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הלכנו, כמה בני תורה, לראש העין, לרשום את בניהם לחינוך תורני, ועוקרי 
הדת החטיוו לנו מכות רצח. זה היה נורא! חזרנו באוטובוס. הלב נקרע. 

עלינו לבית של ה'חזון איש' זצ"ל המכות כאבו, אבל הכישלון צרב. אמרתי...

הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על תורה וחסד 

"ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים" )שמות י"ט, ה'(

מדוע אותה הלכה, שעשו שונא ליעקב? למה ועל מה – יובן הדבר 
בסיפור מעשה:

רב אחד דרש בשבח הצדקה והחסד. עולם חסד יבנה, וכל המרחם 
ולא  עשירים  הכל  לא  אמנם  השמים.  מן  עליו  מרחמין  הבריות  על 
מן  יותר  חסדים  גמילות  גדולה  אבל  בממונם,  להיטיב  יכולים  הכל 
הצדקה. שזו בגופו וזו בממונו בלבד, וגמילות חסדים בין לעניים ובין 

לעשירים. כל אדם יכול למצוא הזדמנויות ודרכים להיטיב.
לחם  ולהביא  פרוטות  להרוויח  בפרך  העמל  עגלון  השומעים,  בין 
מתפרנס  ואינו  הבריות  לחסדי  נזקק  שאינו  השם  ברוך  הטף.  לפי 
הרעישוהו:  הרב  דברי  בידו.  אין   - לאחרים  לתת  אבל  הצדקה,  מן 
יכול  אדם  וכל  נוספות,  דרכים  יש  להיטיב,  אפשר  בלבד  בכסף  לא 
אם  לעגלתך.  העלהו  דרכו,  המשרך  הלך  רואה  אתה  אם  למוצאן. 

רעב הוא, האכילהו מציקלונך. אם צמא הוא, השקהו מקנקנך. 
אבל אלו חסדים מזדמנים. שואף הוא שחסד ה' יחפוף עליו באורח 

קבע, ועליו לקבל על עצמו מעשה חסד קבוע. 
הלילה.  בחשכת  להאיר  פנס,  קבוע  בעגלתו  רעיון:  בו  נצנץ  ואז 

בהגיעו לביתו, מכבה הוא את הפנס, אין בו צורך. 
לו - אין בו צורך, כי הוא נכנס לביתו המואר. אבל העוברים והשבים 
החמה  בימות  מהמורות.  ורצוף  חשוך,  הרחוב  לו.  זקוקים   - ברחוב 
הן בורות ומכשלות, ובימות הגשמים שלוליות וביצות. פנס - יאיר 
לזכותו,  ירשם  החסד  כך.  על  ויברכוהו  דרכם,  את  ושבים  לעוברים 

וירעיף עליו חסדים ממרום.

לאחר הדרשה פנה אל הרב, וסח את רעיונו. התרגש הרב שדבריו 
עושים פירות, חיזק ידיו והרעיף ברכות.

באותו ערב, כששב ממלאכתו, מילא את מיכל העששית ותלאה על 
העגלה, שתאיר את הרחוב. בלב מתרונן שב לביתו, אכל ועלה על 

יצועו.
היה  הפנס  עיניו.  וחשכו  מבט  העיף  לתפילה,  כשהלך  בבוקר, 
מנותץ, שברי הזכוכית מילאו את העגלה, וכתמי השמן הכתימו את 
המושבים. לא ההפסד הכספי צרב, גם לא הטורח באיסוף ובניקוי --- 
כיכולתו  חסד  להרבות  חשב,  לטובה  הן  נדחה.  שקרבנו  כקין,  חש 
ולהמשיך עליו חסד ממרום. ונשלח מלאך לנפץ, אין לו הסבר אחר. 

למה, מדוע?! הן עולה הוא עתה לתפילה, ישאל את הרב.
חלקיך.  ואשרי  אשריך  היתה,  ברוכה  "יוזמתך  וענה:  הרב,  שמע 
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היה בווילנא איש אחד, שהיה יודע בחלומותיו דברים נסתרים על אנשים 
אחרים, והיו מוחדים מוניו כי הוא היה יודע מה שהם עושים בחדרי חדרים, 

וממש וחדו לבוא לוניו. הביאו את האיש הזה אל רבינו הגר"א...

 שיחה מרתקת עם הגה"ח רבי נח גולדברג שליט"א, 
מגיד מישרים ונאמן ביתם של כ"ק מרנן אדמו"רי בית לעלוב

יעקב א. לוסטיגמן 

אצל  הקודש,  בצל  לשמש  כשזכיתי  שנים,  עשרות  לפני  "זכורני 
רבינו בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זצ"ל, בין הבאים היה יהודי אחד 
שהגיע מעת לעת להתברך מפי הרבי ולהתייעץ עמו", מספר מגיד 
המישרים, ונאמן ביתם של כ"ק מרנן אדמו"רי בית לעלוב, הגה"ח 
שהמתין  בזמן  לי,  סיפר  יהודי  "אותו  שליט"א.  גולדברג  נח  רבי 
מאכלים  לאכול  שלא  מנעוריו  הורגל  הוא  כי  הרבי,  אל  להיכנס 

שהתבשלו בסירים העשויים מאלומיניום...
בסירי  שהתבשל  מאכל  דבר  טעם  לא  פעם  אף  כמעט  "הוא 
אלומיניום. אם קורה באופן חריג שהוא כן טועם דבר מאכל שכזה,  
זו בלבד, אלא  ולא  הוא מרגיש באוכל את הטעם של האלומיניום, 
לאחר  מסוימת  חולשה  לו  וגורם  בריאותו  על  משפיע  גם  שהדבר 
מכן. בביתו היה מצבור של סירי נחושת, וכל תבשיליו היו נעשים אך 

ורק בסירי נחושת. 
נשתנה  "מה  נח,  רבי  אומר  בדבר",  והתבוננתי  מעט  "חשבתי 
בסירי  מאכליהם  את  שמבשלים  האדם  בני  שאר  מכל  הזה  היהודי 
אלומיניום, ואוכלים לשובע נפשם ואין להם שום נזק מזה, ובוודאי 

שאינם מרגישים טעם שונה במאכל שהתבשל בסיר אלומיניום? 
"אלא, התשובה היא, שהוא פשוט נשמר מאוד מאלומיניום לאורך 
שנים רבות, עד שהגוף שלו פיתח סף רגישות גבוה יותר למאכלים 
להשתמש  מקטנותם  שהורגלו  האדם  בני  משאר  בשונה  זה,  מסוג 
של  ההשפעה  מפני  התחסן  שלהם  והגוף  אלומיניום,  בסירי 

האלומיניום. 
המיוצרים  החיסונים  אפילו  החיים.  תחומי  בכל  יש  זה,  "כעין 
למערכת  שנותנים  זו  בדרך  מיוצרים  הם  גם  השונים,  לווירוסים 
לנוכחותו  להתרגל  הנגיף,  את  מקרוב  להכיר  האדם  של  החיסונית 

ולפתח נוגדנים אליו. 
עבה  עור  מפתחים  יחפות,  ברגליים  ללכת  שרגילים  מי  גם  "כך 
ומחוספס בכף הרגל, ויכולים ללכת על קוצים וברקנים בלי שירגישו 

שום כאב ובלי שייגרם להם נזק כלשהו... 
"כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו צריכים ללמוד מזה גם לרוחניות. 
ממנו ניקח לעבוד את ה'. אדם צריך להקפיד לשמור על סף רגישות 

גבוה מאוד בכל הקשור לעבודת ה'. 
ושנה  עבירה  אדם  שעבר  'כיון  בגמרא:  הונא  רב  שאמר  מה  "זה 
בה, נעשית לו כהיתר'. כשהנשמה מתרגלת, חלילה וחס, לחטאים 

ועבירות, היא מאבדת את התחושה, היא מאבדת את הרגישות, וכך 
את  לפצוע  רוחניים,  וברקנים  קוצים  על  ולדרוך  לטעות  אדם  יכול 
הנפש שלו פצעים עמוקים מאוד, וללכלך אותה בחטאים נוראיים, 

בלי שירגיש בכלל.
ונפתח  יותר  שנטפח  ככל  ברוחניות.  תחום  לכל  כאמור,  נכון,  "זה 
יותר את סף הרגישות של האדם לעניינים שבקדושה, כך הוא יהיה 
אדם גבוה יותר מבחינה רוחנית, כל חטא יגרום לו להרגיש מלוכלך, 
והוא ימהר לשוב בתשובה, ולהתנקות מאותו עוון שדבק בו חלילה 

וחלילה. 
רגישים,  להיות  צריך  צדיקים,  סיפורי  מספרים  כשאנחנו  "לכן, 
לשמוע את הסיפור, להפנים, ללמוד ממנו, לקחת ממנו צידה לדרך. 
אותו  להישאר  הלאה,  ולהמשיך  מעניין  סיפור  לשמוע  סתם  לא 
אדם שהיינו קודם לכן. כי אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם? למה 
הקדשנו זמן לשמיעת הסיפור? רק כדי לשעשע את עצמנו? חלילה 

וחלילה!
"התפקיד של סיפורי צדיקים וסיפורי השגחה פרטית, הוא לתת לנו 
חיזוק, לשנות בנו משהו, להעלות את סף הרגישות שלנו לנושא שבו 
עסק הסיפור, שנדע להעריך יותר את קדושת השבת, את חשיבות 

הביטחון בקב"ה, את גודל הזכות של מי שעומד בניסיון וכו' וכו'".

אני והמקטרת נשארנו למטה...
"בעניין זה של החשיבות הגדולה שצריך לייחס לסיפורי הצדיקים, 
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אני רוצה לספר מעשה מופלא מהרבי הקדוש מרוז'ין, זיע"א. הסיפור 
מובא בכתבים שכתב הריי"צ מליובאוויטש זיע"א, והוא מצוטט גם 
כ' אייר, אני אספר את הסיפור בשפה  'נר ישראל' בתאריך  בספר 

חופשית, ומי שרוצה לראות אותו בדיוק רב, יעיין שם וירווה נחת. 
"וכך מספר הרבי הריי"צ, שפעם שלח זקנו ה'צמח צדק' מליובאוויטש 
את תלמידו רבי יצחק אייזיק אפשטיין מהעיירה האמיל, שכונה 'רבי 
אייזיק הומלער', והיה בעצמו יהודי תלמיד חכם מופלג ואדם גדול 
מאוד, וביקש ממנו שילך להרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, לאיזה 

צורך שהתעורר אז בענייני הציבור. 
"כמובן שרבי יצחק אייזיק עשה כדברי רבו, נסע לרוז'ין ושהה שם 
מרוז'ין  הרבי  בהנהגת  מאוד  התעניין  הזמן  אותו  ובמשך  מה,  זמן 
ובסגנון ההתנהלות בחצה"ק רוז'ין, שהיתה חצר מלכותית עם הרבה 

גינונים והנהגות מיוחדות כידוע. 
"לאחר מכן סיפר רבי אייזיק, שדרכו של הרבי מרוז'ין היתה לעשן 
הרבי  עם  ושוחח  פנימה  הקודש  אל  נכנס  אחת  ופעם  במקטרת, 
שבת  בערב  זה  והיה  עולם,  של  ברומו  העומדים  בעניינים  מרוז'ין 

לקראת ערב, והרבי עישן מקטרת, והחדר כולו היה מלא עשן. 
"והנה נכנסו הגבאים לחדר, להודיע לרבי שעכשיו השעה שבה כבר 
נכנסת שבת קודש, והניח הרבי את המקטרת מידו. מספר רבי אייזיק 
עולה  רגע  ובתוך  מידו,  המקטרת  את  מניח  הרבי  איך  ראה  שהוא 
עלה  'הרבי  ואמר:  ממש,  הגשמיות  בהתפשטות  העליונים  לעולמות 
לעולמות העליונים, ואני והמקטרת שלו נשארנו למטה בעולם הזה...'. 
"בכל אופן, רבי אייזיק הומלער היה נוכח פעם, כשהביאו לפני הרבי 
בפלפולי  עסק  אחד  חיבור  מחסידיו.  שניים  שחיברו  חיבורים  שני 
אורייתא, בעומק העיון והיה ממש חיבור נפלא על הש"ס, והחיבור 
הרבי  מחסידי  אחד  שאספם  צדיקים,  סיפורי  של  לקט  היה  השני 
שהרבי  ביקשו  החסידים  ושני  לדפוס,  להביאם  כדי  וכתבם  מרוז'ין 

ייתן הסכמה וברכה להדפסת ספריהם. 
קודם  התייחס  שהרבי  וראה  ההתרחשות,  אחר  אייזיק  רבי  "עקב 
בסיפורי  העיסוק  בשבח  ודיבר  הצדיקים,  סיפורי  של  לחיבור 
הצדיקים, כמה אפשר ללמוד מהם וכדו', ורק לאחר שסיים אל כל 
ענייניו עם החיבור הזה, פנה הרבי לבחון את החיבור השני, וגם כאן 
ולאחר  עצמו,  בספר  שהובאו  מהעניינים  בכמה  פלפל  ואפילו  עיין 
מכן שיבח מאוד את החיבור ואת המחבר, ואת עצם הלימוד העיוני 

בגמרא וכן על זה הדרך. 
"רבי אייזיק סיפר לאחר מכן שבלבו עלתה תהייה, מדוע בחר הרבי 
לעשות את הדברים בדרך הזאת, ומדוע לא העניק קודם את היחס 
היותר  החלק  כמובן  שזה  התורה,  בלימוד  שעוסק  לספר  הנדרש 
חשוב, ורק לאחר מכן בסיפורי הצדיקים, שכל תכליתם היא לעורר 
את האדם לעסוק בתורה, ולקיים רצון ה'... אבל אותה תהייה נותרה 

נצורה בעמקי לבבו.
הרבי  שערך  חודש  ראש  סעודת  היתה  מכן  לאחר  אחדים  "ימים 
הרבי  פנה  הסעודה  ובמהלך  הוא,  גם  השתתף  אייזיק  ורבי  מרוז'ין, 
כלומר  גאון',  ליטווישער  ש'דער  להם  ואמר  המשתתפים  לקהל 
הגאון הליטאי הזה שנמצא כאן, כך הוא כינה את רבי אייזיק שהיה 

סיפורי  של  לחיבור  קודם  התייחסתי  למה  התפלא  הוא  מליטא, 
ורק לאחר מכן לחיבור שעוסק בפלפולי אורייתא, אבל  הצדיקים, 
האמת שאת השאלה הזאת שאל כבר רש"י הקדוש, שהתורה היתה 
צריכה להתחיל מ'החודש הזה לכם', ממצוות התורה, ולמה התחילה 
מבראשית, לספר לנו את הסיפור? אלא 'כח מעשיו הגיד לעמו', ולכן 
התייחסתי קודם לסיפורי הצדיקים, כי צריך ללמוד אותם ולעסוק 

בהם, כדי שנוכל לעסוק בתורה בצורה הראויה...
"מכאן אנו רואים עד כמה גדול וחשוב עניין זה של סיפורי הצדיקים", 

מסיק הרב גולדברג את המסקנה המתבקשת... 

בתו החריוה של הרבי מקוצק
"יתירה מזאת", הוא מוסיף, "עצם סיפור הדברים יש בו כדי להביא 
ישועה לעם ישראל, כמו ששמענו בהזדמנויות רבות מפיו של כ"ק 
מרן אדמו"ר מלעלוב זצ"ל, שאמר בשם צדיקים על הכתוב 'מגדול 
ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו' - בדרך שאמרו חז"ל 'מאן מלכי 
רבנן', היינו שהקב"ה עושה ישועות גדולות על ידי מלכו - הצדיקים, 
שיחה,  מלשון  שמאלית,  שי"ן  עם  למשיחו  חסד  עושה  גם  והוא 

כלומר מי שמשוחח בסיפורי הצדיקים הקב"ה עושה אתו חסד.
בת  לו  שהיתה  זיע"א,  מקוצק  הקדוש  ברבי  מעשה  יש  זה  "וכעין 
באביה  והפצירה  לילדים,  זכתה  לא  שנים  וכמה  שכמה  נשואה 
קדישא  הסבא  להרה"ק  שתיסע  לה  אמר  הוא  אבל  אותה,  שיברך 

מראדושיץ, ותבקש להתברך מפיו. 
"הגיעה אל הרבי מראדאשיץ, ואמרה לו שהיא בתו של הרבי מקוצק, 
ושהוא אמר לה שהיא צריכה לבקש ממנו ברכה שתזכה לפרי בטן. 

"אבל הרבי מראדושיץ לא מיהר לברך אותה, הוא אמר לה שקודם 
לברך  יוכל  הוא  כך  אחר  ורק  שלו,  ובברכות  בו  להאמין  צריכה  היא 
וברכתו תוכל לפעול, כי אין הברכות מתקיימות במי שלא מאמין בהן. 
"הבת של הרבי מקאצק, כך מסתבר, היתה חריפה מאוד, והיא ברוב 
כתוב  בתורה  שהרי  וביה,  מיניה  מראדושיץ  לס"ק  ענתה  חכמתה 
'ויושע ה' את ישראל מיד מצרים', ורק אחר כך 'ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו', ומכאן אנו למדים שהישועה צריכה לבוא קודם, ובעקבותיה 
תהיה גם אמונה בה' ובצדיקים... ואכן הוטבו דבריה בעיניו של הרבי 

מראדושיץ, והיא אכן נושעה מברכתו. 
"גם מכאן אנו רואים, כמו מעוד הרבה מקורות אחרים, כמה חשובה 
האמונה בסיפורי הצדיקים, בין אם לפני הישועה ובין אם לאחריה, 
להאמין אנו צריכים, ולדעת אנו חייבים, שבכוחם של צדיקים לשדד 
את כל המערכות ולגזור גזירות טובות על עם ישראל, מהכוח של 
ובהתפשטות  נפש  במסירות  עוסקים  הם  שבה  הקדושה,  התורה 

הגשמיות. 
"וחשוב שנזכור את זה בכל פעם כשקוראים סיפורי צדיקים, שלא 
נאבד את הרגש והרגישות, להרגיש בסיפור את הנקודה שהוא בא 

להדגיש ולבטא, ושנתחזק בעניין זה בעקבות אותו סיפור".

לא רק אצל החסידים
את השיחה מבקש רבי נח לסיים בחידוד הנקודה: "מקובל לחשוב 
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אירע ועם שה'חזון איש' הזדמן לביתו של רבינו בעל 'שבט הלוי' לצורך 
ענין מסויים, וכאשר חלף על ותח חדרו נעצר לרגע, ובתנועה של מי 

שמתענג על ריח טוב אמר למקורבו: "ס'שמעקט דא וון קדושה" – יש 
כאן ריח של קדושה

כך מינה מרן בעל החזו"א זיע"א את מרן רבי שמואל הלוי וואזנר זיע"א, לרב שכונת 'זיכרון מאיר'

"ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵשׁי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִקים" )שמות י"ח, כ"א(

להקמת  שנה  שישים  במלאות  שהתקיים  הגדול  בכינוס  רבינו  סיפר 
ישיבת 'חכמי לובלין' ב'זכרון מאיר', במעמד אלפים מתלמידיו. וכה 
בכוח,  אך  תש"ז,  בשנת  הישיבה  נוסדה  "בפועל  בקדשו:  אז  דיבר 
אלי  הגיע  עיה"ק,  בירושלים  גרתי  כשעדיין  תש"ו,  בשנת  במחשבה, 
ז"ל  יעקב הלפרין  זי"ע, הרה"ח רבי חיים  שליח מצוה מה'חזון איש' 
שקורא לי לזכות ולבוא ל'זכרון מאיר' שנתייסדה על שם מורי ורבי 
והסביבה,  מאיר'  ב'זכרון  הרבנות  עול  את  עלי  לקבל  זי"ע,  מלובלין 

ואת עסק הרבצת התורה במסגרת ישיבת חכמי לובלין"...
רבינו לא מיהר להשיב בחיוב על המינוי. יקרה היתה בעיניו ישיבתו 
בין חכמי וגאוני ירושלים, מה גם שכבר החזיק במשרת רבנות, כמו"צ 
מטעם העדה החרדית בשכונת 'כרם אברהם' שבגאולה. מנגד חזקה 
עליו דעתו של ה'חזון איש', ורצונו כי ייטול על עצמו את עול הרבנות 
ב'זכרון מאיר', והיא זו שלבסוף הכריעה את הכף, כאשר ה'חזון איש' 

העמידו כביכול בפני עובדה מוגמרת וכמעשה שהיה.
וכה גולל רבינו את הדברים ברשימותיו, שהובאו בספר 'מעשה איש': 
לבני  פעם  באתי  בירושלים,  גר  עוד  והייתי  לכאן  שבאתי  לפני  "עוד 
ברק לבקר אחד מן הקרובים שגר בגבעת רוקח ע"י ישיבת סלבודקה. 
עליתי רגלי לגבעת רוקח, והרגשתי שכמה מטרים לפני הולך החזון 
והיה אז גר עוד שם  יחידי,  זי"ע, רצתי לקראתו ללוותו כי הלך  איש 
סופר,  חתם  רח'  עד  הלכנו  נובהרדוק.  לישיבת  סמוך  רוקח  בגבעת 
וה'חזון איש' היה צריך ללכת שם לביתו, ואני המשכתי עוד למעלה 
וראיתי שאינו נוטה לשמאל. ואמרתי לו: 'אולי שכח מרן איפה שגר?' 
ואמר לי: 'זוכר אני, אלא שאתם רב שלנו, ורב לא ילך לבד. רוצה אני 
ללוות אתכם!'. ואמרתי לו: 'א"כ אין אני הולך הלאה'. ואמר לי: 'גם 
"ה'חזון  רבינו:  מוסיף  והיה  אתכם'".  ללוות  אני  וצריך  אלך,  לא  אני 
הלך,  הוא  מליצות[,  שאומר  ]-איש  מענטש"  ווערטיל  היה  לא  איש' 

אפוא, עמי עד שנכנסתי לבית קרובי ורק אז חזר לביתו"...
הגיע פעם למעונו  כי  רבינו,  ה'חזון איש' סיפר  נוסף אצל  ביקור  על 
בתחילת הלילה, ומצאו כשהוא יושב בחצר הבית ועיניו נשואות אל 
על כשמבטו משוטט בין כוכבי הליל הנוצצים ברקיע השמים. משך 
ומעיניו  והתפעלות,  דבקות  אחוז  כשהוא  כך,  ישב  ארוכות  דקות 
מכן  לאחר  בנוכחותו.  כלל  שיבחין  ומבלי  התרגשות  דמעות  זולגות 
אפשר  השמים,  במערכות  "כשמתבוננים  ואמר:  נענה  בו  משהרגיש 

לראות בנקל מעשי א-ל ונפלאותיו"...
'זכרון מאיר' בכתר תהילה, כשמרן  ובין כך, נתעטרה שכונת  בין כך 
לו,  למושב  השכונה  את  שאיווה  ובעצמו  בכבודו  זי"ע  איש'  ה'חזון 
– השכונה הוותיקה במערב העיר, בה התגורר  ועקר מ'גבעת רוקח' 
מאז עלותו ארצה משך כחמש עשרה שנה, אל פאתי המושבה 'זכרון 
מאיר', שנקרא על שמו של גאון ישראל שהאיר את בני ברק במאור 

תורתו.
לבסוף, משתכפו עליו ההפצרות מבני ברק, ורבינו נוכח כי מנוי וגמור 
עם ה'חזון איש' שעליו לכהן כרב של זכרון מאיר, נתן את הסכמתו 
למינוי, וקיבל על עצמו לשמש כרב השכונה. מששמע ה'חזון איש' 
את תשובתו החיובית, קרא בקול 'מזל טוב' בפנים קורנות משמחה. 
מאיר'  'זכרון  לתושבי  הוא  טוב  מזל  כי  למקורביו,  אמר  מכן  לאחר 
ישיבה שירחיב  גם ראש  כי אם  יהיה מורה הוראה בלבד,  שרבם לא 

את גבולותיו בתלמידים.
לשמחתו של ה'חזון איש' לא היה קץ. ובימים שלאחר מכן שוחח בדבר 
עם באי ביתו, והביע את שביעות רצונו מהמינוי המוצלח. את חשיבות 
ה'חזון  ישראל,  גאון  כאשר  כל  לעין  לראות  ניתן  היה  בעיניו,  הדבר 
איש', יצא את מעונו לכתת רגליו בין תושבי השכונה כדי להחתימם 
על כתב ההכתרה הרשמי אותו יגישו בפני רבינו, שהיה אז אברך צעיר 
ישתדלו  כי  העסקנים,  עם  בדברים  בא  ואף  לחייו,  השלושים  בשנות 
לשוות למינויו מעמד רשמי שיוכר אף ברשויות, כדי שיקל עליו, כך 

סבר, לנהל את ענייני הקהילה מבלי להיות תלוי בדעת אחרים.
את המעבר לבני ברק תכנן רבינו לחודש ניסן תש"ז. בימים שקודם 
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המועד המתוכנן יצא רבינו לעבר בני ברק, בכדי להסדיר שם עניינים 
באחד  מירושלים  ביציאה  אך  הדירה.  להעברת  הקשורים  שונים 
הכפרים  מאחד  צולבת  אש  לפתע  עליהם  נפתחה  הדרך,  מעיקולי 
לשוב  והספיקו  המארב,  מן  הנוסעים  נחלצו  ניסים  בניסי  הערביים. 
לירושלים. רבינו שראה בכך אות משמים, ביטל את נסיעתו ודחה את 

המעבר המתוכנן לבני ברק במספר חודשים.
בחודש אלול תש"ז, בהיותו בן שלושים וארבע שנים, העביר רבינו את 
מקום מגוריו לבני ברק. בית קטן בן שתי קומות נשכר למענו בתוככי 
השכונה. הקומה הראשונה יועדה לדירת מגוריו, ואילו הקומה השניה 
למקום  רבינו  בוא  עם  שנפתחה  החדשה  הישיבה  עבור  הוקצתה 
מושבו החדש. מבית קטן זה בקע וזרח אור תורתו הגדול משך קרוב 

לשבעים שנה, עד להסתלקותו.
מאותה שעה שהתמנה רבינו לשרת בקודש, ראה הוא את עצמו כל 
השכונה,  בני  על  נתונים  ולבו  כשעיניו  מאיר',  'זכרון  של  כרבה  ימיו 
לענות לשאלותיהם בהלכה ובהנהגה נכונה, ועד מהרה התחבב הוא 
באהבה  המה  גם  לו  השיבו  לעומתו  הקהילה  ובני  הקהילה,  בני  על 
כפליים, וחפצו בכל עת בקרבתו והדרכתו, והוא גם הוא, ביודעו את 
הרבנות  באדרת  להחזיק  ליבו  נותן  היה   - השפעתו  ויכולת  מעמדו 

בעוז ותעצומות קודש.
פעם באותם ימים ביקש רבינו לשמוע מאת מקורבו הרה"ח רבי ברוך 
בענדיט שטיין ז"ל, כיצד מרוצה הקהל מאופן תפקודו כרב. אמר לו 
רבי ברוך כי אכן הכל מרוצים פה אחד, הן מהשיעורים הנאמרים על 
ידו בטוב טעם ודעת, והן ממאור הפנים המיוחד של רבינו, אך על דבר 
אחד מתאוננים הם, על דקותיו הספורות והמדודות של רבינו, שלא 

אפשרו לו להאריך בשיחה עמהם. 
'זכרון מאיר'  כי באם רבה של  ואמר: "אמרו להם,  כנגדו  נענה רבינו 
ישב לשוחח עם כל אחד מבני קהילתו, אזי לא יוכל להמשיך ולשמש 
בתפקידו ולענות על שאלותיהם בהלכה, מאחר ולא יישאר לו פנאי 
ללימודיו ולסדריו"... ואכן, על כך היתה תפארתם של יראים ושלמים 
מבני קהילתו, שהעריכו את גדולתו של רבינו דווקא במידה זו. אף על 
פי כן, כאשר היו באים לפניו בשאלות של עצה והדרכה, היה מרחיב 

את הדיבור, מרבה להתעניין תוך שהוא תומך ומעודד כאב רחום.
מעשה כעין זה, היה בעת שנכח פעם באירוע מסויים בו הופיע בדחן 
כלשהו, ודרש מדברותיו בכדי לשמח את הציבור. בשלב מסויים קם 
רבינו ממקומו, ונחפז ללכת לביתו ולסדריו. משנשאל לאחר מכן על 
יציאתו הפתאומית שלא כמתוכנן, נענה ואמר כי "מגיע להם לאנשי 
'זכרון מאיר' רב בעל כובד ראש"... בקשר לכך יצויין, כי רבינו הקפיד 
והיה  הזולת,  כבוד  על  ישמרו  דבדחנותא  במילי  גם  כי  מאוד,  ונזהר 
מחשיב מאוד כאשר דברי הבדחנות היו נסובים ומושתתים על דברי 

תורה ויראה.
מעת שהגיע ל'זכרון מאיר' הוטל על כתפיו עול הרבנות במלואה. מרן 
ה'חזון איש' שראה מטרה נשגבת במינויו והצלחתו של רבינו, המשיך 
'זכרון מאיר', ואף הפנה רבים  בפעולותיו לביסוס מעמדו כרבה של 
מרא  יש  כי  באומרו  רבינו,  של  כתובתו  אל  והיתר  באיסור  משואליו 
דאתרא לשכונה, וכי על פיו יישק כל דבר. ה'חזון איש' חלק לרבינו 

הלכה,  בענייני  פיו  את  לשאול  אנשים  שבאו  בזמנים  עצום,  כבוד 
ורבינו נכח גם הוא בחדר כמנהגו פעמים רבות, היה ה'חזון איש' ברוב 
לשאוליו  להשיב  ורשות  הורמנא  תחילה  מרבינו  מבקש  ענוותנותו 

דבר, באמרו כי אסור להורות בפני המרא דאתרא.
לפניו  מתראה  היה  רבינו  לרבינו.  איש'  ה'חזון  בין  שרר  הדוק  קשר 
חדשים לבקרים, ופעמים שאף היה מתלווה אליו לטיולו היומי, אותו 
היה עורך לצרכי בריאותו באזור הפרדס שבבעלות משפחת ברמן, 
בהלכה  ביניהם  משוחחים  היו  כשבדרך  השכונה,  בפאתי  שניצב 
ובענייני הנהגה שעל הפרק. עם זאת, למרות גדלותו המופלגת של 
ה'חזון איש' ולמרות שגילו נשק אז לשבעים, נהג כבוד מיוחד ברבינו 
שהיה אברך צעיר, והיה מתייחס אליו כאל מרא דאתרא במלוא מובן 

ההגדרה, חרף גילו הצעיר של רבינו.
אירע פעם שה'חזון איש' הזדמן לביתו של רבינו לצורך עניין מסויים, 
וכאשר חלף על פתח חדרו נעצר לרגע, ובתנועה של מי שמתענג על 
– יש כאן ריח  ריח טוב אמר למקורבו: "ס'שמעקט דא פון קדושה" 

של קדושה.
בשלהי שנת השמיטה תשי"ב יצא ה'חזון איש' מביתו, וכאשר עבר 
את  שלח  איש',  חזון  כ'כולל  היום  הידוע  הקים,  אותו  לכולל  סמוך 
מקורבו הג"ר יחזקאל ברטלר זצ"ל כי יקרא לשניים מגדולי תלמידי 
זצ"ל,  יצחק דייטש  בני ברק, הלא הם הגאון רבי משה  החכמים של 
ר"מ בישיבת 'תפארת ציון' והגאון רבי רפאל יצחק וסרמן זצ"ל, ראש 
ישיבת 'אהל יעקב'. משבאו השניים, צעד עמם ה'חזון איש' אל מעונו 
של רבינו על מנת לערוך אצלו 'שטר פרוזבול'. לפליאת רבינו על מה 
ראה להטריח את עצמו אליו, נענה ה'חזון איש' ואמר: "הרי סוף שנת 
זכרון מאיר  וכתושב שכונת  וצריך לעשות פרוזבול,  השמיטה עתה, 

באתי אל המרא דאתרא לעשות פרוזבול"...
עובדת  את  לדורות,  זי"ע  איש'  ה'חזון  חרט  פרוזבול  נוסח  באותו 
שמואל  לכם הרב  "מוסרני  מאיר:  זכרון  של  כרבה  רבינו  של  כהונתו 

הלוי רב ד'זכרון מאיר' שליט"א"...
על אותו מעמד סיפר רבינו, כי תיכף בהיכנסו התיישב ה'חזון איש' 

למרות גדלותו המוולגת של 
ה'חזון איש' ולמרות שגילו נשק 
אז לשבעים, נהג כבוד מיוחד 
ברבינו שהיה אברך צעיר, 
והיה מתייחס אליו כאל מרא 
דאתרא במלוא מובן ההגדרה, 
חרף גילו הצעיר של רבינו

המשך בעמוד 25
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כאשר הגיעו למקום, הבחין להותעתו כי בדירה אין מזוזות, התברר כי 
צבעו את הדירה, ובמהלך השיווץ הורידו את המזוזות, ר' בן ציון אמר לבני 

המשוחה כי אסור להתגורר בבית כל זמן שאין בו מזוזה,  מה לעשות? יש 
שתי ברירות, או לנסות להשיג מזוזות מגמ"ח, או ושוט לחזור לבני ברק

הגה"צ רבי בן ציון ולמן זצוק"ל על שיעורים וכוונות נסתרות

"ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים" )שמות י"ח, כ'(

בשלהי ימי הקיץ, היה נוסע לכמה ימים למנוחה, במושב 'בית מאיר' 
בהרי ירושלים. את המנוחה קיים בכך שישב מבוקר עד ערב ספון 
העבודה.  ועל  התורה  על  המדרש,  בית  בתוך  או  הבית  במרפסת 
לחזור  ומשיעוריו,  מכתביו  חלק  אלו  לימים  אתו  לקח  כלל  בדרך 

עליהם וללבנם שוב בעומק הסוגיא.
הרבנית תמיד המריצה אותו בשמחה מרובה – שיסע, ונסעה לצדו 
ולמענו, כיון שידעה ששם הוא יושב הרבה על מרפסת הבית, ונושם 

אוויר צח לבריאותו, מחליף אווירה ברוגע ולומד ברציפות.
קיץ  מאיר'.  'בית  למושב  הפעקלאך  עם  לדרך  יוצאים  היום,  ויהי 

תשנ"ז.
הדבר שהחזיק בידו כל משך הנסיעה היה שקית הטלית והתפילין. 
אחד הילדים הציע לו להחזיק במקומו את הטו"ת, הוא מיאן ואמר: 
מוסרו  שאינו  יהלומים,  צרור  בידיו  שמחזיק  לאדם  הדבר  "דומה 
לאחר להחזיק אותם, גם אם הוא נאמן עליו, כך הם התפילין, המצוה 

שמקיימים בהן יום יום היא כה גדולה, ולא אפקידן בידי אחר".
כאשר הגיעו למקום, הבחין להפתעתו כי בדירה אין מזוזות, התברר 
כי צבעו את הדירה, ובמהלך השיפוץ הורידו את המזוזות, וכיון שהן 
היו ישנות והיה ספק על כשרותן הזמינו חדשות, והם עתידים להגיע 

בקרוב.
ר' בן ציון אמר לבני המשפחה, כי אסור להתגורר בבית כל זמן שאין 
בו מזוזה, שהרי בשו"ע )יו"ד סימן רפ"ו סעיף כ"ב( כתוב שהשוכר 
ישראל.  ארץ  ישוב  משום  מיד,  במזוזה  חייב  ישראל  בארץ  בית 
והרמ"א מוסיף, ש'שואל' דינו כשוכר, וא"כ אסור לדור בדירה, ללון 

בה בלילה, אפילו יממה אחת ללא מזוזה.
מה לעשות? יש שתי ברירות: או לנסות להשיג מזוזות מגמ"ח, או 
פשוט לחזור לבני ברק ולוותר על הנופש. כמובן שהכל העדיפו את 
האפשרות הראשונה, אחרי טרחה כה רבה ותקווה למנוחה, אך לא 
היה קל להשיג גמ"ח מזוזות מהרגע להרגע, וגם לשגר את המזוזות 

עד המושב. בני המשפחה החלו להתרוצץ בעניין.
תושב  האברכים  אחד  הכנסת.  לבית  נכנס  ציון  בן  רבי  בינתיים, 
המקום ששהה בבית הכנסת, ניגש לר' בן ציון לומר 'שלום עליכם', 
יודע היכן אפשר להשיג כאן מזוזות  ציון התעניין, האם הוא  בן  ר' 

לשבוע.

היום  מזוזות.  כמה  לי  יש  "בדיוק  הפתעה:  של  חיוך  חייך  האברך 
רכשתי מזוזות חדשות, ובעוד שבועיים אני אקבע אותן בדירה של 
בני". רבי בן ציון נדהם מההשגחה פרטית המופלאה. ואכן האברך 
לזכות  שלא  מראש  מכוון  הגרב"צ  )כאשר  המזוזות  את  לו  השאיל 

במזוזה, בכדי שיוכל להורידה כשיוצא מהדירה(. ויהי לפלא.
בה  שאין  לדירה  שהגיע  קרה  לא  מעולם  הרי  בדעתו,  הגאון  חכך 
הענין  מסתובב  מקרה,  כזה  לידו  הגיע  זאת  בכל  וכאשר  מזוזות, 
בהשגחה חיש מהר בדרך נס, שיפגוש באברך שהיה בבית הכנסת, 
גם  בכך  יש  כי  וחשב,  הרהר  בנרתיקו.  מזוזות  עכשיו  לו  יש  ובדיוק 

אות משמים שעליו ללמוד הלכות מזוזה.
המתוכננים,  סדריו  את  הסיט  מאיר',  ב'בית  הבאים  בימים  ואכן 
עד  הגמרא  מסוגיות  מזוזה  הלכות  בעיון  שוב  ללמוד  והתיישב 
השולחן ערוך עם המפרשים, וחידושים רבים עלו בכדו מן המעיין. 
כעשרה  של  סידרה  מסר  החגים,  אחרי  מיד  שלאחריו  בחורף 

שיעורים בהלכות מזוזה. ויהי אור.

כוונות נסתרות בעת שיעורי התורה
לפני המועדים היה מרבה בשיעורים בענייני החג, ושילב התעוררות 

ומוסר.
ע"ה,  המלך  דוד  של  המפותלים  חייו  אודות  דיבר  שבועות  בערב 
האריך הפירוט מתוך ההיסטוריה של משיח על פי חז"ל, וכפי שכתוב 
בהקדמה לספרו "שלמי תודה – חג השבועות", דברים יקרים מפז. 
ובקביעות, כאשר דיבר על כך, מידי שנה בשנה, זלגו עיניו דמעות 
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חמות, כשדיבר על מהלך חייו של משיח ה'.
קרה פעם אחת שלא רק שהוריד דמעות, אלא פשוט התחיל לבכות, 
ולבכות ברבים. היה זה כאשר הקריא את הפסוקים ודברי חז"ל: "לא 
גבה לבי בשעה שמשחני שמואל למלך. אחרי 28 שנה של רדיפות 
והשפלות, ו'מוזר הייתי לאחי', ו'נכרי לבני אמי', בכל זאת 'לא גבה 
בבכי,  רגע פרץ  עיני בשעה שמשחני למלך'", באותו  רמו  ולא  לבי 

ולא יכול היה להמשיך את השיעור.
משום שזה מה שהיה הוא, מציאותו של ר' בן ציון היתה הטהרה הזו: 

'לא גבה לבו ולא רמו עיניו'
להקנות  אדיר  כוח  היה  השיעורים,  בתוך  ששולבו  שלו  לדיבורים 

ענווה, להקרין אמת ולהעניק חום פנימי. שמחת חיים של רוממות.
אחד ממשתתפי השיעור מספר: "שאלתי אותו מדוע הוא מוסר כל 
כך הרבה שיעורים על 'חנוכה' )מר"ח כסלו כבר החל למסור(. הוא 
שתק ולא ענה. ושוב הפצרתי בו מאד שיגלה לי את הסוד, כי ידעתי 
על  בשיעורים  מרבה  הוא  ואם  מחשבה,  ללא  דבר  עושה  שאינו 
חנוכה, על חשבון אוצר גדול של חומר שיש לו בכתובים, מסתבר 
פתח  תחנונים,  של  בסופם  בו.  הפצרתי  ושוב  סמוי.  טעם  לו  שיש 

והסביר, וכך אמר" – סיפר התלמיד.
"הרגיל בנר חנוכה הווין ליה בנים תלמידי חכמים", כך כתוב בגמרא, 
ואין  ושבת  חנוכה  בנר  שרגילים  יש  כי  סופר'  ה'חתם  את  ושאלו 
להם בנים תלמידי חכמים? והוא זצ"ל השיב: 'רגיל בנר' משמעותו 
שהוא מהדר בנר עם כל דקדוקי ההלכה שבו, לצאת את כל הדעות, 
'סוד  בקונטרס  כבר  מובא  הדבר  ויסוד  שבלכתחילה.  לכתחילה 
הדלקת נרות חנוכה' המיוחד לרבי יצחק סגי נהור בנו של הראב"ד, 
"אני  ציון,  בן  ר'  אמר  ולכן",  לטוב.  זכור  הנביא  מאליהו  קיבל  שכך 
נר  וכן בהלכות שבת על  מקפיד למסור שיעורים רבים על חנוכה, 
כדי  השיטות,  כל  ואת  ההלכה  דקדוקי  כל  את  שידעו  כדי  שבת, 

שאנשים יזכו לבנים תלמידי חכמים".
ותמה  ניגש  פלוני  ורעמים,  ברקים  בדיני  שיעורים  שמסר  בתקופה 
באוזניו: "מדוע הרב מוסר שיעורים על נושא כזה, וכי חסר נושאים?!"
מקצוע  יש  )וכי  לו  ולענות  לטרוח  שצריך  סבור  היה  לא  ציון  בן  ר' 
בתורה שאין עליו שיעורים עמוקים?(, לכן לא השיב לו, ושתק. אבל 
ורעמים  ברקים  בדיני  שבשיעורים  ה'  "ברוך  לחברותא:  אמר  פעם 
אפשר גם להחדיר ולהשחיל איתם יחד הרבה אמונה", כי "ברקים 
הנוגעות  הלכות  וכן  שבלב".  עקמימות  ליישר  כדי  הם  ורעמים 
לגשמים, כי השנה היא שנה שחונה, ואני מעורר פה ושם על עצירת 
יותר  אני מפחד משנת הבצורת,  טוב,  לא  הגשמים שהם מבשרים 
ישראל  ארץ  על  )שנחתו  חוסיין  סדאם  של  מהסקאדים  מאשר 
באותו חורף(, כי מציאות הגשמים אינה מתנהלת על פי טבע כלל, 
הגשמים  עצירת  וממילא  שמים,  בידי  רק  הוא  הגשמים  מפתח  כי 
מלמדת כי הקב"ה אינו חפץ להשפיע עלינו ח"ו, אבל לטילים, הרי 

לכל טיל יש כתובת".

שוב ושוב אותם שיעורים
את השיעור שמסר ב'נחלת משה' לפני החגים, חזר מידי שנה כמעט 

הוספות  עם  התעוררות  ודברי  למעשה  הלכה   – דברים  אותם  על 
מועטות.

משתתפים רבים חשבו לתומם, כי אלו השיעורים שיש לו באמתחתו 
הנה  "אך  בשנה.  שנה  מידי  עיקרם  על  חוזר  ולכן  החגים,  לקראת 
כאשר התחיל להוציא את ספרי 'שלמי תודה'", סיפר אברך, "גיליתי 
כמו אחרים, כי אוצרותיו מלאים וגדושים במאות עניינים הלכתיים 

מחדדי למדנות, ובהם סברות וחידושי חידושים.
"הגיע הרגע שלא יכולתי להתאפק. היה זה כאשר יצא לאור 'שלמי 
מתחילה  סוכה  בהלכות  בחידושים  גדוש  ספר   - סוכה  על  תודה' 
ועד סוף, החלטתי לגשת לשאול את הרב, וזה לא היה פשוט בכלל 
לשאול את הרב כאלו שאלות, אבל הייתי נסער ו'קטנות הייתה בי': 
'מדוע הרב מוסר מידי שנה לפני חג הסוכות את אותם השיעורים 
שוב ושוב, הרי הספר החדש עמוס בדברים שהרב יכול היה לדבר 

עליהם?!'
היא  'המטרה  ואמר:  אותי  פגש  למחרת  מיידית.  לי  ענה  לא  "הרב 
יכול  שהציבור  דברים  על  שעורים  למסור  וצריך  הכלל,  תועלת 
וסברות  אמיתיים  דברים  אלו  ברבים,  כאן  מוסר  שאני  מה  להבין. 
שהציבור יכול לקבל מהם תועלת ממשית, וסבורני שאת זה הציבור 

צריך לשמוע'.
"השתוממתי. כיון ש'זה מה שהציבור צריך לשמוע' הטמין בקרבו 

את האוצרות, ולא מסר אותם ברבים מעולם!".
וטובת  הציבור  למען  באחריותו  "הבחנתי  ומספר:  האברך  ממשיך 

הכלל, בהזדמנות מרתקת אחרת.
לביתם  יצאו  כולם  כאשר  מוסף,  תפילת  אחרי  הגדול  "בשבת 
לסעודת שחרית, הגרב"צ נשאר בבית הכנסת לבדו ממש, רק אני 
נותרתי בחדר הסמוך, וכנראה שהרב לא שם לב, והיה בטוח שהכל 
כבר יצאו לסעוד את סעודת השבת עם בני משפחתם. חוויתי מחזה 

נפלא ביותר.

'מדוע הרב מוסר מידי שנה לוני 
חג הסוכות את אותם השיעורים 
שוב ושוב, הרי הסור החדש עמוס 
בדברים שהרב יכול היה לדבר 
עליהם?!' הרב לא ענה לי מיידית. 
למחרת וגש אותי ואמר...
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ויציב מאד  "מי שהכיר את ר' בן ציון, ראה אותו תמיד רגוע ושליו 
בהנהגתו, ובעיקר, ללא תנועות חיצוניות מיותרות. אבל הנה כעת 
תנועות  עשה  הוא  רב.  במתח  אפוף  השיעור  הכנת  בעת  ראיתיו 
החריגות לו, כמו שהתרומם לפתע מהכא, וחזר בקול על הדברים 
ובתנועות ידיים – חושב בקול רם, סוער וגועש ורותח. ומפעם לפעם 
'זה  לעצמו  אומר  אותו  ושמעתי  תוכו,  בתוך  עצמו  על  נלחם  כמו 
כדאי  לא  זה  ברבים',  אותה  להגיד  אפשר  שאי  חומרא  'זו  טוב',  כן 
לומר, לא כל הציבור יבין, נראה לי שעדיף לא לומר'. כך שוחח עם 
עצמו בהחלטיות, 'כן, כן, את זה צריך להגיד', 'זו הנהגה שלא חייבים 
לקבלה'. בנוסחאות הללו אמר אחרי כל קטע שסיים, 'כדאי להגיד', 
או 'את החלק הזה עדיף כן לומר'. המעמד ההוא של האחריות היה 

נורא.
פחד  בכזה  ראיתיו  לא  שמעולם  כיון  עיני,  למראה  האמנתי  "לא 

ומתח!".

"כזה ראה וקדש"
בני ביתו של רבי בן ציון, מציינים מתח נוסף מיוחד שהבחינו עליו. 
היה זה כאשר רב מפורסם בארץ הקודש, מפרסם פסק הלכה שהיה 
צורך להעיר נגד העניין. היו לרבי בן ציון ראיות רבות כנגד הפסיקה 
בליל  השיעור  את  כך  על  מסר  אכן  והוא  שהתפרסמה,  ההלכתית 
היה  שישי  יום  באותו  אבל  יחיאל',  'בית  הכנסת  בבית  קודש  שבת 
במתח מיוחד, גם עיין ולמד זמן ממושך בספר 'חפץ חיים' הלכות 

לשון הרע.

שיעורים חיים בלבד
בשנת תש"ס, חלפו ארבעים שנה מתחילת  סדרות השיעורים שלו 
בהלכות שבת ומועדים, והחברותא שלו התבטא: "אני כמו משתגע 
מרוב תימהון, כי הנה התחלנו ללמוד הלכות מוקצה בעל פה – אבל 
למרות זאת התחיל אתי שוב מרישא ועד גמירא. ובשעה הקרובה 
שלפני אמירת השיעורים, היה שרוי בריכוז ובמאמץ מוחי. הוא הלך 

ברחוב תפוס שרעפים...
"וכך היה מידי שנה לפני חג ומועד, הייתי תמה לעצמי: ריבונו של 
עולם, הרי את ההלכות הללו של חנוכה, או פסח ושאר המועדים, 
הסוגיות  את   – ובמתינות  בעיון  פעמים!  כעשר  כבר  יחד  למדנו 
המשנה  ואת  כלים,  ונושאי  ערוך  השולחן  יוסף,  הבית  את  בגמרא, 
ברורה וביאור הלכה, וחזרנו וסיכמנו בכל סידרת לימוד, אולי עשרים 
פעמים, וגם נגענו בנושאים הללו בהזדמנויות אחרות במשך השנים, 
הכתב  על  החידושים  את  שהעלה  לפני  )או  חג  לפני  תמיד  ומדוע 
החלום  מתוך  גם  כאשר  מחדש,  הכל  מתחיל  הוא  תודה'(  ב'שלמי 
את  שוב  לעצמו  מסדר  הללו,  החידושים  את  לומר  יודע  כבר  הוא 
העניין, כאילו לא למדנו מעולם, פסיעה אחרי פסיעה במשנה ברורה 

והסוגיא בסבלנות אין קץ".
"התשובה שבה הרגעתי את עצמי – כחברותא שלו – כי תורה אינה 
מקצוע 'מת', אלא מקצוע 'חי', ודברי חכמינו 'בכל יום יהיו בעיניך 
כחדשים' – משמעותם, שהם יהיו חדשים כל כך, עד שיוכלו לברך 
אז  נזכרתי  כן  כמו  חדש!!  ומלכות.  בשם  'שהחיינו'  כעת  עליהם 
כי  והסברתי  ללב',  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  'דברים  חז"ל:  בדברי 
לשיטת ר' בן ציון, הכוונה שהשיעורים אינם יוצאים מחמשת מוצאי 

הדיבור, לא! אלא 'יוצאים מן הלב'.
"לכן, אם ר' בן ציון יאמר את השיעור של אתמול, שיודע אותו על 
פה מאמש, משמעותו של השיעור יהיה 'שיעור ישן - שיעור מת', 
טוב.  למזל  כעת  שנולד  חדש,  חי'  'שיעור  לומר  רצה  ציון  בן  ורבי 
כנראה שכך נמסרת התורה בהדרתה – מדור לדור, בשיעורים חיים".

ר' בן ציון הקפיד לצרף ולהשחיל בתוך השיעורים חידושים באגדה, 
אף  השומעים.  על  להשפיע  ומוסר,  פסוקים  וביאורי  חכמה  דברי 
ורבי  זצ"ל  דיסקין  מהרי"ל  כמו  ארץ,  מצוקי  מגדולי  לספר  הרבה 

ישראל מסלנט זצ"ל, ופעמים אין ספור מה'חפץ חיים' זצ"ל.

)מתוך 'ספר ללא שם'(
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תוך כדי שיחתה הארוכה, ניסה הרב הגדול להתקשר אל הרבנית, ולשאול 
כדרכו מה צריכה שיביא לה מן החנות, אך בהיותה עסוקה בריכוז ליבה 

ונושה בשיחה, לא נענתה אל הצלצול של השיחה הממתינה... גם כשחזר 
הרב וניסה כמה ועמים להתקשר 'ולאותת' לה, שאולי תוסיק לרגע ותענה 

לשיחה הממתינה, שנועדה בשבילה ולצרכה - התעלמה מן השיחה הנכנסת...

הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א, על 'כל הכועס כאילו'...

"ֹלא ִתְשַּׁתְחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם" )שמות כ', ד'(

בזוהר הקדוש: "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה".
כתב הרב הקדוש בעל ה'תניא' בסורו )אגרת הקודש, כה( על מאמר 
מובן  זרה(  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  )שכל  "והטעם  וז"ל:  חז"ל 
ליודעי בינה, לוי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה 

מאמין שמאת ה' הייתה זאת לו, לא היה בכעס כלל".
לונינו כמה עובדות בטיב ההתרחקות מהכעס – שיש להתרחק ממנו 

כמו עבודה זרה! 
קרתא  בירושלים  הרבנים  מגדולי  אחד  של  בביתו  היה  מעשה 
בניו  כל  השיא  וכבר  יתברך  השם  שזיכהו  לאחר  אשר  דשופריא, 
הרבנית  בפני  נותר  לא  הקן...  את  כולן  עזבו  והציפורים  ובנותיו, 
הצדקנית מי שיערוך לה סדר קניותיה. לפיכך, מתוך שמחה והודיה 
בעצמו  בוקר  מידי  הרב  השתדל  'עוזר'...  בביתו  השאיר  שלא  לה' 
לקיים מצוות חסד דאורייתא, וכשצעד לביתו אחר תפילת השחר, 
התקשר מידי יום הביתה, לשאול את הרבנית אם צריכה אולי שיקנה 

עבורה משהו בחנות המכולת.
בוקר אחד, תפסה הרבנית את קו הטלפון בשיחה ארוכה עם אחת 
הבנות, שבהיותה לאחר לידה נצרכה להרבה עידוד וחיזוק מן האם 

הרחמניה והמסורה.
תוך כדי שיחתה הארוכה, ניסה הרב הגדול, שסיים זה עתה תפילת 
שיביא  צריכה  מה  כדרכו  ולשאול  הרבנית  אל  להתקשר  שחרית, 
בשיחה  ונפשה  ליבה  בריכוז  עסוקה  בהיותה  אך  החנות,  מן  לה 
השיחה  של  הקוטע  הצלצול  אל  נענתה  לא   - הטריה  היולדת  עם 
הממתינה... גם כשחזר הרב וניסה כמה פעמים להתקשר 'ולאותת' 
לה, שאולי תפסיק לרגע ותענה לשיחה הממתינה, שנועדה בשבילה 
ולצרכה - התעלמה מן השיחה הנכנסת והמשיכה כדרכה לשוחח, 
אף שיכולה היתה בקלות לעבור לרגע לשיחה השניה, לומר בקצרה 

את מצרכי הקניה היומית, ולחזור תכף לשיחתה...
בתגובת  לפניך  דרכים  שתי  הנה  בנפשו:  הרב  הרהר  דקות  באותן 

מקרה מכעיס זה:
לכעוס ולהקפיד בדבר, ולהעמיד את האישה במקומה! שמן הראוי 
יודעת היא היטב שהוא  לשים לב לשיחה ממתינה של בעלה, הרי 

המתקשר בשעה הזו כבכל יום, ושמתקשר - לטובתה היא!
להבליג ולהתגבר, לסבול הדבר ולשתוק, כמי שלא היה ולא כלום!

כמובן בחירת הצדיק היא תמיד בטוב, המשיך, אפוא, הרב בדרכו אל 
ביתו בלב שלם ונינוח, ודילג על הקניה בחנות. משהגיע הביתה נכנס 
משכיח  שהוא  תוך  כדרכו,  מאירה  טבא'  'צפרא  בברכת  בשמחה 

לגמרי מליבו אותו מקרה שהכעיסו בדרכו...
והנה משנכנס פנימה, חש תיכף בריח שרוף המגיע לאפו, הרבנית 
אותה  בהמשך  עדיין  בחדרה,  במנוחה  שעה  אותה  הייתה  ישובה 
מן  שמגיע  שרוף  וריח  עשן  אפוף  כולו  והבית  אריכתא...  שיחה 

המטבח...
האש  על  מונח  הוא  רואה  והנה  המטבח,  אל  תיכף  רץ  הצדיק  הרב 
במסירותה  הצדקנית  הרבנית  שהעמידה  חצילים,  סיר  שבכירים 
הטלפון  כששיחת  אך  היולדת,  בשביל  הצהריים  לארוחת  לבישול 
נשרף  כבר  התבשיל  שכל  ליבה  אל  שמה  לא  ונמשכה,  התארכה 

מזמן, ועוד רגע קט והבית  עולה בלהבות!!! ה' ישמור ויציל!
מיד תפס הרב כמה ספלים מים, וכיבה תיכף את האש שכבר החלה 

להיתמר אל על, וברגע האחרון ממש הציל את הבית משריפה!
"באותה שעה הראו לי מן השמים" – סיפר הרב אחר כך לתלמידיו 
בליבך את  כיבית  כנגד מידה! אתה  יתברך במידה  "הנהגת השם   –
אש הכעס הבוערת, ומן השמים זיכו אותך בהצלת ביתך ממאכולת 

האש!!!".

המשך בעמוד 26

יעקב לדרמן פלאש90
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לוני כמה שנים, בהיותי אצל הגאון הצדיק רבי משה ניישלאס זצ"ל, 
רב ואב"ד שיכון סקווירא, שאל אותי אם הנני רוצה שיעניק לי מתנה, 

והשבתי לו שכן. קם הרב זצ"ל ממקומו, ניגש לארון הסורים שבחדרו, 
והוציא שולחן ערוך ישן מהארון

הגאון רבי שלמה זלמן ורידמן שליט"א, אב"ד סאנטוב ליקווד, על 'יראת שמים'

"ַאְנֵשׁי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִקים" )שמות י"ח, כ"א(

ניישלאס  משה  רבי  הצדיק  הגאון  אצל  בהיותי  שנים,  כמה  לפני 
זצ"ל, רב ואב"ד שיכון סקווירא, שאל אותי אם הנני רוצה שיעניק לי 

מתנה, והשבתי לו שכן.
קם הרב זצ"ל ממקומו, ניגש לארון הספרים שבחדרו והוציא שולחן 
ערוך ישן מהארון. פתחו בריש הלכות שבת )סי' רמ"ג(, והראה לי 
על גליון השו"ע, שמופיעה תשובת ה'חתם סופר' )או"ח סי' נ"ט( על 
זה שאנו מתפללים להקב"ה שתהיה פרנסתנו בהיתר ולא באיסור. 
ולכאורה, איך שייך להתפלל על כך, והרי הדבר תלוי בבחירת האדם 
ולא  בהיתר  תהיה פרנסתך  ממילא   – תגזול  ואל  תגנוב  אל   – עצמו 

באיסור...
וכמו שמספרים שפעם אחת בא אחד לפני הגה"ק בעל 'דברי חיים' 
לו  אמר  שמים".  "יראת  על  בברכה  להתברך  וביקש  זי"ע,  מצאנז 
הרה"ק: "על יראת שמים אתה מבקש ממני ברכה? בשלמא על בנים 
או פרנסה או בריאות – על זה שייך לתת ברכה, אבל יראת שמים? – 

אם תהיה ערליכער יוד, אז ממילא תהיה ירא שמים"...
וביאר ה'חתם סופר', שבודאי אין הכוונה על פרנסה באיסור על ידי 
גניבה או גזילה, אלא כוונת התפילה על יהודי המתנהג בדרך כלל עם 
הנהגות ישרות ורצויות של 'יראת שמים', אלא שכאשר הדבר נוגע 
לענייני פרנסתו, הוא מחפש לו היתרים, הוא מבקש להיכנס בפרצה 
דשמיא  סייעתא  צריכים  דא  כגון  ועל  ממון,  להרוויח  כדי  דחוקה 
 – באיסור  ולא  בהיתר  פרנסתנו  שתהיה  מיוחדת,  ותפילה  מרובה, 
"בהיתר" – היינו בהיתר 'גמור'! – בלי פשרות ובלי פרצות דחוקות – 
שלא יחפשו להוציא איזה היתר דחוק להתפרנס מכך – ושלא יבקשו 
האיסור,  את  לעקוף  כדי  ובמרמה  בערמומיות  ללכת  עקלתון  דרך 

אלא ילכו בדרכי התורה בלי שום התחכמות!
אח"כ הניח הרב זצ"ל את ידיו על כתפי, ואמר לי בהתרגשות גדולה: 
"ה'חתם סופר' הזה  הוא מתנה גדולה! – הוא מפתח לכל החיים!"...

ואומר  יהודי אחד,  "בכל ערב שבת מגיע אלי  ואומר:  ממשיך הרב 
שלשבת זו הוא רוצה 'היתר' שיוכל להגיע אליו משלוח עם דברים 
שצריך להם, מפני שזה דבר האבד והפסד מרובה... ואני אומר לו: 
התחכמויות,  שום  בלי  בשלימות  השבת  את  תשמור  אם   – 'לא! 
ישפיע עליך הקב"ה שפע של פרנסה טובה והרחבה בלי הפסדים' – 
ואני רואה שב"ה הוא אף פעם לא הפסיד, ויש לו פרנסה בהרחבה"...

זצ"ל,  מונדרר  מנחם  רבי  הגה"צ  מקאסוב-ירושלים,  האדמו"ר  כ"ק 
פלוני  על  וסיפר  שמים,  יראת  של  העבודה  מעלת  על  מדבר  היה 
הוריד  והצדיק  שמים,  יראת  על  ברכה  וביקש  אחד  לצדיק  שהגיע 
את ראשו והשעינו על ידו, ואחר זמן אמר: "בשמים פעלתי על כך, 

עכשיו צריכים לפעול אצלך, שתרצה יראת שמים"...

מראחמיסטריווקא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האדמורי"ם,  מזקן  שמעתי 
אדם  להיות  שיכול  זי"ע,  עינים'  'מאור  בעל  הרה"ק  בשם  שליט"א 
שהוא מתמיד עצום, ובקי עצום בש"ס ופוסקים, ראשונים אחרונים 
ועוד ספרים – אבל אם אין לאדם 'יראת שמים' – אז כל זה לא שווה 
כלום! כי התורה נמשלת לאש, כמ"ש )ירמיהו כ"ג, כ"ט(: "הלא כה 
דברי כאש", ולעומת זה 'יראה' היא הכלי שמחזיק את התורה, ואם 
אין יראה אין לתורה במה להיות, ולכן יראה היא קודם לתורה, שכן 
יתכן  איך  כי   – ה'"  יראת  חכמה  "ראשית  י'(:  קי"א,  )תהלים  כתיב 
שניקח אש לבד, בלי שום כלי להחזיק את האש? וכמו כן – איך יתכן 
 – היראה!  והיא   – התורה  את  שמחזיק  ה"כלי"  בלי  "תורה"  שניקח 
וכמו שאם ייקח אש בלי כלי, אזי האש ישרוף את כל מה שבקרבתה, 
ה"נ אם ייקח תורה בראשו – שהיא אש, בלי הכלי שהיא היראה – א 
ווילדע פייער אין קאפ אריין! – אזי יכולה היא לשרוף את כל המוח 
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שלו ר"ל – ובתורה שכזו אי אפשר לעבוד את הקב"ה.

שתורה  זי"ע,  מוויז'ניץ  משה'  'ישועות  בעל  הגה"ק  ממרן  שמעתי 
וחסידות הם "תרי רעין דלא מתפרשין" – דהיינו כשני ידידים שהם 
אינם יכולים להיפרד אחד מהשני – אם אחד רוצה להיות 'חסיד', אז 
הוא צריך להיות אדוק ומקושר בלימוד התורה הקדושה – ו"לא עם 
– לימוד התורה  וכן להיפך  ובלי תורה אין חסידות,   – הארץ חסיד" 

גרידא לא מספיק – רק היא צריכה ללכת יד ביד עם חסידות.
זקנו הגאון  שמעתי מש"ב כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א, דהנה 
האדיר בעל 'שבט הלוי', לא היה מעולם מאלו האנשים אשר רגילים 
או  ער"ח  כל   – הקדושים  והמקומות  הציונים  על  ולהתפלל  לנסוע 
– הוא היה הולך רק מביתו לישיבה או  וכדומה  ימי תשובה  עשרת 

לביהמ"ד וחוזר, ותו לא מידי.
פעם שהה האדמו"ר מקאסוב שליט"א אצל זקנו בעל 'שבט הלוי' 
לו:  אמר  עמו  שיחתו  ובאמצע   – תשעים  מבן  יותר  אז  היה  והוא   –
"אולי נלך ביחד להתפלל במקומות הקדושים?"... והשיב לו ה'שבט 
הלוי': "אין לי זמן!" והרהיב נכדו הנ"ל עוז, ושאל את זקנו בתמהון: 
"מה הפירוש ש'אין לך זמן', והלא הסבא כבר למד את כל התורה 

כולה!"...
הביט עליו זקנו בעל 'שבט הלוי' בעיניו הטהורות ולא התווכח אתו... 
וכה  ובדבריו אלו ראו באמת מה שעל לבו,  נורא,  לו דבר  ואז אמר 
אמר לו: "לא טוב ולא כדאי לצאת החוצה אל הרחוב כשאין צורך 
גדול בכך, כי ראיה אחת שאינה טובה - יכולה לקלקל את כל עבודת 

ימי חייו של האדם!"...
פלאי פלאים! יהודי גדול בישראל – בגיל מעל תשעים – והוא מפחד 
משפיע  מציאותו  שעצם  הוא  חידוש  האם  לרחוב!  החוצה  לצאת 

יראת שמים על כל העומדים סביביו?!...

מדרשותיו:  באחת  פעם  אמר  זצ"ל  ענגיל  יוסף  רבי  האדיר  הגאון 
ארוכים',  חיים  'לנו'  'שתתן  אומרים  החודש  את  כשמברכים  "ראו, 
יראת  'בהם'  שיש  'חיים  אומרים  שמים  ליראת  כשמגיעים  ואילו 

שמים' – לגבי יראת שמים אנו דואגים לאחרים"...

הניתוח, קם לפתע  ומסובך. לאחר  ניתוח קשה  ז"ל עבר  מורי  אבי 
והתחיל  הרופאים,  ששיערו  הזמן  לפני  שעות  כמה   – מתרדמתו 
לקרות את שמע בבכיות נוראות עם הטעמים כאחד הקורא בתורה, 
בקול לא לו. כשהסתכלנו עליו בתימהון, אמר: "כך היה רבי – הגה"צ 
אב"ד סאנטוב זצ"ל – קורא קריאת שמע" – וכבר עברו מאז כמעט 
– זה נקרא ירא שמים! הוא זכר דברים כאלה במצב  ששים שנה... 

כזה! – ולמה? – כי זה מה שעניין אותו וזה היה טבוע בעצמותיו...

)מתוך 'נועם שיח' בשלח תשפא – בהוצאת מכון 'אפריון לשלמה'(

‰˙˜˘ר כבר ‰יום
מו˜„ '‚י˘מ‡˜'

1-800-20-18-17 (‰˘יח‰ חינם)
וי˘וע‰ ˜רוב‰ לבו‡

‰מו˜„ פעיל בימים ‡-‰, בין ‰˘עו˙ 19:30-22:30

רוˆ‰ ל‰ר‚י˘ טעם בלימו„?
י˘ לנו ב˘ור‰ ב˘בילך!

מוקד 'גישמאק בלימוד' –
נפתח במיוחד עבורך

צוות אברכים תלמידי חכמים, 
ישתדלו יחד איתך למצוא

את הדרך שגם אתה
תוכל להתענג על נועם צוף
מתיקות התורה הקדושה!

בלימו„

מו˜„
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סוף כל סוף הם עושים את דרכם לקווה, תור ארוך ומתותל של ערבי-
שבתות מקדם את וניהם. ואם לא די בכך, הם נקלעו גם לידיה של 

קוואית ש'עובדת על מידת הסבלנות' שלה ושל לקוחותיה... אבא מציץ 
בשעונו. "יש לנו חמש עשרה דקות עד האוטובוס האחרון..."

על מסירות הנוש המיוחדת של בת ישראל כשרה, והסוף המרתק לסיוור

הרב יהושע לייבזון 

"ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב" )שמות י"ט, ג'(

לעיתים זוכה האדם לפדות ולהצלה כזו, שגורמת לו לשנות את כל 
תפיסת עולמו מן הקצה אל הקצה,  וכך סיפר רבי יוסף זריצקי: פעם 
דרשתי לפני בנות סמינר במרכז הארץ על ענייני כשרות, והדגשתי 
כי יהודי צריך להקפיד ביותר על הדברים שהוא מכניס לפיו, אשר 
הפה  מן  להוציא  שלא  שנזהרים  וכשם  ממנו.  יוצאים  קדושה  דברי 
דברים אסורים, כך יש לשמור על המאכלים המוכנסים לתוכו, שלא 

תהיה נגיעה בטומאה.
כשסיימתי, קמה אחת הבנות וביקשה את רשות הדיבור. משניתנה 
לה, פתחה וסיפרה סיפור אישי, שהדהים את כל חברותיה ומורותיה. 
סיפור, המעיד כאלף עדים על רמתה הרוחנית של המספרת, על אף 

היותה בת שש עשרה, לכל היותר.
מתברר, כי היא שמעה הרצאה בענייני כשרות, והדברים החדשים 
נכנסו לליבה. בביתה לא הקפידו על כשרויות מהודרות.  ששמעה 
אמנם, הם לא אכלו דברים שאינם כשרים באופן מוצהר, אולם די 
לסל  המוצר  את  לצרף  כדי  מינימאלית,  כשרות  בתווית  להם  היה 
כזה למוצר  בין מוצר  קניותיהם, בפרט בשל פער המחירים הגדול 

מקביל בעל כשרות מהודרת.
הכלים  את  להן  שאין  ברבנות,  כשרויות  הרבה  שיש  "כששמעתי 
להקפיד ולשמור כהלכה" – סיפרה הבת – "כאב לי שהורי מתייחסים 
כל  כי אעשה  רגעים החלטתי  ובאותם  ופחות לנשמה,  יותר לכסף 

שביכולתי לשנות את העניין".
מרבית בני האדם שומעים הרצאות באוזן אחת, מחליטים החלטות 
משמעותיות, ושוכחים הכל כשההרצאה מסתיימת... אך יש לזכור 
כי המטרה בכל שמיעה שהיא, הינה העברת הדברים לכדי מעשה. 
שנעשה,  כדי  אותנו  ברא  הקב"ה  לעשות",   - אלוקים  ברא  "אשר 
ולפיכך לא בודקים בעולם הזה מה רצה האדם ומה תכנן, אלא מה 

עשה בפועל.
בעלי  האדם  בני  של  מיוחד,  זן  לאותו  שייכת  הייתה  נערה  אותה 
שמעה  שהיא  לו  וסיפרה  לאביה  התקשרה  מהרה  ועד  עשייה, 
המוצרים  כי  עלה  הדברים  ומן  כשרות,  ענייני  על  שלימה  הרצאה 
שהות  לו  נתנה  היא  ממש.  של  בעיה  מהווים  בבית  צורכים  שהם 
מסוימת לעכל את הדברים ואז אמרה: "אבא, אכפת לך לשנות את 

העניין, ולהתחיל לקנות מוצרים בכשרות מהודרת?"
"בוודאי אכפת לי" – התכעס אביה – "המוצרים הללו עולים הרבה 

יותר!"
"אני רוצה לבוא הביתה!" – ניסתה להפציר.

"ואם לא אקנה לך?" – התגרה בה.
"לא אוכל לבוא!" – הגיעה התשובה – "אני יודעת שאם אראה את 

האוכל, לא אוכל להתאפק!".
"את מאיימת עלי?!" – התרגז – "אם כך, עדיף שתישארי בפנימייה. 

אל תבואי הביתה! אצלי בבית לא ישתנה כלום!".
והשיחה נותקה.

יום חמישי הגיע. בנות הפנימיה התכוננו כולן לנסיעה הביתה, ורק 
את  ספרה  היא  לגמרי.  אחרים  בעניינים  טרודה  הייתה  אחת  נערה 
החשוב  הדבר  מהו  ותהתה  שברשותה,  הבודדות  הכסף  מטבעות 
ביותר לקנות לשבת. לא היו לה אפשרויות רבות מדי, ולבסוף נפלה 

ההכרעה על לחם וממרח שוקולד.
נקלעה.  ועל המצב שאליו  היא בושה לספר על תגובתו של אבא, 
בארון  היטב  והטמינה  לחדר,  המוצרים  את  'הגניבה'  רואים  באין 
בגדים  כמה  הכניסה  מזוודות,  ארזו  כשכולן  מיטתה.  שליד  האישי 
בתחנה  וכשעמדו  החוצה,  כולן  עם  יצאה  שלה.  המזוודה  לתוך 
לי...", ושבה  מלמלה: "שכחתי משהו, אני רצה להביא... אל תחכו 

לבדה לפנימייה הריקנית.
גם ביום, היה מוזר להיות לבד בפנימייה הגדולה, אבל בלילה התעצמו 
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הפחדים פי כמה. רועדת מכל רשרוש הצטנפה הבת בחדרה, אכלה 
את הלחם המרוח בשוקולד. כשהדמעות זולגות ללא הרף. "השם, 
אני יודעת שאסור לבכות בשבת", אמרה וניסתה בכל זאת להפסיק 
לבכות, "אבל שבת היום, ולי אין אפילו יין לקידוש או לחם משנה, 
ובצאת  עין,  עצמה  לא  בלילה  חמישי...".  מיום  יבש  לחם  רק  אלא 

השבת יצאה החוצה לחפש מקום שבו תוכל לשמוע הבדלה.
את  לקחת  מיהרה  ראשון  וביום  השני,  הלילה  גם  לו  חלף  איכשהו 

המזוודה, ו'כאילו' לחזור כמו כולן...
שבועיים חלפו. אביה לא דיבר איתה מטוב ועד רע, אך אבא נותר 

אבא, ובסופו של דבר הוא התקשר. "את ברוגז?".
"חס וחלילה. אני רוצה מאוד לבוא הביתה, רק מחכה שאוכל לאכול 

שם משהו כשר".
לקראתה.  לבוא  מחליט  והוא  בנחישות,  להתעקש  ממשיכה  הבת 
"טוב, שיהיה כך. בואי נסכם להיפגש בבני ברק. נכנס לאחת מרשתות 

המזון ואת תאמרי לי בדיוק אלו כשרויות את רוצה לאכול".
הנערה הייתה מאושרת. אבא יתאמץ לנסוע מהבית לבני ברק, והיא 
תגיע לשם מן הפנימיה בבאר יעקב. היא תמלא את הבית במאכלים 

כשרים למהדרין, ובשבת הבאה שוב תוכל לנסוע כמו כולן!
אלא שהעניינים היו יגעים למדי...

כל  את  עליה  העמיסה  והיא  הקניות,  עגלת  את  לפניו  דחף  אבא 
מקום,  אפס  עד  העגלה  מתמלאת  מהרה  עד  הדרושים.  המוצרים 
משום שצריך לקנות הכל. אבא רוטן על הקניה הענקית, ובכל פעם 
רק  מקביל,  במוצר  לעברה  מנופף  הוא  חדש,  מוצר  מכניסה  שהיא 
קצת פחות כשר, שעולה הרבה פחות. "את חושבת שאני רוטשילד? 
עקיצותיו  בין  לתמרן  מנסה  היא  זה?!".  כל  על  אשלם  מאיפה 

וגערותיו – לבין המוצרים שמוכרחים לקנות.
מן  להיחלץ  מקווים  לקופה,  דרכם  את  עושים  הם  סוף  כל  סוף 
תקוות  היתה  תקוותם  אך  המרבית,  במהירות  העמוסה  הצרכנייה 
פניהם.  את  מקדם  ערבי-שבתות  של  ומתפתל  ארוך  תור   – שווא 
על  ש'עובדת  קופאית  של  לידיה  גם  נקלעו  הם  בכך,  די  לא  ואם 
מידת הסבלנות' שלה ושל לקוחותיה... אבא מציץ בשעונו. "יש לנו 
חמש עשרה דקות עד האוטובוס האחרון ...", הוא אומר בעצבנות, 

"ובמקום לעשות קניה מהירה ולצאת, אני תקוע בגללך...".
רצים  להתפקע,  עד  בשקיות  עמוסים  יוצאים  הם  דבר  של  בסופו 
במעלה  מתרחק  האוטובוס  את  לראות  ומספיקים  התחנה  לכיוון 
הרחוב. שאריות הסבלנות של אבא נמוגות לחלוטין. הוא אינו בורר 
במילים ומטיח על ראשה של בתו העקשנית את כל מה שבלבו. היא 
פורצת בבכי בלי למצוא מילים בפיה. באמת, מה עושים כעת? איך 

יעבירו את הלילה תחת כיפת השמים עם כל השקיות הללו?
בטלפון  ממורותיה.  לאחת  להתקשר  והחליטה  התעשתה  לבסוף 

שוב פרצה בבכי, המורה נבהלה: מה קרה?
"המורה", הצליחה לומר לבסוף, "המורה מכירה את אבא שלי.... אני 

תקועה פה ומסובכת ביותר. אין לנו מקום להיות בו הלילה!".
שבה  הכתובת  מהי  לדעת  בקשה  תושייה.  בעלת  הייתה  המורה 
יגיע רכב לאסוף אותם.  הם נמצאים, והבטיחה שבעוד כמה דקות 
יהודי חייכן, העמיס לרכבו  חמש דקות לאחר מכן כבר עצר לידם 
את כל השקיות, וביקש מהם להצטרף אליו. בתחילה המשיך האב 
לרטון מעט, אך לבסוף השתתק. לא ניתן היה להתלונן אל מול כל 
ובכל  ילדים,  ברוך  היה  ביתה של המורה   – השפע שהורעף עליהם 
זאת היא הספיקה להכין ארוחת ערב חמה, לארח אותם בנעימות, 
ולתת להם הרגשה נהדרת. בעלה התייחס אליו בחמימות, והשיחה 
- חדרה  וטובים כל כך!'  'הם אנשים מיוחדים  ביניהם זרמה ביותר. 

אליו המחשבה, ועמה שב גם הרוגע והכעס שכך.
בדיוק אז צלצל הטלפון. מעבר לקו נשמעה אשתו היסטרית לגמרי: 

"אתם בסדר?". 
-"אנחנו בבני ברק. הכל בסדר. קרה משהו?".

תשובתה הממה אותו – האוטובוס האחרון, זה שחמק ממש תחת 
עיניהם הכלות, היה יעד לפיגוע טרור...

"המסקנה של אבא" – סיימה הנערה את סיפורה המאלף – "הייתה 
המרגשת מכל. הוא אמר לי: 'גם מצוות שקיימתי בעל כרחי - הביאו 
לי חיים! כדאי היה לעבור את הכל, כדי להבין במה צריך להשקיע 

בעולם הזה, שהוא עולם המעשה!'".

]מתוך 'הגדה של פסח- דורש טוב'[

הוא אינו בורר במילים ומטיח 
על ראשה של בתו העקשנית 
את כל מה שבלבו. היא וורצת 
בבכי בלי למצוא מילים בויה. 
באמת, מה עושים כעת? איך 
יעבירו את הלילה תחת כיות 
השמים עם כל השקיות הללו?
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חביב היה על מרן ה'סטייולער' זצ"ל הביטוי ששמע ועם מבעלה רבי צבי: 
"האדריכל שהכין את הבית שלנו - הוא גאון! בנוהג העולם לעשות חדר 

לאורחים, חדר לסלון, חדר למטבח וחדרי שינה; אבל האדריכל שלנו הצליח 
להכניס גם את המטבח, גם את הסלון וגם את חדרי השינה בחדר אחד...'' 

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

"ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב" )שמות י"ט, ג'(

התורה,  "אהבת   – האמרה  זצ"ל  איש  החזון  מרן  בפי  היתה  שגורה 
האם  של  בכוחה  וליקרה,  להעריכה  להוקירה,  ונפש,  בלב  אהבה 
ליטע בבן יותר מהאב. כי אהבה בלא מילים, תורגש יותר ממעשים 
והנהגות! על זאת אמרה התורה 'ואל תטוש תורת אמך' - כל ימיך 
אמך.  אצל  וחשת  בביתך,  ששרתה  אווירה  מאותה  תמיד  תשאב 

אווירה מורגשת בלא מילים ובלא משפטים".
עוד  יעקב",  לבית  תאמר  "כה  תחילה:  הנשים  שנצטוו  הסיבה  זוהי 
שכהקדמה  משום  ישראל".  לבני  "ותגיד  הגברים  שנצטוו  קודם 
ישראל, מוכרחות הנשים הצדקניות להכין  בני  ללימוד התורה של 
את הקרקע, לדאוג לכך שתשרה בבית אווירה של אהבת התורה, 
ולהכין את עצמן כראוי לוותר על תענוגות העולם הזה ולהסתפק 

במועט למען התורה. 
ביום 'שמחת תורה' בעיירה קמניץ שבליטא, היתה מסורת קבועה 
לפיה התאספו כל בני הישיבה בסמוך לביתו של ראש הישיבה, מרן 
ומשם  שמואל',  ה'ברכת  בעל  זצ"ל,  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון 
לווהו בשירה וזמרה ובכבוד גדול אל בית המדרש, למעמד ההקפות. 
ונצרב  ולחכמיה,  נורא הוד של הנחלת כבוד לתורה  זה מעמד  היה 

בזכרונם של תלמידי ישיבת קמניץ לדורותיה. 
כי  בער  ברוך  רבי  הכריז  פניו,  את  להקביל  באו  כאשר  אחת,  שנה 
השנה אינו יוצא להקפות! הסיבה היא, אמר, משום ששמע שנמנעו 
מלסדר השנה 'עזרת נשים'. הגבאים התנצלו שלא הספיקו לעשות 
מחיצה ראויה קודם החג, ולכך לא הוקמה עזרת הנשים; אולם רבי 

ברוך בער לא קבל את הדברים, והביע מהם מורת רוח מרובה. 
הוא שב והודיע כי אינו מתכונן לצאת להקפות, עד שיעמידו מחיצה 
סטנדרים  גבי  על  בדים  להניח   - טוב  ביום  ההלכה  פי  על  המותרת 
ההקפות.  במעמד  להשתתף  תוכלנה  הנשים  שאף  כדי   - וכדומה 
ואכן, רק כעבור זמן ממושך, כאשר הודיעו לרבי ברוך בער שסדרו 

'עזרת נשים' - יצא לעבר בית המדרש כמדי שנה בשנה. 
מאוחר יותר, הסביר רבי ברוך בער את פשר הנהגתו: "אלולא אהבת 
התורה הנטועה בלבן של בנות ישראל, כיצד יהיו לנו בני תורה ובני 

ישיבות בעם ישראל בדור הבא?!
על  "מבוססת  בער,  ברוך  רבי  אמר  הבית",  של  התורה  אהבת  "כל 
והבנות  הנשים  מוכרחות  האמא.  בלב  המושרשת  התורה  אהבת 

התורה  את  מכבדים  כיצד  לראות  ההקפות,  בשעת  נוכחות  להיות 
להחדיר  יוכלו  וכך  בלבן,  התורה  אהבת  תגבר  כך  אותה!  ואוהבים 

אווירה זו בביתן ולגדל את הילדים כבני תורה למופת!". 
המחזה  נוספים.  למקומות  זה  מרגש  מחזה  הועתק  הימים  ברבות 
גם  עצמו  על  חוזר  נראה  התורה,  כבוד  של  הלב  ומשובב  המרשים 
אצל תלמידיו של רבי ברוך בער, ואצל גדולי ראשי הישיבות בדור 

האחרון. 
שבכל   - בירושלים  מטרסדורף  קרית  על  לדוגמא  ששמענו  כפי 
שנה, במשך עשרות שנים, לאחר תפילת מוסף ביום 'שמחת תורה', 
ליוו מאות בני השכונה ותלמידי ישיבת 'תורה אור' את מורם ורבם 
הנערץ, מרן הגאון רבי חיים פינחס שיינברג זצ"ל, בשירה ובריקודים 

מהיכל הישיבה לביתו.
בידי  מוחזקת  כשהיא  הישיבה,  ראש  מעל  נפרסה  טליתות  חופת 
צלילי  וקול  בזרועו,  מחובק  קטן  תורה  ספר  ומעריצים,  תלמידים 
לב  ולישרי  לצדיק  זרע  "אור  לרגע:  מרגע  ומתעצם  מתחזק  הזמר 

שמחה"... "אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה"...
במשך  הצטרפו  כאחד,  וצעירים  מבוגרים  השכונה,  מבני  רבים 
ונערות,  נשים  מצטופפות  נראו  בחלונות  התהלוכה.  אל  הדרך  כל 
מביטות בהערצה ובהערכה בזיו פניו של זקן ראשי הישיבות, ורואות 

כיצד רוכשים כבוד לענק התורה.
מרן  הסבא,  שהנהיג  הנהגה  במשפחתנו,  מקובלת  מעניינת  הנהגה 
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הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, מרא דארעא דישראל. רבי יוסף 
חיים הנהיג בתקופתו בירושלים עיר הקודש, שבהקפה אחת לפחות 
והערכה  אהבה  לליבן  שתחדור  כדי  השכונה,  נשות  כל  ישתתפו 

לתורה.
יולדות  נשים  וכמה  כמה  שישנן  לו  אמרו  אחת  ששנה  מסופר 
ותשושות, שאין ביכולתן לבוא לבית הכנסת ולראות את ההקפות. 
יוסף חיים להוציא את ספרי התורה לרחבה  נדיר הורה רבי  באופן 
לעמוד  הנשים  כל  יוכלו  וכך  אחת,  להקפה  הכנסת  לבית  הסמוכה 

בחלונות ביתן ולראות את הריקודים לכבודה של תורה. 
של  תלמידי-החכמים  את  לנו  שמביאה  "היא  נימק,  הזו",  "הראיה 

הדור הבא!"

"שיהיה להם חשק ללמוד – זה כבר תלוי בך!"
גאב"ד  זצ"ל,  קרליץ  שאול  חיים  רבי  הגאון  של  הנשואין  בשמחת 
'שארית ישראל', נטל חלק דוד החתן, מרן ה'חזון איש' זצ"ל. רבים 

נדחקו סביב רבן של ישראל, כדי לזכות לקבל את ברכתו. 
הגאון  אשת  ע"ה,  קופשיץ  רוחמה  חיה  הרבנית  הצדקנית,  סבתי 
עקב  בביתה  הכלה  את  שגידלה  זצ"ל,  קופשיץ  צבי  רבי  הצדיק 
היותה יתומה מגיל צעיר, הלכה אף היא לזכות בברכה, עם יציאתו 

של ה'חזון איש' מן האולם.
שבני  אני  "רוצה  איש.  החזון  אותה  שאל  ברכה",  תבקשי  מה  "על 

ידעו ללמוד", השיבה, "ושיהיה להם חשק ללמוד". 
השיב לה ה'חזון איש': "לדעת ללמוד, דהיינו שיהיו להם כישרונות 
ושיהיה  'לרצות' ללמוד  זה אוכל לברך אותך. אולם   - והבנה ישרה 
להם חשק ללמוד - זה כבר תלוי בך, האמא! עד כמה שיראו שאת 

מעריכה את התורה, כך הם ידעו לייקר אותה".
ואכן, מיוחדת במינה היתה באהבתה לתורה, שהייתה נטועה עמוק 
לא  במחיצתה.  העת  כל  והורגשה  מופלא,  באופן  ליבה  בשורשי 
לחינם זכתה לזרע ברך ה', בנים וחתנים מופלגים ביותר, גדולי תורה, 

ראשי ישיבות ומורי הוראה חשובים. 
זכורני, כשהייתי אברך צעיר לאחר החתונה, עליתי יום אחד לבקרה. 
והיא  היא שאלה אותי: "אכלת כבר ארוחת צהריים?" לא השבתי, 
הבינה כנראה שעוד לא אכלתי. והנה אני רואה שהיא נכנסת למטבח, 
ובשמחה נגשת לכירים ומתחילה לטגן חביתה. ואז אני שומע אותה 
מדברת בלחש לעצמה: "אני עושה עכשו חביתה לכבוד התורה, כדי 

של'בן ישיבה' יהיה כח ללמוד תורה אחר הצהריים!...".
ידה  על  נעשתה  כזו,  קלה  פעולה  שאפילו  מכך  התפעלתי  ממש 
למה  שזכתה  פלא  אין  תורה.  אהבת  של  טהורות  כוונות  בכאלו 

שזכתה! 
ברכה  לבקש  עומדים  ונכדותיה  נכדיה  היו  כאשר  כי  שמעתי 
מהסבתא הגדולה, היא היתה מדגישה שקודם כל היא מברכת את 
לומדים  הבנים  "הרי  הנכדות.  את  תברך  היא  כך  אחר  רק  הנכדים, 

תורה!", הטעימה.
בפעם אחרת בה הגעתי לביתה, מצאתי אותה מאוד שמחה ונרגשת. 
כששאלתי אותה לפשר הדבר, השיבה לי כי כעת היה אצלה אחד 

ממה  יותר  מסויימת  בחומרה  מהדר  הוא  כי  ראתה  והיא  הנכדים, 
שהיא עצמה נוהגת להדר.

"בודאי תתמה מה משמח אותי בכך", אמרה לי. "אז אספר לך" -
זוננפלד זצ"ל,  יוסף חיים  "לפני נישואי, באתי לסבי מרן הגאון רבי 
המיותר  הכר  את  לי  שיעניק  ממנו  ובקשתי  ירושלים,  של  רבה 
כי  לציין  יש  כרים.  זוג  חתני  ועבור  עבורי  שיהיו  כדי  בביתו,  שהיה 
לבודדים  ורק  מאד,  יקרה  היתה  כר  עלות  כן,  לפני  שנים  כמה  עד 
היתה אפשרות ויכולת להשיג כרים - אז עוד היה זה בגדר פינוקים 

ומותרות.
לשמע בקשתי, התפלא הסבא ושאל: "מדוע תבקשי כרית? לאמא 
שלך לא היתה כרית". טענתי לו שנכון שלאמי לא היתה כרית, אך 
היום זה אחרת, ולכולם כבר יש כריות. השיב לי הסבא: "עוד תראי 
יורדים עוד  יהיו אחרת ממך, כי הדורות  בעיניך שגם הנכדים שלך 

ועוד...''
חששתי  "תמיד  הסבתא.  אמרה  שמחתי",  פשר  את  אפוא,  "הבן, 
והנה כעת  יוסף חיים.  לראות כיצד ומתי יתקימו בי דבריו של רבי 
נוכחתי, כיצד נכדי הוא בעל יראת שמים גדולה עוד יותר ממני! על 
זה אני שמחה ומודה לבורא העולם, לראות כי דברי סבי התקיימו בי 
הפוך, וכל דור נעשה ירא שמים יותר מקודמו, ומהדר יותר ממנו..."

כך, ביד אומנת, בתבונה נפלאה ובמומחיות רבה, הצליחה להחדיר 
בבית ייקור לתורה והנחלת כבוד ללומדיה. בכך נטעה בלב צאצאיה 
יותר  ויקר  חשוב  דבר  אין  כי  ותחושה  בתורה,  לגדלות  שאיפות 

מלמוד התורה! 
היה  חביב  נתונה.  היתה  בו  הקשה  הגשמי  המצב  למרות  זאת  כל 
רבי צבי:  זצ"ל הביטוי ששמע פעם מבעלה  על מרן ה'סטייפלער' 
"האדריכל שהכין את הבית שלנו - הוא גאון! בנוהג העולם לעשות 
חדר לאורחים, חדר לסלון, חדר למטבח וחדרי שינה; אבל האדריכל 
וגם את חדרי  גם את הסלון  גם את המטבח,  שלנו הצליח להכניס 

השינה בחדר אחד...''.
ואכן, הבית הגשמי היה צר מהכיל; אבל חיי הרוח בבית - גדלו ורחבו 
לאין שעור. ה'לב' של הבית התרחב עד קצה היכולת כאשר היה זה 

נוגע לדברים שבקדושה וענייני תורה וכבוד שמים! 
אמר לי חתנה, דודי הגאון רבי רפאל ברלין שליט"א, שלדעתו סיבת 
ההצלחה של רבי צבי ורעייתו בגידול בנים תלמידי חכמים, נעוצה 
בכך כי למרות הדחקות והעניות הרבה - הדבר לא העיב כהוא זה על 

האווירה הנפלאה והנינוחה ששררה תמיד בבית. 
מה  ותוסס,  חי  הבית  היה  עת  בכל  הדחוק,  הגשמי  המצב  למרות 
ושמחה  אושר  אין  כי  עמוק,  עמוק  הילדים  בתודעת  שהחדיר 
העיקרים.  לעיקר  טפל  השאר  כל  המצוות.  וקיום  התורה  כשמחת 

כך, בצורה כזו גדלים תלמידי חכמים ומרביצי תורה נודעים.
ידידו הוותיק  הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל, רבה של אנטוורפן, 
של רבי צבי, היה מזכיר לשבח את פרוסת העוגה בה כובד כשהגיע 
הוא  הצדקנית.  הסבתא  של  ידיה  מעשה  קופשיץ,  משפחת  לבית 

אמר: "אני חש כי בעוגה מושקעים יידישע כוחות!"

)קטעים מלוקטים מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(
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משנתם לעילוי נשמתם

דברי תורתם וסיוורים על גדולי עולם שיום וטירתם חל השבוע

טיוול כואב ללא הרדמה • טריקת דלת על האצבעות כי ההלשנה אסורה 
• ישיבה בתא נידונים למוות בשלווה • ו'שמע ישראל' שהציל בעת צרה

הרב ישראל ליוש

ביום כ"ב בשבט חל היא"צ של ה'מגיד מישרים', הגאון הצדיק רבי 
יעקב גלינסקי זצ"ל, ראש ישיבת נובהרדוק – חדרה.

רבי יענק'לה ]כפי שהיה מכונה[ נולד בט' בטבת תרפ"א, ב'קריניק' 
שבפולין, להוריו הר"ר אברהם צבי ואמו מרת דבורה גלינסקי ע"ה.

ודבריו  לעיירתם,  זי"ע  חיים'  ה'חפץ  מרן  הגיע  תשע,  בן  כשהיה 
טבק,  קמצוץ  עבור  לאייששוק  שבא  האדם  אודות  המפורסמים 

הדהדו היטיב באזניו, ולא משו מזכרונו לנצח...
עבר  מכן  לאחר  ב'קיריניק',  יוסף'  'בית  בישיבת  למד  בתחילה 
ללמוד בישיבת 'נובהרדוק' ב'ביאלסטוק', בראשות חתנו של הסבא 
זצ"ל. שם פגש לראשונה את  יפה'ן  מנובהרדוק, הגאון רבי אברהן 

מרן ה'סטייפלער' זצ"ל.
ברח  הראשונה,  העולם  מלחמת  פרצה  כאשר  תרצ"ט,  בשנת 

ל'וילנא', וכשליטא נכבשה בידי רוסיה, נאסר והוגלה ל'סיביר'.
וגבורה, היו על לשונו של רבי יעקב אודות שרידותו  סיפורי מופת 
ומקפיא,  מחריד  דוקר  בקור  מפרכים,  עבודה  במחנות  ב'סיביר', 
וברעב מתמשך... אבל באמונה ובביטחון, ובהקפדה, ככל האפשר 

ויתירה מזאת, על אורחות חייו כבן תורה, חניך ישיבת 'נובהרדוק'.
מרת  לרעייתו  נישא  המלחמה,  שהסתיימה  לאחר  תש"ה,  בשנת 
לארץ  עלו  תש"ט  ובשנת  ברוד,  הלוי  בנימין  חיים  רבי  בת  צביה 
ופגש  והתיישבו בבני ברק, שם התקרב למרן ה'חזון איש',  ישראל 

שוב את מכרו מ'ביאלסטוק' מרן ה'סטייפלער' זצ"ל.
פעל רבות בקרב הילדים העולים מתימן, שלא יעבירו אותם על דתם, 
בראשות  עמד  מכן  ולאחר  העין',  ב'ראש  שהקים  בישיבה  בתחילה 
ישיבת 'נובהרדוק – חדרה', יחד עם הגאון רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל.
דאברהם'  'מרגניתא  כוללים  רשת  הקים  הישיבה,  כשנסגרה 
את  כיתת  נפש  ובמסירות  שמש.  ובית  עילית  מודיעין  בירושלים, 

רגליו לגייס כספים לקיום הכוללים.
אבותם,  אל  בנים  לב  להשיב  היטב  זאת  ניצל  והוא  בפיו,  היה  כוחו 

ולחזק את שומעי לקחו לעבודתו ית'.
ספרי  בסדרת  התפרסמו  ומשליו  הגיגיו  דרשותיו,  תורתו,  דברי 

'והגדת' ו'להגיד'.
ביום כ"ב בשבט תשע"ד נלב"ע, ונטמן בבית החיים 'פוניבז' בני ברק.

"ַוֹּיאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים"... )שמות י"ח, י'(
מהי הכפילות 'מיד מצרים' ו'מיד פרעה'?, שאל הג"ר יעקב גלינסקי, 

כי זו לא אותה הצלה, ממצרים ומפרעה?
ההגדה  בעל  מאמר  על  'והגדת',  בהגדת  מובא  שואל,  גם  הוא  כך 
יציאתנו  את  לזכור  העיקר  הרי  במצרים",  לפרעה  היינו  "עבדים 
ממצרים, אם כן, מה הדגשה שהיינו עבדים ל'פרעה', וכי זו עבדות 

אחרת?
אלא, מתרץ רבי יעקב, עפ"י המובא במדרש רבה )שמות א ח( עה"פ 
"ויקם מלך חדש על מצרים", שהמצרים הציעו לפרעה להרע לעם 
ישראל. בתחילה סרב, ואמר להם: "שוטים אתם, עד עכשיו משלהם 
הכרת  לפרעה  היתה  חיים..."  היינו  לא  יוסף  אילולי  אוכלים,  אנו 
הטוב... כיוון שלא שמע להם, הורידוהו מכסאו שלושה חדשים, עד 

שאמר להם: "כל מה שאתם רוצים הריני עמכם", והשיבו אותו...
היתה לפרעה הכרת הטוב עד שזה נגע ל'שטעלע' שלו... למשרה 

שלו...
וכך היתה כל התנהלותו, הפכפכיות. כשהיה מוכה, הסכים לשחרר 

את עם ישראל, רק עברה המכה, כבר חזר בו מהסכמתו.
יוסף  של  מהתנהגותו  בתכלית  שונה  היתה  פרעה  של  התנהגותו 
יוסף  הוא  במצרים",  היה  "ויוסף  מעידה:  התורה  עליו  הצדיק, 
בצדקותו מתחילה ועד סוף, בבית יעקב ובבית פוטיפר, בבור הכלא 
ועל כס משנה למלך, רציפות ועקביות של צדקות. לעומתו פרעה 
מיוחדת  עבדות  זוהי  כך...  ופעם  כך  דעתו  פעם  הפכפך...  הרשע, 

והצלה מיוחדת...
מיד מצרים... ומיד פרעה...
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יעקב עמד בצדקותו בתנאים קשים מאוד, בכל מאורעות  אף רבי 
והרוסים  ברוסיה,  היה  כאשר  הוא  אף  נאסר  הצדיק,  וכיוסף  חייו. 
גזרו עליו עונש מוות, בינתיים שהה בתא של נידונים למוות, שלוש 

יממות...
בעוד  הרי  מאוד.  מדוכאים  זה,  מסוג  בתא  השוהים  טבעי  באופן 
יום או יומיים יובלו לדרכם אחרונה, לעונש המוות שהוטל עליהם. 
רבי  מספר  "ואני",  פחד,  מרוב  בבעתה  שתקו  אחרים  בכו,  אחדים 
באמונה  להתחזק  בדידותי  את  ניצלתי  ולמדתי.  "התפללתי  יעקב, 
ובטחון. התפילה והלימוד, האמונה והביטחון, מילאו את ליבי, הרי 

אני ביד ה', מי יכול לעשות לי רע...?
מסוגל  מי  התפלאו...  והאסירים  אוכל,  ביקשתי  רעב  "כשהייתי 
רגוע, כאשר חרב  כיצד אתה מסוגל להיות כה  כזו?  לאכול בשעה 

חדה מונחת כבר על צווארך?
"וכשנשכבתי לישון, הם שוב נדהמו: מאין לי השלווה לישון?

נידון למוות, הוא פחד ורעד  "לפתע התכופף אלי כומר, שאף היה 
 – לך?'  'מנין  שתינצל!'  מבינינו  היחיד  'אתה  לי:  ואמר  גופו,  בכל 
שאלתי. 'אתה היחיד בינינו שסומך על הבורא, אז הבורא עמך... ומי 

שהבורא איתו ניצל!'".
זאב  רבי  הגאון  אליו  ניגש  בדרשה,  יעקב  רבי  זאת  כשסיפר  פעם, 
איידלמן זצ"ל, ואמר לו: "מעכשיו יש לי יחס אחר כלפיך... איך היו 

בך הכוחות להתנהג ברוגע כזה?", שאל אותו רבי זאב.
לחיות  שצריך  "חשבתי  יעקב,  רבי  לו  ענה  לי",  עוזר  היה  לא  "בכי 
כפי שהקב"ה רוצה ממני עכשיו, והוא ודאי רצה שאתפלל ואלמד, 

ואבטח בו אפילו כשחרב חדה מונחת על צווארי"...

הרוגע והשלווה שכה אפיינו אותו, היו גם כאשר נתפס ע"י מפקדי 
וכנראה  מיהודי,  שקנה  תלוש  עם  אוכל  לקבל  בא  כאשר  סיביר, 
המוכר גנב אותו בערמומיות משולחנו של המפקד, ולא סיפר לו על 

כך כשמכר לו את התלוש.
אותו  "קניתי   – יעקב  רבי  התעקש   – התלוש"  את  גנבתי  לא  "אני 

בכסף מלא..."
"אמור לי מי מכר לך אותו..." - ציווה המפקד – "ולא - רע ומר יהיה 

גורלך!!"
"תורתנו אוסרת עלינו להלשין, ולא אומר לך מי מכר לי את התלוש 

בשום אופן!"
"אם לא תספר לי, אטרוק את הדלת על אצבעותיך!" – איים עליו 
את  מימש  והמפקד  אספר",  "לא  בצדקותו:  יעקב  ורבי  המפקד, 
איומו, הדלת נטרקה על אצבעותיו והן נשברו, ועד סוף חייו נשארה 

לו צלקת על היד...
עקשנותו של רבי יעקב, הרגיזה את המפקד מאוד, וזעק: "מעולם 
לא היה כאן אדם שלא נכנע אלי, ואתה קטן שכמותך מתעקש?!", 
רב  הזיז  ובנס  דיו,  צנצנת  יעקב  רבי  על  המפקד  זרק  הרב,  בכעסו 
רב  ולכלוך  הקיר,  על  התנפצה  והיא  הנכון,  ברגע  ראשו  את  יעקב 

נגרם בכל המשרד...

המפקד התמלא חמה עוד יותר, ומשראה שאינו יכול לו לרבי יעקב, 
השכיבו על הרצפה והפלה בו את מכותיו עד זוב דם... 

צעק   – להכותך!"  אפסיק  התלוש,  את  לך  מכר  מי  תספר  אם  "רק 
עליו המפקד, אבל הוא בשלו ובעקשנותו, ולמרות שחשש כי סופו 

קרב, לא סיפר, הוא התפלל לקב"ה שיצילו מיד הרשע...
כעבור כמה דקות, עזב המפקד את המשרד בזעם, ורבי יעקב נשאר 

על הרצפה מוכה וחבול...
גבורתו לא הסתיימה בזאת. לימים כאשר עלה לארץ ישראל, פגש 
רבי יעקב את אותו יהודי, מוכר התלוש, בתל אביב, וכשזיהה אותו 
היהודי, נפל על רגליו והתחנן לפניו שימחל לו על מעשהו, כי הוא 
אשם בכך שקיבל מכות רצח מהמפקד על לא עוול בכפיו, אך רבי 

יעקב הרגיע אותו ואמר לו שהוא מוחל לו בלב שלם.

"ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני" )שמות י"ט, י"א(

הר  במעמד  מעלתו  לפסגת  הגיע  ישראל  שעם  אי'  הר"ן  בדרשות 
הולכת  דרגתם  סיני,  הר  ממעמד  מתרחקים  שהדורות  וככל  סיני, 
גודל  כפי  התורה  מסורת  את  להעביר  זוכה  דור  כל  כי  ומתקטנת, 

השגתו, וככל שהיו קרובים להר סיני, ההשגה גדולה יותר.
יעקב  רבי  הגאון  שסיפר  ספור  'והגדת'  בהגדת  מובא  זה  בעניין 

קמינצקי זצ"ל להגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:
מזכיר  ישב  לידי  נכדי.  עם  נסעתי  הברית,  לארצות  כשחזרתי 
ההסתדרות, אף הוא נסע עם נכדו. כל הדרך נכדי התעניין בשלומי 
ושאל אם אני צריך משהו, כוס מים וכדו', מה שיכול להקל עלי את 

הנסיעה.
מזכיר ההסתדרות תמה בפני רבי יעקב קמינצקי: "אף אני נוסע עם 
נכדי, ולא שאל אותי אף פעם אחת לשלומי, במה זכית שנכדך כה 

רוכש לך כבוד?"
"לאור   – קמינצקי  יעקב  רבי  לו  ענה   – צאצאינו"  את  מחנכים  "אנו 
מעמד הר סיני, וככל שהדורות מתרחקים מהמעמד הנורא ההוא, 
הם מתקטנים והולכים, נכדי יודע שאני קורב למעמד הר סיני ממנו, 

ולכן הוא רוכש לי כבוד...
"אבל אתם הרי מחנכים את ילדיכם שהאדם נוצר מהקוף, והוא הולך 
ומתפתח, וככל שהאדם מבוגר יותר, הוא יותר דומה לקוף, אם כן, 

נכדך יותר מפותח ממך בשני דורות, מדוע שיכבד אותך?"...

ויכוחים רבים היו לרבי יעקב עם יהודים שלא שמרו תורה ומצוות, 
אך הכל היה באהבה ובחיבה, מתוך דאגה אמיתית לעתידם ולחלקם 

לעתיד לבוא...
אהרן  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה,  ראש  למרן  יעקב  רבי  פנה  פעם 
בישיבה  איתו  שלמד  חבר  לו  שהיה  לו  וסיפר  זצ"ל,  שטיינמן  לייב 
והוא  זו,  נפטר בשנה  והוא  ולימים פרש מעולם התורה,  בנובהרדוק, 
התגלה אליו בחלום ואמר לו שלא טוב לו בשמים, וביקש שיעזור לו...
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"האם עלי להודיע למשפחתו על כך?", שאל רבי יעקב את רבי אהרן 
לייב, וציין שמשפחתו ידועה כמשפחה שאינה שומרת תו"מ.

אתה  "תלמד  ישיבה,  הראש  לו  פסק  מאומה",  איתם  תדבר  "אל 
משניות לעילוי נשמתו...".

בא  תקופה,  ואחר  נשמתו,  לעילוי  משניות  ללמוד  החל  יעקב  רבי 
לראש ישיבה וסיפר לו שאותו יהודי נגלה אליו שוב בחלום, ואמר לו 

שהוטב לו קצת בזכותו...

"ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר" )שמות י"ט, י"ז(
"אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכוה עליהם הר כגיגית 

ואמר להם: אם אתם מקבלים את התורה - מוטב, ואם לאו - שם 
תהא קבורתכם" )שבת וח א(

לאומות  התורה  את  הקב"ה  הציע  שכאשר  המדרש,  דברי  ידועים 
העולם, הם לא רצו בה, כל אומה התעניינה מה כתוב בה? וכששמעו 
את תוכנה ואת הסתירה לתפיסת עולמם, הם סירבו לקבלה. ואילו 
אמרו  בתחילה  התורה,  את  להם  והציע  ישראל  לעם  בא  כאשר 
וחזרו  נסוגו  הלהבות,  גובה  את  ראו  כאשר  ואח"כ  ונשמע',  'נעשה 

בהם מחמת יראת האש, וכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית.
בספר 'ומתוק האור' על 'מעמד הר סיני – תורה' מביא: תמה הגאון 
רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, מדוע באמת כפה הקב"ה את התורה רק על 
ישראל ולא על אומות העולם, ולא הסתפק בכפיה גרידא אלא עוד 

איים עליהם במיתה?
ומיישב: הוא עשה כן מאהבתו את ישראל...

משל למה הדבר דומה, לעשיר, גביר העיירה, שישב בביתו המפואר 
פאר  ברוב  ערוך  היה  השולחן  העיר.  עניי  את  וקיבל  הפורים,  ביום 
והדר, ועליו היו מוגשים מכל טוב, מאכלים ומשקאות לרוב, כל אחד 

כאשר יחפוץ ליבו ותבקש לשונו.
מקרוב ומרחוק באו העניים, לבקש נדבה ולטעום מן הסעודה, את 
ברוב  להם  והציע  יפות  פנים  בסבר  העשיר  הבית  בעל  קיבל  כולם 

חיבה: "שתו משהו...!", "אכלו והתכבדו מהמטעמים...!"
חלק עשו כמצוותו, טעמו ונהנו, אך רובם, מיהרו לקבל את נדבתו 

ומיהרו לצאת מהבית, אל הכתובת הבאה, מבלי לטעום דבר.
הגביר שם לב להתנהגותם, אך לא אמר דבר, וכי זה עניינו אם הם 
אוכלים או לא, אין אונס... הוא הציע להם, עתה שיעשו ככל העולה 

על רוחם...
והנה נכנסת אשתו ואומרת לו: "זלמנ'יו, בננו החביב, לא אכל ולא 
אוכל  ואינו  בחוץ,  חבריו  עם  משתובב  הוא  מהבוקר,  דבר  טעם 

כלום...", מיהר הגביר לקרוא לזלמנ'יו והזמינו לאכול...
בהמן  בחוץ  משחקים  החברים  כל  היום...  זמן  לי  אין  "אבא... 
ואחשוורוש" – ניסה זלמנ'יו לשכנע את אביו שיוותר לו על הארוחה. 
בזה  ואוכל  ידיים  נוטל  אתה  כלום,  לי  איכפת  "לא  בשלו:  האב  אך 

הרגע...".
נאנח זלמנ'יו, נכנע וישב לאכול כמצוות אביו, והעשיר עקב אחריו 

בדאגה ובאהבה עד שגמור את ארוחתו.
לבעה"ב  היה  אכפת  לא  מדוע   – יעקב  רבי  שואל   - ההבדל?  מה 
שהעניים אינם אוכלים, ואילו את בנו הוא כפה לאכול, ולא שת ליבו 

לתחנוניו כי הוא רוצה עתה לשחק עם חבריו?
אין זה אלא מאהבת בנו ומדאגתו לבריאותו!

ה' כפה על עם ישראל את התורה מאהבתו אותם. הגויים? זה לא 
את  רוחם...  על  העולה  ככל  יעשו  יאכלו...  לא  יאכלו...  עניינו... 
היהודים הוא אוהב, הוא רוצה לזכות אותם בחיי העולם הבא, ולכן 

כפה עליהם הר כגיגית.
אלו דברי רבי יעקב גלינסקי על אהבתו של הקב"ה לישראל. בפרק 
אחר, גם הוא מובא בספר 'ומתוק האור' מסביר רבי יעקב עניין נוסף: 
מדוע הגויים כל כך שונאים אותנו? וכי עשינו להם דבר בכך שקבלנו 

את התורה? הרי הציעו להם לקבל את התורה והם לא רצו בה!
גם את זאת הסביר רבי יעקב, כדרכו, עפ"י מעשיה נאה: רב דרש 
בבית הכנסת בשבחה של מדת החסד, ותיאר את זכויותיה הרבות. 
בין השומעים היה עגלון פשוט. הדברים נכנסו היטב לליבו וגם הוא 
רצה לעשות חסד, אך במה יוכל להועיל לאחרים, הן עמל הוא קשה 
עוד  מסוגל  ואינו  עייף  כבר  והוא  שובר  גופו  היום  בסוף  לפרנסתו, 

לעזור לאחרים, מה יעשה? כיצד בכל זאת יוכל לעשות חסד?
ישב והגה רעיון: מעל עגלתו מותקנת עששית, מידי ערב הוא ימלא 
בה שמן וידליק אותה, וכך יאיר את הדרך לעוברי אורח. אמר ועשה, 
הרחוב  תאורת  מותקנת  והנה  העששית,  את  הדליק  ערב  לעת 

הראשונה בעיירה.
כל הלילה הוא חשב על מעשה החסד שעשה, ועל זכויותיו הרבות 

שהוא צובר בכל רגע ורגע, ושמח מאוד.
והעגלה  מנופצת  העששית  עיניו,  חשכו  לעגלתו,  כשחזר  בבוקר, 
מלאה שמן... מישהו התנכל לעששית... מישהו אינו חפץ במנורה 

הזו...
בייאוש רב הלך אל הרב, סיפר לו על מעשהו הכביר, ועל אכזבתו 
הנוראה:"כנראה מן השמיים לא חפצים בחסד שלי...", טען העגלון.
שלך,  בחסד  רוצה  אינו  ה'  "לא  הרב,  אותו  הרגיע  דעתך,"  "תנוח 
על  חשבת  העששית,  את  כשהתקנת  האם  בו,  חפצים  לא  הגנבים 
כך שהאור מפריע לגנבים לעשת את מלאכתם בחסות החשכה...? 

פלא שהם שברו את העששית?"...
אומות העולם, הסביר רבי יעקב, סרבו לקבל את התורה על עצמם, 
כי  התורה,  את  קיבלנו  שאנחנו  העובדה  עם  בעיה  גם  להם  יש  אך 
התנהגותם  את  יקרות  באור  מאיר  הוא  להם,  מפריע  הזה  האור 

הנלוזה, ועל כן הם שונאים אותנו...

במשך  בשרו,  על  לעמים  ישראל  בין  ההבדל  את  חווה  יעקב  רבי 
אחת  על  לסיביר.  שגלה  ובעת  המלחמה,  בימי  חייו,  ימי  מרבית 
היה  ישראל,  עם  של  באחדותו  גדול  פרק  אותו  שלימדו  מהחוויות 

מספר לעיתים קרובות:
לעומק  לברוח  עלינו  והיה  עוצמתה,  בשיא  התנהלה  "המלחמה 
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המדינה, ע"י רכבות שבצוק העיתים לא תמיד פעלו.
בידי  כשאין  בבוכרה,  רכבת  לתחנת  במנוסתי  נקלעתי  אחת  "פעם 
כרטיס נסיעה להמשך הדרך, ואין לי מכר או גואל בכל האזור שיוכל 
ימצאוני  להושיעני. השמש הלכה ושקעה, החושך קרב, עוד מעט 
הדרך  ומשם  הסוהר,  בית  אל  היישר  אותי  ויובילו  בלילה,  משוטט 

קלה לעולם הבא...
"תרתי אחר מקום מסתור, אך חששתי שאם יתפסו אותי מסתתר, 
דיני יוחמר שבעתיים, וכך הלכתי מהרהר, ובינתיים השמיים הולכים 
ונצבעים באפור בהיר ואפור כהה, וכשהם יהיו שחורים לגמרי, כבר 

עלול להיות מאוחר מידי...
"לפתע ראיתי בפאתי התחנה אדם זקן, יושב ומצחצח נעליים לכל 
דורש ומשלם. 'אולי הוא יהודי...?' הרהרתי, אך כיצד אברר זאת...? 
אם אשאל אותו באופן ישיר, אם הוא יהודי, והוא אינו יהודי, הוא הרי 

עלול להסגיר אותי!
"בצר לי נשאתי עיני למרום והתפללתי: 'ריבונו של עולם! אין לי על 
מי להישען אלא עליך! הושיעני!' ואז צץ במוחי רעיון, ובצעתי אותו: 
התקרבתי, רועד כולי, אל הזקן מצחצח הנעליים, וקראתי בקול את 
הפסוק 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד...', אם הוא גוי, הוא הרי לא 

יבין מה אמרתי...
הביט  שהחזיק,  מהנעלים  עיניו  את  הרים  קריאתי,  את  שמע  "הוא 
ועד',  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  ולחש:  בורקות,  בעיניים  בי 
תבוא  ממנו  אולי  לפני...  בוכרי  יהודי  הנה  עתיק...  בוכרי  במבטא 

הישועה, קיוויתי!
הוא  השני,  את  אחד  הבנו  לא  בביתו,  התחבאתי  יום  עשר  "אחד 
דיבר בוכרית ואני דיברתי באידיש, קצת נעזרנו באצבעות, וברוך ה' 

ניצלתי..."
באחד הלילות חשבתי לעצמי ודמעות זלגו מעיני: 'הרי אילו הייתי 
גוי, חלילה, כל מה שהייתי קורא לפניו בפולנית, לא היה שווה כלום, 

'לך לכל הרוחות', הוא היה אומר לי ושולח אותי...
את  הזה?  הבוכרי  היהודי  עם  לי  יש  קשר  איזה  עולם!  של  "ריבונו 
שפתי אינו מבין, הוא אינו מכיר את אבי ואת אמי... מעולם לא ראה 
יהודי מפולין... אבל שנינו, אני והוא אומרים אותו 'שמע ישראל'..."  

"ֹלא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶעָך... ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך" )שמות כ', י"ד(

'וכל אשר לרעך' הרי כולל את כל הפרטים, אם כן, תמה הגאון רבי 
יעקב גלינסקי זצ"ל, מדוע פירטה התורה קודם פרטים רבים: אשתו, 

עבדו, אמתו, שורו וחמורו?
רבי יעקב, כדרכו, למד מזה יסוד גדול באורחות חייו של אדם: טבעו 
של אדם לחמוד את הדברים הטובים שרואה אצל רעהו, ביתו הנאה, 
מכוניתו המפוארת, ושאר טובות והנאות שיש לו, ומקנא בו, ומהרהר 
בליבו: "מדוע אני לא זכיתי לכל זה? וכי לא מגיעים טובות אלו? במה 

הוא עדיף ממני?". לאדם זה אומרת התורה: "וכל אשר לרעך" - אם 
חפץ אתה בטוב שראית אצל חברך, קח את כל מה שיש לו, אף את 
הצרות והקשיים שאינם נראים לכל, אל תביט רק על הפרט הטוב 
שיש לו, ותחמוד אותו ותקנא בו. אם תסתכל על כל המכלול שיש 
לחברך, כולל מה שאינך יודע, ייקל עליך לא לחמוד אף את הטובות 

שלו הידועות לך...
בהגדת 'והגדת' מובא ספור שכדרכו תיבל בו רבי יעקב את מאמרו: 
פעם  מרובה.  ועניות  מדחקות  בצעירותו  סבל  זי"ע  חיים'  ה'חפץ 
התלוננה אשתו: "ראה את פלוני, בור ועם הארץ, וחי ברווחה, ואנו 

בכזה מחסור...!"
בבעל  אותך  זיכה  הקב"ה  אותך!  מבין  "איני  חיים':  ה'חפץ  לה  ענה 
בן תורה, בילדים מוצלחים, בבית של תורה, ואילו הוא, לא זכה בכל 

אלו... שעוד יענישו אותו בעניות...?!
ועשרו  בבערותו  איתו,  להתחלף  רוצה  היית  וכי  לו!  אשר  לו  "יהי 

כאחד...? ודאי שלא!"
זו העצה הטובה ביותר להינצל מ'לא תחמוד'!

על  מספר  היה  והחמדה,  הקנאה  אודות  דורש  יעקב  רבי  וכשהיה 
עצמו, שכשהיה ילד, פעם כאשר אמו חילקה מנות עוף לו ולאחיו, 
הביט בצלחת של אחיו, אמרה לו אמו: "יענקל'ה, תסתכל רק בצלחת 

שלך..." והיה מסיים: "זה נשאר עבורי סיסמא לכל ימי חיי...".

רבי יעקב היה נאה דורש ונאה מקיים, לא רק בנוגע לחמדת הממון, 
בכל מידה ומידה היתה לו לרבי יעקב שליטה עצומה על גופו.

לעבור  נזקק  הפצע,  את  לרפא  וכדי  בגופו,  מפצע  סבל  יעקב  רבי 
טיפול חודרני ללא הרדמה, והוא כרוך בסבל נורא ואיום. בדרך כלל 

הנזקקים לטיפול מעין זה, צועקים מרוב ייסורים...
והנה כשרבי יעקב עבר את הטיפול הכואב והמייסר, הוא היה שקט 
בו היה המום...  ולא הוציא הגה מפיו. הרופא שטיפל  ורגוע לגמרי 
הללו  הטיפולים  עשרות  בכל  מעולם!  כזו  בתופעה  נתקל  לא  הוא 

שעשה, תמיד המטופלים צעקו מרוב ייסורים.
"האם הטיפול לא כואב לך?" - שאל הרופא את רבי יעקב. "כואב... 

כואב מאוד..." - ענה רבי יעקב
"אם כן, מדוע אינך זועק מכאבים?" - המשיך הרופא להקשות.

"וכי זה יעזור לי אם אצעק...?!" - ענה רבי יעקב ברוגע ובצלילות – 
"לי זה לא יעזור... ולך זה יפריע בעבודתך, אם כן, למה לי לצעוק?! 

אני לוקח עימי את הקב"ה לטיפול, והוא שומר עלי יותר מכל!".
תשובתו הפעימה את הרופא, מעולם לא פגש אדם עם כוחות נפש 

כה עילאיים...

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, 
israel.layosh@gmail.com :כתבו ל
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לותע דוק שליח על הדלת, ורבי ברוך קם וותח לו. היה זה שליח הדואר, 
שנשא בחיקו מעטוה חתומה, ועליה כיתוב 'אקסורס' - כלומר, זהו דבר 
דואר דחוף. רבי ברוך ותח את המעטוה, הביט בתוכנה לרגע, סגר אותה 

מיד, הניחה בקצה השולחן ושב ללימודו

מדוע הוזנח מכתב קריטי בקצה השולחן?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים..." )שמות כ', א'(

המתנה שמייחדת את העם היהודי יותר מכל, המרגלית היקרה בה 
ברואי  כל  מעל  לנו  שיש  הנעלה  המוסף  הערך  ישראל,  בני  רק  זכו 
יקרה  הוא ללא ספק התורה הקדושה. אותה מתנת אהבים  אנוש, 
וחביבה שקיבלנו מבורא עולם, התורה הקדושה מהווה אחדות אחת 

עם בורא עולם בעצמו, והיא ניתנה לנו במתנה לדורות עולם.
זו מתנה שאי אפשר לכמת, להעריך, לתאר, או לתת בה סימנים. 
ארוכה היא מארץ מידה ורחבה מני ים, ראשיתה כוללת את תרי"ג 
כל  את  גם  בחובה  טומנת  והיא  האדם,  יתנהג  פיהם  על  המצוות 
ההתנהגות  והיקום,  הבריאה  סודות  הזה,  לעולם  ההפעלה  הוראות 
ודרך ארץ, ועוד לא נגענו בקצה הקצה של העושר והאושר הרוחני 
נרגשת  בהוקרה  פותחים  אנו  ביומו,  יום  מדי  שחר  עם  שבתורה. 
 – לנו את תורתו!'  ונתן  בנו מכל העמים  'אשר בחר  נלהבת,  ותודה 

אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו!
ועוד  עוד  בה  נחשפים  נלעסת  שהיא  שככל  מתוקה  סוכריה  כמו 
רבדי מתיקות ועונג, התורה הקדושה היא שעשוע בלתי נגמר. כל 
מי שטועם את מתיקותה, נוגע באפס קצה מעמקותה, זוכה לחוש 
עילאית,  תחושה  לו  היא  –מעניקה  שבה  הצופים  נופת  במקצת 
סיפוק רוחני עצום, כוחות חדשים ורעננים. אדם יושב והוגה בתורה, 
שוקע בתוך הסוגיא שלפניו, והפלא ופלא - הוא מתנתק מדאגותיו 
וטרדותיו, ומתעלה לעולם שכולו אושר ומתיקות שדבר לא ישווה 

לו.
ראשונים  צעדים  שעושים  בחורים  או  ילדים  פעם,  לא  זאת,  ובכל 
בלימוד התורה, כמו גם יהודים בגיל העמידה ואף מבוגרים, עלולים 
השאיפה  במקצת.  נתקע   – התורה  עם  והקשר  החיבור  כי  לחוש 
בוערת, הרצון סוחף, הכמיהה גוברת – אך משהו בחיבור עם התורה, 
עולה  לא   – עימה  החיבה  קשר  ביצירת  שבה,  הטעם  בתחושת 

כמצופה...
את  לחוש  זכאים  בודדים  יהודים  רק  האם   – שינה  ומדיר  מצער  זה 
בקשר  לזכות  יכול  יהודי  כל  לא  האם  התורה?  של  המתוק  טעמה 
החיבה עם התורה?! ומה ושר התחושה הנולאה של עוסקי התורה, 

עד שאינם יכולים להתנתק ממנה?!
מוסתרת  בלתי  סופרים  בקנאת  המביטים  יהודים  מעט  לא  ישנם 

לשכוח  תורה,  של  עולמה  לתוך  לצלול  זוכים  אשר  בחבריהם, 
הם  אחת  ובבת   – ומהשטויות  מהדאגות  מהחובות,  מהעולם, 
ואושר.  מתעלים לעולם של שמחת התורה אמיתית, מתוך חדווה 
ואילו הם – כמו נותרים מן הצד, אינם חשים את התחושה הזו, וכל 
אחד מהם שואל: כיצד אוכל גם אני לזכות בתחושה הנלבבת הזו? 
כולי,  זכאי להרגיש את מתיקות התורה פושטת בכל  אני  גם  האם 

ממלאת אותי סיפוק ואושר?!
את התשובה לכך שמעתי ממורי ורבי כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זי"ע, 
והיא טמונה בשינוי ההבנה בראש: כשההבנה מתחדדת שיהודי בלי 
תורה הוא יהודי נטול חיים, כשחודרת ההכרה שבלי התורה אין לנו 
מה לעשות כאן, כשתחושת 'כי הם חיינו ואורך ימינו' וושטת בכל 
הגוף – אזי הקשר עם התורה מתחזק ומתהדק, והמתיקות שלה צוה 
ועולה, כובשת את הלב, משמחת את הנוש, מעניקה עוצמה לנשמה. 
ליצירת קשר אוהב עם התורה, המותח להצלחת החיבור  כי הדרך 
לתורה – הוא בתובנה שהתורה היא עיקר החיים, היא החיים עצמם! 
כשאדם יודע ומאמין שהתורה היא הנותנת ערך לחייו, כשאדם מונים 
את העובדה שהתורה היא המעניקה לו משמעות אמיתית, כשאדם 
חי את העובדה שהתורה מסוקת לו את הערך המוסף הייחודי לנושו 
– הוא מתמסר אליה, משקיע בה, מתאמץ למען הקשר עימה, נדבק 
בה בכל כוחו – ואז חש את מתיקותה הענוג וצווה הטעים ממלאים 

את לבו.
וברמה הזו – זה כלל לא משנה אם מדובר בעוסקי התורה בהתמדה 
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במאזיני  לתורה,  עתים  בקובעי  שעות,  גבי  על  שעות  וברציפות 
צעדיהם  את  שעושים  חמד  בילדי  שהיא,  דרך  בכל  שיעורים 
ראשונים בעולמה של תורה או בבחורים שעולים במעלה ההר. מי 
שמחודדת אצלו ההבנה שהתורה היא החיים, שאין טעם לחיים בלי 
תורה, שהתורה מעניקה לנו את המעמד והסיפוק – הוא זה שזוכה 

שהתורה כובשת את לבו וממלאת אותו בטעם, בחום ובאושר!
בשבת הזו, פרשת יתרו, נקרא שוב את סדר מעמד קבלת התורה. 
התורה',  קבלת  'שבת  זי"ע  צדיקים  בפי  בחיבה  שכונתה  שבת  זו 
בשבת  שמסתתרת  ערך  יקרת  מתנה  חושף  זי"ע  מלובלין  והרה"ק 

הכאילו שגרתית הזו:
יהודי לקבל את התורה מחדש, כמו בחג  יכול כל  הזו  כן, בשבת  כן 
השבועות. קריאת ורשת קבלת התורה אינה תיאור היסטורי, אלא 
קריאת  בו  מקום  בכל  שחר,  עם  הזאת  בשבת  ונשנה  ששב  מעמד 
לב  מחממת  כה  הזדמנות  בונינו  וכשנקרית  ברמה.  תושמע  התורה 
ומעוררת התלהבות לקבל את התורה מחדש – זה הזמן לתווס אותה 
בכל הכח, לאמץ אותה אל הלב, להסתער מחדש עליה באהבה אין 

קץ!
הבה נתווס את השבת הזו, ונקבל בה את התורה מחדש, נתחבר אליה 
באמת, מתוך תחושה עילאית שהיא חיינו ואורך ימינו, ולכן נהגה בה 
יומם ולילה. נחוש עוד הזדמנויות להוסיף בתורה, עוד לימוד רצוף, 
כי   – מוקלט  לשיעור  האזנה  עוד  יומי,  שיעור  עוד  קצר,  סדר  עוד 
התורה היא מקור האנרגיה והסיווק שלנו בחיים, וכל כולנו שאיוה 
עוד  חלקים,  ועוד  עוד   – בתורתך!'  חלקנו  'ותן  הלב:  מעומק  הומה 

ועוד מתיקות, עוד ועוד חיים מאושרים!

רגע שיצר שינוי דרמטי...
אנושי  סיפור  עומד  כתיבתם  שמאחורי  מעניינים,  ספרים  ישנם 
מרגש ומפעים, שלפעמים מובא בהקדמת הספר, כהסבר וכסיבה 
לכתיבתו. כזה הוא הספר 'עמלה של תורה', אותו חיבר אוד מוצל 
זצ"ל,  פלבינסקי  מרדכי  רבי  הרה"ח  הנוראה,  המלחמה  מאש 

כשהקדמת הספר חושפת את סיפור חייו, וכך הוא מספר:
הזעם,  בשנות  שחווה  האימה  את  ומתאר,  פותח  מרדכי  רבי 
כל  לאחר  מישראל.  ושארית  שם  לכלות  ביקשו  ימ"ש  כשהנאצים 
מה שעבר עליו בשנות האימה, לאחר סאת הרדיפות וההתמודדויות 
שהיו מנת חלקו, זכה רבי מרדכי להינצל מהתופת, ולהישאר שריד 
וניסה לשקם את  וגואל עלה לארץ  מביתו וממשפחתו. ללא קרוב 
חייו, אפס כי קושי משמעותי אחד עמד לפניו, קושי עליו לא הצליח 

להתגבר:
להגות  בתורה,  לעסוק  ביקש  ותשוקתו  חשקו  בכל  התורה.  לימוד 
התורה  דלתות  על  לשקוד  מקדם,  בימים  נפשו  שאהבה  בסוגיות 
לילות כימים. אך סאת הצרות שעבר והקשיים שחווה הכבידו את 
נקלטו,  גילה שאינו מסוגל ללמוד. המילים פשוט לא  והוא  הבנתו, 
ההבנה ממנו והלאה. האותיות הסתחררו לפניו כמצולה מבולבלת, 

וכל מאמציו להצליח להתרכז ולהבין - עלו בתוהו.
כאדם בודד וגלמוד שאיבד את עולמו בשואה, הקושי הזה היה עוד 

משא כבד על לבו, משא שהלך והכביד מיום ליום. הוא שאף וכסף 
לעסוק בדברי תורה ולהבינם, אך גילה כי למרות כל נסיונותיו - הוא 
ולהבין. בירכתי מוחו כבר החלו לחלוף  ושוט לא מצליח להתחבר 
בתוך  אך  לתורה,  להתחבר  שיזכה  מהאושרות  יאוש  של  מחשבות 
תוכו עוד בערו בו הרצון והתשוקה, להצליח לנצח גם במלחמה הזו...
ספר  אל  מרדכי  רבי  שפך  ובקשות  תפילות  של  רבות  דמעות 
הגה  בהם  לימים  געגועיו  לדמעות  שחברו  דמעות  הקטן,  התהלים 
בתורה, הבין אותה היטב והיו הדברים מאירים ומשמחים כנתינתם 
מסיני. הוא חיפש ספרי מוסר והדרכה שירגיעו את לבו, אך הדאגה 
הלכו   - רבה  ובהנאה  בהבנה  בה  ולעסוק  לתורה  להתחבר  והרצון 

וגברו כל העת. 
ה'בית  בעל  הרה"ק  אל  ונכנס  לירושלים  עלה  וכאבו  יגונו  מעומק 
ישראל' מגור זי"ע. עם כניסתו לחדרו התפרץ בבכי מר, ושאל מה 
התורה  דבר,  מבין  אינו  שהוא  העובדה  לנוכח  לעשות  עליו  מוטל 
נותרה  האם  יוותר?  האם  ידיים?  ירים  האם  בפניו.  ואטומה  חתומה 

לו תקווה?!
ה'בית ישראל' נשא אליו עיניים טובות, וענה קצרות: 'מ'לערנט ווי 
מ'קענט!' - לומדים עד כמה שיכולים. כלומר, גם אם אינו מבין דבר, 
גם אם אינו מצליח לחוש כי דברי התורה קונים שביתה בלבו, גם אם 
הוא חש שאין לו תקווה להבין דברי תורה - עדיין מוטלת עליו חובה 
וזכות לעסוק בתורה, ללומדה בלי להבינה. אם יהודי מבין שמקור 

החיות שלו הוא מהתורה - אזי הוא עוסק בתורה גם אם אינו מבין!
רבי מרדכי שב לביתו, והתחיל לאמץ את עצת הרבי. הוא ישב ולמד 
עמודים שלמים, אותם קרא בשקיקה בלי להבין מילה. הוא חש כי 
הוא   - גיסא  נוראי: מחד  רגשות  הלימוד הזה מעמיד אותו בפיצול 
חש זכות לעסוק בתורה, ולו בקריאה בעלמא בלי כל הבנה. מאידך 
גיסא - ככל שקרא יותר, גבר חשקו להבין, לקלוט, לחוש שהוא קונה 

וזוכר ומשנן...
ללמוד  הוסיף  הוא  מנשוא.  קשים  התלבטות  ימי  עליו  עברו  שוב 
ואז,  וגבר.  בקריאה נטולת הבנה, אך כאבו בשל חוסר ההבנה הלך 
בדברי  נוספת,  חיזוק'  'זריקת  לו  זימן  התורה,  נותן  עולם,  בורא 

השל"ה הקדוש, שמגלה דבר מדהים:
לעתיד לבוא, כותב השל"ה הקדוש, יטול הקדוש ברוך הוא את כל 
עד  אותם  וילמד  מילה,  הבינו  ולא  בקריאה  שלמדו  יהודים  אותם 
- הלימוד בקריאה בעלמא אינו  שיבינו את כל מה שקראו. כלומר 
מבוטל כל עיקר - הוא נושא הבטחה שמימית שיבוא יום ונותן התורה 
בעצמו יסביר את הדברים, יבאר אותם ויבהיר אותם לאשורם. אמור 
מעתה כי הלימוד שלו אינו כה סתמי כפי שהוא נראה, לעתיד לבוא 

יזכה להבין את כל מה שקרא!
דברי השל"ה עשו עליו רושם עז, והוא חש כי התורה מדברת גם אליו, 
הוא מסוגל להתחבר אליה גם במצבו, וההבנה כי הוא מחובר לתורה 
והיא חייו - קנתה בו שביתה, והוא קיבל החלטה: מעתה הוא מחובר 
לתורה, יהיה מה שיהיה, התורה היא חייו, בין אם יצליח להבינה ובין 

אם לאו!
ומאותו רגע - חש כי מעיינות החכמה נותחים בוניו. הוא למד סור 
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ועוד סור, וככל שהרבה לקרוא - החל להבין קמעא קמעא, לותע 
מסודרים  נראים  והתירוצים  הקושיות  להסתדר,  מתחילות  המילים 

יותר, ועיניו מתחילות להאיר בשמחה! 
האלה  הימים  כמו  מיודענו,  מרדכי  לרבי  מאושרים  ימים  היו  ולא 
בהם גילה שעם כל ספר נוסף שפתח וקרא בו - נפתחו בפניו עוד 
מעיינות הבנה, והוא חש כי הוא מבין יותר ויותר. בכל יום מחדש יצא 
בריקוד עליז, לנוכח העובדה שהצליח להבין עוד שורה, עוד מהלך, 
מאושר  חש  הוא  ומאירים.  לבהירים  הפכו  תירוץ  ועוד  קושיא  עוד 
מאי פעם - הנה, הוא זוכה ללמוד תורה, להבין אותה, ואפילו לזכור 

אותה!
וסיפורו זה, אותו הוא כותב, כאמור, בהקדמה לספרו, מחדד לנגד 
עינינו עד כמה התורה קרובה בעצם לכל יהודי, כל אחד יכול למצוא 
בה את מקומו. נדרשות רק הבנה מחודדת והחלטה ברורה, שהתורה 
היא החיים ולא ניתן לוותר עליה, וגם אם קשה להבין או להתמיד, 
וגם אם צפות ועולות דאגות רבות, וגם אם חווים אינסוף קשיים - 
עדיין יהודי מתמסר בכל מאודו ללימוד התורה, ואז בוא יבוא היום 

והוא יגלה את האור שבתורה, והיא תמלא אותו בשמחה ובסיפוק!
יש  לועמים  לתורה,  להתחבר  קל  תמיד  לא  יקר!  יהודי  בחור,  ילד, 
קשיי הבנה, קשיי ריכוז, קשיי התמדה, קשיים במציאת חברותא או 
שיעור, קשיים אישיים ואחרים. אך ככל שברורה העובדה שהתורה 
היא חיינו, שהיא סם החיים שלנו ולא נוכל לוותר על החיבור עימה 
ומסירות  מאמץ  כל  התורה  בלימוד  להשקיע  מוכנים  נהיה  כך   -
באושר  תמלא  ותזרח,  תאיר  והתורה  היום  ירחק  לא  ואז  עילאית, 

ובסיווק, תאושר להישען על אוצרות האנרגיה הטמונים בה!
אין סגולה כתורה, אין עמליה כישראל! - מתוך רצון, תשוקה וחיבור 
של אמת, יכול כל יהודי להגיע לאושר אמיתי בתורה, לסיווק רוחני 
נאצל, לשמחה של הבנה וקניין תורה. הבה נהדק את החיבור לתורה, 
חיינו  היא  כי  חיינו,  את  תאיר  שהתורה  ונזכה  בחום,  אותה  נאמץ 

ואורך ימינו!

התעלמות מוחלטת מבשורה קשה...
זצ"ל,  יום שגרתי בביתו של הגאון רבי ברוך סורוצקין  זה עוד  היה 
דודו הגאון רבי מרדכי  בן  ישיבת טלז בארה"ב, לצד  שכיהן כראש 
גיפטר זצ"ל. רבי ברוך ישב ועסק בתורה יחד עם חתנו - החברותא 
שלו, כשלפתע דפק שליח על הדלת, ורבי ברוך קם ופתח לו. היה 
כיתוב  ועליה  חתומה,  מעטפה  בחיקו  שנשא  הדואר,  שליח  זה 

'אקספרס' - כלומר, זהו דבר דואר דחוף.
רבי ברוך פתח את המעטפה, הביט בתוכנה לרגע, סגר אותה מיד, 
הניחה בקצה השולחן ושב ללימודו. תוך שניה צלל בחזרה אל תוך 
חידושים  של  פנינים  דלה  ארוכה  שעה  ובמשך  התוספות,  דברי 
ויישב  ותירץ  הקשה  הוא  חתנו.  עם  בצוותא  התלמוד,  מים  והבנות 
וביאר והוכיח ודחה וחזר והביא ראיה, ושוב ניסה מהלך שונה כשהוא 

מתעמק בדברי הראשונים והאחרונים...
בוינת  מבוייש  שהונח  המכתב  על  שנחתם  'אקסורס'  הכיתוב 
השולחן, צד את עיניו של החתן. לרגע התולא, אם אכן זה דבר דואר 

רבי  של  וריכוזו  נושו  שלוות  על  מעיב  היה  הדבר  הסתם  מן  דחוף, 
ברוך  ורבי  הואיל  בינתיים,  אך  מיידי.  טיוול  דורש  אף  ואולי  ברוך, 
עצמו שקוע כל כולו בסוגיא הנלמדת, גם מלב חתנו נשכח המכתב 

הדחוף...
ביטלו  לא  התורה,  בלימוד  בצוותא  השניים  עסקו  ארוכה  שעה 
וחתנו  ברוך  רבי  לב:  משובב  היה  המחזה  קט.  רגע  ולו  מלימודם 
התנצחו בלימוד, התווכחו והעלו סברות מסברות שונות, כשאווירה 
הלימוד  ממש.  התרגשות  מעוררת  בחלל,  עומדת  טהורה  תורתית 
בשמחה,  מאירות  והפנים  הבנה  מאומצי  המוחות  ונמשך,  נמשך 

העולם כולו בטל ומבוטל לעומת החיות שבסוגיא הנלמדת...
רק בתום לימודם, שקע לפתע רבי ברוך במחשבות, תוך שהוא מניח 

לחתנו להביט אל המכתב, ובכן:
ימים ספורים קודם לכן, חלה רבי ברוך במחלה שהרופאים התקשו 
למעבדות  שנשלחו  שונות  בדיקות  לו  נערכו  טיבה.  על  לעמוד 
מומחים ידועי שם, והנה, זה עתה חזר המכתב מאת הרופא, והוא 
של  קצר  בסיכום  הרופא  פותח  מכתבו  את  דחוף.  בהחלט  דחוף, 

תוצאות הבדיקות, ומיד הוא חותך לשורת המסקנה:
'צר לי לבשר לכבוד הפציינט הנכבד', כותב הרופא, 'כי מסקנתי היא 
ויתגברו  יילכו  הכאבים  מרפא.  חשוכת  הינה  המדוברת  שהמחלה 
במשך חודשים ספורים, ובסופם פטירה מן העולם. עצתי להיפרד 

מהמשפחה והחברים, כי אין עוד סיכוי!'
ונחרץ. הוא קובע במילים ברורות  זהו וסוקו של הרווא, חד, חלק 
 - ומעתה  תרווה,  לה  שאין  מחלה  מנשוא,  קשה  במחלה  מדובר  כי 
כמה  עד  שבועות  כמה  לו  נותרו  מנגד,  לו  תלויים  שחייו  מסתבר 

חודשי חיים בלבד!
ורבי ברוך, שקרא את המכתב וידע על תוכנו המאיים והמוחיד - שם 
אותו בצד, ושקע בחזרה בסוגיא מתוך שלווה אמיתית. תוכן המכתב, 
- כל אלו  האיום הברור על חייו, הסכנה המרחות מהמחלה הקשה 
התורה,  בלימוד  עצמם,  בחיים  עוסק  הוא  הן  נושבת,  כרוח  בטלו 

וממנה הוא נוטל את חייו ואת חיותו!
'זכרונם לברכה' מפי חתנו, שעמד  הסיפור המופלא המובא בספר 
נפעם לנוכח המתחולל מול עיניו. איך יכול בן אנוש להגיע לדרגה 
שמכתב הנושא איום על חייו לא מטריד את מנוחתו? איך יכול יהודי 
להניח בצד מכתב ובו מסקנה כזו של רופא - ולשקוע בתוך הסוגיא 

בצלילה שליווה?!
אין זאת אלא, שכאשר יהודי מתחבר באמת לתורה, כאשר הוא חש 
כי היא הטעם בחייו והיא משוש לבו, דבר לא יכול לנצח את טעמה 
המתוק של התורה שכובש את לבו, דבר לא יכול להכריע את נוות 
הצווים שבתורה. טעמה כה ערב, ומחבר, ומאיר, ומשמח, ונולא - 
עד שהוא מנצח כל מכתב, דחוף, קשה וכאוב ככל שיהיה, כי התורה 

מעוררת בו התרגשות גדולה עוד יותר!
שמים,  שבחסדי  ברוך,  רבי  של  דמותו  את  עינינו  לנגד  נראה  הבה 
חיים  לחיות  והוסיף  אותה,  וניצח  המחלה  את  שרד  דבר  של  בסווו 
ארוכים לאחריה, אבל ברגע האמת בו הגיע המכתב לא נע לבו ולא 
יותר  מרומם  יותר,  קרוב  יותר,  מהודק  לתורה  שלו  החיבור  כי  זע, 
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המוגש המרגש במועל התה הראשון בוולין, של קלונימוס זאב ויסוצקי, 
שהביא להבנה עמוקה בסוגיית 'לימא מתניתין דלא כסומכוס'...

התורה היא לא החמצן של החיים! התורה היא החיים בעצמם!!

הרב בנימין בירנצוייג

"ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני" )שמות י"ט, א'( 

מהו "ביום הזה"? מדוע לא 'ביום ההוא'?! 
וביאר רש"י הקדוש: 'לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא' - מהו 
גם  נתנו'.  היום  כאלו  עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהיו  הזה'?  'ביום 
בספר דברים )כו, טז( כתב כן רש"י על הפסוק "היום הזה ה' אלוקיך 
נצטווית  ביום  בו  כאילו  כחדשים,  בעיניך  יהיו  יום  'בכל   – מצוך" 

עליהם'.
עבודה קשה היא עד מאד, להרגיש יום יום ביושבנו להגות בתורה 
הקדושה, כאילו ניתנה היום בסיני! כיצד עושים זאת? כיצד מרגישים 
כך?! הרי אותה תורה למדנו אתמול ושלשום ולפני שנה ושנתיים, 

ואיך נחוש בה את ה'כחדשים'?!
בספר 'אהל משה', הביא באור שביארו תלמידי סלבודקא, המחשה 
קשה  הנה  סלבודקא:  של  פסגות  אוויר  בניחוחות  נסוכה  נפלאה 
לאדם לאכול באותו יום מספר ארוחות שהן שוות ממש במראיהן 
וטעמן, וק"ו שקשה לאכול כך מספר ימים או תקופה, אך מי שהינו 
רעב, יאכל כל מה שיניחו לפניו, ואפי' יהיה אותו סוג האוכל שכבר 
אכל תמול שלשום, ומי שלא אכל מספר ימים, האוכל ערב לו כאילו 
לא אכל מימיו, ואין כל משמעות למה שאכל אוכל כזה בעבר, והכל 

מחמת הרעב הכבד שיש עליו. 
וזו כוונת חז"ל, שהתורה צריכה להיות בכל יום בעיניך כחדשים, כי 
רצון התורה שאדם יהיה לו רעבון לתורה, ואם יהיה במצב כזה, הרי 
שהתורה אכן תהיה כחדשה אצלו בכל יום, ואין הלימוד של אתמול 

יכול להשביעו היום, כי הוא במצב רעבון.
נפלא למתבונן!

כחדשים',  בעיניך  'יהיו  של  זה  ענין  בהרגשתנו  ולחזק  להוסיף  ויש 
הנלמדת,  עליונה,  חכמה  לימוד  לא  היא  הקדושה  התורה  שהנה 
להבדיל, כשאר חכמות. התורה הקדושה היא תורת חיים כפשוטו! 
כשאני לומד תורה אני מתחבר לחיים! אני חי ומפיק חיות לבריאה 

כולה – "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".
התורה,  להפצת  בדרכים  לדון  שנועדו  האסיפות  שבאחת  מסופר 
ישבו כמה מגדולי ישראל, וביניהם מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ 
דברים  שנשא  הנואמים  אחד  מקמניץ.  שמואל'  ה'ברכת  בעל 
הדברים  בתוך  אמר  תורה,  של  שבחה  אודות  יתירה  בהתלהבות 
שהתורה היא כמו אוויר לנשימה! וכשם שללא אוויר א"א לחיות - 

כך בלי תורה אין חיים! 
אלא  התורה,  וחשקת  לאהבת  המעוררים  חזקים  משפטים  אכן 
שלמרן בעל ה'ברכת שמואל' דברים אלו צרמו מאד, ונראה היה כי 
רוחו סוערת בקרבו בעקבות הדברים, ואכן מיד כשתם נאומו, עלה 
אין  וגם  לדבר  לי  קראו  לא  "אמנם  ואמר:  לבמה  שמואל'  ה'ברכת 
בכוונתי לדבר... אך התחייבנו למחות על כבודה של תורה... והיות 
ברירה  אין  תורה,  של  בכבודה  שפוגעים  מזעזעים  דברים  ושמעתי 
"מי  ואמר:  נוראה  בהתרגשות  לדבר  והחל  למחות"...  חייבים  ואנו 
שאמר שהתורה היא כמו אוויר לנשימה - אסור לומר כך! אוויר הוא 
לא החיים, החיים תלויים באוויר, האוויר הוא היכי תמצא כדי לחיות, 
אבל התורה זה החיים בעצמם!!!!! בלי התורה אין חיים כלל! התורה 

היא חיות האדם והעולם כולו!"...

בישיבת  לומד  בנו  'זיע"א.  חיים  ה'חפץ  מרנא  לפני  יהודי  בא  פעם 
ראדין, ולפי מושגי האב בנו כבר למד דיו. בא האבא לבקש רשות 

מה'חפץ חיים' ולקבל ברכתו ליטול את בנו שיעזור לו במסחרו.
לו האב: "מה  "למה תפסיקהו מללמוד?", שאל ה'חפץ חיים'. ענה 
אומר לכם רבי? ככל שאני רואה 'רבי עקיבא איגר' שני כבר לא יצא 

ממנו, אז לפחות שיעזור לי בפרנסה!".
"ירקן  האב:  לו  ענה  חיים',  ה'חפץ  התעניין  עוסק?",  אתה  "במה 
"תמהני  חיים':  ה'חפץ  עליו  הקשה  קשה!",  מאד  והעבודה  בשוק, 
עליך, למה לך לעבוד כל כך קשה? הרי 'רוטשילד' שני כבר לא יצא 

ממך, אז למה לעבוד כל כך קשה...".
ענה  לחיות!",  בשביל  לעבוד  "צריך  האב  הזדעק  הפירוש?",  "מה 
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לעשות  אדם  חישב  חכמינו:  כהבטחת  מלא,  שכר  עליה  ותקבל 
מצווה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה!".

"אז מדוע דחו את חסדי, מדוע נתצו את פנסי?!"
"עליך להבין", ענה הרב, "העוברים והשבים נעזרו באור הפנס וברכוך. 
אבל באישון לילה יצאו הגנבים למלאכתם, והם – במחשך מעשיהם, 
והאור מסכל מזימתם. עלולים לראותם, לחשפם ולהסגירם. אינם 

מסוגלים לסבול את האור, והם שניפצו את הפנס"...
לעניינינו: "נר מצוה ותורה אור" )משלי ו, כג( עם ישראל נושא האור. 
ומהווה  צדיקים,  ומשפטיו  מעודנות  הליכותיו  התורה,  פי  על  נוהג 
ונוקבת לכל ההולכים בשרירות ליבם, פורקים עול  תוכחה אילמת 
ומתמכרים לתאוות. משולחי יצרים המשולים לחושך ואפילה, ואינם 

מסוגלים לסבול את האור הקורן מהבית היהודי ומבית המדרש – 
כלום פלא בכך, שהם שוברים ומנתצים את הפנס?!

אין לאכול בידיים
ורטהיימר  שמשון  רבי  השר  המדינה  לרב  פנה  האוסטרי  הקיסר 
שטוענים  והכמרים,  השרים  מהסתת  נפשי  "נקעה  לו:  ואמר  זצ"ל 
נגד גאוותכם על היותכם העם הנבחר. התוכל לענות להם תשובה 

שתסכור פיותיהם פעם אחת ולתמיד?"
ועוד היום!". לפי הוראתו נערך שולחן ארוך בטרקלין  "ודאי,  ענה: 
העונה.  פירות  פלחי  ובהן  צלחות  האורך,  לכל  במרכזו,  המלכות. 
בהוראתו, שקדו צורפי המלכות על כלי הסעודה. כל השרים הוזמנו 
לצפות במבחן. עמדו לאורך הקירות והביטו בשולחן הערוך. משרתי 
המלך יצאו והביאו ארבעים גויים מרחוב העיר. הציבום משני צידי 

השולחן. והכרוז הודיע: "אין לאכול בידיים, רק באמצעות מזלג!"
אבל מזלגות, אין.

המלצרים נכנסו, והניחו לצד כל אדם מזלג, ארכו כחנית. הביטו בו 
כרבע  והשרים  המלך  המתינו  כלי?  כזה  עם  אוכלים  איך  נדהמים, 

שעה, ושלחו את האנשים לדרכם.
שמשרתי  יהודים,  כארבעים  נכנסו  הטרקלין  ואל  יוצאים,  הם  עוד 
המלך הביאו מהגטו היהודי. העמידום משני קצוות השולחן, והכרוז 

הודיע: "אין לאכול בידיים, רק באמצעות מזלג!".

הארוכים,  המזלגות  את  סקרו  הפירות,  בצלחות  היהודים  הביטו 
ופעלו בזריזות. כל אחד שיפד פלחים במזלגו, והושיטו נכחו אל ויו 
של היהודי העומד מולו. בתוך דקות מספר התרוקנו הצלחות, וברכו 

ברכה אחרונה...
"ההבנתם מדוע אנו העם הנבחר?", אמר השר לחבריו המשתאים, 

"משום שאנו פועלים כאיש אחד, ודואגים איש לרעהו!"...

המכות כאבו
תימן  עולי  את  כשהביאו  המדינה,  ימי  בראשית  זה  היה   – זוכר  אני 
הפרנסה,  את  לשלול  איימו  הדת,  על  העבירו  פאות,  גזזו  ארצה. 
את פת הלחם, ממי שישלח את ילדו לחינוך תורני. הלכנו, כמה בני 
תורה, לראש העין, לרשום את בניהם לחינוך שכה רצו בו. ועוקרי 

הדת החטיפו לנו מכות רצח, זה היה נורא...
"ומפני  וקונן:  לידינו  ישב  אחד  שתימני  זוכר  אני  באוטובוס.  חזרנו 

חטאינו גלינו לארצנו", הלב נקרע. 
אבל  כאבו,  המכות  לברכה.  צדיק  זכר  איש'  ה'חזון  של  לבית  עלינו 
הכישלון צרב. אמרתי: "רבי! בפולין וברוסיה עברנו שואה גשמית, 

פה עוברים שואה רוחנית!", סיפרתי איך גורשנו במכות, ככלבים.
מה  כל  לעשות  עלינו  חיילים!  "אנחנו  וענה:  איש'  ה'חזון  הזדקף 

שבכוחנו, וה' ישלם שכרנו!".
שאלנו: "להמשיך?"

וענה: "בכל הכח! על כל מכה - ישולם שכר עצום ורב!"
– אבל כשאני  רב בעולם הבא  הייתי שכוונתו לשכר  האמת, בטוח 
רואה את פריחת עולם התורה הספרדי, את תלמודי התורה והיכלי 
מבין  אני  ירבו,  כן  התורה,  בני  המוני  האברכים,  וכוללי  הישיבות 
שכונת ה'חזון איש' היתה לשכר עצום ורב בעולם הזה, יראו עינינו 

וישמח לבנו ותגל נפשנו! 
שספגנו  מכה  כל  על  במצרים.  הצפרדע  כהכאת  מכות  אותן  והיו 
יצאו נחילים נחילים של בני תורה, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים 

גורלנו! ללמדנו, שעלינו לעשות את שלנו – 
וה' יעשה את שלו!

)מתוך הגדה של פסח 'והגדת'(

נענה  רבינו להושיבו בראש,  ולא בראש. משביקש  באמצע השולחן 
החזון איש ואמר בבדיחותא: "מהיכי תיתי ששם הא ראש השולחן?! 

ואולי ה'מזרח' הוא דווקא במקום בו אני יושב?!"...
עוד סיפר, כי בעת שה'חזון איש' נעמד על מקומו להקריא את נוסח 
לשבת,  איש'  ה'חזון  והורהו  כבודו,  מפני  רבינו  גם  נעמד  הפרוזבול, 

באמרו כי בית דין צריכים לשבת בשעת הדין.
כרב. סיפר  רבינו  ה'חזון איש' את מעמדו של  בכל עת מצוא טיפח 
ה'חזון  אל  פעם  בא  ההם  בימים  כי  זצ"ל,  גלינסקי  יעקב  רבי  הגה"צ 
איש', ושאלו אל מי עליו להפנות את שאלותיו בהלכה בעת שלא יוכל 
להכנס אליו. נענה החזון איש ואמר: "כאשר יש לך שאלות בהלכה - 

לך עמן אצל הרב ואזנר"....
הוראה זו אף חזרה ונשנתה מפי גיסו של ה'חזון איש', מרן הסטייפלער 
כי "שאלות בהלכה שואלים  זצוק"ל, שהשיב פעם על שאלה דומה 
היה  כי הגאון הסטייפלער  רבינו  ואזנר". אגב, העיד  אצלנו את הרב 
ידעו אז מגאונותו, אולם  וכלל לא  נחבא אל הכלים באותה תקופה, 
החזון איש 'הלשין בפניו' – כלשון רבינו – על גדלותו בתורה. בהקשר 
לכך יצוין עוד, כי פעם ביקש החזו"א מאת רבינו, כי בעת שאופה את 
גיסו  עבור  מצות  שלוש  יפריש  פסח,  בערב  בחבורתו  מצוה  המצות 

הסטייפלער שהקפיד על כך.

)מתוך 'אבי ההוראה'(
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המשך מעמוד 3 | הגה"ח רבי נח גולדברג שליט"א

שסיפורי צדיקים זה עניין של חסידים, ושגם אם הציבור שאינו נמנה 
על עדת החסידים מספר סיפורים, זה משהו חדש שלא היה בעבר, 

ופעם היו הסיפורים נחלתם של החסידים בלבד. 
"ולא היא. אנחנו רואים שחכמי הדורות כתבו סיפורי צדיקים, חלקם 
בצורה מרוכזת וחלקם באופן מפוזר, בהקדמות לספרים ותוך כדי 
רואים שלסיפורי  ואנחנו  ואחרות,  דרכים כאלו  מיני  ובכל  תשובות 

הצדיקים היתה חשיבות גדולה לא רק אצל החסידים. 
חיים  רבי  המובהק  כתלמידו  הגר"א,  תלמידי  בין  גדול  לנו  "ומי 
מוולאז'ין, בעל 'נפש החיים', שכותב בהקדמתו לפירוש הגר"א על 
ספרא דצניעותא, סיפור מופלא ונורא מרבו הגר"א, אשר תסמרנה 
והעובדה  הגר"א,  אדוננו  קדושת  גודל  למשמע  הראש  שערות 
שהגר"ח מוואלזין הטריח עצמו לכתוב את הסיפור, מלמדת אותנו 
את העניין הזה של גודל מעלת סיפורי הצדיקים, ויש באמתחתי עוד 

דוגמאות רבות כאלו, אבל תכלה היריעה ולא יכלו הסיפורים. 
"אני ממליץ בכל לב למי שיש תחת ידו את הספר, שיעיין בעצמו 
כאן  זאת  אספר  "אבל  גולדברג,  הרב  אומר  נחת",  וירווה  בהקדמה 
בשפה המדוברת בימינו, למען יוכלו הכלל להפיק תועלת מהסיפור 

המופלא הזה. 
"את הסיפור מספר הגר"ח זצ"ל, כתגובה לשמועות שנפוצו באותה 
עת כאילו הגר"א לא העריך את רבינו האריז"ל חלילה וחס, והגר"ח 
כותב מילים מאוד מאוד חריפות על מי שמוציא דיבורים כאלו מפיו, 
חלילה  האריז"ל,  בתורת  האמין  לא  הגר"א  כאילו  ליצלן,  רחמנא 

וחלילה. 
את  מתחיל  הוא  כך  שבשמים',  אבא  עלי  'נאמן  כך:  מספר  "והוא 
בגוזמאות  ולא  אמיתית  בעובדה  שמדובר  להדגיש  כדי  הסיפור, 
והיה  חלילה, 'שפעם היה בווילנא איש אחד, שהיה חולם חלומות, 
אדם  שאף  אחרים,  אנשים  על  נסתרים  דברים  בחלומותיו  יודע 
מלבדם לא ידעם מעולם, ובכל זאת הוא ידע נסתרות ממש. האנשים 
היו מפחדים מפניו, כי הוא היה יודע מה שהם עושים בחדרי חדרים, 

והיה ממש פחד לבוא לפניו. 

"'הביאו את האיש הזה אל רבינו הגר"א, והוא אמר לגר"א: 'רבנו, אני 
רוצה לומר משהו לפניכם. ביום חמישי בשבת, ישבתם כאן בחדר, 
לצדכם  וישבו  ואלו,  אלו  פסוקים  על  'האזינו',  בפרשת  וחידשתם 

הרשב"י מימין והאריז"ל משמאל''...
"מספר רבי חיים מוולאז'ין, שהגר"א מאוד התפלא איך האיש הזה 
יודע על כך, ואמר: 'הרי אני שילחתי מכאן אפילו את הגבאי שלי, 
זאת האיש הזה  יודע  ואיך  יהיה איש עמדי באותו הזמן,  כדי שלא 

מהחלומות שלו?' 
חיים  רבי  מספר  שחידש',  החידושים  את  הזכיר  "'וכשהגר"א 
להבין  היה  וניתן  מאוד,  מאוד  שמח  והוא  פניו  'צהבו  מוואלזין, 
אלו  היו  שאכן  הגר"א,  פני  על  אז  שנראתה  העצומה  מהשמחה 
חידושים כל כך נפלאים עד שהיה ראוי לדרוש אותם בפני רשב"י'. 

אותו  של  בפניו  ראה  שהגר"א  ואומר  הסיפור  את  משלים  "הגר"ח 
מרה  ש'בעל  מבאר  והוא  שחורה,  מרה  בעל  שהוא  חלומות  חולם 
שחלומותיו  למרות  כן,  ועל  אמתיים,  חלומותיו  לפרקים  שחורה' 
של אותו בעל מרה שחורה אמיתיים היו, והוא באמת ידע נסתרות, 
הורה הגר"א לגבאי שלו לגרש אותו ולסלק אותו מביתו במהרה, כי 

הוא בעל מרה שחורה...
"אם הייתי מספר את הסיפור הזה לאדם מן השורה, ומבקש ממנו 
שינסה לנחש על מי סופרו הסיפורים", מסכם רבי נח גולדברג את 
דבריו, "אין לי שמץ של ספק שמי שלא שמע על הסיפור הזה ולא 
ידע אותו, היה אומר בוודאות שזה כנראה סיפור מהבעל שם טוב, 
כתוב  הזה  הסיפור  כן,  כי  הנה  אבל  וכדו',  מלובלין  מהרבי  אולי  או 
ספרא  על  הגר"א  לביאור  מוולאזין,  הגר"ח  בהקדמת  במפורש 
דצניעותא, וכל הרוצה יעיין בעצמו ויראה כי אכן כתובים הדברים 
על  גם  מהם  ונלמד  בזיכרוננו  ייחקקו  למען  שמיר,  בציפורן  הללו 
גדולת הגר"א, גם על יחסו המיוחד לרבינו האר"י הקדוש, וגם כדי 
ולהזכיר  לזכור  חשוב  וכמה  הצדיקים,  כח  גדול  כמה  אנו  שנלמד 
זאת מעת לעת, כדי להתחזק על ידיהם בתורה וביראת שמים ובכל 

המידות הטובות". 

המשך מעמוד 9 | הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א

באותו יום, בעת קבלת קהל, הגיע לפני הרב אדם בעל מפעל גדול, 
והתלונן על שריפות שפורצות במפעל ללא סיבה מובנת, ושאל מה 

עליו לתקן כדי למנוע מכה זו?
ענה לו הרב, מתוך מה שלמד על עצמו ועל בשרו כמה שעות קודם 
לכעוס  שלא  ונפשך,  לבך  שבתוך  השריפה  את  "כשתכבה  לכן... 
בין  הכנסת  בבית  לא  הפועלים,  עם  במפעל  לא  להכעיס,  ושלא 

חברים, ועל אחת כמה וכמה שלא בביתך פנימה עם בני הבית, שלא 
להתכעס ושלא להקפיד - אז ממילא תכבינה כל שאר השריפות!"

"ואכן", סיפר האיש: "לאחר שקיבלתי על עצמי קבלה זו, ומשלתי 
ברוחי להתנהג בסבלנות ובאורך רוח לכל אדם ובכל עניין, לא היו, 

ברוך השם, עוד שריפות במפעל!".

)מתוך 'טיב המעשיות'(

המשך מעמוד 22 | הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

המשך מעמוד 23 | הרב בנימין בירנצוייג
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המשך מעמוד 22 | הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

המשך מעמוד 23 | הרב בנימין בירנצוייג

ועוצמתי הרבה יותר. הבה נתחבר גם אנו לתורה בכל כוחנו, נתמסר 
ותכבוש  חיינו  את  תמלא  שהתורה  ונזכה  בה,  ולהתמדה  להבנתה 

אותנו בקסם המוולא שאין דומה לו, בקסם של מתיקות התורה!

החיים האמיתיים...
לאבחן  מפורסם,  פולני  רופא  פולטוי,  דוקטור  הוזעק  יום  בכל  לא 
ולטפל בבעיה סבוכה שכזו. הפעם היתה זו קריאת חירום של ממש 
בספרו  שנודע  ראדין  ישיבת  ראש  זצ"ל,  טרופ  נפתלי  רבי  הגאון   -
'חידושי הגרנ"ט', חש בראשו כאבים עזים, עד שלא הצליח להתגבר 
ניתן  כיצד  לבדוק  נקרא  הרופא  מאוד.  אותו  החלישו  ואלו  עליהם 

להקל את הכאבים, ופסק על אתר:
מכל  לנוח  עליו  מרובה.  ומחשבה  מאמץ  מעומס  מדי  מיוגע  'מוחו 
מחשיבה  לנוח  למוח  יתן  אילו  שתהיה.  ככל  קלה  חשיבה,  פעילות 

מאומצת - אזי יראה כי מוחו יתאושש מהמאמץ ויתרפא!' 
רבי נותלי שמע את הדברים, והשיב מיד: 'כך אני חי וכואב לי, אבל 
בלי התורה - אינני חי! אינני יכול לחיות בלי לחשוב ולהתרכז בדברי 

תורה!'
סיוור זה, המוויע בהקדמת הסור 'בינת ראובן' שחיבר בנו, מחדד 
לנגד עינינו מהו קשר אמיתי לתורה, קשר של חיבור מהותי. ללא 
מסירות  דורשת  התורה  אם  גם  אז  חיים!  אינם  החיים   - התורה 
והקרבה, גם אם היא דורשת מאמץ ומחשבה, אך הלא בלעדי התורה 
התורה  טעם  לולא  בעולמו  בשהותו  טעם  מה  חייו?  ליהודי  למה 

הממתק את חייו?!

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

ה'חפץ חיים': "אכן צדקת, צריך גם ללמוד בשביל לחיות!!".

ללימוד  כלל  חשק  היה  לא  לאחד  בישיבה,  יחד  למדו  בחורים  שני 
כסומכוס',  דלא  מתניתין  'לימא  של  לסוגיא  הגיעו  וכאשר  התורה, 
אמר לחברותא שלו: "מה איכפת לי אם המשנה היא כסומכוס או 

לא... ורצה לעזוב את הישיבה לעבוד".
ניסה הבחור השני להסביר לו, שכל מילה בתורה היא קדושה, ולא 
כך היא דרך הלימוד בתורה, אבל כשהמשיכו בסוגיא, והגיעו לתוס' 
ששואלים: "א"כ יוצא שהרישא היא כסומכוס ולא הסיפא....", שוב 
התכעס אותו בחור ואמר: "עזוב אותי... שהרישא תהיה כסומכוס 
או לא, מה איכפת לי? מה זה נותן לי?". קם ממקומו בכעס, ועזב את 

הישיבה לצמיתות.
בהמשך גויס אותו בחור לצבא, והיה נע ונד שנים מספר, עד שכעבור 

כעשר שנים הצליח להקים בית.
החברותא שלו עלה והתגדל בלימוד, והפך לאחד הבחורים הטובים 
בישיבה, וכשהגיע הגביר הגדול קלונימוס זאב ויסוצקי לחפש בחור 
יצא  השידוך  ואכן  הזה,  הבחור  את  הישיבה  ראש  לו  הציע  לביתו, 
לפועל, הוא נעשה אברך, המשיך בלימודו וחמיו פרנסו בשפע ככל 

אשר היה נצרך לו, וזכה לתורה וגדולה על שולחנו.

להתקבל  כדי  'ויסוצקי',  של  למפעל  השני  הבחור  הגיע  לימים, 
לעבודה. גלגולים רבים עברו עליו, והוא הגיע עד פת לחם, והנה הוא 
שמע על חתנו של בעל המפעל, שהיה החברותא שלו מהישיבה, 
אם  מינה  נפקא  יש  שכן  "נראה  ואמר:  בבכי  ופרץ  עימו  נפגש  הוא 
חכמה  לא  היא  התורה  אכן,  לא!".  או  כסומכוס  הולכת  המשנה 
פילוסופית, התורה היא חכמת אלוקים ומשכך היא חיים ללומדיה, 

כל מילה והבנה בתורה - מחיה את לומדיה ואת כל העולם כולו!  

יום, האם שייך לומר שהוא מרגיש  מעתה, אדם הנצרך לחמצן כל 
יום  וכל  שלו,  החיים  זה  הרי  אתמול?  של  החמצן  של  טעם  בחמצן 
הוא נושם חיים מחדש בזכות החמצן! כך היא התורה, היא לא סתם 
חכמה להתפלסף בה, היא חכמת חיים ללומדיה, כל יום שלומדים 
לא  ישן!  שייך  לא  'חיים'  ובמושג  החיים!  לצינור  מחדש  מתחברים 
שייך טעם של אתמול! כל רגע של חיים הוא חדש ומתחדש בפני 

עצמו!
אם כך נחשוב כשנבוא ללמוד תורה - אז יקל עלינו להרגיש 'בכל יום 

כחדשים'!!

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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 האם מותר לילדים לאכול בשר בתשעת הימים?
 איזה שיער מותר לקצר בתשעת הימים?

 היכן ראוי שלא לצעוד בימי בין המצרים?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

איסור בשר ויין בתשעת הימים

• מנהג בני אשכנז וחלק מבני ספרד, שלא לאכול בשר ושלא 

ומנהג רבים  יין מראש חודש אב עד לתשעה באב;  לשתות 

מבני ספרד להחמיר בכך רק מב' באב ואילך.

לאכול  גם  אסור  הימים',  ב'תשעת  ויין  בשר  איסור  בכלל   •

כל  זה  באיסור  נכללים  וכן  ענבים.  מיץ  ולשתות  עוף,  בשר 

מאכל ומשקה שמעורבים בהם בשר ויין, כאשר טעם הבשר 

והיין מורגש בהם.

• קטן אסור בבשר ויין בתשעת הימים אף כשלא הגיע לגיל 

חינוך. ויש אומרים שקטן בן שלוש ָוַמָטּה, מותר בבשר וביין.

• לדעת השולחן ערוך, שתיית היין בהבדלה בתשעת הימים, 

שהגיע  קטן  במקום  יש  אם  הרמ"א,  ולדעת  כרגיל.  מותרת 

לגיל חינוך להבדלה ולברכות הנהנין, אך לא הגיע לגיל חינוך 

לאבילות – ישתה הוא את היין.

• בסעודת ברית מילה, פדיון הבן, או סיום מסכת, הנערכת 

בתשעת הימים, מותר לאכול בשר ולשתות יין. וישנן הגבלות 

שונות בקשר למהות המשתתפים בסעודה ומספרם.

'חפצא', כלומר שהנודר  אינו חל אלא על  נדר  • מן התורה, 

עליו  שאוסר  כגון  ממשות,  בו  שיש  מסוים  דבר  עליו  אוסר 

בשר באכילה; ובאופן זה, חל הנדר גם על 'דבר מצוה'.

תסוורת וגילוח בימי בין המצרים

• תספורת וגילוח אסורים בשבוע שחל בו תשעה באב, ומנהג 

בני אשכנז להחמיר בכך משבעה עשר בתמוז ואילך. והגילוח 

אסור בכל אזורי השיער שבגוף, למֵעט ְׂשַער השפם, שמותר 

לגלחו כאשר הוא מפריע לאכילה.

להחמיר  יש  אם  הפוסקים  נחלקו  אשכנז,  בני  למנהג   •

מראש  ובכביסה  בתמוז  עשר  משבעה  לקטן  בתספורת 

חודש אב; או שבנוגע לקטן אין להחמיר אלא בשבוע שחל 

בו תשעה באב, כעיקר הדין. ולמעשה, נוהגים להקל בכיבוס 

בגדי תינוקות ופעוטות אף בשבוע שחל בו תשעה באב. ויש 

לבצע את הכיבוס בצינעה, אך לאחר הכביסה מותר לתלות 

את הבגדים לייבוש בפרהסיה.

איסור הרחיצה בתשעת הימים

בו  שחל  בשבוע  חמים  במים  לרחוץ  שלא  ישראל  מנהג   •

מראש  כבר  בכך  להחמיר  אשכנז  בני  ומנהג  באב.  תשעה 

חודש אב, ואף במים קרים. ואף למנהג זה, מותר לרחוץ את 

הפנים, הידיים והרגליים, במים קרים.

חמים.  במים  הראש  את  לחפוף  מותר  'חזון',  שבת  בערב   •

והרגיל לרחוץ במים חמים בכל ערב שבת, רשאי לרחוץ גם 

את פניו, ידיו ורגליו במים חמים. ונחלקו הפוסקים אם מותר 

להשתמש בסבון.

כשנעשית  רק  הוא  הימים',  ב'תשעת  הרחיצה  איסור   •

לתענוג, אבל כשנעשית לשם הסרת לכלוך הריהי מותרת.

ֵמהלכות ימי בין המצרים

• בימי 'בין המצרים', דהיינו משבעה עשר בתמוז עד לתשעה 

באב, אין מברכים ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש, או על בגד 

חדש; ובשבתות שבימים אלו, מברכים שהחיינו.

• בימי בין המצרים, קיימת סכנה יתירה להינזק ִמֵׁשד המכונה 

ביחידות  ללכת  שלא  ז"ל  חכמינו  הזהירו  ולכן  מרירי',  'ֶקֶטב 

בין  העובר  במקום  לצעוד  ושלא  ביום,  מסוימות  בשעות 

'שמש' לצל, וכן שלא להכות את הבנים ואת התלמידים.

• ב'סעודה המפסקת' שבערב תשעה באב, אסור לאכול יותר 

הרגילה,  מהכמּות  למעט  יש  בשתייה  ואף  אחד,  מתבשיל 

מלבד בשתיית מים.



לאמר" ...אלקיםשאמר הכתוב "וידבר

.שיוכל לאמור "אנוכי ה' אלקיך

ואתה תחזה

סיפר הרה"ק ה"מקור ברוך" מסערט 

ויזניץ זיע"א, שבכנסיה הגדולה 

במארינבאד בה השתתפו אלפים, 

ורבים מגדולי ישראל. ובדיונים הובעה 

בקורת נוקבת מפי כמה מהנואמים. קם 

זיע"א הי"ד הרה"ק רבי מנחם זמבא

להשמיע את דבריו, ואמר בין השאר, 

רש"י בפרשתנו בשם המכילתא מובא,

שליתרו היו שבע שמות, ואחד מהם 

תר' על שם שיתר פרשה אחת בתורה י'

'ואתה תחזה'. ולכאורה הרי הפרשה 

מתחילה "ויאמר חותן משה אליו לא 

טוב הדבר אשר אתה עושה נבול 

תיבול וכו'" "כי כבד ממך הדבר לא

תוכל עשוהו לבדך" ורק להלן פירט 

הצעתו 'ואתה תחזה' וכו'. וא"כ מדוע 

נקראת הפרשה ע"ש 'ואתה תחזה' ולא 

ע"ש 'לא טוב הדבר'? 

וענה הגאון, 'לא טוב הדבר' וכו', 

בקורת, זאת עדיין אינה נחשבת 

רא על יקלפרשה שתהיה ראויה לה

שמו, רק ו'אתה תחזה' אם מוכנים גם 

ם טובילפעול מעשיםו,לתת כתף

חשב יופעולות חיוביות, זה יכול לה

לפרשה בתורה.

451גליון 
"אפי' תששנה 

יתרופרשת 

וידבר אלקים את כל הדברים האלה 

ב')-א' –(כ' לאמר אנכי וגו' 

בה לא ישב פעם אחת בשבת שו

רטקובהרה"ק רבי דוד משה מטשא

זיע"א עם החסידים אל השולחן 

כמנהגו בכל סעודת שבת. בשעת 

סעודה שלישית נדחקו כמה אנשים 

לחדרו, ואמרו לו כי החסידים שרויים 

בעגמת נפש, כמה אנשים טרחו 

והוציאו כספים כדי להיסב עם הצדיק 

בסעודת שבת, ולבסוף לא זכו לכך. 

השיב להם רבי דוד משה: באמת היה 

ולחן וליסב ברצוני ללכת אל הש

עמכם כדרכי תמיד, אלא שהשמים 

התקשרו בעבים וחשבתי שיעצרוני 

הגשם, והסחתי את דעתי, ולכן אף על 

פי שחלפו העננים והיה אפשר ללכת 

אל השולחן, אך מחמת שלא היתה לי 

הכנה חדשה, כי כבר הסחתי דעתי 

מההכנה הראשונה, לא הלכתי עוד. 

שכן לכל עבודת הקודש צריכים 

גם הכנה להכנה, וכן מצינו הכנה, ו

אצל השי"ת כביכול, שבשעת מתן 

תורה כתוב "וידבר אלקים את כל 

הדברים האלה לאמר", ולכאורה 

תיבת "לאמר" מיותרת, אך הכוונה, 

בתורה מ"בראשית" שכל הדברים 

ועד עתה היו הכנה למתן תורה, וזהו 

)ג"י–(כ' לא תגנוב 

מעשה בסוחר אחד שהלך למקום רחוק 

לקנות סחורה, והיו לו חמש מאות 

זהובים בארנקו. ומכיון שחשש שיגנבו 

ממנו את הכסף, לכן הטמין את הכסף 

במקום צנוע באדמה. ואדם אחד ראה 

זאת וגנב לו את הכסף מהקרקע. כשבא 

ה שהכסף לא הסוחר לקחת את כספו, רא

נמצא, והבין שמישהו גנב את הכסף. 

נשא עיניו וראה שיש בית קרוב לאותו 

מקום, ועלה בדעתו שבעל הבית גנב את 

הכסף. והסוחר בהיותו חכם ונבון, ניגש 

לבעל הבית ואמר לו, שהוא הביא שני 

ארנקים אחד של חמש מאות זהובים 

ואחד של שמונה מאות זהובים. ואת 

ות הטמין באדמה, הארנק של חמש מא

וכעת רוצה להתייעץ אתו אם כדאי 

להטמין גם את הארנק של השמונה 

מאות? בעל הבית הגנב הציע לו שכדאי 

לו להטמין גם את הארנק השני, כיון שזה 

מקום בטוח, ובלבו חשב לגנוב גם את 

הארנק השני. ותיכף מיהר בעל הבית 

להחזיר את הארנק למקומו, כיון שאם 

הארנק לא נמצא, לא יראה הסוחר ש

יניח את הארנק השני. לאחר זמן מועט 

בא הסוחר ומצא את הארנק ואמר, ברוך 

המחזיר אבידה לבעלים 

)מדרש עשרת הדברות(

שבתהזמני כניסת 
4:56ת"א: 4:41ירושלים:

שבתהזמני יציאת 
6:32ר"ת: 5:57ת"א: 5:56:ירושלים



בארדיטשוב, העיר שנוסדה בשל כאבו ואנחתו של יהודי

מסופר: פעם שאל אחד מחסידי הרה"ק מווארקי את רבו, "על 

מה ולמה זכתה דווקא העיר בארדיטשוב לרבנים כה גדולים?"

רבי לוי יצחק זיע"א, ן החסיד, כמובן, להרה"קובדבריו התכו

שנודע כסנגורם של ישראל. אך לא רק אליו, בארדיטשוב, 

העיר שבמחוז וואלין שבפולין, זכתה לעוד רבנים גדולי תורה 

וצדיקים, בהם הרה"ק רבי ליבר זיע"א והרה"ק רבי יוסף חריף 

זיע"א. ולא רק בקרב היהודים, אשר כנוה "ירושלים דוואלין", 

גם הפולנים הכירהו היטב, וקראו לה רדיטשוב.התפרסמה בא

"ממלכת היהודים".

השיב הרבי לחסידו השואל: "בארדיטשוב העיר זכתה לרבנים 

גדולים שכאלה, ובמיוחד לצדיק כרבי לוי יצחק, על שנוסדה 

בשל כאבו ואנחתו של יהודי". ובראותו את פליאתו של 

החסיד, המשיך הצדיק: "בטרם נוסדה העיר בארדיטשוב 

אדמתה את דמו של יהודי. דם שנשפך על ידי גויים רוותה 

צמאי דם. ומעשה שהיה כך ההיה".

על פני השטח, שעליו נבנתה בארדיטשוב, השתרע מקדמת 

דנא יער עבות. ליער זה היו הפריצים נוהגים לבוא למטרות 

ציד. לצד היער שכן כפר קטן, שכל תושביו יהודים, ושמו 

בביסטריך משפחתו של ר' ביסטריך. אחת המשפחות הנודעות 

אברהם אשכנזי הגיעה למקום מקראקא שבפולין, לאחר 

שניצלה מפרעות שערכו שונאי ישראל. ראש המשפחה עסק 

במסחר, אך נודע הודות ללמדנותו המופלגת. ולא פלא היה 

הדבר, שכן אבות משפחתו נודעו כגדולי ישראל מובהקים. 

את הרה"ק רבי באילן היוחסין של המשפחה, ניתן היה למצא 

שמשון מאוסטרופולי זיע"א, את הרה"ק רבי נתן שפירא בעל 

"מגלה עמקות" זיע"א ואת הרה"ק רבי יחיאל מיכל, רב קהילת 

נמירוב זיע"א, אשר מסר נפשו על קידוש ה' בעת גזרות ת"ח, 

בראשות הצורר חמלניצקי. ולא זו בלבד בידי משפחתו של ר' 

גיע עד דוד מלך ישראל. אברהם אשכנזי היה כתב יוחסין שה

וכדי שלא לערב מלוכה בכהונה, לא נישאו בני המשפחה, בכל 

הדורות, למשפחות כהנים.

בחסדי ה' נמלטו ר' אברהם ומשפחתו מאימת הפורעים 

שבקראקא, ובהגיעם בשלום לכפר בסטריך, הקים ר' אברהם 

בית מדות נאה על שפת הנהר. בסמוך לבית התנשאה גבעה 

רתו של הגרף פושקביץ, אשר לו השתייכו ועליה שכנה טי

הכפר וכל האדמות שמסביבו. ימים מעטים אחר שהגיע ר' 

אברהם אל המנוחה ואל הנחלה, הסתלק מן העולם. בן יחיד 

הותיר אחריו, ושמו ר' ליבר. הבן לא חפץ לעסוק במסחר, שכן 

לבו משכו לבית מדרש. לילות כימים היה יושב ועוסק בתורת 

, והתנהגותו היתה בקדושה ובטהרה.הנגלה והנסתר

מדי בוקר היה טובל בנהר הסמוך לביתו, ואחר היה חוצה בסירתו 

את הנהר ונכנס אל בין עצי היער שבגדה שמנגד. היער היה 

בעבורו מקום התבודדות נפלא. איש לא היה מפריעו שם 

מתלמודו, ולאחר שהגה, בבדידות מוחלטת בתורה משך שעות 

ת הנער ושב אל ביתו. שם, בבית, היה עוסק מספר, היה חוצה א

במעשי צדקה וחסד. 

אגף מיוחד במעונו הועיד לבית הכנסת אורחים. כל עובר אורח 

יכול היה להשתכן במקום ולזכות במזון, בבגדים ובמיטה חמה. 

קופת צדקה מיוחדת היתה בבית ר' ליבר בעבור עניים נודדים. 

מנו כשבידיו שקית גדולה ועני כי הזדמן אל הבית, היה יוצא מ

ובתוכה צידה לדרך, וכמובן גם מטבעות צלצלו בתוך אותה 

אכן, תלמיד חכם מופלג ובעל חסד שמעטים כמוהו היה שקית.

הגדול". יהודי הסביבה כנוהו נוי "ר' ליבריר' ליבר. ועל כך זכה לכ

כך לא רק על שום קומתו הגבוהה וכתפיו החסונות, אלא בעיקר 

הודות לרחב לבבו ולגדול נפשו.

בבוקרו של יום קיץ חם, חצה ר' ליבר כדרכו, את הנהר ונכנס 

ליו, והחל בתפלת למעבה היער. התעטף בטליתו והתעטר בתפ

יום של תפלה ולימוד שחרית בלב היער השלו. דומה היה, כי עוד 

בהתבודדות, ובשקט מופלג, יעבר על ר' ליבר הגדול, אך לא  כך 

היה. לפתע פתאום הופרה באחת דממתו של היער. קולות ריצה 

חפוזים, מלוים בחרחורים ובנשימות קטועות נשמעו בינות 

לעצים. היו אלו הקולות שהשמיע צבי נפחד, אשר נס על נפשו. 

קולות טפיפת רגליהם של כלבים רצים ומרגע לרגע גבר השאון.

ונביחותיהם האדירות נשמעו, מתקרבים והולכים. אותם כלבים 

רדפו אחר הצבי הנפחד.

הנה כי כן, באותו יום ערכו פריצי הסביבה ציד בלב היער. במהלך 

מסע הציד הבחינו בצבי, כונו אליו את חציהם ומשהחטיאו, שגרו 

לא נותר זכר. היער שקק את הכלבים בעקבותיו. לשלוות היער

חיים, קולות דבור נרגשים, תקיעות חצוצרות, נביחות נרגזות 

וטפיפות רגלים כל אלו יצרו שאון רב. אך השאון הרם כלל לא 

הגיע לאזני היהודי שביער! עטוף בטליתו הלבנה, עמד ר' ליבר 

בתפלתו וכלל לא שמע את הקולות. 

צים, התפרע אחד ובעוד חבורת הציידים עושה דרכה בין הע

הסוסים אשר בשיירה. לפתע התרומם על רגליו האחוריות והפיל 

את רוכבו ארצה, בלי שהלה יקלוט את אשר קורה. הרכוב צנח 

על הקרקע הנקשה ונחבט בכל חלקי גופו. "הצילו! עזרו לי!" קרע 

לעבר חבריו, והללו נחלצו לעזרתו. בין הבאים היה הגרף הצעיר, 

יץ. תפקידו חייב אותו להיחלץ לעזרת הפצוע בנו של הגרף פושקב

הן הוא הוא שערך את מסע הציד.



"מה גרם לסוס שיתפרע לפתע פתאום?" שאל הגרף הצעיר, 

בעוד חבריו מגישים עזרה לפצוע. הוא התבונן אפוא על 

נגלתה לעיניו דמות תיםוסביבותיו ומבעד לעצים העב

עטופה בלבן, מתנועעת ללא הרף קדימה ואחורה. חרש 

חרש קרב הגרף אל עבר הדמות עטוית הלבנים והבחין כי 

זהו יהודי, עטוף בטלית לבנה, וכל כולו שקוע בתפלה. 

'הדבר ברור כשמש' אמר הגרף אל לבו. 'הסוס ראה את 

ת הדמות הלבנה מתנועעת ונושאת כפיה בתנועות מתנועו

שונות והמראה הזה הבהילו. מסתבר, כי מרוב בהלה 

התרומם הסוס והפיל את רוכבו, בגלל היהודי הזה נחבל 

אחד מאורחי חבלות כה קשות'. מחשבה זו הבעירה את 

כעסו של הגרף, ובזעם רב קרב אל ר' ליבר השקוע בתפלתו 

בשוט שבידו. השוט, שהוטח ביהודי וזוהצליף בו בכל ע

, השמיע קול עז, ועל הטלית הצחורה המתייחד עם קונו

הופיע כתם אדום. כתם הדם כמו הלהיט את יצריו של 

הגרף, והוא המשיך להנחית את השוט על היהודי המתפלל. 

חבורות רבות נקוו בבשרו של ר' ליבר ומקץ דקות מעטות 

שנתה הטלית את צבעה: שוב לא היתה לבנה כי אם אדומה. 

די לא הרתיע את האציל מראה הדם הנגר מגופו של היהו

הפולני, הוא המשיך להצליף ולהצליף בלי להרהר בכך 

שעוד מעט קט עלול האיש שמולו לצנוח מת על אדמת 

היער. ואולם, צליפות השוט הגיעו לאזני רעיו של הגרף 

הצעיר. "מיהו המצליף בעצמה שכזאת? ובמי?" תמהו איש 

מצליף אל רעהו. הם קרבו לעבר מקור הקול וראו את חברם

ללא רחם ביהודי עטוף בטלית אדמה.

גר, וחברם אינו חדל מחבטותיו. יגר ונידמו של היהודי נ

"בוא במהירות עמנו", לחשו לעבר הגרף, "נברח מכאן! 

אשם ברצח" ומהר! הן עוד רגע עלול היהודי למות, ואתה ת

בזה הרגע צנח ר' ליבר ארצה, מתבוסס בדמו. מראה היהודי 

ות חבריו, החזירו את הגרף אל השוכב על קרקע וקול

המציאות. הוא הבין מה עולל, וחיש מהר הצטרף אל חבריו 

הנמלטים מן היער. חלפו שעות. השמש עברה זה מכבר את 

רום השמים וצללי הערב החלו להסתמן בין עצי היער, 

כששב ר' ליבר הפצוע להכרתו. ברגע בו פקח עיניו חש 

מהרה נזכר באשר במכאובים נוראים בכל חלקי גופו. עד

ארע לו. הוא החל זוחל לעבר הנהר, בשארית כוחותיו עשה 

את הדרך והגיע עד לסירתו. במאמצים על אנושיים חתר 

במשוטי הסירה והצליח לחצות את הנהר ולהגיע אל פתח 

ביתו. על סף הבית עזבה אותו הכרתו, וכשהוא שקוע 

בעלפון כבד מצאוהו בני משפחתו.

)המשך בשבוע הבא בע"ה(

ישראלבעבורהיאהתורה
התורהאתלעכבהמלאכיםראומהוכי, להביןיש

כיידעוהלוא, העליוניםבעולמותבשמיםאצלםשתישאר
בכלשייכיםאינםוהם, שיקיימוהישראלבעבורהיאהתורה

? זה
הוראהמורהשהיהגדוללרב: משלדרךעליובןוהעניין

כבדוכיבראותוזקנותולעתויהי. שניםכמהגדולהבעיר
עלה, הרביםובמשפטיהםהעירבענייניהטרדותעליו

עליהםלקבלוהסמוכההקטנההעירלאנשילכתובבדעתו
בהאנשיםבהיותיוכל לשבת בנחת ובשלווהשםכי, לרב
עודרוצהשאינו, עדתובקהלהודיעתחילהלכן. מעט

כי, זהדבריעשהלבלממנוביקשווהם, אצלםרבלהיות
יועילולאכישראולאחררק, כמוהוגדולרבימצאואיפה

ויכתוב. עשהבעיניךכטוב, רבנו: לואמרואז, בדבריהם
אצלכםנאקבלוני, תאבואם, הקטנההעירראשיאלהרב

וישכרו. הדברטובויאמרוכולםויסכימויחדויאספו, למורה
ואתהרבאתלהביאוישלחוםעגלותוייקחואנשיםמהם
העירגדוליכלנקבצומיד, העגלותבאוכאשרויהי. ביתו

: הרבלהםאמר. מאצלםלנסועאותוהניחוולא, הגדולה
מהועתה, לדבריוהסכמתםתחילהאליכםשאלתיהלוא
כדברמעשותלנוחלילה, רבנו, לוויאמרו? להתנגדלכם
ויבואו. כרצונכםלכםוסעוקומו, לפניךהעגלותהנה, הזה
התאספושובוהנה, המרכבהאתויאסרוהעגלהבעלישוב

אין: לאמורעימםויתקוטטו, הקשריםאתוינתקו, העיראנשי
בעליוילכו! מעירנורבנואתלקחתאתכםמניחיםאנו

, להםעושיםהעיראנשיאשראתלוויספרולרבהעגלה
חזרואיך, בעיניולפלאהדברהיהכי, להםהאמיןולא

מאזבוהפצירוכברהלואושלישיתשניתשובוהתעוררו
מוכןעומדשהואעתהגםומה, להםהועילולארבםשישאר
לכםמה, להםויאמראליואותםהרבויקרא. לנסועומזומן

לבבםבתוםהםהלוא, חינםהעגלהבעליעםלהתקוטט
. זהדברעלהסכמתםכיאחר, הנהבאוכפיהםובניקיון
כי, לטובתךזהדברעשינובכוונההנה, רבנו, אליוויאמרו

המביניםהםרבים, וסופריםחכמיםשלגדולהעירפההנה
הקטנהבעיראבל, בכבודךלהיזהרוידעו, וגדולתךחכמתך

מעלתכי. גדולתךיבינוולאידעולאמעטבהאנשיםאשר
כי, יחשבואולייודעומי, לרבשיקבלוהואליהםכתבכבודו

יזהרוולא, סיבהאיזומחמתאתךוגירשובךמאסועירנובני
, העגלהבעלילעיניכןלעשותיעצנוכןעל, כראויבכבודך

מניחיםאנושאיןעד, בעינינוהרביקרתכמהיראולמען
.כראויבכבודךלהיזהרמעתהוידעו, מאיתנולנסועאותך

ליתנהיתברךברצונועלהעת, הקדושההתורהכי:והנמשל
, והצורההחומרמורכביהאדםבניאתלזכותבארץלמטה

, ישראלבעבורהיאהתורהכיידעוכיגםהמלאכיםהנה
הודךתנה"ואמרו, בליבםיופייהלחמודהתאמצוזהכלעם
פןהמלאכיםחשוכי, כןעשותחילהובכוונה", השמיםעל

, יאמרוכי, כערכהיעריכוהלא, האדםבנישיקבלוהאחרי
. למטהשתרדהמלאכיםהסכימומדועחשובההייתהאם
ועלבמצריםעמהםיתברך' השעשההניסיםשכלגםמה

הזהההרעלהאלוקיםאתשיעבדותנאיעלכולםהיו, הים
צורךהיהלא, כךכלויקרהטובההתורהואם. תורתוויקבלו

מיכי, שיקבלוהונפלאותבניסיםאותםולהלהיבלהרהיב
משהבעלותתחילהבכוונה, כןעל. בהיאבהשלאפתי

ובקשו, בולפגועהמלאכיםבקשו, התורהלקבללמרום
היאכמהישראלידעולמען, אצלםשישאירהה"מהקב

וכך, להםניתנהאותםזכותלמעןורק, בעליוניםחמודה
.והדרהבכבודהיזהרו

מתוך מאמר)(



בחסות רשת חנויות

גל פז

מברכים חודש אדר 

ד' חלקים 6:19המולד ביום שישי שעה 

קודששבתשישי ובימים יהיה ר"ח 

מסכומים לא גדוליםגמ"ח

מסופר על עגלון אחד שסיפר, שהיה 

לוקח את הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א 

בנסיעותיו. וכרגיל היה מדבר עמו רבנו 

על תכלית האדם בעולם הזה. העגלון 

שאל אותו במה יוכל לזכות איש פשוט 

כמוהו? ר השיב לו רבנו שיעסוק 

בגמ"ח. צחק העגלון במר נפשו האין זה 

הלא עני ואביון הוא וזקוק לעג לרש? 

בעצמו לקבלת גמחי"ם. הסביר לו רבנו 

במתק לשונו, שאל יחשוב שגמילות 

חסדים צריכים להקים בסכומים 

גדולים, אפשר להקימו בקטנות. ינסה 

לחסוך מהוצאות פרנסתו כמה פרוטות 

לשבוע, וכשיצטרפו הפרוטות לזהובים, 

יהיה לו כבר במה לעזור לשכן עני 

נה לצרכי שבת, והוא יסוד ואה קטובהל

גמ"ח הנחשב בעיני הקב"ה כאחת 

הקופות הגדולות. העגלון סיים 

בשמחה, שמעתי לעצתו וכהיום יש לי 

סכום הגון אשר נאסף אצלי, והנני 

ה בע"ה לעשרות אנשים בני גילי.ומלו

בהשאלהלקבלאפשראימצוות צדקה

"חייםבעל ה"דברימסופר: להרה"ק 

כשהיהספרים,מעטהיוזיע"א מצאנז

אחרים,אצלשואלהיהספראיזהצריך

הכסףכלאחד מבניו:אותופעם שאל

אפילולךנשארולאלענייםנותןאתה

לו השיבלעצמך ספר ללמוד בו, לקנות

בהשאלהלקבלאפשרספרהצדיק:

לקבלאפשראיצדקהשלהמצוהאבל

.בהשאלה

הכנסת אורחים מופלא

י יצחק רבר ""ק אדמומסופר על כ

(יומא דהילולא מקליוולנד זיע"אאייזיק 

לאחר.גורר ברעננהשהתל' שבט)

. ביץבלונגקטנהדירהשכרחתונתו

מטבח, אחדשינהחדרהיהבדירה

')זתיכף לנטילה ברכה (

אם ספק לו אם אכל כזית פת, ואינו יודע )א'

וכבר נטל אם יש לו חיוב לברך ברכת המזון.

מים אחרונים, יטול ידיו שוב כדין נטילת 

ים, ויברך ינטילת ידידים לפת, ולא יברך על

המוציא, ויאכל עוד פת, ויטול שוב מים 

ברכת המזון. (שו"ת קנה אחרונים, ויברך

בושם, ח"א סימן י"ג, ופסקי תשובות סימן 

ב')קע"ט, אות

אם וודאי לו שאכל פת פחות מכזית, ונטל ב)

יותר, אלא ידיו למים אחרונים, לא יאכל

יברך ברכה אחרונה על המאכלים שאכל, 

קנה בושם שם)כל מאכל לפי ברכתו. (שו"ת

שבטשבת קודש כ"ד
הרה"ק רבי נתן דוד (השני) משידלאווצא ב"ר שרגא 

)תרע"ט(יאיר

שבטכ"היום ראשון 
תקכ"א)-הה"צ רבי שבתי (אבי המגיד מקאזניץ 

הגה"ק רבי ישראל מסלנט ב"ר זאב וואלף (תרמ"ג)

שבטיום שני כ"ו
תכ"ז)-רבי דוד ב"ר שמואל הלוי (הט"ז 

-הגה"ק רבי שאול בראך ב"ר אלעזר (גאב"ד קאשוי 
ת"ש)

שבטכ"זיום שלישי 
רבי אלכסנדר סנדר ב"ר אפרים זלמן שור (תבואות 

תצ"ז)-שור 
הרה"ק רבי עמנואל ב"ר ישעי' מפשדבורז (תרכ"ד)

שבטכ"חיום רביעי 
מרחמיסטריווקא הרה"ק רבי מנחם נחום 

ב"ר יוחנן (תרצ"ו)
שבטכ"טיום חמישי 

הרה"ק רבי ישכר בעריש מדאלינא ב"ר יצחק אייזיק 
מזידיטשוב (תרמ"ו)

הרה"ק רבי חנניא יו"ט ליפא ב"ר יקותיאל יהודה 
תרס"ד)-(קדושת יו"ט 

שבטל'יום שישי 
הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין ב"ר משה 

תרפ"ה)-בריסק יהושע יהודה לייב (אב"ד
הגאון רבי נתן צבי פינקל ב"ר משה 

תרפ"ז)-הסבא מסלבודקא 
הגאון רבי ירוחם פישל פערלא ב"ר אריה צבי 

(תרצ"ד)
ר בער כישב"ררבי יצחק אייזיק הרה"ק 

)תש"פ(מקליוולנד

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

יום. קטןומסדרוןמשותףאוכלופינת

יהודיניגשבין מנחה למעריב, אחד

מארץמשולחשהואואמר,לרבי

. לישוןמקוםמחפשוהואישראל

נראיתאיךליהודיהסבירהרבי

הוא, הוסיףזאתועם, שלוהדירה

למצואאפשראיךהרבניתעםיבדוק

הרביאמרמעריבאחרי. פתרון

יכולוהוא, מסכימהשהרבניתליהודי

אתהוציאהרבי. בביתםלישוןלבוא

האוכלמפינתוהכיסאותהשולחן

אך.לאורחומזרןמיטהשםוהעמיד

אתוראההביתההאורחכשנכנס

הרביעלכעס, האוכלבפינתהמיטה

אני?! אורחיםהכנסתנקראזה: "ואמר

הלךהרבי!".במטבחלישוןמסכיםלא

החליטוויחד, הרבניתעםלהתייעץ

והרבי, השינהחדראתלאורחלתת

בפינתלישוןילכו' שתחיוהרבנית

לישוןנכנסהאורחואכן. האוכל

לישוןנשארווהם, השינהבחדר

, שחרהבעלותויהי. האוכלבפינת

והרבי,למקווהלצאתרוצההרבי

לתפילתהאורחאתלהעירמנסה

חדרדלתעלדופקהרבי, שחרית

לאחר, עונהואיןקולאין, השינה

אתלפתוחהרביהחליטדקותמספר

האורחלהפתעתוו, השינהחדרדלת

לבושםמסתכלהרבי. נמצאאינו

שםישנולאכאילומסודרתשהמיטה

מדרשולביתמיהרהרבי.בלילה

אתושאל, שחריתלתפילת

אתראהמישהוהאםהמתפללים

אףאבל, אתמולכאןשהיההאורח

האיש! אורחראהולאשמעלאאחד

. לפלאויהי, נעלם

אליהוהיהלאזההאם, נשאללימים

זכההקדושאבי: "הרביענה? הנביא

סוכותחגבלילהנביאאליהולגילוי

בקשהממנוביקשואף, בסוכהכשישן

".לבקשזכיתילאאני, שהתקיימה



 

 

 

 

 

 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
 

 

החולה התרגש וראה בכך אות משמיים המאמת 
את חלומו. הוא הגיע לקרון ומצא את ה'חפץ חיים' 
מתפלל. לאחר שסיים, ניגש החולה וסיפר לרב על 

 מחלתו ועל החלום.
 

ישראל  -י יתן לך ברכהה'חפץ חיים' הזדעזע: "מ
מאיר?! האם אתה סבור שברכתי תעזור? הרי 

בידי שבת  -אתה יודע בידי מי מסורות הברכות
קודש! השבת התברכה בידי הקב"ה והיא מקור 

 הברכה". 
 

"מדוע תבקש ממני ברכה?". לאחר מכן הוסיף: 
"אם תשמור שבת כהלכתה ותקבל את ברכתה, 
יאציל לך גם ישראל מאיר ברכה". האיש תמה על 
דברי ה'חפץ חיים'. הרי הוא מקפיד על שמירת 

 השבת כהלכתה. 
 

המשיך ה'חפץ חיים': "התבונן במה שכתוב 
ה ָכל ְמָלאָכה  ה בתורה: "ֹלא ַתֲעשֶׂ ָך ּוִבְנָךַאתָּ " ּוִבתֶּ

. לא מצאנו אזהרה שכזו בכל התורה! )שמות כ, ט(
אזהרה זו לא נאמרה לגבי איסור אכילת בשר 

אתה ובנך. רק לגבי שבת  -וחלב או הנחת תפילין
 נאמרה". 

 

"בשבת האב אחראי על בניו. אומנם אתה משמר 
את השבת, אבל בנך נוסע בשבת ואף מתפרנס 

יפסיק לחלל את  מחילולה. אם תבטיח שהוא
השבת, הרי שאברך אותך ובעז"ה תתרפא". כך 
היה. האב הבטיח והבן הפסיק לחלל את השבת 

 והוא התרפא.
 
 

 ה'תשפ"א שבט כ"ד
 

יתרופרשת   

ש ַׁ רָּ   תַהַשבָּ ת ִבְרכַ ַׁ-ִַׁיְתרו ַׁתַׁפָּ

 

 בגו"רהצלחה 
 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

 אפרים וב"ב רונן אברהם וב"מ            קסירר
 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      

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

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

 מית ומרדכי חיים דויטש וב"ב שול
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 בן יהודית דרור בן סופיה               דוד עומרי

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה

 טובה סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת
 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     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 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

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

 בריאות ואריכות ימים  -ן פרחהמרדכי ניזרי ב
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

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

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 בת אורלי            אפרים בן שרה שירה שילת

 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

 משה בן נזימה     
 בנימין בן יקוט    עינת בת רחל ברכה            

 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

 מרים מיכאל יהודה בן  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

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61:59 

בעיר זטיל שבליטא היה בחור יהודי ממשפחה 
טובה. לפרנסתו קנה מונית והסיע נוסעים 

 מתחנת הרכבת לעיר ובחזרה.
 

עם הזמן התחיל להסיע נוסעים עד זמן כניסת 
השבת והקדים להוציא את השבת. לבסוף אף 
חילל שבת בפרהסיה ל"ע. רב העיר, הרב זלמן 
סורוצקין, קרא לו לשיחה, נזף בו והתריע בפניו 

 במלוא החומרה על כך. 
 

הבחור הבטיח להיטיב את דרכו, אך לשווא. 
ת גופו. אביו, היה אדם חולני שהיה עסוק בצרו

 הוא העלים את עיניו ממעשי בנו.
 

יום אחד הרב זלמן היה בוילנה בכנס רבני ליטא 
בענייני חינוך. ה'חפץ חיים', רבי חיים עוזר 
 גרוז'נסקי וגדולי ישראל נוספים השתתפו בכנס. 

 

כשעמד לחזור לעירו, התברר לרבי זלמן 
שה'חפץ חיים' נוסע איתו באותו קרון רכבת 

אדין. ר' זלמן הביט בעד חלון בדרכו חזרה לר
הקרון והבחין לפתע באביו של נהג המונית, 

 כשהוא חבוש ומדדה במקלו לעבר הקרון.
 

הרב שאל לשלומו ובירר אם רופאיו בוילנה 
מרשים לו לשוב לביתו. "לא", ענה האיש, "טרם 
החלמתי ואיני שב לביתי. ברצוני לנסוע ברכבת 

 זו לראדין אל ה'חפץ חיים'."
 

שאל לפשר נסיעתו והאיש הסביר: "חלמתי  הרב
הלילה על סבתי שנפטרה לפני זמן רב, כשהיא 
קוראת לי: "מדוע אתה נמצא כל הזמן בבתי 
חולים?! לשווא אתה מחפש רפואה אצל 
הרופאים. סע אל ה'חפץ חיים', התברך מפיו 
ותתרפא ממחלתך!". החלטתי לשמוע בקולה 

 וכעת אני בדרכי לראדין".
 

מם לשמוע את החלום ובישר לאיש כי הרב השתו
אינו צריך לנסוע לראדין מפני שה'חפץ חיים' 

 נמצא על הרכבת. 

ת" ת ְלַקְדׁשֹו זָּכֹור אֶּ  )שמות כ, ז( "יֹום ַהַשבָּ

 

 

 פניני עין חמד
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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
 

 

 

 

בן דליה אפרת  להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

61:34 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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61:49 

 

 



 

 

 

 גוי שהכין דייסה  או פסטה עבור ישראל האם יש בהם בישולי גויים?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
ראיתי שהעלה להלכה כדברינו  הערות:דייסה, שהכינה גוי עבור ישראל, אין בו משום בישולי גויים, היות ולא עולה על שולחן מלכים. 
ם כתושים וכיו"ב אין בהם בישולי גויים. בספר 'אהל יעקב' )עמוד ר(. וכן העלה בספר 'פת בג המלך' )עמוד פח( שדייסה העשויה מחיטים או שעורי

ן ומה שכתב בשו"ת 'דברי דוד' ח"ד )סימן יח( שבזמננו אין הדגנים נאכלים חיים, ויש בהם בישולי גויים. ע"ש. אחר המחילה, העלים עינו שאי
 מאכל זה עולה על שולחן מלכים. 

 

בבישולו איסור בישולי גויים. באופן שבישול הפסטה פסטה מוגשת היום במסעדות, ואף שמוסיפים שם גבינות וכדומה, יש 
 ואת הגבינות המותכות והחימום עושים על ידי ישראל, מותר. -נעשית על ידי ישראל 

 

 )ישנן קהילות חסידים שאוכלות פתיתים בליל שבת(.פתיתים, יש להסתפק, אם נחשב עולים על שולחן מלכים וראוי להחמיר. 
 

ית, ואופן הכנתם נעשית על ידי שפיכתם לתוך מחבת או למכשיר מיוחד ללא שמן, כגון: וופל בלגי, מיני מאפה שהם בלילה נוזל
יש להתיר, שהגוי ישפוך את הבלילה למחבת אף לדעת בני ספרד. אולם צריך, שההדלקה תהיה על ידי  –בלינצ'ס, פנקייק 

 ואינם מטוגנים בשמן עמוק, דינם כאפיה ולא כתבשיל.היות ואפשר לקבוע סעודה על מאכלים אלה ]ברכת המזון[  הערה:ישראל. 
 

מנה חמה ]אבקה מתובלת ומבושלת המיוצרת בישראל, הנאכלת על ידי עירוי מים חמים לתוכה והמתנה כמה דקות[ כאשר גוי 
בת כנאכלת כמות פאלק' )עמוד רחצ( העלה להקל, מאחר והמנה חמה נחש -בספר 'בישול ישראל מקורות:עירה עליה מים רותחים, מותר. 

שהיא משום שאפשר להוסיף עליה מים קרים או פושרים ולהמתין כמה דקות. ולדעת אאמו"ר שליט"א יש להקל בזה, מאחר שאינה עולה על 
סבאג ני"ו שולחן מלכים. ועוד נלע"ד מה שהעלו מקצת פוסקים, שבעירוי אין דין איסור בישולי גויים ודינו נזכר לעיל. וכעת הראני ידי"נ הרב נסים 

 שכן העלה בשו"ת 'דברי בניהו' ח"ו )סימן כח(, שיש להקל מחמת שאין בעירוי דין בישול. 
 

 אורז רגיל שבישל גוי, יש בו איסור בישולי גויים. שהרי האורז עולה על שולחן מלכים ואינו נאכל כמות שהוא חי. 
 הגרי"ח ב'בן איש חי' )ש"ב חקת אות י(. מקורות:

 

ן פריכיות אורז, שעולות על שולחן מלכים בזמן הסעודה או פצפוצי אורז שנאכלים עם חלב על מנת לשבוע ולא וכן הדין לעניי
ספר 'בין ישראל לעמים' )פ"ג הכ"ט( כיוון שדין קליה כדין בישול,  מקורות:כקינוח, יש בהם בישול גויים. והמיקל יש לו על מה שיסמוך. 

מזונות, ואינו דומה לקליות שאינם נאכלים אלא לתענוג. אולם ראיתי בשו"ת 'תשובות והנהגות' ח"ה  ובאים להשביע את האדם ונאכלים כתחליף
)סימן רמט( שכתב: בחוץ לארץ התירו דגני בוקר היות ואינו עולה על שולחן מלכים. ונאמר לי ע"י משגיח בד"ץ עדה החרדית במפעל לפרכיות 

עת הספרדים. ולכאורה הלכה זאת צל"ע היות ואופן הכנתו ע"י ששוטפים ומסננים את האורז אורז, שהם מקפידים בהם על בישול ישראל אף לד
במים ומשאירים אותם לינת לילה, ולמחרת אופים את האורז ע"י סיר חשמלי בצורת צלחת וע"י החום האורז מתייבש ומתנפח. ואין זה דרך 

 איסור. ויל"ע. בישול, היות ואין בו מים ואש ממש, ואם כן נראה, שאין בו כל
 

 

וכך סיפר: יום אחד, כאשר  להלן סיפור מופלא, אותו סיפר הגאון רבי חיים ברים זצ"ל על הזכות העצומה של עמל התורה.
שמעתי קול בכי גדול מאוד. נבהלתי והתקרבתי לשמוע,  התקרבתי לביתו של החזון אי"ש, כדי ללמוד תורה מפיו הקדוש,

 נשמע מחדרו של הצדיק.  ונוכחתי לדעת, לתדהמתי, שהבכי
 

לי, שזה עתה הגיע בשורת איוב, שהגאון הגדול רבי ברוך  שאלתי את בני ביתו: "מה קרה? מדוע הצדיק בוכה?". הם השיבו
התפרץ בבכי לבית עולמו )בשנת ה'ת"ש(. הם סיפרו שהצדיק אף קרע קריעה בבגדו,  בער ליבובייץ, ראש ישיבת קמניץ, נפטר

 ואף אחד לא הצליח להרגיע אותו.  נורא,
 

אל הקודש פנימה. כשראה אותי הגאון, אמר לי בעיניים  המתנתי מספר דקות, עד שהבכי נרגע מעט. בשלב מסוים נכנסתי
שנים עלה הרשע הנאצי ימ"ש לשלטון )בשנת ה'תרצ"ג(. כולנו יודעים, כי התוכנית שלו,  אדומות מבכי: "אתה יודע שלפני שבע

 היתה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים!". 
 

שמעון שקאפ  החזון אי"ש, "הייתי רגוע ושליו. שכן, היה ברור לי, שעמל התורה של רבי ברוך בער ושל רבי "עד עכשיו", המשיך
עם הפצצות הנוראות שלו ושל חייליו. היה  שיבה של מעלה באותו זמן( לא יתנו לארור הזה לזוז)גם הוא נפטר והתבקש לי

עכשיו אני מפחד! רבי שמעון איננו ועתה נפטר גם רבי ברוך בער ומי יגן  אבלברור לי שהוא לא יוכל להזיק לכלל ישראל. 
השניה, והתרחשה  מר. בשנה זו פרצה מלחמת העולםצדק החזון אי"ש בחששותיו, וידע היטב מה שא ". ואכןעל כל אירופה?!

 התורה. השואה האיומה בכל עוצמתה, ולא היה מי שיגן על עם ישראל בכוח עמל

 
 
 

  

כָּה    ק ט"וֵחלֶּ  -ם גֹויִ י ִבשּולֵ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַבֲהלָּ
 

 
 

ק  -  לָּ  י"דחָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ּה לָּ  התֹורָּ ל ׁשֶּ  ֲעמָּ
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 בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה. צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 258-4389266 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

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

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(.יינדל פינקל מרת קר בתו:זיווג שני(.  -)בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה מיום  26בגיל  יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתהס

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

 

ה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיוון שאכלה כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש ל
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש להסתיר  ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעים.מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 
ו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת ההרינג מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים הי

 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 אחד, א

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

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

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

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

 

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

)עיירה הסמוכה בשומיאץ  (2986)נולד בשנת ה'תפר"ד  -הגאון הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל

כבר בילדותו נודע בשקידתו העצומה. כאשר אמו חלתה בטיפוס,  לסמולנסק בברית המועצות(.
'. שם למדו תורה נשלח עם אחיו ר' גרשון לדודתו, מרת רבקה צביה פז, בעיר קלימוביץ

השיג אביו רישיון יציאה  (2936)בסתר אצל הרה"ג ר' מרדכי אליהו שניאור. בשנת ה'תרצ"ד 
לארץ, והם הפליגו מאודסה לארץ. לאחר כחצי שנה קבע אביהם את מושבם ברמת השרון. 

 (2968)הם ישנו על הרצפה. בשנת ה'תש"ב  )במקור שימשה כלול תרנגולים(.הוא שכר דירה 
האחים לישיבת לומז'ה לחבורת הרה"ג ר' שמואל רוזובסקי. כאשר הוקמה ישיבת  נשלחו

הם הצטרפו לקבוצת מייסדי הישיבה והיו בין ששת  (,2966)פוניבז', בחורף ה'תש"ד 
נפטר אביו ורבינו התמנה לרבה של רמת  (2952)התלמידים הראשונים. בשנת ה'תשי"א 

מונה  22-ועמד בראשה. בשנות ה ין מובשוביץ()עם ר' בנימ השרון. הקים את ישיבת השרון
התמנה לראש ישיבת ( 2929)רוז'ין בבני ברק. בשנת ה'תשמ"ט -לראש ישיבת 'כתר ישראל'

מחנה אברהם בבני ברק. בהמשך התמנה לרבה של שכונת נאות יוסף -חוג חתם סופר
 בצפון בני ברק, במקביל לכהונתו ברבנות ברמת השרון. 

 

ראה ברמת השרון. שימש כנשיא הישיבות 'תפארת משה' בבני ברק עמד בראש כולל להו
-ו'מאור יעקב' ברמת השרון. שימש כדיין וישב בהרכב הגבוה עם הרה"ג ר' קרליץ בבני

ספר הרמב"ם ברמת השרון שהחזיק ת"ת לבנים ובית יעקב לבנות. -ברק. עמד בראש בית
עמד בראש ארגון 'רשת יזם את הקמת רשת הגנים והמעונות החרדית ברמת השרון. 

)עמותה יזם את הקמת 'מאורות השרון'  (2994)שיעורי תורה' ברמת השרון. בשנת ה'תשנ"ו 

)מרכז יזם את הקמת 'אחים לצרה'  (8222), ובשנת ה'תש"ע להשאלת ציוד רפואי ופעילות הצלה(

בעל  גאון בנגלה ובנסתר. רבים פנו אליו ונושעו. סיוע למשפחות האבלות במהלך השבעה(.
שנים. ציונו בבית העלמין הישן  93-חי כ (.8222)כ"ז בשבט ה'תשע"ז -נפטר ב הקודש.-רוח

ברמת השרון בחלקת משפחתו. ספדו לו הרבנים הראשיים, הגאונים הרב יצחק יוסף והרב 
 דוד לאו. 

 

  )מצד האם(:סבא  )מח"ס בן אריה על הש"ס(.ר' ירחמיאל גרשון  )מצד האב(:סבא 
מרת מרים.  אמו: .ר' צבי יהודה אביו:)רבה של מלסטובקה(. ר' מרדכי שלמה מובשוביץ 

מרת  בת ר' מרדכי שמואל קרול, רבה של כפר חסידים(, -זיווג ראשוןמרת חיה שולמית ) נשותיו:
 )זיווג שלישי(.מאירה לואיס  מרת אחות אשתו בזיווג ראשון(, -)זיווג שנימינה 

 
 

)רבה של הגאונים הצדיקים ר' מרדכי אליהו שניאור, ר' שמואל רוזובסקי, חזון אי"ש, ר' אליהו אליעזר מישקובסקי  מרבותיו:

ר'  )ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק(,הגאונים ר' אפרים דב לנדו  מתלמידיו:)הסנדלר הקדוש(. ר' משה יעקב רביקוב  כפר חסידים(,
)רבה של שכונת גילה בירושלים(. ר' אליהו שלזינגר  )ראש ישיבת עטרת חכמים בחולון(,ר' חיים רבי  )רבה של אריאל לשעבר(,שלום נגר 

)ראש  ר' אברהם שאול)ר"מ בישיבת וילקומירר לצעירים(,  ר' צבי יהודה רק(,ב-)ראש ישיבת חמד לצעירים בבניר' מרדכי שמואל  ילדיו:

)ראש ישיבה ר' יוסף שלמה  עטרת מאיר באשדוד(, אש ישיבת)רר' חיים  )ר"מ בישיבה לצעירים מודיעין עילית(,ר' ברוך  ישיבת בני ראם(,

 מרת מרים, מרת רבקה. )ר"מ בישיבה לצעירים באלעד(, ר' יצחק  לצעירים באלעד(,
)ר"מ בישיבת ר' יקותיאל פישל  רב קהילת ברסלב בחריש(,ר' דוד ברנד ) )ר"מ בישיבת קמניץ בירושלים(,ר' זאב אריה ויסקי  חתניו:

על חמישה חומשי  -בעקבי מנחת חינוך• מספריו:)ראש מוסדות 'מרכז תורני רמת השרון'(. ר' משה ראם  רינה של תורה בכרמיאל(,
חיי •מאמרים בהלכה  -בעקבי יעקב•על פרשת השבוע  -גאון יעקב•שיחת בין השמשות •על פסח  -בעקבי ההגדה•תורה 
 -בעקבי הכתובים•על מגילות אסתר ורות  -בעקבי המגילות•על הש"ס  -שיעורי הגר"י אדלשטיין•עובדות והנהגות  -יעקב

 על ספר איוב.

: לפני מספר שנים נולד לי ב"ה בן. התלבטנו בבית, באיזה שם לקרוא לו. התלבטנו בין מספר שמות. אשתי חפצה בשם יפר הרב יצחק זמלס

הרי אשתך רוצה את מסוים. הלכתי אל הרב כדי להתייעץ איתו. הצגתי לרב דף עם מספר שמות שיחליט. מיד הצביע על שם מסוים ואמר: "
 ". כמעט התעלפתי לשמע הדברים. מניין לרב הדיון שהתחולל בביתנו?חפצההשם הזה, אז תקראו לתינוק במה שאשתך 

חד המפורסמים בין ראשי הישיבות שהגיע לנחם, סיפר, שמדי ערב יוה"כ היה מתקשר אל רבינו ומבקש ממנו סליחה ומחילה. אוזניהם של א

הישיבה לבקש מחילה מרבינו. ראש הישיבה סיפר: "כל  המוני המנחמים, שהיו במקום באותה עת, ביקשו לשמוע, על מה ולמה היה צריך ראש
 . "פעם כשאביכם חשב, שבחור מקהילתו ראוי ללמוד בישיבתנו, הוא היה מתקשר אלי, ומבקש, שאקבל אותו

 

בחור אומנם התייחסנו לכל בקשה שכזו במלוא הכבוד וההערכה, ביודענו את גדלותו של המבקש. אבל היו מקרים שלאחר בירורים נודע, שה"
אבל אבא שלכם לא ויתר לי וניסה ושוב ניסה. גם לאחר שאמרנו את איננו מתאים כלל לישיבה. לא הייתה לנו ברירה אלא להגיב בשלילה. 

כך חזרו הדברים על עצמם  'אבל זה הבן שלי, איך אני מסוגל לוותר לכם?!'. ה'לאו' בצורה נחרצת, אבא שלכם אמר נרגשות בטלפון:
כיפור לבקש ממנו -אם התברר, שהבחור אינו מתאים, אני משיב בשלילה. זו הייתה הסיבה שהתקשרתי בערב יוםמדי פעם בפעם, ו

 . "מחילה
 

שנה אחת, אביכם לא הסכים להרפות ממני, עד שאמרתי לו: "אתה יודע מה? אני אעביר לך את רשימת הבחורים שהתקבלו, ותראה שבתוך 
ין ממש; ואז תחליט את מי אתה רוצה שאקבל, את הנכד או את הבחור מרמת השרון". 'לא הייתי הרשימה יש גם את הנכד שלך, בחור מצטי

אבא שלכם הורה לי מיד להוציא את הנכד, ולקבל את הבחור השני' בהטעימו: "הנכד צריך להמתין שניה נוספת', סיפר ראש הישיבה; '
 ".לא בטוח -מרמת השרון שלי ימצא ללא ספק ישיבה אחרת, שתרצה לקבל אותו. אבל הבן שלי

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלְׁשֵטיין זצ"ל – ִראׁשֹוִנים ְכַמְלָאִכיםִאם  ַרב יֲַעקֹב ָאדֶּ אֹון הָּ ַהגָּ  
 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

ביקשה לברר, כשדמעות  – מה 'פתח לכם את הדלת'?
 רדות על לחייה...יו

 

הגב' וייס האזינה לדברים. מי כמוה יכולה להזדהות עם 
הכאב. להבין עד כמה הוא קשה ומיהרה לחזק את שכנתה 
ולעודדה. "אבל אם את שואלת אותי מה עשינו, אספר לך 

 הכול בגילוי לב". 
 

"ובכן, התינוקת הזו היא לא שלי, היא של 'תוספת שבת'. לא 
אם תשמעי זכיתי בה עד שאימצתי את 'תוספת שבת'. 

הצטרפי אלי, לקבל על עצמך תוספת שבת,  -לעצתי 
 ".ולחזק אחרים בעניין זה!

 

גב' זכריה לא היתה זקוקה לעידוד נוסף. היא החליטה מיד 
היא ובעלה  ומאותה השבת, לא רק שהקדימלהצטרף. 

בכל הכוח  ופעל םלקבל את השבת בעצמה, אלא אף ה
להפצת בשורת הקדמת קבלת השבת, במלוא העוז 

 והעוצמה...
 

וכך, לצד הגב' וייס גם גב' זכריה הצטרפה. מודעות ניתלו, 
עלונים חולקו, בני המשפחה התחזקו בעניין. הגב' זכריה 

 עד שנאלצהפעלה במלוא המרץ למען המטרה העילאית. 
 להפסיק גם היא במסיבות משמחות במיוחד. 

 

לאחר שלוש עשרה שנים של המתנה וציפייה, בחודש אייר 
ה'תשע"ה, זכו בני הזוג זכריה לחבוק בסימן טוב ובמזל 
טוב זוג תאומות, תינוקות קטנטנות ורכות, שהבכי שלהן 

 היה המנגינה המתוקה ביותר בעולם... -
 

שלוש ילדות קטנות.  בשכונה אחת, מסתובבות להן עכשיו
ילדות של 'תוספת שבת'. הבת של משפחת וייס, 

 והתאומות של משפחת זכריה. 
 

הבת של וייס גדולה מהתאומות בכשנה וחצי, אולם יש משהו 
הדקות היקרות הללו, העוצמתיות שמאחד את שלושתן: 

 ביותר בעולם, הדקות של 'תוספת שבת'. 
 

 -ות. בד בבד דקות נפלאות וקסומות, מרוממות ומענג
דקות שפותחות שערים סגורים. שלוש בנות, כולן בדרך 

 נס של הזכות 'תוספת שבת'...
 

הרב אשר מספר, כי קיבל את הסיפור משתי המשפחות 
בעצמן אשר הן חוו את הנס העוצמתי וזכו להיות הורים. 

עשרה שנים ואילו המשפחה -משפחה אחת לאחר אחת
ות קבלת תוספת עשרה שנים. בזכ-השניה לאחר שלוש

 שבת. 
 

הסגולה עובדת, בדוקה ומנוסה, פותחת שערים ומעניקה 
אושר. גם אתם יכולים לזכות בה! אם רק תחליטו להקדים 

 ולקבל את פני שבת המלכה.

 

 תַהַשבָּ ת ְזכּו

 

על ' פניני פרשת השבועסיפר הרה"ג אשר קובלסקי והובא ב' 
כוחה של תוספת שבת, אשר ביכולתה לשדד את הטבע 

 ולהלן הסיפור מפי בעלי המעשה:
 

לפני מספר שנים, הטלפון בגמ"ח 'תוספת שבת' צלצל. על הקו 
מנת היתה גב' וייס. אישה שניכר בדיבור שלה, כי הצער 

 חלקה. 
 

אט פתחה את ליבה וסיפרה, כי בימים אלה חלפו עשר -אט
לנישואיה. אולם לצערה הרב עדיין לא זכתה לפרי  !שנים
  בטן.

 

רבות שעשו. בקול שבור ומרוסק סיפרה על ההשתדלויות ה
לכמה רופאים מומחים בעלי שם הלכו, כמה סגולות קיימו, כמה 

הלכו לצדיקים גדולים  התפללו והתחננו אצל שוכני עפר.
 בעבורם. ננעלו אך נראה, כי שערי שמיים וביקשו מהם ברכה. 

 

'תוספת שבת', הציעו לה: הקדימי את  -בגמ"ח, כשמו כן הוא 
קבלת השבת. המוקדנית הקריאה את הציטוט מדברי רבינו 

כי הקדמת קבלת השבת, וחיזוק יהודים האר"י הקדוש, 
זו סגולה בטוחה ומנוסה  -נוספים להקדים לקבל את השבת 

 זרע בירך ה'.  -לזכות בילדים 
 

ההבטחות של המקובל האלוקי גב' וייס שמעה את הדברים. 
רבינו האריז"ל חדרו לליבה. היא החליטה לזכות את הרבים 
בעניין הקדמת קבלת השבת. בנוסף החליטה שהיא ובעלה 

 יקדימו את הכנסת שבת המלכה.
 

היא קיבלה לביתה חומרי פרסום בעניין ועלוני חיזוק. במסירות 
ובהתנדבות עילאית החלה לפרסם את הדבר בכל מקום 

 פשרי. א
 

רבים זכו להצטרף למשפחת 'מקדימי קבלת השבת' הודות 
לפעילותה. היא המשיכה לפעול במלוא המרץ, עד שנאלצה 

 להפסיק את פעילותה הברוכה. 
 

בסימן ובמזל טוב, גברת וייס ילדה בת. תינוקת חמודה 
וחיננית שנולדה לאחר למעלה מעשור של ציפייה ואכזבה. 

וייס ובעלה הפכו להיות הורים בחודש אלול ה'תשע"ג גברת 
 כשהיא חובקת בזרועותיה תינוקת קטנה. 

 

בשכונתה של הגב' וייס, מתגוררת משפחת זכריה. ערב אחד 
הגב' זכריה, לבוא ולשוחח איתה. כשהגיעה  -ביקשה שכנתה

 לביתה פתחה את סגור ליבה
 

פרצה הגב' זכריה בבכי.  -"מה עשיתם? את חייבת לגלות לי!" 
". היא תם לאחר יותר מעשר שנות המתנה?איך נושע"

עשרה שנים שאני ממתינה, -שתיםהוסיפה בקול מיוסר: "
 ". לפרי בטן מצפה ומייחלת

 

בעלי ואני עשינו את כל השתדלות אפשרית. 'הפכנו את "
העולם', ובכל זאת אנו עדיין ממתינים. איך אתם זכיתם? 

          ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל            מורד בן שושנה ז"ל  מאיר      הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

שרה בת נרקיס ע"ה                  ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר' עוליאל

"ל צז שאול בן סילביהר'              נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אסתר אביחי בן               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
               שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה                                    ז"ל  בן מרים נוסרת יוסף                      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

                                 בר סעדה ז"ל רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
             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            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
    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   בת נעימה ע"ה                                                            אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה
                                   

 לע"נ

 תנצב"ה
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יתרו פרשת - הפרשה àבאר 

יתרו פרשת

באמונה לחיות טובה' 'עצה – עמך אלוקים ויהי  איעצך

ïúùøôá(èé çé)íé÷åìà éäéå êöòéà éìå÷á òîù äúò' ,

íé÷éãö åøàéáå ,'êîò÷"äøä íùá ,åøúé úåáà úøåú)

(ò"éæ ùèéååàëòìî ìëéî 'øíãàì 'äáåè äöò' åðãîì ïàëù,

ãéîúù Y äòùå úò ìëì äãéçéä 'äöò'ä àéäåíé÷åìà éäé
êîòëá ,ãéîòé äðåô àåäù äðéô ìëá ,øáã ìëáå ïéðò ì

àåäå åéìò áöéð 'ä éë øåëæéå ,åéðéò ãâðì íé÷åìàä úà

åéúåøå÷ ìëå ,åéúåìåòôå åéùòî ìë úà ÷åã÷ãá ïååëî

.åúìåæ ñôà éë ,ãáìá 'ä úàî ìëä åéìò úåàáäå

ïëàåéë ,äðåîàäî øúåé äáåè äöò ïéàäãé ìò ÷ø
íéîéòðáå áåèá íãàä 'äéçé' äúåëæáåאàìá éë ,

ìë ìò úåâàãå íééù÷ íéàìî íãàä ééç ìë äðåîàä

ùôðäå óåâä úåàéøáå äñðøôä úâàãî ìçä ,ìòùå ãòö

טובהא. בעצה  'ותקננו התפילה במהות לבאר זי"ע בונים  רבי הרה "ק בשם אומר היה  זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי הרה"ק 

היא עליו  הבא מאורע  ולכל סתום' 'מבוי לכל  וענין, דבר לכל  טובה העצה  כי שאומריםהאמונהמלפניך', וכמו  ,

אמונה ב'פיוטים' ויאמינו)עצתו  ד "ה  בשלח הרי "ם .(אמרי

עוד  כל  והנה, בעיקום, דבר כל  רואה והיה ר "ל  בעיניו שלקה כפרי לאיש  זי"ע , חיים' ה 'חפץ  הגה"ק  המשיל וכבר 

העקומה  בראייתו נזק כך כל  היה  לא הם  אחת קומה בני הבתים שם  הקטן ב'כפר' גדולה ששהה סכנה  בזה  ראה  לא (כי

מעט ) עקום הבנין  אם בעלי כ"כ ורמים גבוהים בניינים תילם על  עומדים  שם הגדולה, לעיר הכפרי נקלע  אחת פעם ,

קול להרים  החל  מיד רגע, בכל ליפול  ומטים עקום עומדים הבניינים כי לו  נדמה היה מומו ומחמת הרבה , קומות

שברי  תחת בחיים בעודכם  תקברו שמא הסכנה גדולה כי והימלטו... נפשותיכם על  חוסו ישראל... בני אחינו  זעקה,

נעשה אשר  כל  הבין אשר אחד חכם  שם היה בטרם ... לנוס נחפזו  העם והמון מאוד עד  הבהלה  ותרב  הבניינים,

שאינו דעה  כחסר עליו והביטו דבריו על  תמהו הכל  עיניים, רופא מהרה נא והחישו מעמדכם  על  עמדו  בקול , וקרא

המשיך  הלה  אך הבניין... ומתמוטט מעט  כשעוד כזאת צרה בעת עיניים רופא יועיל  מה כי עצמו , להציל  ממהר 

מום בעל  הלה  כי ומצא' 'פשפש  'הכפרי', עיני את ובדק  עיניים רופא הגיע  לבסוף  צריך ', אני עיניים 'לרופא בשלו

העולם בני כל והנמשל , וטעות. בעיקום הכל רואה  שזה אלא בשלום , עומד מקומו על  שהכל  לכולם והתברר  הוא,

ולילה,רצים ראייתםיומם  הללו כי  העולם בני שיבינו תחת והנה , שטויותיהם, משאר וכיו"ב פרנסתם אחרי ברדיפה

והבטתם אלו  של שראייתם  מפני אלא אינו זה שכל  מבינים ואינם  אחריהם, לרדוף  כן גם המה ממהרים  – עקומה 

ממעל  מונהג הכל  ממילא כי זוכרים כשאינם  – הוא בעיקום העולם  מעשי הםעל הם ובאמת 'עקום', שהעולם חושבים (הם

'העקומים) כי היטב יווכחו ואז  האמונה, באור  עיניהם  את לפקוח  אלא להם  אין דולקת,ישר , בירה כאן אין ה '', דבר 

וברחמים . בחסד מתנהל  והכל

מסוכנת קשה , מגיפה  ל"ע פרצה שם העיירות, באחת שהיה מעשה נספר זה פוניםומדבקת בענין הכל והיו ל "ע ,

מי  היה  ולא למשכב ונפל נדבק הרופא גם  של "ע עד אותם, מרפא והיה גדול  מומחה בס "ד שהיה  העיירה לרופא

כשהיא  ואם עיר  להשאיר אפשר אי שהרי אחרת, מעיר  מומחה רופא והביאו העסקנים מיהרו העיר, בחולי שיטפל 

מספר, אין עד  החולים רבו כי כולם, את לרפא הרופא בידי  סיפק  היה לא הכאב לגודל אך במגיפה, מתבוססת

תחילה נשלח  הבה  שוטים , ואמר, אחד 'חכם' נענה כזאת, צרה בעת לעשות מה  כדת עצה, לטכס  העיר עסקני ישבו

השנים 'טובים ובוודאי רופאים, שני כאן  יהיו כי שנים' 'פי נרוויח יתרפא ומשזה העיר, רופא לבית החדש  הרופא את

האחד'... מן

בניו או הוא בו, נוגשים והנושים  בחובות הוא מסובך  בידו, 'בעיות' כשרשימת האיש  לו  מהלך  לדידן, והלימוד

השווער עם והאברך ה'משגיח' עם  הבחור שכניו, עם ושם השותפים  עם  מסוכסך  הוא כאן בשידוכים , מעוכבים

ישכיל , אך אם ומכאובו, בנגעו איש  איש ועובדיו... הבוס  בין בוערת להבה אש עצמו ,או... הרופא  את וירפא  יטפל 

ומכאוביו, נגעיו כל  יתרפאו  וממילא  בלבבו האמונה  את ויחזק יתקן  העולםכלומר, כל  על  יביט  אמונתו בתיקון כי

אפילו)Glasses(ב 'משקפיים' מזיזים  אינם אלו כל  וישכיל  יבין וסובביו , העולם כל על  ולהתלונן  מלטעון יפסיק אחרות,

מזיקו זה כי  לעצמו שדימה  הנפוח מהבלון  יצא ה'אוויר' כל  אז  יהיה ... וכך יקום שכך ה' ציוה לא אם  קטנה אצבע 

וכו '... וכו' עושה וזה 



יתרו פרשת - הפרשה באר  á

äååàú äàð÷î ìáåñ àåä ãéîúå ,á"åéëå íéðáä ìåãéâå

çô÷î åà å÷éæä åà åá òâô éðåìô éë åì äîãð ,ãåáëå

âàåã øéãúå ,åúñðøôבøçàìå øçî ìòå íåéä ìò àåä

ïéîàîä ùéàä ïëà .åúñðøô é÷ñò ìò ìäåáîå ãåøèå ,ïîæ

âåàãì åì äî éë ,ùôðä úååìùáå äçîùá àìî àåä éøä

íìåòä úà 'ìäðî' ä"á÷äù òãåé àåä éøäåגäùåòå äùò ,

יב)בפרשתןב . זי"ע (כ יששכר' 'בני להרה "ק מצינו נוראות תרצח', 'לא הדיבור), חלק לד, מל"ת פיקודך, הדאגהכי(דרך 

מצוהוהצער במקום תרצח'...כשאינה ד'לא מאביזרייהו זה  בכללהרי נמנה  להיות להיכנס הרוצה הוא ומי

ל "ע . המרצחים 

בפרנסהג. הקשה מצבו על לפניו ותינה רבו, אל שנכנס  זי"ע  מזלאטשוב מיכל  רבי הרה "ק מחסידי בחסיד  מעשה 

עבורו שיכתוב הרבי , לפני שטוחה  בקשתו כן על  החשוב, בנו  נישואי לפני עומד הוא אשר הזאת לעת ובפרט 

חיותו כדי הגונים  סכומים – לרוב במצלצלין כיסיו יימלאו ובוודאי עם נגידי אל  האיש  יפנה  ועמו המלצה , מכתב

וכיסו, לבבו יפתח ולא ממנו  המלצה יראה  אשר הוא ומי עולם, יסוד צדיק  הרבי שהרי בשעטומ "צ, הבן נישואי וכדי

המלצות קיין נישט  געב איך  הרבי, לו  כתובה )אמר המלצה  לך אתן  בשלו,(לא הרבי אך מאד, מאד  ברבו האיש ויפצר  ,

המלצה . אכתוב לא

קדוש, רבי ממכם אנא אבל , דעתו , מקבל  הנני רוצה אינו הרבי אם  נו, ואמר , הרבי, אל האיש  פנה זמן, אחר

היית  באם אשאלך , הנה הרבי, אמר המלצה , לכתיבת כ"כ מסרב הינו אשר הסיבה  היא מה לי יגלה הפחות לכל 

מעטות  פרוטות  אם כי לך  מעניק  היה  ולא באדישותו נשאר היה והלה מסויים , לעשיר המלצתי מכתב עם מגיע

פעטש צוויי החסיד, אמר לו , עושה היית  מה נותן, היה לא זאת גם  לחי)ואולי סטירות כך (שתי  וכי לו, מעניק הייתי

ה של במכתבו היטבמזלזלים  ולהשכיל  להבין עליך כי המלצה, לך  לכתוב רציתי לא לכן דייקא הרבי, לו אמר רבי,

'רשימה ' יש  בשמים כל(ליסט )היטב, הרשימה ולפי פלונית, כלה' 'הכנסת לצורך ליתן עתיד  אחד  כל כמה נכתב בו 

כתוב שאינו  מחמת אלא כן, עושה  הוא לבבו מרוע לא נותן שאינו  העשיר ואותו ומשביע, ידו את פותח  אחד 

ממעל, בשמים הוכנה  אשר מעלהברשימה  של ברשימה  תלוי הכל אלהכי  בדבריי מאמין היית לו הרבי, לו הוסיף  ,

אני  רבי, החסיד , אמר עליו, ל'טענה' מקום אפילו  לך אין כי לך נותן שאינו אחד אף  על  ומתרעם כועס היית לא

הרבי. דברי את עליי מקבל 

שמח רבו מלפני יצא החסיד עשה , וכן וראויה , הגונה  המלצה כעת לך אכתוב א"כ , מקבל ... אתה הרבי, לו אמר

על היטב חזר בבד בד מכוסה , והכל אחד לנגיד ללכת לו  די ישועתו, קרובה כזה מכתב עם כי במבטחו  לב, וטוב 

פי  מוצא לכל  השומע – הרבי חסידי מגדולי גדול  לנגיד ליסע  מיהר שלמעלה, ברשימה  תלוי הכל  כי הרבי, דברי

'אדרעס ' לעוד אפילו ללכת להצטרך מבלי לביתו  ישוב משם כי בטוח היה וכבר  בשלמות, מחלקי הרבי לכתובת (כינוי 

אחד.הצדקות)

קרא  העשיר ולתדהמתו , הרבי, של מכתבו  את הוציא ולאחמ"כ  מצבו, כל  את לפניו  גולל  העשיר, לבית בהגיעו 

ותו חובתו ידי  לצאת כדי שחוקות פרוטות כמה  לו העניק לבסוף רק זע ולא  קם  לא עצומה , בקרירות המכתב את

בערה שחמתו כמעט וכבר  כך, יתנהג כזה  גדול  וחסיד  שנגיד  יתכן וכי עיניו, למראה האמין לא החסיד מידי ... לא

כתוב אינו זה  איש  מעלה... של  ברשימה כתוב אינו זה  איש לעצמו, משנן והחל  – רבו מדברי נזכר שאז אלא בו ,

מרוב בזו זו נוקשות  ורגליו ידיו  החלו  דא, כגון דיבורים ממללות פיו ששמע  הנגיד  מאידך, מעלה... של  ברשימה

זה כלום , אה , החסיד, לו אמר אומר ... פיך מה החסיד את  ושאל  מופיע , אינו רשימה  באיזו יודע מי ופחד, רעדה

היה לא כבר עתה  'רשימה '... באותה מופיע  שאינך  נראה  הרבי  לבין ביני המדובר  שלפי הרבי, לבין שביני פרטי ענין

העשירים ... מרשימת או החיים , מרשימת  הרבי, מחקו 'רשימה ' מאיזו יודע מי הנפש, בשלוות  להישאר הנגיד  יכול 

הדרוש הסכום כל  את לך אתן לומר, והוסיף  הקדוש , הרבי עם מנהל  הנך רשימות איזו  לי גלה באיש , מאד  והפציר

לך  אגלה הסכום כל  את השולחן על  כאן מתחילה לי תניח אם החסיד , אמר  מהי, זו 'רשימה ' לי תגלה רק  לך

עתה לו, ואמר  הרבי, עם  מעשהו כל  את החסיד נענה אז  עליו, כמצווה  הנגיד עשה  המדובר . רשימה שכברבאיזו 

מעלה... של רשימה  באותה גדולות באותיות מופיע הנך בוודאי הסכום כל  את מזלאטשוב')נתת המגיד  .('תורת

וכו', אותי רודף  וזה לי עוזר לא זה  כרימון, טענות מלא הקב"ה של בעולמו מהלך שהאדם פעמים ייאמר, ולדידן

אבל , לו, יזיק  ומי לו יפריע  מי מופיעים  בה 'רשימה ' יש ממש  כיו "ב לו יעזרו מי מופיעים בה  רשימה שיש שכמו  ידע 

כביכול . הרשימה  את הממלא בשמים יושב  אלא מחליט  האדם לא מעלה, של  ברשימה הנכתב לפי יקרה  הכל הכל
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íéîùá åðì áàå ,íéùòîä ìëì äùòéåדíéãñç ìîåâä

äòù ìëáå úò ìëá íéáåèהåéìò äàá äøöù úòá íâå ,

àðîçø ãéáòã éàî ìëù äøåøá äøëäá éç àåä éøä ò"ì

ãéáò áèìוúåìãúùää é÷ñòá äãéîä ìò øúé ãåøè åðéà ,

äîåàî åì åìéòåé àì äëå äë ïéáù àåä òãåé øùàëז,

åéøùàåחäæä íìåòáט.àáä íìåòá åì áåèå

גדולה כי הכל... את קיבל  ממילא מעלה ' של  ב 'רשימה  להאמין ע"ע קיבל  שהחסיד ברגע כי ראינו , זאת עוד

בקרוב . הישועה  את להחיש  האמונה

ג)בפרשתןד . '(כ רש "י ופירש  אחרים' אלהים לך יהיה  'לא עונין, ואינן אליהם  צועקים  לעובדיהם , אחרים  שהם 

אחריםאותם אלהים  אכן כי זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק  אומר והיה  מעולם', מכירו שאינו אחר  הוא כאילו ודומה  ,

קראנו בכל  אלוקינו כה ' 'ומי לקוראיו, עונה הקב"ה הבדלות אלפי אלף להבדיל  אבל  אליהם , לצועקים  עונים  אינם 

אותנו '... ו'מכיר  תפילותינו שומע  שהקב "ה התפילה אל  לגשת צריך כזו ובהרגשה אליו '.

ג-ד)בפרשתןה . כי(יח  גרשום האחד 'שם בעזרי',אמר , אבי אלוקי  כי אליעזר האחד ושם  נכריה , בארץ  הייתי גר

'כי כתיב גרשום  של  שמו גבי מדוע ומבארגר ...'אמר וצ"ב  בעזרי', אבי אלוקי  'כי  אלא כתיב לא ובאליעזר 

התורה )ה'ריב"א' על כי (בפירושו – גרשום בנו שם לקריאת טעם  ואמר נענה אחת שפעם  שעה, לפי הכוונה ש 'אמר '

הייתי. שעהגר  ובכל  עת בכל אומר היה  בעזרי' אבי 'אלוקי חי אבל  היה  אלא לא ותו אחת פעם  'אמר' רק  ולא ,

אלו. מחשבות החייםעם מציאות הוא בעזרי' אבי 'אלוקי אולם בדעתו, עלתה שכך  מחשבה אלא אינו  נכריה' בארץ הייתי 'גר  כי ביאור , (וביתר

להגר"י  ישורון, נתיבי  בספר מבואר כך  חשב. שרק  – אמר ' 'כי לומר שייך  ואין בעזרנו , אבינו אלוקינו שעה  ובכל עת בכל תמיד לעד , וקיימת העומדת

זי"ע) שלום הנתיבות הרה "ק חדב "נ שליט "א .לוריא

י)בפרשתןו. בגמ '(יח איתא פרעה', ומיד מצרים מיד אתכם  הציל  אשר ה ' ברוך יתרו 'ויאמר צד.), 'תנא (סנהדרין

ה 'כתב ותמה  ה'', ברוך ואמר  יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא ריבוא וששים  למשה  הוא גנאי פפייס , רבי משום 

ויאמר)סופר' 'ברוך '(ד"ה לשון הזכירו שלא בכך ומה הים , על  שירה  אמרו  ישראל ובני שמשה  בתורה מפורש שהרי

כתיב הנה  כי  ומבאר, בדבר. ה'גנאי' ומה ט )דייקא, בשרו(פסוק 'שנעשה  אגדה מדרש  בשם  רש"י  ופירש יתרו', 'ויחד

אתכם', הציל  אשר  ה' 'ברוך ואמר ה' בישועת שמח מקום  מכל  אמנם מצרים', איבוד על  מיצר חדודין, חדודין

מצרים, על לבו שכאב 'הגם ברעהוכלשונו  שמח  ולכן עביד  לטב דעבד  וכל  במשפט עולה  יעשה  לא  ה ' כי  הבין אבל 

ואמרו הרעה , על  מברך  כן  הטובה  על  שמברך  כשם ז"ל  חכמינו  לנו הורו  אשר המדה  והיא עליו, ה ' ושיבח  למצרים זו 

בשמחה , חדודים ,לקבלינהו  בשרו שנעשה יתרו  ויחד - משה לו שסיפר  אחר יתרו עשה הת וכן ואמר ומ "מ חזק

אתכם הציל אשר ה ' שהשיבברוך  הטובה  על  אלא הרעה, על  והודיה  שבח שנתנו עתה עד בישראל כזה  מצינו  ולא ,

חז "ל דברי הן והן ברכו , לא הצרות שאר ועל במצרים  השעבוד על אבל  סוף, ים ובקריעת מצרים  ביציאת ה ' להם

ונכון'. יתרו, שאמר באופן היינו  ברוך אמרו  שלא לישראל  היה גנאי

והודה ישראל  של  בישועתן שמחת מקום מכל  אך מצרים  בשעבוד היה לא יתרו  כי סופר', ה 'כתב  ביאר עוד

' כך, על  בשמחתולהקב"ה  ושמח בצערו  משותף להיות כמוך  לרעך  ואהבת החיוב  משירתן וכן  יותר  מעלה  והוא ,'

והודו ברוך' 'אמרו  שלא לישראל  להם  גנאי כן על  חברו, הצלת על  לא הצלתו, על  איש כל  ששוררו  ישראל בני של 

וישועתם . האחרים הצלת על 

החלז . הכל מספרים, פרחי האחים העובדא בעלי את שמעתי וכך לאחרונה, נתפרסם זמן לפני שאירע  נורא מעשה 

שהייתה התכשיטים  בחנות חשודה פעילות שזיהו – השמירה  מחברת אלינו  מתקשרים כשלפתע  רגיל , שבת בליל 

הכספת - הודעה  השאירו  להם  ענינו משלא בוויליאמסבורג, העת באותה  עליכם(סעי"ף )ברשותנו  פתוחה, שלכם

מונחים זו  בכספת כי  ורעדה , חלחלה  בנו  עורר  הדבר החנות, בשערי מיד של שלנוזהבאוצרות להתייצב אחריםוגם

לחנות  כעת אלך לא שבת, מחלל  לא אני היום, שבת  יום נא, שמע לי, אמר אלברט אחי אבל  עתה... יהיה ומה 

עולם– ועד מעתה  מבורך ה ' שם  יהי לקח , וה' נתן השבת ה ' לסעודת נגשנו  שבת, מחלל  לא אני גם לו אמרתי ,

השאי  השמירה  כשחברת גם מאומה, אירע לא המשכנוכאילו  אלא לזה, לב  שמנו  לא בבוקר בשב"ק  שניה הודעה רו 

וסעודות. תפילות כרגיל , השבת יום בסדר

לשערי  והגענו  שמה , פעמינו החשנו בחנותנו, ונשמע  נעשה  מה לבדוק שנלך המשפחה  בני אותנו  זירזו במוצש "ק

הכל את נמצאים, אינם הזהב ושעוני פרוצים החלונות כל  ושבר , שוד לעינינו  נגלה מיד ואכן, בלילה, ב11:00 החנות

חזק לב לי יש ב"ה בכספת, נעשה מה לבדוק  הפנימי לחדר אכנס  עתה לאחי, אמרתי שפלים, גנבים ובזזו  לקחו
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רועד  כשכולי הפנימי לחדר נכנסתי המעלות... שיר פרקי ותקרא בחוץ  לי תמתין אתה  שמה , מלהיכנס מפחד אינני 

נשארה הכספת היקר אחי נא שמע גדול , בקול  קראתי מיד  נעולה, שהכספת ראיתי וב"ה  יאחזון, ורעדה חיל מפחד,

רעדו ידיי  הענין, את מיד  אבדוק  השכנים , חדר דרך הכספת את הגנבים פתחו שמא שחוששני אלא בשלמותה,

הצלחתי  דקות 10 אחרי ב"ה אבל  הכספת, מנעול  של  המספרים את  ששכחתי וכמעט  רעד, מרוב  הזיע  גופי וכל 

מיד. אותה  נעלתי כן על  משכבו  על  בשלום ומונח  שוכן שהכל וראיתי  אותה  לפתוח

בעלי  שאנחנו להם  אמרנו הלילה, באמצע  כאן עושים  אתם מה  בנו וגערו  שוטרים, לפתע  הגיעו רגע  באותו

בלילה, אתמול  הנה באתם לא מדוע אותי ושאל  שבהם מהגדולים אחד אלי ניגש מעשה, הוה וכך וכך החנות 

במקום אפילו אותה  נחלל  ולא מלאכה , מכל  נשבות  בו שבת, אצלנו היה אתמול  לשכוח, אין שבתון יום לו, אמרנו 

היו גדולים ניסים  לי, אמר אליו, אותו  והבאתי הן אמרתי בחנות, סולם לך  היש השוטר, אותי שאל  מרובה... הפסד

מלא  שק  מצאתי ושם כמצוותו, עשיתי הצלתכם, נס  את במוחש  תראה  ושם  הגגה כאן  עלה  עתה  חלקכם, מנת

הכספת, מעל  אשר לגג עלו  ומיד לחנות  פרצו הללו וגזלנים  גנבים  השוטר, לו הסביר וכך וכדורים , אקדח זיין, בכלי

הכספת  לפתוח  תמהרו כשתכנסו  ובוודאי השמירה , חברת קריאת מחמת לחנות שתבואו עד להמתין כשכוונתם

תכולת  כל וממילא אתר, על  אתכם ויהרגו  עליכם יירו הם  פתוחה תהיה שהכספת וברגע  שם, הנעשה  את לבדוק 

ירשת'... וגם  'הרצחת  שנאמר מה  לקיים בשל , כפרי לידיהם  תיפול  שנפתחה  הכספת

בוקר לפנות ו6 5 ,3 ,2 ,12 ,11 ,10 שעה  על השעון הורה  וכבר  בלילה מ 9 בוש , עד לכם המתינו הם למעשה,

ועושים בלילה  אתמול  באתם  אילו בחנות, מצאו  אשר את נוטלים  כשהם לביתם הללו שבו באתם ומשלא וכו ',

נשמתכם את נופחים והייתם  אתר על  עליכם  יורים  היו בכספת הנעשה  את ובודקים פותחים  - עתה כמעשיכם

ולשלום טובים  לחיים  וודאי ממות ניצלתם השבת בזכות רגע , הרבבאותו הזהב (ומוסיף  שוויות עלה השבוע באותו  לספר, פרחי

שם) הקשה האזור את ועזבנו החנות את סגרנו  הכל מכרנו שניים, מפי .ליותר 

אויה חושב, והוא הלימוד , או התפילה  באמצע בכיסו רועד  או מצלצל  אדם  של שטלפונו פעמים  ייאמר , ולדידן

יחזיר הבנק הרבה , מעות אפסיד הרי אענה , לא אם  המתקשרלי כי יודע אינו והוא וכו '... אותי יעזוב פלוני וכו '

ולהפסידו, לאבדו אלא אינו כאן המטרה וכל  ובעצמו , בכבודו  ה'גנב' של  השליח אלא אינו הקו של  השני מהצד

עולמים . לפליטת  ינצלו וממונו חייו ממנו , ינצל בעבודתו וימשיך לבו ישים לא אם  אדרבה,

בפרשתן בכתוב בחיי' 'רבינו שרמז מה להביא העניין כ)ומן תעשון (כ לא זהב ואלוהי כסף אלוהי  אתי תעשון 'לא

וז "ל , עמכםלכם', אשר ובזהב  בכסף תחשבו  לא אתי בתפילה  עומדים  עליכםכשאתם  אני מעלה  כן תעשו שאם  ,

עכ "ל . זהב, ואלוהי כסף  אלוהי עשיתם כאילו 

בפרשתןח. רש"י דברי  את לבאר שליט"א וחשוב  גדול  מרב יט )שמעתי  -(יח  יתרו  זהווישמח'ויחד .פשוטויתרו,

בשרו ומדרש נעשה  באמונה חדודיןחדודיןאגדה , המהלך כי מלאפשוטה'. הוא כשמתחילשמחההרי אבל  ,

'פשעטלעך' וחקירות)עם זייטן(דרשות אלע  פון עס שטעכט  - חידודין' 'חידודין דקירות)אז  מיני  בכל נדקר הוא .(הרי

סופר'ט. ה 'חתן כתב נחמד סופר)דבר  חתן לשו"ת בפתיחה  בפרשתן(הובא הכתוב בלשון  יג)לבאר  וישב(יח ממחרת 'ויהי

מריבה ולידי שלו שאינו  ממון לחמוד האדם בא 'המחר' ודאגת האמונה חסרון ידי על  כי העם', את לשפוט משה 

הכתוב שאמר וזהו גדותיו', על  עולה ומצה וריב עול , ועושה  אמונה  'אין לשונו וכמליצת אחרים , ממחרת עם ויהי

המחר דאגת ידי  על  העם– את לשפוט  משה תורה '...וישב ל 'דיני  לגשת הרבה ונצרכו  ומענות טענות בעם רבו כי ...

צריך  דשמיא במילי אכן למחר, יהיה  מה לחשוב ומבלי בה' לבטוח שצריך  דעלמא במילי זה  כל  כי לומר, והוסיף

בגמ ' וכדאיתא בסופו , יעלה מה לחשוב תמיד שצריך להיפך, קנג .)להיות לפני (שבת אחד יום שוב אומר אליעזר  'רבי

שכן וכל  להן אמר ימות, יום איזהו  יודע אדם  וכי אליעזר רבי את תלמידיו  שאלו ימות מיתתך, שמא היום  ישוב 

בתשובה ימיו כל ונמצא  בפרשתן למחר האמורה  התורה לקבלת בהכנה למשה הקב"ה שאמר מה  יתבאר ובזה  ,'

ומחר' היום י)'וקדשתם היום(יט  הוא היום  שמא כלומר  מחר... ועל  היום על שיחשבו ידי על  אותם  שתקדש ,

מעלה . מעלה  יתעלו  ועי"ז  שקודם...

המשנה בלשון אמרו יקר מ"א)ביאור פ"י 'חלקת (סנהדרין כמו הוא 'חלק' כי הבא', לעולם  חלק  להם יש  ישראל  'כל 

ור "ל הזהאדמה', בעולם  'זורע ' שהוא  מה  את 'מצמחת' והיא  הבא, בעולם 'חלקה ' לו  יש  יהודי וכדאיתא שכל  ...

טז)במשנה ד  וכמו(אבות לטרקלין'. שתכנס כדי בפרוזדור עצמך  התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור דומה  הזה 'העולם

שמן' 'משחת בספר רז)שהביא עמוד  לבנות (בראשית אדמה חלקת שקנה לאדם  משל בדרך לפרש נכבד מאדם  ששמע 

הלה אם  יקרה מה  אמנם והחדרים , בפרוזדור והחצר, הבית תבנית לשרטט  'אדריכל ' יזמין דבר ראשית בית , שם



יתרו פרשת - הפרשה äבאר 

åîë,íééðçåø íéðééðòá óà 'äìöä ìáç' àéä äðåîàä ïë

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáãëåä"ã úåòåáù)

(íúøôñåì"æç éøáã ìò íé÷éãö íùááñåî .æ ïéøãäðñ)

(æè ãë éìùîá áåúëä ïåùì ìòòùøå í÷å ÷éãö ìåôé òáù
úçàá ìåôéàø÷ðå ,äîéîúä äðåîàá æçåàä ìò éà÷ã ,

ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá' êøã ìò '÷éãö'úçàøîàðù

äéçé åúðåîàá ÷éãö'(.ãë úåëî)ìåôé òáù' åøîåà åäæå .

òáù' ìåôé íà óà ,ïåçèéáå äðåîàá ÷éæçîä '÷éãö

ïééãò ,äãéøé øçà äãéøéå äìéôð øçà äìéôðá 'íéîòô

æåçà àåäù äðåîàä çåëá åì äéäú äîå÷ú ,'í÷å'

úåîåöòúå æåòá äáúåîé åàåáé éë òáùä éîéá ïéîàî àåä éë)

,íéáåè íéîé åàåáé ãåòå 'úé åúàî äæ éë ïéîàî áòøä úåîéáå ,áòøä

(õ÷î 'øô íùìåôé òùøå' êà .(äìéôðá)øîåìë ,'úçà

äúåàá òéùøîäúçàúåëæ åì ïéà ,÷å÷áç ãéîòäù

.äðåîà ìù äçåë éäåæ éë ,åæ åúìéôðî äîå÷ú

המחשבה ושמירת  ומקנא , חומד אינו המאמין – תחמוד  לא

ïúùøôá(ãé ë)íéðåùàøä åðéúåáø åù÷äå ,'ãåîçú àì'

àìù áìì øåñîä øáã ìò úååöì ïúéð ãöéë

,ìùî êøãá 'àøæò ïáà'ä øàáîå .åéðéò äàøî ãåîçé

àåäù øçàî 'êìî úá' ãåîçé àì éøôë ùéàù åîë éë

øáãì úåëééùå âéù åì àäéù íìåòá úåàéöî ïéàù òãåé
י
,

הבית, בכניסת גדול  פרוזדור לעצמו ויעשה תחילה , מחשבה  כל  מבלי לבנות מיד  ויתחיל  כ 'חכם' עצמו את יחזיק 

אפשר אי הכלל , זה  והמפואר. החדש בביתו  לבנות  איווה אשר  הרבים חדרים לבנות מקום  לו יישאר לא מעתה הרי

'פלאן' תחילה  יכין אם  רק כרצונו , בית שלא (תכנית)לבנות להיזהר עליו והעיקר, אדמה , פיסת בכל לעשות מה כדת

להתקיים לאדם  אפשר שאי אמנם  שהאף  המשנה, דברי כוונת וזוהי החדרים. לפני לפרוזדור המקום כל  עם להשתמש

עוה "ז בענייני  וישתמש  ההכרח, לפי רק  לבנותו להיזהר עליו מקום מכל עוה"ז , עניני - ה'פרוזדור' מבלי העולם בזה 

לו . הראוי בכבוד הבא, בעולם  לשמו ראוי מדור לו  יישאר וכך בלבד, הנצרך כפי

בפרשתן כתיב כ)הנה בגמרא(יח ודרשו בה', ילכו הדרך את להם ל :)'והודעתם  חייהם,(ב"מ  בית זה  להם 'והודעת

משה לחתנו לייעץ  בא יתרו והרי קשה, וקצת קבורה', זו בה  חולים , ביקור זה ילכו חסדים, גמילות זו הדרך את

שלא  כדי ישראל  בני את ודנים היושבים דיינים וכמה כמה  עוד  למנות עליך עושה ', אתה אשר הדבר טוב 'לא

שאין  הבטלנים  אותם כי לומר , יש צחות ובדרך כו'... וקבורה  חסדים גמילות לכאן ענין ומה תבול ', 'נבול בך יקויים

ולתב דין לבית לילך בידיהם  זמנם  הרי לעשות מלאכה חסדיםלהם בגמילות שיתעסקו יתרו לו יעץ  כן על וע ...

תורה ... לדיני פנוי זמן להם יהיה  לא וכבר מעש, באפס  ישבו לא ושוב המת, וקבורת חולים  וביקור 

מבאר יהוידע' ה 'בן שם)אכן הדיינים ,(ב"מ מנוי של  זה לענין שייך זה  יהיהבזה "ל , גמ "ח  לעשות שדרכו מי כי

ותרן להיות ומנהגו  התביעות טבעו  תתמעט  ולכן ממונו  על  ומוחל מוותר  אלא ההר', את הדין 'יקוב אומר ואינו ,

וקניינה עוה "ז  בעיניו תהיה האלו בדברים  העוסק כי קבורה' זו  בה חולים , ביקור זה 'ילכו  שכתב ומה הדיינים. בפני

שנאמר וכמו  המיתה , יום  בזכרו ב)הבל , ז תביעות (קהלת לעשות כ "כ עליה להוט  יהיה לא ולכן לבו ', אל  יתן 'והחי

רב . עם  לדון הדיינים יספיקו ולכן אלו, בתביעות וימעט וכיוצא, וגדופים  חרופים  בעבור או ממון בעבור  ודו "ד

הכותל עובי מן שגנב בגניבה  הן  כדין, שלא דברים  הרבה עמו ועשה  בית, בונה  היה ששכנו  אחד באדם  מעשה 

בזה כיוצא וכן לו , ומזיק  שלו כותל  אצל  הכסא בית שעשה מה  הן כותל , על  שהכביד מה  הן לביתו, והכניס שלו

וגם לו , שעשה  נזקים  וראה לביתו בא וכאשר  למנעו, כדי זה  מכל  ידע  ולא בביתו היה  לא וזה שכנים , בנזקי לו חטא

ולהביא  בבי"ד לקבול  שיצא ואחר בבי"ד, לקבול  והלך מאד, עד  לו חרה לביתו , והכניס  שלו  הכותל  מעובי שגנב  גניבה 

בבי"ד  קבלת לא ולמה  בי"ד, שמש  הוא איה אשתו לו  אמרה ריקם, לביתו חזר  בדין, חברו את להזמין בי"ד שמש

ויאמר, למה, א"ל  בי , חזרתי לבי"ד שנכנסתי קודם - שיצאתי אחר ויאמר , אמרת, באדוןכאשר  פגעתי בהילוכו  עתה 

ארבע וזה  המלך, כבית  ידים  ורחב  גדול  אחד , בית מקרוב  לו  בנה  הגביר  וזה  לקברו , אותו  מוליכין שהיו עצום  אחד  גביר

בתוך ושוכב  אורך  אמות שלש  על  רוחב אמה לקבר אותו  ומוליכין נפטר, בו  שישב קודם ועתה  בבניינו , עוסק שנים 

הבל ,העפר  וקניינם  עוה"ז  של בתים  כי שלי, שאינו  הזה הבית בשביל ואריב אתקוטט למה אמרתי, לכן הבתים, ועיקר

עוה "ב של  הם  שלהםוהקניינים ודו "ד  תביעותיהם שיתמעטו  תועלת יעלה קבורה בצרכי ועסק  חולים שמביקור נמצא ,

עכ "ל . רב. לעם  אותם  ימנה אשר  הדיינים  יספיקו תביעותיהם שמתמעטים וכיון עוה"ז , של  וקניינם בממון

הריי. מלך בת יחמוד  לא כפרי שאם  זי "ע מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק  לאהוסיף מלך  שבת וכמה  כמה  אחת על

כפרי  ושארתחמוד ל 'כפרי' וחומדת מתאווה מלך בת שהיא הקדושה שהנשמה  להתאונן עלינו כמה  כן ואם  ,

העולם ... הבלי
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âéäðîå àøåá àåä øùà íéîìåòä ìë àøåáá ïéîàîä êë

åîöòì úç÷ì ìëåé øùà íìåòá ùéà ïéàå ,íéàåøáä ìëì

äååàúé àìå ãåîçé àì àìéîî ,åéìò øæâð àìù äîî

äéäéù äååàúé àìù åîëå ,åðîî ÷åçø äæ éøäù åòãåéá

òðîðä øáã àåäù øçàî íéîùä úåôåòá íééôðë åì

.úåàéöîá

úáéçìåìë äëë ,ì"æå ,åéøáãî ÷ìç ÷éúòð ùãå÷ä

òãéù êéøö ìéëùîéëíãà åðàöîé àì ïåîî
íùä åì ÷ìç øùàë ÷ø åúòãå åúîëç øåáòáøîàå .

úìä÷(àë á)åøîàå ,'å÷ìç åððúé åá ìîò àìù íãàìå'

íéîëç(.çë ÷"åî)àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðá

äåàúé àì ìéëùîä äæ øåáòáå .àìæîá àìà àúìî

'åëå ãåîçé àìåìà íéùé àìå å÷ìçá çîùé àåä ïë ìò
íùäù òãé éë ,åìù åðéàù øáã úååàúäìå ãåîçì åáì
åéúåáùçîáå åçåëá åúç÷ì ìëåé àì åì úúì äöø àì

åéúåìåáçúáåäùòéå åðìëìëéù åàøåáá çèáé ïë ìò .

ì"æå ,åðøåôñä íâ áúë äæ ïéòëå .ì"ëò .åéðéòá áåèä

åäãîçé àì òðîðä éë ,øåîâ òðîðì êìöà øáãä äéäé'

.'ììë òáèä

áéçøäò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øáãáäìëã àøâà)

(ìàøùé êøáé êá ÷åñôá ä"ã éçéå úùøôäðä ,ì"æå

úåøáãä úøùòå ,úåøáãä úøùòá äìåìë äøåúä ìë òåãé

¯ ïåøçàä øåáéãá íéìåìëãåîçú àì.åðééäåúåöøúäì
êøáúé åéúåøéæâáïúéðä àåää áåèä åðîî òðî øùà

,åøáçìòãåéä åãáì àåä 'úé àåä éë áåùçìå(åäî)áåèä
úåàðäå(éåàøä)åøéáç úà àð÷é àìå ,íãà ìëì...àåäå

äæá ù÷áé àì ,íãàä ìà äáåè ú"éùä òéôùé øùàë

,äáåèä úàæá åøéáç ìò úåàâúäì àåáéå ãåáëå äååàú

ãñçä ãöî àåä éë áåùçéå åàøåá éðôì òðëé äáøãà ÷ø

...åéìò åàøåáîúáåèù øéëé åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò

ììë åøåáò äáåè äðéà åøáçיא...

á"åéë'êãå÷éô êøã' åøôñá åîöò àåä øéáñäúååöî)

(á úåà äáùçîä ÷ìç ,ç"ì ,ú"ìäéä íà éë .ì"æå

äæá ïéîàî(åúòéãéáå àøåáä úçâùäá),äåàúé äîìàìäå

זצוק"ל  הלוי' ה 'בית שתירץ  מה לדבריו שהבעיר(בפרשתן)נסמיך  למי במשל  ללב, המסור בדבר התורה  ציוותה  כיצד

בשלג  מתבוסס בעודו להשיגה תאוותו אחר  לרדוף והחל  עיר של  לרחובה  הלה  יצא תאווה. לאיזו  זרה ' 'אש  יצרו בו 

כפסע וכמעט נשיה תהום עבר אל  להתדרדר והחל  הקרח  גבי  על  החליק החפוזה מרוצתו כדי תוך העז , ובכפור

באותם האם אותו, נשאל  אם עתה בנס . לו נתנו וחייו כלשהו חפץ  ידי על  נבלם  האחרון ברגע המוות, ובין בינו

עלו לא הרגעים באותם יענה, בוודאי היצר... אש בו בערה אז  גם תחתיו פעורה  התהום כשהייתה  איומים  רגעים

תהיה רגע בכל  אם לדידן, כיו"ב אליה . שנקלעתי המוות פחד מחשבת רק  דומיהם  ולא אלו מחשבות לא דעתי על 

חלקינו . צורינו חי לקל  אם  כי דבר  לשום נתאווה  ולא נחמוד  לא ומוחנו בדעתנו שמים ' 'יראת

הוא יא. מנעל  לאיזה ושאלו  יפות פנים בסבר קבלו המוכר מנעלים, מוכר אל נכנס  ת"ח  אברך  נפלא, משל  שמעתי

המוכר בו  הביט  ,40 מספר  הת"ח לו  אמר למע "כ, אתן נעל  מידת איזה הרב, כבוד שאלו, דבריו בסוף  נצרך,

לבי את  אפתח כן על  אתם , התורה  בני שמחשובי בכם ענתה פניכם הכרת לא... לא... לו, עמכםואגדילואמר  חסדי

הרי  כמה , פי מרגליי הגדול מנעל  עם אעשה  מה  כי אסכים, לא לזאת רק הת"ח , לו אמר ...45 מספר לכם לתת

ל אחת פסיעה  השמיםאפילו מן שקבלנו ממה ליותר והרצון שהשאיפה  לדעת עלינו וזאת עמהם . להלך אוכל  א

בגמרא אמרו  ולכן מ 40... יותר  אינו  רגלו שגודל  למי  45 כמידת ממש  ס :)הוא יברך (ברכות בבוקר מנעליו שכשנועל 

לו ונתן  הכין שהקב "ה שידע בזה מרומז  כי  צרכי', כל לי  'שעשה צרכוברכת בוכל  אין זה על  שעודף  מה  וכל  ,

רגליו . על  מללכת ויעכבהו  עבורו, טובה כלל 

בלשון  מדברים שהם  השחר, ברכות משאר  בשונה צרכי' כל  לי 'שעשה ברכת נתקנה דלכן אחד, מצדיק  שמעתי

'שעשה בנוסח נתקנה זו  ואילו  אסורים' מתיר ערומים... 'מלביש  דוגמת העולם, כללות על  ולא לי רבים צרכי' כל 

מה  'צרכיו ', הם  מה ובינה  דעת לאדם ללמד אדם, בני צרכי אינושהואהעושה ולחברו  לשכנו שיש  ומה צריך,

שעשה אלא כלל , צרכי...לי מצרכיו

המדרש בדברי מרומז  טו)וכן לד  הכתוב(בר"ר  את כו)לבאר לו  לכם(יחזקאל ונתתי  מבשרכם האבן לב את 'והסירותי

שפירשו ויש חברו , ובחלק  בחלקו ישמח אחד כל אלא ברעהו  איש יקנאו שלא והיינו חברו, של  בוסר לב – בשר לב

צריך  זה דרך ועל  לאכילה , ראוי ואינו עדיין נתבשל שלא חמוץ פרי הוא 'בוסר' כידוע  כי זו, לשון חז"ל  שנקטו

אלא  יהנה  שלא בלבד זו  לא יאכל  ואם  'לאכילה', ראויה  ואינה  כלפיו 'בוסר ' שהיא השני נחלת את לראות האדם

להקיא... סופו  אף
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äîäáë íéìâø 'ã åì äéäéù íãàä äåàúé àìù äàøú,

(¯ òåãîå)íãàä øãâî äæ ïéà éëúååàúäá ïéðòä àåä ïë ...

åúðåîàá ïåøñç ùé åìù åðéàå åøáç ãéá ùéù äîì íãàä

åì ïéîæîå ,äîëçá åàøá ìë àøåáäù ïéîàî åðéà ,äæá

úåàðä áåèä(éåàøä)íéáåè íðéà åãéá íðéàù øàùäå ,åì

ì"ëò ,ïéðòä ïáäå .åì
יב
.

íðîà'êåðéçä' éøáãá(æ"èú äåöî)àø÷éòî éë øàåáî

êéàå ,øîåì äîúú ìàå' .ì"æå ,àúéì àéùå÷ã

ìë øöåà ìà úååàúäî åááì òåðîì íãà ìù åãéá äéäé

,í÷éøå ÷éø íìåëî àåäå ,åøáç úåùøá äàøéù äãîç éìë

äøåúá äòéðî àåáú êéàåíãàì åì øùôà éàù äîá
.åéìò ãåîòìéúìåæ åúåà åøîàé àìå ,ïë åðéà øáãä äæù

,íúåùôðá íéàèçäå íéòøä íéùôéèäãéá íðîåàä éë
,äöøéù äî ìëî åéúååàúå åéúåáùçîå åîöò òåðîì íãàä

.åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå åúåùøáå
,åðèé õåôçé øùà ìë ìò åãéá øåñî åáìåøùà íùäå

úåéìë äàåø ïèá éøãç ìë ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôì

ìëî äòø åà äáåè äìåãâ åà äðè÷ úçà ïéà ,áìå

,åéðéò ãâðî úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä úåáùçî

,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùéíéôìàì ãñç øöåðå
íúåáùçî íúãåáòì íéðôîä åéáäåàìיג.íãàì áåè ïéàù

äëæäå äáåèä äáùçîä åîëידìë úéùàø àéä éë ,
åçáùù 'áåè áì' ïééðò äîåãä éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä

úåáà úëñîá íéîëç(è á).ì"ëò ,

וביגיעה בקושי הבאה מעבודה רוח  הנחת  גודל – בהר יעלו המה

ïúùøôá(æé èé)àøîâáå ,'øää úéúçúá åáöééúéå' ,

(.äô úáù)øá àîç øá éîéãáà éáø ùøã

העולם יב . מאמר זצ "ל)ידוע  גאלינסקי יעקב רבי הגאון בפי  שגור  תחמוד (היה  לא על  הציווי בסוף  בהאמור  חומר  כמין לדרוש

המתחולל כל  את יודע אינך לעולם כי חברך  בהצלחת לבך  יקנא אל  לאדם, לומר הכתוב שבא לרעך', אשר  'וכל

מצער חיים אינם חייו  שמא אך הפרנסה בענייני לו משחקת השעה אם ואף  רח"ל, עליו  עובר מה  יודע ומי אצלו,

'להחליף' מסכים היית האם  בעצמך התבונן  לרעך', אשר  ב 'כל  אלא אחד, בדבר  רק  תקנא אל  כן על  וכו', הבנים

את החיים ...כלעימו  תנאי

באחד יג. לאחרונה שהיה  מעשה יצ"ו, וויליאמסבורג בעי"ת מגי"ש  שליט"א לעבאוויטש יצחק רבי הגאון סיפר

ידוע  גדול  קניות במרכז  סחורה  מוכר היה  שלפרנסתו השיעור, נעשותמחברי ההזמנות מהבית, צרכם כדי מזמינים (הקונים 

הקונים) לבית החפצים את תביא שהחברה דואג  והוא האברך החלואצל ה 'מרכז' בעלי לאחרונה  והנה ב"ה, וגדל  הולך האיש והיה ,

ישרו את להם שיוכיח  עד רגל '... 'דריסת ממנו  ומנעו ביושר, העסק את מנהל  שאיננו  בו  שחשדו אחר  צעדיו, להצר 

מסמך שכל  עקא, דא אך חדשים(דאקומענט )ואמינותו, כמה  כבר בו מהתלים  הם  וכך ידם , על  נפסל  אליהם  ששלח ָ

הנדרשות, ההוכחות את לידם  ימציא לא יום ל ' עד אם כי לו והודיעו  עשות, הגדילו ימים  כמה שלפני עד  ברציפות.

בידם ... לו שיש  הסחורה כל את לאשפה  זורקים הם

וגולל לבו, מצפונות ענין איזה עמו לדבר ברצונו כי לרכבו  עמו  שאכנס המוכר  לי קרא שמות פרשת במוצש "ק 

את  היטב שהכרתי מכיוון בא...' אנה  'ואני שאל  ובכי ובדאגה  לאחרונה, עובר  הוא אשר  התלאות פרשת את בפני

שמאד  פעמים כמה עמו  נדברתי וכבר פרנסתו , לצורך טעכנאלאגי' כלי מיני כל ברשותו כי  מכבר זה וידעתי האברך,

'פילטער' עליהם  שישים ביתו בני ולטובת לטובתו והנה,(סינון)נחוץ  הנה אותי דוחה  היה היום עד אך ונכון , הגון

העת  הגיעה לעצמי חשבתי עתה  זמן'... לאחר  שהוא מחר ו'יש מחר..., אבל  כן, לעשות ומאוויו  רצונו בוודאי כי

מובטחני  אבל אנכי, בשמים  לא ממצבו, לגמרי מיואש  כמעט  כשהוא מעמד, באותו לו  אמרתי לכך, הכושר ושעת

סבר אליו. נקלעת אשר המיצר מן ויושיעך יעזבך  לא הקב"ה שברשותך הכלים  כל  על  פילטער כעת תשים  שאם

וקיבל , שמיםומידהאברך שם שיתקדש תחנונים בבקשת השמיימה, ידי נשאתי לביתי, בבואי ואני הפירצה, את גדר

פעולתה . תפעל ו'קבלתו '

שני  וביום בעבר , פסלו  כבר  שהם  המסמכים אותם שמות פר' שישי ביום להם  שלח המוכר כי פלא, זה וראה

אצלם  השבוע התחיל  כשאך – הבוקר  לפנות 4 בשעה וארא עובדים)פר ' אינם  ראשון ביום כי (שהרי להודיעו שלחו  מיד

לנו . תהיה  כן ויקר  וששון ושמחה אורה היתה  ולמוכר  וישר , כשר והכל  מאושרים , המסמכים

רש "ייד . דברי על  צחות בדרך אומר היה זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי א)הרה"ק דרשו,(טו ורבותינו  משה , ישיר  'אז

ואמר, נאמרה. המחשבה שם על שהיו"ד  והרי ישיר', אלא נאמר  לא אידיו "דשר המחשבה(יהודי)א שם  על

כראוי. המחשבה  שמירת הוא העיקרים  עיקר כי  מחשבתו, שם  על  נקרא כולו -
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...úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî àñç

'ñåúä '÷äå(äôë ä"ã)òîùðì äùòð åîéã÷ä øáë éøäù

íäéìò úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷ ïåöøîåù"ééòå)

(åöøéúù äîò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä õøéúå .éèå÷ì)

(í"éøäçéøëä ìàøùéì ä"á÷ä ìù åúáäà ìãåâì éë ,

äøåúä úà ìá÷ì íúåà
טו

'íéñåðà' 'éçáá åéäéù éãë

äçìùì ìëåé àì' Y 'äñåðà' ïéãá øîàð øáëå ,øáãá

'åéîé ìë(èé áë íéøáã)éðá åéäé ãòå íìåòìù ,ì"øå ,

àåäù áöî ìëáå ,ä"á÷ä ìà úåúåáòá íéøåù÷ ìàøùé

...íçìùì ìëåé àì

ãåò,ì"æå ,'í"éøä éùåãéç'ä øàéáïåöøäù(ä"á÷ä ìù)

àìù çøëäáå äéôëá íãàä ãîìéù äî íâù äéä
äøåú ë"â áùçé êë ìë ä÷åùúáúðéúð äéä ïë ìòå ,

.ì"ëò .ïôåàä äæá äøåúä

ïàëîåíãàä ÷æçúé
טז

èåòéî ìò åçåøá ìåôé ìàå

éë ,éùå÷áå 'àééôëúéà'á úéùòðä åúãåáò

åæë äãåáòì íâ äååàúî ä"á÷äיז,úçðä ø÷éò äáøãà
åøöé ãâðë äîçìîä éøù÷á ãîåò àåäùë åéðôì çåø

òøì åúåà êùåîäיחåçöðîåיטäìéôð åì äéä íà óàå ,

זי "עטו. ה'הפלאה ' בעל ב)הרה "ק אות וחפץ(הקדמה מעצמיו עצם  הוא כי  בנו את האוהב האב כדרך שהוא ביאר,

הוא  אם  ברע  ולמאוס  האמיתי בטוב לבחור בנו את ויכריח יכפה  אהבתו  שמתוך ופעמים האמיתית, בטובתו 

הבנתו, וקוצר דעתו  חסרון מחמת אליה  אליונוטה אהבתו  ניכרת הבן את הכריחו  מתוך  אוהבודייקא הקב"ה  כך ,

יראו למען כגיגית הר עליהם כפה כן על  חביביו  לבניו אהבתו ולגלות להודיע ורצה  ויתירה , עזה  אהבה ישראל עמו

בטובתנו ... וחפץ  אותנו אוהב הוא כיצד הכל 

בפרשתןטז. בפסוק  זי "ע מלעלוב דוד רבי הרה "ק אמר ה )כה  שלוש(יט  הוא ה'סגול ' צורת כי סגולה ' לי 'והייתם

ותסובבנ שתהפכנו צד ולכל  באמצע, למטה ואחת למעלה שתיים כדמות נקודות, הראשונה בצורתו נשאר  ו 

לי והייתם  נאמר כך ועל  עליו, ושמו  לסגול ,סגולה'סגול ' נדמה  שיהודי נשאר , הוא  הרי יהיה  שלא מצב שבכל

ח"ו ...'יהודי' לייאוש  מקום  ומה ,

צדיקיםיז. ביארו כך השאר . את לו ישלים  הקב "ה כן יעשה ואם  כוחותיו , לפי אלא מהאדם מבקש  הקב"ה  ואין

צופים) איזו(רמתיים שהכוונה, וביארו, עמלק ', ומלחמת סוף  ים קריעת ובא, שמע שמועה 'מה דלעיל  רש "י בדברי

כולה התורה  כל  בקיום לעמוד ושיוכל  ישראל , מבני להיות בכוחו  שיש והרגיש  הבין שממנה  יתרו שמע שמועה 

ו סוף ים קריעת ששמע  אלא עמלקומצוותיה , הוא מלחמת רצונו כל  אלא היצר על  בנצחון הקב"ה  חפץ  שאין ,

בו, הרעהמלחמה  היצר עם  התמידית  המלחמה  הוא  היהדות יסוד אףוכל כולה , התורה עיקר  זה אם אמר, כן על ,

בכוחי  יש  מקום מכל לנצחו , כח בי אין אם  שאף יצרי, עם להילחם ישראל , מבני כחלק נמנה  להיות עמוד אוכל אני

המלחמה . בקשרי לעמוד

בפרשתן בפסוק  מבארים כג)כיו"ב עלייה(כ כל הסולם במדרגות אדם  בעלות כי מזבחי', על  במעלות תעלה 'ולא

שלא  כמעט  'Ł ב 'כב העולה לעומתו ונתעלה , עלה ועכשיו יותר  נמוכה  במדרגה עמד שמקודם היא, ניכרת ועלייה

גדולות, עליות מכם מבקש איני למזבחי' במעלות תעלו 'אל  לישראל הקב"ה  ואמר לפסיעה, פסיעה בין הבדל  ניכר

חשי  לזה  יש  הקב "ה עבור עושה שאדם 'פסיעה' כל  כי ,'Łבכב 'עלו וממילא אלא שבשמים. אבינו אצל  רבה בות 

לעשות  בידך ואם ומצבך , כוחך לפי אלא ממך מבקש הקב"ה  אין כי  הרבה , לעשות בכוחי אין לומר יתייאש אל 

במעשיו ה ' ישמח הרי  תעשה  כה  ואם עתה, חובתך היא זו  – קטנה פסיעה  הכתוב רק שבא יוסף ', ב'פרדס פירש אחר (בענין

אלוקיך ') ה ' עם לכת 'והצנע הוא העיקר כי – ניכרות שאינם פסיעות לעשות לאדם .ללמד

בטעקס "י נוהג  לפרנסתו אשר ושלם, ירא יהודי מתגורר יצ"ו  ברק  בני את (מונית)בעי"ת והסיע  זכה שנים לפני ,

לאחר כי באמרו התורה, מלימוד מונעתו הפרנסה טרדת כי בפניו התאונן הנסיעה  כדי תוך זי"ע, ה'סטייפלער' הגה"ק 

כשיתיישב מיד  ממילא כי ביודעו  אחד, תורה לשיעור  אפילו  הולך  אינו  כבר  ערב ועד  מבוקר היום  כל  עמל  שהוא

יעצמו אם  אפילו  אזי היום, בערוב לשיעור  תלך שבאם יהודי, לך דע הגה "ק לו אמר שינה. תחטפנו מקומו  על 

כולו, השיעור כל  את שומע  שהיית כמו משלם שכרך את תקבל ותירדם , עיניך דורשיםשמורות אין  משמיא  כי

הבורא לך משלים  השאר ואת יכולתו , כפי אם  כי שיעשה  .מאדם 

בגמ'יח. איתא לב .)וכך ותשעים(שבת מאות תשע  ואפילו טובים , ומעשים תשובה  אדם של  פרקליטין הן 'ואלו

שנאמר ניצול , זכות עליו מלמד ואחד חובה עליו מלמדים כג)ותשעה  לג אחד (איוב  מליץ  מלאך  עליו  יש  אם 

הוא בטל  זה  מלאך ולכאורה  כופר'. מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו לאדם  להגיד אלף ...באלףמני
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ïàëî ÷æçúé íà éë ,äééìò êøåöì àìà äðéàù òãé
äéäù úåîëî øúåé äáøä äìòúé éæà êìéàå.

÷"äøäò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(òîùéå ä"ã ïúùøôá)øàáî

òîù äòåîù äî' äùøôä ùéøá é"ùø éøáãá

èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå

,êãéáçë íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë
äìòî äìòî ìéôòäììàøùé íéìåãâ àîòè éàäîå ,

úøùä éëàìîî(.âö ïéøãäðñ),íä íäáù øîåçä ãöî éë
íãéá ïë íâ ùé àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî

שראוי  ואומרים  חובה עליו מלמדים מלאכים ותשעה  תשעים מאות שתשע  אחר האדם את להציל  לו יש  כח  ומה 

כי אלא, ל ... התגברות הוא כוחו , בכל עצמו  על  מתגבר הוא  זאת ובכל  חייב, כולו  שכמעט  כזה  במצב  נמצא  כשאדם 

מאד הרבה  לו  היא  קשה  שהרי לה , יש יתירה  חשיבות אכן  זהזאת בעניין כי שנראה עד כועס , שתמיד אדם  וכגון ,

ממילא  כזה, במצב גם  מתגבר ומ "מ  לכעוס, שלא עצמו על  שולט  להיות כלל  שייכות לו ואין לגמרי הוא מופרך

איז כאן שאין  נמצא יותר, הרבה עליו להגן בכולה  יש  אלף מני אחד של  זו אדרבהזכות אלא, ישרה', 'מליצה  ה

עצמה . מכח קטרוגים ולשבר חומות להפיל  בכוחה אכן כזו 'התגברות'

לאין יט. ית' לפניו רוח לנחת גורם  מצוה  מעשה  כל  אשר  דמשיחא, עקבתא דור הזה, בזמן ביותר אמורים  והדברים

זי"ע  מאפטא ישראל  האוהב  הרה"ק  בשם זי"ע  מסאדיגורא יעקב אברהם רבי הרה "ק שאמר כמו (ילקוט עורך.

בחירה ) ערך  ישראל, לבחוראוהב בדעתו ויגמור ורע  טוב לעשות 'בחירה' להאדם שיהיה ב"ה  המקום  של  רצונו עיקר כי ,

החוטאים את מענישים היו דין בית שהרי שקולה, ה 'בחירה ' היתה לא קיים המקדש בית  שהיה  בזמן והנה בטוב,

ביד  כח היה  עדיין  החורבן לאחר גם מלחטוא, העונש יראת העם להמון היה  וממילא ובמלקות, ב"ד מיתות בד '

את  מלהביא הקב"ה  המתין כן על  העבריינים, את  להעניש  שונות 'תקנות' והיו תילה  על  הדת את להעמיד  חכמים

שום ובלי בושה  שום בלי העבירה  את עושה  רצונו על  שהעובר  אלה, בימים  אכן באומרו  וסיים עתה . עד הגאולה

' לו, טוב ועוד –פחד, מלחטוא היום  שנזהר מי כן  הגאולהעל תלוי ובזה  יתברך  ה' בעיני מאד חשוב '.זה

ב'הגדה ' שאומרים  מה על זי"ע הריי"צ הרה"ק  חותנו את זצ "ל מליובאוויטש אדמו"ר  כ"ק  שאל  שומר וכבר ברוך 

לישראל הריי"צהבטחתו  לו ענה ח"ו. משקר  ואינו בדיבורו שעומד להקב"ה הוא שבח מה ולכאורה , הפירוש , (ע"פ

העתידה ) הגאולה כלפי גם מוסב הבטחתו' הגלות ש'שומר  בכל  צרות גבי על  צרות הבית חורבן מעת עבר  ישראל  כלל  הנה ,

ומאידך  הדורות , ובמרוצת ראשוניםהארוכה  ספרי, ספרא, גמרא, משנה, פה , שבעל  תורה  כל  נתחברה הזה בזמן  דווקא

לרבש"ע , כזו  מפוארת 'מנחה' ישראל בני הביאו  והצרות הקושי הדוחק  שבעת נמצא נטויה, היד ועוד ואחרונים

הקץ , כשיגיע לגאול  הבטיח אחד שמצד  'נסיון', כביכול  כביכול ית' לו יהיה  המקווה  הגאולה זמן כשיגיע  ומעתה

הבטחתו ... שומר  שהקב"ה הוא גדול  שבח כן על  הגלות, בזמן שהיה כמו כזו רוח  נחת לפניו יעלה לא שוב ומאידך

הנודע שמואל ' ה 'ברכת בעל הגדול  זקנו  בשם קמניץ  ישיבת ראש  זצ"ל  ליבוביץ שלמה חיים רבי הגאון אמר כה

והיו חסד תעשה הגלעדי ברזלי 'ולבני לשלמה ב'צוואתו' אמר  ע"ה המלך דוד שהנה  זי "ע, בער ברוך  רבי בשמו

אחיך' אבשלום  מפני בברחי אלי קרבו כן כי שולחנך ז)באוכלי ב  א' להיות (מלכים שזכו  אותם כי וברור פשוט והדבר ,

שהיו מפני למה, כך  וכל  מלא'... 'סידור  בימינו  שאומרים  וכמו דאגה , שום  להם  היתה  לא שלמה' שולחן 'מאוכלי

וכדכתיב מאבשלום, שברח  בעת כח-כט )עמו יז ב' äפõל(שמואל וקלי וקמח łäערים וחæים יõצר äכלי וס õïת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ'מ éŁב

וצמא  ועיף  רעב העם ä אמר éי לאכ õל  õôא אŁר ולעם  לדוד äŁיáה àקר Łäפ õת וצאן וחמאה Łדבä וקלי, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹועדŁים 

די  והרי המלך, שולחן מאוכלי להיות כך כל  גדול  שכר להם מגיע  כאלו דברים עבור  וכי צ"ב, ולכאורה ëàְִַָדàר',

כזו, 'מתנה' לו ומביא בארמונו יושב כשהוא למלך  ניגש אחד אכן שאם אלא, שהביאו... ממה כפליים להם  לתת

שהביא, ממה יותר הרבה יקבל  לא הרי כגמולו לו להשיב ויחליטו יקבלו אם ואף  כלל , אותו יקבלו שלא יתכן הרי

רעב כשהוא ומבוזה , מושפל שברח  בעת לדוד, ביותר הקשה  בזמן היה דוד  עם  עשו אשר זו ש'טובה ' מכיוון אך

בער, ברוך רבי וסיים משלם . שכרו שיקבלו  הוא ובדין עצום, חיזוק  בזה  היה מאכלים אותם ונתינת במדבר, ועייף 

לה יש ומצוה מצוה כל  הזה בזמן אכן מתקבלת , היתה להקב"ה 'מתנה' כל  לא קיים , המקדש  בית שהיה בזמן

כך... על  משלם והוא הקב "ה, אצל  עצומה  חשיבות

זי"ע  חיים ' ה 'חפץ  גם  כתב הללו פכ "ב)כדברים עולם  שנאמר (שם ממה לדבר ראיה עוד והביא טו), מד 'והכהנים(יחזקאל

צדוק בני מעלי הלוים ישראל  בני בתעות מקדשי משמרת את שמרו שהשומראשר והרי לשרתני', אלי יקרבו המה 

ה '... אל  להתקרב הזוכה  הוא מעלי' ישראל  בני 'בתעות קשה בזמן דייקא הקודש  משמרת
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ìåáâå øåòéù àìì úåìòúäìïéà íéëàìîä ë"àùî]

òø øöé íäì(.èô úáù)ë"à ,'äìéôð' íäá êééù ïéàå

äðäå .['íéãîåò' íééåø÷ íä ïëìå íäá ïéà 'äéìò' óà

åìòúäå åìòù ìàøùé ìù íúìåãâ úà äàøù åøúé

íúìéôð úà äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á õ÷ àìì

êøãá êø÷ øùà Y '÷ìîò úîçìî'á ë"îçàìïåùì)

(íù é"ùø 'éôë äàîåèêéøçà íéìùçðä ìë êá áðæéåíéøáã)

(çé äëúåìòúäìå úåìòì ìàøùé éðá íéøåîà äúòù ïéáä ,

øåòéù àìì áåùכìöá óôåúñäì àåáì øäéî ïë ìò ,

.äøåúä ìá÷ìå ùåã÷ íò êåúáå äðéëùä

øúåéáò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéäúåáà úøåú)

(äùîå ä"ãäøåú äøîà éë ,(æé ë)ùâéð äùîå'

ïå÷éøèåð 'ìôøò' úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà ìôøòä ìà

úòá óàù ,äðååëäå ,äãéòîå äìéôð åðééä 'ìàô¯ôàøà'

ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäå äìéôðäíù øùà
íé÷åìàäêåúî éë ,íé÷åìàä àåä 'íù' äáøãà éë ,

øúåéå øúåé úåìòúäì åì øùôà åúìéôð
כא
.

המצוה ומעלת  בשגב – חולים  ביקור

ïúùøôá(ë çé),'äá åëìé êøãä úà íäì úòãåäå' ,

ì"æç åùøãå(:ì î"á)'íéìåç øå÷éá åæ ¯ åëìé'כב,

"àéøä åðéáø áúë øáëåæåé÷ñôá ,íéðåùàøä åðéúåáøî ãçà)

(á úåà â"ä ã"ô íéøãð úëñîì,ì"äæáïî íéìåç øå÷éá
äøåúäכג

øîàðù ,(èë æè øáãîá)ã÷ôé íãà ìë úãå÷ôå'

'íäéìò(:èì íéøãðî åøå÷îå),äìåçä ééçù àéä äìåãâ äåöîå

זי"עכ. מלובלין צדוק רבי הרה"ק  כתב  זה  קנ"א)כעין אות הצדיק וז "ל ,(צדקת שום, לו  שאין להאדם  שיש הירידה  עתות

גדולה , לעלייה  הכנה זהו ועבודה  לתורה  שפלותוחשק ורואה  דרכיו  על  כשמתבונן שצועק הצעקה  ע "י והיינו 

שנאמרוירידתו וכמו  ב), חז"ל(יט דרשת וידוע  סיני' מדבר ויבואו מרפידים קו .)'ויסעו מדברי (סנהדרין ידיהם  שרפו

נסעו ומשם ד"ת, על  מורה רפידים  [והיינו  בד"ת ידיהם החיזוק  תכלית שהוא תורה למתן הכנה  היה וזה תורה,

עכ "ל . שלאחריה]. העלייה  את הביאה  היא הירידה כי תורה , למתן

ה'פריצים'כא. מיד ישראל בני אחינו להציל  שבוים  בפדיון ולילה  יומם עוסק היה זי"ע  מסאסוב לייב  משה רבי הרה "ק

ה 'מושקעס ' את משליכים במזיגה )שהיו בתי את מהם שוכרים שהיו  את (היהודים שפדה לאחר לו התברר אחת פעם  ,

עד  שכילה והכוחות הזמן על  הרמ"ל והצטער בגנבתו, שנתפס  הוא גנב אלא צדיק אינו שפדה  שה'שבוי' השבוי,

מצוה', גוררת  'מצוה  חז "ל  אמרו שהרי בדעתו , ונמלך לאו... אם 'מצוה' זה  היה האם ידע לא כי לפדותו שהצליח

ידע  מצוה דבר מיד לפניו יזדמן  אם  לסימן, לו יהיה  לפניווזאת נקלע  מיד ואכן, יחשב , למצוה  פדיון אותו שגם

לדרך  אחזירנו לכה "פ  – בלבו  חשב  כן, על  גנב... שהלה מעשה לאחר נתברר שוב  אך שבוים , פדיון של עסק עוד

וכמעט צלמות לבור הושלכת מחמתם הרי גניבותיך.. ע"י הגעת היכן עד ראה  הנה ליבו על  מדבר  והחל  המוטב,

הגנב, לו אמר מות... לשערי דארעכפאל...שהגעת א  קרה .... חם)מה  על בגניבתי שנתפסתי – הלאה ...(נפילה  ממשיכים נו, ,

זממי  יצליח הבאות  שבפעמים  בתקוה בשלי אמשיך  שוב אך מעשה בשעת אותי ותפסו נכשלתי  שהפעם אמת הן

מ 'נפילות', להתרגש שלא ללמדני אלא בא לא זה מעשה  כל  הרמ "ל  אמר  שנופלים ... מכך מאומה  אירע  ולא בידי,

כלום . אירע  לא כאילו ולהתחדש להתחזק  אלא

זי"ע ,כב . סופר' ה'כתב בעל עם מיודד היה רוטשילד וואלף שמעון ר ' בארון שהגביר  מביא, המשולש' 'חוט  בספר

דברי  מפיו  לשמוע כדי עמו  מתעכב רוטשילד הבארון והיה נפגשים, השניים  היו  המרפא במקום היותם  בעת

וחכמה . תורה 

השיבו הענין, לפשר סופר' ה'כתב תמה סופר', ה'כתב עם מפגשו  את לקצר והזדרז  ממנהגו  הבארון שינה פעם

דורשים  חז "ל  ואמר, והוסיף  לשלום , ממנו להיפרד מיהרתי הבריאות בקו  אינו שהרב וראיתי היות -הבארון ילכו

חולים ביקור  מפאת זה  הן  ביקורו בעצם עליו  ומקשה מכביד החולה את שהמבקר  לפעמים כי חז"ל  בזה  ומרמזים  ,

האדם  על  מצוה  כזה  במקרה וכדו ' הירוד במצבו שיראוהו  רוצה אינו  שהחולה  משום והן ה 'ילכו ',חולשתו  את לקיים

החולה אצל להתעכב ולא חולים ללכת ביקור מצות מקיים 'ילכו' ידי על  ואדרבה ומוסרם, הדברים את מקלס היה  סופר (הכתב

הבארון) של .בשמו

בגמ 'כג. כדאיתא הוא הדברים  ומקור זו , ומחלה מייסורים  יינצל  שהמבקר  המצוה , שסגולת בספה "ק  (נדריםהובא

ויחייהולט :) ישמרהו 'ה' בעוה "ז שכרו מה  אלא גיהנם , של מדינה  ניצול כדאמר שכרו מה  שכרו, מה  ביקר 'ואם

ואל  בארץ אויביו'ואושר בנפש  –ג)תתנהו מא וכו '.(תהילים היסורין מן ויחייהו הרע מיצר ישמרהו ה' ,



יתרו פרשת - הפרשה àéבאר 

åá ïééåìúכדìòù ãåòå ,åéìåçî ì÷éî øå÷éáä éãé ìòù ,

åúåà ïé÷æçîå åúàåôø ìò åúåà ïéöòéî øå÷éáä éãé

äéçéù åì ïéîøåâå åúòã ïéáùééîåכהïéàå ùøåã ïéà íàå ,

ïéîøåâå åéìåçá ãéáëîå íîòúùî àåäù íéîòô ù÷áî

.'íéîã éëôåùë ïä éøäå úåîéù åì

àúéà'îâá(:ä úåëøá)äéáâì ìò ,ùìç øæòéìà éáø

éðâ à÷ äåäã àæç ,ïðçåé éáø(ìèåîå áëåù)úéáá

éëá à÷ äåäã äééæç ,àøåäð ìôðå äéòøãì äééìâ ,ìôà

äéì øîà ,'åëå úéëá à÷ éàîà äéì øîà ,øæòéìà 'ø

íéøáãä øåàéáå .àðéëá à÷ àøôòá éìáã àøôåù éàäì

ìòå ,åòåøæ äìéâå åãâá ìéùôä ïðçåé éáøù ,ïèåùô éôë

é"ùø ùåøéôëå ,äøåàá úéáä àìîúð äæ éãé(ìôðå ä"ã)

.'ãàî äéä äôéù ÷éäáî åøùá äéäù'

ïëà'ñîá àáåîä íã÷äá ø÷éå àìôð øåàéá éúòîù

íéøãð(:èì)àðäë áø ïéçáäùîå ,äìç åáìç éáøù

êë ìò æéøëä ,åáìç áø úà ø÷áì ñðëð ùéà ïéàù

ãçà ãéîìúá äùòî äéä êë àì ,íéãéîìúì øîàå

,åø÷áì íéîëç åñðëð àì ,äìçù àáé÷ò 'ø éãéîìúî

åéðôì åöáéøå åãáéëù ìéáùáå ,åø÷áì àáé÷ò 'ø ñðëðå

ìë ùøãå àáé÷ò 'ø àöé ,éðúééçä éáø åì øîà ,äéç

.íéîã êôåù åìéàë íéìåç ø÷áî ïéàù éî

ìòéáø ñðëðù äòùá éë ,øîåç ïéîë øàåáé äæ éô

éðôîù ,ìôà úéáäù äàø øæòéìà éáø úéáì ïðçåé

ìò øåîùì åçåëá äéä àì øæòéìà éáø ìù åúìçî

.'äìôàå êùåç' áöîá úéáä äéäå åðåé÷ðå úéáä úåîìù

úà ä÷ðîä ìòåôë Y åéãé éúá úà ïðçåé éáø íéøäå

ãéîòäù ãò ,õáéøå ãáéëù àáé÷ò éáø êøãëå ,úéáä

äæáå ,úéáä êåúá 'àøåäð ìôðå' åìéú ìò ìëä áåù

éáø äëá .ùîî åèåùôë øæòéìà éáø ìù åùôð äúééç

éåå' øîàå øæòéìààøôåù éàäìéà÷å Y 'àòøàì éìáã

äø÷é äååöî äðùéù øáãä àøåð äî ,àôåâ äååöîä ìò

øùôà äãé ìòù ,íéìåç øå÷éá ¯ àøôåùã àøôåùî

úéåæ ïø÷á úçðåî àéä éøäå ,äìåçä ééç úà ìéöäì

éàãåå àã ìòå ,äúø÷é ìãåâ úà áì ìò íù ùéà ïéàù

àðéëá à÷כו.

למיטיביו הטוב הכרת וחשיבות מעלת – הטוב הכרת

ïúùøôá(æ çé)áúëå ,'åðúåç úàø÷ì äùî àöéå'

,ì"æå åðøåôñäíã÷ì åúìòî ìéáùá ìãç àì
åì øö úòá äáåè åîò íìéùù éî éðôúàå' ïéðòë ,

''åâå 'äùåò øúñà éëãøî øîàî(ë á øúñà)óàù]

úáë äìãâ øùà éëãøî éãñç úà äøëæ äëìî äúéäù

כמוכד. הערך  גדולת כן גם  היא הכי אפילו גמ "ח, כן גם  שהיא אע "פ  חולים וביקור וז "ל , היום' ב'סדר כתב וכך

לט :)שאחז"ל  שלפעמים(נדרים הנפש , ועם  הגוף עם חסד גומל  הוא כי והענין, שיעור ', לו  אין חולים  'ביקור 

ובעינינו דוי, ערש  על  לסומכו  וחיזוק ורצוי פיוס  דברי ודבריו אמריו , ודעת טעם  בטוב חולה אותו של  נפשו משיב 

הזה, הענין רואים נחמתני אנו עצמו  החולה  ואומר ב ' או  שעה  עמו  ויושב  החולה  את לבקר נכנס  אדם  לפעמים כי

חליו מעליו שהקל  רואין ואנו בי נשמתי החזרת .נחמתני,

יד כה. בכתב הבריאות' 'הנהגות בספרו  כתב הרמב"ם זו, גדולה  למצוה 'הדרכה' שכתבו הראשונים  לרבותינו ומצינו

לט :) נדרים  למשפט  בעינים חידושים(הובא ולחדש  לבו, את וירחיבו נפשו  את שירחיבו משמחים  ספורים  לחולים  לספר 

חבורתו , וכל הוא  - מהם  עליהם ויצחק דעתו את מחוייבשיסיחו זה  כל בו, שישמח מי לפניו ולעמוד לשמשו  ויבחרו 

חולי'. בכל 

כלומר, ביותר , הראוי וזה לו , נאה שיחתו אשר עם ישוחח 'החולה  שם  כתב דורשעוד שהוא  האדם עם השיחה

והמנעימיםבשיחתו , המעדנים דבוריו בכלל  לבהן  מרחיב זה  כל כי מחשבותיו, דרכי קלות השנון  שכלו בכלל הן ,

הקודרות'. המחשבות  את ומפיח

ניחומין' דברי ליבו  על  ידבר החולה את לבקר  'הבא כתב ז "ל הרוקח בעל  אליעזר  לרבי המיוחס  רזיא' 'סודי ובספר

וירא) ר"פ ראובני  בילקוט  .(הובא

ב'איגרת 'כו. זי"ע איש ' ה'חזון הגה"ק  שכתב  מה להביא העניין מן אורחא קל"ח)אגב אגרת ח"א אגרות' ב'קובץ (נדפס

חכמת  זולת גם הבורא ברפואת ובוטח מאמין הוא שהרי ב 'טענה' ברופאים לדרוש  רצה  ולא שחלה  ליהודי

' חברוהרפואה , ברפואת להשתדל חייב  שהוא כמו  עצמו , ברפואת להשתדל האדם על החובה  נא מן  תשתדל  ולכן, .

הרפואה, לצורך  שמוצאים  במה הרופאים פקודת אחר ולמלא הטבעיות רצונות  על  שללהתגבר גדולה  מצווה  וזו

חולים '...ביקור



יתרו פרשת - הפרשה באר  áé

íò óñåé ïéðòëå ,[åìå÷ì äòîùå äîàå äéáà úåî øçàì

'óñåé úà íé÷ùîä øù øëæ àìå' êôéääå ,åëìîá åéçà

(âë î úéùàøá).ì"ëò .

ãåòùøãîá åðéöî(æè úåîù àîåçðú)åì øîàù äòùá'

.äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå ,äùîì ä"á÷ä

éðìáé÷ù éðôî ,ìåëé éðéà íéîìåòä ïåáéø ,äùî åì øîà

.ïáë åîò éðàå åúéá çúô úà éì çúôå åøúéàåäù éîå
åì áééç àåä åùôð ,åøáçì åçúô çúåôïéá .ì"ëò ,'

úåøöå äù÷ äãåáò úçú íé÷ðàð ìàøùé éðá ,ïðåáúäå

ù÷áî åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù àìà ãåò àìå ,úåáø

íéé÷ì åðéáø äùî øäéî àì î"îå ,íìàâì åçìùì

äæ ìëå ,íãå÷ úçà äòù äôéù íâä ,íå÷î ìù åéååéö

åúéá úà åì çúôù áåèä úøëä úãéîî ÷øå êà

ïáë åñéðëäåכז.

øáëåàøàå úùøôá øåîà(áé ç),äùî ìà 'ä øîàéå'

øôò úà êäå êèî úà äèð ïøäà ìà øåîà

àì' ,é"ùøáå .'íéøöî õøà ìëá íéðéëì äéäå õøàä

åéìò ïéâäù éôì ,äùî é"ò úå÷ìì éàãë øôòä äéä

.'ïøäà é"ò ä÷ìå ,ìåçá åäðîèéå éøöîä úà âøäùë

éôìë íà éë ,àéä ïëéä ãò 'áåèä úøëä' ãîìð ïàëî

ìåçäàåäùíîåã'úøëä'á áéåçî åðéáø äùî äéä '

äáåè øéëäì ùéù ,íãà éðáì å"÷ ,åúåëäì àìù 'áåèä

åîò âäðúé àìù ë"åëàò ,äáåè åîò ìîâù éîì äáø

äìéìç áåèä úøëä êôéäáכח.

ומעשהכז . ברחוב, חתול  לפני חלב מניח  נראה הוא בה זי "ע לאפיאן אליהו רבי מגה"צ  ישנה ידועה  אחת תמונה 

ה 'משגיח', אלי' ר' היה בה חסידים' ב'כפר בישיבה עכברים  של  מכה הייתה  הימים באותם היה. כך  שהיה 

'סוף ויעשה העכברים את  שיאכל חתול הבחורים הביאו לכן הישיבה . בחורי מחפצי מכרסמים היו רשיעי והעכברי

כמה לאחר  לרוב, עכברים – דשנות מסעודות נהנה והחתול  העכברים, מסילוק הבחורים ונהנו  צרותינו', לכל  וקץ 

לשלחו הסכים  לא אלי' ר' אך לדרכו , החתול את לשלח הבחורים רצו העכברים , מסכת להו ' ש 'סליקא שבועות

החתול . את חלב' 'משקהו אלי' שר' בתמונה  רואים וזאת חלב, והשקהו  והלך הטוב', 'הכרת מצד  - סתם 

מבני  זצ"ל  דרדק שמריהו חיים  ר' הגאון זקנו  עם  שהיה מעשה שליט "א, דרדק  תנחום  ישראל ר' מהרה"ג שמעתי

הסטייפלער הגה "ק שחיבר יעקב' 'קהילות ספרי את בארה"ב מפיץ  זה בנו היה מתחילה  בארה "ב. דר שהיה  ובנו  ברק

הסטייפלער)זי"ע  אל מקורב והיה בב "ב שהתגורר  אביו .(דרך

העניינים . בכל  טובה ובעצה  הלכה, זו  ה ' בדבר שואליו  לכל  במכתבים עונה יעקב' ה 'קהילות היה ימים באותם

לרוב - המכתבים על  לענות הסטייפלער הפסיק שנים כמה  כעבור מכתבים. בחליפת עמו היה  ה'מפיץ' זה  ואף

המכתב, את הסטייפלער  ומשקיבל הגה"ק  אל  מכתב הבן אותו שלח  חד  יומא תשובה,חלישותו , מכתב לכתוב מיהר

מקום מכל  במכתבים , להשיב נוהגי אין שכבר אף על  באמרו, ברק בבני  שהתגורר האב אל  המכתב זה  עם  ועלה

מכתב לך הא ולכך מכתביו , על  מלענות חדלתי  כ'מפיץ' אותו צריך  אינני שכבר עתה  כי יחשוב זה שבנך רצוני אין

שבארה"ב . לביתו אותו ושלח התשובה 

המכתב, את שלח  כבר האם ושאלו האב, אל  שוב הגה "ק  הגיע היום, צהרי אחרי שישי  ביום  - ימים  כמה כעבור

את  האב  שאל  אחר, מכתב תחתיו לו ונתן המכתב, את  לו  שיחזיר  מעמו ביקש  שלחו, לא עדיין כי ומשנענה

הדברים אותם  כתבתי זה  שבמכתב  אלא לא, לו, ואמר הגה"ק ענהו  מקודמו, שונה  זה מכתב האם יעקב', ה 'קהילות

לעלות  עצמי והטרחתי  בשנית, לכתבו שבתי ולמה מה על  תתמה ושמא באות, אות הקודם במכתב כתובים  שהיו 

כ'מפיץ' אותו צריך איני שכבר  שמכיוון יחשוב לא שבנך בכדי כתבתי הקודם המכתב את כי לך, אסביר שוב, אליך

פלוני  יחשוב מה  – ומחשבה  מטרה  מתוך רק פעולות  אני עושה וכי להתבונן  שבתי לאחמ "כ אך לו. מלענות חדלתי

הכרת  מטרת מתוך – מכתב מחדש כתבתי לכן הטוב', 'הכרת מצד תשובה  מכתב לי לכתוב עלי אמנם, וכיו"ב... עלי

לו . ושלח ראה  וכזה המכתב, את לך והא הטוב,

מקובצת'כח. ב'שיטה מצינו צב :)נוראות  זי"ע(ב"ק הרי"ף  רבו  על  רבם שסיפר שכתבו  מיגאש הר "י מתלמידי שהביא

לכבדו הרבה  המרחץ  ובעל  לרפואתו, שם  לרחוץ  שיוכל  בכדי מרחץ  לו  שהיה  אחד אדם  בבית והתארח שחלה 

לפרוע בכדי המרחץ  את  למכור והוצרך מנכסיו וירד הגלגל  עליו  התהפך לימים  שהבריא, עד עמו וישב מאד , עד

' הרי"ף ואמר בו, לנושים המתייחדחובותיו דבר בשום  ולא  בשומא  ולא  במכר לא  הזה  במרחץ אורה  ולא  אדון  לא

ממנו שנהניתי לפי הטובבו  הכרת בעצמו הרגיש  מקום מכל  מהמרחץ , הבעלים  שם  השתקע שכבר שאף  וכלומר .'

ממנולמרחץ בזה"ל ,שנהנה זי"ע  מיגאש הר"י וסיים בדינו. לדון יכול  אינו כן ועל  ידו  על זהוהתרפא היה  ואם 



יתרו פרשת - הפרשה âéבאר 

äðäçìùá úùøô ùéøá øîàð(çé âé)åìò íéùåîçå'

íéùåîç ïéà' é"ùø ùøéôå 'íéøöî õøàî ìàøùé éðá

.äîçìîå ïééæ éìë íúåùøá äéäù åðééäå ,'íéðééåæî àìà

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äù÷äå(íéùåîçå ä"ã çìùá î"åú)

òáèä úåëøòî ìë úà ä"á÷ä ããéù òåãî ,ïë íà

íçìéäì íéìåëé ìàøùé åéä àìäå ,íéä úà íäì òø÷å

.íçöðìå íéîòä ìëá åîçìðù êøãë íéøöîá

àìàéìòá'ë íééøöîä åéäå øçàù 'øôåñ íúç'ä øàáî

í÷çåã úòùá ìàøùé éðáì 'àéðñëàíéøáã é"ùø 'éò)

(ç âë,äáåè íäì øéëäì íéáééç ìàøùé éðá åéä ïëì
(íéðù å"ãø íúåà åðéòå íåãéáòä ïëî øçàìù óà)íéìåëé åéä àìå ,

ããùì ä"á÷ä çøëåä ïë ìò ,íãáàìå íäá âåøäì

.íäéáéåàî íìéöäì åéøæâì òø÷ð íéäå òáèä úåëøòî

,íéðééåæîå íéùåîç åàöéù úåøåãì áúëð àîòè éàäîå
,áåèä úøëä úáåç ìò åðãîììäéä úîàáù òãðù

åîçìéù ä"á÷ä äöø àìù àìà ,íééøöîá íçìäì íãéá

,íéøöîáúòéø÷á úéùàøá éøãñ úåðùì äéì àôéãò äéäå
éðá íåâøäéù àìå ,äæë ïôåàá íéøöî úà ãáàìå ,íéä

íîöòá ìàøùé.

óéñåäò"éæ 'øôåñ áúë'ä åðáòîùéå ä"ã ú"äò ùãçä ñ"úë)

(åøúéé"ùø éøáã úà äæ 'áà ïéðá' éô ìò øàáì

ïúùøô ùéøá(à çé)òîù äòåîù äî ¯ åøúé òîùéå'

êéøö äøåàëìå ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå

àéãäì áéúë àä ,åìà åéøáãá é"ùø óéñåä äî øåàéá

àø÷áòîùéå'äùîì íé÷åìà äùò øùà ìë úà åøúé

åøúé êìä ãöéë øàáì àá é"ùø éë ,àìà ,'ìàøùéìå

,åúåà åìá÷é àìå åäåçãéù ùùç àìå ìàøùé äðçîì

òîù øîà äæìóåñ íé úòéø÷éðá íò éë ïéáä íùîå

ìò íéî÷ åéä ïë àì íàù ,'äáåè éøéëî' äîä ìàøùé

åãçééúðù øçàîå ,íéä òø÷ð äéä àìå íâøåäì íééøöîä

íä éøäù ,íäéðô ìòî åäåçãé àì éàãåå áåèä úøëäá

äùî íò äùòù äáåèä ìë ìò áåèä úøëä åì íéáééç

éøéëî' íðéà íìåòìù ,øîàú àîù êà .àðîéäî àéòø

íäù úîçî àåä íéøöîä íò åîçìð àìù äîå ,'äáåè

øùà äàìúäå äáøä äãåáòäî çåë éùåùúå íéùåìç

óéñåä äæì ,íéøöîä éãéá íúåìâ úåðù êùîá íúàöî

ìò íâ òîùù é"ùø÷ìîò úîçìî÷ìîò úà åùéìçäù

ìòá ïë íàå ,íçìéäì íðúåîá íçåëù éøäå ,áøç éôì

íòèî ïëà àåä íéøöî íò åîçìð àìù äîù êçøë

'ä íò ìà óøèöäì àåáì åøúé ìåëéå ,'áåèä úøëä'כט.

àöáéúë äðäù ,äáåè éåôë úåðâá ãîìå(è ë úéùàøá)

åðì úéùò äî åì øîàéå íäøáàì êìîéáà àø÷éå'

äàèç éúëìîî ìòå éìò úàáä éë êì éúàèç äîå

øàáîå .'éãîò úéùò åùòé àì øùà íéùòî äìåãâ

והעושהובדומם לעשותו, שנוי זה  שיהיה  ובתועלת בהיזק המרגישים אדם בני וחומר וקל  שכן כל  הרגשה , לו שאין

ארץ ודרך המוסר משורת עכ "ל .יוצא .

מיגאש  הר"י של וכלשונו ל 'דומם', טובה להכיר שייך שלא הגם בדומםוהנה זה  היה  הרגשהואם לו  ובוודאי שאין ,

לעדן  היא תכליתה הטוב הכרת חיוב כי המוסר  בעלי בזה ביארו אלא אותו... מכים שאין ממה נהנה  אינו החול 

עליו כן על  טובה, תחת רעה  המשלם לזה בנפש  הוא גדול פגם כי מושחת, יהא שלא הטובה ' 'מקבל  של  מידותיו

הבנה '... 'בר אינו הלה אם ואפילו הנאה, לו  שגרם מי לכל טובה  מכיר להיות בעצמו להשריש 

ירושלמי בתלמוד איתא ג)וכן ח  הושיב(תרומות הסעודה  בעת בביתו, לסעודה הרבנים אחד את הזמין יהודי שאיש

הרב שאלו רבו, ליד כלבו לך,את חייב אני בזיון טובהוכי איזה על  הטוב' כ 'הכרת לו ' מחזיר אני 'טובה  בעה"ב ענה

להכיר מחויב  הבעה"ב  מ "מ  יושב, הוא 'מזרח' באיזה הכלב הבין שלא פשיטא והרי עיי"ש . ביתו , בני את שהציל 

לנו ... שהיטיב מי כל  של  בכבודו מחויבים  אנו כך גדול , כבוד לו השיב בעה"ב של השגתו  לפי ואכן טובה,

הגדול'כט. ב'מדרש מצינו  נוראים  דכתיב (שמות)דברים  הא על  שם אמרו וכך חברו, של  בטובתו  הכופר (אבגנות

אלא ח) יוסף , של  חסדו  יודעין מצרים  הזה  היום  עד והלא וז "ל , יוסף ', את ידע לא אשר  חדש מלך 'ויקם 

שנאמר הקב"ה, של  טובתו  כפה  ולבסוף טובתו , וכפה  עליו השגיח  ולא יודע ב)שהיה ה ''.(ה את ידעתי הא'לא

שכ בעיקר למדת לכפירה הוקשה  הטובה שלפיית באיקונין וזרקה אבן שנטל לאחד  דומה  הדבר למה  אבון ר ' אמר .

ידע לא עכשיו - הרשע  פרעה כן בי, עושה  הוא למחר דוכוס בשל  עכשיו - ראשו  את התיזו  המלך אמר  דוכוס 

ה ', את ידעתי לא למחר יוסף  בעולםאת טובה  תהיה שלא  גורם  שהוא  טובה  מכפוי לעולם קשה  לך הקב"האין לכך ,

ואומר  ישראל  את ב)מזהיר טובתי,(כ תכפו שאל  היזהרו  מצרים', מארץ  הוצאתיך  אשר אלוקיך ה' שכפוי 'אנכי

שמים מלכות לקבל  יכול  אינו  עכ "ל .טובה  .



יתרו פרשת - הפרשה באר  ãé

åùðòð äòù äúåàá äðä éë ,ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä

àøåð ïôåàá åúéá éðáå êìîéáà(íù é"ùø 'ééò)äúééä åæå ,

ìåãâ ùðåò åðéìò úàáä òåãî ,êìîéáà ìù 'åúðòè'

,äæëàéáäì íåøâì éãë äá ùé øùà íìåòá äòø ïéà éë
÷ íéøåñéé åðéìòåìàë íééàøåð íéøîå íéùøåàä ïåùìëå ,

,'åîåìùú äæ äéäéù íìåòá òø úåàéöî ïéàå' íééçä

àéäå ,àã ïåâë íéøåñééì äáéñ äá ùé úçà äáéñ éúìåæ

åðàå äáåè äìéçú åðì úéùò íà éë Y 'äáåè úåéôë'

åðéìò àá øùà úà ïéáð æà äáåè úçú äòø êì åðáùä

¯úçú äòø íìùîë íìåòá òø áééçúî íãà ïéàù'
'äáåèêìîéáà ìàùù åäæå ,åðì úéùò äîäìéçú äáåè

êì éúàèç äîåïë úîçîù ,äãâðë äòø éúáùäù

éë .åæëù äìåãâ äàèç åðéìò úàáäéðôì éåàðù êì ïéà
åøáç ìù åúáåèá øôåëë íå÷îääáåøî äáåè äãéîå .

íøáç ìù íúáåèá íéøéëîì ïåôöä øëùáíéáéùîå

.äáåè úçú äáåè

וקדושת ברכת – ויקדשהו השבת  יום את ה' ברך כן  על
השבת

ïúùøôá(àé¯æ ë)éë ,'åâå åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ' ,

õøàä úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùùל

êøá ïë ìò éòéáùä íåéá çðéå íá øùà ìëå íéä úà

åäùã÷éå úáùä íåé úà 'äלאáåø'æåàî ÷"äøä äù÷äå ,'

ò"éæ(à"ò úåà äùî øàá)ïåùìä ÷åã÷ã éôì äøåàëìù

'כיל. נאמר לא מדוע  הכתוב  בלשון מדקדק זי"ע הק ' החיים' הארץ ',בה'אור ואת השמים את ה' עשה  ימים ששת

בלבד, ימים לששה  אלא העולם את הקב "ה ברא לא שאכן לן, לרמז  שבא ומבאר , ימים', ששת 'כי אומרו ומהו

'ויכולו' בפרשת בזה והרחיב ימים, ששה לעוד השבת  מכח הבריאה  מתחדשת ושבת שבת  ג)ובכל ב שם(בראשית

לתוהו ויחזור ממציאותו  העולם  יתבטל  שישמרנה בעולם  אחד יהודי לכה"פ  שיהא מבלי אחת שבת יעבור  שאם כתב

בגמרא דאיתא הא ביאר  ובזה קיט :)ובוהו. כאילו(שבת הכתוב עליו מעלה  ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל  'כל 

אלא  המעשים , כל  נסתיימו שכבר  לאחר 'שותף' להיות ניתן היאך ולכאורה בראשית', במעשה להקב"ה שותף נעשה

ממש .. שותף כביכול הוא והרי להתחדש בראשית מעשה  בכל  כח  ניתן ויכולו ואמירת השבת שמירת ידי על  כי

שותפות ככל  כן 'ודינו' השותפות, שנושאת ובפירות ברווחים  חלקו יגדל  כך  השותף , שהשקיע  חלק  כפי בעלמא,

מהשב"ק ... לידו שיגיע  הרווחים גודל  כך ובקדושתה  בשבת האדם השקעת כגודל שבת, גבי

אודות  הנידון  היה אם  זי"ע, מפשעווארסק איציקל  רבי הרה"ק לפני לרפואה שמות מזכירים  שכשהיו מסופר,

'ניתוח' שהרי (אפעראצי"ע)עריכת  האוה "ח דברי לפי היטב ויובן השב "ק, לאחר כך אודות לשאול  לבוא מצווה  היה 

לכאן. באה  חדשה ' 'בריאה השבת אחר

אביו פטירת אחרי הטהור שלחנו עריכת את לערוך זי"ע  מבאיאן יצחק רבי הרה "ק שנכנס  הראשונה בשבת

על לקדש הלך בטרם פעמים כמה  אבנטו את וחיזק  חגר זי"ע, מסאדיגורא האדמוה "ז  יעקב אברהם רבי הרה "ק

ואמר , קידוש , של  שותפות הכוס  לעשות  הולך  הוא  מי עם מתבונן בשותפות כשיהודי ומשקיע מכניס  הוא ומה ,

עצמו את לחגור עליו כלומר , גארטלען', אונטער  גוט  זיך  ער  לעשות 'דארף  עומד  שהוא מה  לקראת היטב .ולהתכונן 

הרה"ק, נענה  לישועה, הזקוקה חולנית זי"ע  מזוועהיל  שלומ 'קה רבי הרה"ק  לפני שב"ק בליל שהזכירו  מעשה 

הזמן שבאותו מאחר 'קידוש', קודם הזכרתם לא ולברכהמדוע  לטובה משאלותיו כל לפעול האדם ביד שהרי יש ,

נעשה ויכולו האומר  רשאי שותףכל בשותפות קטן חלק רק לו יש  אם  אף - ושותף בראשית, במעשה  להקב "ה

'העסק '. בכל  דעה  להביע 

רומז  קידוש' ש 'קודם עוד , קדשו בדברות להמליץ לפני ויש  עדיין והוא  'נסיון', לפניו  הזדמן בה  שעה  לאותה

ה ','קידוש' בעיני הרע לעשות ומפתהו בקרבו  בוער היצר אשר כי כל ית' מלפניו  לבקש הכושר  שעת היא שעתה 

בשמים 'דעה ' לו יש  זה  בזמן  ודייקא  נפשו, זה .תאווה  בענין רבות שהאריכו  מספה"ק כידוע  ,

שכך לא. מכיוון רגל, פשיטת בפני ועמד ידו שמטה עד קשים וזמנים עתים  'עסקיו ' על  שעברו 'סוחר' על  מסופר

שאם בו והכיר  בשבת חנותו פותח שהלה שידע  הרה"ק  זי"ע, ישראל ' ה 'ישמח הרה"ק אצל  לברכה עצמו  הזכיר

ישמע  לא בשבתות חנותו  לסגור לו  לחתוםיאמר ברצוני לו, 'הציע ' כן על  הקונים, מתרבים זה שביום בתירוץ לו,

הרה"ק, אמר והסכים, הרבי, עם  שותף  להיות הגדולה  הזכיה  על  מאוד שמח הלה לכך... התסכים עמך, 'שותפות' על 

גמור  בקנין החנות מכלל  שביעית לי מקנה  הנך בו וחתום כתוב שטר נערוך הבה כ-15%)א"כ אז(בערך עשו , וכן ,

השביעי. ביום  החנות את שתסגור דורש הנני בדין א"כ  מהחנות, שביעית על  בעלים אנכי אם  הרבי, לו אמר 



יתרו פרשת - הפרשה åèבאר 

'çðéå' ïåùì è÷ð òåãîå ,'éòéáùä íåéá çðå' øîåì åì äéä

íéøçàì íøâ ä"á÷äù åðééäã 'ìéòôä' ïåùì àåäù

é÷åìàä ìáå÷îä áúëù äî éô ìò øàáîå .åçåðéù

äøåà éøòù åøôñá ò"éæ àéìéè÷éâ óñåé åðéáø(á øòù)

' ,ì"äæáäùòð àåä éøä åúëìäë úáù øîåù íãàùë éë
ú"éùäì äáëøîå àñëäçåðî úáùä àø÷ð êëéôìå ,

,çð ïåùìîåéìò ïëåùå íãàä ìò çð êøáúé åîùù

åàñë ìò êìîë'
לב

áåúëä øîàù äî øàáúî äæ éôìå ,

ìåãâä åîù úà çéðî ä"á÷äù äæá ïååëîäù ,'çðéå'

ïèééôä øîàù åäæå .äúëìäë úáù éøîåù ìò 'úéøîæ)

('ïåéìò ì÷ êåøá'øúë ,øåöð äéäé íà íéîéîúì éøùàå'

,'äçð íá åçåø íéîìåòä øåö ,øåöé íùàø ìò íéîåìä

íäéøùà éæà éòáãë äøåîùå äøåöð úáùä àäú íà éë

øåöé íùàø ìò íéîåìéä øúë éë ,åäåøîùéù íéîéîúì

úåéäì åëæéå ,íäéìò åçåø çéðé íéîìåòä øåöù éãé ìò

.'÷ä äðéëùì äáëøî ìåëéáë

÷"äåæá(.çô á"ç ,÷"áù ìéìá åøîåàì íéâäåðù)äî ìò åù÷ä

,'åäùã÷éå úáùä íåé úà 'ä êøá ïë ìò' øîàðù

,éòéáùä íåéá ïî ãøé àìù øçà 'úáùä úëøá' éäîù

,àðàú éëä àìà'àîåéá àúúìãå àìéòìã ïàëøá ìë
ïééìú äàòéáùíéëøáúî äæ íåéî éë ïî åá ãøé àì ïë ìòå '

äùòîä éîé úùù ìë
לג

,ù"ééò ,øå÷î àéä úáùäù éøäå
äëøáäúåòôùää ìë íéëùîð åðîî øùà ïééòî ïéòë àéäå ,

íéðåéìòä úåîìåòä ìëá úåéîùâáå úåéðçåøá úåáåèä

הכתוב בלשון  לפרש יש  אלוקיך',(ט -י)עפי"ז  לה ' שבת השביעי  ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד ימים  'ששת

זה יום  את לי תתנו אכן אם הוא, 'שלי' השביעי ויום עמכם, 'שותף' אני הרי לישראל , להם הקב"ה אמר שכך 

אזי  צאתו', ועד מבואו הוא קדוש 'יום שיהא - ה ' ועבודת ותפילה בתורה  היום  כל את לקדש  כרצוני, בו להתנהג

מלאכתך'... כל  ל 'עשית ותזכו 'שלכם', שהם השבוע ימות לשאר  דמיטב  מילי כל  עליכם אשפיע

לעשיר ושינה, באכילה  תאוותם אחרי לרוץ  השבת ביום העסוקים האנשים את המשיל  זצ"ל  מדובנא המגיד

מאד  התגעגע  עשיר ואותו הימים  עברו מאד , רחוקה  אחרת למדינה  וממולדתו מארצו משכנו  להעתיק שהוצרך

ולא  להתם מהכא מצויות שיירות היו  לא המקומות מרחק מחמת אך  עירו, ואנשי משפחתו בני שלום את לשמוע

כדי  העשיר של  מולדתו מעיר שהגיע 'משולח' ביתו  דלת על  דפק הימים מן ביום והנה, מידי, ולא מקומו  על שמע

אולם אלמוני, ועל  פלוני על עמו לשוחח והתחיל  גדול , בכבוד  לביתו והכניסו העשיר עמו שמח  נדבה , ממנו לבקש

שהרי  בכך , מה של דברים  על  עמו  ולדבר  בביתו  עוד להתעכב יוכל  שלא העשיר, לפני הלה  התנצל הדקות משנקפו

את  לפרנס יוכל  שבהם  תרומות כספי ולאסוף נדיבים  בתי על לדפוק כדי להכא מביתו הארוכה  הדרך כל את עשה 

לפיכך  עמו , שהצדק  והבין טענתו  את העשיר שמע  וסרק, הבל  של  לשיחות היקר מזמנו יבזבז ואיך ביתו , ובני בניו

אצלו לשבת יסכים  שבתמורתו  כדי זה  סכום מלוא לו לתת והציע  שעה, במשך לאסוף מצליח  הוא כסף  כמה שאלו

הנעשה'שעה על  לשוחח והתחילו  להצעתו ה'משולח ' הסכים ואכן עירו , ואנשי משפחתו בני על לו ולספר שלימה '

נתת  שהרי לבו, נדבת את  לראות שנוכחתי מאחר העשיר, מן הלה מבקש  והנה ארוך זמן עבר לא בעירם, והנשמע 

עייף כי עליה  לישון מוצעת מיטה לו תן זו , משאלתי גם תמלא בודאי כי אפך יחר אל אנא, כזה, גדול  סכום לי

בתמיהה ... העשיר  עליו  הביט  הדרך, מטורח  כלאנכי והרי לעפעפיך , תנומה  שתתן – כיסי את פתחתי לזאת וכי

אתך ... לדבר שאזכה  כדי היה  בזה  הגון,רצוני כסף בסכום לכך שכרתיך  ושכור בעירך, הקורות את מפיך ואשמע 

זו ... בשעה לישן תבקש  כיצד

עלינו משפיע הוא זה ביום  אליו להתקרב שנוכל  וכדי עמנו, להיות כביכול  הקב"ה  בא השב"ק ביום  מובן, והנמשל 

בו דביקות לידי ושנבוא עמנו  להשתעשע הקב"ה חפץ  כביכול  כי מלאכה איסור על  ציוה  נמי  ולכן לרוב, ברכות

משולח לאותו  בינו מה  ה ', בעבודת יגיעתו תחת ושתיה באכילה כזאת עת  לבלות בוחר  כסיל  אותו  ואילו יתב"ש,

ולנוח . לישון מבקש גופא שעה  ובאותה  הבעה "ב עם  לדבר שיוכל  כדי הרבה מעות שקיבל

זי"ע לב . שלום ' ה'נתיבות הרה "ק ביאר  הק' דבריו  פי  קכו)על  עמ' התפילה (ויקרא דשבתא)בנוסח  אשר(בצפרא 'לא-ל 

כבודו', כסא על  וישב נתעלה  השביעי ביום המעשים, מכל  להיות שבת ישראל בני מתרוממים  השבת ידי שעל 

עליהם כביכול יושב  והקב"ה  כבודו , כסא  .בחי'

והנהלג . מה , דבר לקנות ה'חנות' אל  שהלך לאיש במשל  ה'פשט', פי על  זצ"ל  פינקוס שמשון רבי הגאון וביאר 

היום באמצע  החנות סגורה  מדוע  מיומיים , יום מה ושאל  מאוד התפלא בא, ואין יוצא אין ונעולה, סגורה היא

משאית  הגיע  עתה  זה אדרבה , לו, ואמר מבפנים החנות בעל  השיב בסחורה , מחסור יש  שמא הרגילות, כפי שלא
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הדלת (טראק) את לנעול  אלא אחרת ברירה  לנו אין החנות, בפתח ה'מטען' כל  את ופרקה  חדשה  בסחורה  מלאה

מכונו ועל  מקומו  על  הכל ולסדר 'החנות לשעה -שעתיים  בשב "ק כביכול  כך המעוניין... לכל  ולמכור לפתוח נשוב ואז  ,

הבאים... הימים  לכל  ההשפעות כל  את 'מסדרים' עתה כי המן, ירד ולא בראשית)סגורה' שמשון  .(תפארת

מן לד . כאזרח פשוטים  בגדים ולבש מלכותו בגדי את הרוסי הצאר החליף שפעם זי "ע סופר' ה'חתם  הרה"ק  סיפר 

וישר תם  יהודי  לבית ונכנס  לתקן. עליו ומה  הארץ שלום את לראות  הממלכה פני על  לנדוד ויצא השורה

ומה ושאל  המלמד חזר פרנסה ', שיינע  'א ואמר  הצאר נענה  הוא, תינוקות מלמד כי והשיב למלאכתו הצאר ושאלו

ולא  פרנסה ..., שיינע א אכן ובתמימותו בכסילותו הלה הגיב ובעצמו, בכבודו המלך הינו כי הצאר לו גילה  עיסוקיך,

המדינה . כל  של  והזהב הכסף  ולו היא, שלו  הארץ  כל  אלא מכובדת  פרנסה המניב עסק  אינה  המלכות כי הבין 

פעמים אלף  היא כסילותו הרי טובה  וסגולה פרנסה' 'שיינע  היא שהשבת החושב כי לאמור, סופר  החתם המשיך

שכן מלמד, אותו של  מטיפשותו יומי יותר שיתא  כל  מתברכין ומיניה הברכה , עצם היא  היא  מדמה,השבת  והלה

טובה ... 'פרנסה ' עוד שהיא

'לה . ר"ת שבת' 'כבוד כי רמז, בדרך לפרש ההידורת'ביעאהש'יומאב'תתא ו'לעילאד'רכאןב'לכ'שמעתי כי ליין',

וכבר מתחת. הארץ  ועל  ממעל  בשמים הטובות וההשפעות  הברכות כל  את ממשיכים שבת בכבוד והזהירות

במדרש  נורא לשון ג)מצינו בראשית תעניות '(תנחומא מאלף  עדיף  שבת '.וכבוד

זי"ע לו. מדובנא המגיד  של  משלו  יז)מפורסם אות נח יעקב לפני (משלי גורלו מר  את שביכה  ואביון עני באיש  מעשה ,

חוסך  הנני ימי כל אכן , האיש, ענה בבית, מעות אלו אי לך יש  האם הצדיק , שאלו ודחקו, עניו רוב על הצדיק ,

ולך  ברשותך שיש  הכסף  כל  את  'קח  הצדיק  לו הורה זקנותי , בשנות מהם להתפרנס  שאוכל  כדי לפרוטה  פרוטה 

מיהר שמחה  מלא בלב בזה ', מאד שתצליח ה ' לך ויעזור לעשותו, תמהר לך שיציעו  הראשון והעסק לשוק, עמו

השעה היתה  שכבר אף ועל  ריקם, ישוב  לא הצדיק  מדברי  אחד שדבר תמימה  באמונה  מאמין כשהוא ביתו  אל  העני

הרבי  כי חסכונותיהם , כספי כל  את המחבוא ממקום שיוציאו מהם ודרש משנתם, ביתו בני  את העיר מאד מאוחרת

ועוד  עמך, אירע  ומה  סח, אתה מה  דעתו, שנטרפה כמי בו הביטה הבית עקרת טוב. בעסק להשקיעם עליו ציווה

ידה משכה והיא בדחיפות, המעות לי הבו וברקים בקולות האיש  ענה לעומתה הלילה , באמצע כך לשם להעירני 

הצדיק נענה  בלילה, עליו שעבר מה  וסיפר  הצדיק  אל  חזר לו בצר קשה . תיגרה ביניהם  שנתפתחה  עד לו, מלתת

אשתך. לבין בינך שהיתה המריבה זו מאד, הצליח לידך שבא הראשון' ה 'עסק כי אכן, ואמר ,

'עסק' באיזה  עצמו באדם  תלוי שהכל  אלא בריה, לכל מרובה ברכה משפיע  הקב"ה  קודש השבת ביום והנמשל ,

חלילה אם אך והיראה, התורה  במדרגות מעלה מעלה להתעלות יזכה ובחיים בטוב יבחר אם כי להתברך, יזכה

הון  יאבד אם  יחשב ולפתי לשוטה והלא אלו, במעשים ברכה  יראה טפלים ובעניינים  בכך מה של  בדברים  יתעסק 

ברוחו יתאמץ  משכיל  כל  לפיכך יעוף, וכחלום עין כהרף ועוברים  החולפים גשמיים דברים תמורת ברוחניות רב

בעזרו . השי"ת יהא ובודאי ובתפילה בתורה לעסוק 
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כל אשר דיבר ה' נעשה! )י"ט, ח( 

עודנו בתוך תקופה סוערת ורוגשת, כשהעולם כולו חווה טלטלת ענק בעקבות נגיף 

מסתורי משהו המשוטט בעולם, ומטיל את חיתתו על תבל ויושבי בה. בתי החולים 

מדינות  שערי  ובריח,  מסגר  על  נעולים  החינוך  מוסדות  להתפקע,  עד  עמוסים 

סגורים ומסוגרים, המצב הכלכלי לוט בערפל, והתחושה היא שכל העולם כולו מצוי 

בסחרחורת לא ברורה. ככל שהיה נראה כי הנה עוד רגע קט ונצא מאפילה לאורה, גל 

ועוד גל מלמד שאין לדעת איך ומתי נראה את האור בקצה המנהרה...

וירוס קטן ולא מוכר, שאף שאינו נראה בעין רגילה  זה לא מקרה, בורא עולם שלח 

- השלכותיו ההרסניות ניכרות לעין כל. הוירוס הזה הגיח לעולם מסין הרחוקה, אך 

כל  ומנווט את  כי אם אבינו שבשמים שמנהל את העולם   - אותו  לא הסינים שלחו 

הנעשה בו, והוא ששלח אותו, מתווה את דרכו, מעניק 

לו את היכולת להטיל אימה ופחד בכל לב, דאגה וחרדה 

בכל מקום...

תענית,  בהלכות  המפורסמים  בדבריו  קובע,  הרמב"ם 

שכאשר יהודים רואים שמשהו בעולם קורה - יש אסון, 

מתרחשת קטסטרופה גדולה - אסור להם להניח שזה 

בני  מאמינים  יהודים  כך.  סתם  קורה  שזה  המקרה,  יד 

נגיפיו  את  שולח  הוא  ברוך  שהקדוש  יודעים  מאמינים 

בעולם כדי לומר לנו משהו, לטלטל אותנו, לרמוז לנו כי 

נדרש שינוי. כשהעולם כולו מסתחרר, זהו סימן לנו, בני 

האדם, להתייצב, לחפש היכן טעינו, לבחון את מעשינו, 

לראות מה מוטל עלינו לשפר ולשנות.

פשוט  הוא  וירוס,  רק  אינו  הזה  הוירוס  מעתה,  אמור 

ויורדת, מחרידה  אזעקה. בורא עולם צופר צפירה עולה 

כל לב, מבקשת ודורשת לחשב מסלול מחדש, לפשפש 

רעם  כמו  מאיתנו.  נדרש  מה  ולראות  שלנו  היום  בסדר 

שבלב,  עקמימות  לפשט  ומטרתו  גדול  בקול  הנשמע 

אותנו,  להעיר  מבקשת  שסביבנו  העולמית  התבהלה  כך 

לדרוש מאיתנו שינויים.

איננו  עליון,  דעת  יודעי  ואיננו  בשמים  יושבים  איננו 

יודעים מה נדרש מאיתנו ומה הקדוש ברוך הוא מצפה 

רק  אנו  אליו.  שנתקרב  רוצה  הוא  דרך  באיזו  שנשנה, 

שינוי  שנעשה  נחוץ  טלטלה,  כאן  שנדרשת  יודעים 

השינוי  את  לעשות  איך  היא  הבוערת  השאלה  מהותי. 

איך  את הרמז?  עולם שהבנו  לבורא  להוכיח  איך  הזה? 

לומר שהנה אנחנו עושים את המהפך הנדרש?!

אותו  מדהים  בגילוי  נעיין  הזו,  השאלה  על  לענות  כדי 

מה  כל  מאליהו':  'מכתב  בספרו  זצ"ל  דסלר  הרב  חושף 

אבל  קטנה,  אפילו  אחת,  קבלה  הוא  מאיתנו  שנדרש 

בכל  עליה  שנתעקש  כזו  עת,  בכל  בגבורה  בה  שנעמוד  כזו  חזקה,  עוצמתית,  שתהא 

אבל  וקטן,  בודד  דבר  נראה  זה   - אחד  בעניין  אחד,  בנושא  דרמטי,  אחד  שינוי  מחיר. 

השפעתו עצומה!

כמו אדם שנכנס למעלית, לוחץ בכפתור אחד קטן, והמעלית ממריאה אל על, נוסקת 

לקומה 50 תוך דקה או שתיים. למרות שהכפתור נראה כה קטן וחסר משמעות - יש 

לו את היכולת להעלות לקומה 50, כי הוא יושב על מנוע חזק ועוצמתי, שמעלה את 

האדם שבמעלית אל על. כך גם קבלה אחת קטנה, אם היא יושבת על מנוע חזק, על 

כח רצון עיקש, על עוצמה יהודית שתילחם על ביצוע הקבלה בכל עת - יש לה את 

היכולת לרומם את האדם לגבהים נשגבים.

כל מה שנדרש מהאדם שנכנס למעלית - הוא ללחוץ על הכפתור הקטן. כל מה שנדרש 

מיהודי כדי להשתנות - הוא קבלה אחת קטנה. ובלבד שהקבלה הזו תתבסס על מנוע 

עוצמתי, על כח רצון חזק, על התמדה ועקשנות. אם נקבל על עצמנו קבלה אחת טובה 

ונקפיד עליה - הקבלה הקטנה הזו תחולל בנו את השינוי ותקרב אותנו לאבא שבשמים.

לדברי  עונים  הם  כן,  שלפני  וברגע  התורה,  את  מקבלים  ישראל  בני  השבוע  בפרשת 

'נעשה ונשמע'. זה צמד מילים בודד, בפרשת השבוע כתובה רק מילה  משה במילים 

אחת מתוך הצמד - רק המילה 'נעשה'. אבל העובדה שבני 

ישראל השכילו לקבל על עצמם, להחליט בכל הכח, לקבוע 

הביאה   - לקיים  כדי  להילחם  מוכנים  הם  כי  ליבם  בעומק 

לעם  להפוך  הגדול,  המהפך  את  לחולל  הזכות  את  להם 

מקבלי ומקיימי התורה, על מצוותיה ומתנותיה שמאירות 

את חיינו.

מאיתנו  אחד  כל  דרך.  באותה  ננקוט  הבה  זו,  קשה  בשעה 

הבה  ממנו.  הנדרש  השינוי  מהו  לקוי,  הוא  במה  יודע 

שתהא  ובלבד  קטנה,  אפילו  אחת,  קבלה  עצמנו  על  נקבל 

בה,  להתמיד  מתעקשים  שאנו  ונחליט  חזקה,  עוצמתית, 

לא מוותרים עליה אף פעם, עומדים עליה בכל תוקף. וככל 

שנעשה זאת ביתר הקפדה ורצון - כך נזכה שבורא עולם 

יראה שהבנו את האיתות שאותת לנו, יסיר מעלינו כל נגע 

ומחלה, ויעניק לנו חיי אושר, בריאות ושמחה!

עיסקה שנחתמה בדרך למירון...

היו  עוד  מירון  כששערי  תשע"ט,  בעומר  בל"ג  זה  היה 

של  ציונו  למקום  לבוא  מבקש  לכל  לרווחה  פתוחים 

על  להתפלל  מירונה  עלו  ישראל  אלפי  ורבבות  רשב"י, 

ציונו ולשמוח בהילולת הצדיק. אברך חמד בשם ר' משה 

נסיעה  כרטיס  והזמין  מירונה,  לעלות  הוא  אף  התעתד 

בחברת 'אגד' - בה הנסיעה כרוכה ברישום מראש לשעת 

מנחה  תפילת  להתפלל  ביקש  צאתו  טרם  נקובה.  נסיעה 

כי  גילה  בכניסתו  שכבר  אלא  קרוב,  כנסת  לבית  ומיהר 

המתפללים כבר אוחזים ב'אשרי'...

לערוך  המקום  כאן  ב'אשרי',  טוב  לא  מה  תשאלו  ואם 

קיבל  לכן  קודם  ארוכה  שתקופה  משה,  ר'  עם  היכרות 

לא  התפילות,  ככל  תפילה  היא  מנחה  שתפילת  עצמו  על 

נאמרת בחטף, ולא מתחילים אותה מהאמצע. תפילת מנחה מתחילה מאמירת סדר 

ותפילת  קדיש,  אשרי,  אומרים  הקרבנות  ולאחר  משה',  אל  השם  'וידבר  הקרבנות 

שמונה עשרה. אין קפיצות, אין דילוגים, ואין השלמות - תפילה היא תפילה, ונאמרת 

בשלמותה, על הסדר, כפי שכתוב בסידור...

שהיום  אלא  כהלכה,  ולהתפלל  הכנסת  לבית  לבוא  להקדים  נהג  כתיקונם,  בימים 

- כשהוא ממהר מירונה וסדר יומו שובש - נאלץ לחפש מניין אחר להתפלל בו על 

40 ימים, שני סיפורים... 
לפני כשלושה חודשים, בגיליון פרשת 'חיי שרה' - גיליון 
מס' 305, פרסמנו בשם הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א 
 40 ימי תפילה, בסדר הקבוע הבא: במשך   40 את סגולת 
יום, יש לבוא לבית הכנסת לצורך סגולה זו, לומר בקשה, 
המחולק  התהלים  מספרי  אחד  את  לומר  צדקה,  לתת 

לחמישה ספרים, ולהבטיח לומר 'נשמת' בהגיע הישועה.

סיפורים  שני  נרחבים.  להדים  וזכתה  פורסמה,  הסגולה 
עידן  זה  שידוך  מעוכב  בחור  על  האחד  לידינו:  הגיעו 
טוב.  במזל  להתארס  וזכה  הסגולה  את  שביצע  ועידנים, 
והשני - על יהודי נכבד שהועמד למשפט מסובך בארצות 
דולר  ממיליון  למעלה  חייב  הוא  כי  כנגדו  ונטען  הברית, 
כל סיכוי שייחלץ  אין  כי  דינו אמרו  לרשויות המס. עורכי 
מהסכום,  כמחצית  הפחות  לכל  לשלם  מבלי  מהעניין 

והשבוע נערך המשפט והוא זוכה לחלוטין!

מתברר, שלפעמים די בארבעים יום של קבלה טובה שיש 
כי  כדי לפתוח שערי שמים.  כדי לחולל שינוי,  בה סגולה, 
זה הכח של קבלה, זו עוצמתה, יש בה את היכולת לחולל 
מהפך, יש לה את העוצמה להרעיף ישועה. גם אתם יכולים 
יום   40 במשך  הכנסת  לבית  הגעה  פשוט:  די  אפילו  וזה 
נתינת  הבקשה,  אמירת  הסגולה,  ביצוע  לצורך  במיוחד 
צדקה, אמירת אחד מספרי התהלים, והבטחה לומר 'נשמת' 

בהגיע הישועה! - זה הכל, והישועה כבר בדרך!

מודים  אנו  הסגולה,  בזכות  שנושעו  יהודים  אותם  ובשם 
מגיעים  בזכותם  אשר  הרבים,  מזכי   - הגיליון  לשותפי 
דברינו לאלפים רבים מבתי ישראל בארץ ובחו"ל. אשריכם 
וגם  בחייהם  שינויים  מחוללים  יהודים  חלקכם,  ואשרי 

נושעים - הכל בזכותכם!

כיצד החמצת אוטובוס גרמה לרווח כספי עצום?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
מרת חנה ברכה ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל ז"ל 

נלב"ע י"ז טבת

לעילוי נשמת
מרת שרה ע"ה בת הרה"ח ר' שלמה ישראל זלמן ז"ל

נלב"ע כ' טבת
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הסדר, וגילה כי זה לא פשוט. כשנכנס למניין אחד כבר אחזו בו ב'אשרי', עד שהגיע 

לבית הכנסת הסמוך - התברר ששם כבר מתחילים 'קדיש', ובבית הכנסת הבא כבר 

עמדו באמצע תפילת הלחש. לא נותר לו אלא ללכת ל'שטיבלאך' מרוחקים קמעא 

ולהתפלל שם לפי הסדר ובהתאם לקבלה שקיבל על עצמו, אלא שכאן יש בעיה:

אם ילך למניין המרוחק – יתכן ויחמיץ את שעת יציאת האוטובוס שנקבעה בכרטיס 

אחרת,  לשעה  נסיעה  כרטיס  ולהשיג  הכרטיס,  על  שוב  לשלם  יצטרך  כלומר,  שלו. 

וכלל לא בטוח שישיג כרטיס כזה, שכן יתכן שכל המקומות באוטובוסים הבאים כבר 

תפוסים...

וכך, מתחוללת בלבו מלחמה: צד אחד אומר כי לאור נחיצות הנסיעה למירון, מניעת 

הפסד דמי הכרטיס וחוסר הוודאות אם ישיג כרטיס אחר, זהו בדיוק המקרה היוצא מן 

הכלל, בו הוא יכול לחרוג מקבלתו ולהתפלל בדילוג, להתחיל ב'אשרי' ולהשלים את 

ומבחנה  קבלה,  היא  שקבלה  לו  לוחש  שבלב  השני  והצד  כך.  אחר  הקרבנות  אמירת 

שאת,  ביתר  להתעקש  עליו   - ולכן  עכשיו,  כמו  פשוטים  ולא  קשים  ברגעים  דווקא 

ולהתפלל מנחה כהלכה בכל מחיר!

היא  קבלה  נכון:  הכריע  בסיומם  שניות,  שברירי  אלא  ארכה  לא  הזו  המלחמה  כל 

מהלו"ז  הנסיעה,  מדמי  מהכרטיס,  שוכח  הוא  מחיר.  בכל  בה  יעמוד  והוא  קבלה, 

המוקפד שתכנן, וממשיך ל'שטיבלאך' קרובים. מתפלל מנחה לפי הסדר, בניחותא, 

מילה במילה, כמנהגו מדי יום, ורק כשסיים להתפלל - הוא שב לתחנת היציאה של 

האוטובוסים, וביקש לרכוש כרטיס חדש.

הכרטיס נרכש, בכסף מלא כמובן, ור' משה אפילו לא הצטער. נכון, הוא רחוק מלהיות 

אדם מבוסס, הוא אברך שכל מחייתו ממילגת כולל זעומה, שלעתים מדייקת בתאריך 

ולעתים לא... ובכל זאת, הוא עשה את המוטל עליו, עמד בקבלה שלו, וזה הכי חשוב, 

הכי יקר בעיניו!

הוא עולה על האוטובוס, ולצידו מתיישב יהודי, שניכר עליו כי אינו מקומי. במהלך 

מפתיעה:  התפתחות  חלה  הנסיעה  סוף  ולקראת  שיחה,  ביניהם  נקשרה  הנסיעה 

במהלך  למדי.  אמיד  אדם  הברית,  מארצות  אורח  הוא  התברר,  כך  שלצידו,  היהודי 

השיחה תהה על קנקנו של ר' משה, והתרשם ממנו עמוקות. לפיכך, פנה אליו בהצעה: 

'שמא תרצה לעשות אתי עסק?'

'אני לא איש עסקים, רחוק אני מכך מאוד', הצטנע ר' משה, 'אני אברך שיושב ולומד, 

האורח  אולם  בנימוס.  להצעה  השיב   - המתאים...'  האדם  לא  אני  עיסוקי.  כל  זה 

לאמץ  רוצה  אני  חפץ!  אני  בה  העיסקה  זו  הלא  'נו,  לשמוע:  שמח  דווקא   - מחו"ל 

אברך שיושב ולומד תורה, ולעשות אתו עיסקת 'יששכר וזבולון'. אני רוצה להעמיד 

לרשותך תקציב חודשי נדיב, ולהיות שותף איתך בתורתך! התסכים לעשות אתי את 

העיסקה הזו?!'

עד שהשניים הגיעו מירונה, העיסקה סוכמה היטב. הם החליפו מספרי טלפונים, וקבעו 

להיפגש כדי לחתום על העיסקה במסמך מסודר, עיסקת יששכר וזבולון נפלאה. האורח 

מחו"ל אימץ את ר' משה בתקציב חודשי קבוע, והפך לשותף בתורתו לנצח נצחים!

לו  ומשלם  אותו  שאימץ  השותף  את  הרי  קרה:  מה  משה  ר'  הבין  יותר,  מאוחר  רק 

מוותר  היה  הכי באקראי שיש. אם חלילה  פגש באקראי,   - נדיב  מאז תקציב חודשי 

היתה  לא  הזו  העיסקה  כל   - לנסוע  אמור  היה  בו  באוטובוס  ונוסע  שלו  הקבלה  על 

מתרחשת! רק הודות לעמידתו האיתנה על קיום הקבלה בכל מחיר - חתם על עיסקה 

כה חלומית!

ועד היום, כמעט שנתיים אחר כך, העיסקה עודנה בתוקף. מדי חודש בחודשו עובר 

סכום משמעותי מחשבון הבנק של היהודי האמיד מחו"ל, היישר לחשבון הבנק של 

ר' משה. בינתיים, אותו יהודי כבר סידר לר' משה מגוון הטבות נוספות, כמו להכניס 

אותו לכולל נחשק שהוא מתורמיו, ועוד ועוד...

וכל זה - בזכות עמידה איתנה ועיקשת על הקבלה שלו. התברר, כי העמידה הקפדנית 

אך  בודדים,  שקלים  לו  עלתה  אולי  הסדר,  ולפי  כהלכה  מנחה  להתפלל  הקבלה  על 

הביאה לו רווחה כלכלית עצומה. בורא עולם מסובב כל הסיבות סידר את העניינים 

בצורה כזו, שהעמידה שלו על הקבלה השתלמה שבעתיים!

את הסיפור שמענו מר' משה, שהוסיף את המסר האישי שלמד מסיפורו: בעוד אנשים 

נוטים להמעיט בערכן של קבלות טובות קטנות ושגרתיות, כאלה שלא דורשות אלא 

כמה דקות, מתברר שבשמים יש לקבלות הללו כח עצום, על טבעי ממש. הסוף הטוב 

הקבלה  על  העמידה  חשיבות  על  לאותת  ביקש  עולם  בורא  כי  מוכיח,  הסיפור  של 

על  ההקפדה  בזכות  גדול  כה  כספי  רווח  העניק  ולכן  משמר,  מכל  עליה  והשמירה 

הקבלה.

רואים  לפעמים  קלה.  אינה  היא  מחירים,  דורשת  הקבלה  על  עמידה  יקרים,  אחים 

כוחות,  לנו  נותנת  בקבלות  עמידה   - לא  אם  וגם  משתלמת,  היא  כמה  עד  בעיניים 

מפתח  הן   - מחיר  בכל  קיומה  על  איתנה  ועמידה  אחת,  קבלה  עוצמות.  לנו  מעניקה 

עצמנו  על  נקבל  הבה  שבשמים.  לאבא  התקרבות  של  מקפצה  רוחנית,  להתעלות 

קבלות כאלה, ונזכה להתקרב לאבינו שבשמים ולעשות לו נחת רוח!

קבלה אחת שריפאה שני אנשים!

היה זה בבית חולים גדול במנהטן שבארצות הברית, בשעת צהריים מאוחרת. הגיעו 

לבית החולים ר' יצחק ורעייתו, לצורך טיפול רפואי במחלה ממנה היא סובלת. עם 

כניסתם לבית החולים ניגשה אליהם אשה שניכר עליה שהמתינה לראות פניו של 

יהודי, וביקשה מר' יצחק לגשת למחלקה בה שוכב בעלה במצב קריטי, ולומר עמו 

'שמע ישראל' ואת פסוקי הווידוי...

לכיוון  ניאותה להמתין. הוא ממהר  וגם רעייתו  גודל השעה,  יצחק מבין מיד את  ר' 

מחלקת ה'טיפול נמרץ', ומוכנס לחדר בו שוכב יהודי שמבע פניו חיוור והוא על סף 

אובדן הכרה, מחובר לאינספור מכונות וצינורות, שמביט בו במבט מצועף למחצה. ר' 

יצחק ניגש אליו ותוחב את ידו בידו, מבקש מהיהודי השוכב על המיטה לחזור אחריו 

מילה במילה: 'שמע ישראל - - -'

אולם החולה מסרב. בשארית כוחותיו הוא מביט אל ר' יצחק, וממקד מבט בידו השניה 

של ר' יצחק, שם נח לו מכשיר טלפון מתקדם במיוחד, מתקדם מדי, מכשיר שיש בו 

נסיונות לא פשוטים... החולה מניע את פניו אנה ואנה, ולבסוף לוחש כי יסתדר לבד. 

מכשיר  שמחזיק  יהודי  עם  ישראל'  'שמע  באמירת  מהעולם  להיפרד  רוצה  הוא  אין 

כה מסוכן, מכשיר גדוש נסיונות ופיתויים, מכשיר שהיצר ניבט בו מכל לחצן ומקש!

ר' יצחק מזועזע. הוא הבחין באשה שהזמינה אותו לכאן, כיצד היא נבוכה ומבולבלת. 

בעלה ביקש כי מישהו יבוא לומר עמו 'שמע ישראל', כי הוא חש שכוחותיו אוזלים 

ויתכן כי אלו שעותיו האחרונות. לאחר מאמץ הצליחה להשיג יהודי כזה, אולם בעלה 

מסרב לשתף אתו פעולה, כי בידיו הוא מחזיק מכשיר אסור, מכשיר טכנולוגי גדוש 

ביצר הרע!

ר' יצחק ניסה שוב להציע עזרה, ושוב דחה אותו היהודי החולה מלפניו. רק אז הבין 

ר' יצחק לאן הידרדר, לאן הביא אותו המכשיר שבידיו, והוא יצא מהחדר ופרץ בבכי 

מר...

אכן כן, מלפנים היה לו טלפון 'מיושן', טלפון נטול נסיונות. כשהמכשיר נשבר, המוכר 

בחנות הציע לו 'להשתדרג', הוא לא חשב יותר מדי ואימץ את ההצעה. עתה הבין איך 

נפל כמעט לשאול תחתית, הנה כי כן יהודי מעדיף לעזוב את העולם בלי לומר 'שמע 

ישראל', ובלבד שלא יקבל על עצמו עול מלכות שמים עם מי שמחזיק במכשיר שכל 

כולו מרידה במלכות שמים!

פניו  שעל  אחד,  מכשיר  עזה.  טלטלה  לבו  את  טילטלה  אותו,  זעזעה  הזו  המחשבה 

נראה תמים למראה, אולם הוא מכיל ארס והרס כה רע ונורא, עד שיהודים יראי שמים 

בורחים ממנו במסירות נפש, דוחים אותו מלפניהם ויהי מה. והוא - איך הוא מחזיק 

עדיין במכשיר כזה? איך הוא מניח לעצמו להיכנס לסיכון כה גדול?!

נטל את המכשיר הפסול  ומיד  ביקש מהאשה את שם בעלה החולה,  הוא  על אתר 

שבידיו וניפץ אותו לרסיסים, כשהוא אומר שהוא מקבל עצמו להישמר ולהיזהר מכל 

המכשירים מהסוג הזה, והדבר יהא לרפואת החולה שסירובו טלטל אותו, ולרפואת 

רק  החולים.  לבית  הגיע  ובשלה  שלימה,  לרפואה  זקוקה  היא  שגם   - שלו  רעייתו 

כשחש שהוא נקי וזך, המכשיר הפסול כבר נפח את נשמתו והפך לערימת הריסות 

בפח האשפה - שב לרעייתו והמשיך בטיפול הרפואי שלה...

מתברר, שכוחה של קבלה, בפרט קבלה כה לא פשוטה, הוא עוצמתי ביותר: עד מהרה 

יהודי  אותו  גם  כי  לו  נודע  כשבועיים  וכעבור  פלאי,  באופן  לחלוטין  הבריאה  רעייתו 

שהיה במצב קריטי ונערך להיפרד מהעולם - גם הוא הבריא לחלוטין ושוחרר מבית 

נרפאו  חולים  שני  כבירה,  עוצמה  היתה  כח,  היה  שלו  לקבלה  כי  הסתבר,  החולים! 

- גם הוא עצמו שב לחיים, שכן סם  ולא פחות חשוב  לחלוטין ושבו לחיים בריאים, 

המוות כבר לא בידיו, רחוק ממנו כמטחווי קשת!

סיפור מופלא זה, עליו מעיד מגיד המישרים הנודע הרה"ח רבי אברהם מרדכי מלאך 

שליט"א, פותח לכולנו את הלב, מעורר את הרגש: הנה כי כן, כמה יהודים נתונים בצרה 

ובצוקה, סובלים ממחלות קשות, מתמודדים עם קשיים חינוכיים, מתקשים בפרנסתם, 

עוברים צרות מכל הסוגים. אחים יקרים - הבה נקבל על עצמנו קבלה טובה לזכותם, 

הבה ניקח על עצמנו להתחזק במשהו כדי לפתוח להם שערי שמים, כי לקבלות טובות 

יש כח!

וככל שנקבל על עצמנו קבלות טובות כאלה, ככל שנקפיד ונשמור עליהן ביתר שאת 

עולם  שבורא  נזכה  כך   - פעם  אף  עליהן  נתפשר  ולא  קיומן  על  שנתעקש  ככל  ועוז, 

יפתח לנו שערי רחמים ורצון, שערי רפואה וישועה, ויעניק לנו חיים טובים ומאושרים!
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 ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע

 )יח, א(ממצרים  ישראל את ה' הוציא כי עמו
 עמלק". ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמע שמועה "מה י"כתב רש

יש לדקדק בזה מהו "שמע ובא" יכול היה לכתוב "מה שמע, קריעת ים סוף 
 וכו'", ועוד, הרי מפורש בפסוק ששמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים?  
 ויש לבאר, שיתרו היה לו קצת חטא במה בהיה מיועצי פרעה להרע לישראל.
ואף שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' )סוטה יא, א(, מכל מקום, על עצם היותו 
מחובר לאנשי רשע ועוברי עבירה, נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' )מכות ה, 

 א( שהנטפל לעוברי עבירה נענש כמותם.
והנה יתרו כבר זנח מזמן את הע"ז, ועשה תשובה. אבל כעת בקריעת ים סוף 

עליהם. ומזה  –, מדה כנגד מדה, בדבר אשר זדו נתחדש לו מדתו של הקב"ה
הבין שגם תשובתו הוא, צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'. וכיוון שחטא 
ב'עצה רעה' צריך לתקן את עצמו ב'עצה טובה'. ואכן החליט בדעתו שבאם 
ביום מן הימים יתגלגל שיעברו בני ישראל דרך מקום מושבו, ישיאם עצה 

שום חיוב לטרוח ולהגיע אל בני ישראל כדי להשיאם טובה. אבל לא מצא 
 עצה טובה, ובפרט כשהם נמצאים במדבר רחוק ממקום ישוב.

לאחר זמן מועט, שמע שבאו עמלק להילחם עם ישראל, ועמלק הרי נעקר 
ארבע מאות פרסה ממקומו בכדי להילחם עם ישראל, ואז נשא קל וחומר 
בעצמו, אם בשביל להרע כך, להיטיב לא כ"ש. וזהו אומרו מה שמועה "שמע 

שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה  –ובא", ומתרץ: "קריעת ים סוף" 
דה, "ומלחמת עמלק" שמזה הבין שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני כנגד מ

          ישראל.  
 )ע"פ 'חתם סופר'( 

 ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חתנו לקראת משה ויצא
 )יח, ז( האהלה

 איש הקרוי מי לרעהו איש אומר כשהוא למי השתחוה מי יודע וברש"י "איני
משה". שואל החת"ס הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא  והאיש שנאמר משה זה

איש כדכתיב "ויואל משה לשבת את האיש", ועוד, למה בחר רש"י להביא 
 דוקא את פסוק זה, הרי מצינו לפניו בפרשת כי תשא "והאיש משה"?

ומתרץ, שאכן ההוכחה שמשה השתחווה הוא לא ממה שכתוב "והאיש" על 
שה עניו מאוד", אם כן, במצב כזה שמצד משה, אלא בתוכן הפסוק: "והאיש מ

אחד ניצב יתרו שהוא חותן משה ומצד שני נצב משה רבן של ישראל, מי יכנע 
לפני מי? אומר רש"י "איני יודע מי השתחווה כלפי מי", ומתרץ, תדע לך 
 שוודאי שמשה רבינו הוא נכנע, ומנלן? שהרי נאמר "והאיש משה עניו מאוד"

 )תורת משה לחת"ס(    
 האלקים חקי את והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי

  טז( )יח, תורותיו ואת
 שם פרץ, מיין נהר שעל בפרנקפורט רב אביש אברהם הגה"ק רבי כשהיה

 להפגש הרב ביקש. בשבת חנותו פותח והיה השבת חומת את עבריין סוחר
 ולא למוטב שיחזור עליו ולהשפיע בדברים לשדלו כדי העבריין הסוחר עם

 אי, לביתו ולהזמינו. רגלו הסוחר מנע הכנסת מבית שכן? ולמה, בידו עלה
. המדובר במה ביודעו לבוא שיסרב עליו וחזקה, הוא אלים גבר שכן אפשר
 תיפגם וממילא התורה כבוד השפלת משום בזה יש הרי? איליו ילך שהרב

 . הפגישה השפעת
 מן שהיה הקהילה מנכבדי לאחד וקרא ושלח נפשו עם עצה נטל, עשה מה

 מיני כל של גדולה לקחת כמות עליו וצוה, סוחר אותו של הטובים הלקוחות
 ידרוש אלא, לשלם יסרב הפרעון זמן וכשיגיע, בהקפה זה סוחר אצל סחורות

 יוכל בביתו הלה וכשיהיה, הרב לפני תורה לדין אותו שיעמיד התובע את
 .שבת החילול דבר על דברים עמו לקחת
 אבוש אברהם רבי לפני הצדדים שני וכשהופיעו, הרב כמצוות הסוחר עשה
 סכום כל את לתובע הנתבע הושיט, ומענות הטענות את הציעו טרם עוד, לדין

 לא זאת שכל לסוחר הרב גילה שעה אותה. ותקילין טבין במזומנים התביעה
 הרב הוסיף ומיד בשבת הפתוח מסחרו בית בענין עמו להפגש כדי אלא היה

 . העבירה בעל על הלב מן היוצאים בדברים, השכל ומוסר הסבר דברי כמה
 לשאול לי יורשה אך, שבת שמירת עצמי על מקבל הריני, ניחא, הסוחר אמר

 ודין מרמה בהמצאות להשתמש היתר הרב לקח מהיכן: אחת שאלה הרב את
 ? השבת שמירת למען בדוי תורה

 יהיה כי" כתוב יתרו בפרשת", מפורש מפסוק למדתי" הרב לו השיב" זה דבר"
 עם להפגש צריך הוא שאודותיו דבר לרב לפעמים יש אם" אלי בא דבר להם

 ושפטתי: "התורה אומרת? יעשה מה, לכך נאותה הזדמנות מוצא ואינו מישהו
 לי תהיה אגב ודרך, למשפט אליך שיבא תגרום -" רעהו ובין איש בין

  "...תורותיו ואת האלקים חוקי את והודעתי" לקיים ההזדמנות
 )על התורה(                

 )יח, כ( יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת
בעיירת המרפא  ראטשילד זאב שמעון הברון החסיד הרב כשהיה פעם

 ויום יום ומידי', סופר כתב'ה בעל ק"הגה גם הזמן באותו שם היה מארינבאד,
 וכשבא, סופר הכתב בעל בטוב כ"כ חש לא, אחד יום. במעונו השר אותו ביקר
 לפניו השר הצטדק, ללכת פנה תיכף אלא, הרבה שם התעכב לא לבקרו השר

 זה להם והודעת יוסף רב "דתני ל, ב( דף מציעא ואמר שהגמרא אומרת )בבא
ולמה חולים",  ביקור זה ילכו( אשר) חסדים גמילות זו הדרך את חייהם בית

דרשו מצוות ביקור חולים מפסוק זה? בכדי לרמז שביקור חולים צריך להיות 
 בלא להתעכב ולהכביד על החולה אלא "ילכו בה"...

 )שיחת חולין של ת"ח(
 )יח כא(שנאי בצע  אמת אנשי

למה הסמיך "אנשי אמת" ל"שנאי בצע"? היה רבי יוסף חיים זוננפלד אומר, 
 כיוון שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע... 

 )הגרי"ח זוננפלד( 
 )יח, כא( בצע שנאי אמת אנשי אלקים יראי חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה

עשירים וכו'. יש להתבונן בפרשה זו, שהנה יתרו אמר  –וברש"י, אנשי חיל 
 חיל, אנשי העם מכל תחזה "ואתה למשה רבינו רשימה שלימה של דרישות:

פסוקים )וכו' . אח"ז אנו מוצאים  ושמת בצע, שנאי אמת, אנשי אלקים, יראי
 חיל אנשי משה ויבחר :אמר אשר כל ויעש חתנו לקול משה "וישמע( כד כה

העם". יש להבין, שאם עשה את כל אשר  על ראשים אתם תןוי ישראל מכל
 אמר, מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן נעלמו כל הדרישות הנוספות של יתרו?
ושמעתי לבאר, שהנה אם היה משה רבינו מכריז שמחפש הוא למנות דיינים 
צדיקים יראי ה' וכו', היה כל אחד ואחד מכל שבט ושבט ומכל קהילה וקהילה 
טוען שרבו הוא הוא המוכשר ביותר לשמש בתפקיד חשוב זה, ולא היה יכול 

 להגיע אל עמק השווה. 
גדולה והכניסה מותרת לכן התחכם משה, הלך והכריז שעושה אסיפה 

לעשירים בלבד. האנשים ששמעו מזה, הבינו שכנראה צריך לתרום כסף 
לאיזה מטרה של צדקה וכדומ', ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו, ובזה 

 העשירים, ו"יראי אלוקים". –הרוויח משה רבינו שנתקבצו רק "אנשי חיל" 
 אנשי משה ? "ויבחראשר אמר" והאיך כלזה מה שכתב, שמשה "עשה את 

                            ישראל" שהוא בחר רק את העשירים כאמור.  מכל חיל
 )ציוני תורה(       

 )יט, ג( ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה
 למה דאורלניש י"הר' בית יעקב אלו הנשים, שיאמר להם בלשון רכה, הקש

 מנרבונא משה רבי מעיני עפר יגלה מי, ותירץ, תחילה להם להגיד נשים זכו
 על נותנת שהיה לדיבר תחלה זכו לאה של בזכותה, לדרוש רגיל שהיה ל"זצ

 יום הוגה היתה ובה' וכו צוה תורה חקוק ובה זהב של( טבלא) נוכלא ליבה
 בתורה צאצאיה זכו לפיכך, זהב של מזהרורית" רכות לאה ועיני" ולכן, ולילה

            .מקודם
 זקנים' לבעלי התוספות()'מושב 

 

  מאוצרות המגידים 
ים למשה ולישראל קוישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אל

 .עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים
 ומלחמת סוף ים קריעת, ובא שמע שמועה מה. יתרו וישמע – כותב רש"י

 .עמלק
שיתרו היה למה התורה מזכירה  –בתחילת הפרשהרה עירים הערבותינו מ

אדם שהוא גר ,כתינוק  ...כהן מדין? לא נוהגים להזכיר לגר עוונות ראשונים
 ?אז למה צריך להזכיר לו שהוא היה כהן במדין –שנולד 

 – ם למשה ולישראלאלקי וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 
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  למה אתה צריך להגיד לנו שהוא כהן במדין, איזה תועלת יש במידע הזה?
עוד כמה בו שארית יעקבוראיתי בספר  ...זה השאלה שרבותינו שואלים

 ספרים, שכולם עונים את אותה תשובה:
 המשיח לימות גרים מקבלין אין ר''ת - }מסכת יבמות כד, ב{אומרת הגמרא 

 .שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא בו כיוצא
 בימי דוד ובימי שלמה לא מקבלים גרים, מה הסיבה? 

תגיירו מהפחד שפחדו מעם האומרים רבותינו, משום שבימי דוד הרבה 
 {יז ח,}. דוד ערך מלחמות ונצח בהם, וכמו שכתוב במגילת אסתר ..ישראל

 . "...ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם
ון שכבר הגיעו להכרה שהקב"ה ברא את אז זה לא בגלל שהם התייהדו ,כי

העולם ועם ישראל הוא העם הנבחר וארץ ישראל היא הארץ המובטחת, מה 
 הם עשו?

ראו את הכוח שיש ליהודים, אז פחדו מהם ... דבר אחד, הם פחדו מהיהודים
 ולכן התגיירו , זה בימי דוד.

ביותר בימי שלמה לא היו מלחמות, הזמן היפה  –שנה ארבעים הארץ ותשקט
משום שעם ישראל היה  ...שהיה לעם ישראל , אז לכן אנשים באו להתגייר

ישראל, עם זה ה במצב הכי טוב שלו , היה ברום המעלה, כולם באו לראות מ
כולם עלו לבית המקדש להתפלל, אז עם ישראל היה במצב הכי מרומם שהיה 

 לו מעודו.
 ,הלבנה בשלמות , שבתקופתו של שלמה המלך הייתהחז"ל אומרים במדרש

ולכן לא מקבלים גרים בימי שלמה כיון שזה לא מוכח שאלו גרי צדק, שבאמת 
 .באו מתוך אמונה בהקב"ה

ברוך ה' עם ישראל  –כיון שהם רצו בשפה שלנו, 'סל קליטה'  ,הם התגיירו
לכן לא מקבלים גרים בימי  –במצב טוב, אפשר לקבל אוטו , מוצרי חשמל וכו' 

 שלמה.
איך יכל להיות ששלמה המלך גייר את בת פרעה?  ,אם ככה - השאלהנשאלת 

הרי הוא נישא לבת פרעה, אם לא מקבלים גרים בימי שלמה, אז למה הוא 
 ולא רק, אלא, הוא התחתן איתה בסוף? ,קיבל את בת פרעה

מה שלא מקבלים גרים בימי שלמה, מדובר על אלה  – התשובה פשוטה
 שלו ילכלכהמעמד הברוך ה' ... מד שלו טוב שרוצים הטבות, אבל אחד שהמע

 ...משתכר בכסף רב... הוא טוב, הוא לא ייגש לקבל את ההטבות
 ...רות שלו היא גיור אמתיאז ממילא הג ,אם הוא לא צריך את זה

בת פרעה אין לה בעיה כלכלית , היא התגיירה כי רצתה להתגייר , היא לא 
 לכן קיבלה שלמה. –צריכה את כל ההטבות 

דע לך, יתרו היה במצב כלכלי טוב,  ...וישמע יתרו כהן מדין -אומרת התורה
, כל אחד כיון ששמע שלעם ישראל יש , הוא לא בא להידבק בעם ישראל

ושהקב"ה נתן להם ביזת מצרים ועוד ביזת הים ועם  ...חמורים לוביםתשעים 
 ...ישראל מלא בכסף
יש להם הכל בשפע , אז זאת  ולכמרים שם לא חסר כסף,  ,הוא היה כהן מדין

 רות אמת ולכן התורה אומרת שהיה כהן מדין .יהייתה ג
 הייתי פעם בשבע ברכות... אז היה שם איזה בדחן שסיפר:
היה איזה כומר אחד, שרצה לנסוע לשבועיים חופש... אבל הוא לא רצה 
 לסגור את העסק..."חבל זה מכניס כל יום ראשון, כמה אלפי יורו..."

בקיצור, הוא אמר, שאם הוא יכניס פה כומר אחר, הוא יגנוב לו את כל 
 "הלקוחות"... הפתרון הכי טוב "אני יביא את הרב של היהודים" ...

תקשיב, כל יום ראשון  –הביא את הרב, והתחיל להסביר לו איך העסק עובד 
 ..באים להתפלל פה... הם מתוודעים על כל החטאים שעשו... ואני גובה כסף .

 כמה זה על כל עבירה ?
אני ייתן לך תעריפון עבירות... ואם לא תמצא את העבירה שם, תתקשר אליי, 

 אני יגיד לך... לפעמים יש "יצירות חדשות" של מופיעות בתעריפון 
הכומר נותן לו את המפתחות של החדר... הוא טס לחופשה... הרב ניכנס 

 הנה מגיע פציינט ראשון ... לחדר יום ראשון... על הבוקר, שמונה וחצי,
 כן.. מה יש לך לספר ?

תראה... יום שישי רח"ל, ראיתי אישה ברחוב... שמתי את היד על הארנק... 
מכה ... אני באמת -וסחבתי לה אותו, בלי שתרגיש...לא נעים, סחבתי לה מכה

מרגיש לא נעים ...אני מוכן לתרום , אם תכפר לי העוון הזה... כמה זה עולה 
??? 

 יורו"  500הרב מסתכל בתעריפון... "גניבת ארנק=
 טוב... אין לי ברירה... קח !

 תגיד... אתה רגיל לגנוב ??? זה דבר שקורה לך כל פעם... –שואל אותו הרב 
 או שזה חד פעמי ??? 

... יום שישי אף אחד לא שומע...כן... כל שבוע זה קורה לפחות פעמיים... 
 תמיד...מכה... אבל לא -היתה מכה

 100תשמע, אני מוכן לעשות איתך עסקה... במקום שתשלם  –אמר לו הרב 
על גניבה גדולה...אני אמכור לך כרטיסיה, עם עשרים  500-על גניבה קטנה, ו

יורו... אני  3000ניקובים... כל פעם שתגנוב, תעשה חור.... במקום לשלם לי 
 יורו... 1500יעשה לך הנחה 

 נשמע רעיון מצוין ! 
 יורו, ונותן לרב... 1500סופר 

 אחר כך, נכנס עוד פציינט... כן...

 תשמע, עשיתי ככה וככה...
יורו ! תגיד... זה  1500מה אתה אומר ?! זה חתיכת עבירה חביבי... זה מינימום 

 קורה לך הרבה ?
 פעם בחודש לפחות...

 תראה יש לנו עכשיו משהו חדש... כרטיסיה עם עשרים ניקובים... במקום
 מנקב... -יורו... עושה עבירה 1500יורו... עכשיו במבצע  3000לשלם 

 יאאלה תביא...
 וככה עם כל "לקוח"...

אחרי שבועיים חוזר הכומר... מחפש לכסות את ההוצאות של החופשה... 
 מתיישב על הכיסא... אף פציינט לא ניכנס !

גנב... מה קרה לא נכנס לכנסיה ... הוא קולט את הגנב... "מה איתך ? הרי אתה 
 באת היום להתוודות ?!"

אדוני, אני מסודר לשנה הקרובה ! היהודי מכר לי כרטיסיה... אני לא מפסיק 
 לנקב !

לא רציתי להכניס כומר, כי חשבתי שיקח לי את  –אמר הכומר לעצמו 
 המשרה ... בא היהודי וגנב לי את העבירות לחמש שנים קדימה ! 

יתרו בא להתגייר לשם שמים... הוא  – מדין חתן משהוישמע יתרו כהן בקיצור 
לא חיפש את כל הכסף שיש לעם ישראל... לא חסר לו כסף, יש לו בשפע... 

 .כהן מדיןאז הגירות היתה גירות אמת, ולכן אומרת התורה, שהוא היה 
 

את   היות והוא בא להתגייר , בא משה רבינו ומספר לו - לב העבריבא הספר 
 ... למה ?ה' מצאתם בדרך ויצלם כל התלאה אשר

 מה  לו אומריםגר שבא להתגייר  –(  מז, א כי הגמרא אומרת )מסכת יבמות
 סחופים דחופים דוויים הזה בזמן שישראל יודע אתה אי להתגייר שבאת ראית

שלא יחשוב שהמצב של עם ישראל תמיד  עליהם באין ויסורין ומטורפין
ולפעמים  ,יש עליות ומורדות ,פעמים שנמצאים ברום המעלה -מזהיר

כיוון שכאן המקום הכי   ,בתחתית המעלה, שלא יחשוב שהוא בא להתגייר
 יש ייסורים. ...יש צרות...לא ...טוב בעולם

אז מה ..מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק . – וישמע יתרו
 הוא שמע?

כל  –הקב"ה בקע להם את הים, נלחמו כנגד עמלק  -עם ישראל 'הולך לו' 
 ...עוד הוא יחשוב שזה המצב המקסימלי של עם ישראל ...העמלקים נפלו

עם ישראל  – את כל התלאה אשר מצאתם בדרךלא , תדע לך   -לו ים אומר
 רות.יחלק של הג עברו תלאות  , ב"ה עד שהגיעו לכאן לקח להם זמן, גם זה

 )ברוך שאמר(

 
ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה: ואת שני בניה אשר 

 אלקי שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: ושם האחד אליעזר כי 
 אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה: 

מבואר ’, ושם השני‘ולא ’. שם האחד.. ושם האחד‘פעמים ’ מה שכתוב ב
שהיו שוים בקומה ‘א במדרש ”עוד י’. ללמד ששניהם שקולים‘במדרש 

ובספרי החינוך כתוב שהפסוק בא ללמדנו איך לחנך את ’. במראה ובחכמה
אלא ’ שלישי’והשלישי כ’ שני’והשני כ’ אחד’הילדים, שלא לראות בן אחד כ

ל ”וילד הוא אחד אחד אחד. וכך שמעתי מרבי שמשון פינקוס זצ כל ילד
’ האחד‘אני קורא לבני השני ’, אבי בעזרי אלקי ושם האחד אליעזר כי ‘שפירש 

ה שהוא תמיד עומד בעזרי כבן יחיד. לא אמר ”אצל הקב’ בן יחיד‘כי גם אני 
שון יחיד לשון יחיד. וכל אחד יכול לומר ל’ בעזרי‘לשון רבים אלא ’ בעזרינו‘
ולא שם השני ’ שם האחד אליעזר‘ולכן ’. אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא‘

ה, כמו שהוא מתייחס לכל ”אליעזר, שאנו צריכים להדבק במדותיו של הקב
 יהודי כבן יחיד כך אנו מתייחסים לכל ילד כבן יחיד. 

ל שהוא התבונן שיש ”ג רבי זונדל קרויזר כאור החמה מזהיר זצ”שמעתי מהרה
מה משפחות שהילדים הראשונים הם תלמידי חכמים מופלגים, והילדים כ

האחרונים פוחתים והולכים, וחשב שזהו לטעם חסרון התפילה, כי כשנותנים 
לאדם רשימה של עשרות שמות להתפלל, איכות התפילה יורד ופוחת מאחד 
לשני. למשל כשאדם נוסע למקום קדוש ויש לו עשר בנים, הרי אדם הוא 

וכחות נפשו אוזלים, כשהוא מתחיל להתפלל הוא מתחיל בתפילה מוגבל 
וכן בענין הזמן, כי כשהיה לו ילד אחד ’. ועל השני פחות וכו חזקה על הראשון

היה מרבה בתפילה על זה הבן, כשיש לו שני בנים נתחלקים כחות הנפש 
בתפילה בין שני הבנים, כשנולד ילד שלישי מתחלק לשלוש, ונמצא 

אר תמיד עם תפילות רבות יותר משאר הילדים. ואמר רבי זונדל שהראשון נש
שהאימא שיש לה יותר ילדים צריכה לעמוד הרבה יותר זמן בהדלקת נרות. 
שאם היתה עומדת בתפילה בהדלקת הנרות רבע שעה כשהיה לה רק בן אחד, 

והתפילות האלה ’. הרי שכשיש לה שני בנים צריכה להתפלל חצי שעה וכו
ש רבי שמעון ממגנצא בפיוט ”אלא חיוב ההורים על הבנים. כמ’ ותמותר‘אינן 

דשבועות על עשרת הדברות, והזכיר בדיבור של כבד את אביך ואת אמך 
שהם הולידו אותך וגידלו אותך והתפללו עליך הרבה תפילות ותחנונים 
ממילא עליך לכבד אביך ואימך. הרי שאחד ממצות האב על הבן הוא 

ם הבנים האחרונים שהם נולדו בסוף השורה? כך מלמד התפילות. ומה אשמי
כשהתפלל על הבן השני התייחס אליו ’ ושם האחד אליעזר‘אותנו משה רבינו 

 כבן יחיד. כך יש להתייחס לכל ילד וילד בגשמי וברוחני.  



 

 ג 

עוד עצה שמעתי מרבי זונדל שכדאי לשנות את סדר התפילה על הילדים, 
ן, פעם להתחיל מהאחרון עד הראשון, פעם להתחיל מהראשון עד האחרו

ופעם מהאמצע כלפי מעלה ופעם כלפי מטה, שכך נמצא שתמיד יתחיל 
ק ”להתפלל בחמימות הלב על כל אחד ואחד מהילדים. וראיה לדבר שבתוה

ה שש עשרה פעמים, ובכל פעם נכתבו בסדר שונה, ללמדך ”ב שבטי י”הוזכרו י
קב אבינו על בניו היו לו כמה וכמה סדר התפילות, כפי הנראה גם כשהתפלל יע

לעולם ‘ל ”אופנים פעם התחיל מראובן פעם מיוסף פעם מבנימין. ואם אמרו חז
אינו אלא רק לגבי בגדים וכתונת אלא גם לגבי ’ אל ישנה אדם בן בין הבנים

תפילות. וכן לגבי שעה שמשקיע ללמוד עם הילדים, אם היה לומד עם הבן 
לק השעה לעשר בניו, שש דקות לכל ילד? הרי הראשון שעה אחת, מדוע יח

כל ילד שנולד צריך להשקיע שעה נוספת בחינוך הבנים. כך היה לפני שתיקן 
יהושע בן גמלא את התלמודי תורה, אך כיון שכבר תיקנו שיש חידר, הרי עדיין 
מצוה בו יותר מבשלוחו, ויש להשקיע בכל בן ובן כמה שהיה משקיע לבן יחיד. 

ללמדנו כמה האמא צריכה ’, השני‘ולא ’ ושם האחד אליעזר‘ כך מקיימים
להקדיש בתפילה על כל אחד ואחד, וכמה האבא צריך להקדיש בלימוד עם 

   הבנים.
 )הגרמ"י רייזמן(

 
 ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע

 )יח, א(ממצרים  ישראל את ה' הוציא כי עמו
 האלשיך הק': תשמעו מה שאומר

יתרו חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב  –"וישמע יתרו" 
את הכל והגיע למדבר להתגייר, אח"כ זכה להיות "יתר", שהוסיפו מחמתו 

"יתרו"  –"ואתה תחזה", לאחר זאת התעלה עוד ועוד  -פרשה אחת בתורה 
ינו, כך העפיל שהוסיפו אות אחת לשמו, היה זה כאשר התחבר עם משה רב

 לדרגות גבוהות ולפסגה כזו.
 –משפל המדרגה, לעלות לשמי רום וכוכביהם  –ואיך הגיע מ"כהן מדין" 

 להיות "יתרו חותן משה". געוואלד, איך יכול להתרומם עד כדי כך?
הוא  –אומרת לנו התורה: אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך 

 –לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, ושומע  עשה זאת על ידי "וישמע", היה
אוי, הוא זוכה, ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין", כדי לחדד 
את גודל השטייגען של יתרו, שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח 

 "וישמע יתרו". –השמיעה שלו 
אנשי העולם שומעים כל מיני דברים מעוררים והולכים הלאה. יתרו שמע 
ורעדו מיתרי לבבו, עד שעזב את הכל ובא אל המדבר. היתה זו שמיעה שיש 

 שמע ותקבל". –בה קבלה והחלטה והסכמה, שמיעה פנימית: "שמע ישראל" 
אומרת התורה: "חותן משה",  –ובאמת איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעה? 

 כי הוא היה דבוק לצדיק, כך אומר האלשיך הק'. געוואלדיג.
הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיירות, בבית הכנסת ששכן בחצר בית ספר 
של נערים שאינם שומרי תורה ומצוות. החצר היתה גדולה, וכשהגעתי לשם 
רצה נהג המונית להיכנס פנימה. הוא צפצף, כי ישבו שם בחורים "שקצים". 

שמעו. צפצף שנית. צפצף שלישית והם עומדים כאילו כלום. המשיך הם לא 
לצפצץ עוד עד שאחד הבחורים כבר הסתובב וצעק בקול: "שמענו... 

 שמענו"...
 –הנהג חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעק: "אם שמעת 

 תזוז!!..."
 תזוז!"... –אתם מבינים? "אם שמעת 

ים, "שמענו"... אבל לא כך שמע יתרו. הוא אומות העולם שמעו את הצפצופ
 שמע ונע ממקומו.

אנשים רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים ממוכיחים, מגידים, 
 זוכה!.  –דרשנים. שומעים רבות, אבל מי שבאמת שומע 

 הבה ונסביר היטב:
 רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק".

ספק שקריעת ים סוף היה נס גדול בהרבה ממלחמת השאלה ידועה, אין 
עמלק, נס נגד הטבע ממש הים נגזר, וכל הניסים. לעומת מלחמת עמלק שנכון 
ש"כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכו'" אבל בכל זאת, המלחמה 
התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם כן השאלה, אם יתרו שמע על קריאת ים 

 מלחמת עמלק? סוף, מה צורך יש בתוספת של
ביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל, פלאי פלאים: חז"ל באים לגלות את צורת 

 השמיעה שלו, לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע.
יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד, אלא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת 
עמלק גם יחד. הוא התבונן במה שמתרחש בעולם. כאשר היתה קריעת ים 

ה סערה בראשי אומות העולם: "שמעו עמים ירגזו חיל אחז עוררתסוף ה
יושבי פלשת" והנה לאחר מכן הגיע עמלק להילחם עם ישראל, "ויבא עמלק 
להילחם עם ישראל ברפידים". איך יכול להיות דבר כזה, אחרי שכל העולם 
מזדעזע מקריעת ים סוף, עמלק מעז פניו ככלב, לא איכפת לו שום דבר, והוא 

 ם עם ישראל?!בא להילח
 ומלחמת עמלק, עד כדי כך?! –ככה? קריעת ים סוף 

 שמע יתרו: איך לא שומעים!... איך נראים אנשים שלא שומעים! 

...אם האוזן שומעת היטיב, אם יש לו שמיעה רוחנית עמוקה, על ידי כך כל 
האברים מתרפאים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם", יש לו ישועה כללית. כי הוא 

 חות. שומע תוכ
אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר: "תודה רבה, חזק וברוך!" יוצא 

 והולך הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה.
אתם יודעים מה שמספרים מעשהל'ה ]מעשיה[. היה פעם יהודי עולה חדש 
שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ 

 לא היה שלו.
טוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברו: "ר' יהודי, שבת חלף שם יהודי ע

היום! האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו, 
שמור את יום השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת, 
הרבה עבירות, ומלבד חילול השבת הרי האילנות לא שלך: לא תגנוב, לא 

ה גם אוכל את התאנים ככה, בלי לבדוק, זו סכנת תולעים, שרצים תגזול. את
 איסורים על גבי איסורים..." –

כך, העניק לו דרשה שלימה של "הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא 
 חזר שוב בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם.

כאן בארץ הקודש, בחו"ל לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר: "כמה מיוחד 
לא היו לנו דברים כאלו. ב"ה, כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך 

 השם, לשמוע בנתיים פסוקים ודברי תורה..."
"מחלליה מות יומת" "לא תגנוב", ונהנה, אוכל תאנים  –הוא שומע פסוקים 

                האם זה נקרא שהוא שומע?!  גנובות ושומע דברי תורה.
 

 
לעומת זה, גדולי ישראל "שמעו", אספר לכם מעשה נפלא שבתו של ר' יידל 

 בויאר שמעה את הפרטים מבתו של בעל המעשה.
אתם יודעים כי החזון איש זכותו תגן עלינו, לצורך בריאותו נזקק להליכות 
קועות מידי יום ביומו. אפשר לתאר מה הוא עשה בהליכה, לא מה שאנחנו 

 עושים...
יצויין שהחזון איש היה חולה וחלש כל ימיו. עוד מימי מגוריו בחו"ל, הוי 
עובדה שפעם נכנס איליו אחד התלמידים וראה שהוא כותב בדף של 
החידושי תורה שלו: "ואין הספר תחת ידי". שאל התלמיד: "רב'ה, הנה אני 
רואה שהספר נמצא פה בארון?!", אמר לו החזון איש: "בארון כן, אבל לא 
תחת ידי... כי אין לי כח לקום ליטול את הספר מהארון", מבהיל החולשה 

 החזון איש. – צמח ונהיה גדול מאוד –שהיתה לו, ועמה 
כאמור, ההליכה היתה חלק מרפואותו. פעם אחת, כאשר הלך עם המלוה, 
שתק, שתק והלך, והגיעו עד רמת גן. הרים לפתע את הראש ושאל: "היכן 

 מלוה השיב: "אנחנו ברמת גן".אנחנו נמצאים?" וה
 אמר החזון איש. –"אוי, כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן..." 

פסע בשולי העיר, הגיע מולם יהודי פעם אחת ]כפי שסיפרה הנ"ל[, כאשר 
תושב אותו רחוב, פנסיונר ]שומר מצוות[ שראה לפניו יהודי זקן המטייל 

ואמר לו: "מדוע אתה מסתובב סתם ככה  במקום מידי יום, ניגש אל החזון איש
ברחובות? אין לך מה לעשות? זו לא הדרך, לא ראוי לאדם להסתובב סתם 

 ככה".
למחרת ה,חזון איש" הגיע שוב, והיהודי, שהתגורר במקום, המתין במרפסת 

 ביתו לראות אם הזקן יבא שוב. והנה באמת רואה אותו שוב.
עקה: "אמרתי לך כבר אתמול, ומדוע ידר מביתו לרחוב והתחיל לדבר בקול צ

אתה לא שומע! אמרתי לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע 
 היום, האם אין לך מה לעשות בחיים?!"

ה"חזון איש" הקשיב ואמר לו: "ר' איד, תגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה רצונך 
 שאעשה, תסביר לי מה כוונתך?

 ם ]במקום לטייל סתם[!..."מה אני רוצה? שתשב ותגיד תהילי
 הם נפרדו. ה"חזון איש" שב לבתו. למחרת, כמובן לא הלך באותו כיוון...

ב'בני  –אחרי תקופה קצרה אותו יהודי היה זקוק לישועה, ושמע כי לא רחוק 
ברק' נמצא ה"חזון איש" שנהנים ממנו עצה ותושיה. אמרו לו כי כדאי ללכת 

 איליו.
חשכו עיניו. הוא נזכר מיד שזה  –הלך, הגיע, המתין בתור. כשהגיע תורו ונכנס 

 היהודי שלפני כמה חדשים צעק עליו ברחוב.
הוא כבר שכח לחלוטין לשם מה הגיע, והתחיל רק לבקש רחמים: "רב'ה, 

יהודי  שאני פוגש סתםשהרבי יסלח לי, לא ידעתי שזה הרב. חשבתי 
לה סליחה וכפרה, רבי, ברחמנות, תסלח לי! לא המסתובב לו, אני מבקש מחי

 ידעתי!"
 התחנן על נפשו.

אמר לו ה"חזון איש": מדוע אסלח לך? על מה אסלח? אתה אמרת דבר טוב 
 מאוד, האמן לי, מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים.

 זה טוב מאוד, אמרת דבר הגון".
שומע מיהודי 'לך תגיד תהילים' איש  אי אי! אתם שומעים רבותי? החזון

זה דבר טוב, למה לא? וגם אם ברור לו לחזון איש שאם  –וחושב לעצמו 
לא איכפת לו. אם  –היהודי המוכיח היה יודע מי הוא לא היה אומר לו מילה 

יהודי אומר תוכחה, עליו להאזין לדברי המוסר, לשמוע ולהקשיב ]כי כך רצונו 
 ה המילים הללו[של מקום שייאמרו לו עת



 

 ד 

      כח השמיעה! 
 )יחי ראובן(

 
 )כ, ח( ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה

הכתוב אומר שאומות העולם עתידים לעבוד את ישראל, שנאמר )ישעיה סא, 
ה(: "ועמדו זרים ורעו צאנם", וכן )שם מט, כג( "והיו מלכים אמניך ושרותיהם 

 מיניקתיך".
יד( "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי... -לעומת זאת, נאמר )דברים יא, יג

 דגנך ותירשך ויצהרך". ואספתונתתי מטר ארצכם בעתו... 
אם ישראל ישרתו את עצמם או  -כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה 

 שאומות העולם יעשו זאת?
כאן כשאין מתרצת הגמרא )ברכות לה ע"ב(: כאן בעושים רצונו של מקום, ו

עושים רצונו של מקום. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים 
 ורעו צאנם", אך כשלא יעשו כן, הם עצמם יאלצו לעבוד.

ומקשים התוספות, וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך", אין ישראל 
עושים רצונו של מקום? הלא הכתוב מדגיש: "והיה אם שמע תשמעו אל 

 ". ומכאן נראה, שלכאורה, ישראל מצויים במצב טוב מאד!מצותי
אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים 

 אין הם זוכים לשרות אומות העולם. -זאת בצורה המושלמת ביותר 
רמז נאה לכך, על דרך הבאור לעיל, דרש "לקוטי צבי הכהן" על הפסוק 

 שלפנינו:
אדם שהוא שומר שבת, אך אינו עושה כן  -השבת לקדשו" "זכור את יום 

בצורה מושלמת, סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך". הוא עצמו 
 יעשה את כל מלאכתו.

לעומת זאת מי שחי ברמה גבוהה יותר של "יום השביעי שבת לה' אלקיך", 
ומגיע למצת של עבודת ה' מושלמת יותר, הרי שהוא זוכה לשכר של "לאת 
עשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך", אלא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו 

 את כל צרכיו.
וכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת ליהודי את פרנסתו הוא ולה אמפלי

מזמן לו אותה שלא כדרך הטבע, וגורם לאומות העולם לעשות עבורו כל מה 
צריכים לעשות  שביכולתם, אפילו במצב שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם

 זאת.
הרב בן ציון מוצפי שליט"א סיפר כי בפרס התגורר יהודי כפרי, שהיה עובד 
לפרנסתו בשדה. קשה היתה המלאכה, מעלות השחר עד שקיעת החמה הוא 
נאלץ לחרוש ולזרוע. ולמרות זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו, ורק בקושי 

 רב הצליח להביא טרף לבני ביתו.
יה אותו יהודי נושא את עיניו לשמים ומתחנן: "רבונו של מדי יום ביומו ה

עולם, אנא ממך, זמן לי את פרנסתי ברוח מתחת ידך הגדולה", ומעולם לא 
 חדל מלקוות לישועת ה'.

ויהי היום, והנה תוך כדי עבודת החרישה המיגעת הוא מבחין בפרש הרוכב 
רת בטהרן, עיר לכוונו. כשהגיע הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגור

 הבירה, נפטרה.
'שבעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול, 
אולם לקראת ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פירות מן השדה 

 שלו, על מנת לזכות אנשים בברכות לעילוי נשמתה.
נים. לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שו

 לאחר שהסתיים הארוע, פנה להתארגן ולשוב לביתו.
המולה קדמה את פניו ברחובה של עיר, וכשבר רמה טעמה, נודע לו שהמלך 

 אמרו לעברו במקום זה בעוד זמן קצר.
האיש, אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, 

המונים. עמד האיש וברך לא חלף זמן רב וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ה
בכונה רבה: "ברוך... שחלק מכבודו לבשר ודם", והמלך שהבחין בכך, עצר את 

 מרכבתו וסמן לו לגשת אליו.
 "מי אתה?" שאל המלך.

 "יהודי מכפר פלוני", השיב האיש ביראת כבוד.
"אתה יהודי?... ובכן אחוד לך חידה, ואם תדע את התשובה אשלם לך עשרה 

 זהובים".
האיש בלע את רוצו בתדהמה. סכום זה היה מרויח במשך  -זהובים?  עשרה

שלושים שנה! הוא כרה את אזנו, והמלך שאל: "האם יודע אתה כיצד קראו 
 לאמו של אברהם אבינו?".

אמו בנוסף -"אדוני המלך", אמר האיש, "מה אקבל אם אומר את שם אם
 לכך?".

 "על כל שם עשרה זהובים".
 לאי, ולאם אמו קראו כרנבו"."ובכן לאמו קראו אמת

 המלך התפעל, ובו במקום העניק לו עשרים זהובים.
אשרו של היהודי הרגיע שחקים, והוא אמר למלך: "אבקש את סליחת המלך 

 מראש, אולם אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי".
 נתן ה' את חינו בעיני המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס

התגורר לפני שנים רבות רשע מרושע שרצה להרוג את כל העם שלנו, הלא 
 הוא המן הרשע. האם יודע המלך כיצד קראו לאמו?"

המלך לא ידע להשיב, והבטיח לו עשרה זהובים נוספים לתשובה, והיהודי 
אשר זה עתה שמע בדרשת החכם בסעודת ה'שלושים' את המידע, אמר מיד: 

 רבתי", ובתמורה לכך קבל עוד עשרה זהובים."שמה היה אמתלאי בת עו
סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד תחית  -כעת היו בידו בן רגע שלושים זהוב 

 המתים... הוא הודה נרגשות למלך, והמרכבה המשיכה בנסיעתה.
 פתאום נזכר היהודי בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי המרכבה.

 "מה קרה כעת?", עצר המלך את המרכבה.
המלך, אנו עומדים ושואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים... אולי "אדוני 

נדבר על מה שארע בחודש האחרון בטהרן?... אשאל את המלך שאלה, ואם 
 -אחזיר לו את כל שלושים הזהובים שבידי, ואם לאו  -המלך ידע לענות לי 

 האם יאות המלך להעניק לי שלושים זהובים נוספים?".
 חן האיש בעיני המלך. "שאל", מרגע לרגע גבר

"אדוני המלך", נענה האיש בענוה, "לפני כחודש נפטרה אמי, שהתגוררה 
 בטהרן, אולי יודע המלך כיצד קראו לה?!...".

גם  -מעשה נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם יפרנסו יהודי 
 במצבים בלתי הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי", ומעשה שהיה כך היה:

הודי אחד מחוסר פרנסה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות ולנסות י
להתפרנס מן הענין בכבוד. בדרך כלל היה נוהג להבטיח לבני אדם הצלחות 

אך באחד  -ממין הדברים שאנשים אוהבים תמיד לשמוע  -כאלו או אחרות 
 הימים נתקל בבעיה קשה:

ערך נגנב. המשטרה  בארמון המלך ארעה פריצה לכספת הגדולה ורכוש יקר
לא הצליחה למצוא את עקבות הגנבים, ואי מי, אשר שמעו של מגיד 

 העתידות היהודי הגיע לאזניו, המליץ עליו בחום.
המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו כדי למצוא את 
הגנבים, ועיניו של היהודי חשכו... מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע מה 

 זור עליו המלך כשיאכזב אותו?יג
בלית ברירה החליט כי לכל הפחות הוא ינסה לדחות את הקץ, לכן פנה אל 
המלך ואמר: "אני זקוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה, וגם לשלושים 
תפוחים". התפוחים היו יקרי ערך בתקופה זו, והיהודי החליט כי אם נגזר עליו 

 עולם מתוך הנאה כלשהי...למות, לכל הפחות יעזוב את ה
שב הביתה, הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד, ואף 

 חייו עומדים על כף המאזנים, אך לפחות תפוחים ישנם...
עוד באותו ערב החליט לאכול את התפוח הראשון, וכשסיים קרא: "אמא, 

הבית וניסה  אחד גמרתי..." הוא לא הבחין באלמוני שהשתופף מאחורי חלון
לקלוט כל הגה היוצא מפיו. היה זה אחד משודדי הכספת, שנשלח במיוחד 
כדי לבלוש האם מגיד העתידות מצליח לגלות אותם. כששמע האיש את 

 ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין שאחד מן השודדים ידוע כבר.
"מי הוא אם לא אני?", מלמל לעצמו כשהוא רועד מפחד, וחיש נמלט מן 

מקום וסיפר בבהלה לראש השודדים שבאזניו שמע את מגיד העתידות ה
 מצהיר, שיש לו כבר קצה חוט.

"נמשיך מחר לבדוק את העניין", ראש השודדים התייחס לכך ברצינות גמורה, 
 וכבר למחרת שלח שליח נוסף כדי להמשיך בבילוש.

"שנים  הערב ירד, ומיודענו היהודי מסיים לאכול את התפוח השנים ומכריז:
כבר יש". לבוש השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו. "גם אני כבר 

 נתפסתי...", הרהר בבעתה, ורץ לראש השודדים כדי לבשר לו על כך.
ביום השלישי החליט ראש השודדים לוודא את העניין בעצמו. הוא עמד 

 ".והאזין מתחת לחלון, והכרזת היהודי לא אחרה לבוא: "שלשה כבר גמרנו
בהברקת פתע מהר לנקוש על דלת הבית. "נתן לך את כל הסחורה הגנובה", 
נשבע בהן צדקו, "רק אל תגלה מי אנחנו...". היהודי הסכים, כמובן, וכך ביום 

 הנקוב הצליח להשיב למלך המאושר את כל הממון כולו.
המלך התפעל מאד מן ההצלחה. בהזדמנות הקרובה בה ישב עם חבריו, 

 ם באיש המיוחד שמתגורר בממלכתו.התפאר בפניה
"קרא לו לכאן וננסה אותו", אמרו החברים, ומגיד העתידות התבקש לבוא 

 במהירות לארמון.
עד בואו ניסו החברים ללכוד ציפורים, שתי ציפורים ברחו להן והשלישית 
נלכדה והושמה בכלוב. כשנכנס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו: "מה 

 "עשיו כאן עד בואך?
ולבסוף  -היהודי הרהר לרגע אחד. הוא חשש לספר להם ספורים בעלמא 

אמר: "פעמים נמלטה הציפור, אבל בפעם השלישית לא", במלים אלו תאר, 
למעשה את מאורעות חייו והביע את חששו כי למרות שהצליח להמלט פעם 

 בפעם השלישית כבר לא יצליח. -או פעמיים 
העצומה שיעוררו דבריו, את האמונה  הוא, כמובן לא שער את ההתפעלות

 כל, ואת המתנות הנכבדות שקבל מכל הקרואים.-שהוא באמת יודע
באחד הימים הוא הגיע  -לא חלף זמן רב ושוב התרחש אתו מאורע פלאי 

לארמון ובקש לדבר בדחיפות עם המלך. המשרתים סרבו להרשות לו להכנס 
שעט פנימה ופתח את ואמרו כי המלך נכנס עתה לחדר הרחצה, אך הוא 

 הדלת, הבחין במלך עומד ומתכונן להתרחץ, הכה אותו וברח.
המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרוץ אחר המכה, ובאותו רגע שבו 

 יצא מחדר הרחצה התמוטטה התקרה שמעליו והוא נצל בנס ממות בטוח.
 התפעל המלך. -"איך ידעת?" 



 

 ה 

 ר חש כי אלקיו בעזרו."לא אגלה זאת, ויהי מה", השיב האיש, אש
 "מדוע הכית אותי ולא אמרת לי לצאת?", התעקש המלך להבין.

"לו הייתי אומר, היית שואל אותי מדוע ולמה, ובין כה וכה היתה התקרה 
 נופלת עליך", תרץ לו האיש, ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו.

ב"ה להיטיב עם כאשר רוצה הק -מסים ה"בן איש חי" את ספורו  -הנה כי כן 
אדם, אין האדם זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, אלא 
מזמן לו הקב"ה פרנסה ברוח מן הלא כלום... וזה שנאמר "ובאו עליך כל 
הברכות האלה והשיגך" )דברים כח, ב(, גם אם ימלט האדם מן הברכה, כאשר 

                                                                         נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער ממנה לעולם.
 )ומתוק האור(

 
"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם 

ואביא אתכם אלי!  -ואשא אתכם! גבוה מאד  -הקב"ה הגביה אותנו  אלי"
"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל 
העמים כי לי כל הארץ אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל" אלו הדיבורים, 

 תאמר לבני ישראל כהקדמה למתן תורה. -לא פחות ולא יותר 
 מעו בקולי"?מה הכוונה "אם תש

 "בקולי", איזה קול? -שואל רבי שלום 
 שמעתי בשם הרבי מקוצק, שהמשיל על כך את משלו:

אדם הלך עם בנו ביער עבות, והבן הצעיר כמובן, פנה מפעם לפעם לצדדים 
לקפוץ ולשחק בין העצים. אמר לו אבא: הזהר מאד לא להתרחק ממני, כי 

ואז  -שרות למצוא את הדרך במקום זה ביער אפשר בקלות לטעות ללא אפ
 אתה אבוד. ביקש הילד: אבא, אבל אני מעוניין לטייל מעט.

"יש לי עצה בשבילך ובשבילי", אמר לו אביו: "כל דקה או שניים אקרא לך 
בקולי, ואז, כל עוד שאתה שומע את קולי זו הוכחה שלא התרחקת, אך ברגע 

 והולך לאיבוד". שקולי לא ישמע באוזנך, תדע שאתה מתרחק בין העצים
קורה לפעמים, שאדם מישראל הולך לו ברחוב, ולפתע עולה במוחו רעיון 

 -נפלא ביראת שמים, ליבו מתרגש, או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו 
האם התפללתי בכוונה היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" ואינו יודע 

קולו של  -ית היא מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? והסיבה האמית
הקב"ה... "אם שמוע תשמעו בקולי" כביכול הקול של הקב"ה הוא הדופק 

. כאשר שומעים את "שובו בנים שובים" "שובו אלי ואשובה אליכם" -בליבו 
הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"... כמה עמקות טמונה בדברים 

 אלו! של הקוצקע'ר.
ה מכל העמים" אם תשמעו לקול שלי, תשמרו את ואז זוכים ל"והייתם לי סגול

 המצוות אזי, והייתם לי סגולה. פלאי פלאים
 "והייתם לי סגולה"

אני מוכרח לספר לכם סיפור. ואקדים, שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי 
אדם גדול מאד, אינני חושב שהכרת אותו, אתם הצעירים, וגם המבוגרים, 

 ברוידא. עובדא נוראה וגם נפלאה. רובם לא הכירוהו, הוא התגורר בבתי
כבחור הוא היה תושב עיירת סטוצ'ין, בימי מלחמת העולם הראשונה. 
הרוסים גייסו אותו לצבא במלחמתם נגד הגרמנים. הם שלחו אותו יחד עם 

 קבוצת בחורים לחזית לא הרחק מהעיירה.
בימים ההם החיילים היו מתחפרים בתעלות. ראשי החיילים מציצים מעל 

יורים ברובים או מכונות יריה,  -רקע מכוסים בשקי חול, ומבין השקים הק
 וכדומה.

יהודי בשנות  -אותו בחור עמד בתעלה וליד חייל יהודי נוסף, לא צעיר 
הארבעים לחייו. כדורי מוות עפו מכל צד. אלפי דורי אויב שרקו ללא הרף ול"ע 

דוד, ביקש מהבחור שכנו זה, בן הארבעים, נפגע מהאש ונפל. כאשר נפל ש -
 הנ"ל שיביאו לקבר ישראל. הוא הבטיח לו ברגשי קדש.

 לאחר כרבע שעה החייל נפטר.
חלפו שעות ארוכות הקרב המשיך, וההפוגה לא נראתה באופק. הבחור החל 
לחשוש להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה, עוד היתה לי 

וב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, אפשרות להביאו לבית העלמין בסטוצ'ין, הקר
 התותחים יורים, מה אעשה?" הרהר נוגות.

ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכנת המוות, אזר עוז בנפשו השבורה, ובא לכלל 
אביאו לקבר ישראל ויהי  -החלטה נחושה: "הבטחתי ליהודי, אקיים את דברי 

 מה!".
את המת ובבת אחת  כיון שהיה בחור גיבור בגופו, גם והתרומם על רגליו נטל

אל תחת כיפת השמים  -הגביהו על כתפיו, הרים את רגליו ויצא מהתעלה 
בעיצומו של הקרב: החל לרוץ לכיוון העיירה, והנפטר על  -למול אור השמש 

 כתפיו.
הבחור סיפר לי, כי בדרכו חלף בין מחנות של קוזקים, מי שלא מכיר את 

גישה איתם. אך משום מה הם המושג, לא יכול לתאר את גודל הסכנה של פ
 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -לא ראו אותו, וכך צעד עם המת 

שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה  -הוא צעד כך בזריזות וברצף 
לעיר, שם פגש את אחד מאנשי 'חברא קדישא', ומסר את הנפטר לידיו. 

ה את כל הדרך, וגם עתה לא כשסיים מצוותו תיכף ומיד שב לדרכו רץ בחזר
ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס לחפירה, שב למקומו כאילו לא התרחש דבר. 

)הקצינים הרוסיים שפקדו עליו לא העזו להסתובב בין החיים והמתים, רק 
 בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מזון, לכן לא הבחינו בהעדרו(.

ין נוצחו, העיר נכבשה ע"י בסופו של דבר, הרוסים השליטים של סטוצ'
הגרמנים. הבחור הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטים, 
הגרמנים הכובשים חיפשו אחריו וגייסו אותו לשירותם. לאיזה תפקיד? שומר 

 בהמות.
כיון שהם ידעו, כי בשעת מלחמה בהמות הינן מצרך יקר )לאכילה(, הזהירו 

 "אם בהמה אחת תחסר, דמך בראשך". אותו בשעת קבלת התפקיד:
הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו: "ביום אכלני חרב וקרח בלילה". ויהי 
היום, בוקר אחד ברעותו ברחבי השדות הענקיים בקרבת העיר, הוא נקלע 
שנית לעסק עם עניני מתים: באופק נשמעה קול יריה, והצליח להבחין מרחוק 

ראה אדם נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל  איך חייל נופל תחתיו. הוא לא
ואיבד את עצמו לדעת. באותו רגע קם והחל לרוץ לעברו לנסות  -יצא לשדה 

להציל את חייו, הבהמות לא היו במחשבותיו אלא הצלתו של האיש. 
 במסירות נפש.

כאשר הגיע אליו הבחין לשמחתו, שהוא עדיין נושם וחי. פשט את כותנו, קרע 
והחל במלאכת חבישה )וסתימת עורקים( כדי להשאירו בחיים. אך לא אותה 

 עלה בידו, לאחר דקות ארוכות החייל מת.
חיילי הצבא. הם ראו  -בעודו מתעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים 

על הקרקע חייל הרוג, ולידו חייל נוסף. מיהרו להקיף אותם כפתו את הבחור 
מוחלטת שהוא זה שיירה בו למוות... לקחו  )הצדיק, בעל המעשה( בהבנה

אותו לכלא צבאי. תשמעו, וכעבור שעות בודדות הביאו אותו לבית משפט 
 צבאי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות.

לפני גזר הדין, נתנו לו זכות דיבור הגנה. כמובן הוא התחנן על נפשי כי אדרבה 
מריבה עמו וכו', רק  "רק ביקשתי להצילו! איני מכירו, ומעולם לא היתה לי

ראיתי מישהו נופל וחשתי להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי 
לעומתו, התובע מטעם הצבא הניח על שולחן בית המשפט שמונה עשרה 

שהוא כן הרג אותו, )כך ממש סיפר לי( אתם יודעים כי 'עורך  -ראיות לכאורה 
צור, פסקו עליו דין מות. העונש מיום לילה ומלילה יום... בקי -דין' יכול לעשות 

אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים להריגה.  -נועד למחרת בשעה שתים עשרה 
 כך מתנהלים העניינים בשעת מלחמה רח"ל.

לעשרים וארבע השעות שנותרו לו, הטילו אותו כשק עצמות לצינוק, שלא 
עינויים  -נדע מה זה צינוק, אוי, אוי, אין אפשרות לשבת ולא כל שאר הצרכים 

נוראים, ללא אפשרות מינימלית להרדם. אך גם ללא הצינוק, לא עלה בדעתו 
 לישון, שעות בודדות לפני הוצאתו להורג.

באמצע הלילה, הוא עמד משתומם, כי נראה לו, בהקיץ או בנמנום, היהודי 
אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים. האיש  -מהסיפור הקודם 
: למה אתה נפחד כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות שאל אותו ואמר

תינצל. ואפילו אם תעמוד בשערי מוות,  -שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל 
לא יהרגוך". הוא נעלם. "האם זה דמיון או לא" לא היה לו זמן רב וכח לחשוב. 

 כך ראה ושמע, ודיו בכך.
ינוק. סגרו את לקראת השעה שתים עשרה הוציאו אותו, סחבו אותו מהצ

 עיניו, הובילוהו כברת דרך, לעבר שדה פתוח סמוך לסטוצ'ין.
 העמידוהו ליד קיר, מול כיתת חיילים.

כאשר מחוגי השעון הצביעו על שתים עשרה בדיוק, הקצין צעק: "אחד". 
שתק שניה וצרח: "שתים!". עוד לא הספיק להכריז: "שלוש", ומרחוק הגיח 

בצעקות רמות כשהוא מנופף במטפחת שבידו: ובא חייל דוהר על סוס 
 שימתינו!! -שיעמדו 

המתינו לבואו חצי דקה וכאשר התקרב נפנף בידו בפיסת נייר, באמרו: "לפני 
שעה קלה כאשר קברנו את החייל, מצאנו בכיסו מכתב פרידה מבני משפחתו, 

 בו כותב שמאבד את נפשו לדעת. הנה נייר".
 פניו, והניחוהו לנפשו.כמובן שהסירו את המטפחת מעל 

ובאופק, אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין, כאילו התחלף קול הירי 
הרצחני בקול העם היהודי, קולם הנצחי של בחורי ישראל שומרי מצוות 
במסירות נפש. הנה לכם )מסיים ר' שלום את סיפורו( "והייתם לי סגולה מכל 

ארית ישראל האומרים שמע העמים כי לי כל הארץ". שומר ישראל שמור ש
 ישראל.

 הניצול ה"עשירי"
אספר לכם עוד מעשה על "והייתם לי סגולה מכל העמים". )בחיוך(, הזמן שלי 
 הסתיים, אבל 'מעשה' הרי לא נכנס בחשבון של הזמן... נאחר מעט, לא נורא.

לאחר הדרשה  -מעשה ששמעתי בעצמי מפיו של בעל העובדה בליל שבת 
 ב"זכרון משה".

ליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על ב
דיברנו איך לכאורה אדם חושב שהוא הפסיד על  "הפסד מצוה כנגד שכרה",

. "שכר מצוה"ידי המצוה שעשה, אך בסופו של דבר הוא רואה את השכר 
 ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר מצוה, עוד בעולם הזה.

 הדרשה בא לקראתי ושאל: "אולי רוסי?" כלומר האם אני רוסי?.לאחר 
 "לא, אינני רוסי נולדתי במאה שערים".

 "אבל אני מרוסיה, ואספר לרב שבדרון עובדה", אמר.
 כריתי אוזן לדבריו:



 

 ו 

כאשר הרגו את הצאר ניקולאי ימ"ש, התגוררתי ברוסיה, ואז היתה ברוסיה 
יה אכזר רוצח וכל מה שאתם רוצים, חצי שנה של גן עדן כביכול. )הצאר ה

ולאחריו קמו הסוציאליסטים בראשותו של הנשיא קרינסקי, נתנו לסחור ללא 
אנשים יצאו מכליהם ובאמת הרויחו ממון רב(.  -הגבלות, פלאי פלאים 

מבוקר עד  -פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. אוהו, סחרתי בזהב ובמרגליות 
 ערב, והרווחתי יפה.

 תי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, בדרכי לבורסה.בוקר אחד, יצא
אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד. היה בה ממון רב. כאשר צעדתי כך ברחוב, 
לפתע שמעתי מאחורי קול קורא: "עשירי! עשירי!". קול זה לא היה מצוי רבות 
 במחוזותינו, נו, יהודי מבקש "עשירי" הסבתי את ראשי, פניתי מדרכי, חזרתי
לאחורי והוא הסביר: "יש לי יארצייט של אבא, יום הזכרון שלו, אולי תיכנס 

 לביתי להשלים מנין?" הסכמתי.
נכנסתי אחריו לחצר. הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז כביכול נהיה לי חושך 

 בעינים:
 ארבעה אנשים היו שם.

, אני "עשירי?!" שאלתי בתמיהה: "אתה אמרת שאני עשירי, והנה אני חמישי
 הולך! )למה רימתני(" הכרזתי.

אתה לא תלך!". נעמד בפתח הדלת והתחנן: "כאשר יהיה לך יארצייט גם אתה 
 תתנהג כך...".

כאשר שמעתי דיבורים כאלו, רחמתי עליו, חשבתי: "טוב, נו, מה אפשר 
 לעשות, אני כבר כאן, אמתין עד שיהיו עשה אנשים, שיאמר קדש על אביו".

הכסא, בקוצר רוח. הוא יצא לחפש. מסתבר שגם לאחרים ישבתי על קצה 
אמר "עשירי", עד שלאחר כרבע שעה בערך, נאספו עשרה. חשבתי לתומי 
שהנה בעוד דקה אני הולך לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הוא 

 החל "הודו"... .
 "שחרית?!" שאלתי.

 "כן! שחרית!" השיב. חשבתי שאני מתפקע.
הוא נעמד שוב בפתח הבית: "ר' יהודי אתה לא הולך, יש לי קמתי לצאת. ו

יארצייט של אבא!" התיאשתי והרהרתי: "אאחר שעה למסחרי, אפסיד כסף, 
 למען מצוה עם יהודי וגמרנו". התיישבתי על מקומי.

כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת 
ל מה שעשיתי. יצאתי שמח וטוב לב לאחר המצוה כבר לא התחרטתי ע

כי כלל ידוע הוא,  -אומר ר' שלום  -)שמעתי כן מהרבי שלי, ר' אהרן קצנלבויגן 
שקודם המצוה יש יצר הרע, אבל לאחר המצוה, גם אם תתנו לאדם חמישים 
אלף שקל הוא לא ימכור אותה(. הייתי שבע רצון. צעדתי עם המזוודה לעבר 

 הבורסה.
מאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: תקרבתי, ככאשר ה

היה זה הבוקר  -"הסתלק מכאן, הורגים בבנין הבורסה! רוצחים!, ברח!" 
"וכבר  -שהקומוניסטים עלו לגדולה. הם נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה 

הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי האיש ודחק אותי אחורה. 
 תי על נפשי".הפניתי ראש ונעלמ
"אחרתי חצי  "הפסד מצוה כנגד שכרה":סיים את סיפורו  -"אז אני אומר לרב" 

את החיים! קיבלתי  -ומה קבלתי בשכרה?  -'הפסד מצוה'  -שעה, הפסדתי 
 חיים. ועד היום כאן בזכרון משה אני חי לאורך ימים".

ריאות הקב"ה יעזרנו להיות עם סגולה לה', ונקיים את המצוות ברווחה, בב
ובחיים ונזכה כולנו לחיים ולשלום, לתשובה שלימה, לגאולה שלימה במהרה 

 בימינו אמן, חזק וברוך
 (להגיד)

 
 "צופים אמרום"

"והיו נכנים לשלשת ימים" )שמות יט, טו(, לסוף ג' ימים, הוא יום רביעי, 
שהוסיף משה יום אחד מדעתו )רש"י, משבת פו ע"א(. ויש להבין, הלא יכולת 
חכמים לגזור גזרות, מכח התורה שנתנה להם רשות לעשות כן: "ושמרתם את 
משמרתי" )ויקרא יח, ל(, עשו משמרת למשמרתי )יבמות כא ע"א(. וכאן, גזר 

 משה רבינו עוד לפני מתן תורה, ומכח מה גזר.
 מצאתי בגמרא. -את התשובה כמו את התשובות כולן 

וע לפני מי שאמר והיה העולם שאין כידוע, אמרו )ערובין יג ע"ב( שגלוי ויד
בדורו של רבי מאיר כמותו. מפני מה לא קבעו הלכה כמותו, מפני שלא ירדו 
חבריו לסוף דעתו. ומצד שני, אמרו )ערובין מז ע"א( שהלכה כרבי מאיר 

 בגזרותיו. ולשתי ההלכות טעם אחד, ונסבירו במשל.
קשו חבריו לשתות נניח, שיש אדם שראייתו מופלאה. ממש כמיקרוסקופ. ב

כוס מים, ועצר בעדם: "חלילה! אני רואה את החידקים משיטים במים! שרץ 
המים הם. על כל חיידק מאה חמישים ותשע מלקות )פסחים כד ע"א, מכות 

 טז ע"ב(!"
אין הלכה כמותו. כי התורה ניתנה לעין האדם, ולא למיקרוסקופ! אפשר 

 לשתות בלי חשש.
 -תשתו, כי אני רואה במים נגיפי מות" אבל אם יאמר לחבריו: "אל 

 ודאי ישמעו לו וימנעו מלשתות. לא יאמרו: אין אנו רואים, ולא צריך לחשוש!
ולעניננו: רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו על סוף דעתו. אמרו לו: 
התורה ניתנה להבנתנו, ואם אינה משגת עומק דעתך נפסוק כהבנתנו. ]מעין 

יד ע"א( שבית שמאי היו מחודדים יותר, והלכה כבית הלל  מה שאמרו )יבמות
שהיו הרוב.[ אבל בגזרותיו, מה לנו אם איננו עומדים על סוף דעתו. אם יודעים 
אנו שרואה הוא יותר וצופה למרחוק וחוזה סכנה, ודאי נחשוש לדבריו ונציית 

 לאזהרתו!
זו תורה, ותלמידי זהו שדרשו )פסחים פז ע"א( "אני חומה" )שיר השירים ח, י( 

חכמים "כמגדלות" שמהם מגוננים על החומה, וכמו שנאמר לנביא: "צפה 
 נתתיך לבית ישראל" )יחזקאל ג, יז(.

 -ונזכיר את הסיפור הידוע 
בחודש תמוז תרס"ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר 

מבקש עזרת אנשי אלישר זצ"ל. הרב רבינוביץ', רב העיר נובומינסק שבפולין 
ירושלים. שני יהודים מנובומינסק העידו שראו חמישה גויים מבצעים מעשה 
רצח. לאור עדותם, נגזר עליהם גזר דין מות. הרוחות סוערות בעיר, משום 
שהגויים המוסתים בטוחים שזו עלילת שקר, ואם הרוצחים יומתו יפרעו 

דינה. שני העדים עלו פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם לא יתפשטו לכל המ
לירושלים. הרב מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם באשי ישכנע את העדים 
לחזור בהם מעדותם, ויציל בכך את הקהילה. למברק מצורף אישור, ששולם 

 עבור מברק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים.
הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים, וכינס את עסקני העדה. העדים 

ת נכונות הסיפור. במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט. אישרו א
בכך העירו עליהם את זעם הגויים, ונאלצו לברוח לארץ ישראל. הם יודעים 
שהרוחות תוססות והזעם מתלהט. העסקנים חיוו דעתם שיש כאן חשש 

 לפיקוח נפש, וראוי להענות לבקשת הרב.
 זויף!"קם הראשון לציון ואמר: "לדעתי, המכתב מ

דבריו התקבלו באלם והלם. המשיך והסביר: "יתכן והרב רבינוביץ' אינו יודע 
כלל מהמברק, או שנאלץ לחתום עליו. מכל מקום, נראה לי שהמברק נשלח 
על ידי משפחות הרוצחים המבקשים להציל את קרוביהם. כל העת טענו שזו 

 עלילה יהודית, ואם אכן יודו בכך ינתן אות לפרעות!"
הגישה הפתיעה, והראשון לציון שלח את משרתו האישי, הקאוואס, אל 
הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל, רב העדה האשכנזית בירושלים שהיה זקן 
מופלג. מחמת זקנותו ותשישותו כבר ישן, אך עוררוהו והציגו בפניו את 
המברק. אך שמע, והגיב: "לדעתי המברק מזויף. יש להשיב שעל פי החוק אין 

 כם באשי מוסמך להתערב בענינים שמחוץ למדינתו". ואכן, כך ענו.הח
כעבור שבועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין, ומצאו שם את 
הידיעה הבאה: "הודות לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם 
ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח כביכול על ידי הרב דנובומינסק, 

פציר שהעדים יודו בהעדת שקר. אילו היו משתכנעים מהמברק, אין קץ שה
 לסבל שהיינו סובלים כאן!"

ולנו, אין  ורועים! -כי זאת עלינו לדעת: החכמים רואים יותר מאתנו. רואים  
אלא לציית לדברים, "וכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" )שמות רבה 

        ג, ח(!
 )והגדת(  

 
 אין כלה, אין חתןאם 

שנינו )מכות כג ע"ב(, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש 
מאות וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה 
מצוות עשה כנגד איבריו של אדם. שנאמר )דברים לג, ד(: "תורה צוה לנו משה 

אנכי" ו"לא יהיה לך" מורשה", "תורה" בגימטריא שש מאות ואחת עשרה, "
 מפי הגבורה שמענום.

מדוע כל מתן תורה, המעמד הנשגב שלא היה ולא יהיה כמוהו, "השמע עם 
קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי" )דברים ד, לג(, הכל 

 -היה להשמיעם שתי דברות אלו. מדוע 
אמר להם: לאו "משל למלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו: גזור עלינו גזרות. 

- 
כשתקבלו מלכותי, אגזור עליכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותי 

 היאך אתם מקימים!" )מכילתא, הובאה ברמב"ן שמות כ, ב(.
 -מה נאמר כאן? אומר לכם 

בשעתו למדו בישיבה מאות בחורים, וכמה למדו בשאר הישיבות! כל אחד 
לתי מאת ה', אותה אבקש. מהם ייחל והשתוקק, נשא תפילה: "אחת שא

שבתי בבית ה' כל ימי חיי" )תהלים כז, ד(, אבל איזה סיכוי היה לו? כמה מהם 
יהיו ראשי ישיבות, מגידי שיעור ומשגיחים? כמה יהיו דיינים ורבנים? ומה עם 
כל השאר. לא היו באותם ימים כוללי אברכים. המאושרים זכו בנדוניה הגונה 

 ת מזונות על שולחן החותן. ומה הלאה?!ולכמה שנות 'קעסט', אכיל
באחד הימים עלה יהודי כפרי לישיבה, מגושם הליכות ומחוספס דיבור. ביקש 
לשוחח עם ראש הישיבה. מחפש הוא חתן מושלם, 'אתרוג מהודר', בלשונו. 
ברוך השם, רכוש רב לו. אחוזה רחבת ידים, עם רפת בקר ודיר עיזים. חלקת 

בר. הוא יבנה לחתן אגף בביתו, ירהט ברוחב יד, יקנה ירק ועצי פרי, לא חסר ד
ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן, עד שהחתן יעלה על 
כס רבנות נכבדה. אבל אינו קונה 'חתול בשק'. רצונו לראות ולהתרשם, ואחר 
כך יביא 'מבינים' שיבחנו בלימוד. ומובן, שעליו להיות נעים הליכות ובעל 

 -ובות מידות ט
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ראש הישיבה העביר לנגד עיניו את תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה 
 מושלמת זו. אוכל לשבע ובית מלא ספרים, מה עוד צריך!

שלח לקרוא לבחיר הישיבה, שבחו והיללו בלי סוף. הלה הגיע, ואכן "חכו 
ממתקים וכלו מחמדים", לחצו ידיים והתפתחה שיחה לבבית. שבה את לב 

מהרגע הראשון: "כזה אני צריך! ואם הרב כה ממליץ, נאמנת עלי  הכפרי
 -עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר לקבוע תאריך, מתי הוא מגיע" 

ראש הישיבה נחלץ להרגיע, זה לא הולך כך. חכה, נקבע פגישה, נשמע 
 -רשמים" 

 -"מה פגישה, בשביל מה. הכל מוכן, רק את רשימת הספרים" 
חשד. מי יודע מה כלול כאן, בעסקת החבילה. ידועים דברי הלהיטות עוררה 

הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל )"יערות דבש" ח"א דרוש ה( שאמר, שבעבר 
היה כל אחד להוט להשיא את בתו לבן תורה. ידע ש"המשיא בתו לעם הארץ 
כאילו כופתה ומניחה לפני הארי" )פסחים מט ע"ב(, ושכל הנביאים לא 

משיא בתו לתלמיד חכם ומהנהו מנכסיו )ברכות לד ע"ב(. התנבאו אלא ל
הגיעו זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד לומדיה, והעשירים בקשו 
חתנים שיעסקו במסחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא, נולדו להם בנות כעורות 
ובעלות מום, ובעל כרחם השיאון לבני תורה, שנאלצו לקחתן תמורת הבטחת 

שקידתם על התורה. כעת, גם אותן בנות אינם משיאים לבני מזונותיהם ו
תורה. משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק, ובלבד שלא ינשאו לתלמידי 
חכמים. והקדוש ברוך הוא מקונן, כביכול: "לשוא הכיתי את בניכם" )ירמיה ב, 

 ל(!
 -מי יודע, הרהר ראש הישיבה, מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכזו נדיבות 

לי יש לה רגל מעץ ועין מזכוכית, לב אבן וראש קש. אולי כפופה קומתה או 
והלבינו שערותיה. הוא המציע, האחריות עליו: "בראש ובראשונה, בת כמה 

 היא?"
 "מה? לא! אין לי בת"...

 "מה?! לא!!! תסביר, בבקשה!"
"אה, פשוט מאד, הרב מבין, ה' ברכני בעשירות. כל מה שיש לשכני, יש לי 

. יש להם פרות, שלי רבות יותר ומפוטמות יותר. עדרי אווזים שלי גדולים ויותר
יותר ושוקלים יותר. יבולי רב יותר ודשן יותר, וביתי רחב ומפואר יותר. ולפתע 
מגיע שכני, ומתהדר בחתן שהביא לביתו, בן תורה חריף ובקי, שקדן ונעים 

לבבם להיות הליכות. והכל סחים בו ובאשרו, מתקנאים בו ומתברכים ב
כמותו. אמרתי: חוצפה שכזו, לא יקום ולא יהיה. אני נוסע העירה ומביא חתן 

 לתפארת, שישים אותו בצל, יאפיל עליו כליל, יעלה כמה שיעלה!"
כשהשתנק הכפרי מרוב התרגשות, מיהר ראש הישיבה להשחיל שאלה: 

 "הכל טוב ויפה, אבל מה הוא יעשה אצלך?!"
יודע?! יש מקום לרוב! מסתובבות שם פרות,  הכפרי משך בכתפיו: "אני

 מסתובבים אווזים, יסתובב גם חתן"...
 –נשמע מופקע, נכון?! אין חתן, באין כלה. העיקר, חסר מן הספר 

 כך גם בענין התורה והמצוות.
קודם כל וראשית הכל, "קבלו מלכותי", שהקב"ה יהיה במרכז, שנשווהו 

וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה, לנגדנו תמיד. ואז, נשאל במה לעבדו 
   עד ל"בית מלא ספרים", וכלה אין, אין כאן כלום!

 )והגדת(        
 מארץ מצריםאשר הוצאתיך 

זה המשכה  ,בע"ה ,בשבוע הבא, נתחיל לקרוא פרשת משפטים. פרשת משפטים
מוסיף על עניין  ו  – ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםשל פרשת תרומה 

 ראשון. ממשיכים את המעמד הקודם.
ויקח  {ז כד,, שנאמר }מופיע בסוף פרשת משפטים  ,סיומו של מעמד הר סיני 

בפרשה ....  נעשה ונשמע ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה'
 .ונשמע, בלי נעשהכתוב רק  ,שלנו

ת יצא לחפשי יעייעבד ובשב כי תקנה עבד עברי שש שניםהפרשה פותחת בגנב 
 ...חנם

אין לך משהו יותר ...דווקא בגנב פותחתלמה התורה  - שואלים כל המפרשים
 טוב? 

 ??? מוכרים אותו בגנבתו  ,אחד שגנב ואין לו ממה לשלם 
כי תראה  {ה שמות כג,}תפתח ... אם כסף תלווה את עמי -תפתח ב ?חסר מצוות?

  ... ישר גנב ?!!חסר מצוות  ...חמור שנאך רבץ תחת משאו
פרשת  משפטים בנויה כי  –התשובה הפשוטה היא ...יש על זה הרבה תשובות

 . ברותיעל בסיס עשרת הד
ך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית אלקי אנכי ה'  {ב כ,}הדיברה הראשונה 

 על המעשה שעשה.  ,וזה הולך ונמכר והולך לעבד ...עבדים
 אחרי שש שנים , הוא עובד ולא רוצה לצאת אם, מה קורה - אומרת התורה

מכבה , לא משלם \מדליק –תשמע תענוג פה, אוכל בזמן, מזגן מתי שאני רוצה "
 למה ללכת הביתה?! ... "ארנונה, הכל בסדר גמור

 מה עושים איתו ?
מביאים אותו לבית הדין, לוקחים את האזן שלו ,לוקחים אותו ליד הדלת 

 , ועובד אותו עד היובל והולך הביתה. ורוצעים את אזנו הימנית
רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את  - {ב מסכת קידושין כ"ב,}שואלת הגמרא 

המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר הקב''ה אזן 
"כי לי בני ישראל  {נה ויקרא כה,}ששמעה קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי 

כם" והלך זה וקנה אלקי עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' 
אדון לעצמו ירצע ור''ש ב''ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה 

דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר הקב''ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים 
בני ישראל עבדים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי  כי לי 

עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון 
 לעצמו ירצע בפניהם

ר' יוחנן בן זכאי היה דורש מקרא זה כמן  - {ב מסכת קידושין כ"ב,הגמרא}אומרת 
 .חומר

 אר לתכשיט. ו. צרור המרגליות וצרור הבושם תלוי בצוחומר: אומר רש"י 
רבותי, אני רוצה להגיד לכם, הוורט הזה שאני אומר  -זכאי  -נן בןאומר ר' יוח

 לכם... זה כמו שרשרת פנינים, זה כמו שרשרת של יהלומים !
איפה שמעת שבן אדם נותן  – שאלה עצומה רבותי, שואל הסבא מקלם

 !לא מצאנו דבר כזה ?? תשבחות על עצמו
 זה תכשיט!  ,אומר ר' יוחנן בן זכאי , מה שאני אומר לכם עכשיו

 הסבא מקלםממתי תנאים נותנים קומפלימנטים על הוורט שלהם?! שאלתו של 
יך אשר הוצאתיך מארץ מצרים קֽאנכי ה' אל -בדיברה הראשונה של הקב"ה 

מבאר הרמב"ן שהדיברה הזאת ,חלוקה מה זה הדיברה הזאת ?  -  מבית עבֽדים
 :לשניים

 שלב אחד  – יך אשר הוצאתיך מארץ מצריםקֽאנכי ה' אל
 .שלב שני -  מבית עבֽדים
הקב"ה אמר אני הולך לתת במצרים עשר מכות, כדי שתדעו ,  – פירוש הדבר

שאני בראתי את העולם ואני מקיים את העולם בכל רגע ורגע  ואני אחראי על 
 כל דבר ודבר בבריאה. 

האדם הראשון נברא מצא הכל  ...אף אחד לא היה כאן בשעת בריאת העולם
הוא נולד ביום השישי בשעה השביעית של היום, היו שמים וארץ , ...לם מוש

 ... הכל היה מוכן...דגים וחיות 
כדי שתדעו שאני בראתי את העולם , אני הולך להביא על מצרים  - אמר הקב"ה
 ...עשר מכות 

עשר מכות מצרים, כנגד עשרה מאמרות  – {פרק נז ,גבורות ה'}המהר"ל שכותב 
כנגד מכת  - בראשית ברא ...אבל הפוך ...ב"ה את העולםשאיתם ברא הק

 ..כנגד חושך . - יהי אור ...בכורות
תהפוך  }מסכת ראש השנה{...כפי שמופיעים בגמרא  ,קח את עשרת המאמרות

תעשה הפוך עד  ... יהי אור – חושך ... בכורותמופיע  בראשיתמול  - את המכות
 . מכת דםשאתה מגיע למכה האחרונה 

 ...בראשית ברא ... כנגד זה נתתי חושך ,יהי אורהראה הקב"ה  - המהר"לכותב 
 ...הרגתי לכם את הבכורות

 ביאור נפלא של המהר"ל.... כנגד מה שהקב"ה אמר בעולם, כל מכה ומכה 
עכשיו אתם יודעים שבראתי את העולם ... אחרי יציאת מצרים - אמר הקב"ה

הבריאה , אני שולט בכל הבריאה, שולט ואני שליט ברוח, בגשם, בשמש, ובכל 
 אם אני שולט, אז אני בראתי!! בכל רגע ורגע  דבר על הכל

 ..הוכח במכת בכורות. – ם את השמים ואת הארץאלקי בראשית ברא  -אם ככה 
אשר בראתי שמים לא כתוב  -  אנכי ה' אלוקיך ...הוכח במכת חושך ,יהי אור

 ??? מה כתוב ...וארץ
בראתי -.  הוצאתיך מארץ מצרים  = לך אשר הוצאתיך מארץ מצריםאלקי אנכי ה' 

 ! כי ביציאת מצרים הוכחתי לכם שבראתי את העולם.. .שמים וארץ
 מבית עבדים: -יש עוד שלב 

 מה זה מבית עבדים?
עם עשר מכות, הייתם עבדים לפרעה  הוצאתי אתכם מארץ לא רק ממצרים

 ועכשיו אתם עבדים שלי. 
שפתי חיים ר' חיים פרידלנדר, בספר השיחות שלו } באר אותומ–אומר הרמב"ן 

 : {פסח–מועדים 
ישנם הרבה מצוות שקשורות לענין יציאת  – אומר הרמב"ן  יסוד נפלא ביותר

 ...מצרים
... זכר ליציאת מצרים  –הנחת תפילין ...זכר ליציאת מצרים  –הישיבה בסוכה 

 הדברים האלה אחד מהשני.זכר ליציאת מצרים , אבל שונים  –קידוש 
הנחת תפילין, למי שאומר את ה 'יהי רצון'  לפני שאנו מניחים   - אומר הרמב"ן

 מה אנו אומרים?  ...תפילין
 ...שהקב"ה יחיד בעולמו שיש לו כוח בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו 

 שהקב"ה ברא את העולם.  ,אז הנחת תפילין זה כנגד זה
זכר ליציאת מצרים, שם זה לא בגלל שלקב"ה יש כוח  –מצוות שבת שנאמר

 בעליונים ובתחתונים , למה? 
ך לא תעשה אלקי ויום השביעי שבת לה' {יד ה,}מסבירה התורה בפרשת ואתחנן 

כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר 
בד היית בארץ מצרים וזכרת כי ע {טו} בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך

ך לעשות את אלקי ך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלקי ויצאך ה' 
 אז למה אתה שומר את השבת? –  יום השבת

 כי היית עבד במצרים! 
חלק אחד כדי לדעת שהקב"ה קדמון וברא את  –אז יש חלוקה בענין של מצרים 

 ממצרים מבית עבדים.שהוציא אותנו שנדע, והחלק השני ...העולם 
 נוכל להבין בס"ד את דברי ר' יוחנן בן זכאי: רבותי, אם ככה

 ...מה שאני אומר לכם עכשיו זה כמו בושם, כמו תכשיט. ...אומר ר' יוחנן בן זכאי
 ממתי אדם נותן קומפלימנטים לעצמו ? 

בר מה פירוש הד ,ר' יוחנן בן זכאי מסביר לך ...הוא לא נותן קומפלימנטים לעצמו
 ."להיות עבד"
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 'עבד שלו' , זה כינוי של גנאי . ...הוא 'פודל שלו'  –יש בסלנג היום 
הוא  ...ן חומריאני רוצה להגיד לך וורט שהוא כמ –ר' יוחנן בן זכאי אומר לנו 

 הוא לא מילת גנאי . , תכשיט 
 !!! זה התכשיט הכי יפה שיש בעולם , להיות עבד של הקב"ה

התכשיט הכי  ,נוימשה רב...  כי עבד נאמן  קראת לושמח משה במתנת חלקו י
 .'וימת שם משה עבד ה -יפה הוא קרא לו עבד

 זה התכשיט היפה ביותר! , זיון ,אך עבד של הקב"היזה ב ,בשר ודם אצלעבד 
אני אומר לך דרשה שהיא כמין  ...אני רוצה לתת לך מתנה - ר' יוחנן אמר 

 זה תכשיט! –זה הקישוט הכי יפה  ,תדע שלהיות עבד של הקב"השתכשיט, 
 ובזה בע"ה נסיים: ,עם ביאור נפלאהקדוש, בא האלשיך 

אומר שלמה המלך, ...כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך{ט משלי א,}
וכמו  ... כי לוית חן הם לראשך ...המצוות שאתה מקיים , הם כמו כתר על הראש

 . וענקים לגרגרתיךתכשיט על צווארך 
 נתרגם אותו לשפה שלנו: ,משל נפלא לשיך הקדושהאהוא 

זה לא כמו במדינה  ,שם בכלא ..מעשה בשר אחד, שחטא למלך ונכנס לכלא.
הבעיה שלכל  ...שמים לו אזיקים בידיים וברגליים ,כל אסיר שנכנס לכלא –שלנו 
 ק"ג. 20שמו גם משקולת של ,אזיק 

  ...כשהגיע אותו שר לכלא נתנו לו מספר
 "אני שר?!  ,מה פתאום מספר"אמר להם 

 "זה המספר שלך ...כאן כולם אסירים  ,כאן אין שרים"אמרו לו 
קושר לו אזיק אחד ושתיים , מחבר את ...תביא את הידיים...מגיע הסוהר

 "עכשיו תסתובב בחדר כמה שאתה רוצה ..."המשקולות לידיים ולרגליים 
  ..מי יכל להסתובב ככה? בקושי אפשר לזוז.

כלא, אבל תורידו לי את המשקולות , איך אפשר  –כלא "רבותי... הזה בא השר
 "?!  לחיות ככה

תנו לנציב שירות בתי הסוהר כמה דולרים  ,חבר'ה"בקיצור אומר אותו שר 
במקום  ...בקשתי פשוט שיקלו עליי ...לא ביקשתי שיורידו את הכל  ...שיעזור לי

יש כדור ,אבל תעשו מפלסטיק המשקולות שימו כדור מספוג , במצלמות יראו ש
 ביקשתי רק הקלה!...

 בואו וניקח תמונה לצד השני: ,אומר האלשיך הקדוש
 ,איך שהיא באה למשפחה...כלה, ב"ה התארסה למשפחה של מיליונרים

 " לכי תקני לך תכשיטים ,כלתנו היקרה"אומרים לה 
 "?500,1000,2000 עד איזה סכום, "

קחי את הכרטיס  ...אנחנו מיליונרים ...חלוםתצאי מה ,גברת –אמרה לה חמתה 

  פניו על' ה ויעברץ... שנאמר זהב ותתחילי לגה
יוצאת הכלה המאושרת לקניות, לקחה את הכרטיס זהב, והגיע לחנות 

 ...התכשיטים
 אולי עגילים, צמיד? ...איך אפשר לעזור  -שואלת אותה המוכרת 

הכרטיס לא  1,000,000$עד אל תדאגי מוכרת יקרה,  -אמרה לה אותה כלה 
 ..מצפצף.

בקיצור גיהצה את  –יהלומים, צמידים, זהב, כסף, סטים –אם ככה לעבודה 
 אפילו לא צלצלו לחברת האשראי. ... 80,000$הכרטיס 

 לארוז לך? 
 ..כמובן אומרת הכלה.
 את יודעת מה זה ללכת עם קילו וחצי זהב על הגרון? –אומרת לה המוכרת 

 ..זה לא נורא. -אמרה לה הכלה
 תהייבע"ה  ...אבל עם השנים זה הורס את הצוואר ...כן, אומרת המוכרת

  ..יהיה לך כבד. ,את יודעת...  מצבים מסויימיםב
 גברתי , תכשיטים זה אף פעם לא כבד!  -אומרת לה הכלה 

 אז מה כבד? 
 זה כבד!–אתה שם להם אזיקים על הרגלים  –אסירים 

מצוות זה  – וית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיךכי לאומר לנו שלמה המלך 
אני רוצה להגיד לכם  –מצוות זה לא עבדות!!! אומר ר' יוחנן בן זכאי  ...תכשיטים

 !!! כמו תכשיט ...ן חומר יאת הפירוש הזה כמ
 !!! זה הדבר הכי יפה שיש בעולם ,שהמצוות שיש לנו ,שתבינו

 ... הכל חד פעמי...אק אנחנו חיים בדור שהכל סינטטי , הכל צ'יק צ'
להתחייב  , כדיהיו מביאים דרך הבית ,דורות ראשונים – אומרים חז"ל

את כל  ,מכניסים דרך הבית  ...אומרת הגמרא במסכת ברכות ות...כךבמעשר
 כדי להתחייב במעשר!  ,התבואה מהשדה

מסביב  –דורות אחרונים, אומרת הגמרא , מביאים את הכל דרך גגו וקרקפו 
 כדי להיפטר מהמעשר ! ...

 אדוני, אתה אוכל סנדוויץ' ?
 "כתוב על זה מזונות" ... אהה ברוך ה' מזונות !!!!

אדוני, למה מזונות ? זה סעודת קבע... טול ידים...ברכת המזון... אתה יודע מה 
 זה ברכת המזון ???

 מחפש להיפטר מהמצוות. ,במקום לרוץ אחרי מצוות ,הדור הזה

שהמצוות יהיו  - כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיךמלך אומר לנו שלמה ה
כמו שאומר ר' יוחנן בן  ,שתרוץ  אחריהם כמו תכשיטים...אצלך כמו תכשיט

      ...זכאי
 )ברוך שאמר(

 קולות וברקים
בשם רבי איצאלע בן [ המגיד רבי יצחק רייטבארד]כתוב בספר קהילת יצחק 

ל. הנה מצאנו במעמד הר סיני שהיה רעש גדול, רעמים ”ין זצוק’ח מוואלז”הגר
אל ‘ה ”וברקים וערפל, והארץ רעדה. אימה ויראה. ובסוף מתן תורה אמר הקב

תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 
עלות היראות חיצוניות ליראת השם. אך ט לה”כמו שלימד אותנו הבעש’. תחטאו

כ הרבה פחדים נוראים שכל ”לזה היה מספיק קולות וברקים מה היה צריך כ’ לכאו
’ י הרעמים והקולות ביום הקהל, ונתקבצו הגויים אצל בלעם וכו”העולם נשתנה ע

כ ”ש במדרש. וגם יצאתה נשמתן מרוב פחד. וצריך להבין מה היה צריך כ”כמ
 ותו יום? הרבה פחדים בא

וביאר רבי איצאלע שחכמי לב התבוננו איך יתכן שבני ישראל בגלותם הארוך 
ש רבי יעקב עמדין בסידורו שזהו ”ת בכל לב ונפש, וכמ”עדיין מוסרים נפשם להשי

נס יותר גדול מיציאת מצרים, היתכן שיצאנו לגלות ארוך כזה, ובני ישראל 
ם והגויים בקשו לאבדנו בגשמי כ הרבה צרות ויסורי”שומרים תורה ומצוות, כ

ה אנו נראים בצביוננו וקומתנו ממש כמו במעמד הר סיני, אותם תפילין ”ורוחני, וב
פ שבקשו להרוג אותנו בכמה ”ואותם שבת, בתוספת גדרים וסייגים מדרבנן. אע

אופנים ברדיפות קשות מאד, רצו להרוג אותה ועינו אותנו במסעי הצלב 
בים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. ובאינקווציות, אך מים ר

בשלמא גדולי ישראל, רבי עקיבא שיכול לעמוד בנסיונות של מסרקות של ברזל, 
הרי הוא נשמת רבי עקיבא שדורש על קוץ ותג שבתורה. אך איך יש כח להמון 

 העם לעמוד בנסיונות כאלה? 
צלח מאד, ושמו היה ומביא שם סיפור מיהודי פשוט שהיה שחקן תיאטרון מו

הולך לפניו והצליח בעשירות גדולה. סוף ימיו היה במדריד בספרד, גם שם היה לו 
כבוד וגדולה. ולא ידעו העם שהוא יהודי. לאחר שנגזרה הגזרה והיהודים נתגרשו 
מספרד, היה הוא מהאנוסים ולא ידעו על יהדותו. ביום מן הימים נתגלו שהוא 

ל, והוא מנע ”לם לו הון רב שיחליף דתו לנצרות רחיהודי, והתיאתרון בקשו לש
עצמו במסירות נפש, בתחילה עשו לו יסורים נוראים, עקרו לו כל השערות של 
הראש, וכל צפרני ידיו ורגליו, ושרפו ידיו וחלקי גופו, צרות ויסורים קשים ונוראים 

ש שאי אפשר להעלות על הדעת, והוא לא רצה לזוז מיהדותו, ונהרג על קידו
 יקום דמו. ’ השם. ה

י ולא דרבינו תם, מאיפה קיבל את הכח הנורא ”יהודי זה לא הניח תפילין לא דרש
הזה למסור נפשו, התניא כתב שזהו סוד פנימי שאי אפשר להסבירו. אך רבי 

אלע מבאר שכפי הנראה שיש בלבנו גנוז וטמון יראה יותר גדולה מכל ’איצ
יסים אנשים בסיר מלא מים רותחים על היראות מהאינקווזיטורים, שהיו מכנ

האש והיו יכולים לצאת בכל רגע ממנו ולהמיר הדת, והעדיפו להשאר בתוך הסיר 
ולהשרף על קידוש השם, הרי שיש בלבו של יהודי יראה יותר גדולה מיראות 
קשות כאלה, להיות אפס ואין בתוך הכלים של האינקוציה, כי זהו סדר מדת 

מבטלת היראה הקטנה, כמו אדם שמפחד מדבורה  היראה שהיראה הגדולה
ולפתע בא אריה, הוא שוכח יראת הדבורה. כך אם אין אנו מפחדים ממסע הצלב 

ט שמעמד הר ”ש הבעש”והאינקוזיציה הרי שיש בלבנו יראה יותר גדולה מזה. כמ
סיני חקוק בלב כל אחד מישראל, זה הכניס בלבנו יראה גדולה יותר מכל יסורי 

הר כגיגית, והיה שם קולות וברקים באופן של יראה גדולה ’ כפה עלינו העולם. כך 
נוראה מאד, ששום גוי רשע ואכזר לא הצליח לעשות יראה יותר גדולה מזאת 
היראה החקוקה בלבנו מיום מתן תורה. והוא מלבד עוצם האהבה שבאותו מעמד, 

י בדביקות ישקני מנשיקות פיהו, בשעת הדיבור היה כל דיבור נושק כל יהוד
 ואהבה שאין לשער. אך יחד עם זאת היה מדת היראה השלימה ביותר. 

ה מסכים למשה רבינו ”סיון עדיין לא ידעו ישראל שהקב’ ס שביום ו”כתב החת
ב שעה ”לדחות המעמד לעוד יום, ובאמת כולם יצאו לעמוד בהר סני, עמדו שם י

ילה, ובמחר בבוקר שמעו רק קולות וברקים ולא שמעו תורה, הלכו לביתם בל
סיון בבוקר ניתנה תורה. לכן נרדמו מרוב ’ הוציאם משה לקראת האלקים, וביום ז

 אפיסת כוחות שהיום הקודם עמדו כל היום וקבלו מורא גדולה כזאת. 
נמצאנו למדים שיש בכל נפש מישראל גנוז וטמון יראה טמונה מיום מתן תורה, 

ה מבטל כל היראות החיצוניות. וזה הקולות והברקים והלפידים וקול השופר, ז
קשה לנו לסבול ’, דבר אתה עמנו, ואל ידבר אלקים פן נמות‘שאמרנו למשה 

בשנות הגזירות, ’ לבעבור תהיה יראתו על פניכם‘היראה הזאת. אמר להם משה 
איך יהיה לכם כח לעמוד ’, במסע הצלב וכו’, ו, ובשנת וכו”אלפים תרנ’ בשנת ה

הנאציים, לכן צריך לתת לכם יראה גדולה כזאת שיהיה לכם מול החיות הרוסיים ו
כח למסור נפש בשעת השמדות על שרוך נעל, עתה תקבלו כח לעמוד כנגד כל 
היראות שהחיצוניות שבעולם. כי כל השמדות והשואות הנוראים הם רק יראות 

  חיצוניות, ולנו גנוז בלב יראה אמיתית ופנימית. כן כתב בספרו קהילת יצחק.
)הגרמ"י רייזמן(

  בדרך הדרוש 
 )יח, י( אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר

 ה"הקב לפני גרים שחביבים מכאן' ד ברוך יתרו ויאמר' במדרש
 חביבין(  ב"ע א"צ) בחולין' הגמ ד"עפי ל"וי. ותמוה', מישראל יותר

 את מזכירין שישראל השרת ממלאכי יותר ה"הקב לפני ישראל
 מזכירין אין ש"ומה' וכו' ה ישראל שמע' שנא תבות שתי אחר השם

' ד קדוש קדוש קדוש' כדכ תיבות שלש לאחר אלא השם את
 שאמר, אחת תיבה אחר השם את יתרו הזכיר כאן והנה, צבאות

 גרים שחביבים מכאן השם ברוך יתרו ויאמר' המד ש"וזה'' ה ברוך'
 שני אחר רק' ה מזכירים אינם שהם מישראל יותר ה"הקב לפני

 אחת                     תיבה אחר' ה הזכיר והוא תיבות
 )טללי אורות(

 מה ל"י עוד )כ, ב( אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים
 התורה קבלו לא למה מפרשים דהקשו', כו הוצאתיך שנאמר

 ובבנו בניו דישראל ותירצו, מצרא בר טענת להם דיש המלאכים

 ועיין(, ה"קע סימן) משפט בחושן שכתוב כמו מצרא בר ליכא
 אבות וחסדי[ אמנם ה"ד ב"ע ו"נ דף במדבר פרשת] יעקב בשארית

 וקשה', כו הוצאתיך אשר אנכי דפתח שפיר ואתי(. ד"מי ד"פ אבות)
 בניו דהם כרחך ועל, לשם ירד ואיך טמאה מצרים וארץ כהן' ה הא

          :מלאכים ולא התורה שיזכו ובדין לבן לטמא מותר ואב
  יוסף( פרדס)   



ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְתרֹו ִהְתּבֹוֵנן ְּב'ֵעיַנִים ְּפקּוחֹות'
"ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֱאקים ְלמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ִמִּמְצָרִים" (יח א)
ְּבֵאר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַׁשִּפיָרא  ְׁשמּוֵאל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּדַרׁש 

ַיֲעקֹב: 
ִּבְקִריַעת ַים סּוף ּוְבַמַּתן ּתֹוָרה ִהְתַוְּדעוּ ָּכל ּגֹוֵיי ֵּתֵבל 
א  "ִצּפֹור  ּתֹוָרה:  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ְּבעֹוָלמֹו.  ה'  ְלַמְלכּות 
ָצַוח, עֹוף א ָּפַרח, ׁשֹור א ָּגָעה... ַהְּבִרּיֹות א ִּדְּברּו, 
ּוִבְׁשַעת  ט),  כט  (שמו"ר  ּוַמְחִריׁש"  ׁשֹוֵתק  ָהעֹוָלם  ֶאָּלא 
(ְמִכיְלָתא  ִנְבְקעּו"  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַמִים  סּוף: "ָּכל  ַים  ְקִריַעת 
ִהְתַּפֲעלּו  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ּוְבעֹוד  ד).  ְּדַוְיִהי  ַמֶּסְכָּתא  ְּבַׁשַּלח 
ִמ'ּתֹוְפעֹות ַהֶּטַבע' ַהִּפְלִאּיֹות ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם 
ְוא ָׁשתּו ִלָּבם ְלָהִבין ֶאת ַהֶּמֶסר ַהָּטמּון ֵמֲאחֹוֵריֶהן, 
ְּבַמָּבט  ְלַהִּביט  ְוִלּבֹו,  ֵעיָניו  ֶאת  ִלְפקַֹח  ָזָכה  ִיְתרֹו  ַרק 

ָנכֹון ֶאל ֶׁשֵאַרע ּוְלַהִּסיק ֶאת ַהַּמְסָקָנה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת. 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ֶזה  ִמַּטַעם 
ְלִצּיֹון   ְּבׁשּוְב ֵעיֵנינּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ִּבְלׁשֹון:  ַהְּגֻאָּלה  ַעל 
ְּבַרֲחִמים". ֶׁשֵּכן ִאם ְּבבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִיְהֶיה ַמָּבֵטנּו ְמֻרָּכז 
ֵלב  ָלֵתת  נּוַכל  א  ָלּה,  ֶׁשִּיְקְּדמּו  ַהֶּפֶלא  ְּבתֹוְפעֹות 
ֶהָעָנן   ִמּתֹו ְּכַׁשַחר  ַהּבֹוַקַעת  ַהְּגֻאָּלה  ְּבֶעֶצם  ְוָלחּוׁש 
 – ֵעיֵנינּו"  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ַעל  ְוָהֲעָרֶפל. 
ִּגּלּוי  ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ְּפקּוחֹות  ִּתְהֶייָנה  ֶׁשֵעיֵנינּו 

ְּכבֹוד ה' ֶׁשִּיְתַרֵחׁש "ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים".
ִלּמּוד  ְּבכֹחַ  ַרק  זֹוִכים  ֶׁשָּכֵאֶּלה  ְּפקּוחֹות'  ְל'ֵעיַנִים 
ֵעיֵנינּו  "ְוָהֵאר  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ַהּתֹוָרה, 
ְל'ֵעיַנִים  ִנְזֶּכה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֶׁשִּמּכֹחַ   ,"ְּבתֹוָרֶת
ְּפקּוחֹות' ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן נּוַכל ְלַהִּביט ַעל ָּכל ְמאְֹרעֹות 

ַהַחִּיים ְּבַמָּבט ֶׁשל ּתֹוָרה.
ָבא' ַוְיִחי 'ָזָהב ִמּׁשְ

ַמּדּוַע ֵאין ַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים 'ֶׁשֲעָׂשָאִני ּכֵֹהן'?
"ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" (יט ו)

ִמָּפסּוק  ָלְמדּו  ב)  ִּדְבחֶֹדׁש  ַמֶּסְכָּתא  דר"י  (ְמִכיְלָתא  ֲחָכִמים 
ַעד  ְּבָקָדִׁשים  ֶלֱאכֹל  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָהיּו  "ְראּוִיין  ִּכי  ֶזה 
ְוִנְּתנּו  ֵמֶהם  ִנְּטלּו  ָהֵעֶגל  ָעׂשּו  ִמּׁשֶ ָהֵעֶגל,  ָעׂשּו  ֶׁשֹּלא 
ַלּכֲֹהִנים". ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ְמָבֵאר ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא ִּתְּקנּו 
ַהְּמֻיָחדֹות  ַהִּמְצוֹות  ַעל  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלהֹודֹות  ַלּכֲֹהִנים 
ֶׁשִּתְּקנּו  ְּכִפי  ּכֵֹהן",  "ֶׁשֲעָׂשָאִני  ְּבִבְרַּכת  ָלֶהם  ֶׁשִּנְּתנּו 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלהֹודֹות ַעל ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם ְּבִבְרַּכת: 
"ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי". ַהּכֲֹהִנים ָזכּו ְלַמֲעָלָתם ַהְּמֻיֶחֶדת 

ַרק ֵמֲחַמת ְקלֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְלַאַחר ֶׁשִהְפִסידּו ֶאת 
ַמֲעָלָתם ְּככֲֹהִנים ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל. ְלִפיָכ, ָאסּור ַלּכֲֹהִנים 
ְּבֶגֶדר  ְלִהָּכֵלל  ֲעׂשּוִיים  ֵהם  ֶׁשֵּכן  ַמֲעָלָתם,  ַעל   ְלָבֵר

"ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו".
ַהְּמבָֹאר  ִּפי  ַעל  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַהְּכֻהָּנה  ָּתׁשּוב  ָלבֹוא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ָּכאן  ַהּטּוִרים'  ְּב'ַבַעל 
ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשל  ֶׁשַּמֲעָלָתם  ֵּכיָון  ֵמַעָּתה,  ְלִיְׂשָרֵאל. 

ָלֶהם  ִּתְּקנּו  א  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ֵמֶהם  ְלִהָּנֵטל  ֲעִתיָדה 
'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ְלָבֵר ָעֶליָה.

ְּפִתיַחת ַהּתֹוָרה ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה
"ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 

ֲעָבִדים" (כ ב)
ָּדַרׁש ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה':

ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב – ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות – ָּפַתח ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשַּמהּוָתּה  ֱאֶקיךָ"  ה'  "ָאֹנִכי  ְּבִמְצַות  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִּמּכָֹחּה  ּוְבַמְלכּותֹו,  ה'  ִּבְמִציאּות  ָהֱאמּוָנה  ִהיא 
ֶאת  ַאף   ָּכ ִמְצוֹוָתיו.  עֹל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְמֻחָּיִבים  ָאנּו 
ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה – ָּפַתח ַרֵּבנּו  ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה – ִׁשּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש ַּבִּמְׁשָנה: "ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית" 
ַמְכִריִזים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבִמְצַות  ָהעֹוֶסֶקת 

'ְצַל"ח' ְּפִתיָחה ְלַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות "ה' ֱאֵקינוּ ה' ֶאָחד". 

'ַהּיֹום יֹום... ְּבַׁשָּבת'
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו" (כ ז) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ֶׁשֲאֵחִרים   ְּכֶדֶר מֹוֶנה  ְּתֵהא  א  אֹוֵמר:  ִיְצָחק  "ַרִּבי 
ַמֶּסְכָּתא  (ְמִכיְלָתא  ַׁשָּבת"  ְלֵׁשם  מֹוֶנה  ְּתֵהא  ֶאָּלא  מֹוִנים, 

ִּדְבחֶֹדׁש ז).

ַהּתֹוָרה  ִצּוְָתה  ִּכי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵּבֵאר  ָהַרְמָּב"ן 
ְּבָפסּוק ֶזה ֶׁשֹּלא ְלַכּנֹות ֵׁשם ְמֻיָחד ְלָכל ֶאָחד ִמימֹות 
ָּכל  ֶאת  ְלַיֵחס  ֶאָּלא  נֹוֲהִגים,  ֶׁשַהּגֹוִיים   ַּכֶּדֶר בּוַע  ַהּׁשָ
ְּבַׁשָּבת'  'ֵׁשִני  ָּבת',  ַּבּׁשַ 'ִראׁשֹון   – ָּבת  ַהּׁשַ ְליֹום  ַהָּיִמים 

ְוכוּ'.
ָּכַתב ַהִחידָ"א ִּכי ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ִלְפּתַֹח ֶאת 'ִׁשיר ֶׁשל יֹום' 
ְּבַהְכָרַזת: "ַהּיֹום יֹום... ְּבַׁשָּבת", ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו" ְּכַדַעת ַרִּבי ִיְצָחק. ַרִּבי  "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ֶאת  זֹו  ַלֲאִמיָרה  ְלַהְקִּדים  ָנַהג  אֹוֶיעְרָּבְך  ַזְלָמן  ְׁשמֹה 
ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ִהְצַטּוֵינוּ ַעל ָּכ ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ִיְצָחק: "ָזכֹור 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו". ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ִמִּפיְנְסק  ֶאְּפְׁשֵטין   ָּברּו ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
'ֶאָחד  ַּבִּפּיּוט  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת 
ַׁשְּבָתא";  ְיֵמי  ִׁשְבָעה   – יֹוֵדַע  ֲאִני  "ִׁשְבָעה  יֹוֵדַע':  ִמי 
ַּגם  ֵיׁש  ֶׁשאֹוָתם  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  ְלֶעֶצם  ַּכּוָָנֵתנוּ  ֵאין 
ְלַיֵחס  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְצַטּוּו  ַהְּמֻיָחד  ַלִּצּוּוי  ֶאָּלא  ַלּגֹוִיים, 
ָּבת, ּוְבָכ ֻּכָּלם ֶנֱחָׁשִבים: "ְיֵמי  ֶאת ָּכל ַהָּיִמים ְליֹום ַהּׁשַ

ַׁשְּבָתא".
 מֹה' ְּתִפָּלה יא יד; 'ָּברּוֶּפַתח ֵעיַנִים' ָּתִמיד ג ז; 'ֲהִליכֹות ְׁש'

ֶׁשָאַמר' הגש"פ עמ' פד

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
חֹות'

עׂש

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' – ַרק ְלַאַחר 'ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת'

ּגֵר  ָאַמר  ֵּגְרׁשֹם ִּכי  ָהֶאָחד  ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ְׁשֵני ָבֶניָה  "ְוֵאת 
ֱאקי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר  ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה;  ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי 

ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה" (יח ג-ד)
ִלְכאֹוָרה, ָהָיה ְלמֶֹׁשה ִלְקרֹא ִלְבנֹו ָהִראׁשֹון ֱאִליֶעֶזר. 
ֶׁשֲהא ַהַהָּצָלה ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה ָהְיָתה ְּבִמְצַרִים, ִלְפֵני 

ֶׁשָּבַרח ְלֶאֶרץ ָנְכִרָּיה? 
ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ַּבֶנעט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְוִהֵּנה, 
עֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה', ֶאָּלא ְלַאַחר 
ִסּיּום ַּבָּקַׁשת 'ְיִהי ָרצֹון' ַהְּסמּוָכה ָלּה, ַעל ִּפי ַמֲאַמר 
ֲחָכִמים (ַסְנֶהְדִרין עא ב): "ֵׁשָנה ָלְרָׁשִעים – ֲהָנָאה ָלֶהן 
ְיכֹוִלים  [ֶׁשֵאיָנם  ָלעֹוָלם  ַוֲהָנָאה  חֹוְטִאים]  [ֶׁשֵאיָנם 
ְלָהַרע ַלְּבִרּיֹות], ְוַלַּצִּדיִקים – ַרע ָלֶהן [ֶׁשְּבֵטִלים ִמן 

ַהּתֹוָרה] ְוַרע ָלעֹוָלם [ֶׁשּתֹוָרָתם ְמִגָּנה ַעל ּדֹוָרם]".
ֶׁשֶהֱעִביר  ַעל  ּומֹוֶדה  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָקם  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֵמֵעיָניו,  ֵׁשָנה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָנה ִהיא טֹוָבה ֶׁשָראּוי  ִאם הּוא ַצִּדיק ֶׁשַהִּקיָמה ֵמַהּׁשֵ
ָרצֹון...  "ְיִהי  ֶׁשִּבֵּקׁש:  ְלַאַחר  ַרק  ָעֶליָה.   ְלָבֵר לֹו 
ְּתִביֵאנּו  ְוַאל   ְּבִמְצֹוֶתי ְוַדְּבֵקנּו   ְּבתֹוָרֶת ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו 
ַצִּדיק  הּוא  ִּכי  ְמִביִנים  ָאנּו  ֲאַזי  ֵחְטא...",  ִליֵדי  א 
 ָּכ ּוִמּשּׁום  ּוַבִּמְצוֹות,  ַּבּתֹוָרה  ְלִהָּדֵבק  ַהְּמַבֵּקׁש 
ֶׁשָראּוי  ְּכטֹוָבה  ַּבֲעבּורֹו  ֶנֱחֶׁשֶבת  ָנה  ֵמַהּׁשֵ ַהְּיִקיָצה 

ְלָבֵר ָעֶליָה, ְוַאף ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן'. 
ַאף ָּכאן ַרק ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַכח מֶֹׁשה ִּכי ָזָכה ְוִנְׁשַאר ְּבֶגֶדר 
ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  ָלַמד  ְוא  ָנְכִרָּיה",  ִּבְהיֹותֹו "ְּבֶאֶרץ  "ֵּגר" 
ָהָרִעים, ָיכֹול ָהָיה ִלְקרֹא ִלְבנֹו ֱאִליֶעֶזר ּוְבָכ ְלהֹודֹות 
ַּפְרעֹה".  ֵמֶחֶרב  ַוַּיִּצֵלִני  ְּבֶעְזִרי  ָאִבי  ֱאֵקי  "ִּכי  ַעל 
ֵּבית  ְלָמסֶֹרת  ֶנֱאָמן  ִנְׁשַאר  ָהָיה  א  ָחִליָלה  ֶׁשִאּלּו 

ֲאבֹוָתיו, מּוָטב ֶׁשֹּלא ָהָיה ִנַּצל ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה. 
'ְּגבּוַרת ִׁשְמׁשֹון' [ָלָר"ׁש ִפיֶׁשר]

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ 368ּפָ תשפ"א

"ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן" ('ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' פר' ַהֲאִזינּו).

ַּבִּצּוּוי: "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ" ִנְצַטּוֵינוּ ְלַהֲאִמין ַּבה' ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ('ֵסֶפר ַהִחּנּו' כה), ְוִהיא 
ִמְצָוה ְּתִמיִדית ֶׁשַחָּיב ָהָאָדם ְלַקְּיָמּה ְּבִלי ֶהְפֵסק ְּבָכל ֶרַגע ֵמַחָּייו (ָׁשם ַּבַהְקָּדָמה). 

ְיהּוִדים ְיָקִרים!
ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות ִנְתְקָנה ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּים ֶאת 
ִמְצַות ָהֱאמּוָנה, ְּכִדְבֵרי 'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי' (ְׁשמֹות יד א): "ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד 
ּוַבְּבָרכֹות  ַּבְּתִפָּלה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל 
ָעָליו  ֶׁשְּמַקֵּבל  הֹוָדָאה,  ּוִמְּלׁשֹון  ֱאמּוָנה  ִמְּלׁשֹון  ִנְגָזר  ֶׁשהּוא  ָאֵמן,  ַלֲענֹות 

ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר ּומֹוֶדה ָּבֶהם".

ָאז
  ִמִּסיַני
ִנְצַטּוּו – 

ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן 
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ָהַרב ּדֹוְקטֹור א. הּוא רֹוֵפא ְיהּוִדי ֲחֵרִדי 
נֹוָדע, ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבלֹוְנדֹון ִּביַרת ַאְנְגִּלָּיה, 
 ְּבֶמֶׁש ְלֶמְרַחִּקים.  ָיָצא  ַהּטֹוב  ּוְׁשמֹו 
עֹוֵסק  הּוא  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַהּׁשָ
ְלַטֵּפל  ִהְסִּפיק  ָהְרפּוָאה,  ְּבִמְקצֹוַע 
ֻמְמִחּיּות  ְוָרַכׁש  ְמֻטָּפִלים,  ְּבִרְבבֹות 
ְּבעֹוַלם  ְּתחּוִמים  ְּבִמְגַון  ְמֻיֶחֶדת 

ָהְרפּוָאה.
ִמָּלסֹב  ֲחֵדָלה  ֵאיָנּה  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ַהֶּדֶלת 
ְלַעְצמֹו  ָקָנה  א.  ּדֹוְקטֹור  ִציָרּה.  ַעל 
ָּכֶזה  ְוַדְיָקן,  ְיסֹוִדי  רֹוֵפא  ֶׁשל  ֵׁשם 
ּוְבֶׁשל  ְוַחּדֹות,  ְּברּורֹות  ֶׁשַאְבָחנֹוָתיו 
ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ְמֻטָּפִלים  ֵאָליו  נֹוֲהִרים   ָּכ
ָהַרִּבים  ַהּפֹוִנים  ַהְּמֻאֶחֶדת.  ַהַּמְמָלָכה 
ְמַבְּקִׁשים ַאְבָחָנה ְמֻדֶּיֶקת ִלְבָעיֹוֵתיֶהם, 
ְלא  ָיָדם  ַעל  ִמְתַקְּבלֹות  ְוַהְמָלצֹוָתיו 

עֹוְרִרין.
עֹוֵסק  ֲעַדִין  ַהְּמֻבָּגר  ְּבִגילֹו  ַּכּיֹום  ַּגם 
ַהּדֹוְקטֹור ְּבִמְקצֹועֹו, ִאם ִּכי ִעּסּוקוֹ ִהיא 
ֶׁשֲהא  ֶּפֶלא,  ֶזה  ֵאין  ַהִיּעּוץ.  ִּבְתחּום 
ְׁשִליחּות.  ַּבֲעבֹוָדתֹו  רֹוֶאה  א.  ּדֹוְקטֹור 
ַהְּסַטְיְּפֵלר  ְּכָמָרן  ֶּבָעָבר,  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ָזָצ"ל, ָסְמכּו ָעָליו ֶאת ְיֵדיֶהם. ַאף ַּבהֹוֶוה 
נֹוֲהִגים  ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ַרָּבִנים 
ִהְלָכִתּיֹות- ִּבְׁשֵאלֹות  ִעּמֹו  ְלִהְתַיֵעץ 

ִּכי  ְּביֹוְדָעם  ִמְׁשָקל,  ִּכְבדֹות  ְרפּוִאּיֹות 
ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ, ְוִכי א יֹוִציא 
ִמִּפיו ְּתׁשּוָבה, ְּבֶטֶרם ָהַפ ְוָׁשַקל ָּבּה ֵהן 

ְּבֶפֶלס ָהְרפּוָאה ְוֵהן ְּבִמְׁשַקל ַהֲהָלָכה.
ְוֶׁשֵאיָנם  רֹוְפִאים  ִמַּמִּכיָריו,  ַרִּבים 
ָּכֵאּלּו, ּתֹוִהים ּוְמַנִּסים ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר 
ַהְּמֻיָחד  סֹודֹו  ַמהּו  ַהְּמֻיֶחֶדת;  ַהְצָלָחתֹו 
ָמזֹור  ְלָהִביא  זֹוֶכה  הּוא  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ֵהם  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ַרִּבים?  ּכֹה  ַלֲאָנִׁשים 
ִנּסּו ְלָהִבין ֶאת ַהּסֹוד, ַעד ֶׁשהּוא ִהְתַּגָּלה 
ְּבֶדֶר ַאְקָרִאית ַלֲחלּוִטין. ְוכֹה ָהָיה ְּדַבר 
ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהַּמֲעֶׂשה 
ָהָיה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ָׁשָנה,  ֵמֶעְׂשִרים 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְּפִעילּותֹו.  ְּבִׂשיא  ַהּדֹוְקטֹור 
ְּבַרק,  ִמְּבֵני  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵפא  ִמִּפי  ֻסַּפר 

ּדֹוְקטֹור ָהַרב ְמֻׁשָּלם ַהְרט ְׁשִליָט"א:
ֶׁשל  ִמְּמֻטָּפָליו  ֵהם  ַאף  ש.,  ִמְׁשַּפַחת 
ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ְּבִרְכָּבם  ָנְסעּו  ַהּדֹוְקטֹור, 
ֶאת  ַהּסֹוֵבב  ַהָּמִהיר  ַּבְּכִביׁש  ְמֻאֶחֶרת 
ָהַרב  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֲאִבי  ַהִּביָרה.  לֹוְנדֹון 
ש., ָנַהג ְּבִרְכּבֹו ְּבִאִּטּיּות ּוְלֶפַתע ִהְבִחין 
ְּבֶרֶכב ָהעֹוֵמד ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶר, ְוַנָהגֹו ָהָיה 

ַּבַעל ָחזּות ֲחֵרִדית.
לֹו",  ַלֲעזֹר  ְוֵיׁש  ִּבְמצּוָקה  ִנְמָצא  "ְיהּוִדי 
ִהְפִטיר ָהַרב ש. ְּבעֹודֹו ְמאֹוֵתת ּוַמְפֶנה 
ְועֹוֵצר  ַהְּכִביׁש  ׁשּוֵלי  ְלֵעֶבר  ִרְכּבֹו  ֶאת 
ִלְפֵני  ֶמְטִרים  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ִּבְזִהירּות 

ָהֶרֶכב ַהָּתקּוַע.
ִמָּתא  ְוָׁשַלף  ֵמִרְכּבֹו  ָיָצא  ש.  ָהַרב 
ַהִּמְטָען ֶאת ֶעְרַּכת ַהִחּלּוץ ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא 
ִּבְגַלל  ָּתקּוַע  ָהֶרֶכב  'ַּכִּנְרֶאה  ֶקַבע.   ֶּדֶר
ַּפְנֶצ'ר ַּבַּגְלַּגל אֹו ַּתָּקָלה ֶטְכִנית ַאֶחֶרת', 
ִהְרֵהר ָהַרב ש. ְלַעְצמֹו ְּבעֹודֹו נֹוֵׂשא ֶאת 
ֶטְכִני  ָיַדע  ָהָיה  ש.  ָלַרב  ַהָּכֵבד.  ַהִּתיק 
ּוְפָעִמים  ִלְרָכִבים,  ַהָּקׁשּור  ְּבָכל  ִנְרָחב 
ְמַנֵּצל  ַעְצמֹו  ֶאת  ָמָצא  הּוא  ַרּבֹות 
ַלְּיהּוִדים  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ַהּזֹו  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 
 ְּבַמֲהַל  .ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ֶׁשִּנְתְקעּו 
'ֶעְרַּכת  ְלַעְצמֹו  ִּגֵּבׁש  הּוא  ִנים  ַהּׁשָ
ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשֵהִכיל  ָּגדֹול  ִּתיק   – ִחּלּוץ' 
ִראׁשֹוָנה  ְּכֶעְזָרה  ַהָּדרּוׁש  ָהִאְבזּור  ָּכל 
ַהַּפַעם  ַּגם  ְּתקּוִעים.  ְרָכִבים  ְלִחּלּוץ 

ָחַׁשב ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה.
ָלֶרֶכב  ְּכֶׁשִהְתָקֵרב  ְמאֹד  ֻהְפַּתע  ָלֵכן, 
ְוִגָּלה ִּכי ְּבתֹוכֹו יֹוֵׁשב א ַאֵחר ֵמָהרֹוֵפא 

ַהּנֹוָדע, ּדֹוְקטֹור א. 
ַהּדֹוְקטֹור ָיַׁשב ְּבמֹוַׁשב ַהַּנָהג ְּכֶׁשרֹאׁשֹו 

ִנְׁשָען ַעל ַהֶהֶגה ְוֵגוֹו רֹוֵטט ִמֶּבִכי.
ִנְבַהל  ִלְבּכֹות?'  ַלּדֹוְקטֹור  ָּגַרם  'ָמה 
ְזַמן  ְּכָבר  ָּכאן  ָּתקּוַע  הּוא  'אּוַלי  ָהַרב, 
ְלַהִּקיׁש  ּוִמֵהר  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָׁשַאל  ַרב?!' 

ַעל ַחּלֹון ָהֶרֶכב.
ֶאת  ּוָפַתח  ְּבֶבָהָלה  ִנְנַער  ַהּדֹוְקטֹור 
ֲאֻדּמֹות  ְּבֵעיַנִים  ִהִּביט  הּוא  ַהַחּלֹון. 
ּתֹוֶהה  ָקרּוא,  ַהִּבְלִּתי  ָהאֹוֵרַח  ְלֵעֶבר 
ָאְרכּו  ִּפְתאֹום.   ָּכ ֶׁשהֹוִפיַע  ַהָּזר  ִמיהּו 
ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ַעד ֶׁשִּזָהה; "ָהַרב ש.", ָקָרא 
עֹוֶׂשה  ַאָּתה  "ָמה  ְּבַהְפָּתָעה,  ַהּדֹוְקטֹור 

ָּכאן ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ֶׁשָּכזֹו?"
ִעם  ִנְתַקע  ֶׁשַהּדֹוְקטֹור  ָּבטּוַח  "ָהִייִתי 
ְלַהִּציַע  ְוָרִציִתי   ,ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ִרְכּבֹו 

ֶעְזָרה", ָעָנה ָהַרב ש. ְּבטֹון ִמְתַנֵּצל.
אֹותֹו  ִהְרִּגיַע  ה'",   ָּברּו ְּבֵסֶדר,  "ַהּכֹל 
 חֹוֵכ הּוא  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַהּדֹוְקטֹור. 
ֶאת  ש.  ָלַרב  ְלַהְסִּביר  ַהִאם  ְּבַדְעּתֹו 
ָעַצר  ֶׁשֵּמֲחָמָתּה  ָהֲאִמִּתית  ַהִּסָּבה 

ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶר ְוֶׁשֵעיָניו ֲאֻדּמֹות ִמֶּבִכי.
ְלַבּסֹוף ֶהֱחִליט ְלַהְסִּביר:

ַהחֹוִלים.  ִמֵּבית  ָּכֶרַגע  חֹוֵזר  "ֲאִני 
ַאַחד  ְיֵדי  ַעל  ִּבְדִחיפּות  ִנְקֵראִתי  ְלָׁשם 
ְלַמָּצב  ֶׁשִּנְקַלע  ָצִעיר  ְיהּוִדי  ִמְּמֻטָּפַלי, 
 ֻהְצַר  ָּכ  ּוִמּתֹו ְּביֹוֵתר  ָקֶׁשה  ְרפּוִאי 
ְלַקֵּבל ִטּפּול ְרפּוִאי ְמֻסָּב. ָהִאיׁש ִּבֵּקׁש 
ַּגם  ּוִבֵּקׁש  ַהִּטּפּול  ֶטֶרם  ִאִּתי  ְלִהְתַיֵעץ 

ֶׁשֶאֱהֶיה נֹוֵכַח ְוֻׁשָּתף ְּבַמֲהַל ַהִּטּפּול.
ְּכָכל  ֶׁשָעִׂשיִתי  לֹוַמר  ָיכֹול  ֲאִני  ְּכרֹוֵפא 
ֶאת  ַלֲעבֹר  ָלִאיׁש  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ֶׁשִּביָכְלִּתי 
ְלַצֲעִרי  ַהֵּמיָטִבית.  ְּבצּוָרה  ַהִּטּפּול 
ֵּכיָון  ְּביֹוֵתר.  ָקֶׁשה  ֲעַדִין  ַמָּצבֹו  ָהַרב, 
ָּכל  ֶאת  ִמִּציִתי  ְּכרֹוֵפא  ַּתְפִקיִדי  ֶׁשִּמַּצד 
א  לֹו,  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ֶׁשְּבָיִדי  ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות 
ַּבֲעבּורֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶאָּלא  ִלי  ַעָּתה  נֹוָתר 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות  הּוא  ֶׁשְּבֵעיַני  ַהָּדָבר  ֶאת 
ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר – ָלֵׂשאת ַּבֲעדֹו ְּתִפָּלה 
ָּכל  רֹוֵפא  ִלְפֵני  ּוִבְדָמעֹות  ֵלב  ֵמעֶֹמק 
ָּבָׂשר ֶׁשִּיְׁשַלח לֹו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה 

ַמִים ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל". ִמן ַהּׁשָ
"ָּכ ֲאִני נֹוֵהג ָּתִמיד", ִהְפִטיר ָהרֹוֵפא ִעם 
ִסּיּום ְּדָבָריו, ִמְּבִלי ָלַדַעת ֶׁשַּבִּמְׁשָּפט ֶזה 
הּוא חֹוֵׂשף ֶאת ַהּסֹוד ֶׁשעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי 

ִסּפּור ַהְצָלָחתֹו ַהֻּמְפָלא.
ַהַּתֲעלּוָמה  ִנְפְּתָרה  ַאַחת  ְּבַבת 
ִנים.  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ַרִּבים  ּכֹה  ֶׁשֶהֱעִסיָקה 
ַהְצָלָחתֹו  סֹוד  ִהְתַּגָּלה  ַאַחת  ְּבַבת 
ֶׁשָּזָכה  ַהּנֹוָדע  ַהּדֹוְקטֹור  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ִלְהיֹות ָׁשִליַח ֶנֱאָמן ְלַרֵּפא ַרִּבים ְוטֹוִבים 

ִמיהּוֵדי לֹוְנדֹון ּוֵמַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.
ָהְרפּוִאי  ְּבֶיַדע  ִהְסַּתֵּפק  א  ַהּדֹוְקטֹור 
ִלְמֻטָּפָליו.  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ֶׁשָרַכׁש  ַהִּנְרָחב 
ְלִרּפּוי  ָהֲאִמִּתי  ַהַּמְפֵּתַח  ִּכי  ְּביֹוְדעֹו 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְקִּפיד  ַהְּתִפָּלה,  ְּבכֹחַ  ִנְמָצא 
ּוְתִפָּלתֹו  ִמְּמֻטָּפָליו,  ֶאָחד  ָּכל  ַּבֲעבּור 

ִהיא ֶׁשָּנְׂשָאה ֶאת ֵּפרֹות ַהְצָלָחתֹו.
'רֹוֵפא ּוְרפּוָאה' עמ' פ'

'ִנָּסיֹון' ּו'ִבָּזיֹון' ַהְּמִביִאים 'ִליֵדי ֵחְטא'
ַצִּדיק  "ה'  ה):  (יא  ִּבְתִהִּלים  אֹוֵמר   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ִיְבָחן", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּכָכל ֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה 
ְּבִנְסיֹונֹות  ְלַנּסֹותֹו  ָראּוי   ָּכ יֹוֵתר,  ְּגבֹוָהה 
ָקִׁשים יֹוֵתר. ְלִפיָכ ַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ֶׁשִּנְתַעֶּלה 
ְלַדְרָּגה ֶׁשָּבּה א ִנָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ֲעֵבָרה ְוָעוֹון, 
ְלַבל  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ָראּוי 
ְיִביֵאנּו ִליֵדי ִנְסיֹון ֲעֵבָרה ְּכֵדי ִלְבחֹן אֹוָתנּו ִאם 
ָאנּו עֹוְמִדים ְּבַדְרָגֵּתנּו. ְוַאף ִאם ְיִביֵאנּו ִליֵדי 
ִנָּסיֹון, ְיַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ַלֲעמֹד ּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָנבֹוא 

ָל"ה'). "ִליֵדי ִבָּזיֹון" ('ִסּדּור ַהּׁשְ
'ַהָּגאֹון  ַהְּמֻכֶּנה  ְׁשֶטְרן  ְזַכְרָיה  ְיהֹוֵסף  ַרִּבי 
ּדֹב  ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ָחִמיו  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ִמְׁשַּאְוִלי', 
ֶּבער ָיֶפה ַּתְלִמיד ַהְּגַר"ח ִמּוֹולֹוזִ'ין, ֶׁשֵּבֵאר ִּכי 
ֶאת  ְמָפְרִׁשים  ָאנּו  ִנָּסיֹון"  ִליֵדי  ְּבַבָּקַׁשת "א 
ֵחְטא".  ִליֵדי  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ְלֵעיל:  ַּבָּקָׁשֵתנּו 
ֵמִביא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשֲהא 
ְלֵחְטא  ַּכּוָָנֵתנוּ  ֶאָּלא  ֵחְטא,  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת 
ִליֵדי  "א  ּוִבָּזיֹון;  ִנָּסיֹון  ֶׁשל  ּתֹוָצָאה  ֶׁשהּוא 
ִנָּסיֹון" ֶׁשֹּלא ְיַנֶּסה אֹוָתנּו ה', ּוְבָכ ָנבֹוא ִליֵדי 
א)  קז  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּגָמָרא  ְוַכְּמבָֹאר  ָחִליָלה.  ֵחְטא 
ֶׁשַהִּנָּסיֹון ָיכֹול ְלָהִביא ַאף ֶאת ָהָאָדם ַהָּגדֹול 
ְּביֹוֵתר ִליֵדי ֵחְטא. "ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון", ַּכְּמבָֹאר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם)  ּוְבַרִׁש"י  ב  פו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
ָּברּו הּוא ֵמִביא ַעל ָאָדם ֵחְטא ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו, 
ֶׁשִּיְראּו ִּבְקלֹונֹו ְוא ִיְלְמדּו ִמַּמֲעָׂשיו ('ֵזֶכר ְיהֹוֵסף' 

ַּבַהְׁשָמטֹות, ְּבָרכֹות ס ב).

ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ְלִנָּסיֹון
ָלבֹוא  ֶׁשֹּלא  ְלַבֵּקׁש  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ָּתְמהּו,  ַרִּבים 
ִליֵדי ִנָּסיֹון, ַהֹּלא ִעַּקר ַמְּטַרת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם 
ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ְּבִנְסיֹונֹות?  ַלֲעמֹד  ִהיא 
ְמִציאּות  ִעַּקר  "ִּכי  (פ"א):  ְיָׁשִרים'  'ְמִסַּלת 
ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ַרק  הּוא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם 

ְוַלֲעבֹד ְוַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון".
ַלַּבָּקָׁשה  ְמֻחֶּבֶרת  זֹו  ֶׁשַּבָּקָׁשה  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש 
ְוַאל  ִנָּסיֹון...  ִליֵדי  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה: 
ְּפָעִמים  ֶׁשֵּיׁש  ְּדַהְינוּ  ָהָרע",  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט 
ָטן ְלַנּסֹות  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּׂשָ
ַהְּקדֹוִׁשים  ָּבָאבֹות  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ָהָאָדם,  ֶאת 
ָּגדֹול  ֶׁשָּכֶזה  ִנָּסיֹון  ּוְבִאּיֹוב.   ַהֶּמֶל ְּבָדִוד  ְוֵכן 
ָנבֹוא  ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוָעָליו  ְמאֹד,  הּוא 
ַה'ְּמִסַּלת  זֹאת  ְלֻעַּמת  ָחמּור.  ִנָּסיֹון  ִליֵדי 
ְיָׁשִרים' ְמַדֵּבר ַעל ַהּקִֹׁשי ְוַהִּנְסיֹונֹות ָהְרִגיִלים 
ִקּיּום  ְּבֵעת  יֹום  ִמֵּדי  ָּבֶהם  ִנְתָקִלים  ֶׁשָאנּו 
ִלְכּבֹׁש  הּוא  ֶׁשַּתְפִקיֵדנּו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה 
[ְלַאֶּדֶר"ת]  ָּדִוד'  ('ְּתִפַּלת  ָּבֶהם  ְוַלֲעמֹד  ִיְצֵרנּו  ֶאת 

ַחר; 'ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי' עמ' מו). ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִמן  ְּבָיָדם  ְמַסְּיִעים  ֶׁשֵאין  ֵיׁש  ֵּבֲארּו:  עֹוד 
ֶׁשָעָליו  ָרָׁשע  ְּכמֹו  ַהִּנָּסיֹון,  ִּבְׁשַעת  ַמִים  ַהּׁשָ
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קד א) "ָּבא ִלָּטֵמא – ּפֹוְתִחין 
לֹו". ְלִפיָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ְיִביאּונּו ִליֵדי 
ְלִפְתֵחנּו  ֶׁשָּיבֹא  ִנָּסיֹון  ְּבָכל  ֶאָּלא  ָּכֶזה,  ִנָּסיֹון 
ִׂשיחֹות  ('ֶלֶקט  ּבֹו  ַלֲעמֹד  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָלנּו  ְיַסְּיעּו 

מּוָסר' [ַלְּגִרי"א ֶׁשר] ח"ב עמ' שעז).

ְמֻחֶּבֶרת  זֹו  ֶׁשַּבָּקָׁשה  ֵּבֵאר  אֹוֶיעְרָּבְך  ַהְּגָרָׁש"ז 
ִליֵדי  א  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ֶׁשַאֲחֶריָה:  ַלַּבָּקָׁשה 
ְלָהִביא  ָיכֹול  ַהִּנָּסיֹון  ִבָּזיֹון".  ִליֵדי  ְוא  ִנָּסיֹון 
ֶאת ָהָאָדם ְּבַקּלּות 'ִליֵדי ִבָּזיֹון'; ֵהן ִאם ָחִליָלה 
א ָעַמד ּבֹו, ְוַאף ִאם ָעַמד ּבֹו, ְלִעִּתים ַרּבֹות 

ָּכרּו ַהָּדָבר ְּבִבָּזיֹון. ַּכַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשְּכֵדי  ֲחִסיָדא  ַעְמָרם  ַרִּבי  ַעל  א)  פא  (ִקּדּוִׁשין 

ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ִלְקרֹא   ֻהְצַר ֵמַהִּנָּסיֹון  ְלִהָּנֵצל 
"נּוָרא ֵּבי ַעְמָרם [ֵאׁש ְּבֵבית ַעְמָרם]" ְוִהְתַּבָּזה 
ְיִביאּונּו  ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים,  ָאנּו   ָּכ ַעל   .ְּבָכ
ִליֵדי ִנָּסיֹון ָּכֶזה ֶׁשּסֹופֹו ֶׁשַּנִּגיַע ֵמֲחָמתֹו ִליֵדי 
'ִעּיּון  (ִסּדּור  ַהִּנְזָּכִרים  ֵמָהֳאָפִנים  ְּבַאַחד  ִּבָּזיֹון 

ְּתִפָּלה' [ָלִרי"מ ְׁשֶטְרן] עמ' קנה).

ֵּבאּור ַּבָּקַׁשת 'ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון'
ִליֵדי  "ְוא  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ָּכָאמּור, 
ְואּוָלם  ַהּקֹוֶדֶמת.  ַלַּבָּקָׁשה  ִנְסֶמֶכת  ִבָּזיֹון" 
ֶׁשֹּלא  ֲחָדָׁשה,  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשּזֹו  ֵּפֵרׁש  ָהרֹוֵקַח 
ְּכמֹו  ִּבָּזיֹון.  ִליֵדי  ְוָנבֹוא  ַלְּבִרּיֹות   ִנְצָטֵר
 ֶׁשִּנְצָטֵר "ֵּכיָון  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
ֵסֶדר  (ֵּפרּוֵׁשי  ִמְׁשַּתּנֹות..."  ָּפָניו  ַלְּבִרּיֹות,  ָאָדם 

ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח ח"א עמ' יד). 

 (ְל  ֶל ֶהעְרְצל,  (לרא"א  ַאְבָרָהם'  'ַנֲחַלת  ַּבֵּסֶפר 
ְׁשֵניֶהם  ְוָהֹעִני  ֶׁשָהעֶֹׁשר  ָידּוַע  ֶׁשִהֵּנה  ֵּפֵרׁש 
ִנְסיֹונֹות ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם [ְוִכְלׁשֹון ַה'ְּמִסַּלת 
ְיָׁשִרים' (פ"א): "ִּכי ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵּבין ַלּטֹוב 
ֵּבין ָלַרע ִהֵּנה ֵהם ִנְסיֹונֹות ָלָאָדם, ָהֹעִני ִמַּצד 
ֶאָחד ְוָהעֶֹׁשר ִמַּצד ֶאָחד"], ְוַעל ָּכ ַּבָּקָׁשֵתנּו: 
ֶׁשֹּלא ְיִביֵאנּו ה' א ִליֵדי 'ִנְסיֹון' ָהעֶֹׁשר, ְוַאף 

א ִליֵדי 'ִבָּזיֹון' – ִנְסיֹון ָהֹעִני ַהָּכרּו ְּבִבָּזיֹון.
ֵמֵעדּותֹו  ִלְלמֹד  נּוַכל  ָהֹעִני  ִנְסיֹון  קִֹׁשי  ַעל 
 ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַהּנֹוָרָאה 
ִמִּדינֹוב: "ִהְנִני ֵמִעיד ִּכי ָרִאיִתי ְּבֵעיַני ַצִּדיִקים 
ְוַכֲאֶׁשר  ֲאֵליֶהם.  ָלֶגֶׁשת  ָיֵראִתי  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים 
ָממֹון,  יג  ְלַהּׂשִ ְוִהְׁשַּתְּדלּו  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ָּבאּו 
ָוכֹל  ִמּכֹל  ִנְתרֹוְקנוּ  ַּבֶּפה,  ִּבְתִביָעה  ּוִבְפָרט 

ְוִאְּבדּו ַמֲעָלָתם" ('ַמִּגיד ַּתֲעלּוָמה' ְּבָרכֹות לב א).

'ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו'
ֵמֲחֵברֹו  ַהָּגדֹול  "ָּכל  א):  נב  (ֻסָּכה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ַאַחר  ֵּכן,  ִאם  ֵהיֶמּנּו".  ָּגדֹול  ִיְצרֹו 
ְלַהִּגיַע  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּיַסֵּיַע  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ְלַמֲעלֹות ְּגדֹולֹות, ְזקּוִקים ָאנּו ְלכֹחַ ַרב יֹוֵתר 
ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר. ְלִפיָכ מֹוִסיִפים ָאנּו 
ּוְמַבְּקִׁשים: "ְוַאל ַּתְׁשֶלט ָּבנּו ֵיֶצר ָהָרע" (ִסּדּור 

ָל"ה). ַהּׁשְ

א  ָהָרע"  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל  ַּבָּקַׁשת 
(מד  ָּבִרי"ף  ְוהּוְבָאה  ַּבְּגָמָרא,  ִּבְמפָֹרׁש  ֻהְזְּכָרה 
א מדה"ר). ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשֵאין ְלַבֵּקׁש ְּבָלׁשֹון זֹו, 

ֶׁשֲהא ְּבַוַּדאי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשִליט 
ֶׁשָּדִוד  ָמִצינּו  ּוְכָבר  ָּבָאָדם.  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת 
ַהֶּמֶל ֶנֱעַנׁש ַעל ַהְזָּכַרת ָלׁשֹון ְּכגֹון זֹו (ְּבָרכֹות 
סב ב), ֶאָּלא ָּגְרסּו ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה: "ְוַאל ִיְׁשט 

ָּבנּו ֵיֶצר ָהַרע" ('ְּתִפַּלת ָּדִוד' ָׁשם). 
ֵיׁש ֶׁשֵּבֵאר ֶאת ֻנַּסח 'ַאל ַּתְׁשֶלט' ִּכי ַּבָּקָׁשה זֹו 
"ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ַהּפֹוַתַחת:  ַלַּבָּקָׁשה   ֶהְמֵׁש ִהיא 
ב):  ל  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי   ,"ְּבתֹוָרֶת
"ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע – ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין; 
ִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה – ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים 
ְּבָידֹו... ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה – ַאֶּתם 
אֹוְמִרים,  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ְוזֹאת  ְּבָידֹו".  ִנְמָסִרים 
 ,ְּבתֹוָרְת ְוַתְרִּגיֵלנּו  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ְּתַקֵּבל  ֶׁשִאם 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ָּבנּו  ִיְׁשט  ֶׁשֹּלא  ִּתְגרֹם  ִמֵּמיָלא 

('ִרַּנת ִיְצָחק' ְּתִפָּלה ִלימֹות ַהחֹל עמ' לח). 

סֹודֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ָהרֹוֵפא ַהּלֹוְנדֹוִני

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ֶׁשל ה פלא

ּו סִספווּ
עעלַ
ִ ם

ָנה' (ג) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

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
הּסמו ֹון'

נִנינִני פּפְְ ם 

ְוא ִליֵדי ִנָּסיֹון ֶׁשִּיְקֶׁשה ָעֵלינּו ַלֲעמֹד ּבֹו ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון ִאם ָחִליָלה א ַנֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון 
ִּפּתּוָייו.  ְּכֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּבָיֵדינּו  ְּתַסֵּיַע  ֶאָּלא  ָהָרע  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבֵחְטא  ְוִנָּכֵׁשל 
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ליקוט ועריכה: יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת יתרו

מצוה חמורה ונשגבה זו של כיבוד אב ואם נלמדת מהפסוק: 
"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך"... (פרק כ-יב) !

ואמרו חז"ל (תנחומא קדושים טו): "בא וראה, מצות כיבוד אב ואם כמה חביבה לפני 
הקב"ה, שאין הקב"ה מקפח שכרו בין צדיק בין רשע. מנלן? מעשו הרשע, על שכיבד את 
אביו, נתן לו הקב"ה את כל הכבוד הזה [ברכות יצחק]... ומה אם רשע זה, על שכיבד את 
אביו, מה פרע לו הקב"ה. המכבד את אבותיו ועושה מצוות אחרות על אחת כמה וכמה".

ידועים דברי החינוך (מצוה לג) שמעורר את האדם לכבד הוריו מצד הכרת הטוב 
כמו שכתב: "משרשי מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו 
טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים 

ואנשים. ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם!
"ועל כן - כותב החינוך - "באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי 
הם הביאוהו לעולם גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו".... ולכאורה יש להבין: וכי לא די 
הטעם שיכבד את הוריו בתכלית הכבוד הראוי, מעצם זה שהם סיבת היותו בעולם, ומה 
עוד צריך לחשב הטובות שעשו לו, כמו שראוי לחשב כלפי כל אדם זר שהטיב עמו?!

אלא, למען האמת, אילולא הדברים שמעורר עליהם בספר החינוך לסיבת הכרת 
הטוב על כל מה שהטיבו עמו, היה קושי לבן לכבד את הוריו כראוי להם, כפי המשל 

שהביא החובת הלבבות (בפתיחה לשער הבחינה):
משל לתינוק שמצאו איש אחד מאנשי החסד במדבר, וחמל עליו, ויאספהו אל ביתו, 
ויגדלהו ויאכילהו וילבישהו, והתנדב עליו בכל הטוב לו, עד שהשכיל והבין אופני דרכי 
טובתו. ואח"כ שמע האיש ההוא על אסיר שנפל ביד שונאו, והגיעהו אל תכלית הצער, 
והרעב והעירום, ימים רבים, ונכמרו רחמיו על צערו, ופייס לשונאו, עד שהתירו ומחל 
לו. ואספהו האיש אל ביתו, והטיב לו מקצת הטוב אשר הטיב בו לתינוק. והיה האיש 
מכיר בטובת האיש עליו, ומודה עליה, יותר מן התינוק שגדל וחונך בה. מפני שיצא 
מענין העוני והצער אל ענין הטובה והשלוה בעת שהכרתו בה גמורה, על כן הכיר טובת 
האיש וחסדו מאד, ואילו התינוק לא הבין מעלת הטובה עליו, מפני שהורגל בה מנעוריו.
על כן, לאור האמור, הדרך לעורר את רגשי הכרת הטוב להורים, היא כפי שכתב 
החינוך, וכפי שפעל בחכמתו, המחנך הידוע (שנסתלק לב"ע בחודש האחרון) הרה"ג רבי 

משה טורק זצ"ל, כדוגמא שלפנינו:
פעם נודע לו על אחד הילדים שלמדו אצלו והיה יתום מאביו, שמתבטא בזילזול כלפי 
אמו האלמנה. סיפר הרב טורק: "לא הערתי לו על כך מיד אבל ביום המחרת כשהגיע 
לבית הספר שאלתי אותו: "איך אתה יודע לצחצח כל כך יפה את הנעלים"? הוא השיב 
לי: "זה לא אני צחצחתי, זה אמא"... למחרת שוב שאלתי אותו: "איך אתה יודע לגהץ 

כל כך יפה את הצווארון שלך?" הוא השיב שוב: "זה לא אני גהצתי, זה אמא"...
"כעבור מספר ימים של שאלה יומית כזו ותשובה בצידה, שאלתי אותו: "ואיך ניתן 
הרגש  את  אצלו  לעורר  המשכתי  וכך  ודואגת?"  טורחת  כך  שכל  אמא  לכזו  לשלם 
הפנימי של הכרת הטוב לאמא שלו האלמנה. הוא הפנים וקיבל על עצמו בהבנה 
גמורה לנהוג כלפי אמו בכבוד, ועד עצם היום הזה, אחרי שנים רבות, נוהג הבן בכבוד 

אמו במסירות עצומה שלא ניתנת לתאור"...
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כל היום בחישובי כיבוד 
אב ואם...

זצ"ל  לייבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון 
אב  כיבוד  במצות  בדיקדוקיו  התפרסם 
ואם. בתקופה שבה התגוררו הוריו בביתו 
נדמה  היה  הישיבה.  תלמידי  זאת  הרגישו 
להם כי רבי ברוך בער מסתובב כל הזמן 
רק סביב צרכיהם של הוריו. מפעם לפעם 
היה ניגש לראות אם צריכים למשהו. ועל 

כל בדל רמז, היה דואג מיד שיקבלו.
זצ"ל  שר  אייזיק  רבי  הגאון  התבטא 
ששמע את אחד מגדולי הדור כשהוא תמה: 
"אימתי מספיק רבי ברוך בער ללמוד, אם 
כל היום עובר עליו בחישובים של כיבוד 

אב ואם".
הרב הדומה למלאך

"לעשות קורת רוח לאבא 
נכלל במצוה"...

שלום  רבי  הגאון  של  בנו  ר"צ  סיפר 
לגלח  בבחרותי  כשעמדתי  זצ"ל:  פוברסקי 
הסבא),  (עפ"י  משפחתנו  כמנהג  הזקן  את 
ניגש אלי אבי והראה לי על בחור מסויים 
שהיה בן עליה גדול, ואמר לי: "אתה רואה 
גילח  לא  מעולם  הוא  ההוא,  הבחור  את 
את זקנו, וכמה זקנו נראה קדוש  וטהור!" 
אגלח"?  שלא  רצונך  "האם  אותו:  שאלתי 
חזר  ושוב  אמרתי".  לא  זה  "לא,  והשיב: 

כמה טהור אותו בחור שלא גילח.
הגה"צ  המשגיח  עם  להתייעץ  הלכתי 
על  לו  וסיפרתי  זצ"ל  הייזמן  גדליה  רבי 
הראה  אבא,  עם  לי  שהיתה  הזו  השיחה 
שלעשות  ז"ל,  יונה  רבינו  דברי  את  לי 
קורת רוח לאבא, נכלל במצות כיבוד אב, 
ואין שאלה כלל בענין. התחלתי לגדל את 
קורת  מכך  לאבי  שהיתה  וראיתי  הזקן 
רוח מרובה, אף שבמכוון לא ביקש זאת 

מתוך מאמר לזכרובפירוש.



להכיר ולזכור הטובות שמקבל ממטיבו ולהודות 
לו על כך!

בארץ  הייתי  גר  אמר  כי  גרשום  האחד  שם  "אשר  מהפסוק:  נלמד 
נכריה ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי ויצלני..." (פרק יח-ג,ד)

למדנו מפסוקים אלו, כיצד הנציח משה רבינו לדורות, הניסים והטובות שעשה הקב"ה עמו, 
בכך שקרא לבניו בשמות הממחישים את המצב שהיה נתון בו, ואת ישועת ה' שנעשה עמו, 
זאת כדי לזכור יום יום תמידין כסדרן את חסדי ה' ואת גודל חובת השעבוד להשי"ת על כך.

כתב בספר קב הישר (פרק יח): "בודאי מי שהפליא השי"ת עמו ברוב רחמיו וחסדיו 
ועשה לו נס והצלה. או חולה ונתרפא, אזי חובה עליו לתקן איזה דבר טוב, שיהיה 
הכר שעושה זאת במקום קרבן תודה לכבוד השי"ת. ואין לך אדם שלא נעשה לו 
נס, בפרט בדורות האלו אשר הצרות מתגברות בכל יום ויום. גזירות, מלחמות, חרב 
ורעב, מצור ומצוק. וחלאים רבים, ומי אשר האיר עליו הקב"ה חוט של חסד והצילו 

מכל הפגעים הנ"ל, יהיה לו לזכרון תמיד חסדי ה', ולא להיות מכפויי טובה"...
לדעת כ"ק האדמו"ר, גאב"ד אונגוואר - הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל, כפי שלמד 
מדברי הזוה"ק, כשם שחובה על האדם לספר ביציאת מצרים, והקב"ה שמח בזה, 
כך מחוייב האדם לספר ולפרסם תמיד את הניסים והנפלאות שהקב"ה עשה עמו. 
ישנה  האדם  של  בדיבורו  זה,  כל  עם  הנ"ל,  בפרסום  צריך  הקב"ה  שאין  אעפ"י 
חשיבות מיוחדת, וגורמים הם לכל פמליא של מעלה להתכנס ולשמוח, ולהודות 

להשי"ת, ובכך מתגדל שמו בעולם.
שלפעמים  תלמידו,  שכתב  כפי  סופר  החתם  אצל  זאת  ראינו  הגאב"ד:  והוסיף 
הפסיק מלימודו כדי לספר על המלחמה בספרד ועל הניסים שאירעו שם בהצלת 
היהודים. עד כדי כך, אומר החת"ס, ש"סיפור הנס חשוב בעיני יותר מהלימוד!" וכל 
כך למה? כדי שילמדו הדורות האחרונים מהראשונים, שאם יקום ח"ו שוב צורר 
כמו אותו רשע ימ"ש שנדע מה תוכניותיו ונלמד כיצד לקדם פני הרעה ולא נעמוד 

חסרי אונים וכמו שמצינו אצל יעקב אבינו שהכין עצמו לג' דברים וכו'.
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הכרת הטוב של החזון איש
איש  החזון  של  שהותו  תקופת  על 

סורוצקין  אלחנן  רבי  הגאון  העיד  במינסק 
לצבא  גוייסו  ההם  שבימים  "זכורני  זצ"ל: 
למערכות  הכחולים"  ה"כרטיסים  בעלי  כל 
המלחמה שהתגברה אז, וכמעט כל הרבנים 
(הגאון  אאמו"ר  לצבא.  נקראו  הגיוס,  בגיל 
ונסע  בזה  טיפל  זצ"ל)  סורוצקין  זלמן  רבי 
שיחרור  להשיג  לפטרבורג  פעמים  מספר 

בשביל הרבנים עד שבס"ד עלה הדבר בידו.
כרטיס  בעל  היה  הוא  שגם  איש  "החזון 
כחול, לא התענין כלל בשיחרורו ולא יצא 
כל הזמן מחדרו. רבי זלמן סורוצקין סידר 
את  לו  והביא  ידיעתו  מבלי  שיחרורו  את 

תעודת השיחרור לחדרו.
וכעבור  כך,  על  מאוד  לו  הודה  החזו"א 
הכרת  ומתוך  לביתו  נכנס  אחדים  ימים 
שו"ת  ספר  זלמן,  לרבי  מתנה  הביא  הטוב 
רבי עקיבא איגר, כאשר בשער הספר היה 
ושם  שמו  החרוזים  ובראשי  ארוך  שיר 

משפחתו של אבי.
החזו"א  תאר  זה  שבשיר  היה  המפליא 
כל  ואת  הגיוס  פרשת  כל  את  בדייקנות 
בענין  זלמן  רבי  אבי  שהשקיע  המאמצים 

דגלנו - חשון תשט"וזה.

ולטרוח  מאירות.  בפנים  אורחים  לקבל 
ולשמש אותם באכילה ושתיה !

נלמד מהפסוק: "ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם 
חותן משה" (פרק יח-יב)

כל  את  לו  וגרם  לקראתו  שיצא  הוא  והלא  הלך?  היכן  ומשה  רש"י:  וכתב 
הכבוד? אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם. עכ"ל. וכמו שכתוב אצל אברהם 
שעשה  מה  כל  חז"ל:  ואמרו  יח-ח).  (בראשית  עליהם"  עומד  "והוא  אבינו: 
אברהם למלאכים בעצמו ["ויקח חמאה וחלב... הולך עמם לשלחם"] עשה 
הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה ע"י שליח ["יוקח נא מעט מים"] עשה 

הקב"ה לבניו ע"י שליח. (בבא מציעא פו:).
אמרו חז"ל (ברכות י:): כל המארח תלמיד חכם בביתו ומאכילו ומשקהו, 
כאילו הקריב תמידים. וטעון ביאור: מה שייכות ישנה בין מארח תלמיד 

חכם בביתו ומאכילו לבין הקרבת תמידים?!
וביאר המהר"ל זצ"ל (בספרו נתיבות עולם - נתיב התורה פרק יא), לפי 
שאין דבר בעולם שיש לו מעלה תמידית כמו התורה, שהרי כתוב: "והגית 
בו יומם ולילה". וכן כתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ 

לא שמתי".
נמצא איפא שמעלת התורה היא תמידית. מעתה, המכבד תלמיד חכם 
ומהנהו מנכסיו, מכיון שיש לו מעלה תמידית זו של התורה, לפיכך נחשב 

כאילו הקריב תמידים שמכבד בזה תמיד את השי"ת.
ואכן כתב המאירי (ברכות סד.): אעפ"י שהכנסת אורחים בכלל, מדה 
חשובה ביותר, הכנסת תלמיד חכם חשובה עד מאד, והברכה מצויה על 
ידו וכן הדין, וכל הנהנה מסעודה שת"ת בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה.
כשאחד מתלמידי ישיבת חברון הביע צערו לפני המשגיח הגה"צ רבי 
מאיר חדש זצ"ל שלא למד תורה כראוי בחודש אלול משום שהיה טרוד 

לסייע לתמידים צעירים החדשים להקלט בישיבה.
אמר לו המשגיח: "דע לך כי אף שלימוד התורה הוא אמנם כנגד הכל, 
אבל קירוב תלמידים צעירים חדשים, הינה קיום מצות הכנסת אורחים 
את  שסגרת  לא  להיות:  צריך  כך  על  הנכון  המבט  ממנה.  גדולה  שאין 

הגמרא, אלא שפתחת גמרות לבחורים הצעירים..."
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הפקיר מעונו לאורחים...
זצ"ל  טולידאנו  ברוך  רפאל  רבי  הגה"צ  של  ביתו 

(גאב"ד מקנס) היה פתוח לכל דכפין. אי אפשר לתאר 
במילים את גודל זריזותו והתאמצותו להכניס אורחים 
בצל קורתו ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות. הוא הפקיר 
להאכילם  טרח  בעצמו  האורחים.  בשביל  מעונו  את 
ולהשקותם, להציע את משכבם בנוחיות, מבלי שיצוה על 

אחד מבני ביתו לעשות המלאכה במקומו.
על האורחים שפקדו את נווהו, נמנו בין השאר שדרי"ם 
מטבריה ומצפת, משולחי מוסדות שונים ופליטי מצרים 
ואירופה שבנוסף לאכסניה הסתייעו גם בעזרתו הפעילה 
להצליח בשליחותם. כיון שנודע לו כי בעיר שוהה אורח, 
אחריו  לחפש  טרח  ספרדי,  או  אשכנזי  הוא  אם  בין 

והביאו אל ביתו.
אורות ממזרח

הכנסת אורחים כיצד?תת
סיפר הרה"ג רבי חיים שנייבלג שכאשר היה בחור 

בן ארבע עשרה, נכנס לביתו של גאב"ד טשיבין - הגאון 
מה,  דבר  לשאול  כדי  זצ"ל  וויינדפלד  בעריש  דוב  רבי 
אחרי שהשיב על שאלתו שאלו רבי דוב בעריש, האם 

אכל כבר ארוחת ערב?
כשהשיב בשלילה, ניגש גאב"ד טשיבין בעצמו והגיש 
לו ארוחת ערב. כשישב לאכול התיישב רבי דוב לצידו 
ודיבר איתו על דא ועל הא, ובתוך הדברים אמר לו כי 
חלק ממצות הכנסת אורחים הוא לדבר עם האורח ולתת 

לו הרגשה טובה.
אורחים  שהכנסת  טשיבין  גאב"ד  פעם  והתבטא 
אמיתית היא לתת לאורח להרגיש נעימות עד כדי שאם 
ירצה יגש בעצמו וישפות בעצמו את המים ויכין לעצמו 

שר התורהכוס קפה ולא יתבייש.



של  בכבודם  לפגוע  שלא  להזהר 
תלמידי חכמים !

נלמד מהפסוק: "כל הנוגע בהר מות יומת" (פרק יט-יב)
ודרש החפץ חיים (בספרו עה"ת): ומה אם הר שאין בו דעת ואינו 
מרגיש כלום, מכל מקום נתקדש על ידי קבלת התורה, עד שהוזהרו כל 
ישראל מלנגוע בקצהו, קל וחומר למי שנוגע ופוגע בכבודו של תלמיד 
חכם, שלמד את התורה גופה, ושיש בו דעת ומרגיש העלבון, על אחת 

כמה וכמה שהנוגע בו כנוגע בבבת עינו.
כתב הרמב"ם (פ"ז מת"ת הלכה יג): "אף על פי שיש רשות לחכם 
אלא  זה  בדבר  עצמו  להנהיג  לת"ח  שבח  אינו  לכבודו,  לנדות 
מעלים אזניו מדברי עם הארץ ולא ישית לבו להן... וכן הוא דרך 
החסידים הראשונים שומעין חרפתם ואינם משיבים ולא עוד אלא 

שמוחלים למחרף וסולחים לו..."
ואולם מוסיף הרמב"ם וכותב: "במה דברים אמורים, כשביזהו 
אדם  חרפו  או  שבזהו  חכם  תלמיד  אבל  בסתר,  חרפהו  או 
בפרהסיה, אסור לו למחול על כבודו ואם מחל נענש, שזה בזיון 
התורה, אלא נוקם ונוטר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה 

ויסלח לו".
דאף  הראב"ד  בשם  הריב"ש  שכתב  מה  הביא  משנה  והכסף 
(קידושין לב) הרב שמחל על כבודו, כבודו  שאמרו חז"ל בגמרא 
מחול, זה רק לגבי אותם דברים שאדם חייב לנהוג בו כבוד מחמת 
תורתו, כגון לעמוד מפניו וכיו"ב, אבל על בזיונו אינו יכול למחול, 
ואדרבה, אסור לו למחול מפני שהתורה מתבזית בכך. הוא שאמרו 

חז"ל שת"ח צריך שיהא נוקם ונוטר כנחש.
הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל מבאר (בספרו דעת תורה) כי 
ת"ח לא יכול למחול על כבודו, משום שהוא איש המעלה ואף 

דין  לו  אין  המעלה  איש  אבל  כבודם,  על  למחול  שיכולים  שיש 
למחול על כבודו, משום שאם מוחל, נמצא שאת המעלה שבו, 
הוא מחלל. והוא חילול ה' ודאי. הת"ח אינו "בעלים" להסיר את 

המעלה ממנו.
ראיה ליסוד זה ממה נאמר (שמות כג-כא): "כי לא ישא [המלאך] 
לפשעכם כי שמי בקרבו". ופירש הספורנו: "ואין לאל ידו למחול 
על כבודי". כלומר: מכיון ש"שמי בקרבו" לכן "לא ישא לפשעכם" 

שאין בידו למחול על כבוד ה'.
למדנו מכאן כותב הגר"מ שטרנבוך שליט"א (בספרו טעם ודעת) 
שעלבון ת"ח שהוא כעלבון השכינה, אין בידו למחול על בזיונו, 

כפי שהמלאך אינו יכול למחול על בזיון השי"ת
אמרו חז"ל (סנהדרין צט:) איזהו אפיקורס? כגון הני דבי בנימין 
אסיא [=אנשי בית בנימין הרופא] דאמרי מאי אהנו לן רבנן [=מה 
הועילו לנו החכמים]. מעולם לא שרן לן עורבא, ולא אסרו לן 
יונה [=לא התירו לאכול עורב ולא אסרו לאכול יונה. והיינו שלא 

חידשו להתיר או לאסור, אלא כפי הכתוב בתורה].
אהנו  באמת  מה  כי  תשובה,  ללא  זו  שאלה  נותרה  ולכאורה 
לן רבנן ומה הועילו אם לא חידשו שום דבר שאינו מובא כבר 

בתורה?!
סלונים  העיר  (רב  זצ"ל  פיין  לייב  יהודה  רבי  הגאון  וביאר 
שבפולין) עפ"י משל לאדם חולה שפנה לרופא שיטפל בו והלה 
קבע וסידר לו טיפול רפואי שנמשך עשרות בשנים ללא הפסקה, 
עד שקצרה רוחו של החולה ובא בטענה אל הרופא, כי למרות 
תחילת  מאז  לטובה  שינוי  שום  רואה  אינו  הממושך  הטיפול 
מחלתו, ועודנו באותו מצב כפי שהיה בבואו אליו בפעם הראשונה 
לפני עשרות שנים. הסביר לו הרופא: הטיפול שלי הועיל במדה 
כזאת שאתה  מסוגל לחיות כל אותן עשרות שנים שחלפו, ולא 

בא עליך המות.
והנמשל: במרוצת ההיסטוריה בת אלפי השנים, הספיקו עמים 
השתנתה  כולה  האנושות  האדמה.  פני  מעל  להמחק  שלמים 
נשתנה  ולא  התחלף  לא  ויחיד  אחד  דבר  רק  צביונה.  והחליפה 
כי הוא זה, תורתינו הקודשה. העורב עדיין אסור. היונה מותרת. 

בדיוק כפי שהיה לפני 4000 שנה!
היא  גופא  הקושיה  רבנן".  לן  "שאהנו  מה  בדיוק  זהו  ובכן: 

התרוץ!
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"הוי זהיר בגחלתן של חכמים"...
ישיש עני הגיע פעם אל החתם סופר והוזמן להכנס 

מקורבי  לפליאת  ארוכה  שעה  עמו  הסתגר  הוא  לחדרו. 
לו  נתן  לבסוף  דקה.  כל  לו  יקרה  כמה  שידעו  החת"ס 
לו  והעניק  דוחקו  בעת  לימינו  שיעמדו  המלצה  מכתב 
הכבוד  על  תמהו  הכל  החוצה.  ליווהו  וגם  הגונה.  נדבה 

הרב שהוענק לו.
כששב החת"ס לביתו סיפר: "כאשר כיהן מורי ורבי הגאון 
רבי נתן אדלר זצ"ל כרבה של בוסקוביץ, קמו לו מתנגדים 
רבים שרדפו אותו ומיררו את חייו. לבסוף גרמו לו לעזוב 

את העיר".
"שאלתי את רבי: הלא אמרו חז"ל (ברכות יט:) שהשי"ת 
שחס  (תנחומא-תולדות)  אמרו  ועוד  חכם.  של  כבודו  תובע 
הבורא על כבודו של צדיק יותר מכבודו, ואם כן היאך יתכן 
שהאנשים שהתקוטטו עמו ורדפוהו שקטים ושלוים ואינם 

נענשים?
השיב לי רבי: אל תדאג בני, עוד תראה שכולם יתדפקו 
על דלתך דלים ורשים ויבקשו נדבה... ואמנם כאשר אמר כן 
היה, כולם באו אחד לאחד וסיפרו לי סאת צרותיהם. כולם 

הגיעו מלבד אחד.
רבי  דברי  נתקימו  שלא  כך  על  והצטערתי  תמהתי 
בשלימותם. והנה היום הגיע גם הוא. הכנסתיו לחדרי ושמעתי 
את קורותיו. ונתברר שגורלו מר מכולם. נוכחתי לראות כמה 
שנשיכתם  חכמים  של  בגחלתן  להזהר  חז"ל  אזהרת  גדולה 

נשיכת נחש וכו' והפוגע בהם לא ינקה!"
חוט המשולש החדש
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הקב"ה תובע כבודו של חכם...
אחד  זצ"ל:  ברוידא  זיסל  שמחה  רבי  הגאון  סיפר 

במחלוקת  בבחרותו  מעורב  היה  בארה"ב,  הרבנים  מגדולי 
שתגלעה בישיבת סלבודקה, בקובנה שבליטא. לימים בתו 
התחתנה ובנתה את ביתה, אולם פגעי הזמן שלחו בה את 
ידם, עד שלימים זנחה את ביתה וילדיה והתחתנה עם גוי 

כושי רח"ל.
יעקב  רבי  הגאון  של  ביתו  אל  רב  אותו  פעם  כשהגיע 
"העדיין  לו:  ואמרה  הרבנית  אליו  פנתה  זצ"ל,  רודרמן 
ישבתם  המחלוקת,  בשעתו  היתה  שכאשר  אתם  זוכרים 
פעם יחד עם עוד בחורים ושוחחתם על אודות המחלוקת, 
אברהם  רבי  הגה"צ  המשגיח  למקום  נכנס  כך  ובתוך 
אמרת  לחדר,  נכנס  אותו  וכשראית  הי"ד.  גרודז'ינסקי 
בלחש ביטוי חריף של חוסר כבוד אודותיו.... "מי יודע"  
- סיימה - "אם לא בשל כך התרגשה ובאה עליך צרת 

הבת הנוראה הזו"....
ואמר  מר,  בבכי  פרץ  חשוב,  רב  אותו  זאת  שמע  כאשר 
לרבנית, כי דבר זה פרח מזכרונו כליל. ואכן כל הימים היה 
תמה לעצמו, על מה ולמה בא עליו האסון הגדול הזה. וכעת 
בהזכירה לו את אותו מעשה חמור, בטוח הוא כי אכן צודקת 

היא בהשערתה.
נסיך ממלכת התורה
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הזהרו בגחלתן
פעם נסע הח"ח עם חתנו ברכבת והחלו לומר תפלת 

הדרך. ישב עלם צעיר פוחז והחל מלגלג על הח"ח עד שפלט 
בזלזול: "סבא, הרכבת תיסע גם בלי תפלותיך!"

"אבל מי יודע אם לנו יהיה כח  השיב לו הח"ח בנועם: 
הקרובה  ובתחנה  ברע,  הצעיר  חש  לפתע  עמה..."  לנסוע 

הורידוהו להזעיק אליו רופא, והרכבת המשיכה בלעדיו...
הח"ח חייו ופעלו



הסיפור שלנו מתחיל בימי 'המנדט הבריטי' על ארץ-ישראל. 
אנגלית  משטרה  במכונית  נסע  זצ"ל,  ברנשטיין  אביגדור  הר"ר 
מהעיר התחתית לשכונת 'הדר הכרמל'. באמצע הדרך התקהל המון 

ערבי מוסת סביב המכונית וביקש לשחוט אותו - פשוטו כמשמעו.
השוטר במכונית היה אובד עצות. וממש ראה את המוות בעיניו. 
מדלת  יצא  והוא  השוטר,  בלב  עצה  הקב"ה  נתן  האחרון  ברגע 

המכונית וירה ירייה באוויר.
הערבים התעופפו, וחיי רבי אביגדור ניצלו.

לב  להתקף  בהמשך  לו  גרם  המשתק  הפחד  אבל  ניצלו,  חייו 
הלך  הרפואי  מצבו  שנים.  כחמש  במשך  ל"מסוכן"  אותו  שהפך 
והתדרדר עד שמרן החזון איש זי"ע הפנה אותו לבוסטון שבארצות 
הברית, אל המקום היחיד בעולם, והרופא היחיד בעולם שביצע 
אליעזר  רבי  הגאון  ליווה  כולו  התהליך  את  פתוח".  לב  "ניתוח 

אלפא זצ"ל, אחיינו של החזון-איש.
זה היה בחודש אב, שנת תשי"א.

* * *
עוד לפני היציאה לדרך, חיפשו מי יוכל לסייע לו בבוסטון. מרן 
החזון איש זצ"ל פנה במכתב אל האדמו"ר רבי לוי יצחק מבוסטון 
שהחזו"א  ייתכן  כיצד  תמה  שהוא  האדמו"ר  סיפר  לימים  זצ"ל. 
שיושב בקיטונו הצר בבני ברק יודע מה מתחדש בבוסטון יותר 

ממנו...
אמנם, מכיוון שארגון החסד של חסידי בוסטון עדיין לא בא 
כמו   - לחולה  לסייע  לשטח,  לרדת  שיוכל  אדם  חיפשו  לעולם, 
רבי  המשגיח  מרן  שיגר  כך  לשם  התעופה.  משדה  אותו  לאסוף 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, מכתב-בקשה אל תלמידו מישיבת מיר 

ששימש כמנהל בי"ס בבוסטון שיראה לטפל בענין.
של  הצעירה  בתם  נעלמה  אחד  יום  פלא.  דבר  התרחש  וכאן 
משפחת כהן, וגם לאחר שחיפשו אותה לא מצאוה. כאשר חזרה 
והלכה  הקודם  לביתם  בגעגועים  שנתקפה  סיפרה  פתאום  לפתע 
לבקר שם. באמרה זאת הושיטה לאביה מכתב שהיה מונח בבית 
הקודם. הרב כהן פתח את המכתב וגילה שהמשגיח מבקש ממנו 
לסייע לחולה, ולאסוף אותו משדה התעופה ביום... "זה עכשיו!" 

נזעק הרב כהן וחיש מיהר לשדה התעופה...
* * *

שרשרת הניסים שהצילה את חייו, מצריכה חוברת ולא עמוד 
למשפחה  יעץ  בארץ  מאוד  בכיר  שרופא  מהעובדה  החל  אחד. 
לרכוש עבורו כרטיס טיסה להלוך בלבד (...) רופאים אחרים לא 
האמינו שהוא בכלל ישרוד את הטיסה עצמה, ואכן לקה בליבו 
גם  חייו.  את  הציל  שם  שהה  שבמקרה  ורופא  הטיסה  במהלך 
בשעת הניתוח עצמו לקה שוב בליבו - אך האופציה שלא לעשות 

כלום הייתה גרועה יותר!

סוף דבר שביום שלישי שנכפל בו כי טוב, הוא יצא מבית 
החולים. בתמונה מאותו מעמד, בו הוא ניצב לצד הרבי מבוסטון 

זצ"ל הוא נראה בריא ומחייך...
לימים ירשום לעצמו למזכרת ליד ה"זכירות" בסידור התפילה: 
"זכור את חסדי השם אתך בבוסטון, ז' מנחם אב תשי"א ניתוח הלב 

משבעה עשר בתמוז עד ג' אלול"
באלפון שברשותו הוא חורט בעט ירוק: "בעזרת השם יתברך 
ובחמלתו כי רבה, הטוב כי לא כלו רחמיו והמרחם כי לא תמו חסדיך 
מעולם קוינו לך!" בסתירה כה בולטת למה ששרבט קודם לכן: "כי 

לא ידע האדם את עיתו..."
 - אביגדור  להר"ר  במתנה  הוענקו  פוריות  חיים  שנות  עשרים 
שבהם זכה להשיא את ילדיו ולראות נכד אצל כל אחד מהם 

- עד שהסתלק מן העולם בי"ט חשון תשל"א...
* * *

לצד  שפועל  'רופא'  החרדי  הרפואי  הארגון  על  שמע  לא  מי 
המרכז הרפואי בבוסטון ארה"ב?

יצחק  לוי  רבי  האדמו"ר  ע"י  שנים  עשרות  לפני  נוסד  הארגון 
הורביץ מבוסטון זצ"ל, ועוסק במתן סעד לחולים ובני משפחותיהם 
שזורמים מרחבי העולם למרכז הרפואי הממוקם בעיר - המסונף 
מהענקת  החל  פועל  הארגון  היוקרתית.  הרווארד  לאוניברסיטת 
ייעוץ והכוונה רפואית ועד לפרטים הקטנים של אירוח החולה 

ומלוויו ודאגה עבורם למזון כשר למהדרין.
מי לא שמע על ארגון החסד העצום בבוסטון!

אך מי כן שמע כיצד נוסד ארגון החסד בבוסטון?
והתפתח  צמח  'רופא'  מפעל  "כל  זצ"ל:  מבוסטון  הרבי  סיפר 
כתוצאה ממכתב ששיגר אלי החזון איש בו התבקשתי לסייע לרבי 

אביגדור ברנשטין"!
מדוע הסיומת הזו כל-כך חשובה?

משום שבאותה מידה הרי גם הייתה לו הבחירה "לפספס את 
השעה" ולא להקים "ארגון חסד". נכון. התבקשתי לעזור ליהודי 
מחיפה - אעזור לו! בכל כוחי! אך מדוע שזה יכריח אותי להשקיע 

את כל-כולי מעתה ועד עולם בתחום זה?!
אבל הרבי מבוסטון קלט, שאם סיבבו משמים עבורו "להיות 
איש במקום שאין אנשים" ממילא זה לא מצטמצם למקרה בודד, 

אלא יש להמשיך ולפתח את הפתרון עבור כל כלל-ישראל!
אחד  רגע  לעמוד  ההזדמנות  את  ההשגחה  מגלגלת  מאתנו  לרבים 
בצומת בו זוכים להגיש עזרה לזולת. כל אחד והסיפור שלו. אך האם 
שמונחת  נבין  האם  השעה?  גודל  את  נקלוט  האם  הרגע?  את  נתפוס 

כאן הזדמנות עבורנו לפתח את הענין לכלל - ולא רק לפרט?!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 ליקוטים וסיפורים  
 יתרו   - נפלאים  

 
 )יח, א( "וישמע יתרו"

תר פרשה אחת בתורה יתר על שם שי...  שבע שמות נקראו לו
אות  לו  הוסיפו  המצוות  וקיים  לכשנתגייר  יתרו  תחזה'.  'ואתה 

 י("אחת על שמו. )רש
ע, יתרו היה ענוותן גדול ולכן קרא את  "זי  ם"אמר החידושי הרי

אדם עצמו יתר, לציין שהוא הרגיש את עצמו למיותר לגמרי, כ 
 שאין בו שום תועלת. 

ההרגש שהוא  ש  ,ה אות על שמו וקרא לו 'יתרו'"הוסיף לו הקב
 מיותר היתה רק שלו, אבל האמת אינה כן, כי היה משכמו ומעלה. 
 )ילקוט מאיש לרעהו( 

 

 )יח, א( "וישמע יתרו"
 'יתר' על שם שיתר פרשה אחת בתורה 'ואתה תחזה'. 

ורת על  ופתח בדברי ביק  אחד   גדול באסיפה בעניני הציבור קם  
יכולים  היו  שלדעתו  דברים  כמה 

יותר.   טובה  בצורה  להיעשות 
ק האמרי אמת "אמר לו הרה

לא   ,ע"זי זה  בלבד  ביקורת 
לשאת   הוא  העיקר  גדולה, 

לתקן  בעול   כיצד  ולראות 
 ."ולהיטיב להבא

ל הסבירו שיתרו "והוסיף, חז
שהוסיף   על  יתר  נקרא 

בתור אחת  י "ורש  ,הפרשה 
את   שמייחד  שמה  מדגיש 

  - יתרו היא לא הביקורת של  
אתה   אשר  הדבר  טוב  'לא 
עושה' )פסוק יז(, אלא עצתו  
הדברים   את  לתקן  כיצד 

'ואתה תחזה' )פסוק    -להבא  
 כא(. 

 )ליקוטי יהודה( 
 

 )יח, א(         "וישמע יתרו"
 . י("'מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק' )רש

)ר צדיקים  שהביארו  צופים(  שמע   -כוונה  מתיים  שמועה  איזו 
ישראל,  מבני  להיות  בכוחו  שיש  והרגיש  הבין  שממנה  יתרו 

 ? ושיוכל לעמוד בקיום כל התורה כולה ומצוותיה 
שאין חפץ הקב״ה    אלא ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק,

יסוד  וכל  בו,  המלחמה  הוא  רצונו  כל  אלא  היצר  על  בנצחון 
דית עם היצר הרע, על כן אמר, אם היהדות הוא המלחמה התמי

מבני  כחלק  נמנה  להיות  אוכל  אני  אף  כולה,  התורה  עיקר  זה 
להילחם עם יצרי, שאף אם אין    ישראל,

בכוחי  יש  מקום  מכל  לנצחו,  כח  בי 
 ה. לעמוד בקשרי המלחמ

 )באר הפרשה(
 

 )יח, ז(  "וישתחו וישק לו"
 פרש״י משה השתחווה ליתרו.  

 שה?  השתחווה יתרו לכבד את מ לכאורה קשה, מדוע אכן לא
ל )הובא ברש״י( לא הניח יתרו  "יש לומר בדרך הלצה, שאמרו חז 

עבדה שלא  זרה  שלא    ,עבודה  למשה,  השתחווה  לא  כן  ועל 
 משתחוה לו.  יחשדוהו כי חושב את משה לאלקות, ואף 

 )רבי משה פיינשטיין(
 

אתכם " הציל  אשר  ה'  ברוך  יתרו         " ויאמר 
 )יח, י(
ישים רבוא, שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו  למשה וש  גנאי הוא

 . )סנהדרין צד:(  ברוך ה' - ואמר
הרה זי"שאל  שלמה  התפארת  בעל  הדבר "ק  לכאורה  והרי  ע 

ה שבח קטן וכי השירה שאמרו בני ישראל על הים הית,  מוקשה
הספורות שאמר   המילים  מן 

יתרו    ,יתרו? אלא התירוץ הוא
הכרת  בהבעת  דבר  חידש 

כי בני ישראל הודו  טובה לה'!  
לה' על הטובות שנעשו להם  
עצמם, ואילו יתרו אמר דברי  
והחסדים  הטובות   תודה על 

לאחרים היה  ,  שנעשו  ובכך 
 ראשון!... 

 

עד " הבוקר  מן 
 )יח, יג( "הערב

רבי   הגאון  עם  מעשה 
זצ מסלנט  אשר  "שמואל  ל 

הרבנות   כיסא  על  ישב 
החומות  שבין  בירושלים 

 קרוב לשבעים שנה. 
חכל וצד  רבי  מתו  התפרסם  העולם,  ובהוויות  בתורה  בקיאותו 

חייו   םיברבשמואל   ובאורח  הבריות  עם  הליכותיו  בפשטות 
מ  ךאהצנועים.   אתכיותר  הרשים  ימים    העירבני    ל  באותם 

נכונותו התמידית להורות דין ולפסוק הלכה לכל דורש בכל עת  ב
 ובכל שעה. 

מדוע אין "  הנערץפעם שאלו מקורביו של רבי שמואל את רבם  
ולפסיקת   קהל  לקבלת  ביום  מיוחדות  שעות  קובע  הרב  כבוד 

 ? "שאלות בהלכה
כל יהודי, וביותר רב " השיב רבי שמואל בנימה אבהית לשואלים

ה'  בדרכי  ללכת  כוחו  בכל  להשתדל  צריך  בישראל,  ומנהיג 
במידותיו היא    ,ולדבוק  ה'  דרך  והרי 

 לענות לפונים אליו בכל עת ובכל שעה. 
שאתה "  הנה אנו אומרים בברכת המזון

אותנו ומפרנס  ובכל  תמיד,    זן  יום  בכל 
יתברך   'משמע שלפני ה  "עת ובכל שעה

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין בינושר' בן  פנחסר' 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 צפה יסגא"וח"

הּּוּפּניוּ ּּהּואּּיּרדּּמּהאּוטּוּבּוסּּלּאּחרּּנּסיּעהּּהּאּרכּּ ּ ָּ ָּ ּּ ּ ּ ָ ּּ ֻּ ֲּ ָּ ּ ּ ָּ ּ ִּ ְּ ּ ּ ַּ ַּ ְּ ּ ּ ּּ ּּ ֹּ ּ ֹּ ּ ָּ ֵּ ּ ּ ַּ ָּ ּ ּ ּּ ּ

ּלּים.ּ ירּוּשּ רּבּּ יתּוּּאּשּ ּּּּלּעּברּבּּ ִּ ַּ ָ  ּ ּּ ּ ּ ִּּ ּּ ֶ  ּ ֲּ ּ ֹּ ּ ּ ֵּּ ּּ ֶּ ֵּ ְּ 

ּּעיּניוּ רּוּמה, ּתּּ ּנּו ּּממּּ ּש קּּ בּּ ּּשּ ּצן ּקבּּ ּבּּ ּגּש ּפּּ ּרּך דּּ ּּבּּ ּ ָּ ּ ֵּ ּ ּּ ָּ ּּ ּ ְּּ ּ ּּ ּּ ֶ ּּ ִּ ּ  ּ ֵ ּּ ִּּ ֶ  ּ ּ ּ ָּ ְּּ ַּ ְּּ ּ  ּ ַּ ָ ּּ ּ ְּ ֶּ ֶּּ ַ ּּ

ּצןּּאּכןּּראּויּּוּזקּוקּּלּתרּוּמהּ בּּ יּּהקּּ ּסקּוּכּּ ּּּהּבּוּחנּותּפּּ ָּ ּּ ּ ְּ ִּ ּּ ּּ ּ ָּ ְּ ּּ ּּ ּ ָּ ּּ ֵּ ָּ ּּ ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּּ ִּּ ּ ּּ ּ ְּ ָ ּּ ּּ ֹּ ּ ֲּ ֹּ ּּ ַּ

ָּּּּנּכבּּּ ְּ ּּּּדה.ִּּ ָּ 

ּּסכּוםּ יסּו ּּמכּּ ּלף ּּשּ ּליחּות, ּּשּ ל ּּשּ ה חּוּשּ ּתּּ ּּּמּתּוּך ּּ ּ ְּ ּ ֹּ ּ ּ ִּּ ִּ ּ ּ ַּ ָ  ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ִּ ְ  ּ ּ ּ ֶ  ּ ּ ּ ָ  ּ ּּ ּ ְּּ ּ ְּ ֹּ ּּ ִּ

ּצן.ּ דּּוּנּתןּּלּקבּּ ּּּּמּכבּּ ָּ ְּּ ַּ ְּ ּּ ַּ ָּ ְּ ּּ ָ ּּ ֻּ ְּ 

ּצןּּהּעּריּריּ בּּ ּּּהקּּ ִּ ּ ִּ ֲּ ָּ ּּ ָּ ְּּ ַ ּּ ּּּהּיהּּרּעב,ּּהּלּךּּוּקּנהּּלּעּצמּוּּמיּניּּ ֶּּשַּּּ ֵּ ּ ִּ ּ ֹּ ּ ְּ ַּ ְּ ּּ ָּ ָּ ְּ ּ ְּ ַּ ָּ ּּּ ֵּ ָּ ּּ ָּ ָּ

ּמּאּפיּּהּּקרּוּבה. ּּּמּאּפהּבּּ ָּ ֹּ ּ ְּ ּּ ָ ּּ ִּ ֲּ ַּ ְּּ ּּ ֶּ ֲּ ַּ 

................ 



 

  ~2   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 יתרו   - נפלאים  

 
על   "להקב-שעות"אין   משגיח  הוא  שבהם  נבחרים,  ומועדים 

 .ברואיו ומספק להם כל צרכי החיים
העם  ך  כ את  רבנו לשפוט  הבוקר עד  "היה מנהגו של משה  מן 

א עליכם, שאתם באים להציע לי דרך חדשה  תמהני אפו  "הערב
 קצובות לפונים אלי.קבלה  וזרה של קביעת ימים ושעות

 

... ויאמר משה לחותנו  מדוע אתה יושב לבדך "
 טו( -)יח, יד    "כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים

יש להבין מה שאל יתרו, וכי לא ראה שבאים למשה לדין, ואם  
כי "יושב לבד, לא מובנת תשובתו של משה שאלתו היתה מדוע 

עוד יש להקשות איך דן הרי לא ענה על השאלה.      "אלי...  יבא
 דן יחידי' )אבות ד, ח(.  משה לבדו, הרי שנינו 'אל תהי 
ך שאם שני בעלי הדין באים יחד  "ויש לומר על פי מה שכתב הש

ומותר  זה  דיין  הם מקבלים עליהם מה שיפסוק  הרי  הדיין,  אל 
 יחידי.  לדון 

היתה   שזאת  לבאר  יש  בזה 
יתרו,   אתה "שאלת  מדוע 

הרי אסור לדון   "יושב לבדך
כי "יחידי, ועל זה השיב משה  

וכיון   "רושיבוא אלי העם לד
שהם באים אלי יחד מותר לי 

 לדון אותם. 
 )כתנות אור( 

 

אנשי   יראי אלוקים"
 )יח, כא(  "אמת

יפר תלמיד חכם, שבפעם  ס
שעשה    " שימוש"הראשונה 

רוט,  יוסף  רבי  הגאון  אצל 
יהודי  נכנס  ברק  בני  מדייני 
רבי   לו  אמר  שאלה.  ושאל 

 . "איני יודע"יוסף: 
כשיצא היהודי, פנה אליו רבי  

ואמר:   רוט  ה"יוסף  השיעור  שקיזה  חשוב  בהוראה,  כי  בלת 
 ."כשאתה לא יודע תגיד איני יודע

 

   )יח, כא( "שנאי בצע"
ארי צבי  רבי  הצדיק  פגש  אחת  אחד  פעם  משכיל  מאליק  ה 

ידוע באחת האוניברסטאות. שאל המשכיל את    ששימש כמרצה
אמור נא לי, חסידים רבים יש לך והם מפזרים ומעניקים   ,הרבי

לך ממון רב, ואף אני יש לי תלמידים רבים שומעי לקחי, אולם  
לי איש   מהם לא מעלה בדעתו לתת 

 מאומה, מדוע?  
גדול הוא  הרבי  ,החילוק  אני   ,השיב 

סף ושונא בצע, משום כך כך  ואס בכמ
שנאת  את  חסידי  בלב  משריש  אני 
הבצע ואת המיאוס שבתאוות הכסף,  

לכן קל להם לחלק את כל כספם. ואכן, את כל מה שהם מעניקים 
אתה... אוהב כסף  לי אני מחלק לצדקה לעניים ונצרכים. ואילו  

לא ישבע כסף... משום כך ערך זה נטבע היטב גם בלבות שומעי 
 קחך, משום כך קשה להם לתת לך אף פרוטה אחת.ל
 

 )יט, ב(   "ויחן שם ישראל נגד ההר"
 . י("כאיש אחד בלב אחד )רש

כאשר נפוליאון בונפרטה כבש חלקים גדולים מרוסיה הוא נהג  
ישר גדולי  עם  להתייעץ  פעם  לנצח  מידי  סיכוייו  אודות  אל 

 במלחמה, מסופר שהוא נפגש גם עם רבי חיים מוולוז'ין. 
הצבא   חיילי  הגיעו  כאשר  מוקדמת  לילה  שעת  זאת  היתה 
על   השוכנת  זו  עיירה  לוולוז'ין.  סמוך  לילה  לחניית  הצרפתי 

כבש.  הצטלבות דרכים ראשיות, איננה עיר מבצר ונוחה היתה לה
התחבאו מאחורי סורג  או    תושביה ברחו מאימת המלחמהרוב  

 ובריח.  
כשנכנסו שליחו של נפוליאון 

ה אל  עיירה, לא ושרי צבאו 
בתים  אלא  בה  מצאו 

ורחובו שוממים  חשוכים  ת 
 ריקים מכל נפש חיה. 

של   המדרש  מבית  רק 
וולוז'ין גילה להפתעתו כמה 
מבעד  בוקעים  אור  קרני 
אל   ניגש  הוא  לחלונות. 
בית  דלת  את  פתח  הבית, 

נס פנימה. והנה  המדרש ונכ
אדם  יושב  האולם  בקצה 
שנות  בראשית  זקן, 

דולק,  השבעים שלו, בידו נר  
 וספר פתוח לפניו.  

מוולוז'ין,  חיים  ר'  זה  היה 
כבעת   מצוקה  בעת  אשר 
שמחה מצא למפלט לו את 
היה  כך  כל  המדרש.  בית 
חש   שלא  בתלמודו  שקוע 

ר בקצין הנכנס ומתקרב אליו, אך משפתח זה בקולו הרועם, נית
 ח ממקומו. "הגר

משהראה   אך  בצרפתית,  חיים  ר'  של  כוחו  את  ניסה  הקצין 
ח "סימנים כלא מבין את דבריו עבר לדבר גרמנית, שואל את הגר

אולם  ביותר  בה  בקי  אינני  רבנו,  השיבו  זאת.  שפה  מבין  אם 
 אשתדל להשיבך בשפה זו.

כך   הגנרל    -אם  שלכם,    -אמר  הרבי  פה  גר  היכן  לי  תגיד  אולי 
 ו רבות כיודע צפונות ועושה נפלאות. שמו, עליו שמענ "חיים"

המבוקש על   האיש  חיים,  רבנו:  ענהו 
ידיך, נמצא כאן בבית המדרש. אך מה 
שאמרת כי עושה הוא נפלאות, יכולני 

 להגיד לך כי אין זה אמת.
המבוקש,  האיש  הוא  כי  הקצין  הבין 
בכבודו  המלך  העניין.  אל  ניגש  ומיד 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון -ליבוביץ ע"ה 
 

................ 

ּּהּיּתה ּאּפיּּה ּּהמּּ ָּ ְּ ָּ ּ ּ ָ ּּ ִּ ֲּ ַ ּּ ּּהנּּּדיבַּּּ ל ּּשּ ּּלּביתּו ּחת ּּמתּּ ּש ּּּממּּ ּ ִּ ָ ּּ ַּ ּ ּ ֶ  ּ ּ ֹּ ּ ּ ֵּ ְּ ּ ּ ַּ ַ ּּ ִּ ּ  ּ ָ ּּ ַּ

יתּ קּּ תּוּךּשּּ יּליםּבּּ ּהבּּ ּאּפיםּּהמּּ ּרּאהּּאתּּהמּּ לּּנּו,ּּשּ ּּּשּ ּ ִּּ ַ ּ ּ ְּ ֹּ ּ ְּּ ּּ ּ ִּ ּ ִּּ ְּ ַ ּּ ַּ ּּ ּ ִּ ֲּ ַ ּּ ַּ ּּ ֶּ ּּ ָּ ָּ ֶ  ּ ּּ ּּ ּ ָ ּּ ֶ  ּ

יםּ ּּרכּּ ּהם ּּשּ ּּאיּך ּּרּאה ּצן, בּּ ּּהקּּ ל ּּשּ ּרטּון ּּּהקּּ ּ ִּּ ַּ ּ ּ ֵּ ֶ  ּ ּ ְּ ּ ֵּ ּ ּ ָּ ָּ ּ ּּ ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּ ּ ֶ  ּ ּ ּ ֹּ ּ ְּ ַ ּּ ַּ

ּעּּ ָּּּוּמּזּמיּנים, ּ ּּ ּ ִּ ּ ִּ ְּ ַּ ּּאּחַּּּּקּּּ ה ּּלּעסּּ ּלּוּעס ּצן בּּ ּּהקּּ יּצד ּכּּ ַּּב ַּ ּ ּ ָ ּּ ִּ ְּ ּ ּ ֵּ ֹּ ּ ּ ּ ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּ ּ ַּ ּ ֵ ּּ ּ רּּ

יּשּּשּּ ה,ּּוּהּרגּּ ֶּּלּעסּּ  ּ ּ  ּ ּ ִּּ ְּ ִּ ְּ ּּּ ָ ּּ ִּ ּלּוּּקּרּקּרה,ְּּ ּטןּּשּ ּּּהּואּּלאּּיכּול,ּּהבּּ ָּ ְּ ְּ ִּ ּ ֹּ ּּ ֶ  ּ ּּ ֶּ ֶ ּּ ַּ ּּּ ֹּ ּ ָּ ּּ ֹ ּ ּּ ּּ ּ

םּּהּיהּּרּעב,ּּוּאז ּהּואּגּּ ָּ ְּ ּ ּּ ֵּ ָּ ּּ ָּ ָּ ּ ּ ַּּ ּ ּ ּּ ּּבּּלּעּצמּו,ּּהּריּּאּניּּלאּּ ַּּשָּּּּּחּּ...ּ ֹ ּ ּּ ִּ ֲּ ּ ּ ֵּ ֲּ ּ ּ ֹּ ּ ְּ ַּ ְּ ּ ּ

ּלּאּּאּכּעסּ ּּשּ ּדי ּכּּ ּּרּעב, ּאּני ּשּ ּיּתהּכּּ ּּּיכּולּּלּעלּותּּהבּּ ַּ ְּ ֶּ ּ ּ ֹ ּּ ֶ  ּ ּ ּ ֵּ ְּּ ּ ּּ ֵּ ָּ ּ ּ ִּ ֲּ ֶ  ּ ְּּ ּ ּ ָּ ְּ ַ ּּ ַּ ּ ּ ֹּ ּ ֲּ ַּ ּ ּ ֹּ ּ ָּ

ּקיטּ ּית,ּּחיּּבּּאּניּּלּהּשּ בּּ רּּאּרּאהּּאתּּהּחּגיּגהּבּּ ּאּשּ ּּכּּ ּ ִּ ְ  ּ ַּ ְּ ּּ ִּ ֲּ ּּ ָ ּּ ַּ ּּּ ִּ ַ ּּ ַ ּּ ּּ ָּ ּ ִּ ֲּ ַּ ּּ ֶּ ּּ ֶּ ְּ ַּ ּּ ֶ  ּ ֲּ ַ ּּ

ּּאתּּרּ ַּ ּ ּ ּרּשּותּו,ּּהּריּּהּחּלףֶּּ ּהּיהּבּּ ּסףּּשּ ּּּעבּוּני,ּּאּךּּהכּּ ַּ ְּ ֻּ ּ ּ ֵּ ֲּ ּ ּ ֹּ ּ ּּ  ּ ְּ ִּּ ּ ּ ָּ ָּ ֶ  ּ ּ ּ ֶּ ֶ ּּ ַּ ּ ְּ ַּ ּ ּּ ִּ ֹּ ּ ֲּ

יטּ ּצן,ּהּוּשּ בּּ ּשּּאלּּהקּּ ּצן,ּּנגּּ בּּ ּידּּהקּּ בּּ ּמיּניּּמזּונּותּּשּ ּּבּּ ּ ִ  ּ ֹּ ּ ּּּ ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּּ ֶּ ּ  ּ ַּּ ִּ ּּּ ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּּ ַּ ְּּ ֶ  ּ ּּ ֹּ ּ ֹּ ּ ְּ ּּ ֵּ ּ ִּ ְּּ

ּדּבה. ּתּגמּולּּעלּּהנּּ יּּחּתיכּותּכּּ תּּ ּשּּשּ ּּּאתּּידּוּּוּבקּּ ָּ ָּ ְּּ ַּ ּּ ַּ ּּ ּּ ּ ְּ ַּ ְּּ ּּ ֹּ ּ ּ ִּ ֲּ ּּ ֵ ּּ ְ  ּ ּ  ּ ֵ ּּ ִּ ּּ ּ ֹּ ּ ָּ ּּ ֶּ 

................ 



 

  ~3   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 יתרו   - נפלאים  

 
עמ להפגש  רוצה  כובעצמו  להמתין  עליך  שיבואו  ך!  עד  אן 

הפטיר, והלך לו. לא חלפה שעה וכיתת אנשי חיל באו    לקחתך!
במרכבה קרבית מאובקת, והסיעו את ר' חיים אל אהל נפוליאון  

 המהודר אשר במרכז המחנה. 
בראותו את פני רבינו, המקרינים אצילות תורנית טהורה, שמח 

ששמע במה  פתח  הוא  ואף  לקראתו,  מיהודי   בונפארטה  כבר 
גם  המדי נפלאות.  כמחולל  בו  הטמונים  נסתרים  כוחות  על  נה, 

הפעם הכחיש ר' חיים בביטול כל קשר בינו לבין מעשי נפלאות,  
 בסך הכל יהודי פשוט אנכי השוקד ולומד תורה, לא יותר... 

שוב פנה אליו נפוליאון ואמר:  זה שאינך מסכים אודות סיפורי  
ת כבר לא תוכל יש חכם ופיקח, זאהנפלאות, ניחא, אבל שהנך א 

להכחישני. אם כן אמור לי, אפוא, מה דעתך על עתיד מלחמה  
קשה זו שפתחתי בה. האם כקודמותיה תסתיים אף היא בנצחון 

נורא   אסון  חלילה  או  כביר, 
אורב לי אי שם בדרכי? חשוף  
לב   בגילוי  לפני  מחשבותיך 

 וללא מורא. 
 משל למה  ,פתח ר' חיים וענה
אחד עשה    הדבר דומה? נסיך

רתומה  במרכבה  דרכו  את 
אבירים   סוסים  לארבעה 
היחס   מטובי  ומשובחים, 
לתוך   בהגיעו  והנה  והאיכות. 
אחד   רגלי  מעדו  עבות  יער 
ביצה   לתוך  הסוסים 
אחריו   משך  הסוס  טובענית, 
חבריו,   שלושת  את  גם 
 והמרכבה התהפכה על צידה.  
העגלון   מאמצי  כל 

מן   הבוץ והמשרתים לחלצם 
ע בתוהו.  שעות  עלו  ברו 

פשוט  איכר  והנה  אחדות 
הרעועה,  עגלתו  עם  מתקרב 

רתומה לשלשה סוסים כחושים, ואף הם החלו מועדים ושוקעים 
בביצה. אולם האיכר שלף תיכף את שוטו, הצליף על הסוסים, 
אלו אזרו את שארית כוחם, ופתאום משכו את העגלה אל מחוץ  

 הנסיך ומשרתיו.  לביצה, ויהי הדבר לפלא בעיני
יגש הנסיך אל האיכר ותמה באזניו: לי ארבעה סוסים אבירים  נ

דוקא  זאת  ובכל  ודקים.  צנומים  סוסים  שלשה  ולך  ומיוחסים, 
שעות   כבר  שלי  ואילו  הבוץ,  מן  אחד  ברגע  נחלצו  שלך  אלו 

 מתבוססים בבוץ ואיננו יודעים כיצד נחלץ מצרה זו. 
זו להצלחה  לי  עמד  לא  מיוחד  סוד  שום  האיכר:    אלא   ,השיבו 

נטלת אחד מכאן ואחד   ,שסוסיך שלך טהורי גזע ומיוחסים המה
והמובחרים  מהטובים  משם, 

לפיכך כשמצליף    ,שבכל מדינה
סוס   כל  מושך  גבם  על  אתה 
לרוח אחרת, ואינם מצליחים  

המטרה למען   ,להתאחד 
האחד, ו כשמוכה  אדרבה, 

כל   לאד  והכחושים   ,עמיתיושמחים  הדלים  סוסי  כן  שאין  מה 
לכן, כשמכה אני את    ,חת המה, אמא ושני בניהכולם משפחה א

 האחד חשים זאת גם השנים האחרים ונחלצים מיד לעזרתו.
בענין זה שאנו דנים בו, אתה כבוד המלך    ,ח"אמר הגר  כיוצא בזה

ההוא לנסיך  הנך  דומה  מחומש    ,נפוליאון  אדיר  צבא  לרשותך 
ות  מורכב הוא מצבא  ,מאומן היטב, אלא שאינו עשוי מעור אחדו

הצרפתי   הצבא  אל  שנלוו  ואיטליה,  ספרד  פרוסיה,  אוסטריה, 
לפיכך מתאמץ כל אחד מהם להסב לעצמו    ,אשר תחת פיקודך

מה    ,את תהילת הנצחון, ועוד שמח בנפילת עמיתו בן ארץ אחרת
כי דל הוא באמצעים, כיון שבנוי הוא    שאין כן צבא רוסיה, אף 
ארצו    - חת  כמקשה אחת, מבני עם אחד הלוחם להגנת ארץ א

שלו, הרי כל אחד חש בסכנה המשותפת, ועושים יד אחת לחרף 
 נפשם למען הצלתם. 

נובע   מלכותו,  הוד  מכאן, 
בנצחונכם שלי  ,  הפקפוק 

ח את פרשנותו על "סיים הגר
 עתיד המלחמה.

נחל   המלחמה  בהמשך 
ליד   גדולה  מפלה  נפוליאון 

נחל מפלה   יולאחר  ,וסקבהמ
הנהר  במעבר  מוחצת 

חייליו   ,נהברז'י כל  כמעט 
בקרבות של   ,אבדו  הערכתו 

 התאמתה במלואה.   רבי חיים
 )מורשת אבות(  

 

סגולה" לי   "והייתם 
 )יט, ה(

להרהבא נכנס  אחד  ק "רך 
ע, והיה  "זי  "לב שמחה"בעל ה

שאל אותו הלב   .ביד  לו פצע
הלכת   כבר  האם  שמחה, 

, אמר לו הלב שמחה  ,סגולה  ואיז  עשהלמישהו, ענה האברך ש
ם אמר סגולה יש דבר אחד והייתם לי סגולה,  "ני החידושי הריזק

 אבל עם פצע הולכים לרופא.
 

  " לאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה  "
 )כ, א( 

זצ אריה  השאגת  להיות רבה של מ"כשנתקבל  ניגשו אליו ל  ץ, 
קדומה  תקנה  שיש  לו  ואמרו  הקהילה,  פנקס  עם  הקהל  ראשי 
עיניו   ראות  כפי  חדשות  תקנות  רושם  חדש  רב  כל  לפיה  בעיר 

 לחזק את דרך התורה בעיר. 
הפנקס,   את  לידיו  הרב  לקח 
את   במלה  מלה  בו  ורשם 

הדברות   א  -עשרת  ת  'כבד 
אביך', 'לא תרצח', 'לא תגנוב'  

 וכו'.  

................ 

יטּּאּליו,ּּסּמּ ּצןּּהבּּ בּּ ֵּּּהקּּ ִּ ּּּ ּ ָּ ֵּ ּּ ּ ִּּ ִּ ּּ ָּ ְּּ ַ ּּ לּּאּלּוּּהםַּּ ּידּוּּוּאּמר,ּכּּ ּּןּלּוּבּּ ֵּ ּ ּּ ּּ ֵּ ּּ ָ ּּ ּּּ ַּ ָּ ְּ ּ ֹּ ּ ָּ ְּּ ּ ֹּ ּ ּּ

י,ּּוּאּניּּצּריּךּּהכּּל!!ּ לּּ ּּּשּ ּ ּ ֹ ּּ ַּ ּ ְּ ּ ִּ ָּ ּּ ִּ ֲּ ַּ ּּּ ִ ּּ ֶ  ּ 

ּדּיּוקּּהםּ יּצדּבּּ ּכּּ ד, ּכבּּ ּּּרּעּדהּּאּחּזהּּאתּּהּתּוּרםּּהנּּ ֵּ ּ ּ ּּ ּּ ִּ ְּּ ּ ּ ַּ ּ ֵ ּּ ּ ּּ ָ ּּ ְּ ִּּ ַּ ּ ּ ֵּ ֹּ ּּ ַּ ּ ּ ֶּ ּ ּ ָּ ֲּ ָּ ּ ּ ָּ ֲּ ָּ

ּסףּ ּּאתּּהכּּ ּּלּך י ּּנּתתּּ ּּרּגעּּקטּּאּני ּּלּפּני ּּוּהּרי ּך, לּּ ּּּשּ ֶּ ֶ ּּ ַּ ּ ּ ֶּ ּ ָּ ְּ ּ ּ ִּּ ַּ ָּ ּ ּ ִּ ֲּ ּ ּ ָּ ּ ּ ַּ ֶּ ּ ּ ֵּ ְּ ִּ ּ ּ ֵּ ֲּ ַּ ּ ּ ָּ ְ ּּ ֶ  ּ

ּתאּוםּּהּפכּוּּלּהיּות יּצדּפּּ ּּלּקנּוּתם,ּכּּ ֹּ ּ ְּ ִּ ּ ּּ ּ ְּ ָּ ּּ ֹּ ּ ְּ ִ ּּ ּּ ַּ ּ ֵ ּּ ּּּ ָּ ֹּ ּ ְּ לּּּך???ִּּ ּּשּ ּ ּ ְּ ָ ּּ ֶ  ּ 

ּבהּּקּצּרהּּהּחּליטּּלּהּעּבירּּעלּּמּדּוּתיו,ּ ּּּּלּאּחרּּמּחּשּ ּ ָּ ֹּ ּּ ִּ ּּ ַּ ּּ ּ ִּ ֲּ ַּ ְּ ּּ ּ ִּ ֱּ ֶּ ּּ ָּ ָּ ְּ ּּ ָּ ָ  ּ ְּ ַּ ּּ ַּ ַּ ְּ

ּצןּ בּּ ּּהקּּ ּּאּך ּּאּחד, ּּלּפחּותּּרק ּּלי ן ּתּּ ּצן, ּּלּקבּּ ּּּוּאּמר ָּ ְּּ ַ ּּ ַּ ּ ְּ ַּ ּ ּּ ָּ ֶּ ּ ּ ַּ ּ ּ ֹּ ּ ָּ ְּ ּ ּ ִּ ּ ּ ֵ ּּ ּ ּּ ָּ ְּּ ַּ ְּ ּ ּ ַּ ָּ ְּ

ּּלּךּ י, לּּ ּּשּ ּּהם ּלּו ּּואּוּמר ּּזר ּּאיּש ּאל ּכּּ ּּאּליו יט ּּמבּּ ָּ ְּ ּ ּּ ִ ּּ ֶ  ּ ּ ּ ֵּ ּ ֹּ ּ ּ ּ ֵּ ֹּ ּ ְּ ּ ּ ָּ ּ  ּ ּ ִּ ּ ּ ֶּ ְּּ ּ ּ ּ ָּ ֵּ ּ ּ ּ ִּּ ַּ

ּּּמּפּה!!ּ ּ ּ ֹ ּּ ִּ 

ּשּּרקּּחּלקּּמּחּתי קּּ רּבּּ ּאּשּ ּגּּםּכּּ ִּ ֲּ ֵּ ּּ ֶּ ֵּ ּּ ַּ ּ  ּ ֵ ּּ ִּּ ּּ ֶ  ּ ֲּ ַ ּּ ּּ ּשּוּבהַּּּ ּּּכהּּקּטנּּה,ּּהתּּ ָּ ּּ  ּ ְּּ ַּ ּּּ ָ ּּ ַּ ְּ ּּ ָּ

י'!!! לּּ ּנּתהּ'ּזהּּשּ ּּנּשּ ּ ּ ּּ ִ ּּ ֶ  ּ ּּ ֶּ ּּּ ָּ ְּ ְ  ּ ִּ 

................ 
 

 האשה החשובה מרת עי"נ ל
שיחי' משה אליעזר "ר בע"ה  פייגא צפורה

 ג' שבט תשפ"א -יודלביץ 



 

  ~4   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 יתרו   - נפלאים  

 
ראשי   שבמשך כשהביעו  להם  ענה  תמיהתם,  את  הקהילה 

כהונתו בערים אחרות נוכח שלעתים קרובות הדברים הכתובים  
בפנקס הקהילה נחשבים בעיני הציבור כקדושים הרבה יותר מן 

 הדברים הכתובים במפורש בתורה. 
   )ילקוט מאיש לרעהו(

 

 "אמך למען יאריכון ימיךכבד את אביך ואת  "
 )כ, יב( 

סח לי יהודי ישיש מעשה    ,נא שליט״אסיפר כ״ק אדמו״ר מטול
שנה.   מחמישים  יותר  לפני  עמו  עליו שאירע  קפצה  אחד  יום 

עלולה   שהמחלה  לו  באומרם  הבהילוהו  הרופאים  קשה,  מחלה 
לקח היהודי את הדברים לליבו, לא ידע מנוחה לקצר את ימיו.  

והחליט   איש.  לנפשו,  החזון  של  לביתו  ברק  לבני  עברו לרדת 
אחדים   שהצליח  ימים  עד 

הנסיעה   סכום  את  לגייס 
 ונכנס לביתו של החזון איש. 

דברי   כל  את  החזו״א  שמע 
מאד   שבור  שהיה  היהודי 

ו אב  ,  שאלובנפשו,  לך  ״היש 
אם״?   בראשו  או  הלה  הנהן 

ושאלו הוסיף  כמה    ,לחיוב. 
מירושלים?  הנסיעה  עלתה  

 נקב הלה בסכום המדוייק. 
ואמר החזו״א  ״אולי  נענה   :

כתוב  תוכל להסביר לעצמך,  
ואת   אביך  את  ״כבד  בתורה 
ימיך״ יאריכון  למען   אמך 

על  לאחרונה  הוצאת  אימתי 
מהסכום   חמישית  הוריך 
נסיעתך עבור   שהוצאת 

לכאן. במקום לתת את הכסף  
למצוה מובטחת זו, נסעת למקום שפעמים פתוח ופעמים סגור  

 ור בפסוק...״ ואף כשפתוח אין זה מובטח שיתקיים האמ
הדברים  נאמרו  שבהם  והישרות  ״הפשטות  יהודי:  אותו  העיד 
מפי החזו״א, זעזעוני! מאותו יום ואילך שמתי מצוה זו של כיבוד  

 ב״ה זכיתי לאריכות ימים״. אב ואם בראש מעיניי, ו
 )מעשה איש( 

 

 "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך"
 )כ, יב( 
 שבקושי ״גירד״ מניין מתפללים.  כנסת  -אביב היה בית-בצפון תל 

הוא לא נראה    ,יום אחד החל להגיע למקום מבוגר כבן שבעים
מבית לצאת  , דתי  ומיד  להתפלל  נהג  בית  ,הוא  הכנסת    רב 

לל אדם כזה מגיע לאזכרה וכו׳ ומעולם לא ראה  בדרך כ   ,התפלא
 שבגיל כה מבוגר אדם כזה חוזר בתשובה.

יו הרב: ״האם אתה לאחר כמה פעמים שהאיש הופיע, פנה אל
זקוק לעשות אזכרה? אני פה  
״לא.  לי.״  להגיד  תוכל  הרב, 

״האם יב האיש  השאני חוזר בתשובה״. הרב נדהם: ״מה קרה?״  
 ״ל?״ רביץ זיצחק שמעת על הסיפור של הרב 

השם קידוש  שעשה  רביץ  הרב  עם  שאירע  במקרה  נזכר  ,  הרב 
יתן יהוא היה זקוק להשתלת כל ילדיו נלחמו ביניהם מי  וכל  יה 

אלישיב יכליאת   הרב  אצל  תורה  לדין  ניגשו  לבסוף  לאביו.  תו 
הבכורה זכות  לבכור  כי  שפסק  לאביו    ,זצ״ל,  תרם  הבכור  ואכן 

 יה. הדבר התפרסם ועשה קידוש השם גדול.  יכל
שמיים.״  ״ שם  קידוש  באמת  שמעתי.  ״אז   - כן,  הרב.  הפטיר 

זקוק  הייתי  בדיוק!  סיפור  אותו  קרה  שלי  הרב,  כבוד  תדע, 
בני אמר שהוא  אבל...  ה והרופאים פנו אל ילדיי.  ילהשתלת כלי

יה ינוסע עוד מעט למסע בחו״ל והוא זקוק לכוחות ותרומת הכל
היא מתחילה   והיא טענה שעוד מעט  פנו לבתי,  אותו.  תחליש 
ולכן   ללמוד,  לכוחות  זקוקה  והיא  באוניברסיטה  חדש  סמסטר 

  אף היא אינה יכולה.״
כאן פרץ הזקן בבכי והמשיך:  

רואה אתה  נתתי  ״הנה,   ?
השקעתי  החיים,  את  לילדיי 
כספים   הזרמתי  הכל,  בהם 
אותם   שלחתי  סוף,  בלי 
ללמוד, נתתי להם חוגים ומה 

 והם השאירו אותי ככה!   -לא 
מדוכדך, מאוד  ובדיוק    הייתי 

בין  התורה  לדין  נחשפתי  אז 
ילדי הרב רביץ וראיתי מה זה  

באותו רגע    ,הכוח של התורה
 ״ החלטתי לחזור בתשובה

 רכת דוד()ב
 

 )כ, יג(  "לא תחמוד"
ל אמר: "ק מרופשיץ זצ"הרה

המשיח   ישב  לבוא  לעתיד 
 באולם גדול ויבקש מכל אחד להניח את צרור צרותיו ועושרו.  

ל אחד לפי תורו ויאפשר לו לקחת איזו חבילה  לאחר מכן יכניס כ
והעשירות   החולי  את  סוקר  אחד  שכל  ולאחר  בוחר,  שהוא 

והמוכר  המצויים לפניו, בוחר הוא    , את החבילה שלו  ,את הישן 
 אותה הניח לפני רגע. 

 

 )כ, יב(  "כבד את אביך ואת אמך"
זי"הרה אמת  האמרי  שמובא "ק  ממקורביו  לאחד  פעם  אמר  ע 

דים פרק סא( שבהגיעו לגיל מצוות, צריך כל יהודי  בספרים )חר
אחת,  תעשה  לא  ומצות  אחת  עשה  מצות  הפחות  לכל  לבחור 

ב בשלימות,  מסירות  ולקיימן  דורש  הדבר  אם  אפילו  מצב,  כל 
 נפש. 

אני קיבלתי על עצמי את העשה של 'כבד את אביך  "הוסיף הרבי,  
מדוע   ואת אמך', ואת הלאו של 'מדבר שקר תרחק'. נשאל הרבי 

 והשיב כי המה הקשות ביותר.   ,וקאו ראה לבחור באלו ד
   )ראש גולת אריאל(

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 

................ 

ן,ּ ּּחּצפּּ ּאּותּו, יּרים ּּמּגּדּ ּּהּיינּו ּּראּשּוּנה, ּבה ּמּחּשּ ּּּבּּ ָ ּּ ְּ ֻּ ּ ּ ֹּ ּ ֹּ ּ ּ ּ ּ ִּ ּ ִּּ ְּ ַּ ּ ּּ ּ ּ ִּ ָּ ּ ּּ ָּ ֹּ  ּ ּ ִּ ּ ּ ָּ ָ  ּ ְּ ַּ ְּּ

ּּלב,ּ ּּחּסר הּוא ּּשּ אי ּּוּבּודּּ נּּב, ּגּּ ּאּו ּקּרן ּּשּ ּּאּפּלּו ּּּאּוּלי ֵּ ּ ּ ַּ ֲּ ּ ּ ּּ ּ ֶ  ּ ּ ּ ּ ַּּ ַּ ְּ ּּ ּ ּּ ָ ּּ ַ ּּ ּ ֹּ ּ ּ ּ ָּ ְּ ַ  ּ ּ ּּ ּּ ִּ ֲּ ּ ּ ַּ ּּ ּ

פּויּטּוּבה....ּּּוּּ ּּּּּכּּ ָּ ֹּ ּ ּּ ּּ ּ ְּּ 

ּּאנּו,ּ ּרּכינּו ּּדּ ּּעל ּּנּחּשּב ּבה ּּמּחּשּ ּּקּצת ּּלּאּחר ּּאּוּלם ּּ ּ ָּ ּ ּּ ּ ּ ֵּ ָּ ְּּ ּ ּ ַּ ּ ּ ֹ  ּ ֲּ ַּ ּ ּ ָּ ָ  ּ ְּ ַּ ּ ּ ָּ ְּ ּ ּ ַּ ַּ ְּ ּ ּ ָּ ּּ ּ

ּחיּּיּּהּיּוםּיּוםּּאּנּחנ ּּהּאםּבּּ ְּ ַּ ֲּ ּּ ֹּ ּ ּּ ֹּ ּּ ַּ ּּ ֵּּ ַּ ְּּ ּּ ִּ ּּּוּּלאּאּוּמּריםּּלּעּצּמנּוּ'ּזהַּּ ֶּ ּּ ּּ ּ ֵּ ְּ ַּ ְּ ּּ ּ ִּ ְּ ֹּ ּ ּּ ֹ ּ ּ ּּ

י'!ּ'ּאּ לּּ ֶּּּשּ ּּּ ּּ ִ ּּ ֶ י'?!ּּ  לּּּלתּּ יּתי'!ּ'ּרּאיּתּּאיּךּּהּתפּּ ּּתּּזהּּאּניּּעּשּ ּ ּּ ִּּ ְּ ַ ּּ ַ ּּ ְּ ִּ ּ ְּ ּ ֵּ ּ ָּ ּ ִּ ָּ ּּּ ּּ ִּ ּ ִ ּ ָּ ּּ ִּ ֲּ ּּ ֶּ ּּ

ּשהקב"הּ ּנה ּּמתּּ ּלּוּקּחים ּּאּנּחנּו ּעּצם ּבּּ ּּלי'... יּע ּּ'ּמגּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ ָ ּּ ַּ ּ ּ ּ ִּ ְּ ֹּ ּ ּ ּּ ּ ְּ ַּ ֲּ ּ ּ ֶּ ֶּ ְּּ ּ ּּּּּ ִּ ּ ַּ ּ ִּּ ַּ ּ

לּּנּו,ּּוּכּבּיכּולּ ּּזהּּשּ ּאּלּו ּטיםּּעּליּהּכּּ לּּ תּּ ּּּנּתןּּלנּו,ּּוּמּשּ ֹּ ּ ָּ ְּ ִּ ְּ ּ ּ ּּ ּ ָ ּּ ֶ  ּ ּ ּ ֶּ ּ ּּ ּּ ִּ ְּּ ּ ָּ ּ ֶּ ָּ ּ ּ ּ ִּ ְ ּּ ַ ּּ ְ  ּ ִּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ָּ ּ ּ ַּ ָּ

ּליכּּ ִּּּמּשּ ּ ִּ ְ  ּ מּוּנה.ַּּ ּּּיםּאּותּוּּמּהתּּ ָּ ּּ ּ ְּּ ַּ ֵּ ּ ֹּ ּ ֹּ ּ ּּ ּ 

 ספינקא(-א נקודה'לע )
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 } אז נדברו {
 " עד הנה עזרונו רחמיך" לסדר:   |  055גליון מספר  |תשפ"א  יתרופרשת 
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 בסיעתא דשמיא

להצטרפות לרשימת 

 ,התפוצה במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

יוצא לזכות החתן גיליון זה 

 הי"ו ביילאבן  יוסףהבה"ח 

חיה בת  איטה מריםוהכלה 
יהי רצון שיזכו הי"ו,  גיטל

לבנות בית  נאמן בישראל, 
מתוך בריות גופא ונהורא 

א, ימלא ה' כל משאלות מעלי
 ליבם לטובה אמן.

כאן המקום להודות לאבי 
המשפחה, המקדיש לילות 
כימים מאונו והונו וכל זה 

פלגת למען טובת בצניעות מו
גיליון זה, ישלם ה' פעלו ותהי 

 משכורתו שלימה מעם ה'

 

 

 

להשתתפות בהוצאות  
 הגליון:
 : בבנק

  482507חשבון 
 בנק פאג"י 

   704סניף 
 

 :באשראי
 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-
 

 : בטלפון  
 )מענה ממוחשב(

8400-127457 
 

 בדואר:
, 72גאולה רח'  -פולק

 חיפה
 

 תודה מראש!!!

 האם הגאולה תגיע בשעה עגולה או במספר עגול...???

... אבל כמדומני שימים לא פשוטים אלו לא 055העגול של גיליון מספר  חלק מהקוראים התעניינו אם תהיה התייחסות למספר
... 055מתאימים ליפיופים ששייכים למספרים עגולים... הדבר היחיד שאני כן יכול להגיד לרגל המספר העגול של גיליון 

גע הזה לא יהיה עגול!! שהקב"ה שומר ומצפה מתי תבא הרגע הגאולה... וברגע שיגיע הרגע של סוף וקץ לכל צרותנו... הר
 11-דקות ו 11בבוקר,  11שיהיה ברור... לא יודע באיזה יום זה יהיה ובאיזו שעה... אבל אני מודיע לך מראש: זה לא יהיה בשעה 

דקות יהיה אפשר להביא את הגאולה נראה לך שהקב"ה יחכה עוד דקה  9-ו 11ולמה לא? כי אם בשעה  זה בטוח שלא!!שניות. 
שזה יהיה "שעה יפה"?? נראה לך??? בשום פנים ואופן לא!!! עקרונית לא!!! פרנציפ לא!!!! היום אם בקולו תשמעו וחצי בשביל 

זה אומר כל יום... כל יום אם רק נתפוס את עצמנו לידיים... אם רק נהיה רציניים ולא נחכה לשעות עגולות ולא נעשה 
יותר ממה שאנחנו רוצים הרי זה יקרה היום!!!! גם אם זה יהיה ביום הכי  חשבונות צדדיים... נבין שה' מחכה להושיע אותנו עוד

 לא מעניין ובשעה הכי לא קשורה... 

הוא אמנם מספר עגול... אבל מספר עגול הוא לא מספר פופולרי כעת... כלל ישראל צריך כעת הרבה  055לכן הגיליון מספר 
 גול.  רחמים ואין לו זמן לחכות לא לשעה עגולה לא למספר ע

--- 

מסר אחד אני אולי כן אפשר לומר לרגל המספר העגול... בשנה האחרונה התחלתי לעשות שטייגן חדש... אם עד עכשיו כתבתי 
עלונים... הרי סו"ס בעקבות הקורונה כידוע כל המרחב הציבורי עבר למרחב הקולי!!! אז ביקשו ממני לדבר... הראשון שביקש 

 רשא"!!! כמדומני זה היה "קול מבי מד

נו... אין לי כזה ניסיון בלדבר... בפרט לא לדבר לקיר... עם כתיבה יש לי ניסיון ותיק... אבל לדבר?? אבל הוא ביקש... ויש פה 
הזדמנות נוספת ואפיק חדש שניתן לעשות בו זיכוי הרבים והרבצת תורה... אז ניסיתי... אני מקליט את עצמי פעם... ועוד 

אז  )מכיר את זה..??(השתתקתי... פתאום לא זכרתי לרגע מה רציתי לומר...  11-הראשונה פתאום בדקה הפעם... ועוד... בפעם 
בפעם השלישית חזרתי בטעות על משפט  )אפשר להשאיר דרשה מתעטשת??(מחקתי הכל... בפעם השניה פתאום עשיתי אפ'צי... 

!!! אין!! לא שייך!!! כבר כמעט התייאשתי והודעתי להם אחד כמה פעמים כי לא מצאתי את המילים... בקיצור: זה לא הלך!!
 ש... שלא זכיתי...  

נזכרתי במשפט מאוד חכם שאמר לי יהודי מבוגר... אם אתה עושה משהו טוב בעבודת ה' בפעם הראשונה...  ואז נזכרתי!!!!!
יהיה  לאלא?? כי בטוח בטוח שזה  ולמה אז לא!!! אין לך מה להיות לחוץ...ואתה לחוץ וחושש שמא זה יהיה לא מוצלח... 

מוצלח... בדיוק בשביל זה יש פעם ראשונה!!! הבנת?? הרי למה אני לחוץ?? כי יש אפשרות שזה יצא מוצלח ויש אפשרות 
מוצלח!!!! אז  לאשלא... ואני לחוץ שזה כן יצא מוצלח... אז בא אותו זקן ומרגיע אותו... זה בסדר...  אני מבטיח לך שזה יהיה 

כי בשביל זה יש פעם ראשונה... בפעם ראשונה זה לא מוצלח... בפעם  ולמה זה יהיה לא מוצלח???מה להיות לחוץ...   אין
השניה זה עדיין לא מוצלח אבל פחות נורא... בפעם השלישית זה נו... ואז עם הזמן זה נהיה באמת מוצלח... בשביל זה הקב"ה 

כלומר: מכאן שדווקא הפעמים וע תשמעו!!!! מכאן שכל ההתחלות קשות... ועתה אם שממכין אותנו מראש בפרשת השבוע: 
הראשונות הן הכי פחות מוצלחות מתמיד!!! ולכן אין מה לחשוש מזה... אל תהיה לחוץ מזה... כי בטוח שזה מה שיהיה!! 

 אמרתי: אם ככה... מצוין... 

בי מדרשא"... וזה באמת לא היה מי יודע מה... ואז בחוסר בטחון עצמי מוצהר השארתי את ההודעה הראשונה בחיי ב"קול 
לאט לאט קבלתי טיפה אומץ... ואז מישהו ביקש ממני למסור חיזוק יומי באיזה קו... ופתחתי עוד קו... והיום אני לא מפסיק 

לדבר  לדבר ולדבר ולטרטר ואיפה שרק מבקשים ממני אני רק לוחץ על הפטיפון ומדבר... ובפעם השלישית שביקשו ממני
ב"קול בי מדרשא" סיפרתי את זה... סיפרתי למאזינים שבפעם הראשונה שדיברתי בקו הזה זה היה הפעם הראשונה שלי 
באופן כללי ובזכותם.. .אני כעת מדבר בפעם השלוש מאות... ואם אתם שמים לב שאני מדבר הרבה יותר טוב... אז זה בזכות 

 ... 055.. אז הנה!!! זה מסר שאני בהחלט יכול להגיד כעת לקראת מספר אלו ששמעו אותי וסבלו ממני בפעם הראשונה.

אל תברר בצורה יסודית איך ומה... ואתה רוצה לסגור את כככל  יש לך רעיון טוב? יוזמה? תתחיל!!!!! אל תחשוב פעמיים...
ה לחוץ שזה יצא מוצלח... אני ו... ואל תהי תקפוץ למים!!!!הפינות עוד לפני שאתה מתחיל למסור את החבורה הראשונה... 

מרגיע אותך מראש שזה בטוח יהיה לא מוצלח... אז מה?!... בשביל זה.. זה פעם ראשונה... ובעזה"ש לאט לאט אתה תתייעל 
ותלמד מטעויות... אל תעשה חשבונות!! יש מין תפיסה מוטעית שאני לא יודע מאיפה היא נלקחה... שאני צריך לכבד... ואם 

ואז נוצר מין תדמית כזו שקשה אח"כ לתקן אותה... אני לא יודע מאיפה לקחתם א מוצלח.. אז אני יוצר לעצמי סטיגמה... אני מתחיל ל
את המשפטים הארוכים האלו??  לא יודע... בפוליטיקה זה לא מפריע... תעקוב פעם... יש המון פוליטיקאים שעשו טעויות טראגיות וזה לא 

ליח בלי שום קשר למה שהיה... רק מי המחושבן הגדול?? אתה.. העובד ה'... שכלל ישראל זקוק לחיזוק הפריע להם אח"כ להתנער ולהצ
ו... שלך... יהודים צמאים לדף היומי שלך... נוער מתמודד משווע לחיבוק שלך... רק אתה עושה לי חשבונות וסוגר לי קצוות... קפוץ למים!!!!! 

על עצמך לעודד אותו ולדחוף אותו ולתת לו רוח גבית בפעמים הראשונות ואז אתה תטול שכר ובמקביל... אתה החבר שלו.. אתה תקבל 
 כנגד ככככולם... כל אלו שאח"כ יהנו לאורו... וזה יהיה בזכות הדחיפה הקריטית של הפעמים הראשונות ודו"ק.
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 (ה ימנית)המשך מעמודהאם אפשר כבר להגיד תודה לה' על החיסונים.. 

זו מבוכה!! אתה לא יודע אם לשמוח או לא. אתה גם לא יודע אם אפשר להודות לה' על החיסון... והאיש משתהא  -המשך
אז מה נעשה?? נחכה...? נשתוק...? נכנס למיטה ותעיר אותי בעוד חודש... ומחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא...      

 תגיד לי מה יצא בסוף??

ליהודי יש תמיד תורת חיים... יהודי אף פעם לא מאבד לראש... ליהודי יש תמיד דפוסי התנהגות איך  אז זהו שלא!!!
ם של הר סיני שזכינו לשהות שנה תמימה מתנהלים בכל מצב כמו יהודי... עם ישראל מונים לא רק את המסע המרומ

איתם זה גם אחד ממ"ב  איתם!!!למרגלות הר סיני וללמוד את כל התורה כולה... חוץ מהר סיני יש גם מסע שנקרא 
 מסעות...  ומה זה המסע הזה?? מה היה במסע הזה??? 

ן פניהם מועדות.. מצד אחד זה מסע שהתחיל ונגמר בזה שעם ישראל לא יודעים לא זה מסע שכל כולו מבוכה!!!!
אתה שואל  נו... ו... ומה?? מה עושים במצב הזה???התרחקנו ממצרים... ומצד שני אנחנו חוזרים שוב אחורה למצרים... 

 מה עושים?? 

במסע הקודם היינו בסוכות!!! ומה היה שם במסע של סוכות??  פתאום עמוד הענן עצר אי שם  -בשביל זה רק אתמול
לא משה רבינו אמר לנו שכעת ה' החליט שחונים פה!!!! שאלנו את משה: לכמה זמן?? ליומיים?? שלושה? בשומקום... ו

גם רגע... אולי רק לחצי שעה?  גם לא יודע!!! רק ה' יודע... רק ה' מחליט...אולי שנה??  לא יודע...אולי לחודש..?  יודע...
  עכב פה!!!!יכול להיות... רק ה' יודע... רק ה' יחליט כמה זמן נת

תבין אותנו משה... אנחנו לא סתם שואלים... אנחנו בסה"כ רוצים לדעת איך להתארגן... האם לפתוח את החבילות או לא.. 
האם להוציא את הארונות מההובלה ולקבע אותם??  או להשאיר מפורק...?? ו... ומשה רבינו לא יודע לענות... הכל תלוי 

 בעמוד הענן... 

 עשינו שמה ב"סוכות"?? נו... ומה בסוף

החלטנו שהיות ואנחנו הכלה של ה'... וזכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך... אז החלטנו שבעצם מה זה משנה כמה 
לחצי שעה... פרסנו מפה  ---זמן... גם אם ה' רוצה שנהיה פה רק חצי שעה!!! אנחנו צריכים להתמקם פה לגמרי!!! לגמרי

נו... טיפחנו... כן כן... אנחנו לוקחים בחשבון שכל החניה הזו היא ליממה אחת בלבד ואולי אפילו לבנה... קישטנו... השקע
שמלת כלה יכולה בשקט לעלות שבעת אלפים שקל ללילה אחד... כשרוצים להפוך כיתת לימוד לחדר  אז מה!!!פחות... 

חצי שעה הזו... אז הנה... בשביל החתן שלנו יחוד של חתונת קורונה מזמינים "חברת הפקה" ועובדים קשה מאוד בשביל ה
שווה שנשקיע בשבילו את כל הנשמה להכין פה בית הכי מטופח גם אם זה ללילה אחד... וזה מה  -אבא שבשמים

 שעשינו... פרקנו את כל החבילות... הנחנו כל דבר במקום... עשינו עיצובים... קישטנו את הבית... עשינו אוירה טובה... 

אם  "כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי...מים יגידו וזו בדיוק ההלכה שאנחנו מקיימים לדורות בקיצור: י
ה' רוצה כעת סוכה... אז גם אם זה חדר יחוד של חצי שעה.. מצידנו זה דבר הכי קבוע והכי מושקע שיכול להיות... עכ"פ 

נו פה?? אז הנה!!! אנחנו איתך פה... לא מעניין אותנו מה קורה באותו לילה התייחדו עם ה'!! אמרנו לה': אתה רוצה אות
 בעוד חצי שעה... בשבילנו החצי שעה הזו שווה את כל החיים!!!! 

ובאמת למחרת נעלה הענן... ולא היינו מופתעים... קמנו והתקפלנו... קיפלנו את כל הציוד... והנה היום שוב חנינו  
 )בטח.. אם איתם זה מסע אחר... זה מוכרח להיות משהו מסוג אחר(פקות ובפרפורי בטן מה ולאן... באיתם... והפעם!!! זה מלווה גם בס

אבל בסיידר... אם אתמול למדנו לשמוח עם ה' ולהיות איתו לגמרי לגמרי גם אם זה יהיה חצי שעה!! אם אתמול למדנו 
ואמנם אנחנו לא יודעים מה העתיד טומן בחובו... להעריך לילה אחד של מפגש עם ה'... אז הנה... עכשיו אנחנו באיתם... 

ויש כל מיני פרפורי בטן... אנחנו רואים את הצריחים של המסגדים של קהיר ושל הפירמידות מול העיניים וזה לא מוסיף 
.. עוד לנו מצב רוח... אבל מה זה משנה... כעת יש לנו עוד לילה עם הקב"ה... עוד מפגש של חסד נעורייך אהבת כלולותייך.

הזדמנות להפגין נאמנות של "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"!!! אז אנחנו שמים את כל הדאגות בצד... כי זה לא 
רלוונטי כעת... זה לא משנה מה יהיה מחר... היום אנחנו שוב בחתונה עם ה'!!! שוב בחדר יחוד! שוב שמלת כלה של 

אנחנו זוכים לעסוק בתורה ולהתבטא לפניו יתברך... הלוואי ונזכה גם מחר... ציצית... שוב טבעת נישואין של תפילין... שוב 
 אבל גם אם לא... היום אנחנו זוכים ובשבילנו זה הכל...

--- 

זה בדיוק מה שמוטל עלינו גם בימים אלו... להגיד כעת תודה לה' שאנחנו ב"ה מאחורי הקורונה?? לא!!! כעת אי אפשר 
בחיים: אף פעם אל תגיד תודה על משהו לא סופי... אם אתה "בונה" על חיסון... אתה תולה בו להגיד כזה דבר!!! תדע כלל 

תקוות... והוא עדיין לא הוכיח את עצמו... תאר לעצמך שאתה אומר תודה וזה חלילה לא עובד?? אז מה... אתה תגיד 
 לרבש"ע... הקש ביטול...?? אתה תבקש את התודה רבה בחזרה?? 

ה נאמר: והאיש משתהא לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא... אסור להגיד תודה שאח"כ עלולה חלילה!!! על ז
 להתפרש כחירוף... אז מה כן??? איזה תודה כן אפשר לומר??

רבש"ע... אני לא יודע מה יהיה... אני לא תולה את התודה שלי במבחן  נקדמה??פניו בתודה!!!! מה פירוש  נקדמה
דים אותך ומודה לך כבר עכשיו על כל תוצאה!! אני איתך רבש"ע... אני איתך בכל מצב... אני כעת בחדר תוצאה... אני מק

יחוד איתך יתברך ואני כעת לגמרי לגמרי איתך יתברך ומודה לך יתברך על כל רגע שיש לי אפשרות ללכת אחריך!!! אני 
 י ולא תאכזב אותי... לא!!!אומר לך תודה לא בגלל שאני מאוד מקווה שאתה תעמוד בציפיות של

 אני אומר לך תודה ממקום של "חסד נעורייך אהבת כלולותייך..." אני איתך בכל מצב... 
כזו תודה אפשר ורצוי לומר... ולתודה הזו הקב"ה מחכה אלפי שנים... זה בסדר... הקב"ה יודע טוב מאוד את 

מיינים... אבל הוא פונה לכנסת ישראל ושואל: הקשיים שלנו... והוא כואב איתנו הרבה יותר ממה שאנחנו מד
.. כמו שהסכמת ללכת הקורונה.האם את מוכנה ללכת איתי בכל מצב??? האם את מוכנה ללכת איתי בימי 

כימי צאתך מארץ מצרים?? האם את מוכנה ללכת אחרי בכל מצב... גם בארץ לא זרועה?? או  -איתי אז
בש"ע... מה קורה?? למה אתה לא עומד בלוח זמנים שלנו?? למה שאתם עומדים עם יד על הדופק... נו... ר

אתה לא עומד בדרישות?? ככה לא מתנהגת כלה בכלולותיה!!! אבא שבשמים מחכה לכלה שמקדמת אותו 
בתודה... עוצמת עיניים ואומרת: אני אחריך בכל מצב.. גם בארץ לא זרועה... לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו 

 .ודה בזמירות נריע לו... אל תקשו לבבכם כמריבה וגו'נקדמה פניו בת

סק העו "וימאן"את הספר  ניתן לקנות

ונותן כח  הקשורים לימי השובבי"ם בעניינים
ותעצומות להתמודד בענייני קדושה ושמירת 

ניתן לקנות במוקדי ההפצה של גיליון העיניים 
 זה ובישיבות הקדושות, 

2003867250      2046448850 

כמו כן ניתן להשיג שם את הספרים "אהבתי", 
 "ואהבת".

 200-3867250רור הנקודה הקרובה אליך: ילב

--- 

 איך שורדים את התקופה הזו???

כידוע: אצל יהודי יש מ"ב מסעות... כבר נכתב בגיליון 
זה לא פעם שהמ"ב מסעות זה לא רשימת תחנות 
מקריות של האוטובוס המאסף של דור דעה... מ"ב 
מסעות זה משהו מובנה!!! לכל תחנה בחיים יש 
שליחות ומסע משלה... את המסע מהמ"ב מסעות 

אם נרצה להצביע באיזה מסע ממ"ב מסעות   שלה...
אם  אנחנו נמצאים בימים אלו... מה אתה אומר?? 

תשאל אותי... אני חושב שאנחנו נמצאים כעת 
איתם זה היה מסע שכבר פגשנו אותו  "איתם"!!!ב

בשבוע שעבר... שעם ישראל כבר יוצאים ממצרים... 
"ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר" כבר 

ם אור בקצה המנהרה.. יש חיסונים.. אנחנו כבר רואי
ויחנו  וישובומתחילים להתרחק ממצרים ופתאום: "

לפני פי החירות"!!! חוזרים אחורה!!! וכעת אנחנו 
פתאום לא פה ולא שם.. לא ברור באיזה מצב אנחנו 
נמצאים... מצד אחד אנחנו כבר מחוץ למצרים.. יש 

ם ומתחסנים ויש חיסונים... יש כבר מיליונים שהולכי
תקווה... מצד שני אנחנו גם עם הפנים אחורה לכיוון 
מצרים... יש המון חולים במצב קשה ומדאיג... הרבה 
אבדות בנפש... אחוז מאומתים שמתקשה להתייצב 

ואמר פרעה לבני ישראל למרות סגר של חודש ימים...  
   זו התחושה!נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר!! 

 לא פה ולא שם.  !מ ב ו כ ה ! 

)שמסתמא אין צורך אני רוצה לחדד את גודל המבוכה 

: מצד אחד יש ביהדות מושג של להסביר יותר מידי(
ישועה נקודתית... כמו שכל בצורת קשה שהייתה 

"ויקנא ה' לארצו ויחמול לישראל הסתיימה יום אחד ב
וכמו שכל רעב הסתיים בסופו של דבר ב"כי  על עמו.."

מו לתת להם לחם..." אז גם כאן... כולנו פקד ה' את ע
)אז נכון  ה' פקד את עמו לתת להם חיסון...תקווה ש

שהיינו יותר שמחים שהקורונה תסתיים במשיח ובאור חדש על ציון 
תאיר... אז מה נעשה שגרם החטא... וכמו שבסוף גלות בבל... היות 

את וגרם החטא אז הישועה לא באה באותות ומופתים אלא ה' שלח 
עכ"פ גם אם יש פה אכזבה  אז כעת ה' שלח את פייזר...כורש... 

שהיינו רוצים כבר משיח... אבל עדיין!! אי אפשר להתעלם 
מהישועה והבשורה שפקד ה' את עמו וצריך להודות לה' על זה 

אבל מצד שני!!!   ולשמוח עם זה... זו הסתכלות מצד אחד..( 
" סו"ס יש אי אפשר להתעלם מה"נבוכים הם בארץ...

קצת פרפורי בטן ותחושות עמומות ואפילו קצת 
רמזים... ש... ש... לך תדע האם הגיע הסוף... מה 
שבטוח התחושה היא ש"ישובו ויחנו לפני פי 

)אל תשכח שעד קריעת ים סוף עם ישראל חשבו החירות..." 

מצד  וזו התחושה כעת!!!! שהם אמורים לחזור למצרים...(
ר בקצה המנהרה.. ומצד שני אחד יש תחושה של או

)בא נגיד ככה: יש מישהו שיכול לצפות לי מה אי אפשר לדעת... 
הולך להיות בפסח הקרוב??? האם אנחנו בסוף עידן קורונה או... 
או...?  את הצד השני אני לא צריך להגיד... את התחזיות הפסימיות 

 כולם יודעים להגיד...(

 .ה שמאלית...ההמשך בעמוד

 

 



 

  

 ???האם זו בושה להיות סקרן

ארך לי עד שהבנתי  זמן נעים לי לספר... הרבהלא 
 אני טיפוס סקרן!!!ובכן: ... שלא צריך להתבייש בזה

... שלא פעם קרה... ש מה זה אומר?? זה אומר... שש
עם פיג'מה...  הייתי כבר במיטהש ..אחד בלילהשב

של מכבי אש  מהבהבים ופתאום אני רואה אורות
אדון אז נדברו לא נעים להודות... אבל ו ..ותומשטר

 תלבשהנק מהמיטה... יתגבר כארי... זה בבת אחת
לך לבדוק מה... מה בזריזות ושעט במדרגות וה

 העניינים... מה קרה... 

לי איזושהי אפודה של הצלה..  היתהאז בשלמא אם 
 שלא!!! דא עקא להציל נפשות... נו.. הוזעקתי לכאן 

אני מגיע רק בגלל סיבה  (למדוד חום... אני בקושי יודע)
מעניין אותי מה  סקרן!!! נקודה!!! פשוט אניאחת... 

ם תוואיך חילצו א זה קרה... באיזה קומה ..פה קרה
הייתי יוצא הייתי מתבייש בזה...  עוד בהתחלה בסוף...

... מקומטועם פרצוף  עם יד תחובה בפנים מהבית עם ספר ביד

אבל  (הלכתית שהגעתי פה להכריע.. כאילו יש פה איזה שאלה
... רגע רגע ...הזמן ישבתי עם עצמי וחשבתי עם

אלא  לא!!!! לא רק שלא!!סקרנות זה דבר שלילי??? 
 לגמרי!!! !!! חיוביאדרבה... סקרנות זה דבר חיובי

אני סקרן!!    תבייש בזה?צריך לה אז למה אני נו...
  נקודה!!!

 כן... בזה...אתה יודע מה?? אני אפילו מתגאה 
שהולך  אני חושב שבן אדם אדיש ומיובש אדרבה...

 ברחוב ורואה סירנות מכל הכיוונים ואנשים רצים
לך לידם באדישות זה לקות והוא מה ..בפאניקה

)אני כמובן לא מדבר על חיות...  זה חוסר ...תקשורתית

מי שעושה את זה ממקום של התגברות אצילית של שמירת 
י ביטול תורה... אני מדבר על מי שאין לו בכלל או משיקול עיניים

קטלא לא " זה אוליעירנות...  אדם חסר (ניסיון...
" אני לא צריך להתבייש ...." אבל "קטלא פלגאכולא

 חיוני!!! עם חושים חדים בזה שאני חי!!!!
עד כאן זה בסדר...   אני סקרן!!! נקודה!!! ...ועירניים

 אני כבר לא מתבייש בזה...

---  

הסיפור הבא הוא קצת  כעת נעבור לסיפור הבא...
בתקופה האחרונה הייתי צריך לקנות  יותר מביש...

גם  חוץ מזהכמה רהיטים... וכידוע... הכל סגור... ו
יד שתים  "יד שתים"!!!יקר... וכידוע: יש מה שנקרא 

בחצי מחיר  כזה שאפשר להשיג דבריםזה אתר 
ז צריך א רירה...ו פחות... טוב... אין בואולי אפיל

מחשב עם  צריך... הלכתי לחבר שלי שיש לו
סימה הכי טובה שיש!!! אינטרנט כמובן חסום בח

 :יד שתים..."לשבת קצת על  שאני צריך אמרתי לו
   תשב כמה שצריך..בשמחה רבה... 

יש  כנס לאתר המכירות של יד שתים..אני פותח... נ
י שם תפריט מאוד ארוך מה אני רוצה... אז אנ

 מחפש רהיטים... שלחן.. ומיטה... 

חירים... רשמתי לעצמי כמה מ ראיתי... רשמתי
וזהו... כעת אפשרויות רלוונטיות וכמה מספרי פלא' 

 אפשר לצאת מהאתר ולסגור את המחשב... אני
חזרתי לתפריט הראשי של  מתחיל לצאת.. כבר

בתפריט שיש  פתאום אני רואה !!!המכירות... ואז
 אוה... חיות מחמד!!!!! פשרות לקנותב"יד שתים" א

אני חחחחייב לראות... פתחתי... ... איזה מעניין

תוכים,  כלבים,אוה... נפתח לפני רשימה ארוכה... 
אוגרים... אוה...  חמורים, סוסי פוני, חתולים, יונים,

יש לי סקרנות... אני חייב לדעת  ...זה איזה מעניין
מה לבחור...   כמה עולה חיית מחמד... רגע... אבל

כלבים?? לא!!! אני לא אוהב כלבים... מספיק ננשכתי 
מטמא )פעמיים... אוגרים?? איכס... טומאת שרץ... 

הצדן והחובל בהם חייב... עורו מטמא כבשרו אתיין  כחרדל...

אוהו...  חמורים?? עזוב...  לפלוגתא דרבי יוחנן בן נורי ורבנן(
 דווקא זה ליםחתו בא נכנס לחתולים... חתולים!!!!

אמכור את כל החתולים שיש לי מתחת ... אם )לך תדע מעניין...

 את פתחתי (זה יד ראשונה...ש בפרט בית אני יכול להתעשר...ה
אני בההלם... איזה מבחר אדיר...  ם... אוה...חתוליה

י ואנ כזה ומסוג כזה... מסוג חתול חתול מנומר...
ניין!!!! מה מעעם פה פעור...  החתולים יושב שם מול

 אגב:) שנכון נכון!!! זה פשוט מעניין!! תעשה משהו...

צריך משהו  בדיוק תוך כדי שאני יושב שם... חבר שלי היה
תנחש מה עשיתי???  ...והוא התחיל להתקרב אלי "באזור..."

התנועה של ההטיה הזו...  ...מוכרתהכ"כ  עשיתי את התנועה
מה אני מסתכל עכשיו... רק זה חסר לי... שהוא יראה על  בטח!!!

רק זה חסר לי... חבר שלי הוא אחד מקוראי עלון אז נדברו...  תבין:
שחבר שלי יראה שכבוד קדושת אז נדברו תקוע פה כבר חצי שעה 

לאחר ארבעים דקות  בקיצור: (חתולים... מחירי עם
דקות  שבעשרסיימתי את הישיבה מול המחשב 

... ליש הראשונות כבר מצאתי את השלחן והמיטה
דקות התבזבזו לי... על מה??? על מחירי  53ואילו עוד 

כן... זה     וחמורים... ו... ובסוף גם של אוגרים חתולים
צריך יעוץ ברכישת חתולים... יכול כעת מי ש)מעשה שהיה... 

ני בן תורה שמבין עניין סו"ס א לפנות אלי... אני כבר מבין בזה...

 שים לב: כעת את השוק( רמהר... הספיק לי חצי שעה להכי
לצאת בפיג'מה מקודם סיפרתי לך על הסקרנות שלי 

להתבייש בזה... שאין מה  וסיכמנובאמצע הלילה... 
ה מה את  נו... ועכשיו??? !!!!סקרנות זה דבר חיובי

 שלי שיצר הסקרנות אומר על הסיפור הזה?? הפעם
שעה מהחיים שלי על... לקח אותי לשרוף חצי  כבר
על חתולים!!! האם כאן כבר יש מה מה??  על

להתבייש?? תכל'ס... לספר את זה באז נדברו או לא 
 נו... מה אתה אומר??? או לא?? 355-לכבוד גיליון ה

שבמאמץ כביר אני מתגבר על  תתפלא לשמוע!!! אז
חוסר הנעימות ואני מתעקש להמשיך לטעון שגם 
בזה אין מה להתבייש... )לא משנה שאני נורא 

...( ולמה?? כי שוב... יש לי יצר סקרנות!!!! מתבייש
 וכפי שסיכמנו סקרנות זה יצר נורמלי... יצר חיובי...

ובדיוק היה שם משהו מאוד  ואם ישבתי מול מחשב
אז יצר הסקרנות   ...מעניין עם חתולים וסוסי פוני

שלי לקח אותי לראות מה מחירי החתולים... מה יש... 
אתה רוצה  יה סקרן???מה... אתה רוצה שאני לא אה

שלא תבין: אם היה מדובר )להרוג לי את הסקרנות?? 

....  ומי שנכשל זה ביזי ביזיונות  דברים אסורים... אז אסור!!!ב
"שויתי לדמך תרתי מעי, עיין קידושין פא. אני מדבר על דבר 

ולכן אני מתעקש לטעון  הרשות שיש בו מן הסקרנות...(
חצי שעה... אליבא שלמרות שאני נורא מתבייש ב

 דאמת אין מה להתבייש...

מה אני מאוד מאוד מאוד מאתה יודע  אז מה כן??? 
 מתבייש??? 

 ...בבית חופשי מתבייש להחזיק אינטרנט נורא אני
 זהסיכמנו שכי היות ואני סקרן... ו אתה יודע למה?? 

 נורמלי להיות סקרן!!! אז אם יהיה לי אינטרנט הרי
עות היא שאדון אז נדברו בבית... המשמ משוחרר

אתה מבין לבד ו... ו... ו)יושב כל היום על חתולים ואוגרים 

ולכן... מהסיבה הזו אני נורא  ..(עדינותהכי  הדוגמאותזה ש
  מתבייש להחזיק אינטרנט בבית...

  אני אסביר:  הבנת מה אמרתי פה??

שאלתי אותו ... שלי מחזיק בבית שלו אינטרנטחבר 
אתה לא מתבייש  עושה את זה?? איך אתה :בכנות

... להחזיק אינטרנט?? הרי אם אתה מחזיק אינטרנט
  אני הרי יודע מה אתה עושה שם כל היום...??

?? הוא ענה לי את התשובה מה הוא ענה לינו... 
 ם:שכככככולם עוני

נראה לך שאני  זה לא מעניין אותי!!!מה פתאום... 
פ ועל ילד קטן שמבזבז את הזמן שלו על הוואצ

אני צריך עסוק!! רציני! אני  אני בן אדם קליפים??
כשאני פותח  ...נחוצים דברים את האינטרנט בשביל

שלא לאתרים  אף פעם לא נכנסאני  הרשת את
... אני אף פעם לא פותח תכנים שלא נחוצים

  מה אתה שומע פה בתשובה הזו???לי... אקשורים 

ה בן אני שומע פ חסימה רגשית!!!אני שומע פה 
 אדם שמתבייש להודות בטבעים הנורמליים

לך יצר גם ה' נתן לי ו שה' נתן לו... והבריאים
סקרנות!! היצר הזה הוא היצר הכי נפלא בעולם!!! 

ן מע"ג ואני אדון אז נדברו לא מתבייש להודות כא
אני סקרן!!! ולכן אם תתן לי כעת לראות  במה זו...

דכונים שוטפים כל מיני הודעות מעניינות וכל מיני ע
אני אשב על זה יומם ולילה כי אני בן אדם בריא 
בנפשי!! החושים שלי עירניים!! יש לי סקרנות הכי 

 נורמלית בעולם שאני מודע לה!!!! 

היות ואני מודע לטבע  וכעת שים לב מה קרה פה!!!!
מתבייש להחזיק  לכן אני מאוד הסקרנות שלי

היה לי את מה יקרה אם י כי אני יודעאינטרנט... 
זה... אני יודע שאני כל היום אשב עם החתולים ועם 

שיש לו חסימה  ... בגללחבר שלי ואילו החמורים...
הוא לא מוכן להודות ביצר הסקרנות  לכןרגשית... ו

 לאהוא ש... ש... ש... ש  !!! מה יצא מזה???לכןשלו... 
 לי כי... כי... כי מה יש מתבייש להחזיק אינטרנט...

אתרים  כל מיניגולש ב ש??? מה... אנילהתביי
שטותיים?? מה... אני סקרן?? מה... אני כמו אדון אז 

שמבזבז את הזמן שלו מול  המשועמם הזה נדברו
 מחירי חתולים??  

 קלטת את ההפוך על הפוך שיש פה???

 להחזיק אינטרנט!! למה?? מתבייש אז נדברואדון 
היות ואני דות בטבעים שלי... להו לא מתביישכי אני 

יודע שאני סקרן... לכן אני לא יכול לאפשר לעצמי 
לשבת כל היום מול החתולים... ולכן אני בורח 

לא ואם אתה חבר שלי!!!! אם אתה  מהרשת...
להחזיק אינטרנט... למה אתה לא  מתבייש

מתבייש??? כי יש לך חסימה רגשית!!! אתה 
להודות בתכונה הכי בריאה שה' נתן לך!!!  מתבייש

 שלך נורמליהאתה לא מודה ביצר הסקרנות 
ולכן ראש שמסתקרן מכל דבר מעניין שמראים לך... 

קטן... אתה מחזיק את המכשיר הזה ואתה לא!!!! 
לא עושה שום דבר איתו.. רק שולח קבצים ועושה 

 ומסדיר ענייני תשלום...  העברות בנקאיות

חבל!!!! למה?? למה אתה מתבייש להודות בתכונות 
 ליות שלך??הנורמ
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 אין מה להתבייש בזה!!! אדרבה... אני גאה בזה!!!
... פה!!! בגיליון אני פה משמש כדוגמא אישית

עומד אדון אז נדברו קבל עם ועדה  355מספר 
ומכריז את סוד ההצלחה של גיליון אז נדברו... 

אני מודה ומתוודה... אני בן אדם ו סקרנות!!!!!
מול יד שתים...  ... וברגע שישבתיוגם עסוק רציני

 ואוגרים ופרסומות של ופל בלגי חתולים שם והיו
למה? כי שכחת?? אני  נתקעתי שם חצי שעה...

כותב את העלון אז נדברו?? מאיפה יש לי מושגים 
יש  !!!סקרנותדשים ובטהרות ו... ובאז נדברו?? בק

חיובית שהופנתה למקומות הנכונים!! לי סקרנות 
ני לא מעיז להחזיק ובדיוק מהסיבה הזו!!!! א

אינטרנט בבית... כי... כי היות ויש לי יצר סקרנות 
אז  ואני יודע להעריך אותו... כ"כ בריא וכ"כ חיוני

אני  על חתולים... חבל לי לבזבז את הסקרנות הזו
 על ההגה הזה... אני רוצה לקבוע חזק לשלוט רוצה

 ... את הסקרנות הזו ולאן לא לשגר להחליט לאןו

---   

שאני עוד  .. ומה התוצאה הכי אבסורדית??ו.
כי  החסום !! אני פהמכל הסיפור הזה יצאתי קטן

לי חסימה במחשב ואני לא יכול לעשות מה  יש
והמצומצם שלא  פה המנותק אני !!!שאני רוצה

 מבין עניין... 

לא אני החסום!! אלא אתה... אתה  ידידי היקר:
 אין לי-שבדל ביני לבינך כל ההחסום רגשית!!! 

... אני מכיר את את החסימה הרגשית שיש לך
אני גאה הנפש שלי... מודע ליכולות שלה וממילא 

די להיות חסום  שולט עליה!!!!  גם לומר שאני
אמרת לי פעם???  אתה בעצמך איך רגשית!!!

של הרבנים!!! אז זהו...  תמהחסימונמאס לי 
מהחסימה הרגשית שלך...  נמאס לשנינו

ק לברוח מהתכונות שלך... תשתחרר... תפסי
הנה... תלמד ממני... אני עמדתי פה כמו גבר 
אמיתי והודיתי בפה מלא!!! שיש לי ב"ה 

וכשהיה לי אינטרנט פתוח )חסום(  סקרנות...
מחירי חתולים... נו... משהו קרה לי ב נתקעתי

שהודיתי בתכונה הזו?? יהיו אנשים שיפסיקו 
דווקא  אדרבה... לקרא אז נדברו בגלל זה???

אלי עוד יותר  בזכות זה לקחתי את המושכות
רק  חזק... כי זיהיתי פה תכונה עוצמתית שאם אני

 אני יכול להגיע אקח אותה לאן שחשוב לי להגיע
 זה הכל... רחוק... איתה

אגב: שלא יהיה טעויות... יש לי מייל... ולצערי יש 
 )בגלל הפצת הגיליון...(לי גם גישה חלקית לאינטרנט 

ל לכה"פ זה בשליטה!!! יש פה בן אדם שמודע אב
לתכונות שלו ולכן אני שולל מעצמי גישה לדברים 
שעלולים לשרוף לי זמן על כלום... כמדומני שזה 
א' וב' של מודעות עצמית... זה הרבה הרבה לפני 

)אגב: שיקולים רוחניים של פגעי הטכנולוגיה... 

על יוזמה מפרסמים עושי מצוה... שמעתי בהזדמנות הזו 
מבורכת בק"ק אופקים, שהקימו שם שירות חינמי, שמי 
שקיבל ע"ע שלא להחזיק אינטרנט, וצריך לשלוח טפסים או 
לקבל איזה הצעת מחיר בפקס, יושבת מזכירה שהנהלת 
החידר או המוסדות משלמים לה, לעשות את כל הפעולות 
במחשב בשבילם... זה רעיון כביר!!! מדובר במימון מאוד 

י בשביל קהילה או מוסד שהחסכון שזה מביא לעוד מזער
משפחה שזה יעזור לה לא להכניס אינטרנט הבייתה... ולשרוף 
אינספור שעות מול החתולים שלי... זה לאין ערוך!!! זה ממש 
מצוה הבאה לידך... צריך לחפש מתנדבים לזה... ולהריץ את 
 הרעיון  הזה בכל קהילה ובכל מוסד חינוכי שדורש ניתוק

מאינטרנט... שיהיה לו מה להציע באופן חילופי... הנה... קבלת 

רעיון לחיזוק מעשי ותיקון פרצה מידית לישועת עם ישראל 
  בתקופה קשה זו(

--- 

 יפרתי איזה מחדליםס את עצמי... עד עכשיו שרפתי
... אני כעת לסקרנות.. אבל כתוצאה יכולים לקרות

ליך בחור יכול להרשות לעצמי לחזור הבייתה... א
... הנה... כן טוב על סקרנות ישיבה ולספר לך משהו

עכשיו התחילו בדף היומי סוגיות של קדשים... ואני 
את הסוגיות  עכשיו פוגשמונח בזה... וכשאני  ב"ה

בקדשים של אשם שניתק לרעיה ונטמא  המסובכות
זה כ"כ מסקרן אותי... אני נמשך  בשר... ועיבור צורה
על  -סלח לי בחור יקר...  שתשלזה כמו מגנט!!!! 

לא מוצלחת... אבל אתה יודע מה זה  הדוגמא הממש
כעת בשבילי אשם שניתק לרעיה...?? זה... זה בדיוק 

כחול לבן ופרש מ שניתקכמו בשבילך העוד חבר כנסת 
 אני מדבר לעניין.??) והסעיר את כל המערכת הפוליטית...

דע הזה מסעיר נכון זה מעניין אותך?? נכון המי מקווה...(
אותך וגורם לך לקרא בעיון את כל הפרשנויות מה זה 
אומר לעתיד של המפלגה??? אז תחשוב שכעת... 
"אשם שניתק לרעיה" מעניין אותי לא פחות 

להפסיד על זה מנחה  כמעט )לכה"פ(!!!! אני מסוגל
בדיוק כמו שאתה הפסדת מנחה על הכתבה  ...בטעות

איך זכיתי למדרגה  איך יכול להיות??הפוליטית... 
 העצומה של השקיעות והצמאון האדיר הזה בתורה???

אז לא... תרגע תרגע... אל תמהר להתלהב... אני בדיוק 
?? מהחתולים... רק מה -כמוך.... אל תשכח... זה אני

 קרה לי???  מה

כשהייתי בגיל  פשוט מאוד!!! לפני חמש עשרה שנים
ם... ... יום אחד החלטתי להתעניין בקדשישלך

אבל ... ועבדתי קשה בהתחלה זה היה קשה ומסובך
ונכנסתי לזה ונכנסתי... החלטתי להשקיע... 

ועכשיו  למרות שזה היה כבד... והתעקשתי להתעניין
וממילא!!!! כעת כשאני  אני כבר עמוק עמוק בפנים...

מגיע לסוגיות האלו אני מרגיש נשאב ונמשך לזה 
כתבה על ח"כ רגיש כשאתה קורא מה שאתה מ בדיוק

 מהליכוד... שניתק

זה יושב על אותו מקום בדיוק!!! כמו שאתה 
מסוקרן מח"כ שניתק!!! אני מסוקרן מאשם 

זה עקרוני  אבל אני יודע שזה צורם!!!שניתק!!! ו
אתה  אני מתעקש להשוות את זה!!!! פרנציפאצלי!! 

סיפרו לי ש אני עדיין כועס על אלו יודע למה??? כי
תיארו ומרן הרב אליישיב בלימוד על השקיעות של 

ו כמו איזה קוסם שכשהוא התחיל ללמוד תולי א
הוא נכנס לאיזשהו ענן ואי אפשר היה להוציא אותו 

זה עוול!!!! הרב אליישיב היה  וזה לא נכון!!! מזה...
שקוע בלימוד בדיוק מאותו מקום שאתה שקוע 
בפוליטיקה חרדית!!!!  למה אתה שקוע 

עניינת בתחום הזה... ולכן יצר בפוליטיקה? כי הת
הסקרנות שלך מתעצם בנושא הזה... אז זהו שהרב 

הסקרנות לדף  אותו יצראלישיב פשוט ניווט את 
אליישיב...  גמ'... וממילא זה לא קשור בהכרח לרב

 מהחתולים של יד שתים... גם אני... עבדך הנאמן
היות ולפני חמש עשרה שנה... היתה תקופה 

 לי שכל והחלטתי להשקיע מסוימת שכן היה
ליצור בזה עניין... וזה באמת היה קשה  בקדשים...

ויצרתי  ולהשקיע בהתחלה... אבל הסכמתי לעבוד
מוקד התעניינות חדש בתורה... והיום אני פשוט 

אוכל את הפירות... היום אני פשוט מסתער על 
הסוגיות האלו בצמאון ותשוקה בדיוק כמו... 

א סתער על מה שהושמ נורמלי כמו כל סקרן
לא היה  החליט לנווט את הסקרנות שלו.. 

כל ההתחלות קשות ומכאן כדאי?? על זה נאמר: 
זה לא  כל ההתחלות קשות  ואילך יערב לכם...

רק גזירה שמימית... יש בזה גם הסבר מאוד 
י כשאתה כ למה כל ההתחלות קשות?? הגיוני...

מתחיל להתעניין בלימוד.. אתה באמת לא 
לעניין... אין לך שום רקע עם זה...  מחובר

הנתונים מאוד יבשים... ולכן זה כבד וקשה 
מגיע עם נכונות ליצור אבל אם אתה  ומשעמם...

עניין... אז אתה כל הזמן נכנס יותר ויותר לעובי 
אני בולע את זה בסקרנות אדירה...  הקורה וכעת

ופשוט לא שם לב שהזמן עובר... על זה נאמר: 
אלא!!!! שכאן מתעוררת יערב לכם...  מכאן ואילך

שנה. גם אני וגם  53 הרי לפני :הגדולה שאלהה
שנינו התחלנו להתעניין!!! אני  חבר שלי..

 התחלתי להתעניין בקדשים והוא התחיל
במפלגת קדימה ז"ל... דא עקא!!!  להתעניין

שאצלי היה כל ההתחלות קשות... היה לי קשה 
וקא לא היה בהתחלה... ואילו חבר שלי?? דו

מה ההבדל  למה? היא קשה לו בכלל... השאלה
בין ההתחלות קשות בתורה להתחלות קשות 

כחול הרי גם מפלגת קדימה ו של קשקושים??
לבן הם חדשות... אז למה אצלם לא מצינו 

התשובה היא מאוד קשות??  שההתחלות
אבל יש דברים  קשות!!! ההתחלותכל  פשוטה:

 .. כזה סוגילים.שנגמרים עוד לפני שהם מתח
זו התחלה קשה?? איהתחלות הם לא קשות... 
... כשאתה מתחיל התחלה שיש לה קיום

להשקיע בדף גמ' שאתה הולך להתענג עליו 
ולהסתער עליו עוד רבות בשנים... זו התחלה!!! 

חלה שווה להשקיע.. יש פה נכס הכי בכזו הת
 משתלם... הכי בטוח... שהכי כדאי להשקיע בו...

דם על כזו התחלה בטוחה... אבל כל ירוק שווה ל
מערכות הבחירות שכולנו יודעים איפה הם 

רוצה שזה יהיה קשה?? לא נגמרות?? אתה עוד 
ת עוד לפני שהיא נגמר מספיק שהקדנציה

מתחילה... אתה עוד רוצה שיהיה פה התחלות 
  קשות???

תשמע לי... קח את יצר הסקרנות שלך!!! 
איזה כח אדיר יש  תסתכל לו בעיניים!! תראה

ואני תגייס אותו לשטייגן בתורה!! ---לו... ו
מבטיח לך... אם תשקיע עכשיו בלימוד... בעוד 
שנתיים שלוש... אתה תתנפל על דף גמ' 
ברעבתנות בדיוק כמו שבמוצ"ש האחרון 
התנפלת על קוי המידע... מבטיח לך!!!! זה 
סקרנות!!! זה טבע... זה הטבע שלנו... לא חבל 

 ועל החיות מחמד חתולים ז אותו עללבזב
לא חבל?? רוץ  התורניים של הפוליטיקה???

 לחדרי תורה... 
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 א שיינעם חלום איך געזען אין בית המקדש בין איך געווען.....
אמנם ט"ו בשבט היה כבר בשבוע שעבר... אבל מה אעשה שהחלום שחלמתי.. זה היה כבר אחרי הוצאת הגיליון... ובכן: 

מגדולי האדמורי"ם לכבוד ט"ו בשבט... המוני המוני חסידים עומדים וארא בחלומי והנה אני עומד בטיש פירות של אחד 
על השלחן כבר מונחים ומסודרים מאות כבר על הפרענצעס... והנה... הס הושלך בהיכל... כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס... 

כמו שהוא עמד  פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל... אד"ש עדיין לא התיישב!!! לא!!! הוא עומד עם גארטל מול הפירות
ואז העויילם התחיל לשיר שירי התעוררות... ד' בבות... ואח"כ "ויהי נועם ה' לפני חודש וחצי עם גארטל מול נרות חנוכה... 

אלוקינו הוי הוי הוי עלינו..." ואז העויילם בבת אחת משתתק וכולם מסתכלים לכיוונו של הרבי שליט"א... הרבי נוטל את 
ידים... כעת מגישים לרבי את המגש של התמרים והרבי לוקח חופן של תמרים באומד של אחד  ידיו ומברך על נטילת

  )מהמאתיים רימונים בערך שנמצאים פה...(מחמישים... וגם ארבעה רימונים שזה בערך אחד מחמישים 
!! וכל ונו להפריש תרומהברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוואז!!!! נשמע קולו של הרבי שליט"א: 

כעת... הגבאי מכריז דבר ראשון חמשה בחורים כהנים שנבחנו על כל הקהל העצום עונים בשאגה אדירה: אאאאמן!!!!! 
תורת כהנים בחודש טבת האחרון שהם יזכו בקבלת התרומה גדולה... הם ניגשים לרבי ומקבלים ממנו תרומה גדולה... 

 ים הכהנים כל אחד חצי רימון... המו"ץ הכהן אפילו קיבל חצי אננס תרומה גדולה... לאחמ"כ הרבי מחלק לזקני החסיד
 הבחורים הכהנים שהצטיינו בכתר תורה... נשארו בפקודת הקודש על עמדם לימין הרבי שליט"א... 

שקט: ברוך אתה ה' לבנתיים הרבי שליט"א סימן לגבאי.. והגבאי מכבד את אחד מזקני הכהנים בברכה... שוב משתרר 
 אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו על אכילת תרומה, אאאאמן!!  

כעת התזמורת מתחילה שוב... "לעשות רצונך... לעשות רצונך... לעשות רצונך אלוקי חפצתי... האוירה מתחילה ---
עומד בתפילה חרישית... ואז מביאים לאדמור שליט"א  להתחמם... עוד שירי דבקות... ועוד ניגון הכנה... הרבי שליט"א

משקל... כן... משקל!!! והרבי בכבודו ובעצמו שוקל כעת את כל התמרים... כמה יצא?? עשרים וחמש קילו!!! כעת צריך 
קילו??? שתים וחצי קילו תמרים מעשר ראשון!!! הרבי לוקח  32-מעשר ראשון... כמה זה עשירית מ -להפריש עשירית

פן של תמרים ומניח על המשקל... כמה זה??? שתים שמונים... לא טוב... הרבי מוריד ארבע תמרים... שוב שוקל... שתים חו
ארבעים... לא... הרבי שם עוד תמר אחד... אוהו... עכשיו זה בדיוק שתים וחצי קילו!!!! יענקי עומד מול הרבי ועוקב אחרי 

)אבא הסביר לי שמעשר ראשון צריך להיות מדויק... לא פחות ולא יותר... זה לא כמו הרבי עושה...  כל תנועה... כן... אבא כבר הסביר לי מה

המקהלה לבנתיים השמיעה ניגוני התעוררות... ולבנתיים הרבי ממשיך ככה לשקול את כל שאר  תרומה שהיא מאומד..(
מסיים לשקול את הרימונים שהם אחרון לארץ... נו... הפירות... את הזיתים, התפוחים, רימונים, זהו!!! עוד כמה רגעים הרבי 

 מהר מהר... עוד רגע הרבי מפריש מעשר ראשון... הצפיפות הולכת ומתעצמת... 
ואז נשמע קולו של הרבי שליט"א, ברוך אתה ה'... אמה"ע אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש מעשר ראשון!! אאאאמן  . 

הגילאים שועטים במורדות הפרענצעס ומתקרבים בזריזות לעבר האד"ש ונעמדים ואז לפתע נצפים עשרות לויים בכל 
 בשורה מסודרת לקבל מעשר ראשון מידיו הקדושות של הרבי... 

 הם לא הולכים!!! הם נעמדים לצידי הרבי בצד בשמאל!!!! כעת שים לב... 
מסמן לגבאי והוא מכריז: ר' שלוימה לוי מכובד הכהנים מימין... הלויים משמאל... והרבי שליט"א באמצע... ואז שוב הרבי 

בהפרשת תרומת מעשר... וכעת שוב התזמורת מתחילה... ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן... אנא רחום...     לבנתיים... 
תוך כדי שהתזמורת מנגנת... הגישו לר' שלוימה לוי את המשקל... ור' שלמה לוי לוקח את השתי תפוחים שהוא קיבל 

 044-גרם... כעת צריך להפריש תרומת מעשר... כמה זה עשר אחוז מ 044מהרבי למעשר ראשון והוא שוקל אותם... זה יצא 
גרם!!! כעת הרבי שליט"א הורה לעצור את השירה.. ר' שלמה החליט לתת את החתיכת תפוח של התרומת  04גרם?? 

את עמק הבכא ושניהם הסתופפו יחד בצל קדשו של הרבי  מעשר לידיד נעורים שלו ר' יענקל כהן... ששניהם עברו יחד
זצ"ל... ר' יענקל כהן התקרב אט אט... ר' שלוימה עומד מצד שמאל של הרבי ור' יענקל כהן מצד ימין... ושוב השתרר 

ר, שקט...  קירבו לר' שלמה את הרמקול ונשמע קולו: ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש תרומת מעש
 אמן!!! ר' יענקל כהן קיבל מידיו של ר' שלמה בחמימות... ובירך אותו ברכת כהנים... 

--- 
ואז!!! האוירה התחילה עוד יותר להתחמם... כעת הרבי ניגש להפריש מעשר שני... הבעל מנגן התחיל לשורר ניגוני 

 וד עבדך... התעוררות... רחם נא... על ציון משכן כבודך... זבול בית תפארתנו... בן ד
הרבי הליט שתי ידיו בפניו ובכה בדמעות שליש... יבנה המקדש עיר ציון תמלא... למקדשך תוב... אתר די ביה יחדון רוחין 
ונפשין... ויזמרון לך שירין ורחשין... ואז שוב הרבי נעמד... ושוב התחיל לשקול... הגבאי ניסה להציע לעשות במקומו... אבל 

ו יותר מבשלוחו... שוב הרבי אסף את כל הפירות ושקל עשירית... ואז שוב הרבי בירך בדבקות עצומה: הרבי סירב... מצוה ב
והרבי הכניס את כל המעשר שני לתוך כדי חרס מוקפים צמיד פתיל ברוך אתה ה' אקב"ו להפריש מעשר שני!!!! אאאמן... 

 יקוד של שמחה... ועל ידי זה יושפע רב בכל העולמות... ואז התזמורת פצחה בגיל ורנן... רשלא יהיה חששות של טומאה... 
ואז הרבי בכבודו ובעצמו לקח כד אחד של חרס ומאחוריו כל זקני החסידים הגיעו בזה אחר זה... כל אחד לוקח כד אחד 

וסעים של חרס ויצאו מההיכל טישים... כעת הגבאי הכריז: שבחוץ מחכים שלושים אוטובוסים לעויילם...  כל האברכים נ
כעת עם הרבי שליט"א לירושלים למתחם___ לאכילת מעשר שני בירושלים.. הפירות שנשארו כאן )מה שנקרא היום 

בשעת בין הערביים נצפתה בירושלים שיירה של שלושים שיריים...( יחולקו בין הבחורים והילדים שהם נשארים כאן... 
ופיעה במתחם בירושלים... כדי החרס נפתחו בזה אחר זה... ב"ה הנסיעה חצי שעה דמותו של הרבי שליט"א האוטובוסים... לאחר 

 הרבי נטל תמר ובירך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מעשר שני!!!! ונאכל מפריה ונשבע מטובה...  עברה בשלום בלי טומאה... 
... למה זה צריך להיות חלום?? מי מפריע לנו שזה וכאן התעוררתי!!!! התעוררתי מהחלום שכמובן היה בהקיץ... ואז שאלתי את עצמי

יהיה בהקיץ?? אז נכון... אין לנו כהן ואולי גם לא לוי... וגם אין לנו בית המקדש אבל מצוות הפרשת תרומות ומעשרות עדיין קיימת!!! 
לות אנחנו לא מכבדים את הגברת ולא נותנים את זה לכהן?? אז מה... גם מעמד שריפת הפתי אנחנו רק זורקים את זה לפח אה... אבל

שתעשה אלא אנחנו עושים את זה ברוב עם... אז זהו שהפרשת תרומות ומעשרות זה גופי תורה גמורים!!!! אז למה אנחנו מכבדים את 
אלה זו ש?? מישהו יכול לענות לי על השאלה הזו כולם שיעשו את זה במקומנו.. או הגברת... או הבד"ץ... למה אין לנו חשק לזה??

 בעייתית!!! כי זו שאלה באופי חסידי... על ערכים ליטאיים.. האם יש סיכוי לשלב את הרגש החסידי עם דקדוק ההלכה הליטאי??
בקיצור: אנחנו זקוקים בדחיפות לרגש חסידי חם לגייס אותו להלכות שמיטה ותרומות ומעשרות שמשום מה... לא ברור למה... זה שייך 

  נו זקוקים למנות חמות של רגש גם בנושאים אלו... האם פרטים יבואו?? תלוי בהיענות...כביכול לליטאים....אנח
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 בקרוב ממש

 התעוררות נוספת לישועת עם ישראל...
סו"ס נמצאים אנו בתקופה מאוד קשה... שכולנו מבינים 

פש במעשים ולשוב בתשובה.. יש נושא שצריך לפש
שבאופן עקרוני כמעט אף פעם לא מוזכר בגיליון זה... 

 הנושא של צניעות!!!!
לצערנו הרב זה אחד הנושאים הכי כאובים והכי 
בעייתיים... שמי שלא רוצה לטאטא את הבעיה מתחת 
השלחן אז... אז הכתובת רשומה על הקיר לדאבוננו 

ליון אז נדברו לא יוצא במסע חיזוק נו... אז למה גיהרב... 
 בנושא של צניעות וכו'?? 

אז יש לי כל מיני תירוצים מתחמקים... אבל הסיבה 
האמיתית היא: שעם יד על הלב... לא כל אחד יסכים 
איתי... כאחד שמתעסק בנושא של הסברה והחדרה 
בענייני חיזוק... אני חושב שאחת הסיבות למה יש קושי 

 ודעות בענייני חיזוק בצניעות... מיוחד בהעלאת המ
כי צניעות זה... זה... זה דבר צנוע!!! וממילא דווקא 
כשמעוררים על הנושא של צניעות... זה חייב להגיע 
בצורה של צניעות... וממילא: כשפותחים את הנושא 
בצורה של עליהום... ועושים מזה רמקולים ומודעות 

לה!!! זה כמו ענק... זה... זה לא יכול לפעול את הפעו
שאני ארצה לעורר רחמים במשרדי העיריה... ואני אגיע 
לשם בחמת זעם ואשבור שולחנות ואשחית חפצים 
ואתאכזר על אנשים... ואזעק בקול אדיר: נו... תרחמו 

 עלי כבר... 
כזו צורה לא יכולה לעורר רחמים!!! היא יכולה 
להפחיד... היא יכולה להרתיע ולהכניע את העירייה 

פקל לדרישותי... אבל רחמים לא!!! זה לא!!! אי להת
 אפשר לעורר רחמים עם אכזריות... 

אי אפשר לעורר רגש של  אז להבדיל על אותו משקל:
צניעות... בצורה לא מוצנעת!!! זה... זה לא נדבק... זה כן 
יכול לעורר פחד... זה יכול לגרום לאנשים להיכנע 

ל צניעות לא תגיע לצניעות... לפחד מחוסר צניעות... אב
)כן... אני מדבר למי שמודע לכך שצניעות זה לא רק... לא מזה!!! 

 רק... זה גם משהו קצת יותר פנימי...(
ואגב: אני ח"ו לא מדבר נגד אלו שמעוררים על זה... 
סו"ס יתכן שצריך לעורר פחד... ולגרום לאנשים בדרכים 

היה אחרות לכה"פ להקפיד על צניעות... סו"ס גם כשלא 
חיסון לקורונה... עדיין היה סיוע של עזרה ראשונה... 
חמצן וכו'... אז הם עושים עבודה של עזרה ראשונה... 
אם אין צניעות... לפחות תפחד מהנושא הזה... לפחות 

 להקפיד על זה כי אוי ואבוי... אבל זה עזרה ראשונה...
החיסון לנגיף של החטא הזה... זו צניעות פנימית!!!!! 

עות פנימית זה משהו שצריך להגיע דרך הדי.אנ,הי... וצני
זה צריך לעבור בתדרים קצת פחות רעשניים...     ולכן 
באופן עקרוני, כאן בגיליון הזה הנושא של צניעות לא 
מוחצן!!! אבל אולי בשורות הספורות אלו... ממש 
בצניעות... פלגי מים תרד עינינו על שבר בת עמי... מי 

שיש עכשיו הם לא לעורר אותנו על יודע אם הצרות 
 עניינים אלו...   

כל אחד מאיתנו בתוך כתלי ביתו מוכרח לפתוח את 
 הנושא...

בשמים לא יקבלו את  וצריך לדעת אין תירוצים!!!!
אין לי רשות להתערב בענייני הבני בית התירוץ המוכר 

 שלי... אין כזה תירוץ!!!!
זה?? פרעה... אתה יודע מי האחרון שאמר את התירוץ ה

פרעה טען שאני לא אשם בעבדות של ישראל... אני לא 
רציתי לשעבד אותם.. הכריחו אותי... )כמובא 
במדרש...( מה עשה הקב"ה?? הכביד את לבו של 
פרעה... כל העבדים שלו כמעט הכריחו אותו להוציא עם 
ישראל... ואז פרעה קם על שתי רגליו האחוריות והכריז: 

חליט ועם ישראל נשארים פה!!!! פרעה רבותי!!! אני מ
הוכיח שכשחשוב לו משהו הוא יודע לדפוק על השלחן 
ולעמוד על שלו... יהודי יקר: כשבני הבית יגעו לך 
בנקודה הרגישה... אתה תדע לדפוק על השלחן ולהכריז: 
אני פרעה!!!! אני פה בעל הבית!!! אז זהו!! שה' רוצה 

אני פה בעל  שאתה תדע לדפוק על השלחן ולהגיד
הבית!!! אין תירוצים... תשכח מהתירוץ הזה... ונעצור 

 כאן...

 



“ 

 

 הדרכה מעשית ליציאה מהקורונה...
אם שמת לב: כל בן אדם שמגיע לבית חולים... רק נכנס לחדר מיון... עוד לפני שמסתכלים עליו... 

ני הכל!!!! דבר ראשון: יש מושג רפואי שנקרא: עוד לפני ששואלים איתו מה כואב לך... עוד לפ
מכניסים מחט בזרוע בקיפול של המרפק... וכידוע: זה אחד הדברים הכי מעצבנים  פותחים וריד!!!!

אבל זה כלל נוקשה ועקרוני ובלתי מתפשר  )שלא נדע ושלא נתנסה...(ומתסכלים באשפוז בבית חולים 
 מה כ"כ עקרוני בפתיחת וריד??? ש???מה יבבית חולים!!! לא זזים לפני זה...  

כי... כי בית חולים נועד כדי לטפל בחולה... וכל הגישה שלנו לגוף של החולה זה רק דרך הוריד!!!! 
אם ח"ו תהיה פה איזושהי התפתחות שלילית ורק אז אנחנו נזכר להתחיל לחפש וריד... שה' 

ת בחיים... לכן לפתוח וריד זה התנאי ישמור... עד אז אנחנו עלולים להפסיד דקות יקרות שעולו
הבסיסי ביותר בבית חולים!!! שים לב: עדיין לא עשינו בדיקות בסיסיות... עדיין אין איבחון מינמלי 

צריכה להיות גישה למטופל!!! זה הדבר הכי  זו גישה!!!!!מה יש לך.. אבל מה שכן חייב להיות... 
 פני הטיפול הרפואי...חשוב בבית חולים עוד לפני האבחון... ועוד ל

כל אחד שה' שלח אותו כאן לעוה"ז.. יש לו שליחות, יש לו תפקיד... יש אבחון  על אותו משקל:
 קודם כל: תפתח וריד!!!!!מסוים לאיזה מחלקה בעבודת ה' הוא שייך... אבל חכה... עוד לפני הכל... 

ראשון: תפתח וריד!!  לא משנה מה יהיה האבחון ולא משנה לאיזה מחלקה אתה שייך... דבר
תספק לרבש"ע גישה איך הוא חודר אליך!! תסביר כביכול לרבש"ע איך הוא מתקשר איתך... תן לו 

 דרך איך הוא מעביר לך מסרים... 
תבין: אנחנו כיהודים... באנו פה כדי לעשות רצון ה'... ממילא אני ואתה אמורים לקבל הוראות 

כשיו: מי אמור לדאוג ל"ספק" הזה?? מי אמור להיות שגרתיות מהרבש"ע מה צריך לעשות... ע
 אחראי לתקשורת הזו??

אנחנו!!! כן... אני מכיר יהודי דווקא ירא שמים... אבל הוא אף פעם לא שאל את הרבש"ע: מה אתה 
ית' רוצה... הוא אף פעם לא נתן את זכות הדיבור לרבש"ע להגיד באמת מה הוא רוצה ומה לא... 

אותך לעולם!!!! ה' רוצה ממך משהו!!! תאר לעצמך שהקב"ה רוצה להגיד לך סו"ס הרי ה' שלח 
איזו הערה בונה... תחשוב שהקב"ה רוצה להגיד לך שהוא רוצה איזה שינוי קטן... האם סיפקת 

 לספק גישה!  זה מה שנקרא לפתוח וריד!!!לקב"ה דרך איך להעביר לך מסרים שכאלו? 
ת שנים כאן בעולם... הוא עובד ה' ואכפת לו לעשות רצון ה'... היהודי הזה כבר חי עשרו אבל לא!!!

הכל בסדר... הכל  לא פתח וריד!!!אבל הוא אף פעם לא נתן לקב"ה את זכות הדיבור... הוא אף פעם 
זורם... אין מה לדון... אין מה לבדוק... אין מה לחשב מסלול מחדש... אל תפתח לי ורידים... אל 

ה מה שיש!!!! אני יודע מה שאני עושה וזהו... זה מה שנקרא בן אדם תחטט לי במוסכמות... ז
 שלא מוכן לפתוח וריד!!!!  

  מה קורה בחולה שלא מוכן לפתוח וריד בשום אופן???
אין בעיה... אתה כ"כ מתעקש לא לפתוח וריד... תחתום לנו שאתה לוקח אחריות על עצמך.. ואז 

ואי אפשר לדעת מה יש לו... כי הוא לא מסכים  בשלב מסוים המדדים מתחילים להשתולל...
לפתוח וריד... גם א"א לאזן את המצב כי... כי הבן אדם לא נותן לחדור אליו... ואז פתאום יש 
קריסת מערכות והוא מאבד את ההכרה ו... ומזעיקים טיפול נמרץ ואז!!!!! פותחים וריד ונאבקים 

 על חייו... ונקווה שהם יצליחו... 
 הפשט בגמ': כל המתלוצץ באים עליו יסורים!!! זה בדיוק

מה פירוש כל המתלוצץ??? מה... כל אחד שהוא טיפה עליז ויש לו קצת בדיחות... אז זהו... הוא 
חוטף יסורים?? חלילה!!!! כל המתלוצץ הכוונה היא שאצלו הכל בזרימות... הוא זזזורם... גם 

הכל בשליטה... הוא אחד כזה שלא עושה עסק...  כשיש קורונה ומצב קשה... הכל אצלו בקליינע...
אבא שבשמים רוצה משהו!!! אבל המטופל מתעקש לא לתת גישה!!  ותכל'ס... הרבש"ע מדבר!!!!

הוא לא מוכן לפתוח וריד!!! כל איתות שהקב"ה שולח... כל עירוי שהקב"ה רוצה לספק אין... אין 
דם ו... והוא לא מספק לקב"ה את הגישה?? גישה!!! מה קורה כשהקב"ה רוצה להעביר מסר לבן א

אז אין ברירה!!! באים עליו יסורים... יסורים זה כבר קריסת מערכות... בן אדם שכבר באים עליו 
יסורים... החיוך המזופת שלו לאט לאט נמחק... והוריד לאט לאט נפתח בסיטואציות כאובות... 

רגועה.. יכולת לבא לכאן בריא ושלם... היית  וכ"כ חבל!!!! הוריד הזה יכל להיפתח ממזמן באוירה
פותח וריד.. היית מקבל תוצאות... היית מבין שצריך לעשות כמה שינויים בהרגלים והכל היה 
מסתדר... למה חיכית לקריסת מערכות??? הקב"ה בסה"כ רצה להעיר לך  הערה בונה... אם היית 

 פותח וריד.. שומע מה צריך לתקן... וממשיך הלאה...
מה זה שובבי"ם?? זו תקופה שבה אנחנו יוזמים חזרה  זו בדיוק העבודה של שובבי"ם!!!

בתשובה!!! במילים אחרות: אנחנו יוזמים בדיקת דם שגרתית!!!!! אנחנו פותחים וריד כדי לבדוק 
האם הכל בסדר... רבש"ע... אני לוקח בחשבון שאתה רוצה ממני משהו... כי בשביל זה אני פה... 

לא בטוח שאני יודע מה... לכן אני פותח וריד!!! אני פותח את הלב... עושה חשבון הנפש... והיות ו
מנסה לחשוב מה יכול להיות... מנסה לחשב מסלול מחדש... ואחרי שאני כבר פתחתי וריד... כאן 
זה מתחיל לנסוע לבד... הבא ליטהר מסייעין אותו... אחרי שאני פתחתי פתח... פתחתי וריד... 

"ה כבר יכוין אותי ויישר אותי למסקנות הנכונות... מכאן ואילך נאמר: לא עליך המלאכה הקב
 לגמור... אבל העיקר לפתוח וריד!

--- 
 כלפי מה הדברים אמורים????

אנחנו כעת בסיומה או בעיצומה של תקופת הקורונה... מאוד קשה לצפות מה העתיד טומן 
! זה ללא ספק!! ולכן זה לא כ"כ משנה האם אנחנו בחובו... מה שבטוח... ה' רוצה פה משהו!!

לקראת הסוף או לא... דבר אחד ברור: ה' רוצה להעביר מסר!!! וכשה' רוצה להעביר מסר... מומלץ 
לנו לרוץ מהר מהר ולפתוח לו וריד... כי אם לא אז חבל... מי יודע כמה זמן נצטרך עוד לסבול עד 

 שנבין עניין...
תאר לעצמך שהקב"ה רוצה שביבי יפסיק להכריז שוב ושוב את  יצה:אני אתן לך דוגמא מלח

המשפט המטופש הזה: אנחנו ננצח את הקורונה!!! תנסה לחשוב מה יצטרך ח"ו לקרות בשביל 
שביבי יפסיק לחזור על זה שוב ושוב??? שה' ישמור ויציל.. שלא תבין... אני לא מדבר מוסר... אני 

שנות מה יצטרך לקרות כאן בשביל שביבי ירים ידיים ויודה אצבע כעת מדבר פוליטיקה!!! תן לי פר
 אלוקים היא...??? שה' ירחם... שנה שלימה של קורונה מאחרינו והוא עדיין בכלל לא בכיוון הזה... 

אבל אבא שבשמים מחכה  ממש לא!!!!תהיה רגוע... הקב"ה לא מחכה לביבי...   אז זהו שלא!!!
אנחנו נבין שהוא פה!!! והוא דופק על השלחן והוא רוצה משהו... לנו...  אבא שבשמים מחכה ש

נו... כמה?? גם ה' ישמור ויציל... אמנם נקווה שקצת פחות זמן   נו... כמה זמן יארוך לנו???

 נו... אז מה צריך לעשות??מביבי... אבל גם לנו זה אורך די הרבה זמן.. 
 ות טוטאלית... לא לחכות לקריסת מערכ הגיע הזמן לפתוח וריד!!!

--- 
בבקשה... המלצה בעלמא: השבוע  רוצה קורס מעשי מזורז איך לפתוח וריד???

הקרוב!!!! שבוע אחרון של שובבי"ם... תפנה לעצמך יום... ותכנס  לחדר עם כמה דפים 
ועט... תסגור את הפלאפון... תצטייד עם קצת אוכל... תנעל את הדלת מבפנים ותתיישב 

מה...?? לא יודע כמה... כמה זמן שזה יארוך!!! מה שבטוח אני לא שם כמה שעות... כ
)תצטייד עם סידור במידה ועוד מעט שקיעה ולא הספקת לסגור את כל יוצא מכאן בלי מסקנות!!! 

תשב בינך לבין עצמך... ותדבר עם עצמך!!!!  הפינות... מקסימום תתפלל ביחידות לצורך העניין...(
נה!!  ה' מדבר איתי!!! ברור שהוא מדבר איתי!! כי סו"ס גם לי אני כבר שנה שלימה בקורו

נו... כעת מה אני יכול לעשות?? מה  )חוץ מזה שצריך שיהיה אכפת לי מאחרים(לא טוב כעת!!!!! 
יכול להשיב  -בשליחות שלי -ה' מצפה ממני?? מה השליחות שלי בעולם?? וכיצד אני

שנה שלימה של קורונה שווה יום אחד כזה  שב!!!! שב על זה!!!חרון אפו של הקב"ה?? 
 של פתיחת וריד יסודית ורצינית!!!! -של ישיבה רצינית

אני עכשיו פותח לה' וריד... ה', אנא ממך, תגלה לי מה אני יכול להתחזק?? במה אני  
צריך לחזור בתשובה??? אני פתוח לשינוים... הוריד כבר פתוח... עכשיו!!! אם אתה 

)אבל אל תקח את זה כחוק פרה אדומה... זו רק המלצה להמשיך עם הקורס...  רוצה... אני מוכן
  בעלמא(

כעת אתה יושב ומתחיל להעביר את כל סדר היום מול העיניים... תעשה רשימות 
אז הנה... תתחיל למנות  )כמו הגראפים המסודרים האלו של משרד הבריאות או הכלכלה(מסודרות... 

מין של הדף תכתוב את כל שעות היממה כמו ביומן של לוח את הסדר יום שלך..  בצד י
... וליד כל שעה תכתוב מה אתה עושה בשעה הזו... אחרי 75 77 78 0 0 4זמנים... 

שסיימת תעשה עיגול גדול ותתחיל לפצל את הפיצה.. כמה אחוזים מהיממה אני ישן?? 
? תבדוק כמה שבע? כמה אני אוכל?? שעתיים? כמה מתפלל? שעתיים... מה נשאר?

שעות ביום אני מתבטל!!! ו... ובא נעשה עם זה משהו... בא נראה מה אפשר לעשות עם 
זה...          הלאה... עוברים לגרף הבא... תחומי התעניינות!! הרי המחשבה שלי רגע אחד 
לא נחה... נכון?? כל הזמן אני חושב... מה אני חושב?? מה שמעניין אותי... ובכן: מה 

אותי ביום שגרתי?? מה תופס לי את הראש לאורך שעות היממה?? תנסה לחלק  מעניין
ובכן: טרדת  )לטובת העניין הייתי ממליץ לעשות את הגרף הזה ביחס לשבוע ימים...(את זה לאחוזים... 

פרנסה... כמה אחוזים מהשבוע זה תופס לי את הראש?? הלאה... כמה הנהנתנות של 
... מתחשק לי... מתאים לי... בא לי בטוב... אהבתי... כמה החיים תופסת אצלי?? הבא לי

זה תופס לי את הראש בשבוע ימים?? הלאה... פוליטיקה חרדית... כמה מעסיקה 
אותי?? "מה יגידו" כמה ממלא לי את הראש?? כעת תפתח את הפלאפון לרגע... 

את זה... ותעשה סיכום כמה שעות צברת מול קוי המידע בשבוע האחרון?? תרשום גם 
ואחרון חביב... כמה תורה ועבודת ה' מעסיקה אותי בשבוע... כמה אחוזים?? תעשה מזה 

 שוב פיצה... ותחלק את זה לפי אחוזים...
וכן הלאה וכן הלאה... תעשה סקירה כללית על עצמך... על החיים שלך... מה אני עושה כל 

שתגמור את זה... וקבלת היום... איפה אני מבלה ואיפה הראש שלי משוטט... ואחרי 
לכה"פ איזה מפה מינימלית מה אני עושה... כעת תשב מול המסמכים ותנסה לחשוב איך 

 אפשר להתייעל... לחשוב איך ה' היה רוצה לראות אותי יותר טוב... 
אתה רוצה עוד כמה מסמכים??? ובכן: תעשה כמה עיגולים אחד בתוך השני... עיגול אחד גדול גדול... בתוכו 

יגול יותר קטן... בתוכו עיגול יותר קטן... עד שהעיגול הקטן ביותר יהיה בגודל של משמש... בעיגול הקטן הזה ע
תרשום את המעגל הכי קרוב אליך... את הנפשות שהכי הכי קרובים אליך... אם אתה נשוי אז האשה והילדים... 

כעת נעבור לחישוק הבא... למעגל האחד יותר רחוק  יום...()ואם אתה בחור, אז אלו שאתה פוגש אותם נניח יותר משעתיים כל 
ממך... מי זה?? מי נמצא במעגל האחד יותר רחוק ממך?? זה כבר עניין שלך... בקיצור: תעביר לנגד העיניים 
שלך את כל האנשים שאתה מתחכך איתם.. ותרשום כל אחד במעגל שלו... בשביל מה זה חשוב?? דבר ראשון: 

בדרך כלל החשבון נפש העיקרי שלנו בבין אדם לחבירו הוא מול האנשים שבמעגל הכי קרוב  כדי להתמקד!!!!
אלינו... לכן חשוב לסנן ולהצביע מי הם הדמויות שהכי קרובות אלינו... כעת תתחיל לחשוב אחד אחד... איך 

 אתה איתם... האם יש משהו לשפר וכו'... האם יש משהו לא בסדר... וכו' וכו' וכו'... 

 אם יהיה ביקוש ניתן יהיה לעשות עוד כמה כאלו מפות וגרפים... 
עכ"פ בשביל מה אני מביא את הרעיונות האלו?? זה בשביל אותם אלו שטוענים... כן... 
צריך לעשות חשבון נפש... אבל אני לא יודע איך ומה... ומאיפה להתחיל.. אז הנה... 

עצמך עם דף ועט ותנסה לשרטט את  הבאתי לך כעת חוברת עבודה... קודם כל תשב מול
עצמך... אחרי שתראה את עצמך במראה... כעת כבר יהיה לך מאוד קל לזהות מה אפשר 

 בקיצור: חשבון הנפש צריך לעשות וחייבים!!! אי אפשר שלא!!!! לעשות... 

)לא אנחנו נמצאים בתקופה קשה שככל הנראה לא היתה מזמן מלחמת העולם השניה... 
ת המשפט הזה... כי אני לא חי מאז... אבל אומרים את זה אנשים שכן אני אמרתי א

ומותר לנו לזוז מילימטר!!!! מותר לנו להבין שה' רוצה שנחזור בתשובה... ואוי  יודעים(
 ואבוי אם תגמר הקורונה ואנחנו נשאר על אותה בלטה!! זה הכי גרוע!!! 

 ומיין!!!שעצרות התעוררות "יעשו לו את זה" הוא מד ומי שחולם
 שהרבנים יגידו מה צריך להתחזק... שימשיך לחכות... מי שמחכה
 את הצדיקים שיעוררו אותו... שילך לישון...  מי שמכבד

אדוני היקר!!!! אם האדם לא יעורר את עצמו מה יועילוהו המוסרים... אנחנו צריכים 
יל לעשות לשבת מול עצמנו... להתיישב על כסא!! מול שולחן! עם דף ועט!! ולהתח

שיעורי בית... ולנסות להסיק מסקנות... ואני אומר לך מניסיון אישי... אם תעשה 
סקירה מהסוג הזה שהזכרתי ולאו דווקא... ותקבל תמונה כללית על האישיות שלך 
ועל מה שאתה עושה... כבר לא יהיה לך קשה לדעת מה ה' רוצה ממך... מניסיון... 

יגידו לי את המחדלים שלי... הם רשומים על הקיר!!!  בינינו... אני לא צריך שהרבנים
 אני רק צריך לשבת מול עצמי... זה הכל!!! וקדימה... יפה שעה אחת קודם... 

בא נפתח וריד לכה"פ למען כ"כ הרבה יהודים שמחוברים כעת לעירוי... למען כ"כ 
למענם הרבה יהודים ששוכבים כעת בבית חולים ומחוברים לצינורות... מותר לנו 

 לפתוח וריד!!!! בהצלחה... 
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 על הפרשה פנינים
 

 )כ, י( א תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריךל
 מה ראתה התורה דוקא בדבר זה מתוך כל עשרת הדברות, להאריך כל כך ולפרט מי ומי אסור במלאכה בשבת? יש להבין

 ויש לומר, כי בכל אחד מהם יש סבה מיחדת שבלעדיה היה מקום לפטר.
לומר שמתרים במלאכה בשבת, ולכן פרטה תורה שאם עושה על דעת אביו הוא  הקטנים, שהיה מקום הבנים  -בנך ובתך 

 .(שער הציון סימן של"ד, נ"ד)אסור מדאוריתא 
ב מיתה  יתרים במלאכה, ואדרבה, על האדון לתת להם לעבד, כי הלא גוי ששבת חיומקום לומר שמהיה  -עבדך ואמתך 
 , לזה אמרו שאין לעשות בהם מלאכה.(סנהדרין נ"ז ב')

 לנו דין שביתת בהמתו, ובפרטי הדינים בשלחן ערוך סימן ש"ה.לחדש  -ובהמתך 
והיה מקום לומר שמתר בעשית מלאכה בשבת, כי יש סברא 'שלא יאמרו (יבמות מ"ח ב') גר צדק הינו  -וגרך אשר בשעריך 

, והרי כשהיה גוי  אביו הגוי) (שמצינו ברמב"ם פ"ה מממרים שמסברא זו חיב הגר לכבד אתבאנו מקדשה חמורה לקדשה קלה' 
ו יורש בקדשה ומתר לו לשבות, ולזה כתבה התורה בפרוש  יהיה אסור לשבת ממלאכה, כי גוי ששבת חיב מיתה, ואיך עכש

 שגם הוא אסור במלאכה.
לחן  ולחבור הספר 'שונה הלכות' הגאון רבי אלעזר צדוק טורצין זצ"ל. על הש תפוורבנו בשמחה יחד עם רעו וש פעם השתתף

 בקבוק משקה שהיה סגור בפקק, ורבי אלעזר צדוק נסה לפתח את הבקבוק, אך לא הצליח. דעמ
נטל רבנו לידיו את המקשה, ובקש שיביאו לו כלי כבד כמו פטיש. הביאו לו, ודפק קלות על הפקק והנה מיד בקלות סובבו  

 את הפקק והוא נפתח.
רשת בשלחן ערוך בהלכות שבת... בסימן שי"ד ס"ד: ברזא הלכה התפלא הגרא"צ על 'המופת' נענה לו רבנו: זוהי הלכה מפ

מפרשת בשלחן ערוך בהלכות שבת... בסימן שי"ד ס"ד: ברזא שבחבית ואין אדם יכול להוציאה, מתר לקח ברזא אחרת 
 ולהכות באותה ברזא לצרך לשתות יין בשבת. הרי מפרש, שאם מכים על הברז/הפקק, מיד אפשר להוציאה.

 (שבענו מטוביך)  
 

 יתרופרשת  417 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לזכות ולברכה
 

 ראובן בן זהבה
 נעמי ברכה בת נאוה ליאורה

 

 בתושח"י שיזכו לרפו"ש

  ('כ' ב) ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי 
נביא עובדה קצרה 'על קצה המזלג' אודות הכיבוד אב

 הנפלא של רבינו כלפי אביו זי"ע: 
ילות יעקבבשנותיו האחרונות של רבינו מרן בעל הקה

זי"ע, היה רבינו שליט"א מקפיד מידי בוקר לצעוד אחרי
 תפילת ותיקין לעבר ביתו של אביו מרן זצ"ל.

הסטיפלר זצ"ל, שבאותם שנים כבר לא היה בכוחו לצאת
לבית הכנסת לתפילה בציבור, התפלל בביתו, ורבינו
שליט"א היה מגיע כל בוקר כדי לדרוש בשלומו, ולסייע לו

 פילין, כשגמר להתפלל.בקיפול הת
למרן זצ"ל היו די משמשים, ולא היה צריך עזרה בדיוק

רבינו החזיק במצות כיבוד אב, -מבנו שליט"א... אבל הבן 
ולא עלה על דעתו לבקש מאחר שיעשה את הפעולה

 הקצרה הזו. הוא לא ויתר על זה אף יום.

 10את המדרגות הללו עלה רבינו מידי בוקר לקיים מצות כיבוד אב: רבינו עולה ברחוב רשב"ם 
 ).©כל הזכויות שמורות©(                                                              (לצידו רבי משה כהן, שכן לבנין)

 יפה מראה

 לזכות התורם
 וסייעתא דשמיא  לברכה והצלחה

 לזכות ולרפואת 
   בלומהבן  יוסף יעקבסבי ר' 

 לרפואה שלמה
 ולבריאות איתנה 

 יישר כח גדול ברכת 
 דותחלכל שולחי התמונות המיו



  
  הפרשהעניני מ

  
  

  חקר תרקמדבר ש
לו שניצלו את העובדה שנותן לאנשים להכנס  סיפר רבינו פעם גנבו מהחזו"א שעון זהב, [שקיבלו מאחד] ומאד חרה

ואח"כ מצאו את  שיבדקו לראות מי לקח השעון. ואמר החזו"א שסוף הגנב לא יהיה טוב, יתו הפקר. ביקשלביתו וב
  הגנב הרוג.

  
מגוי ורצה לגנוב את הגוי, מה עשה אמר לגוי  סח רבינו, בשם המגיד מדובנא משל לאחד שקנה הרבה שקים של תבואה

נספור כל המטבעות  תבואה אתה נותן לי, כנגד כל שק שתרים אני אתן לך מטבע ביד ואח"כ אני לא יודע כמה שקי
והגוי הסכים והיהודי שלשל לידו כנגד כל שק, מטבע, שהגוי  אבל! תדע שאני סומך עליך ואיני יודע מנין המטבעות,

ב אבל לא אמר מילה, וכך הרויח גונ לא שלו ביד שלו, כמובן גנב כמה מטבעות לעצמו, והיהודישם לב שהוא ראה מטבע
גונב מצוות מהיצר  מסביר המגיד מדובנא, שגונבים מצוות בלי שישימו לב. שאדם-מצוות הרבה כסף... זה נקרא לגנוב

  מצוה. הרע שלו ובלי שישים לב חוטף עוד מצוה ועוד
  

  כבד את אביך ואת אמך
  

אומר: שיקבל על עצמו דבר אחד שלא יעבור עליו,  ,כשבאים לפני רבינו עם נער בר מצוה, ורוצה לקבל על עצמו קבלה
בון מי שייחד לו מצוה ולא  כיבוד 'אב ואם'. על פי הירושלמי קידושין כב ב' אמר רבי יוסי בי רבי והציע כיבוד מצות

זה י ר לקיים כל הזמן, ואמר רבינו שע"עוקבן כגון כיבוד אב ואם. שזה אפש עבר עליה מימיו מה אית לך אמר רבי מר
  המצוות. לבאם יש אבא טוב שילמדו קיום כ יקיים נמי שאר המצוות, ושאלו לרבינו למה? ואמר שהתכוין לומר

  
  

הוריו כך בניו יתנהגו עמו, וזה מהדברים  כיבוד אב ואם מהדברים שנפרעים גם בעוה"ז, וכמו שהאדם מתנהג עם
  ואם. יוחדים בכיבוד אברבינו אומר שבדוק ומנוסה כל גדולי ישראל היו מ שרואים גם בזמנינו.

  תודה)ת מנח(
  

  חכמת הגרפולוגיה כוחה יפה לגויים
נש... אנשי  וף שראה משה רבנו "... תחזה... בדיוקנא דברהפרצ בזוהר פרשת יתרו על הפסוק ואתה תחזה, לגבי חכמת

נשא לאינון דרוח  בשרטוטיהון, דאלין אינון סימנין לאשתמודעא בהו בני אמת חמש בשפוון, שונאי בצע שית בידין
  .חכמתא שריא עלייהו"

  שורש בחז"ל? בעולם הגדול התפרסמה חכמת הגרפולוגיה, על פי כתב יד של האדם. האם יש לכך
שהוא גם כן כך וכו'. היתה אשה  ו חכמה שיש בה הגיון, כגון שעל פי כתב מפוזר במידת מה יודעים את תכונתוז

מרן מלך המשיח, הג"ר משה סאלוויציק זצ"ל החזיק את עצמו שיודע  משוגעת שכתבה מכתבים להחזון איש לכבוד
 ]מגורי החזון איש כתובת -כתב על המכתב לא את המכתב עצמו אלא רק את ה[והראיתי לו את הכתב שלה  בחכמה זו,

חכמה זו כוחה יפה לגויים ואצל יהודים זה לא  ואמר על פי הכתב: או שזה משוגע או אדם גדול. אבל לעניינו, כל
  תורה משנה את פעולותיו. מוכרח, כי אף שטבעו כן על ידי

זו ראיה  האם זה נכון והגון? בת שיש לה מצבים פעם שמחה ופעם לא, ואביה רוצה לתת כתב יד שלה לגרפולוג
אבל בבני ישראל יתכן שזה כתב ידו שנשאר  ואסמכתא חלשה. כי לגבי הגויים שלא משתנים, הכתב הוא כראיה,

  להשתנות, והכתב נשאר כפי שהיה. מקודם, והוא כבר השתנה, כי יכול
ולהכיר את תכונות (להכיר אותו טוב יותר  מנות אחרת, כאשר שאלו את רבנו אודות סיוע לטיפול בפלוני, האם כדיבהזד
שאין בכך ומועיל בדרך זו והאם יש בזה סתירה לתמים תהיה, הסכים רבנו  דע, אפשר ללכת לגרפולוג שיו)ד שבוהיסו

דבר אין בכך סתירה לתמים  ובעיקרו של ]ועי' רמב"ן בראשית ה' ב'[בזוהר הק' ואמר כי למושג עצמו יש מקור  איסור
  .)ור, לא כל פעם הם יודעים את האמתאבל כאמ(לחכם בתחום הזה  תהיה עם ה' אלוקיך, כי כמו שהולך לרופא, הולך גם

  
  אנכי ה' אלוקיך

רבי בינוש זצ"ל אמרה, כי מעולם  ןהרבנית פינקל אשת חבר להגאוכון: רבנו אישר את הסיפור דלהלן ואמר כי הוא נ
למה לא  -עשו כך וכך, שאם היו עושין היה נהיה אחרת, אז כעס ואמר  מדוע לא -רו לא כעס החזון איש, ורק אם אמ

  .למה לא עשו -סיבב שלא יעשו, אם כן איך אומרים  עשו כי ה'
  נפשו. למדנו והשכלנו מתי החזון איש כעס, ומה הוציאו משלוותו הטבעית ועדינות

  
הספיקו לתת את התרופה כמו שצריך,  מה שנים, באופן שלארבנו נכנס לניחום אבלים, והאבל דיבר: בתי נפטרה לפני כ

נגזר על האדם מתי ימות, ובסדר עולם הדבר מלמד משהו אמר לו רבנו:  ועתה אשתי נפטרה גם כן באופן כזה, האם
  שיש בזה שייכות. שנגזר על כל אחד כמה פסיעות יפסע וכמה דיבורים ידבר, ולא צריך לחשוב כנ"ל מובא

חתונת בנו התנדב בחסד לקחת את כל  חות חיזוק לאחר טרגדיה שהתרחשה בפטירתו של... שאחרינקראתי לומר שי
אין אפשרות לדבר איתם אודות תורני בו מתאספים יהודים מתחזקים, ו יוצ"ח של מחותנו לביתם ונהרג, וישנו מקום

 תדבר על אמונה. בתורה, כי הם לא הגיעו לכך כלל, על מה כן לדבר? ההתמד
  כל משאלותיך)(

 
   

 

  
  

  
  


