים)איש כחמש לפני מוצאו(נלב"ע מקום 

שמו היסב שהיה מעשה משום אך 'גרינפעלד' משפחתו שם היה מתחילה  ה'מלחמה'. שלפני באירופא היה  ולידתו

הפליטים במחנות שהו  יחדיו  'ענגיל ', בשם  שנקרא נעורים  ידיד היה זה מרדכי  לרבי מעשה , הוה  וכך ל 'וויינבערגער ',

היה ה'אישור' את לקבל  בכדי לקאנאדא. כניסה אישור לעצמם  להשיג יחדיו השתדלו גם ה 'מלחמה ', אחר מיד

ואכן, ל "ע. חולה לתחומיה להכניס שתסכים  בעולם מדינה אין כי  בריאים , אם לראות רופא אצל להיבדק  עליהם

ל "ע . ב 'טיפוס ' אז  שחלה  מאחר אישור  כרטיס קיבל  לא ענגיל  הבחור רעהו ואילו  'אישור ', קיבל  מרדכי ר'

באמרו, מר, בבכי פרץ כך  ובתוך מרדכי, מר ' להיפרד הידיד הבחור בא מבטחים  לחוף  האניה הפלגת עת בהגיע

שחליתי  אחר להכניסני מדינה שום תסכים  לא בעזהשי"ת לכשאבריא אף כי כאן, אשאר לעולם הרי  בסופי, יעלה מה 

ובכוחות  עליו, מרדכי ר' רחמי נכמרו בישראל ... בית להקים  אוכל לא לעולם וכי בסופי יעלה  ומה  ה "י, בטיפוס  בעבר

למרחקים הפלג – 'גרינפעלד' אלא 'ענגיל' עוד שמך  יקרא לא באמרו שלו, ה 'אישור' את לידידו  נתן מהטבע , למעלה 

לקאנאדא  גם להפליג 'אישורים' מרדכי  רבי השיג ארוך  זמן אחר  רק  השממה.... למקום חזר  והוא נפשך. ותנצל  בשמי

דהוא מאן שם נלב"ע)על ברוח(שכבר  דרכו ה' והצליח וויינבערגער , מרדכי  ר' שמו  נקרא ומאז 'וויינבערגער', בשם 

זי"ע חיים' ה'אמרי הרה"ק  רבו אל  מרדכי ר ' נכנס  רבות שנים כעבור שולחנו. על וגדולה תורה  ונתאחדו ובגשם 

הרבי, לו  אמר 'גרינפעלד', בשם עצמי את ואקרא הראשון לשמי  אשוב אולי הרבי את דהוושאל  שמאן פעם בכל

בשמך וויינבערגער,נוקב  ר"מ למסור - יהודי  ביד יש כמה  – מגיעים  הדברים  היכן  עד בשמים גדול  רעש נעשה 

הזולת. עבור זאת.נפשו תפסיד מדוע

ובחז"ל  – ופועה  שפרה – ומרים' ל 'יוכבד לקרוא בתורה מצינו שהנה  אחד , חכם לזה טו)הוסיף א רש"י ביארו(עיי'

ומרים, יוכבד האמיתי בשמם נקראו לא מדוע ביאור  צריך  ועדיין לוולד . שפועה פועה לוולד, שמשפרת אלא שפרה 

לאחרים .מכאן, ומיטיב  שפועל פעולותיו  שם על  אלא  האדם  שם  ייקרא לא כי



שמות  פרשת - הפרשה âëבאר 

(à ãì)ìù ïúìåñôî àìà äùî øéùòä àì ,êì ìñô'
äøåúä úà úåð÷ì éãë äùòîì íãå÷ éàðúë éë ,'úåçåì
äðäå ,'úåáåè úåãéî'ä úà äìéçú úåð÷ì íãàä ìò
íäî åøùð åìéàëå ,úåçåìá åáúëð àì úåãéîä ïéðò
åðéáø äùîî úåãéîä úìòî ãåîìì é"ðá ìòå ,'úìåñô'ë
úåéäì äëæ úåáåèä åéúåãéî úåëæáù åàøéùë Y åîöò
åðééäå ...úåãéîä úåáéùçá íä íâ åðéáé 'äøåúä ìá÷î'

'ìàøùé áäåà' äéäù úåëæáùנדìá÷ì äëæ ïúøöá øöéîå
.úåìåãâä åéúåâøãî ìëìå éðéñî äøåú

íâéìéî ìëå äñðøô òôùì åäòøì äáèää é"ò äëæé
ïúùøôá áéúëãë ,áèéîã(ãé â),'äéäà øùà äéäà'

äååä éðà êë éîò äååä äúàù íùë' 'ï"áîø'ä áúëå
,êîòçúôà éðà óà ä÷ãö ïéùåòå íäéãé úà ïéçúåô íà

éãé úàøîàðù ,(áé çë íéøáã)åøöåà úà êì 'ä çúôé
'áåèäנה.

äðäå,í"éááåùä éîéì øúåéá êééù åúìåæì äáèäã äæ ïéðò
ì"æç éøáãá æîøðë(.àì úéðòú)åðúðù íåé åúåà

,áéèîäå áåèä äðáéá åð÷ú äøåá÷ì øúéá éâåøä

úáéúá ïë íâ áúëéäì úåðúéð 'øúéá' úáéúáù úåéúåàäå
äæìå ,'úéøá'áéèéîäå áåèä åð÷úéâåøäì' ïå÷éúäù ¯

äéäéù é"ò äùòð 'øúéááéèîå áåèíà ,éðéøçàì
íãåáëá úåøéäæáנוìë åôåâá åà åðåîîá äáèäá íà ,

.úâùî åãéù éôë ãçà

ובפרט התוה "ק לימוד  ע"י התיקון - תורה בדברי לעסוק
ברציפות כשהוא

ïúùøôá(áé â)ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá' ,
øáã' ,é"ùøáå ,'äæä øää ìò íé÷åìàä úà

åæ äàöåä ìò éì ùé ìåãâ(íéøöî úàéöé)íéãéúò éøäù ,
óåñì äæä øää ìò äøåúä ìá÷ìíéùãç äùåìùåàöéù

íéùãç 'â øçàì éëå ,'íéîëç éúôù'ä äù÷äå .'íéøöîî
,äøåúä úà åìá÷äøåúä úà åìá÷ íåé 'ð óåñì éøäå

,נז
ãîòîá åìá÷ù áúëáù äøåúì äðååëä ïéàù åøåàéá àìà

àìà ,éðéñ øäøçàì ÷ø åìáé÷ù 'äô ìòáù äøåú'ì

íéùãç 'â(æåîúá æ"é),íéîùä ïî åðéáø äùî ãøéùë
ì"æç åøîàù åîëå ,ô"òáù äøåú ìò éà÷ 'ìåãâ øáã'å

(:ñ ïéèéâ)'ìéáùá àìà ìàøùé íò úéøá ä"á÷ä úøë àì

היוד נד . את כנהוג תחילה נישק  כאשר  תפילין להניח בגשתו זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה  רבי הרה "ק אמר פעם

בייחודו לזכור ולהתעמק  התפילין את להניח באים שאנו  מקודם כי לאמר , התבטא יד . של  התפילין שבקשירת

היו "ד את מנשקים אנו הרי בעולם , שמו  יתברך יהודי)ואחדותו כלומר 'איד ', - 'יו"ד' יש,(משמעותה  שתחילה  להראות

לנשק ישראל באהבת להיטיב)להרבות מישראל(- ואיש איש .כל

כי  שליט"א, גרוסמן ציון בן רבי מהגה "ח שמעתי וכך וקדוש, צדיק  האי של במידותיו עוד נספר לעניין מעניין 

בפז , מסולא כאוצר בעיניו ערכם היה וגדול ורבותיו, מאבותיו 'ירושות' קודש כתבי ובו תכריך זי"ע  לרמ "מ  לו היה

הרגעים ובאותם  קצר, לזמן מחדרו הרבי יצא הימים באחד יומין, עתיקי שהיו לפי רב הון  'שווים' היו  ל 'מבינים' ואף

בהעדרו, שהתחולל  במה  הבחין לחדרו הרבי  שב כאשר ולגנבם . להעלימם  דהו מאן הספיק  בחדר  'איש ' היה  שלא

תורה ', ל 'דין אקראהו לא אבל  הגנב , מי אנכי יודע הנה  אמר, זוומיד פעולה  האם  להתבונן  האדם  על  דבר בכל  כי

לאו או ירא "ש  מכך  לי יבוא  אם  החלטתי לא  עדיין ובזה  שמים', 'יראת  לידי  תביאנו לעשות עומד ...שהוא

אצ  הכתבים שהיו עוד כל הרבי, אמר לימים אורחא, אמר ,(ואגב עוד ח "ו. אחד רגע אפי ' עצבות לידי  יביאני שהדבר  אבל רב , הון שוים היו לי

שתיים) ואולי אחת דקה  למשך נפש' 'עגמת בקרבי עורר הגניבה  .מעשה

הפסוק נה . את עפי"ז  שביארו  טז)יש  קמה הלשון,(תהילים  שינוי צ"ב שלכאורה  רצון', חי לכל  ומשביע  ידך את 'פותח 

ידך, את תפתח  או ידו  את פותח לומר לו והיה נוכח. לשון ידך' ב'את ומסיים  'פותח', – נסתר בלשון שפתח

הקב"ה  כלפי נאמר  הפסוק  שכל  לומר , יש  בעתו)אלא אכלם את להם נותן  ואתה  ישברו , אליך  כל עיני  שלפניו, הפסוק ואילו(כמו ,

אומרו וזהו האדם, על קאי  משלו ,פותח'פותח' שנותן רב .ידךאת ע"י שפע  האדם על  להשפיע ה ' יד –

אני נו. אך הנודע', ל 'חטא כתיקון ניתנו  השובבי"ם  שימי אומר  העולם הנה כי זי"ע מווארקי הרה "ק אמר וכבר

נודע ', שלא ה 'חטא את לתקן דבאו ושפךאומר, הנפש את כאן שהרג מרגיש ואינו וכדו ' בחברו שפגע  והיינו 

משכבו על התהפך  לילות וכמה  מחמתו , הנפגע  הזיל  דמעות כמה  יודע ' 'ואינו כאן, נעשתה  ממש ורציחה  דם, כאן

הפגיעה ... מצער

שפירשנז . לקבליש ורצו ישראל  התחזקו כזו קשה בשעה  גם  כי הלוחות, נשתברו  בו בתמוז  לי"ז  היא שהכוונה ו

שניות', ל 'לוחות ולזכות מחדש תורה  עול עצמם  התחזקות על  אותה בשביל מצרים  יציאת  הוא  אין וכדאי כי ,



שמות  פרשת - הפרשה באר  ãë

äô ìòáù íéøáãøîàðù ,(æë ãì ïìäì)íéøáãä éô ìò éë
àúìéîã àîòèå .'ìàøùé úàå úéøá êúà éúøë äìàä

ùøãîá øàáúð(â çð àîåçðú)úùøãð ô"òáùåú ÷ñòá éë
øä íäéìò úåôëì åëøöåäù äî ìëå ,äîåöò äòéâé
áúëáù äøåú ìò éë ,ô"òáù äøåú ìò äéä úéâéâë

'òîùðå äùòð' åøîààéäå øòöå äòéâé äá ïéàù éðôî

èòîô"òáù äøåú ìò ìáà ,úåöî é÷åã÷ã äá ùéù

äúàð÷ ìåàùë äù÷å úåîë äæò àéäå úåøåîçå úåì÷,
ä"á÷ä úà áäåàù éî àìà äúåà ãîåì ïéàù éôì

øîàðù ,åãåàî ìëáå åùôð ìëáå åáì ìëá(ä å íéøáã)

ìëáå êùôð ìëáå êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
úéâéâë øä úééôëì åëøöåä äæá ,'êãåàîנח.

ïîæäåùéà ìëì ïúéð íäá í"éááåùä éîéá ,àîøâ
øäèì ,úåìòúäì úåîåöòúå æåò çë ìàøùé
ùàøá éæà ,äìòî ìù äùåã÷á åîöò úà ùã÷ìå

äøåúä úòéâéå ìîòá úåáøäì ùé äðåùàøáåנטïëå ,
óøùä ÷"äøä íùá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä íùî íéøîåà

ò"éæ ÷öà÷îãåîéìá àåä í"éááåùä éîé ïå÷éú ø÷éòù

ïåéòá úåôñåú 'éôå àøîâ.

áúëúéðòú úëñîá 'íéøåáéâ éèìù'ä(á à"ò÷ú ò"åù),
èòîîù úéðòúá áùéì éàùø åðéà íëç ãéîìú'

,'íéîù úëàìîîíãàä ìò øôëî äøåú ãåîìúù åðééäå

àìù ,úåðòúäì àìù äéì ïðéøîà ïëìå ,úéðòúäî øúåé

øúåé ìåãâä 'øôëî'ä èòîúé
.ס

øôñá'ùàø øúë'(â"ì÷ úåà)ç"øâä íùá àéáî
ì"÷åöæ ïé'æàìàååî(íéðå÷éúä ïééðòá)÷ñåòä ìë éë

åáø åì äàøäù éôëå ,ììë âåàãì äî åì ïéà äøåúá
øäåæä éðå÷éúá àøåð øîàî ò"éæ àðìéåî à"øâä ùåã÷ä
ïåöø ìò øáåòäù ,úåðååòä øîåçá ãàî íéøéîçîä
éë äð÷ú åì ïéàå íéòøå íéù÷ íéøåñéá ïåãéð àøåáä
éðå÷éúá àøåð øîàî åúåà óåñá êà ,ì"çø äúéîá íà

øäåæ(áë¯àë ïå÷éú)éøä äøåúá ÷ñåòä ìëù ,àúéà
åá íéé÷úîäðéîéá íéîé êøåà,'äúéîä' ïî åìéöäì

ãåáëå øùåò äìàîùáååùôð éë ,'íéøåñééä' ïî óà ìöðéé
äùåã÷ä äøåúä úùåã÷á úøäèéîסא.

äëåäéìà éáã àðúá àúéà(ç"éô àáø)'äîë äàøå àá

éòùåô úà úøäèîù ,äøåúä ìù äçåë äìåãâ

מתחזק אלא נשבר אינו  אך הלוחות', ו'שבירת כשלון לידי  האדם הגיע כאשר  ב"ה המקום לפני חביב דבר לך

מחדש ... להתחיל 

הפסוק על  הטורים' ה 'בעל  בדברי גם אמרו זה  א)בדרך נוטריקון(א  אלו תיבות ישראל ', בני שמות אדםו'ואלה 

מדועלרוכיםאבותר ניםשחיהי שיר ,י עיםנקול ברגום ,ת אחדוקראמניםשסדרהומדלשרא קשה  ולכאורה  עולם,

עתה עד אשר  לאיש  ללמד אלא התורה, בתחילת בראשית בחומש ולא שמות חומש בריש  דייקא זה דבר נרמז

וכדו', עצלות מחמת הסדרא את העביר עתהלא כבר יתחזק אלא מבראשית, להתחיל  הבאה  שנה עד  יתמהמה אל 

ואילך מהיום  ראשית,להתחיל  ב' אותיות 'בראשית' וכידוע  וזמן. עת בכל  מחדש להתחיל  שאפשר .לרמז

זי"ע .נח  מווילנא הגאון  אמר עא)כה אות ראש  מנוסה,(כתר זה ההוא'דבר ביום  עליו  ויקבל בבוקר אדם כשישכים 

תמים ובלב  באמת תורה  יסורועול אז  טירדא, שום יבטלנו ולא דבר  לשום ישמע שלא בלבו שיגמור  היינו

הביטולים בתורהממנו  ההוא ביום יצליח יעזרהוובודאי כן ההסכמה חיזוק  וכפי בבוקר התורה עול  קבלת תוקף וכפי ,

ממנו '. הטירדות יסורו  וכן ביום בו ה'

חז "לנט. לדברי ישמע זאת , יעשה כיצד עולם , לחרות מצרים' מ 'שעבוד  לצאת הימים שמסגולת נתבאר  וכבר 

ב)שאמרו ו לך(אבות חורין'אין בתורה '...בן  שעוסק מי אלא

הנך ס . מדוע  הרמ "מ  לו אמר הימים, באלו  בתענית היושב אברך זי"ע מלעלוב  מרדכי משה  רבי הרה"ק  ראה  פעם

והוא  גדול' היותר  'התיקון את לערוך לך ואפשר אתה, הכי' 'בר  הרי והצום, התענית שהוא הקטן' ב 'תיקון עוסק

ותוס '. גמרא לימוד

כתב זי"ע  ה'סטייפלער' יז)הגה"ק מכתב ח"א דאיגרתא, תעניתים ...(קריינא צם  שאתה  'נבהלתי... עצמו מסגף שהיה לאחד 

תעניות  מאלף יותר הקב"ה  אצל  חביב  לימוד של  אחת כפרת ושעה  לשם עצמו  לסגף שרוצה  מי שם , עוד וכתב  .'

ממשעוונות, שמים  לשם  זה  לימוד והוי חשק, לו  אין זה  דללימוד – היטב  יודע הוא שכבר דבר על  ב 'חזרה ' ילמד

סיגוף ... כן  גם והוה 

זי"עסא. צדיק ' ה'שפתי  הרה"ק  כתב  נפלא יב)דבר במדרש(אות איתא כג)דהנה  ב פרעה(שמו "ר בת אמרין, 'רבנן

זה אומר הוי לדורות משה ' 'תיבת ומהי נתרפאת', בתיבה  שנגעה כיון לרחוץ , ירדה לפיכך היתה, מצורעת



שמות  פרשת - הפרשה äëבאר 

íãéáù äøæ äãåáòî åìéôà ,äáåùú ïéùåòù ïîæá ìàøùé,
øîàðù(äë åì ìà÷æçé)íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå'

íéî ïéàå ,'åâå íëéìåìéâ ìëîå íëéúåàîåè ìëî íúøäèå
øîàðù ,äøåú àìà(à äð äéòùé)åëì àîö ìë éåä'

'íéîìäøåú éøáã àìà äøäè ïéàå.'

÷"äøäò"éæ àæìòáî ã"éøäî(íéøéòùë ä"ã åðéæàä 'øô)

'îâá åðéöî äðäù ,øîåà äéä(.åô àîåé)äòáøà
í"áîøá øàåáîå ,äøôë é÷åìéç(äáåùú 'ìä ùéø 'ééò)ìëù

íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá ìáà ,äæä ïîæá àìà åðéà äæ
íåéá 'çìúùîä øéòù'á íé÷åìéçä 'ã ìë åøôëúð

÷åñôá 'éøôñ'ä éøáã øàáî äæ éôìå .íéøåôéëäíéøáã)

(á áìY àùã éìò íéøéòùëéøéòùë úøôëî äøåúäù
,ô"ëäåéô"ëäåé ìù 'øéòù'ë øôëî äøåúä ÷ñòù åðééäå

åðéúåéç íééçá åðãåòá ,øúåéá íéøåîçä úåðåò ìò åìéôà ¯.

àéðúä ìòá ÷"äøäå(é è äáåùúä úøâéà 'ééò)ìòù áúë
øôëì ¯ 'äàìéò äáåùú' âéùäì ïúéð äøåúä ÷ñò éãé
.äáåùú íäéìò ìéòåî ïéàù íäéìò øîàðù íéøáã ìò

åïë'ïåøùä úìöáç' øôñá àéáî(øôñä úîã÷äá)òîùù
úåéðòúä ìë ìòù ,ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøäî
øúåé ìåãâ ïå÷éú êì ïéà ,äáåùúä éëøãá íéôåâéñäå
àèç ìëî íãàä úà øäèìå êëæì äùåã÷ä äøåúä ïî

äîùàå ïååòסב.

òãåðå'äãåáòä ãåñé'ä áúëù äî(ç ä"ô â"ç),ì"æå
ãéîìúå ,éìöîå éðâî úøôëî äøåú ì"æç åøîà
ãåîìì åì òáå÷äå ,åá èìåù íåðéäâ ìù ùà ïéà íëç

...øçà ïéðòá øåáéã ÷ñôä íåù éìá úåòù 'ääàøð

,øôëîå êëæîå ìéòåîä àìôð ïéðò àåä äæ øáãù éì

äìåòî äøôëå äáåùúì íãà åúåà àéáîå
ì"ëòסג .סד.

מצרעתה,תורת תיבות  נתרפאה בתיבה  שנגעה זו  נכרית ומה  וחומר , קל  ומעתה  אחת משה ... בתיבה  'הנוגע' יהודי

נפשו תחלואי מכל  שיתרפא שכן  כל  הק' ...בתורה 

גמ'סב. דפי בלימוד להרבות במחיצתו  הבאים  כל  את תדיר מזהיר היה  זי"ע  מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה "ק

והרבי  אצלו, להתברך בכדי המנחה תפילת לאחר  קודש בשבת מצווה בר  בחור אליו שנכנס דכירנא ותוס'.

לקבל עומד הנך מצוה, לבר 'הדרכה' לך אומר  - הקודש  בלשון לו אמר כן על  כדרכו, תהילים  אמירת באמצע היה

היא  בשלימות אורחים הכנסת והנה, אורחים , הכנסת מצוות בו שתקיים הראוי מן מלאך , שהוא טוב, יצר אורח

יצר - שאורחך לך  אגלה  כן על  אוהב, הבית' ש 'בעל מה ולא ואוהב, רוצה שהוא מה  את לארח  ונותנים שמעניקים

גמרא'. דפי בריבוי להנאותו נא ראה הגמרא, לימוד והוא אחד דבר  אוהב הטוב,

סלבאדקא  ישיבת מבחורי לאחד  פעם  אומר שמעתיו התורה, לימוד בריבוי  היו וגשמי, רוחני עניין, לכל  עצותיו כל 

לשמור תזכה  ואז  הגמרא, באותיות עיניך  את השקיע  אתר, על  ענהו  עיניים, לשמירת וסגולה  עצה מאתו שאל  ַאשר

רע . מראות עיניך את

הרה "ק אל  משפחתו בני ונכנסו רח"ל , בדכאון  ושקע  עצבון רוח עליו נפלה אשר  מבוגר בבחור היה  בדבר כיוצא

ענין  וכל  הרבה  זמן עבר לא ואכן כדבריו, עשו  בגמרא, שיעור עמו לקבוע להם  והורה  בעצתו, לדרוש זי "ע הרמ "מ 

היה . כלא ממנו נעלם שחורה ' ה 'מרה

הלטובסקי  ישראל חיים  רבי הרה"ח  אל  הרבי פנה ה', לפני  הטהור השולחן עריכת באמצע  אחת שפעם נזכיר  עוד

לבדוק אדם  של לביתו באים  המס שלטונות שבאם  אנו  רואים הנה  לו, ואמר שבירושלים, הדעת מנקיי שהיה  ז "ל ,

מיס מספיק  משלם  ואינו להם , שגילה ממה יותר מרוויח שהוא אותו  בחשדם  כלאחריו  האדם יטמין מיד הרי ים,

האדם שעל  לומר  יש  זה דרך על  חיותו'. 'כדי זה  הרי כי לעולם , יטמין לא לחמו פת את אך לו, שיש ערך יקר דבר 

ולהצניע , להחביא לו אין הגמרא לימוד את אך ומדרגות', ל'מידות הנוגע  בכל  לכת' ב'הצנע  ולחיות עצמו להסתיר

לבא. ולעתיד עלמא בהאי האדם של  חיותו' 'כדי הרי זה  כי

ליל ,סג . באישון השובבי"ם מימי באחד למשמשו  פעם הורה  זי"ע  מראחמיסטריווקא יוחנן רבי שהרה "ק מסופר

להם, ואמר הקהל  אל  יוחנן רבי יצא הקהל , את בהקהיל  המדרש , בבית לפניו ויעמידם הקהל  כל  את שיעיר

שעות  לימוד  כח וחשיבות גודל  לי נתגלה  עתה  זה  אך אלו, בעניינים ולדבר לעורר רציתי לא הנה עד  - לכם  דעו

זה . בענין קבלה  עצמו  על  אחד כל  יקבל  כן  על אש '... ל 'ריצפת נעשים  שהם  רצופות

שליט "א ראטשטיין נחום ר' הגה "ח ד)סיפר סימן  ג' פרק  נתיבות כפי (יאיר  בראשותו שהיה הכולל ' 'תקנות בענין

אחד  כל  זצ"ל , ישראל הבית אדמו"ר מרן כ "ק מפ "ק  שמעתי תש "כ בשנת וז "ל . ישראל', ה 'בית הרה"ק  שהעמידם 



שמות  פרשת - הפרשה באר  åë

áúëåéúåøâàá ì"çîøä(åô ì"çîø úåøâà)ìò éë ,
ãîåòù éîë äøåúä ÷ñò úà úåàøì íãàä
àì äøùò äðåîùáù åîëå ,äøùò äðåîù úìéôúá

åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà ÷éñôé(.ä úåëøá)âäðé ïë ,
åãåîéì úòáסה.

ø"äéìëî åðúîùðå åðéúåçåø åðéúåùôð ï÷úì äëæðù
úåëæáå ,åììä íéùåã÷ä í"éááåùä éîéá íâôå âéñ

úåàåôøå úåòåùé éðéî ìëì äëæð äæסוäëøá òôù ,
éã éìá ãò äçìöäåסזìàåâ ïåéöì àåáá äëæð áåø÷áå ,

.à"áá ,á÷òéá òùô éáùìå

שכבר בנפשו ומדמה  לזה שייכות  לו שאין לאדם  נראה אם ואף החטא, את  ממנו לעקור כדי ולהתייגע  לעבוד צריך

נעקרעקר  לא אבל  שבו, ההתנגדות בכח  היא 'דחויה ' רק כי בידו, הוא טעות הרבה  פעמים  באמת, זה, את מעצמו

ככה, לו  הגיע ולמה מה על  ומשתומם תוהה  והוא הדברים מתעוררים  זקנה  בעת שלפעמים  יש  ולכן הדבר, ממנו

כל צריך ולכן, והבחרות, הנעורים בימי עקרו שלא הזה  הדבר בו התעורר  שבו  ההתנגדות כח  שבכלות ידע  ולא

במתניו, כוחו בעוד מעצמו  הדבר  את לעקור  הלימודאחד  באמצע  משוחח  שאינו  בזה  הוא הדבר שעקירת אומר .ואני

ואחד סד . אחד לכל  הראוי מן השעהואכן מחצית ויום  יום  בכל  ללמוד  נפש ', לכל השווה 'דבר עצמו  על  שיקבל

כללברציפות  להפסיק לו...)ומבלי יוסיפו המוסיף הלומדים(וכל החשובים  לאברכים לן משמע  קא טובה ועצה .

שיחיו, הישיבות ולבחורי הסדר ב'כולל ' בתחילת תהיה  זו שעה ' 'חצי כלכי זה באופן כי לומר , צריך ואין ופשיטא ,

לגמרי... אחר  באופן יהיה 'הסדר '

שאינוסה . מי שאף וידוע  גלוי זה דבר כי  תורה'. נתנה בשבת מודי עלמא 'כולי דאמרו הא המשל  בעלי ביארו  כך

שיחה שבעניית יראה אם ואפילו קודש , השבת יום בעצם  לטלפון יענה  לא ההלכה , דקדוקי בכל  ושלם ירא

– תורה' ניתנה  'בשבת כן כמו יענה. לא שמים יראת של  קל  זיק עדיין בו יש אך אם – וכסף  זהב אלפי ירוויח  זו

הטלפון... ענייית לענין השבת יום כעצם עיתים' ה 'קביעת זמן אצלו חשוב שיהא

נחוץ מאד  מאד אם  אף  לעולמים, ולאחרה  להקדימה  אנוש  בר יוכל  ולא ועומד, קבוע  השבת שיום  שכמו  וכן,

וכדו ', לו שנזדמן ממון עסק מחמת אחר  ליום השבת את להזיז  לערוךלו כגון בכפליים להשלימה  ירצה  אם  ואפילו

במאומה . לו  יועיל  לא כן גם  שבתות ימי ב ' -במקומו תורה ' ניתנה  'בשבת בו, הקבוע ,כיוצא תורה ' 'שיעור להזיז אין

לימודו חוק  את להשלים  עליו ויום  יום  בכל אלא  היומי, הלימוד  את אשלים  היום  למחרת יאמר .ולא 

חז "ל  בדברי ביארו ה .)עוד הוסיפו(ברכות מדוע  ולכאורה  בלבד ' הלכה של  אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו 'אין 

הו"א  אפילו  יהא שלא בכדי 'בלבד'. תיבת יוסיף  הסכום  שלאחר לחבירו, צי'ק הנותן כמו דהוא אלא, 'בלבד ', לומר

שבעת  והיינו, כזה , באופן בלימוד הבאים אמות' 'ד' אלא להקב"ה , לו שאין ז "ל , אמרו כן על מעותק. עוד  להוסיף 

הלכה  של  אמות ד' אלא בעולמו לו  אין שלבלבדלימודו 'רכושו' כביכול  הינם  כאלו  אמות ד' תוספת, כל ללא –

הקב"ה .

חז"ל  דברי על זי"ע  דיסקין' ה 'מהרי"ל  בשם  יב :)מתאמרא רתמים',(חגיגה גחלי אותו 'מאכילין ממשנתו  המפסיק על 

ירגיש לא מכן לאחר ואף  פיו בתוככי לו  לוחשים שהגחלים  רתמים  גחלי האוכל  כמו כי מאד, הוא גדול  זה  שעונש

רתמים '... 'גחלי של העונש  הוא כן כמו לחיך, ועריבים טובים דברים כשיאכל אף - באכילתו 'טעם ' כל 

איש  החזון ג)כתב אגרת ח"א אגרות הקדושה(קובץ סוד  הוא התמידי בלימוד  נפסק, והבלתי התמידי הוא  הלימוד עיקר

תמיד . זה  על ולהתפלל הלימוד, התמדת את לקנות איך  תחבולות לחבל  הראוי מן  וכו'.

היהסו . 'הרמב"ם ואמור  שמן קח לחולה, סגולה זי"ע , מירושלים  בידערמאן דוד ר ' הרה"ק  אמר כה אורחא, אגב

לכשיזדמן  הרמב "ם ציון  על  להדליק יש השמן ואת  פלוני', בן לפלוני שלמה רפואה ה' ישלח ובזכותו רופא,

דהילולא יומא לרגל הדברים הבאנו דוד'ל, מר ' ששמע זצ"ל הרמן מיכאל ר' מהרה "ג ששמע בלנק, פנחס ר ' הרב  בשם השלם ישראל  בית (בספר

טבת) כ' שני  ביום  שחל הרמב"ם .של

ו 'הצלחהסז. ב'רכה  ש'פע  - נוטריקון שובבי"ם  יהא ואז  ב'בואם . ו 'ששים ב'צאתם ש 'מחים נוטריקון ש'שובב' ודע

י'דינו . מ'עשה ב 'כל 
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הבאים מצרימה... )א, א(

לאחר שסיימנו את ספר בראשית בברכת 'חזק חזק ונתחזק', בהתרגשות ובשמחה 
בתיאור  נפתח  זה  ספר  שמות.  ספר  שבתורה,  השני  הספר  בקריאת  אנו  פותחים 
שעבוד אבותינו במצרים, עבודת הפרך שחוו בגלות הנוראה שנגזרה עליהם, ניסי ה' 
ונפלאותיו אשר ראו עיניהם, עד אשר זכו להיגאל, יצאו מאפילה לאורה, מהשעבוד 

הנוראי לחירות עולם.

הסיפור הזה, שהוא הרבה יותר מסיפור היסטורי, חובק בתוכו את סיפור לידת עם 
ישראל, הפיכתו ממיעוט נרדף בארץ זרה ומנוכרת 
לעם סגולה נבחר, יציאתו מעומק השאול הרוחני 
לה'.  וקירבת  האנושות  פסגת  אל  כאחד  והגשמי 
בנס יציאת מצרים מתחולל מהפך על טבעי וחסר 
כבושה  שהיתה  שלימה  אומה  כאשר  תקדים, 
ולחוצה בידי מצרים רשעים ואכזרים, האיר עליה 
 – חדשה  לדרך  אותה  והוציא  נשגב  אלוקי  אור 
שייעודה מעמד הר סיני וקבלת עול מלכות שמים 

במתן תורה.

לא  הוא  לעבר,  רק  שייך  לא  הזה  הסיפור  כאמור, 
חד  באופן  שנה,  מ-3000  למעלה  לפני  התחולל 
פעמי. האר"י הק' מגלה - ובספרי הקבלה עוסקים 
במשמעות הגילוי הזה ובעוצמתו הרוחנית הכבירה 
- כי זה בדיוק מה שמתחולל בימינו אלה, בכל פעם 
שעוסקות  הפרשיות  את  בתורה  קוראים  שאנו 
שמכונים  בימים  ממנו,  והגאולה  מצרים  בשעבוד 

'ימי השובבי"ם'.

שמות,  פרשות  של  התיבות  ראשי  אלו  'שובבי"ם', 
הפרשיות  שש  משפטים,  יתרו,  בשלח,  בא,  וארא, 
שעוסקות בשעבוד מצרים, בגזירות פרעה, במכות 
ים  בקריעת  ממצרים,  המופתית  בגאולה  שספג, 
סוף – ועד לקבלת התורה. זה התהליך שעברנו אז, 
למקד  ההזדמנות  ניתנת  יהודי  לכל   - בימינו  וגם 
את מבטו בשעבוד ובמיצרים שהוא חווה, בקשיים 
לחירות  מהם  ולהיגאל  בחלקו,  שנפלו  ובאתגרים 

עולם, לצאת מהם לנצח, לפתוח בחיים חדשים.

מוכן  אינו  יהודי  אף  כזו,  הזדמנות  וכשמקבלים 
להחמיץ. לכל אחד מאיתנו נותנים את חלון הזמן 
את  לאחור  להשליך  כך,  כל  ונשאף  הרצוי  הנדיר, 
הבעיות  מכל  לשכוח  והמצוקות,  הקשיים  כל 
וההתמודדויות, ולצאת לדרך חדשה – איך אפשר 
לוותר על הזדמנות כזו? איך אפשר להחמיץ? מה 
לנצל  האלה,  הימים  את  'לחטוף'  כדי  לעשות  ניתן 
או  קושי  מכל  באמצעותם  ולהיגאל  היטב,  אותם 
כל  פני  על  בבטחה  ולדלג  אתגר  כל  לנצח  בעיה, 

מועקה?!

את התשובה לכך מגלים רבותינו מאורי הדורות, חושפים את הדרך להינצל מהצרות, 
מכל  ליציאה  ועוצמתי  חזק  למנוף  הללו  השבועות  את  להפוך  מהגלות,  להיגאל 
מיצר ומצוקה, לחיי איכות מוארים ונפלאים. והדרך הזו היא – לעסוק בתורה, כמה 
שיותר, בהתמדה מרובה, ברציפות מקסימלית, פשוט לשבת וללמוד תורה – זו הדרך 

להיגאל!

כך מגלה הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' מסלונים זי"ע, והדברים מופיעים מפי גאונים 
וצדיקים רבים, אשר כולם כאחד מאירים את חיינו 
מחליף   – התורה  עמל  ומרגשת:  פשוטה  בתובנה 
עומק  מכל  גואלת   – בתורה  העמקה  אחר.  עמל  כל 
בעייתי שאנו שרויים בו. לימוד התורה – הוא הדרך 

לצאת מכל מיצר, להיגאל מכל גלות!

האפשר,  ככל  רצוף  להיות  עליו   – הזה  והלימוד 
החלפת   – הסוד  זה  כי  הניתן.  ככל  ויסודי  עמוק 
יציאה  התורה,  לימוד  במאמצי  החיים  מאמצי 
היצר  עם  בהתמודדות  החיים  מהתמודדויות 
רצוף,  יסודי,  לימוד  התורה.  מלימוד  המפריע 
מכל  להיגאל  הדרך  הוא   – ובשמחה  בהתמדה 
בחיים  לפתוח  הדרך  הוא  כיום,  שלנו  הקשיים 

חדשים ומוארים, נטולי התמודדויות וגלויות!

דבר  הוא  רצוף  שלימוד  להיאמר,  ניתנת  האמת 
מתבקש ואף הגיוני. יהודי שמבין שבשעת הלימוד 
יעלה על  – לא  לו ביותר  הוא עוסק בדבר החשוב 
במלאכת  שעוסק  אדם  כמו  ממש  להפסיק.  דעתו 
הכח,  בכל  במלאכתו  מרוכז  והוא  יהלומים  ליטוש 
לשיחת  לענות  כדי  להפסיק  בדעתו  מעלה  ואינו 
יהודי  ממש  כך   – בחדשות  להתעדכן  או  טלפון 
נושא  בכל  לרגע  ולו  מפסיק  אינו  בתורה,  ששקוע 
אחר, כי הוא עוסק בנושא החשוב לו ביותר, במה 

שהכי יקר לו!

מגלים  חז"ל  ולומד,  שיושב  יהודי  כי  יותר:  והרבה 
לו  משמש  עולם  בורא  כביכול  כנגדו,  השכינה  כי 
המראה  נורא  כמה  עמו.  ולומד  יושב  כחברותא, 
וכמה מבעית הביזיון, שיהודי יושב ולומד בחברותא 
הוא  עוצר  הלימוד  של  ובעיצומו  הדור,  גדול  עם 
כדי לשמוע מה קרה אתמול, כדי להקשיב לשיחה 
לברר  כדי  אפילו  או   הכלכלי,  המצב  על  מעניינת 
יושב  ובעצמו  בכבודו  עולם  בורא  והלא  על שידוך. 
ולומד בצוותא עם כל יהודי – איך אפשר לעצור ולו 

לרגע קט?!

בלימוד  הרציפות  את  נאמץ  הבה  יקרים,  אחים 
בתוכה,  שקוע  שבלהיות  הנשגב  הערך  את  התורה, 

האושר האמיתי...
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  המשפיע  מעיד  הבא  הסיפור  על 
מהיהודים  אחד  מספר:  הוא  וכך  עובדא,  הוה  בדידו  שליט"א, 
המפורסמים בעושרם המופלג ובממונם הרב, סיפר לו שהוא זוכר 
לומדי  את  לחזק  ביקש  המשגיח  כאשר  בישיבה.  כבחור  ימיו  את 
התורה הצעירים, היה מצטט את דברי המשנה: 'כך היא דרכה של 
תורה... ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה', 
שקוע  להיות  הוא   - הזה!  בעולם  גם   - האמיתי  'האושר  ומוסיף: 

בתורה!'

'חשבתי   - העשיר  היהודי  מספר   - לעצמי'  חייכתי  ימים  'באותם 
ללמוד,  הבחורים  את  לעודד  כמשגיח  תפקידו  זה  מגזים.  שהוא 
בעולם  בשכר  מזכה  התורה  סיפורים...  לי  לספר  ינסה  שלא  אבל 
הבא, זה ברור וידוע. בעולם הזה? בעולם הזה העשירים מאושרים, 
ולומדי התורה - שכרם מובטח להם בעולם הבא, אבל לא בעולם 

הזה...

מאז חלפו שנים. היום אני יהודי עשיר מאוד, יש לי משפחה גדולה 
שאני רווה ממנה נחת, הכל כאילו טוב לי בחיים. אבל באמת - כל 
מה שאני רואה לנגד עיניי הוא רק שטרות של דולרים, וכמה שיותר 
מהם, ולהשיג עוד ועוד כאלה, כשהאושר ממני והלאה. לעומת זאת, 
ורואה צורבים צעירים כמבוגרים  בוער,  נכנס להיכל תורה  כשאני 
שוקדים על תלמודם ופניהם קורנות מאושר - אני יודע שהמשגיח 

שלי צדק, הם המאושרים באמת!'

אני לתת  'היום, מוכן  והוסיף:  לב,  גילוי  כך אמר העשיר ברגע של 
ונעלים,  קסומים  כה  אושר  רגעי  בכמה  לזכות  כדי  מהוני,  מחצית 
כמו אלה שהם מנת חלקם של לומדי התורה, השקועים בסוגיותיה 
האושר  את  אבל  שובע.  יודעת  שאינה  ובהתמדה  קץ,  אין  באהבה 
הזה לא ניתן לקנות בכסף, ולא נותר לי אלא להצטער שאין חלקי 

עימהם...'

בלימוד  טמון  האמיתי  האושר  כי  באומרו  צדק  שהמשגיח  ואף 
אותו  גם  זאת  בכל  בהתמדה,  בה  לעסוק  הזוכים  ואשרי  התורה 
עשיר, וגם כולנו, יכולים לזכות באושר הרוחני הצרוף הזה, כל אחד 
המדרש,  לבית  להיכנס  הוא  לעשות  שכדאי  מה  כל  זכאי.  מאיתנו 
לרגעי  אנחנו  גם  ונזכה   - שנוכל  ככל  וברציפות  בהתמדה  ללמוד 

אושר נעלים!

מי לא הוזעק לכבות שריפה שבערה בביתו, ולמה?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח לזכות התורם ומשפ', לטובת נשמת
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נסתלק ג' באייר תרפ"ה, זכותו יגן עלינו

לעילוי נשמת
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הזוכים  אשרי  והקרבה.  מאמץ  מתוך  גבוה,  בריכוז  הפסקות,  ללא  רצוף,  בלימוד 
ללמוד שעות ארוכות ברציפות, אבל גם מי שאינו לומד אלא שעה, מי שמשתתף 
אחד  כל   – ביום  שלוש  לשעתיים  בחברותא  שזוכה  מי  ארוך,  או  קצר  בשיעור 
מאיתנו זכאי לתענוג העילאי של לימוד רצוף נטול הפסקות, שככל שנרבה בו, כך 

נצא מכל הצרות המקיפות אותנו - לחירות עולם!

הסערה והשריפה...
היה זה בשעת ערב מוקדמת, ביום שגרתי למדי. כמנהגו דבר יום ביומו, גם באותו יום 
עלה הרה"ג רבי יוסף אפרתי שליט"א לבית מורו ורבו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב 
זצ"ל, אולם הפעם הבחין כי משהו קרה. הרבנית הסתובבה בבית נסערת, ניכר כי עברה 

חוויה לא קלה בשעות האחרונות, והיא מתקשה לעכל את אשר קרה לא מזמן...

ועל  זה  לברר מה  וביקש  רגשות,  כי הרבנית שקועה בסערת  הרב אפרתי ראה 
מה זה. מה התחולל בבית הרב לפני שהגיע, מה גרם לרבנית להיות כה טעונה 
ונרגשת. האם מישהו התחצף לרב? אולי התחוללה איזו סערה גדולה סביב אחד 

מפסקיו של הרב? מה יכול לקרות עד כדי כך שהרבנית תתקשה להירגע?!

הרבנית נענתה, וסיפרה בדיוק מה שקרה. יהודי, כנראה נכבד מאוד בעיני עצמו, 
היו אלה שעות קבלת הקהל, הרב  וביקש לשוחח עם הרב. לא  הגיע אל הבית 
ברציפות  ולומד  מופתי,  בריכוז  הגמרא  על  רכון  בלימודו,  שקוע  היה  אלישיב 
הסבירה   – הלימוד!'  באמצע  הרב  עכשיו,  להיכנס  תוכל  'לא  הפסקה.  וללא 

הרבנית, לנוכח גבותיו המתגבהות של הנכבד...

'וכי מה יקרה אם הרב יפסיק דקה או שתיים?' – שאל הלה בעזות מצח, וחמתו 
בערה בו. 'איך ניתן להשיב את פניי ריקם? הלא באתי ממרחק, ואני יהודי נכבד. 
יתפנה נא הרב לכמה דקות, אותן ישלים אחר כך, ויענה לשאלתי. מה יקרה? הוא 

לא יכול להפסיק לרגע?!'

הרבנית שמעה, וליבה סער במערבולת שוצפת. היא סירבה להיכנע ללחץ, אבל 
טענתו של הלה כי לא יקרה כלום אם הרב יפסיק לכמה דקות – הסעירו אותה 
מאוד. 'כיצד ניתן לומר כך? וכי יודע הוא מה חשיבות רציפות הלימוד של בעלי 
הרב? כיצד יכול בן אנוש להעלות על שפתיו מילים כאלה?' – תמהה עד מאוד, 

ולא הצליחה להירגע...

ואז, כשהבחינה שהרב אפרתי עדיין תמיה לנוכח סערת נפשה, הסבירה מדוע 
היא כה מתקשה להירגע מהחוויה המטלטלת הזו, וסיפרה: היה זה כמה שנים 
קודם לכן. הרבנית בישלה במטבח הבית, ולפתע פתאום התלקחה האש שבערה 
על הכיריים, ולשונות הלהבות נתפסו במגבת שעמדה בסמוך, עד שהתלקחה לה 
דליקה של ממש. הכל החל לבעור מסביב, הרבנית נבהלה כהוגן, ובאותה עת – 

ישב בעלה בחדר הסמוך והגה בתורתו...

וכי  האש?  את  לכבות  לי  לסייע  שיבוא  מלימודו  להפסיקו  דעתי  על  עלתה  'וכי 
הבהלה שאחזה בי – הביאה אותי לקרוא לו? חלילה וחס! הרי הוא יושב ולומד! 
השריפה התלקחה, הייתי מבוהלת ואחוזת חרדה, ולא עלה בדעתי הרעיון להפריע 

לו בלימודו. הרי הוא באמצע ללמוד, איך אפשר להפריע?!?!?! 

נעשה לי נס באותה עת, שלבסוף האש הלכה וכבתה מאליה, שכן אינני יודעת איך 
יכולתי להילחם בי בכוחות עצמי. אבל האיש שהיה כאן קודם – הוא באמת חושב 
שאני אפריע לרב מלימודו? הרי עבור שריפה שבערה בבית לא העזתי להפריע לו, 

אז עבורו?! הרי הרב יושב ולומד עכשיו, איך אפשר להפריע?!' – סיכמה בכאב...

אין  ערך,  יקרות  שעות  הן  בתורה,  והוגה  יושב  יהודי  בהן  השעות  בא:  וללמדנו 
דומה להן. הרי בשעות הללו הוא מחובר לבורא עולם, עוסק בתורתו, ונותן התורה 
יושב ולומד עמו. איך בכלל ניתן להעלות על הדעת להפסיק בעיצומה של שעת 
הלימוד? הרי זו שעה יקרה מפז, בה אנו עוסקים בערך היקר לנו מכל – בתורת ה' 

האהובה, איך ניתן לעצור?!

אחים יקרים! בימים אלה, כשאנו מבקשים לצאת מכל מיצר לגאולה נצחית, הבה 
נאמץ את הדרך הזו, את החשיבה הזו. שעת הלימוד היא שעה יקרה, רגעי הלימוד 
הם רגעי חיבור עם אבא שבשמים, רגעים בהם אנו שוקעים בתורתו, חבוקים בין 
ידיו, עוסקים באוצר הכי קרוב ללבו. וככל שנייקר את הרגעים הללו ונקפיד על 
רציפותם ואיכותם - כך נזכה שהלימוד שלנו ישמש כמנוף להוציאנו מכל צרה, 

לגואלנו מכל גלות, לשחררנו מכל מיצר לחיים טובים ומאושרים!

שלושה אמבולנסים שלא הפריעו...
מנקיי הדעת שבירושלים של מעלה, היה הרה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל. הוא נודע 
היה בהתמדתו  בזקנותו לא פסק מלימוד התורה, מפורסם  כדמות מופת, שגם 

המופלאה. כך גם בערב בהיר אחד, כשקרה מה שקרה...

בני ביתו חשו  ונפל ארצה, נחבל ברגלו.  זקן מופלג, מעד  זלמן, שכבר היה  רבי 
אליו, ומיד הבחינו כי מדובר בפציעה של ממש, שמחייבת טיפול רפואי דחוף. 
גם כשהגיע האמבולנס  הוציא בדל אנחה מפיו,  ולא  זלמן התייסר במכאובו  ר' 

שפינה אותו לבית החולים ביללות סירנה רמות...

הוא הגיע לבית החולים, ושם הוכנס לסידרת בדיקות מקיפות. הרגל צולמה מכל 
עבריה, והתברר כי מדובר בפגיעה קשה ומורכבת, שמחייבת ניתוח דחוף להצלת 
יכולת ההליכה. הרופאים הסבירו לבניו של ר' זלמן על אופי הפציעה ומורכבות 
ומתמיד  משניות  פה  בעל  משנן   - הרף  ללא  ממלמל  זלמן  ר'  ובעוד  הניתוח, 
בלימוד התורה, הרופאים ובניו דנו באפשרויות שלפניהם, והחליטו להעביר את 

אביהם לבית חולים אחר...

אל  הנערץ  אביהם  עם  עלו  זלמן  ר'  של  ובניו  נוסף,  אמבולנס  הוזמן  מהר  חיש 
האמבולנס, כשהם מביאים עימם את כל המסמכים הרפואיים ודנים בעניין הניתוח 
הדחוף שאביהם חייב לעבור. גם עכשיו ר' זלמן לא התערב בשיחתם כלל וכלל, 
שקוע היה בלימודו - משנן מסכתות משניות בעל פה בזו אחר זו. כשהגיעו לבית 
החולים שוב עבר ר' זלמן מסכת בדיקות ובירורים, ואז קראו הרופאים לבניו והחלו 

מסבירים את המצב לאשורו...

ר' זלמן אפילו לא היטה אוזן. בניו מדברים עם הרופאים על הרגל שלו, אבל הוא 
- שקוע בעולם אחר, עובר במרץ ממסכת אחת לרעותה, משנן עוד מסכת ועוד 
בניו  ומבארים, משיבים לשאלות שמעלים  מסכת בעל פה. הרופאים מסבירים 

ומפרטים דרכי טיפול, ור' זלמן שקוע בלימודו...

לבסוף, החליטו הבנים להעביר את ר' זלמן לבית חולים אחר, שם יש רופא מנתח 
מומחה נודע, שניתן לקוות שיוכל להוביל את הניתוח בהצלחה רבה ולרפא את רגלו 
של אביהם. שוב הוזמן אמבולנס, שוב עלו עליו הבנים הנושאים את אביהם, ושוב 
יצא האמבולנס בדרכו לבית החולים בו עובד המנתח הבכיר. בניו של ר' זלמן שוחחו 
אודות הרופא המומחה ויכולתו, ור' זלמן שקוע במסכת נוספת - אותה הוא משנן 

בעל פה, אינו מקשיב, אינו מגיב, אינו משיב לכל המתחולל מסביבו...

בבית החולים השלישי אליו הובהל הוא שוב נבדק, הרופא המומחה הגיע, והחלו 
בהכנות לניתוח. ר' זלמן שוכב על המיטה מיוסר וחסר כוחות, תשוש וכאוב, ופיו 
מוסיף למלמל במרץ פרקי משניות, הוא חוזר עליהן שוב ושוב. ואז, אחד מנכדיו 

שכבר לא הצליח להסתיר את תמיהתו, פנה אליו ושאל:

בשלושה  מיטלטלים  אנו  האחרונות  בשעות  הרי  להבין.  מתקשה  אני  'סבא, 
אמבולנסים, ביקרנו כבר בשלושה בתי חולים, ראינו כעשרה רופאים, צילמו את 
רגלך הפצועה כמה וכמה פעמים, ניתנו אינספור הסברים, דרכי טיפול ואפשרויות 
מרכז  היא  העניין,  בלב  העומדת  שהיא  שלך,  הרגל  בגלל  קורה  זה  וכל  לניתוח, 
הסיפור. ואתה, סבא, כל הזמן הזה מוסיף ללמוד במרץ, לא עוצר ולא שואל, לא 

מפסיק ולא מתעניין. איך זה יכול להיות?!' - שאל הנכד בפליאה.

'נכדי היקר, מכיר אני את  ור' זלמן, בפנים מאירות ומחייכות, השיב לו על אתר: 
בניי היטב, יודעני בהם שהם עושים הכל כדי להחיש את רפואתי בצורה הטובה 
ביותר. אני סומך עליהם בעיניים עצומות, שהם בודקים כל דרך טיפול באופן הכי 
טוב, פועלים כדי להביא אותי לניתוח הנכון ביותר בס"ד, ומתאמצים כדי שכל זה 

יקרה כמה שיותר מהר. 

כיצד  מוסיף?  היה  זה  מה   - להתערב  כדי  מלימודי  מפסיק  שהייתי  לעצמך  תאר 
זה היה תורם? מה יכולתי לסייע? - הרי הם עושים הכל למעני, דואגים לי כל כך, 
ואני אסיר תודה להם על כך. למה שאתערב בעניין, שעה שאני יכול בשעות הללו 
להספיק ללמוד מסכתות בעל פה, כשאני יכול להיות שקוע עכשיו בלימוד התורה 

בהתמדה בלי הפרעה?!

כל השעות הללו בהן רגלי על שולחן הדיונים, וגם בהמשך - כשתעלה על שולחן 
הניתוחים, הן שעות יקרות מפז, בהן אני יכול להגות בתורה, לחזור ולשנן, להיות 
שקוע בלימוד. לא חבל לאבד את כל זה עבור בירור דברים בעלמא - שאין לו כל 
תועלת? לא כואב הלב לכלות זמן יקר בדיבור על הרגל, במקום לשנן בשעות כאלה 
לתורה  ולהתחבר  חיים  קנייני  עכשיו  לקנות  יכול  אני  הרי  הרגל'?  'כיצד  פרק  את 

מתוך לימוד רצוף - ואת זה אני מבקש לעשות!'

והנכד, נפעם ונרגש, חרט את הדברים בזיכרונו, ומפיו הם פורסמו ע"י המשפיע הגה"צ 
רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א כדי ללמדנו: שעה של לימוד תורה בהתמדה, יש לה 
ערך, חשיבות ומשמעות – גדולים לאין ערוך מכל נכס אחר. ככל שיהודי ושב ולומד 
תורה בהתמדה, ככל שהוא עמל להופכה ללימוד רצוף, ככל שהוא מתאמץ להתעלם 
מרעשי רקע ולהיות ממוקד בתורת ה' האהובה - כך הוא זוכה להתחבר לנותן התורה 

ולרכוש קניינים בתורה הקדושה, כך הוא זוכה להתעלות.

עינינו  לנגד  נראה  הבה  רצוף,  בלימוד  קושי  או  ניסיון  של  רגע  בכל  יקרים,  אחים 
את דמותו של רבי זלמן בריזל שוכב במיטה, מיוסר וכאוב, רופאים רוכנים מעליו 
ומבהילים אותו מאמבולנס לאמבולנס ומבית חולים אחד למשנהו, ובכל זאת הוא 
לא מפסיק מלימודו, לא שואל ולא מברר, שקוע הוא במה שחשוב באמת: בלימוד 

התורה בהתמדה וברציפות!

ברציפות  וללמוד  הלימוד  תוך  אל  לשקוע  כזו,  חיים  דרך  לעצמנו  שנסגל  וככל 
מסביב,  והמפריעים  העולם  דאגות  מכל  נשכח  הלימוד  שבשעת  ככל  ובהתמדה, 
ונהיה  מהטלפון הנייד ועדכוני החדשות, מדאגות הפרנסה והסידורים המטרידים, 
שקועים אך ורק בתורה ונהגה בה ברציפות - כך נזכה שלימוד התורה יחלץ אותנו 
אושר  מלאי  וחיים  ובעיה,  דאגה  מכל  עולם  חירות  לנו  ויעניק  ומיצר,  צרה  מכל 

ושמחה תמיד!



מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

טֹוָבה ְזָעָקה ֶאָחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעתָם 
ֶאל ָהֱאקים ִמן ָהֲעבָֹדה; ַוִּיְׁשַמע ֱאקים ֶאת ַנֲאָקָתם" 

(ב כג-כד)

ָה'אֹור  ֵּבֵאר  ָהֲעבָֹדה"  "ִמן  ַהִּמִּלים  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש: 

ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאְנָחָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ְוא  ְעּבּוד  ַהּׁשִ ַצַער   ִמּתֹו  – ָהֲעבָֹדה"  "ִמן  ָהְיָתה 
ִהְתַקְּבָלה  זֹאת  ְּבָכל   ,ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ָהֲערּוָכה  ִּכְתִפָּלה 
ֶאל  ַׁשְוָעָתם  "ַוַּתַעל  ְּבַרֲחִמים:  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלָתם 

ָהֱאִקים". 
ֵמָראֵׁשי  ְפִריד  ִיְצָחק  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ִּבְרכֹות  ֵסֶדר   ֶׁשְּבתֹו ַהִּסָּבה  ֶאת  וֹולֹוזִ'ין  ְיִׁשיַבת 
"ְׁשַמע  ְּבַפְׁשטּות:  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה 
ּוַבָּקָׁשֵתנּו';  ְּתִפָּלֵתנּו  'ְׁשַמע  ְמָפְרִטים:  ְוֵאיֶנּנּו  קֹוֵלנּו", 
ְּכִפי ֶׁשָאב ַהּשֹׁוֵמַע ֶאת ַזֲעַקת ְּבנֹו, ַאף ִאם זֹו א ֻּכּוְָנה 
ְּכַלָּפיו, ְּבַוַּדאי א ַיֲעמֹד ִמֶּנֶגד ֶאָּלא ְיַמֵהר ְלֶעְברֹו ְּכֵדי 
ֵמָאִבינּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַזֲעָקתֹו,  ִסַּבת  ֶאת  ְלָבֵרר 
עֶֹמק   ִמּתֹו ּבֹוַקַעת  ַזֲעָקֵתנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  ַמִים:  ֶׁשַּבּׁשָ
"ְׁשַמע  ָאָּנא   ,ְּכַלֶּפי אֹוָתּה  ְמַכּוְִנים  ְוֵאיֶנּנּו  ָצָרֵתנּו 
קֹוֵלנּו" – ַהְקֵׁשב ְלקֹול ַזֲעָקֵתנּו 'ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים' 

ְוהֹוִׁשיֵענּו.
ֶמֶסר  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָלַמד  ִפיגֹו  ֲעַזְרָיה  ַרִּבי  זֹאת,  ְלֻעַּמת 

:ָהפּו
 – ָהֲעבָֹדה"  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  ֲאֶׁשר:  עֹוד  ָּכל 
א ֶנֶעְנָתה ַזֲעָקָתם, אּוָלם ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו "ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַאַחת  ְזָעָקה  ִכּּוְנּו  ַּכֲאֶׁשר   – ָהֱאקִים"  ֶאל  ַׁשְוָעָתם 
ְּכַלֵּפי ה' ִיְתָּבַר, הֹוִעיָלה ָלֶהם ְזָעָקה זֹו יֹוֵתר ֵמֲאָנחֹות 
ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע  ּוִמָּיד:  ָהֲעבָֹדה",  "ִמן  ֶׁשֶּנֶאְנחּו  ַרּבֹות 

ֶאת ַנֲאָקָתם..."
'אֹור ַהַחִּיים'; 'ִּביָנה ְלִעִּתים' ְּדרּוׁש סֹב; 'ִנְטֵעי ֵאיָתן' ְׁשִביַעאי עמ' יח

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַנֲענּו יֹוֵתר ִמְּכֵדי ְּתִפָּלָתם
ֶאת  ֱאִקים  ַוִּיְזּכֹר  ַנֲאָקָתם  ֶאת  ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע 
ֱאקִים"  ַוֵּיַדע  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֱאקִים  ַוַּיְרא  ְּבִריתֹו...; 

(ב כד-כה) 

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִיְרְמָיהּו ְפֶלְנְסֶּבְרג ָאָב"ד ַׁשאִקי: 
ֶׁשל  ַזֲעָקָתם  ָאְמָנם   – ַנֲאָקָתם"  ֶאת  ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע 
 ִמּתֹו ַהָּבָאה  'ְנָאָקה'  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהַּצַער, ַּבֲאֶׁשר א ִּבְּקׁשּו ָּבּה ֶאָּלא ֶׁשּיּוַסר ֵמֲעֵליֶהם 
ְעּבּוד, אּוָלם "ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ְּבִריתֹו...  קִֹׁשי ַהּׁשִ

ַהְרֵּבה  ִעָּמם  ּוְלֵהיִטיב  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ִּכי  ֱאִקים"  ַוֵּיַדע 
ַלֲאבֹוֵתיֶהם.  ִּבְבִריתֹו  ֶׁשִהְבִטיַח  ּוְכִפי   ,ִמָּכ יֹוֵתר 
ְלִפיָכ ִמְּלַבד ֶׁשְּיַקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְוָיִסיר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת עֹל 
ְעּבּוד, ַאף ָעִתיד הּוא ְלהֹוִציָאם ְּבָיד ֲחָזָקה ֵמֶאֶרץ  ַהּׁשִ

ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹוָתם ְלֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. 
'ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו' 

ְּבָרָכה ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ְּבָרָכה
ִּכי   ַרְגֶלי ֵמַעל   ְנָעֶלי ַׁשל  ֲהם  ִּתְקַרב  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא" (ג ה)
ַהְּפׁשּוָטה  ַהּתֹוֶעֶלת  ִמְּלַבד  ִּכי  ַחִּגיז  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּכַתב 
ִמֵּביתֹו  ָלֵצאת  ָיכֹול  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ַּבַּנֲעַלִים,  ֶׁשֵּיׁש 
ּוְלַהֵּל ְלָכל ִעְנָיָניו, ֵיׁש ָלֶהן ּתֹוֶעֶלת נֹוֶסֶפת ּוְמֻיֶחֶדת. 
ָלֲאָדָמה  ָהָאָדם  ַרְגֵלי  ֵּבין  ַמְפִסיקֹות  ֶׁשֵהן   ְּבָכ ְוזֹאת 
ַּכָּכתּוב  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבֶחְטאֹו  ֶׁשִּנְתַקְּלָלה 
 ְלִפיָכ  ."ַּבֲעבּוֶר ָהֲאָדָמה  "ֲארּוָרה  יז):  ו  (ְּבֵראִׁשית 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַמד מֶֹׁשה ַעל 'ַאְדַמת קֶֹדׁש' ֶׁשֵאיָנּה ִּבְכַלל 
 ְנָעֶלי "ַׁשל  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  הֹוָרה  ַהְּקָלָלה, 

."ֵמַעל ַרְגֶלי
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדינֹוב 
ַחר ִּתְּקנּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות  ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
'ֶׁשָעָׂשה  ס ב) ְלָבֵר ַעל ַהִּמְנָעִלים ֶׁשְּלַרְגֵלינּו ְּבָלׁשֹון: 
ִלי ָּכל ָצְרִּכי', ַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָלׁשֹון זֹו ִמְׁשַּתַּמַעת יֹוֵתר 

ִּכְבָרָכה ְּכָלִלית ַעל 'ָּכל ְצָרֵכינּו'.
'ָּכל  ֶזהּו  ָאֵכן,  ִּכי,  ב  ְלַיּׁשֵ ֶאְפָׁשר  ַחִּגיז  ַמֲהָר"ם  ְלִדְבֵרי 
ְוִלְדּבֹק  ֵמַהְּקָלָלה  ְלִהְתַרֵחק   – ָהָאָדם  ֶׁשל  ָצְרּכֹו' 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ַהַּנֲעַלִים  ֶׁשִּבְנִעיַלת  ִנְמָצא  ַּבְּבָרָכה. 
ָּכל  ָלָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ְּכִאּלּו  ֵמַהְּקָלָלה,  ָהָאָדם  ִמְתַרֵחק 

'ִמְׁשַנת ֲחָכִמים' סי' רכא; 'ַאְגָרא ְּדִפְרָקא' אֹות דשָצְרּכֹו.

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּטֶמאָנה ָיֶדי 'ַׁשל ְנָעֶלי'
ִּכי   ַרְגֶלי ֵמַעל   ְנָעֶלי ַׁשל  ֲהם   ִּתְקַרב  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא" (ג ה)
ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה (מ א) מּוָבא ֶׁשַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִּתֵּקן 
ַלּדּוָכן  ַיֲעלּו  ְּבֶטֶרם  ַנֲעֵליֶהם  ֶאת  ֶׁשַּיְחְלצּו  ַלּכֲֹהִנים 
(או"ח  ֵהיֵטב'  ַה'ָּבֵאר  ָּפַסק   ָּכ  ִמּתֹו ָהָעם.  ֶאת   ְלָבֵר
ֲעִלָּיָתם  ֶטֶרם  ְיֵדיֶהם  ֶׁשָּנְטלּו  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשַעל  ו)  קכח 
ַלּדּוָכן, ְלַהְקִּפיד ַלֲחץ ֶאת ַנֲעֵליֶהם ִמְּבִלי ָלַגַעת ָּבֶהן, 

ִנית.  ֶׁשִאם א ֵּכן ִיְצָטְרכּו ִלּטֹל ְיֵדיֶהם ַּבּׁשֵ
ַרִּבי ְראּוֵבן ַמְרָּגִלּיֹות ֵהִביא ֶרֶמז ַלֲהָלָכה זֹו ֵמַהָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְּבֶדֶר ְּכָלל קֹוֵראת ַהּתֹוָרה ִלְפֻעַּלת ֲהָסַרת ַהַּנֲעַלִים – 
אּוָלם  ַנֲעלֹו".  ט): "ְוָחְלָצה  כה  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  'ֲחִליָצה', 
ְּבָלׁשֹון: "ַׁשל",  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הֹוָרה  ָּכאן 
ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ַהְׁשֵל ֶאת "ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי" ִמְּבִלי 
ְלַדֵּבר  ְּכֵדי   ָיֶדי ִלּטֹל   ִּתְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָּבֶהן,  ָלַגַעת 

'ֶנֶפׁש ַחָּיה' קכח ג ִעִּמי.

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּבָרָכה
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה ֵל ְלָׁשלֹום" (ד יח)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (סד א) ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשַהִּנְפָרד ֵמֲחֵברֹו 
ַאל יֹאַמר לֹו "ֵל ְּבָׁשלֹום", ֶאָּלא "ֵל ְלָׁשלֹום". ֶׁשֲהֵרי 
ְוִהְצִליַח,   ָהַל ְלָׁשלֹום"   ֵל" ִיְתרֹו:  לֹו  ֶׁשָאַמר  מֶֹׁשה 
ְּבָׁשלֹום"   ֵל" ָאִביו:  ָּדִוד  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַאְבָׁשלֹום  ְוִאּלּו 
(ְׁשמּוֵאל ב' טו ט) ָהַל ְוִנְתָלה ְּבַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ָּבִאיָלן ַעד 

ֶׁשָּבא יֹוָאב ַוֲהָרגֹו.
ֶלַקח ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכאן ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדפֹוִניֶבז' ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל 

ְלִויְנְׁשֵטיין:
ַעד  ְּבָרָכה,  ֶׁשל  ּכָֹחּה  הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ּוְראּו  ְצאּו 
ְּכֵדי ָּכ ֶׁשַאף ְלאֹות ַאַחת ָּבּה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ַמְכִריָעה; 
ִיְתרֹו  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ַמְׁשָמע  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה: "ֵל ְּבָׁשלֹום", ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּכּוֵן 
ְּבַדְרּכֹו  ָחִליָלה  ְלִהָּכֵׁשל  ָעלּול  מֶֹׁשה  ָהָיה  ְלטֹוָבתֹו, 
אֹוֵמר  ָּדִוד  ָהָיה  ִאּלּו   ,ּוֵמִאיָד ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת  ִלְגאֹל 
ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָהָיה  ָיכֹול  ְלָׁשלֹום"   ֵל" ְלַאְבָׁשלֹום: 
ָאִביו  ָּדִוד  ַאַחר  ִלְרּדֹף  ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשָהָיה  ַאף  ְׁשֵלָמה, 

ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון 'ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל' עמ' תקצחְלהֹוְרגֹו.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
נחֹות

ׁשועת

ני ּפְ ם
ֵמֵאיָמַתי זֹוֶכה ַהָּקָטן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

ַהָּגדֹל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ַהֶּזה ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה" (ג ג)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קי ב) הּוְבאּו ַּכָּמה ֵּדעֹות ֵמֵאיָמַתי 
זֹוֶכה ַהָּקָטן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ּוֵביֵניֶהן: ְלַרִּבי ֵמִאיר 
ָעה  ִמּׁשָ ִיְצָחק  ַּבר  ַנְחָמן  ּוְלַרב  ָאֵמן,  ֶׁשעֹוֶנה  ָעה  ִמּׁשָ

ֶׁשִּנּמֹול.
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ֵאּלּו  ְלֵדעֹות  ֶרֶמז 
"ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה" – ֵאיזֹו ְזכּות עֹוֶמֶדת ָלָאָדם 
ִלְזּכֹות ְּבַחֵּיי ֶנַצח? ִּבְזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 
ָראֵׁשי   – 'ִמיָלה'  ִמְצַות  ּוִבְזכּות  ָּנא",  ָאֻסָרה  "ֹמֶׁשה 

ֵּתבֹות: "ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה".
'ַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא' עמ' פה

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ 364ּפָ תשפ"א

ְּבֵני ֱאמּוִנים: ַמְׁשִליִמים ְּבָאֵמן – ָּכל ְּבָרָכה.

"ְּכִתיב (ִמְׁשֵלי ג כז): 'ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל 
ָיְד ַלֲעׂשֹות'; ָמה ְמאֹד ָצִרי ִלָּזֵהר לֹוַמר ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול 
ָרם. ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּיֹוֵדַע ָּבֶהם ֶׁשֲחֵפִצים ַלֲענֹות ַאל 
ִיְמַנע טֹוב ֵמֶהם, ְולֹו ִּתְהֶיה ְצָדָקה יֹוֵתר ִמֶּמָּנה, ִּכי ָּגדֹול 
ַוֲעֵליֶהם  ִעָּלָאה  ִיְתַקֵּלס  ְוָהעֹוֶנה   ּוֵמַהְּמָבֵר ַהְּמַזֶּכה... 

ָתבֹא ִּבְרַּכת טֹוב".
               ('ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ָאֵמן)

"ַאל ִּתְמַנע
   טֹוב 

     ִמְּבָעָליו"
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ש.  ִמיָכֵאל  ַרִּבי  הרה"ג  ֶאת  ַּכּיֹום  ִּתְפְּגׁשּו  ִאם 
ְׁשִליָט"א, א ּתּוְכלּו ְלַהֲאִמין ִּכי ֵמֲאחֹוֵרי ְּדמּותֹו 
ַהְּמַׁשֵּלב  ַמְפִעים  ַחִּיים  ִסּפּור  ִמְסַּתֵּתר  ַהְּצנּוָעה 

ָעָבר ְוהֶֹוה ְּכֶאָחד.
ְּבָׁשִנים  ֲעָׂשרֹות  ִמֶּזה  עֹוֵסק  ש.  ִמיָכֵאל  ָהַרב 
ַלֲאִביֶהם  ּתֹוִעים  ָּבִנים  ְּבֵקרּוב  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
ּוְבכֹחַ  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ַּכֲאֶׁשר  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ
ִאיִׁשּיּותֹו ַהּכֹוֶבֶׁשת הּוא זֹוֶכה ְלַהְצָלָחה ְמֻיֶחֶדת 
ְּבִמיָנּה. ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָּבִּתים ֶנֱאָמִנים ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשַעד  ַרִּבים  ְצִעיִרים  ְּפִעילּותֹו.  ִמּכֹחַ  ָלקּום  ָזכּו 
ִהיא,  ָמה  ַיֲהדּות  ָיְדעּו  א  ּבֹוֵגר  ְלִגיל  ְלַהִּגיָעם 
ֵהם ַּכּיֹום ָראֵׁשי ִמְׁשָּפחֹות ֲעֵנפֹות, ַאְבְרֵכי ֶמִׁשי, 

אֹוֲהֵבי ּתֹוָרה ּוְמַדְקְּדִקים ְּבִמְצוֹות – ִּבְזכּותֹו.
ִסּפּורוֹ  ַּגם  ֵהם  ֲחִניָכיו  ֶׁשל  ִסּפּוֵריֶהם  ִּתְרצּו,  ִאם 

ָהִאיִׁשי.
ָהַרב ִמיָכֵאל נֹוַלד ְּבָמרֹוקֹו ּוְלַאַחר ֶׁשָעָלה ָלָאֶרץ 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ב  ִהְתַיּׁשֵ ֶׁשַבע,  ְּבִגיל  ִּבְהיֹותֹו 
ׁשֹוֶמֶרת  ָהְיָתה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַהָּצפֹון.  ֵמָעֵרי  ְּבַאַחת 
ָמסֶֹרת, אּוָלם ְּכמֹו ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות ִמּסּוָגּה, א 
 ּתֹוָרִני. ָּכ ַח ֶאת ְּבָנם ְלִחּנּוֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם ִלְׁש
ַבע ְּכֶׁשהּוא ְמֻנָּתק ֵמַהּוַי ּתֹוָרִני  ָּגַדל ַהֶּיֶלד ֶּבן ַהּׁשֶ

ָראּוי ִלְׁשמֹו.
ְּכמֹו  ִסְפרֹו  ְּבֵבית  הֹוִפיעּו  ו',  ְּבִכָּתה  ִּבְהיֹותֹו 
ַמִים ְׁשַנִים ֵמָראֵׁשי ַה'ְּפִעיִלים' ֶׁשל  ַמְלָאִכים ִמּׁשָ
אֹוָתם ָיִמים, ְוֵהֵחּלּו ִּבְפִעילּות ְנבֹוָנה ֶׁשַּתְכִליָתּה 
ַלֲחׁשֹב  ְוַהַּתְלִמיִדים  ַההֹוִרים  ֶאת  ְלַׁשְכֵנַע  ָהְיָתה 
ּתֹוָרִני   ְלִחּנּו ְּבֵניֶהם  ֶאת  ּוְלַהֲעִביר  ֲעִתיָדם  ַעל 

ָראּוי.
ֲאִפּלוּ  ָאמּור  ָהָיה  א  ְמֻיָּדֵענוּ,  ִמיָכֵאל,  ַהֶּיֶלד 
ִלְׁשמַֹע ַעל ְּפִעילּות זֹו, ֶׁשֵּכן ִהיא ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת 
ְקִרי  ַהְּגבֹוָהה,  ְכָבה  ֵמַהּׁשִ ְלַתְלִמיִדים  ְוַרק   ַא
מּוָעה  ִּכּתֹות ז' ְוח'. אּוָלם ִהְתַּגְלְּגָלה ְלָאְזָניו ַהּׁשְ
ְּבִלּבוֹ.  ָחבּוי  ְיהּוִדי  ֵמיָתר  ְועֹוְרָרה  ַהְּפִעילּות  ַעל 
ֵהֵחל  ַמּדּוַע,  ָיִבין  ַעְצמֹו  הּוא  ֶׁשַאף  ִמְּבִלי   ,ְוָכ

ִלְבעֹר ּבֹו ָרצֹון ִלְלמֹד ּתֹוָרה.
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ֵמַהְּפִעיִלים  ְלֶאָחד  ָּפָנה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֵסרּוב  ַנֲעָנה  ּתֹוָרִני,  ְלמֹוָסד  ַלֲעבֹר  לֹו  ֶׁשְּיַסֵּיַע 
ְרׁשּות  ִקְּבלּו  ַרב  ֶׁשְּבקִֹׁשי  ַהְּפִעיִלים  מּוָבן; 
ְלִהָּכֵנס ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהֵּסֶפר ִּבְתָנִאים ַמְגִּביִלים, 
ַהְּכָלִלים  ַּבֲהָפַרת  ְּפִעילּוָתם  ֶאת  ְלַסֵּכן  ָרצּו  א 

ֶׁשֻהְּצבוּ ִּבְפֵניֶהם.
ֵהֵחל  הּוא  ְלִהְתָיֵאׁש.  ָחַׁשב  א  ִמיָכֵאל  אּוָלם 
ִלְצעֹק ּוְלִהְתַעֵּקׁש ֶׁשַּגם הּוא רֹוֶצה ַלֲעבֹר ִלְלמֹד 
ְּבמֹוָסד ּתֹוָרִני. ַאט ַאט ִהְתּפֹוְגָגה ִהְתַנְּגדּוָתם ֶׁשל 
ְלִהְצָטֵרף  ִאּשּׁור  ִקֵּבל  הּוא  ּוְלַבּסֹוף  ַהְּפִעיִלים, 
ִמָּכל  ְיָלִדים  ִהְׁשַּתְּתפּו  ּוָבּה  ֶׁשִאְרְּגנּו,  ַלַּקְיָטָנה 
ִהְתָּבֵרר  ַלַּקְיָטָנה  ַהִּגיעֹו  ִעם  ָהָאֶרץ.  ַקְצוֹות 
ִסְפרֹו  ֵּבית  ַּתְלִמיֵדי  ִמָּכל  ַהָּיִחיד  ָהָיה  הּוא  ִּכי 

ֶׁשִהְׁשַּתְכֵנַע ַלֲעבֹר ְלִחּנּו ּתֹוָרִני.
ְּבאֹוָתּה ֵעת ִהְסִּכימּו ַּגם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִעם ַהַּצַעד 
ֶׁשָעָׂשה, ִאם ִּכי ַּבֲחָׁשׁש ָּגדֹול, ִמּתֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֶאת 
טֹוָבתֹו. ָמה ַּגם ֶׁשְּמַנֲהֵלי ַהּמֹוָסד ַהּתֹוָרִני ֶׁשֵאָליו 
ַלְּדִריׁשֹות  ַעְצָמם  ְלַהְתִאים  ִהְׁשַּתְּדלּו  ִנְכַנס 
ָהָיה  ִנְרֶאה  ּוֵביְנַתִים  ַההֹוִרים,  ֶׁשל  ַהִּלּמּוִדּיֹות 
סּוָגה  ַהּתֹוָרה  ְלעֹוַלם  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ִּכי 

ַּבּשֹׁוַׁשִּנים.
ִמֵּכן;  ְלַאַחר  ִּכְׁשָנַתִים  ִהְתחֹוֵלל  ֶׁשַהִּמְפֶנה  ֶאָּלא 
אַֹרח  ַהְּמַנֵהל  ְלַנַער  ְוָהָיה  ָּגַדל  ֶׁשְּכָבר  ְלִמיָכֵאל 
ָנה ַהָּבָאה  ַחִּיים ֲחֵרִדי ַלֲחלּוִטין, ָהָיה ָּברּור ֶׁשַּבּׁשָ
הּוא ַמְמִׁשי ִליִׁשיָבה ֲחֵרִדית. ָלֵכן, הּוא ֻהְפַּתע 
ְּבתֶֹקף   ְלָכ ִמְתַנְּגִדים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִּכי  ְלַגּלֹות 
ַּדְוָקא   ַמְמִׁשי הּוא  ִּכי  ָּברּור  ָהָיה  ִמִּצָּדם,  ַרב. 
ֶאת  ְלַמּצֹות  יּוַכל  ִקּוּו   ָּכ ָׁשם,  ִּתיכֹוִני.  ְלמֹוָסד 
ְוִלְרּכֹׁש  ְׁשִאיָפָתם,  ְּכִפי  ַהְּברּוִכים,  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו 

ִמְקצֹוַע ְמֻכָּבד ֶׁשִאּתֹו יּוַכל 'ִלְחיֹות' ֶאת ַהַחִּיים.
ְוָׁשֵלו,  ָרגּוַע  ּכֹה  ַעד  ֶׁשָהָיה  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  עֹוָלמֹו 
ֵהֵחל ִלְגעֹׁש ְוִלְרעֹׁש: ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ֶׁשל ַהִּמְתָרס 
ְלָכל  ְלַלּוֹותֹו  ֶׁשִהְמִׁשיכּו  ְוַהְּפִעיִלים  הּוא  ָעְמדּו 
אֶֹר ַהֶּדֶר, ְוַעָּתה ִנּסּו ַלֲעזֹר לֹו ְּכֵמיַטב ְיָכְלָּתם 
ְקדֹוָׁשה,  ִּביִׁשיָבה  ִלְלמֹד  ְׁשִאיָפתֹו  ֶאת  ְלַהְגִׁשים 

ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ָעְמדּו  ַהִּמְתָרס  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ּוִמִּצּדֹו 
ֶׁשָּדְרׁשּו ְּבַתִּקיפּות ְלַהֲעִבירֹו ְלמֹוָסד ִּתיכֹוִני.

ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני  ֶׁשל  ָיָדם  ָּגְבָרה  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ּוִמיָכֵאל ָהֳעַבר, ִּכְמַעט ְּבכֹחַ, ְלמֹוָסד ִּתיכֹוִני.

ֶאָּלא ֶׁשִאם ֵאי ִמי ָחַׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַנֵּצַח ֶאת רּוחֹו 
ֶׁשל ַהַּנַער ַהִּגּבֹור, ֲהֵרי ֶׁשַּבֶהְמֵׁש ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי 
ַּפַעם  ָּבַרח  ָהַעְקָׁשן  ִמיָכֵאל  ָמָרה;  ָטעּות  ָטָעה 
 א ֶּדֶר ַאַחר ַּפַעם ֵמַהּמֹוָסד ֶׁשּבֹו ָלַמד, ּוְבֶדֶר
ִהִּגיַע ְלֵבית הֹוָריו. מּול הֹוָריו ָּפַרץ ִמיָכֵאל ִּבְבִכי 

ַמר ְוִהְתַחֵּנן ֶׁשַּיֲעִבירּו אֹותֹו ִליִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה.
ְוֵהם  ְּבֶעְמָּדָתם  ְלִהְתַּבֵּצר  ָּבֲחרּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 
ֶׁשֵהם   ּתֹו ַלִּתיכֹון,  ְּבכֹחַ  אֹותֹו  ְוֶהֱחִזירּו  ָׁשבּו 
ַהִּסּפּור  ִנית.  ַּבּׁשֵ ִלְברֹחַ  ָיִהין  ְלַבל  ָעָליו  ְמַאְּיִמים 
ַעד  ְּפָעִמים,  ֶׁשל  ַרב  ִמְסָּפר  ַעְצמֹו  ַעל  ָחַזר 
ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהִּגיַע ִמיָכֵאל ַלַּמְסָקָנה ֶׁשְּבֶדֶר זֹו א 

יּוַכל ְלַהְגִׁשים ֶאת ְרצֹונֹו.
ִהְמִׁשיָכה  ְּבִלּבוֹ  אּוָלם  ִנְכַנע,  הּוא  חּוץ  ְּכַלֵּפי 
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ִּכי  ֵהִבין  ִמּׁשֶ ָהָרצֹון.  ֵאׁש  ִלְבעֹר 
ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין, ֶהֱחִליט ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּנֶׁשק ַהּטֹוב 
ַהְחָלָטה  ָּגְמָלה  ְּבִלּבוֹ  ַהְּתִפָּלה.  ְּבֶנֶׁשק  ְּביֹוֵתר, 
ָלצּום, ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְזעֹק ַלה' ִּבְתִחָּנה ַעד ֶׁשְּיַרֲחמּו 
ַמִים ְוַיֲעִבירּוהּו ֵמַהִּתיכֹון ֶׁשּבֹו הּוא  ָעָליו ִמן ַהּׁשָ

לֹוֵמד ִליִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה.
ֶאת  ִמְּלַמֵּמׁש  ִאֵחר  א  ְוָהַעְקָׁשן  ַהָּצִעיר  ַהַּנַער 
עֹות  ַהּׁשָ ּוְׁשמֹוֶנה  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ַהְבָטָחתֹו. 
ְלִפיו,  ּוַמְׁשֶקה  ָמזֹון  ִהְכִניס  א  הּוא  ַהְּקרֹובֹות 
ּוְבֶמֶׁש ָּכל אֹוָתן ָׁשעֹות הּוא ַרק ָיַׁשב ְוִהְתַּפֵּלל 

ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַחְּלצֹו ִמֵּמַצר.
ּכֹחֹוָתיו  ִּכי  ָחׁש  ַּכֲאֶׁשר  צֹום,  ֶׁשל  יֹוַמִים  ְלַאַחר 
אֹוְזִלים, ִהִּגיָעה ֵאָליו ַהְּיׁשּוָעה ְּבַמְפִּתיַע. ְנִקיָׁשה 
ִנְראּו  ּוַבֶּפַתח  ַחְדרֹו,  ֶּדֶלת  ַעל  ִּפְתאֹום  ִנְׁשְמָעה 
ּתֹוָרִני.  ְלמֹוָסד  ִנְכַנס  ֶׁשִּבְזכּוָתם  ַהְּפִעיִלים  ְׁשֵני 
ֵמָאז  ֶׁשָחְלָפה  ַהְּתקּוָפה   ְּבַמֲהַל ְלִדְבֵריֶהם, 
ְלַאְּתרֹו.   ֶּדֶר ְּבָכל  ִנּסּו  ֵהם  ַלִּתיכֹון,  ְּבכֹחַ  ֻהְכַנס 
הּוא  ֵהיָכן  ְלַגּלֹות  ִהְצִליחּו  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים 
ִנְמָצא, ָטְרחּו ּוָפנּו ְלַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ּוְׁשָאלּוהּו 
הֹוָרה  ָּגדֹול  אֹותֹו  ְּבכֹחַ.  ְלהֹוִציאֹו  ְלַנּסֹות  ַהִאם 
ַהִּמְׁשָּפָחה,  ִעם  ְּבַהְסָּכָמה  ְוִלְפעֹל  ְלַנּסֹות  ָלֶהם 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ַעָּתה  ָּבאּו  ֵהם  ְלהֹוָרָאתֹו  ּוְבֶהְתֵאם 

רּוחֹו.
ְרוּוָיה  ֶנֶפׁש  ִׂשיַחת  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ְלַאַחר 
ְּבִדְבֵרי ִעידּוד ְוִחּזּוק, ִנְפְרדּו ַהְּפִעיִלים ִמִּמיָכֵאל 
ּבֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ְּכֵדי  ָהגּון  ֶּכֶסף  ְׁשַטר  לֹו  ְוֶהֱעִניקּו 
ִּכְרצֹונֹו. ֵהם א ָחְלמּו ְלֶרַגע ַעד ַּכָּמה ַמֵהר הּוא 
ִנְדֲהמּו  ֵהם  ְלָמֳחָרת  ְּכָבר  ַהִהְזַּדְּמנּות;  ֶאת  ְיַנֵּצל 
ִלְׁשמַֹע ִּכי ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּנַּתן לֹו ְּכֵדי ִלְנסֹעַ 
ְּבַאַחת  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ִהְסִּפיק  ּוְכָבר  ִלירּוָׁשַלִים, 

ֵמַהְּיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ָּבּה.
ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ֻהְפְּתעוּ  א  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְוֵהם  ִלירּוָׁשַלִים,  ַאֲחָריו  ַאף  ָעלּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 

ְמַנִּסים ְלַהְחִזירֹו ְּבכֹחַ ַלִּתיכֹון...
ָעה ְלַסֵּיַע  ִּבְתִחָּלה ָסְברּו ַהְּפִעיִלים ִּכי ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ֻעְבָּדה  ְּבָצְרַפת,  ַלְּיִׁשיָבה  ֵמָהָאֶרץ  ִלְברֹחַ  לֹו 
אּוָלם  ְּגדֹוָלה,  ִלְסָעָרה  לֹו  ִלְגרֹם  ָהְיָתה  ֶׁשְּיכֹוָלה 
ֶאָחד  ַהִּפְתרֹון.  ִנְמָצא  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ְלַבּסֹוף, 
ֲעִקיָפה  ַהְׁשָּפָעה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ָהַרָּבִנים,  ִמְּגדֹוֵלי 
ַהַּפְרִׁשָּיה  ַעל  ָׁשַמע  ִמיָכֵאל,  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַעל 
ַהַּמָּצב.  ֶאת  ִהִּציל  ָהַרָּבה  ּוִבְתבּוָנתֹו  ָהֲעגּוָמה, 
ִהִּגיעּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִעם  ֲאֻרָּכה  ִׂשיָחה  ְלַאַחר 
ְּכֶנֶגד   ְלַהֵּל יּוְכלּו  א  יֹוֵתר  ִּכי  ַלַּמְסָקָנה  ַהָּללּו 

רּוחֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד.
ַּבּתֹוָרה  ַלֲהגֹות  ְוֵהֵחל  ַלְּיִׁשיָבה  ָׁשב  ִמיָכֵאל 
ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה, ַעד ֶׁשָּגַדל ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת, ְוַאף 
ְּבדֹוֵרנּו.  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ְּגדֹוֵלי  ֵּבין  ְלִהָּמנֹות  ָזָכה 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַאַחת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  זֹאת  ְוָכל 

ְלַאַחר ֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין.
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הֹוָדָאה ַעל ִחּדּוׁש ּכֹחֹות ָהָאָדם
ֻהְזְּכָרה  א  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת 
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוְבאּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר 
ֲחִתיַמת  ְלַאַחר  ִנְתְקָנה  ִהיא  ב).  ס  (ְּבָרכֹות 
ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ַהְּגאֹוִנים,  ְיֵדי  ַעל  ַהַּתְלמּוד, 
ְּבָכל  לֹו  ַוֲהָׁשָבָתם  ָהָאָדם  ַהּכֹחֹות  ִחּדּושׁ 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ָנה,  ַהּׁשֵ ְלַאַחר  ּבֶֹקר 
(ְיַׁשְעָיה מ כט): "נֵֹתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ ּוְלֵאין אֹוִנים 
ַהְּגאֹוִנים  ֶׁשִּתְּקנּוָה  ַהִּסָּבה  ַיְרֶּבה".  ָעְצָמה 
ִמְּפֵני  ִהיא  ַהַּתְלמּוד,  ֲחִתיַמת  ְלַאַחר 
ֶׁשָראּו ֶׁשָּיְרָדה ָלעֹוָלם ֲעֵיפּות ְוַתּשּׁות ּכֹחַ, 
ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ְלַתֵּקן  ְלָנכֹון  ָראּו   ּוְלִפיָכ
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשּנֹוֵתן  ְוָהעֹז  ַהּכֹחַ  ַעל 
ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ('ֵסֶדר  זֹו  ְּתִׁשיׁשּות  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 

ַחר).  ִּבְרַּכת ַהּׁשַ

ֶאת  זֹו  ִלְבָרָכה   ִהְסִמי מו)  (או"ח  ַהּטּור 
ַהָּפסּוק  ַעל  ב)  כה  (ְּתִהִּלים  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי 
ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  "ֲחָדִׁשים  כג):  ג  (ֵאיָכה 
ְּבַיד  ִּפָּקדֹון  ַמְפִקיד  ָוָדם  ָּבָׂשר   ;"ֱאמּוָנֶת
ּוְמֻקְלָקל.  ָּבלּוי  לֹו  ַמְחִזירֹו  ְוהּוא  ֲחֵברֹו, 
ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ָהָאָדם ַמְפִקיד 
ָּכל ֶעֶרב ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָידֹו ְּכֶׁשִהיא ֲעֵיָפה, 
ְּכָכל  ּוְרגּוָעה.  ֲחָדָׁשה  לֹו  ַמְחִזיָרּה  ְוהּוא 
ִּכְתֵפי  ַעל  ַהֻּמָּטִלים  ְוַהַּמֲעָמס  ֶׁשָהעֹל 
ְלהֹודֹות  ָעָליו   ָּכ יֹוֵתר,  ְּגדֹוִלים  ָהָאָדם 
ִמְּלַבד  ָנתֹו,  ִמּׁשְ ֶׁשְּבקּומוֹ  ַעל  ִלּבֹו  ִמֶּקֶרב 
ִהְסַּתְּלָקה,  ָהֶאְתמֹול  ִמּיֹום  ֶׁשֲעֵיפּותוֹ 
ִהְתַוֵּסף ּבֹו עֹוד ּכֹחַ ָועֹז ַלֲעסֹק ַּבֲעַמל יֹומֹו 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' נד). 

ִחּדּושׁ  ַעל  ַרק  מֹוִדים  ָאנּו  ֵאין  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ּכֹחֹות  ִחּדּושׁ  ַעל  ַּגם  ִאם  ִּכי  ַהּגּוף,  ּכֹחֹות 
ַהְּנָׁשָמה. ֶׁשֵּכן ַּבַּלְיָלה ֶטֶרם ֶלְכֵּתנּו ִליׁשֹן, 
ַּגם  ֶאָּלא  ַהּיֹום  ֵמֲעַמל  ָעֵיף  ַהּגּוף  ַרק  א 
ּכֹחֹות  ַרק  א  ָנֵתנּו  ִמּׁשְ ְּבקּוֵמנּו  ַהְּנָׁשָמה. 
ֶאָּלא  ּוִמְתַרַעְנִנים,  ִמְתַחְּדִׁשים  ּגּוֵפנּו 
ַּגם  ּכֹחַ  ְונֹוֶתֶנת  ְמַסַּיַעת  ַהֵּליִלית  ַהְּמנּוָחה 
ּבֶֹקר  ְּבָכל  ָלקּום  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ְלִנְׁשָמֵתנּו 
ִרַּנת   – ַחִּיים'  ('ִׂשְפֵתי  ַּתְפִקיֵדנּו  ֶאת  ּוְלַמֵּלא 

ַחִּיים עמ' ס').

ְּבָרָכה ֶׁשֹּלא ֻהְזְּכָרה ְּבִדְבֵרי ֲחָז"ל
 ְלָבֵר ֶׁשֵאין  ֶׁשָּנְקטּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש 
ְלהֹוִסיף  ּכֹחַ  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  זֹו,  ְּבָרָכה 
ְּבָרכֹות ְלַאַחר ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד (ְרֵאה ֵסֶפר 
ְוַאף  ִראׁשֹוִנים,  ַּכָּמה  ְּבֵׁשם  פז  סי'  ְּבָרכֹות  ָהָאגּור 
ָהַרְמָּב"ם א ְּכָלָלּה ְּבֵסֶדר ַהְּבָרכֹות), ְוָכ ָּפַסק 

ְלָחן ָערּו' (או"ח מו ו).  ַה'ּׁשֻ
ְּבָרָכה  ֶׁשָּכְללּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש  ְואּוָלם 
סי'  ְסמַ"ג  (ְרֵאה  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר  זֹו 
ֶׁשָּכַתב  ַרִׁש"י  ַּדַעת  ִלְכאֹוָרה  ִהיא  ְוֵכן  כז), 
(ֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס סי' ה): "ֵאין ָלחּוׁש ִאם הֹוִסיפּו 
ִלְפחֹת,  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  נֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות, 
ַעל   ּוְלָבֵר ְרׁשּות  לֹו  ֵיׁש  ְלהֹוִסיף  ֲאָבל 
ָּכל ְּדָחִביב ֵליּה". ְוָכ ָּפַסק ָהַרמָּ"א (ָׁשם). 
ַהָּב"ח (ָׁשם ד"ה עֹוד ְּבָרָכה ַאַחת) ַאף ַמֲעֶלה 
ִמַּתָּקַנת  ֵאיֶנָּנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ֶאְפָׁשרּות 
ֶהֱעִתיקּוָה  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  ַהַּקְדמֹוִנים, 
ְּבִסּדּוֵריֶהם ַעל ִּפי ִּגְרַסת ַהְּגָמָרא ֶׁשָהְיָתה 

ִלְפֵניֶהם. 
ְסָפַרד  ְּבֵני  ֵאֶצל  ַּגם  ַהִּמְנָהג  ָּפַׁשט  ַּכּיֹום 
ָהֲאִר"י  ּוְכַדַעת  ּוַמְלכּות,  ְּבֵׁשם  ְלאֹוְמָרּה 
ּוְכִפי  פ"ב).  ַהְּתִפָּלה  ַׁשַער  ַחִּיים'  ֵעץ  ('ְּפִרי 
ֶׁשָּכַתב ַהִחידָ"א ('טֹוב ַעִין' סי' ז ד"ה ּוִמַּטַעם): 
ִּבְרַּכת  לֹוַמר  ְקִהּלֹות  ְּבַכָּמה  ט  "ִנְתַּפּׁשֵ
'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ', ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ְּבָרָכה 

ְלָחן ָערּו 'ִנְדֶחה'  ֻּכָּלּה ְמֻחֶּדֶׁשת, ּוָמָרן ַּבּׁשֻ
ָזָצ״ל  ָהֲאִר״י  ְּדַרֵּבנּו  ְּדֵמַאַחר  ָלּה.  ְקִרי 
ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש ְלאֹוְמָרּה ּוֵפֵרׁש סֹוָדּה, ֵּכן ָראּוי 
ַלֲעׂשֹות. ְּדַוַּדאי ִאּלּו ָמָרן ָז״ל ָיַדע ִמְּגֻדַּלת 
ֱהֵוה  ֵּכן  ְלאֹוְמָרּה,  ָאַמר  ְוֶׁשהּוא  ָהֲאִר״י 

ָעִביד עּוְבָדא ְּבַנְפֵׁשיהּ". 

ַמְׁשָמֻעּיֹות נֹוָספֹות ִלְבָרָכה זֹו
ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּנֹוֵתן  ּכֹחַ" –  ַלָּיֵעף  כט): "נֵֹתן  מ 
ַהְּצֵמִאים  ַלַּצִּדיִקים  ָחְכָמה  הּוא   ָּברּו
ַּכָּכתּוב  ַהּתֹוָרה,  ְלִדְבֵרי  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים 
 ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְל (ְּתִהִּלים סג ב): "ָצְמָאה ְל
ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים". ַעל ִּפי 
זֹאת ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהּכֹחַ  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו 
ָּברּו הּוא ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַלְמרֹות ִטְרדֹות 
ַהָּגלּות ('ָיֶפה ַלֵּלב' ֻקְנְטֵרס ַאֲחרֹון או"ח מו ט).

ְיַכּוֵן  "עֹוד  ָּכַתב:  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ְּב'עֹוַלת 
הּוא,   ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ  הֹוָדָאה  ָלֵתת  ָּבֶזה 
ָהָאָדם  ֶׁשַּמְרִּגיׁש  ְּפָעִמים  ֶׁשַּכָּמה  ַעל 
נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַוֲעֵיפּות,  ֻחְלָׁשה 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ְועֹוֵזר  ּכֹחַ  לֹו 
ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ְמאֹד,  לֹו  ַהִּנְצָרִכים  ְּדָבִרים 
 ֵאי ְּבחּוׁש  רֹוֶאה  ּוַמָּמׁש  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְוֵהן 
חּוץ  ִעּמֹו  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ְלֶדֶר ַהֶּטַבע".
ֶׁשֵּיׁש  (ָׁשם)  ַהּיֹום'  ְּב'ֵסֶדר  ָּכַתב  עֹוד 
ְּבַמְׁשָמעּות ַהְּבָרָכה ַּגם ְּתִפָּלה ַעל ֶהָעִתיד 
ַלֲעסֹק  ַחִיל  ַוֲאִזירּות  ּכֹחַ  ָלנּו  "ֶׁשִּיֵּתן   –
ַנֲעצֹר  א  ְוַכּשּׁוָרה  ַּכָּדת  ּוַבִּמְצָוה  ַּבּתֹוָרה 

ַחִיל ֵמֲעׂשֹות ָּכל ַהָּבא ִמָּיֵדינּו".

ִמּקּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח'
ָּכַתב  ו)  ס"ק  מו  (או"ח  ְּתׁשּוָבה'  ְּב'ַׁשֲעֵרי 
ֶאת  לֹוַמר  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ַהּסֹוד  ִּפי  ֶׁשַעל 
ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת 
'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים', ְוֵכן הּוא ְּבִסּדּור ָהֲאִר"י. 
ְלאֹוְמָרּה  הּוא  ַהְּמֻקָּבל  ַהִּמְנָהג  אּוָלם 
ּוְבִסּדּור  ֵׁשָנה'.  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  קֶֹדם 
'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' (עמ' נז) ִהְסִּביר ֶׁשֱהיֹות 
 ְלִפיָכ ַּבַּתְלמּוד,  ִנְזְּכָרה  א  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה 
ַהְּקָצרֹות  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ַאַחר  ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא 
ְוקֶֹדם 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ֶׁשִהיא ְּבָרָכה ֲאֻרָּכה. 
ֶׁשֻהְזְּכרוּ  ַהְּבָרכֹות  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ְּכֵדי  זֹאת 
ְלַאַחר  ֶׁשִּנְתְקָנה  זֹו  ִלְבָרָכה  ַּבַּתְלמּוד, 

ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד. 
ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּיְׂשַמח  ָהַרִּבי  ַעל 
ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ְלָפָניו  ָּבא  ֶׁשַּפַעם  ְמֻסָּפר 
ּפֹוִלין ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָחלּוׁש, ְּבָכל 
ִלְתִפָּלה.  ַּבֲהָכנֹות  ְמאֹד   ַמֲאִרי ָהָיה  זֹאת 
ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשִּמּתֹו ַהְקָּפָדתֹו ֶׁשֹּלא ִלְטעֹם 
ָּדָבר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, א ָהָיה טֹוֵעם ְּכלּום 
ַהּיֹום.  ַּבֲחצֹות   – ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים  ַעד 
ַּכֲאֶׁשר ֵהִעיר לֹו ָהַרִּבי ִּכי ֵמחֹוָבתֹו ִלְׁשמֹר 
ַעל ְּבִריאּותֹו, ֵהִׁשיב אֹותֹו ַרב: "ְמָבֵר ֲאִני 
ּכֹחַ',  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת  ֶאת  ּבֶֹקר  ְּבָכל 

ּוִמָּכ ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת ּכִֹחי".
"ִאם ּכֹה ַמֲעִרי ַאָּתה ֶאת ּכָֹחּה ֶׁשל ְּבָרָכה 
ֻמְסֶּתֶרת,  ְּבתֹוָכָחה  ָהַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו  זֹו", 
ְּבכֹחַ  ִּתְתַאֵּזר   ָּכ ְלִהְתַּפֵּלל.  ָנא  "ַהְקֵּדם 
ּוְגבּוָרה ְּכָבר ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר..." ('ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב' 

עמ' פח). 

ְּתִפָּלה ֶׁשִהְפִריָדה ֵּבין עֹוָלמֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ֶׁשִהְפ ּלה

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ֵעף ּכַֹח' ת 'ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ְ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
רכת 'ַהנ

נִניננִני ּפְ ם 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ – ַעל ֶׁשִהְּנ ֵמִׁשיב ַלּגּוף ֶאת 
ִנְׁשָמתֹו ָהֲעֵיָפה ִמּיֹום ָהֶאְתמֹול ְּכֶׁשִהיא ְרגּוָעה ּוְטעּוָנה ְּבכֹחַ ְמֻחָּדׁש ַלֲעַמל ַהּיֹום. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשְּמַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹות ָהָאָדם ִמֵּדי יֹום ְּבקּומֹו 

ָנתֹו. ִמּׁשְ
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למי אתה מתפלל?

צער משולש

לצביקה היו שני בנים הוא השקיע בהם הרבה מאוד 
ונתן להם הכול. יום אחד 
להם  לתת  החליט  הוא 
הוא  גדול.  כסף  סכום 
מתקשר לכל אחד מהם 
אני  אלי,  "בוא  לו:  ואומר 
מתנה  לך  לתת  רוצה 

מיוחדת".

הבן הגדול והחכם נוסע 
לאבא, והדרך ארוכה, אבל 
כל  אותו.  מעניין  לא  זה 
פסיעה מקרבת אותו אל 
האבא, כל פסיעה מקרבת 
אותו אל המתנה. הוא גם 
יודע כמה אבא ישמח לתת 
לו את המתנה, ויותר ממה 
שהוא רוצה את המתנה, 
הוא פשוט רוצה לשמח את 
האבא. לכן כל רגע בדרך 
הארוכה רק מגדיל לו את 

הגעגועים וההתרגשות.

אבל הבן השני והטיפש נוסע ואומר לעצמו "אני כבר 
נוסע עשר דקות ועוד לא קיבלתי את המתנה, אולי 
אחזור הביתה... אולי אבא בכלל לא רוצה לתת לי... 
אם הוא רוצה לתת לי אז למה הוא לא מביא את 
המתנה עד אלי... כנראה הוא בכלל לא אוהב אותי 

ולא רוצה לתת לי..."

כל רגע בדרך מורט לו את העצבים ומתסכל אותו, 
והוא לבסוף הוא מתייאש וחוזר לביתו בלי המתנה, ועוד 

כועס על האבא שלדעתו החליט להתעלל בו בחינם.

ויותר ממה שהוא מפסיד בעצמו הוא מצער את האבא 
צער משולש. דבר ראשון הוא מצטער מכך שהוא לא 
יכול להיטיב לבנו, כי זה כל 
רצונו. דבר שני הוא מצטער 
עליו  חושב  שהבן  מכך 
כאלה מחשבות מטופשות 
ומעליבות על אביו שכל כך 
אוהב אותו. ודבר שלישי 
הוא מצטער מכך שגידל 

ילד כל כך טיפש ואטום.

משל הזוי, נמשל מצוי

אמנם המשל הזה נשמע 
קצת הזוי, כי איפה אפשר 
טיפש.  כך  כל  בן  למצוא 
אבל בנמשל הבן הטיפש 
הוא מראה של הרבה מאוד 
אנשים. אפשר לומר של 

רוב האנשים לצערנו.

לשמוע  מצוי  כך  כל 
שהם  שאומרים  אנשים 
כל כך מאוכזבים ומיואשים מזה שהם מתפללים ולא 
נושעים. הם ממש נשברים מזה, וחושבים 'כמה התפללתי, 
מדוע תפילותי לא נענות...' ההרגשה הרעה הזו יכולה 
להתלבש בכל מיני מחשבות: 'אני לא ראוי', 'ה' לא 
אוהב אותי', 'ה' לא רוצה לתת לי', 'לא מגיע לי', 'אם 
הוא רוצה לתת לי למה הוא לא נתן לי מיד' ועוד, אבל 

בפועל הכול נובע מחוסר אמונה.

אבל תשאל, מדוע זה חוסר אמונה? הרי הוא כן מאמין 
בכוח התפילה והוא כן מאמין שה' יכול לתת לו, והראיה 

לכך היא שהוא עמד במשך שעות והתפלל. אז איפה 
כאן חוסר האמונה?

נקדים על פי דבריו של רבי נחמן שלימד זכות על 
אלה החולקים עליו ואמר: הם לא חולקים עלי, כי 
הם בכלל לא מכירים אותי. כשהם מדברים עלי, הם 
מציירים לעצמם דמות דמיונית מלאה רוע ועליה הם 
חולקים. גם אני מסכים שעל דמות רעה כזאת צריכים 
לחלוק, אבל זה לא אני. אם היו יודעים מי אני באמת 

לא היו חולקים עלי.

כך הוא בעניין האמונה. להאמין בה' זה אומר להאמין 
במידות של ה'.

אין הכוונה לצייר לעצמך דמות דמיונית שיש לה מידות 
של כעס ואכזריות ובה להאמין. זו לא אמונה בה', זו 

אמונה רעה וכוזבת באל אחר.

זה ממש כמו הבן שהתחיל לחשוב מחשבות שקריות 
על אבא שלו והמחשבות השקריות האלה הובילו אותו 
לכעס על האבא ולתסכול מהדרך ולבסוף התייאש 

לגמרי חזר לביתו ציער את אביו והפסיד הכול.

למען שמו באהבה

לכן זה חשוב מאוד לדעת שלהאמין בה' זה אומר 
להאמין שה' אוהב אותך ורוצה לתת לך ולהאמין שצר 
לו כשהוא עוד לא נתן לך. אם אתה מאמין בזה, אתה 
מבין שהתפילות שלך הן ממש רצון ה', כי כל רצונו 
הוא לתת לך, והתפילות שלך הן הדרך שלך להגיע 
אליו ולעזור לבורא כביכול להוציא את רצונו מהכוח 
אל הפועל. אתה מאמין שמה שהכי ישמח את הבורא 
זה לתת לך. אתה מתפלל כדי למנוע צער מהבורא. 

זו ממש תפילה על ה' ולא על עצמך.

ואם אתה חזק באמונה הזאת לא ייכנס לך שום פקפוק 
בדרך, שום מחשבה שלא רוצים לתת לך. ולכן בוודאי 
לא שייך שתתייאש או שתישבר כי אתה מרגיש שאתה 
מתקדם בכל תפילה ותפילה אל היעד. אתה מתקדם 
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חשוב מאוד לדעת שלהאמין 
בה' זה אומר להאמין שה' 
אוהב אותך ורוצה לתת לך 
ולהאמין שצר לו כשהוא 
עוד לא נתן לך. אם אתה 
מאמין בזה, אתה מבין 

שהתפילות שלך הן ממש 
רצון ה', כי כל רצונו הוא 

לתת לך.



סמכות הורית ומשמעת פרק יב'

הורים יקרים,  אנו ממשיכים בהדרכה וטיפול בחוסר 
משמעת כתוצאה מקונפליקט, התנגשות עם רצונות, 
קשיים על רקע של "חוסר יכולת להתמודד" בגלל 
סיבה, מקום, זמן וכדו' ולחוסר משמעת של ילד מסוג 

זה, אפשר לגשת ולעבוד רק ע"י חיזוקים חיוביים, 
פרגונים ו"משרד הסברה". 

חינוך או אילוף

בד"כ ברוב הבתים שעובדים על 
משמעת, ולא בדרך של "חינוך מסודר 

לשמירה על חוקים וגבולות", הילד 
בד"כ נתון כל הזמן למערכת חינוך לא 

הכי נעימה.  אם נשמע היטב את האווירה 
של הבית נשים לב: שבבית שלנו כמעט כל דבר 

אסור וכל הזמן צועקים, עלינו להבין שכאשר אנחנו 
מחנכים את ילדינו לשמירת חוקים וגבולות "בחוסר 
סדר", הילד מקבל את כל ה"תרבות" שאליה אנו מנסים 
לחנכו- תרבות שהיא מלאה בסייגים ובאיסורים שונים. 
אנחנו משתמשים הרבה במילים: לא, אסור, תפסיק, 
נו, אולי די, כמה פעמים, אתה לא מבין וכו' וכו' הסייגים 
והאיסורים בבית, בוודאי מטרתם טובה ובד"כ היא 
"לאפס" ולעצב את אישיותו של הילד שיבין שהוא לא 
יכול לעשות ככל העולה על רוחו והתנהגותו "המרדנית" 
לא תעבור בשתיקה, אך הצורה שבה הוא מקבל אותה, 

לא תמיד תקינה.

תפיסת הילד מול תפיסת המבוגר

אני כמבוגר, מקבל את הסייגים כמובנים מאליהם 
וכחלק מ"תורת הקיום", משום שאני מבין את הסכנה 
שבחוסר ציות לכללים ולסייגים. יכולת הבקרה העצמית 
וכושר השפיטה שלי,  רואה את התוצאות ההרסניות 
היכולות לבוא כתוצאה מחוסר סדר ומשמעת עצמית 
ומחוסר ציות לחוקים ולכללים ולכן אני מקבל את המושג 
"חוקים וגבולות" בהבנה והסכמה. אולם הילד הצעיר 
בשונה מהמבוגר, אינו רואה ומבין על מה ולמה נאסרו 
עליו דברים רבים כל כך, הוא מקבל רושם מוטעה 
שהעולם מלא באיסורים או שהמבוגרים נהנים מלהיות 
רודנים ושליטים דיקטטוריים שכל מטרתם היא השליטה 
ואכיפת החוק ומשתמשים בסמכותם כהורה, לאסור, 

להעניש ולצעוק.

תועלת משרד ההסברה 

בעוד שישנם הורים מחנכים אשר מנסים להסביר 
את האיסורים והחוקים ואת ההיגיון העומד מאחוריהם 
לילדיהם, יש שאינם עושים זאת כלל והוראותיהם נוחתות 
על ראש הילדים ללא הסבר ולעיתים אף באופן אלים 
ורודני.  אמנם, לא לכל פעולה והחלטה של הורה יש 
להצמיד הסבר, אולם אם ישנה מערכת הסברה 
הגיונית של ההורה כלפי הילד, הרי שהילד 
גדל בסביבת התפתחות תקינה שתרגיל 
אותו לחשוב, להעריך מצבים, ולשפוט 
מקרים בהגיונו, ולא בשליפות מהמותן 
תוך שימוש בלתי מבוקר באמוציות 
ורגשות עונתיות. וכשיתרגל הילד לכך, 
בגיל בוגר ובשלבים מתקדמים יותר של החיים, 
יפנים ויבין את חוקי היסוד של ההתנהגות ושל 
נהלי החיים מתוך ראיה עצמית בוגרת ומתוך הבנה 
שכך צריך לנהוג.  הילד יבין היטב, כי יש היגיון מאחורי 
החלטות ויש שיקולים שונים ומגוונים המנחים את ההורים 
שלו בפרט ואת המבוגרים בכלל, בכל החלטה ובכל 
מעשה. בנוסף לכך, "משרד הסברה" מיומן, ירגיל את 
הילד לחשוב ולהבין, ולפעמים גם להגיב ולהסביר מדוע 
החלטה מסוימת קשה בשבילו וכך תתנהל תקשורת 

טובה ובריאה בינו ובין ההורים.

לילד טוב מגיע פרס 

לאור הנ"ל, אם נגיע מתוך "תפיסת עולם" כזו- שכאשר 
הילד שלנו נמצא באמצע משחק לגו או רכיבה על 
אופניים ואנחנו קוראים לו שיסיים עכשיו את המשחק 
כדי להוריד את האשפה לפח, הוא אמור לסרב שהרי 
הוא באמצע המשחק (בדיוק כפי שאנו נעשה).  ונניח 
והוא עוזב הכול ובא להוריד את האשפה- הרי מן הדין, 
היושר והצדק שמגיע לו על זה חיזוק, עידוד, מחמאה או 
אפילו פרס. ואם כן, מדוע אם הוא מתגבר ובא, אנחנו 

מבינים "שכך הוא אמור לנהוג?!" ומתעלמים ממנו. 

לא היה לי מה לענות לו

יתרה מכך, מאיפה נובעת הזכות לצעוק על ילד או ח"ו 
להשפיל אותו וכל שכן להרים עליו יד, כאשר הוא באמצע 
משחק ולא בא לבצע את הפקודה השרירותית שלנו?! 
פעמים וזה נובע מכוחניות יתר שלנו כהורים שחושבים 
יותר מידי על עצמם ופחות על רצונות הילדים.  פגשתי 

פעם ילד בן 15 שלמד פעם בת"ת חשוב בירושלים, 
שלא עלינו הוריד את הכיפה ויצא לתרבות...  שוחחתי 
איתו הרבה זמן ועיקר המסר שלו היה כך, (אני כותב 
את המילים שלו) "אני כבר לא דתי, כי אני שונא את 
ההורים שלי, כל הזמן הם חשבו שאני העבד שלהם. 
היום אני מוכיח להם מי יותר חזק. הם יכולים לבכות 
הרבה על הבושה שאני עושה להם, אז מה, גם אני 
בכיתי הרבה כשהם הרביצו לי בלי סיבה. אני נשבע 
לך הייתי ילד טוב והם כל הזמן התאכזרו אלי" לא היה 

לי מה לענות לו -הוא צדק.

רק חום ואהבה

עכשיו לאחר שקצת הבנו איך צריך להתנהג ולחנך 
ילד שזה- רק על ידי הבנה חום ואהבה, כמה מאיתנו 
ההורים צריכים לבקש סליחה מהילדים על התנהגות 
לא מתאימה כלפיהם. כמה פעמים הפרענו לילדים 
באמצע משחק ולא השכלנו להבין שגם להם יש רצונות 
ועיסוקים,  כמה מאיתנו השפילו את ילדיהם והתייחסו 
אליהם כ"עובדים זרים", ומי מבין ההורים שילדיהם 
פרק קצת עול חינוך, יכול לומר "ידינו לא שפכו את 
הדם הזה???". לכן נשתדל מהיום לחנך את ילדינו ע"י 
הרבה עידוד ומחמאות וזה יקרה בע"ה רק אם נבין 
שהילד- ילד, וגם לו יש רצונות. וכאשר הוא מבטל את 
רצונו מפני רצוננו- מגיע לו עידוד ואפילו פרס. נראה 
ונשמיע לו כמה אנחנו אוהבים אותו כאשר הוא עוזר 
לנו ושומע בקולנו. נרבה בהבנה, עידוד ומחמאות ונראה 

איך הבית שלנו בע"ה פורח.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ישנה תחושה שהסגר הראשון היה מדאורייתא, 
והסגר השני הוא מדרבנן, והסגר השלישי אינו 

אלא מנהג שלא כולם נהגו בו

העלון מוקדש
לרפואת שירה בת סיון

ולזווג, הצלחה ובריאות 
למרים בת פירה

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

הסוד שלי

שלום, קוראים לי אור נפתלי אני 10 ואני גר 
ברעננה

אני מאוד אוהב לשחק בלגו, תמיד שכשאני 
הולך לחברים אנחנו משחקים בלגו, ואני 

ממש נהנה.

תמיד רציתי שגם לי יהיה לגו, 
למרות שיש לי הרבה צעצועים. 
אבל לא אמרתי להורים שלי כי 
לא רציתי להטריח אותם וגם 

חשבתי שזה לא מספיק חשוב.

אף אחד לא ידע את זה חוץ ממני, 
ומהקב"ה, זה היה הסוד שלנו, הייתי מדבר 

איתו, מספר לו שאני רוצה לגו וגם הודתי לו 
שאין לי לגו כי זה כנראה לטובתי.

לא שכחתי לומר לו תודה גם על כל הצעצועים 
האחרים שיש לי, הטעם של הדיבור עם השם 

היה נהדר, כזה שאני לא יכול להסביר.

יום אחד סבא שלי מתקשר לי ואומר לי להגיע 
אליו הביתה, כי יש לו משהו מיוחד להביא לי.

הייתי ממש סקרן, כי לא ביקשתי שום דבר, 
לא מסבתא וסבא ולא מאמא ואבא.

הלכתי לבית של סבא וסבתא שלי, סבא 
שלי פתח את הדלת כשהוא שמח בבואי בידו 
הייתה חבילה גדולה, עטופה בעטיפה 
יפה, וסגורה ולא יכולתי לראות מה 

יש בפנים.

שלי  סבא  ליד  התיישבתי 
ולאחר שדרשנו זה בשלומו של 

זה פתחנו יחד את המתנה.

פתחתי וראיתי שזה לא אחר מאשר 
ל-ג-ו! כן כן, זה היה קופסת לגו כלבבי ממש.

קפצתי משמחה! לא הבנתי איך סבא ידע 
שזאת בדיוק המתנה שקיוויתי שתהיה לי!! 
אמרתי לו תודה רבה, אבל קודם ידעתי שהכל 
מהשם, השם שמר על הסוד שלי טוב טוב, ודאג 
שאקבל אותו גם בלי להגיד כלום לאף אחד, 

רק לאבא שבשמים.

אמרתי תודה וסודי התממש.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

ַּפֲעַמִים  שלשה,  של  עניינים 
בפרשה?

תשובה פרשת ויגש: בפרשתנו כתוב שרועי צאן הם תועבת 
מצרים (מ"ו,ל"ד). בפרשה שעברה כתוב שהמצרים לא יכולים 
לאכול עם העברים לחם כי תועבה היא למצרים (מ"ג,ל"ב). ותרגם 
אונקלוס שם לא יכולים המצרים לאכול עם העברים לחם כי את 

הצאן שהמצרים עובדים לו העברים אוכלים". 

הזוכה: חיים שלום כהן, אלעד. 

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת ויגש: דב קאופמן 

מדור ילדים
שעשועון מגוון



אמונה תמימה

הבבא סאלי, לא נמצא האדם שעוד לא התפעל 
מגדלותו, ואם נמצא כזה היינו מהססים על שפיותו.

לא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את גדלותו, 
ואפילו להריח.

הארק  בקבוק  על  מספר  לראותו  שזכה  מי  כל 
המכוסה שהספיק לסעודה של 200 איש ויותר.

אחד הסיפורים המיוחדים על הבבא 
סאלי דווקא בגלל המסר שלו, הנוגע 

אלינו...

כעשרה  היו  בירושלים  בישיבה 
זכו  שטרם  שמיים  יראי  בחורים 
להינשא. לכן לקחו הסעה, במיוחד 
מירושלים לנתיבות, שם היה הבבא 

סאלי עושה ניסים ונפלאות

ובכן, 

נכנסו הבחורים אל חדרו, אחד אחרי השני, והבבא 
סאלי בירך את כולם יחד, וכל אחד לחוד שיזכו להקים 

בית נאמן על אדני התורה, כולם ענו אמן

והנה, כחודש לאחר ברכתו של הצדיק החלו הבחורים 
להתארס בזה אחר זה.

כולם, חוץ מאחד.

הזמן נקף, והבחור הנעלה עודו מחכה לישועה 
שלא הגיע.

בלב שבור וכואב חזר שוב אל הבבא סאלי, ואמר 
בקול בוכים:

"כבוד הרב, כולם חוץ ממני? למה?

שעברה  "פעם  הצדיק-  לו  ענה 
שבירכתי אותך לא האמנת בתמימות 

בברכתי, 

אבל הפעם, אני מברך אותך, ואם 
תפספס שוב את ההזדמנות, לא תהיה 

לי דרך לעזור לך"

ברך הבבא סאלי את הבחור, והוא, 
ענה אמן והאמין בתמימות בכל לבבו, 

שברכת הצדיק תתקיים.

ואכן, באותו חודש התארס הבחור.

הזה-  מהסיפור  מסר  לקחת  צריכים  אנו  לכן, 
שכשנותנים צדקה, או מתברכים מרב, צדיק ככל 
שיהיה, אם לא תעשה את זה בתמימות, ותזרוק את 

השכל האנושי והמוגבל, לא תעזור לך הברכה.

כדי שברכה תתקיים אתה צריך לתת את החלק 
שלך בסיפור- האמונה התמימה.

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



האם כדאי לגור באומן ולהתקרב לרבינו? והאם אפשר לקנות ספרים של 
הרב מכספי מעשר? כיצד מסלקים רוחות רעות? וכמה עצות כיצד להירגע...

שאלה: האם אפשר לקנות את ספרי הרב 
שליט''א מכספי מעשר?

תשובה:

בעניין לקנות ספרים מכספי מעשר יש לחלק אם 
הכוונה לקנות ספרים מכספי מעשר לצורך הפצתם או 
לנדבם לבתי כנסיות ובתי מדרשות הוא היתר גמור ללא 
שום פקפוק שאין לך מצוה גדולה הימנה. אמנם הכוונה 
לקנות ספרים לשימוש עצמי ישנו היתר שהובא בט"ז 
יורה דעה (סימן רמט סק"א) והש"ך (סק"ג) וכתב הט"ז 
בזה"ל: נראה לי דכשקונה בעדו ספר צריך לכתוב עליו 
שזהו מן המעשר למען ידעו בניו דבר זה ולא יחזיקוהו 
להם, ועיין אודות זה בערוך השולחן שם, ועוד בהרבה 
אחרונים שכיום שמצויים ספרים לרוב יש להימנע מהיתר 
זה, וגם לדעת המתירים לקנות ספרים מכספי מעשר 
יש להיזהר שלא יוציא את כל מעשרותיו על קניית 

ספרים וכדו', אלא ישייר גם לעניים.

שאלה: האם כבוד הרב ממליץ לעבור לגור 
באומן כדי להיות קרוב יותר לרבנו הקדוש 

רבי נחמן מברסלב?

תשובה:

בשום פנים ואופן לא! יש לנו שיחה מפורשת מרבי 
אברהם בר נחמן, שהוא היה תלמיד מובהק של רבנו 
הקדוש רבי נחמן מברסלב, (אע"פ שלא היה בדורו של 
רבינו הק' אבל הוא היה ממעתיקי השמועה מדברי רבינו 
הק') שכשנוסעים לאומן לא לנסוע ליותר משבועיים. 
כי אדם שישאר באומן יותר מידי זמן יש לו סיכוי גדול 

שיתרחק לגמרי מרבנו הקדוש.

רבי נתן מברסלב כותב לבן שלו רבי יצחק, טוב שתבוא 
אליי פעם בארבע או חמש שבועות עם מניעות וכיסופים 

ותפילות מאשר שתהיה אצלי בכל יום.

לכן טוב שתבוא פעם בכמה זמן עם כיסופים ורצון 
ותפילות, ותקבל מלא חופניים ישועות, מאשר שתגור 

שם ותתרחק מרבנו הקדוש לגמרי.

משה רבינו נקבר מול בית פעור כדי להכניע את טומאת 
פעור, באותו משקל רבינו הקדוש נקבר באומן שנמצא 
מול בית פעור, ולכן כלל לא מומלץ להשתקע באומן, 
אלא לבוא לשם לצורך תפילה עם רצונות וכיסופים, 
להתפלל שאדם לא יפסיד את המתנות של רבינו הקדוש.

אנחנו מתפללים הרבה להגיע לאומן, וזה ברור שבכל 
פעם שמגיעים לרבנו עם תפילות מקבלים מרבנו ישועות 
גדולות! כי באים עם כיסופים וגעגועים ותפילות, שהם 
כלים לקבל את השפע. לכן תבוא, פעם בכמה זמן, לכמה 

ימים. תבוא, תפעל ישועות ותחזור הבייתה.

שאלה: אני סובלת מאוד, אמנם אני עושה 
את חוק התודה, ומקבלת באמונה מה שעובר 
עליי, בכל אופן אני מרגישה שכל מה שאני 
סובלת זה בשביל רוח רעה שנמצאת בבית. 
מה אפשר לעשות על מנת לסלק רוחות 

רעות מהבית?

תשובה: קודם כל אני שמח מאוד לשמוע שאת זוכה 
לחיות באמונה, וזה ודאי ממתיק מעליך הרבה מאוד. 
יש לבדוק שהבית שלכם הוא כולו נקי, שאין בו ספרים 
לא טובים או תמונות לא טובות. כי רוח רעה יכולה 
להימצא רק במקום שיש לה אחיזה. לכן בית שהוא 

נקי אין לרוח רעה אחיזה שמה.

הרבה אנשים לא שמים לב, כמה פעמים כשאמרו 
לי שיש למישהו מבני הבית איזה פחד, אמרתי להם 
שיחפשו שאין להם איזו תמונה לא טובה או ספר לא 
טוב, באמת הלכו וחיפשו, ומצאו בכל פעם משהו לא 
נקי, שברגע שהוציאו אותו מיד נהייתה להם הרווחה 
גדולה. לדוגמא פעם אחת מצאנו בבית של איזה יהודי  
שסבל מפחד מסוים, תמונה של ירושלים שמופיעה שם 
גם כנסיה עם צלב מעליה. כמובן שמיד כשהוציאו את 

התמונה אותו יהודי התרפא לגמרי.

לכן, מן הראוי שתעשו בדיקה טובה בבית, שאין חלילה 
תמונה לא טובה (כמו צלב, ע"ז ) או אולי הסורגים של 
הבית יש להם צורה של עבודה זרה, אולי איזה ספר 
בעייתי וכו'... סיפר לי איזה יהודי, שפעם בעבר הוא 
היה אצל צדיק המזוזות הרב משה בן טוב זצ"ל. אשתו 
הייתה חולה מאוד, והרב אמר לו שיש ספר לא טוב 
בבית. אותו יהודי התפלא מאוד, הרי הספרייה שלו היא 
ספריה קדושה, על איזה ספר מדבר כבוד הרב. הרב 

התעקש ואמר לו: 'זה מה שאני רואה במזוזה'.

אותו יהודי הלך, חיפש ומצא ספר הלכות שכתב אותו 
איזה פרופסור חילוני. מיד לקח את הספר, והוציא אותו 
מהבית, אחרי זמן קצר מאוד אשתו התרפאה לגמרי.

לכן דבר ראשון צריכים לראות שהבית יהיה נקי.

דבר שני, טוב שתקראי את פרשת הקטורת מקלף 
בארבעת הפינות של הבית, וזה גם מוציא רוחות רעות.

ויהי רצון שה' ינקה ויטהר את הבית ביתכם ותזכו לכל 
הישועות בחסד וברחמים אמן כן יהי רצון.

בחורה שואלת: ב"ה אני זוכה לעשות בכל 
יום שעה התבודדות, וגם את החוק של 
התודה. אני סובלת מאוד מלחץ, ומבקשת 

מכבוד הרב עצה איך להרגע.

תשובה: ב"ה, זה שאת עושה התבודדות, עם סבלנות 
הכל יסתדר לך. כי נכון שכשעושים התבודדות ועושים 
תודה זה לא תמיד משפיע מיד. הלחץ הוא תוצאה 
של חוסר אמונה. את צריכה אפילו חמש דקות ביום 
לבקש מה' שייתן לך אמונה שהכל טוב: "תרחם עליי 
הקב"ה, תן לי אמונה שאני בידיים טובות, ושהכל יסתדר 
תמיד על הצד הטוב ביותר..." וכו', תתפללי על הנקודות 
שמפריעות ומלחיצת אותך, ותבקשי להאמין באמת, 
שמה שיהיה תמיד יהיה רק הכי טוב, שה' אוהב אותך 
תמיד ויעשה אך ורק טוב, בעולם הזה ובעולם הבא. אני 
מברך שתזכי לאמונה שלמה ולשלוות הנפש אמיתית. 

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



הרה"ק רבי שניאור זלמן נולד לאביו ר‘ ברוך ולאמו רבקה בי“ח 
באלול ה‘תק“ה, בליאזני שבמחוז ויטבסק בבלארוס, שהייתה בתקופה 

זו תחת שלטון פולין.

כשנולד רבי שניאור זלמן, ערך הבעל שם טוב הקדוש רבו של 
אביו, סעודה גדולה ואמר, שנשמה חדשה ירדה לעולם, שתאיר 

את העולם בתורת הנגלה והחסידות, ומשכך נקרא ”שני אור“. 

בשנת ה‘תק“י, כשמלאו לו חמש שנים קיבלוהו כחבר בחברה 
קדישא של ליאזני, לבקשת העל שם טוב והצדיק הרב לייב שרה‘ס 
מתלמידי הבעל שם טוב. בפנקס החברה קדישא של ליאזני נמצא 

כתוב: ”היום יום ט“ו כסלו תק“י נתקבל הילד שניאור זלמן 
בן מורנו הרב ר‘ ברוך להחברה קדישא“, בגיל שלוש 

עשרה החל לשמש בפועל בחברה קדישא ותיארו 
אותו כ“רב תנא ופליג“.

בשנת תקכ“ד  נסע לראשונה ללמוד בבית-
מדרשו של המגיד ממזריטש זיע“א שהיה ממלא 

מקומו של הבעל שם טוב לאחר פטירתו. המגיד 
ממעזריטש תיאר לו את גודל מעלת נשמתו בהיותה 

נשמה חדשה ואמר, כי תפקידו בעולם,  לגלות ולבאר את 
תורת הבעל שם טוב באופן של הבנה והשגה בדרך של חכמה 

בינה ודעת.

בשנת ה‘תקל“ב נפטר המגיד ממעזריטש, רצו כל תלמידי המגיד 
שזכו לכינוי ”החבריא קדישא“ לזכות ולהתעסק בטהרתו, לצורך כך 
הטילו גורל, מי יזכה לאחוז בגופו הקדוש בשעת הטבילה והטהרה, 
על פי המסורת בחסידות חב“ד רבי שניאור זלמן זכה ועלה בגורל 

כשבידו הפתקה ”ראשו כתם פז“ ומשכך זכה לטבול את ראשו.

בעל התניא הפיץ את תורת החסידות לכל רוסיה וסביבתה, 
ואסף כספים לחזק את המתיישבים החסידים בארץ ישראל. בשנת 
ה‘תקנ“ט מתנגדי החסידות הלשינו עליו שהוא שולח כספים בכדי 
לחזק את השלטון התורכי שהיו אויביהם של הרוסים, בעל התניא 
נאסר, 53 ימים היה בעל התניא במאסר, והוא נידון לתלייה. לאחר 
מאמצים הצליחו להוכיח את חפותו, וביום י“ט בכסליו ניצל ממוות 

בטוח ושוחרר מבית הכלא. יום זה הוא יום חג לחסידות חב“ד 
ונקרא ’חג הגאולה‘.

 רבינו הק' רבי נחמן מברסלב זיע“א העריך מאוד את בעל התניא 
ושיבח אותו בשבחים רבים, שני הצדיקים נפגשו פעמיים, בפעם 
הראשונה היה זה כאשר רבי נחמן מברסלב חזר מנסיעתו לארץ 
הקודש ונסע מיד אל ’בעל התניא‘, זאת מאחר שבעת ביקורו בארץ 
ישראל הבטיח לתלמידי המגיד ממעזריטש שיסדיר עם בעל התניא 
את חילוקי הדעות בענייני כספי הצדקה לארץ ישראל, ואכן פעל 

להשכנת השלום והאחדות.

כאשר ישב בעל התניא במאסר, נתגלו אליו הבעל שם 
טוב הקדוש והמגיד ממעזריטש, בעל התניא שאל 
אותם האם להפסיק לגלות ולפרסם את תורת 
החסידות בעולם. וענו לו,שימשיך ביתר שאת 
וביתר עוז, לגלות את תורת החסידות. לאחר 
מכן שוחרר מבית האסורים, וחיבר את ספר 
התניא, והיה מסתובב בעיירות עם צדיקי אותו 
הדור, לקבל מהם חיזוק, וכך הגיע גם לביקור אצל 
רבי נחמן מברסלב. כשבא לפגוש בפעם השנייה את 
רבי נחמן מברסלב, יצא רבי נחמן לקראתו בלוויית רבים 
מחסידיו אל מחוץ לעיר, ואמר לאנשיו: ”תנו כבוד לשר האלף“, 

וקיבלוהו בכבוד גדול.

בעל התניא נכנס לביתו של רבי נחמן מברסלב, ובאותו מעמד 
פנה רבי נחמן למשה חינקעס שהיה הגביר שבאנשיו, ואמר לו: 
”תן צדקה לתלמיד חכם אמיתי“, והלה הניח על השולחן מטבע 
זהב לבעל התניא, פנה אליו רבי נחמן בתמיהה: ”זה מה שנותנים 
לתלמיד חכם אמיתי?!“, והניח עוד מטבע זהב. כשהבחין שרבי 
נחמן מברסלב עדיין תמהה, הוסיף והניח מטבע נוסף, עד שנתן 
עשרה מטבעות זהב שאותם נתן רבי נחמן בידו של בעל התניא.

שנים לאחר פגישתם, השתדכו בעל התניא ורבי נחמן מברסלב 
בקשרי משפחה, נכדו של הבעל התניא ר‘ אהרן מקרימנטשוק, 
נשא בזיווג שני את הרבנית חיה ע“ה, בתו הקטנה של רבי נחמן 
מברסלב זיע“א. זכותו וזכות תורתו הקדושה תגן על כלל ישראל אמן.

המוות וחיים ביד הלשון...
בשבוע שעבר למדנו כי אין דבר שיכול כל כך לרומם 
אדם, כמו הדיבור של אחרים אליו. לכן המצוות ש"בין 

אדם לחברו", רובן ככולן תלויות בדיבור:

ביקור חולים – עיקרו לעודד את החולה ולחזק 
אותו בדיבורי אמונה: יהיו נסים! אין טבע 

בעולם! כבר ראינו חולים שנתרפאו בלי 
שום טבע. אפילו חרב חדה מונחת 

על צווארו של אדם אל ימנע 
עצמו מן הרחמים. תתפלל. אני 
גם אתפלל עליך ונראה נסים 

יחד! ואחרי שעודד אותו וחיזק 
אותו באמונה, ונתן לו תקוה לישועה 

ולחיים, אז גם יתפלל עליו - וזה נקרא 
ביקור חולים. אך אם הוא מבקר חולה ואינו 

מדבר עמו ואינו מתפלל עליו, אפשר לומר 
שלא עשה כלום, ואולי אף הזיק לחולה והפיל 

עליו ייאוש בשתיקתו.

ניחום אבלים - עיקרו דברי ניחומים, לומר לאבל, 
שבוודאי היו לנפטר מעשים טובים שיעמדו לזכותו, 
ושהתכפרו לו כל עוונותיו בסבל שסבל, ושסוף סוף 

הוא נגאל מהייסורים, והוא נפטר צדיק על ידי הייסורים 
שהזדכך בהם, ושכל המצוות שעושים עתה לעילוי 
עדן  בגן  הוא  ובטח  מאוד,  מאוד  מועילות  נשמתו 
ומתפלל על בני משפחתו, והם יראו ישועות 
וכו'. אך אם אדם בא ויושב כמו אבן, ולא 
מנחם בדיבורי אמונה את האבלים, מה 
עשה בזה? גם ככה האבל ר"ל נמצא 
בצער ובעצבות, והוא מכניס בו 

עוד יותר עצבות בשתיקתו.

שכל  מאחר   - בית  שלום 
תיקון האדם הוא תיקון הדיבור, 
בשלום  בעיקר  זה  את  רואים 
הבית. כי ידוע, שבשלום הבית מרמזים 
לאדם את כל הדברים שהוא צריך לתקן.

לכן בשלום בית רואים יותר מכל דבר אחר, 
איך הכול ביד הלשון. מילה אחת שלא במקום, מספיקה 
להרוס את שלום הבית. צריך כבר להביא בנאים לבנות 
מחדש את הבית. ושתי מלים? צריכים כבר מהנדס...

כל שלום הבית תלוי בפה. כמה מילים של אהבה 

צריכים לומר! כמה מילים של עידוד! של חיזוק! ואחרי 
כל המילים הטובות ביותר, מילה אחת שלא במקום – 
מיד הכול הולך לאיבוד. כל מה שהאדם בונה במילים 

הטובות, הכול נופל במילה אחת לא טובה.

נמצא, שכל השלום בית תלוי בדיבור. הרס הבית 
או בניין הבית - הכול על ידי הלשון. מריבות או שלום 
– ביד הלשון. הוי אומר: מוות וחיים ביד הלשון... חינוך 
ילדים – כל כולו תלוי בדיבור. אם מדברים עם הילדים 
בנועם, ומסבירים להם את הדרך הנכונה, ומדריכים 
אותם ומחזקים אותם ומעודדים אותם - זה חינוך. ואם 
מאיימים עליהם, צועקים עליהם, מבזים אותם, מקללים 
אותם וכו', אזי מחלישים אותם, והורסים להם את החיים 

כפשוטו, וזה קילקול החינוך.

הצלחת הילדים או הרס הילדים - הכול ביד הלשון 
של האדם!רק אמא או אבא שיודעים לעודד ולחזק 
את הרצונות הטובים של הילד, לדבר אתו דיבורים 
שיבנו אותו ואת האמונה בעצמו והביטחון העצמי, וממש 
נותנים לו המון אהבה, אלו הורים שיודעים לחנך. אפשר 
בקלות להרוס ילד, להרוס לו את החיים, לבזות אותו, 
להגיד לו שהוא לא שווה, שהוא לא כמו הילד הזה, 
שהוא רשע וכו', עד שבגלגול הזה, כבר צריכים ניסים 
שילד זה יצליח – והכול בלשון! הצלחת הילדים או הרס 

הילדים – ביד הלשון...

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי שניאור זלמן 
מלאדי זיע"א
המכונה בעל התניא
כד טבת

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א



ה'קצות' האחרון באמריקה

"רבותיי", פתח המוכר את פיו בקול רוטט, 
"הרגע הזה הוא רגע היסטורי!"... "רבי", 

נסער רבי מרדכי גיפטר כשיצאו 
החוצה, "למה שתקת? ..." "אנו 
נעשה את שלנו", סיכם רבי אליהו 
מאיר, "ומן השמים ירחמו".  סיפור 

מופלא של סיעתא דישמיא על אדמת 
ארה"ב בזמן שממה רוחנית...

בלב הכרך הסואן של מנהטן פסעו שני יהודים של 
צורה. הגאון רבי אליהו מאיר בלוך (יום פטירתו כ"ח 
בטבת) ותלמידו הגאון רבי מרדכי גיפטר.  שניהם הגיעו 
לאמריקה רצוצים ושבורים לאחר החורבן הנורא שפקד 
את יהדות אירופה בשואה, כעת החליט רבי אליהו 
מאיר בלוך לחדש את ישיבת טלז, כפי שהייתה בעיר 

טלז שבליטא. 

בבעלות  ספרים  חנות  אל  השניים  הגיעו  בדרכם 
שני  למראה  שמח  ספר,  יודע  איש  המוכר,  יהודית. 
תלמידי החכמים שניכר עליהם שהגיעו הנה מגולת 
ליטא, והחל לשפוך בפניהם את לבו: "לצערנו הרב, 
רוב עולם התורה נכחד ועלה בעשן הכבשנים. השרידים 
שהגיעו לאמריקה לא יצליחו להקים פה מחדש את 
עולם התורה ותוך כמה שנים הכל ייגמר".  לפתע התנער 
המוכר, נזכר שהוא אמור לשרת את לקוחותיו. "במה 

אוכל לעזור לכם?" 

"רצוננו לרכוש ספר 'קצות החושן'", השיב רבי אליהו 
מאיר. "קצות, קצות, קצות", ניסה המוכר לרענן את 
זיכרונו. לאחר מכן ניגש לסולם גדול וכבד שעמד בירכתי 
החנות, גרר אותו אל מדף מסוים וטיפס לגובה. משם 

שלף כרך עתיק ומאובק של 'קצות החושן' וירד. 

טרם שהגיש להם המוכר את הספר, אימץ אותו אל 
לוח לבו, פתח אותו, הציץ בו מעט, לאחר מכן שוב 
חבקו ידיו את הכריכה המיושנת והבלה. ניכר היה על 

המוכר שהוא שרוי בסערת רגשות. 

"רבותיי", פתח המוכר את פיו בקול רוטט, "הרגע הזה 
הוא רגע היסטורי!"

למראה עיניהם התוהות של שני הקונים בעלי הדרת 
הפנים, הזדרז המוכר להבהיר: "זהו ה'קצות' היחיד בכל 
רחבי ארצות הברית. אתם הולכים לקנות כעת את 
הכרך האחרון של הספר הזה. אין ולא יימכר יותר 'קצות 

אמריקה החושן' בכל 
הגדולה" - - -

גרונו נשנק.  הרב בלוך עיניו של המוכר דמעו. 
שילם את מחיר הספר, ויצא מן החנות ללא אומר ודברים. 

"רבי", נסער רבי מרדכי גיפטר כשיצאו החוצה, "למה 
ישיבות  יקומו  שעוד  לו  הסברת  לא  למה  שתקת? 
באמריקה, שעוד יפלפלו פה תלמידי חכמים בדברי 

ה'קצות' במערכות סבוכות?!" 

"מה יכול אני לומר?" לימד רבי אליהו מאיר את 
תלמידו ראייה של תלמיד חכם ההוגה בתורת המוסר 
על המציאות, "אם נסתכל סביבנו", החווה בידו על גורדי 
השחקים שליטפו את קו הרקיע בניו יורק, "נבין לבד 
שבדרך הטבע הוא צודק! לא יכולה לקום פה ישיבה 
של ממש על אדמת ניו יורק. וגם כולל של עשרה 
לומדים לא בטוח שיחזיק מעמד לאורך זמן. אם אין 

גדיים - אין תיישים". 

לאחר הפוגה קלה המשיך הרב בלוך בטוויית חוט 
מחשבתו באוזני תלמידו: "אולם כאשר מגיעים לייסד 
מקום תורה - אין לנו עסק בחשבונות. איננו בודקים 
היתכנות מול מציאות. אנו עושים את רצון השם לייסד 
מקום בו ישבו וילמדו תורה, בלי לערוך שיקולים ריאליים 

כלשהם. 

"אנו נעשה את שלנו", סיכם רבי אליהו מאיר, "ומן 
השמים ירחמו". 

שנים אחדות חלפו, ומבצר התורה של ישיבת טלז בעיר 
קליבלנד - התנוסס לתפארה. רבבות בחורים ואברכים 
עברו בין כתליו, טופחו ביד אמן בין ערוגותיו וצמחו 
לתלמידי חכמים מופלגים המאירים את שמי היהדות 
בגאון.  ספר 'קצות החושן' לא רק נמכר באמריקה. גם 

לומדים אותו שם...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

ובונה עוד ועוד כלים בכל בקשה שלך. כשברור לך 
שאבא רוצה לתת לך מתנה, אתה תוכל לנסוע שעות 

וגם ימים ושנים ולא תפסיק לעולם.

”תפילה“ מייאשת

אבל אם אתה לא חזק באמונה שה' אוהב אותך, 
ואתה למעשה חושד בה' שהוא שונא אותך או שסתם 
מתעלל בך ומונע ממך דברים כי הוא לא באמת 

רוצה לתת לך.

אז חוץ מזה שזו לא אמונה בה', אלא אמונה באל 
דמיוני שאתה יצרת בדמיונך, וחוץ מזה שאתה לא 
מתפלל לה' אלא לאותו אל מּומָצא – חוץ מכל זה 

יש כאן עוד שתי בעיות יסודיות:

בעיה ראשונה, התפילות שלך הן לא תפילות אלא 
טרוניות וטענות על ה' למה הוא לא רוצה לתת לך 

את מה שאתה רוצה.

אתה במלחמה ובוויכוח עם ה' זה רק מפריד ומנתק 
אותך מה'.

אבל תפילה אמתית היא חיבור עם ה', הרצון שלך 
ושל ה' הוא אחד, הוא רוצה לתת לך ורוצה שתתפלל 
ממש מתאווה לתפילותיך, ואתה רוצה לעשות לו נחת 
ולהרבות בתפילה כדי להתחבר אליו וכדי לעשות 
לו תענוג בזה שהוא יוכל לתת לך כמו שהוא רוצה. 

זה משהו אחר לגמרי.

בעיה שנייה, כל תפילה ותפילה שלך רק מייאשת 
אותך ורק מחזקת לך את ה"הבנה" שלך שה' בעצם 
שונא אותך, כי הנה, התפללת תפילה נוספת ועדיין 

לא נושעת. כל תפילה רק מתסכלת אותך יותר.

וזה ברור שבמוקדם או במאוחר תעזוב את כל 
דרך התפילה, תתייאש, ומי יודע לאיזה מסקנות 

מעוותות ודרכים רעות אתה תהיה מסוגל להגיע.

”תודה“ משקרת

ואותו דבר בעניין התודה. למדנו שעל ידי התודה 
נושעים. למה? כי תודה היא אמונה מוחלטת שבורא 
עולם אוהב אותך ואם עד היו הוא לא נותן לך משהו 
זה ברור לך ואתה מאמין באמונה שלימה שזה מתוך 

הכוונה העמוקה ביותר לטובתך.

אבל אם אדם אומר תודה בשביל להיוושע רק 
בגלל שהוא שמע שתודה היא סגולה – התודה שלו 
כולה שקר, כי הוא לא מתכוון לאף מילה. אז איך 

התודה תושיע אותו?

יוצא שבלי אמונה שלימה שה' אוהב אותך ורוצה 
לתת לך, האמונה היא לא אמונה, וגם התפילה והתודה 
אין להם שום כוח כפי שכבר למדנו בעבר שכל 
הכוח של התפילה והתודה הוא האמונה שבתפילה 

והאמונה שבתודה.

להפנים  הזמן  הגיע  היקרים,  ישראל  בני  לכן 
שהאמונה העמוקה והמוחלטת בכך שה' אוהב כל 
אחד ואחת מכם אהבת עולם בכל רגע ובכל מה 
שקורה אתכם בחיים – היא הבסיס והיסוד לאמונה 

לתפילה לשמחת חיים ולהצלחה אמתית  בחיים!



 האם מותר לצאת לנופש ביום שישי ועשיית מלאכה אחר הצהריים

האם מותר לצאת מחוץ לעיר ביום שישי כדי לשבות 
בעיר אחרת?

אסור לנסוע בערב שבת לעיר אחרת שרחוקה 
שנים עשר קילומטר (שלשה פרסאות), אלא 

אם כן לקח צרכי שבת עימו, או שבאותה 
עיר הכינו לו צרכי שבת. גמרא סוכה 

להתארח  מוזמן  ואם  מ“ד)  (דף 

ומבשלים בשבילו אין איסור זה. 

שבת,  צרכי  הכין  לא  אם 
אבל בעיר שהולך לשבות 

בה, ישנן חנויות המוכרות אוכל 
מוכן לשבת, האם עדיין יש איסור 

לצאת מחוץ לעיר או לא? 

בבית יוסף (סימן רמ“ט) מבואר שאם שלח שליח 
להודיע ביאתו, מותר לצאת מעירו בערב שבת ללא 

חשש, והוסיף בספר כף החיים (סעיף קטן ח‘) שהוא הדין אם 
באותו מקום מוכרים אוכל מבושל כל היום, יש להתיר.

ומכל מקום אף כאשר הכינו לו צרכי שבת צריך 
לצאת מוקדם שיעור זמן שיגיע למחוז חפצו מספר 
שעות קודם כניסת השבת, מחשש עיכוב או תקלה 

בדרך חס ושלום.

מאיזו שעה ביום שישי אסור לעשות מלאכה?

אסור לעשות מלאכה בערב שבת מתשע 
שעות וחצי שביום (בקיץ – בסביבות שעה 16.00 
ובחורף בסביבות שעה 14.00),  כדי שיהיה פנוי 

העושה  וכל  שבת,  בצרכי  לעסוק 
רואה  אינו  הנ“ל  בזמן  מלאכה 
מלאכה  מאותה  ברכה  סימן 
לעולם. על פי הגמרא בפסחים (דף 

נ‘) וכן פסק בשלחן ערוך (סימן רנ“א).

עסקים  לעשות  מותר  האם 
ביום שישי סמוך לשבת, או שנחשב 

לעשיית מלאכה?

מעיקר הדין המיקל יש לו על מה שיסמוך, אמנם 
כתב מרן הרב עובדיה (חזון עובדיה שבת א‘ עמוד מד 
בהערות) שכל זה הוא באופן שיש לו אחרים או בני 

ביתו שעוסקים בביתו ומכינים לו צרכי שבת. 

האם מותר לחנויות מכולת וסופרים להישאר 
פתוחים עד סמוך לכניסת שבת או שיש בזה 

משום איסור מלאכה?

מרן הרב עובדיה (שם) פוסק שהדבר פשוט שחנויות 
מכולת שמוכרים כל מיני מאכל ומשקה, נחשבים לצרכי 
שבת, ומותר להם למכור עד סמוך לכניסת השבת, 
ומכל  מקום עליהם להקפיד שהעובדים לא יחללו שבת 
מחמת כן, אלא יסגרו את החנות כשעתיים או שלש 
קודם השבת, בזמן שהעובדים יספיקו לשוב לביתם 

ולהתארגן קודם השבת, ולהגיע לבית הכנסת בזמן.

אלו מלאכות מותר לעשות ביום שישי גם לאחר 
שעה תשיעית?

דווקא מי שעושה מלאכה להשתכר אסור, אבל  א. 
אם אינו מקבל שכר על כך, מותר כל היום, ולכן 
מותר לתקן בגדיו או בגדי חבירו לצורך השבת כל 

היום. 

מותר לאדם לכתוב ספרים דרך לימודו כל היום.  ב. 
(בית יוסף). 

מותר לכתוב אגרת שלומים בערב שבת. (דרכי משה).  ג. 

כן מותר לאדם לחשב חשבונותיו והוצאותיו כשם  ד. 
שמותר בחול המועד. (כף החיים).

מותר להסתפר בערב שבת אף אחר זמן המנחה,  ה. 
אף שהספר נוטל שכר, מכיון שניכר לעין כל שעושה 

כן לכבוד שבת. (בית יוסף). 

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

כח התפילה

מובא במדרש (רבה שמות פרשה א פסקה טו) "ותחיין 
את הילדים" יש מהם שראוים לצאת חגרים, או סומים, 
או בעלי מומין, או לחתוך בו אבר שיצא יפה, ומה היו 
עושות עומדות בתפילה ואומרות לפני הקב"ה אתה יודע 
שלא קיימנו דבריו של פרעה, דבריך אנו מבקשות לקיים: 
רבון העולם יצא הולד לשלום שלא ימצאו ישראל ידיהם 
להשיח עלינו לומר הרי יצאו בעלי מומים שבקשו להרוג 
אותם, מיד היה הקב"ה שומע קולן ויוצאין שלמים, אמר 
ר' לוי הרי אמרת את הקלה אמור את החמורה יש מהן 
שראוין למות בשעת יציאתן, או אמן לסכן בם ולמות 
אחר יציאתן, והיו עומדות בתפלה ואומרות להקב"ה 
רבונו של עולם תלה להם עכשיו ותן להם נפשותיהם 
שלא יאמרו ישראל הן הרגו אותן, והקב"ה עושה תפלתן 

לפיכך "ותחיין את הילדים" עכ"ל לשון המדרש.

לומדים מכאן מוסר השכל עצום, רואים מכאן עד 
כמה כח התפילה- אפילו עוברים שהיו בעלי מומין, 
חרשים או סומין יצאו בריאים ושלמים. ולא זו בלבד, 
אלא אפילו נשמות שלא היו ראויות לחיות, ואמהות 
שנקבע בשמים שלא תשארנה בחיים אחרי לידתן, ע"י 
תפילת המיילדת ניתנו להם חיים, כמו שאמר המדרש 
"והקב"ה עושה תפילתן". מכאן  נלמד כי ע"י התפילה 

אפשר להפוך את הטבע.

וכמו שמובא בתורה (שמות פרק ב כג) "ַוְיִהי ַבָּיִמים 
ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן 

ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִהים ִמן ָהֲעבָֹדה", 
בפסוק זה מדייק הרמב"ן: ויהי בימים הרבים ההם לא 
יאמר "בימים ההם" ו"ביום ההוא" רק על הזמן העומד 
אשר יזכיר המאורע בו, אבל לאחר העת יאמר "ויהי 
אחרי כן" והראוי בכאן שיאמר ויהי אחרי ימים רבים 
וימת מלך מצרים על כן אמרו רבותינו (שמו"ר א מא) 
כי לפי שהיו ימים של צער קורא אותם רבים. ולפי 
דעתי, ממשיך הרמב"ן כי טעם הכתוב הזה ירמוז על 
הימים שהיה משה בורח מפני פרעה, כי באמת בנעוריו 
ברח, שהכתוב אמר ויגדל משה ויצא אל אחיו, שהיה 
זה מיד כאשר גדל ועמד על דעתו, והגידו לו כי הוא 
יהודי, ונכסף לראות סבלות אחיו ועמלם ולחצם, וביום 
ההוא שיצא הכה את המצרי, וביום השני הלשינו עליו 
וברח הנה היה כבן שתים עשרה שנה, כאשר הזכירו 
רבותינו (שמו"ר א ה), ועל כל פנים לא הגיע לעשרים, 
ובעמדו לפני פרעה היה בן שמנים, אם כן עמד כמו 

ששים שנה בורח מלפני פרעה:

ובפסוק כה' כותב הרמב"ן: והאריך הכתוב להזכיר 
טענות רבות בגאולתם, "וישמע אלוהים את נאקתם", 
"ויזכור אלוהים את בריתו", "וירא אלוהים", "וידע אלוהים", 
"כי ידעתי את מכאוביו" להלן (ג. ז)  כי אע"פ שנשלם 
הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל, כמו שמפורש 
על ידי יחזקאל (יחזקאל כ ח), אלא מפני הצעקה קבל 

תפלתם ברחמיו:

דייק מדברי הרמב"ן המגיד הירושלמי רבי שלום שוודרון 
זצ"ל ואמר: אם אנו מצרפים את שני קטעי הרמב"ן 

הנ"ל נבין דבר אחד: שבעצם שישים שנה חיכו עם 
ישראל לגאולתם רק מפני שעדיין לא הבינו שצריכים 

לצעוק ולהתפלל!!

ָאַמר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה: "ְּגֵזַרת ת"ח, 
ֶׁשִּנְרְצחּו ָאז ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל, ַּכָּידּוַע, ָּבָאה ְּכעֹוֶנׁש 
ַעל ֶזה ֶׁשָחְלקּו ַעל ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה. 
ְוָהְרִציחֹות, ֶׁשָהיּו ַעל ְיֵדי ָּגאְנֶטע ְּבִעיר אּוַמאן ִּבְׁשַנת 
תקכ"ח, ָּבאּו ְּכעֹוֶנׁש ַעל ֶזה ֶׁשָחְלקּו ַעל ַהַּבַעל-ֵׁשם-
טֹוב. ּוְגֵזַרת ַהֶּנעְקַראִטין, ַהְיינּו: ַהְּגֵזָרה ָלַקַחת ֶאת 
ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ַלָּצָבא, ֶׁשָּיְצָאה ַלֹּפַעל ִּבְׁשַנת תקפ"ז 
ַּכּמּוָבא ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן א', ָּבָאה ְּכֹעֶנׁש ַעל ֶזה 
ֶׁשָחְלקּו ַעל ַרֵּבנּו ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעַדִין עֹוְמִדים ְוחֹוְלִקים 
ַעל ַרֵּבנּו, א ִּתָּבֵטל ְּגֵזָרה זֹו ְוִיְצָטְרכּו ָלֶלֶכת ַלָּצָבא, 
ַעד ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. (שיש"ק ג-קעח)

ָאְמרּו ַאַנ"ׁש: ָּבֶזה ֶׁשָאַמר ְוִהְזִהיר ַרֵּבנּו ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְּפָעִמים ְּבַמֲעַלת ְוִחּיּוב ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ַעד ֶׁשָאַמר 
"ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד" ֲהֵרי ֶׁשִעְנַין ֶזה 
הּוא ְּכחֹוָבה ְקדֹוָׁשה ּוְמֻחָּיב ָּכל ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ִלְהיֹות 
ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ְוֵאין זֹו ְּכֵעָצה טֹוָבה ְּגֵריָדא, ִּכי ְּבִמַּדת 
ַהִּׂשְמָחה ְּתלּוִים ְועֹוְמִדים ָּכל ֵעצֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ִּכי 
ְּכֶׁשא ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה א יּוַכל ְּבׁשּום אֶֹפן ְלָעְבדֹו 
ִיְתָּבַר ָּכָראּוי, ּוְבִרּבּוי ַהִּׂשְמָחה יּוַכל ְלַקֵּים ָּכל ֵעצֹוָתיו 
ַהְּקדֹוִׁשים, ּוְלֵהֶפ ְּבִמעּוטֹו ַחס ְוָׁשלֹום. (שם ד-נד)
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  "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" 

 )א, א( 
 . יש לדקדק למה אמר הכתוב הבאים מצרימה שהוא לשון הווה 

יש לומר על פי מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא 
 .זיע"א, אשר שלח את אחד מחסידיו להתגורר בברלין

באותה העת פשטה מאוד נגע ההשכלה בברלין והאנשים אשר  
 תו של אותו חסיד לא התנהגו על פי דרך התורה.  התגוררו בשכנו

חש החסיד תמיד כגר וזר בסביבתו, ובכל נסיעה שנסע להרה"ק 
מבעלזא הרבה להתאונן באוזניו על כך, ובקשו שרצונו לעזוב את  
ברלין ולשוב למקומו הראשון, אך הרה"ק מבעלזא לא הניחו  

 .לצאת את ברלין
א, אך לא התאונן לאחר זמן בא שוב החסיד להרה"ק מבעלז

כמקדם, פנה אליו הרה"ק  קום מגוריובאוזניו על אודות מ
מבעלזא ושאלו מה בדבר שכניך, השיב לו החסיד כי ב"ה הורגל 

למצבו, ושוב אינו מרגיש כגר וזר 
 .בין שכניו

כששמע זאת הרה"ק 
מבעלזא, פנה אל החסיד  
ופקד עליו לעקור מיד 
מברלין ולעבור להתגורר בין  

ים ושלמים, אנשים ירא
שכל זמן שהרגיש עצמו זר 

יבתו אזי מובטח ומנוכר בסב
הוא שלא ילמד ממעשיהם 
הרעים של שכניו, אך כיון  
שהורגל לסביבתו ונעשה  
כתושב ביניהם, יש לחשוש  
שמא ילמד חלילה ממעשי 
שכניו, לכן ציווה עליו  
הרה"ק מבעלזא שיעזוב את 

 מקום מגוריו.  
  ' הבאים מצרימה'לפי זה י"ל 

, לא באו  הווה, שבשעה שירדו בני ישראל לארץ מצרים שוןבל
להשתקע שם אלא לגור שם באו כגרים וכזרים, ובאמת כל  
אותם שנים שהיו בני ישראל בארץ מצרים לא שינו שמם 
ולבושם שלא למדו ממעשי ארץ מצרים הרעים, והיו בבחינת 

 הבאים כמו שעכשיו באו. 
 )כ"ק אדמו"ר מהרשנ"נ מלעלוב זי"ע(

 

 ותמלא הארץ אותם" )א, ז( "
תיאטרות מהם, מיד גזרו עליהם שיפרשו כיוון שנתמלאו בתי 

 מהם )מדרש רבה(.

כל כמה שהיהודים חותרים לחדור לעולם התרבות של הגויים, 
כך מתגברת יותר שנאת הגויים ליהודים וממציאים חוקים 

 לבודד אותם.
שב", וכך פירש הנצי"ב:"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתח

לא  -"בגויים  -תערב יהודים צריכים להיות לבדד, וכשרוצים לה
 יתחשב", אין הגויים מחשיבים אותם. 

 

 "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" )א, כב( 
ה הנוראה שמטרתה הייתה למנוע את  משה רבנו נולד בצל הגזר

 גאולת ישראל על ידי הטבעת מושיעם.
היה בידיה, וכשהייתה  אמו של משה הצפינה אותו עד כמה שרק  

יכלה עוד הצפינו" עשתה עבורו "תבת גמא  משוכנעת כי "לא
 ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בסוף על שפת היאור".

התבה,  נשאלת השאלה: מדוע הייתה צריכה אמו לצפות את 
ואולי שמא לא ימצא אותו איש? והוא, חס וחלילה, ימות מרעב 

ויתרה  בתיבה, אם לא יטבע?  
מצא אותו  מזאת, אולי י

 י ויהרוג אותו? מצרי אכזר
התשובה לכך היא כי אסור  
לו לאדם להתייאש מראש  
ולהרים ידיים, אלא תמיד 
בכל עת ובכל מצב, כפי 
שאמרו חז"ל "אפילו חרב 

צווארו של חדה מונחת על 
אדם", צריך הוא לעשות  
את כל מה שניתן לו לעשות 
ולהתפלל לרחמי שמים 

 ולסייעתא דשמיא. 
 

  ת התיבה "ותרא א 
בתוך הסוף ותשלח  

 את אמתה ותקחה" )ב, ה(
הגאון הצדיק רבינו החפץ חיים זצ"ל סיפר, המגיד מדובנא זצ"ל 

ד קטן אוחז  הלך ברחוב העיר וראה עיוור עני, לבוש קרעים, ויל
בידו ומנחהו בדרכו. אדם אחר היה חולף על פניהם באדישות. 

והמדווים שיש  אם ניחון בלב רגיש, היה מבליע אנחה על הצער 
בעולם. אם לב מתפעל לו, היה נותן בלבו הודאה לבוראו על חוש 

 ים".  הראיה שחננו: "ברוך אתה ה', פוקח עיוור
ך על כולם היה לו לב למגיד מדובנא היה לב רגיש ולב מתפעל, א

רחום. עצר בדרכו, פנה אל השניים ונתן להם שלום. "אחי, מאין 
תלה  רטן ולא ענה. הילד העיוור מר נפש היה, אתם", שאל.

 "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך"
 )תהילים קיט, סב(

 

קבוצות גדולות מעם נגד דוד המלך התנהל מאבק אדיר, 
ישראל התנגדו להיותו מלך ישראל, כמו שרש"י הק' כתב 

שמחתי באומרים לי בית ")קכב, א( על הפסוק בתהילים 
 מתי ימות אותו זקןה' נלך", 'שמעתי בני אדם שאומרים 

 וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש'.
במשך כל היום היו שומעים עדכונים חמים מפי יודעי דבר 
על מעשיו של דוד המלך. השמועות הרעות חגגו, ה'מבינים' 
 הוסיפו נופך, וכל החפץ מצא את הדרכים להתעדכן בעוד

 מלך.קצת לשון הרע על דוד ה
. . . . . . . . . . . . . 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 לעי"נ האשה החשובה 
 צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
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במגיד עיניים נוגות, מיוסרות. סיפר שזה אביו, ואמו נפטרה, 

 סיפר שקר להם במעונם הטחוב, שאין עצים להסקה. 
"מיד,   העיוור, "המשך ללכת!"  "עם מי אתה משוחח שם", הפטיר

"לא", השיב  רחימאי", ענה המגיד. "אמור נא לי, כבר אכלתם?"
לבית התמחוי לעניי העיר, שם נאכל  הילד. "לוקח אני את אבא 

 את ארוחתנו ואחזירו לביתנו".
לא היה טעם לשאול את הילד האם הוא לומד. במצבו, פטור היה  

"אתן לכם ארוחה   מלימוד תורה. "בואו עימי", אמר להם,
משביעה, טובה בהרבה מהאוכל בבית התמחוי". זיק של הכרת 

ם והביעו פיקחות רבה טובה ניצת בעיני הנער, עיניו נעורו לחיי
כל כך, מהולה בעצב עמוק. המגיד ביטל את תוכניותיו, סב על 

ד. הביאם לביתו המוסק, עיקבותיו, התאים צעדיו לצעדי היל
. שקד להנעים את שהותם, טרח החם. וערך לפניהם שולחן

להשביעם. גם האב העיוור הפשיר, נרגנותו נסדקה. "טעים", 
 אישר. "נעים כאן".

ר כאן", שאל המגיד. "אקצה לכם חדר מוסק, להתגור "התסכים
שלוש פעמים ליום תקבלו כזו ארוחה. חינם אין כסף", מיהר  
,  להוסיף, והילד יוכל ללמוד בתלמוד תורה, חשב. על חשבונו

 כמובן.
האב העיוור התלבט. עיני הילד 

נצצו בתקווה. לבסוף הסכים  
האב, לנסיון. למעשה, התנחל 

ד את בדירת המגיד, שיעב
הבית לנרגנותו ולרצונותיו. 
והמגיד סבל הכל, הן גדולה  
הכנסת אורחים יותר מקבלת 

ד כאשר פני שכינה. במיוח
הילד החל לפרוח. קיבל מזון 

רה וביגוד, הלך ללמוד והתע
 בחברה. 

ברבות הימים נפטר האב, 
והילד המשיך לימודיו בישיבה.  
הוברר שיש לו זכרון מדהים, 
. לא שכח דבר מתלמודו

תפיסתו מהירה הייתה כברק, שכלו חד כתער, מידותיו זכות 
באין הפוגה.   כשמן, נשמתו טהורה כבדולה, התמדתו ושקידתו

רת ועלה עד מהרה קנה שם טוב ונודע לתהילה. בנה בית לתפא
על כס רבנותה של ברודי, ושמו נערץ לדורות, הלא הוא הגאון  

 האדיר רבי שלמה קלוגר זכר צדיק לברכה!
ורה לו היה המגיד מבליע אנחה וממשיך בדרכו, והילד  יה ק מה ה

ממשיך להנחות את אביו לבית התמחוי. מה היה עם ישראל 
 מפסיד, מה היה הילד מפסיד וכמה היה המגיד מפסיד? 

ה בת פרעה, כשהושיטה ידה לתיבה האם ידעה את מי היא  בתי
מצילה? האם שיערה שזה מושיעם של ישראל, אבי הנביאים, 

 ל התורה, שעל ידו תזכר גם היא לטובה לנצח נצחים?! מנחי
למעשה, כל ילד יהודי הוא כמשה בתיבה, אין לנו מושג איזה  

תן לו  עתיד מזהיר נכון לו, יתכן שיהיה לגדול הדור אם אך תנ
 ההזדמנות, אם ייפתח לו פתח. 

 

"וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו  
 בחול" )ב, יב( 

ידים מעיר אחת  'יבוז שבאו אליו חסמעשה ברבי ברוך ממז
לשבות במחיצתו, ושפכו לפניו מרי שיחם על דבר הנגישות  
שנוגש בהם הגוי העריץ, מושל העיר, שמציק לכולם ויורד 

. השיב להם הרבי בפסוק מפרשת לחייהם עד לבלי שאת
השבוע, פרשת שמות, 'וירא כי אין איש', ראיתי את המושל  

אר 'איש' כלל, 'ויך את המצרי', שלכם והנה איננו ראוי לתו
כלומר, דין הוא להכות את המושל ולהעבירו מן העולם, אלא 

, בעצם שבת קודש, 'ויטמנהו בחול' שזה לא בוער דוקא היום
שאולה בימות החול. ועוד באותו שבוע פגע הטמנתיו להורידו 

 )בשפתי צדיקים(  ברק במושל העיר והמיתו. 
 

"וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אכל" 
 )ג, ב( 

ו ״קול יהודה״ כתב החכם הרב יהודה צדקה זצ״ל כך: פרבס
״מראה הסנה רמז לעם ישראל, ישנם תקופות שעם ישראל 
בוער באש הרדיפות והצרות  
כסנה הזה הבוער באש, אבל 
אין להתייאש, כי ״הסנה איננו  
אכל״, עם ישראל חי וקיים 

 בזכות תורתו״. 
בספר ״עדות״ על השואה, 

ת  מובאות עובדות מצמררו
ו: תשעה באב תש״ד אל

במחנה ברגן בלזן. זו הפעם 
הראשונה שכל תושבי המחנה 
קיבלו עונש, ״היום אין אוכל, 
לא למבוגרים, לא לנשים, ולא  
לילדים״. אמא בשלה דייסה  
במים עבור אחותי הקטנה,  
בתיה, בת הארבע. ברגע 
האחרון תפסו אותה והחליטו להעמיד אותה למשפט. המשפט 

שבת פרשת נחמו תש״ד. התובע הגרמני ל לישל אמא נקבע ל
הפריז כדרכו בהאשמות שוא, ואמא ויתרה על זכותה להכחיש  
את האשמות, ואף ויתרה על זכות הסנגור לבקש הקלה בעונש, 
כך שפסק הדין היה נורא: ״שלילת מנות הלחם ליומים״. וכל זאת 
מחמת בישול לתינוקת בת ארבע. למחרת שאלתי את אמא 

את זכותה להכחיש חלק מהאשמות, אמא לא  ה צלמדוע לא ני
נתנה תשובה, ראיתיה נרגשת מאד. וכששאלתי שנית, השיבה  
אמא: ״שמתי לב שחוץ מהשופטים והתובע היה שם יהודי  
שרשם פרוטוקול, כך שבודאי כל מילה שהייתי אומרת היתה  
נרשמת ע״י יהודי בליל שבת. לכן שתקתי, היות ומוטב לרעוב 

 א לגרום ליהודי שיכתוב בשבת״. ל בדעוד קצת, ובל
באחד זאת ועוד, בצריף שלנו, היה מארגן אבא מנין לתפילה. 

מימי חול המועד תש״ה, באמצע התפילה, פרצו הגרמנים  
לצריף, והתחילו להכות בנו ללא הבחנה. בסוף הם קראו לאחראי  

. . . . . . . . . . . . . 
 

ובשעות הלילה, לקראת שעת חצות, לאחר יום עמוס 
הקנאים מתאספים מתחת לביתו ועורכים וגדוש, היו 

 נגדו הפגנות סוערות...
ואז, באותם רגעים חשוכים, היה דוד המלך קם, נוטל 
את כינורו ומזמר לבורא מעומק ליבו... "חצות לילה 

 .אקום להודות לך"
היה ן לו את הכוח להחזיק מעמד? כיצד מה נתולכאורה, 

מסוגל לנתב את הכאבים הנוראים הללו למקום של 
 הודיה לה'???

. . . . . . . . . . . . . 
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על הצריף, ג'וף גרונימאן, ונתנו לו מכות רצח. מר גרונימאן לא  

צהרים נקרא אבא אל מר גרונימאן זה, ואני שפחדתי  . בדתיהיה 
שמר גרונימאן יפגע באבא, נלויתי אליו, אך הופתעתי. ״מר 
עמנואל״, אמר האחראי, "אתה רואה את החבלות שקבלתי, הכל 

התפילה שאתה מארגן, אבל אני מבקש ממך, אל תבטל בגלל 
  ות״.מכ קבלעבור התפילה שלך אני מוכן להמשיך ול ,את המנין

 

 "וירא ה' כי סר לראות" )ג, ד(
"ויהי בימים הרבים ההם ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם", 

נתן עיניו וליבו   -רש"י מביא בשם המדרש: "וירא בסבלותם 
 להיות מיצר עליהם". 

עוד במדרש )שמו"ר ב, ו( מבואר: "ר"ש בן לקיש אמר הפך פניו 
, כיון שהביט בו הקב"ה אמר והביט, שנאמר וירא ה' כי סר לראות

נאה זה לרעות את ישראל". ויש להבין, מה הועילה הבטתו של 
( בסנה, האם על ידי כך כבתה הפך פניו והביטמשה מרחוק )

האש הבוערת? ומדוע השכר על כך 
 הוא "לרעות את ישראל"? 

רבי אליהו חיים מייזל פסע בין 
בתי העיר לודז' היהודית, 

כסף סוף כשהוא עוסק באי
לעניי לודז' שיוכלו לחמם את 
ביתם הקר בחורף הפולני.  
משהגיע הרב לביתו של גביר  
גדול הרחוק מחיי תורה ומצוות,  
נקש בדלת והמתין שהגביר  
יפתח, הגביר עמד בפת בחלוק 
בית קליל והזמין את הרב 
להיכנס לסלון שם בוערת האח 
ואז ישמע את דבריו. אך רבי  

רם אליהו חיים אמר לו: ט
אכנס רצוני שתקשיב לדברי. עניים רבים מצויים בעירנו, ש

לרובם אין אפשרות להביא טרף לביתם. כאן החל הרב להפליג  
בתיאורי עניות מזעזעים על הקור השורר בביתם, ילדיהם שחלו 
מהקור, ועוד רבים מדקדוקי העניות שלהם. כל הזמן הזה עמד 

וא מאזין  ת וההגביר בפתח כשהוא רועד מקור, שיניו נוקשו
מפאת הכבוד. לבסוף החליט להפסיק את הרב וביקש  
בתחנונים: "למען ה', ייכנס הרב לסלון ושם אשמע את סוף 
דבריו". הרב ניאות ונכנס פנימה, אך במקום להמשיך במשאו 
הארוך הגיע לתכלית דבריו וביקש כסף לצדקה. הגביר חתם על 

, ואז לקבלהמחאה מכובדת ביותר, הרבה מכפי שציפה הרב 
שאל: "יאמר לי הרב, מדוע לא יכולנו לדבר ליד התנור בניחותא 
וביישוב הדעת?" שאל אותו רבי אליהו חיים מייזל: תאמר לי  
בכנות, לו הייתי נכנס ומבקש כסף בלי להתמהמה, הייתי מקבל 
כזה סכום גדול ונכבד? "לא", השיב הגביר. "ובכן, זה מה שרציתי  

הקור השורר בביתם של הדלים את  לפעול, שתרגיש על בשרך
 ורק אז תתאמץ לעזור להם", סיים הרב.

למרות  –זה מה שאמר המדרש: כיון שסר משה רבינו לראות 
 – שאינו יכול להועיל, אבל "נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" 

אמר הקב"ה נאה זה לרעות את ישראל! כדי לעזור לשני לא  

בחיוך קטן, או בלב עמים די צריכים תמיד עזרה ממשית, לפ 
בצרת הזולת. וכל שכן אם מנחמים אותו,   -ולו לרגע אחד    -דואב  

מתברך בי"א  –שהרי שנינו )בבא בתרא ט:( "והמפייסו בדברים 
 )במחשבה תחילה(  ברכות"!

 

"מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני 
 ישראל ממצרים" )ג, יא(

 . רבינו לה'יש כאן שתי שאלות של משה ש רש"י מפרש
 והשניה,  דבר עם מלכים?וכי חשוב אני ל  –מי אנוכי?  הראשונה, 

 מה זכו ישראל שתעשה להם נס?  –וכי אוציא את בני ישראל? 
בספר "וקראת לשבת עונג" מביא מעשה נפלא: בזקנותו של 
החת"ם סופר, כהו עיניו מראות, אולם, מכתבים רבים המשיכו  

ות ובהנהגות. משום כך, היה  להגיע לרב מכל קצוות הארץ בשאל
המכתבים. כששמע החתם סופר   בנו ר' שמעון מקריא לאביו את

את התארים נאנח אנחה מרה... מדוע אתה נאנח? שאל בנו, וכי  
נעלם ממך שאתה גדול הדור?!  
על כך אני נאנח! השיב החת"ם 
סופר בענווה, עד כדי כך הדור  
ירד, שבעוונותינו אני הוא גדול  

 הדור... 
אמר ר'   -יו אני מבין עכש

את דברי רש"י על  -שמעון בנו 
ק: "מי אנוכי כי אלך אל הפסו

פרעה". משה רבינו ברוב 
ענוותנותו שאל את ה': "מי 

מי אני שאדבר עם  –אנוכי"? 
מלכים? איני ראוי כלל להיות 
מנהיגם של ישראל. ואם באמת 
אני הראוי להיות מנהיגם, סימן 

 שהדור ירד מאד...  
אם  –הוסיף משה ושאל: "וכי אוציא את בני ישראל"?  ואם כן,
 כה ירוד, מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס?!.. מצבם 

 

"ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ויאמר 
 יד(-אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה" )ג יג

פירש היהודי הק' מפשיסחא זי״ע כי עיקר עבודת האדם לשוב 
ל העבר, ואז יוטב לו בזה לל עולהתחדש בכל יום, מבלי לחשוב כ

 ובבא.
והיה כי יאמרו אלי כיצד נגאל, והלוא    -ובזה מבואר, כי משה אמר  

משוקעים אנו במ״ט שערי טומאה עד ששכחנו מה שמו של 
הבורא, מה אומר אליהם. השיב לו הקב״ה כה תאמר לבני 

בלשון עתיד, מי שאומר מעתה אתחדש, ואיטיב -ישראל, אהיה 
 ומר לו אהיה מעתה עמך.רא אדרכי, גם הבו

אחד מחסידי הרה”ק מקאברין זי׳׳ע התאונן לפניו, רבי, הנני  
שקוע מאד בחטאי וה'בלאטע' )בוץ( גדול מאד, ענה לו הרה׳׳ק  

אם אין מוסיפין לו מים הרי הוא מתייבש    -אף הבוץ הגדול ביותר  
עזוב את דרכיך, וממילא תתייבש כל  -לגמרי, כיו׳׳ב אתה 

 )באר בשדה(  בוץ(... הבלאטע )ה

. . . . . . . . . . . . . 

אמר הרה"צ ר' אשר פריינד, חצות לילה מסמל זמן 
נעלם  -האור ששרר ביום הקודם של שיא החושך! 

ואילו האור החדש שאמור להפציע למחרת  לחלוטין,
 עדיין לא נברא! -

שבו האדם מוצא את עצמו חצות לילה הוא מצב, 
הוא עומד בודד, חסר אונים, רועד מפחד,  בלי כלום!

מו ברגע הבא. חצות לילה אין לו מושג מה יקרה ע
הוא רגע שבו אין לנו אפילו נקודה אחת קטנטנה של 

 אור! הכול חשוך ומבולבל!
. . . . . . . . . . . . . 
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 על בניכם ועל בנותיכם )ג, כב(  "ושמתם

ת הבגדים ששאלו מן המצרים שמו בני ישראל על בניהם א
)"ושמתם" ולא  םובנותיהם, אבל לא הלבישו אותם בה

"והלבשתם"(, שכן בני ישראל שמרו על תלבושתם המקורית, 
 ולא שינו את שמם, לשונם ולבושם.

 

 לא יאמינו לי" )ד, א( "ויען משה ויאמר והן 
לה משה על דעתו חשד כזה נגד בני ישראל, שלא כיצד מע

 יאמינו לו?  
משה רבינו ידע כי גלות מצרים הינה שורש כל הגלויות 

 - העתידות, וכי גאולת מצרים הינה שורש כל הגאולות העתידות
רצה מיד לסלול דרך לעתיד, שבני ישראל מוכרחים להיגאל 

מפי נים באמונה. לפיכך רצה לשמוע אפילו כאשר אינם אית
השם יתברך את הצו לגאול את בני ישראל אפילו בעת ש"לא 

 )שפת אמת( יאמינו לי"... 
 

"כי מתו כל האנשים  
  המבקשים את נפשך" 

 )ד, יט( 
שירדו מנכסיהן והעני חשוב 

 כמת )רש"י(
מסופר על הגאון רבי יוסף 
שאול זצ"ל בעל שו"ת שואל 

ני אחד ומשיב, שבא אליו ע
 לבקש נדבה, והגאון ר' יוסף 
שאול הלך לחדר השני להביא  
לו כסף, וכאשר בא בחזרה  
ראה שהעני גנב שעון, ואמר  
עתה מתורץ לי מה שאמרו  
חז"ל "עני חשוב כמת", 
דלכאורה קשה, הרי אנו רואים  
שהעני אף היותר גדול גם כן,  

לא ירצה למות. אלא הכוונה  
להיות יחידי בחדר, שצריך  היא, כמו שאין רשאים להניח מת

 שמור עליו, כך אין רשאים להשאיר עני יחידי בבית. שומר שי
 

 "כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" 
 )ד, יט( 

לכאורה דבר זה תמוה, הרי בזמננו אכשר דרא, והוקמו הרבה  
קופות של צדקה, המחלקים כסף לעניים א"כ מדוע עני חשוב  

 כמת?
  כמת", היינו עני שהוא מחשיב את   -ובאלא שצריך לומר "עני חש

 עצמו לאדם חשוב מלהצטרך לבריות, באמת נחשב כמת.

 -וכמאמר החכם: עוד לא היה אדם שמת מרעב, אלא מהבושה 
 שהיה בוש מלבקש.

הרה"ק רבי וואלף מסטריקוב אמר בדרך צחות: "עני חשוב 
כאשר הוא כמת, שהרי רק פעם אחת   -כמת" פי' מתי חשוב העני

ד מכבדים אותו, אבל וכן בעני, פעם ראשונה שהוא בא, עו  מתים,
 בפעם השניה חשיבותו יורדת, והיא פוחתת ככל שירבה לבוא. 

 

"לא ידעתי את ה׳ וגם את ישראל לא אשלח" 
 )ה, ב( 

מידת הגאווה שהייתה בפרעה הובילה אותו ואת עמו לאבדון. 
הוג באחריות מסיבה פשוטה: פרעה לא יכל לחשוב כדבעי ולנ

עצם המחשבה שהוא אלוהי   - ”גאווה”. הגאווה שיכרה אותו 
 מצרים העבירה אותו על דעתו.  

משל למה הדבר דומה: במכון לגמילה מאלכוהול הביאו מרצה  
שיסביר מהו הנזק הנגרם  
משתייה מרובה של ויסקי. אחת  
המטרות הייתה להפחיד את 
המכורים ולמנוע מהם לחזור 

 פה המרה. לטי
ריו המרצה פתח את דב

בניסוי, וכדי להסביר מהו 
הנזק שגורם האלכוהול, 
הכניס תולעת שהביא עימו 
לתוך כוס של ויסקי צלול. 
התולעת התפוררה תוך 
שניות ספורות לתדהמת כל 

 הנוכחים.  
היו שביקשו לראות זאת שוב, 
המרצה שראה את שיא 
ההצלחה מול עיניו חזר על 

פעמים  הניסוי כמה וכמה
של ובכל פעם ההתפעלות 

המתאווים לטיפה המרה 
 הדהימה אותו מחדש.  

לאחר הניסוי שאל המרצה את  
 הנוכחים: ”מי מכם עכשיו יכול לומר לי מהי המסקנה מהניסוי”?  
דממה השתררה באולם, אף אחד מהנוכחים לא רצה להכיר 
בעובדה של הרס הגוף מאלכוהול או חלילה לומר מילים שלא 

 רק אחד הצביע. לו בעתיד לשתות אלכוהול,  יאפשרו
המרצה איפשר לו לדבר והוא אמר בקול רם: ”מי ששותה ויסקי  

 אין לו תולעים בבטן”. 
והנמשל ברור מאליו: פרעה לא יכל להכיר בעובדה שה' הוא 
האלוקים, כיוון שזה אומר שהוא לא! את זה, הוא לא יכול היה  

גדלות” הגאווה מחקה את  ב”שיכרון  -לסמל. פרעה היה שיכור 
 המדינה על כלכלתה ותושביה וזה לא הזיז לו.  כל 

 

 
 com.LikutimNiflaim@gmail: במייללקבלה   

. . . . . . . . . . . . . 

ניתי ו'טוב לי כי ע, טוב לי ודווקא ברגע החלש הזה
בכל חושך יש )תהילים קיט, עא(,  למען אלמד חוקיך'

איזה טוב וחסד יש בחושך?? מה טוב לי  !!!טוב וחסד
חוקיך' שאני אחיה כאשר אני מתענה? 'למען אלמד 

עם הבורא, עם אמונה כזאת שהיא "חוק" בלי הבנה 
 ובלי השגה!!!

'להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילה' )תהילים צב, ג( 
כשהולך לנו בטוב, כשאנו חשים שעכשיו זה מצב של 

, אבל גם כאשר ונגיד חסדו בוקר, נודה לבורא עולם
לילה, כשחלילה נראה לנו שהמצב  נמצאים במצב של

נו פנים, עדיין 'ואמונתך בלילות', דווקא לא מאיר ל
בשעות שהאפילה שולטת על כל בחצות הלילה, 

 אקום להודות לך! -חלקה טובה 
 ספינקא( -)נקודות של אור 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:

 : בבנק

  482507חשבון 

 בנק פאג"י 

   704סניף 

 

 :באשראי

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 

 : בטלפון  

 )מענה ממוחשב(

8400-127457 

 מראש!!!תודה 

 יטרים?המפעל לייצור מים "כבדים" באיראן... כמה זה כבד...? כמה ל
הוא מסוגל לסחוב  יש לו המון כח. של שואב המים שלנו... מדובר בשואב מים מיוחד במינו...... אני השכן אני גר באיישישוק

וראיתי תמונה של מפעל באירן  ...5857של שנת  פתחתי את העיתון כמה ימיםלפני  והנה ה דליים של מים בבת אחת.חמש
על זה בלגן  שלם... ארה"ב עושה סנקציות על אירן... שלא תסחוב את המים הכבדים יש וראיתי ש מים כבדים!!!!ליצור 
... אני רואה שארה"ב והיא תעשה את זה ... ואירן מאיימת שהיא כן יכולה לעשות את זהכי היא יכולה לקבל קילע האלו

ארצות הברית ואיראן... חבל על חבל על המריבות של  חבל!!! :אומר ואניהאלו...  כבדיםהמים הואיראן לא מסתדרות עם 
לסחוב את המים הכי  את שואב המים פייביש... הוא כזה ביריון!!! הוא יכול תבואו לפה... לאיישישוק... יש לנו פה הויכוח...

 כבדים בעולם... 
 ???אה... מה אתם אומרים על ההצעה של יענקלה הכפרי מאיישישוק

צור מים כבדים... זה... זה... יכפרי מתוק... אתה לא מבין מהחיים שלך... המפעל ליהוי... שתהיה לי בריא... אתה כזה יענקלה 
כן... אני מבין  יענקלה שמע... ועדיין לא ויתר...הרבה הרבה יותר כבדים...  זה לא המים הכבדים של שואב המים... זה מים

איזה ביריון פייביש... הייתם רואים  יודעים יתםאתם לא מכירים את פייביש... אם הי שזה מאוד כבד... אבל עדיין... עדיין
  הוא יכול לסחוב... לסחוב... ותוארה"ב לא מצליח אירןכי כבדים ששגם את המים ה

הם לא רק  בל המים הכבדים שאנחנו מדברים עליהםשחן חן לך על הרצון הטוב... אהמתוק ש...  שלנו אז הסברנו ליענקלה
זה לא כבד פי מאה... לא פי מיליון... בלומד'ס  .דמיין... אלא זה משהו אחר לגמרי.הרבה הרבה יותר כבדים ממה שאתה מ

ני מציע לך יענקלה... א זה פצצה אטומית שיכולה להחריב ארצות שלימות... עזוב קוראים לזה "פרשה" אחרת לגמרי...
ל לא בכיוון... עזוב יענקלה... בא עושה מעצמך צחוק... אתה בכל מנסה להפגין ידע אתה רק אתהכש לעזוב את הנושא הזה.

  נעם אחר לגמרי ממה שאתה מדמיין...בפאר'לנו... תבין שמדובר  תאמין
--- 

... מקסימום הוא ישלח ולא נפ"מ סתדר... האם הוא יבין או לא יבין זה לא כ"כ קריטיאני עוד איכשהו א שלנו עם יענקלה
 היענקלה הזה הוא אתה אבל יש יענקלה אחר שהוא קצת יותר מטריד!!!מכתב לנשיא ארה"ב ויציע את עזרתו הנדיבה... 

... שכעת בימי השובבי"ם כולנו רוצים להתחזק בלימוד התורה... ואין מים אלא תורה... וכשאני יושב מול הגמ' ואני מבין ואני
אני מאמין באמונה בדים... כ אני מבין שזה מים שהלימוד הזה הוא חשוב לקב"ה... אני מבין שהמים האלו הם יקרים!!!!

  ואפילו מאוד.. ...שלימה שהלימוד תורה שלי חשוב לקב"ה
אבל ברגעים מסוימים שאני לא במצב רוח ואין לי חשק ללמוד ובדיוק אני מרגיש שאני לא שווה והכל כזה אפרורי ויבש... 

מה יש לקב"ה  כ"כ יקר וחשוב בלימוד שלי??? נו... מה כבר יכול להיות  ה כבר יכול להיות...נו... מואז אני מנסה לדמיין 
 לעשות עם השור שנגח את הפרה שלי... 

 ??כמה... בינינו כבדים... אבל באמת אני מאמין שאין מים אלא תורה... והמים האלו הם !שלא תבין... אני מאמין!!עכשיו 
  ?? כמה זה יקר לקב"ה... ??כמה זה כבד...

יענקלה עם הראש הכפרי שלו... כשהוא מנסה לדמיין מים כבדים הוא מדמיין את  !!!וכאן אני מתחיל לדבר כמו יענקלה
ליטר... לך תסביר לו  ים ליטר... מאתייםי ליטר.. שלושנש ושם מקסימום הוא עושה הכפלות... זה הדליים של שואב המים...
 ... תסביר שזה פאר נעם אחר לגמרי !!! לךשיכולה להחריב חצי עולם לא פי מיליון... אלא  זו פצצה שהמים הכבדים האלו זה

אצלו ואהיה "כשאבא שבשמים מעיד על התורה "אנא נפשי כתיבת יהבית"!! הקב"ה מכריז  פה!!! פה אני ואתה תקועים!!!
 בורא כל העולמיםהקב"ה אומר לי שהדף גמ' הזה שאני לומד הוא... הוא יקר לכש.. בקיצור: אמון ואהיה שעשועים בכל יום"

בחשיבות  ודימיון לי להבין ש... שמדובר בקנה מידה ובסדר גודל של פצצת אטום חיובית שאין לי שמץ של השגה מותר
היום ממה שאני מדמיין... זה... זה פרשה אחרת לגמרי...  או פי מאה פי עשר זה לא יקרשלו... זה לא עניין של הכפלות... 

.. אלא זה על מים כבדים זה לא מלא מלא ליטרים נו מבינים שכשמדבריםאנח אנחנו מבינים עד כמה יענקלה לא מבין עניין..
כשאני פותח את הפה שלי ומשמיע לקב"ה קולות ערבים  : מה זה כח של עסק התורה...קנה מידה אחר... על אותו משקל

  שזה מעבר!! מעבר לכל דימיון... זה משהו אחר לגמרי ממה שאני מדמיין... של תורה ותפילה... להבין
.. למה לא... זה די חשוב... זה אפילו תורה זה פיין... זה חשובהש כי כל זמן שאני מביןכי...  למה כ"כ חשוב לשנן את זה???

 לרגש מחר מגיע איזה קשקוש... איזה פיתוי שמצליח !!! אזשנתפס אצלי בראש חשוב... כשזה הקנה מידה מאוד מאוד
אני מתחיל לדבר בדיוק כמו ואז אחרים קצת יותר יקרים מעסק התורה.. אותי... ואני מתחיל לחשוב שיש אולי דברים 

כאן אנחנו צריכים לדפוק ליענקלה  ??איזה גברתן פייביש.. נכון... המים הם מאוד כבדים... אבל יש לכם מושגיענקלה ש... 
 על הראש ולהגיד לו... יענקלה זיסער... תבין ש... שזה משהו אחר לגמרי!!! 

הנאמנות שלי לאבא שבשמים ברגע  אני חשוב לקב"ה הרבה הרבה יותר ממה שאני מדמיין!! צריכים לשנן!!!את זה אנחנו 
של ניסיון... הקול הערב שלי בעסק התורה זה... זה משהו כבד ויקר בקנה מידה ששום פייביש ושום צ'אקאלאקות ושום 

לא נתקע בבועה של יענקלה... שובו בנים שובבי"ם!!! קשקושים בעולם הזה הם לא בכיוון בכלל... לפחות נבין את זה!!! ש
 את המעשים טובים שלכם... ולייקר תתחילו להעריך
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 ???מה הדימיון בין התמכרות לעבדות...

. בפרשת השבוע מתואר הסבל הגדול שעם ישראל במצרים... ויעבידו מצרים... בפרך... וימררו את חייהם..
ם וסבלו וסבלו וכאשר יענו אותו... ויאנחו בני ישראל מן העבודה... בקיצור: כתוב כאן שעם ישראל סבלו במצרי

והכל טוב... פתאום  אבל תכל'ס... בפרשת בהעלותך... כשעם ישראל כבר נמצאים במדברולא גמרו לסבול...  
נם... את הדגה אשר נאכל במצרים חי זכרנו את הם מתחילים להתלונן וכאן אנחנו שומעים מנגינה אחרת..

נחמדים במצרים... היו שם גם קינוחים של  די כאן אתה רואה ש... שהיו גם רגעים הקישואים את האבטיחים.
 איך זה מסתדר??אבטיחים וסעודות גורמה של פשטידות קישואים ובצלים... אה...??? 

 התשובה היא כך:
 בל... של עינוי... של עבודת פרך... אבל!!!!עבד סובל!!! כמעט כל חייו מקשה אחת של ס

אין לי גבולות.. אני לא צריך להיות מחושבן..  אין לי אחריות...חינם!!!! יש דבר אחד ויחיד שמשיב את נפשו: 
אחריות... את זה אין  איזה תקציב שמתחיל ונגמר... הכל על חשבון הברון. את הכאב ראש שנקרא פה לי אין

 בן אדם אחר...חיד שיש לעבד שאין לה הפלוס הילי!!! וז
הוא בכלל בכלל לא מתחיל להיות שיקול... אף בן אדם  עכשיו ככה!!! הפלוס הזה הוא מאוד מאוד חיור...

 נורמלי לא היה רוצה להיות עבד בשביל לקבל הכל בחינם... רק מה.??
של  הזה המתוק י את הטעםשל עבד!!! אני יכול לומר שבתור בחור היו תקופות בחיים שטעמתקטן זה ראש 
תחשוב: אני עומד בטרמפיאדה וחולש  ממני... כשהייתי נוסע בטרמפים... לא היה מאושר יותר גדולהחינם... 

נוסע לאלון שבות... וזה  לי מכוניות... זה ותוצרבעת ובעונה אחת על כל הכבישים של הארץ!!!! למה??? כי ע
לגבעתיים... וזה מגיע לצפת... ואני עומד באמצע ולא נותר לי אלא אומר שהוא מגיע לקצרין... זה צריך להגיע 

זה כבר פחות גישמאק.. כי  ... אחרי שכבר עליתי על הטרמפ..לבחור לאן אני רוצה לנסוע!!! עכשיו שלא תבין
.. אני שוב אעמוד בטרמפייאדה בדרך לקצרין... ורק לקצרין... אבל כשאני ארד מהטרמפ. כבר עכשיו אנחנו

 אשיר בהתלהבות ופרצת!!!!! ימה וקדמה צפונה ונגבה...  ושוב
כלים שם קשיו ובונדוק את אותו סוג ריגוש היה לי בתור בחורים כשהיינו הולכים לכל מיני שולם זוכרים ואו

והיה לזה טעם מיוחד במינו!!! גם היום שב"ה אני נשוי... ויכול להרשות לעצמי לקנות פיצוחים לשבת  ופקאן
למה?? כי  חינם!!!זה לא זה... כי סו"ס עדיין זכרנו את הקשיו אשר נאכל בתור בחורים  אאאפפס... .זה... זה..

אגוז פקאן עולה הרבה כסף... גם אם יש לי ב"ה אפשרויות ואני כבר לא קונה רק במאה גרם... אז אני קונה 
גרם פקאן... אבל בתור  488סנדק ואז אני אתעשר יש סיכוי שאני אקנה גם  אם אני אהיהבמאתים גרם... ו

בחור זה... זה... זה היה בלי הגבלה... יש תמיד שולם זוכרים על ימין ועל שמאל ואתה אף פעם לא צריך להיות 
קונה מאתים  פעם אחת אתה ... כי אחרי החתונה)כמובן שזה קצת מגוחך... אבל מסיבה אחרת לגמרימחושבן ש... שזה נגמר... 

... ואז אתה באמת מאבד של הציבור כולו לך שבועיים בארון מחוסר עניין זה פשוט נשאר זה... ואז פעם אחת ולא גומרים את גרם פקאן
שכשאני אתחתן אני דבר ראשון אמלא את המקרר  נוצצות יםשבתור בחור דמיינתי בעיני "בןזהב הל"את כל הריגוש... כנ"ל לגבי ה

שקניתי "לא רצו" להיגמר עד  ליטר חלב שלושבר אחרי שבוע ימים שהיגוש הזה עשיהיה בשפע בשפע... הרבשלושים שקיות חלב... כדי 
 (שהחלב התקלקל... ואז נרגעתי... פתאום עבר לי הריגוש של האינסוף חלב...

אגב: זה ההסבר הפסיכולוגי הפשוט של ההתמכרות להימורים... כי כשאני עושה הימורים... זה אומר שיש 
שקל וגם אחרי שהרווחתי אף אחד  28.888ת!!!! למה? כי אני יכול להרויח עכשיו בפני אפשרויות בלתי מוגבלו

)מאי אולמיא דהגרלה הזו מההגרלה הבאה... אם בהגרלה הזו אני חולם לא מפריע לי להרויח שוב... גם בהגרלה הבאה... 

קח בן אדם  (שהיא לא התחילה. למרות אז למה שאני לא ארויח גם בהגרלה שתבא אחריה...... עוד לפני שהרווחתי להרויח
שקל??  58.888שהתמכר להימורים ותנסה לגמול אותו... תציע לו הצעה קוסמת: מה אתה חולם... להרויח 

שקל בלי להגיע  58.888אין בעיה... בא תעבוד אצלי במשרד ואתה תקבל תלוש משכורת רשמי של 
דבר לעניין... למה??? כי מי שהתמכר ?? מה פתאום!!! אתה בכלל לא מהימורים!!!! זה ישכנע אותול

הוא יכול להרויח  שכל פעם מחדששקל עלובים... הוא חולם  58.888להימורים זה לא שהוא חולם על איזה 
שקל שגם אותם הוא יכול להכפיל... יש פה מעוף אינסופי שאף מיליונר בעולם לא יכול לספק אותו...  58.888

מכור... יכול תמיד לעשות אותו בל... יש לו עשרים מיליון שקל!!! אבל גם מיליונר גדול מאוד סו"ס הוא מוג
זה הריגוש של לוטו ותמיד לזכות בעשרות מיליונים ולהמשיך הלאה לזכות שוב בעוד מיליונים בלי סוף... 

לכן שום הוצאה לא מרתיעה אותו... גם ההוצאה הכספית הכי הזויה לא עומדת כמשקל בפני  אדם מכור!!!
ח" הדמיוני שיש לו... אז נכון שיש לי חובות של מאה אלף שקל כתוצאה מההימורים... אבל אני חי ה"ריוו

 בבועה דמיונית של אאאאינסוף כסף... זה לא שווה??? 
ריגוש שנאחז באינסופיות!!! כל זמן שאני מתוגמל בייחס למה  חינם זה ריגוש חסר גבולות!!בקיצור: 

 זוכאן אין גבול..  חינם...המון המון... עדיין זה מוגבל!!! אבל כשמדברים על  שעשיתי... אז אפילו שאני ארויח
ולכן כמה שעם ישראל כבר יצאו ממצרים וכבר זכו להגיע לכל המדרגות הכי  העוצמה של עונג החינם!!!!

 גם סו"ס !!!חינם!גבוהות... מן... באר... ענני כבוד... קבלת התורה... עדיין זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 
היישר מידו הפתוחה והרחבה של הקב"ה... אבל עדיין אנחנו לוקחים אחריות על  שאנו מקבלים המון...כעת 

למעשים שלנו!!! אז כמה שאנחנו מיליונרים אבל יש בייחס מוגבל ו תגמול מותאםהמעשים שלנו... ממילא ה
 על הבר...  ... חינםלזה סוף... אבל כשזה חינם?? אז חחחחינם

והתמכרתם שם "וכידוע: התמכרות ועבדות הולכים ביחד...  זה ראש של עבד!!! זו תפיסה של התמכרות!!!
 ... ואתה חושב שזה סיפורי יציאת מצרים???"לעבדים ולשפחות ואין קונה

דא עקא שאנחנו עמוק עמוק שם...   הלוואי ופעם היינו!! היינו!!!וזה היה עבדים  הלוואי... הלוואי
לא מרויח מהחיבור שלו לרשת... כי...  ולא טיפש... ותסביר לו בהיגיון שהואן אדם נורמלי אם תבא לב

 בשורה התחתונה זה הורס לו את איכות החיים... והוא מפסיד מהמכשיר הזה הרבה יותר ממה שהוא מרויח...
חים יש אולי ויכו שיהיה ברור... נדמה לך שיש פה ויכוח?? מה פתאום!!!! אתה חושב שהוא לא מבין???

הוא מבין את זה הרבה יותר טוב ממך בעצמך...  בקורונה... או בפוליטיקה.. אבל בנושאים האלו אין ויכוחים!!!
 א מתנתקים מהרשת למרות שזה מחריב את כל מה שיש להם... ולמה??רוב הבני אדם בעולם לובכל זאת!!! 

החוסר  יש לך הכל בחינם... יש לך הכל בלי הגבלה... זה הסוד של החיבור של הרשת... כי תכל'ס... זה חינם!!!!!
אבל זה נטו עבדות!!! זה לא לרדת ממנו!!!  קשה מאודש גבולות הזה... הבלי הגבלה הזה הוא דבר ממכר

לדבקות באין סוף ברוך הוא...  -פתיחות... אלא בועה.. לא נותר לנו אלא להמיר את הריגוש הזה של האינסוף
זוכים להיות עבדי ה' ולא עבדי פרעה... זוכים  תרים על האין סוף של החינם... אלאלהבין שאנחנו לא מוו

 !הוארוך ב רבה לאין סוףיקמ"ט שערי  טומאה באין סוף של מ"ט שערי להמיר אין סוף של
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 לא להשאיר את הנייר חלק:

שבועות בקירוב שלא יורדים גשמים... אמנם  הכבר שלוש
לעת עתה אין בזה משום עצירת גשמים... בפרט שאנחנו 
בחודש טבת שחז"ל אומרים: טובה שתא דטבת 

טובה שנה שחודש טבת הוא אלמנה ללא  -ארמלתא
בריא לאדמה שיהיה לה קצת מנוחה גשמים... כלומר: 

)ומדובר כשירדו גשמים לפני כן... וב"ה ירדו...( אבל 
עדיין!!! עדיין אנחנו רוצים גשם... ובפרט שיש לנו זכרונות 
טובים משנה שעברה... כן... בשנה שעברה היה שטייגן 
גדול בתקופה הזו... רבבות אלפי ישראל התחילו ללמוד דף 

וארובות השמים פשוט נפתחו היומי עם כל החשק... 
ו"יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי..." וכולנו היינו רוצים 
שוב לפגוש את החיוך הזה... אולי זו ההזדמנות להתחזק 
בייתר שאת ובייתר עוז בעסק התורה!!! סו"ס לילי טבת 

 הארוכים... 
בפרט שאנחנו נמצאים ב"אשטיקל סגר..." ואין לנו איפה 

. ובדיוק כעת הדף היומי עוסק בענייני לבזבז את הזמן..
הפרשת שבוע שמדברים על מצה זו שאנו אוכלים על שום 
מה... כן... זו אותה מצה שאכלנו באותו ליל סגר... שאמנם 
איש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר אבל כולנו הבנו שהסגר 
הזה הוא לא סגר של בית הסוהר... אלא זה סגר מסוג 

הפריע כביכול לקב"ה בעבודה אחר... סגר ש... שלא ל
היסודית לעבור בארץ מצרים בלילה הזה ולעשות שפטים 
בכל המעיקים לשכינה... כן... צריך לדעת שסגר זה סוג של 
כלי!!! הסגר אומר ליהודי תכנס הבייתה... עושים פה 
שיפוצים... עושים פה הכשרה מסיבית לקראת התיקון 

שניה לצד... השלם עם מיכשור כבד מידי... אז תזוז 
תחכה... אל תדאג... משהו טוב קורה... מתבשל פה משהו 
מתחת לפני השטח... צריך לדעת שאליבא דאמת זה מה 
שעומד מאחורי הסגרים האלו... האם אנחנו נבין את זה 
במהרה או לא... לא יודע... יתכן שהסגרים האלו יסתיימו 
 עם איזה חיסון ונחזור לשגרה... אבל האמת הזו תשאר

אמת!!! סו"ס אנחנו יהודים ואצל יהודי הדברים לא 
נגמרים כאן... הקורונה לא התחילה באשמת העטלפים 
ולא הסתיימה בזכות פייזר... לא זה ולא זה!!! יש פה 
תיקונים מסויימים שצריכים להיעשות והם נעשים... זה 

ואם אנחנו נותנים לקב"ה את שרביט ההנהגה קורה... 
ים איתו ולא דורשים ממנו הסברים ומקבלים אותו והולכ

בכל מחיר... אז נהיה סמוכים ורגועים שמשהו טוב קרה 
פשוט איתנו השנה הזו!!! ומשהו טוב קורה איתנו כעת... 

 אמונה!!!!!
 



 

  

 ברוך הבא לגן ה"פעמון..."

נמצאים אנו בפתחם של ימי השובבי"ם הקדושים... 
ואנחנו לקראת סוף חודש טבת ששייך לשבט דן!!! 
ימי השובבי"ם מאוד מאוד קשורים לשבט דן... ולא 
לחינם בדורות האחרונים התחילו לעשות עסק 
גדול משובבי"ם כי... כי אנחנו דור שיש לו את כל 

ף לכל המאפיינים של שבט דן... זה דור שהוא "מאס
המחנות..." כן... שבט דן התייחד בזה שהוא היה 
צועד בסוף מחנה ישראל וכל מי שנאבד לו משהו 
הם היו מוצאים ומחזירים... וכמובן שזה לא רק 
כפשוטו... אלא עיקר הכוונה היא שכל מי שהיה 
נחשל בעבודת ה' והענן היה פולט אותו החוצה... 

ו בחזרה הרי שבט דן היה מאסף אותו ומחזיר אות
תחת כנפי השכינה... וגם כיום... הדור שלנו הוא דור 
מאסף לכל הנשמות שבמשך הדורות נדחו ונפלו 
ויצאו ממקור הקדושה... הרי סו"ס "לא ידח ממנו 
נידח" ותפקידו של הדור שלנו הוא לאסוף את כל 
הנשמות האבודות ולהחזיר אותם בחזרה למקום 

ל מיני דברים שלהם... וזה ההסבר הפשוט ביותר לכ
לא מובנים שמתרחשים בדור שלנו... כל מיני 
אבדות למיניהם וכל מיני נשמות שמסתובבות כאן 
בעולם הזה ואנחנו לא מבינים מה תפקידם.. אז זהו 
שיש פה מאסף לכל המחנות וכל הדורות... עכ"פ 
תמיד כשהתורה מדברת על שבט דן... הסמל 

ראות את זה )ניתן לוהדוגמא זה שמשון בן מנוח!!! 
בקרבן של נשיא של שבט דן בהקמת המשכן שאת רוב 
הקרבן שלו הוא הקריב כנגד מה שאירע עם שמשון וברור 
שזה לא שהוא "שכח" מכל שאר בני השבט ו"נתפס" על 
מישהו אחד... אלא שמשון הוא המדגם המייצג של 
המאפיין הכללי של שבט דן... אותו דבר ניתן לראות 

שמברך את דן ש"ידין עמו כאחד  בברכת יעקב אבינו
שבטי ישראל" והברכה הזו שוב מיוחדת לשמשון... ואתה 
מבין לבד שיעקב אבינו לא בירך רק איש אחד מכל 
השבט... פשוט וברור ששמשון הוא מדגם לכל המאפיין 
של שבט דן וממילא כשיעקב אבינו מדבר על שמשון הוא 

 -שבטמדבר כאן על התכונה הכללית שמאפיינת את ה
שמשון הגבור זה לכאורה אחת הסוגיות  עכ"פ(

הסבוכות ביותר... כי מצד אחד יש עליו התבטאויות 
מבהילות בחז"ל... כתוב שהוא היה קדוש ה' ונזיר 
אלוקים ורוח ה' היתה מפעמת בו בעוצמה כ"כ 
גדולה עד כדי שזה היה מוקרן גם כלפי חוץ בגבורה 
בלתי נתפסת... זה דבר שלא מצינו אצל קדושי 

ון אחרים!!! ולא זו בלבד אלא ויעקב אבינו עלי
בכבודו ובעצמו כמעט בטוח ששמשון הוא משיח 
ה'... ובסוף שלא... גם אז יעקב אבינו נושא תפילה 
מיוחדת על שמשון שיצליח לכה"פ במותו להתחזק 
ולהתנקם בפלשתים... בקיצור: שמשון היה מלאך 
אלוקים באופן שאין לנו השגה בקדושתו!!! אבל 

שני מי שיקרא בנביא שופטים על שמשון זה  מצד
לא נשמע ככה... כתוב שם שהוא התחתן עם אשה 
מבנות פלשתים ואח"כ עם דלילה שדלדלה את 
כוחו ובסופו של דבר היא גם הצליחה... אז מה 

 הפשט בזה??? 

איך מסתדרים עם זה?? אז בדורות עברו וגם היום... 
נים את הפתרון הכי טוב זה להגיד אנחנו לא מבי

זה... זה לא כפשוטו וממשיכים הלאה... ו... וזה 
נכון!!! כי אנחנו באמת לא מבינים... אבל דווקא 
בדור שלנו שיש כאלו פיתוים וניסיונות בעבודת 
ה'... דווקא בדור שלנו צריך טיפ טיפה כן להבין את 

 מה שאנחנו לא לגמרי מבינים...

ח ה' ובכן: על שמשון הגיבור יש ביטוי: ותחל רו
לפעמו במחנה דן!!!! דורשים חז"ל: לפעמו מלשון 
פעמון... שרוח הקודש היתה מקשקשת בו כמו 
פעמון... מה הפשט?? מה זה פעמון?? מבאר המכתב 
מאליהו: המבנה של קול הפעמון שהוא מצלצל 

 ומפסיק... שוב מצלצל ומפסיק... 

כששמשון היה במחנה דן... שם התגלה רוח ה' מסוג 
 !! של פעמון!

יום אחד רוח ה' מפעמת בו בעוצמה אדירה... הוא 
עולה ומתעלה עד השמים... ופתאום אחרי כמה 
ימים... אופס... הפעמון הפסיק לצלצל... זהו... אין 
מוייחין... אין אורות... פתאום מגיעים ניסיונות 
קשים... ו... ולפתע שוב!!! שוב הפעמון מצלצל... שוב 

לה ומתעלה בדרגות הכי רוח ה' מפעמת בו והוא עו
גבוהות בעבודת ה'... ואז שוב קריסת מערכות... 
הפעמון הפסיק ושוב שמשון מוצא את עצמו מול 

 הניסיונות הכי קשים... 

זה רוח ה' יחודית מסוג פעמון שמאפיינת את שבט 
במחנה דן!!! וזה קשה...  --דן!!!! ותחל רוח ה' לפעמו
 אוהו... זה מממזה קשה...

.. מי שמזדהה עם התיאור הזה בנימה אוי אוי. 
האישית מבין יותר מידי טוב על מה אני מדבר... וזה 

 שובר את הלב ומתסכל!!! 

תבין: על פי רוב יש לכל אחד את הרמה הרוחנית... 
יש לך עוייבדים גדולים שהניסיונות שלהם זה בערך 
שם בק"ש מגן אברהם... או טלטול מן הצד בבין 

ש אנשים פשוטים השמשות... ומאידך י
שההתמודדויות הרוחניות שלהם הן בשפל 

 המדרגה... כל אחד והגרף שלו... אבל אני??? 

מצד אחד אני בחור עויבד... יש לי מושגים 
בהתמדה... יש לי מדרגה בעבודת ה'... אני בחור 
באמת מרומם... ומצד שני... פתאום מגיעות 
 התמודדויות בשפל שפל המדרגה... וזו תחושה של

"נשאתני ותשליכני..."  מי אני??? יום אחד אני ראש 
הסנהדרין... ולמחרת אני מרגיש ראש השודדים... זה 

 שובר את הלב... ופה הסכנה הגדולה!!

להבין על מה זה יושב... להבין שאתה לא פיצול 
 אישיות... אלא מאי?? 

פשוט יש לך פעמון!!!! מצד אחד רוח ה' מפעמת בך... 
ף אחד לא יכול לעמוד במחיצתך... וכשהיא מפעמת א

אתה בבחינת שמשון הגיבור... אבל בבת אחת 
פתאום הפעמון הפסיק לצלצל ואתה בבת אחת 
מתמודד מול הניסיונות הכי קשים... וכאן החכמה 
היא לא להיבהל!!! להישאר גיבור!! לא להסיק 
מסקנות שליליות על עצמך... להישאר בעבודת ה' 

ין שאמנם ביומיים האחרונים למרות המעידה... ולהב
הפעמון הפסיק לצלצל... אבל חבי כמעט רגע ועוד 

 רגע הוא שוב חוזר לצלצל... 

זה המאפיין של שבט דן!! של שמשון הגיבור!! ויש 
בני עליה מרוממים ביותר שזה סוג עבודת ה' 
שלהם... ומאוד מאוד חשוב להבין את זה!! 

ה סדר כשמבינים את זה... זה מרגיע... זה עוש
בראש... אתה קולט שאתה לא איזה פיצול אישיות... 

הייתי אלא בסה"כ רוח ה' מפעמת בך כפעמון!!! 
  מגדיר את זה ככה:

בסולמו של יעקב יש חלוקת עבודה, בראש הסולם 
נמצא יוסף ובנימין שכולו צדיק וידיד ה' ואסור לו 
לרדת מהסולם... אסור לו ליפול!!!! מאידך: 

צא יהודה שהעבודה שלו זה בתחתית הסולם נמ
אדרבה... להיות למטה ולטפס ביציבות במעלות 

 'דן גור אריה  -הסולם... ו... ואילו התפקיד של דן זה
מן הבשן', המשבצת של דן בסולם של יעקב,  י ז נ ק

 יורדים בו...--שעולים וזה להיות המלאכי אלוקים 
רצוא ושוב!!! יום אחד הוא מזנק גבוה גבוה עד 

)עד טל חרמון שגבוה עוד יותר מגיע השמיימה...  שראשו

ולמחרת בבת  מהררי ציון, ששבט דן מתגוררים שם ב'לשם...'(
דן... יורד מטה מטה במורדות הירדן -אחת הוא יר

עד שיהודה מקבל וקולט אותו שם למטה למטה 
במקום הכי נמוך בעולם ב'ים המלח' שבנחלת 

וחות ואומר יהודה... יהודה מקבל אותו בזרועות פת
לו לא נורא... מה קרה? היתה לך מעידה... חזור 
בתשובה, מודה ועוזב ירוחם... זו השליחות של דן... 
להיות המלאך הזה שחי כל הזמן ברצוא ושוב.. יום 
אחד למעלה ויום אחד למטה... ולא להתבלבל 
מזה!!! לא לאבד ראש... לתקן את חטא אדם 

. התחבא... הראשון שברגע שהוא חטא הוא ברח..
 נעלם... 

לא!! לדעת להתעלות מעל הנפילות... לא לחינם 
שבט דן הוא מרובה באוכלוסין... כי... כי דן הוא 
היחיד שיש לו את המיומנות איך להתנער 
מנפילות... איך לדעת להמשיך הלאה ולא להיתקע 
שם... ממילא מכל השבטים איכשהו מגיעים אליו... 
כל יהודי מי"ב שבטים שיום אחד מצא את עצמו 

ידה רוחנית... הוא לא יודע איך לאכול את זה... במע
הוא הרגיש שהענן פולט אותו החוצה... הוא מרגיש 
שהוא לא שווה כלום... וברגע שיהודי מרגיש לא 
שווה... מי מתנפל ומסתער עליו באותו רגע? 
עמלק!!! ויזנב בך כל הנחשלים אחריך... כשעמלק 

אוכל...  מזהה יהודי ברגעים של חולשה... בשבילו זה
עמלק מגיע בצורה יסודית ומתחיל לשכנע אותך 
במה שאתה כבר משוכנע... תקשיב... אתה לא 
שווה... אתה בלאו הכי מחוק... תראה... כמה 
שניסית להתחזק... תראה איזה מחשבות זרות יש 
לך... אתה בהמי... אתה אפס... בא... עזוב אותך.. 

. ברשת יש צחוקים... לפחות תהנה מהחיים..
וכשעמלק נטפל ליהודי ומזנב אותו ונותן לו תחושה 
של זנב... מי היחיד שיכול להגיח ראש בראש מול 
עמלק ויש לו מה להגיד לעובד ה' ברגעים הכי 

 אפלים שלו??? דן!!!! 

שמשון מגיע לאותו בחור ואומר לו... מה יש? היתה 
לך מעידה?? ולכן מה?? לכן אתה לא שווה גרוש?? 

תה כמוני!! אתה פעמון!!! רוח ה' מה הקשר??? א
מפעמת בך כפעמון... מקשקשת בך כזוג... זוכר 
שלפני חודשיים עשית שטייגן עצום והיית שתול 
בבית ה' בקדושה ובטהרה?? אז הפעמון צלצל... 
וכעת הוא הפסיק... ועוד רגע הוא חוזר לצלצל... אל 
תשבור את הפעמון הזה... תגיד לעמלק שאתה לא 

איתו... כי עוד רגע יש צלצול... עוד רגע  יכול ללכת
 הפעמון שוב מצלצל ואתה חייב לשוב... 
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פעם כבר הוזכר בגיליון זה שהניגוד הקיצוני ביותר 
לשבט דן זה... זה בנימין!!! בנימין הוא ידיד ה'... 
ישכון לבטח עליו חופף עליו כככל היום!!! בנימין 

לעזוב  כל הזמן צמוד לשכינה... אסור לו רגע אחד
את הבית מדרש... יהודה מתנצל בפני יוסף 
ומסביר לו: את בנימין לא לקחנו איתנו למצרים... 
למה? פן יקראנו אסון!!!!! אם לבנימין יש מעידה 
רוחנית זה אסון!!! זה בלתי הפיך!! אין לו סיכוי!! 

 אין לו דרך חזור!! זה בנימין... 

בנוי אבל אצל דן זה בדיוק הפוך... אדרבה... זה 
ככה!!! זה בנוי בצורה של פעמון... פעם אחת הוא 
בשמים... ולפעמים יש לו ניסיונות בתחתיות 
ארץ... אצל דן יש אסון מסוג אחר!!! אתה יודע 
מה האסון של דן??? אני אגיד את זה קצת 
בציניות... האסון של דן זה הטלפון שבור שיש לו 
עם בנימין... כן... זה אחד הדברים המרתקים 

 ביותר בדורנו...

אתה יכול לראות שני עובדי ה' אמיתיים... 
שהמכנה המשותף ביניהם זה באמת העבודת 
ה' המרוממת והצרופה שיש לשניהם... אבל הם 
לא קולטים שעדיין יתכן יש תהום שמפרידה 
ביניהם!!! כי אחד הוא עובד ה' נוסח דן... והשני 
הוא עובד ה' נוסח בנימין... שניהם נפגשים 

אותו בית מדרש ושניהם אוחזים במדרגות ב
ובהשגות הכי גבוהות!!! ואז העובד ה' נוסח 
בנימין... הוא מאוד מאוד שמור ולא מסוגל 
להבין שיש ניסיונות בעבודת ה'.. הוא תמיד 
יצטט לך את הזוהר שאומר שמי שפוגם 
בקדושה לא מועילה לו תשובה... וזה נכון!! אבל 

לבנימין זה נכון... אם  !!!זה נכון לולמי זה נכון?? 
הוא לא יכול לרדת  אסון!!בנימין יפול יקראנו 

מת!!! --למצרים... כי אם בנימין עוזב את אביו ו
ובנימין מבין את זה!! ולכן הוא כ"כ זהיר וכ"כ 
שמרני וקנאי... ובנימין צודק בתפיסה שלו!!! כי 
אצל בנימין זה באמת קריטי... אם בתקופה של 
משכן שילה בנימין הוא לא לגמרי ידיד ה' 

ום... ה' ירחם... שם והקב"ה לא חופף עליו כל הי
קורה האסון הנורא של פילגש בגבעה ושבט 
בנימין כמעט כולו נכחד... שבט בנימין מכיר את 
הסכנות שלו ולכן הוא כ"כ זהיר וכ"כ אדוק 
בלהישאר צמוד לאינפוזיה ולא להיכנע לשום 
דבר שחורג טיפ טיפה מהגבולות של החיל 

דא עקא שבנימין והסורג של ביהמ"ק!!!! 
ודן מספר לתומו...  נפגש עם דן!!! פתאום

שלפעמים יש לי ניסיונות לא פשוטים... 
ולפעמים כמעט קורות לי כל מיני מעידות... וזה 
מאוד מאוד קשה לי אבל ב"ה אני תמיד חוזר 
לעצמי ומתאושש... ובנימין מזדעזע עד עמקי 
נשמתו!!! מה???? היה לך נפילה בקדושה?? אין 

וק!!! אני לא מוכן תשובה!!!! אין!! אתה מח
להמשיך ללמוד איתך חברותא... אתה תטמא 

 אותי...  

מה... שבוע שעבר היה לך ריפיון וקנית שבועון 
חרדי..?? מה... וקראת אותו?? אתה?? אתה 

דן פתאום מתכויץ  וזה האסון של דן!!!מחוק!!! 
כולו... הוא רואה את העיניים הקדושות והבוערות 

צא  -צועק עליו גיוואלדשל בנימין השמור ש... ש
טמא... והוא פתאום נזכר כמה שהוא באמת 

 טמא... אבל לא!!! תבין דן... יש לך תפקיד אחר!!!

אתה מומחה בתנודות  התפקיד שלך זה פעמון!!
 לפעםרוחניות של רצוא ושוב... וכשרוח ה' מתחילה 

בך... אף אחד לא עומד במחיצתך... גם בנימין ידיד 
סוגל להגיע למדרגה הרוחנית שלך... ה'... גם הוא לא מ

יש לך גבורה אדירה שאין אותה לאף אחד!!! רק מה?? 
המחיר של הפעמון הזה שבאופן פתאומי הוא עוצר... 
ואתה צריך להתלמד לא לאבד את הראש... ולדעת 
שלא נורא... נכון שבשבועיים האחרונים אין לך חשק 

שפתרת ללמוד בגרוש... נכון שהיה לך אתמול סדר ב' 
סודוקו מחוסר מצב רוח... נכון ששלשום היו לך 
מחשבות בלתי נשלטות והרגשת כמו חיה רעה... אבל 
אל תבהל!!! תחזיק מעמד... אל תאבד ראש!!! תעשה 
מאמץ עליון להתחזק כי עוד רגע הפעמון שוב 
מצלצל... ותצלח עליך רוח ה' ואתה שוב תזנק כמו גור 

ריך לעשות חשבון נפש )ואז כמובן צאריה מן הבשן... 
מסוג של התייעלות איזה ממזערים את המעידה הבאה... או 
איך מצליחים להחזיק מעמד ולא ליפול בכלל גם כשהפעמון 

  מפסיק...(

בקיצור: יש אסון נוסח בנימין ויש אסון נוסח דן!!! 
מת!!!! אם --אצל בנימין האסון הוא ועזב את אביו ו

ר באסון... אבל דן?? הוא עוזב את אביו לרגע זה נגמ
לדן יש רגעים של חולשה... אצל דן מעידה רוחנית זה 

דן לא קולט את -בכלל לא אסון... אם כבר אסון זה ש
המבנה הרוחני שלו... הוא לא קולט שהוא פעמון!! 
והוא נשבר מזה שהוא לא יציב כמו בנימין שתמיד 

 תמיד דבק בה'... זה האסון של דן!!!! 

--- 

.. ננסה להבין: באמת מה העניין כעת קצת עומק
בפעמון הזה של דן?? מה התועלת בחוסר 
היציבות המתסכלת הזו.. שיום אחד הפעמון 
מצלצל בשיא העוצמה ואתה מטפס לשמים. ויום 
אחר הפעמון בשביתה ואתה בקריסת 
המערכות?? איזה מין שליחות זו?? בשביל מה 

 זה??

 העניין הוא כך: 

יש עוד מישהו  ל המחנות','מאסף לכלא רק דן נקרא 
זה לשון  הנפש הישראלית!!!שזכה לתואר הזה... 

כי הוא יתברך שמו הנפש החיים שמבאר: )ש"א פ"ו( 

אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור 

בריאה נפלאה, כח מאסף לכל למעשי בראשית 

שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות  המחנות,

והעולמות והיכלין העליונים שקדמו לו, וכל תבנית 

הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה וכל הכוחות 

כולם נתנו כח וחלק מעצמותם הפרטים... 

בבניינו ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו 

כלומר: מצד אחד הנשמה חצובה מהמקום   שבו"

ומאידך הנפש שורשה  הכי גבוה למעלה מהכסא...
דווקא השילוב המנצח מהמקום הכי נמוך ומגושם... 

שזה מה שנותן כח ליהודי להיות  הזה הוא 'כח מאסף'
המושך בכל החוטים של כוחות ההשפעה כולם,   

ממילא דווקא ככל שהיהודי הוא כח מאסף של יותר 
ויותר כוחות מנוגדים בבריאה... כך הוא עושה תפקידו 

וד כל העולמות...  רגע רגע... בשביל שלא בחיבור ואיח
תחשוב שאני מדבר דברים מופשטים... בא נתרגם את 

 זה לדוגמא פשוטה: 

עמוד חשמל הכי  ארון חשמל,ויש  עמוד חשמליש 
שגרתי ברחוב, יש בו מתח גבוה מאוד שמי שח"ו 
נוגע בזה מת במקום.. לעומת זאת דווקא הארון 

ל של הרחוב, חשמל שמפעיל את כל העמודי חשמ
דווקא שם כמעט ולא מתחשמלים, וגם אין שם 

!!!! כולם מבינים שדווקא ולמרות זאתמתח גבוה... 
הארון חשמל הלא מרשים הזה, כאן מפעילים את 
ככל החשמל... והוא הרבה יותר חשוב מכל עמוד 

כי לעמוד חשמל יש תפקיד  ולמה?? חשמל אחר... 
קידו די פרטני, הוא משמש כעמוד חשמל שתפ

להעביר רצף של מתח חשמלי מהעשר מטר 
'כח שמאחורה, לקדימה, ואילו הארון חשמל, הוא 

שאליו מתקבצים כל חוטי החשמל של כל  מאסף'
הרחוב, והתאורה, והבתים... והוא לוח הבקרה 
שלהם... ממילא ארון חשמל הוא הרבה יותר 
חשוב... אם עמוד חשמל נופל, זה לא נורא, תוך 

חוטים אחרים והכל יסתדר... אבל  חצי שעה נמתח
אם הלוח חשמל 'הלך', כל מערכת החשמל ניזוקה 

המלאך הכי  על אותו משקל,ולך תתקן את זה... 
קטן הוא קדוש וגדול לאין ערוך יותר מהיהודי הכי 
צדיק בדיוק כמו עמוד חשמל שיש לו מתח גבוה, 

יהודי זה לא  כח מאסף,אבל למרות זאת יהודי הוא 
ל אלא ארון חשמל שכל הכוחות עמוד חשמ

נאספים אליו, וממילא יש בו כח למשוך בחוטים 
 ולהיות הפותח וסוגר של כל ההשפעות כולם...

ככל שהיהודי הוא יותר ויותר כח  ומעתה:
מאסף של כוחות קוטביים ומנוגדים שיש 
בעולם ככה הוא יותר ויותר כלי ראוי לקדש 
שמו ית' בעולם! שתבין: היהודי הקדוש 
שנמצא 'בשמים ממעל', כשהוא יגיד ק"ש... 
הוא ימליך את ה' רק 'בשמים ממעל', אבל זה 
לא מספיק... כי מה יהיה 'על הארץ מתחת', 
מי ימליך שם את הקב"ה?? בשביל זה יש לנו 
עובד ה' שיש לו פעמון יחודי שמצד אחד 
ראשו בשמים ומצד שני לפעמים הוא מוצב 

היום ומשיב  ארצה... כשהוא!!!! כשהוא יודע
אל לבבו שה' הוא האלוקים, אז הידיעה הזו 

'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת מתפשטת 
כי אותו יהודי נמצא גם שם וגם  אין עוד',

שם...  בשביל זה צריך את הניגודים הכ"כ 
קיצוניים... ומאוד חשוב למי שהוא כזה, לדעת 
על מה זה יושב... אל תחשוב שאתה רשע 

תה חסר עקביות וחסר ופושע, אל תחשוב שא
סיכוי, תבין שזו גופא השליחות שלך!! תדע 
שדווקא בדרך זו אתה יכול לקדש את שמו 
יתברך ביחוד הנעלה ביותר שאחרים לא 

 יכולים. 

כן... זה הכח של שבט דן!!! לשבט דן היה את 
היכולת לקחת אנשים שפלט אותם הענן 
ולהחזיר אותם לקדושה... איך?? כי עובד ה' 

דן יש לו אחיזה שם!!! יש לו שם רגל... משבט 
יש לו רגעים של נפילה... שנותנים לו כלים 
להבין מי שנמצא שם ולהעלות אותו משם... 
או בדרך של קירוב... ולאו דווקא... הדברים 

 נעשים גם בצורה יותר שמימית...
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    הצצה לדף היומי... ...אפיית מצות בבוקרו של יום הפסח

כעת התחלנו את הפרשיות שעוסקות ביציאת מצרים... וגם בדיוק כעת עוסקים לומדים פסחים במסגרת דף היומי... אז  
 הקרוב שיגיענו ה' אליו שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך... הצצה קטנה לחג הפסח

חסל סידור  לפתיחת שערי העזרה... .ב"ה תרועת החצוצרותבדקות האחרונות נשמעה עלות השחר... יום ט"ו בניסן... ובכן: 
יציאת מצרים  סיפורמצווה היקרה של ככל משפטו וסידורו... יש בלב איזושהי תחושה של געגוע ופרידה מהפסח כהלכתו 

הגיע זמן ק"ש של שחרית... שגם שם אנו זוכים מידי יום  באו ועודדו אותנו שהנה... שכעת עבר זמנה... אבל תלמידי ר"ע
הגברים תפסו את הרגלים בזריזות והלכו לבית המקדש... אבא   יום צאתך מארץ מצרים... את להזכיר להזכיר!!!לכה"פ 

... כן... כל הגברים ליו"ט בשר שלמים לכל המשפחה אכילת ש חגיגות כדי שיהיה מספיקוסבא הצטיידו עם קרבן ראיה ושלו
אנחנו האמהות קמנו בזריזות... אין זמן!!! הרבה עבודה לפנינו... צריך להכין סעודת יום טוב!!! בל נשכח ו יצאו לדרך... 

יתה מהר לסעודת יום טוב... היום הגברים יש עליה אחת פחות משבת... למה?? כדי שיחזרו הבי של יו"ט שבקריאת התורה
גם אם יש קרבן מוסף... אבל לא יתעכבו הרבה זמן בבית המקדש... זה לא סוכות שיש ניסוך המים וערבה וכו'... זה פסח!!! 

 זה רק בשעה ששית... ומיד אחרי התמיד הם יחזרו לשמחת יו"ט... 
כל ת יום טוב!!! בטח... אצלנו לא אוכלים לחם מאתמול... ית מצות לסעודטוב... צריך לגשת בזריזות ל... ל... ללישת ואפי---

דיוק ביום טוב לאכול מצה מלפני מאכלים משובחים... אז בב . ובפרט ביום טוב שיש עניין להתענגבוקר אופים פת מחדש..
 טוב!!! יוצאים למשימה... אופים מצות!!!  שבוע?? אין על מה לדבר...

אמא הוציאה בזהירות את  הזדרז... כי השמש אוטוטו מתחילה לעלות ואסור לאפות מצות מול החמה...דבר ראשון ל ובכן...
היות מיוחד ש ביו"ט ואסור לנגוע בו... אבל ביו"ט של פסח יש היתר כלי המדידה... כן... בעקרון כלי המידה הוא מוקצה

דה של מצווה ובשביל מדידה כזו מותר להשתמש מדי מחשש חימוץ!!! אז זה נחשב אסור לאפות כמות של יותר מעשרוןו
 מוכנה עם העריבה עמדה כבר ה בדיוק בדיוק עשרון!!! דודה נחמהאמא נכנסה לזהירות לחדר של הקמח ומדד ביו"ט...

הוציאה כד של מים )שלנו( ודודה נחמה התחילה  מישהי אחרת )אחד לקיטוף ואחד לצנן את הידיים( ...ועם שתי ספלים של מים
 ... שללו

ללוש... אל תפסיקי אפילו רגע... אנחנו מחכים  ... תמשיכי... תמשיכי.. איפה יענקי... יענקי נעלם...  דודה נחמהרגע רגע.אבל 
איפה היית? במקווה!!!! הלכתי לטבול  ואז לפתע יענקי בן השש מופיע בריצה עם פאות רטובות..   ליענקי... איפה הוא???? 

... כעת תפרישי חלה... אה... להפריש חלה?? אז רגע... אני צריכה ליטול ... יופי... נו... דודה נחמהאוהולשם טהרת תרומה... 
 -ידים לתרומה... הדודה נטלה ידיים ומיד קרצה אחד מעשרים וארבעה מהעיסה... בירכה ואמרה הרי זו חלה... כעת יענקי

תוך כדי שאתה רץ כל הזמן "תעבוד" על הבצק ש... שלא אבל רררררוץ!!!  רוץ!!!! ררררוץ עם זה לגברת כהן השכנה...
 יחמיץ ח"ו... 

זה גם חלה שהיא תרומה לכהן ואסור שהיא תטמא וזר  זה לא צחוק... יש לי פה פצצה מתקתקת!!!יענקי רץ עם החלה!!! 
ה ובל ימצא והאוכלו גם בצק שאם ח"ו הוא מחמיץ זה... זה בל ירא כל אותה חייב מיתה... וחוץ מזה שהיא חלה... היאשאו

... היא כבר מכירה את הדפיקות . גברת כהן מיד רצה לדלת עם הכפישהחייב כרת.. יענקי דפק כמה דפיקות בהולות.
 על יודעת שיש פה חלת בצק שצריך להכניס אותהכבר הבהולות האלו... כשהיא שומעת את הדפיקות האלו בפסח... היא 

בחלה... בודקת אם ח"ו הכסיפו  היטב כהן כמובן לא לוקחת סיכון... היא מעיינת אלונקה כמה שיותר מהר לתנור... גברת
פניה... טוב... בסיידר... הבצק נראה ממש טרי... אגרוייסע ישר כח... יענקי חזר הבייתה והודיע שהמשימה הוכתרה 

יא רוצה שאני אקח את החלה... אוי... איך שכחתי... כשאמא אמרה לי שה אבל אז לפתע יענקי תפס את הראש!!!בהצלחה... 
אין אם ככה  שם קודש... שכחתי לכוין לשם ביאת מקדש...ל גם רצתי מהר למקווה וטבלתי לשם תרומה... ושכחתי לכוין

 !!! כדי לעלות למקדש... מנוס... אני צריך ללכת שוב למקווה
כה להסתובב כל הזמן ולהסתכל על רבקה הקטנה... גם לה יש משימה לא פשוטה... תוך כדי אפיית המצות היא צרי

הריצפה... לבדוק אם לא נפלה איזו חתיכת בצק על הריצפה... ואז היא מיד מרימה אותה... מנקה אותה... וקדימה לתנור... זה 
 ב"ה לא צחוק!!! אנחנו באמצע פסח!! חתיכה הכי קטנה של בצק שנשכחה על הריצפה ולא הגיעה לתנור זה חמץ גמור...

 שון של הבצק נגמר...העשרון הרא
זכתה לברך על הפרשת חלה... שוב יענקי הוזעק...  שניה... שוב נמדד עשרון... שוב דודה נחמהוכעת שוב!! עברנו לנגלה ה

 ב"ה גם זה הוכתר בהצלחה... רץ לגברת כהן עם ההפרשת חלה השניה...  הוא שוב
 צות טריות מוכנות לכבוד יום טוב...והנה... הגברים מתחילים לחזור מבית המקדש... ויש להם כבר מ

חגיגה שלימה!!! כשהגברים ילכו לבית המקדש להקרבת העומר  עוד פעם מחר בעזה"ש... יום ט"ז בניסן... יש לנו פה--- 
ת... שמחה משפחתית מיוחד לנו ביום הזה יש אבל לא רק!!!נאפה פה מצות לאותו יום... ו נקום בזריזות וכו'... אנחנו שוב

כל הבלגן של הקורונה... בקיצור: הוא הרגיש ירידה רוחנית סו"ס  שלנו בתחילת החורף היה לו קצת ריפיון בלימוד... יוחנן
כללית ויום אחד הוא החליט לתפוס את עצמו לידיים... והוא החליט לקבל על עצמו נזירות למשך שלושה חודשים עד חג 

וברוך ה' הוא עמד  (זה יהיה לך רק עבירה אחת גדולה... ל עצמך נזירות... אפילו לא בצחוק...)אגב: היום זה לא קשור... אל תעיז לקבל עהפסח!! 
בזה בגבורה... והיות ונזיר צריך להישמר מטומאת מת... אז הוא נכנס לבידוד של שטייגן... ולא יצא מהישיבה שלושה 

אבל ככה באזור  אולי שבוע שעבר נספר את ההתפתחויות שהיו שם( כ...)עזוב... זה לא היה פשוט כ" חודשים... ישב ולמד בהתמדה עצומה...
)זה חודש אדר הוא שלח מכתב הבייתה שהוא צריך לצאת בליל ששי לנקות בתי כנסיות בשביל לממן את הקרבן נזיר שלו... 

עלי!!!! אבא החזיר לו מכתב קפץ ואמר: קרבנות יוחנן  מיד אבא לא בא ברגל(ש הוצאה כספית חטאת, עולה, ושלמים ולחמי תודה... זה
הולך לגלח שם בלשכת  כנראה הוא !! והנה... בעזה"ש ביום ט"ז בניסןצא מהישיבה... הכל בסייידר... הכל עלי!עזוב... אל תש

צריכים להיות מוכנים  צריך להכין לו רקיקי נזיר... שהרקיקים האלו ... ו... וכמובןהנזירים ולבשל את האיל שלמים תחת הדוד
זה שלחמי תודה !! לעומת כן... רקיקי נזיר זה שלושים חלות.     ..בשעה ששוחטים את האיל נזיר "פ שיקרמו פניהם בתנור()לכה

וזהו!!!  ואילו ברקיקי נזיר זה רק שלושים מצות ועוד עשר חמץ...מצות ארבעים!!! כל ההבדל ביניהם... שלחמי תודה זה שלושים 
נזיר שזה רק המצות.. זה אפשר גם בפסח ואדרבה אפילו  ... אבל רקיקיסח בגלל החמץ שיש בופשר להקריב בפקרבן תודה אי א לכן

תורה... ואז יוחנן יקריב את !!! אז אנחנו בעזה"ש נאפה את שלושת סוגי המצות... חלות רקיקין ורבוכה לפי המתכון שמפורש במומלץ...
גם ו... עניין של אכילת בשר שלמים ת שלמי שמחה... כן... שלמי שמחה זה נטונאכל את הבשר ונצא בו ידי חוב הנזיר שלו וכאנחנו קרבנות

עם הבשר שלמים... כל הציבור קיבל אותו בשירת אשרי מי שגדול בתורה... אל  ופר...  כשיוחנן חזר מסאפשר לצאת ידי חובה שלמי נזירב
 אולי בשבוע הבא נספר על זה... ד הלום...עד שהוא הגיע ע תשאל... האיל נזיר של יוחנן הוא באמת שמחה גדולה!!! הוא עבר די הרבה
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 בקרוב ממש

 האם מותר לדבר על ה"בעיות" של הדור??
ישנה נקודה שצריך לברר אותה: החפץ חיים בשמירת הלשון 
מקדיש פרק שלם )שער התבונה פ"ד( על זה שאסור ללמד 
חובה על עם ישראל בכללות!! הוא מביא שם כמה מאמרי 
חז"ל על ישעיה שאמר "בתוך עם טמא שפתים אנוכי יושב" 
והוא נענש על זה... ומשה רבינו שאמר "תרבות אנשים 

 ממנו שבואל...  חטאים" ויצא
מכאן למדים שאסור ללמד חובה על עם ישראל ולדבר 

 בגנותם!!!
ולכאורה זה מאוד קשה: כי.. כי בדברי רבותינו אנחנו מוצאים 
בלי סוף התבטאויות של תוכחה על... על שבעוונותינו הרבים 
בדור הזה המצב לא טוב... ויש הרבה שהם לא בסדר והם 

חיים בעצמם אפשר למצא  חוטאים... אפילו בכתבי החפץ
המון פעמים התבטאויות מסוג ש... ש... בדור האחרון כבוד 
התורה הידלדל מאוד וקשה למצא יהודים שמקפידים וכו' 
וכו'... וכל נביא וכל מוכיח בשער זה סוג ההתבטאויות... אז 

 השאלה הנשאלת: מתי זה נכון ומתי לא???
על זה שהוא צא ולמד ממשה רבינו בכבודו ובעצמו שנענש 

ביטא בשפתיו "שמעו נא המורים..." ומאידך... בפרשת 
עקב הוא אומר: ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" 

 ועל זה הוא לא נענש...
 אם ככה: אז מתי כן ומתי לא??? 

זה צ"ע... ש... שצריך ללמוד אותו בעיון... אשמח לשמוע 
 תשובות...

וחה לגמרי... אבל בשביל לא להשאיר את השאלה פת---
אנסה לומר משהו... משהו חלקי... דבר ראשון: כל מקרה 
לגופו!!! אם צריך להוכיח אז צריך!. כמו שמשה רבינו 
בתוכחתו בתחילת חומש דברים מניח את כל החטאים של 

אם צריך אז עם ישראל על השלחן במשפטים נוקבים... 
ין על זה נאמר ד"מוכח להם במילי דשמיא" וכאן א צריך!!!!

חכמה ואין עצה ואם במקום שיש חילול ה' לא חולקים 
כבוד לרב... כ"ש שלא חולקים כבוד לתלמיד... אבל כ... 
כשאין צורך אז אסור!!! וממילא כל מקרה לגופו... זה דבר 

 ראשון...
דבר שני: יש לחלק בין עוונות הדור!! לבין ניסיונות הדור!!! 

ים בגלישה לדוגמא: להגיד שהדור שלנו פושעים וחטא
ברשת... זה כף חובה... אבל להגיד שלדור שלנו יש 
ניסיונות מאוד קשים מול הרשת... זה לא כף חובה... לא 
דיברנו על כלל ישראל!! אדרבה... דברנו על הנתונים 
הקשים שלהם... על ההתמודדויות שמשכימות 
לפתחיהם!! ולא רק שזה לא לימוד כף חובה... אלא 

זכות... וצריך לדבר על זה ולהרחיב אדרבה זה לימוד כף 
בזה... כי... כי זו מפת הדרכים שלנו... לזהות את הקשיים... 

 את המהמורות... ולא ליפול בהם...  
ממילא כשמדברים על תופעות בעייתיות שקיימות בדור 
שלנו... צריך בסה"כ להיזהר להגיד את זה בנימה נכונה!! 

ל הציבור החרדי המצב הקשה ש --במקום לדבר בנימה של
כיום... כמה פשיעה ונפילות רוחניות יש...  צריך לשנות את 

איזה אתגרים קשים יש לציבור החרדי כיום! איזה -הנימה ל
ניסיונות קשים יש לנו שלא היו בדורות הקודמים... זה אמנם 
שינוי קטן בסגנון אבל זה הבדל שמים וארץ!! באופן כללי... 

וד קריטי... כי כשאתה עסוק השינוי הזה בסגנון הוא מא
בלהציף את המחדלים ואת הנפילות שלנו... זה רק עושה 
הרגשה גרועה של פשיטת רגל ושום תועלת אין מאוירת 
נכאים הזו... אבל אם אתה רק משנה את הנימה ואומר: אוהו... 
תראה איזה אתגרים יש לדור שלנו... איזה ניסיונות משכימים 

אדרבה... הם נותנים העצמה!! הם לפתחנו... המשפטים האלו 
מעמידים אותנו מול האתגרים וקדימה... תצלח את 

 המשימה... 
--- 

אלו הם שני דברים שהעליתי כעת בחכתי... אבל עדיין!! עדיין 
הספק בעינו עומד... וצריך למצות את הנושא... כי... כי אנחנו 
מתמודדים איתו כל היום... כן... כל היום אנחנו עסוקים 

בעיות שלנו... צריך להצביע על המחדלים וצריך גם לתקן ב
אותם... השאלה היא איך מציגים אותם בצורה הנכונה ש... 
שלא תעליב את האבא המשותף שלנו שלא אוהב לשמוע 
דברים רעים על הילדים שלו... לגיטימי ביותר!!!! מותר לאבא 
לבקש את הבקשה הלגיטימית אל תדבר איתי רע על הילדים 

י... ועל זה אמר הלל: מאן דעלך סני לחברך לא תעביד.. זו של
 כל התורה כולה ואידך זיל גמור... 

 



“ 

 

 להיות אסיר תודה דווקא למי שאני הכי לא סובל
הגמ' בברכות )נח.( מספרת שבן זומא עמד פעם על גב מעלה בהר הבית.. ומשם הוא יכל 
לראות שישים ריבוא עם ישראל... עמד ובירך: ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו 
לשמשני שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומין זה לזה..."  את חטאי אני מזכיר 

מ' הזו... תמיד הבנתי בפשטות, שהיות ובן זומא כידוע היום... שתמיד כשלמדתי את הג
היה תנא קדוש ואדם השלם בקדושת יוצרו... ממילא כשהוא ראה כ"כ הרבה יהודים... הוא 
הבין שכל אלו הגיעו לעולם כדי לשמש אותו... כמו שחז"ל אומרים שכל העולם לא נברא 

א שהכיר את מעלתו הודה לקב"ה אז הנה!!! בן זומ )שבת כט:(אלא בשביל זה וכו' וכו'.. 
שברא את כל האנשים האלו בשבילו... בשביל שישמשו אותו!!! והיות וככה הבנתי אז 
הגמ' הזו דווקא מצאה חן בעיני... בטח... ומאז כל פעם שהייתי מתפלל באיזה בית כנסת 
של יהודים פשוטים... הייתי ככה ממלמל לעצמי בלחש: ברוך שברא כל אלו לשמשני 

 י אני בן תורה ועובד ה' וכו' וכו'... שהר
זו והיום... במבט לאחור אני קולט שהמחשבות האלו היו פסולות... טמאות... משוקצות... 

ההיפך הגמור... זו מחשבה של נטו בעל גאווה שלא רק  לא מחשבה של בן תורה!!!
תכל שהתורה לא עידנה את המידות שלו אלא עוד עושה תורתו קרדום לחפור בה ולהס

על כל היהודים במבט של עליונות כמו טווס מנופח כאילו כולם באו לעולם בשבילי... 
איכס... זה ממש על חטא שחטאנו לפניך בשיקור עין... ועל חטא שחטאנו לפניך בעיניים 

 רמות שבדיוק על זה אנחנו מתוודים ביום כיפור...
בא לשמש ולשרת ולפרנס את  אז זהו שלא!!! עובד ה' מבין שאדרבה... בתור עבד ה' הוא

כל העולם... ואם ככה... אז תכל'ס... מה כן??? מה בכל זאת התכוין בן זומא כשאמר "ברוך 
 )כפי שמבואר שם בהדיא בהמשך הגמ' ואכמ"ל...(ההסבר הוא פשוט:  שברא כל אלו לשמשני??

היה הקב"ה בנה את העולם בצורה כזו שמכריחה אותנו להיות אנשים חברתיים!!!! שנ
תלוים אחד בשני ונצטרך את השני... לדוגמא: כעת... איפה שאתה נמצא עכשיו... תסתכל 
ימינה ושמאלה.. ותבחר איזה פריט שנמצא כעת לידיך... בא ניקח את הכסא שעליו אני 
כעת יושב!!! תנסה לחשוב כמה אנשים בעולם היו שותפים בהכשרת הכסא הזה כדי שאני 

מנם איזה נגר אחד רשמי שהוא עשה את הכסא.. אבל חכה... אוכל לשבת עליו... היה א
הוא היה צריך גם מסמרים... וגם כלי עבודה כדי לשייף את העצים.... מאיפה היה לו כלי 
עבודה?? כאן נכנסנו לתחום של טמבור... מתכות... ריתוך... רגע... ומאיפה בכלל היה לו 

הוא סוחר עצים... רגע... ואיך הביאו את עצים...?? אה.. יש כנראה מישהו שמגדל יערות ו
)ויש גם העצים?? מישהו כרת אותם... וגם אחרי שהוא כרת... היה צריך משאית הובלות... 

רגע... והחדר עבודה של הנגר הרי צריך שם חשמל בשביל הכלי  מישהו שייצר את המשאית(
ונה... בקיצור: אני יכול עבודה... נו... מאיפה חשמל?? אה... אז גם חברת החשמל נכנסה לתמ

להתגלגל איתך עכשיו סביב הכסא התמים שאני יושב עליו ותגלה שחצי מיליון בני אדם 
זה אולי  וזה לא בדיחה!!!!לכל הפחות היו מעורבים בהכשרת הכסא שעליו אני יושב!!! 

נשמע קצת תלוש... נשמע רחוק מידי... אבל אם תחשוב על זה... זה כפשוטו!!! כי תכל'ס 
הכסא שלי צריך מסמרים וצריך עצים וצריך הובלה ואת כל זה צריך לעשות!!! ובאמת 
מאות אלפי אנשים מעורבים בכל פריט הכי קטן שקיים בעולם!!!! וזה!!! זה מה שבן זומא 

בן זומא מתפעל ואומר: רבש"ע: רצית  "ברוך שברא כל אלו לשמשני"!!!!מודה לה' ואומר: 
צית שאני אהיה אדם מן הישוב... ולכן בראת את העולם עם שאני אהיה יצור חברתי!! ר

כ"כ הרבה פרטים וצרכים... באופן שכל דבר הכי קטן שאני צריך... מעורבים בו ששים 
 ריבא אנשים... וכל אלו באו לשמשני!!! מה הכוונה באו לשמשני???

 אני זקוק לשימוש שלהם!!!!בעל כרחי... בין אם ארצה ובין לא ארצה... 
שהם העבדים שלי... שאני הפריץ והם באו לשרת אותי... הפוך!! אני זקוק להם... אני לא 

חסד יבנה!!! כל  -צריך את ההושטת יד שלהם... ותודה לך ה' שבראת עולם כזה של חסד
אחד בתחום שלו מושיט יד ותורם את חלקו ומבין כולם ביחד יוצא שלכל אחד יש את כל 

 מה שהוא צריך... 
הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד משיכה על אותו מהלך: ושם הגמ' מ

שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה 

מה פירוש?? אדם הראשון היה  ...ואח''כ אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני

היה צריך לזרוע!  הואהיה צריך לחרוש!!  הואאדם בודד!!! גלמוד!!! אם הוא רצה לאוכל.. 
עושה הההההכל לבד מתחילה ועד סוף...  הואזורה!!  הואדש!!  הואמעמר!  הואקוצר!!  הוא

אומר בן זומא... אני חי בעולם שיש בו ששים ריבא אנשים והעבודה מתחלקת  -אבל אני
אנשים נפלאים וכזה בין ככככולנו... תודה ה' שכ"כ הקלת עלי.. תודה לך ה' שבראת כאלו 

 עולם חסד שכולנו ביחד מתחלקים בעבודה...
שלו זה ברוך שברא כל  השניהבן זומא מחלק את הברכה שלו לשני חלקים... הברכה  ---

וזה  ברוך חכם הרזים!!!!אלו לשמשני ואת זה ב"ה הבנתי. אבל הברכה הראשונה שלו זה 
ע: איזה נס שבראת אנשים שונים מסר עוד יותר נחוץ בשבילנו!! בן זומא מברך: רבש"

 ומגוונים בעולם!!!! שלכל אחד יש תחום משלו שהוא מתחבר אליו ואוהב דווקא אותו...
 וכאן הגעתי לנקודה העיקרית שאותה חשוב מאוד לחדד: 

לי יש הכרת הטוב מיוחדת לצ'אלמרס... הם מסוגלים להיות חברא קדישא ולעשות כל 
ל לעשות!! תאר לעצמך שלא היו צ'אלמרס בעולם... אז מיני דברים שאני הרגיש לא יכו

 אנחנו היינו צריכים להיות החברא קדישא... נו... אז לא מגיע להם הכרת הטוב מיוחדת... 
כמו כן יש לי הכרת הטוב לגבאי בית כנסת... אלה שצריכים לזרוק את כל העלונים מבית 

... כי אם 91יכים להעיר בענייני הכוביד ולהציב גבולות לשנוררים וצר )כולל אז נדברו(הכנסת 
הם לא היו עושים את זה... אז ה' ישמור... אני ואתה היינו צריכים לעשות את זה... נו... לא 
מגיע להם תודה??? אני אסיר תודה לכל מנהלי המוסדות.... אלו שצריכים לקבל את 

חצים... כי תאר ההחלטות הקשות ולעמוד על כללים נוקשים ולא להיכנע לשכנועים ול
לעצמך שהם לא היו... אז אני ואתה היינו צריכים להיות האנשים הרעים האלו שסוגרים 
את הדלת... ואם אני הייתי במקום הזה הרי לא הייתי מסוגל להירדם בלילות... והנה... 
הקב"ה ברא אנשים מסוימים שהם אוהבים את העבודה המזעזעת הזו... ואני מודה לה' 

שיעשו את זה במקומי... אני גם חייב להם הכרת הטוב שהם עושים את זה  שברא כל אלו

 ואני ב"ה נמלטתי...  
באותה מידה שאני מכיר טובה וצריך!!! להכיר טובה עכשיו!!!! באותה מידה!!!  

ולהגיד את אני יכול בבת אחת להפוך את הקערה על פיה... .. לכל האנשים האלו.
אאאאוף... אני לא מסוגל לסבול את  !!!!אותו תוכן ובנימה הפוכה לגמרי

הצ'אלמרס האלו.. איפה הרגש שלהם... סליחה.. למה אין להם רגש?? בגלל שהם 
חברא קדישא?? אין בעיה... מהיום אנחנו מפטרים אותם... מהיום אתה מכובד 

  להיות חברא קדישא... מהיום במקום לשנא אותם... תתחיל לשנא את עצמך...
 מסוגל לסבול את הגבאי בית כנסת..  כמו כן: אני לא

 אין בעיה... בא... תהיה אתה גבאי בית כנסת... אל תסבול את עצמך...
שצריך!! צריך הרי אנחנו מדברים על תפקידים ומשימות  הבנת את הטעות???

והקב"ה עשה חסד עם היקום כולו וברא מגוון של סגנונות שונים  אותם בעולם!!!
סוגי המשימות ויאיישו את כל סוגי התפקידים שצריך של אנשים שיתאימו לכל 

והתאים לכל תפקיד את  חכם הרזיםאותם בעולם... אז במקום להודות לה' שהוא 
 האנשים עם האופי שמתאים לו... במקום זה מה אנחנו עושים??

 אנחנו עסוקים בלהתעצבן עליהם... בלכעוס עליהם ולא לסבול אותם...
 תה קולט את הכפיות טובה שיש פה???אתה קולט את האבסורד?? א

 תסלח לי: אתה שונא את האוטו פח הזבל שיוצא ממנו כזה ריח רע??
סליחה!!! מתנצלים... מהיום האוטו פח הזבל יותר לא יעבור כאן... כדי שלא יצער 

 לפנות את הזבל לחיריה...  אתה מכובדאותך... מהיום 
ריח רע... זה לא סיבה לשנא את  זה בדיוק הרעיון!!! זה שהאוטו פח הזבל עושה

אלו שעובדים בו!! אדרבה... זו רק סיבה להודות לה'  שיש אנשים שמוכנים 
 לעשות את זה במקומי!! ולהודות גם להם...

 עמד על גב מעלה בהר הבית!!זה מה שכתוב שבן זומא ---
כשחז"ל משתמשים בביטוי הזה הכוונה היא שמי שהגיע לבית המקדש היה 

פתאום רואה דברים באור אחר... פתאום הכל נהיה מובן והכל הסתדר מתרומם ו
וכבר אין שאלות ואין נפתל ועיקש... זה כמו אסף המשורר שהיו לו שאלות 
כואבות בענייני צדיק ורע לו רשע וטוב לו... אבל כל השאלות האלו היו עדכניות 

ע לבית המקדש כי ברגע שהוא הגי )תהילים ע"ג( עד!!! עד אבא אל מקדשי קל...
ושם!!! מהגובה הזה ומהאויר הטהור  "היה עומד על גב מעלה בהר הבית"הרי הוא 

 של בית המקש פתאום הכל נהיה מובן... אין שום שאלות... הכל מסתדר לפתע... 
זה בדיוק מה שהיה עם בן זומא... כלל ישראל במשך השנה... כל אחד נמצא 

חד ממוקם בנחלה שלו... במשך השנה לא בפינה שלו... שנים עשר שבטים... כל א
כ"כ בריא לעם ישראל להתחכך אחד עם השני... סו"ס ראובן ושמעון מדובר 

)עיין מאמר אחורי בגיליון זה על התהום שמפרידה בין שבט דן לשבט בסגנונות מאוד שונים... 

זה שתי צבעים שונים לגמרי באבני החושן עם שתי משבצות שונות  בנימין..(
)ולכן במשך השנה יש עניין ש"לא יום הם לא אמורים להסתדר אחד עם השני...  שביום

תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל... צריך לאהוב אחד את השני 

אבל!!!! שלוש פעמים בשנה... פתאום כל עם ישראל נפגשים וכולם מרחוק!!!( 
 !! איך זה יכול להיות???נכנסים בשער אחד פתאום חברים כל ישראל!

שם... בהר הבית... כשעומדים שם בגובה הזה ובאויר  על גב מעלה בהר הבית!!!!
הצלול והקדוש הזה... שם מקבלים כלים מיוחדים להבין אחד את השני... שם 
אפשר לראות פרצופים שונים ודעות שונות ולהבין שזה לא חילוקי דעות... אלא 

להבין שזה שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות... זה  ברוך חכם הרזים!!!זה 
כל ההבדלים בינינו זה רק  ברוך שברא כל אלו לשמשני!!!---בסה"כ בגלל ש

בגלל שיש בעבודת ה' הרבה מאוד עבודה... יש הרבה תפקידים שונים וצריך 
לאייש את כולם... ובשביל לעשות את כל מה שצריך לעשות בעבודת ה'... בשביל 

צורך בשנים עשר שבטים שלכל אחד יש תכונות אחרות ותפיסות אחרות זה יש 
ופרצופים שונים לגמרי כדי לאייש את התפקיד שרק הוא יכול לעשות אותו!!!!  
בן זומא אומר: ברוך שברא כל אלו לשמשני... תודה רבה רבש"ע... תאר לעצמך 

ם בכל שעריך?? שלא היה את שבט לוי... אז מי היה צריך להיות השופטים ושוטרי
אני ואתה היינו צריכים לעשות את זה!!! אז במקום להתעצבן על האנשים האלו... 
תגיד תודה לה' שהוא ברא אנשים שבדיוק מתאימים לזה!! אם לא היו מחזיקי 
תורה בעולם אני ואתה היינו צריכים לכתת את רגלנו בכל העולם... אם לא היו 

צריכים לעשות את העבודה הקשה הזו.. אז ראשי ישיבות ומשגיחים אנחנו היינו 
אז דווקא!!! דווקא גם אם אתה לא מתחבר לאיזה שליחות מסוימת בעבודת ה'... 

דווקא לכן אתה מחוייב הכרת הטוב למי  בגלל שאתה כ"כ לא מתחבר לזה...
 -שעושה את זה במקומך ולהודות לה' שהוא חכם הרזים וברא כל אלו לשמשני

א מתאימה לי ומתאימה להם... כן.. הקב"ה לא הפיל עלי לעשות את העבודה של
משימה שאני לא אוהב אותה... הוא דאג שיהיו אנשים עם אופי אחר שהם כן 

 יאהבו את זה... לכן מה?? לכן אני לא אוהב אותם??? איזה מין כפיות טובה זו...
--- 

אם כל  עכשיו ככה: בן זומא הבין את זה כשהוא היה על גב מעלה בהר הבית...
כלל ישראל היו גם מבינים את זה לכה"פ כשהם היו על גב מעלה בהר הבית... 
הרי בית המקדש לא היה נחרב... ואם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם זה רק 
בגלל שעם ישראל אמנם עמדו על גב מעלה בהר הבית... ובכל זאת לא הבינו את 

יד הקשה... להיות כאן... למטה... לא!! ולכן... אין ברירה... מאיתנו נדרש התפק זה!!!
אנחנו לא על גב מעלה בהר הבית... ולמרות זאת נדרש מאיתנו להבין את זה!!! 
זה לא קל... אבל זה מה שנדרש!! להבין את התפיסה הפשוטה הזו שהניגודים 
שבינינו הם פשוט חלוקת תפקידים שאנו צריכים להגיד תודה אחד לשני על 

ים כ"כ... כי רק ככה כל אחד עושה את התפקיד שלו... ואז עצם זה שאנחנו שונ
  יחדיו!!!!!!לו  שחוברהעיר  -הבנויה -נזכה לעומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים

 אמן. 
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 על הפרשה פנינים
 

 )כב, א שמות( כל הבן הילוד
עשו כן, וכשקרא להן  אילוד היארה תשליכוהו, והמילדות לגזר כל הבן הפרעה 

לגער בהן, ענו לו 'כי לא כנשים המצרית העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא  
 אלהן המילדת וילדו'.

ויש לעין טובא, איך יכלו לתרץ כן, דאם כן שהיולדות העבריות לא היו זקוקות 
אצל המילדות, ועוד יש לעין שבפסוק י"ז למילדת, בשביל מה באו בכלל ללדת 

ן, וקשה, מה טעם כתיב ותחיין את הילדים, ופרש רש"י מספקות להם מים ומזו
ד שעזרו להן ללדת אלא גם  יס כל כך את פרעה, שלא זו בלבהיו צריכים להכע

כשאמרו   שקו אותן. אמנם התשובה לשתי הקשיות, הא בהא תליא, כיהוהאכילו 
וגו', ידעו שמיד ישאל אותן אם כן לשם מה אתן  המצריות לפרעה כי לא כנשים

ת לתת ולספק להן באות אליהן, ולכן הכינו את התשובה מראש ואמרו שהן באו
מה שמע כן  ום אמר שכמדמים ומזון (וחביב על רבנו באור זה וחוזר עליו, ופע

 בשם המגיד מדובנא ז"ל).
 

 )כב ,(א תשליכוהו וכל הבת תחיוןכל הבן הילוד היארה 
וכי אכפת היה לו אם הבנות יחיו או  מפני מה הוסיף פרעה לגזר וכל הבת תחיון,

 לא?
 אלא, רגיל רבנו כמעט בכל שנה בסעודת שבת להסביר בזה:

בדוקא רצה פרעה שהבנות יחיו! כי הרי עקר הטעם של כל הגזרות של פרעה,  
כדי שישארו רק  היה כי חשש פן ירבה (א' י'), וכנגד זה גזר פרעה להרג הזכרים

א למצרים, ואז כל שנה להן למי להנשא ויהיו מכרחות להבות, ואז לא יהיקהנ
אחד מהמצרים ישא הרבה נשים מבנות ישראל, וממילא יתרבו בהרבה יותר מבני  

 ישראל.
ם "א י"ח, ונקח הנקבות לנשים, אבל ש[ובאמת כעין זה איתא במדרש רבה פ

א נזכר דהגזרה היתה כדי שיתרבו ים לפי שהמצרים שטופים בזמה, ולימס
 המצרים, וכונת המדרש לתת טעם שלכן בודאי המצרים יסכימו לקחתן].

 
 (ג' ג')ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה 

משה רבנו, עבד השם, בודאי לא עשה שום תנועה וצעד מבלי סבה, וצריך להבין, 
 ר הסנה, וכי זה עסק שלו?מה יש לו לראות מדוע לא בוע

 אלא, כתב רבנו שליט"א:
כשהקב"ה עושה מעשה נסים יש מצוה לראות! ויש לזה כמה ראיות בש"ס: בסוף 

איתא, בשעה שישראל עולין לרגל, מגביהין להם את השלחן (כ"ו ב') מסכת חגיגה 
(ס"ז א') ומראין להן את הנס שלחם הפנים חם כאלו עכשיו אפו אותו, וכן ביומא 

מבאר שהיה ענין לראות את הנס, אם הלשון של שעיר המשתלח הלבין או לא,  
 והטעם לזה כי יש ענין לספר בנפלאות ה'.

 (שבענו מטוביך)  

 שמותפרשת  413 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 יוסף  אבי מורי הרב  ילוי נשמתלע
 ז"ל   בצלאל זאבבהרה"ג 

 ע"ה יעקב זאבבת ר׳  אסתרואמי מורתי 
 תנצב"ה

 שליט"א אליהו שפרן נודב ע"י בנם הר"ר

 "זה יין נסך!"
מעשה מבהיל הגיע השבוע לשולחן המערכת

(הפרטים המלאיםידי אברך יקר מירושלים -על
אשר הגיע לרבן של ישראלשמורים במערכת) 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א וביקש ברכה
להיפקד בילדים. מרן שליט"א אמר לו, כפי

 .להבדיל על הייןשמורה לרבים, 
כעבור שנתיים חזר האברך לרבן של ישראל
שליט"א וביקש שוב ברכה להיפקד בילדים.

להבדילמרן שליט"א חזר על דבריו ואמר לו 
 על היין.

ך כי הוא מקפיד על כך כבראמר האבר
שנתיים ועדיין לא זכה להיפקד בזרע של

 קיימא.
 "זה יין נסך!"אמר לו מרן שליט"א, 

האברך היה מופתע ולא הבין את התשובה
כלל, אך החליט לבדוק את העניין, בפרט

 לנוכח חשש האיסור החמור שבכך.
אותו אברך היה מתארח עם רעייתו

אשתו. במוצאיבקביעות בשבתות אצל הורי 
שבת היה מגיע תמיד להבדלה לפי זמן רבינו

 תם, לאחר שחמיו כבר הבדיל על הכוס.
בבית שוהה עובדת פיליפינית והתברר כי
-תמיד לאחר שחמיו מסיים להבדיל על היין 

העובדת הנכריה -היין היה לא מבושל 
מחזירה את היין ומה שנשאר בכוס ההבדלה

כך היין הפךלמקרר כשהיא נוגעת ביין ו
 להיות בכל פעם יין נסך.

האברך ההמום לא ידע את נפשו כיצד
להודות לד' על שמלבד הברכה הגדולה לה
ציפה להיפקד בזש"ק, הרי שהוא זוכה כעת
להינצל מאיסור חמור מדי שבוע של שתיית

 יין נסך.
)מגזין במה(

 נמצאים בסגר? זה הזמן לעשות סדר!
, ומבקש שיתוף פעולה מקוראינו היקרים, לשלוח העתק של תמונות  בשיתוף "דברי שי"ח" "קובץ גליונות" יוצא במיזם מיוחד

 ומסמכים ישנים ומעניינים, מגדולי הדורות, ובנושאים שונים.
ארים את האירועים השונים שהיו במשפחתו, צריך רק לכל אחד יש ייחוס, בביתו של כל אדם קיימות תמונות של רבנים המפ

 את הזמן לחפש, כעת זה הזמן. 
נשמח לשיתוף פעולה, ולקבל גם תמונות, שלכם הם נראות פשוטות ומוכרות, אבל לכלל לציבור יכול להיות תועלת גדולה, אי"ה 

 הדברים יראו אור לתועלת הרבים.
 ig0533145900@gmail.com' בכתובת:  דברי שי"חנא לפנות למערכת '

 .כול לפנות אלינו ונדאג לכך בהתאם, גם למי שאין אפשרות לסרוק, י053-3145900או במספר: 
 יצחק גולדשטוף בברכה מרובה

 לזכות התורם
 לברכה והצלחה

 וסייעתא דשמיא 

 לזכות ולרפואת  
   בלומהבן  יוסף יעקבסבי ר' 

 לרפואה שלמה ולבריאות איתנה

  יעקבבת ר'  חנהלע"נ מרת 
 נלב"ע כ"א טבת תש"ה

   משהלע"נ רבי 
   שרגא יחזקאלבן 

 נצב"ה ,כ"א טבת תשע"זנלב"ע 



 

חשיפת 'דברי שי”ח'

שלושים שנה למעמד הנדיר של סיום כתיבת נביאים וכתובים
בראש חודש שבט תשפ"א, לפני שלושים שנה התקיים בביתו של גבאי בית 
כל  כתיבת  סיום  של  ומרגש  נדיר  מעמד  שליט"א,  כהן  משה  הרב  המדרש 
הנדיר  המעמד  את  נסקור  הבאות  בשורות  בקלף.  וכתובים  הנביאים  ספרי 

שאירע אז בהשתתפות גדולי הדור.

ברוב בתי הכנסת הנוהגים בשיטת הגר"א זי"ע, מקפידים לקרוא את ההפטרה 
בנביא הכתוב בקלף, אולם לא לכולם יש את כל הנביאים. גם אותם שיש 
להם, הרי שאת ספרי הכתובים בקלף, בודאי לא התאמצו לכתוב, כי הלא 
בין כה אין קוראים בזה בציבור. אמנם בית הכנסת 'לדרמן' שבראשות רבינו 
שליט"א, ככל הידוע, הוא היחיד בעולם בו קיימים בבית הכנסת כל כ"ד ספרי 

נביאים וכתובים, כתובים על גבי קלף.

אותנו  לשתף  ניאות  המיתולגי  המדרש  בית  גבאי  כהן,  אהרן  הרב  ידידנו 
באירוע ההסטורי, שהוא לקח בו חבל כבר בשנים ההם )תודתנו על כל עזרתו 

המרובה בתמונות ופרטי האירוע(.

"אבי רבי משה כהן, פנה בשנים ההם יחד עם להבחל"ח ידידו רבי שמואל 
אפשטין ז"ל ליהודי יקר רוח ראשון לכל דבר שבקדושה, רבי אלימלך ליהמן 
הכתובים  ספרי  את  שיתרום  ממנו  וביקשו  מירושלים,  ורעייתו  שליט"א 

והנביאים שעדיין לא היו בבית הכנסת.

נעשתה  הזו  הבקשה  שכל  שליט"א,  אהרן  רבי  לנו  מספר   – לציין  יש  כאן 
לפי רצונו של רבינו מרן שליט"א, שהביע משאלה שכל כ"ד ספרי הנ"ך יהיו 
כתובים על גבי קלף, דבר שלא נעשה זה כבר למעלה ממאתים שנה מאז חיי 

הגאון מוילנא זי"ע.

הרב ליהמן נענה לבקשה, ותרם בכל פעם ספר נוסף, מספר שנים ארך כתיבת 
הרב טשינגל  וירא שמים,  מומחה  חכם  סופר תלמיד  ידי  על  הכתובים,  כל 

שליט"א, וכך כעבור שנים זכינו ב"ה לברך על המוגמר.

שיבואו  ישראל  מגדולי  שליט"א  אבי  ביקש  האחרון,  כתיבת  סיום  כשהגיע 
ליטול חבל בשמחה של מצוה. באותם שנים כמעט לא היה מצוי בתי כנסיות 

שכותבים נביאים על גבי קלף, קל וחומר שלא כתבו 'כתובים' על קלף.

השמחה כאן איפה, היתה כפולה ומכופלת, וכולם אכן יצאו מגדרם להשתתף 
לכבודה של תורה. גדולי הדור שליט"א, בראשם מרן רבינו שליט"א הגיעו 
וכובדו בכתיבת אות אחרונה כמו בספר תורה, ואף נשארו לסעודת המצוה 

בביתו של רבי משה כהן שליט"א. 

נהרה של שמחת המצוה היתה שפוכה על פניו של רבינו לאורך כל האירוע, 
והוא יצא מגדרו ונשאר להשתת, מתחילה ועד הסוף.

בתמונות מאותו אירוע, ניתן להבחין במרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן, 
אידלמן,  זאב  רבי  הגה"צ  שפירא,  יהודה  רבי  הגאון  לפקוביץ,  הגרמ"י  מרן 
זצוק"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  הגאון  מישרים  המגיד  וסרמן,  רפאל  רבי  הגאון 
ולהבחל"ח הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי יצחק זילברשטין והגאון 

רבי יהודה בויאר שליט"א שפיארו את האירוע.

גם גבאי בית הכנסת הותיקים, שבמסירות שלא על מנת לקבל פרס דואגים 
דינר  אהרן  הרב  אריאל,  מרדכי  הרב  מנדל,  ישי  הרב  המדרש,  בית  לצרכי 
שליט"א נכחו במעמד יחד עם משפחתו ובני ביתו של הרב משה כהן שליט"א. 

רבי משה כהן והנדיב שתרם את הנ”ך, 
שליט”א

ספרי הכתובים החדשים שהושלמו.

רבי משה כהן עם הסופר הרב טשינגל

הגר”י גלינסקי, רבינו שליט”א, .... , רבי שמואל 
אפשטין )עומד(

הגרמ”ה הירש, הגר”י שפירא, הגרמ”י לפקוביץ, 
התורם הרב ליהמן, הגה”צ ר”ז אידלמן )מוסתר(

מרן הגראי”ל שטינמן מימין, הגר”י גלינסקי נושא 
דברים. מולו ידידנו הגבאי רבי אהרן כהן

  
  הפרשהעניני מ

  

שאלמלא זבולון לא עסק יששכר בתורה והקשה הרי מבו'  אמר רבינו דהנה כתוב במדרש תנחומא ויחי, למה הקדים זבולון ליששכר
חכם בראש ומה הטעם כאן שהקדים זבולון  ורה שתלמיד חכם קודם, וכן בסעודה קי"ל דתלמידא' לענין קריאת הת בגמ' גיטין ס'

שיששכר יתחיל כלל לעסוק בתורה  הא' דהכא שאיירי בענין הברכות הרי אלמלא שיהא זבולון לא שייך ליששכר, ותירץ בב' אופנים
בינתיים זבולון ויצטרך לישב  וכל ללמוד, האופן הב' שאם יברך קודם את יששכר מה יעשהשיששכר י שזבולון קודם כדי נמצא בהכרח

  במסחר. יששכר בינתיים ישב וילמד ואח"כ כשיברך את יששכר זבולון כבר יתעסק בחוסר מעש, משא"כ אם יקדים את זבולון
  תודה) (מנחת

והשיב על כך לפרטי  המכוסה מתחת לטלית הנפטרים. רבנו נשאל  -מתי וכיצד לבקש מחילה מאב ואם שכן או ידיד  -נשגבים הדברים מבינתנו 
  פרטים.

. והנה, אשה מחילה בעשרה כמבואר ביומא פ"ז א'ודי שמת ויש צורך לבקש ממנו מחילה, ילך על קברו או על ידי שלוחו לבקשת יה
בעשרה בקול רם  ללויה שלו ואמרה לעצמה בדיבור שמבקשת מחילה, האם בלויה צריך בפניו ממש אחת שפגעה באחד ומת, והלכה

  כקברו, או סגי בלא עשרה ובלא בפניו.
ה עצמה ולכך די על בעשרה. ואפשר בעשרה גם בלוי אם בד' אמות שלו אין צריך עשרה וקול רם, אבל אם לא בד' אמות צריך בקול רם

עי' במ"ב סי' תר"ו ( קברו. כן בפני י' נשים סגי, ואם לעצמה אמרה לא סגי, וצריכה עתה שליח בעשרה על ידי שלוחו. וכאן, אם אמרה
  .)ס"ב

, ומה לא בד' אמות. אבל, זה לא מועיל על ידי שליח כי אם נמצא בלויה אין צריך עשרה וסגי בפה בשקט וגםובחדא זימנא אמר רבינו, 
  בשביל כולם גם שלא נמצאים, בזה סגי גם על ידי שליח. שמבקשים בקול רם ברבים

  זה סגי.בהספדאי דהתם קאימנא" ושם הוא נמצא?  אמרו "אחים לי )קנ"ג.(ו בהספד של שבעה, שהרי בגמ' שבת עוד שאל פלוני, מה
  אם כן תמיד יש עצה יכנס כמה אנשים וידבר בשבחו שזה הספד ויבקש מחילה?

  בתוך השנה שזה מיקרי הספד שפיר דמי.
   סגי שאם פגע בו אינו צריך אח"כ עשרה על קברו? ושוב שאלו כנ"ל. מה שמבקשים בלויה מהנפטר מחילה בשם כולם אם על ידי זה

  בקברו סגי בהכי. שומע. ודוקא על קברו צריך י' ושלאשהוא יבקש, ואין צריך על ידו, גם מרחוק הוא 
  זה איני יודע.ומה אם לא הי' בלוי' שם אבל בקשו בשם כולם שהיו שם ושאינן שם? 

  שם. כי אז הנשמהמדוע באמת לילך ביארצייט, והרי על ידי זה סובל עד יום היארצייט? 
המחילה, כי יש בחז"ל לשון להשתטח על קברו, האם  על הקבר לתפלה ומחילה, והאם יש מעלה בזה לענין )ממש(האם מותר להשתטח 

 הקבר, אבל אין בכך איסור. אין הכוונה להישכב עללהשתטח?  ןהכוונה כפשוטו, מה טעם נקטו לשוואם אין  הכוונה כפשוטו להשתטח,
 אם הוא מרגיש לעשות כך, ישתטח.במשתטח על קברו?  בהזדמנות שאלו: האם יש מעלה בבקשת המחילה,

  כל משאלותיך)(

 
   

 

  
  

  
  

  

 
  

  

 

                                          
  


 כבוד וקדושת הספרים

 (מ"ט י"ד)ִיָּׂשׂשָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים 
חמור בעל עצמות סובל עול תורה כחמור   -וברש"י, חמור גרם 

 חזק שמטעינין אותו משא כבד.
לפעמים יש שרוצים מובא בספר דרך רבינו, שרבינו נשאל כי 

להכניס ספר לארון, והספרים שמונחים בארון דחוקים ודבוקים  
הם זה בזה, ודוחף עם הספר עצמו את הספרים לצדדים כדי 
לעשות ריוח בין הספרים שיוכל להכניס הספר, האם אין זה  

 בזיון הספר שמשתמש בו כדי לעשות ריוח.
ורות כ"ד,  (בכמפורש במשנה  :של רבינו היתה מפתיעה תשובהה

"השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מיכן ומיכן ותולש  ב') 
את השער", וברש"י שם: "מפנה את השער מכאן ומכאן למקום  

מסיק "תני  (כ"ה, א') שחיטת הסכין", והנה אף שבגמ' שם 
, זה מחמת קושיא שהקשה שם, ומוכח (ולא עם הקופיץ)לקופיץ" 

הקדש, וגם כאן אין   שאין זה נקרא עבודה ותשמיש בסכין של
זה משתמש בספר, כיון שזה לצורך דבר המותר. וכן אותה  
שאלה יש כשמניחים תפילין של יד, ומזיזים את החולצה עם  

 מותר. התפילין, וכפי שאמרנו לעיל הדבר

רבינו ממיין   רגע לא נדיר, אך התמונה נדירה:
את הפתקאות של השמות שנאספו על  

לשים אותם   השולחן בכניסה לבית, כדי
(כשרבינו בשקית לגניזה, ולא יתפזרו בבזיון 

 הבחין בצלם הוא העמיד פנים שאינו מרוצה כלל)
 ).©כל הזכויות שמורות©(

 

 יפה מראה

 נמצאים בסגר? זה הזמן לעשות סדר!
, ומבקש שיתוף פעולה מקוראינו היקרים, לשלוח העתק של בשיתוף "דברי שי"ח" "קובץ גליונות" יוצא במיזם מיוחד

 ונים.תמונות ומסמכים ישנים ומעניינים, מגדולי הדורות, ובנושאים ש
לכל אחד יש ייחוס, בביתו של כל אדם קיימות תמונות של רבנים המפארים את האירועים השונים שהיו במשפחתו,  

 צריך רק את הזמן לחפש, כעת זה הזמן.  
נשמח לשיתוף פעולה, ולקבל גם תמונות, שלכם הם נראות פשוטות ומוכרות, אבל לכלל לציבור יכול להיות תועלת 

 ם יראו אור לתועלת הרבים.גדולה, אי"ה הדברי
 ig0533145900@gmail.com' בכתובת:  דברי שי"ח'ערכת נא לפנות למ
 .כול לפנות אלינו ונדאג לכך בהתאם, גם למי שאין אפשרות לסרוק, י053-3145900או במספר: 

 יצחק גולדשטוף בברכה מרובה


