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"עדיין מתנגן באוזני קול לימודו הנעים של אבא, היושב ליד הסטנדר 
סמוך למיטתי, ומשנן את דוי הגמרא - הן בערב בשובו מן ה'כולל' והן 

באשמורת הבוקר, כשרק קולו מור את הדממה. אבא היה זה ש'הצליח' 
להרדים אותנו מידי ערב: כששב מן הכולל היה מוצא אותנו בחדרו – 

חדרנו, מקוצים על המיטות ועל  המזרנים"... 

זכרונות ילדות מבני ביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

מאת: ר. צביון 

"ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל" )שמות י"ט, ג'(

דירתם השלישית של אבא ואמא, ברחוב רשב"ם 23 שבשיכון 'חזון 
איש' - הדירה שבה מתגורר אבא עד היום - היא הדירה שבה עברנו 

את שנות ילדותנו, וממנה יש לי זיכרונות רבים.
עד השנים האחרונות היתה הדירה בת שני חדרים בלבד- חדר אחד 
שימש כחדר הורים, והחדר השני, הנקרא 'חדר הספרים', היה 'רב 
שימושי'- הוא היה ה'סלון'; הוא היה חדר הלימוד של אבא; הוא היה 
חדר הילדים, ולמעשה הוא היה כל הבית... בחדר הלא- גדול ישנו 
מרצפת  בו  נותרה  לא  והסטנדר  השולחן  ובתוספת  ילדים.  שישה 
והול קטנטן, שאף אותו  פנויה. מלבד שני החדרים היו מטבח קטן 
למד  כשאבא  השתמשנו  שבו  קטן  שולחן  בו  היה  תום:  עד  ניצלו 

בחדר הספרים, ובלילה ישנו שם שני ילדים.
בבית זה גדלנו כולנו – חנה ע"ה, לאה, אברהם ישעיהו, אני, שלמה, 

ברכה, דינה ויצחק שאול- ומעולם לא היה צר המקום בביתנו.

זיכרונות נעימים
הצפיפות הגדולה לא העיבה על שמחת החיים בבית, אלא אדרבה, 
היא מהווה חלק מרכזי מזיכרונות הילדות הנעימים המלווים אותי 

עד היום.

עדיין מתנגן באוזני קול לימודו הנעים של אבא, היושב ליד הסטנדר 
סמוך למיטתי, ומשנן את דפי הגמרא - הן בערב בשובו מן ה'כולל', 

והן באשמורת הבוקר, כשרק קולו מפר את הדממה.
מן  כששב  ערב:  מידי  אותנו  להרדים  ש'הצליח'  זה  היה  אבא 
הכולל היה מוצא אותנו בחדרו – חדרנו, מקפצים על המיטות ועל  
קריאת  שקראנו  'מעריב',  שהתפללנו  מוודא  היה  הוא  המזרנים... 
שמע שעל המיטה ושהכנו מים לנטילת ידיים בשחרית, ולאחר מכן 

היה עורך הגרלה מי הראשון שיזכה לברך 'המפיל'.

המשך בעמוד 28

Yaakov Nahumi/Flash90
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דרך מחוכמת נוסות, להנחלת הקשר והחביבות אצל תלמידים, היתה כאשר 
לא אחת ביקש מתלמידים שנסעו לביתם לחו"ל לקנות לו דבר ולוני, בדרך 

כלל דברים של מה בכך, כמו עניבות וכדו'. תלמידים הרגישו שהם הולכים 
בשליחותו של ראש הישיבה וזה רומם אותם! היו כאלו שסיורו, שכל ימי 
'בין הזמנים' היו ברוממות, מכך שיש להם בקשה אישית ושליחות ממנו...

חכמת חיים ודרכי החינוך של הגאון רבי חיים ונחס שיינברג זצ"ל 

"ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה" )שמות י"ח, כ'(

רבינו היה קשור עם התלמידים בעבותות של אהבה. הוא דאג לגידולו 
וצמיחתו של כל אחד מהם, מתוך הבנה עמוקה בצרכי כל אחד ואחד. 
הוא היה גאון בלהבין את רגשותיו של הזולת, להכיר את צרכיו של 

העומד מולו, ולדעת איך להשפיע עליו בחכמה.
ארוכים  חדשים  לאחר  זה  היה  בצפון.  לנוח  נסע  הישיבה  מבני  אחד 
בהם למד בהתמדה והעמקה, והרגיש שתשש כוחו והוא חייב לצאת 
מהישיבה, כדי לפוש ימים אחדים. ואכן הוא נסע לכמה ימים, ונעדר 
מהישיבה באותו זמן. ראש הישיבה אהבו אהבת נפש ממש, לא היה 

שיעור שבו לא חיפשו, מדי יום שאל היכן הוא.
לאחר מכן, כששב לישיבה, שאלו רבינו: איפה היית? אותו בחור השיב 
שנסע כמה ימים להתאוורר ולנוח בצפון הארץ. אמר לו ראש הישיבה 
בגישתו האבהית:" אני מקפיד עליך...", ומיד הסביר את דבריו: "למה 
שמוכן  לו,  ואמר  חזר  דקותיים  לאחר  איתך?"...  אותי  גם  לקחת  לא 
הוא לסלוח לו על כך שעזב את הישיבה מבלי להודיע דבר, אך בתנאי 
אף  ולוקח  לי  מודיע  אתה  לצפון,  נוסע  שאתה  הבאה  "בפעם  אחד: 

אותי איתך למנוחה!...".
במקום שרבינו יגיב בחומרא על המעשה, ויעניש את הבחור, או אולי 
אפילו יוציא אותו מהישיבה על מעשהו החמור, דאג להעביר לו מסר 
הוא  אהבתו,  מחמת  ושדווקא  אבא,  כמו  אותו  אוהב  שהוא   - עקיף 
בעצמאות.  ינהג  ולא  בפעולותיו  אותו  ישתף  הבאה  שבפעם  דורש 
כך היתה דרכו: כשצריך היה להעיר או לתקן משהו, השתדל תמיד 

לעשות זאת בעקיפין בלי שהתלמיד ירגיש מבוזה. 
מביט  ראיתיו  השיעור,  באמצע  "פעם  כהן:  אליהו  רבי  הרה"ג  סיפר 
לא  שבחור  זה,  דבר  ממושכות.  בחלון  שמסתכל  הבחורים  אחד  על 
- הפריע לו מאד, אולם  מרוכז ומביט מחוץ לכותלי חדר השיעורים 
הוא לא רצה להלבין את פניו, לכן נשך את שפתותיו מכאב ושתק. 
בידידות  בחור  אותו  את  נוטל  ראיתיו  השיעור,  בתחילת  למחרת 
לשבת לידו. הבחור לא הבין על מה ולמה זכה לכבוד הזה, אולם אני 

הבנתי היטב!"...
ישיבת  ראש  גולדשטיין,  מרדכי  הג"ר  חיים',  'חפץ  מישיבת  תלמידו 
התפוצות סיפר: "היה בחור בישיבה שלא היה מגיע לתפילה. רבינו 

וכדו'  תירוצים  לו  יהיו  טבעו  שלפי  חשש  ואולי  לו,  להעיר  רצה  לא 
ומצא עצה: מפעם לפעם היה נותן לו ספר בסוף השיעור, שיעיין בו 
מחר  אותו  לו  להחזיר  יוכל  אם  מבקש  והיה  לו,  שהראה  ענין  באיזה 
יבחין'  'לא  ולקום, כדי שרבינו  נאלץ להזדרז  'לפני התפילה'. הבחור 

שהוא לא מגיע לתפילה, וכך התרגל יותר להגיע לתפילה...".
לפני  אותם  שהדריך  בצורה  ראו  התלמידים,  בנפש  הבין  כמה  עד 
שנסעו. חלקם הגיעו מבתים ואזורי מגורים מרוחקים בארה"ב, שלא 
מתגוררים בהם אנשים שמבינים יקרת ושגב לימוד התורה, ודאי לא 
יקרת הלימוד לשמה בלי כוונה להיעשות רב או ראש ישיבה. רבינו 
להתנהג.  צריך  אחד  כל  איך  ראה  הנפש,  בכוחות  העמוקה  בהבנתו 
היו שהדריך לנסוע תכופות יחסית, והיו שלא נתן להם כמעט לנסוע. 
היו שהדריך ללכת להתפלל עם בני תורה, גם כאשר המרחק רב, והיו 

שאדרבה, עודדם להתפלל עם האבא וכד'.
עשרות  ישיבה  וראש  תורה  מרביץ  תלמידיו,  מחשובי  אחד  מספר 
הורי,  לבית  לנסוע  שלא  ממני  וביקש  מגדרו,  יצא  "רבינו  בשנים: 
כאשר  וכך,  לבקרני.  פעמים  כמה  הגיעו  שהורי  בעובדה  ולהסתפק 

לפני פסח כמעט כל חברי נסעו - ממני ביקש להישאר. 
האחרונה  בפעם  כדאי!  לא  בשלו,  רבינו  אך  להתחנן,  "התחלתי 
שביקשתי ענה כך: 'אני חושב שזה ממש לא טוב עבורך לנסוע, אך 
אם אתה מרגיש מן ההכרח שתיסע, סע לשלום!'. כך היה שלוש וחצי 
שנים, באומץ רב, בעדינות ובנעימות, למרות אי הנעימות לעשות כך 
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לי  אין  הוא מסכם,"  לי. במבט לאחור",  טוב  לא  לתלמיד, ראה שזה 
ספק שהוא הציל את חיי הרוחניים בזה. לפי הנתונים שלי, לא הייתי 
זוכה להיות מרביץ תורה לו הייתי חוזר. וכל זאת הוא ראה כאמן פדגוג 

מראש"...
תלמידים  אצל  והחביבות  הקשר  את  להנחיל  נוספת  מחוכמת  דרך 
או  לחו"ל,  לביתם  שנסעו  מתלמידים  ביקש  אחת  לא  כאשר  היתה, 
בדרך  אלמוני,  או  פלוני  דבר  לו  לקנות  לחו"ל,  לגמרי  שנסעו  לכאלו 
וכדו'. תלמידים הרגישו שהם  כלל דברים של מה בכך, כמו עניבות 
כאלו  היו  אותם.  רומם  וזה  הישיבה,  ראש  של  בשליחותו  הולכים 
'בין הזמנים' היו ברוממות מכך, שיש להם בקשה  שסיפרו שכל ימי 

אישית ושליחות ממנו.

"הלא הוא כבר ממש אדם גדול!"
כחלק מדאגתו לגדל את התלמידים ולרוממם, פעל להרים את קרנם 
בעיני בני משפחותיהם. כאשר הגיעו הורים לבקר את בניהם בישיבה 
הישיבה.  בני  כל  אצל  כך  הבן.  בשבח  מפליג  היה  אליו,  נכנסים  והיו 
- היה מציג  ובן עליה  אולם בפרט כאשר המדובר היה בבחור מצוין 

בפניהם את בניהם על שלל מעלותיו. 
פעם נסעו הורים לרבינו וביקשו ברכה, ענה רבינו ואמר להם: "איזו 

ברכה אתם צריכים, כשיש לכם אוצר כזה בבית?"... 
תלמיד נכנס עם קרוב משפחה לשאול שאלה, פנה רבינו לקרוב ואמר 

לו: "רצוני שתדע, לו היתה לי בת, הייתי לוקח את קרובך לחתני!"...
עם  ונכנס  מטרסדורף,  לקרית  לשבת  הזדמן  התלמידים  אחד  אבי 
בנו להתפלל אצל רבינו במנין ליל שבת. כידוע בשבת לא דיבר. אך 
רבינו בכל זאת לא יוותר להביע אהבתו והערכתו לתלמיד. הוא נשק 
לאב בחום ועשה בידו תנועות עד כמה הוא מאושר מתלמידו. כמובן 

שהאב יצא מביתו שמח וטוב לב, שרבינו כה אוהב את בנו.
אליו  נכנסו  לישיבה,  הוריו  באו  שכאשר  מספר,  התלמידים  אחד 
להתברך. הוא שבחו בפניהם שהוא חביב לפניו כבן, ותוך כדי שדיבר 
של  התרגשותם  את  לתאר  צריך  לא  מצחו.  על  ונישקו  קם  איתם 
ההורים שהרגישו שרבינו נוהג איתם כמשפחה של ממש... רבים מהם 
נקשרו עמו בלב ונפש, וניצלו את הארת הפנים שלו להתייעץ איתו 
נישא  וגם שנים אחרי שהבן  בכל ענייניהם המשפחתיים והעסקיים, 

ועזב את הישיבה - המשיכו את הקשר איתו.
כך גם נהג כשנכנסו למעונו אברכים ת"ח מבני הישיבה בחג ומועד עם 
רעיותיהם. הוא היה פונה לאשה ואומר לה: "את מכירה את בעלך? 
את לא מכירה! הוא הלא ממש תלמיד חכם!". ולאחרים אמר:" הוא 
כבר ממש אדם גדול"!. הכל כדי שהאשה תעריך את בעלה, ותסייע 

לו בהמשך שקידתו בלימוד התורה.
שלימים  האברכים,  מחשובי  אחד  של  לביתו  להתקשר  טרח  פעם 
ולומד  יושב  שבעלה  לאשתו  אמר  הוא  חשוב.  תורה  מרביץ  נעשה 
בהתמדה נפלאה. "תשתדלי" – הוא הוסיף – "להסתדר כמה ששייך 
בלעדיו, ותדעי שכאן אולי זה קשה להסתדר בלי הרבה עזרה, אולם 

לעתיד לבוא בעולם הנצח, אף אחד לא יכול לתת לך חיים כאלו!"...
היתה  ההלכה  שאלה.  לשאול  האברכים  אחד  אשת  נכנסה  פעם 

יאמר זאת תרד קרנו של בעלה  והוא חשש שאם  מפורשת בשו"ע, 
באיזה  שמביא  תשובה'  'דרכי  פתח  הוא  פתרון:  מצא  הוא  בעיניה. 
'דרכי  בעיניו שת"ח כמוהו שכח  והוסיף שפלא  זו,  סעיף קטן הלכה 
תשובה' בסימן זה סעיף זה, שמזכיר הלכה זו. במקום לזלזל בבעלה, 
יצאה בהבנה שבעלה ת"ח כזה, שרבינו סבור שפלא עליו ששכח ס"ק 

ב'דרכי תשובה'...
פעם נוספת, כשנכנסה אשתו של אחד הת"ח בישיבה לבקש ברכתו 
שיתפלל,  מבעלך  "תבקשי  לה:  ואמר  והוסיף  בירכה  מסויים,  בענין 

הוא תלמיד חכם ותפילתו עושה רושם!"...

להשאר בלימוד
להמשיך  שנישאו,  לאחר  גם  הישיבה  בני  את  והדריך  ליווה  הוא 
בעלייתם ובצמיחתם עד שייעשו תלמידי חכמים. תמיד היה מתעניין 
בלימוד.  ולהישאר  היצה"ר  תעתועי  כל  על  להתעלות  איך  ומייעץ, 
סיפר אחד מאברכי הישיבה, בן חו"ל, שפעם נתבקש למסור שיעור 
עם  מיד  הראשון  השיעור  על  היה  המדובר  קירוב.  של  בישיבה 
קבלתם לישיבה, והיה צורך לחמם את ליבם לאידישקייט. היו ביניהם 
למלאכת  התמסר  אברך  אותו  ולרביע.  לשליש  למחצה,  מסופקים 
הקודש, מבוקר ועד חצות לילה היה איתם, והצליח במלאכת הקודש 
בצורה יוצאת מגדר הרגיל, עד כדי כך שכמה וכמה משפחות החזיר 

בתשובה, היה בקשר איתם והדריכם.
כל אותה העת היה מי שהעיר לו, שלמרות הצלחתו הגדולה, הוא צריך 
לשאול שאלת רב האם לכך נועד? הלא הוא אברך צעיר, ויכול הוא 
להשקיע את עצמו בלימוד. הגיע הלה לרבינו. רבינו שמע היטב את 
השאלה, והורה לו חד משמעית לחזור לכולל. הלה היה מופתע, רבינו 
הסביר לו באורך רוח, שלמרות שאכן הענין גדול, אך אין גדול ונשגב 

רבינו שמע היטב את השאלה, 
והורה לו חד משמעית לחזור 
לכולל. הלה היה מוותע, רבינו 
הסביר לו באורך רוח, שלמרות 
שאכן הענין גדול, אך אין גדול 
ונשגב עבורו מלגדול בתורה. 
בתוך הדברים הזכיר הלה גם 
את העובדה שזו ורנסתו. עצרו 
רבינו: "אתה רבי לתלמידים, 
איוה מידת הביטחון?"
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עבורו מלגדול בתורה. בתוך הדברים הזכיר הלה גם את העובדה שזו 
פרנסתו. עצרו רבינו: "אתה רבי לתלמידים, איפה מידת הביטחון?".

ולימים  עצום  שטייגן  עשה  'מיר',  ישיבת  בכולל  ללמוד  נכנס  הוא 
נעשה כלי קודש באחד הכוללים החשובים...

מאידך, תלמידים שראה אותם ראויים ומוכשרים להרבצת התורה - 
דחף מאד לכך, ופעם סיפר שבטבעו ואופיו היה שקט ומופנם, ולא 
נאלץ  זו,  החלטה  ביצוע  ולשם  תורה,  להרבצת  מתאים  עצמו  ראה 
תלמידים  אותם  את  לכך.  עצמו  שחינך  עד  לטבעו  בניגוד  לעשות 
בימים  בפרט  מיוחדת,  והתעניינות  במסירות  ליווה  לכך,  שכיוון 

הראשונים.
הקבוע  השיעור  נוצר  התלמידים,  עם  ששמר  זה  מופלא  קשר  מכח 
שהיה מוסר אחת לשבועיים בבני ברק, לתלמידיו במרכז הארץ. מכח 
במשך  עצמו  הטריח  בהעמדה,  להרבות  הרבה"  תלמידים  ה"העמידו 
עשרות שנים למסור את השיעורים. יחסו אל שיעור זה לא היה יחס 
בכל  השיעור  את  מלומר  לעולם  כמעט  החסיר  לא  הוא  בכך.  מה  של 
עת ובכל מצב, חורף וקיץ לא ישבות, אפילו בזמני חולי או חולשה, כמו 
בתקופת מלחמת המפרץ, כאשר מפעם לפעם נחתו טילים על אזור 
המרכז - הגיע למסור את השיעור. אפילו כשישב על אחיו הג"ר שמואל 
זצ"ל התלבט האם לנסוע, כי היה סבור שזה ביטול תורה דרבים, לבסוף 
הג"ר  מתלמידו  וביקש  יבוא,  אם  דתמיהה  מילתא  יהיה  שזה  החליט 
אליהו נחום פרנקיל שיסע במקומו, תוך שהוא מבקש מנהגו רבי אסא 

ויטו, שיקח אותו ויחזירו שלא יהיה לו שום ביטול תורה בגינו. 
מופלא היה לראות איך זכר כל אברך מבוגרי הישיבה בשמו, גם אם 
בישיבה לא היה בקשר מיוחד איתו. הוא היה שואל ומתעניין לפרטים 
בשלומו ובשלום בני ביתו. הקשר איתם נמשך, ובשנותיו האחרונות 
הם  האחרונה  שנתו  עד  אך  השיעורים,  הצטמצמו  מאד  כשנחלש 
המשיכו לבוא לביתו לפחות פעמיים בשנה, לשמוע ממנו דברי חיזוק.

אם אין קמח אין תורה
לא רק לעלייתם הרוחנית דאג. למרות שקידתו המופלאה והתנזרותו 
מענייני עולם הזה, דאג רבינו לצרכיהם הגשמיים. הוא היה מתעניין 
איתם  נושא  הוא  כמה  עד  והרגישו  צרכיהם,  אחר  ועוקב  בפרנסתם 

בעול בקושי פרנסתם. ראו זאת כשהזכיר בקדיש דרבנן את הבקשה 
על הפרנסה: "מזוני רויחי", שהיה בה כמתחנן ולפעמים בוכה בתפילה 

שלא יחסר לת"ח בפרנסתם, ויוכל ללמוד במנוחת הנפש.
בשקידה,  שלומדים  שראה  לאלו  בפרט  לעזור,  השתדל  בפועל  גם 
להמשיך  ויוכלו  לימודם  יופרע  שלא  הגונות,  כספיות  בנתינות 
להתעלות. סיפר אחד מחשובי התלמידים, ת"ח מופלג ומרביץ תורה 
ידוע: "את כל חיי הרוחניים אני חייב לו, כל הווייתי ועשייתי הרוחנית 
נזקפת לזכותו. זכורני, כי כאשר יצאתי לפני שנים רבות להקביל את 
פניו בשדה התעופה, אחר שנעדר מן הישיבה במשך תקופה ארוכה, 
ניגשתי לאחל לו ברכת 'ברוכים הבאים'. רבינו הושיט לי את ידו, דרש 
בשלומי ואמר לי: 'בהיותי בחו"ל חשבתי אודותיך, באתי בדברים עם 
יתמוך  כי  הבטחה  ממנו  וקיבלתי  עליך,  לו  סיפרתי  התורמים,  אחד 
בך מעתה למשך שנתיים, בסכום של מאתים דולר לחודש על מנת 
שלו.  הבאים'  ה'ברוכים  ברכת  היתה  זו  בלימודך'...  להתמיד  שתוכל 
בעת  רק  לא  לתלמיד,  מסירותו  מגודל  נפעם  עדיין  ואני  אז  עמדתי 
בענייני  הוא  טרוד  כאשר  גם  אם  כי  פנימה,  המדרש  בבית  שבתו 
אחזקת הישיבה בהיותו בניכר. גם אז לא שכח לחשוב על הצלחתי, 

למרות שהיה טרוד מאד בהחזקת הישיבה!"...
בקניית  התקשה  נישואיו  שלאחר  מספר,  הותיקים  תלמידים  אחד 
דירה, שכן לא היה בידו מספיק כסף ולא מצא ממי ללוות. כשהתעניין 
רבינו אצלו לאחר תקופה קצרה מנשואיו, סיפר לו את מצבו ורבינו 
ביקשו לבוא כעבור כמה שעות, ואז נתן לו צ'קים על כל הסכום שהיה 

חסר לו לרכישת הדירה...
סיפר הג"ר דב שיף: "כשנולדה בתי נכנסתי לבשר לו על כך ולהתברך. 
ילד  שזה  כשנענה  לי.  יש  ילדים  כמה  והתעניין  בחום,  ברכני  רבינו 
בבית,  עבורם  מיטות  מספיק  יש  והאם  מסתדרים  איך  שאל  רביעי, 
רבינו  נוער.  מיטת  לקנות  צריך  כבר  עכשיו  שאכן  דב  רבי  לו  ענה 
הוציא מכיסו על השולחנות שטרות ומטבעות מסוגים שונים והורה 
לקחת כמה שצריך ולרכוש מיטת נוער"... ]בשולי הדברים מוסיף רבי 
היה  שרכשו  למיטות  הקניה  וסכום  לקנות,  ניגשו  הם  פלא:  דבר  דב 

במדוייק הסכום שהניח רבינו על השולחן![.

)מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו'(

ימים2121

למעמד הסיום העולמי 
על 'הדף היומי בהלכה' 
אלפי  לעשרות  היום  עוד  הצטרפו 
'דרשו' תוכניות  משתתפי  הנבחנים 

‰סיום ‰עולמי ˙˘פ"ב
„ר˘ו ‰‘ ועוזו

לפרטים ולהצטרפות: 02-5609000
המשך בעמוד 30



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

הייתי צריך לעבור צינתור. לאחר שוותחים את הסתימה שבעורק הלב, 
שותלים תומכן, שמטרתו לאושר את זרימת הדם בתוכו. הרווא ונה אלי 

ואמר: "יש שני סוגים של תומכנים: הראשון ניתן על ידי בית החולים 
בחינם. אולם יש תומכן אחר, טוב יותר, שאני ממליץ עליו מאד. אך 

עלותו 2800 דולר. מה אתה מחליט?"

הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל, על ההשקעה הנכונה בחיים הרוחניים

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

אספר סיפור שאירע עמי, ממנו נוכל לקחת תובנת חיים חשובה:
הייתי צריך לעבור צינתור. לאחר שפותחים את הסתימה שבעורק 
הלב באמצעות בלון, שותלים תומכן )סטנד(, שמטרתו להחזיק את 

העורק פתוח ולאפשר את זרימת הדם בתוכו.
הרופא פנה אלי ואמר: "יש שני סוגים של תומכנים: הראשון נקרא 
תומכן רגיל, וניתן על ידי בית החולים בחינם. התומכן הזה בהחלט 
יותר, שאני ממליץ עליו מאד. דא  טוב, אולם יש תומכן אחר, טוב 

עקא, עלותו אלפיים ושמונה מאות דולר. מה אתה מחליט?".
כל  את  יותר.  המשובח  בתומכן  רצוני  שבוודאי  מיד,  להשיב  נטיתי 
החלטתי  שהשבתי  לפני  אבל  חייו.  בעד  לתת  מוכן  אדם  ביתו  הון 
עלי  הביטה  והיא  השאלה,  את  בפניה  הצגתי  אשתי.  עם  להתייעץ 

במבט כזה, כאילו אינה מבינה את השאלה.
"מה קשה כל כך להבין?", שאלתי. "הרופא אומר שגם הסטנד הרגיל 

טוב. השאלה היא האם כדאי להשקיע בסטנד המשובח יותר".
היא הביטה עלי במבט תמה ושאלה: "כשמדברים על חיים, שואלים 

על אלפיים ושמונה מאות דולר?!"...
לפתע תפסתי את הענין: אם בנוגע לחיים הגשמיים, הארעיים, אין 
בנוגע   – דולר  מאות  ושמונה  אלפיים  להשקיע  האם  שאלה  בכלל 

לחיים הרוחניים הנצחיים, על אחת כמה וכמה...
 – ומצוות  תורה  לקיום  בנוגע  לרוחניות,  בנוגע  כאן,  דווקא  והנה, 
'כשרים  המינים  בארבעת  מסתפקים  הם  לחסוך...  נוטים  אדם  בני 
לברכה', גם אם אינם 'מהודרים א.א.'... כשקונים תפילין מסתפקים 
יותר,  מהודרות  תפילין  שיש  למרות  וטובות,  כשרות  בתפילין 
שנכתבו ביד סופר אמן וירא שמים. כל זאת בגלל הפרש של אלף 

דולר בין השניים...
התורה והמצוות הן החיים הנצחיים שלנו. אם בנוגע לחיי העולם הזה 
איננו עושים חשבונות, קל וחומר שבנוגע לחיי נצח אל לנו לעשות 
המירבי,  בהידור  מצוה  כל  לקיים  להשתדל  עלינו  אלא  חשבונות, 

כמאמר הכתוב )ויקרא ג, טז(: "כל חלב לה'".
המדרש )ויקרא רבה כג, א( דורש את הפסוק: "כשושנה בין החוחים" 
יוצאת  הזו  וצדקת  רמאין,  מקומה  ואנשי  רמאי  "אביה   – רבקה  על 

מבינתיים, למה היא דומה? לשושנה בין החוחים".
יש אדם שיש בו מעלה שהוא צדיק, אך מעלה יתרה יש בו כאשר 

הוא הגיע אל מעלתו זו, בהיותו בין רשעים ולא הושפע מהם כלל.
שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי  את  שאל  זצ"ל,  גלינסקי  יעקב  רבי 
כיצד כתבה התורה על בעלי החיים שהגיעו לתיבת נח )בראשית ז, 
ב(: "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו", וכי 
אצל בעלי החיים יש מושג של "איש ואשתו"? השיב לו ר' חיים: כיון 
שהם לא קלקלו כאשר השחית כל בשר את דרכו על הארץ – ממילא 
הם עלו בדרגה, והגיעו למעלת 'איש ואשתו'. אם מתנהגים בצדקות 

בשונה מכולם, אזי מתעלים למעלה מיוחדת.
שואלים בן אדם: 'מדוע אתה עושה כך וכך?', והוא משיב: 'מה אתה 
רוצה ממני? כולם עושים כך!'. הוא חושב שזה תרוץ טוב. וכי הוא 
צריך להיות שונה מכולם? אולם – אומר הרמב"ן )עיין בפרושו עה"ת 
שמות טו, כ"א( – כאשר יגיע לעולם האמת ויטען להגנתו טענה זו, 
הוא יכניס את עצמו לבעיה קשה יותר. לו היתה זו עבירה שאף אחד 
לא נכשל בה, אזי יכול היה לטעון שלא ידע שמדובר בעבירה, והיצר 
הרע שכנע אותו לעבור אותה. אבל אם הוא רואה שכולם נכשלים 
בעבירה הזו, אם כן הוא רואה כיצד היצר משפיע על כולם להיכשל 

בעבירה זו, ועליו להזהר שבעתיים לבל ייפול במלכודת היצר.
אדם נכנס לבית הכנסת, לאחר שכבר עבר זמן תפילה. הוא רואה 
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מישהו שמע ועם על מצוה כזו, לויה מחויב אדם לנעול את נעלו הימנית 
על רגלו השמאלית, ואת נעלו השמאלית על רגלו הימנית? - - - כדי 

להסביר את החידה, נסור על שאלה שקיבלנו מהגאון רבי אהרן דוד דונר, 
אב"ד לונדון, והיא נסובה אודות מקרי הגניבה שהתרבו בשכונות החרדיות 

בלונדון, בלילות השבת המושלגים...

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, על מקדשי השבת 

על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" )כ' ח'(, מסביר ה'ספורנו' 
יום  את  זוכר  תמיד  "הֶיֵה  הוא,  השבת'  יום  את  ב'זכור  שהפירוש 

השבת בעסקיך בימי המעשה וכו'".
ובעסקיו  החולין,  בימי  שגם  כך  לידי  עצמו  את  האדם  יביא  וכיצד 
בהם, יוכל לזכור את השבת? - על זה אמרה התורה: 'לקדשו'; פירוש 
- 'הִזְהיר שיסדר האדם עסקיו בימי המעשה, באופן שיוכל להסיח 

דעתו מהם ביום השבת'.
דהיינו, שלא יעסיק את עצמו יותר מדיי בעבודתו, אלא יעבוד רק 
משתגעים  שאנשים  כיום,  ש'מקובל'  כמו  לא  לו.  שצריך  מה  כפי 
בעבודותיהם עד בלי די, וכל היום מחפשים רק איך ניתן עוד לעבוד 
דעתם  להסיח  להם  קשה  השבת,  כשמגיעה  גם  וממילא  ולהרוויח, 

מהעבודה, וגם ביום המנוחה אין להם מנוחה. 
 – תעבוד"  ימים  "ששת  הבא:  בפסוק  גם  הספורנו  שמבאר  מה  וזה 
הוא  עניינם  שרוב  ספק,  בלי  עבודת-עבד  שהם  שעה,  חיי  'בעסקי 
מלאכתך"  כל  "ועשית  שלו';  שאינו  עולם  על  האדם  מצטער  היות 

– 'ההכרחית למסתפק'.
המצוה לזכור את יום השבת אינה נסובה, כמובן, רק על ימי החולין... 
השבת,  את  לזכור  מצוה-רבה  עלינו  מוטלת  עצמה,  בשבת  גם 

ולקדשה. הבה נשמע כיצד יהודים של פעם קיימו את המצוה הזו:
המזרן היה מלא כינים

המעשה שלפנינו, שפורסם בספר 'יסופר לדור', אירע ביום תשעה 
תושבי  שכל  הראשונה  הפעם  זו  ברגן-בלזן.  במחנה  תש"ד  באב 
המחנה קיבלו עונש: היום אין אוכל, לא למבוגרים, לא לנשים, לא 

לזקנים ולא לילדים. 
שהמזרן  בנימוק  מזרן,  שרף  שפלוני  גילו  הגרמנים  העונש:  סיבת 
היה מלא כינים. מבחינת הגרמנים היה בכך פשע בל-יכופר וחבלה 

חמורה, ולכן הוטל עונש על כל יושבי המחנה, מנער ועד זקן. 
והנה, אחת הנשים שראתה שאם לא תאכיל את בתה הקטנה, תגיע 
הבת למצב של פיקוח נפש, החליטה שלמרות האיסור תבשל מעט 

דייסה ללא חלב.
הבישול היה ללא תנור וללא נפט, רק על מעט קש, ובעמל רב. ברגע 
שניים  אותה  תפסו  מוכנה,  כבר  היתה  שהדייסה  לאחר  האחרון, 

מאנשי השמירה היהודית במחנה, וקבעו לה תור למשפט! 

בנוסף על העונשים שהטילו הגרמנים על היהודים האומללים, עשו 
זה  משפט  העבריינים.  את  והענישו  היהודים,  האחראים  גם  זאת 
עצמם,  היהודים  בין  נערך  שהוא  משום  פנימי',  'משפט  נקרא  היה 
כשהצוררים הגרמנים עומדים מן הצד, ומחככים ידיהם בהנאה גלויה 

למראה היהודים המענישים את אחיהם. "שחקו על משפטיה"... 
המשפט של האשה היהודיה נקבע לליל שבת 'נחמו' בדרך כלל ארך 
העדים,  היהודי,  התובע  דברי  את  בתוכו  וכלל  רב,  זמן  כזה  משפט 
היו  כולם  השופטים.  של  דין  ופסק  הסניגור,  הגנת  הנאשם,  גירסת 

יהודים, אסירי המחנה. 
בני המשפחה ישבו והמתינו בליל שבת בקוצר רוח, לשובה של האם 
ממקום המשפט. הם חשבו שתגיע מאוחר, והופתעו לראות שזמן 

קצר לאחר כניסת השבת הגיעה האם לביתה. 
וויתרה  שהיא  כיון  בלבד,  מועט  זמן  ארך  זו  אשה  של  משפטה 
על  וויתרה  ואף  המופרזות,  ההאשמות  את  להכחיש  זכותה  על 
השתתפות הסניגור, שהתכונן לבקש הקלה בעונש על 'עבירה' של 

בישול עבור ילדה קטנה.
מנות-לחם  שלילת  הדין,  פסק  את  רק  כלל  הפעם  המשפט  לכן, 

ליומיים. 
קצר,  היה  שהמשפט  זו  צדקת  להם  הסבירה  כך,  על  משתמהו 
מפני שהיא הודיעה לשופטים שמצידה היא מוותרת על כל הליכי 

המשפט, ושיקראו בפניה רק את פסק הדין, ותו לא, וכנ"ל.
ניצלת את זכותך להכחיש אפילו חלק מההאשמות?",  "ומדוע לא 
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היתה  הקטנה  שבתך  אמרת  לא  "מדוע  בפליאה.  הבית  בני  שאלו 
במצב של סכנה, ועל כן בישלת?" 

השופטים,  "מלבד  והשיבה:  הבית,  בני  אל  מבטה  הישירה  והאמא 
מילה  כל  פרוטוקול.  וכתב  יהודי  עוד  שם  ישב  והסניגור,  התובע 
שבת  חילול  תוך  ידו,  על  נרשמת  היתה  הפה,  מן  מוציאה  שהייתי 

מחפיר. לכן העדפתי לשתוק. 
"מוטב היה לי לרעוב במשך יומיים, מלגרום ליהודי לחלל שבת" - - -

נעלו  את  לנעול  אדם  מחויב  לפיה  כזו,  מצוה  על  פעם  שמע  מישהו 
הימנית על רגלו השמאלית, ואת נעלו השמאלית על רגלו הימנית? - - -
כדי להסביר את החידה, נספר על שאלה שקבלנו מהגאון רבי אהרן 
שהתרבו  הגניבה  מקרי  אודות  נסובה  והיא  לונדון,  אב"ד  דונר,  דוד 

בשכונות החרדיות בלונדון, בלילות השבת המושלגים. 
נוקטים  לא,  או  הפרטי  בביתם  שוהים  הבית  בני  האם  לדעת  כדי 
הגנבים הערלים בשיטה ייחודית: הם עומדים מחוץ לבית וסוקרים 

את כר השלג העבה שלפני הכניסה.
והיה, אם נמצאו על גבי השלג עקבות של אנשים נכנסים ויוצאים, 
לנסות  להם  כדאי  ולא  בביתם,  נמצאים  שהאנשים  הגנבים  מבינים 
לפרוץ, וממשיכים לכתובת הבאה. רק כאשר הם מוצאים ששכבת 
ונכנסים  מיושביו,  ריק  שהבית  הרי  ֵמעֵקבֹות,  ונקייה  חלקה  השלג 

לבצע שם את זממם. 
אינם  ששכניו  בשבת  שהבחין  סיפר  ה',  ירא  יהודי  התושבים,  אחד 
נקי וצח כשלג... "עלה  וכר השלג בכניסה לביתם  נמצאים בביתם, 
הכניסה  במשעול  ושוב  הלוך  ולפסוע  "לצאת  אמר,  כך  בדעתי", 

לביתם, כדי למנוע מגנבים מלבקר שם.
"עד כאן הכל טוב ויפה. אך לפתע עלה הספק בליבי - שמא יש בכך חשש 
של מלאכת 'כותב', בכך שאני עושה במתכוון צורות של סוליות נעליים 
על גבי מעטה השלג? למרות שאין מדובר בכתיבת אותיות ממש, אלא 
שבת  בהלכות  ברמב"ם  כמבואר  אסור,  הדבר  מקום  מכל  צורה,  בציור 

)פרק י"א הלכה י"ז(, שלצייר ציור הרי זו תולדת מלאכת כותב".
האם אכן יש מקום לחששו של היהודי? 

סולייתה  גבי  ֶׁשעל  בנעל  לילך  התירו  הפוסקים  שאמנם  והשבנו, 
רכה  אדמה  גבי  על  הילוכו  שבזמן  אף  אותיות,  או  ציורים  חקוקים 
או שלג, מוטבעים הציורים הללו באדמה, אולם, טעם ההיתר הוא 
משום שאין לאדם שום כוונה ותועלת ביצירת כתב זה, וממילא חָסֵר 
בזה בעצם שם מלאכת 'כותב' )יעוין ב'חוט שני', ח"א עמוד קנ"ח(.

אך בנידון שאלתנו, אדרבה, יש לאדם כוונה ותועלת בַהְטָּבָעָתּה של 
יצירת הצורות אסורה בשבת-קודש. הגם  וממילא  צורת הסוליות, 
כתיבה  אף  מקום  מכל  זמן,  לאורך  להתקיים  עשוי  אינו  זה  שְּכתב 
שאינה מתקיימת אסורה מדרבנן, כמבואר ברמב"ם )שם, פרק י"א 

הלכה ט"ו(. 
ואיך בכל זאת ניתן להטביע את העקבות כדי להציל מחשש גניבה? 
נעל  את  דהיינו  הפוכה,  בצורה  הנעליים  את  לנעול  להציע  יתכן   -
ימין ברגל שמאל ואת נעל שמאל ברגל ימין, באופן שצורת הסוליה 

תוטבע ב'שינוי', וצעדי ההולך לא יהיו נוחים, כך שההטבעה על גבי 
השלג לא תהיה מושלמת. 

שאינה  צורה  יצירת  א(  דרבנן':  ב'תרי  כרוך  הצורה  ציור  זה,  באופן 
ויתכן שבמקום חשש הפסד,  מתקיימת; ב( שינוי בעשיית הצורה. 

יהיה ניתן להקל בזה.
וכמו שמצינו בשו"ע )סימן של"ו סעיף ט'(: "צינור המקלח מים מן 
הגג, שעלו בו קשים ועשבים תלושים, שסותמים ומעכבים קילוחו, 
ומימיו יוצאים ומתפשטים בגג ודולפים לבית, מותר למעכן ברגלו 
ברגליו(,  אלא  עושה  )שאינו  שינוי  ידי  על  שמתקן  שכיון  בצנעה, 

במקום פסידא לא גזרו רבנן". 
ובטעם ההיתר ביאר ה'פני יהושע' )כתובות ס'(, שיש כאן תרי דרבנן, 
שפתיחת הצינור לא נאסרה מדאורייתא משום בנין, כיון שלא עושה 
'נראה  וזה  מעשה בגוף הצינור, אלא רק מסיר ממנו את הסתימה, 

כמתקן', וכיון שעושה כן גם כלאחר יד, התירו משום פסידא.
ושאל הר"ן )הביאֹו ה'בית יוסף' בסימן של"ד(, למה אם כן לא התירו 
חכמים לכבות דליקה בשבת משום הפסד, הרי גם כיבוי אסור רק 

מדרבנן, משום שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה? 
צריכה  שאינה  מלאכה  בין  החילוק  את  יודעים  הכל  שאין  ותירץ, 
שהכל  כלאחר-יד,  במתקן  כן  שאין  מה  לגופה,  לצריכה  לגופה, 

יודעים את ההיתר של כלאחר-יד. 
לסיכום: אין לפסוע על השלג כשהמטרה היא להטביע בו עקבות 
שמאל  הפוך,  הנעליים  את  ינעל  שאם  ויתכן  גנבים.  להבריח  כדי 

בימין וימין בשמאל, יהיה הדבר מותר. 

הת"ח התעורר בבוקר ומצא את נעליו מצוחצחות
אם דיברנו על נעליים, נספר ששמענו על ת"ח אחד, שנאלץ לנסוע 
יהודים. הוא נטל עימו מביתו את  לעיירה מרוחקת בחו"ל, בה אין 
כל מאכליו, ובהגיעו למלון המקומי ָׂשַכר שם רק את שירותי הלינה. 
מידותיו התרומיות ואצילות הנפש של ת"ח זה, היו ניכרות לעין-כל, 

וגם מנהלי המלון ואורחיו הבחינו בכך, וכיבדוהו עד למאוד. 
בליל שבת, חזר האיש אל המלון ונעליו מלוכלכות. כדי לא לטנף את 

החדר, חלץ את הנעלים מחוץ לחדר, והניחם ליד הדלת. 
משהתעורר משנתו בבוקר, הוא מוצא את נעליו מצוחצחות... לאחר 
מכן התברר שהיה זה אחד מעובדי המלון שהתבונן בו ובתהלוכותיו, 

וכל-כך התפעל ממנו, עד שהחליט לצחצח לו את הנעלים...
הנעליים  את  לנעול  לו  מותר  היה  האם  היתה,  הת"ח  של  השאלה 

בשבת-קודש, או שמא יש בכך 'מעשה שבת'? 
והנה, מצאנו ב'כלכלת השבת' של בעל ה'תפארת ישראל', שכתב 
עד  ללובשם  אסור  מנעליו,  את  להשחיר  לנכרי  אמר  יהודי  שאם 

לערב בכדי שיעשו. 
מעשה  נתבטל  ואז  הנעלים,  את  שנית  שילכלך  לו  לייעץ  ואפשר 
השבת. וכעין זה חוקר ה'פרי מגדים' במי שעבר על איסור 'בורר', 
המאכל  חזר  האם  במאכל,  הפסולת  את  ועירבב  כך  אחר  וחזר 

להיתרו, ומסיק שלא, אך כאן הדין שונה, כי מדובר בגוי.

)מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן שליט"א(
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באחד הבקרים נכנס הורווסור לחדרו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי 
זצ"ל, ומצא אותו יושב ולומד כשהוא מעוטר בתוילין. נעץ בו הורווסור 

מבט משתומם, ושאל את בן הרב שעמד לצדו: "מה זה? מכשיר 
אלקטרודות חדש? מי נתן לכם מכשיר כזה? יש עוד ורווסור שמטול בו?"

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על כח טהרתה של התורה

"ֹּכל ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ד' ַנֲעֶשׂה" )שמות י"ט, ח'(

ואמרו  ענו  רוצים הם לקבל את התורה,  ישראל אם  בשעה שנשאלו 
כאיש אחד: "נעשה ונשמע", מיד "יצתה בת קול ואמרה להן: 'מי גלה 

לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו'" )עפ"י שבת פח ע"א(.
"נעשה"  להקדים  היה  בו,  משתמשים  השרת  מלאכי  אשר  רז,  אותו 

ל"נשמע". 
כיצד  שהרי  ונעשה",  "נשמע  לומר  ישראל  צריכים  היו  עצמם,  מצד 
התבטאו  זאת  בכל  לעשות?  עליו  מה  שישמע  בלי  דבר  אדם  יעשה 
"עושי דברו לשמוע בקול  - שנאמר עליהם:  ישראל כמלאכי השרת 
דברו", קודם "עושי דברו", ורק לאחר מכן "לשמוע בקול דברו" - ועל 
ידי כך זכו להגיע למעלתם של מלאכי השרת, שעושים אף על פי שלא 

שמעו קודם לכן את טעם הדבר.
ולהתחבר  בשכלו  להבין  האדם  צריך  כל  קודם  העולם,  ענייני  בשאר 
לעניין, ורק לאחר מכן יכול הוא לעשות בפועל את המעשה שנדרש 

ממנו.
- יש בתורה כוח מיוחד  ואילו בתורה מתנהלים הדברים באופן הפוך 
בפועל!  אותה  שקיים  לאחר  רק  המצוה,  להבנת  האדם  את  המביא 
יכול  היה  שלא  לפתע  חש  הוא  מצוה,  ומקיים  עושה  שאדם  לאחר 

בלעדיה, ואין לו טעם בחייו אלמלא ימשיך לעשותה.
עומק המצוה נקלט אצל האדם רק לאחר קיומה! 

מרגיש  כשאדם  המצוות.  קיום  לכל  למעשה  הנוגע  עצום  יסוד  זהו 
שאינו מתחבר למצוה מסויימת ואינו מצליח להבין אותה, עליו לקיים 
אותה, וחזקה על קדושתה שתאיר את עיניו, וכל השאלות תסתלקנה 

מאליהן.
הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לקה בלבו. למיטתו הוזעק 
מתבוללת,  למשפחה  בן  גרמני,  יהודי  לב,  למחלות  מומחה  פרופסור 

שהיה רחוק מאוד מכל עניין שריח יהודי עולה ממנו. 
יושב  אותו  ומצא  הרב,  של  לחדרו  הפרופסור  נכנס  הבקרים  באחד 

ולומד כשהוא מעוטר בתפילין.
לצדו:  שעמד  הרב  בן  את  ושאל  משתומם,  מבט  הפרופסור  בו  נעץ 
"מה זה? מכשיר אלקטרודות חדש? מי נתן לכם מכשיר כזה? יש עוד 

פרופסור שמטפל בו?".
"לא, לא" - מהר הבן להסביר - "אלו הן תפילין". 

כוונתך לקביות הללו? ומהם החוטים השחורים?  "מה פרוש תפילין? 

חשבתי שזו אינפוזיה..." – הרופא היה בור ועם הארץ בכל הנוגע לעניין 
כולו.

צריך  יהודי  כל  תפילין.  להניח  ישראל  את  ציווה  "הקב"ה  לו:  השיבו 
להניח את הקוביות האלו על ראשו ועל ידו". 

"לא הבנתי. תוכלו להסביר לי יותר?" - החזיר הרופא, הוא לא שנא את 
היהדות משום שבכלל לא ידע מהי, ומאחר שכבר הספיק להכיר את 
החולה המיוחד שלו, הבין כי הוא לא עושה סתם פעולות חסרות פשר, 

ויש משמעות לתפילין הללו.
החל הרב אברמסקי להסביר: "הקב"ה הוציא את בני ישראל ממצרים, 
וציווה:  ב(,  יג,  )שמות  בכור'  כל  לי  'קדש  ואמר:  והציל את הבכורות, 
בין עיניך' )שם, ט(. דרך קיום מצוות  ולזכרון  ידך  'והיה לך לאות על 

תפילין אנו נקשרים אל ה'". 
"אני לא מבין מה נותנות הקוביות הללו לקשר הזה" - הגיב הרופא - 

"בשביל מה צריך לעשות כך?".
"בשביל להרגיש את הקשר בין האדם לקב"ה" - ענה לו הרב.

"ולמה לא יקשר אדם את עצמו בלי תפילין?" - טען הרופא - "אני לא 
מבין!".

שארצה  שכמה  היא,  "האמת  ואמר:  לרגע  אברמסקי  הרב  הרהר 
להסביר לך לא אוכל. ההסברים שלי יובנו רק אם אתה בעצמך תעשה 
מכן  ולאחר  ימים,  עשרה  במשך  אותם  תניח  תפילין,  קח  הדבר.  את 

נשב ונדבר, ואסביר לך את הענין כולו". 
הרופא הסכים. לקח את התפילין שנתנו לו, שמע בתשומת לב את כל 
הסברי הרב איך בדיוק להניח. קיבל גם סידור שבו סימן לו הרב את 

המשך בעמוד 30



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

ברכות השחר וברכות התורה, כדי שיקרא גם אותן מדי בוקר.
כבר באותו יום הקפיד לבצע את ההוראות. 

כשאמר את ברכות השחר ניסה להבין מה הוא אומר. "אשר יצר את 
לב  רופא  ובפרט  כרופא,  נקבים...".  נקבים  בו  וברא  בחכמה  האדם 
המכיר היטב את חלל הלב, היו הדברים הללו קרובים ללבו. התפעלותו 

הלכה וגברה - יש כאן מגמה רפואית בברכות... איזה יופי...
מילה  כל  'ואהבת',  ישראל',  'שמע  קרא  התורה,  ברכות  את  אמר 

הטעים עד שחש במתיקותה.
כשסיים  ערב,  ולעת  הללו,  הברכות  מילות  אותו  ליוו  היום  אותו  כל 
הסברים  כמה  וביקש  ממכריו,  דתי  לאדם  קרא  שלו,  המשמרת  את 
מינימאליים. דרכו נודע לו שיש גם ציצית שכל יהודי מתעטף בה עם 

שחר.
"איזה יופי!" - התפעל - "ומה עוד?".

- "יש בית כנסת שבו מתפללים"...
- "תוכל לקחת אותי איתך?"

בשבת הקרובה הלך הפרופסור לבית הכנסת, ואגב כך למד שבשבת 
נוספים  חלקים  הכיר  וכך  הסברים,  ביקש  הוא  תפילין...  מניחים  לא 

ובלתי מוכרים מן התפילה.
חלפו עשרה ימים, והוא לא חזר אל הרב אברמסקי. כעבור חודש הגיע 
הרב לבדיקה נוספת, מאחר שלא ידע אם הפרופסור קבל את המלצתו 
הוא  שכח.  לא  הפרופסור  אך  כך.  על  מלשאול  נמנע  תפילין,  להניח 
הושיט את התפילין שהביא לו הרב, הודה לו נרגשות וסיפר: "כבר איני 
זקוק להן. יש לי תפילין משלי, יש לי גם ציצית, ובשבת אני מגיע לבית 
הכנסת. אינך חייב להסביר לי עוד, יש לי כבר תשובות לכל שאלותי"...

זהו כח טהרתה של התורה! קיום המצוות משרה על האדם קדושה, 
עד שהדברים מתיישבים ישירות על הלב, ואין לו שום צורך בהסברים 

שכליים.
הם  תורה,  על  עצמם  על  וקבלו  ונשמע",  "נעשה  ישראל:  כשאמרו 
התקדשו והטהרו כמלאכי השרת, וכאדם הראשון קודם החטא. שוב 
אין הם זקוקים להסברים, שאלותיהם הוסרו, והם זכו לדבוק בהקב"ה 

באמת ובתמים. 

"וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו" )שמות י"ט, כ"ב(
לפני כמאה שנה, נפטר הגאון הגדול רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון 
מברז'אן, סבו של הצדיק רבי שלום שבדרון, ומחבר ספרי 'דעת תורה' 
על כל חלקי השולחן ערוך, אשר הוא כקילורין לעיניים, ומאיר ומזהיר 

בתורה. 
אביו של רבי שלום מרדכי היה רבי משה הכהן שבדרון, וסבו נקרא רבי 
במסחר,  גם  השאר  בין  שעסק  נסתר,  צדיק  היה  הוא  שבדרון.  שלום 
על  העיד  מרדכי  שלום  רבי  אחד.  שולחן  על  ולגדולה  לתורה  וזכה 
אביו רבי משה, כי זכה לסיים את כל הש"ס עם התוספות, המהרש"א 
השולחן  הטור,  את  לסיים  זכה  וכן  פעמים.  שש  הסדר  על  והרמב"ן 

ערוך, הזוהר הקדוש וספרי קבלה רבים. 
הסבא רבי שלום היה עוסק לפרנסתו במסחר, כשבין לבין פיו ממלמל 
פרקי משניות ותהילים. מלבד זאת היתה לו הנהגה מחודשת ומיוחדת: 

הוא היה מקפיד לתת מעשר מנכסיו אף על ההפסדים! 
כיצד שייך לתת מעשרות על הפסדים?!

הגמרא אומרת: "חיב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" 
)ברכות לג ע"ב(. כאשר יש לך רווחים אתה נותן, וכשבאה עליך רעה 
על  גם  מעשרות  לתת  שיש  שלום  רבי  חידש  לכן  תיתן?  לא  מדוע 
ובמיני משקאות חריפים,  ההפסדים. הוא היה סוחר בשיכר, בבירות 
ובכל פעם שהיה קורה לו נזק או הפסד כספי, הוא היה מחשב את דמי 

ההפסד ונותן עשירית מהם לצדקה... 
זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  של  והמתוקות  המיוחדות  דרכיו  היו  אלו 
ובזכותן זכה לבן צדיק ולנכד תלמיד חכם מופלג, הלא הוא רבי שלום 

מרדכי שבדרון, המהרש"ם, רבה של ברז'אן. 
ובשנינותו. הוא  רבי שלום מרדכי בחריפותו  נודע  ילדותו,  החל מימי 
המשכילים  החלו  אז  כבר  אך  בשקידה,  ולמד  התורה  בתלמוד  ישב 
ללטוש את עיניהם לתלמודי התורה, וביקשו מהמלמדים להסית את 

תלמידיהם לפזול להשכלה ולעולם המדע. 
באותן תקופות השתוללה אש ההשכלה. משפחות רבות הנידו ראש 
בשיטות  עבדו  המשכילים  התורה.  מדרך  שסטו  בניהם  על  באבלות, 
עד  טיף,  אחר  טיף  בסבלנות,  ארס  טפטפו  כלל  בדרך  מתוחכמות, 

שבמשך הזמן חילחל הארס והתערב בדמם של הצעירים. 
שנתפס  מלמד  נכבד,  יהודי  התגורר  המהרש"ם  של  הלדתו  בעיירת 
להשכלה, וכאשר שמע על הילד שלום שבדרון בעל הכשרון, החליט 

שיש צורך 'לטפל' בו. הם הרי היו רשעים אכזריים מאין כמוהם. 
לומד  אתה  "האם  ושאלו:  ברחוב  באקראי,  כביכול  בילד,  פגש  הוא 
דקדוק?", וכשהילד השיב בשלילה 'הזדעזע' אותו מלמד רשע, ומיהר 
להסביר לו עד כמה חשוב ללמוד דקדוק, בשביל הצלחת לימוד ש"ס 
ופוסקים וכו'. "הלימוד הזה" - כך אמר בהתרגשות – "חשוב עד מאד, 
ומי שלא ילמד אותו בצעירותו לא יוכל להצליח בו אחר כך"... בקיצור, 

דיבר על לבו בהתרגשות. 
ה'מלמד' העניק לו עוד מידע נחוץ: "תבין", הסביר לילד, "אביך הוא 
דקדוק,  ללמד  חשוב  כמה  עד  יודעים  הם  שגם  החסידים,  מעדת 
אלא שכיון שרוב המלמדים את חכמת הדקדוק הם מאלו שלוחמים 
בחסידים, לכן מתנגדת עדת החסידים ללימוד דקדוק, ולצורך כך הם 
שולפים ראיה מדברי הש"ס: 'מנעו בניכם מן ההגיון' )ברכות כח ע"ב(, 

אבל הם טועים". כך האריך אתו בשיחה, עם הילד בן השבע.
בסיום הפגישה הוציא מחיקו ספר הכולל בתוכו 'בסך הכל' את יסודות 
תצליח  בודאי  הגדולים  "בכשרונותיך  בחביבות:  והפטיר  הדקדוק, 
ללמוד את שרשי החכמה לבד, ואחר כך, כשתתבסס ביסודות הדקדוק, 

כבר תמשיך ללמוד אותה עוד ועוד, וכך תעשה חיל בתורה"... 
מפרמישלאן  מאיר  רבי  לאדמו"ר  הילד  של  אביו  נסע  ימים  באותם 
זצ"ל. הוא נטל עמו את בנו הקטן וכשהגיעו מיהר להיכנס לרבי. לאחר 
ששהה בעיירה יומיים, החליט לשוב לביתו, ולפני הנסיעה נכנס שוב 
לרבו. לפני הפרידה העמיד האב זצ"ל את בנו ליד ברכי הרבי רבי מאיר 

זצ"ל. 
הרבי נטל את הילד בידיו, הושיבו בין ברכיו, והורה לו כי עליו להתנהג 

בחייו בכמה הנהגות יקרות, בהן התייחד אביו זקנו, שעל שמו נקרא. 
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יום אחד ראיתיו הולך לכיוון שער הישיבה, בדרכו למונית שהמתינה לו. 
הזדרזתי והתקרבתי אליו, הוא שמח מאד, וונה אלי: "מה המסור שלי?". 

התחלתי לומר לו את המסור, והוא עוצר אותי: "לא את מסור הטלוון אני 
צריך, אלא את מסור הבית, להגיד לנהג המונית"... מדובר באדם שזכר את 
כל התורה כולה, ואילו את מסור הבית בו הוא גר כמה שנים – איננו זוכר!...

הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א, ראש ישיבת איתרי, על גאונות בלתי נתוסת, 
ושליטה בכל מכמני התורה של הגאון הגדול רבי שלמה וישר זצוק"ל

"ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שמות י"ט, ו'(

גאונות בלתי נתפסת, שקידה מבהילה, שליטה בכל מכמני התורה, 
מעלות  מקצת  ועוד  אלו   – טהורה  פנימית  יראה  נוראה,  ענוותנות 
פישר  שלמה  רבי  הגדול  הגאון  של  תלמידיו  ומונים  הולכים  שהיו 

זצוק"ל, ראש ישיבת איתרי – בעל 'זהב מרדכי', ובעל ה'בית ישי'.
לכהן  גם  זכה  תלמידו,  היותו  שלצד  מי  הוא  שבהם,  המיוחד  אחד 
לצידו שנים רבות במלאכת הקודש בהרבצת תורה בישיבה הרמה, 
ועמו זכה גם ללמוד בחברותא מספר שעות מידי יום, במשך כמה 
שנים. יבדלח"ט הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א, ראש ישיבת איתרי. 
ולומר,  להקדים  אני  חייב  "שבראשונה  הוא,  פותח  היא",  "האמת 
הדומה  הרב  ורבי,  מורי  של  קצהו  אפס  ולו  לתאר  הכח  בי  שאין 
של  קצהו  באפס  לנגוע  כדי  כי  זצוק"ל.  האשכולות  איש  למלאך, 
האדם הגדול שבענקים, צריך להיות גברא רבה, ולא זכיתי לכך. ואף 
למדתי  ואף  בשנים,  עשרות  בצילו  לחסות  השי"ת  בחסדי  שזכיתי 
יום, עדיין לא הייתי אפילו ככלב  עמו מספר שנים בחברותא מידי 

המלקק מן הים, ועם זאת, אל לנו להתעצל לעת הזאת".
עליהם:  מתרפק  והוא  החברותא,  בימי  בערגה  נזכר  עוזר  הגר"א 
לטעום  זכיתי  בהם  מאושרים,  ימים  לאותם  געגועים  הומה  "הלב 
טעם החיים פה אל פה, ממימיו הזכים והטהורים של מעין התורה 
והחכמה, ולחזות מקרוב בנועם אורו הטוב והמתוק. כידוע, הוא למד 
כל ימיו בעמידה, כי חשש שלא יהיה בריכוז דיו בישיבה, וכך למד יום 
ולילה בעמידה, ולכן כשלמדתי עמו בחברותא ישבתי על כסא גבוה 

יותר. וכך היה עד זקנה ושיבה.
"בערוב ימיו כשרגליו חלו כתוצאה מכך, והגיע למצב של פיקוח נפש, 
יאלצו  לעמוד  יפסיק  לא  שאם  לו  שאמר  מומחה  לרופא  הביאוהו 
יוכל ללמוד בעמידה  רגליו, אמנם הוא השיב שאם לא  לכרות את 
למה לו חיים, ובנו רבי ישעיה שליט"א, במסירותו המופלאה במצוות 
לו  וחבש  ארוכים  חודשים  במשך  יום  כל  לישיבה  הגיע  אב,  כיבוד 

חבישות מיוחדות, וכך המשיך כהרגלו ללמוד בעמידה.
"גאונותו ניכרת היטב בספריו בהלכה ובאגדה, ודומני שכדאי לציין, 
כמה חשוב עתה להתחזק, ולעורר על הכדאיות של הלימוד בספרי 

'בית ישי', שמלבד שהם עצמם אור עולם, עוד הם בבחינת טופח על 
משפט  ומכל  ורבים,  שפרים  פירות  עושה  עץ  והוא  להטפיח,  מנת 
והוא  שלמים,  עולמות  לבנות  ניתן  ובדרשותיו,  בחידושיו  ומילה 
כמעין המתגבר שגורם לפתוח שערי אורה, הן בספרו 'בית ישי' על 
הש"ס, שהוא בית נתיבות לכל מרחבי הש"ס, והן בספר 'בית ישי' 
על דרשותיו באגדה. ההוגה בהם יחוש עונג והנאה אמיתיים בבחינת 

אשריך בעוה"ז.
ניתן לומר שהיה זה כשרון מזהיר בכל התחומים",  "על כשרונותיו 
אומר הגר"א עוזר שליט"א, "היה בעל זכרון עצום, מהירות תפיסה 
כברק, ומקוריות גאונית בלתי נתפסת. אבל המחייב הגדול עבורנו 
היה  שיכול  שכזה  אדם  הרי   – הנוראה  הגאונות  שלמרות  הוא, 
גודל  אין לתאר את   – ולו במעט בעמלו  להרשות לעצמו להמעיט 
עמלו! הוא היה איש חי שאחז באילנא דחיי, לא היה לו בעולמו דבר 

מלבד התורה, ולא היה בחייו גרגיר של עולם הזה שדבק בו.
"מעולם לא ראיתיו הולך בנינוחות", נזכר ומעיד התלמיד שליט"א, 
"אלא תמיד בזריזות מופלאה. תמיד היתה בו רעננות, והרבה לדבר 

על החשיבות שלא יהיה לימוד התורה 'מלומדה'.
כל  המייקרים  כדגים  תורה  דברי  של  שבריר  כל  ייקר  זאת  "מלבד 
טיפה, והקפיד להעלות על הכתב בפנקס שהחזיק תמיד בכיסו, כל 
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ידיעה או חידוש שעלו במוחו, וכן דברים ששמע מאחרים שכתבם 
בשם אומרם. כל הארה והערה היתה יקרה בעיניו כיהלום ממש, וכך 

נצטברו פנקסים למאות".

"ככלל, באהבתו העזה לתורה הקדושה, התקיים בו תדיר 'באהבתה 
תשגה תמיד' כמבואר בעירובין נ"ד על ר"א בן פדת. באחת הפעמים 
ללמוד,  התחלנו  מעט.  נרגש  שהוא  ראיתי  עמו  ללמוד  כשנכנסתי 
ואחרי כמה משפטים הפסיק, ראיתי שהוא מתאמץ לדחוק עצמו 
להתרכז ושוב למדנו, ואחרי כמה משפטים שוב הפסיק. ואז סיפר 
לי שהרבנית צלצלה אליו, וסיפרה לו שהיא עסוקה במכירת דירתם 
ב'  שאול  בגבעת  דירה  וברכישת  מפתח(,  בדמי  )שהיתה  הקודמת 
מחפשת  היא  מוכנה,  תהיה  זו  שדירה  שעד  אלא  נוף(,  הר  )לימים 

מקום מגורים זמני.
"הנושא הזה טרד מעט את מוחו, אך אחרי שסיפר לי במה דברים 
היותר  הצד  על  הכל  עשתה  הרבנית  'מסתמא  התבטא:  אמורים, 
טוב', ומאותו רגע המשכנו ללמוד כאילו לא היה דבר, ושוב לא הכיר 

כלל מענין זה.
"אלא שלסיפור זה יש המשך: שנים חלפו, אני נישאתי וקבעתי את 
לו,  ואומרת  והנה באחד הימים מתקשרת הרבנית  נוף.  דירתי בהר 
שכשבסוף השבוע ישוב כדרכו לביתו לשבת – לא יחזור למבשרת 
ונתנה  נוף,  יגיע להר  הנ"ל(, אלא  גרו בתקופת הביניים  ציון )ששם 
לו את הכתובת. בסוף השבוע שאלני מו"ר אם אוכל ללוותו לביתו 
החדש, יען כי אין לו מושג איך להגיע לשם. וכך הוי, והבאתי אותו 
עד לביתו החדש. שבוע לאחר מכן כשהגיע שוב יום חמישי, התנצל 
אוכל  ואם  ללכת,  לאן  יודע  אינו  ששוב  כיון  ומטריחני  חוזר  שהוא 
לקחתו גם עתה לביתו, ושוב עשיתי כך, ולאחר מכן הבחורים החלו 

להסיעו לביתו, כך הסתדר הדבר.
אחד  ויום  חלפו,  רבות  שנים  הסיפור:  של  האחרון  החלק  "והנה 
לו,  שהמתינה  למונית  בדרכו  הישיבה,  שער  לכיוון  הולך  ראיתיו 
שמח  הוא  אליו,  והתקרבתי  הזדרזתי  קצת.  נבוך  שהוא  והבחנתי 
מאד, ופנה אלי בשאלה: 'מה המספר שלי?'. לא רציתי להגיד לו את 
מספר הטלפון בעל פה, והתחלתי לרשום לו את המספר על פיסת 
נייר, אך הוא אמר לי: 'לא צריך לכתוב, תאמר בעל פה'. התחלתי 
לומר לו את המספר, והוא עוצר אותי – 'לא את מספר הטלפון אני 

צריך, אלא את מספר הבית, להגיד לנהג המונית!'...
"מדובר באדם שזכר את כל התורה כולה, ואילו את מספר הבית בו 

הוא גר כמה שנים – איננו זוכר...!".

 "היה בו שילוב בלתי נתפס של עוז וענוה. מחד היה עניו באופן שלא 
יתואר, והיה בעניו כשפל אנשים ממש, בבחינת 'אנכי עפר ואפר'. 
פעמים רבות כשלמדתי עמו נפל העט מידו, וכשהתכופפתי להרים 
אותו, מחה בתוקף ואמר שאינו מוכן שיהיו לו משרתים. כמובן שלא 

ויתרתי, וכל פעם היה נחרד מחדש כאילו זו הפעם הראשונה...

ובחביבות  בנעימות  לב,  בטוב  אדם,  לכל  פנים  ומסביר  מאיר  "היה 
אותיות  ריבוא  ששים  הגדול.  בליבו  מקום  נמצא  ולכולם  קץ,  אין 
בתורה, וכל אדם מישראל שורש נשמתו אחוז בתורה, ובגלל שהיה 
בבחינת ספר תורה שלא חסרה בו אפילו אות אחת, יכול היה לחנך 
כל אחד לפי דרכו, ולהלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ועליו ניתן 
זה שלמד תורה ראו כמה  ו'אשרי  'ישראל אשר בך אתפאר'  לומר 

נאים מעשיו'.
"'חכמת אדם תאיר פניו', וכל הרואהו הרגיש בחוש שהינו עומד לפני 
ספר תורה חי, שלוח ליבו הוא הקלף לתורה שבעל פה. עליו נאה 
ויאה להמליץ דברי הגמ' בשבת )קיב:( 'לית דין בר אינש )ופירש"י 

אלא מלאך(, כגון דין בר אינש' )ופירש"י גבר בכולא(". 
כיצד היה סדר תהלוכותיו בישיבה?

ובחגים,  בשבתות  דרש  ובאגדה  בישיבה,  כללי  שיעור  מסר  "הוא 
בין קבלת שבת לערבית ובסעודה שלישית, וגם מסר שיעור עיוני 
בשבת בבוקר. אך בנוסף לזה, כל ימי השבוע היה בחדרו כל העת, 
היה  יכול  וכל מי שרצה  היה עומד בחדרו,  לביתו רק לשבת.  ונסע 
להכנס ולהתבשם מאורו, והיו שואלים אותו בין בלימוד ובין בעצה, 

כי היה כרכא דכולא ביה.
היו עם חן  "והן אמת שהוא לא חי כלל בעולם שלנו, אבל עצותיו 
מיוחד, כי שאב מתוך התורה את החכמה גם במילי דעלמא, והכל 
לפרטי  עצות  כשנתן  נפלא,  שילוב  זה  והיה  מורמים,  מגובהי  היה 
השראה  היתה  בשיעוריו  התורה.  מכוח  נובע  שהכל  חשו  פרטים, 
תורה  של  נפלאות  ומראה  ניצב,  אלוקים  מלאך  ראו  כי  מיוחדת, 
בתפארתה, והדבר העלה את כל ביהמ"ד לאוויר פסגות, כשמבועי 

החכמה שלו מפיחים חיים חדשים בכל השותים מהם".

תורה באף
"ה'תורה שלמדתי באף' אצלו היתה מיוחדת", מבקש הגר"א עוזר 
במחסור  חי  ובצעירותו  בילדותו,  עוד  התייתם  "הוא  להזכיר.  עוד 
ספרים,  ועוד  רמב"ם  ספרי  לו  היו  בחברותא  עמו  כשלמדתי  נורא. 
הספרים  מפירורי  נסורת  התפזרה  אותם,  כשפתחנו  פעם  שבכל 
בכזו  לי  ואמר  מהישיבה,  אחר  ספר  שאביא  לו  הצעתי  הישנים. 
השתוקקות וערגה – 'נברתי בגניזה לפני עשרות שנים לחפש ספר 
זה, כי לא היה לי כסף לרכוש ספרים, ויש לי חיבה יתירה לכך שזו 

תורה שלמדתי באף, ואיך אוותר על כך ואקח ספר מהישיבה?'...
שקיבלה  הרבנית,  רעייתו  על  הידוע  לסיפור  מתקשר  כמובן  "זה 
לרכוש  כדי  כסף  סכום  זצ"ל,  ברנד  דוד  אליעזר  רבי  הגאון  מאביה 
'חזון  ספרי  הספרים  לחנות  שהגיעו  לה  וכשנודע  לילדים,  נעליים 
איש', ספרים שידעה שבעלה הגדול כה חושק בהם, ויתרה על נעלי 
פעמיך  יפו  'מה  אז  התבטא  רבנו  איש'.  ה'חזון  את  ורכשה  ילדיה, 
בדווקא  ללמוד  מיוחדת  עריבות  גילה  ותמיד  נדיב',  בת  בנעלים 

בכרכי 'חזון איש' אלו.
כמה  עד  במילים,  כלל  לתאר  אפשרות  שאין  להזכיר,  המקום  "זה 
היתה הרבנית מסורה לו ולתורתו בכל כוחה, ואף על פי כן מחתה 
כל פעם ששמעה דיבורים על הקרבתה לתורה, באומרה שכלל לא 
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נכנסתי לחדר הונימי כשכולי רועד מוחד, חיל ורעדה יאחזון, וב"ה ראיתי 
שהכסות נעולה, מיד קראתי בקול גדול, שמע נא אחי היקר הכסות 

נשארה בשלמותה, אלא שחוששני שמא ותחו הגנבים את הכסות דרך 
חדר השכנים, אבדוק מיד את הענין, ידיי רעדו וכל גווי הזיע, וכמעט 

ששכחתי את המסורים של מנעול הכסות

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א - 'עצה טובה' לחיות באמונה

עמך',  אלוקים  ויהי  איעצך  בקולי  שמע  'עתה  יט(,  )יח  בפרשתן 
וביארו צדיקים )תורת אבות יתרו, בשם הרה"ק ר' מיכל מלעכוביטש 
זי"ע( שכאן למדנו 'עצה טובה' לאדם, והיא ה'עצה' היחידה לכל עת 
פינה  בכל  דבר,  ובכל  ענין  בכל  עמך,  אלוקים  יהי  שתמיד   – ושעה 
שהוא פונה יעמיד את האלוקים לנגד עיניו, ויזכור כי ה' ניצב עליו 
והא מכוון בדקדוק את כל מעשיו ופעולותיו, וכל קורותיו והבאות 

עליו הכל מאת ה' בלבד, כי אפס זולתו.
ואכן אין עצה טובה יותר מהאמונה, כי רק על ידה ובזכותה 'יחיה' 
מלאים  האדם  חיי  כל  האמונה  בלא  כי  ובנעימים,  בטוב  האדם 
ובריאות  ודאגות על כל צעד ושעל, החל מדאגת הפרנסה  קשיים 
הגוף והנפש, וגידול הבנים וכיו"ב, ותמיד הוא סובל מקנאה תאווה 
וכבוד, נדמה לו כי פלוני פגע בו או הזיקו או מקפח פרנסתו, ותדיר 
עסקי  על  ומבוהל  וטרוד  זמן,  ולאחר  מחר  ועל  היום  על  הוא  דואג 
פרנסתו. אכן האיש המאמין הרי הוא מלא בשמחה ושלוות הנפש, 
יודע שהקב"ה 'מנהל' את העולם, עשה  כי מה לו לדאוג והרי הוא 
ועושה ויעשה לכל המעשים, ואב לנו בשמים הגומל חסדים טובים 
חי  הוא  הרי  ל"ע  עליו  באה  שצרה  בעת  וגם  שעה  ובכל  עת  בכל 
בהכרה ברורה שכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, אינו טרוד יתר 
לא  וכה  כה  שבין  הוא  יודע  כאשר  ההשתדלות  בעסקי  המידה  על 

יועילו לו מאומה, ואשריו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא.

בונים  רבי  הרה"ק  בשם  אומר  היה  זי"ע  הרי"ם'  ה'חידושי  הרה"ק 
זי"ע לבאר במהות התפילה 'ותקננו בעצה טובה מלפניך', כי העצה 
טובה לכל דבר וענין, לכל 'מבוי סתום' ולכל מאורע הבא עליו היא 

האמונה, וכמו שאומרים ב'פיוטים' עצתו אמונה.
, לאיש כפרי שלקה בעיניו  וכבר המשיל הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע 
ר"ל והיה רואה כל דבר בעיקום, והנה, כל עוד ששהה ב'כפר' הקטן 
שם הבתים בני קומה אחת הם לא היה כל כך נזק בראייתו העקומה 
)כי לא ראה בזה סכנה גדולה כ"כ אם הבנין עקום מעט(, פעם אחת 
גבוהים  בניינים  תילם  על  עומדים  שם  הגדולה,  לעיר  הכפרי  נקלע 
כי הבניינים  לו  נדמה  ומחמת מומו היה  ורמים בעלי קומות הרבה, 
עומדים עקום ומטים ליפול בכל רגע, מיד החל להרים קול זעקה, 

אחינו בני ישראל... חוסו על נפשותיכם והימלטו... כי גדולה הסכנה 
שמא תקברו בעודכם בחיים תחת שברי הבניינים, ותרב הבהלה עד 
מאוד והמון העם נחפזו לנוס בטרם... היה שם חכם אחד אשר הבין 
נא מהרה  והחישו  וקרא בקול, עמדו על מעמדכם  כל אשר נעשה 
והביטו עליו כחסר דעה שאינו  רופא עיניים, הכל תמהו על דבריו 
כזאת  צרה  בעת  עיניים  רופא  יועיל  מה  כי   , עצמו  להציל  ממהר 
'לרופא  בשלו  המשיך  הלה  אך  הבניין...  ומתמוטט  מעט  כשעוד 
עיניים אני צריך', לבסוף הגיע רופא עיניים ובדק את עיני 'הכפרי', 
על  שהכל  לכולם  והתברר  הוא,  מום  בעל  הלה  כי  ומצא'  'פשפש 
מקומו עומד בשלו , אלא שזה רואה הכל בעיקום וטעות. והנמשל, 
וכיו"ב  פרנסתם  אחרי  ברדיפה  ולילה,  יומם  רצים  העולם  בני  כל 
משאר שטויותיהם, והנה, תחת שיבינו בני העולם כי הללו ראייתם 
עקומה – ממהרים המה גם כן לרדוף אחריהם, ואינם מבינים שכל 
העולם  מעשי  על  והבטתם  אלו  של  שראייתם  מפני  אלא  אינו  זה 
)הם  ממעל  מונהג  הכל  ממילא  כי  זוכרים  כשאינם   – הוא  בעיקום 
חושבים שהעולם 'עקום', ובאמת הם הם העקומים(, אין להם אלא 
לפקוח את עיניהם באור האמונה, ואז יווכחו היטב כי 'ישר דבר ה '', 

אין כאן בירה דולקת, והכל מתנהל בחסד וברחמים .
בענין זה נספר מעשה שהיה באחת העיירות, שם פרצה ל"ע מגיפה 
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קשה, מסוכנת ומדבקת ל "ע, והיו הכל פונים לרופא העיירה שהיה 
נדבק  הרופא  גם  של"ע  עד  אותם,  מרפא  והיה  גדול  מומחה  בס"ד 
העסקנים  מיהרו  העיר,  בחולי  שיטפל  מי  היה  ולא  למשכב  ונפל 
עיר  להשאיר  אפשר  אי  שהרי  אחרת,  מעיר  מומחה  רופא  והביאו 
ואם כשהיא מתבוססת במגיפה, אך לגודל הכאב לא היה סיפק בידי 
הרופא לרפא את כולם, כי רבו החולים עד אין מספר, ישבו עסקני 
'חכם'  נענה  כזאת,  צרה  בעת  לעשות  מה  כדת  עצה,  לטכס  העיר 
לבית  החדש  הרופא  את  תחילה  נשלח  הבה   , שוטים  ואמר,  אחד 
רופא העיר, ומשזה יתרפא נרוויח 'פי שנים' כי יהיו כאן שני רופאים, 

ובוודאי 'טובים השנים מן האחד'...
והלימוד לדידן, מהלך לו האיש כשרשימת 'בעיות' בידו, מסובך הוא 
כאן  בשידוכים,  מעוכבים  בניו  או  הוא  בו,  נוגשים  והנושים  בחובות 
ה'משגיח'  עם  הבחור  שכניו,  עם  ושם  השותפים  עם  מסוכסך  הוא 
ועובדיו...  הבוס  בין  בוערת  להבה  אש  או...  השווער  עם  והאברך 
הרופא  את  וירפא  יטפל  ישכיל,  אך  אם  ומכאובו,  בנגעו  איש  איש 
ויחזק את האמונה בלבבו וממילא יתרפאו כל  עצמו, כלומר, יתקן 
נגעיו ומכאוביו, כי בתיקון אמונתו יביט על כל העולם ב'משקפיים' 
)Glasses( אחרות, יפסיק מלטעון ולהתלונן על כל העולם וסובביו 
, יבין וישכיל כל אלו אינם מזיזים אפילו אצבע קטנה אם לא ציוה 
ה' שכך יקום וכך יהיה... אז כל ה'אוויר' יצא מהבלון הנפוח שדימה 

לעצמו כי זה מזיקו וזה עושה וכו' וכו'...

זי"ע שנכנס  מעשה בחסיד מחסידי הרה "ק רבי מיכל מזלאטשוב 
ובפרט לעת הזאת  ותינה לפניו על מצבו הקשה בפרנסה  אל רבו, 
אשר הוא עומד לפני נישואי בנו החשוב, על כן בקשתו שטוחה לפני 
הרבי, שיכתוב עבורו מכתב המלצה, ועמו יפנה האיש אל נגידי עם 
חיותו  כדי  הגונים  סכומים   – לרוב  במצלצלין  כיסיו  יימלאו  ובוודאי 
וכדי נישואי הבן בשעטומ"צ, שהרי הרבי צדיק יסוד עולם, ומי הוא 
אשר יראה המלצה ממנו ולא יפתח לבבו וכיסו, אמר לו הרבי, איך 
געב נישט קיין המלצות )לא אתן לך המלצה כתובה(, ויפצר האיש 

ברבו מאד מאד, אך הרבי בשלו, לא אכתוב המלצה .
הנני  רוצה  אינו  נו, אם הרבי  ואמר,  זמן, פנה האיש אל הרבי,  אחר 
מקבל דעתו, אבל, אנא ממכם רבי קדוש, לכל הפחות יגלה לי מה 
היא הסיבה אשר הינו מסרב כ"כ לכתיבת המלצה, אמר הרבי, הנה 
אשאלך, באם היית מגיע עם מכתב המלצתי לעשיר מסויים , והלה 
מעטות  פרוטות  אם  כי  לך  מעניק  היה  ולא  באדישותו  נשאר  היה 
צוויי  לו, אמר החסיד,  נותן, מה היית עושה  גם זאת לא היה  ואולי 
פעטש )שתי סטירות לחי( הייתי מעניק לו, וכי כך מזלזלים במכתבו 
של הרבי, אמר לו הרבי, דייקא לכן לא רציתי לכתוב לך המלצה, כי 
בו  )ליסט(  'רשימה'  יש  בשמים  היטב,  היטב  ולהשכיל  להבין  עליך 
ולפי  פלונית,  כלה'  'הכנסת  לצורך  ליתן  עתיד  אחד  כל  כמה  נכתב 
הרשימה כל אחד פותח את ידו ומשביע, ואותו העשיר שאינו נותן 
ברשימה  כתוב  שאינו  מחמת  אלא  כן,  עושה  הוא  לבבו  מרוע  לא 
אשר הוכנה בשמים ממעל, כי הכל תלוי ברשימה של מעלה, הוסיף 

על  ומתרעם  כועס  היית  לא  אלה  בדבריי  מאמין  היית  לו  הרבי,  לו 
אף אחד שאינו נותן לך כי אין לך אפילו מקום ל'טענה' עליו, אמר 

החסיד, רבי, אני מקבל עליי את דברי הרבי.
, אכתוב לך כעת המלצה הגונה  ... א"כ  אמר לו הרבי, אתה מקבל 
וראויה, וכן עשה, החסיד יצא מלפני רבו שמח וטוב לב, במבטחו כי 
עם מכתב כזה קרובה ישועתו, די לו ללכת לנגיד אחד והכל מכוסה, 
בד בבד חזר היטב על דברי הרבי, כי הכל תלוי ברשימה שלמעלה, 
מיהר ליסע לנגיד גדול מגדולי חסידי הרבי – השומע לכל מוצא פי 
הרבי בשלמות, וכבר היה בטוח כי משם ישוב לביתו מבלי להצטרך 
ללכת אפילו לעוד 'אדרעס ' )כינוי לכתובת מחלקי הצדקות( אחד.

בהגיעו לבית העשיר, גולל לפניו את כל מצבו, ולאחמ"כ הוציא את 
בקרירות  המכתב  את  קרא  העשיר  ולתדהמתו,  הרבי,  של  מכתבו 
עצומה, לא קם ולא זע רק לבסוף העניק לו כמה פרוטות שחוקות 
כדי לצאת ידי חובתו ותו לא מידי ... החסיד לא האמין למראה עיניו, 
שחמתו  כמעט  וכבר  כך,  יתנהג  כזה  גדול  וחסיד  שנגיד  יתכן  וכי 
בערה בו, אלא שאז נזכר מדברי רבו – והחל משנן לעצמו, איש זה 
של  ברשימה  כתוב  אינו  זה  איש  מעלה...  של  ברשימה  כתוב  אינו 
מעלה... מאידך, הנגיד ששמע פיו ממללות דיבורים כגון דא, החלו 
ידיו ורגליו נוקשות זו בזו מרוב רעדה ופחד, מי יודע באיזו רשימה 
החסיד,  לו  אמר  אומר...  פיך  מה  החסיד  את  ושאל  מופיע,  אינו 
אה, כלום, זה ענין פרטי שביני לבין הרבי, שלפי המדובר ביני לבין 
הרבי נראה שאינך מופיע באותה 'רשימה'... עתה כבר לא היה יכול 
הנגיד להישאר בשלוות הנפש, מי יודע מאיזו 'רשימה' מחקו הרבי, 
מרשימת החיים, או מרשימת העשירים... והפציר מאד באיש, גלה 
לי איזו רשימות הנך מנהל עם הרבי הקדוש, והוסיף לומר, אתן לך 
את כל הסכום הדרוש לך רק תגלה לי 'רשימה' זו מהי, אמר החסיד, 

עתה כבר לא היה יכול הנגיד 
להישאר בשלוות הנוש, מי 
יודע מאיזו 'רשימה' מחקו 
הרבי, מרשימת החיים, או 
מרשימת העשירים... והוציר 
מאד באיש, גלה לי איזו 
רשימות הנך מנהל עם הרבי
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אם תניח לי מתחילה כאן על השולחן את כל הסכום אגלה לך באיזו 
רשימה המדובר. עשה הנגיד כמצווה עליו, אז נענה החסיד את כל 
מעשהו עם הרבי, ואמר לו, עתה שכבר נתת את כל הסכום בוודאי 
)'תורת  מעלה...  של  רשימה  באותה  גדולות  באותיות  מופיע  הנך 

המגיד מזלאטשוב'(.
ולדידן ייאמר, פעמים שהאדם מהלך בעולמו של הקב"ה מלא טענות 
כרימון, זה לא עוזר לי וזה רודף אותי וכו', ידע שכמו שיש רשימה בה 
מופיעים מי יעזרו לו כיו"ב ממש יש 'רשימה' בה מופיעים מי יפריע 
לו ומי יזיק לו, אבל, הכל הכל יקרה לפי הנכתב ברשימה של מעלה, 
לא האדם מחליט אלא יושב בשמים הממלא את הרשימה כביכול. 
'רשימה  ב  להאמין  ע"ע  קיבל  שהחסיד  ברגע  כי  ראינו   זאת  עוד 
כי גדולה האמונה להחיש את  של מעלה' ממילא קיבל את הכל... 

הישועה בקרוב .

מעשה נורא שאירע לוני זמן
מעשה נורא שאירע לפני זמן נתפרסם לאחרונה, וכך שמעתי את 
רגיל,  שבת  בליל  החל  הכל  מספרים,  פרחי  האחים  העובדא  בעלי 
כשלפתע מתקשרים אלינו מחברת השמירה – שזיהו פעילות חשודה 
בחנות התכשיטים שהייתה ברשותנו באותה העת בוויליאמסבורג, 
משלא ענינו להם השאירו הודעה - הכספת )סעי"ף( שלכם פתוחה, 
עליכם להתייצב מיד בשערי החנות, הדבר עורר בנו חלחלה ורעדה, 
יהיה  ומה  אחרים  של  וגם  שלנו  זהב  אוצרות  מונחים  זו  בכספת  כי 
עתה... אבל אחי אלברט אמר לי, שמע נא, יום שבת היום, אני לא 
מחלל שבת, לא אלך כעת לחנות – ה ' נתן וה' לקח, יהי שם ה' מבורך 
מעתה ועד עולם, אמרתי לו גם אני לא מחלל שבת, נגשנו לסעודת 
השאירו  השמירה  כשחברת  גם  מאומה,  אירע  לא  כאילו  השבת 
הודעה שניה בשב"ק בבוקר לא שמנו לב לזה, אלא המשכנו בסדר 
בני  אותנו  זירזו  במוצש"ק  וסעודות.  תפילות   , כרגיל  השבת  יום 
המשפחה שנלך לבדוק מה נעשה ונשמע בחנותנו, החשנו פעמינו 
שמה, והגענו לשערי החנות ב 11.00 בלילה, ואכן, מיד נגלה לעינינו 
שוד ושבר, כל החלונות פרוצים ושעוני הזהב אינם נמצאים, את הכל 
לקחו ובזזו גנבים שפלים, אמרתי לאחי, עתה אכנס לחדר הפנימי 
לבדוק מה נעשה בכספת, ב"ה יש לי לב חזק אינני מפחד מלהיכנס 
נכנסתי  המעלות...  שיר  פרקי  ותקרא  בחוץ  לי  תמתין  אתה  שמה, 
לחדר הפנימי כשכולי רועד מפחד, חיל ורעדה יאחזון, וב"ה ראיתי 
שהכספת נעולה, מיד קראתי בקול גדול , שמע נא אחי היקר הכספת 
נשארה בשלמותה, אלא שחוששני שמא פתחו הגנבים את הכספת 

דרך חדר השכנים, אבדוק מיד את הענין, ידיי רעדו וכל גופי הזיע 
מרוב רעד, וכמעט ששכחתי את המספרים של מנעול הכספת, אבל 
ב"ה אחרי 10 דקות הצלחתי לפתוח אותה וראיתי שהכל שוכן ומונח 

בשלום על משכבו על כן נעלתי אותה מיד.
כאן  עושים  אתם  מה  בנו  וגערו  שוטרים,  לפתע  הגיעו  רגע  באותו 
הוה  וכך  וכך  החנות  בעלי  שאנחנו  להם  אמרנו  הלילה,  באמצע 
לא  מדוע  אותי  ושאל  שבהם  מהגדולים  אחד  אלי  ניגש  מעשה, 
באתם הנה אתמול בלילה, אמרנו לו, יום שבתון אין לשכוח, אתמול 
אפילו  אותה  נחלל  ולא  מלאכה,  מכל  נשבות  בו  שבת,  אצלנו  היה 
בחנות,  סולם  לך  היש  השוטר,  אותי  שאל  מרובה...  הפסד  במקום 
מנת  היו  גדולים  ניסים  לי,  אמר  אליו,  אותו  והבאתי  הן  אמרתי 
חלקכם, עתה עלה כאן הגגה ושם תראה במוחש את נס הצלתכם, 
וכדורים,  זיין, אקדח  ושם מצאתי שק מלא בכלי  עשיתי כמצוותו, 
וכך הסביר לו השוטר, גנבים וגזלנים הללו פרצו לחנות ומיד עלו לגג 
אשר מעל הכספת, כשכוונתם להמתין עד שתבואו לחנות מחמת 
קריאת חברת השמירה, ובוודאי כשתכנסו תמהרו לפתוח הכספת 
יירו  הם  פתוחה  תהיה  שהכספת  וברגע  שם,  הנעשה  את  לבדוק 
עליכם ויהרגו אתכם על אתר, וממילא כל תכולת הכספת שנפתחה 
תיפול לידיהם כפרי בשל , לקיים מה שנאמר 'הרצחת וגם ירשת'...

למעשה, הם המתינו לכם עד בוש, מ 9 בלילה וכבר הורה השעון על 
שעה 10 ,11 ,12 ,2 ,3 ,5 ו6 לפנות בוקר וכו', ומשלא באתם שבו הללו 
נוטלים את אשר מצאו בחנות, אילו באתם אתמול  לביתם כשהם 
הנעשה  את  ובודקים  פותחים   - עתה  כמעשיכם  ועושים  בלילה 
נשמתכם  את  נופחים  והייתם  אתר  על  עליכם  יורים  היו  בכספת 
באותו רגע, בזכות השבת ניצלתם ממות וודאי לחיים טובים ולשלום 
)ומוסיף הרב פרחי לספר, באותו השבוע עלה שוויות הזהב ליותר 
מפי שניים, מכרנו הכל סגרנו את החנות ועזבנו את האזור הקשה 

שם(.
בכיסו  רועד  או  מצלצל  אדם  של  שטלפונו  פעמים  ייאמר,  ולדידן 
באמצע התפילה או הלימוד, והוא חושב, אויה לי אם לא אענה, הרי 
אפסיד מעות הרבה, הבנק יחזיר וכו' פלוני יעזוב אותי וכו'... והוא 
אינו יודע כי המתקשר מהצד השני של הקו אינו אלא השליח של 
ה'גנב' בכבודו ובעצמו, וכל המטרה כאן אינו אלא לאבדו ולהפסידו, 
אדרבה, אם לא ישים לבו וימשיך בעבודתו ינצל ממנו, חייו וממונו 

ינצלו לפליטת עולמים.

)קטעים נבחרים מתוך באר הפרשה יתרו תשפ"א(
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‰סיום ‰עולמי פ"ב
„רו ‰‘ ועוזו

היומי  ה‘דף  של  השני  המחזור  לסיום  תורה  של  לכבודה  הגדולים  הסיום  מעמדי  לקראת  תורה¨  של  בשמחה 
בהלכה‘ לאחר עמל ויגיעה ורכישת ידיעה וקנין במשנה ברורה במשך שבע וחצי שנים¨ מודיעה הנהלת דרשו על 
ßפתיחת הרישום למבחנים החודשיים ב‘דף היומי בהלכה‘ במחזור השלישי שיחל אי¢ה ביום ראשון י¢ט אדר א

עולו ואתכנשו ללימוד המשנה ברורה וידיעת ההלכה

הצטרפות לתכנית ’הדף היומי בהלכה‘
 

אימייל  t∞≤μ∂∞π∞∞∞@gmailÆcom תקבלו תשובה אוטומטית עם טופס רישום
בעמדות נדרים פלוס בכל רחבי הארץ ≠ ßדרשוß טופס רישום

∞≤≠μ∂∞≠π∞∞∞ ∫‘במוקד ’דרשו 
∞≤≠∂μ¥≠∞≤∂π ∫בפקס

מעמדי סיום המחזור השני

∞μ≤≠∑±±∞≤∞∂ או dirshu@dirshuglobalÆorg ∫®לפתיחת שיעורים חדשים ©לרשום בנושא שיעור חדש
קו השיעורים∫  ∂∂∂≠≥≥≥≥≠∑∑∞

∞∑≤≠≥∏∞≠π≤π≤ ∫‘קו המידע של ’דרשו

 ∞∑∑≠≥±∏≠≥π≠∂π   ∫למסירת שמות לתפילה בראדין לנבחנים ולמקבלים על עצמם להצטרף ללימוד ה‘דף היומי בהלכה‘∫   בפקס
באימייל ©לכתוב בנושא∫ ראדין®∫  dirshu@dirshuglobalÆorg ב’נדרים פלוס‘≠ ’דרשו‘ ≠ סיום ’הדף היומי בהלכה‘

ארנה ירושלים
 ßאדר א ßיום חמישי ט

לתושבי רחבי הארץ

ארנה ירושלים
ßמוצש¢ק י¢א אדר א 

 לתושבי אזור ירושלים
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ישורת אחרונה 
ההיערכות לקראת הסיום של 'הדף היומי בהלכה' מבית 
'דרשו' בעיצומה, אבל את עיקר הדגש שמים במשרדי הארגון 
המצטרפים  אלפי  לעשרות  ולבבית,  מאירה  פנים  קבלת  על 
החדשים, שיצטרפו ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת 

מחזור הלימוד השלישי. 
כחלק מההיערכות מדפיס 'דרשו' מחדש את הפרוספקט 
הצבעוני ומאיר העיניים, שנוהג הארגון לשלוח לכל מצטרף 
ומרשים,  חדשני  בעיצוב  בעז"ה  יופיע  הוא  והפעם  חדש, 
למען יוכל כל מצטרף, צעיר כמבוגר, להבין בקלות את כללי 

התוכנית, ולהצטרף ללימוד בחדווה וברננה. 

להרבות תורה 
בישראל 

במבצע  'דרשו'  הנהלת  יוצאת  הגובר,  הביקוש  לנוכח 
בהלכה',  היומי  ב'דף  חדשים  שיעורים  לפתיחת  נרחב, 
מאלפיים  ליותר  יזנק  השיעורים  שמספר  היא,  וההערכה 
של  השלישי  הלימוד  מחזור  תחילת  עם  שייפתחו  שיעורים 

'הדף היומי בהלכה'. 
קיימים,  שיעורים  וכן  שנפתח,  חדש  שיעור  כל  כי  נציין 
לימוד  ספרי  הכוללות  מ'דרשו',  קבועות  ערכות  מקבלים 
בכריכה רכה לחלק ממשתתפי השיעור, ספר בכריכה קשה 
למגיד השיעור, חומר פרסום ועוד. מגידי השיעורים מקבלים 
גם הדרכה והכוונה מארגון 'דרשו', ומדי פעם נערכות סדנאות 
השיעור,  הגשת  אופן  את  ולשפר  לחזק  להם  המאפשרות 

למען ייכנסו הדברים בלב השומעים בצורה טובה יותר. 
המייל:  לכתובת  לפנות  ניתן  שיעורים,  להקמת  לפניות 
dirshu@dirshuglobal.org ולכתוב בשורת הנושא 'שיעור 

חדש', או לטלפון שמספרו – 0527110206. 

לאורך ימים 
ב'דרשו' משלימים בימים אלו, גם את הדפסתו של לוח 
הלימוד של 'הדף היומי בהלכה', המופיע בנייר כרומו איכותי, 
כפנקס כיס, עם כריכה מצופה ב'לימנציה', על מנת שיעמוד 
עד  שנה,  במשך  הלומדים  את  וישמש  רבים  ימים  הלוח 

לחלוקתו של לוח הלימוד החדש. 
היומי  'הדף  של  הלימוד  לוח  המסורת,  כמיטב  כי  נציין 
מדוייק  ציון  גם  כולל  הוא  מאוד.  ומסודר  מפורט  בהלכה' 
היכן מתחיל והיכן מסתיים כל עמוד, כדי להקל על הלומדים 
שלא יצטרכו לעצור באמצע נושא, וכן מופיע גם פירוט סדר 
זיע"א,  הלימוד של ספרי המוסר שכתב מרנא ה'חפץ חיים' 

שנלמדים גם הם לצד 'הדף היומי בהלכה'.

מחירים שאסור 
לפרסם 

כמיטב המסורת, במעמד הסיום המרכזי של 'הדף היומי 
בהלכה', ייפתחו דוכנים למכירת מוזלת של כל ספרי 'דרשו': 
'משנה ברורה' במהדורת 'דרשו' בכריכה רכה וקשה, חומש 
'דרשו',  מבית  ומוספים  ביאורים  עם  חיים'  'חפץ  'דרשו', 
התורה  על  דוד'  'דרש  'דרשו',  במהדורת  הלשון'  'שמירת 
ומועדים בלשה"ק ובשלל שפות, 'דרש דוד' על מסכת אבות, 

'מועד לדוד', 'לקראת שבת' – חמישה כרכים ועוד ועוד. 
התורה  לכבוד  מסובסדים  במחירים  יימכרו  הספרים  כל 
של  השני  המחזור  של  ההיסטורי  הסיום  ולכבוד  ולומדיה, 
באשראי,  או  במזומן  לשלם  יהיה  ניתן  בהלכה'.  היומי  'הדף 
הסיום,  במעמד  הרכישה  את  לבצע  אופציה  תהיה  כן  וכמו 
ובמחירים המיוחדים שלא יחזרו על עצמם עד הסיום הבא, 

ולקבל את הספרים במשלוח ישיר לבית הלקוח. 
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"אצלנו ב'דרשו' מתחייבים לתת לכל 'יהלום' 
שלנו שירות מושלם! זו לא טעות! אנחנו לא 
מדברים על הפונים כעל 'נבחנים', אלא כעל 
'יהלומים', כי יש לנו יחס של כבוד לכל נבחן, 

כל אחד יקר לנו כיהלום!"
מנהל מחלקת קהל וקהילות ב'דרשו', מספר על הרחבת 'מוקד דרשו', והכפלת כח האדם העומד 

לשירות הציבור

במסדרונות  מנשבת  חגיגית  אווירה  בשיאה.  ההתרגשות 

משרדי 'דרשו'. עם ישראל כולו נערך בחיל וברעדה לקראת הסיומים 

הגדולים של המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה'. המונים החלו 

במשרדי  והעבודה  השלישי,  הלימוד  במחזור  ללומדים  להצטרף 

'דרשו' הולכת וגוברת, ככל שמתקרב מועד הסיום. 

לרגל ריבוי העבודה ומספר הפניות למשרדי הארגון, הוכפל 

מספר העמדות ב'מוקד דרשו', הפעיל בכל ימות השנה, כולל 

בתקופת 'השגרה האפורה', ונותן מענה יעיל, אדיב וחיוני לכל 

פונה. 

"אצלנו ב'דרשו' האווירה היא כזאת שמחייבת לתת לכל 

דייטש,  שמעון  הרב  אומר  מושלם!",  שירות  שלנו  'יהלום' 

הפרויקטים  על  והממונה  וקהילות,  קהל  מחלקת  מנהל 

על  מדברים  לא  אנחנו  טעות!  לא  "זו  ב'דרשו'.  המיוחדים 

הפונים כעל 'נבחנים', אלא כעל 'יהלומים', וזה אומר שיש לנו 

יחס של כבוד לכל נבחן, כל אחד יקר לנו כיהלום!".

זמן  'דרשו' מעניקים מענה מיידי לכל פניה.  ואכן במוקד 

והמוקדנים  דקה,  מחצי  פחות  על  עומד  הממוצע  ההמתנה 

תמיד עומדים הכן לקראת כל נבחן, משתדלים לעזור ולסייע, 

במיוחד בזמני הלחץ של שעות 'בין הסדרים', כשהמוני בחורי 

ישיבות ואברכי כולל מנצלים את ההפוגה הקצרה מהלימוד, 

על מנת לברר עניינים טכניים מול 'דרשו'. 

דייטש,  הרב  מספר  שדרוג",  כשנה  לפני  עבר  "המוקד 

הפעילות  שעות  הורחבו  וכן  הוכפל,  המוקדנים  "מספר 

שאנחנו  ההצפה  לקראת  זאת,  הוותיקים.  המוקדנים  של 

חלוקת  שלב  כשיתחיל  הקרובים,  בשבועות  שתהיה  צופים 

הכרטיסים לנבחנים, וכל נבחן יתקשר לשמוע אם הוא זכאי 

לכרטיס ומתי הוא צפוי לקבל את הכרטיס שלו". 

בהזדמנות זאת של תגבור הכוחות, רועננו הנהלים, חודדו 

הכל  לתת  יוכלו  שהמוקדנים  כדי  הכל  ונעשה  ההנחיות, 

יחס  פונה  לכל  ולהעניק  התורה,  בכבוד  להוסיף  כדי  לפונים, 

מכבד ומעריך כיאה וכיאות לכבוד התורה ולכבוד לומדיה. 

הם  מאוד.  חשובים  הסיום  אירועי  'דרשו',  "מבחינת 

הוצאה  בשום  חוסכים  לא  מקסימלית,  ברמה  מושקעים 

ביותר, הניסיון  יהיו מוצלחים  ומאמץ, כדי שהאירועים הללו 

מלמד ומוכיח, שככל שהעיסוק הציבורי בסיומים נרחב יותר, 

כך גם מספר המצטרפים ללימוד גדול יותר. 

מוקדנים  צוות  עם  הכן,  אלו  בימים  עומדים  אנחנו  "לכן 

כמה  ולצרף  פניה,  לכל  בהקדם  לענות  כדי  ומיומן,  מורחב 

שיותר לומדים למעגל ההולך ומתרחב של לומדי 'הדף היומי 

בהלכה'!". 
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בהגיעו אל הבית, העלה הרב שך זכרונות מאותן השנים בהן למדו יחד 
בישיבה - דברים מאלוים המגלמים בתוכם מושגים של לימוד תורה 
ב'מסירות נוש' כושוטו, ללא סיסמאות וללא גוזמאות.  לאור יקרת 

הדברים וחשיבותם אצלי, ולמען יעמדו ימים רבים, רשמתי בזמנו על גבי 
גיליון את מילותיו של הרב שך, דברים שנאמרו בעיניים דומעות וקול 

נשנק מבכי:

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

חכמי הדורות לימדונו לקח גדול ונורא, שעלינו להתבונן בו בפרשת 
שגור  כל  בפי  כנתינתה.  להיות  עליו  התורה,  לימוד  התורה:  קבלת 
כנתינתם  ומאירים  שמחים  הדברים  "והיו  מחז"ל:  שמקורו  הביטוי 
לימוד  מצורת  נכבד  חלק  זהו   - בעלמא  ביטוי  רק  זה  אין  מסיני"; 

התורה. 
חובה על כל לומד תורה לדעת, כי הנו נמצא בבית היין, ולימודו צריך 

להיות מתוך שמחה ואושר על הזכות הנעלה שנפלה בחלקו.
בילדותי שמעתי מאבי מורי זצ"ל, מעשה מופלא ששמע מפי זקן 
שוב  זה  סיפור  שמעתי  שנים,  מספר  לאחר  מאנגליה.  אחד  מופלג 
מפי הגאון רבי אריה לייב ברים זצ"ל, בעל 'איילת אהבים', שאף הוא 

ספר זאת בשם אותו זקן מופלג, וכה היה המעשה: 
את  לבחון  פעם  התבקש  זצ"ל,  איגר  עקיבא  רבי  הדורות,  גאון 
את  כששאל  המבחן,  במהלך  פוזנא.  בעירו  תורה'  ה'תלמוד  ילדי 
התלמידים שאלה, קפץ אחד התלמידים המוכשרים והשיב נכוחה 
על השאלה, מבלי שניכרה עליו יגיעה או התאמצות כלשהי ביישוב 

הקושיא.
נשאלת  השאלה  "נפלא!  התשובה:  על  הגיב  איגר  עקיבא  רבי 
וכתובה בספרי 'דרוש וחידוש', וכפי שתרצת כעת, כך גם אני כותב 

שם לתרץ!". 
באזניו  התפאר  המבחן,  בגמר  לביתו  הרב  את  שליווה  המלמד, 
בכך שילד צעיר מהכיתה שלו הצליח לכוון לדעתו הרמה של גאון 

הגאונים, בהבזק קצר. 
שניחן  ונבון,  חכם  הילד  כי  הדבר  "אמת  איגר:  עקיבא  רבי  השיבו 
בצורה  לגדול  ימשיך  הוא  אם  אך  הכלל.  מן  יוצא  בכישרון  משמים 
זו - הוא יגדל עם הארץ! היכן אהבת התורה שלו? מדוע אינו מייחס 

שום חשיבות לשאלה? לתשובה? וכי כך שולפים תרוץ?!..."
וסיפר אותו זקן, שלדאבון לב אכן מאותו תלמיד לא יצא דבר! הוא 
שמונה  כפול  אלא  הארץ,  עם  סתם  "לא  כך:  בלשונו  זאת  הגדיר 
דיקער עם הארץ" - ביטוי שהשתמשו בו כשרצו לתאר עם הארץ 

מופלג!
והענקת  ורוממות,  חיות  שמחה,  מתוך  תורה  היא  תורה  של  דרכה 

כבוד לדברי תורה! 
זאב  רבי  הצדיק  הגאון  של  לשונו  על  שגורה  היתה  מחייבת  אמרה 
להסתובב  צריך  תורה  "בן  ירושלים:  צדיקי  מגדולי  זצ"ל,  צ'צ'יק 
אומללות  ואין  התורה,  מלימוד  יותר  גדול  אשר  שאין  בתחושה, 

גדולה יותר מלהיות עם הארץ!"... 

זצ"ל,  שך  הגרא"מ  הישיבה  ראש  מרן  ורבי,  למורי  להתלוות  זכיתי 
כאשר הגיע לנחם את בני משפחת מרן הגאון רבי יעקב קמינצקי 

זצ"ל. 
שררו  מופלגת  והערצה  עזה  הערכה  שנים,  רבת  ארוכה  ידידות 
בין מרן הרב שך למרן הרב קמינצקי. ידידותם החלה עוד בהיותם 
ה'סבא',  של  בצלו  סלבודקה  ישיבת  של  בהיכלה  צעירים,  בחורים 
והתמשכה עד אחרית ימיהם. רבי יעקב ביטל את דעתו כליל בפני 
דעתו של הרב שך, ואלו הרב שך החשיב את רבי יעקב כ'גדול הדור' 

של אמריקה. 
בהן  השנים  מאותן  זיכרונות  שך  הרב  העלה  הבית,  אל  בהגיעו 
הקשיים  הנוראה,  הדחקות  האיומה,  העניות   - בישיבה  יחד  למדו 
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דברים  התקופה;  באותה  חלקם  מנת  שהיו  הגדולים  והניסיונות 
ב'מסירות  תורה  לימוד  של  מושגים  בתוכם  המגלמים  מאלפים 
העולם  כשמלחמת  גוזמאות,  וללא  סיסמאות  ללא  כפשוטו,  נפש' 

הראשונה משתוללת ברקע, ואין איש יודע מה ילד יום.
רבים,  ימים  יעמדו  ולמען  אצלי,  וחשיבותם  הדברים  יקרת  לאור 
רשמתי בזמנו על גבי גיליון את מילותיו של הרב שך, דברים שנאמרו 

בעיניים דומעות וקול נשנק מבכי:
את  עזבו  הבחורים  כל  הזו!  המלחמה  את  עברנו  כיצד  מבין  "אינני 

הישיבה, והלכו הביתה מרוב פחד ובלבול... 
כאן  'אלעזרק'ה!  השלום:  עליה  אמי  לי  אמרה  הביתה,  "כשבאתי 
ואכן  עלינו!'  שתגן  התורה  זכות  את  כאן  אין  מסוכן,  יותר  בבית 
בעצתה חזרתי מיד לישיבה. זו היתה הפעם האחרונה שראיתי את 

אמי...
אותנו.  שיכלכל  מי  שם  היה  ולא  קטנה,  עיירה  היתה  "סלבודקה 
קובנה  לעיר  הנהר  את  לעבור  צריכים  היינו  לאכול  ללכת  בשביל 
ויכולנו  עז, שמי הנהר קפאו,  היה כה  הסמוכה. הקור ששרר בחוץ 
ישנו? בבית המדרש!  היכן  גבי שכבת הקרח.  לעבור את הנהר על 
הצינה היתה נוראה, עד שחליתי בדלקת ראות מרב קור, והמשגיח 

סדר לי לצורך בריאותי כמה ימים בבית המלון המקומי בקובנה. 
נראו  רגלי  שאצבעות  עד  מרופטות,  היו  נעלי  תקופות  "באותן 
נוספת, אלא  לי חולצה  מהחורים שבנעלים. במשך שנה לא היתה 
רק אחת שכיבסתי שוב ושוב... אך כל זה לא העיב על הרצון של 
'תורה  וכך למדו ולמדו! זה היה ממש בבחינת  בני הישיבה ללמוד, 

שלמדתי באף היא שעמדה לי'!"
יכולתי  כיצד  מבין  "אינני  ואמר:  דמעות,  זלגו  שך  הרב  של  מעיניו 
שהיה  ה'  חסד  לולי  לעצמות.  חדר  ממש  הקור  כזה,  במצב  לשרוד 

עמנו, ונסך בנו כוחות - לא הייתי שורד!". 
ישן  מכתב  לידי  נזדמן  הברית,  בארצות  פלטבוש  בעיירה  בהיותי 
שכתב הרב שך בשנות הבחרות, הנושא את התאריך "יום ג' לסדר 
וארא תרצ"ג בקלצק". המכתב מוען אל ידידו הגאון רבי יהודה לייב 
פאער זצ"ל, ובו הוא גולל בפניו מעט ממסכת הקשיים איתם הוא 

מתמודד: 
מולדתי  מעיירת  נסיעתי  מיום  עלי  עברו  הרפתקאות  "הרבה 
אז  נסעתי  האיומה.  המלחמה  של  הראשונה  בשנה  ואבוילניק, 
מפלך  הגירוש  גזירת  קודם  ימים  חודש  הפסח,  חג  אחר  לסלוצק 

וחרפת  מוות  פחד  עתה,  ועד  מאז  עלי  עברו  כמה  אהה!  קובנא... 
רעב, עירום וחסר כל, נע ונד הייתי, לא ידעתי אבי ואמי אחי ואחיותי 
היכן הם... קרובי וידידי היכן יצאו מלהט החרב המתהפכת ששרר 

אז...
"ואם יהיו כל הימים דיו, אי אפשר להעלות על הכתב את אשר עבר 
עלי. אך בזה נחמתי בלמדי מתוך צער, וחכמה שלמדתי באף היא 
שעמדה לי, כי ברוך ה' לא עברו עלי השנים בבטלה, ולילות כימים 
שמתי ללון בעומקה, עד שבאה מלכות הרשעה וגזרה שלא לעסוק 
בתורה, והוכרחתי אני ודודי הגאון )- רבי איסר זלמן מלצר( לעזוב 
את סלוצק, ולעמוד על נפשנו בסכנה גדולה לעבור את הגבול... כל 

מבוקשי שיהיה שבתי בבית השם כל ימי חיי!"... 
'עיני  להיות  זכה  להעפיל,  שך  הרב  מרן  הצליח  להיכן  כשרואים 
העדה', הן בתורה להאיר עיני ישראל בחיבוריו המופלאים 'אבי עזרי' 
ובשיעוריו הבהירים, והן בהנהגת הכלל בחכמה ובתבונה; במעלותיו 
בהבנתה,  וישרות  עמקות  התורה,  בידיעת  עצום  היקף   – האישיות 
ושקיעה מתמדת בהוויותיה – אין זה כי אם פרי עמל ויגיעה עקבית 
ורצופה, תוך כדי עמידה עיקשת מול הניסיונות הגדולים שנזדמנו לו 

בדרכו, והתגבר עליהם. 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(

השיבו רבי עקיבא איגר: "אמת 
הדבר כי הילד חכם ונבון, שניחן 
משמים בכישרון יוצא מן הכלל. 
אך אם הוא ימשיך לגדול בצורה זו 
- הוא יגדל עם הארץ! היכן אהבת 
התורה שלו? מדוע אינו מייחס 
שום חשיבות לשאלה? לתשובה? 
וכי כך שולוים תרוץ?!..."

אלפים מצטרפים לתוכניות ולמבחני דרשו 
לקראת תחילת מחזור חדש בלימוד המשנה ברורה 

הצטרפו למהפכת לימוד ההלכה העולמית

לחצו כאן      או התקשרו 02-5609000
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הערבי, שהכיר היטב את לייב'ל וראה מדי שבת את עניו מצד אחד ואת 
מסירות נושו מצד שני, ניסה לדבר על לבו ואמר לו, מה לך לטרוח לקנות 

מה שאין ידך משגת, בא ואראה לך משהו, ואז לקחו הערבי והראה לו 
בחשאי מכסה גדול שהיה ברצות חנות הוירות...

גאב"ד חרדים הרה"ג אשר אנשיל כ"ץ שליט"א בעניין להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים 

"ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּשָּׁבת ְלַקְּדׁשֹו" )שמות כ', ז'(

המדרש )תהילים צב, ובשכל טוב בשלח טז( דורש פסוק הזה, זכור 
את יום השבת לקדשו, במה מענגו, במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, 
שנא' )ישעיהו נח יג( וקראת לשבת עונג. וכדברי רש"י כאן שאומר 
'תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא 
מזמינו לשבת'. וראה עוד ברש"י אבות )ה כ( וכן נפסק בטור )או"ח 

סי' רמ"ב( צריך אדם לזרז עצמו כנמר ונשר לכבד שבתות ביותר.
בעיה"ק  הת"ש,  שנות  בתחילת  שם  אי  התרחש  שלפנינו  הסיפור 

ירושלים.
הרקיעה  ירושלים  אנשי  אצל  ההיא  בתקופה  והדחקות  העניות 
ליום  מיום  גדלה  ומצוקתה  וחצר,  בית  בכל  ניכרת  והייתה  שחקים 
במאוד מאוד, עד כדי דחק בלחם לפי הטף. בין אותם עניי ירושלים 
'איש חסיד היה' ולייב'ל שמו, זכה אף הוא )כאותו 'איש חסיד' של 
הפיוט( לחשובה אשה וגם לבנים חמשה, אך גם להמשך 'בלי מזון 
ומחיה' וללא בגד ללבוש... אולם בכל זאת על אף עניותו כי גדלה 

הקפיד ביותר לכבד את השבת בכל טוב. 
מנהג היה לו ללייב'ל ללכת בכל יום שישי ערב שבת, לשוק הפירות 
ולקנות פירות משובחים לכבודה של שבת, הערבים סוחרי הפירות 
בתקופה ההיא ניצלו  אתההזדמנות וגבו מחיר מופרז, הון תועפות 
ממש, על הפירות, 'תפוח' בבית היה אוצר של ממש. אך בכל זאת 
שבוע  מידי  לווה  ומשכך  לכאלו,  לבו  ישית  כלייב'ל  חסיד  איש  לא 
בשבוע מידידיו ומכריו כסף עוד ועוד בכדי שיוכל לכבד את השבת 
בפירות מתוקין, ואם היה מזדמן לידו פרי חדש 'שהחיינו' כי אז לא 
הפרי  עלה  אם  גם  כלום,  על  מסתכל  היה  ולא  כמוהו,  מאושר  היה 
עשרת מונים משאר פירות, היה תיכף קונה אותה בדמים מרובים 

תרתי משמע לכבודה של שבת קדשנו.
והנה ערב שבת ולייב'ל מהלך ב'שוק' ורואה הוא פרי חדש שביכרה, 
'שהחיינו', בחנותו של הסוחר הערבי, אולם לדאבון לבו לא היה בידו 
מספיק לרוכשו, לרוב יוקרו, משכך ביקש מהסוחר הערבי שישמור 
ייצא לחפש הלוואה בכדי לרוכשו.  והוא  לו את הפרי לכבוד שבת 
עניו  את  בשבתו  שבת  מדי  וראה  לייב'ל  את  היטב  שהכיר  הערבי, 
ואמר  לבו  ניסה לדבר על  נפשו מצד שני,  ואת מסירות  מצד אחד 
בא  משגת,  ידך  שאין  מה  לקנות  לטרוח  לך  מה  לייב'ל,  לייב'ל  לו, 
גדול  מכסה  בחשאי  לו  והראה  הערבי  לקחו  ואז  משהו,  לך  ואראה 

את  והרים  הערבי  פתח  רואים  ובאין  הפירות,  חנות  ברצפת  שהיה 
גדול חפור באדמה, מלא שטרות  בור  נתגלה תחתיו  והנה  המכסה 
ומצלצלין לרוב כחול הים, אמר לו הערבי ראה נא לייב'ל עשיר גדול 
אני, ואני סוחר הפירות הגדול ביותר הן אצל היהודים והן ]להבדיל[ 
אינני  זה  כל  ועם  הזה,  בבור  טומן  אני  הוני  כל  ואת  הערבים,  אצל 
שהנך  אתה  וחומר  קל  כמותך,  יקרים  פירות  לקנות  לעצמי  מרשה 

'עני ואביון מגוזלו' למה לך במנהגך זה.
לכבוד  ולא,  לא  קונה,  אני  לעצמי  וכי  לו,  וענה  לייב'ל  לו  השיב 
שבת קודש אני קונה, כפי שציווני ה' אז תתענג, ומשכך אין מקום 
לחשבונות כלל. הערבי ניסה עוד קצת, אך לייב'ל כבר לא היה שם 
הוא אץ רץ לדרכו ואחר שעה קלה חזר והלוואה של צרור כסף בידו, 
וקנה לכבוד שבת את אותם פירות 'שהחיינו', לתמיהת אותו סוחר 

הערבי שלא יכול היה להבין זאת.
לא עבר ימים מרובים, והנה לפתע ביום בהיר שבק אותו ערבי חיים 
לקנות  שישי  יום  באותו  גם  בא  מכלום  ידע  שלא  לייב'ל  חי.  לכל 
פירות כהרגלו מדי שבוע, והנה לתדהמתו כי רבה רואה את החנות 
הסוחר  מות  על  גדול  שלט  תולה  ועליו  ובריח  מנעול  על  סגורה 
לייב'ל  ושלכן החנות עומדת למכירה לכל המרבה במחיר,  הערבי, 
את  שמר  החנות  בתחתית  המוחבא  מהאוצר  שידע  היחיד  שהיה 
גבוהה  הצעה  הגיש  השבת  אחרי  מיד  שבת,  אחרי  עד  בלבו  הדבר 
לא  החנות,  מפתחות  לו  משניתנו  בחנות,  זכה  ותיכף  כולם,  מעל 
נשאר לו כי אם לגשת לבור להוציא משם כסף עבור תשלום קניית 
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החנות, ולאחמ"כ הלך והחזיר את כל הלוואותיו אשר לווה לכבודה 
של שבת, ועוד נשאר לו אוצר גדול כהנה וכהנה לאין ערוך, ונעשה 

עשיר גדול נגיד ובעל בעמיו, מעשיריה הגדולים של ירושלים.
ואני  לוו עלי  'בני,  )ביצה טו:(  זה שאמר להם הקב"ה לישראל  הוא 
פורע'. לוו כסף על חשבוני לכבוד שבת, ואל דאגה, אני אפרע לכם 

את ההלוואה. 
וביאור הדבר שזכתה שבת 'שאני פורע', אלא, יען שבת הוא מקור 
דלעילא  ברכאן  כל  פח.(  )פרשתן  הקדוש  הזוהר  וכלשון  הפרנסה 
ותתא ביומא שביעאה תליין. וכפי שהיטב לרמז הרה"ק מלאנצהוט 
זי"ע )רביד הזהב ריש פר' ראה( את דברי הזוהר האלו במילת 'כבוד 
ש'ביעאה  ב'יומא  ו'תתא  ד'לעילא  ב'רכאן  כ'ל  ר"ת,  שהיא  שבת', 
הטובה  ההשקעה  והיא  הברכה,  מקור  היא  ששבת  לן  הרי  ת'ליין.  
ביותר, ועל כגון דא אמר רבי יוחנן )שבת קיח( כל המענג את השבת 
נותנין לו נחלה בלי מצרים. ואשר לכן לוו עלי, שהרי מזה גופא יושפע 

עליהם השפעות ברוחנית ובגשמיות, וביום השבת שישו ושמחו.
גנזי  בבית  לי  יש  טובה  מתנה  י:(  )שבת  למשה  הקב"ה  שאמר  וזה 
היה  ואילו  שבת,  מאשר  חשובה  יותר  מתנה  לנו  אין  שמה,  ושבת 
האדם מבין ערך המתנה ומה שמרוויח עבור שמירת שבת, היה יושב 

ומצפה אליה בכלות הנפש מתי כבר תבוא.
ומצוטט  רש"י,  תלמידי  )מגדולי  קרא  יוסף  רבינו  שפירש  זה  הוא   
רבות בבעלי התוספת, גם רש"י עצמו מצטט דבריו בשם רבי מנחם 
ברבי חלבו ששמע מבן אחיו רבי יוסף( עה"פ )ישעיהו שם( וקראת 
לשבת עונג וגו' אז תתענג על ה', אזי מידה כנגד מידה תזכה להמשך 
בלי  נחלה  ותירש  שתזכה  אביך',  יעקב  נחלת  'והאכלתיך  הכתוב, 

מצרים.
ומה לן יותר מהמסופר בגמרא )שבת קיט.( על 'יוסף מוקיר שבת' 
הידוע לכל בר בי רב דחד יומא, על אותו גוי עשיר שנודע לו מחוזי 
הכוכבים כי כל נכסיו יפלו לידי שכינו היהודי 'יוסף', משכך מכר כל 
רכושו וקנה תמורתם מרגלית יקרה, ותפר אותה הדק היטב בכובעו 
שהתעופפה לו עם הרוח היישר אל תוך הנהר, ובלעה אותה דג שמן 
שאותה קנה לא אחר מאשר 'יוסף מוקיר שבת' וכך נתעשר. וכלשון 
דיזיף  ליוסף, מאן  ואמר  הגמרא שם שאח"כ פגש ביה ההוא סבא, 
שבתא ]מי שמלווה לכבוד שבת[ פרעיה שבתא ]השבת פורע לו[, 

ע"כ.

וכשנעיין במעשה נראה עוד, שהנה כמופיע בגמרא שם, היה השווי 
של אותו יהלום י"ג אלף דנרי זהב )וי"א י"ג עליות ואוצרות של דנרי 
זהב, ראה שם ברש"י ותוס'( ולכאורה האם זה מקרה שזה היה שוויו, 
הגמרא  הוצרכה  מה  וכי  תימא  או  יותר,  ולא  פחות  לא  דייקא,  י"ג 

לציין בדיוק את שוויה, הוי ליה למימר שנתעשר ודי.
רוצים  חז"ל  אלא  מקרה,  שום  כאן  אין  וחלילה  חלילה  וודאי  אלא 
לאלפינו בינה וללמדנו שהמענג את השבת זוכה למידה כנגד מידה, 
יוסף הוקיר את השבת והאמין בה' אחד ושמו אחד ועל סמך זה הלך 
– י"ג הוא מספר אח"ד  ללוות כספים, לכך זכה לי"ג אלף דנרי זהב 

ללמדך שזכה למידה כנגד מידה על סמך זה שהאמין בה' אח"ד.
עוד מובא בזוה"ק שהמכבד את השבת מעורר עליו רצון העליון וי"ג 
מידות רחמים, הרי גם בזה מידה כנגד מידה, שבשכר כבוד השמים 

נתעוררו עליו הי"ג מכילין דרחמי ונתעשר במספר י"ג.
וא"כ, 'ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג'. 

)מתוך שיחת גאב"ד חרדים שליט"א(

הערבים סוחרי הוירות בתקווה 
ההיא ניצלו  אתההזדמנות וגבו 
מחיר מוורז, הון תועוות ממש, על 
הוירות, 'תווח' בבית היה אוצר 
של ממש. אך בכל זאת לא איש 
חסיד כלייב'ל ישית לבו לכאלו
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''היה מקרה מיוחד החקוק לי בזיכרוני, כששהיתי כמה ימים בחו"ל ובדיוק 
באותם ימים נערך המבחן החודשי. לא ידעתי מה לעשות, הייתי חייב 
לטוס, והכרטיסים כבר הוזמנו, אך בסייעתא דשמיא, אחרי שהגשתי 

בקשה מיוחדת, מצאו עבורי ותרון יצירתי'' 

שאלון נבחני ה'דף היומי בהלכה' לקראת הסיום הגדול חורף תשו"ב

הרב אהרן כהן

בראש; אודה ולא אכחיש, התגובות הנלהבות מדרבנים ונותנים כח 
ניסיונם  פרי  והתובנות  השיחות  להביא  שאת  ביתר  להמשיך  ומוח 
של בעלי הניסיון המאושרים הזוכים לסיים בעוד חודשים מספר את 
לימוד וידיעת כל ה'משנה ברורה'. השבוע פנינו לשיחה עם הרה"ג 
משולם וינברגר מחשובי האברכים בכולל ערלוי שכונת הגפן ביתר 
עילית, הזוכה גם הוא להשתתף מתחילת המחזור בלימוד בתכנית 

בשילוב השתתפות קבועה במבחנים החודשיים.
מתי הצטרות ללימוד דף היומי בהלכה? ומה גרם לך להצטרף?

היה זה חודש אחר חתונתי טבת תשע"ד. משחזר הוא בקול. באותו 
בהלכה',  היומי  ה'דף  בסדר  הראשון  במסלול  ו'  חלק  התחילו  זמן 
בקיאות,  סדר  בסוף  משנ"ב  יום  כל  ללמוד  הורגלתי  בישיבה  והיות 
מאוד רציתי להמשיך בזה. כך שראיתי בזה הזדמנות פז להצטרף 
גם  אכן  הצטרפתי  ולכך  ההלכה  ויודעי  לומדי  מלך  של  ללגיונו 

למבחנים החודשיים.
מהו סדר לימודך במשך החודש, לוני המבחן החודשי?

ללא  היומי  העמוד  את  יום  כל  ללמוד  מאוד  משתדל  אני  ככלל, 
דחיות, כשלקראת סוף החודש אני לומד כמות כפולה כדי שיישאר 
לי כמה ימים לחזרה על החומר הלימוד החודשי. ברוך השם, מציין 
הוא בסיפוק, כמעט כל חודש, אני מצליח ללמוד את החומר לפחות 

פעמיים או שלש פעמים.
זכור לך סיוור מיוחד של השקעה להשתתוות במבחן?

מאז שהתחלתי להבחן לפני כשמונה שנים כולל הזמנים המאתגרים 
הוא  נשמע  וכדו',  דירה  מעבר  בן,  לידת  במשפחה,  שמחות  כמו 
מולהב, ברוך השם לא פספסתי שום מבחן חודשי. היה מקרה מיוחד 
החקוק לי בזיכרוני, מציין הרב וינברגר. כששהיתי כמה ימים בחו"ל 
כשבדיוק באותם ימים נערך המבחן החודשי. כשכבר לא ידעתי מה 
בסייעתא  אך  הוזמנו,  כבר  והכרטיסים  לטוס,  חייב  הייתי  לעשות, 
מיוחד  אישור  קבלתי  מיוחדת  בקשה  שהגשתי  אחרי  דשמיא, 
מההנהלה, בחודש הבא להיבחן על החומר של שני החודשים. וכך 

אכן עשיתי בסיפוק מיוחד.
מה תוכל לציין כטיו כנבחן וותיק

הוא  מוסיף  אכן,  העקביות.   - הוא  להצלחה  ביותר  החשוב  הדבר 
זה, אבל אני בדווקא  ונבחנים מציינים את  ומטעים, הרבה לומדים 

להבחן  שהתחילו  אנשים  הרבה  מכיר  אני  כי  זה,  את  ומדגיש  חוזר 
בדף היומי בהלכה וחלקם עדיין נבחנים אך לא מדי חודש בחודשו 
להימנע  להם  גורם  עיכוב  או  קושי  שכל  הרבה  אצלם  קורה  ולכן 
של  הרצינות  כל  על  כמובן  המשפיע  דבר  חודש,  באותו  מלהיבחן 
הלימוד וסדרי השינון והחזרות. אך מי שזוכה והולך עם זה בעקביות 
עיקשת ואינו נרתע מקשיים או מכל מיני עיכובים. מעיד הוא כבעל 
נסיון חכם ומאושר, הוא מצליח להתקדם עד לסיום לימוד וידיעת 

כל המשנה ברורה.
מה תרצה להעביר לחברים או למכרים שלך?

לפחות  ללמוד  הוא  שמים  ירא  יהודי  כל  של  ביותר  הבסיסי  הדבר 
יודעים  כה  חלקיה.  ששה  על  ברורה'  ה'משנה  כל  את  אחת  פעם 
היאך נראה ה"אורח חיים" של יהודי החי על פי ההלכה ועי"ז יידע 
זאת  ללמוד  וכדאי  מתאים  הכי  כשכמובן  בה.  ילך  אשר  הדרך  את 
שהוסיפו  והוספות'  ה'ביאורים  בצירוף  ומתוכננת,  מסודרת  בצורה 
כשכל  בזמננו  למעשה  הנוגעים  מההלכות  'דרשו'  ורבני  חכמי 
בכל  להתרשל  לא  המבחנים  מסגרת  ע"י  וחיזוק  תוקף  מקבל  זה 

ההשקעה כסדר.

 לשליחת תגובות לכותב המאמר, 
a0533185209@gmail.com  :כתבו ל
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הוא עולה על האוטובוס, ולצידו מתיישב יהודי, שניכר עליו כי אינו 
מקומי. במהלך הנסיעה נקשרה ביניהם שיחה, ולקראת סוף הנסיעה 

חלה התותחות מותיעה: היהודי שלצידו, כך התברר, הוא אורח מארצות 
הברית, אדם אמיד למדי. במהלך השיחה תהה על קנקנו של ר' משה, 

והתרשם ממנו עמוקות. לויכך, ונה אליו בהצעה: 'שמא תרצה לעשות 
אתי עסק?' 

כיצד החמצת אוטובוס גרמה לרווח כסוי עצום?

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ֹּכל ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶשׂה" )שמות י"ט, ח'(

סוערת  תקופה  בתוך  עודנו  השתנה,  שהעולם  שנתיים  כמעט 
לשון  מונחי  שלל  ועוד  ירוק,  תו  דלתאקרון,  אומיקרון,  ורוגשת, 
טלטלת  לחוות  ממשיך  כולו  כשהעולם  פינו,  על  שגורים  חדשים 
חיתתו  את  ומטיל  בעולם,  המשוטט  מסתורי  נגיף  בעקבות  ענק 
נכנסות  שלימות  כתות  עמוסים,  החולים  בתי  בה.  ויושבי  תבל  על 
לבידוד, שערי מדינות סגורים, והתחושה היא שעדיין העולם כמצוי 
בסחרחורת לא ברורה. ככל שהיה נראה כי הנה עוד רגע קט ונצא 
מאפילה לאורה, גל ועוד גל מלמד שאין לדעת איך ומתי הקורונה 

תיעלם לצמיתות.
שאינו  שאף  מוכר,  ולא  קטן  וירוס  שלח  עולם  בורא  מקרה,  לא  זה 
הוירוס  כל.  לעין  ניכרות  ההרסניות  השלכותיו   - רגילה  בעין  נראה 
הזה הגיח לעולם מסין הרחוקה, אך לא הסינים שלחו אותו - כי אם 
אבינו שבשמים שמנהל את העולם ומנווט את כל הנעשה בו, והוא 
ששלח אותו, מתווה את דרכו, מעניק לו את היכולת להטיל אימה 

ופחד בכל לב, דאגה וחרדה בכל מקום...
שכאשר  תענית,  בהלכות  המפורסמים  בדבריו  קובע,  הרמב"ם 
יהודים רואים שמשהו בעולם קורה - יש אסון, - אסור להם להניח 
שזה יד המקרה, שזה קורה סתם כך. יהודים מאמינים בני מאמינים 
לנו  לומר  כדי  בעולם  נגיפיו  את  שולח  הוא  ברוך  שהקדוש  יודעים 
כולו  כשהעולם  שינוי.  נדרש  כי  לנו  לרמוז  אותנו,  לטלטל  משהו, 
טעינו,  היכן  לחפש  להתייצב,  האדם,  בני  לנו,  סימן  זהו  מסתחרר, 

לבחון את מעשינו, לראות מה מוטל עלינו לשפר ולשנות.
וירוס, הוא ושוט אזעקה. בורא  אמור מעתה, הוירוס הזה אינו רק 
מסלול  לחשב  ודורשת  מבקשת  ויורדת,  עולה  צוירה  צוור  עולם 

מחדש, לושוש בסדר היום שלנו ולראות מה נדרש מאיתנו.
איננו יושבים בשמים ואיננו יודעי דעת עליון, איננו יודעים מה נדרש 
מאיתנו ומה הקדוש ברוך הוא מצפה שנשנה, באיזו דרך הוא רוצה 
שנתקרב אליו. אנו רק יודעים שנחוץ שינוי מהותי. השאלה היא איך 

לעשות את השינוי הזה?
כדי לענות על השאלה הזו, נעיין בגילוי מדהים אותו חושף הרב דסלר 
זצ"ל בסורו 'מכתב מאליהו': כל מה שנדרש מאיתנו הוא קבלה אחת, 
אוילו קטנה, אבל שתהא עוצמתית, חזקה, כזו שנעמוד בה בגבורה 
בכל עת, כזו שנתעקש עליה בכל מחיר. שינוי אחד דרמטי, בנושא 

אחד, בעניין אחד - זה נראה דבר בודד וקטן, אבל השועתו עצומה!
כמו אדם שנכנס למעלית, לוחץ בכפתור אחד קטן, והמעלית ממריאה 
שהכפתור  למרות  שתיים.  או  דקה  תוך   50 לקומה  נוסקת  על,  אל 
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.
הכותור  על  ללחוץ  הוא   - למעלית  שנכנס  מהאדם  שנדרש  מה  כל 
הקטן. כל מה שנדרש מיהודי כדי להשתנות - הוא קבלה אחת קטנה. 
ובלבד שהקבלה הזו תתבסס על מנוע עוצמתי, על כח רצון חזק, על 
ונקויד  טובה  אחת  קבלה  עצמנו  על  נקבל  אם  ועקשנות.  התמדה 
אותנו  ותקרב  השינוי  את  בנו  תחולל  הזו  הקטנה  הקבלה   - עליה 

לאבא שבשמים.
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כן,  שלוני  וברגע  התורה,  את  מקבלים  ישראל  בני  השבוע  בורשת 
הם עונים לדברי משה במילים 'נעשה ונשמע'. זה צמד מילים בודד, 
המילה  רק   - הצמד  מתוך  אחת  מילה  רק  כתובה  השבוע  בורשת 
עצמם,  על  לקבל  השכילו  ישראל  שבני  העובדה  אבל  'נעשה'. 
להחליט בכל הכח, לקבוע בעומק ליבם כי הם מוכנים להילחם כדי 
לקיים - הביאה להם את הזכות לחולל את המהוך הגדול, להווך לעם 
מקבלי ומקיימי התורה, על מצוותיה ומתנותיה שמאירות את חיינו.
הבה ננקוט באותה דרך. כל אחד מאיתנו יודע במה הוא לקוי, מהו 
השינוי הנדרש ממנו. הבה נקבל על עצמנו קבלה אחת, אוילו קטנה, 
להתמיד  מתעקשים  שאנו  ונחליט  חזקה,  עוצמתית,  שתהא  ובלבד 
וככל  תוקף.  בכל  עליה  עומדים  ועם,  אף  עליה  מוותרים  לא  בה, 
שנעשה זאת ביתר הקודה 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...
מירונה  עלו  ישראל  אלפי  רבבות  תשע"ט,  בעומר  בל"ג  זה  היה 
ר'  בשם  חמד  אברך  הצדיק.  בהילולת  ולשמוח  ציונו  על  להתפלל 
משה התעתד אף הוא לעלות מירונה, והזמין כרטיס נסיעה בחברת 
נקובה.  נסיעה  לשעת  מראש  ברישום  כרוכה  הנסיעה  בה   - 'אגד' 
טרם צאתו ביקש להתפלל תפילת מנחה ומיהר לבית כנסת קרוב, 

אלא שכבר בכניסתו גילה כי המתפללים כבר אוחזים ב'אשרי'...
היכרות עם  ב'אשרי', כאן המקום לערוך  ואם תשאלו מה לא טוב 
ר' משה, שתקופה ארוכה קודם לכן קיבל על עצמו שתפילת מנחה 
היא תפילה ככל התפילות, לא נאמרת בחטף, ולא מתחילים אותה 
'וידבר  הקרבנות  סדר  מאמירת  מתחילה  מנחה  תפילת  מהאמצע. 
ותפילת  קדיש,  אשרי,  אומרים  הקרבנות  ולאחר  משה',  אל  השם 
שמונה עשרה. אין קפיצות, אין דילוגים, ואין השלמות - תפילה היא 

תפילה, ונאמרת בשלמותה, על הסדר, כפי שכתוב בסידור...
בימים כתיקונם, נהג להקדים לבוא לבית הכנסת ולהתפלל כהלכה, 
אלא שהיום - כשהוא ממהר מירונה וסדר יומו שובש - נאלץ לחפש 
זה לא פשוט. כשנכנס  כי  וגילה  בו על הסדר,  מניין אחר להתפלל 
למניין אחד כבר אחזו בו ב'אשרי', עד שהגיע לבית הכנסת הסמוך 
כבר  הבא  הכנסת  ובבית  'קדיש',  מתחילים  כבר  ששם  התברר   -
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 
הכרטיס,  על  שוב  לשלם  יצטרך  כלומר,  שלו.  בכרטיס  שנקבעה 
ולהשיג כרטיס נסיעה לשעה אחרת, 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 הוסד דמי הכרטיס וחוסר הוודאות אם ישיג כרטיס 
אחר, זהו בדיוק המקרה היוצא מן הכלל, בו הוא יכול לחרוג מקבלתו 
ולהתולל בדילוג, להתחיל ב'אשרי' ולהשלים את אמירת הקרבנות 

ומבחנה  קבלה,  היא  שקבלה  לו  לוחש  שבלב  השני  והצד  כך.  אחר 
דווקא ברגעים קשים ולא ושוטים כמו עכשיו, ולכן - עליו להתעקש 

ביתר שאת, ולהתולל מנחה כהלכה בכל מחיר!
כל המלחמה הזו לא ארכה אלא שברירי שניות, בסיומם הכריע נכון: 
קבלה היא קבלה, והוא יעמוד בה בכל מחיר. הוא שוכח מהכרטיס, 
ל'שטיבלאך'  וממשיך  שתכנן,  המוקפד  מהלו"ז  הנסיעה,  מדמי 
קרובים. מתפלל מנחה לפי הסדר, בניחותא, מילה במילה, כמנהגו 
של  היציאה  לתחנת  שב  הוא   - להתפלל  כשסיים  ורק  יום,  מדי 

האוטובוסים, וביקש לרכוש כרטיס חדש.
הכרטיס נרכש, בכסף מלא כמובן, ור' משה אוילו לא הצטער. נכון, 
ממילגת  מחייתו  שכל  אברך  הוא  מבוסס,  אדם  מלהיות  רחוק  הוא 
זאת,  ובכל  לא...  ולעתים  בתאריך  מדייקת  שלעתים  זעומה,  כולל 
הכי  חשוב,  הכי  וזה  שלו,  בקבלה  עמד  עליו,  המוטל  את  עשה  הוא 

יקר בעיניו!
הוא עולה על האוטובוס, ולצידו מתיישב יהודי, שניכר עליו כי אינו 
מקומי. במהלך הנסיעה נקשרה ביניהם שיחה, ולקראת סוף הנסיעה 
אורח  הוא  התברר,  כך  שלצידו,  היהודי  מפתיעה:  התפתחות  חלה 
מארצות הברית, אדם אמיד למדי. במהלך השיחה תהה על קנקנו 
בהצעה:  אליו  פנה  לפיכך,  עמוקות.  ממנו  והתרשם  משה,  ר'  של 

'שמא תרצה לעשות אתי עסק?'
'אני  ר' משה,  'אני לא איש עסקים, רחוק אני מכך מאוד', הצטנע 
אברך שיושב ולומד, זה כל עיסוקי. אני לא האדם המתאים...' - השיב 
להצעה בנימוס. אולם האורח מחו"ל - דווקא שמח לשמוע: 'נו, הלא 
זו העיסקה בה אני חפץ! אני רוצה לאמץ 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?!'
החליוו  הם  היטב.  סוכמה  העיסקה  מירונה,  הגיעו  שהשניים  עד 
במסמך  העיסקה  על  לחתום  כדי  להיוגש  וקבעו  טלוונים,  מסורי 
מסודר, עיסקת יששכר וזבולון נולאה. האורח מחו"ל אימץ את ר' 

משה בתקציב חודשי קבוע, והוך לשותף בתורתו לנצח נצחים!
רק מאוחר יותר, הבין ר' משה מה קרה: הרי את השותף שאימץ אותו 
באקראי  הכי  באקראי,  וגש   - נדיב  חודשי  תקציב  מאז  לו  ומשלם 
בו  באוטובוס  ונוסע  שלו  הקבלה  על  מוותר  היה  חלילה  אם  שיש. 
היה אמור לנסוע - כל העיסקה הזו לא היתה מתרחשת! רק הודות 
לעמידתו האיתנה על קיום הקבלה בכל מחיר - חתם על עיסקה כה 

חלומית!
מדי  בתוקף.  עודנה  העיסקה  כך,  אחר  שנתיים  כמעט  היום,  ועד 
היהודי  של  הבנק  מחשבון  משמעותי  סכום  עובר  בחודשו  חודש 
אותו  בינתיים,  משה.  ר'  של  הבנק  לחשבון  היישר  מחו"ל,  האמיד 
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 
הסדר,  ולוי  כהלכה  מנחה  להתולל  הקבלה  על  הקודנית  העמידה 
אולי עלתה לו שקלים בודדים, אך הביאה לו רווחה כלכלית עצומה. 
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כזו,  בצורה  העניינים  את  סידר  הסיבות  כל  מסובב  עולם  בורא 
שהעמידה שלו על הקבלה השתלמה שבעתיים!

שלמד  האישי  המסר  את  שהוסיף  משה,  מר'  שמענו  הסיוור  את 
טובות  קבלות  של  בערכן  להמעיט  נוטים  אנשים  בעוד  מסיוורו: 
מתברר  דקות,  כמה  אלא  דורשות  שלא  כאלה  ושגרתיות,  קטנות 
שבשמים יש לקבלות הללו כח עצום, על טבעי ממש. הסוף הטוב 
של הסיוור מוכיח, כי בורא עולם ביקש לאותת על חשיבות העמידה 
על הקבלה והשמירה עליה מכל משמר, ולכן העניק רווח כסוי כה 

גדול בזכות ההקודה על הקבלה.
קלה.  אינה  היא  מחירים,  דורשת  הקבלה  על  עמידה  יקרים,  אחים 
לועמים רואים בעיניים עד כמה היא משתלמת, וגם אם לא - עמידה 
בקבלות נותנת לנו כוחות, מעניקה לנו עוצמות. קבלה אחת, ועמידה 
איתנה על קיומה בכל מחיר - הן מותח להתעלות רוחנית, מקוצה 
של התקרבות לאבא שבשמים. הבה נקבל על עצמנו קבלות כאלה, 

ונזכה להתקרב לאבינו שבשמים ולעשות לו נחת רוח!

40 ימים, שני סיוורים... 
בגיליון פרשת 'חיי שרה' - גיליון מס' 305, פרסמנו בשם הגאון רבי 
הקבוע  בסדר  תפילה,  ימי   40 סגולת  את  שליט"א  שטרנבוך  משה 
זו, לומר  יום, יש לבוא לבית הכנסת לצורך סגולה   40 הבא: במשך 
המחולק  התהלים  מספרי  אחד  את  לומר  צדקה,  לתת  בקשה, 

לחמישה ספרים, ולהבטיח לומר 'נשמת' בהגיע הישועה.
הסגולה וורסמה, וזכתה להדים נרחבים. שני סיוורים הגיעו לידינו: 
האחד על בחור מעוכב שידוך זה עידן ועידנים, שביצע את הסגולה 
וזכה להתארס במזל טוב. והשני - על יהודי נכבד שהועמד למשוט 
כי הוא חייב למעלה ממיליון  כנגדו  ונטען  מסובך בארצות הברית, 
שייחלץ  סיכוי  כל  אין  כי  אמרו  דינו  עורכי  המס.  לרשויות  דולר 
מהעניין מבלי לשלם לכל הוחות כמחצית מהסכום, והשבוע נערך 

המשוט והוא זוכה לחלוטין!

מתברר, שלועמים די בארבעים יום של קבלה טובה שיש בה סגולה, 
קבלה,  של  הכח  זה  כי  שמים.  שערי  לותוח  כדי  שינוי,  לחולל  כדי 
העוצמה  את  לה  יש  מהוך,  לחולל  היכולת  את  בה  יש  עוצמתה,  זו 
לבית  הגעה  ושוט:  די  אוילו  וזה  יכולים  אתם  גם  ישועה.  להרעיף 
הכנסת במשך 40 יום במיוחד לצורך ביצוע הסגולה, אמירת הבקשה, 
'נשמת'  נתינת צדקה, אמירת אחד מסורי התהלים, והבטחה לומר 

בהגיע הישועה! - זה הכל, והישועה כבר בדרך!
לשותפי  מודים  אנו  הסגולה,  בזכות  שנושעו  יהודים  אותם  ובשם 
- מזכי הרבים, אשר בזכותם מגיעים דברינו לאלפים רבים  הגיליון 
יהודים  חלקכם,  ואשרי  אשריכם  ובחו"ל.  בארץ  ישראל  מבתי 

מחוללים שינויים בחייהם וגם נושעים - הכל בזכותכם!

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

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

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

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 

עד שהשניים הגיעו מירונה, 
העיסקה סוכמה היטב. הם 
החליוו מסורי טלוונים, 
וקבעו להיוגש כדי לחתום 
על העיסקה במסמך מסודר, 
עיסקת יששכר וזבולון נולאה
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באחת משיחותיי בישיבת 'אחינו' לצעירים במודיעין עילית, בראשות 
ידידי הרה"ג רבי מיכאל ברלין שליט"א, הצגתי לתלמידים שאלה זו: 'איך 

משה רבינו לא קרא לבניו למעמד הר סיני?'. קם אחד הבחורים והציע 
תירוץ מרגש... הוא מרגש בעיקר כי הוא נאמר מויו של נער צעיר, שלא 

מכבר הגיע אל הישיבה...

מדוע שרוה האם את מגילת היוחסין העתיקה שלה? • מה רצה 
רבי שמחה זיסל מתלמידו בשעה אחת וחצי בלילה? 

הרב ישראל ליוש 

"ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאֹלִקים ְלֹמֶׁשה 
ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו"... )שמות י"ח, א'(

נחלקו בגמרא מתי יתרו הגיע לעם ישראל, לפני מתן תורה או אחר 
מתן תורה. לפי השיטות שיתרו הגיע אחר מתן תורה, עולה כי בני 

משה לא השתתפו במעמד הר סיני...!
ואת  גודל המעמד  היודע את  רבינו  הוא! היתכן שמשה  הלא פלא 
שלח  לא  הוא  מדוע  בניו?  את  לשם  יביא  לא  חשיבותו,  עוצמת 
לקרוא להם, להשתתף במעמד כה היסטורי ומכונן ביסודות האומה 

הישראלית?
דומב  חיים  שמואל  רבי  מהגאון  לשמוע  אני  רגיל  הזו  השאלה  את 
מצמיד  היה  ותמיד  יתרו,  פרשת  בהתקרב  שנה  מידי  שליט"א, 
לשאלה גם פליאה: הכיצד יתכן שאין מי מהמפרשים ששואל זאת? 
רבינו  "תוס'  חיפש:  אשר  את  מצא  כי  עיניו,  אורו  אחת  ששנה  עד 
ובאהבת  בהתרגשות  קרא  א"ז...",  מקשה  זרה  עבודה  על  אלחנן 

התורה היוקדת בו, כמי שמצא שלל רב...
יישב, שיש לומר שמשה רבינו ידע שמי שלא עבר את  הרב דומב 
קושי השעבוד במצרים, אינו יכול לקבל את התורה, מי שלא חווה 
את ניסי מצרים, ולא עבר את כור ההיתוך הזה, חסרים לו התנאים 
הבסיסיים לקבלת התורה, ]אמנם גם שבט לוי לא עבדו במצרים, אך 
הם ראו את השעבוד והשתתפו בליבם עם אחיהם הסובלים, וראו 

אף את כל ניסי מצרים[.
התורה.  מוסר  עם  משפחה  קשרי  בזכות  בתורה  לזכות  אפשר  אי 
וחווית הניסים, לא אירעו במקרה לפני מתן תורה,  שעבוד מצרים 
הם היו תהליך מתבקש ומוכרח לפני קבלת התורה, וכיון שבני משה 
לא חוו את כל זאת, לכן לא קרא להם אביהם, ולא ניצל את קשריו 
את  ויעקפו  שם  יהיו  שהם  לדאוג  כדי  סיני,  הר  למעמד  וקרבתו 

התנאים המקדימים.
למדנו מזאת, שהתורה אינה עוברת בירושה, ואף שתורה מחזרת על 
אכסניה שלה, מ"מ אינה ירושה לך מאבותיך, כי היא רק 'מחזרת', 
אבל צריך לבוא וליטול אותה, ואף בני משה שהיו מקורבים ביותר 

למסירת התורה, היו צריכים להתייגע ולעבור את התהליך שעברו 
כל ישראל, כדי לזכות לקבלת התורה.

'מגילת  היתה  זצ"ל,  קלצקין  אליהו  רבי  הגאון  של  שלאמו  מסופר 
יוחסין' עתיקה ביותר. יום אחד שרפה את המגילה באש, ולתמיהת 
הסובבים הסבירה: "נודע לי שבניי מעיינים בה... אני חוששת שהם 
ולכן הם  'תורה מחזרת על אכסניה שלה',  יסמכו על מאמר חז"ל: 
פחות יתייגעו בלימודה, מוטב לי שלא יידעו על הייחוס שלהם, ולא 
ירגישו עצמם פטורים מלימוד התורה"... ואכן זכתה אשה זו שכל 

שבעת בניה נעשו לגדולי תורה.

עילית,  במודיעין  לצעירים  'אחינו'  בישיבת  משיחותיי  באחת 
בראשות ידידי הרה"ג רבי מיכאל ברלין שליט"א, הצגתי לתלמידים 
קם  סיני?".  הר  למעמד  לבניו  קרא  לא  רבינו  משה  "איך  זו:  שאלה 
הוא  כי  בעיקר  מרגש,  הוא  מרגש...  תירוץ  והציע  הבחורים  אחד 
נאמר מפיו של נער צעיר שלא מכבר הגיע אל הישיבה, והתירוץ הזה 
שהגה מליבו של נער תמים, פורט ברגישות על מיתרי האכפתיות 

והחשיבה על הזולת...
ועתה לתירוץ: לו משה רבינו היה קורא לבניו, הרי היה קורא רק להם 
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ולא לחותנו יתרו, שהרי הוא עדיין גוי, ואין לו מה לעשות במעמד הר 
סיני המיועד רק לעם ישראל מקבלי התורה. אם כן, יתכן שיתרו היה 
נפגע מהעובדה שהוא איננו מוזמן למעמד כה נשגב. על כן החליט 
חשוב,  כה  במעמד  בניו  של  השתתפותם  על  לוותר  רבינו  משה 
והעיקר לא לפגוע בזולת. אין ערך לקבלת תורה, כאשר היא נעשית 
תוך כדי פגיעה וחוסר רגישות של האחר, אפילו אם הוא גוי, ובאמת 

אינו ראוי ומתאים להשתתף במעמד הזה...

'גדלות בתורה' קשורה בקשר בל ינותק עם 'רגישות לזולת'!
שעות של עמל ויגיעה עברו על הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל 
והחברותא, בסוגית הגמרא בריש פרק 'כל גגות'. הם ליבנו את דברי 
שאיימה  חמורה  בקושיה  והתקשו  התוס',  דברי  עם  שם  המרדכי 
להמיט את כל היסודות שיסדו בסוגיא. השעה החלה להתאחר, והם 

עדיין לא מוצאים את ידם ואת רגלם בהבנת הסוגיא.
בחלל  נותרה  הקושיא  כאשר  להיפרד,  החליטו  הם  הלילה  בחצות 

החדר, והתנחמו בכך שמחר ימשיכו לעיין וליישב את הסוגיא...
בשעה  והנה  לישון,  ושכבתי  לביתי  "הלכתי  החברותא:  מספר 
מי  מאוד,  התפלאתי  בביתי.  מצלצל  הטלפון  בלילה,  וחצי  אחת 
מעז להתקשר בשעת לילה כה מאוחרת...? כשהרמתי השפופרת 
האב  'איך  זיסל:  שמחה  רבי  הישיבה  ראש  של  קולו  את  שמעתי 
א'מהלך...' - ]יש לי מהלך בסוגיא[, 'מה המהלך?', שאלתי. 'זה לא 
ראש  לי  ענה   – הלילה'  באמצע  המהלך  כל  את  לומר  כרגע  הזמן 
יותר  לישון  ותוכל  מהלך  שיש  אותך  להרגיע  רציתי  'רק   – הישיבה 

רגוע, מחר כשנלמד אציע בפניך את המהלך'"...
בבתי  טלפון  מכשירי  היו  לא  תקופה  "באותה  מבהיר:  החברותא 
שכונת גבעת מרדכי. ראש הישיבה הטריח את עצמו לחזור מביתו 
וקלה, רק כדי להרגיע אותי שיש  למשרד הישיבה, דרך לא קצרה 
פשט בסוגיא! הוא אפילו לא רצה לומר לי מה הפשט, כל הטרחה 

היתה רק כדי להרגיע אותי!"... 
הנה לנו דוגמא חיה של לימוד תורה עם רגישות לזולת.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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מסור החברותא: "הלכתי לביתי 
ושכבתי לישון, והנה בשעה אחת 
וחצי בלילה, הטלוון מצלצל 
בביתי. התולאתי מאוד, מי 
מעז להתקשר בשעת לילה כה 
מאוחרת...? כשהרמתי השווורת 
שמעתי את קולו של ראש הישיבה
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המשך מעמוד 1 | מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

את ההגרלה ערך כדרכו בשמות של מסכתות: הוא היה בוחר באחד 
הילדים ומתחיל למנות את שמות המסכתות ממנו והלאה: ברכות, 
פאה, דמאי, כלאיים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, 
ערלה, ביכורים, מי שיצא לו 'ביכורים' עלה בגורל. )עם הזמן למדנו 
לנחש מראש מי יזכה...( הזוכה ה'מאושר' התכבד לומר ראשון את 
הברכה, כולנו ענינו אמן, ואחר כך נערך גורל על הבא בתור, כך עד 
שאחרון הילדים עלה על יצועו... מכאן ואילך היה אסור לדבר, אלא 
להביע בתנועות ידיים ו'נו נו', מה שעשינו בהידור שוב ושוב... אבא 
ונכנס למטבח לאכול ארוחת ערב עם אמא,  היה מכבה את האור 
ולאחר מכן, כשאנחנו כבר הספקנו להירדם, היה חוזר לחדר, מדליק 

את האור- ומתיישב ללמוד.
אבא עמד על כך שנכין 'נעגעל וואסער' )מים לנטילת ידיים שחרית( 
כן מלבד המיטות  ועל  ידיים סמוך לקימה,  ליטול  ליד המיטה, כדי 
והמזרנים, היה החדר עמוס גם בקערות ובספלי מים לכל ילד, פעם 
במשך  וואסער'  'נעגעל  להכין  שיזכור  מי  מבצע:  כך  על  ערך  אף 
חודש שלם, יקבל פרס. עמדתי במשימה וזכיתי בחלק הראשון של 

הספר 'פאר הדור' על ה'חזון איש' שיצא אז לאור...

הקודה על הסדרים
מדי לילה בשעה עשר, היה אבא קורא קריאת שמע שעל המיטה 
לחדר  שב  כבר  בוקר  לפנות  וחצי  שתיים  ובשעה  יצועו,  על  ועולה 
כדי  למיטתו,  מהילדים  חלק  העביר  הוא  )והילדים...(  הספרים 
לפנות מקום לחברותא שהגיע ללמוד עמו. במשך השנים היו לאבא 

חברותות שונות, ועם כולם דקדק שיגיעו בזמן ולא יאחרו.
בשעה  אותו  שיעיר  מי  היה  שלא  בחור,  היה  מהחברותות  אחד 
מוקדמת כל כך, ומשום כך התקשה להגיע ללימוד בזמן. אבא הציע 
המשותף.  ללימוד  להשכים  עליו  יקל  וכך  בביתנו,  בהול  יישן  כי  לו 
יום  ואבא היה מעיר אותו  ישן בביתנו תקופה ארוכה,  ואכן הבחור 

יום...
חברותא אחד סיפר, כי פעם אחת נאלץ להיעדר ולא להגיע ללימוד, 
ולפיכך רצה אבא להפסיק את הלימוד עמו. רק כשדודי רבי שלמה 

ברמן התערב ו'סנגר' אליו, ניאות אבא להמשיך בלימודם.
 לגבי הקפדתו של אבא על שמירת סדרים, מעניין לספר כי פעם 
הורה אבא לאחד משומעי שיעורו בירושלמי, לבל יחסיר ולו פעם 
חולה,  להיות  עונש  לאדם  מגיע  לפעמים  כי  לו  הסביר  אבא  אחת. 
אך אם הוא מקפיד שלא להיעדר מהשיעור, יהיה מה שיהיה, נקבע 

בשמיים שלא יחלה!
אותו תלמיד סיפר, כי אכן הקפיד שלא להפסיד אף שיעור, ובאמת 
כל אותן שנים שבהן מסר אבא את השיעור- לא היה חולה ולו פעם 

אחת, כי אם בימי שישי ושבת, שבהם לא התקיים שיעור...

קול התורה מתנגן
לקיים את  רגיל  )אבא  לבית הכנסת.  יורד  להנץ החמה אבא  סמוך 
כל המצוות בזמן הראשון שניתן לעשותן, בבחינת 'זריזין מקדימין 

בתחילת  מיד  התפילות  כל  את  מתפלל  הוא  כך  משום  למצוות', 
עטור  כשהוא  הספרים,  בחדר  מיטתו  ליד  יושב  היה  בשובו  זמנן(. 

בטלית ובתפילין, וקורא נביא בטעמים.
ביומו  יום  מידי  שהתנגנה  הנביא,  פסוקי  של  המתוקה  הנעימה 
בעוד קורי שינה על עינינו, נדמתה לנו כחלום מתוק. עד היום היא 

מהדהדת באוזנינו, והננו מתרפקים עליה בגעגועים!
בביתנו.  הבוקר  התחיל  מאוד(  מוקדמת  היתה  )שבקיץ  זו  בשעה 
התעוררנו, נטלנו את ידינו, ומשום שאבא הקפיד לא ללמוד תורה 
בחדר כל עוד נמצאים בו מי הנטילה, פינינו אותם תכף ומיד, סידרנו 

את המיטות בזריזות כדי שאבא ילמד בחדר מסודר.

זהירות בכבוד הסורים
בכלל, תמיד הקפדנו מאוד שחדר הספרים יהיה נקי ומסודר. אבא 
השתדלנו  החדר.  את  לטאטא  כיצד  בקטנותי,  אותי  לימד  עצמו 
שהשולחן יהיה ריק. ולא יעמדו עליו אלא ספרי הלימוד של אבא. 
כבודם.  מפני  מיוחדת,  במברשת  מנקים  היינו  עצמם  הספרים  את 
אבא  היה  דף,  כשנקרע  הספרים-  בשמירת  מאוד  מדקדק  אבא 
מדביקו בדייקנות. אני זוכרת כיצד היה מסדר יפה את שני הקרעים, 
מבקש מאחד הילדים להחזיק בהם שלא יזוזו, ומדביקם בזהירות...

פעם קרעה אחותי בת השנתיים פיסת נייר מספר קודש. על מעשה 
"רק  הצטדקה:  אחותי  אולם  חינוך,  לשם  מעניש  אבא  היה  זה  כגון 
והניח לה... )באותה  'עישרתי' את הספר"... אבא נהנה מההברקה 
עת שהתה בביתנו הדודה צביה גריינמן, והיא הגיבה: "הרי זו שנינות 

קוסובאית אופיינית"...(.
ספרי  את  מאוד  מכבד  היה  ה'תשב"ץ'  בעל  כי  לספר  רגיל  אבא 
בספרים  שולטות  התולעים  אין  כי  זכה  זה  ובזכות  שלו,  הקודש 
שחיבר. אבא מספר גם כי פעם ראה אצל ה'חזון איש' ספר 'תשב"ץ' 

ישן, והיה שלם לגמרי!
להניח  שלא  וכן  בבית,  הפוכים  ספרים  יהיו  שלא  מאוד  נזהר  אבא 
נביא על חומש, סבא הסטייפלר הקפיד גם לא להניח ספרי אחרונים 

על ספרי ראשונים וכיוצא בכך.
אבא מקפיד גם שהספרים יעמדו בארון בצורה מכובדת ומסודרת. 
אבא מרגיש כי הספרים הם 'משהו חי', וזו היתה התחושה שהשרו 

בבית.
כל ההנהגות הללו החדירו בלבנו את כבוד התורה!

נס הסורים
בביתנו,  שאירע  מופלא  לנס  הדברים  את  לקשור  שלא  אפשר  אי 

כאשר פרצה שריפה שאיימה לכלות את כל הנקרה בדרכה.
היה זה כשתנור נפט ישן התלקח בחדר הרחצה, והלהבות התפשטו 
אל שאר חדרי הבית. באותה שעה ישב אבא בחדר הספרים, ולמד 
שמו  ולא  בלימודם  שקועים  היו  הם  וינטרויב.  בערל  רבי  ידידו  עם 
נפשם.  על  נמלטו  והם  להם,  קרא  מישהו  כשלפתע  לנעשה,  לב 
ספרים  ארונות  ניצבים  שם  הכניסה,  חדר  עד  התפשטה  השריפה 
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של  רבות  חבילות  עמדו  הכניסה,  שלפני  במרפסת  ובסמוך  רבים, 
ספרים שחיבר אבא. שהגיעו מבית הדפוס ימים ספורים קודם לכן.

באורח פלא נעצרה האש סמוך לחבילות הספרים ממש, והספרים 
לא ניזוקו כלל!

שעסקו  הערבים  הפועלים  שאפילו  לספר,  רגילה  היתה  אמא 
בשיפוץ הבית, לא גמרו להתפעל מהנס הגדול.

ונס נוסף: עד אותו בוקר היו בבית מחברות של אבא,  ובהן כתב יד 
של ספרו 'דרך אמונה', שעמד להוציאו לאור. באותו בוקר סיים את 
ראש  לנדו,  דב  רבי  להגאון  המחברות  את  ושלח  הכתיבה,  מלאכת 
ישבת סלבודקא, כדי שיעבור על הכתבים. בערב, בזמן השריפה, הן 

כבר לא היו בבית...
בשעה שפרצה האש לא הייתה אמא בבית. כששבה הביתה, מצאה 
אמונה'  'דרך  "הספר  פניו:  על  מאושר  וחיוך  בחוץ  עומד  אבא  את 

ניצל מן השריפה!".

אהבה לסורים
חיבתו של אבא לספרים, הינה ידועה ומפורסמת לכל. בשנים ההן 
היה אבא אורח קבוע בחנויות הספרים )אלו היו החנויות היחידות 
ברחוב  'קרליבך'  של  בחנות  קנה  כלל  בדרך  אליהן...(.  שנכנס 
מהרש"ל, הסמוכה לכולל 'חזון איש', ולפעמים בחנות של ר' מאיר 
הספרים  את  בעבורנו  קונה  היה  אבא  ברטנורא.  ברחוב  ראטה 

שנזקקנו להם בלימודינו.
אבא היה רגיל להגיע הביתה מדי ערב בשעה קבועה. רק לעיתים 
רחוקות קרה שאבא היה מאחר, ואמא היתה אומרת: "בוודאי אבא 

נכנס לחנות ספרים"... ואכן, בדרך כלל חזר כשספר חדש בידו.
פעם הביא לאחותי ולי שני סטים של חמישה חומשי תורה עם רש"י 
בפורמט קטן- היו אלו מתנות לאחר שעמדנו במבצע שערך לילדים: 

לברך בקול רם במשך חודש שלם. הוא גם טרח וכתב את שמותינו 
על הספרים בכתב ידו הנאה )אכן, אצל אבא התפילה נחשבת כאבן 
בוחן למכלול אישיותו של האדם. כשאבא חיפש לנו שידוכים, היה 

הולך לראות כיצד הבחור המוצע עומד בתפילה(.

דקדוק ההלכה
אבא ואמא חינכו אותנו לקיים את ההלכה בהידור, על כל כל פרטיה 
ודקדוקיה, ללא ויתורים ופשרות. אבא הקפיד שנברך ברכות השחר 
לפני ארוחת בוקר. כל ערב שאל את הבנות האם התפללו מעריב, 

ובימי הספירה- האם ספרו ספירת העומר.
בנותיו  שמא  שחשש  מתוך  כי  הסטייפלר,  סבא  על  סיפרה  אמא 
על  אותו  ותלה  פתק  גבי  על  תזכורת  להן  כתב  לספור,  תשכחנה 
ה...מראה! ואכן, ההקפדה על כך היתה חדורה בעצמותיהן עד כדי 
כך, שבימי ספירת העומר, כאשר שכבה על ערש דווי בתו, דודתי 
עיניה  את  לפתע  פקחה  הכרה,  מחוסרת  כשהיא  ברמן,  הרבנית 

ושאלה: "כמה סופרים היום?"...
ולא נשתה בעמידה, ותמיד הזכיר לאסוף  אבא הקפיד שלא נאכל 
עשיר?'.  להיות  רוצה  'מי  באומרו:  האכילה,  לאחר  הפירורים  את 
בשבתות לא הרשה לשחק בחבל ובכדור, ובימי הספירה ובימי בין 

המצרים אסר עלינו לשיר, ועוד כהנה וכהנה הלכות ודקדוקיהן.
דקדוק ההלכה נתן את אותותיו בבית בכל עת ובכל שעה, והשפיע 
"בסוף  אבא:  את  שאלתי  בילדותי  כי  זכורני,  מקטנות.  כבר  עלינו 
לו שהוא  יום מובטח  'כל השונה הלכות בכל  התפילה אנו אומרים 
בן עולם הבא'. אילו שתי הלכות אשנה מדי יום, כדי שאזכה לעולם 
התפילה-  לאחר  יום  כל  "אמרי  אתר:  על  לי  השיב  אבא  הבא?". 

'משנכנס אדר מרבין בשמחה משנכנס אב ממעטין בשמחה'"...

)הרבנית ר. צביון מתוך 'בית אמי'(

המשך מעמוד 11 | הגאון הגדול רבי שלמה וישר זצוק"ל

מופלא,  היה  ביניהם  הקשר  וקיבלה.  זכתה  להיפך,  אלא  הקריבה, 
למרות שרוב שנותיו לא שהה בבית כלל כל ימי השבוע, כי כשחיים 
חיים רוחניים, אין השפעה לריחוק המקום. אגב, חתנו הגר"ח קוק 
והרבנית  מו"ר  כשנכנסו  נוכח  היה  עצמו  שהוא  סיפר,  שליט"א 
ידם  על  הרבנית  את  והושיב  ידו  על  והושיבו  זצוק"ל,  הקה"י  למרן 
)למרות שכידוע אפילו לא קרא כתב יד של נשים(, ודיבר עמו זמן 
רב בחביבות אין קץ, וגם דחק בו להוציא לאור ולהדפיס את תורתו, 

ובזכות זאת זכינו לספרי 'בית ישי'".
הגאון רבי אריאב עוזר שליט"א חותם במסר ולקח:

"כל זה מחיב אותנו לדבר אחד: לזכור את ה'ובחרת בחיים', לבחור 
ולהרגיש בכל  ולא להיגרר אחר פיתויי העוה"ז. לחיות  בחיי תורה, 

שחי  מי  בעוה"ז.  גם  אשריך  כן  עושה  אתה  שאם  האיברים,  רמ"ח 
בעוה"ז!  אשריך  עמל  אתה  בתורה  אם  שרק  הרגיש,  במחיצתו 
התורה.  עמל  רק  הוא  היחיד  והאושר  הבלים  הבל  שהכל  והבין 
שאינה  בלבד  זו  לא  אדיר,  גאון  היה  שהוא  העובדה  וכאמור, 
ראיה  היא  אדרבה,  אלא  התורה,  מעמל  עצמנו  את  לפטור  סיבה 
מחמת  ושקידתו  מעמלו  להפחית  להתפתות  יכול  הרי  כי  לסתור, 
עמל  הוא,  נהפוך  היה  אצלו  זאת  ולמרות  הנדירים,  כשרונותיו 
ידיעה  עוד  של  וגרגיר  פירור  לכל  סופית  אין  תאווה  מתוך  ימיו   כל 

ועוד סברא"...

)הרב מ. ברמן, מתוך מוסף שבת קודש, 'יתד נאמן' חנוכה תשפ"ב(
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המשך מעמוד 5 | הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל

המשך מעמוד 9 | הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א

בבית הכנסת עוד עשרות יהודים שהגיעו אף הם לאחר זמן תפילה. 
אחרים  רבים  עוד  'הרי  לעצמו:  ואומר  מצפונו  את  מרגיע  הוא 
נכשלים בתפילה לאחר הזמן, וכי אני צריך להיות יותר צדיק מהם?'. 
טיעון זה, כאמור, רק מחמיר את התביעה כלפיו, כי אם הוא רואה 
כיצד היצר מצליח להפיל ברשתו אנשים רבים כל כך, אזי הוא צריך 

להיזהר כפל כפליים שלא ייפול במלכודת היצר.
בסעיף הראשון בשולחן ערוך כותב הרמ"א: "ולא יתבייש מפני בני 
אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת". אם אדם נמצא במקום שלא 
הצדיק  להיות  צריך  אני  'וכי  לעצמו:  יאמר  לא  כראוי,  בו  מתנהגים 

היחידי?', אלא אל יבוש, ויעשה כרצון השי"ת.
אם נדייק בלשון הרמ"א, נראה שאין הוא אומר שעל האדם לעשות 
רצון השי"ת, אף שהוא מתבייש לעשות כן, אלא מורה לאדם: "ולא 
לא  האדם  על  לצוות  אפשר  כיצד  להבין,  צריך  לכאורה  יתבייש". 
להתבייש? אפשר לצוות עליו לעשות רצון השי"ת בכל מצב ובכל 
תנאי, אף שהוא חש בושה, אבל לצוות עליו "ולא יתבייש", הכיצד?

נתאר לעצמנו יהודי, הנמצא בין אנשים שאינם שומרי מצוות, והגיע 
ורואה כיצד כולם מדברים  זמן תפילת מנחה. הוא נעמד להתפלל 
עליו ולועגים לו, אומרים עליו שהוא 'צודרייטער', 'פנאטי'. אפשר 
לומר לו שאפילו אם הוא מתבייש מהם, אל ימנע מלעשות את רצון 
השי"ת, אבל ברמ"א נאמר: "ולא יתבייש", יש כאן ציווי לאדם שלא 

יחוש בושה כלל, איך אפשר לצוות כן?
נתאר  ווארט טוב מאד: למה הדבר דומה?  דוד בריסקער  ר'  אומר 
לעצמנו אדם שאינו יכול להירדם בלילה, הוא נעמד ליד אדן החלון, 
פשר  מה  יודע  אינו  הוא  רצים,  אנשים  שלושה  רואה  הוא  ולפתע 

הריצה שלהם. והנה הוא רואה שהם משליכים משהו לפח האשפה. 
הוא עדיין אינו מבין מה קורה, אך לפתע הוא רואה שוטרים רצים. 
ובדרך  השוטרים,  מפני  שברחו  בגנבים  שמדובר  מבין  הוא  אז  או 
אור  עם  האשפה.  לפח  הגניבה  את  השליכו  כנראה  הם  בריחתם 
מאה  של  שטר  בו  ומוצא  הפח  את  פותח  למטה  יורד  הוא  ראשון, 
דולר. זה כבר מתחיל להיות מעניין, הוא מציץ פנימה אל תוך הפח 
מדובר  אבל  משהו,  לא  אמנם  הריח  שטרות.  כמה  עוד  שם  ורואה 
בדולרים... לכסף אין ריח... או אז – תסלחו לי – הוא נכנס לתוך הפח 
ומלוכלך, אבל לא  ועוד שטר. הוא מטונף  בו. הנה עוד שטר  ונובר 
ורואים בתוכו אדם,  ליד הפח  נורא, אפשר לנקות. עוברים אנשים 
הוא שומע אותם, אומרים זה לזה: הוא 'צודרייטער', אדם 'מסובב', 

לא שפוי... עובר עוד אדם ואומר: "אוי נעבעך, רחמנות עליו"...
האיש הזה שומע את כל הדיבורים הללו, האם הוא מתבייש? הוא 
לא מתחיל להתבייש! א מחי'ה. כל רגע שהוא בפנים שווה לו כסף! 
עוד שטר ועוד שטר! יגידו כולם מה שיגידו, ילעגו כמה שילעגו, לו 

זה לא אכפת! הוא כבר אסף משם אלפי דולרים! הוא נהיה עשיר!
צוחקים  כולם  ממנו.  גדול  גביר  אין  השי"ת,  את  עובד  אדם  כאשר 
במה  לו  יש  וכי  מיליונים,  עם  מתעסק  שהוא  יודע  הוא  אבל  עליו, 
להתבייש? הם מרחמים עליו, אבל הרחמנות צריכה להיות עליהם, 

לא עליו!
אדם צריך להרגיש, שבעשיית רצון השי"ת הוא צובר מיליונים! מי 
שחי בתחושה זו, אזי הוא יכול לקיים בקלות את ציווי הרמ"א: "ולא 

יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת".

)מתוך יחי ראובן – הגדה של פסח(

גדול:  בקול  לצעוק  והתחיל  ראשו,  על  ידיו  שתי  את  הניח  כך  אחר 
"בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי רגליהם לרע ירוצו 
וימהרו לשפוך דם" )משלי א, טו-טז(. הוא חזר ושילש את הפסוק כמה 

פעמים בקול חזק, עד שנפל על הילד פחד גדול מאוד. 
לאחר מכן פנה אליו ואמר באידיש: "ילדי, אל תשמע לאף אחד האומר 
לך ללמד דקדוק או דברים אחרים. למד נא אך ורק מה שאבא מצווה 
אותך! תמיד תשאל קודם את האבא על כל דבר, האם מותר ללמוד 
אדם,  לשום  תשמע  אל  היהדות.  מדרך  להדיחך  מטרתם  כי  זה,  את 
ואז  נהגו,  אבותיך  שאבות  כמו  מתנהגים,  שהוריך  כפי  בדרך  ותתנהג 
תתחזק ותראה הצלחה בלימודך, ותעלה מעלה מעלה, ותהיה לראש 
על ישראל כל ימיך, גם תאריך ימים. זכור נא את דברי וטוב לך!", עד 

כאן היו דברי האדמו"ר ברוח קדשו. 
אביו רעד בכל גופו, כאשר לפני היציאה מהחדר פנה הרבי רבי מאיר 
רצים  הם  אביך.  הסכמת  ללא  דבר  שום  תלמד  "אל  שנית:  הילד  אל 
אחריך להטותך מדרך הטוב, אינם דורשים טובתך, הרחק מפתח ביתם, 

'תזרם כמו דוה צא תאמר לו' )ישעיהו לב, כב(, 'שקץ תשקצם'!". 

הרבי.  חדר  פתח  על  מתעלף  האבא  נפל  מהחדר,  יצאו  כאשר 
כשעוררוהו, גזר על הילד שיגלה את פשר דברי הרבי. שלומקה הילד, 
סיפר את הכל ואמר כי כבר הספיק ללמוד באותו ספר מספר פעמים. 
הוא התנצל בתום לב, שלא ראה ב'מלמד' ההוא שום פסול, שהרי הוא 
לשער  נקל  וכו'.  בעיר  מוכר  והוא  וישר,  תם  כאיש  בחיצוניות  נראה 

באיזו חרדת קודש הם עברו את הדרך חזרה לביתם. 
דברו  ולא  נכנסו,  ביתם.  פתח  עד  במרכבה  האיצו  העירה,  בבואם 
יצאו  השניים  הספר.  את  לאבא  והביא  מיהר  הילד  רע.  ועד  מטוב 
לחצר, ואחריהם האם הרבנית, והילדים הקטנים. האב התכופף והצית 
אותו  וכילתה  הספר  בדפי  אחזה  האש  דמעות.  זלגו  ועיניו  האש  את 

במהרה, כדין "ובערת הרע מקרבך".
ועם תבערה זו ניצל המהרש"ם מצפורני המשכילים.

מכאן יכולים אנו ללמוד עד כמה גדול כח הטומאה הנובעת מההשכלה, 
ועד כמה צריך אדם להתרחק מכל דבר זר, ולהדבק תמיד רק בקדושה, 

כמאמר הכתוב: "וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו".

)מתוך הספר 'משכני אחריך'(
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 האם ניתן לקרוא את המגילה לוני י"ד באדר? 
 מהו נוסח הברכה שמברכים בקריאת המגילה לנשים? 

 מחלוקת המשנה ברורה והחזון איש בדיני 'בן כרך' ו'בן עיר'

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות קריאת המגילה

מפני  בפורים,  המגילה  לקריאת  הכנסת  לבית  ללכת  חובה   •

יתירה למצוה  וֶישנה חשיבות  רבים,  ששם מתאספים אנשים 

ַהְדַרת  ָעם  "ְּבָרב  במשֵלי:  שנאמר  כפי  רבים,  בפני  הנעשית 

ועם  יותר.  גדולה  החשיבות  יותר,  גדול  שהציבור  וככל  ֶמֶלְך". 

זאת, תפילת שחרית כותיקין בציבור קטן, עם קריאת המגילה 

לאחריה, עדיפה על פני תפילה וקריאת המגילה בציבור גדול 

בשעה מאוחרת יותר.

• קריאת מגילת אסתר בפורים, קודמת לכל המצוות, למֵעט 

קודמת  מילה  ברית  שגם  אומרים  ויש  ותפילה.  שמע  קריאת 

לקריאת המגילה, וכן קבורת המת.

• הנוסע לפני פורים למקום בו לא יהיה באפשרותו לקרוא את 

המגילה מתוך מגילה כֵׁשרה, יקרא אותה בציבור, ללא ברכה, 

ביום י"א, י"ב, או י"ג באדר. ויש מהראשונים שכתבו, שבזמננו 

אין קוראים את המגילה לפני י"ד באדר.

• ניתן לצאת ידי חובת קריאת המגילה בשמיעת הקריאה מפי 

 – לֶחלקֹו  אחד  כל  מתכוונים  והשומע  שהקורא  ובלבד  אחר, 

הקורא להוציא, והשומע לצאת.

אינה  שאשה  אומרים,  ויש  המגילה.  בקריאת  חייבות  נשים   •

לעצמה,  וכשקוראת  בלבד,  בשמיעה  אלא  בקריאה,  חייבת 

מברכת "לשמוע מקרא מגילה", ויש אומרים: "לשמוע מגילה".

תלויה  המגילה,  לקריאת  'חינוך'  שחובת  אומרים,  יש   •

במסּוָגלּותו של הקטן לשמוע את קריאת המגילה בשלימותה, 

לקוראּה  עצמו  הקטן  באפשרות  תלויה  שהיא  אומרים,  ויש 

בשלימותה. ויש שכתבו, שמצוה לחנך אף לקיום חלק מהמצוה, 

ולכן מחנכים את הקטן אף לשמיעת חלק מהמגילה.

• ֵחֵרׁש שאינו שומע כלל, אך מסוגל לקרוא את המגילה כראוי 

– לדעת השולחן ערוך, פטור מקריאת המגילה, מחויב בקריאת 

ידי  אחרים  יוציא  לא  שלכתחילה  אלא  אדם,  ככל  המגילה 

חובתם.

ֵמהלכות 'בן כרך' ו'בן עיר'

בעיר  וכן  נון,  בן  יהושע  בימי  חומה  מוקפות  שהיו  בערים   •

– קריאת המגילה,  שושן הבירה, מקיימים את מצוֹות הפורים 

משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה – בט"ו באדר, ויום זה 

נקרא 'פורים דמוקפין'. וִישוב שהמרחק בינו לבין עיר שהיתה 

דינו   – מיל  על  עולה  אינו  נון,  בן  יהושע  מימות  חומה  מוקפת 

כ'מוקף', ומקיימים בו את מצוֹות הפורים בט"ו באדר. 

העתיקה,  ירושלים  העיר   – ישראל  בארץ  כיום  הנהוג  פי  על   •

מוקף  שהיה  כמקום  בוודאות  שנחשבת  היחידה  העיר  היא 

חומה בימי יהושע בן נון.

• בנוגע לדינו של בן עיר שהלך לכרך לפני פורים, או ששהה בו 

בפורים, וכן להיפך, ישנם דעות שונות וחילוקים רבים. לדעת 

המשנה ברורה דינו תלוי בעיקר במה שהיה בדעתו בעת יציאתו 

בנוגע למקום הימצאו בתחילת יום החיוב במקום שהלך אליו, 

ולדעת החזון איש הדבר תלוי בדעתו של בן הכרך בתחילת ליל 

י"ד, בהיותו בעיר, ושל בן העיר בתחילת ליל ט"ו, בהיותו בכרך.

'פורים  מכּוֶנה  והוא  בשבת,  מהשנים  בחלק  חל  באדר  ט"ו   •

מצוות  מתפרסות  ה'מוקפות',  שבערים  משום  המשולש', 

הפורים בשנים אלו על פני שלושה ימים: שישי, שבת וראשון.
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שאלתי: "מדוע דווקא אני?", השיבו לי: בשביל שאני מוורסם בלמדנותי. 
אבל לא הסכמתי לזה בשום אוון, מוני שאינני למדן. הוצירו בי שנית, 

מוני שאני מוורסם בחסידות, אבל גם זה אינני. אמרו לי שוב: "הלא מר 
זקן וכהן!". "כן!", עניתי, "השי"ת נתן לי זיקנה במתנה, וכהן נולדתי"...

הצצה לרגעים משמעותיים במרוץ החיים השוטף 

"נתבקשתי לעלות על הבמה בשעה קדושה זו כדי לברך... ...  שאלתי: 
'מדוע דווקא אני?' השיבו לי: בשביל שאני מפורסם בלמדנותי. אבל 
אני לא הסכמתי לזה בשום אופן, מפני שאינני למדן. הפצירו בי שנית, 
מפני שאני מפורסם בחסידות, אבל גם זה אינני. אמרו לי שוב: 'הלא 
מר זקן וכהן!'. 'כן', עניתי, 'השי"ת נתן לי זיקנה במתנה, וכהן נולדתי...'.

של  החלש  לגוף  תרופה  לבקש  כדי  כאן  התאספנו  אהובים!  "אחים 
ואספר  הבה  הרפואה?  את  לבקש  היכן  לדעת  אתם  רוצים  היהדות. 
וכשביקשו  שונים,  באברים  כאבים  שסבל  בחולה  מעשה  לכם: 
הרופאים רפואות לאברים השונים, ראה פתאום הרופא שהדופק חדל 

מפעולתו. מיד ציווה להחיש את התרופה על כנו.
"והנמשל: התרופה הדחופה והראשונה, להריץ את מחזור הדם בעורקי 
היהדות היא התורה. כשהתורה בסכנה- כל קיומנו כעם בסכנה. הצילו 
נא את הדופק היהודי! בנו מחדש את מוסדות התורה והישיבות, את 
בתי תלמודי התורה ותינוקות של בית רבן, תנו לילדי ישראל הצעירים 
וירא  תעשו,  ד'  ציווה  אשר  הדבר  זה   – אבות  בדרכי  ללכת  להתחנך 

אליכם כבוד ד'!".
הרב  שסיפר  )כפי  זיע"א  חיים'  ה'חפץ  בעל  מרן  דברי  הנ"ל  הדברים 

משה גבירץ, משוחזר מתוך הקלטות נדירות(.
אין יותר מתאים מדברים אלה, לשבת זו פרשת יתרו. שבת מיוחדת 
שבה אנו קוראים על מעמד קבלת התורה, ומתחילים את המעמדים 
וילנא, עד הסיומים  הגדולים של סיומי 'הדף היומי בהלכה', מראדין, 
מיוחד  סיפור  גם  בפניכם  ונביא  ונוסיף  כולו.  ובעולם  בא"י  הגדולים 
ממרן בעל ה'חפץ חיים' זיע"א )המובא בספר 'אוצרותיהם אמלא' של 

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א(:
בבחרותו, כאשר עשה הגאון הצדיק רבי שמעון שוואב זצ"ל את הדרך 
מגרמניה הולדתו כדי ללמוד בישיבת מיר, נכנס בדרכו לעיירה ראדין, 
לקבל את ברכת הדרך מפי הכהן הגדול מאחיו, מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל. 
לגדול  בדרך  הוא  ושכעת  תוכניתו,  על  חיים'  ה'חפץ  בפני  כשסיפר 
מהו  תדע  אולי  "בחור'ל,  חיים':  ה'חפץ  שאלו  מיר,  בישיבת  בתורה 
פירוש המילים שאנו אומרים מדי יום בתפלת 'ובא לציון': 'וחיי עולם 

נטע בתוכנו'?" 
רבי שמעון נבוך ושתק, מצפה לשמוע מה בפיו של רבן של ישראל; 
אך ה'חפץ חיים' דחק בו שוב להשיב על השאלה: "מה פירוש המלים 

'וחיי עולם נטע בתוכנו'?"
רבי שמעון שתק שוב, ומשראה ה'חפץ חיים' כי הוא איננו משיב, אמר 
לו: "אשאל אותך שאלה אחרת - התדע היכן תהיה בעוד מאה שנים?" 
של  חסותו  תחת  אהיה  "אני  אמר:  ולבסוף  לענות,  מה  הסתפק  הוא 

בורא עולם; אינני יודע אם כאן או שם".
נוספת:  נהנה מתשובתו המחוכמת, ושאל אותו שאלה  ה'חפץ חיים' 
שוב  ענה  שמעון  ורבי  שנה?",  מאות  חמש  בעוד  תהיה  היכן  "התדע 

באותו הנוסח: "אני אהיה תחת חסותו של בורא עולם". 
ה'חפץ חיים' הגיב בקורת רוח: "גוט! גוט!", והוסיף ברגש: "זוהי הכוונה 
זוכה  תורה  שלומד  מי  בתוכנו'!  נטע  עולם  'חיי  אומרים  שאנו  במה 
להדבק בקשר נצחי עם בורא עולם, הוא נמצא באופן תמידי ואין סופי 
תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. היש אושר גדול מזה?" 
שעמד  הצעיר,  הבחור  על  עז  רושם  עשו  חיים'  ה'חפץ  של  דבריו 
חיי  בתוכו  לטעת  עז  רצון  בו  ונסכו  התורה,  עולם  של  הדלת  במפתן 
עולם. ברבות הימים, הפך רבי שמעון לאחד מגדולי הפוסקים ומורי 

ההוראה בארצות הברית.

הרב יהושע לייבזון השבוע

איור: מלכות וקסברגר



אבותי בישראל שר' יהושע רוצה 

אותי? אמרו לו עמוד ולך עמנו, חשב 

ננס בלבו שכל מה שאמרו לו שקר 

הוא, ואמר לא אלך עמכם שאתם 

מיד חזרו לר' יהושע משחקים בי.

ואמרו לו, אתה אור ישראל אור 

פנינו ועטרת ראשינו, איך תשלחנו 

אליו, הלא הוא לא רצה לילך עמנו. 

אמר להם תדעו שלא אשב עד 

.שאראה אותו

הלך ר' יהושע בעצמו אצל ננס 

הקצב, ונפל ננס על פני ר' יהושע 

ואמר, מה היום מיומים שעטרת 

ר לו דבר ישראל בא לפני עבדו? אמ

יש לי לדבר עמך, אמר לו דבר, אמר 

לו מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר 

לו, אדוני קצב אני, ויש לי אב ואם 

זקנים ואינם יכולים לעמוד על 

רגליהם, ובכל יום ויום אני מלבישם 

ומאכילם ומרחיצם בידי. 

מיד עמד ר' יהושע ונשקו על ראשו 

אשריך ואשרי גורלך, ואמר לו, בני

ומה נעים, ואשרי חלקי מה טוב

.שזכיתי להיות חברך בגן עדן

(סדר הדורות)

505גליון 
י"א תשפ"בשנה 

יתרופרשת 

)ב"י-' כ(כבד את אביך ואת אמך 

מסופר בספרי רבותינו: ר' יהושע בן 

אלם הגידו לו בחלום, שמח בלבבך 

שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן 

כאחד. עדן, וחלקו וחלקך שוין

כשניעור ר' יהושע חשב בלבו ואמר, 

אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד 

ביראת קוני, ולא עמלתי אלא בתורה, 

לא הלכתי ארבע אמות בלא ציצית 

ותפילין, והיו לי שמונים תלמידים, 

ועכשיו שקולים מעשי ותורתי עם 

הקצב. שלח להגיד לתלמידיו, תדעו 

שלא אכנס לבית המדרש, עד שאראה 

מי הוא זה האיש, ומה מעשיו שהוא 

חברי בגן עדן.

מיד הלך עם תלמידיו מעיר לעיר, 

ושאל בשם האיש ובשם אביו, עד 

שבא אל עירו. כשנכנס שאל מיד היכן 

ננס הקצב, אמרו לו למה אתה מבקש 

אותו? אתה צדיק וחסיד ותשאל על 

איש כמוהו? אמר להם מה מעשיו? 

כלום אמרו לו אדוננו, אל תשאל ממנו 

עד שתראה אותו. מיד שלח את 

תלמידיו לקרוא לו, באו התלמידים אל 

ננס ואמרו לו ר' יהושע בן אלם רוצה 

אותך. אמר להם ננס מי אנכי ומי 

ג')-לא יהיה לך אלקים אחרים על פני (כ'

לא יהיה לך וכו', בעתיד לבוא יעברו 

מצרים וכשדים על גשר של גיהנום, ויהיה 

הגשר נראה לפניהם כחוט, ונופלים 

. מיד ישראל יראים ואמרו: לגיהנום

ריבונו של עולם, תאמר כאשר עשית עם 

אלו כן תעשו עמנו? אמר להם מי אתם? 

אמרו לו אנו עמך ונחלתך. אמר להם מי 

מעיד? אמרו לו אברהם. קרא לאברהם 

ואמר לו, תעיד שהם עמי ואני אלקיהם? 

אמר לפניו אברהם, ריבונו של עולם, לא 

שר יעבודו דן כן אמרת לי, וגם את הגוי א

אנכי? אמר להם מי מעיד יותר? אמרו לו, 

יצחק. מיד קרא ליצחק אמר לו, מעיד 

אתה שהם עמי ואני אלקיהם? אמר לו, 

ריבונו של עולם לא כך אמרת לי, כי לך 

ולזרעך אתן וגו'. אמר להם מי מעיד 

יותר? אמרו לו, יעקב. מיד קרא ליעקב, 

אמר לו, אתה מעיד שהם עמי ואני 

ם? אמר לו, ריבונו של עולם, לא אלקיה

כך אמרת, לא יהיה לך וגו' והם אמרו 

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד? באותה 

שעה הקדוש ברוך הוא עובר לפניהם. 

(ילק"ר לך)

זמני כניסת השבת
4:42ת"א: 4:28ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
6:18ר"ת: 5:44ת"א: 5:43ירושלים: 



זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

הציל את היהודיםבסיעתא דשמיא החייט הנסתר ש

לפעםמפעםגדלההיהודיםכלפיהישמעאליםשנאת

טכסוהשונאים ,במסחרמאודמצליחיםהיהודיםכיבראותם

היהודיםאתלשטוםכיצדרבותוזממועצותבכל עת 

לגזורהחלואשרהכמריםהיוזולשנאהשותפים, העבריים

הגוייםבעיני כלריחםוהבאישו,היהודיםעלרעותגזירות

עדהיהודיםעסקיאתמאודהגבילוהרבבלחצם,שבסביבתם

.לגמרישבתשהמסחר

לשפוךכדיכנסיותלבתיהיהודיםהתקבצובעת צרה ליעקב 

בתורהרקועסקו,שיושיעםהעולמיםבוןירלפנישיח

והתחננובציבורליםהתהספריכלאמרויוםיום, ובתפילה

.,פעלםלצור

התאספו,מארמונונסעהמלךכיהשמועההגיעהאחדיום

לאסוףהוצעמיד, לעשותמהיחדיולהיוועץישראלגדולי

,למלכהנאהמנחהולשלוחבישראלאישכלמאתכספים

שהםהמתנהבגללהיהודיםעלותרחםלבבהאת' היטהאולי

היהלא, זהבדינרישלערמותנערמומהרחיש, אליהשולחים

קנוהזההזהבמן, וגדלהלךוההוןהביאלמנמנעאשראחד

יצראשרמומחהמלאכהבעללאמןומסרויקרותאבנים

התשורההיתהאחדיםימיםכעבור,המלכהעבוריפיםנזמים

אלילךמיהיתההבאהדאגתם, למרחקיםזהרהויפימוכנה

.השונאיםביןלהיכנסעצמויסכןמי,המלךחצר

לקחת את שהסכיםיהודיהנמצא,חיפושיםשלימיםג'לאחר

ועוד,לידונמסרוהנזמים, עמועבורויגוןצערלסבולהסיכון ו

, בדרכולשטןהעומדיםאת לשחדיוכללמעןרבהוןלוהוסיפו

,התשורהאתבאומנתווחייטנסתרצדיקשהיהיהודיהלקח

אחדטמןלביתובבואו, לדרךולצאתלהתכונןלביתווהלך

, עמולקחהשניהואתטתויבמאשרהתבןביןהנזמיםמשני

בסיעתא דשמיא.מהםניצלהואאך, לסטיםלוארבובדרך

, המלךחצראלסוףסוףאחרי מסע ארוך ומפרך הגיע היהודי 

, כנסילהלושירשוכדילשחדעליוהיההארמוןשומריאתגם

תוךאלהיהודיאתלהכניסהיהיראהמלכהביתשומר

אובדהיהוהואעיניואתסינוור,לושניתןההוןאך,הארמון

בחוץעומדאחדיהודיכילהוסיפרהמלכהאלרץמיד, עצות

מה"ואמרההמלכההשיבה, המלכהלפנילבואנפשווכלתה

לארהשומאך?" קדשימפתןאלכנסיולהלהגיעטמאליהודי

פן ימותרחמיהאתועוררהמלכהלפניבעדוהתחנןהואהרפה

וציוותההמלכההסכימהלבסוף, דברואתיאמרבטרםהיהודי

אלפניםעמולדברלאכדיהיהודילביןבינהמבדילמסךלהכין

.פנים

החזיקרקמפיוהגההוציאלא,פנימהיכנסלההיהודיכשהורשה

המלכהלבויפג, למרחקיםנצץזוהרואשרהאחדהנזםאתבידו

,"הלוםגשה"אליוקראהאםכי,היהודיםלטומאתעודשתהולא

מעםלהשלוחהמנחהכילהומשאמר", ?בידיךזאתמה"ותשאל

והיכן"שאלהאםכילדברלהמשיךעודלונתנהלא,ישראל

?" השניהנזם

מוחמדאשרבעירהיהודיםמצאואלהנזמים"היהודילההשיב

השיגולאאך,עבורךלרכשםסכום גדול מאדושילמושם,קבור

, ובאהקרבהחגבימילבישוףיתנווהשני,האחדאתרקאםכי

נהגוכך, ממוחמדהעתידאתוישאבהבישוףיעופףשאז

ואומרדורשהבישוףהיהבואשר,בשנהיוםלחגוגהישמעאלים

,חמדוהממקוםאלפרסותמאותכמהאחדיםלרגעיםעףהואכי

החייטרצהבזאת, ברביםהשנהכללדרושעתידותיקבלומפיו

.סא המלכהיכמעלהיהודיםצוררהבישוףאתלהדיח

שיבטיחושומריםבליווי,לביתולשלוםהיהודיאתהמלכה שלחה

אתלווסיפרה,הבישוףאתאליהלקרואמיהרהומיד,דרכואת

חגםביוםלהלהביאותצווהו, היהודיהחייטמפישמעהאשרכל

המלכה, פלוניסוחראצלחמדשל מובעירשנמצאהשניהנזםאת

הנזםאתעמולהביאבלילשוביעיזשלאהבישוףאתהזהירה

.השני

היהודיאתלחפשרץומיד,המלכהמאתונכלםדואגהבישוףיצא

פנהלאןהשומריםאתשאלהוא,המלךארמוןבביקראשר

פנה,בביתושהשיגועדאחריורדף,תיאורםובעזרת,היהודי

המתנכלזההואהאתהבצחוקאליוואמרהחייטאלהבישוף

? תשורהלהשהבאתנזמיםידיעלהמלכהבידלהמיתני

האם , אחרירדפתכיחטאתיומהפשעימה":ואמרהחייטהשיב

בנקלואז,זהבחגחמדומשל מקוםאלתעוףלאוכי, אמרתישקר

והתחנןפניועלהבישוףנפל."?השניהנזםאתלהביאתוכל

וכיצד, מעופובדבראמתאיןהריכי,עליושירחםהחייטלרגלי

,פרסאותמאותשללמרחקאצאאחדותדקותשתוךיתכן

ובי,בעיניךישרישראלבניכלאתלהרוג":ואמרהחייטרגזאז

להראותהמלכהבעינירוחךלהבאישחשבתיאשרעווןמצאת

,"תדבראושוכיכללעין



שמתיולא, ולאלוקיכםלכםחטאתיואמרהבישוףהתחנן

,לכםלהרעהעומדוכלומצילאדירהואאלוקיכםכילבי

היהודיםולכם,המתנכלראשעלהרעהאתהואמביאמיד

תאמראשרכלכיאבטיח לך,מעתה,ונפלאותנסיםעושה

ארדאםבצעומה,אדרושהיהודיםטובתואת,אעשהלי

ואטיבהעליחוסה, אחרייקוםמייודעמיכישאולהביגון

ויחתוםשיכתובבתנאילהחיותוהחייטלונאות,עמכם

שידרושתנאיבהשניהנזםלידושימסרו,תקיפיםבכתבים

עמובפנידבריויאמנולמעןזהוכל,היהודיםטובתאת 

.חגםיוםבהגיעומלכתו

לתותיפלביתהלךוהואהנזםאתלבישוףהיהודיםמסרו

,המאזיניםקהלביןהיתההמלכהגםולתויקהבפנילדרוש

נעלםדרשתוובתוםהיהודיםלטובתהבישוףדיבראז

,שבלאוהואבושעדחיכוהנקהלים,העםמעינילפתע

.נודעולאועקבותיולערובנטההיום

העםכלויחרדלבןסוסעלרוכבמרחוקנראהלפתע

סוסומעלפתאוםנפל,התיפלהלביתבהתקרבו,לקראתו

וכןשניתלבוויפג,ואותלהחיותאליורצומיד,והתעלף

:בפיוממלמלאותושמעווכנסיבה,חלילהוחוזרבשלישית

בשודהרביםאתיאלהחטעברתיכיעורףליפנהחמדומ"

:המשיךהתעוררכשושוב התעלף,"צףוק

,דמוחמפימריתי אתובזאתלהשמידביקשתיהיהודיםאת"

לצרורלנואין,הגבירהבניוהיהודיםשפחהבניאנווהרי

,חמדולמהבטחתיזאת,להםלהרעלנווחלילההיהודיםאת

שורשכללעקורו, מאתנואחדמכלהנגףאבניאת לסלק

ואם, ולחטאתנוולעוונותינולנויסלחאזו,מלבנוולענהשר

תמאנואםאולם,תאכלוהארץטוב,ושמעתםתאבו

."אתכםתלהטחרב,ומריתם

תשורתהשני הנזםאתלידהומסרהמלכהאלניגשאז

סחרויוםהמאותוו, המלכהאלהיהודיםמאתומזכרתכבוד

לחייוחזרו,חופשימלא ובאופןישמעאלבארץהיהודים

.והשפעהעושר

כל ישראל ערבים זה בזה

באבניםהמלךחצרשסקלוכפרייםשללכתמשל

ביתאלונתנוםהמלךעבדיויבואו,בעפרועפרו

אמרושבהםחכמיםהוהנה,תחתיותבוראלהכלא

אל המלך ויגידוויבואו?הבוראלנתננומדוע

,המהטובותאבניםכולםהאבניםאלוכידבריהם

השמיםוכעצםהרקיעכזוהרשיזהרועדנלטשם

.כןויעשו,תעשוכןכדבריכםהמלךויאמר,לטוהר

לכבודלוותהי,ובכתרובמלבושיוהמלךויקבעם

לוטשיהאלוהאנשיםאתוינשא,רבולעושרגדול

האחריםגםויבואו.אתואשרהשריםכלעלהאבנים

לאאזואם,אבניםזרקנואנחנוגםויאמרוהמלךלפני

לטשוחכמינוהלאמ"מ,ולהצהירםללטשםחכמנו

שזרקנואבניםאלאעודולא, שלהםגםשלנוגםהכל

בכתרךקבועיםאבנינווהרי,משלהםהיוגדולים

דבריהםוייטיבו?עליהםשכרנטוללאואיךסאךיובכ

כמולאאך, כ"גרבשכרלהםויתןהמלךבעיני

.הראשונים

אבניםהזורקיםהפוגמיםהמההחוטאיםכיוהנמשל

ערביםישראלוכל,ש"יתעולםשלמלכולחצרעפרו

,'האלוישובועמנובניחסידייבואוכיוהיה,בזהזה

עד,לזכיותישראלכלשלחטאיםהמהפכיםהמה

ויצויירוכבודוכסאעלויוחקקוש"בכתרו יתשיקבעו

כתיבז"וע,ויתמהויראומעלהומלאכי,מלבושיועל

עפרהואתאבניהאתרצו עבדיך"כיב)"ק(תהלים

אשרועפרהאבניםמןוחןרצוןשיעשו,פירוש" יחוננו

הארץמלכיוכל' השםאתגויםוייראו"ז"ועי,סקלו

מבורחסידיואת' היעלהזאתחלףוהנה, "כבודךאת

העםדלתאך. השרתממלאכיסאםיכויגביהתחתיות

תורהי"עלזכיותמעשיהםהפכוולאלטשולאאשר

אנחנוהלאבטענההםבאיםמ"מ, כראויותשובה

לזכיותהפכנוםשלאונהי,החסידיםמןיותרחטאנו

ונתכבדנובכתרךונקבעו,לזכיותהפכוםחסידינומ"מ

ה"עהמלךדודשאמרוזהו? נגרעולמהידינועל

בטובתהפחותלכללראות" וגועמךברצון' הזכרני"

בעניןכיאבותינועםחטאנופ"עכשהרי,בחיריך

אביאביד"ע,החסידיםלאבותינוויםושאנחנוהחטא

מגיעכןלהרשענווהעוינוכימהםיותרו, ישראלרכב

כ."גשכרלנו

ה"חתם סופר" זיע"א)(בשם הגה"ק
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ומכירת הסוכן החרדי שלך להשכרת 
החברותמכל ובכל הארץרכב
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לזכות

כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
למען יאריך ימים על ממלכתו

בבריאות שלימה מתוך שמחה ונחת

בזכות מצוות הכנסת כלה
שבירושליםהעליהמבניבאחדמעשה

שבתו, שנהכשמוניםלפנימעלהשל

אך, ועמדה להינשאלפרקההגיעה

שווהאפילובידוהיהולא, כלאיןלרש

היהודיויפן, לחופהלהכניסהפרוטה

בבכי, המערביהכותלאללשפוך שיח

באותה, שלישבדמעותובתחנונים

שעכטער דוד' רח"הרהשםהיהשעה

מאיריעקברביצ"הגהשל(אביול"זצ

בכיוקולאתוישמעא)"שליטשעכטער

יאמר,ושאלודודרביאליוניגש, הרם

, היהודיויעןלסיבת בכיו,ורעיאחינא

פרוטהאפילובידיואין, בביתליכלה

בפשטותדוד' רלואמר,אחתשחוקה

הביתהובבואם, ביתואלעמושיבוא

הנדרש  הסכוםכלאתדוד' רלונתן

ד"רהיהשלאאף, הנישואיןלהוצאות

שגםאלא, וכללכללהעירמעשירי

מצאצאיו כעבוראחדלחתןעמדהוא

דשמיאובסייעתא, מספרחודשים

עדפרוטהאחרפרוטהלחסוךהצליח

אך, הוצאות החתונהכלאתבידושהיה

עלזה,לסכוםכעתזקוקהיהשלאכיון

, במתנההכסףצרורכלאתלוהעניקכן

בעזרויהאשבוודאיבהקב"הובטח

שייכנסהיוםבואעדצרכיולוויזמין

לחופה. בנו

תפלתלהתפללדוד' רהלךיוםבאותו

רביק"הרהשלמדרשובביתמנחה

ראהוויהי אך, זיע"אמזוועהילשלמה

שיינסט" "דואליונענהע'שלומקרבי

באהזכותמהלינא(אתה זוהר) אמור

שלאבתמימותדוד' רהשיבלידך?

מזוועהילק"הרהאולם, כלוםולאעשה

שיגלהמאדבווהפציר, ממנוהרפהלא

דוד' רהשיב, שעשהאת המצווהלו

השמיםמןלוגילושאם, לעומתו

גם לונתגלהלאמדועמצוהשעשה

)י"זהמפסיק ממשנתו (

המניח תפילין דרבינו תם, וקורא א)
קריאת שמע בלי ברכות שלפניה 

ראוי להחמיר שלא ולאחריה,
להפסיק בשיחה בטילה, אבל מותר 

פנים להפסיק מפני הכבוד. (שו"ת
מאירות, חלק א', סימן ס"ז)

יחיד שעוסק בתורה ושומע ב)
מציבור שמתפללים י"ג מידות, יפסיק 

אבל כשלומדים ברבים ויענה עמם,
מסתבר שאין להם להפסיק לענות 

משה, או"ח, י"ג מידות. (שו"ת אגרות
ח"ג, סימן פ"ט)

כ' שבטשבת קודש 
הרה"ק רבי חיים דוד דאקטור מפיעטרקוב ב"ר 

תרי"ח)-בער (תלמיד רבי דד מלעלוב ישכר

כ"א שבטאשוןיום ר
הגה"ק רבי יהודה לייב חנליש ב"ר מאיר (חידושי 

שנ"ו)-הגהות על הטור 
)ח"תרכ(מנעשכיזב"ר מרדכי יצחקרביק"הרה

ן ב"ר יעקב צבי ל מאיר מגאסטניהרה"ק רבי יחיא
(תרמ"ח)

י כ"ב שבטשניום 
מקראקא (תלמיד הרה"ק רבי יעקב שמעון סופר 

תקצ"ח)-ה"חוזה" 
הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאצק 

ב"ר לייביש (תרי"ט)
הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז ב"ר מרדכי (תרכ"ח)

הרה"ק רבי יהודה לייב ב"ר שלמה אייגער מלובלין 
תרמ"ח)-(תורת אמת 

שבטכ"גישי ליום ש
)תרנ"ד(הרה"ק רבי יהושע ב"ר שלום מבעלזא

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

הגה"ק רבי ישראל מסלנט ב"ר זאב וואלף (תרמ"ג)
שבטיום שישי כ"ו

תכ"ז)-רבי דוד ב"ר שמואל הלוי (הט"ז 
הגה"ק רבי שאול בראך ב"ר אלעזר

ת"ש)-(גאב"ד קאשוי 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

בודחקכ"ואעפ, עשהמצוהאיזו

מהלושיספרמזוועהילק"הרה

רצונו ימלאשאםלווהבטיח, שעשה

יוםמדיבחברותאלימודעמויקבע

' ר(כי כמה פעמים כבר הפצירביומו,

,עמושילמדמזוועהילק"בהרהדוד

או, ושוב)בלךאותודוחההיהוהוא

, כהווייתןדבריםלולספרהסכיםאז

מזוועהיל נענהק"הרהכןכשמועויהי

גדולהעליך הזדככותראיתיואמר:

בגלגולנשמתךאתתיקנתובזה, מאד

ועתה, הגלגולים הקודמיםובכלזה

.לכךזכיתאיךמביןהנני

באמתהמנצחהואהמוותר

בעל ה"דבריק"הרהעלמסופר

ערכושפעםזיע"א,מסאטמאריואל"

בעירהתוועדותשבתלכבודו

השקיעוהעסקנים,וויליאמסבורג

, ואכן, משמעתרתידמיםזובשבת

לשבותבאונגידים ונדיבים רבים

, הרביוהטהור שלהקדושבצילו

ק"השבבתפילותעמוולהשתתף

ולפי התוכנית , השולחנותועריכת

היה הרבי אמור לעשות קידוש בבית 

המדרש ולאכול יחד עם האורחים 

הרבייצאלאלבסוףהרבים, אך

השולחן עריכתלקידוש כי אם אל

יבתשסונתברר,אחרי סעודת השבת

ביקשהשהרבניתמכיוון,היההדבר

בחיקהשבתסעודתשיסעדמעמו

בכאבשאלובמוצאי שבתהמשפחה.

, ל"זאשכנזייוסלרביח"הרהמקורבו

אחרלילךצריךתדירהאם

הרי, כאומרשל הרבנית?החלטותיה

ולבסוףזובשבתכאןהשקיעוכךכל

רבינו לא יצא לקהל לקידוש. ויען

, מאבותילי בקבלה"יש, ויאמרהרבי

המנצחהואהמוותר, ביתשבשלום

.באמת"



 

 

 

 

 

882 

16:28 

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

16:45 

יתרופרשת   

16:45 

 

 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 לעילוי נשמת  העלון מוקדש 

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

אמת, יתרו לא נולד בבית של קדושה 
עות לחייו, הוא חיפש כל הזמן משמוטהרה. 

 ועבד את כל סוגי העבודה זרה שבעולם. 
 

ברגע שהוא הגיע למסקנה כי הקדוש ברוך 
הוא ותורתו אמת, יכול היה להתגנב חשש 
לליבו שמא הוא לא ראוי, ואולי לא יקבלו 
אותו בשמיים להיות כאחד מן השורה, 
ובודאי לא מהמשובחים שבהם. לכך באה 

 התורה ואומרת בקביעת עולם:
 

לת? נפלת? לא רצית ליפול אלא כך ניכש
אירע? דע לך שאם תקום ותתנער מהעפר 
של אותה עבירה, הרי שתכבוש בקלות כל 

אם תתמיד בדרכך פסגה רוחנית שתחפוץ. 
הקדושה תוכל אפילו לזכות לחתן כמו 

 משה רבינו!
 

בדור כמו שלנו אין כמעט אדם שלא נכשל 
בדבר מה. לפעמים אפילו מדובר בעבירות 
חמורות והוא עלול חלילה להתייאש ממעשיו! 

 אבל אסור לנו לשכוח את יתרו. 
 

הקדוש ברוך הוא לקח ורומם אותו למרות כל 
העבירות שעשה, כי כך דרכו של בורא עולם. 

הקב"ה מעביר  -מי שמבקש את האמת
 קפצה רוחנית. אותו למ

 

17:41 

היו מציעים לבתנו חתן שהוא בחור כליל אם 
המעלות, בעל מידות טובות וישר עוסק 
בתורה הקדושה ובעל יראת שמיים מופלאה, 

 וזה רק מקצת מעלותיו, איך היינו מרגישים? 
 

אם היו מציעים לנו לקחת לחתן את המקובל 
האלוקי האר"י הקדוש, האם היינו שמחים 

 יותר? 
 

רבי שמעון בר אם היה מדובר בתנא האלוקי 
יוחאי בכבודו ובעצמו? אין מה לדבר! ואם היה 
מדובר לקחת לחתן את משה רבינו? מה אז? 

 כיצד היינו מרגישים?
 

האם יתרו היה מחותן כזה ראוי  -צריך להבין
לעמרם ויוכבד הצדיקים? בנוסף לכך הגמרא 
מספרת לנו כי עמרם היה אחד מאותם 

נ"ה )שבת דף ארבעה שמתו בעטיו של נחש 
 ע"ב(.

 

האם יתרו, שחז"ל אומרים עליו שאין עבודה 
זרה שלא עבד! ראוי להיות חמיו של אדון 

 כל הנביאים?
 

מדוע זכה יתרו לכך שבתו ציפורה נישאה 
ה  למשה רבינו שהתורה מעידה עליו: "מֹשֶׁ

, אדון כל הנביאים! )דברים לג, א( ִאיש ָהֱאֹלִקים"
הבלתי האיש שהשיג ענווה בשלמות! המנהיג 

הרועה  -מעורער שנקרא "רעיא מהימנא"
 הנאמן, וזה רק התחלת הרשימה.

 

הרבה תשובות נאמרו בדבר, אך אחת מהן 
תשובה נפלאה עד מאוד, ובאה להורות כי 
התורה היא מלשון "הוראה" שבאה להורות 

 לנו דרך לדורות עולם.

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 בה'תשפ" שבט כ'
 

17:38 

ש   רָּ מ  ה מ   - ִיְתרו  ת פָּ  ?יְִתרֹו אֹוָתנּוד ְמל 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 חיים בן שליולילד אורי 

 

 

18:10 

 

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

 

 

 

ְעתִ " ָתה יָד    ה'...ִכי ָגדֹול  יע 

ם יהֶׁ ר ָזדּו ֲעל  ָדָבר ֲאשֶׁ "ִכי ב 
 

 )שמות יח, יא(

 

 

17:38 

 

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

 

 

 

 

18:14 

18:10 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב

 בת רותי שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        חל ברכהנעם יצחק בן ר

 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 וכשר במהרהזיווג הגון 

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה

      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      יה עדן אסתר בת שולמית טל
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     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
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה

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

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

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

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

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 קסנש בת דגטו                 רונית בת סבריה  

 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל            
 נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 תנה    אי
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

16:48 

 פניני עין חמד

17:41 

 

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

 

 

18:14 

 



 

 

 

 באלו פעולות צריך להיזהר כדי שלא יעבור חלילה על איסור בורר?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

 בסמוך לאכילה. מותר לקלף פרי למרות שבקילופו מסיר פסולת מתוך אוכל, מכיוון שזה דרך אכילתו, אבל יש לעשות כן
 

מותר לקלף כמות גדולה עבור אורחים למרות שיודע שלא יאכלו את כל הכמות שקילף, בתנאי שיגיש אותם לאורחים מיד 
שו"ת רב פעלים ח"א )סימן יב(, ושו"ת אור לציון ח"ב )עמוד רמא(. לדעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל יש להחמיר,  מקורות:לאחר הקילוף. 

 ראה בספרו הליכות עולם ח"ד )עמוד עז(.
 

פירות או ירקות, שרגילים לאוכלם עם הקליפה כגון, תפוחים, אגסים, מלפפונים וגזר, מותר להשתמש במקלף שמיוחד לכך. 
פר ילקוט יוסף )סימן שיט סעיף ס"א( כתב בשם הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל להתיר ושכן דעת הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל והמחמיר בס מקורות:

תבוא עליו ברכה. כן פסק בספר מנוחת אהבה ח"ב )פ"ז הי"ג(, וכן העלה בשו"ת תפילה למשה ח"ב )סימן כא(. בספר מעין אומר ח"ב )עמוד 
 שבת ל"ד )עמוד רלא(. -דאי להימנע. ע"ע בספר חזון עובדיהרפג( הביא משמיה דהראש"ל שכ

 

שו"ת מחזה אליהו )סימן נב(, וכ"ה דעת האגרות משה ח"ד )סימן עד דיני בורר ס"ח(, מכיון שבמקלף עושים גם  מקורות:יש אוסרים. 
נוטל עם הקליפה גם מעט מן האוכל, מכיוון שכן פעולות שאסורות, כגון קילוף תפוחי אדמה וקישואים. אין להתיר מכיוון שבקילוף ירקות תמיד 

הדרך, ואי אפשר לקלף באופן אחר בטל האוכל לקליפה ונחשב כפסולת. גם טלטולו יהיה אסור מדין כלי שמלאכתו לאיסור, וכמ"ש בספר 
 ארחות שבת )פי"ט הע"ד(. כן פסק בספר שמירת שבת כהלכתה )פ"ג ס"ל(.

 

 הוציא את הגרעינים, וכן מותר להוציא את גרעיני המישמש, ואין בזה איסור בורר.מותר בזמן אכילת אבטיח או מילון ל
לעניין מילון הטעם שמותר להוציא את הגרעינים, מכיוון שאינם נחשבים למעורבים אלא כמונחים למעלה ממנו. לעניין אבטיח, יש  הערה:

ולת אלישע )סימן שיט אות יב(, בן איש חי )פרשת בשלח אות ז, י(, לא הוי איסור בורר. ראה גד -לצרף סברת הראשונים, שכל שהוא מחובר 
 שו"ת אור לציון ח"ב )עמוד רמב( ושולחן שלמה )סימן שיט סק"ח אות ה(.

 

משנה ברורה )סימן שיט  מקורות:גרעיני לימון וכדומה, שנפלו לתוך סלט, מותר להוציא בכף מעט מהסלט עם הגרעין בתוכו. 
 )שם ד"ה הבורר( בדעת הט"ז. ס"ק סא( ובביאור הלכה

 

הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל הובא בספר מעשה השבת ח"א )עמוד קה(  מקורות:מותר להוציא גרעיני זיתים במכשיר שמיוחד לכך. 
 דומיא דהסרת קליפה דבוקה במקלף. כ"כ בשמו בספר אור ההלכה )עמוד צג(.

 

ספר שמירת שבת כהלכתה )פ"ג הנ"ט( גם אם מובטח, שמקצת מבשר הפרי ישאר דבוק, מכיוון שועיקר כוונתו  מקורות:יש מי שאוסר. 
 להוצאת הגרעין. ע"ע שו"ת אור לציון ח"ב )פל"א תשובה יב(.

 

 מותר להוציא את העוקץ שבראש הפירות בשעת האכילה.

 
 
 

 

 

יָך"  ן יֲַּאִרכּון יָמֶׁ עַּ ָך ְלמַּ ת ִאמֶׁ ת ָאִביָך וְאֶׁ ד אֶׁ . להלן סיפור נורא, שהובא )שמות כ, יא(כידוע, התורה הקדושה מצווה אותנו: "כַּבֵּ
'. יש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר בכיבוד הורים. אמא הגיעה למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין ווי העמודיםב'

שליט"א, להתנות את צערה על בנה, שלא רק שאינו מכבדה, כפי שכתוב בתורה הקדושה, אלא שהוא אפילו מבזה אותה. 
 הוא משפיל אותה ואין לה מנוחה ממנו. 

 

רנסתו היא על ידי דיבור, שהוא שומע את צרותיהם של אנשים ומייעץ להם כיצד לפתור את הבעיה, הבן הוא מלומד גדול, ופ
ד  אבל הוא לקוי מאוד בכיבוד אב ואם. מו"ר הגר"י זילברשטיין שליט"א אמר לה: "עליך להזהיר אותו, שכך כתוב בתורה: 'כַּבֵּ

יָך' ן יֲַּאִרכּון יָמֶׁ עַּ ָך ְלמַּ ת ִאמֶׁ ת ָאִביָך וְאֶׁ  אז הוא משחק באש". -יתברך, ואם חלילה לא  -אם ישמע  מות כ, יא(.)ש אֶׁ
 

לאחר מספר ימים האמא הגיעה שוב למו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין לספר לו על צרותיה. הפעם נחתה עליה צרה 
טוע לו אין מנוס, כי אם לק -הבן קיבל את המחלה הקשה בלשון ל"ע. הוא פנה למומחים בתחום, אבל לדעתם חדשה: 

 את הלשון. 
 

אם יקטעו לו את הלשון, נוסף על כל צרותיו, הוא גם יאבד את מקור פרנסתו, שהיא היתה מקור גאוותו. הוא הרגיש את 
עצמו יותר מלומד מאימו, ולכן לא חשש לפגוע בה. האמא בכתה ואמרה: "אני מוחלת לו על מעשיו בלב שלם, והוא גם 

מה אפשר לעשות, הרי הוא מוזהר ועומד. יתרפא". הרב פכר ידיו ביאוש ואמר: " מתחרט על מעשיו. שהרב יברך שהבן
 ".נורא נוראות, הרי זה משחק באש!!!

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
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בטוראז' שבליטא. התייתם  (1903)נולד בשנת ה'תרס"ג  -הגאון הרב מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל
כשהיה עדיין צעיר. רבינו ראה כי אימו נשארה אלמנה עם שלושה אחים ואחות וביקש לעזור 
בכלכלת הבית. היה לו רשיון מטעם ממשלת גרמניה לעסוק בעסקי הצבעים. יום אחד רבינו 

ו לופיאן זצ"ל. בעקבות המפגש, שעשה עליו רושם רב, רבי אליהו מצא פגש בגאון הרב אליה
מקור פרנסה אחר לאלמנה ולקח את הנער הצעיר לישיבה שלו בקלם. רבינו הלך ללמוד 
בישיבת טלז. במשך שנות לימודיו בטלז התפרסם כעילוי ומדקדק בהלכה ונחשב לאחד מגדולי 

ושבו בקובנה והיה מגיע לעיתים לטלז ומעביר הלומדים בישיבה. בשלב מאוחר יותר קבע את מ
שיחות מוסר ושיעורים למדניים בישיבה. התפרסם בעולם הישיבות כעילוי וכירא שמיים. בשנת 

הגאון רבי יוסף יצחק שניאורסון מינה את רבינו לעמוד בראש ישיבת 'תומכי  (1932)ה'תרצ"ב 
ו עבר לכהן בראש ישיבת 'עץ חיים' תמימים' שהקים בריגה. הישיבה נסגרה לאחר כשנה, ורבינ

שב לקובנה ובניסי ניסים שרד  30-בהיידה בבלגיה, שם כיהן במשך מספר שנים. בסוף שנות ה
את השואה. בהמשך הגיע לצרפת, שם פעל לשיקום עולם התורה והקמת ישיבות לבחורים 

אי בשם מקרב שארית הפליטה. הקים יחד עם הרב אברהם אליהו מייזס ישיבה בפרבר פריז
 ושניהם עמדו בראשה. גאון אדיר.  -'באהי' 

 

רבה של טלז, הגאון ר' יוסף יהודה לייב בלוך, העיד עליו כי הוא לא זוכר עילוי שכזה מימי לימודו 
בוולאדין. הגאון מקובנה, ר' אברהם כהנא שפירא, בעל 'דבר אברהם', העיד עליו שאילו היה חי 

שקדנותו הייתה מופלאה. בלילות ני הדור וגדוליו. ענוותן. בדורות הקודמים, היה נמנה בין גאו
החורף שחשש פן תחטפנו שינה, היה משעין את מצחו על החלון, שעליו הצטברו פתיתי קרח 

כ"ה שבט -, מצבו הרפואי התדרדר, רבינו לקה בשחפת ונפטר ב(1949)בשנת ה'תש"ט ושלג. 
מכן ארונו הועלה לקבורה בישראל. הוא שנים. שנה לאחר  47-בשווייץ. חי כ (1950) ה'תש"י

נקבר בבית הקברות שומרי שבת בשכונת זיכרון מאיר בבני ברק. ה'חזון א"יש' הלך בלוויה שלו 
 עד הקבורה ובכה בכי רב.

 

הידוע כר' חיים יאנובער ור' חיים בתו של ר' חיים סגל מיאנובה ) אימו:הצדיק ר' אליהו.  אביו:

. נישאה בזיווג שני לאדמו"ר מסאסוב רבי 1949 -)נישא בשנת ה' תש"טמרת בלומה  אשתו:ראצקער(. 

 הגאונים ר' אליהו לופיאן, רבי חיים רבינוביץ, מרבותיו:מייער(. -חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים
 הגאונים ר' משה שטרנבוך, ר' ירחמיאל זימן, ר' חיים יצחק יפה,  מתלמידיו:)רבה של קובנה(. ר' אברהם כהנא שפירא  

 ר' משה שפירא.
היה גדול מאוד. כשהיה בישיבה באקס לה בן בצרפת, לא ישן כלל על מיטה מחשש שעטנז, רק שכב על הרצפה  ששו מאיסור שעטנזח

כשתחתיו שמיכה קלה אודותיה בירר, כי אין בה שעטנז. כשנישא לרעייתו והעבירו את חפציהם לדירתם בורסאי, רבינו זעק לפתע ורץ לרכב 
ילות הבגדים, מכיוון ששם לב שנקשרו שני צרורות בגדים זה בזה, ויתכן שיש באחת צמר שבו הונחו חפציהם, בהזהירו כי לא ישבו על חב

 ובשניה פשתים. 
 

פעם אחרת, כשהיתה שמיכה פרושה על הרצפה להגנה מפני הקור, ותוך כדי הילוכו השמיכה התקפלה כלפי מעלה על רגלו, רבינו נזעק 
ראשו לא הלם את מידתו. זאת, מחמת שהכובעים היו עשויים צמר, והתווית היתה כנשוך נחש שמא יש שם שעטנז. משום כך, גם הכובע של

חוברת אליהם בחוט. רבינו חשש אולי הוא עשוי מפשתן. כשרבינו הגיע לחנות למדוד כובע, הוא הסיר את התווית מהכובע, אבל כשראה כי 
 ר עם כובע זה בידו.הכובע לא מתאים לו, כבר לא יכול היה להחזיר את הכובע ללא התוית, ונשא

גטו, הוקמה עבור הנערים מסגרת ישיבת 'תפארת בחורים'. בראש החבורה עמד הג״ר שמואל מארוק. בשעות הצהריים היו שומעים שיעור ב

מהגאון רבי אפרים אשרי, ואחר הצהריים היו שומעים שיעור של שעתיים וחצי מהגאון רבי שמואל מארוק. בשבת שלא היו עובדים, הנערים 
 היו זוכים לשמוע דרשות בפרשת שבוע מפי הרבנים הגאונים הנ"ל.

עם אחת כשלמדו בשבת קודש, אחד הבחורים נכנס ואמר שרבי מרדכי רץ ברחובות הגטו, כשמעילו על ידיו. כפי הנראה, התעורר לו חשש פ

)הגרמנים ימ"ש טענו שהחוט של העירוב  מכיוון שלא היה עירוב ברחובות הגטו. –ולכן רץ כשהמעיל על ידיו ולא הורידו שעטנז במעיל, 
רבי מרדכי, שהיה אדם חלוש מטבעו, הוא הסתובב ברחובות הגטו הוא חוט שדרכו מעבירים מידע לאויב. באמתלה זו הורידו את העירוב(. 

  מעלות מתחת לאפס... 22ללא מעיל בקור של 
 

בני הישיבה מיד יצאו לרוץ אחריו, הם הקיפו אותו, ותלמיד אחד תפס את המעיל, כששאר חבריו משמשים כמחיצה וכך רצו לבית הסמוך. 
מכיוון שהסלון שימש כרשות לכל החדרים הפתוחים אליו, לא היה יכול לשמש כרשות  –כשנכנסו, ראו שגם שם אי אפשר להוריד את המעיל 

 הנערים חיפשו עד שמצאו חדר שאפשר להניח את המעיל שם עד מוצ"ש. להניח שם המעיל. כך,
 

ב; בינתיים, כאמור, לרבינו לא היה מעיל. הגאון רבי שרגא פייבל גיברלטר זצ״ל, שהיו לו שני מעילים, ניגש אליו והציע לו מעיל. רבינו סיר
 הגאון רבי שרגא פייבלאודות כספי הנספים הקדושים.  ראשית, רצה לדעת, אם המעיל הגיע מכסף כשר. שכן, התנהל אז בגטו פולמוס

און ר' גיברלטר אחז כי כל המושג של רכוש פרטי פוקע בגטו, ובזמן זה לאף אחד אין בעלות ממונית. ובאמת, אחרי המלחמה יהודים באו לג
 להחזיר ממון.  שרגא פייבל

 
ר זצ"ל, לפני שהבטיח לו נאמנה, כי המעיל נקנה מכספו עוד לפני רבינו לא הסכים לקחת את המעיל של הגאון רבי שרגא פייבל גיברלט

המלחמה. רק אז נאות לקבל את המעיל ממנו. כחלק משיטתו זו, הקפיד שכל האוכל הנכנס לפיו יהיה מממון לפני המלחמה. וכך, יהודי שהיה 
נקנה מכסף שלפני " -יר עליה פתק בכתב ידו, ובו כתובדואג למאכלו, והיה שם לו את ארוחתו מדי יום, כשהיה מוסיף לשולחן ביצה, היה משא

 ".המלחמה

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלָאִכים ָגאֹו - ִאם ִראשֹוִנים ְכמ  ְנְסקִ י ָמְרְדכ  ב ָהר   ןה   זצ"ל יּפֹוְגָרמ 

 
 
 

 

 



 

 

  
 

 

 לרפא ולא לייאש, ו'מפתח' זה הוא בידי הקב"ה לבד. 
 

י אין מעצור להשם מלהושיע, האברך צריך לדפוק על שער
הרחמים. הוא הבקיע שערים רבים בחייו. הוא השקיע 
מאמצים אדירים בהתקרבותו לחיי התורה והמצוות. הוא 

 יעשה גם את המאמץ הנדרש כאן. 
 

הוא שטח תפילות רותחות והתחנן לבורא יתברך, שיזכה 
לגדל צאצאים שילכו בדרך הבורא יתברך. ואכן תוך זמן לא 

 ארוך זכה לחבוק בת.
 

גדול מכדי להכילו. מיודענו חיפש דרך להביע האושר היה 
את ההודיה העצומה שלו לבורא עולם, ותכנן לערוך סעודה 

 גדולה ומרשימה ולהזמין את כל רעיו ואוהביו. 
 

הוא תכנן להודות לבורא עולם בפני האנשים הרבים, 
שישתתפו באותו המעמד. הוא פנה לרבו, מורה דרכו, כדי 

 להתייעץ אתו על תכניתו.
 

שמע בקולי. קח את כל הכסף, שהתכוונת הרב אמר לו: "
להקדיש לסעודת ההודיה והפקד אותו בגמ"ח. כל 

 ". המצוות שייעשו בכסף הזה יהיו לזכות בתך
 

האברך שמע לעצת רבו. הוא הגיע אל הגמ"ח שבניהולי 
והפקיד סכום גדול מאוד בשמחה רבה וזה נרשם כדת וכדין 

 בפנקס ההפקדות של הגמ"ח.
 

ברו שנים לא רבות. האברך הלך והתעלה מיום ליום. ע
למדתי איתו בחברותא במשך תקופה. נפעמתי מהידע 

 העצום שלו וממידותיו הטובות. 
 

היה קשה להאמין שהוא בעל תשובה. היו זמנים שהוא צם 
משבת לשבת. הוא שאב את כל חיותו מעבודת ה' ומלימוד 

 תורה במסירות נפש. 
 

תשע שנים, הוא נלקח לבית עולמו.  ביום ב' בשבט, לפני
זאת היתה טרגדיה נוראה. אברך צעיר, שהשאיר אלמנה 
רצוצה ובת יתומה. לאחר ימי השבעה התקשרתי לאלמנה. 
אמרתי לה שיש בגמ"ח כסף, שבעלה הפקיד בעת הולדת 

 בתו שתחי'. 
 

האלמנה לא היתה מרוכזת בתוכן המדויק של השיחה. היא 
ואמרה שכרגע היא מסתדרת.  הודתה לי שזכרתי אותה,

הכסף נשאר בגמ"ח והמשיך להתגלגל בין הלווים השונים. 
 היא שכחה לגמרי מכל העניין.

 

ח' שבט, בדיוק תשע שנים אחרי הפטירה, בלי -עכשיו, ב
לדעת שיש לה זכות למשוך את ההפקדה של בעלה ז"ל, 

 היא מבקשת ממני כסף בשביל הבת. 
 

ת הכסף בגמ"ח, וזה הרב כך אמר לאברך: "תשקיע א
יהיה לזכות הבת שלך!" איש לא דמיין אז, כמה הדברים 

 היו מדויקים.
 

'. יש בו כדי השגחה פרטיתלהלן סיפור, המעובד מתוך '
ללמדנו כי כאשר האדם עושה חסד עם הזולת, הרי שלטובתו 

מועיל, הוא עושה. גם אם הוא עצמו לא רואה כיצד המעשה 
הרי שה' לא מקפח שכר שום בריאה, ויתכן שצאצאיו יזכו 

 לראות זאת. להלן הסיפור מפי בעל המעשה:
 

ח' שבט קיבלתי שיחת -אני מנהל גמ"ח כספים בירושלים. ב
טלפון: "אני זקוקה בדחיפות לסכום של כסף". היא ציינה את 

 הסכום הדרוש.
 

שה. היא הסבירה שבתה הנשואה נמצאת במצב כלכלי ק
במשך מספר חודשים היא לא שילמה שכר דירה, ובעל הבית 
מאיים להוציא אותה. "אני רוצה לעזור לה, וקודם כל להביא 

 לה את הסכום, הדרוש לכיסוי שכר הדירה".
 

המקרה נגע לליבי, אבל לגמ"ח יש כללים משלו. אנחנו לא 
קופת צדקה, אלא מוסד, שמקבל כסף שאנשים מפקידים 

למשוך אותו ביום מן הימים. אי אפשר להעביר  אצלו ועתידים
 סכום בלי להיות בטוחים שהוא יחזור. 

 

עניתי לאישה בעדינות: "הכסף לא שלי, הוא של המפקידים. 
 אני רק מנהל את הגמ"ח, ואני לא מלווה למי שאיני מכיר".

 

"אומר לך מי היה בעלי", האישה ענתה. ברגע זה התברר לי, 
ודאי הכרת". היא הזכירה את שמו ואני  כי היא אלמנה, "אותו

עמדתי כהלום רעם. לא רק שהכרתי את בעלה של האישה, 
אלא שבימי חייו היה לנו קשר מיוחד. למדנו חברותא במשך 

 תקופה.
 

האיש נולד בבית של תינוקות שנשבו. הוא לא ידע הרבה על 
יהדות, ועשה את המסלול שכל ילד חילוני עושה. הוא היה 

אוני ומוח חזק במיוחד. כשהתבגר, נרשם לטכניון בעל ראש ג
 והתקדם בלימוד מקצועות שמיועדים למחוננים כמותו.

 

ביום מן הימים נקלע לירושלים, עיר הקודש. הוא נכנס 
 –לישיבת 'אור שמח', הציץ ונפגע. האווירה, האורה, והעיקר 

 התורה הקדושה בעצמה, לא נתנו לו מנוח. 
 

וך זמן קצר, הוא הפך לאחד הוא נשאב אל הקדושה. ת
התלמידים הטובים ביותר בישיבה. סוף סוף מוחו הגיע לניצול 

איך  -אמיתי. הוא שקע בלימוד הגמרא. הדבר היה לפלא 
בחור שזה מקרוב בא העפיל בתקופה כה קצרה לדרגות 

 רמות בלימוד ובעבודת השם.
 

הוא הקים את ביתו בשעה טובה ומוצלחת. הוא התנסה 
בניסיון מר בשלב זה של החיים. בני הזוג ציפו לילדים במשך 
שנים ארוכות. כאשר התחילו לדרוש ברופאים, הם קיבלו 

 תשובה כואבת ומייאשת. 
 

הרופאים הרימו ידיים. "אין לכם סיכויים", הם אמרו. האברך 
שלנו, שזכה להתקרב לבורא יתברך בכל ליבו ונפשו, לא אמר 
נואש. הוא התחזק באמונה ובידיעה, כי לרופא ניתנה רשות 

ְלג   םָבעֹולָ ר חֹוז  ל ג   
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יתרו פרשת

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

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

äæ øáãù ïåëð ìà òãåé éë íéøçà ãéá ùé øùà úà

ë åì ïéà Y åðîî ÷åçøäååàúé àìù åîëå ,äæì úåëééù ì

àåäù øçàî íéîùä úåôåòá íééôðë åì äéäéù íãà

.úåàéöîá òðîðä øáã

úáéçìåìë äëë ,ì"æå ,åéøáãî ÷ìç ÷éúòð ùãå÷ä

íãà åðàöîé àì ïåîî éë òãéù êéøö ìéëùî

øîàå .'ä åì ÷ìç øùàë ÷ø åúòãå åúîëç øåáòá

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

íéùé àìå å÷ìçá çîùé àåä ïë ìò 'åëå ãåîçé àìå

òãé éë ,åìù åðéàù øáã úååàúäìå ãåîçì åáì ìà

åçåëá åúç÷ì ìëåé àì åì úúì äöø àì íùäù

åðìëìëéù åàøåáá çèáé ïë ìò .åéúåìåáçúáå åéúåáùçîáå

,åðøåôñä íâ áúë äæ ïéòëå .ì"ëò .åéðéòá áåèä äùòéå

àì òðîðä éë ,øåîâ òðîðì êìöà øáãä äéäé' ì"æå

.'ììë òáèä åäãîçé

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

úåöøúäì åðééäå .ãåîçú àì ¯ ïåøçàä øåáéãá íéìåìë

ïúéðä àåää áåèä åðîî òðî øùà êøáúé åéúåøéæâá

òãåéä åãáì àåä 'úé àåä éë áåùçìå ,åøáçì(åäî)

úåàðäå áåèä(éåàøä)íãà ìëìאåøéáç úà àð÷é àìå ,

àì ,íãàä ìà äáåè ú"éùä òéôùé øùàë àåäå ,'åëå

åøéáç ìò úåàâúäì àåáéå ãåáëå äååàú äæá ù÷áé

éë áåùçéå åàøåá éðôì òðëé äáøãà ÷ø ,äáåèä úàæá

הכתובא. בלשון לבאר שמעתי נפלא ח)דבר א א' תאכלי (שמואל  לא ולמה  תבכי למה חנה אישה, אלקנה לה  'ויאמר 

מעשרה לך טוב אנכי 'הלא לה שאמר מהו קשה קצת ולכאורה  בנים', מעשרה  לך טוב אנכי הלוא לבבך ירע  ולמה

ועושה עשה  והוא הברואים  לכל  ומנהיג בורא הוא שהקב"ה  א. עניינים. ג ' נכללו האמונה במצוות כי אלא, בנים',

להבין  בינתנו קצרה  אם ואף עביד, לטב רחמנא דעביד מה  וכל  השמים  מן יורד רע שאין ב. המעשים . לכל  ויעשה

הבורא  הנהגת וכל  פרטית, בהשגחה האמונה  ג . לטובה. שהכל  מאמינים  בני מאמינים  ישראל  אך בדבר, יש טובה מה 

המשנה בלשון בספה "ק שביארו וכמו  נמרץ , בדיוק צרכיו לפי ומותאמת 'מדודה' היא הרי ואחד אחד כל  עם (ברכותית'

ה ) אשרט  כבגד היינו ש'מודד' מאד', במאד  לו  מודה הוי לך מודד  שהוא ומדה מדה  בכל  מאודך , בכל  אחד 'דבר 

הלובשו על  'יושב ' הבגד מלאכתו גמר ואחר הבגד, את עבורו תופר ולפי"ז האדם ורוחב אורך מידות את 'מודד' החייט

האדם ... זה  עבור ומדויק  מדוד שהכל  בעולמו , ית"ש  הבורא הנהגת כביכול  היא כן יותר , ולא פחות לא נמרץ  בדיוק 

הוא  עמך הנעשה  שכל  האמונה, חלקי ג' אותם  בכל  תתבונני אם ר"ל, אנכי, הלא לחנה  אלקנה שאמר וזהו

'לך ' היא זו שהנהגה – ש 'לך ' אלא עוד ולא והגמורה , השלימה  לטובתך  הוא שהכל – וטוב אלוקיך, ה' מה 'אנכי'

בנים ... מעשרה  יותר  אותך ותחזק תנחמך זו  אמונה הרי שלך, האמיתיים הצרכים וכפי ועבורך

כמידתה, אותה והשקה חיטה גרעיני בה  וזרע  אדמה, חלקת בגורלו שנפלה  לאיש  משל  פי על  ביותר ויתבאר

עשה הזריעה  עת בהתקרב אחרת לשנה ויפות , גדולות הרבה חיטים  השדה והצמיחה  בעמלו, ברכה סימן ראה  וב"ה

וחומר קל  הרי חיטים , הרבה  כך כל  יצאו מים  של  כזו בכמות הארץ  את השקיתי שעברה בשנה אם לעצמו, 'חשבון'

כפליים הפחות לכל השדה  תצמיח בוודאי שניים , פי השדה את ואשקה המים , כמות את  אגדיל  זו בשנה שאם

זו ולא הזרע , את הרקיב המים  שריבוי אלא גדולה , בהרווחה השדה  את והשקה במים  חסך לא ואכן מדאשתקד,

מקלקל ... ונמצא לתקן ובא כלל , החיטים  צמחו שלא אלא 'חשבונו ' כפי בכפליים יבולה השדה נתנה  שלא בלבד

אינו וה'שפע' יותר, ולא מים, של כזו לכמות היא צריכה פירות תצמיח  שהארץ  בכדי כי כסיל , לאותו  ונתברר

בוודאי  – ממון יותר לו היה  שאם  לאדם  נדמה לפעמים בו, להרחיב  צורך  ואין ומובן  ברור והנמשל  כלל ... לטובתו



יתרו פרשת - הפרשה âבאר 

åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò .åéìò åàøåáî ãñçä ãöî àåä

ììë åøåáò äáåè äðéà åøáç úáåèù øéëéב...

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)àìäå ,äåàúé äîì

,äîäáë íéìâø 'ã åì äéäéù íãàä äåàúé àìù äàøú

(¯ òåãîå)ä àåä ïë ...íãàä øãâî äæ ïéà éëúååàúäá ïéðò

åøáç ãéá ùéù äîì íãàä
ג

ïåøñç ùé åìù åðéàå

אינו לו שמתאווה השפע שריבוי יודע ואינו האדם, צרכי משאר וכיו "ב ועושר, אושר מלאים טובים, חיים לו היו

המידה ... על  יתר בשדה מים כריבוי אלא

שבועות  כמה  במשך חולים , לבית להובילו והוצרכו ל "ע  קשות נחלה אחד תינוק  שנים , כמה  לפני מעשה  היה  כך

הבית  שכל  כמובן לעת', ה'מעת שעות בכל  כמעט  שם שהו והוריו התינוק , שם  ובנותיהם)שהה  בניהם שאר היה(עם

הקטן והילד ומבולקה , התינוק)בוקה מן היקר,(הגדול השכן אצל  למחר  פלוני, דוד אצל  היום  לבית, מבית 'מתגלגל ' היה

על ו 'לפנקו' אותו לשמח ורצו  עליו ריחמו הכל  מאליו, כמובן הדרך. זה  על  וכך  הסבתא, בבית ימים כמה ולאחריו

ש בו והבחין אחד רופא אותו שראה  עד רחבה , ביד מתיקה מיני לו העניקו  כולם  גופוכן מידות  – וגדל ' 'הולך הוא

את  לתאר נקל  הילד. עבור מסוכן הדבר  כי בממתקים, אותו 'לפטם' ימשיכו לבל  הרופא והתרה וגדילים, הולכים

אחיו לבית , מבית הוא נודד ואמו, אביו את כמעט  רואה אינו ומסכן, קטן ילד ואילך, היום מאותו הקרובים  הרגשת 

אין  אך במקצת... צערו להפיג מתיקה דבר לו  לתת הוא ביותר המתבקש הדבר  ולכאורה קשה , במצב  שרוי התינוק 

מאותם להתרחק הוא עבורו האמיתית הטובה כי ויבכה ... יתחנן אם אפילו לו לתת ולא אליו מ'להתאכזר' מנוס 

ב'סוכר' המרובים לו ...(צוקער)דברים  המזיקים

הקב"ה אין מדוע  להבין יכולים אנחנו אין בינתנו לקוצר כי החיים, תהלוכות כל  על  מלמד  הינו זה  מעשה  ובאמת

הוא  תעלומות כל  נגלו  שלפניו עולמים כל  בורא אך בצער... ושרויים 'מסכנים' כל  כך אנו  והרי 'ממתקים'... לנו נותן

במידת  כביכול  עמנו נוהג הוא רחמיו  לגודל  ודייקא 'מזיקים ', הם אלא לטובתנו אינם אלו ש'ממתקים ' ומבין היודע

רע . דבר מכל  עלינו לשמור  ברצותו  לנו נותן ואינו ה 'אכזריות'

הוא ב . 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,

עמכם חסדי ואגדיל  לבי את אפתח כן על  אתם, התורה בני  שמחשובי בכם ענתה  פניכם הכרת לא... לא... לו, ואמר 

הרי  כמה , פי מרגליי הגדול מנעל  עם אעשה  מה  כי אסכים, לא לזאת רק הת"ח , לו אמר ...45 מספר לכם לתת

השמים מן שקבלנו ממה ליותר והרצון שהשאיפה  לדעת עלינו וזאת עמהם . להלך אוכל  לא אחת פסיעה  אפילו

בגמרא אמרו  ולכן מ 40... יותר  אינו  רגלו שגודל  למי  45 כמידת ממש  ס :)הוא יברך (ברכות בבוקר מנעליו שכשנועל 

בו אין זה על  שעודף  מה וכל  צרכו , כל  לו ונתן הכין שהקב"ה  שידע בזה  מרומז כי צרכי', כל  לי 'שעשה  ברכת 

רגליו . על  מללכת ויעכבהו  עבורו, טובה כלל 

בלשון  מדברים שהם  השחר, ברכות משאר  בשונה צרכי' כל  לי 'שעשה ברכת נתקנה דלכן אחד, מצדיק  שמעתי

ולא  צרכי' כל  לי 'שעשה בנוסח נתקנה זו ואילו  אסורים' מתיר ערומים... 'מלביש  דוגמת העולם, כללות על  רבים

אינו ולחברו לשכנו שיש  ומה צריך, שהוא מה 'צרכיו', הם  מה ובינה  דעת לאדם ללמד אדם, בני צרכי העושה 

צרכי... לי  שעשה אלא כלל , מצרכיו

המדרש בדברי מרומז  טו)וכן לד  הכתוב(בר"ר  את כו)לבאר לו  לכם(יחזקאל ונתתי  מבשרכם האבן לב את 'והסירותי

ויש חברו, ובחלק בחלקו  ישמח אחד כל  אלא ברעהו איש  יקנאו שלא והיינו חברו ', של  בוסר לב  – בשר  לב

זה דרך ועל  לאכילה, ראוי ואינו עדיין נתבשל שלא חמוץ  פרי הוא 'בוסר ' כידוע  כי זו , לשון חז"ל  שנקטו שפירשו 

יהנה שלא בלבד זו לא יאכל ואם 'לאכילה', ראויה  ואינה כלפיו  'בוסר' שהיא השני נחלת את לראות האדם  צריך 

להקיא... סופו  אף אלא

העולםג. מאמר  זצ "ל)ידוע  גאלינסקי  יעקב רבי הגאון בפי שגור  הציוו(היה  בסוף  בהאמור חומר כמין תחמוד לדרוש  לא על י

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

החיים ... תנאי כל  את עימו



יתרו פרשת - הפרשה באר  ã

äæá åúðåîàáד,äîëçá åàøá ìë àøåáäù ïéîàî åðéà ,

úåàðä áåèä åì ïéîæîå(éåàøä)åãéá íðéàù øàùäå ,åì

.ì"ëò ,ïéðòä ïáäå .åì íéáåè íðéà

דמהימנותא  יומא קודש שבת - בראשית  למעשה זכר 

ïúùøôá(àé¯ç ë),'åëå åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ' ,

úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùù éë

úáùäù åðééäå ,'íá øùà ìë úàå íéä úà õøàä

'øéëæäì' äúéìëú úéùàøá äùòîì øëæ àéäù ùãå÷

úáùä úùåã÷å ,íìåòì âéäðîå àøåá ùé éë íãàì

ú"éùäá äðåîàä úà âéùäì íãàì úòééñî
ה

åîëå .

àø÷ã àðùéìá íé÷éãö åùøéôù(èë æè)ïúð 'ä éë åàø'

òéâäì ïúéð àùéã÷ àîåé éàäá éë ,'úáùä úà íëì

äàåøù éîë ,åàø 'éçáá äëæå äøéäá äîéìù äðåîàì

.ùîî åéðéòá øáãä úà

סופר'ד . 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

ממחרת  ויהי הכתוב שאמר  וזהו גדותיו', על  עולה ומצה וריב עול , ועושה אמונה  'אין לשונו  וכמליצת  אחרים , עם

תורה '... ל 'דיני לגשת הרבה  ונצרכו  ומענות טענות בעם רבו  כי העם... את לשפוט משה  וישב המחר  דאגת ידי על  –

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

ימות  שמא היום ישוב שכן וכל  להן  אמר  ימות , יום איזהו  יודע  אדם וכי אליעזר רבי את תלמידיו שאלו מיתתך,

בפרשתן  האמורה התורה לקבלת בהכנה  למשה הקב"ה  שאמר מה  יתבאר  ובזה  בתשובה ', ימיו כל  ונמצא למחר

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...

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

חסדים בגמילות שיתעסקו יתרו לו יעץ  כן על ולתבוע ... דין לבית לילך בידיהם זמנם הרי לעשות מלאכה  להם

תורה ... לדיני פנוי זמן להם יהיה  לא וכבר מעש, באפס  ישבו לא ושוב המת, וקבורת חולים  וביקור 

מבאר יהוידע' ה'בן שם)אכן  יהיה(ב"מ גמ "ח לעשות שדרכו מי כי  הדיינים , מנוי של  זה לענין שייך זה  בזה "ל ,

התביעות  תתמעט ולכן ממונו  על  ומוחל  מוותר אלא ההר', את הדין 'יקוב אומר  ואינו  ותרן, להיות ומנהגו טבעו

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

באדון  פגעתי בהילוכו עתה ויאמר , למה , א"ל  בי, חזרתי לבי"ד  שנכנסתי קודם - שיצאתי אחר ויאמר, אמרת, כאשר

וזה המלך, כבית ידים ורחב  גדול  אחד, בית מקרוב  לו בנה  הגביר  וזה  לקברו, אותו מוליכין שהיו עצום  אחד גביר 

ושוכב אורך אמות שלש על  רוחב אמה  לקבר אותו ומוליכין נפטר , בו  שישב קודם ועתה בבניינו, עוסק  שנים  ארבע

ועיק הבל, וקניינם עוה"ז  של  בתים כי שלי, שאינו הזה הבית בשביל  ואריב אתקוטט למה  אמרתי, לכן העפר, רבתוך

ודו "ד  תביעותיהם שיתמעטו תועלת יעלה קבורה בצרכי ועסק חולים שמביקור נמצא עוה"ב, של  הם והקניינים הבתים

עכ "ל . רב. לעם  אותם  ימנה אשר  הדיינים  יספיקו תביעותיהם שמתמעטים וכיון עוה"ז , של  וקניינם בממון שלהם

דאחד',ה . ברזא דאתאחדת שבת איהי דשבת 'רזא בזוה"ק דאיתא מה  מבאר היה זי"ע ממעזיבוז  ברוך רבי הרה"ק 

העולם בבריאת האמונה  מעיין הוא השבת כי והיינו שבתא', – 'שבת תיבת מקום בכל  תירגם 'אונקלוס' הנה כי



יתרו פרשת - הפרשה äבאר 

åúåàëå'íééçä øôñ'á åðì äìéâù 'éåìéâ'(å ÷øô â ÷ìç)

âàøôî ì"øäîä éçà ò"éæ íééç éáø ïåàâäì

úå÷åìà úåìâúäì åëæ øáãîä øåã éðá äðä éë ,ò"éæ

ì"æç åøîàù åîë ,éðéñ øäá(äì ã íéøáã é"ùøá àáåä)

äöøå ,äøåú ïúî úòá íéðåúçúå íéðåéìò ä"á÷ä çúôù

ìòå ,äîåã úåìâúäì åëæé íéàáä úåøåãá íâù ä"á÷ä

,åæ úåìâúä ïéòî àéäù ùãå÷ úáùä úà íäì ïúð ïë

éìá åðéìò ìôåðù äøéúé äçîùå ,ì"äæá ãåò íù áúëå

äìåë ¯ úáù ìù ìéìå úáùä úñðëäá ãéî ïéåëúî

÷ø äæ ïéàù ÷ôñ éúìá ,åðéîå÷îá äåãçå æåòå øåà

úàöåé äàåáðäù íå÷îî ÷éäáîä äçîùäå øåàä õåöéð

ìò åðçðàå ,äæåç àìå àéáð àì åðì ïéàù ô"òàù ,íùî

äàîè äîãà(úåìâá)åãñç åðîî áæò àì úàæ ìë íò ,

,åúáùá úáù éãî íé÷åìà øåà åðéìò òéôùäì åúéîàå

.ì"ëò .äæä øîä úåìâä éôééò åðçðà èøôáå

ïîæäåúà åðáø÷á ùéøùäì ,÷"áùä íåéá ,àîøâ

øîàðù åîëå ,ú"éùäá äðåîàä(áö íéìéäú)

êîùì øîæìå 'äì úåãåäì áåè ,úáùä íåéì øéù øåîæî'

éðúçîù éë ,úåìéìá êúðåîàå êãñç ø÷åáá ãéâäì ,ïåéìò

'ä êéùòî åìãâ äî ,ïðøà êéãé äùòîá êìòôá 'ä

øåîæî' ïééðò äî äøåàëìå ,'åëå ,'êéúåáùçî å÷îò ãàî

í"éáìîä øàáîå ,à÷ééã 'úáùä íåé'ì äæ 'øéù÷åñô)

(àäâäðää ìò úåãò àåä úáùä íåéù ïòéå ,ì"æå

úééçâùä(åîìåò ìò úåèøôá çéâùî ä"á÷äù)àì íìåòäùå

íåéì äæ øéù ãñééúð ïëì ,äø÷îäå òáèä ìà øñîð

ì"ëò 'úáùä
ו
.

êëåøàéáò"éæ àöéá'æéàî 'á÷òé úéá'ä ÷"äøäúåîù)

(î"ùáå ô"ùãâäáåùã÷ì ì"æç åð÷úù íòèä úà

åøîàù åîëå ,ïééä ìò úáùá(.å÷ íéçñô)íåé úà øåëæ'

íìåòä éðééðò ìë äðä éë ,'ïééä ìò åäøëæ ,åùã÷ì úáùä

âéäðîå àøåá ùéù íãàä éðéòî íéîéìòîå íéçëùî äæä

íéùòîä ìëì äùåòå äùòùíé÷éãö åøîàù äî òåãéëå)

('íìòä' ïåùìî àåä 'íìåò'ùãáåò íãàäù éøçà ,åðééäå ,

äñðøôä áéáñ äùòîä éîé úùù ìëá òâééúîå 'íééãé'á

àåä àåäù úåòè éãéì àåáì ìåëé éøä åéëøö øàùå

ìéçä úà åì íéàéáîä íä åéãé íöåòå åçåëå ,äùåòä

åîöòì øéëæäìå øåëæì íãàä úáåçî ÷"áùáå ,äæä

íìåòá äùòðä ìë àìà ,úòãä ùåèùèå ïåéîã ìëäù

øáãä àåäù ïéé àéáäì åð÷ú äæì ,'úé åðåöøá ÷ø àåä

úà 'øëùî' àåä éë ,íãàä úòã úà øúåéá ùèùèîä

ìò úáùä úà íéùã÷îå ,åúòã úà ìáìáîå íãàä

àìà íðéà ìåçä úåîéá åðéúåáùçî ìëù úåàøäì ,ïééä

ìáìáîä ïééä úîâåãëå ìáäå ïåéîã
ז

êéøö àîòè éàäîå .

äëøáä úòùá ïééá åéðéò úúì(é"ñ à"òø 'éñ à"îø)ñéðëäì ,

אלופו על  המרמזת א' אות והוסיף שבתא, אונקלוס  כתב כן על  הארץ , ואת השמים  את ה' עשה ימים ששת כי

דאחד  ברזא שמתאחדת השבת סוד וזהו עולם, של  באלופו האמונה  לדרגת להגיע  ניתן  זה  שביום  לרמז עולם , של 

ומיוחד. יחיד

לשב"ק,ו. דייקא שייכות לו שאין אף ריבון', 'י-ה הפיוט  את שב"ק  בליל  לשיר קדושים ישראל  נהגו טעמא ומהאי

זי"ע נג 'ארה ישראל רבי הגה "ק  הזמר מחבר [ואכן אחת פעם אפילו 'שבת ' תיבת בו נזכר שלא ותשכח ודוק 

זה זמר  נאה מה  מקום מכל  אך ישראל ], 'זמירות זמירותיו  בספר  המעיין כל  שיראה וכמו עת, בכל לזמרו חיברו

יומא  ובהאי השביעי', ביום 'וינח הבריאה ימי בששת העולם ובחידוש  בבריאת האמונה  יסוד הוא כי השבת, ביום

תימוט . בל  כיתד  שתהא העולמים בצור  האיתנה אמונתנו את ביותר  לחזק  עלינו שומה  דמהימנותא

זי"ע ז . מווילנא הגר"א דברי לחיך בהוספות)ומתוקים אליהו' ב'דברי זירא(הובאו רבי של  מאמרו יד.)בפירוש 'כל(ברכות

רע , ייקרא ימים שבוע  במשך כלום חלם שלא מאחר וכי מובן ואינו רע ', נקרא - חלום  בלא ימים  שבעת הלן

ממש, בפועל  אמת הריהו עיניו מול  בחלום  המתרחש  שכל  הישן אדם בעיני נראה בחלום  שהנה  הגר "א, מבאר אלא

כ וכמו ממש , בו שאין הבל - חלום  רק היה  שהכל  רואה  עיניו  את הוא ופוקח  בבוקר  בקומו  כלאך הוא ממש  ן

שנאמר מה  בנו יתקיים לבוא לעתיד  כי הזה , בעולם הנעשים  א)הדברים  קכו לזה(תהלים זה  בין ואין כחולמים', 'היינו

שנה, ועשרים למאה נמשך  הזה העולם של  החלום ואילו בבוקר , בקומו מיד החלום מסתיים הלילה  שבחלום  אם כי

שבעה שהישן באמרם  חז"ל רימזו  וזה בעלמא, כחלום אלא אינם הזה העולם  ענייני וכל  שווים ששניהם האמת אך

הבלים, הבל  - חלומות רק  שהכל להשכיל התעורר ולא בכלל  ושבת ימים שבעה  עליו  שעברו  היינו חלום , בלא ימים

שהקב"ה יזכור  אלא ידיו , במעשי לשקוע  ולא החלום מן להתעורר האדם על  בשבת כי 'רע', בבחינת חלילה הוא הרי

ושעה . עת ובכל יום בכל  תמיד עולמו את המנהיג והוא וארץ, שמים  ברא הוא
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מומחה',ח. 'רופא כך לשם  ושכר  החולים , מבתי באחד 'ניתוח' לעבור  הוכרח הקטן  שבנו  פקח' מ 'איש  שמעתי

יודע הוא מצליח אינו הניתוח ח"ו שאם לחתום ממנו דרש  בו  דפים, צרור  עם הרופא אליו פנה  העת בהגיע

למעשה' קודם ב'תנאי אבל  אחתום , בוודאי אכן האיש, לו אמר הצליח, לא באשמתו ושלא אשם , הרופא שאין

הצלחתי... ההצלחה – להתפאר' ידי 'מעשי לומר  מתפאר אינו מצליח כן הניתוח שאם  לי יחתום הרופא שכבוד 

ואלמלא  ממעל , ועזר בסיוע  נעשה  הכל  כי ולשכוח ההצלחות, כל  לעצמו לייחס  ונשחץ, טפש  לב של  דרכו  זה  כי

אלא  כן, איננו הישרה  ודרך המעשים. לכל  ומנהיג בורא יש כי ייזכר  ב'כשלונו' ורק עמוד . יוכל  לא עוזרו הקב"ה

לו . נתונה השמים  מן הצלחה של  ושעל  צעד  כל  כי יזכור

רבה'ט . ה'אליה  סק"ג)כתב  רמב חז"ל (סימן אמרו קיח :)שלכן כי (שבת לבו', משאלות לו  נותנין השבת את המענג 'כל

שהוא  בשכר  אך  אסור , הדיבור ורק בשבת בעסקיו  להרהר מותר הדין מצד כי מדה, כנגד מדה  הוא זה  שכר

כן  על  עשויה, מלאכתו  כל כאילו השבת ביום  לשמוח דיליה  מצערא ושוכח  הדין', מגדרי 'לפנים  עצמו על  מתגבר

לטובה . לבו משאלות כל  השי"ת לו ויתן באמת, יהיה שכך יזכה 

דחו היה זי"ע  מלעלוב הרה "ק אאדמו"ר  אצל הכספי שמצבו  שנה , כארבעים  לפני ברירהזכורני  ובלית מאד, ק 

הצליח שלבסוף עד  שנה  כחצי שם  ושהה  ולאמריקה ללונדון ונדד ביתו, לצרכי תרומות לאסוף  כדי לארץ  לחוץ יצא

משפחת  אצל  שם והתאכסן שבקנדה  בטורונטו  ביקר ישראל  לארץ  חזר טרם אולם מכובד, סכום  ויזע  בעמל  לאסוף

כל את וגנב האכסניא בית אל  להיכנס  בליעל  בן הצליח  כספו צרור עם קודש שבת ביום שם ובהיותו וועכטער ,

דבר הגיע  כאשר ויהי הבית, מחפצי אחר דבר בשום  ידיו שלח לא זה  צרור  שזולת לפלא הדבר והיה הכסף , צרור

הגניבה דבר את כשמעו אולם זצ"ל , אאדמו"ר של  מתגובתו  מאד  וחשש  הצטער הבית בעל  לאזני המצערת הבשורה 

כהווייתן  דברים לפרסם מיד הלך בעה"ב  כן וכראות וחדוה , שמחה ברוב שבת ניגוני ושר ובמחול  בריקוד מיד יצא

ובסוף הגונות, נתינות לו ונתנו לפתחו  רבים  ושיחרו בקרבם , שוכן  קדוש שאיש כולם  והבינו העיר , בני כל  בקרב

נחלה לו נותנים השבת את שהמענג דקאמרי והיינו בתחילה , שאסף ממה  יותר גדול  בסכום ישראל  לארץ  חזר 

מצרים . בלי

מהרה "ק איתא וכן לו, שיש  ואנחה יגון דאגה  צרה מכל  'לשכוח ' צריך כך מ 'מלאכתו', דעתו  להסיח שצריך כשם

זי"ע  אמת' תרנ"א)ה'שפת חז "ל (ויחי  כתבו קיח .)וז"ל, וביאור(שבת מצרים, בלי נחלה לו  נותנין השבת את המענג 

כל ממנו  מסירין לכן ונח, שבת כשבא הדאגות כל  זה בעבור ומניח  שבת, ממצות תענוג לו שיש  השבת המענג

שתקנו הברכה  מטבע את השפ "א מבאר ובזה ומעוקותיו. צרותיו כל  ממנו יסורו  שלגמרי כלומר עכ"ל . המצרים,

הגדולה כנסת  מוסף )אנשי מניח(בתפילת לו צר בעת ואפילו - 'לעולם ' אותה  שהמענגים ינחלו ', כבוד לעולם 'מענגיה

מצרים . בלי ינחלו  כבוד כן על  השבת, ומענג הכל

משמואל ' ב'שם  כתב תרע"ז)וכך זצוק "ל(שלח אדומו"ר מפ"ק שמעתי וז"ל , זי"ע, נזר ' ה'אבני הרה "ק אביו בשם

זו יצטערשמידה ולא שיתאפק  לו  אפשר אם  ר"ל, ביתו בתוך חולה  לו  שיש מי אפילו האדם , ענייני בכל  נוהגת

ז"ל  כאמרם שיתרפא, בודאי נפשו  בעגמת יהרהר יב .)ולא מלזעוק(שבת היא שבת אומר החולה  את לבקר ['הנכנס

רש "י וכלשון עכ "ל . שתרחם '. היא יכולה אומר ] מאיר ורבי לבוא, קרובה  אם(שם)ורפואה שתרחם היא 'יכולה 

הדברים שאין למדנו , האדם' ענייני בכל  נוהגת זו 'שמידה  משמואל  השם דברי ומכלל  בה'. מלהצטער תכבדוה 

מלהצטער יתאפק  שאם  וכיו"ב, בחובות שמסובב מי וכגון ומדווה, צער  מיני לשאר  גם אלא חולה, לגבי רק אמורים

לאורה . מאפלה שיצא לו ומובטח  שתרחם היא שיכולה בשבת וישמח יגיל  אלא

מדבש ' 'מתוק  בספר  כתב ו)וכה  אות פרחי, יצחק רבי לקראת (להגה "ק עד  צרה שהגיעתם אדם  בני ראינו 'ובעינינו 

על בלבם  ודאגה  עצב הכניסו ולא כראוי, השבת בשמחת  ושמחו מצרתם דעתם הסיחו עצמו שבת וביום השבת,

ופלא'. בנס מצרתם ונושעו לששון להם נהפך שאבלם וזכו צרתם,
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המאור' ב'מנורת פ"ח)כתב ח"ב לבעלה(אלנאקו"ה , והמתינה  בשבת, לבור ונפלו בנים שני לה שהיו אחת באשה  מעשה 

אמרי, לה אמר אחד , דבר לך אומר רצונך אם  לו, אמרה  לאכול כשגמרו  ושתו, אכלו  וכשבא הכנסת, מבית שבא עד

תני. לה, אמר  לא, או אתנם ממני, אותם  מבקשים ועתה  אצלי, שנים עשר  היום הופקדו זהב כתרי שני לו, אמרה 

כיון  השבת, כל  עצמן צערו  ולא השבת. את נחלל  ולא לקונך כבוד תן ועתה, ומתו, בבור נפלו בניך  שני  לו אמרה 

לשלום . הבור  מן חיים עלו בשבת עצמם צערו שלא ובזכות ולקברם , להוציאם  הבור פי על עמדו  שהחשיך,

הנסיונות  בכל  בצורה כחומה  עמד אשר זצ"ל , הערמאן יוסף יעקב רבי הצדיק הגאון  של  פעליו גודל  ומפורסם ידוע 

אביה רח"ל , מאוד  קשה במצב והיתה בתו  חלתה  אחת פעם שנה. כמאה  לפני של  בארה "ב הימים באותם  שהיו 

שבת  בכל  שולחננו  על  סמוכים רבים  אורחים  הרי לעצמם , חשבו שבת ולקראת מיטתה, יד על  עת בכל  שהו ואימה 

ואכן  לאיתנה, שתשוב החולה לביתנו תעמוד  אורחים הכנסת וזכות לקבלם , הבית אל ונשוב מוטב כן על  קודש,

עשו . כך

נשמתה את השיבה  לב  ולדאבון 'הערמאן', ג"כ  היה  משפחתה ששם נוספת חולה  שהתה  החולים  בית באותו והנה ,

ע "כ ומיד, תיכף  הפטירה על  להודיע  מחוייבים  החולים בית חק  שעפ"י מכיוון השב"ק, יום  של בעיצומו ליוצרה

טעלעגראם  לבית (מברק)נשלח  בטעות המכתב את ושלחו  בהערמאן... הערמאן להם שנתחלף אך  כך, על  המודיע

מכתבים לקבל  מסכימים  ואינם המשמר , על  עומדים  ביתו  ובני יוסף יעקב  שרבי מצא השליח  בהגיע יוסף, יעקב הרב

גיסתם, לבית ביה "ח שליחי נתנוהו ברירה  בלית שיהיה, מה ובענין שיהיה  וממי שיהיה מה  יהיה  השבת יום בעצם

שלא  התוקף בכל עמדו  הם עתה וגם להם, 'לבשר' ההורים לבית ומיהרה  דום , נאלמה הנכתב את משראתה  וזו 

בהול מכתב בשנית הגיע  במוצש "ק ומיד לשמוע, רצו לא אך  הדברים  תוכן להורים לספר ניסתה  המכתב, לקבל 

ובקרוב משתפר מצבה  וקיימת, חיה בתכם  לנו, שהיתה הטעות על עמוקות מתנצלים הננו נכתב, בו ביה"ח , מהנהלת

הביתה ... תשוחרר

ב 'הושענות' שאומרים  הנוסח פירוש  לו נתחוור  עתה  כי הערמאן הרב אמר זאת סוכות)וכששמע  חוה "מ (לשבת

למי  הכוונה אלא השבת... כבר תעבור אימתי וממתין היושב הוא מי לכאורה  כי שבת', כלות עד וממתנת 'יושבת

ונתברר ליראיו, טוב  שכר  משלם הקב"ה כי טעלעגראמא, לקבל  שלא ומתאפק רעה שמועה  מלשמוע  וממתין שיושב

בשבת  מתאפק  אדם שאם יצא, כולו הכלל  על וללמד וצוקה. צרה  כל  כאן ואין שוא בהלת רק היה  מעיקרא כי

הרה "ק שביאר  וכמו  רע . מכל  להינצל  לו  עומדת השבת שזכות וכיו"ב, בעסקיו רעה , שמועה מכל  דעתו  ומסיח

זי"ע שלמה' ושבתי)ה 'תפארת ד "ה וכל(ויצא אחרא מסטרא ואתפרשת אתייחדת איהי שבתא עייל  'כד  הזוה "ק בלשון

שככל והיינו הסט "א', כח  ממנו בטל שבת קדושת באדם 'כשנכנס היינו  שבתא', עייל ש 'כד  מינה', מתעברין דינין

הדינים . כל  ממנו  שיתבטלו זוכה  כך בעצמותו יותר נבלעת והשבת השבת, בקדושת 'בוער' שאדם 

שומריםי . שמור הוה  'היה זי"ע מקארלין הגדול  אהרן רבי הרה"ק שחיברו אכסוף' 'י-ה  הזמר בלשון ביארו עפי"ז

ה מדוע לבאר  וצריך קדשך', שבת 'יהיה',ומצפים  גם שהוא הזכיר  ולא הוה ' 'היה  הוא שהקב"ה רק  כאן זכיר

'מה לדאגה  מקום אין ל 'יהיה'... מקום אין שבשב"ק לרמז  שבא אלא ויהיה ', הוה 'היה מקום  בכל תמיד שנזכר וכמו

בהשי"ת... והבטחון האמונה  לגודל יהיה'
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,éç ìëì òéáùîä àåä åãéö áøåòì ïéëîä àåä øåöéä

úåøåäì ,'åëå òøâé àìå óéñåé àì åúåìãúùäá íãàäå

äùòîá ìë àøåáä ìåëé ìë øùà íãàì úåððåáúä

ïéàå ,øéòáå åúéáá íãàä úà ïåæìå óéøèäì úéùàøá

.ì"ëò .ãåãð ú÷çøäá ìãúùäì êøåöä ïî

êëåùéøá àúéàã àä ìò ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà

õåçá ãîåò éðòä' úáù úåàéöé éáâì ,úáù 'ñî

êåúì ïúðå íéðôì åãé úà éðòä èùô ,íéðôá úéáä ìòáå

éðòä ,àéöåäå äëåúî ìèðù åà ,úéáä ìòá ìù åãé

äçúô òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'øåèô úéáä ìòáå áééç

úéáä ìòáù ïôåàá àìå ,'áééç éðòä'ù äæ ïôåàá äðùîä

åãé úà úéáä ìòá èùô' êùîäá íù àúéàãëå] áééç

,ñéðëäå äëåúî ìèðù åà ,éðò ìù åãé êåúì ïúðå õåçì

éðòä áåéçù ãåò äîå ,['øåèô éðòäå áééç úéáä ìòá

àéäù ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî 'äñðëä' íòèî àåä

'äàöåä' íåùî àåä á"äòá áåéç åìéàå ,'äãìåú' ÷ø

.'äëàìî áà' àåäù íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî

àìàúåéäì êéøö úáùá éë ,åðì æîøì äðùîä äàá éë

é÷ñò ìë åúòãî øéñäì Y 'äéåùò êúëàìî ìë'

,áåè éëá åðéà äñðøôäå íé÷ñòä 'áöî' íà óàå ,ìåç

ïåçèá êåúî çîùéå ìéâé úáùä íåéá íå÷î ìëî

,úåìãúùä íåù úåùòì éìáî íåìùá çåðéå ,ä"á÷äá

ìò áééç éðòäù àðéã éàä äìéçú áúëð êë íåùîå

úà ïä ,äàöåää äùòî ìë úà äùòå 'åãé èùô'ù

úåìãúùää éåáéø ìò æîåøå ,äçðää úà ïäå äøé÷òäיא.

äùåò éðòäù ïôåàáù ,äðùîä éøáã ìë åùøôúé æ"éôò

ø÷òå íéðôì åãé úà èùôù ïåâëå ,'äàöåä'ä ìë úà

éðòä éøä õåçì äàéöåäå úéáä ìòá ãéî õôçä úà

øúåé äáøä ,úåìãúùää éåáéø ìò äøåî äæ éë ,áééç

õôçä úà úéáä ìòá àéöåäù ïôåàá ïëà .äãéîä éôëî

ìáà øåèô' éðòä éæà åãéî éðòä ìèðå íéáøä úåùøì

íå÷î ìëî êà àúééøåàãî áééç åðéàù øîåìë ,'øåñà

éë ,äëàìîä ïî úö÷î åìéôà úåùòì íéîëç åøñà

èåòéî íâ ìáà ,äøéúé úåìãúùä äùò àì äæ ïôåàá

ãé êåúì á"äòáä ïúð íàå .úáùá åúåùòì ïéà äæ

àìà ,íåìë äùò àì éë ,øúåîå øåèô éðòä ¯ éðòä

.åãéì äòéâä 'äñðøôä'

íàåéáøå ìàòîùé éáø å÷ìçð òåáùä úåîé øàùá

éàçåé øá ïåòîù(:äì úåëøá)úåùòì êéøö íà ,

êøã âäðî ïäá âäðä' ìàòîùé éáø éøáãëå ,úåìãúùä

,'äéìò àäú äî äøåú' ë"àù é"áùø úòãë åà ,'õøà

ìàòîùé éáøë åùò äáøä ééáà øîà' àéä 'îâä úð÷ñîå

úáåçîù åðééäå ,'ïãéá äúìò àìå é"áùøë ,ïãéá äúìòå

ò"åëì úáùá êà ,åúñðøôì ìãúùäìå ÷åñòì íãàä

úåìãúùä íåù úåùòì ïéàיב,ä"á÷ä ìò êåîñì àìà

ú"éùäá äðåîàä ãåñé àéä úáùä éëיג.

זי"ע יא. יששכר' ה'בני הרה"ק  מביא ממש זה יד)כעין אות דפרקא בפניא (אגרא ערב, לפנות שבת  בערב אחת שפעם 

עוברים וצער  ייסורים הרבה העני  הנה ושאלו , זי"ע מזלאטשוב המגיד  הרה "ק אל אחד  ניגש שבתא, דמעלי

סוף וכשסוף  בדבר, וטרחא צער שום לו  ואין רב, לו יש  הבית' 'בעל  ולעומתו  שבת, צרכי להכין שמצליח עד עליו

שבת' 'תיקוני לומר  ומתחיל הכנסת לבית  העני שבת)מגיע מסכת זוכה(משניות מה ומפני חייב ', 'העני מתחיל  הוא מיד

בדיחות  לידי הרה"ק  את להביא בכדי צחות בדרך זאת ושאל  'בדחן' היה השואל אותו והנה  שכזה '... ל 'פסק  הוא

ליל בסעודת ואכן דבר. ישיבהו שבת שבליל  לו ואמר זו, בקושיא היטב להתבונן החל  הרה "ק אך במקצת, הדעת

בשביל לעני, 'התחייבות' מגיע זה שבשביל  והשיבו דרקיעא, במתיבתא זו קושיא 'שהקשו  הרה"ק  לו אמר שב"ק 

כ 'מצוה' אלא ההשתדלות אין כי התורה, כדרך שלא ש 'השתדל' כלומר השתדלות '. ועשה  ידו את העני שפשט 

מתפקידו אין השבת וביום הישר, בדרך ממנו הנדרש כפי אלא לעשותה שאין פשיטא וממילא האדם , על  וחובה 

כן. לעשות

בזוה "קיב. איתא שהרי  חומר , כמין להוסיף  קמד:)ויש בשבת (ח "ג כן ועל  שבת', [לרשב"י] ליה קארי יהודה 'רבי

השתדלות. שום לעשות מבלי היום בכל  בתורה  לעסוק  שיש  שמעון רבי כשיטת לנהוג צריך

שהחזיקיג . אחד גביר היה באדמורו"ת לכהן זי"ע  מקאצק  הרה"ק  שהחל  בטרם  כי המסופר, פי על  ביותר  ויתבאר 

הרה "ק הודיע  אחד  יום וזבולון', 'יששכר  הסכם ערכו ואף ובעבודה, בתורה לעסוק  פנוי להיות שיוכל  בכדי אותו 

שאינך  חטאתי ומה  פשעי מה גביר, אותו תמה עמך', ב'שותפות להמשיך רוצה איני מהיום  כאן'... 'עד גביר לאותו 

אנו מאמינים  הנה  כי אלא, וחלילה, חס הרה"ק , לו השיב  ממני, טוב 'זבולון' מצאת שמא או  מממוני, להנות רוצה

יש לידיו, הפרנסה תגיע  כיצד – משלו דרך  הקב"ה הועיד איש שלכל  אלא אותנו , ומפרנס  הזן הוא הוא שהקב"ה 
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התורה בקבלת להתחדש  - תשמעו שמוע אם ועתה

ïúùøôá(ä èé)éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå' ,

ìëî äìåâñ éì íúééäå éúéøá úà íúøîùå

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúëå ,'íéîòä(ùãåçá ä"ã)

ùøãîá àúéà ,ì"äæá(å àë ø"øá)àìà äúòå ïéà'

æîø ä"á÷äù ,ïãéã ïåãéðá ì"éå ,ù"ééò 'äáåùú

åùàééúé ìàù ,åéìà íéáø÷úîäìידúùâî åàøéé ìàå

íãå÷î åùòù íäéúåðååò øåáò åéìàטוô"ëò ø÷éòä éë ,

äàìäå íåéäî áø÷úäì
טז

ãåò àåèçì àìùå
יז

äæìå ,

àåäå ,äáåùú úåöî äæå éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå

וה כיו "ב. שונים  באופנים ויש  אפם, בזעת היגיעה ידי על  ההשפעה  את  לנסות שמקבלים רוצה  הקב"ה  לפעמים נה 

אליו מגיעה שהפרנסה  וה'דרך' השמים , מן מגיעה  שהפרנסה  באמת מאמין הוא האם  במבחן  ולהעמידו  האדם את

מסלק הקב"ה כן, ועל אמצעי, באותו ובוטח  סומך הנו  שמא או ברכתו, את מצווה  הקב"ה ידו שעל אמצעי רק היא

שעדיין  או פרנסתו, דרך שאבדה  – גורלו רוע  על  יקונן האם  האדם , יעשה מה  לראות בכדי פרנסתו , מקור את ונוטל

הקב"ה לי  שהזמין הדרך והנה האמצעי. ולא המפרנסו הוא עתה  עד  שגם  וידיעה הכרה מתוך בה ' בטוח  לבו סמוך

כל את ממך יטול  אזי האמור  כנסיון אותי לנסות הקב"ה ירצה  אילו  ומעתה  ידך, על  היתה  כה עד  פרנסתי את

כן  על  עתה, עד בי  שתמכת על  הטוב' ב'הכרת אליך חייב שהנני גם, מה מחמתי, ש'תפסיד' ברצוני ואין  ממונך,

דרכך יעבור  עבורי ההשפעה ש 'צינור' יותר  רוצה  כי איני קדושים, בסוד יעמוד ומי צדיק, אותו של בדרכיו הבנה  לנו שאין (פשיטא

עצמו) את לנסות החליט  הצדיק  אבל דא, כגון גבוהים 'חשבונות' בעבור פרנסתנו של והדרך  השביל את לעצור אמורים הדברים לנו .לא

כי  עשויה', מלאכתך 'כל  אלא בשבת השתדלות שום  לעשות שלא הקב"ה שציווה  הטעם היטב יתבאר מעתה

שעל האמצעים כל  את הקב"ה  סילק  כביכול  כן על  העולם, בריאת על  ועדות דמהימנותא' 'יומא הוא שבת הרי

ח"ו . בעולם אחרת וסיבה  כח שום על  ולא עליו רק שנסמוך בכדי הפרנסה, שפע עובר  ידם

בפרשתןיד . בפסוק  זי "ע מלעלוב דוד רבי הרה "ק אמר ה )כה שלוש(יט  הוא ה 'סגול' צורת כי סגולה ' לי 'והייתם

כדמות  הראשונה  בצורתו נשאר ותסובבנו שתהפכנו צד ולכל באמצע, למטה  ואחת למעלה שתיים  נקודות,

נשאר הוא הרי יהיה שלא מצב שבכל  לסגול, נדמה  שיהודי סגולה , לי והייתם נאמר כך  ועל  עליו, ושמו 'סגול '

ח"ו ... לייאוש  מקום  ומה 'יהודי',

בגמ'טו. פו :)איתא חולשא (שבת 'מפני  מידי ולא הקב"ה  להם אמר לא סיני להר ישראל  בני בו  שבאו הראשון ביום כי

הדכים כל  שיישרו בעננים  מוקפים היו  והלא הדרך, ידי על  להם  היה  חולשה  איזו וכי  הקושיא, ידועה דאורחא'.

מחמת  פולטם  הענן שהיה ה 'נחשלים ' לאותם שהכוונה  כרחך בעל  אלא בדרך, מכשול  כל  וסלקו  והעקלקלות העקומות

לישראל התורה נתינת ונתעכבה  היום , באותו  משה עם הקב"ה דיבר  לא מחמתם  ורק  הדרך, קשה  היה שלהם חטאם ,

חביבים בנים כולם אהובים ' ו'כולם מישראל , אחד  על  אפילו 'מוותר' הקב"ה אין כמה  עד למד , אתה  ומכאן אחד, ביום

בנחת... אותה לקבל יוכלו הם  שגם  בכדי התורה את  מלתת אחד יום  עוד להמתין לו ו'כדאי' לפניו,

ושוב סוף  בים נטבע ה' מי שאמר פרעה ועמלק , פרעה ישראל  שונאי ב ' מצינו  הנה כי עוד , ביארו עניינא ובהאי

השמים מתחת זכרו את למחות עולמים, לשנוא עלינו  עמלק את ואילו זרעו, את ולמחות אותו לשנוא מצוה אין

אשר ה ' מי ה ', את  ידעתי 'לא שאמר וכמו בה ', כפר כי יותר הרשיע פרעה  ולכאורה  ופליט , שריד להשאיר  מבלי

להאמין  שלא לישראל  גרם עמלק  אך  בה', האמין לא אכן שפרעה אלא עמלק , אצל  כזאת מצינו ולא בקולו', אשמע

על 'חלשים', הם כבר וכה כה שבין הטענה מתוך אותם וטימא פולטם , שהענן הנחשלים כל  את שזינב בעצמם,

עולמית... כפרה אין זאת

צדיקיםטז . 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 

הוא  רצונו כל אלא היצר  על בנצחון  הקב"ה חפץ  שאין עמלק , ומלחמת  סוף ים קריעת ששמע אלא ומצוותיה,

אף כולה , התורה  עיקר זה אם אמר , כן על הרע , היצר  עם התמידית המלחמה  הוא היהדות יסוד  וכל  בו, המלחמה 

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

שמקוד  היא, ניכרת שלא ועלייה  כמעט  'Ł ב 'כב העולה לעומתו ונתעלה , עלה ועכשיו יותר  נמוכה  במדרגה עמד ם
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íäì øåëæì àìùå íéáùä áø÷ì äöåøù ìåãâä åãñç

ì"ëò ,íéðåùàøä íäéùòî(áåúëä êùîä øåàéá ù"ééòå).

àéáîåùøôì ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä íùá ãåò

åøîåà(ã ÷åñô),'íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'

íéðùéä åéúåöåð øéùîå ìéàåä äæ íùá àø÷ð 'øùð'ä éë

øîàðù åîëå ,íéùãç úåöåðá ùãçúîå(ä â÷ íéìéäú)

äæä øùðë' ,é"ùø ùøéôå ,'éëéøåòð øùðë ùãçúú'

äãâà ùøãî ùéå ,äðùì äðùî äöåðå åéôðë ùãçîù

øîà êë ìòå ,'åúåøòðì øæåç ïé÷æîùëù øùð ïéî ìò

ïúð ä"á÷äù Y íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå áåúëä

ãéîú ùãçúäì çëä úà ìàøùé úåùôð úåîöòá òáèå

.'øùð' åîë

òãéåíà éë ,äééìò êøåöì àìà äðéà 'äìéôð' ìëù

úåîëî øúåé äáøä äìòúé éæà êìéàå ïàëî ÷æçúé

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá êëå .äéäùïúùøôá)

(òîùéå ä"ãòîù äòåîù äî' äùøôä ùéøá é"ùø éøáãá

èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå

çë íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë ,êãéá

ìàøùé íéìåãâ àîòè éàäîå ,äìòî äìòî ìéôòäì

úøùä éëàìîî(.âö ïéøãäðñ)íä íäáù øîåçä ãöî éë ,

íãéá ïë íâ ùé àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî

ïéà íéëàìîä ë"àùî] ìåáâå øåòéù àìì úåìòúäì

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 ,

ìöá óôåúñäì àåáì øäéî ïë ìò ,øåòéù àìì áåù

.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'

íù øùà ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäå äìéôðä

êåúî éë ,íé÷åìàä àåä 'íù' äáøãà éë ,íé÷åìàä

øúåéå øúåé úåìòúäì åì øùôà åúìéôðיח.

גדולות, עליות מכם מבקש איני למזבחי' במעלות תעלו 'אל  לישראל הקב"ה  ואמר לפסיעה, פסיעה בין הבדל  ניכר

וממילא  שבשמים. אבינו אצל  רבה חשיבות  לזה יש הקב"ה  עבור עושה  שאדם  'פסיעה ' כל כי ,'Łבכב 'עלו אלא

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  רק

וכזאת,יז . כזאת עשה כי על  נפשו במר מצבו את וביכה זי"ע  מבעלזא שלום ' ה 'שר הרה "ק  אל  נכנס  אחד  בחור

ברש "י איתא כי דבריו שלום' ה 'שר פתח ה', לעבודת לשוב יוכל  איככה א)ועתה  'ביום(יט שנאמר מה  לפרש 

לקבלת  וההכנה ההקדמה  היא שזאת והיינו  ניתנו', היום כאילו עליך  חדשים תורה דברי שיהיו - סיני מדבר באו הזה 

כל וממילא התורה, ניתנה  זה ביום  רק כאילו בעצמו ידמה  אלא אתמול... של  מעשיו על  יחשוב שלא התורה ,

מחדש . התורה  את עצמו על  יקבל  ומעתה  התורה, נתינת קודם  היו הרעים מעשיו

ה'פריצים'יח. 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

לפניו נקלע  מיד ואכן, יחשב , למצוה  פדיון אותו שגם ידע  מצוה דבר מיד לפניו יזדמן אם  לסימן, לו יהיה וזאת

ח כן, על  גנב... שהלה  מעשה  לאחר נתברר  שוב אך  שבוים, פדיון  של  עסק  לדרך עוד אחזירנו לכה "פ  – בלבו  שב 

וכמעט צלמות לבור הושלכת מחמתם הרי גניבותיך.. ע"י הגעת היכן עד ראה  הנה ליבו על  מדבר  והחל  המוטב,

דארעכפאל ... א קרה .... מה הגנב, לו  אמר מות... לשערי  חם)שהגעת 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
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והכנה כהקדמה שמים  יראת  - פניכם על  יראתו תהיה בעבור 
התורה לקבלת

ïúùøôá(â èé)éðáì ãéâúå á÷òé úéáì øîàú äë' ,

øãñëå äæä ïåùìá' é"ùø ùøéôå ,'ìàøùé

ééç éöò'ä ÷"äøä øàéáå ,'äæäíã÷äá ò"éæ èòâéñî 'í

ò"éæ 'ïùåçä úåö÷'ä ìòá ÷"äâä áúëù äîäîã÷äá)

('àúúòîù áù'ìì"æç åøîàù äîá æîøì(:àî÷ á"á)úá'

íéðáä úà úìãâî úáä éë ,'íéðáì äôé ïîéñ äìéçú

úîãå÷ åàèç úàøéù ìë' äðäù ,äéøçà íéãìåðù

úàøéì úîãå÷ åúîëçù ìëå ,úîéé÷úî åúîëç åúîëçì

àéä íéîù úàøéù åðééäå ,'úîéé÷úî åúîëç ïéà åàèç

äøåúä úà ìá÷ì øùôà éàù ,äøåúì äðëääå äîã÷ää

úåëæ äì ïéà äãáì äøåú éë ,ù"øé äì íéã÷éù éìáî

'ïéèîåç á÷'ë àéäù íéîù úàøé äîò ùé íà ÷ø íåé÷

á÷øéú àìù äàåáúä ìò øîåùä(.àì úáù)äðäå .

'äøåú'ä åìéàå ,'úá' íùá 'íéîù úàøé' úà åðéë ÷"äåæá

'äìéçú úá' íà éë ,ùøôì ùé äúòîå ,'ïá' úàø÷ð

'íéðáì' äôé ïîéñ äæ éøä íéîù úàøé íéã÷îù ,øîåìë

íéîù úàøéäå ,'íéðáä úà úìãâî úá'ä éë ,äøåúì Y

.äøåúä úà íéé÷úå ãéîòúå ìãâú

äæáåøîàðù äî ãåò øàáî(ë¯èé áì íéøáã)'ä àøéå'

äî äàøà 'åëå øîàéå ,åéúåðáå åéðá ñòëî õàðéå

,'íá ïåîà àì íéðá äîä úåëåôäú øåã éë íúéøçà

åîéã÷äù øîåìë ,'åéúåðá'ì 'åéðá' åîéã÷ä íäù åðééäå

êë ìòå ,'úá'ë àéäù äàøéì 'ïáë' àéäù äøåúä úà

,íôåñá äìòé äî Y íúéøçà äî äàøà ä"á÷ä øîà

êéøöù ïåëðä øãñä úà åëôäù äîä úåëåôäú øåã éë

àìéîîå ,äøåúä úà åîéã÷ä íäå ,äìéçú 'úá' úåéäì

äìåùî àéäù äøåúä ïéà éë ,íá ïåîà àì 'íéðá'

.íéîù úàøé àìá àéäùë úîéé÷úî 'íéðá'ì

éôìåïàë øîàð êë ìòù 'íééç éöò'ä øàáî äæ ìë

åîëå ,'ìàøùé éðáì ãéâúå á÷òé úéáì øîàú äë'

äìéçú êéøöù ,'äæä øãñëå äæä ïåùìá' é"ùø ùøéôù

íéîù úàøéá ÷æçúäì åðééäå ,'á÷òé úéá' íéã÷äì

úåáøäì Y 'ìàøùé éðáì ãéâú' ë"çà ÷øå ,äúåà øéáâäìå

êôéäì àìå äæä øãñë à÷ééãå ,äøåúä ãåîéìá íéìéç

.äàøéì äøåú úîã÷äá

úåäîåíé÷éãö åøîàù åîë àåä ,'íéîù úàøé'àáåä)

(à øîàî ä"ðùú úåòåáù íçðî éðôáøåîàä ÷åñôä ìò

ïúùøôá(çé çë)íù øùà ìôøòä ìà ùâð äùîå'

íù éë ,áì ,äô ,ùàø ,ïéò ú"ø 'ìôøò' éë ,'íé÷åìàä

úà ùã÷îù éî ìò äøåù äðéëùäù ,íé÷åìàä àåä

åéô íìåáå ,òøá úåàøìî åéðéòיטíéøåñà íéøáã øáãìîכ,

úåòø úåáùçîî åùàø ìò øîåùåכאåáéì úà ïúåðå ,

.íéîùáù åéáàì

זי"עיט. מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה"ק שדרש ליקוטים)וכמו לוי הוא (קדושת סמ "ך אות הנה  סעפ"ץ , 'אותיות

שלא  עיניך תסגור  כאשר והרמז  בהם , סגורה אות שאין אותיות, הכ "ב בכל  כן שאין  מה הצדדים, מכל סגור 

צדיק '. תהיה  אז  רע  דבר לדבר  שלא פיך ותסגור ח"ו  ברע להסתכל 

בפסוק  צדיקים רמזו  ה )וכן והן (יט  העליונה , בשורה נקודות משתי היא סגול  נקודת צורת כי סגולה', לי 'והייתם

סגולה' לי 'והייתם האדם מן מבקש שהקב"ה  מה וזה לפה , הרומזת אחת נקודה  ותחתיהן עינים , לשתי מרמזות

עליהם . השמירה ידי על  – לו יתנו זה  ש'סגול '

זי"עכ. מרוז 'ין הרה"ק ביאר קדישין)כה  פרשתן(עירין  בסוף  האמור כא)את עליו(כ וזבחת לי  תעשה  אדמה 'מזבח

ולהקריב לה ' מזבח לעשות אנו  בימינו גם  נוכל  אשר  הדרך את ללמדנו  הכתוב שבא שלמיך ', ואת עולותיך את

ושתיקה  דומיה מלשון – 'אדמה ' ידי על  והוא קרבנות, ב)עליו  סה תהילים תהילה ', דומיה  'לך וסוגרו(וכמו פיו שהבולם ,

הוא  שמקריב – עולותיך' את עליו 'וזבחת בעצמו  הוא מקיים  בזה  הרי לרעהו מלהשיב או אסורים  דברים מלדבר

שלמיך'. 'ואת שאמר במה שנרמז  וכמו השלמות, את להשיג זוכה שעי"ז  אלא עוד  ולא להשי"ת, כליל  קרבן 

זי"ע  שמחה ' ה 'לב הרה "ק ביאר  תש "מ)וכך במדבר בגמרא(פרשת שאמרו  פו :)מה בפרשתן(שבת הפסוק א)על  (יט 

להו אמר 'לא ידי על  לתורה ההכנה היה בזה  כי מידי', ולא להו  אמר לא קמא יומא - סיני מדבר באו  הזה 'ביום

וקדוש . נקי פה  שיהיה הפה שמירת חובת על  לרמז מידי', ולא

הכתובכא. דברי על  צחות בדרך אומר היה  זי"ע מקאזמיר יחזקאל  רבי א)הרה"ק  ורבותינו(טו  משה ' ישיר 'אז 

איד  א יו"ד  ואמר , נאמרה. המחשבה  שם על  היו "ד  כי ישיר , אלא נאמר לא שר  המחשבה(יהודי)דרשו, שם  על 

כראוי. המחשבה  שמירת הוא העיקרים  עיקר כי  מחשבתו, שם  על  נקרא כולו -
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íéøáãäå'êåðéçä' åðéáø ìù åøåàéáëå ,ùôð ìëì íéååù

(æ"èú äåöî),ì"æå ,'ãåîçú àì' úååöî úåäîá

åááì òåðîì íãà ìù åãéá äéäé êéàå ,øîåì äîúú ìàå

,åøáç úåùøá äàøéù äãîç éìë ìë øöåà ìà úååàúäî

äîá äøåúá äòéðî àåáú êéàå ,í÷éøå ÷éø íìåëî àåäå

åéìò ãåîòì íãàì åì øùôà éàù
כב

,ïë åðéà øáãä äæù .

íéàèçäå íéòøä íéùôéèä éúìåæ åúåà åøîàé àìå

ãàä ãéá íðîåàä éë ,íúåùôðáåéúåáùçîå åîöò òåðîì í

áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå åúåùøáå ,äöøéù äî ìëî åéúååàúå

øùà ìë ìò åãéá øåñî åáìå .åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç

ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôì øùà íùäå ,åðèé õåôçé

äìåãâ åà äðè÷ úçà ïéà ,áìå úåéìë äàåø ïèá éøãç ìë

àìå åðîî úîìòð íãàä úåáùçî ìëî äòø åà äáåè

øöåðå ,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùé ,åéðéò ãâðî úøúñð

ïéàù .íúåáùçî íúãåáòì íéðôîä åéáäåàì íéôìàì ãñç

äëæäå äáåèä äáùçîä åîë íãàì áåèכגúéùàø àéä éë ,

åçáùù 'áåè áì' ïééðò äîåãä éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä ìë

úåáà úëñîá íéîëç(è á)ì"ëò .כד,

זצוק"ל כב . הלוי' תאווה .(בפרשתן)ה'בית לאיזו זרה' 'אש  יצרו בו שהבעיר  למי במשל  זו, לשאלה משל בדרך תירץ 

כדי  תוך העז , ובכפור בשלג מתבוסס  בעודו להשיגה תאוותו אחר  לרדוף והחל  עיר של  לרחובה הלה יצא

ברגע המוות, ובין בינו כפסע וכמעט נשיה  תהום עבר  אל  להתדרדר  והחל  הקרח גבי על  החליק  החפוזה מרוצתו

כשהייתה איומים רגעים  באותם האם פיו את נשאל  אם עתה בנס. לו נתנו  וחייו כלשהו חפץ  ידי על  נבלם האחרון

לא  דעתי על  עלו  לא הרגעים  באותם הלה , יענה  בוודאי הרי היצר... אש בו  בערה אז גם  תחתיו פעורה התהום

שמים' 'יראת תהיה  רגע  בכל  אם לדידן, כיו "ב אליה . שנקלעתי המוות פחד  מחשבת רק  דומיהם ולא אלו מחשבות

חלקינו . צורינו חי לקל  אם  כי דבר  לשום נתאווה  ולא נחמוד  לא ומוחנו בדעתנו

זי"עכג . מוואלאז 'ין  חיים ר' הגה"ק  לדברי נא שמע  מגיעים, הדברים  היכן אבותועד חיים' 'רוח  פ"ד, א' שער החיים' ('נפש 

למוטב,פ"ה ) הן לטב הן העליונים , העולמות על  ומשפיעה מכריעה הזה בעולם  מישראל אדם של  דמחשבתו

הקדשים, בקודש ונבוכדנצאר טיטוס שעשו ממה יותר בעולמות למעלה  פוגם הינו במחשבתו הפוגם  ישראל  ואיש

למעלה' כמביא 'יודע  ולבקש להתפלל  שהוצרכו עד למעלה, מאומה פגמו לא הם  ה )כי עד לא (תהילים שכביכול  –

כששב ומאידך ח"ו , הזיקו גדול  כן לטוב כוחו וחוזק כגודל ישראל, בני למעשי בנוגע כן לא למעלה, מעשיהם נודעו

יעו"ש . חקר, לאין עד העליונים  העולמות כל של אורם  שפעת ומחזיר מתקן בתשובה 

המכריז , קול  שומעים היינו אילו לעצמנו, נצייר הבה  זצ"ל , פינקוס שמשון רבי הגה"צ אמר הדבר את ולהמחיש

ובידינו ביותר הנבזה  באופן הקודש  את ולחלל  הקדשים קדשי לבית עכשיו להיכנס עומד הרשע  טיטוס  - נא שמעו

המרוחק מהמקום  אפילו להגיע בהול  היה הוא באשר ויהודי יהודי שכל  ספק של צל  אין אזי  אותו, למנוע היכולת 

בשעה כי לך, דע מעתה  הקדשים. קודש על  וגוף  נפש במסירות ומגן הקודש, חילול  למנוע שבידו כל  ועושה ביותר,

מטיטוס ומונע  הקדשים  קודש על  בחוזק מגין  אתה  הרי ואסורות  רעות מחשבות  לדחות  הרע היצר  עם נלחם שהינך

בעיניו נקל  שיהא וודאי הרי במעשיו מועיל  כמה  עד לדעת בדבר  האדם יתבונן וכאשר זממו... את לבצע  הרשע

הקודש '. משמרת את 'לשמור

מעלה של  דין לבית האדם ויבוא שכשיעלה  יתכן כי זי"ע , אהרן' מ 'תולדות הרה"ק  של  בפומיה מרגלא עניינא, ובהאי

אוטובוס  לו יראו ושנותיו, ימיו  אריכות ממות (באס)לאחר ניצלו אלה  כל  לו ויאמרו  אנשים, בהמון  גדותיו על  מלא

לפוצץ ומזומן מוכן אחד ישמעאלי היה כבר כי  ידך, על אויספלאצן)לחיים  בכלי (זיך  מצויד היה  וכבר  האוטובוס , את

מחבלים ראיתי לא מימי מחבל , ולאותו לי מה ויאמר, האיש  ויתמה ידך, על אותו גילו ממש האחרון ברגע  ורק משחית,

צדקו אכן לו, וישיבו  משם, הרבה  רחוק בביתי ישבתי אלא לאוטובוס בסמיכות שם הייתי  לא ואף אותם, תפסתי ולא

מעצמך  ו'קרעת' יצרך על  התגברת אתה הזמן שבאותו מחמת רק כי ידך, על  נזקפת הרבים  הצלת מקום  מכל  אך דבריך,

להיוותר האוטובוס  יושבי של  דינם  ונגזר  בעולם, הרחמים מידת גברה כן על  ית', שמו למען מדמך' בחיים ...ו 'הקזת

רב מטר  לרדת החל  החורף  ובסוף בארה"ק , גשמים ועצירת בצורת שנת היתה  תשס "ט, בשנת שנים , י"ג לפני

על שהתגבר פשוט איש בזכות באה הגשמים השפעת שכל זצוק"ל הדור מגדולי  אחד נענה אז  האדמה , פני  על 

שכרם על וללמדנו הגשם'... את הוריד הוא אך גדול ... צדיק אינו 'שהלה  ואמר והוסיף  לידו', עבירה דבר  'בבא יצרו 

העולם . לכל  רווחה  באה  שבזכותם  עד שמים, יראי של  הטוב

מדז 'יקובכד. נועם' ה 'אמרי הרה "ק ביאר וכך העבירה. מן להינצל  וסייגים גדרים  עשיית הוא שמים' 'יראת ומיסודות

ביותר' ועכשיו לשעבר  הייתי 'מכירו המדברה משה  אל  כשבא יתרו שאמר  במה יא)זי"ע  יח  עתה(רש "י עד כי ,



יתרו פרשת - הפרשה âéבאר 

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'

'úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî àñç

'ñåúä '÷äå ,'åëå(äôë ä"ã)äùòð åîéã÷ä øáë éøäù

íäéìò úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷ ïåöøîå òîùðì

(åöøéúù äî ù"ééòå)
כה

'÷ä è"ùòáä ïøî øàéáå .íù øúë)

(æî áåè'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë ìë ïéà éë

äøàä áöîá íééåøù íäù äòùá(úåøåà)íéçöçåöîå íéëæ

,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù äøéôñä éîé è"î øçà

áåè áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù ïååéëîå

åìá÷éù úéâéâë øä äôë ïë ìò ,äëéùçä éîé åàåáéå

íäùë óà Y áöîå ïôåà ìëá äøåú ìåò íîöò ìò

.äøåúä úìá÷ ø÷éò àéä àéäå ,êëì íîöò óåëì íéëéøö

æ"éòëåãîòùëù ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéá

,òøä øöé íäî ìèáå ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øäá

éøäù ,íúãåáòá ä"á÷äì õôç ïéà áåù äæë áöîáå

íéôøù íéëàìî úåááø éáø ìòîî íéîùá åì ùé øáë

éàåøáì íâ êøöð åðéàå ,òøä øöé íäá ïéàù íéðôåàå

àåä øä íäéìò äôë ë"ò ,òøä øöé íäá ïéà íà äèî

'øä'ì äîãðä øöéä(.áð äëåñ)úà íäì øéæçäù øîåìë ,

äðåùàøáë òøä øöéäכו,äîå÷îì íúìòî äøæç äæáå ,

.íçìéäì äîáå éîá íäì àäé äúòî éë

למחיצת  שהגעתי לאחר עתה אכן ח "ו, עבירה  לעבור  שלא – 'לשעבר' על רק להיזהר שצריך ויודע  'מכירו' הייתי

לך'... במותר עצמך קדש  בענייני – ב'יותר' ה ' עבודת מעלת גודל  על  למדתי ישראל עד)בני  עמ' ח"א מרדכי .(מאמר

זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה"ק  אמר עה "ת)וכך  בפרשתן(ח"ח ג-ד)בהאמור הייתי (יח גר אמר כי גרשום  האחד שם 'אשר 

לבנו משה קרא מדוע  קשה  שלכאורה פרעה', מחרב ויצילני בעזרי אבי  אלוקי כי  אליעזר האחד  ושם נכריה , בארץ 

שרצה ותירץ  פרעה, מחרב  שניצל  הנס לזכר  אליעזר הראשון שם  לקרוא להקדים לו היה  הלא 'גרשום', בשם בכורו

להזכיר וכדי וכלל , כלל  אתם מתחבר  ואינו ע "ז עובדי גויים בין נמצא שהוא וההרגש  הידיעה  אצלו לחזק רבינו משה

שייכות  שום לו ואין נכריה, בארץ  גר אלא שאינו הזמן כל  שידע  'גרשום' בשם הראשון בנו  קרא תמיד אצלו  זאת

ואנ ארץ  לאותה להזכירוהתחברות צריך הוא ואף רבינו, במשה כאן מדובר  שהרי  למתבונן, נוראים והדברים שיה .

אנן... נענה ומה הארץ , אנשי אחרי להימשך שלא עת בכל  לעצמו 

הזאת  האמה בן את גרש  לאברהם  שרה שאמרה במה  זי"ע , סופר ' ה 'חתם הרה"ק  בשם הביאור נודע גם וכך

י) כא חששה(בראשית שרה כי לקולה , שמע  הקב "ה לו שאמר עד  בעיניו הדבר וירע  לשלחו רצה לא אברהם  ואילו ,

ושמור מרחם  קדוש  הוא שיצחק  כנגדה טען אבינו אברהם אולם יצחק , על  רעה  לתרבות שיצא ישמעאל  מהשפעת

נשגב צדיק  על  להשפיע ישמעאל שיוכל  לחשוש  מקום ואין  – המזבח  גבי על עצמו לעקוד שמוכן עד – רע מכל 

שבה הקודש לרוח חז "ל  וכדרשת בקולה , שמע אמר הקב "ה אך כיצחק. ביראתו ב)ומושלם מה  צדיק(ב"ר  שאפילו ,

מלגרשו מנוס ואין רע , חבר  ע"י להתקלקל  יכול  תולדות)תמים  פר' חיים' ה'אמרי  .(הרה "ק

שנאלצים לאלו  ביותר אמורים  והדברים  ורעה , זרה  השפעה מכל בתכלית להתרחק עלינו  כמה  עד לדידן, ייאמר מעתה 

עת  בכל  לעצמם להזכיר המה צריכים כמה עד וכדין, כדת הוראה ממורה מפורשת שאלה  אחר ב'כלים' להשתמש

נאמרו עלי לא תאמר, ואל  בקלקולה... ... שרואים  כמי לעשות עליהם  גדרים גבי על  גדרים וכמה ח"ו, להיגרר שלא

עצמו ... על חשש  הוא ואף  רבינו ממשה גדול  לנו מי כי אטה '... ולא אקרא 'אני אלא ביותר , שמור הנני כי הדברים

שהרצוןכה . בזה"ל , זי"ע הרי"ם ' ה'חידושי הרה"ק  שתירץ ממה  למדנו עצום הקב"ה )חיזוק  שילמד (של מה שגם היה 

עכ "ל . האופן. בזה התורה נתינת היה כן ועל  תורה, ג"כ  יחשב כך כל  בתשוקה שלא ובהכרח בכפיה האדם 

ב)בפרשתןכו . בשם(יט מתאמרא למזרח'. פנים נגד מוצא שאתה  מקום  כל  וברש"י , ההר', נגד ישראל  שם 'ויחן

הרי"ז ה', מעבודת אותך המונעים  מפריעים  לנגדך שעומדים – נגד' מוצא שאתה מקום 'כל  זי"ע  מקאצק  הרה"ק 

והטוב . הישר בדרך הולך שהנך  כלומר למזרח', ש 'פנים מובהק  סימן

הייתה כבר  שאם חי, המוכה שעדיין מובהק  סימן זה הרי רעהו את מכה  איש  נראה שאם אמרו, צחות בדרך 

לך  אין האדם  על  ומתגבר  נלחם הרע  שהיצר זמן כל  ממש , כיו "ב מלהכותו, חדל  הראשון היה ממנו נשמתו  פורחת

'חי' שהוא מזו גדולה  בו ...הוכחה להילחם  הרע  ליצר ושווה  ,

הראשון  שבקרון הרבי ראה  ממקומו הרגיל , בקרון היה ומקומו ברכבת, זי"ע  שמואל ' ה 'דברי הרה "ק נסע  פעם

וכדו') העשירים עבור מי (המיועד לברר הרה "ק  שלח ומצוות. תורה שומר שאינו  הנוסעים  אחד סביב  גדולה המולה  יש



יתרו פרשת - הפרשה באר  ãé

ïôåàáàä ò"éæ 'ìàéæåò úøàôú'ä ÷"äøä øàéá àøåð

'îâá àúéàã(:çô úáù)äùî äìòù äòùá'

äî ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà íåøîì

åøîà ,àá äøåú ìá÷ì ïäì øîà ,åðéðéá äùà ãåìéì

íéòáùå úåàî òùú êì äæåðâù äæåðâ äãåîç åéðôì

äðúéì ù÷áî äúà íìåòä àøáðù íãå÷ úåøåã äòáøàå

ïäì øéæçä äùîì ä"á÷ä åì øîà ,'åëå íãå øùáì

éðåôøùé àîù éðà àøééúî ò"ùáø åéðôì øîà ,äáåùú

ïäì øåæçå éãåáë àñëá æåçà åì øîà ,íäéôáù ìáäá

ú'ãåáëä àñë' éëå äåîúì ùé äøåàëìå ,'åëå 'äáåù

...åá æåçàì ïúéðù å"ç éîùâ øáã àåä

,àìàóééò àåäù íãàì àîâåã àåä àñëä ïéðò' éë

,'àñëä ìò áùééúîå åéìâø óëì çåðî ù÷áîå òâéå

éðá ïåùìá øáãîä óåò òåîùì íéöø ìëäù íùë äðäå

,íðåùìá íéøáãîä íãà éðáî íéìòôúî íðéàå ,íãà

êøã ìò êë ,åðîî ìòôúäì ùåãéç íåù äæá ïéà éë

ïéàù ïåéë íéðåéìòä äùòîî çåø úçð ä"á÷äì ïéà äæ

úîåòì ,òøä øöé íäá ïéà éøäù ùåãéç íåù íäéùòîá

äøéúé çåø úçð øøåòî äæä íìåòá úåéøáä úãåáò úàæ

,åéìò íéøáâúî åðàå åðá ïëåñ øöéù ïåéë ,'úé åéðôì

åðúøåúå åðéùòî àø÷ð äæ úîçîå ,ì"äæá øàáî æ"éôòå

,åéìò çåðì àñëî çåø úçð íãàì ùéù åîë ,åéðôì àñë

åù÷áù ì"æç åæîø úàæå ,åðéùòîî çåø úçð åì ùé ïë

,àñëá æåçà ä"á÷ä åì øîàå ,åôçãì úøùä éëàìî

ïå÷éúë åùòé íà óà íäéùòîù íäì äàøî äéäúù ì"ø

,êëá çåø úçð åì ïéàå àñëì ïéáùçð ïéà úååöîä ìë

åðàù óà åðá ïë ïéàù äî ,íëá ø"äöé ïéàù úîçî

.ì"ëò .åðéùòîî âåðòú ä"á÷ä ìá÷î äèîì

החינוך בדרכי יסודות  כמה  - ישראל  לבני ותגיד

ïúùøôá(ã¯â çé)ãçàä íùå 'åâå íåùøâ ãçàä íù' ,

íùå' øîåì êéøö äéäã ,á"ö äøåàëìå ,'øæòéìà

áéúëãëå ,'øæòéìà éðùä(ã çë øáãîá)ãçà ùáëä úà'

.'íééáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷åáá äùòú

äúðéù ïëìù ì"öæ ùøéä ìàôø ïåùîù éáø ö"äâä õøéúå

àìà ,íéùáë àì íä íéãìéù åðãîìì äðåùìá äøåúä

éðù Y 'øôñî' íúñ àìå 'ãçà' àåä íäî ãéçéå ãéçé ìë

ïáë ¯ åîìåòá ïåøçàå ïåùàø àåä ãçà ìë ...'åëå éùéìù

.åîöò éðôá êøòå úåçéìù ãçà ìëì éøäù ,ãçåéîå ãéçé

ïéðòãâðë' çñô ìù äãâää çñåðá éîð æîåøî äæ

,òùø ãçàå ,íëç ãçà ,äøåú äøáã íéðá äòáøà

úåáéú äøåàëìå ,'ìåàùì òãåé åðéàù ãçàå ,íú ãçàå

øîàå øöé÷ àì òåãî ,øúåéîë äàøð íéîòô 'ã ãçà

åðéàùå íú ,òùø ,íëç ,äøåú äøáéã íéðá äòáøà ãâðë'

éðôá íìåò åðéä ãìé ìëù ,åðãîìì àá éë ,'ìåàùì òãåé

åçåø éôì ãçà ìëì äéäé íëåðéç óà àìéîîå ,åîöòכז.

העשיר ניגש הכבוד מפני אליו, שיביאוהו  ביקש בצילו  בעבר הסתופף אחד אותו כי משנענה  הוא, ואיזה  זה  הוא

כלום, לכם אנדב  לא ממילא מינה, נפקא למאי וכי רבי, הלה, ענהו רכושך , כל  נאמד בכמה  הרבי שאלו הרבי, אל 

הכרתיך  הרי נא, שמע  הרבי, לו אמר זהב, דינרי מיליון בשני נאמד  הוני ואמר העשיר , שנעתר עד  ונשנה, הדבר וחזר

ואפילו השום, כקליפת אפילו 'יהדותך' שוותה לא אז  וכבר הקדושה, בישיבתנו  תלמיד בהיותך בחרותך בשנות היטב

טאביק  שמעק טבק)א של זעיר שכל(קמצוץ ולהגלות , להתוודע ומשתומם  אני עומד עתה  זה. על משלם  הייתי לא

לבטלך  זהב דינרי מיליון שני להשקיע  ששווה הבין, הרע  שהיצר  עד כך, כל  שווה ומצוות תורה של  דמעט מעט

וחומר קל הרי ית"ש  בעבודתו משהו כל  שווה כמה מבין הרע היצר  אם  מעתה לך. שהיה האידישקייט  ממעט  אפילו

היצר . על  התגברות לכל  יש  וחשיבות ערך איזה  לדעת שעלינו 

את כז . שבחלשים, לחלש אף  תלמיד לכל  שווה באופן להתייחס שעליהם חינוך, בעניני לעוסקים הוא גדול  ויסוד

חז"ל בדברי זצ"ל  מבריסק הגרי"ז של  וכפירושו לחלשים , בפרט  מקרבת' 'ימין במדת לקרב יש  פרשתכולם (ספרי 

מי ואתחנן) – תלמידים וחמש  כעשרים בכיתתו  אשר  ה 'מלמד' את נא שאל  כי התלמידים ', אלו לבניך 'ושננתם

הם כי והמוצלחים , המוכשרים  ופלוני פלוני תהיה, בבירור תשובתו הרי לבך, לוח על  תמיד חקוק  מהתלמידים

בנים כעשר להם אשר  והאם  האב את תשאל כאשר לעומתו, החינוך. ודרכי שיעוריו במסירת בעבודתו לו מסייעים

בלימודםבליעה"ר  המתקשים  זו בת או זה  בן כאחד שניהם יענו  ורגע, עת בכל  מזכרוניכם ימוש לא מבניכם מי

שתתנהג  התלמידים' אלו  לבניך 'ושננתם חז"ל  אמרו  לזה אחד, לרגע  דעת נסיח לא מהם הם, אחרים  בעניינים או 

בלימודם, חיל  יעשו אכן בס "ד וכך ולעודדם  לחזקם מהחלשים  דעת תסיח ולא בניך, הם כאילו תלמידך עם  זה בענין

רמות. מעלות ויעלו



יתרו פרשת - הפרשה åèבאר 

àéäååáìì ñðëéäì ¯ ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä ïî

ãçàå ãçà ìë ìùכחäùî ìöà åæ äìòî åðéöîå ,

øîàðù åîë ,ãáàðù ïàöä øçà êìä åúìîçáù ,åðéáø

(à â)ì"æç åøîàå ,'äòåø äéä äùîå'(á á"ô ø"åîù)ãçàù

åá âäðå åéøçà óãø åúìîçáå ,øãòä ïî çøá ïàöä ïî

,ìàøùé ìù ïâéäðî úåéäì äëæ ïëìå ,úåðîçø úãî

íåùî ÷ø éë ò"éæ áå÷éøèñî íäøáà éáø ÷"äøä øàéáå

úãçåéî úåáéùç ùé ùáëå ùáë ìëìù äùî ïéáäù

'êåðéç' éðééðòá éë ,ìàøùé ìù ïáø úåéäì ìåëé äéä ïëìכט

ãìé ìë àìà ,ììëä ïî àáë ãçà ìà ñçééúäì ïéà

דכתיבכח. ו)והיינו  כב  שרצה(משלי לאדם  דומה , זה  למה  הא היא, דפשיטא ומילתא דרכו', פי על לנער 'חנוך

כבר הלה זו, דלת שפותח המפתח נמצא כולם  שבין מפתחות מאה של צרור לו והיה נעול , לבית להיכנס

לך  אין והרי אותה, ופרץ  הדלת  את שבר כן על  בידו , עלתה  ולא מפתחות ותשע  בתשעים הדלת את לפתוח ניסה

נמי  והכי הדלת, את שבר מדוע הנכון, המפתח ידי על  הדלת את לפתוח  ניסה  לא מעולם כי כמותו, ושוטה סכל

ללבו המפתח  את מצאו לא שעדין מפני אלא זה  אין הילד בלב נכנסים והמורים ההורים דברי אין שלפעמים מה 

אינם כאשר יתייאשו מדוע אחרים .... תלמידים של  ללבותם המתאים ב'מפתח' לבו  את לפתוח וניסו  זה, ילד של 

כפי  ולפעול  התלמיד , של הנפש  תכונות אחרי ושוב  שוב להתחקות עליהם  ידיהם , במעשה  והצלחה ברכה רואים

זו . הקודש בעבודת יצליחו דשמיא ובסייעתא רוחו ,

הלה הבין ובעיקר הבריות, בין נסתרות 'מגלה' והחל שטות, רוח בו שנכנסה בבחור  מעשה  זה , בענין ייאמר עוד

בקרבו, מפעמת  טרפון רבי נשמת כי אמר  ולרעהו רשב"י, נשמת נשמתך  הנה אומר היה לזה ה'נשמות' בשרשי

להם בצר להושיע ... ידם  לאל  ואין כלות ואמו אביו ועיני הלאה , וכן עקיבא רבי  נשמת נשמתו  כי 'גילה' לשכנו

את  לפניו להביא ויצוום הרזים, כחכם  מפורסם  שהיה זי"ע  מאלכסנדר העניך חנוך רבי הרה "ק לפני לבם את שפכו 

ומי  אני 'מי הרבי שאלו  ביחידות  בהיותם  מעלי', איש  כל  'הוציאו  הרבי ציוה  לפניו  הבחור עמד כאשר הבחור,

בדבריו כממתיק באזניו  ולחש  מאלכסנדר הרה "ק גחן  אז או מאלכסנדר, הרבי שהוא והשיב הבחור  בו הביט  נשמתי',

בהם  'בקי' שאתה סודות אותן כל  יודע  איני כרבי אני גם 'וכי אבקשך,(בתמיה )סוד לשתוק ... גם  לדעת צריך רבי אך ,

שגעונותיו . כל  נעלמו לשתוק מעט  שהחל  מאז  כי ולפלא, יודע ...' שאתה  מה עוד תגלה לא שמעתה  לי שתבטיח 

יו הוא שלשיטתו שכיון הזולת, של  במצבו המחנך ייכנס כיצד ומשל  דוגמא לך מיניההרי כן אם - נסתרות דע

ובתבונה . בחכמה  הילד את לחנך צריך הדרך זו ועל  סודותיו, לגלות לו  אין וביה 

בפניו והתאונן זי"ע, העבודה ' ה'יסוד הרה "ק אל פעם שהגיע אחד חסיד  על זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה"ק  סיפר 

הרבי  אותו שאל  נפש, ולהרגו אותו לחנוק הרוצים ושדים רעות רוחות לראות לאחרונה התחיל  עבודתו שבאמצע

ב'גארטליך' לבושים לפניו המתגלים  השדים  אלו ולבסוף(חגורות)האם עיניו שראו  במה  להיזכר וניסה  האיש  חשב ,

ושם שמי את לפניהם  תזכיר השדים , אליך שיתגלו הבא בפעם כן, אם הרבי, לו  אמר חגורות, להם  יש  שאכן פסק

לב, וטוב שמח הרבי בית אל  חזר והחסיד רב זמן עבר  לא החדרה , אלי אותם ומשוך בחגורתם אותם תפוס אמי,

של שמו  והזכיר  פיו פתח  שאך החסיד  נענה  יחדיו , שנדברו כפי השדים  את עמו  הביא לא מדוע הרבי  בפניו תמה

אלא  אינם השדים שכל  העבודה ' ה 'יסוד  ידע  כי זה , סיפור עומק שלום ' ה 'נתיבות והסביר מפניו... כולם ברחו  הרבי

מהם לייצר  תחילה  הרבי צריך היה לבטלם וכדי  לגרש, מאד  קשה  הדמיון את אולם  התמים , החסיד של  דמיונו  פרי

לתפוס יוכל  שלא ובשעה ממשי, דבר שהוא ב'גארטל' בהם להחזיק  ציווהו כן על אותה ... לבטל  ואז  'מציאות'

ממש . בהם שאין מעצמו וישכיל  יבין אלו בדמיונות

האב ינסה  אם  כלום יועיל  שלא 'דמיונות'... אלא אינם  הם שאף היצר ופיתויי נסיונות לעניין ייאמר בדבר כיוצא

הניצבים הקשיים ואת אותו  מבינים  שאנו להראות אליו , להתחבר עלינו אלא וריק , הבל  הוא שהכל בשכל  לו להוכיח 

הרע . היצר  עם  ולהילחם להתרומם  לנסות ומשם בפניו ,

דכתיבכט. בפרשתן, מהאמור למדנו החינוך בדרכי יסוד ו)עוד  בניה(יח  ושני ואשתך אליך  בא יתרו  חותנך  'אני

שני  בגין צא אשתך בגין יוצא אתה אין ואם אשתך, בגין  צא בגיני יוצא אתה אין 'אם  רש "י, ופירש  עמה ',

ו קיי"לבניה'. שהלא לכבדו, לצאת למשה לו  יש  אכן יתרו  עבור – 'בגיני' בשלמא כי להקשות, מקום יש לכאורה 

כאן) ומכילתא מהו(ילקו"ש אך לכבדה , הוא מחויב שהרי לצאת, עליו אשתך' 'בגין כן כמו חמיו, בכבוד אדם שחייב

אתה אין אם אף למשה , יתרו אמר שכך  בזה, וביארו  בניו. את לכבד מחויב האב וכי בניה', שני בגין 'צא שאמר

אנא, אבל , ואותה, אותי לכבד רוצה  שאינך  הכמוס ' 'טעם או  סיבה  איזה  לך יש כי אשתך, ובגין בגיני לצאת רוצה



יתרו פרשת - הפרשה באר  æè

ñðëéäì úåñðì áàä ìòå ,åîöò éðôá àìî íìåò àåä ãìéåêøãä úà åì øéàäì íùîå äæ åðá ìù éèøôä åáöîìל.

את  לכבד הם גם וילמדו יראו וממך עליך, המוטל  את מקיים  אתה  כיצד שיראו רבן' בית של  תינוקות למען 'עשה

ישרים, בארחות נוהג הוא כיצד  ויוצ "ח לבניו 'דוגמא' מראה  כשהאב הוא ה'חינוך ' עיקר כי בכבודו. חייבים שהם מי

בדרכיו . ילכו הם  אף וממילא

צחות  בדרך שפירשו וכמו בהם, עומד  אינו עצמו שהוא בדברים  הבן את האב שיזהיר  אפשר שאי ופשיטא,

חז"ל  יתרו)בדברי בפרשתן(מכילתא הפסוק טו)על בזה(כ שנרמז  הנשמע ', את רואים  – הקולות  את רואים  העם 'וכל 

לי "ג  שהגיע  בילד מעשה וכאותו צאצאיו ... את הוא כשמחנך מפיו ש'נשמע' הקולות' 'את האב על  ש'יראו' שצריך

לדבר שלא ביותר להיזהר  ועליך 'גדול ' כבר הינך ואילך  הזה  מהיום כי אביו  לו ואמר תפילין, להניח והחל  שנים,

מתי  אבא, ושאל , הבן פנה חבריו , עם שח שליט "א אביו את התפילה  במהלך הילד ראה  והנה התפילה , באמצע 

מצווה '... 'בר  לך יעשו

פנימיות  בתוככי בהמתחולל  היטב היטב מרגישים  הבנים כי  במעשיי, רואה הבן אין  כי ולומר  להצטדק  ינסה ואל

הילדים  אלו  ב'ברו' ניכר  האדם  של  שה 'תוכו' – כברו' 'תוכו מליצה  בדרך שאומרים וכמו האב, ארמי לב בלשון ('בר'

'בן') ...הוא

דכתיבל. מפרשתן, למדנו  יסוד ג)עוד אלו(יט - יעקב 'לבית וברש "י ישראל ', לבני ותגיד יעקב לבית תאמר 'כה 

לומר היה ישראל , לבני אמר בזכרים אם ביאור, צריך  ולכאורה לזכרים...', פירוש  - ישראל  לבני ותגיד  הנשים ...

נוראים ייסורים וסבל  בגרונו  שחש לאדם  משל  בדרך וביארו יעקב. לבית אמר ומדוע יעקב לבנות הנשים על 

את  ממנו יבטלו  שהם  חריפים, מרפא סמי  ע"י א. לרפאותו, הרופא יוכל  דרכים בשני בגרונו , שנתמלאה מהפסולת

שהיית כל  וע "י מרפא, בעשבי מלא מתוכו  חם הבית ויהא ומסוגר, סגור לבית להכניסו – יש  דרך  עוד הפסולת,

חריפים מרפא סמי יקחו  ה 'זכרים' מיצרו , האדם רפואת לענין כיו"ב, החמימות. מתוך  יתרפא ממילא שם החולה 

שאמרו  כמו התורה  עסק  ל :)והוא בו (קידושין מתקיים  התורה ע"י כי תבלין', תורה בראתי הרע, יצר (סוכה 'בראתי

סםנב :) כאותו הוא והרי מתפוצץ ' הוא ברזל ואם נימוח הוא אבן  אם המדרש , לבית משכהו  זה  מנוול  בך פגע 'אם 

הרעות. השפעותיו  כל ואת הרע  היצר את ומכתת המשבר חריף 

בבית, שיהיה החמימות ידי  על  השניה , העצה  את יקיימו הם בתורה, עוסקים  שאינם  הנשים אלו יעקב בית אך

על מהם. הרע  יצר  ויצא הנשים אף יתחממו  כן ידי על  ולאמונה, לתורה בביתם  ואמם אביהם שישפיעו החמימות

הבית  ידי על  הוא המשחית המלאך נגד חיזוקם עיקר כי יעקב  בית אמר דיקא אלא יעקב, בנות אצלם  אמר  לא כן

ולתורתו . לה' הראויה  החמימות את להם יש פנימה שבבית ידי על 

חז "ל דרשת את ביארו אף ג :)כך שמים(קידושין ביראת שבח  שכל  לאביה', נעורים  שבח כל  - אביה בית 'בנעוריה

לקדושה הקשור ולכל שמים ליראת החמימות לזכות אביה, בית לזכות נזקף  זה הרי כשירה, ישראל לבת לה שיש

הבית. כותלי בין האב מכניס  אותה  מעלה , של 

בקודש המשמשים  כל  ידעו אביה בבית כי זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק של  בתו קאפ הרבנית מספרת 

דרך  מונחים היו  עליו הרבי, של  בשולחנו לגעת להם  הותר לא וחדרו הרבי בית את מסדרים  שהם  בשעה אף  כי

הטאביק  והסידור , הגמרא להרחה )קבע  בהם .(טבק לגעת אנוש לבר  ואין הרבי של  רשותו תחת אלו כי - שלו  והסגרי'

מאד חשובה  עסקנות לצורך גדול  ועשיר  נכבד  איש הרבי לבית הוזמן אחת נפש)פעם  בפיקוח ממש  גבל אשר  ,(בענין

ובצורה גדול בכבוד יתקבל  למען האיש , לקראת הרבי שולחן את זה ובכלל הבית את לסדר רצו הבית ובני הגבאים

כשעזב ואכן, הכושר... לשעת  והמתינו  החדר כל  את סידרו  תחילה  הנדרשת... התועלת ממנו שתצא כדי נאותה,

הרבנית  רק מהבית, וברחו  חדשה  מפה פרשו שולחנו  שעל  המפה את והסירו מיהרו רגעים  לכמה החדר את הרבי

בבית נשארה מאד)קאפ במאד והחשיבה כיבדה הרבי כידוע בבית, להישאר חששה  לא נעשה,(היא אשר את וראה החדרה  בחזרו

וועמען... 'פאר ותעצומות בעוז כוחו בכל  זועק  שהוא תוך  קודש , בשרעפי אחוז  ואנה אנה  בחדר מהלך  והחל  נחרד

מענטשען... פאר מענטשען... אדם...)פאר בני בפני להתייפות כדי כן עשו מי נעבוד (לפני לפניו  ופחד... ביראה נעבוד לפניו

בעקיטשע משם הוציא הבגדים, לארונות הרבי מיהר  הבית, שערי על  האיש  דפק  דקות כמה  אחר ופחד...' ביראה

מענטשען.(מעיל) פאר פעולות לעשות אין כי האיש , לפני הדלת  את פתח וכך לבשו  צבעו, כל  איבד שכבר נושן ישן

ואיננה מעשה , אותו מאז  תמימות שנים כשישים  לה שזה  עד נשמתה  בעמקי נחרט זה  מעשה כי הרבנית מוסיפה
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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'לא,

æ"àéøä åðéáø áúë øáëååé÷ñôá ,íéðåùàøä åðéúåáøî ãçà)

(á úåà â"ä ã"ô íéøãð úëñîìïî íéìåç øå÷éá ,ì"äæá

äøåúä
לב

øîàðù ,(èë æè øáãîá)ã÷ôé íãà ìë úãå÷ôå'

'íäéìò(:èì íéøãðî åøå÷îå)äìåçä ééçù àéä äìåãâ äåöîå ,

åá ïééåìúלגìòù ãåòå ,åéìåçî ì÷éî øå÷éáä éãé ìòù ,

åúåà ïé÷æçîå åúàåôø ìò åúåà ïéöòéî øå÷éáä éãé

äéçéù åì ïéîøåâå åúòã ïéáùééîåלדïéàå ùøåã ïéà íàå ,

ïéîøåâå åéìåçá ãéáëîå íîòúùî àåäù íéîòô ù÷áî

.'íéîã éëôåùë ïä éøäå úåîéù åì

ø"äéåúôåðî úåòèì ,íééãé éúùá äøåúä ìá÷ì äëðù

.åøåàì äøäîá åðìåë äëæðå ,äøåúä åéæ óåö

פאר ומעשים פעולות עשיית בגנות ללמוד  לנו שיש  מה מלבד והנה מענטשען. פאר פעולה  איזה  לעשות מסוגלת 

ההנהגה את עליהם  שהמאיס עד הבית, לבני  חייו משנת את  הרבי הנחיל  כיצד ללמדנו כדי הרבה בו יש  מענטשען,

עולם לזכרון חוצה שפרצה בו  הבוערת האש  את לראות להם  היה  ודי ודיבורים, דרשות כל ללא – עליו  המאוסה 

מכן. ויותר  שנה  לשישים

זי"ע ,לא . 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

- ילכו דורשים חז "ל  ואמר, והוסיף לשלום, ממנו להיפרד מיהרתי הבריאות בקו אינו שהרב וראיתי היות הבארון 

מפאת  הן ביקורו  בעצם עליו ומקשה  מכביד  החולה את שהמבקר לפעמים כי חז "ל  בזה  ומרמזים  חולים, ביקור  זה

ה'ילכו', את לקיים האדם על  מצוה  כזה במקרה  וכדו' הירוד  במצבו  שיראוהו  רוצה  אינו שהחולה  משום והן חולשתו

על ואדרבה החולה , אצל  להתעכב ולא חולים ללכת ביקור מצות מקיים 'ילכו ' הדבריםידי את מקלס  היה סופר  (הכתב

הבארון) של בשמו .ומוסרם

בגמ 'לב . 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

אויביו' בנפש  תתנהו ואל  בארץ  –ג)ואושר  מא וכו '.(תהילים היסורין מן ויחייהו הרע מיצר ישמרהו ה' ,

כמולג. 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 

נחמתני  עצמו החולה ואומר ב' או שעה  עמו ויושב החולה  את לבקר נכנס  אדם לפעמים  כי הזה, הענין רואים אנו 

חליו . מעליו שהקל  רואין ואנו בי נשמתי החזרת נחמתני,

יד לד . 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

זה כל  בו, שישמח מי לפניו ולעמוד לשמשו ויבחרו חבורתו , וכל  הוא - מהם עליהם ויצחק דעתו  את שיסיחו

חולי'. בכל  מחוייב

דורש שהוא האדם  עם  השיחה כלומר, ביותר, הראוי וזה לו, נאה שיחתו  אשר עם ישוחח  'החולה שם כתב עוד

לב מרחיב זה  כל  כי מחשבותיו, דרכי קלות השנון שכלו  בכלל הן והמנעימים , המעדנים  דבוריו בכלל הן בשיחתו,

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
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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 
 '", ועוד, הרי מפורש בפסוק ששמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים?   וכו

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 

ה,   מחובר לאנשי רשע ועוברי עבירה, נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' )מכות
 א( שהנטפל לעוברי עבירה נענש כמותם.

והנה יתרו כבר זנח מזמן את הע"ז, ועשה תשובה. אבל כעת בקריעת ים סוף 
עליהם. ומזה   –נתחדש לו מדתו של הקב"ה, מדה כנגד מדה, בדבר אשר זדו  

הבין שגם תשובתו הוא, צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'. וכיוון שחטא 
קן את עצמו ב'עצה טובה'. ואכן החליט בדעתו שבאם  ב'עצה רעה' צריך לת

עצה  ישיאם  מושבו,  מקום  דרך  ישראל  בני  שיעברו  יתגלגל  הימים  מן  ביום 
בני ישראל כדי להשיאם   ולהגיע אל  טובה. אבל לא מצא שום חיוב לטרוח 

 עצה טובה, ובפרט כשהם נמצאים במדבר רחוק ממקום ישוב. 
נעקר לאחר זמן מועט, שמע שבאו עמלק להי ועמלק הרי  לחם עם ישראל, 

וחומר  קל  נשא  ואז  ישראל,  להילחם עם  בכדי  ממקומו  ארבע מאות פרסה 
בעצמו, אם בשביל להרע כך, להיטיב לא כ"ש. וזהו אומרו מה שמועה "שמע 

ים סוף"   שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה   –ובא", ומתרץ: "קריעת 
הבין שהוא שמזה  "ומלחמת עמלק"  בני   כנגד מדה,  ולבוא אל  צריך לטרוח 

           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
הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא   משה". שואל החת"ס  והאיש  שנאמר  משה  זה

רש"י להביא  ועוד, למה בחר  האיש",  לשבת את  משה  "ויואל  כדכתיב  איש 
 דוקא את פסוק זה, הרי מצינו לפניו בפרשת כי תשא "והאיש משה"? 

ומתרץ, שאכן ההוכחה שמשה השתחווה הוא לא ממה שכתוב "והאיש" על  
ם כן, במצב כזה שמצד משה, אלא בתוכן הפסוק: "והאיש משה עניו מאוד", א

אחד ניצב יתרו שהוא חותן משה ומצד שני נצב משה רבן של ישראל, מי יכנע 
לך   תדע  ומתרץ,  מי",  כלפי  השתחווה  מי  יודע  "איני  רש"י  אומר  מי?  לפני 
 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
רבי  כשהיה   שם  פרץ ,  מיין  נהר  שעל  בפרנקפורט  רב  אביש  אברהם  הגה"ק 

 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
פעם המרפא   ראטשילד  זאב  שמעון  הברון  החסיד  הרב  כשהיה  בעיירת 

 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 
חולים", ולמה   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, 
 שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע...  כיוון

 )הגרי"ח זוננפלד(  
 )יח, כא(  בצע שנאי אמת  אנשי אלקים  יראי חיל אנשי העם  מכל תחזה ואתה 

וכו'. יש להתבונן בפרשה זו, שהנה יתרו אמר   –וברש"י, אנשי חיל   עשירים 
 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  ויתן  ישראל  מכל
 נעלמו כל הדרישות הנוספות של יתרו?אמר, מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן 

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. 
מותרת לכן   והכניסה  גדולה  אסיפה  שעושה  והכריז  הלך  משה,  התחכם 

כסף  לתרום  צריך  שכנראה  הבינו  מזה,  ששמעו  האנשים  בלבד.  לעשירים 
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  אשר אמר" והאיך? "ויבחר  כל תב, שמשה "עשה את  זה מה שכ

                             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
 )'מושב זקנים' לבעלי התוספות( 

 

  מאוצרות המגידים 
ים למשה ולישראל קוישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אל

 .עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים 
רש"י  ומלחמת   סוף  ים  קריעת,  ובא  שמע  שמועה  מה.  יתרו  וישמע  –  כותב 

 .עמלק
מ הערבותינו  הפרשהרה  עירים  היה    –בתחילת  מזכירה שיתרו  התורה  למה 

אדם שהוא גר ,כתינוק   ...כהן מדין? לא נוהגים להזכיר לגר עוונות ראשונים
במדין  –שנולד   כהן  היה  שהוא  לו  להזכיר  צריך  למה   ?אז 

  – ם למשה ולישראלאלקי וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה  
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צריך הזה?   למה אתה  יש במידע  איזה תועלת  במדין,  כהן  לנו שהוא   להגיד 
שואלים שרבותינו  השאלה  בספר    ...זה  יעקבוראיתי  כמה בו  שארית  עוד 

 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
הסיבה?  מה  גרים,  מקבלים  לא  שלמה  ובימי  דוד   בימי 

הרבה   דוד  שבימי  משום  רבותינו,  מעם  האומרים  שפחדו  מהפחד  תגיירו 
וכמו שכתוב במגילת אסתר  ..ישראל ונצח בהם,    {יז  ח,}. דוד ערך מלחמות 

עליהם היהודים  פחד  נפל  כי  מתיהדים  הארץ  מעמי   .  "...ורבים 
,כיון שכבר הגיעו להכרה שהקב"ה ברא את  אז זה לא בגלל שהם   התייהדו 

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. 

מלחמות, הזמן היפה ביותר בימי שלמה לא היו    –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.
 , של שלמה המלך הייתה הלבנה בשלמות, שבתקופתו  חז"ל אומרים במדרש

ולכן לא מקבלים גרים בימי שלמה כיון שזה לא מוכח שאלו גרי צדק, שבאמת  
 .באו מתוך אמונה בהקב"ה

'סל קליטה'    ,הם התגיירו ה' עם ישראל   –כיון שהם רצו בשפה שלנו,  ברוך 
י לכן לא מקבלים גרים בימ  –במצב טוב, אפשר לקבל אוטו , מוצרי חשמל וכו'  

 שלמה.
איך יכל להיות ששלמה המלך גייר את בת פרעה?    ,אם ככה  -  נשאלת השאלה

גרים בימי שלמה, אז למה הוא  נישא לבת פרעה, אם לא מקבלים  הרי הוא 
פרעה בת  את  בסוף?  ,קיבל  איתה  התחתן  הוא  אלא,  רק,   ולא 

פשוטה אלה   –  התשובה  על  מדובר  שלמה,  בימי  גרים  מקבלים  שלא  מה 
 שלו  ילכלכהמעמד  הברוך ה'  ...  , אבל אחד שהמעמד שלו טוב  שרוצים הטבות

ההטבות את  לקבל  ייגש  לא  הוא  הוא  טוב,  רב...  בכסף   ... משתכר 
זה  את  צריך  לא  הוא  הג  ,אם  ממילא  אמתיאז  גיור  היא  שלו   ... רות 

, היא התגיירה כי רצתה להתגייר , היא לא   בת פרעה אין לה בעיה כלכלית 
כל   את  שלמה.   –ההטבות  צריכה  קיבלה   לכן 

דע לך, יתרו היה במצב כלכלי טוב,   ...וישמע יתרו כהן מדין  -אומרת התורה
ישראל להידבק בעם  בא  לא  יש  ,  הוא  ישראל  כל אחד כיון ששמע שלעם   ,

ושהקב"ה נתן להם ביזת מצרים ועוד ביזת הים ועם    ...חמורים לוביםתשעים  
 ...ישראל מלא בכסף
ולכמרים שם לא חסר כסף,  יש להם הכל בשפע , אז זאת   ,הוא היה כהן מדין

 רות אמת ולכן התורה אומרת שהיה כהן מדין . יהייתה ג
שסיפר:  בדחן  איזה  שם  היה  אז  ברכות...  בשבע  פעם   הייתי 
רצה  לא  הוא  אבל  חופש...  לשבועיים  לנסוע  שרצה  אחד,  כומר  איזה  היה 

ראשון,   יום  כל  מכניס  זה  העסק..."חבל  את  יורו..." לסגור  אלפי   כמה 
כל   את  לו  יגנוב  הוא  אחר,  כומר  פה  יכניס  הוא  שאם  אמר,  הוא  בקיצור, 
 ... היהודים"  של  הרב  את  יביא  "אני  טוב  הכי  הפתרון   "הלקוחות"... 

תקשיב, כל יום ראשון   – הביא את הרב, והתחיל להסביר לו איך העסק עובד  
 .. ואני גובה כסף ... באים להתפלל פה... הם מתוודעים על כל החטאים שעשו.

 כמה זה על כל עבירה ? 
אני ייתן לך תעריפון עבירות... ואם לא תמצא את העבירה שם, תתקשר אליי,  

בתעריפון   מופיעות  של  חדשות"  "יצירות  יש  לפעמים  לך...  יגיד   ☺אני 
ניכנס  הרב  לחופשה...  טס  הוא  החדר...  של  המפתחות  את  לו  נותן  הכומר 

על   ראשון...  יום  ...לחדר  ראשון  פציינט  מגיע  הנה  וחצי,  שמונה   הבוקר, 
 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

.. כמה זה עולה מרגיש לא נעים ...אני מוכן לתרום , אם תכפר לי העוון הזה.
 ??? 

 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...  
 מכה... אבל לא תמיד...-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

לי  ניקובים... כל פעם שתגנוב חור.... במקום לשלם  יורו... אני   3000, תעשה 
 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 

 לך הרבה ?קורה 
 פעם בחודש לפחות...

במקום  ניקובים...  עשרים  עם  כרטיסיה  חדש...  משהו  עכשיו  לנו  יש  תראה 
 מנקב...  -יורו... עושה עבירה 1500יורו... עכשיו במבצע  3000לשלם 

 יאאלה תביא...
 וככה עם כל "לקוח"...

החופשה...   של  ההוצאות  את  לכסות  מחפש  הכומר...  חוזר  שבועיים  אחרי 
 ישב על הכיסא... אף פציינט לא ניכנס !מתי

נכנס לכנסיה ... הוא קולט את הגנב... "מה איתך ? הרי אתה גנב... מה קרה לא  
 באת היום להתוודות ?!" 

אדוני, אני מסודר לשנה הקרובה ! היהודי מכר לי כרטיסיה... אני לא מפסיק 
 לנקב ! 

לעצמו   הכומר  חשבתי    –אמר  כי  כומר,  להכניס  רציתי  את  לא  לי  שיקח 
 ☺המשרה ... בא היהודי וגנב לי את העבירות לחמש שנים קדימה ! 

יתרו בא להתגייר לשם שמים... הוא   –  וישמע יתרו כהן מדין חתן משהבקיצור  
לא חיפש את כל הכסף שיש לעם ישראל... לא חסר לו כסף, יש לו בשפע... 

היה שהוא  התורה,  אומרת  ולכן  אמת,  גירות  היתה  הגירות  מדין  אז   . כהן 
 

את      היות והוא בא להתגייר , בא משה רבינו ומספר לו  -  לב העברי בא הספר  
 ... למה ? ה'  כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם

  מה    לו  אומריםגר שבא להתגייר    –(    מז, א  כי הגמרא אומרת )מסכת יבמות
 סחופים   דחופים  דוויים הזה  בזמן  שישראל יודע  אתה  אי  להתגייר  שבאת  ראית

תמיד   עליהם  באין  ויסורין  ומטורפין ישראל  עם  של  שהמצב  יחשוב  שלא 
המעלה  -מזהיר ברום  שנמצאים  ,פעמים  ומורדות  עליות  ולפעמים   ,יש 

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? 

לו'   'הולך  ישראל  כנגד עמלק    -עם  נלחמו  הים,  בקע להם את  כל    –הקב"ה 
נפלו ישראל  ...העמלקים  עם  המקסימלי של  המצב  שזה  יחשוב  הוא   ... עוד 

עם ישראל   –  את כל התלאה אשר מצאתם בדרךלא , תדע לך      -לו  ים  אומר
 רות.ירו תלאות  , ב"ה עד שהגיעו לכאן לקח להם זמן, גם זה חלק של הגעב

 )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  השני’,  ‘ושם  ולא  האחד’.  ושם  האחד..  ‘שם  פעמים  ב’  שכתוב  מה 
בקומה  שוים  ‘שהיו  במדרש  י”א  עוד  שקולים’.  ששניהם  ‘ללמד  במדרש 
במראה ובחכמה’. ובספרי החינוך כתוב שהפסוק בא ללמדנו איך לחנך את  
הילדים, שלא לראות בן אחד כ’אחד’ והשני כ’שני’ והשלישי כ’שלישי’ אלא  

ילד זצ”ל   כל  פינקוס  שמשון  מרבי  שמעתי  וכך  אחד.  אחד  אחד  הוא  וילד 
אבי בעזרי’, אני קורא לבני השני ‘האחד’    אלקי   שפירש ‘ושם האחד אליעזר כי  

כי גם אני ‘בן יחיד’ אצל הקב”ה שהוא תמיד עומד בעזרי כבן יחיד. לא אמר 
שון יחיד ‘בעזרינו’ לשון רבים אלא ‘בעזרי’ לשון יחיד. וכל אחד יכול לומר ל

‘אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא’. ולכן ‘שם האחד אליעזר’ ולא שם השני 
אליעזר, שאנו צריכים להדבק במדותיו של הקב”ה, כמו שהוא מתייחס לכל 

 יהודי כבן יחיד כך אנו מתייחסים לכל ילד כבן יחיד.  
שמעתי מהרה”ג רבי זונדל קרויזר כאור החמה מזהיר זצ”ל שהוא התבונן שיש 

והילדים  כ מופלגים,  חכמים  תלמידי  הם  הראשונים  שהילדים  משפחות  מה 
האחרונים פוחתים והולכים, וחשב שזהו לטעם חסרון התפילה, כי כשנותנים 
לאדם רשימה של עשרות שמות להתפלל, איכות התפילה יורד ופוחת מאחד  
הוא  אדם  הרי  בנים,  עשר  לו  ויש  קדוש  למקום  נוסע  כשאדם  למשל  לשני. 

בתפילה מוגבל   מתחיל  הוא  להתפלל  מתחיל  כשהוא  אוזלים,  נפשו  וכחות 
ועל השני פחות וכו’. וכן בענין הזמן, כי כשהיה לו ילד אחד   חזקה על הראשון

הנפש  כחות  נתחלקים  בנים  שני  לו  כשיש  הבן,  זה  על  בתפילה  מרבה  היה 
ונמצא  לשלוש,  מתחלק  שלישי  ילד  כשנולד  הבנים,  שני  בין  בתפילה 

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  וכו’.  הרי שכשיש לה שני בנים צריכה להתפלל חצי שעה 

ות’ אלא חיוב ההורים על הבנים. כמ”ש רבי שמעון ממגנצא בפיוט אינן ‘מותר
אמך   ואת  אביך  את  כבד  של  בדיבור  והזכיר  הדברות,  עשרת  על  דשבועות 
ותחנונים  תפילות  הרבה  עליך  והתפללו  אותך  וגידלו  אותך  הולידו  שהם 
הוא  הבן  על  האב  ממצות  שאחד  הרי  ואימך.  אביך  לכבד  עליך  ממילא 

ם הבנים האחרונים שהם נולדו בסוף השורה? כך מלמד  התפילות. ומה אשמי
אותנו משה רבינו ‘ושם האחד אליעזר’ כשהתפלל על הבן השני התייחס אליו 

 כבן יחיד. כך יש להתייחס לכל ילד וילד בגשמי וברוחני.   



 

 ג 

זונדל שכדאי לשנות את סדר התפילה על הילדים,   עוד עצה שמעתי מרבי 
האחרו  עד  מהראשון  להתחיל  הראשון, פעם  עד  מהאחרון  להתחיל  פעם  ן, 

יתחיל  שתמיד  נמצא  שכך  מטה,  כלפי  ופעם  מעלה  כלפי  מהאמצע  ופעם 
להתפלל בחמימות הלב על כל אחד ואחד מהילדים. וראיה לדבר שבתוה”ק 
הוזכרו י”ב שבטי י”ה שש עשרה פעמים, ובכל פעם נכתבו בסדר שונה, ללמדך  

קב אבינו על בניו היו לו כמה וכמה סדר התפילות, כפי הנראה גם כשהתפלל יע
אופנים פעם התחיל מראובן פעם מיוסף פעם מבנימין. ואם אמרו חז”ל ‘לעולם  
אל ישנה אדם בן בין הבנים’ אינו אלא רק לגבי בגדים וכתונת אלא גם לגבי 
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. 

מקיימים צריכה   כך  האמא  כמה  ללמדנו  ‘השני’,  ולא  אליעזר’  האחד  ‘ושם 
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
 תשמעו מה שאומר האלשיך הק': 

יתרו חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב    –"וישמע יתרו"  
מחמתו  "יתר", שהוסיפו  להיות  זכה  והגיע למדבר להתגייר, אח"כ  הכל  את 

"יתרו"   –"ואתה תחזה", לאחר זאת התעלה עוד ועוד    -פרשה אחת בתורה  
תחבר עם משה רבינו, כך העפיל שהוסיפו אות אחת לשמו, היה זה כאשר ה

 לדרגות גבוהות ולפסגה כזו. 
מדין"   מ"כהן  הגיע  וכוכביהם    – ואיך  רום  לשמי  לעלות  המדרגה,    – משפל 

 להיות "יתרו חותן משה". געוואלד, איך יכול להתרומם עד כדי כך? 
הוא   –אומרת לנו התורה: אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך  

  – י "וישמע", היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, ושומע עשה זאת על יד
אוי, הוא זוכה, ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין", כדי לחדד  
בכח  רמא  לאיגרא  הגיע  עמיקתא  שמבירא  יתרו,  של  השטייגען  גודל  את 

 "וישמע יתרו".  –השמיעה שלו 
והול מעוררים  דברים  מיני  כל  שומעים  העולם  שמע אנשי  יתרו  הלאה.  כים 

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? 
 עוואלדיג. כי הוא היה דבוק לצדיק, כך אומר האלשיך הק'. ג

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". 

כלום. המשיך    הם לא שמעו. צפצף שנית. צפצף שלישית והם עומדים כאילו
"שמענו...   בקול:  וצעק  הסתובב  כבר  הבחורים  שאחד  עד  עוד  לצפצץ 

 שמענו"... 
  – הנהג חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעק: "אם שמעת  

 תזוז!!..."
 תזוז!"... –אתם מבינים? "אם שמעת  

אומות העולם שמעו את הצפצופים, "שמענו"... אבל לא כך שמע יתרו. הוא 
 ע ממקומו. שמע ונ

מגידים,   ממוכיחים,  שומעים  או  התעוררות,  דברי  בספרים  רואים  אנשים 
 זוכה!.  –דרשנים. שומעים רבות, אבל מי שבאמת שומע 

 הבה ונסביר היטב: 
 רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק".

ממלחמת  בהרבה  גדול  נס  היה  סוף  ים  שקריעת  ספק  אין  ידועה,  השאלה 
לק, נס נגד הטבע ממש הים נגזר, וכל הניסים. לעומת מלחמת עמלק שנכון עמ

המלחמה  זאת,  בכל  אבל  וכו'"  ישראל  וגבר  ידו  את  משה  ירים  ש"כאשר 
התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם כן השאלה, אם יתרו שמע על קריאת ים  

 סוף, מה צורך יש בתוספת של מלחמת עמלק? 
פלאי זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  צורת   ביאר  את  לגלות  באים  חז"ל  פלאים: 

 השמיעה שלו, לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע. 
ומלחמת  ים סוף  נסים בנפרד, אלא שמע על קריאת  יתרו לא שמע על שני 
עמלק גם יחד. הוא התבונן במה שמתרחש בעולם. כאשר היתה קריעת ים  

ה אחז  תסוף  חיל  ירגזו  עמים  "שמעו  העולם:  אומות  בראשי  סערה  עוררה 
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 

 הילחם עם ישראל?! בא ל
 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  

 שומע תוכחות. 
יוצא  וברוך!"  חזק  רבה,  "תודה  מפטיר:  השומע  מוסר לפעמים  אחרי שיחת 

 והולך הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה.
ה שמספרים מעשהל'ה ]מעשיה[. היה פעם יהודי עולה חדש  אתם יודעים מ

שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ 
 לא היה שלו.

חלף שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברו: "ר' יהודי, שבת 
שו, היום! האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקד 

שמור את יום השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת,  
לא   תגנוב,  לא  שלך:  לא  האילנות  הרי  השבת  חילול  ומלבד  עבירות,  הרבה 
תגזול. אתה גם אוכל את התאנים ככה, בלי לבדוק, זו סכנת תולעים, שרצים 

 איסורים על גבי איסורים..." –
הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא כך, העניק לו דרשה שלימה של "

 חזר שוב בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם. 
לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר: "כמה מיוחד כאן בארץ הקודש, בחו"ל 
ברוך  וגם  מתוקות,  אפשר לאכול תאנים  כאן  ב"ה,  לנו דברים כאלו.  היו  לא 

 ברי תורה..." השם, לשמוע בנתיים פסוקים וד
"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.
נזקק להליכות  זכותו תגן עלינו, לצורך בריאותו  כי החזון איש  יודעים  אתם 
קועות מידי יום ביומו. אפשר לתאר מה הוא עשה בהליכה, לא מה שאנחנו  

 עושים... 
הוי  בחו"ל,  מגוריו  מימי  עוד  ימיו.  כל  וחלש  חולה  היה  איש  שהחזון  יצויין 

כו שהוא  וראה  התלמידים  אחד  איליו  נכנס  שפעם  של עובדה  בדף  תב 
החידושי תורה שלו: "ואין הספר תחת ידי". שאל התלמיד: "רב'ה, הנה אני  
לא   אבל  כן,  "בארון  איש:  החזון  לו  אמר  בארון?!",  פה  נמצא  שהספר  רואה 
החולשה  מבהיל  מהארון",  הספר  את  ליטול  לקום  כח  לי  אין  כי  ידי...  תחת 

 החזון איש.  – צמח ונהיה גדול מאוד –שהיתה לו, ועמה 
המלוה,  עם  הלך  מרפואותו. פעם אחת, כאשר  חלק  היתה  ההליכה  כאמור, 
"היכן   ושאל:  הראש  הרים לפתע את  גן.  רמת  והגיעו עד  והלך,  שתק  שתק, 

 אנחנו נמצאים?" והמלוה השיב: "אנחנו ברמת גן". 
 אמר החזון איש. –"אוי, כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן..." 

פסע בשולי העיר, הגיע מולם יהודי נ"ל[, כאשר  פעם אחת ]כפי שסיפרה ה
המטייל  זקן  יהודי  לפניו  שראה  מצוות[  ]שומר  פנסיונר  רחוב,  אותו  תושב 
במקום מידי יום, ניגש אל החזון איש ואמר לו: "מדוע אתה מסתובב סתם ככה 
זו לא הדרך, לא ראוי לאדם להסתובב סתם   ברחובות? אין לך מה לעשות? 

 ככה". 
ן איש" הגיע שוב, והיהודי, שהתגורר במקום, המתין במרפסת  למחרת ה,חזו

 ביתו לראות אם הזקן יבא שוב. והנה באמת רואה אותו שוב.
ידר מביתו לרחוב והתחיל לדבר בקול צעקה: "אמרתי לך כבר אתמול, ומדוע 
אתה לא שומע! אמרתי לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע 

 שות בחיים?!" היום, האם אין לך מה לע
ה"חזון איש" הקשיב ואמר לו: "ר' איד, תגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה רצונך 

 שאעשה, תסביר לי מה כוונתך? 
 "מה אני רוצה? שתשב ותגיד תהילים ]במקום לטייל סתם[!...

 הם נפרדו. ה"חזון איש" שב לבתו. למחרת, כמובן לא הלך באותו כיוון... 
ב'בני   – י היה זקוק לישועה, ושמע כי לא רחוק אחרי תקופה קצרה אותו יהוד

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. 

מה   לשם  לחלוטין  שכח  כבר  "רב'ה,  הוא  רחמים:  לבקש  רק  והתחיל  הגיע, 
חשבתי   הרב.  שזה  ידעתי  לא  לי,  יסלח  סתםשהרבי  פוגש  יהודי   שאני 

המסתובב לו, אני מבקש מחילה סליחה וכפרה, רבי, ברחמנות, תסלח לי! לא  
 ידעתי!" 

 התחנן על נפשו.
אמר לו ה"חזון איש": מדוע אסלח לך? על מה אסלח? אתה אמרת דבר טוב 

 לי, מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים.  מאוד, האמן
 זה טוב מאוד, אמרת דבר הגון".

איש   החזון  רבותי?  שומעים  אתם  אי!  תהילים'  אי  תגיד  'לך  מיהודי  שומע 
לעצמו   שאם    –וחושב  איש  לחזון  לו  ברור  אם  וגם  לא?  למה  טוב,  דבר  זה 

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  

 של מקום שייאמרו לו עתה המילים הללו[



 

 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".
יג יא,  )דברים  נאמר  זאת,  מצותי...  -לעומת  אל  "והיה אם שמע תשמעו  יד( 

 דגנך ותירשך ויצהרך". ואספתונתתי מטר ארצכם בעתו... 
אם ישראל ישרתו את עצמם או    -כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה  

 שאומות העולם יעשו זאת? 
מתרצת הגמרא )ברכות לה ע"ב(: כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן כשאין 

. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים עושים רצונו של מקום
 ורעו צאנם", אך כשלא יעשו כן, הם עצמם יאלצו לעבוד. 

ומקשים התוספות, וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך", אין ישראל  
אל   תשמעו  שמע  אם  "והיה  מדגיש:  הכתוב  הלא  מקום?  של  רצונו  עושים 

 מצויים במצב טוב מאד!  מצותי". ומכאן נראה, שלכאורה, ישראל
אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים 

 אין הם זוכים לשרות אומות העולם.  -זאת בצורה המושלמת ביותר 
הפסוק  על  הכהן"  צבי  "לקוטי  דרש  לעיל,  הבאור  דרך  על  לכך,  נאה  רמז 

 שלפנינו: 
השבת לקדשו"   יום  שב   - "זכור את  כן אדם שהוא שומר  אינו עושה  ת, אך 

ועשית כל מלאכתך". הוא עצמו  ימים תעבד  בצורה מושלמת, סופו "ששת 
 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  

לא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו עשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך", א
 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 
לעשות  צריכים  אינם  הם  ההגיון  גדרי  כל  פי  שעל  במצב  אפילו  שביכולתם, 

 זאת.
מוצפי שליט"א סיפר כי בפרס התגורר יהודי כפרי, שהיה עובד   הרב בן ציון

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. 
לש עיניו  את  נושא  יהודי  אותו  היה  ביומו  יום  של  מדי  "רבונו  ומתחנן:  מים 

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 
עיר  בטהרן,  המתגוררת  אמו  כי  לו  והודיע  נגש  הוא  הרוכב  כשהגיע  לכוונו. 

 הבירה, נפטרה. 
בעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול,  'ש

אולם לקראת ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פירות מן השדה 
 שלו, על מנת לזכות אנשים בברכות לעילוי נשמתה. 

שונים.  סיפורים  וסיפר  תורה  דברי  שאמר  החכם  גם  הגיע  שערך  לסעודה 
 התארגן ולשוב לביתו. לאחר שהסתיים הארוע, פנה ל

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,  
לא חלף זמן רב וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ההמונים. עמד האיש וברך 

ה: "ברוך... שחלק מכבודו לבשר ודם", והמלך שהבחין בכך, עצר את  בכונה רב
 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    - עשרה זהובים?  
שלושים שנה! הוא כרה את אזנו, והמלך שאל: "האם יודע אתה כיצד קראו 

 לאמו של אברהם אבינו?".
אם שם  את  אומר  אם  אקבל  "מה  האיש,  אמר  המלך",  בנוסף - "אדוני  אמו 

 לכך?". 
 "על כל שם עשרה זהובים".

 אמתלאי, ולאם אמו קראו כרנבו".  "ובכן לאמו קראו
 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".

"כאן   ואמר:  היהודי  נענה  הסכים.  והוא  המלך  בעיני  חינו  את  ה'  בפרס נתן 
התגורר לפני שנים רבות רשע מרושע שרצה להרוג את כל העם שלנו, הלא  

 הוא המן הרשע. האם יודע המלך כיצד קראו לאמו?" 

והיהודי  נוספים לתשובה,  זהובים  לו עשרה  והבטיח  ידע להשיב,  לא  המלך 
אשר זה עתה שמע בדרשת החכם בסעודת ה'שלושים' את המידע, אמר מיד: 

 ת עורבתי", ובתמורה לכך קבל עוד עשרה זהובים. "שמה היה אמתלאי ב
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. 
אולי "אד שנים...  אלפי  מלפני  שאלות  כאן  ושואלים  עומדים  אנו  המלך,  וני 

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?".
 גבר חן האיש בעיני המלך. "שאל", מרגע לרגע

שהתגוררה  אמי,  נפטרה  כחודש  "לפני  בענוה,  האיש  נענה  המלך",  "אדוני 
 בטהרן, אולי יודע המלך כיצד קראו לה?!...".

יהודי   יפרנסו  נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם  גם   - מעשה 
 היה: במצבים בלתי הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי", ומעשה שהיה כך 

ולנסות  יהודי אחד מחוסר פרנסה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות 
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: 

וש יקר ערך נגנב. המשטרה בארמון המלך ארעה פריצה לכספת הגדולה ורכ
מגיד  של  שמעו  אשר  מי,  ואי  הגנבים,  עקבות  את  למצוא  הצליחה  לא 

 העתידות היהודי הגיע לאזניו, המליץ עליו בחום.
את   למצוא  כדי  שביכלתו  כל  לעשות  לו  והורה  אישי  באופן  לו  קרא  המלך 

מה   הגנבים, ועיניו של היהודי חשכו... מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע
 יגזור עליו המלך כשיאכזב אותו? 

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 

 ב את העולם מתוך הנאה כלשהי... למות, לכל הפחות יעזו
שב הביתה, הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד, ואף 

 חייו עומדים על כף המאזנים, אך לפחות תפוחים ישנם...
"אמא,   קרא:  וכשסיים  הראשון,  התפוח  החליט לאכול את  עוד באותו ערב 

י חלון הבית וניסה אחד גמרתי..." הוא לא הבחין באלמוני שהשתופף מאחור 
לקלוט כל הגה היוצא מפיו. היה זה אחד משודדי הכספת, שנשלח במיוחד 
את   האיש  כששמע  אותם.  לגלות  מצליח  העתידות  מגיד  האם  לבלוש  כדי 

 ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין שאחד מן השודדים ידוע כבר.
נמל  וחיש  מפחד,  רועד  כשהוא  לעצמו  מלמל  אני?",  לא  אם  הוא  מן  "מי  ט 

העתידות  מגיד  את  שמע  שבאזניו  השודדים  לראש  בבהלה  וסיפר  המקום 
 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.

מכריז: "שנים הערב ירד, ומיודענו היהודי מסיים לאכול את התפוח השנים ו
כבר יש". לבוש השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו. "גם אני כבר 

 נתפסתי...", הרהר בבעתה, ורץ לראש השודדים כדי לבשר לו על כך.
עמד   הוא  בעצמו.  העניין  את  לוודא  השודדים  ראש  החליט  השלישי  ביום 

 גמרנו". והאזין מתחת לחלון, והכרזת היהודי לא אחרה לבוא: "שלשה כבר
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.
חבריו,  עם  ישב  בה  הקרובה  בהזדמנות  ההצלחה.  מן  מאד  התפעל  המלך 

 התפאר בפניהם באיש המיוחד שמתגורר בממלכתו. 
התבקש לבוא  העתידות  ומגיד  וננסה אותו", אמרו החברים,  לכאן  לו  "קרא 

 במהירות לארמון. 
והשלישית  להן  ברחו  ציפורים  שתי  ציפורים,  ללכוד  החברים  ניסו  בואו  עד 
נלכדה והושמה בכלוב. כשנכנס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו: "מה 

 אן עד בואך?" עשיו כ
בעלמא   ספורים  להם  לספר  חשש  הוא  אחד.  לרגע  הרהר  ולבסוף   -היהודי 

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 
את ההתפעלות העצומה שיעוררו דבריו, את האמונה  הוא, כמובן לא שער  

 כל, ואת המתנות הנכבדות שקבל מכל הקרואים.-שהוא באמת יודע
פלאי   התרחש אתו מאורע  ושוב  רב  זמן  חלף  הגיע   -לא  הוא  הימים  באחד 

לארמון ובקש לדבר בדחיפות עם המלך. המשרתים סרבו להרשות לו להכנס 
הרח לחדר  עתה  נכנס  המלך  כי  את  ואמרו  ופתח  פנימה  שעט  הוא  אך  צה, 

 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 

 יב האיש, אשר חש כי אלקיו בעזרו."לא אגלה זאת, ויהי מה", הש
 "מדוע הכית אותי ולא אמרת לי לצאת?", התעקש המלך להבין.

התקרה  היתה  וכה  כה  ובין  ולמה,  מדוע  אותי  שואל  היית  אומר,  הייתי  "לו 
 נופלת עליך", תרץ לו האיש, ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו.

אשר רוצה הקב"ה להיטיב עם  כ  -מסים ה"בן איש חי" את ספורו    - הנה כי כן  
אדם, אין האדם זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, אלא  
כל   עליך  "ובאו  שנאמר  וזה  כלום...  הלא  מן  ברוח  פרנסה  הקב"ה  לו  מזמן 
הברכות האלה והשיגך" )דברים כח, ב(, גם אם ימלט האדם מן הברכה, כאשר 

                                                                          מנה לעולם.נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער מ
 )ומתוק האור( 

 
"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם  

אותנו    אלי" הגביה  מאד    -הקב"ה  גבוה  אלי!    -ואשא אתכם!  אתכם  ואביא 
"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  
כי   בין העצים. אמר לו אבא: הזהר מאד לא להתרחק ממני,  ולשחק  לקפוץ 

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
רעיון  במוחו  עולה  ולפתע  ברחוב,  לו  הולך  מישראל  שאדם  לפעמים,  קורה 

 -נפלא ביראת שמים, ליבו מתרגש, או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו  
יודע  ואינו  הצורך?"  די  למדתי  כראוי?  ברכתי  היום?  בכוונה  התפללתי  האם 

קולו של   -ית היא  מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? והסיבה האמית
הדופק  הוא  הקב"ה  של  הקול  כביכול  בקולי"  תשמעו  שמוע  "אם  הקב"ה... 

. 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" 

מפי  ושמעתיה  אמיתית  שהעובדה  ואקדים,  סיפור.  לכם  לספר  מוכרח  אני 
המבוגרים,   וגם  הצעירים,  אתם  אותו,  שהכרת  חושב  אינני  מאד,  גדול  אדם 

 ברוידא. עובדא נוראה וגם נפלאה. רובם לא הכירוהו, הוא התגורר בבתי 
הראשונה.   העולם  מלחמת  בימי  סטוצ'ין,  עיירת  תושב  היה  הוא  כבחור 
הרוסים גייסו אותו לצבא במלחמתם נגד הגרמנים. הם שלחו אותו יחד עם  

 קבוצת בחורים לחזית לא הרחק מהעיירה. 
מעל  מציצים  החיילים  ראשי  בתעלות.  מתחפרים  היו  החיילים  ההם  בימים 

השקים   ומבין  חול,  בשקי  מכוסים  יריה,   -הקרקע  מכונות  או  ברובים  יורים 
 וכדומה. 

צעיר   לא  נוסף,  יהודי  חייל  וליד  בתעלה  עמד  בחור  בשנות   -אותו  יהודי 
ו ללא הרף ול"ע  הארבעים לחייו. כדורי מוות עפו מכל צד. אלפי דורי אויב שרק

שכנו זה, בן הארבעים, נפגע מהאש ונפל. כאשר נפל שדוד, ביקש מהבחור   -
 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 

ה שעת הפוגה, עוד היתה לי לחשוש להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם היית
אפשרות להביאו לבית העלמין בסטוצ'ין, הקרוב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, 

 התותחים יורים, מה אעשה?" הרהר נוגות. 
ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכנת המוות, אזר עוז בנפשו השבורה, ובא לכלל 

ל ויהי  אביאו לקבר ישרא  -החלטה נחושה: "הבטחתי ליהודי, אקיים את דברי  
 מה!".

כיון שהיה בחור גיבור בגופו, גם והתרומם על רגליו נטל את המת ובבת אחת 
מהתעלה   ויצא  רגליו  הרים את  כתפיו,  השמים   -הגביהו על  כיפת  תחת  אל 

בעיצומו של הקרב: החל לרוץ לכיוון העיירה, והנפטר על   -למול אור השמש  
 כתפיו. 

מחנות   בין  חלף  בדרכו  כי  לי,  סיפר  את  הבחור  מכיר  שלא  מי  קוזקים,  של 
המושג, לא יכול לתאר את גודל הסכנה של פגישה איתם. אך משום מה הם 

 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -לא ראו אותו, וכך צעד עם המת 
שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה  -הוא צעד כך בזריזות וברצף 

קדישא  'חברא  מאנשי  אחד  את  פגש  שם  לידיו. לעיר,  הנפטר  את  ומסר   ,'
כשסיים מצוותו תיכף ומיד שב לדרכו רץ בחזרה את כל הדרך, וגם עתה לא 
ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס לחפירה, שב למקומו כאילו לא התרחש דבר. 

רק  והמתים,  החיים  בין  העזו להסתובב  לא  עליו  שפקדו  הרוסיים  )הקצינים 
 ון, לכן לא הבחינו בהעדרו(.בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מז

ע"י  נכבשה  העיר  נוצחו,  סטוצ'ין  של  השליטים  הרוסים  דבר,  של  בסופו 
הגרמנים. הבחור הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטים,  
הגרמנים הכובשים חיפשו אחריו וגייסו אותו לשירותם. לאיזה תפקיד? שומר 

 בהמות. 
לחמה בהמות הינן מצרך יקר )לאכילה(, הזהירו  כיון שהם ידעו, כי בשעת מ

 אותו בשעת קבלת התפקיד: "אם בהמה אחת תחסר, דמך בראשך". 
הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו: "ביום אכלני חרב וקרח בלילה". ויהי  
נקלע  הוא  העיר,  בקרבת  הענקיים  השדות  ברחבי  ברעותו  אחד  בוקר  היום, 

נשמעה קול יריה, והצליח להבחין מרחוק   שנית לעסק עם עניני מתים: באופק
איך חייל נופל תחתיו. הוא לא ראה אדם נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל 

ואיבד את עצמו לדעת. באותו רגע קם והחל לרוץ לעברו לנסות  -יצא לשדה 
האיש.  של  הצלתו  אלא  במחשבותיו  היו  לא  הבהמות  חייו,  את  להציל 

 במסירות נפש. 
ליו הבחין לשמחתו, שהוא עדיין נושם וחי. פשט את כותנו, קרע כאשר הגיע א 

אותה והחל במלאכת חבישה )וסתימת עורקים( כדי להשאירו בחיים. אך לא  
 עלה בידו, לאחר דקות ארוכות החייל מת.

חיילי הצבא. הם ראו   -בעודו מתעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים  
נוסף. מיהרו להקיף אותם כפתו את הבחור   על הקרקע חייל הרוג, ולידו חייל

למוות... לקחו  בו  זה שיירה  מוחלטת שהוא  המעשה( בהבנה  )הצדיק, בעל 
אותו לכלא צבאי. תשמעו, וכעבור שעות בודדות הביאו אותו לבית משפט 

 צבאי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות. 
נפשי כי אדרבה לפני גזר הדין, נתנו לו זכות דיבור הגנה. כמובן הוא התחנן על  

וכו', רק  לי מריבה עמו  ומעולם לא היתה  "רק ביקשתי להצילו! איני מכירו, 
כי  במדבר  קורא  כקול  היו  תחנוניו  להצלתו"  וחשתי  נופל  מישהו  ראיתי 
המשפט שמונה עשרה  בית  הניח על שולחן  הצבא  מטעם  התובע  לעומתו, 

יודעים כי 'עורך   שהוא כן הרג אותו, )כך ממש סיפר לי( אתם  -ראיות לכאורה  
מיום לילה ומלילה יום... בקיצור, פסקו עליו דין מות. העונש   - 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  

שאל אותו ואמר: למה אתה נפחד כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות 
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. 
 שמע, ודיו בכך. כך ראה ו

את   סגרו  מהצינוק.  אותו  סחבו  אותו,  הוציאו  עשרה  שתים  השעה  לקראת 
 עיניו, הובילוהו כברת דרך, לעבר שדה פתוח סמוך לסטוצ'ין.

 העמידוהו ליד קיר, מול כיתת חיילים.
"אחד".  צעק:  הקצין  בדיוק,  עשרה  שתים  על  הצביעו  השעון  מחוגי  כאשר 

לא הספיק להכריז: "שלוש", ומרחוק הגיח שתק שניה וצרח: "שתים!". עוד  
שבידו:  במטפחת  מנופף  כשהוא  רמות  בצעקות  סוס  על  דוהר  חייל  ובא 

 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, 

 שמאבד את נפשו לדעת. הנה נייר". בו כותב 
 כמובן שהסירו את המטפחת מעל פניו, והניחוהו לנפשו. 

הירי   קול  התחלף  כאילו  סטוצ'ין,  בפאתי  יורים  כיתת  מול  שם  אי  ובאופק, 
מצוות  שומרי  ישראל  בחורי  של  הנצחי  קולם  היהודי,  העם  בקול  הרצחני 

הייתם לי סגולה מכל במסירות נפש. הנה לכם )מסיים ר' שלום את סיפורו( "ו
העמים כי לי כל הארץ". שומר ישראל שמור שארית ישראל האומרים שמע 

 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   -י מפיו של בעל העובדה בליל שבת  מעשה ששמעתי בעצמ
 ב"זכרון משה". 

בליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על  
דיברנו איך לכאורה אדם חושב שהוא הפסיד על    "הפסד מצוה כנגד שכרה",

המצוה  השכר    ידי  את  רואה  הוא  של דבר  בסופו  אך  מצוה"שעשה,  .  "שכר 
 ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר מצוה, עוד בעולם הזה. 

 לאחר הדרשה בא לקראתי ושאל: "אולי רוסי?" כלומר האם אני רוסי?.
 "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  
גן עדן כביכול. )הצאר היה אכזר רוצח וכל מה שאתם רוצים,   חצי שנה של 

ר ללא  ולאחריו קמו הסוציאליסטים בראשותו של הנשיא קרינסקי, נתנו לסחו
פלאים   פלאי  רב(.   - הגבלות,  ממון  הרויחו  ובאמת  מכליהם  יצאו  אנשים 

מבוקר עד    -פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. אוהו, סחרתי בזהב ובמרגליות  
 ערב, והרווחתי יפה. 

 בוקר אחד, יצאתי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, בדרכי לבורסה. 
ן רב. כאשר צעדתי כך ברחוב, אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד. היה בה ממו

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 

 כמתי.לביתי להשלים מנין?" הס
נכנסתי אחריו לחצר. הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז כביכול נהיה לי חושך  

 בעינים:
 ארבעה אנשים היו שם. 

"עשירי?!" שאלתי בתמיהה: "אתה אמרת שאני עשירי, והנה אני חמישי, אני  
 הולך! )למה רימתני(" הכרזתי. 

גם אתה   אתה לא תלך!". נעמד בפתח הדלת והתחנן: "כאשר יהיה לך יארצייט
 תתנהג כך...". 

אפשר  מה  נו,  "טוב,  חשבתי:  עליו,  רחמתי  כאלו,  דיבורים  שמעתי  כאשר 
 לעשות, אני כבר כאן, אמתין עד שיהיו עשה אנשים, שיאמר קדש על אביו". 

יצא לחפש. מסתבר שגם לאחרים  רוח. הוא  ישבתי על קצה הכסא, בקוצר 
רה. חשבתי לתומי אמר "עשירי", עד שלאחר כרבע שעה בערך, נאספו עש

שהנה בעוד דקה אני הולך לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הוא 
 החל "הודו"... . 

 "שחרית?!" שאלתי.
 "כן! שחרית!" השיב. חשבתי שאני מתפקע.

לי  יש  יהודי אתה לא הולך,  "ר'  והוא נעמד שוב בפתח הבית:  קמתי לצאת. 
שעה למסחרי, אפסיד כסף, יארצייט של אבא!" התיאשתי והרהרתי: "אאחר 

 למען מצוה עם יהודי וגמרנו". התיישבתי על מקומי.
כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת  
לב   וטוב  שמח  יצאתי  שעשיתי.  מה  על  התחרטתי  לא  כבר  המצוה  לאחר 

ידוע הוא,   כי כלל  -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. 
תקרבתי, כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: כאשר ה

בר רוצחים!,  הבורסה!  בבנין  הורגים  מכאן,  הבוקר   - ח!"  "הסתלק  זה  היה 
הבורסה   לבנין  ראשון  דבר  נכנסו  הם  לגדולה.  עלו  "וכבר   -שהקומוניסטים 

הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי האיש ודחק אותי אחורה.  
 הפניתי ראש ונעלמתי על נפשי".

"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".
בבריאות  ברווחה,  המצוות  ונקיים את  לה',  סגולה  להיות עם  יעזרנו  הקב"ה 
ובחיים ונזכה כולנו לחיים ולשלום, לתשובה שלימה, לגאולה שלימה במהרה  

 בימינו אמן, חזק וברוך
 ( להגיד)

 
 "צופים אמרום"

יט )שמות  ימים"  לשלשת  נכנים  רביעי, "והיו  יום  הוא  ימים,  ג'  לסוף  טו(,   ,
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 

 ן תורה, ומכח מה גזר. משה רבינו עוד לפני מת
 מצאתי בגמרא. -את התשובה כמו את התשובות כולן 

יג ע"ב( שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין   כידוע, אמרו )ערובין 
בדורו של רבי מאיר כמותו. מפני מה לא קבעו הלכה כמותו, מפני שלא ירדו 
מאיר  כרבי  שהלכה  ע"א(  מז  )ערובין  אמרו  שני,  ומצד  דעתו.  לסוף  חבריו 

 בגזרותיו. ולשתי ההלכות טעם אחד, ונסבירו במשל. 
ש כמיקרוסקופ. בקשו חבריו לשתות נניח, שיש אדם שראייתו מופלאה. ממ

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(!" 
אפשר  למיקרוסקופ!  ולא  האדם,  לעין  ניתנה  התורה  כי  כמותו.  הלכה  אין 

 לשתות בלי חשש.
 -מר לחבריו: "אל תשתו, כי אני רואה במים נגיפי מות" אבל אם יא

 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 

מה שאמרו )יבמות יד ע"א( שבית שמאי היו מחודדים יותר, והלכה כבית הלל 
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! 
ר השירים ח, י( זו תורה, ותלמידי זהו שדרשו )פסחים פז ע"א( "אני חומה" )שי

"צפה  לנביא:  שנאמר  וכמו  החומה,  על  מגוננים  שמהם  "כמגדלות"  חכמים 
 נתתיך לבית ישראל" )יחזקאל ג, יז(. 

 -ונזכיר את הסיפור הידוע 
בחודש תמוז תרס"ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר 

ומינסק שבפולין מבקש עזרת אנשי אלישר זצ"ל. הרב רבינוביץ', רב העיר נוב
ירושלים. שני יהודים מנובומינסק העידו שראו חמישה גויים מבצעים מעשה 
משום  בעיר,  הרוחות סוערות  מות.  דין  גזר  נגזר עליהם  רצח. לאור עדותם, 
יפרעו  יומתו  הרוצחים  ואם  שקר,  עלילת  שזו  בטוחים  המוסתים  שהגויים 

א יתפשטו לכל המדינה. שני העדים עלו  פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם ל 
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.
וכינס את עסקני העדה . העדים  הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים, 

אישרו את נכונות הסיפור. במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט. 
בכך העירו עליהם את זעם הגויים, ונאלצו לברוח לארץ ישראל. הם יודעים  
חשש  כאן  שיש  דעתם  חיוו  העסקנים  מתלהט.  והזעם  תוססות  שהרוחות 

 לפיקוח נפש, וראוי להענות לבקשת הרב. 
 "לדעתי, המכתב מזויף!"קם הראשון לציון ואמר: 

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 

 ת לפרעות!" עלילה יהודית, ואם אכן יודו בכך ינתן או
אל   הקאוואס,  האישי,  משרתו  את  שלח  לציון  והראשון  הפתיעה,  הגישה 
זקן  בירושלים שהיה  האשכנזית  העדה  רב  זצ"ל,  רבי שמואל סלאנט  הגאון 
את   בפניו  והציגו  עוררוהו  אך  ישן,  כבר  ותשישותו  זקנותו  מחמת  מופלג. 

החוק אין המברק. אך שמע, והגיב: "לדעתי המברק מזויף. יש להשיב שעל פי  
 החכם באשי מוסמך להתערב בענינים שמחוץ למדינתו". ואכן, כך ענו.

את   שם  ומצאו  מפולין,  העבריים  העיתונים  הגיעו  אחדים  שבועות  כעבור 
הידיעה הבאה: "הודות לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם 

בומינסק,  ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח כביכול על ידי הרב דנו
שהפציר שהעדים יודו בהעדת שקר. אילו היו משתכנעים מהמברק, אין קץ 

 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(! 

 ת( )והגד  

 
 אם אין כלה, אין חתן 

שנינו )מכות כג ע"ב(, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש 
ושמונה   וארבעים  ומאתים  החמה,  ימות  כמנין  לאוין  וחמשה  וששים  מאות 
מצוות עשה כנגד איבריו של אדם. שנאמר )דברים לג, ד(: "תורה צוה לנו משה 

חת עשרה, "אנכי" ו"לא יהיה לך" מורשה", "תורה" בגימטריא שש מאות וא
 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 
עלינו גזרות. אמר להם: לאו "משל למלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו: גזור  

- 
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  
אבקש.  אותה  ה',  מאת  שאלתי  "אחת  תפילה:  נשא  והשתוקק,  ייחל  מהם 
שבתי בבית ה' כל ימי חיי" )תהלים כז, ד(, אבל איזה סיכוי היה לו? כמה מהם 

ומה עם  יהיו ראשי ישיבות, מגידי שיעור ומשגיחים? כמה יהיו דיינים ורבנים?  
כל השאר. לא היו באותם ימים כוללי אברכים. המאושרים זכו בנדוניה הגונה  

 ולכמה שנות 'קעסט', אכילת מזונות על שולחן החותן. ומה הלאה?!
באחד הימים עלה יהודי כפרי לישיבה, מגושם הליכות ומחוספס דיבור. ביקש 

בלשונו.    לשוחח עם ראש הישיבה. מחפש הוא חתן מושלם, 'אתרוג מהודר',
ברוך השם, רכוש רב לו. אחוזה רחבת ידים, עם רפת בקר ודיר עיזים. חלקת 
ירק ועצי פרי, לא חסר דבר. הוא יבנה לחתן אגף בביתו, ירהט ברוחב יד, יקנה  
ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן, עד שהחתן יעלה על  

נו לראות ולהתרשם, ואחר כס רבנות נכבדה. אבל אינו קונה 'חתול בשק'. רצו
ובעל  הליכות  נעים  להיות  שעליו  ומובן,  בלימוד.  שיבחנו  'מבינים'  יביא  כך 

 -מידות טובות 



 

 ז 

ראש הישיבה העביר לנגד עיניו את תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה 
 מושלמת זו. אוכל לשבע ובית מלא ספרים, מה עוד צריך! 

והילל שבחו  הישיבה,  לבחיר  לקרוא  "חכו שלח  ואכן  הגיע,  הלה  סוף.  בלי  ו 
ממתקים וכלו מחמדים", לחצו ידיים והתפתחה שיחה לבבית. שבה את לב  
עלי  נאמנת  ממליץ,  כה  הרב  ואם  צריך!  אני  "כזה  הראשון:  מהרגע  הכפרי 

 - עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר לקבוע תאריך, מתי הוא מגיע" 
כך.   הולך  לא  זה  להרגיע,  נחלץ  הישיבה  נשמע ראש  פגישה,  נקבע  חכה, 

 -רשמים" 
 - "מה פגישה, בשביל מה. הכל מוכן, רק את רשימת הספרים" 

הלהיטות עוררה חשד. מי יודע מה כלול כאן, בעסקת החבילה. ידועים דברי 
הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל )"יערות דבש" ח"א דרוש ה( שאמר, שבעבר 

דע ש"המשיא בתו לעם הארץ היה כל אחד להוט להשיא את בתו לבן תורה. י
לא   הנביאים  ושכל  ע"ב(,  מט  )פסחים  הארי"  לפני  ומניחה  כופתה  כאילו 
ע"ב(.  לד  )ברכות  מנכסיו  ומהנהו  חכם  לתלמיד  בתו  למשיא  אלא  התנבאו 
הגיעו זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד לומדיה, והעשירים בקשו 

נולדו להם בנות כעורות חתנים שיעסקו במסחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא,  
ובעלות מום, ובעל כרחם השיאון לבני תורה, שנאלצו לקחתן תמורת הבטחת 
לבני  משיאים  אינם  בנות  אותן  גם  כעת,  התורה.  על  ושקידתם  מזונותיהם 
תורה. משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק, ובלבד שלא ינשאו לתלמידי 

א הכיתי את בניכם" )ירמיה ב, חכמים. והקדוש ברוך הוא מקונן, כביכול: "לשו
 ל(! 

 -מי יודע, הרהר ראש הישיבה, מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכזו נדיבות 
אולי יש לה רגל מעץ ועין מזכוכית, לב אבן וראש קש. אולי כפופה קומתה  

והלבינו שערותיה. הוא המציע, האחריות עליו: "בראש ובראשונה, בת כמה 
 היא?"

 "מה? לא! אין לי בת"...
 "מה?! לא!!! תסביר, בבקשה!" 

לי  יש  ה' ברכני בעשירות. כל מה שיש לשכני,  "אה, פשוט מאד, הרב מבין, 
ויותר. יש להם פרות, שלי רבות יותר ומפוטמות יותר. עדרי אווזים שלי גדולים  
יותר ושוקלים יותר. יבולי רב יותר ודשן יותר, וביתי רחב ומפואר יותר. ולפתע  

ונעים  מגיע שכני, ומתהדר   ובקי, שקדן  בן תורה חריף  בחתן שהביא לביתו, 
להיות  בלבבם  ומתברכים  בו  מתקנאים  ובאשרו,  בו  סחים  והכל  הליכות. 
כמותו. אמרתי: חוצפה שכזו, לא יקום ולא יהיה. אני נוסע העירה ומביא חתן 

 לתפארת, שישים אותו בצל, יאפיל עליו כליל, יעלה כמה שיעלה!" 
ה מרוב  הכפרי  שאלה: כשהשתנק  להשחיל  הישיבה  ראש  מיהר  תרגשות, 

 "הכל טוב ויפה, אבל מה הוא יעשה אצלך?!" 
פרות,  שם  מסתובבות  לרוב!  מקום  יש  יודע?!  "אני  בכתפיו:  משך  הכפרי 

 מסתובבים אווזים, יסתובב גם חתן"... 
 –נשמע מופקע, נכון?! אין חתן, באין כלה. העיקר, חסר מן הספר 

 ת. כך גם בענין התורה והמצוו
שנשווהו   במרכז,  יהיה  שהקב"ה  מלכותי",  "קבלו  הכל,  וראשית  כל  קודם 
לנגדנו תמיד. ואז, נשאל במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה, 

    עד ל"בית מלא ספרים", וכלה אין, אין כאן כלום!
 )והגדת(         

 מארץ מצרים אשר הוצאתיך  
זה המשכה   ,פרשת משפטים. פרשת משפטיםבע"ה ,בשבוע הבא, נתחיל לקרוא 

מוסיף על עניין   ו   – ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם של 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 נעשה כתוב רק  , שלנו
ת יצא לחפשי יעיכי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבהפרשה 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
ים מבית  ך אשר הוצאתיך מארץ מצראלקי אנכי ה'   { ב כ,}הדיברה הראשונה 

 על המעשה שעשה.    ,וזה הולך ונמכר והולך לעבד ...עבדים
 אחרי שש שנים , הוא עובד ולא רוצה לצאת  , אםמה 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  

 ורוצעים את אזנו הימנית , ועובד אותו עד היובל והולך הביתה.
רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את   - {ב  מסכת קידושין כ"ב, } הגמרא שואלת 

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 

וקנה   כם" והלך זהאלקי  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  
בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי  כי לי בני ישראל עבדים  

והלך זה וקנה אדון   עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים מעבדות לחירות
 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  -אומר ר' יוחנן בן

 ... זה כמו שרשרת פנינים, זה כמו שרשרת של יהלומים ! לכם
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 מקלם ממתי תנאים נותנים קומפלימנטים על הוורט שלהם?! שאלתו של 
יך אשר הוצאתיך מארץ מצרים  קאֽנכי ה' אל -בדיברה הראשונה של הקב"ה 

מבאר הרמב"ן שהדיברה הזאת ,חלוקה  מה זה הדיברה הזאת ?  -  מבית עבדֽים
 :לשניים

 שלב אחד   –  יך אשר הוצאתיך מארץ מצריםקאֽנכי ה' אל
 .שלב שני -  ת עבדֽיםמבי

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

ביום השישי בשעה השביעית של היום, היו שמים וארץ ,  הוא נולד ...מושלם 
 ... 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 ...שאיתם ברא הקב"ה את העולם

 ..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 אור הראה הקב"ה  - כותב המהר"ל
 ...הרגתי לכם את הבכורות

 ביאור נפלא של המהר"ל.... כנגד מה שהקב"ה אמר בעולם, כל מכה ומכה 
אתי את העולם עכשיו אתם יודעים שבר... אחרי יציאת מצרים - אמר הקב"ה

ואני שליט ברוח, בגשם, בשמש, ובכל הבריאה , אני שולט בכל הבריאה, שולט  
 אם אני שולט, אז אני בראתי!! בכל רגע ורגע   דבר  על הכל

 ..הוכח במכת בכורות.  –  ם את השמים ואת הארץאלקי בראשית ברא  -אם ככה 
ר בראתי שמים  אשלא 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 } מבאר אותו–אומר הרמב"ן 

 :  {פסח–מועדים 
ישנם הרבה מצוות שקשורות לענין יציאת  – אומר הרמב"ן  יסוד נפלא ביותר

 ...מצרים
... זכר ליציאת מצרים  –לין הנחת תפי...זכר ליציאת מצרים  –הישיבה בסוכה 

 זכר ליציאת מצרים , אבל שונים הדברים האלה אחד מהשני. –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.   , ז הנחת תפילין זה כנגד זה א
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 

בהמתך וגרך אשר   כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל 
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים   {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  –של מצרים   אז יש חלוקה בענין

 שהוציא אותנו ממצרים מבית עבדים.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
 פלימנטים לעצמו ? ממתי אדם נותן קומ 

מה פירוש הדבר   ,ר' יוחנן בן זכאי מסביר לך ...הוא לא נותן קומפלימנטים לעצמו
 ."להיות עבד"



 

 ח 

 '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 

 לא מילת גנאי .  הוא  , תכשיט 
 !!!   זה התכשיט הכי יפה שיש בעולם , להיות עבד של הקב"ה

התכשיט הכי  , נוימשה רב...   שמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן  קראת לוי
 .'וימת שם משה עבד ה -יפה הוא קרא לו עבד

 זה התכשיט היפה ביותר!  ,  זיון ,אך עבד של הקב"היזה ב , בשר ודם  אצל עבד 
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,  ...חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך כי לוית{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  האלשיך הקדוש הוא 

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...סוהרמגיע ה

 " 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... בא השר הזה
 "?!  לחיות ככה

תנו לנציב שירות בתי הסוהר כמה דולרים   , חבר'ה"אותו שר בקיצור אומר 
במקום  ...בקשתי פשוט שיקלו עליי ...לא ביקשתי שיורידו את הכל  ...שיעזור לי

המשקולות שימו כדור מספוג , במצלמות יראו שיש כדור ,אבל תעשו מפלסטיק 
 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 ...תצאי מהחלום ,גברת  –אמרה לה חמתה 

 ☺ פניו על'  ה ויעבר ץ... 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$אל תדאגי מוכרת יקרה, עד  -אמרה לה אותה כלה 
 ..מצפצף.

ר גיהצה את  בקיצו –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...  ויימיםמצבים מסב
 גברתי , תכשיטים זה אף פעם לא כבד!   -אומרת לה הכלה 

 אז מה כבד?  
 זה כבד! –אתה שם להם אזיקים על הרגלים  –אסירים 

מצוות זה    – כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך אומר 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...אנחנו חיים בדור שהכל סינטטי , הכל צ'יק צ'אק 
להתחייב   , כדי ו מביאים דרך הביתהי , 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' ?
 זה מזונות" ... אהה ברוך ה' מזונות !!!! "כתוב על 

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 לגרגרתיך אומר לנו שלמה המלך 
כמו שאומר ר' יוחנן בן  , שתרוץ  אחריהם כמו תכשיטים ...לך כמו תכשיטאצ

      ...זכאי
 )ברוך שאמר( 

 קולות וברקים 
יצחק   קהילת  בספר  רייטבארד]כתוב  יצחק  רבי  בן  [  המגיד  איצאלע  רבי  בשם 

סיני שהיה רעש גדול, רעמים    הגר”ח מוואלז’ין זצוק”ל. הנה מצאנו במעמד הר 
‘אל   הקב”ה  אמר  תורה  מתן  ובסוף  ויראה.  אימה  רעדה.  והארץ  וערפל,  וברקים 
תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 

ך  תחטאו’. כמו שלימד אותנו הבעש”ט להעלות היראות חיצוניות ליראת השם. א
לכאו’ לזה היה מספיק קולות וברקים מה היה צריך כ”כ הרבה פחדים נוראים שכל  
העולם נשתנה ע”י הרעמים והקולות ביום הקהל, ונתקבצו הגויים אצל בלעם וכו’  
כ”כ  צריך  היה  מה  להבין  וצריך  פחד.  מרוב  נשמתן  יצאתה  וגם  במדרש.  כמ”ש 

 הרבה פחדים באותו יום?  
שחכמי   איצאלע  רבי  הארוך וביאר  בגלותם  ישראל  שבני  יתכן  איך  התבוננו  לב 

עדיין מוסרים נפשם להשי”ת בכל לב ונפש, וכמ”ש רבי יעקב עמדין בסידורו שזהו 
ישראל   ובני  כזה,  ארוך  לגלות  שיצאנו  היתכן  מצרים,  מיציאת  גדול  יותר  נס 
בגשמי   לאבדנו  בקשו  והגויים  ויסורים  צרות  הרבה  כ”כ  ומצוות,  תורה  שומרים 

י, וב”ה אנו נראים בצביוננו וקומתנו ממש כמו במעמד הר סיני, אותם תפילין ורוחנ
ואותם שבת, בתוספת גדרים וסייגים מדרבנן. אע”פ שבקשו להרוג אותנו בכמה  
הצלב   במסעי  אותנו  ועינו  אותה  להרוג  רצו  מאד,  קשות  ברדיפות  אופנים 

ונהר יוכלו לכבות את האהבה,  לא  ות לא ישטפוה. ובאינקווציות, אך מים רבים 
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?  
היה   ושמו  מאד,  מוצלח  תיאטרון  שחקן  שהיה  פשוט  מיהודי  סיפור  ומביא שם 

יח בעשירות גדולה. סוף ימיו היה במדריד בספרד, גם שם היה לו  הולך לפניו והצל
כבוד וגדולה. ולא ידעו העם שהוא יהודי. לאחר שנגזרה הגזרה והיהודים נתגרשו 
מן הימים נתגלו שהוא   מספרד, היה הוא מהאנוסים ולא ידעו על יהדותו. ביום 

לו הון רב שיחליף דתו לנצרות רח ”ל, והוא מנע  יהודי, והתיאתרון בקשו לשלם 
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 
קידוש   על  ונהרג  מיהדותו,  לזוז  רצה  לא  והוא  הדעת,  על  להעלות  אפשר  שאי 

 השם. ה’ יקום דמו. 
הניח תפילין לא דרש”י ולא דרבינו תם, מאיפה קיבל את הכח הנורא יהודי זה לא 

רבי  אך  להסבירו.  אפשר  שאי  פנימי  סוד  שזהו  כתב  התניא  נפשו,  למסור  הזה 
מכל   גדולה  יותר  יראה  וטמון  גנוז  בלבנו  שיש  הנראה  שכפי  מבאר  איצ’אלע 
על  רותחים  מים  מלא  בסיר  אנשים  מכניסים  שהיו  מהאינקווזיטורים,    היראות 
האש והיו יכולים לצאת בכל רגע ממנו ולהמיר הדת, והעדיפו להשאר בתוך הסיר 
מיראות  גדולה  יותר  יראה  יהודי  של  בלבו  שיש  הרי  השם,  קידוש  על  ולהשרף 
מדת   סדר  זהו  כי  האינקוציה,  של  הכלים  בתוך  ואין  אפס  להיות  כאלה,  קשות 

הגדולה שהיראה  שמפחד   היראה  אדם  כמו  הקטנה,  היראה  מדבורה  מבטלת 
ולפתע בא אריה, הוא שוכח יראת הדבורה. כך אם אין אנו מפחדים ממסע הצלב  
והאינקוזיציה הרי שיש בלבנו יראה יותר גדולה מזה. כמ”ש הבעש”ט שמעמד הר  
סיני חקוק בלב כל אחד מישראל, זה הכניס בלבנו יראה גדולה יותר מכל יסורי  

ולות וברקים באופן של יראה גדולה  עולם. כך כפה עלינו ה’ הר כגיגית, והיה שם ק
מזאת  יותר גדולה  יראה  ואכזר לא הצליח לעשות  גוי רשע  נוראה מאד, ששום 
היראה החקוקה בלבנו מיום מתן תורה. והוא מלבד עוצם האהבה שבאותו מעמד,  
בדביקות  יהודי  כל  נושק  דיבור  כל  היה  הדיבור  בשעת  פיהו,  מנשיקות  ישקני 

 עם זאת היה מדת היראה השלימה ביותר.   ואהבה שאין לשער. אך יחד 
ו’ סיון עדיין לא ידעו ישראל שהקב”ה מסכים למשה רבינו   כתב החת”ס שביום 
לדחות המעמד לעוד יום, ובאמת כולם יצאו לעמוד בהר סני, עמדו שם י”ב שעה  
בבוקר  ובמחר  בלילה,  לביתם  הלכו  תורה,  שמעו  ולא  וברקים  קולות  רק  שמעו 

האלקים, וביום ז’ סיון בבוקר ניתנה תורה. לכן נרדמו מרוב   הוציאם משה לקראת 
 אפיסת כוחות שהיום הקודם עמדו כל היום וקבלו מורא גדולה כזאת.  

נמצאנו למדים שיש בכל נפש מישראל גנוז וטמון יראה טמונה מיום מתן תורה,  
וזה  היראות החיצוניות.  כל  מבטל  זה  וקול השופר,  והלפידים  והברקים  הקולות 

לסבול ש לנו  קשה  נמות’,  פן  אלקים  ידבר  ואל  עמנו,  אתה  ‘דבר  למשה  אמרנו 
היראה הזאת. אמר להם משה ‘לבעבור תהיה יראתו על פניכם’ בשנות הגזירות, 
בשנת ה’ אלפים תרנ”ו, ובשנת וכו’, במסע הצלב וכו’, איך יהיה לכם כח לעמוד  

ולה כזאת שיהיה לכם  מול החיות הרוסיים והנאציים, לכן צריך לתת לכם יראה גד
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)   



ַמֲאִמיִנים
ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ

יֹון מס' 417 ּלָ ָנה ט | ּגִ ת ִיְתרֹו תשפ"ב ׁשָ ָרׁשַ ּפָ
ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ָרכֹות ְוָאֵמן ַמע – ּבְ ַנֲעֶנה ְוִנׁשְ

ַמֲעַמד  ַעל  קֹוְרִאים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ֵאּלּו  ְּבַׁשָּבתֹות 
ָהִיינּו  ֶׁשֻּכָּלנּו  ִנְׂשָּגב  ַמֲעָמד  אֹותֹו  ִסיַני,  ַהר 
נֹוְכִחים ּבֹו ְוָרְׁשמֹו ֶנֱחַרת ְּבִנְׁשמֹוֵתינּו ַעד ֶעֶצם 
ַהִּדְּברֹות:  ֵמֲעֶׂשֶרת  ָהִראׁשֹון  ַּבִּדֵּבר  ַהֶּזה.  ַהּיֹום 
ֶׁשֵּיׁש  ְלַהֲאִמין  ִנְצַטּוֵינּו   ,"ֶקיֱא ה'  "ָאֹנִכי 
ׁש  ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג. ִמְצָוה זֹו ִהיא ַאַחת ִמּׁשֵ
ַהִּמְצוֹות  ֵמרֹב  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ַהְּתִמיִדּיֹות,  ַהִּמְצוֹות 
ׁשֹוִנים,  ְּבגֹוְרִמים  אֹו  ְּבָמקֹום  ִּבְזַמן,  ַהְּתלּויֹות 
ֶׁשְּמַהְרֵהר  ֵעת  ּוְבָכל  ְּתִמיִדית.  ִהיא  זֹו  ִמְצָוה 

ָהָאָדם ִּבְמִציאּות ה', ֲהֵרי הּוא ְמַקְּיָמּה. 
ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצָוה זֹו א ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ַהַּמָּתָנה  ֶאת  ִקַּבְלנּו  ְּכֶנְגָּדּה  אּוָלם  ְמֻיֶחֶדת, 
ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ֲהא ִהיא ַמְּתַנת ָהָאֵמן. ֵּכן! ָּכל 
ִעַּקר ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות 
ּוְכִפי  ָהֱאמּוָנה.  ִמְצַות  ִקּיּום  ְלֵׁשם  ִנְתְקָנה 
"ִּכי  ַהֲאִזינּו):  (פר'  ֲעֻמּקֹות'  ַה'ְּמַגֶּלה  ֶׁשָּכַתב 

ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן". 
ַמְדֵרָגה  אֹוָתנּו  ַמֲעָלה  עֹוִנים  ֶׁשָאנּו  'ָאֵמן'  ָּכל 
אֹוָתנּו  ּוְמַחֶּבֶרת  ָהֱאמּוָנה  ְּבַמְדֵרגֹות  נֹוֶסֶפת 
ְלַׁשְרֶׁשֶרת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲחִזיָקה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ְוַעד ַעָּתה. ִאם ָאנּו רֹוִצים ֶׁשֵאׁש 
ֶׁשִהיא  ְּכִפי  ָוַלִיל  יֹום  ְּבִלֵּבנּו  ִּתְבַער  ָהֱאמּוָנה 
ָעֵלינּו  ַהּקֹוְדִמים,  ַהּדֹורֹות  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ָּבֲעָרה 
ֵהם.  ֶׁשִהְקִּפידּו  ְּכִפי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ִיָּתֵכן ִּכי ֶּבֱאֶמת ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא – ְיִריַדת ַהּדֹורֹות 
ִמְתַרֲחׁשֹות  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְּבֶעְרָּכּה  ְוַהְּיִריָדה 

ְּבַמְקִּביל. 
ּכֹוֵתב  ָהַרְמָּב"ן,  ֶׁשל  ַרּבֹו  ָיָקר,  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִּכי 'ָאֵמ"ן' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: "ָאז 
ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ָאנּו  אֹוְמִרים  ֶׁשאֹוָתן  ִנְצַטּוּו"  ִמִּסיַני 
ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת 
ח"א עמ' קיב). ֻעְבָּדה זֹו ְיכֹוָלה ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַרק 
ְּבֶאְמָצעּות ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן נּוַכל ְלַקֵּים 
ִנְצַטּוֵינּו  ֶׁשָעֶליָה  ָהֱאמּוָנה  ִמְצַות  ֶאת  ָּכָראּוי 

ְּבַהר ִסיַני. 
ְּבַׁשָּבת זֹו ֶׁשָּבּה ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ַהְכָרָזָתם ֶׁשל 
ֲאבֹוֵתינּו ְּבַהר ִסיַני: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", ָמה ָראּוי 
ַעל  ַנְקִּפיד  ְוִנְׁשַמע..."  "ַנֲעֶנה  ַנְכִריז:  ָאנּו  ֶׁשַאף 
ּוְבִחּזּוק  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ַהְּבָרכֹות  ְׁשִמיַעת 

ְיסֹודֹות ֱאמּוָנֵתנּו ִנּוַָׁשע ְוִנָּגֵאל ְּבָקרֹוב. 

ְּבִבְרַּכת "ַנֲעֶנה ְוִנְׁשַמע",
ַׁשָּבת ָׁשלֹום!

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ
ָמה ּכָ ְזכּות ַהׁשְ ה ּבִ ֲעִלּיָ

ָהָהר  ִמן  ה'  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ ָהֱאלֹקִים  ֶאל  ָעָלה  ה  "ּומׁשֶ
ָרֵאל"  ִיׂשְ ִלְבֵני  יד  ְוַתּגֵ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  תֹאַמר  ּכֹה  ֵלאמֹר 

(יט ג)

ַרִׁש"י  ָּכַתב  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ֲעִלָּיתֹו  ְלמֹוֵעד  ְּבנֹוֵגַע 
ֲעִלּיֹוָתיו  "ְוָכל  א):  פו  ַׁשָּבת  (ע"פ  ֲאָתר  ַעל 
ד):  לד  (ְׁשמֹות  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָהיּו,  ַּבַהְׁשָּכָמה 
ִסיַני'".  ַהר  ֶאל  ַוַּיַעל  ַבּבֶֹקר  מֶֹׁשה  'ַוַּיְׁשֵּכם 
ְיהֹוֻׁשַע'  ַה'ֶחְלַקת  ַּבַעל  ִמִּביַאֶלא  ָהַרִּבי  ְוָהָיה 
ֲעִלּיֹוָתיו  "ְוָכל  ַרִׁש"י:  ֶׁשל  ֶׁשִּבְלׁשֹונֹו  אֹוֵמר 
ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ֶׁשָּכל  ָלנּו,  ִנְרָמז  ַּבַהְׁשָּכָמה" 
ֶׁשַּיְקִּפיד  לֹו  ֻמְמָלץ  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְתַעּלֹות 
ֶחְלַקת  ת  ('ְקֻדּׁשַ ַהִּמְדָרׁש"  ֵּבית  "ַהְׁשָּכַמת  ַעל 

ְיהֹוֻׁשַע'). 

ָרֵאל  ַמֲעַלת ִיׂשְ
ל ָלׁשֹון ְמרֹוֶמֶמת ִמּכָ

ה  ֵאּלֶ ָקדֹוׁש  ְוגֹוי  ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  "ְוַאּתֶ
ָרֵאל" (יט ו) ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ

ִלְׁשלֹוָׁשה  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשמֹוֶנה  ַהּיֹום'  'ִּבְרַּכת 
ְרָגִלים ִנְפַּתַחת ַּבִּמִּלים: "ַאָּתה בְַחְרָּתנּו ִמָּכל 

ַהְּלׁשֹונֹות".  ִמָּכל  ְורֹוַמְמָּתנּו  ָהַעִּמים... 
"בְַחְרָּתנּו  ַהִּמִּלים  ַמְׁשָמעּות  ִלְכאֹוָרה 
ִמָּכל ָהַעִּמים", ֵזָהה ְלַמְׁשָמעּות ַהִּמִּלים 
ּוַמּדּוַע  ַהְּלׁשֹונֹות",  ִמָּכל  "ְורֹוַמְמָּתנּו 

ָאנּו ּכֹוְפִלים אֹוָתּה? 
ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ר' ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחה: 

ָּדָבר  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ְלַבֵּטא  ַהְּמַבֵּקׁש 
ְּכָלל   ְּבֶדֶר זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְמֻסָּים, 
ָּדָבר  ֵיׁש  ִאם  ַּגם  ְוָלׁשֹון.  ָׂשָפה  ְּבָכל 
ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ָקֶׁשה  ְמֻסֶּיֶמת  ֶׁשְּבָׂשָפה 
ַאֶחֶרת  ָׂשָפה  ִּתָּמֵצא  ָּתִמיד  ַמֲעָלתֹו, 
ְּבצּוָרה  ְלַהְגִּדירֹו  ִיְהֶיה  ִנָּתן  ֶׁשָּבּה 

ֻמְׁשֶלֶמת. 
ֶיְׁשנֹו ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשֶאת עֶֹמק ַמֲעָלתֹו א 
ִנָּתן ְלַהְגִּדיר ְּבׁשּום ָׂשָפה ְוָלׁשֹון, ְוהּוא 
ִמְתַּכּוְִנים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ִיְׂשָרֵאל'.  'ַעם 
ִמָּכל  "ְורֹוַמְמָּתנּו  ַהִּמִּלים:  ְּבתֹוֶסֶפת 
ִהיא  ְוִנְׂשֶּגֶבת  ְּגבֹוָהה  ּכֹה   – ַהְּלׁשֹונֹות" 
ֶׁשְּבׁשּום  ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  רֹוְממּוָתם 
ַהַּמְתִאימֹות  ַהִּמִּלים  ֵאין  ְוָלׁשֹון  ָׂשָפה 
('קֹול  ֵמיָטִבי  ְּבאֶֹפן  ְלַהְגִּדיָרּה  ְּכֵדי 

ִׂשְמָחה' ִלּקּוִטים). 

ִני ּגֹוי'  ּלֹא ָעׂשַ רּוְך ׁשֶ 'ּבָ
רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ

ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ָאנִֹכי 

ית ֲעָבִדים" (כ ב) ִמְצַרִים ִמּבֵ
ֶׁשָאַמר  "ְּבָׁשָעה  הּוא:  ָידּוַע  ְּפִליָאה  ִמְדַרׁש 
ִמָּיד   '...ֶקיֱא ה'  'ָאֹנִכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ָאַמר מֶֹׁשה: 'ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'". 
ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד ֵּפֵרׁש ִמְדָרׁש ֶזה ַעל ִּפי ָמה 
ֶׁשָאנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ב),  מו  (או"ח  ַהָּט"ז  ֶׁשִהְסִּביר 
ְׁשִליָלה  ִּבְלׁשֹון  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ְמָבְרִכים 
 – ִחּיּוב  ִּבְלׁשֹון  ְוא  ּגֹוי",  ָעַׂשִני  "ֶׁשֹּלא   –
"ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל" ִהיא ְלִפי ֶׁש"ּנַֹח לֹו ָלָאָדם 
ב),  יג  (ֵערּוִבין  ִּנְבָרא"  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא 

ּוְלִפיָכ א ָראּוי ְלָבֵר ִּבְלׁשֹון "ֶׁשָעַׂשִני".
ֶׁשֹּלא   ֶׁשִּמָּכ ְלָבֵאר  ַהִּמְדָרׁש  ָּבא  ָּכאן  ַאף 
 ֶקיֱא ה'  "ָאֹנִכי  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
 הֹוֵצאִתי "ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:   ,"...ְּבָראִתי ֲאֶׁשר 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים", ִהִּסיק מֶֹׁשה ֶׁש"ּנַֹח לֹו ָלָאָדם 
ִּבְלׁשֹון   ּוֵבֵר ָּפַתח  ֵּכן  ְוַעל  ִנְבָרא",  ֶׁשֹּלא 
ְׁשִליָלה: "ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" ְוא ִּבְלׁשֹון 

ִחּיּוב "ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל" ('ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א').

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

ים  ֲאֻגּדֹות ֲהַדּסִ
ָרכֹות ָלַמת ֵמָאה ּבְ ְלַהׁשְ

ׁשֹו" (כ ח) ת ְלַקּדְ ּבָ ַ "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ֶׁשַרִּבי  ֶׁשְּלַאַחר  הּוָבא  ב)  לג  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ָיְצאּו  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ַהּצֹוֵעד  ָזֵקן  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָראּו  ֵמַהְּמָעָרה, 
ֲהַדִּסים.  ֲאֻגּדֹות  ְׁשֵּתי  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ִּבְמִהירּות 
ַאָּתה  נֹוֵׂשא   צֶֹר "ְלֵאיֶזה  ַהַּתָּנִאים:  ְׁשָאלּוהּו 

ֲהַדִּסים ֵאּלּו?" ְוַהָּזֵקן ֵהִׁשיב: "ִלְכבֹוד ַׁשָּבת". 
ָׁשבּו  ֶאָחת?"  ַּבֲאֻגָּדה   ְל ַּדי  ֵאין  "ּוַמּדּוַע 
ֲאִני  ֶאָחת  "ֲאֻגָּדה  ֵהִׁשיב:  ְוַהָּזֵקן  ּוְׁשָאלּוהּו, 
ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  'ָזכֹור  ַהָּפסּוק:  ְּכֶנֶגד  נֹוֵטל 
ְלַקְּדׁשֹו', ַוֲאֻגָּדה ְׁשִנָּיה ְּכֶנֶגד ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ה 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו'". יא): 'ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ָּכ ֵּבֵאר ַרִּבי ָּדִוד ִׁשיק ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ָּדִוד' ֶאת 
א ְוַהַּמָּתן ֶׁשָהָיה ֵּבין ַהַּתָּנִאים ַלָּזֵקן: ַהַּמּׂשָ

ִנְצָרִכים  ַהֲהַדִּסים  ִּכי  ַהָּזֵקן  ֵהִׁשיב  ִּבְתִחָּלה 
ֲחֵסרֹות  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֶׁשְּלִפי  ַׁשָּבת";  "ִלְכבֹוד  לֹו 
'ֵמָאה  ֲאִמיַרת  חֹוַבת  ְלַהְׁשָלַמת  ַרּבֹות  ְּבָרכֹות 
הּוא  ְמַבֵּקׁש  א),  רצ  או"ח  ׁשּו"ַע  (ְרֵאה  ְּבָרכֹות' 
 ֶׁשְּיָבֵר ָהֵריַח  ִּבְרכֹות  ְּבֶאְמָצעּות  ְלַהְׁשִליָמן 
ַעל ַהֲהַדִּסים. אּוַלם ֲעַדִין ֻהְקָׁשה ַלַּתָנִּאים, ִּכי 
ֲהא ְלַמָּטָרה זֹו ַּדי ַּבֲחִביָלה ֶאָחת, ּוַמּדּוַע הּוא 
נֹוֵטל  ִּכי  ַהָּזֵקן  ֵהִׁשיב   ָּכ ַעל  ְׁשַּתִים?  לֹוֵקַח 
('ַׁשַּבת  'ָׁשמֹור'  ְּכֶנֶגד  ְוֶאָחת  'ָזכֹור'  ְּכֶנֶגד  ֶאָחת 

ַׁשָּבתֹון' [ַפּאְקׁש תרס"ד] ַּדף יא).
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ֶׁשִּנָּתן  ַהִּסּפּוִרים  ִמּסּוג  ֵאינֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
הּוא  ֶזה  ִסּפּור  ָהְלָאה.   ּוְלַהְמִׁשי ְלקֹוְרָאם 
ִעם  קֹוְרֵאיֶהם  ֶאת  ַהּמֹוִתיִרים  ַהִּסּפּוִרים  ִמּסּוג 
ֶמֶסר ְמַטְלֵטל. ֶזהּו ִסּפּוָרּה ַהַּמְרִטיט ֶׁשל ֵּגַרת 
ְּבַאַחת  ְּבִכיָרה  ִּדיְּפלֹוָמִטית  י.א.,  גב'  ַהֶּצֶדק 
ֵמַהְּנִציֻגּיֹות ַהָּזרֹות ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים 
ֵהֵחל ִלְבעֹר ָּבּה ָהָרצֹון ְלִהְצָטֵרף ְוִלְהיֹות ֵחֶלק 
ֵמָהָעם ַהִּנְבָחר, אּוָלם ַעד ֶׁשָּזְכָתה ְלָכ ֶנֶאְלָצה 
ְּפָרִטית.  ַהְׁשָּגָחה  ְוָרצּוף  ְמֻפָּתל  ַמָּסע  ַלֲעבֹר 
ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ָחְלפּו ַעד ֶׁשָּזְכָתה ְלַהְגִׁשים ֶאת 
ַעל  ְּכֵׁשָרה  ִּכיהּוִדָּיה  ֵמָחָדׁש  ּוְלִהָּוֵלד  ַהֲחלֹום 

ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ְוָכ ְמַסֶּפֶרת גב' י.א.:

ַהָּלִטיִנית  ָאֶמִריָקה  ִמְּמִדינֹות  ְּבַאַחת  נֹוַלְדִּתי 
ְלִמְׁשָּפָחה ָנְכִרית. ִּבְהיֹוִתי ְּכַבת ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה, 
 ַֹלֲער ִהְתַבַּּקְׁשִּתי  ָלַמְדִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית 
'ֲעבֹוַדת ָׁשָרִׁשים' ְוַלֲחקֹר ֶאת ָׁשְרֵׁשי ִמְׁשַּפְחִּתי.

ְּכֵדי  ָאִבי  ִמַּצד  ָסָבִתי  ֶׁשל  ְלֵביָתּה  ְּכֶׁשָהַלְכִּתי 
ֻהְפַּתְעִּתי  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו,  ָׁשְרֵׁשי  ַעל  אֹוָתּה  ְלַרֲאֵין 
ְּפָרִטים  ָּבּה; "ֵיׁש  ֶׁשָאֲחָזה  ַהֶּבָהָלה  ֶאת  ִלְראֹות 
ִהיא  ְלעֹוָלם" –  ֲחסּוִיים  ֲארּו  ֶׁשִּיּׁשָ  ֶׁשָּל ַּבִּיחּוס 
ֶׁשַהִּמְׁשָּפט   ְלָכ ֵלב  ָלֵתת  ִמְּבִלי  ִלי,  ָאְמָרה 

ֶׁשָאְמָרה ִהִּצית ֶאת ַסְקָרנּוִתי.

ׁשֹונֹות,  ָּדתֹות  ַעל  ָלַמְדנּו  ַהְּפרֹוֶיְקט  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ִלְּמדּו  ָאר  ַהּׁשְ ֵּבין  ַהְּיהּוִדית.  ַהָּדת  ַעל  ּוֵביֵניֶהן 
ְוָחָלב,  ָּבָׂשר  ֵּבין  ַמְפִריִדים  ֶׁשְּיהּוִדים  אֹוָתנּו 
ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּוְמַכִּסים ֶאת ָהרֹאׁש. ָׁשם, מּול 
ָּבֻעְבָּדה  ִנְזַּכְרִּתי  ָסָבִתי  ֶׁשל  ַהְּמבָֹהלֹות  ַהָּפִנים 
ּוִפְתאֹום  ֵאּלּו,  ְּבִמְנָהִגים  ָנֲהָגה  ַעְצָמּה  ֶׁשִהיא 

ֵהַבְנִּתי ֶאת ֵּפֶׁשר ֶּבָהָלָתּה.
ָסָבִתי  ְיהּוִדָּיה?"  "ַאְּת  ְוָׁשַאְלִּתי:  אֶֹמץ  ָאַזְרִּתי 
א  "ֲאַנְחנּו  ְוָאְמָרה:  רֹאָׁשּה  ֶאת  ִהְׁשִּפיָלה 
ָהֶרַגע  ּוֵמאֹותֹו   ,"...ָּכ ַעל  ְלַדֵּבר  אֹוֲהִבים 
ֵהַבְנִּתי  ְּבֵביֵתנּו.  ְלִׂשיָחה  ֶנֱאָסר  ַהֶּזה  ַהּנֹוֵׂשא 
ְליֹום  ּוִמּיֹום  ְיהּוִדִּיים,  ָׁשָרִׁשים  ַּבֲעַלת  ֶׁשֲאִני 

ִהְתַקֵּשׁיִתי ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות ְּכגֹוָיה.
ְּכַלֵּפי חּוץ ִהְמִׁשיכּו ַחַּיי ְלִהְתַנֵהל ְּכִסְדָרם. ְּבִגיל 
יאּו אֹוִתי ְלָבחּור ְמקֹוִמי ְוַאף נֹוְלָדה  ֶעְׂשִרים ִהּׂשִ
ָלנּו ַּבת. אּוָלם, ְּבתֹו ּתֹוִכי ִהְמִׁשיכּו ַהִהְתַנְּגדּות 
ָרַכְׁשִּתי  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְּכֶאָחד.  ְלַבְעֵּבַע  ְוָהָרצֹון 
'ִּבְרַּכת  ִלְסָפַרִּדית,  ְמֻתְרָּגם  ִסּדּור  ְלַעְצִמי 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִעּמֹו  ְוָצַעְדִּתי  ְׁשמֹו,  ְׁשמֹה' 
ם ָּדחּו אֹוִתי  ָהאֹוְרּתֹודֹוְּכִסי ַהְּמקֹוִמי. ֶאָּלא ֶׁשּׁשָ
אֹוֵסר  ַהחֹק  ְמִדיָנה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּכן  ְּבַתִּקיפּות, 

.ְלַבֵּצַע ִּגּיּור אֹו ְלַׁשֵּדל ְלָכ
'ִלְפרֹׁש  ִלְכאֹוָרה,  ֲאמּוָרה  ָהִייִתי  זֹו  ִּבְנֻקָּדה 
ִהְרָּפה.  א  ְּבתֹוִכי  ָהָרצֹון  אּוָלם  ֵמַהֵּמרֹוץ', 
ָלַמְדִּתי  ֶׁשִּמּתֹוָכם  ְסָפִרים,  ְועֹוד  עֹוד  ָרַכְׁשִּתי 
הֹוַסְפִּתי  ְליֹום  ִמּיֹום  ְוַכְׁשרּות.  ַׁשָּבת  ִעְנְיֵני  ַעל 
ִמְצָוה ְועֹוד ִמְצָוה. ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ֶנֱאַלְצִּתי ַלֲעזֹב 

ֶאת ַהַּבִית ְוָלגּור ִּבְבִדידּות ִעם ִּבִּתי ַהִּתינֶֹקת.
ָנַהְגִּתי  ְּכָבר  ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהָּקָטן  ַּבַּבִית 
ֶׁשָּיַדְעִּתי  ְּכָכל  ְמֵלִאים,  ְיהּוִדִּיים  ְּבִמְנָהִגים 
ְונֹוַתר  ֻמְׁשֶלֶמת,  ִּכיהּוִדָּיה  ָּגְדָלה  ִּבִּתי  ְלַקְּיָמם. 

ָלּה ַרק ְלִהְתַּגֵּיר...
ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ֶאֱהֶיה  ּוְלִהְתַּגֵּיר  ַהְּמִׂשיָמה 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ַחֶּיֶבת 
אּוָלם ֶּכֶסף ְלַכְרִטיס א ָהָיה 
 ִֹלי. ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְתִחיל ַלֲחס
ְׁשָנַתִים  ִלְפרּוָטה.  ְּפרּוָטה 
ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְתַקְלִּתי ְּבמֹוָדָעה 
ִמַּטַעם ִמְׂשַרד ַהחּוץ ַהְּמקֹוִמי 
ַהַּמִּציַע ְלַמֵּמן ִמְלַּגת ִלּמּוִדים 
ַהְּקׁשּוִרים  ְלִלּמּוִדים  ְמֵלָאה 
ַהּסֹוְציֹולֹוְגָיה  ִּבְתחּום 

.ְּבִיְׂשָרֵאל, ַלַּמְתִאיִמים ְלָכ
ֵאַלי  ִהִּגיָעה  ַהּזֹו  ֶׁשַהַהָּצָעה  ִהְרַּגְׁשִּתי 
ִהַּגְׁשִּתי  ַמְתִאים,  ֶרַקע  ִלי  ָהָיה  ַמִים.  ִמּׁשָ
ְּבַאַחד  ִּתְתַקֵּבל.  ֶׁשִהיא  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּבָּקָׁשה 
ְרִּתי  ִהְתַּבּׂשַ ֶׁשּבֹו  ֲחלֹום   ִמּתֹו ַקְמִּתי  ַהְּבָקִרים 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְוָאֵכן,  ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי. 

ְרִּתי ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי ַלִּלּמּוִדים. ִהְתַּבּׂשַ
ִמּמּון  ֶאת  ָּכְלָלה  א  ַהִּלּמּוִדים  ֶׁשִּמְלַּגת  ֵּכיָון 
ְנִסיעֹות  ְלסֹוְכנּות  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ַהִּטיָסה,  ַּכְרִטיס 
ְלִיְׂשָרֵאל.  ְנִסיָעה  ַּכְרִטיס  ְמִחיר  ַעל  ּוֵבַרְרִּתי 
ֶנֱאַמר ִלי ִּכי ַהְּמִחיר הּוא 1,698 ּדֹוָלר – ְסכּום 
ְרִּתי  ִגים ַהְּמקֹוִמִּיים. ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקּׁשַ ָעצּום ַּבֻּמּׂשָ
ֻהֵּכיִתי   ַֹלֲחס ִהְצַלְחִּתי  ַּכָּמה  ּוָבַדְקִּתי  ַלַּבְנק 
ְּבֶהֶלם – ַהִחָּסכֹון ָעַמד ַעל 1,698 ּדֹוָלר ְּבִדּיּוק! 

ָרִאיִתי ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּברּוָרה.
ֶׁשָהְיָתה  ַּבָּתְכִנית  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָלָאֶרץ  ָנַסְעִּתי 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּתֲחָנה  ְּכָחְדַׁשִים.   ֶֹלֱאר ֲאמּוָרה 

ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ַהַּמֲעָרִבי.  ַהּכֶֹתל  ָהְיָתה  ְּבַמָּסִעי 
ִּבַּקְׁשִּתי  ָהַעִּתיקֹות.  ָהֲאָבִנים  ְלַצד  ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ֵמה' ָׁשלֹוׁש ַּבָּקׁשֹות: ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּיר, ֶׁשֶאְזֶּכה 
ָּבָאֶרץ  ָלגּור  ְוֶׁשֶאְזֶּכה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַּבִית  ְלָהִקים 
ִּכי  ְּבִסּפּוק  לֹוַמר  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ַּכּיֹום  ִלְצִמיתּות. 

ְׁשלֹוׁש ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשִּלי ִהְתַקְּבלּו ִּבְמלֹוָאן.
ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְלַאַחר  מֹוַלְדִּתי  ְלֶאֶרץ  ָחַזְרִּתי 
ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ְּגדֹוָלה.  ְּבַהְצָלָחה  ַהִּלּמּוִדים 
ַהּסֹוְציֹולֹוִגי  ַּבְפּרֹוֶיְקט  ַלֲעסֹק  ִהְתַחְלִּתי  ׁשּוִבי 
ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִלּמּוַדי.  ֻהְקְּדׁשּו  ֶׁשִּלְׁשמֹו 
ַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה ִלי ָּפִנים ּוְׁשִמי ֶׁשָּיָצא ְלטֹוָבה 
ַהחּוץ  ְּבִמְׂשַרד  ְּבִכיִרים  ֶׁשל  ְלָאְזֵניֶהם  ִהִּגיַע 
ַהְּמקֹוִמי. ְלַאַחר ְזַמן א ַרב ֻהַּצע ִלי ְּבַמְפִּתיַע 
ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ַהַּפַעם  ָלָאֶרץ,  ִנית  ַּבּׁשֵ ִלְנסַֹע 
ְמִדיָנִתי  ְּבַׁשְגִרירּות  ָּבִכיר  ִּדיְּפלֹוָמִטי  ְּבַתְפִקיד 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּתְפִקיד ֶׁשּבֹו ֲאִני ְמַׁשֶּמֶׁשת ַעד ַהּיֹום.
ְלִהְתּגֹוֵרר  ְּכֵדי  ַהַּפַעם  ִּבִּתי,  ִעם  ָלָאֶרץ  ָעִליִתי 
ְלַאַחד  ָּפִנינּו  ּבֹוֵאנּו  ִעם  ּוִמָּיד  ִּבְקִביעּות,  ָּבּה 
ִמָּבֵּתי ַהִּדין ַהּנֹוָדִעים ִּבְבֵני ְּבַרק ְּכֵדי ְלַהְתִחיל 

ְּבפַֹעל ֶאת ַּתֲהִלי ַהִּגּיּור.
ה'  ִנֵּסי  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ֶׁשֹּלא  ְיכֹוָלה  ֵאיִני 
ִהְתַּגְּלָתה  ָלָאֶרץ  ּבֹוִאי  ִעם  ִעִּמי;  ַהֻּמְפָלִאים 
ְלַאַחד  ֻהְפֵניִתי  ֲחמּוָרה.  ְרפּוִאית  ְּבָעָיה  ְּבָדִמי 
הֹוָרה  ְוהּוא  ַּבְּתחּום,  ַהֻּמְמִחים  ֵמָהרֹוְפִאים 
ֶׁשָּכַלל  ַקְּפָדִני  ְרפּוִאי  ַמֲעָקב  ַּתַחת  ַלֲעמֹד  ִלי 
ָׁשבּועֹות.  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבָכל  ַמִּקיפֹות  ָּדם  ְּבִדיקֹות 
ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה א ִהְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב ְּכָלל.
ִּבְמלֹואֹו  ַהִּגּיּור   ַּתֲהִלי ֶאת  ִהְׁשַלְמנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ְּתחּוָׁשה  זֹוִהי  ֵמָחָדׁש.  ֶׁשּנֹוַלְדִּתי  ְּבפַֹעל  ַחְׁשִּתי 
ַּכָּמה  ְּבִמִּלים.  ְלַהְסִּביָרּה  ֶׁשָּקֶׁשה  ָעְצָמִתית 
ַהְּבִדיקֹות  ֶאת  ָעַרְכִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים 
ַּכֲאֶׁשר  ֻמְׁשֶלֶמת.  ִּכיהּוִדָּיה  ַהַּפַעם  ַהְּסִדירֹות, 
הּוא  ַהּתֹוָצאֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְבַחן  ְּכֵדי  ָלרֹוֵפא  ַׁשְבִּתי 
ְלַדֵּבר;  ִהְצִליַח  ּוְבקִֹׁשי  ֻמְחָלט  ְּבֶהֶלם  ָהָיה 
ִלי  "ֵאין  ִלי,  ָאַמר  הּוא  ִהְתַחֵּלף",   ֶׁשָּל "ַהָּדם 
 ִמִּלים ֲאֵחרֹות ְּכֵדי ְלַהְסִּביר זֹאת. ַהַּמֲחָלה ֶׁשָּל

ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין".
ְּכֶׁשְּלַעְצִמי  אּוָלם  ַלה',  הֹוָדָאה  ְמֵלַאת  ָהִייִתי 
הּוא  ֶׁשִהְתַּגֵּיר  ֵּגר  ֵהן  ְּבַפְׁשטּות:  זֹאת  ִקַּבְלִּתי 

ְּכִתינֹוק ֶׁשּנֹוַלד ֵמָחָדׁש.
ָעְצָמִתי  ְּבֶמֶסר  ְּדָבֶריָה  ֶאת  ְמַסֶּיֶמת  י.א.  ְּגֶבֶרת 

ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ְלַהֲעִביר ַלִּצּבּור:
ֶׁשַהְרֵּבה  ְּבָרָכה  ִהיא  ַחר  ַהּׁשַ ִמִּבְרכֹות  "ַאַחת 
 ...א ִׂשיַמת ֵלב: 'ָּברּואֹוְמִרים אֹוָתּה ִּכְמַעט ְּב
ֶׁשִהְתַגַּיְרִּתי  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ּגֹוי'.  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא 
ֶאת  אּוָלם  ַחר',  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות   ְלָבֵר ָנַהְגִּתי  ְּכָבר 
ַהְּבָרָכה ַהּזֹו א ָיכְֹלִּתי ְלָבֵר. ְּבָכל אֹוָתן ָׁשִנים 
ֶׁשאּוַכל  ַלְּזַמן  ְלַהִּגיַע  ִלְזּכֹות  ְוִצִּפיִתי  ִיַחְלִּתי 
זֹוִכים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבעֹוד  ַהּזֹו,  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר

ְלאֹוְמָרּה ְּבָכל ּבֶֹקר. 
ָהָבה ְוִנְזּכֹר ִּכי ַהַּמָּתָנה ַהִּנְפָלָאה – ְלִהָּוֵלד ְּכָבִנים 
ְלַעם ִנְבָחר – ִהיא ַהַּמָּתָנה ַהַּמְׁשָמעּוִתית ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא, ְוָעֵלינּו ִלְזּכֹר ְלהֹודֹות לֹו 

ַעל ָּכ ִמֵּדי ּבֶֹקר ֵמעֶֹמק ִלֵּבנּו. 

ִני ּגֹוי    ּלֹא ָעׂשַ ִני ְלָבֵרְך – ׁשֶ ּכַ ּזִ רּוְך ׁשֶ   ּבָ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ֶאת  ָעַרְכִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִּכיהּוִדָּיה  ַהַּפַעם  ַהְּסִדירֹות,  ַהְּבִדיקֹות 
ְּכֵדי  ָלרֹוֵפא  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ֻמְׁשֶלֶמת. 
ְּבֶהֶלם  ָהָיה  הּוא  ַהּתֹוָצאֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְבַחן 
"ַהָּדם  ְלַדֵּבר;  ִהְצִליַח  ּוְבקִֹׁשי  ֻמְחָלט 
"ֵאין  ִלי,  ָאַמר  הּוא  ִהְתַחֵּלף",   ֶׁשָּל
זֹאת.  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ֲאֵחרֹות  ִמִּלים  ִלי 

ַהַּמֲחָלה ֶׁשָּל ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין".

ַהֶּמְרָּכז ַהְּיהּוִדי ְּבַסן חֹוָסה ִּביַרת קֹוְסָטה ִריָקה.



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
ַחר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ּוָבא ְלָבְרָכן ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַהִאם  ְׁשֵאָלה: ַהִאם ִמי ֶׁשֹּלא ֵּבֵר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָיכֹול ְלָבֵר ִּבְרַּכת "ַמִּתיר ֲאסּוִרים", ְלַאַחר ֶׁשְּבִבְרַּכת "ְמַחֵּיה ֵמִתים" ְּכָבר ִהְזִּכיר "ּוַמִּתיר 

ֲאסּוִרים"?

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

בּורֹות'    ת 'ּגְ ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ֲחָכִמים ִּכּנּו ְּבָרָכה זֹו 'ְּגבּורֹות', ְלִפי ֶׁשִהיא עֹוֶסֶקת ְּבִׁשְבחֹו 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל 

ּוְלַהֲחיֹות,  ְלָהִמית  ֲאִפּלּו  ֶׁשַּיְחּפֹץ,  ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ַהְּיכֶֹלת  ּוְבָידֹו 
ִּכי  ַעָּתה  לט): "ְראּו  לב  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ְּבָידֹו.  ַמֲעצֹור  ׁשּום  ְוֵאין 
ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאִהים ִעָּמִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני 
ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל" (ׁשּו"ת ָהַרְׁשָּב"א ח"ה סי' קטו). ְוָאֵכן, ָּכל 
ָבִחים ָהֲאמּוִרים ִּבְבָרָכה זֹו, ְיסֹוָדם ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה, ֶׁשִעְנָיָנּה  ַהּׁשְ
ְלַהְראֹות ֶאת ּכַֹח ה' ִויָכְלּתֹו ִלְפעֹל ְלא ׁשּום ְמִניָעה ('ַאּבּוִדְרַהם' 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה). 

ָאנּו  זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  א)  ב  ַּתֲעִנית  (ח"א,  ַהַּמַהְרָׁש"א 
ָהָאָדם;  ִמְּגבּורֹות   ֵהֶפ ֵהן  ה'  ֶׁשְּגבּורֹות  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ַמְדִּגיִׁשים 
ְּגבּורֹות ָהָאָדם ִנָּכרֹות ְּבִעָּקר ִּביָכְלּתֹו ְלַהְׁשִחית ּוְלָהִמית, אּוָלם 
ְּגבּורֹות ה' ִנָּכרֹות ְּבָכ ֶׁשהּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים ּוֵמיִטיב ִעם ְּבִרּיֹוָתיו.

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

ִמים ׁשָ בּורֹות ּגְ ּגְ
ַהִּסָּבה ֶׁשֲחָכִמים ִּתְּקנּו (ְּבָרכֹות לג א) ְלַהְזִּכיר "ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים 
ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים", ִהיא ְלִפי ֶׁשְּיִריַדת ַהְּגָׁשִמים ְׁשקּוָלה ִּכְתִחַּית 
ַהֵּמִתים. ֶׁשֵּכן ַהְּגָׁשִמים ְוַהְּתבּוָאה ַהּצֹוַמַחת ֵמֲחָמָתם ְמִביִאים 

ַחִּיים ָלעֹוָלם (ַרִׁש"י ַּתֲעִנית ז א ד"ה ּוְפִליָגא).

ְוִאּלּו  ַהָּגֶׁשם",  "מֹוִריד  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ְּגבּורֹות'  ְּב'ִבְרַּכת 
ִנים' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה". ְלִפי  ְּב'ִבְרַּכת ַהּׁשָ
ֶׁשַּבַבָּּקָׁשה ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַעל 'ָמָטר' ֶׁשהּוא ַעל ִּפי רֹב ִּכּנּוי ַלֶּגֶׁשם 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ְּכֶׁשָאנּו   ַא ִלְבָרָכה,  ַהּיֹוֵרד 
ְלָכל  ּכֹוֵלל  ִּכּנּוי  ֶׁשֶּזהּו  'ֶּגֶׁשם',  ְלׁשֹון  ְלַהְזִּכיר  ֵיׁש  ְּגבּורֹוָתיו,  ַעל 
ִמיֵני ַהְּגָׁשִמים ֶׁשּיֹוְרִדים ָּבעֹוָלם, ִלְבָרָכה ּוְלֵהֶפ ('ֵחֶׁשק ְׁשמֹה' 

ַּתֲעִנית ב א). 

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִנְזְּכָרה ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבגּוף ְּבָרָכה זֹו: "ְמַחֵּיה ֵמִתים 
ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע"; "ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים 
ַרִּבים"; "ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים". ָהַאּבּוִדְרַהם ֵּפֵרׁש (ָׁשם) ִּכי 
ַלּגּוף  ַהְּנָׁשָמה  ֲהָׁשַבת   – ָהִראׁשֹוָנה  ָּכאן;  ִנְרְמזּו  'ְּתִחּיֹות'  ָׁשלֹוׁש 
ָלעֹוָלם,  ַחִּיים  ַהְּמִביִאים  ַהְּגָׁשִמים  הֹוָרַדת   – ִנָּיה  ַהּׁשְ ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ְּכֶנְגָּדּה  ֲאֶׁשר  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית   – ִליִׁשית  ְוַהּׁשְ

ָאנּו חֹוְתִמים: "ָּברּו ַאָּתה ה' ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים". 

ְמֻיָּסד  ְּגבּורֹות'  'ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּכי  רד)  סי'  (ְּבָרכֹות  ָהַרֲאָב"ן  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשֵּיׁש ְׁשלֹוָׁשה 'ַמְפְּתחֹות' ַהְּתלּוִיים 
ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל  "ַמְפֵּתַח  ָׁשִליַח:  ִּביֵדי  ִנְמְסרּו  ְוא   ִיְתָּבַר ִּבְגבּוָרתֹו 
ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַחָּיה [ֵלָדה] ּוַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים". "ְמַחֵּיה ֵמִתים 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד  'ַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים', "ַמּׁשִ ַאָּתה" – ְּכֶנֶגד 
ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ּו"ְמַחֵּיה  ְּגָׁשִמים',  ֶׁשל  'ַמְפֵּתַח  ְּכֶנֶגד   – ַהָּגֶׁשם" 

ַרִּבים" – ַהְינּו ָהֻעָּבִרים ֶׁשְּבֵמֵעי ִאָּמם – ְּכֶנֶגד 'ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַחָּיה'.

ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשְּיַחֶּיה ֵמִתים 
ֵלם). ְוֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשָּצִרי ְלַכֵּון  ֶלָעִתיד ָלֹבא (ִסּדּור ְנהֹוָרא ַהּׁשָ
ְּבנֹוָסף: ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְתִחָּיה זֹו ִּבְמֵהָרה (ְרֵאה 'ֵּבאּור ֲהָלָכה' 

קכד י). 

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ִנָּיה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' ְמֻכָּנה ְּבִפי ֲחָכִמים  ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
(ְמִגָּלה יז ב) 'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות'. ֲחָכִמים (ְמִגָּלה יז ב) ָלְמדּו ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר 
'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות' ְלַאַחר 'ִּבְרַּכת ָאבֹות', ֵמַהָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ִמְזמֹור 
(ְּבָרכֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ִהְתַיְּסָדה  [ֶׁשְּכֶנְגּדֹו  ִּבְתִהִּלים  כ"ט 
כח א)]: "ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים – ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועֹז", 
ְּכלֹוַמר ְּתִחָּלה ַהְזִּכירּו ִלְפֵני ה' ַּבְּתִפָּלה ֶאת ֵאיֵלי [ַּתִּקיֵפי] ָהָאֶרץ, 

ֶׁשֵהם ָהָאבֹות, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ַהְזִּכירּו ְלָפָניו ֶאת ֻעּזֹו ּוְגבּוָרתֹו. 

ַטַעם ְלָכ ֶׁשֵּיׁש ְלַהְסִמי ֶאת 'ִּבְרַּכת ְּגבּורֹות' ְל'ִבְרַּכת ָאבֹות' ָאַמר 
ַהְּצַל"ח (ְּבָרכֹות ל ב): ֵּכיָון ֶׁש'ִּבְרַּכת ָאבֹות' ְמַבֵּטאת ֶאת ַעְנְוָתנּותֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֵהן ַּבֲאִמיָרֵתנּו ִּבְפִתיַחת ַהְּבָרָכה ֶׁשַהּבֹוֵרא 
ִיֵחד ֶאת ְׁשמֹו ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ִּכְבָיכֹול ְּבָכ ָּתלּוי ְּכבֹודֹו, 
ְלַמַען  בְֵניֶהם  ִלְבֵני  ּגֹוֵאל  "ּוֵמִביא  ַהְּבָרָכה:  ְּבִסּיּום  ַּבֲאִמיָרֵתנּו  ְוֵהן 
ָראּוי   ְלִפיָכ ִּבְגֻאָּלֵתנּו.  ְּתלּוָיה  ְׁשמֹו  ת  ְקֻדּׁשַ ִּכְבָיכֹול   – ְׁשמֹו" 
ַנִּסיַח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ה',  ְּגבּורֹות  ֶאת  ַהְּמַבֵּטאת  ְּבָרָכה  ָלּה   ְלַהְסִמי
א):  לא  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ּוְכִפי  ַהּבֹוֵרא.  ִמַּגְדלּות  ַּדַעת 
"ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ַאָּתה 

מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו".

ַחר; ָהֶאָחד רֹוֶצה ְלַהְתִחיל  ֵאָלה: ַהַּמְקִּדים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוָבִאים ְלָפָניו ְׁשֵני ְיהּוִדים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ַהּׁשְ
ְכִוי ִביָנה', ֶאת ִמי ָעָליו ְלַהֲעִדיף ִלְׁשמַֹע?  ִני ְמַבֵּקׁש ְלַהְתִחיל ְּבִבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַהּׁשֵ

ַהְּתׁשּוָבה: ָּכַתב ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ְּדָבִרים לב ג; 'ְּפִרי ְמָגִדים' א"א רטו ו) ִּכי ְלַדַעת ַהּסֹוְבִרים ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ְלאֹור זֹאת ָּפַסק ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ִּכי ְּכֶׁשעֹוֵמד 
ָהָאָדם ִלְפֵני ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ַאֶחֶרת ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדַרָּבָנן, ָעָליו ְלַהֲעִדיף 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, ְלִפי ֶׁשַהִחּיּוב ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה הּוא ִמן ַהּתֹוָרה.

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ָּבא: ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 

9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגַרל אי"ה ֵסט 'ִמְקָראֹות 
ְּגדֹולֹות' 'עֹז ְוָהָדר' ְמֻחָּלק 
ְלָפָרׁשֹות. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּביֹום 
י ֶׁשְּלַאַחר הֹוָפַעת  ֲחִמּׁשִ
ֶהָעלֹון. ַהְּתׁשּוָבה ְוֵׁשם 
ַהּזֹוֶכה ְיֻפְרְסמּו אי"ה 
ֶּבָעלֹון ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה.

ֵאָלה  ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ
ֶׁשהֹוִפיָעה ַּבֲעלֹון ָּפָרַׁשת ּבֹא ֵהם: ָהַרב ִּבְנָיִמין ֶּפֶרץ ִמַּבת ָים 

והבה"ח ְיִחיֵאל ֶּבְרָמן ִמֵּבית ֶׁשֶמׁש 

ְ ְ
08-97

9139191@gmail.com :

ה
ת



ַע'  ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוׁשֻ
ָבט תשמ"ב ׁשְ כ"א ּבִ

ל ֲאֵמִנים אֹוָצר ׁשֶ
ַעל  ה'"  נֵֹצר  כד): "ֱאמּוִנים  לא  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ּדֹוֵרׁש  א)  רפו   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר 
ַּכּוַָנת  ִּכי  כ)  ֶּפֶרק  ְׁשָעִרים  ִּפְתחּו  (ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  ַה'ּשֹׁוֵמר  ּוֵפֵרׁש  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ַהִּנְזָהר 
ַהָּפסּוק ִהיא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵצר ְוׁשֹוֵמר ָּכל 'ָאֵמן' ַהַּנֲעֵנית ִמִּפי ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל 

ְוגֹוֵנז אֹוָתּה ַּבֲעבּורֹו ְּכֵדי ֶׁשָּתֵגן ְוִתְׁשמֹר ָעָליו ָּבֶזה ּוַבָּבא. 

ה ְרפּוָאה  ָאֵמן ְמִחיׁשָ
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאֲהרֹן רֹאְטה ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים': 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוׁשֹוָרה ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ָאֵמן, ִמָּיד ִמְזַּדֶּמֶנת ַהּׁשְ
ִכיָנה ָּבָאה ָלָאָדם ָהעֹוֶנה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה – ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשעֹוִנים. ּוִמּכַֹח ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק (ְׁשמֹות טו כו): "ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים 
 – "ַעל ְיֵדי "ִּכי ֲאִני" – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', "ה' רְֹפֶא ;"ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶא א ָאִׂשים ָעֶלי

ְׁשִכיַנת ה' ִּתְׁשֶרה ָעֶלי ְוִתְזֶּכה ִלְרפּוָאה ִויׁשּוָעה ('ִאְמֵרי ַאֲהרֹן' ְּבַׁשַּלח). 
ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאְטה ְלַתְלִמיָדיו ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו: 

"ְּדעּו ָלֶכם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכהֶֹגן, ַמְׁשִּפיִעים ָאנּו ַעל ַעְצֵמנּו ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות 
ֶחְׁשּבֹונֹו  ב  ְלַחּׁשֵ  ָצִרי ָאָדם  ָּכל  ַהַּבִית.  ִמן  ַהַּמֲחלֹות  ּוְמָגְרִׁשים  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  אֹו  ָּברֹוְפִאים  ִלְדרֹׁש  ָלֶלֶכת  ַהִאם   – יֹוֵתר  ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָמה  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ְּבָכל  ְוַהְצָלָחה  ְיׁשּוָעה  ּוְלָהִביא  ֵאּלּו  ִמָּכל  ְלִהָּנֵצל  ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ְּבקֹול? 

ָהִעְנָיִנים" ('ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה' עמ' רלא). 

ַיד ָהָאֵמן ים ּוָמֶות ּבְ ַחּיִ
ה ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחִציָרה, ַה'ָּבָבא ָסאִלי', ֲאֶׁשר ְּבַאַחת ִמְּנִסיעֹוָתיו ִהְבִחין  ַמֲעֹשֶ
ִאית  ִאית ְטעּוָנה ֵּפרֹות ֶׁשָעְמָדה ְלִצּדֹו. ִּבֵּקׁש ַהַּצִּדיק ִמְּמַׁשְּמׁשֹו ָלֶגֶׁשת ְלַנַהג ַהַּמּׂשָ ְּבַמּׂשָ
ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּפִרי ֶאָחד, ֶאָּלא ֶׁשַהַּנָהג ֵסֵרב ְּבַתִּקיפּות ְוִהְפִליג ְלַדְרּכֹו. ַהְּמכֹוִנית ֶׁשָּבּה 
ָנַסע ָהַרב ִהְמִׁשיָכה ְלִאָּטּה, ּוְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶנֶעְצָרה ִּבְפַקק ְּתנּוָעה. ְלַאַחר ְזַמן ָמה 

ִאית ַהֵּפרֹות ִנְתְקָעה ְּבַעּמּוד ֶּבטֹון ְוַנָהָגּה ֶנֱהַרג ַּבָּמקֹום. ִהְתָּבֵרר ָהָאסֹון; ַמּׂשָ

ִאית ַחְׁשִּתי  ַמע ַעל ָּכ ַהַּצִּדיק ָאַמר ִלְמַׁשְּמׁשֹו: "ַּכֲאֶׁשר ָחַלְפנּו קֶֹדם ְלַיד ַהַּמּׂשָ ְּכֶׁשּׁשָ
ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ְמתּוָחה ַעל ַנָהָגּה. ֵּכיָון ֶׁשָרִציִתי ְלַהִּצילֹו ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמ ֶׁשְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ְּפִרי, ֲאִני ֲאָבֵר ְוהּוא ַיֲעֶנה ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ָה'ָאֵמן' ַּתֲעמֹד לֹו ְלִהָּנֵצל. ְלַצֲעִרי ָהַרב, 

 "...ֵסֵרב ַהַּנָהג ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּנְּתָנה לֹו, ְוַהּתֹוָצָאה ַהְּטָרִגית ְלָפֶני
('מֶֹׁשה ֶעֶבד ה'' עמ' קכד, ִמִּפי ַרִּבי ַאֲהרֹן ַזַּכאי רֹאׁש מֹוְסדֹות 'אֹור יֹום טֹוב'). 

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶׁשהֹוִפיַע  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְּבִהְתַּפֲעמּות  ָקָראִתי 
ַּבֲעלֹוְנֶכם ַהִּנְכָּבד ַעל ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּנַּצל ֵמִהָּמְצאּות 
ִּבְמקֹום ַהִּפּגּוַע ַהּנֹוָרא, ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָסמּו ַלּכֶֹתל 
ְּכֵדי  ֶׁשִהְתַעֵּכב  ִּבְזכּות  ְּבִכְסֵלו,  ְּבי"ז  ַהַּמֲעָרִבי 
ַחר ְּבַחְברּוָתא. ְרצֹוִני ְלהֹוִסיף  לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִּכי ַהְׁשָּגַחת ה' ִנְּכָרה ִּבְמֻיָחד ְּבִפּגּוַע ֶזה. ְּבאַֹרח 
ֵנס ָהְרחֹוב ָהָיה ֵריק ַיֲחִסית ְלָׁשָעה זֹו, ַהְּמַחֵּבל 
ָהָיה ָחמּוׁש ְּבֶנֶׁשק אֹוטֹוָמִטי, ְוִאּלּו ַהַּמָּצב ָהָיה 
ְּבַהְרֵּבה,  ָּגדֹול  ָאסֹון  ְלִהָּגֵרם  ָהָיה  ָיכֹול  ׁשֹוֶנה, 

ָחִליָלה.

ְזִכיֶתם ְלָהִביא ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֶׁשָהיּו 
ָּתִמיד  ִאיִׁשית  ּוְבִניָמה  ָׁשם.  ִלְהיֹות  ֲאמּוִרים 
ְמַרֵּגׁש אֹוִתי ִלְקרֹא ַעל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשְּיהּוִדי 
זֹוֶכה ָלּה ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן. ַהַּפַעם, ְּכֶׁשָּקָראִתי 
ַהָּפסּוק  ְּבַרְעיֹוִני  ָעָלה  ָמה  ִמּשּׁום  ַהִּסּפּור,  ֶאת 
ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  "ִהֵּנה  ט):  ב  (שה"ש 
ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים", ַּכֲאֶׁשר 
ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ִּכי  ִהְבַחְנִּתי  ַּבָּדָבר  ִהְרַהְרִּתי 
"עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ְוָאֵכן, 
ַּבּכֶֹתל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשִהְקִּפיד  ְיהּוִדי  אֹותֹו 
ְוִלְׁשִמיָרה  ֱאִקית  ְלַהְׁשָּגָחה  ָזָכה  ַהַּמֲעָרִבי 

ְמֻיֶחֶדת.

ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ְלַהִּביַע  ַּבֲעבּוִרי  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹו 
ַעם  ֶאת  ֶׁשעֹוֶטֶפת  ַהִּנְפָלָאה  ִמיָרה  ַהּׁשְ ַעל 

ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ִּבְזכּות ָּפָעְלֶכם.

ִּבְבָרָכה ֶנֶאְמָנה,
י.ז. - מֹוִדיִעין ִעִּלית.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים 
ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ת ָאֵמן ת ֲעִנּיַ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןְסֻגּלַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַרִּבינֹוִביץ  ְיהֹוֻׁשַע  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ִמִּביַאֶלא, ַּבַעל ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע', נֹוַלד ְלָאִביו 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ְצִבי ִמֶּׁשעְדִליץ ְּבה' 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ִנְקָרא  תרפ"ד  ּוִבְׁשַנת  ָאִביו,  ִנְפַטר  ָחֵמׁש  ְּכֵבן  ִּבְהיֹותֹו  תרס"א.  ְּבֵטֵבת 
ִּבְׁשִליַטת  ֶׁשָהָיה  ְלֶׁשַטח  ָּבַרח  תרצ"ט  ִּבְׁשַנת  ְלּפֹוִלין  ַהָּנאִצים  ְּכִניַסת  ִעם  ְמקֹומֹו. 
ָהרּוִסים ְוֻהְגָלה ְלִסיִּביר, ָׁשם ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוא ִוֵּתר ַאף 

ַעל ָּכל ַהְנָהגֹוָתיו ַּבּקֶֹדׁש. 

ִּבְׁשַנת תש"ז ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבֵתל ָאִביב, ּוִבְׁשַנת תשט"ו ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר 
ִּבירּוָׁשַלִים. ָהָיה ִלְדמּות מֹוֵפת ַהֶּנֱעֶרֶצת ַעל ָּכל רֹוֶאיָה, ּוִבְמֻיָחד ִּבְתִפּלֹוָתיו ַהַּזּכֹות 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִהְתַלֲהבּות ּוִבְדֵבקּות ִנְפָלָאה. ַעל ִצּיּונֹו ֶׁשְּבַהר ַהֵּזיִתים ִנְכַּתב: "ָּכל ָיָמיו 

ִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל".

ַלג ּגּוָפא ִלי ָאֵמן – ּפְ ָרָכה ּבְ ּבְ
ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ֵאיֶזה  ִּבְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  "לֹוַמר 
ִהיא  ָאֵמן,  ְּבִלי  ֶׁשְּבָרָכה  ֶעְליֹון  ִמְּקדֹוֵׁשי  ַּכָּידּוַע 
ְוַהְנָהגֹות'  ַּתָּקנֹות  ְיהֹוֻׁשַע  ('ֶחְלַקת  ּגּוָפא"  ְּפַלג  ַמָּמׁש 

עמ' סא).

ַמַעת תֹו ִנׁשְ ִפּלָ קֹול ּתְ ָבֵרְך ּבְ ַהּמְ
ְמעֹוֵרר  ֶׁשַהּקֹול  ֶׁשִּמְּלַבד  ָרם,  ְּבקֹול   ְלָבֵר "ֵיׁש 
ֶאת ַהַּכָּוָנה, הּוא ְמַזֶּכה ְּבָכ ֶאת ַהּשֹׁוְמִעים ַּבֲעִנַּית 
ְּתִפּלֹוָתיו  ְּבקֹול,   ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיד  ָאָדם  ָאֵמן. 

ַמִים" ('ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' ַהֲאִזינּו).  ִנְׁשָמעֹות ַּבּׁשָ

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ֵני ֱאמּוִנים  ּבְ ֶכן ׁשֶ קֹו ֱאמּוִנים - ַקו ַהּתֹ
ָכִנים ִקים  |  ִמְגַון ּתְ ים  |  ִסּפּוִרים ְמַרּתְ ִחּזּוִקים יֹוִמּיִ

ָהַרִּבי ִמִּביַאֶלא ַּבַעל ַה'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' ִזי"ַע 

03-913-9191 י יֹום  ִמּדֵ
ׁש ִמְתַחּדֵ
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כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת יתרו

מצוה לבקר את החולה ולסדר כל הדרוש לו !
נלמד מהפסוק: "והודעת להם את הדרך ילכו בה" 

(פרק יח-כ)
גמילות  זו  הדרך" -  ל:): "את  וב"מ  ק.  בגמרא (ב"ק  חז"ל  ודרשו 
לזה  בדומה  חז"ל  שדרשו  וכפי  חולים.  ביקור  זו   - "ילכו"  חסדים. 
בגמרא (סוטה יד) "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" -  להלך אחר מדותיו 
מה  ערומים,  הלבש  אתה  אף  ערומים  מלביש  הוא  מה  הקב"ה,  של 

הוא ביקר חולים אף אתה בקר חולים.
החולה  את  שהמבקר  לט:)  (נדרים  בגמרא  חז"ל  דברי  ידועים 
הגאון  ותמה  גילו.  בן  שהוא  ובלבד  מחוליו  מששים  אחד  נוטל 
רבי חיים פלאג'י זצ"ל, (בספרו תוכחת חיים - ויחי) על מה שיש 
ואין  בשלומו  ושואלים  לחדרו  מחוץ  החולה  את  לבקר  נוהגים 
נכנסים פנימה. ולכאורה מה תועלת יש בזה לחולה, שהרי אם 

המבקר בחוץ, כיצד נוטל אחד מששים מחוליו?!
אלא התרוץ הוא - אומר רבי חיים - כי ע"י שמבקרים אותו 
הבריות,  בעיני  חשוב  ונהיה  החולה  נפש  משמח  ונכבדים  שרים 
עי"ז מקל מעליו החולי. נמצא, שאף שאין המבקר נכנס לחדרו 
של החולה, ישנה מצוה, שכן אומרים לחולה פלוני בא לבקר אותך, 

וע"י שרואה שמכבדים אותו, שמח הוא.
מוסיף רבי חיים פלאג'י, שמן הראוי לא להכנס לבית החולה 
אנשים רבים, אלא רק הקרובים והצריכים לו. כי לפעמים מרוב 
שנכנסים ויוצאים הרבה לבית החולה, מחלישין אותו ומבלבלים 
אותו. וגם הקרובים צריכים לפעמים להמנע מהביקור כשרואים 
יפגעו  להכנס  להם  יתנו  לא  ואם  זרים,  אנשים  הרבה  שבאים 

כשיראו שהם נכנסים והאחרים לא.
הגאון רבי יוסף חיים מבגדד זצ"ל תמה (בספרו בן יהוידע) על 
עצם אמרת חז"ל שהמבקר את החולה נוטל אחד מששים מחוליו, 

וכי המבקר צריך "להפסיד" משהו כשמקיים מצוה יקרה זו?!
וביאר הבן יהוידע שודאי אין הכוונה שיקח אחד מששים מהחולי, 
להיות המבקר נדבק מהחולה. זה א"א להיות בטבע. ועוד: מצות ביקור 
חולים מצוה יקרה שהיא אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם 

הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב. ואיך יתכן שיהיה לו הזק מהביקור?
אך הכוונה, מחמת שהוא בן גילו מגיע צער לנפשו אחד מששים 
המבקר,  לנפש  המגיע  הזה  הצער  ע"י  ואז,  החולה,  של  מצערו 
יסלקו מן החולה אחד מששים מן החולי שבו, לפי שיש בצער זה 

יותר כח להגין ולכפר.
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"לא רק את החולה אנו מבקרים..."
פעם פגשו אנשים את הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל 

(בעל השדי חמד) כשהוא הולך בגפו בדרך, בחום היום. שאלו 
אותו: "לאן פניו של הרב מועדות?" השיב להם: "לקיים מצות 
ביקור חולים"! שאלוהו שוב: "מי הוא החולה?" נקב בעל השדי 
חמד בשמו של החולה, והשואלים נחרדו והביעו תמיהתם: "הן 

חולה זה הרי הוא עבריין, ולוואי שלא ירבו כמותו בישראל".
השיב להם רבי חיים חזקיהו: ראשית הרי כבר נאמר: "אפילו חוטא 
שבישראל מלא מצוות כרימון, ושנית לא את החולה בלבד אנו הולכים 

לבקר, אלא גם את השכינה הקדושה המרחפת מעל מיטת החולה".
ושמח  התרגש  החולה,  אותם  כשראה  עמו.  האנשים  התלוו 
עברו  לא  הכבוד.  מפני  המטה  על  וישב  התאושש,  הוא  מאד. 
אלא ימים מועטים והאיש התהלך ברחובות העיר כשהוא בריא 
ושלם. ומאז אותו ביקור חזר בתשובה שלימה, ולא נמצא בו 

עפ"י אורות ממזרחכל דבר עבירה.

ך, 

 
 
 
 

 
 
 

 

להרגיש בכאב הזולת...ך
תשט"ו  "בשנת  זצ"ל:  וויס  מאיר  דוד  רבי  הרה"צ  סיפר 

נכנסתי לתפלת מעריב אצל כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ (בעל האמרי 
זצ"ל  וויס  יעקב  משה  רבי  הגה"צ  אבי  על  לו  וסיפרתי  חיים) 
(אב"ד נוה אחיעזר) שאינו חש בטוב וכבר שבוע ימים שוכב 

במטתו עם חום גבוה.
האדמו"ר התנער מיד ממקומו ותמה בקול: "שכני הרב מנוה 
אחיעזר שוכב במטתו כבר שבוע ואיני יודע על כך מאומה?!" 
מרגיש  שאיני  הנני,  גרוע  שכן  "כזה  עצמו:  את  לייסר  והוסיף 

בכאבו של שכני הרב מנוה אחיעזר?!"
ויצא  העליון  מעילו  את  לבש  מכסאו,  הרבי  התרומם  מיד 
רגלית מביתו לכיוון שכונת נוה אחיעזר כדי לבקר את החולה, 
כשאני מתלווה אליו. כשהגיע לבית החולה ישב עמו זמן ממושך 
"איי, לי יש שכן  כשהוא מחזקו בדברים ובין היתר התבטא: 

יותר טוב ממה שיש לכם"...
משסיים את הביקור ביקש ממני לשהות סמוך למיטת אבי, 

ואילו הרבי עצמו חזר לבדו ברגל כל הדרך חזרה לביתו.
עפ"י "לפני  ולפנים" - ח"א



להזהר שלא לפגוע בכבודם של 
תלמידי חכמים !

נלמד מהפסוק: "כל הנוגע בהר מות יומת" (פרק 
יט-יב)

דעת  בו  שאין  הר  אם  ומה  עה"ת):  (בספרו  חיים  החפץ  ודרש 
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.
של  באורן  מתחמם  "והוי  י):  משנה  (פ"ב  באבות  שנינו 
שנשיכתן  תכוה,  שלא  בגחלתן  זהיר  והוי  חכמים,  תלמידי 

נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף".
יזהרו  לעולם  פי"ב):  מ"א  התשובה  המאירי (בחיבור  וכתב 
בני האדם שעם התחברם עם החכם לא ירהיבם לבם להקל 
בכבודו וכו', והוא שאמרו חז"ל: הוי מתחמם כנגד אורם של 
חכמים והוי זהיר בגחלתם וכו' כלומר: שתהא התמדת חברתו 
מתפחד  שהוא  האור,  כנגד  שמתחמם  כמי  ובמורא  בפחד 

מבוא בתוך האש ומנגוע בקצהו.
אם  הבא:  בביאור  המפרשים  ביארו  זו,  חז"ל  אמרת  את 
לא תהיה זהיר בכבוד חכמים כראוי, הם עלולים לפגוע בך, 
ונשיכתם נשיכת שועל עד העצם, ששיניו דקות ועקומות. כך 

קשה נשיכתן של חכמים.
זאת ועוד: כשם שנשיכת שועל אין אדם מרגיש בצער מיד 
נדמה  שלשעה  החכמים,  נשיכת  היא  כך  זמן,  לאחר  אלא 
שאין בה ממש אבל מרגישים חומרתם במשך הזמן. ועקיצתן 
עקיצת עקרב שארסו ממית האדם. ולחישתן לחישת שרף - 
שדומה ההבל של דברי חכמים כהבל של נחש שהבלו ממית 
אדם. ויש מפרשים שג' דברים אלו הם כנגד ג' העונשים של 

חכמים: "נידוי, חרם ושמתא".
רבך  "מורא  יב)  משנה  (פ"ד  באבות  נוספת  אמרה  ישנה 
זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  וביאר  שמים".  כמורא 
(בשיחות מוסר - מאמר סא) שלמען האמת עניינו של כבוד 
הרב וחומרת העונש של הפוגע בכבודו אינו רק מחמת כבוד 
הרב כשלעצמו, אלא גם משום שהפגיעה גורמת לביטול כח 
השפעת הרב בישראל, שכאשר ישראל אינם שומעים ונזהרים 
חכמים  להם  אין  כאילו  זה  הרי  וזקניהם,  חכמים  בכבוד 
כשנשמעים  ורק  אך  הוא  קיומם  מעלת  שכל  כלל.  וזקנים 

להם ונזהרים בכבודם.
ועד כמה היה חמור בישראל, כבוד הרב ומוראו, מביא 
רבי חיים ללמוד מהמסופר בגמרא (גיטין נו.) על רבי יוחנן 
בן זכאי שכאשר רצה לצאת מהעיר אל מחנה רומי, עשה 
את עצמו כמת והוציאוהו תלמידיו בארון, וכשבאו לפתוח 
העיר, רצו הבריונים לדוקרו בחרב לבדוק אם לא מערימים 
עליהם. אמר להם אבא סיקרא ראש הבריונים: "יאמרו רבם 

דקרו". רצו לדוחפו, אמר להם: "יאמרו רבם דחפו".
למדנו מכאן - אמר רבי חיים - עד כמה הקפידו אפילו 
אותם  בריונים על כבוד רבם, שהרי כל מה שרצו לדקרו 
או לדחפו, הוא משום שחששו שמא יש כאן הערמה, ואם 
כן, לדעתם היה בזה פיקוח נפש אם ייצא אל מחנה האויב, 
ובכל זאת נמנעו מלברר את הדבר כפי שרצו, וזאת רק כדי 
שלא יתבזה כבוד התורה של הרב, שלא יאמרו "רבם דקרו" 
"רבם דחפו". עד כדי כך חמור היה, גם בעיני הבריונים, 

כבודם של חכמים.
ומסיים רבי חיים: "דבר זה הוא אסון דורינו, דור שאין 
לעצמו,  הלכה  מורה  אחד  וכל  לגדולים,  נשמעים  הקטנים 
"כל אלה  וכמו שכתב הרמח"ל ז"ל (במסילת ישרים פי"א): 
תולדות הגאוה המשיבה חכמים אחור ודעתם מסכלת וכו' 
ואף כי תלמידים שלא שימשו כל צורכם שכמעט שנפקחו 
עיניהם, כבר חכמי החכמים שוים להם בלבם". ונתקיימה 
רח"ל בנו קללת ישעיה: "ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד". 
כדי  עד  הבינו  חז"ל  מתקופת  בריונים  שאותם  מה  ואף 

מסירות נפש, נתרופף בידינו. עכ"ד ר"ח.

 

 

 

"הנוגע בהר..."
בשנות כהונתו של המהרי"ל דיסקין זצ"ל כרב בעיר לומז'ה, 

נמצא שם ישיש אחד שטען ברבים כי המלים הכתובות בתורה: "כי 
בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים": 
הנאמרות בסוף פרשת "שירת הים", אין לכתוב אותם בצורה של 
אריח על גבי לבינה, כצורת שירה, היות ואין כאן אלא חזרה על 

הדברים שכבר נאמרו לעיל בפרשה.
את  להזהיר  ושלח  מאוד  הזדעזע  אלו,  דבריו  בשומעו  המהרי"ל 
הישיש לחדול מדבריו אלו, שהם דברי דופי ויש בהם משום גילוי 
של  תוכחתו  את  קיבל  לא  הלה  אך  כהלכה.  שלא  בתורה  פנים 
המהרי"ל בטענה שהוא "רב צעיר". אך המהרי"ל לא הרפה ושלח 
לו שוב שעלול הוא להענש רח"ל באם לא יחדל מדבריו אלו. אך 

גם אזהרה זו לא הועילה.
כדרכו  לטבול  שהלך  ישיש,  אותו  נמצא  קצרה,  תקופה  לאחר 
במקוה, כשהוא מת במים. מאורע זה עשה לו הד בכל העיר הכל 
ראו בזה עונש מדה כנגד מדה: "וישב עליהם את מי הים" - בזה 

עמוד אשחטא ובזה לקה.

ד

הזהרו בגחלתן...
חת  ללא  עמד  גוטא)  (אב"ד  זצ"ל  בוים  יחיאל  רבי  הגה"צ 

באחד  ומעשה  בעירו,  עול  פורקי  של  קטן  קומץ  נגד  במלחמתו 
מנגידי העיר שרמס ברגל גסה את קדושת השבת ופתח את עסקיו 

בעצם יום השבת.
לו  קרא  יחיאל,  רבי  של  לאזנו  כך  על  השמועה  הגיעה  כאשר 
ענה  העשיר  אך  פניו.  על  תוכחה  דברי  לו  והטיף  לביתו  והזמינו 

בעזות, ביטל את דברי התוכחה ולא אבה לשמוע.
הפטיר רבי יחיאל לעומתו בריתחא דאורייתא: "אם אין כח בבית 
דין של מטה נצטרך לבית דין של מעלה!" ואכן לא עברו אלא ימים 

מועטים כל עסקיו של העשיר היו למאכולת אש ונשרפו כליל!
מתוך מאמר
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"אל תרשע הרבה..."

ידוע  במוסד  שתמך  פשוט  יהודי  התגורר  ביאליסטוק  בעיר 
אשר כל גדולי ישראל יצאו כנגדו בשל חינוכו הקלוקל. כאשר יסד 
החפץ חיים את ארגון "ועד הישיבות" אשר בו מאוגדים כל מוסדות 
החינוך על טהרת הקודש, הגיע אותו יהודי אל החפץ חיים וביקשו 
הנתמכות  הישיבות  רשימת  בכלל  ההוא  המוסד  את  גם  להכליל 
והמקבלות תקציב מ"ועד הישיבות". אך החפץ חיים סירב בתוקף 

להענות לבקשתו.
הוא  שמעתה  חיים  החפץ  על  ו"איים"  פנים  להחציף  הלה  העיז 
את  חיים  החפץ  שמע  הישיבות"...  "ועד  של  למגבית  ויזיק  יפריע 
ברנש  של  ואיומיו  מאזהרותיו  נרתע  לא  כמובן  אך  ושתק.  עלבונו 

מחוצף זה ועמד בסרובו.
והנה לא יצאו ימים רבים ואדם זה מת והלך לבית עולמו כשהוא 
במיטב שנותיו. כאשר באו וסיפרו זאת לחפץ חיים נענה בפשטות 
ואל  הרבה  תרשע  "אל  ז-יז)  (קהלת  הוא  מלא  מקרא  הלא  ואמר: 

תהיה סכל למה תמות בלא עתך"...
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"נחשב רשע ועבריין..."

מעשה בבני ישיבה מסויימת שהתנגדו ונלחמו ברב שנתמנה 
זצ"ל  הסטייפלער  קנייבסקי -  הגר"י  להם  שלח  אותו.  וביזו  בעירם 
מכתב נוקב ובו כתב: "עפ"י דין תורה איסור חמור, נורא ואיום הוא 

לבזות את כבוד המרא דאתרא.
"ומבואר בגמרא שהוא נקרא אפיקורס ואין לו חלק לעוה"ב רח"ל. 
דין  ועפ"י  מכפרת.  אינה  מיתה  אפילו  אשר  ה'  מחלל  בכלל  והוא 
מחוייבים לנדות את המבזים... ולבקש מיד מחילה מהרב. וכל מי 
שיבזה מכאן ולהבא את כבוד הרב, נחשב רשע ועבריין, ובתור שכזה 

יש להנהלת הישיבה להתנהג עמו!"



אב  כיבוד  של  זו  ונשגבה  חמורה  מצוה 
ואם נלמדת מהפסוק: "כבד את אביך ואת 
אמך למען יאריכון ימיך"... (פרק כ-יב) !

כיבוד  מצות  וראה,  טו): "בא  קדושים  (תנחומא  חז"ל  ואמרו 
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".
על הפסוק "כבר את אביך" כתב בעל הטורים בזה הלשון: 
לכבד  שחייב  כשם  לך  לומר  לשבת  ואם  אב  כיבוד  "סמך 
את השבת כך חייב לכבד את אביו ואמו". ודבריו מופלאים 
וצריכים עיון: מה שייכות ישנה בין כבוד השבת לכיבוד אב 
ואם הרי לכל אחת מהמצוות הללו יש את הטעם שלה, ומה 
צורך יש לתלות את החיוב של כיבוד או"א בחיוב כבוד השבת?!

וחשבנו לבאר עפ"י מה שהארכנו (בספרנו "איש לרעהו" - שמות, 
עמוד רמו) בדין "מצווה בו יותר מבשלוחו" הנלמד (בגמרא קידושין 
מא.) מכבוד השבת, שמצאנו כיצד האמוראים טרחו לכבד בגופם 
את השבת אף שהיו להם משרתים, והטעם, כי בזה שטורח בגופו 

להכין מאכלי שבת זהו גופא כבודה של השבת... עיי"ש.
לפי"ז י"ל שלזה כיוון בעל הטורים בדבריו, שכשם שחייב לכבד 
של  מכבודה  שזהו  בגופו,  דווקא  שבת  צרכי  להכין  השבת,  את 
השבת [אף שהתוצאה של המצוה יכולה להתקיים גם ע"י שליח]. 
כך גם לענין כיבוד אב ואם, אף שיכול לספק את כל צרכי אביו 
ואמו ע"י שליח, מכל מקום אם עושה זאת בעצמו, וטורח בגופו 

לשרת את אביו ואמו, בזה גופא מכבד יותר את אביו ואמו.
שאלו חז"ל בגמרא (קידושין לא.): אבא מבקש מבנו "השקני 
קודם?  מהם  איזה  מים",  "השקיני  מבקשת  אמו  וגם  מים" 
ואמך  שאתה  אביך  כבוד  ועשה  אמך  כבוד  הנח  ומשיבים: 

חייבין בכבוד אביך.
יהיה  "היאך  יא):  סימן  (יו"ד  חיים  חוקי  בשו"ת  ונסתפק 
הדין כאשר אמו ציוותה עליו להביא לה מים, קודם שציוה 
אביו. ויצא להביא מים לאמו, ואז ציוה עליו גם אביו להביא 
לו מים, מה יעשה? האם מכיון שהוא חייב במצות "כיבוד 
אם" פטור הוא מ"כיבוד אב". שהרי "העוסק במצוה פטור 
מהמצוה", או מכיון שהדין הוא "הנח כבוד אמך" ועשה כבוד 
נפקעה  מים,  לו  להביא  האב  שכשביקש  נמצא  וכו'  אביך, 

מצוותה של האם, ואין לו אלא מצות כיבוד אב?
וכתב שם להכריע, שאינו נפטר מכיבוד אב מדין "העוסק 
במצוה" וכו' אלא חייב לעזוב את כבוד אמו ולקיים מצות 
[עיי"ש  אם  כיבוד  של  מצוה  כלל  אין  האבא  שלגבי  האב 

דמשמע שמצות כיבוד אב עדיפה על מצות כיבוד אם.].
אכן מלשון המאירי (שם) מוכח שמצד עצם המצוה, שוים הם 
האב והאם. וכך כתב: כבוד אב ואם שוים. מ"מ כל שאמו 
אשת אביו, ומצות אביו ואמו באים עליו כאחת, יקדים כבוד 
התרגשה  ואם  אביו  בכבוד  חייבין  ואמו  שהוא  מפני  אביו 
א"א  ואם  וכו'  כאחת  מצוותם  לעשות  שיוכל  כמה  ישתדל 

לעשות כאחת, יקדים את המזדמן, ואל יעבור על המצוות.
הרי מוכח מלשון המאירי שמצות שניהם שוה [ולא שכיבוד 
אב גדול יותר], ורק כשהמצוות באות יחדיו, עליו להקדים 
את האב, אבל אם מצות האם קדמה וכבר התחיל בעשיית 
המצוה, לכאורה אין לו להפסיק המצוה אלא יגמרנה ואח"כ 

יעשה מצות אביו.
בשאלתה  הגמרא  מלשון  גם  לכך  ראיה  נראה  ולכאורה 
"אבא אומר השקיני מים ואמא אומרת השקיני מים" דמשמע 
ששניהם ביקשו כאחד. ורק אז ההלכה להקדים את אביו. 
ואם נימא שלעולם מצות האב דוחה את מצות האם, היה 
על חז"ל להעמיד שאלתם באופן שיש בו יותר רבותא, כגון 
שהאמא ביקשה השקני מים והתחיל לקיים מצוותה, ואח"כ 
ביקש אביו השקיני מים, שמניח כבוד אמו ועושה כבוד אביו, 

אלא מכאן ראיה כמשנ"ת וכדמוכח מדברי המאירי.
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"רציתי לזכות אותה במצוה..."
סח רבינו הגרא"מ שך זצ"ל: "פעם ישבתי אצל מרן הגרי"ז 

סולוביי'צ'יק זצ"ל, ובתו הגישה לו כוס תה. קרא לה שוב והורה 
שתביא סוכר. מיהרה והביאה את הסוכר. הורה לה שתשים את 
היא  לערבב!  לה  הורה  עתה  בכוס.  ושמה  צייתה  בכוס.  הסוכר 

ערבבה, המיסה את הסוכר ויצאה מן החדר.
"אחרי שיצאה שאלתי את הגרי"ז: וכי לא יכול היה הרב להכניס 
בעצמו את הסוכר לכוס ולערבבו?! השיב לי הגרי"ז: "רציתי לזכות 

אותה במצות כיבוד אב".
עוזר  חיים  רבי  שהגאון  בלבי  אז  "חשבתי  שך:  הרב  הוסיף 
גרודז'ינסקי זצ"ל, ודודי הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, לא היו 
נוהגים כך... אבל אצל הרב מבריסק לא היה מושג של כוס תה, היה 

רק מושג של תורה ומצוות. כל השאר היו רק אמצעים לקיומם.
בכוס תה ראה רק את ה"אמצעי" שאפשר על ידו  לקיים מצות 

קנין תורה כיבוד אב, ולא יותר מזה...
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"הלחם שלך מאיר את השולחן..."
אמו של רבי רפאל מאזוז זצ"ל מג'רבא שבתוניסיה, סבלה 

בזיקנותה מסכרת, ועל כן אפתה למאכלה לחם שעורים שמראהו 
שחור. היו בניה נזהרים שלא להניחו על שולחן השבת, שכן הצבע 

השחור בשבת אינו לסימנא טבא.
ואולם כשהבחין בנה רבי רפאל כי אמו חפצה מאוד להניח את 
הלחם שלה השחור על שולחן השבת, נטלו מידה, והניח בשמחה 

על השולחן באומרו: "אמא, הלחם שלך מאיר לי את השולחן".
האמא נהנתה מדבריו והגיבה בברכה: "בני, יהי רצון שתזכה לבן 
שיאיר את עיני ישראל בתורה". ואכן זכה לתקופת השנה שנולד 

שו"ת איש מצליחלו בנו הגה"צ רבי מצליח מאזוז זצ"ל.
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"תשעים שנה של כיבוד אב".
הכנסת  בבית  למודו  את  קבע  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  כידוע, 

"אהל שרה". הסתגר בו לשעות ארוכות מדי יום ביומו במשך עשרות 
שנים. גם כשהיה בביתו והיה לו רבע שעה, הלך חמש דקות ולמד 

חמש דקות וחזר חמש דקות. אף שיכל ללמוד בבית רבע שעה.
בהקשר לכך, סיפר הגאון רבי יואל קלופט זצ"ל שכאשר סיים הרב 
שקל  תורה",  ב"תלמוד  לימודו  סדרי  את  ללמוד  בילדותו  אלישיב 
לאיזה ישיבה להכנס. אמר לו אביו, הרב מהומלא: "למה לך לחפש 

היכן ללמוד, הנה יש כאן בית הכנסת "אהל שרה". שב שם ותלמד!"
ציית הרב אלישיב, וקבע שם את לימודו במשך תשעים שנה 

ישא ברכהוכל זאת לקיים מצוות כיבוד אב!
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לכבד את ה"צלם אלוקים" של האבא...

הרצאה  למסור  הגיע  פעם  שליט"א:  ברוורמן  דוד  הרב  סיפר 
בבית כלא, וראה שם בחור ישיבה שמשוחח עם עבריין גדול במחלקת 
הרוצחים של בית הכלא רח"ל. הוא התפלא מאוד. וכשיצא ראה 
את הבחור ממתין לטרמפ. הוא הכניסו לרכבו ונסעו לבני ברק. ואז 
הבחור סיפר לו שהוא ילד להורים פושעים שנמצאים בכלא. ובגיל 
שנתיים שלחו אותו למשפחה אומנת ולכן גדל כחרדי, ולא היה לו 
קשר עם אביו. אך לאחרונה למד עניני כיבוד אב ולכן התחיל לבקר 

את אביו, אבל מרגיש רע עם זה ומתחבט האם להפסיק לבוא.
אמר לו רבי דוד, בא נלך ונשאל את הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. 
ואכן נסעו ושאלו. אמר הרב שטיינמן לבחור: "אני מקנא בך, שאני 
כבר יתום שבעים שנה ואין לי מצות כיבוד אב, ואילו לך יש. 
תמשיך לבוא ולכבד את ה"צלם אלוקים" של אבא שלך. אתה לא 

צריך להעריך אותו אלא לעשות מעשה כיבוד גרידא".
עפ"י הוראה זו, המשיך הבחור ללכת לבקר את אביו, ובעקבות 
כך במשך הזמן, אביו התקרב בהדרגה ליהדות עד ששב בתשובה 

הלמות עמליםשלימה.



לר'  שעתיים?  שעה?  לעבודה,  לנסוע  לכם  לוקח  זמן  כמה 
מאיר גרנובסקי זה לוקח 24 שעות.

'ניקרגואה'  במדינת  עסקיו  ולרגל  בארץ,  מתגורר  מאיר  ר' 
(מרכז-דרום אמריקה) נהג לנסוע לשם הרבה. אבל תמיד הקפיד 

לשהות בשבת-קודש בארץ-הקודש.
אתם מתארים לעצמכם שאין טיסה ישירה מישראל לניקרגואה. 
למדינה  לטוס  להם  שדחוף  ישראלים  מספיק  אין  לעשות,  מה 
שרוב אוכלוסייתה מורכבת מצאצאי אינדיאנים. ובכלל, טיסות 
ישירות מישראל לדרום אמריקה הן דבר חדש. הדרך לניקרגואה 
הצריכה שלוש טיסות. מישראל לארה"ב, טיסה פנימית של כמה 
אלפי ק"מ לדרום ארצות-הברית, ומשם טיסה נוספת של כמה 

אלפי קילומטר ל'ניקרגואה'.
* * *

לארה"ב.  חצות  בטיסת  במוצאי-שבת,  מתחיל  שלנו  הסיפור 
טיסות הלילה לארה"ב מוכרות, אבל רוב הנוסעים מגיעים למחוז 
יעדם כשעה לאחר הנחיתה, בעוד שלר' מאיר המתינו שתי טיסות 

נוספות. סך-הכל סיפור של 24 שעות...
לא  זמן  כעבור  בוקר.  לפנות  ניו-ג'רזי,  בנוארק,  נחת  המטוס 
רב הייתה אמורה לצאת הטיסה הנוספת ליוסטון-טקסס. לפתע 

מגיעה הודעה: "הטיסה ליוסטון בוטלה".
הטיסה הבאה? רק בשעה 2 בצהריים!

'שחרית' הוא תכנן להתפלל ביוסטון, אך כעת עליו להתפלל 
כאן. עדיין מאוד מוקדם, ובפרט כאשר מדובר ביום ראשון - יום 
המנוחה הרשמי בחו"ל, בו אנשים לא ממהרים לצאת לעבודה, 

והמניינים מתחילים מאוחר.
אבל איפה יש בכלל מנין? אי אפשר להתקשר עכשיו למקומיים 
שעדיין נמים את שנתם. דרך מחשב של שדה התעופה מצא לו 
מקום מתאים, והזמין מונית 'אובר' שתאסוף אותו משדה התעופה 
לאותה כתובת. הנסיעה נמשכה ונמשכה, ורק בתום שלושת רבעי 

שעה מפרכים עצרה המונית ליד "כנסייה" נוצרית.
באנגלית  כתב  הרי  הוא  שלו.  הטעות  את  קלט  עכשיו  רק 

להתפלל - והאתר לא מבין חכמות...
בלית ברירה חזר לשדה התעופה, ובחיפוש החדש התחכם לשתול 
מילים כמו 'שחרית', 'מנחה', כך שהתוצאה תהיה בוודאות יהודית. 
ושוב יצא לדרך עם מונית 'אובר' ומצא את עצמו בבית כנסת 

יהודי(!) בשעה 06:45.
* * *

המנין היה אמור להתחיל בשעה 08:00, אז הוא למד בינתיים את 
הדף-היומי. התפילה הסתיימה, הוא הספיק שנים-מקרא ותהילים 
היומי. ופרשת-המן? את זה הוא כבר אמר לאחר שחרית... עדיין 
 -  14:00 בשעה  רק  הטיסה  הרי  התעופה,  לשדה  לחזור  מוקדם 

ולטיסה פנימית בכל מקרה לא מגיעים מאוד מוקדם.
בשלב זה "הגוף" מתערב ומתחיל לדרוש את שלו. לפתע הוא 
קולט: אני בצום! עכשיו השעה בארץ ישראל כבר ארבע אחה"צ, 
עוד מעט ימלאו 24 שעות מאז שעזבתי את הבית במוצאי-

(מכמה סיבות הוא לא היה אוכל במטוסים, והאיחור  שבת 
הלא-צפוי שיבש לו את התוכנית הרגילה).

התעניין: איפה אפשר לקנות אוכל כשר? אמרו לו שיש באזור 
אבל  ומשגיח-כשרות,  מקובל  הכשר  עם  אחת  פיצה  חנות  רק 
החנות נפתחת רק בשעה 12 בצהריים. נו, טוב, ב-12 הוא כבר 

צריך להיות בשדה-התעופה, או בדרך לשם.
התייאש מהאוכל, והחליט "להשביע נפשו בתורה" - אבל הגוף 
לא וויתר. הרעב, העייפות, לחץ הזמן ששיבוש הטיסה עשוי לגרום 

לו, כל אלו ָחְברּו יחדיו...
בצר לו שיתף את הגבאי במצוקתו וזה הציע לו ארוחת-בוקר 
'לא-נעים', וגם לך תדע מה רמת הכשרות  בביתו. אבל זה גם 

בבית שלו.
"אבל בדיוק שמעתי" - התלהב הגבאי - "שנפתח שיעור חדש 

כאן באזור, והשיעור הזה כולל ארוחת-בוקר"!
* * *

רשות הדיבור לר' מאיר:
"כיוון שכבר הייתי מאוד רעב, ובלאו הכי לא הצלחתי להתרכז, 
החלטתי שאני הולך לשם. הגעתי למקום, היה שם שיעור נחמד 
עם ארוחת-בוקר שכללה את הדברים המיוחדים ביותר בכשרות 

מהודרת - הפלא ופלא!"
"התעניינתי מי עומד מאחורי היזמה המיוחדת, ושאלתי אותו: 

מה הסיפור? זה הרי לא משהו שגרתי.
"אז הוא סיפר: 'לפני עשרות שנים - עשרים, ואולי כבר שלושים 
להחדיר  הצליח  שממש  יהודי  מאיזה  שיעורים  שמעתי   - שנה 
בי  החדיר  שהוא  האהבה  את  ליישם  החלטתי  אהבת-תורה.  בי 
למשהו מעשי, וגם להאהיב על אחרים את התורה. מאז אני נוהג 
להקים שעורים חדשים, ובתקופת ההתחלה מגיש ארוחות-בוקר 
כיד המלך. זה גם נותן דחיפה לאנשים להצטרף לדבר חדש, וגם 

מתאים תמיד בתור התחלה טובה'.
אהבת  כזו  בו  החדיר  אשר  ואיזהו  זה  הוא  מי  "הסתקרנתי 
תורה? אבל הוא לא ראה בזה ענין. 'מישהו לא מוכר'. אבל אני 
רציתי לדעת מי זה, וכאשר שמעתי את השם כמעט התעלפתי: 

גרנובסקי.
-איך?

ג-ר-נ-ו-ב-ס-ק-י"
-הרי זה אבא שלי! "

* * *
"לקח לי הרבה זמן להירגע. אבא שלי, לפני עשרות של שנים, 
נטע ביהודי זרעים של אהבת תורה. ואני היום אוכל - כפשוטו... 

- את מה שצמח מאותם זרעים!
היהודי מקים שיעורים בכל מקום בעולם, ומן השמים מסבבים 
כזה סיפור כדי שגם אני אמצא את עצמי באחת מארוחות הבוקר 

המפוארות שלו!..."
אשריהם ישראל.

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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גר הייתי בארץ   כי אמר  "שם האחד גרשום 

אבי   אלוקי  כי  אליעזר  האחד  ושם  נכריה 

 ד( -בעזרי ויצילני..." )יח, ג

הנציח   כיצד  אלו,  מפסוקים  למדנו  לרעהו,  באיש  כתב 

לדורות, הניסים והטובות שעשה הקב"ה עמו,  משה רבינו  

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. 

אברהם  רבי  לגאון  פנה  אברך 

וביקש   זצ"ל  גניחובסקי 

ש לילדו  יתקבל  ברכה 

 לחיידר שנרשם אליו.  

כי   שהבין  אברהם  ר' 

להתקבל   סיכוייו 

"אני   הציע:  אפסיים... 

הוא   למנהל.  אתקשר 

בין  עתלמיד ישיבת טש

שאתקשר   יזיק  ולא 

 אליו"... 

אברהם:   רבי  מתקשר 

עם   לדבר  "אפשר 

לילד   בקשר  המנהל 

המנהל   סגן  פלוני"...? 

השני   מעברו  שהיה 

השיב:   הקו  של 

חבל   בחו"ל  "המנהל 

לא  ל אבל  איתו...  דבר 

עוד   להכניס  שייך 

מלאה   הכיתה  ילדים. 

 עד אפס מקום"... 

בטלפון   משהו  למסור  "תוכל  אברהם:  רבי  ממשיך 

למנהל"? והלה משיב: "אתה סתם מכביד עלי, תדע שאם  

יכניסו עוד ילד או שנים הם יהיו מהקהילה שלנו... והילד  

שיכנ וחולם  מדמיין  סתם  אביו  סיכויים.  לו  אין  יסו  הזה 

 אותו"... 

רבי אברהם לא אומר נואש: "בבקשה רק תאמרו למנהל  

גנ אברהם  כולנו יכי  כי  למסור  וביקש  התקשר,  חובסקי 

חייבים הרבה הכרת הטוב לאבא של הילד, הוא תלמיד  

ואדם  , חכם אלוקים  בעיני   ,חשוב 

וחובה להכיר לו טובה, על כי יש 

 בדור תלמיד חכם כזה.  

אני, אתה והמנהל חייבים לו, 

כולם  ובאמת  וסבו...  לאביו 

חייבים הכרת הטוב למשפחה 

  , הזו כי הם צאצאים ממש בן אחר בן לרבי יוסף קארו זצ"ל

ממש   אצילות  מדות  ובעל  כשרוני  מצויין,  עצמו  והילד 

 כאבותיו ואבות אבותיו". 

מהלב   שיצאו  המרגשים  דבריו  כצפוי,  שלא  ואכן, 

לומ הילד  ומצליח  התקבלו.  החיידר  כותלי  בין  כיום  ד 

 מאוד. ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. 

 )ע"פ ויאמר הנני( 
 

כי   האלהים  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  "עתה 

 בדבר אשר זדו עליהם" )יח, יא(

לראות   ליתרו  גרם  מה 

מכל   ה'  של  גדלות  את 

 האלהים? 

"במים   רש"י:  כתב 

והם  יד  לאבדם  מו 

במים"     - נאבדו 

מאת   נענשו  המצרים 

ה' מדה כנגד מדה על  

לעם   שעוללו  מה 

 ישראל. 

השאלה:   נשאלת 

עונש   הגיע  מדוע 

עם   הרי  למצרים? 

מה   את  קבלו  ישראל 

בין   בברית  שנקבע 

"ועבדום   הבתרים: 

)בראשית  יוע אתם"  נו 

 טו יג(.

עינו   המצרים  אלא, 

כדי   ישראל,  עם  את 

ישראל,   לעם  להרע 

ולא מפני צווי ה', ולכן  

נענשו מדה כנגד מדה, נגד השלכת התינוקות למי היאור,  

כה שקבלו  הושלכו סוס ורוכבו אל מי הים, וכן כל מכה ומ

היה בזה עונש מדה כנגד מדה, ויתרו ראה בכך את גדלות  

ה', שרק הוא יודע את מחשבות בני האדם, ויכול להעניש  

 מדה כנגד מדה. 

 )תורת משה( 
 

 "וישב משה לשפוט את העם" )יח, יג(

'בניין   בספר  הקשה  לכאורה, 

אלו   להבין  יש  אריאל', 

במדבר  היו  סכסוכים 

צריך  משה  היה  שעליהם 

לשבת לשפוט את העם, הלא 

מן    -פרנסה הייתה להם בשפע  

מֹות טו, כו( ְ ם רְֹפֶאָך" )ש  ֵּׁ  "ֲאִני ַהש  

יר  ִּ י ָעש  ְכַנס ְיהּודִּ ְמֵרי ֱאֶמת' נִּ י ָה'אִּ י ֶאל ָהַרּבִּ ש  ֵעָצה ְלַגּבֵ ּקֵ ּובִּ

יש  ֶאת הֹונֹו  לִּ ְ יל ּוְלַהש  ד ֶאָחד ְלַהְכּפִּ ּצַ כֹוָלה מִּ ּיְ ֶ ָקָעה "ש  ְ  -ַהש 

י". וִּ ָ ְסּפֹו ָהַעְכש  ל ּכַ ן ֶאת ּכָ ם ְלַסּכֵ י ּגַ נִּ ֵ ד ש  ּצַ  ֲאָבל מִּ

יַח. ְצלִּ ְסָקה ּתַ ָהעִּ ֶ ֵרְך ש  י ּבֵ  ָהַרּבִּ

ָלה! ְ ְפסִּ  ְוָהִעְסָקה? ִנְכש  י הִּ הּודִּ ֲעַמד ַהּיְ ּמַ ְסּפֹו, ּומִּ ל ּכַ יד ֶאת ּכָ

ֶחְבַרת  ְסּתֹוֵבב ּבְ ט ָיד ּוְלהִּ ֹ ְפש  ד, ֵהֵחל לִּ יר ְמֻכּבָ בִּ ל ּגְ ֶ ָרם ש 

ים... ָצנִּ ּבְ  ַהּקַ

יָרה  ה ָהַאד ִ ָ כ  ַ ַהמ  ו ל ְוָהַאְכָזָבה מֵּׁ ְסכ  ב ָהָיה נֹוָרא, ַהת ִ אֵּׁ ַהכ ְ

ֶנת ִלְבִליעָ  ֶ י ִנת  ְלת ִ ֻהְנֲחָתה ָעָליו ָהְיָתה ב ִ ֶ  ה...ש 

י  ְמרִּ י ָה'אִּ ם ָהַרּבִּ ּוב עִּ ש  ש  ְפּגַ יַצד נִּ ְתָאֵרְך, ּוְמָתֵאר ּכֵ ּפּור מִּ ַהּסִּ

יֵניֶהם.  ָהְיָתה ּבֵ ֶ יָחה ש  ִּ  ֱאֶמת', ְוַהש ּ

י ֵאין לֹו  ּלָה ּכִּ ּגִּ ֶ י ש  הּודִּ ַהּיְ ֶ ּפּור ָהָיה, ש  ל ַהּסִּ ֶ ֹון ש  אש  סֹופֹו ָהרִּ

יט  ין, ֶהֱחלִּ ּפֹולִּ ש  ּבְ יל ֶאל ֶאֶרץ יֹוֵתר ָמה ְלַחּפֵ ַלֲעזֹב ַהּכֹל ּוְלַהְעּפִּ

ָרֵאל. ש ְ  יִּ

........................ 

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל



 

  ~2   ~ 

 וסיפורים  ליקוטים  
 יתרו   -   נפלאים 

 
וסכסוכי שכנים לא היו   דירות  שכן    - שיורד מן השמים, 

 הם היו במדבר. על מה אפוא ישב משה לשפוט את העם. 

קריעת לאחר  דרש:  בדרך  את    ומיישב  הים  פלט  סוף  ים 

רכושם של המצרים וישראל אגרו ממנו כמויות עצומות.  

אלא שישראל לא היו לבדם, שכן "וגם ערב רב עלה עמם",  

מן   ונטלו  בצלחת  ידם  את  טמנו  לא  האחרונים  והללו 

 הרכוש לעצמם. 

מן   שנטלו  על  רב  הערב  את  ותבעו  ישראל  מבני  עמדו 

שכלל  בעוד  השעבוד,  על  שכר  שהוא  לא    הרכוש, 

 השתעבדו. אם כן, הרכוש מגיע לבני ישראל. 

מכיון ש"המוציא מחברו עליו הראיה", היה כל אחד צריך  

מן   שנטלו  רב  הערב  מן  ואלמוני  פלוני  על  עדים  להביא 

אלו   תורה  ודיני  הרכוש, 

 הגיעו לפני משה. 

משה   דווקא  טעם  ומה 

את   לשפוט  לבדו  ישב 

העם? מדוע לאהרן לא  

הגיעו, או אל הזקנים?  

היה  ש רבנו  משה  כן 

נטל   שלא  היחיד 

כך   בשל  הים  מביזת 

בארונו   עסוק  שהיה 

כל   רצו  לכן  יוסף,  של 

בדין   להתייצב  ישראל 

שאינו   מי  אצל  תורה 

 נוגע בדבר... 

   )במחשבה תחילה( 

 

יבוא   מקומו  "על 

 )יח, כג( בשלום" 

מוואלוז'ין הגיע מקרה של   לידיעתו של הגאון רבי חיים 

 שלום בית שהופר.  

טרח הגאון והגיע אל בני הזוג, שמע את טענותיהם, דיבר  

 על לבם וניסה להשכין שלום. 

פרצה   שוב  מכן  ולאחר  ויומיים,  יום  מעמד  החזיק  זה 

המחלוקת, ושוב הגיע הגר"ח וישב במשך זמן רב לשמוע  

 הטענות. את 

 תלמידיו ניסו להניאו מכך. "אין זה לפי כבודו של רבנו". 

"בגמרא ואמר:  הגר"ח  חז"ל  )   נענה  אמרו  נג:(  יומא 

'המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו, ואחר כך  

 ייתן שלום'. 

שלום  לעשות  כדי  לפעמים 

לאחור,  לפסוע  מוכרחים 

וההלכה היא שלאחר המתנה 

למקום  לשוב  יש  מסוימת 

לדעת    -שון  הרא ונוכחים  למקום  חוזרים  מה  זמן  אחרי 

 שלא אירע כל ביזיון". 

 )במחשבה תחילה( 
 

כל  בקצהו  ונגוע  בהר  עלות  לכם  "השמרו 

 הנוגע בהר מות יומת" )יט, יב( 

כתב החפץ חיים: ומה אם הר שאין בו דעת ואינו  מרגיש  

עד   התורה,  קבלת  ידי  על  נתקדש  מקום  מכל  כלום, 

מלנגוע בקצהו, קל וחומר למי שנוגע  שהוזהרו כל  ישראל  

ופוגע בכבודו של תלמיד  חכם, שלמד את התורה גופה,  

וכמה   כמה  אחת  על  העלבון,  ומרגיש  דעת  בו  ושיש 

 שהנוגע בו כנוגע בבבת עינו. 

מבני   אחד  הגיע  פעם 

לפני   ליברפול  עיריית 

הגאון   העיר  הרב  רב 

והתאונן   ז"ל  פלוטניק 

ה גודל  צרה  על 

כי   בביתו  שניחתה 

מדרך   סטתה  בתו 

עם   והתיידדה  הישר 

גוי ובדעתה לבוא עמו  

 בקשרי חיתון רח"ל.  

לפניו   האיש  בכה 

שיואיל לדבר על לבה  

 ולהניאה ממעשיה. 

את   לעורר  ניסה  הרב 

נועם   בדברי  הנערה 

היא   אך  וכיבושין. 

ולא   עורפה  הקשתה 

אבתה לשמוע ונשארה  

 איתנה בדעתה הקלוקלת. 

האב   החל  הרב,  עם  מכן,  לאחר  המסכן,  האב  כשנפגש 

במשימתו   הצליח  שלא  כך  על  הרב  את  ולגדף  לצעוק 

אין   רואה שבאמת  הוא  שעכשיו  מפיו  פלט  כעסו  ומרוב 

 שום תועלת מן הרבנים... 

דברים הבאים:  בכששמע הרב את גידופיו, השיבו בנחת  

לרופא גדול ומפורסם    ,אמשול לך משל למה הדבר דומה

ד  גדולהשעשה  לעיר  ביער  ,רכו  עבר  הילוכו    , ובדרך 

כספו ואת תרמיל  את  פתאום התנפלו עליו שודדים ושדדו  

 הרפואות שנשא עמו.  

התיק,   את  השודדים  כשפתחו 

ראו שאין שם כלום זולת כמה 

את  ושפכו  פשוטים.  עשבים 

 תכולת התיק לאשפה. 

........................ 

ּפּור ָהָיה  ל ַהּסִּ ֶ י ש  ּתִּ י ְוָהֲאמִּ הו א ָהָיה  -אּוָלם, סֹופֹו ַהּסֹופִּ ֶ ש 

ל צ ַ נ ִ ֶ י ִעירֹו ש  נֵּׁ ל ב ְ ָ ֹוָאה... ַהי ִָחיד ִמכ  ּ ֶות ּוֵמֵאיַמת ַהש  ֵזַרת ַהּמָ ּגְ  מִּ

ה' לֹא ָהְיָתה נֹוֶחֶתת ָעָליו,  ב ָמה ָהָיה קֹוֶרה לּו ַה'ַמּכָ ֹ ָהָבה ְוַנֲחש 

יֵרי ְוהּוא ָאֵכן הָ  ִּ ְסַקת ָהֲעָנק, ְוהֹוֵפְך ְלֶאָחד ֵמֲעש  עִּ יַח ּבְ ָיה ַמְצלִּ

ין.  ּפֹולִּ

ָבה ַעל ַמֲעָבר ְלֶאֶרץ  ָ ל ַמֲחש  ֶ ַדל ש  ם הּוא ָהָיה ַמֲעֶלה ּבְ ַהאִּ

ְתאֹום...! ָרֵאל? ָמה ּפִּ ש ְ  יִּ

ָהבֹו  זְּ ְסּפֹו ּומִּ ּכַ ין, ֶנֱהֶנה מִּ פֹולִּ ָאר ּבְ ְ ש  ל  -הּוא ָהָיה נִּ ֶ ו ְבסֹופֹו ש 

ִויץ...ד ָ  ְ אֹוש  ש  ב ְ ח ָהאֵּׁ ן ַעל ִמְזב ַ ָקְרב ָ ם עֹוֶלה כ ְ  ָבר ג ַ

ּלֹו  ֶ ה' ש  ַה'ַמּכָ ֶ אֹוֵמר, ש  ֶ ֶעֶצם ְרפּוָאה... -ָמה ש   ָהְיָתה ּבְ

ל אֹור  ֶ ֹות ש  יְנָקא( -)ְנֻקד  ִ  ְספ 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 

 כ"א מר חשון תשפ"א - ליבוביץ ע"ה
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 יתרו   -   נפלאים 

 
כדי   העם  המון  פתחו  על  צבאו  לעיר,  הרופא  כשהגיע 

 רופה לחוליים.למצוא מזור ות 

מסוכנת   במחלה  החולה  בתו  עם  אדם  הגיע  הבאים  בין 

 ורוב רופאי העיר נתייאשו מלרפאותה.  

עליו  בו  הכיר   שהתנפלו  השודדים  אחד  שהוא  הרופא 

בדרכו. אמר לו: שוטה שכמותך, הרי היו לי בתיקי כמה  

עשבים שבהם הייתי מכין תרופה לבתך, אבל מה אעשה 

עשבי  את  זרקת  בידיך  והפסדת    ואתה  לאשפה,  המרפה 

 לעצמך שאינני יכול לעזור לך.

התקוה   את  השחית  ידיו  שבמו  על  מר  בבכי  האיש  פרץ 

 האחרונה שהיתה לבתו החולה. 

כך נראים האנשים    -אמר הרב לאב הרגזן    -הנמשל כלפיך  

שכל ימיהם מזלזלים הם בכבוד הרבנים ואומרים עליהם  

חדירים בבני  שאינם שוים להועיל, וכך מטיפים בביתם ומ 

ושנאה   רעל  חיצי  הבית 

וגדולי   הרבנים  על 

ובכל   התורה, 

הזדמנות עושים אותם  

ללעג ולקלס בעיני בני  

מבינים   ואינם  הבית, 

את   מאבדים  שבכך 

האחרונה   תקותם 

ביתם   בני  להצלת 

מכליון רוחני, כי מכיון  

לזלזל   שהורגלו 

אינם   שוב  ברבנים, 

כל   מהם  שומעים 

ומקשים  התוכח  ,

 יך בדרכם הנלוזה. עורפם להמש

 )משחת שמן( 
 

 "כל הנוגע בהר מות יומת" )יט, יב( 

מטש הגאון  שנתמנה  לאחר  בעריש    -בין  עמיד  דוב  רבי 

בין אירע מעשה שגרם לכל  עוויידנפלד זצ"ל לרבה של טש 

 לעמוד על גדולתו. בני העיר  

היה זה כאשר הופיעו לפניו שני יהודים לדין תורה בעסקי 

ממונות. אחד מבעלי הדין, שהיה חתנו של אחד מראשי 

את   לקיים  בדעתו  שאין  והכריז  בדין  חייב  יצא  הקהלה, 

 הפסק, משום שהיו לו טענות על פסק הדין. 

בין כאב הדבר, משום שזה עתה נתמנה לרב  ע לרב מטש

שממנ עוד  וחשש  יראו  ו 

והאמת   יעשו  וכן  אנשים 

בעיר תהיה נעדרת. כמה  

הדבר   את  שמר  ימים 

אחד  ,  בלבו יום  ואולם 

של   חותנו  את  פגש 

המתדיין ופלט מפיו שמאוד מציקה לו התנהגות חתנו עד  

 שהדבר מפריע לו להתרכז בלימודו... 

יציית   שלא  שהכריז  האיש  חלה  מכן  לאחר  ימים  מספר 

י בדמי  ונפטר  הדין,  הצטער  לפסק  בעריש  דוב  רבי  מיו. 

על   שהקפיד  כך  ועל  יהודי  אותו  של  פטירתו  על  מאד 

 מעשיו, ועסק רבות בתיקון נשמתו.  

בכל ימיו שמר את יום היארצייט שלו, והיה לומד משניות  

    ומדליק נר לעילוי נשמתו. 

 )שר התורה( 
 

 "ומשה עלה אל האלהים" )יט, ג( 

התורה,   את  לקבל  למרום  משה  שכשעלה  חז"ל,  דרשו 

ולא   בשמים,  התורה  את  להשאיר  השרת  מלאכי  בקשו 

משה  להם  שהוכיח  עד  משה,  ביד  אותה  לתת  הסכימו 

הכתובות   שהמצוות 

בתורה מתאימות לבני  

למלאכים   ולא  האדם 

 )שבת פח עמוד ב(. 

השאל וכי  נשאלת  ה, 

המלאכים   ידעו  לא 

מעצמם,   קודם 

אינה   שהתורה 

 מתאימה להם?! 

גדול  למשל   רב 

שמפאת   בתורה, 

התקשה   זקנותו 

הרבנות   את  להנהיג 

 בעירו הגדולה.  

קטנה   עיר  רבם  עבור  לחפש  עצה,  עירו  אנשי  טכסו 

 שאנשיה מעטים, שאותה יצליח רבם להנהיג.  

 כעבור זמן נמצאה העיר, ונתרצה הרב לעבור לשם.  

בהגיע משלחת אנשי העיר הקטנה להקביל את פני הרב,  

 אנשי העיר הגדולה, ולא נתנו לרבם ללכת עמהם.  םדחו

"מדוע  בתמיהה:  הקטנה  העיר  אנשי  אינכם    שאלו 

שאינו   אתם  יודעים  והרי  עמנו,  לבוא  לרב  מאפשרים 

 מתאים לכהן בעירכם?" 

ואמרו: אכן רק מפני כבוד הרב   ענו אנשי העיר הגדולה 

עשינו זאת. רצינו להראות לכם עד כמה חשוב וגדול הוא  

הרב בעינינו, ועד כמה אנו מצטערים על שנאלצנו להפרד  

 ממנו, ולתת אותו לכם.  

המלאכ בקשו  חשובה  כך  כמה  לישראל  להראות  ים 

ועד   בעיניהם,  התורה 

על   מצטערים  הם  כמה 

ר אותה  ו שנאלצים למס

 לישראל. 

 )המגיד מדובנא( 

 

ים עד, טז("ְלָך יֹום ַאף ְלָך  ִהל ִ  ָלְיָלה" )ת ְ

ָך ְוַרק  ּתְ ַחי אִּ ֶ ים: ָאָדם ש  ַחּיִּ ָכה ֶזה ּבַ : ּכָ יְטש  עְזרִּ ּמֶ יד מִּ ּגִּ ָאַמר ַהּמַ

ָך  ּתְ ר ֵאֶליָך,  -"ְלָך"  -אִּ ְהיֹות ְמֻחּבָ ֹוֵאף ַרק לִּ ל ַחּיָיו ש  ּכָ ֶ ָאָדם ש 

ב  ָכל ַמּצָ ְראֹות אֹוְתָך ּבְ ה לִּ מּוָאר לֹו, הּוא ֵאינֹו "יֹום!" ַהּכֹל  -ְמַנּסֶ

ּוְך... ָדָבר ָחש  יאּות ּכְ צִּ  ּתֹוֵפס ֶאת ַהּמְ

הּוא "ַאף ְלָך"  ֶ י ש  ם ְקָצת  -ֲאָבל מִּ ָך, ֲאָבל ּגַ ין ּבְ הּוא ָאְמָנם ַמֲאמִּ

ָך  ּתְ ר אִּ ֶ ַבד ֶקש  ּלְ ים מִּ ים נֹוָספִּ ָברִּ ם ּדְ ל ְורֹוֶצה ּגַ יל  -ְמֻבְלּבָ ם ַמְתחִּ ָ ש 

ְך הַ  ֶ דֹול...ַה"ַלְיָלה", ַהֹחש   ּגָ

ל אֹור  ֶ ֹות ש  יְנָקא( -)ְנֻקד  ִ  ְספ 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ
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 "זכור את יום השבת לקדשו" )כ, ח(

מעשה ברבי חייא בר אבא שהוזמן לביתו של יהודי בעיר  

לודקיא. בהגיע שעת הסעודה, הושיב בעל הבית את רבי  

פואר, והנה הובא אל החדר מגש  יא בסמוך לו בחדר מ יח

ענק, העשוי כלו כסף ומקושט בפיתוחי כסף, מעשה צורף 

אמן. אל המגש היו מחוברים עשרים וארבעה מוטות של  

כסף, המושחלים בעשרים וארבע טבעות כסף. את המגש  

וארבעה   עשרים  בידיהם  נשאו 

עבדים, כשכל אחד מהם  

של   אחד  במוט  אוחז 

 כסף.  

  על המגש המפואר היו 

סוגי   מכל  מונחים 

התבשילים, ומכל מיני  

שנבראו   המאכלים 

 מששת ימי בראשית. 

נושאי   העבדים  עם 

המגש, נכנסו לחדר גם  

קטנים,   ילדים  שני 

מימינו   אחד  ונעמדו 

של   משמאלו  ואחד 

והחל   הבית,  בעל 

"לה'   להכריז:  הראשון 

 הארץ ומלואה".  

קריאתו,   את  סיים  אך 

פיו   את  חברו  פתח 

"לי בקול:    והכריז 

אמר   הזהב  ולי  הכסף 

 ה' צבאות". 

לך   העמדת  מה  "מפני 

המכריזים   אלו,  ילדים 

כך?"   רבי    -לך  תמה 

 חייא באזני בעל הבית. 

כדי   זאת  "עשיתי 

להזכירני תמיד, כי כל  

ולא   שלי,  אינו  עושרי 

להתגאות   אבוא 

 בעושר זה". 

לכל   זכית  מה  "ומפני 

נה  ע   - הוסיף רבי חייא לשאול. "קצב הייתי    - הכבוד הזה?"  

בחת שהיתה מגיעה  ווכל בהמה שמנה ומש   -לו בעל הבית  

לידי בכל ימות השבוע, לא הייתי משתמש בה, ולא מוכר  

לכבוד   מטעמים  ממנה  לעשות  אותה  שומר  אלא  אותה, 

 שבת". 

זכית לכל הכבוד הזה"   רבי חייא    -"אכן, לא לחנם  הגיב 

"המכבד את השבת, זוכה גם הוא עצמו    - למשמע הדבר  

 )פסיקתא רבתי(     לכבוד". 
 

 "כבד את אביך ואת אמך" )כ, יב( 

, ירא שמים גדול וחיפש להדר במצוותהיה  ן  ר' יעקב הלפר 

לקיים  הוא   זכה  לא  וכמעט  קטן  בגיל  מהוריו  נתייתם 

 מצוות כיבוד הורים.  

יום אחד נקלע למחיצתו  

של אחד מרבני תל אביב  

עלו   שהוריו  לו  שסח 

לאחרונה מפולין )ערב  

העולם   מלחמת 

שרויים   והם  השנייה( 

אלא   כל,  בחוסר 

מתפרנס  עצמו    שהרב 

גדול   ובדוחק  בצמצום 

לעזור   בידו  ואין 

מצטער   והוא  להוריו, 

 מאוד על כך. 

מחייתם   עולה  "כמה 

לחודש?"   הוריך  של 

 שאל ר' יעקב. 

בסכום   נקב  הרב 

הציע   יעקב  ר'  מסוים. 

'עסקה':   אתר  על  לו 

"אני אשלם מדי חודש 

, כולל  את כל צורכיהם

בהרחבה גדולה,    דיור,

  , הורים' שלךה'כיבוד  ו

 ייזקף לזכותי בשמים". 

חשב הרב על כך וענה  

שמדובר בשאלה קשה  

אמר   הוא  מאוד. 

איש'  ב'חזון  שייוועץ 

לר'   תשובה  וישיב 

 ן. יעקב הלפר

את   הרב  שטח  כאשר 

התפלא   שאלתו, 

פליאה   איש'  ה'חזון 

בשביל   דואג???  אתה  המצווה  שכר  על  "מה?  עצומה: 

 ההורים יש לעשות הכל. אפילו להיכנס לגיהנום..."  

לאחר שהות קלה חייך ה'חזון איש' והפטיר: "אל תדאג,  

 לקב"ה יש מספיק שכר לשלם לשניכם"... 

 )במחשבה תחילה( 

ה טֹוב" ָרע ַוֲעש ֵּׁ  "סו ר מֵּׁ

יש  ּכֹוֵתב:  ּדֹות ָרעֹות ַהֲחזֹון אִּ ים ַעל מִּ רִּ ַדּבְ ּמְ ֶ ש  ּלָם  -ּכְ ּכֻ

ְנָאה אֹו  ָדנּות, ֶעֶצב, ש ִּ ַעס, ַקּפְ ֲאָוה, ּכַ ֲאָוה, ּתַ ים ַעל ּגַ בִּ ְ חֹוש 

ַחד...   ּפַ

ּדֹות טֹובֹות  ים ַעל מִּ רִּ ַדּבְ ּמְ ֶ ים ְלַאֲהָבה,  -ּוְכש  נִּ ּוְ ְתּכַ ּלָם מִּ ּכֻ

ירוּ  יָנה, ְמסִּ ּתּור, ְנתִּ  ת אֹו ַהְתָמָדה...ֲעָנָוה, טֹוב ֵלב, וִּ

יא,  ֹות ָרעֹות', ְוַגם לֹא ֲאָבל ָהֱאֶמת הִּ ה ִמד  ין 'ַהְרב ֵּׁ אֵּׁ ֶ ש 

ֹות טֹובֹות'. ה ִמד   'ַהְרב ֵּׁ

יא  ה ָרָעה ַאַחת ְוהִּ ּדָ ֵהם,  -ֵיש  ַרק מִּ ֶ י ש  פִּ ְזרֹם' ּכְ ים 'לִּ ָלֵתת ְלַחּיִּ

יַע... קִּ ְ יַח ְולֹא ְלַהש    ְלַהְזנִּ

ה טוֹ  ּדָ יָדְך ֵיש  ַרק מִּ יא ּוֵמאִּ ָלַקַחת ַאְחָריּות ַעל  -ָבה ַאַחת ְוהִּ

יַח! ֹות, לֹא ְלַהְזנִּ ם ָהְרָגש  ְתמֹוֵדד עִּ ינּו, ְלהִּ   ַמֲעש ֵ

ָאר  ְ ּ ל ַהש  ֵני  -ּכָ ְ ל ש  ֶ רּורֹות ּוְצפּויֹות ש  ֵהם ַרק ּתֹוָצאֹות ּבְ

ים ַהּלָלּו...  ַהֲהָפכִּ

ל  ֶ ֹונֹו ש  ֶפר ֱאמּוָנה ּובִּ ַהֲחזֹון ְוֶזה ְלש  ּסֵ יש  ּבַ ֶרק ד' אִּ חֹון ּפֶ ּטָ

ה ַאַחת ָרָעה,  ּדָ ה ַאַחת טֹוָבה ּומִּ ּדָ אן ַרק מִּ ם ֵאין ּכָ ָ ְרש  ָ ש  "ּבְ

ְבִעים ַעל  ים ַהט ִ ה ָהָרָעה ִהיא ַהַהְזָנָחה ֶאת ַהַחי ִ ד ָ ִ ַהמ 

ְבִעי ּדֹות ַמֲהָלָכם ַהט ִ ּמִּ ּלֵם ּבַ ּתַ ְ ש  לּות יִּ ּדְ ּתַ ְ ש  ל הִּ י ּכָ , ּוְבלִּ

ּלָן, ֶאה ְמֻצי ָן ִיְהֶיה ָהָרעֹות ּכֻ ם ְמֻצי ָן, ג ֵּׁ ֲעָסן ְמֻצי ָן, נֹוקֵּׁ ַ ְוֵכן  כ 

נו  ֲחָכִמים ָהְלָאה,  ָ מ  ֶ ֹות ָהָרעֹות ש  ד  ִ ל ַהמ  ָ לֹא ֶיְחַסר לֹו ִמכ 

ר ֶאת ְמאו ָמה ְחֶלֶטת ְלַבּכֵ ָמה ַהּמֻ יא ַהַהְסּכָ ה ַהּטֹוָבה הִּ ּדָ : ְוַהּמִּ

י ַעל ֶרֶגש   ל ָהֶרֶגש  ַהּמּוָסרִּ ה זֹו הּוא לֹוֵחם ֶנֶגד ּכָ ֻקּדָ ּנְ י ּומִּ ֲאָונִּ ַהּתַ

ּדֹות ָהָרעֹות ַיַחד".  מִּ

ל אֹור  ֶ ֹות ש  יְנָקא( -)ְנֻקד  ִ  ְספ 

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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  תודה מראש!!!

 

 ארבעה סוגים של מתיקות התורה... איזה מהם אתה מכיר?? 
כולנו  התורה!!מתיקות לרגל שבת מתן תורה... אחת מההסתבכויות הגדולות שהיו לי בתור בחור... היה זה בנושא של 

יודעים לשיר את המשפט המפורסם שמובא באוה"ח הקדוש: 'אם היו בני אדם מרגישים מתיקות ועריבות התורה, היו 
משתגעים ומתלהטים אחריה... כתוב כאן שמתיקות התורה זה... זה... זה משהו הזוי... משהו בלתי נתפס... זו מתיקות 

סם ממכר, שמי שפעם אחת טעם -הט... בקיצור: זה נשמע לא פחות משאתה לא עומד בה... אתה פשוט משתגע ומתל
אם המשפט הזה היה מתחיל ונגמר בספר אור החיים, נו... זה לא  ומעתה:את זה... זהו... הוא לא מסוגל לצאת מזה... 

כו'... והרי מתיקות וערבות ו יודעיםהיה מטריד אותי... כי נכון... ככה כתוב באור החיים הקדוש שאם היו בני אדם 
במה מדובר... נו... אז זה מצטרף לרשימה הארוכה של עוד הרבה מושגים מרוממים בעבודת ה'  יודעיםתכל'ס אנו לא 

 שנה ותכל'ס אני לא אוחז שם... ואני לא שמח ורוקד... ובקושי שורד את זה...  021שאם רק היית יודע היית שמח ורוקד 
ותתפלא לשמוע שכמעט לכל בחור בן עליה ירא שמים שצבר הרבה  ת זה!!יש!! יש לי אדא עקא, שבלימוד התורה 

שעות של עמל ויגיעה מול הגמ'... היה לו מידי פעם הבזקים של תענוג עילאי ושמימי ובלתי נתפס בלימוד התורה... 
 סוג של עונג שמאוד מזכיר את התיאור של האוה"ח... 

יש לי מושגים ב'משתגעים ומתלהטים אחריה',  וזה כבר היה לי  !וכאן מתחיל המשבר הגדול שלי!!! שהיות ויש לי!
במשך תקופה מסוימת... היתה תקופה שהייתה לי כזו מתיקות נפלאה בלימוד שאי אפשר לתאר אותה... אבל בפתע 
פתאום היא פשוט נעלמה... דודי חמק עבר בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענה לי... ואז אחרי כמה שבועות 

ו... ואיפה זה?? לאן יקות שוב חזרה לכמה ימים ושוב זה נעלם... וככה פתאום זה מגיע והולך בפתאומיות.. המת
אני רוצה לתפוס את המתיקות הזו ולהחביא  ולא ארפנו!!!אני רוצה להגיע לאחזתיו  המתיקות הזו פתאום נעלמת??

אבל רגע רגע בורח... עד... עד שזהו... התייאשתי... אותה בתוך כספת שלא תברח... אבל לא... זה בורח... ובורח ושוב 
יש כאלו שבכלל בכלל לא  שקוראי שורות אלו מתחלקים לשני סוגים:כאן חשוב לי להדגיש: רגע... לפני שאני ממשיך... 

חיבור והתרגשות ויהודה זה מה  )זה בעיקר תלוי באופי..  ובינינו... אני חושב שזה גם תלוי בשבטים... שבט יוסף זהמבינים על מה אני מדבר... 

הסוג הזה מעולם לא השתגעו ולא התלהטו... הם יושבים ולומדים כי זה מה שנכון וצריך וזהו... זה סוג  צריך... ואכמ"ל(
שמעולם לא הרגיש לא את הנשמה יתירה בשבת, ולא את האורות במירון ולא את הדכאון של מוצאי שבת... וממילא 

אבל יש כאלו שרק רואים )ממילא המצוקה שאני מזכיר כאן היא לא כ"כ רלוונטי בשבילכם...( שה הזו... הסוג הזה בכלל לא בפר
שורות אלו... זה קופץ להם... הו... סו"ס מישהו מדבר על זה... הוא פשוט גונב לי את המילים... אז לסוג הזה אני כעת 

תה... כי... כי המתיקות הזו היא באמת משהו עוצמתי... פונה, בקיצור:  תכל'ס, התחושה הזו מאוד כואבת ואפילו משבי
כמו סם לכל דבר!!! זה משהו שמגיע בהבזק כמו ברק... פה איזה חודש אחד בתחילת הזמן... פה יומיים... ואחרי 
חודשיים עוד כמה שעות... ותכל'ס... בחור בן עליה שטעם כמה פעמים את ה'יין ההונגרי' הזה )כלשונו של מוהר"ן 

 "א(, לא מסוגל לרדת מהסטנדרט הזה!!! זהו!! אחת שאלתי... לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו...זיע
ותכל'ס... המתיקות הזו בדרך כלל איננה... ביום יום השגרתי לא מרגישים את זה... אבל למה?? למה?? למה קודר 

ילת הזמן... אז לאיפה היא נעלמה? אלך?? למה אין לי את המתיקות הזו?? הרי אני מכיר אותה... היא היתה לי בתח
 למה היא נעלמה?

כנראה שאני  )שגם זה תסבוכות ששמורות לבן עליה... זר לא יבין זאת(...ואז כמובן מתחילים כל מיני מחשבות וחשבונות שמים 
מגיע ממקום מאוד זך )כי זו באמת מתיקות זכה וטהורה, שהיא באמת חוטא ולא ראוי... אני לא מספיק טהור... ה' מעניש אותי... 

ואז... הוא מתחיל להתפלל ולחכות שזה יגיע... ואז שוב  וטהור, ממילא המחשבות האלו הם לא לגמרי מופקעות לכה"פ בהו"א(
מגיעה המתיקות לביקור קצר... ושוב עוזבת... ושוב אני שוקע באפרוריות ובצער גדול... וככה כל הזמן.. הייתי נכנס 

או אפילו בתחילת יום, מאוד מקווה אולי תגיעה המתיקות הזו... אולי אזכה שתשרה עלי לבית מדרש בתחילת זמן 
, אתה מרגיש כמו תינוק חסר ואני מוכרח לומר שעצם התחושה הזו, היא מאוד קשה ומדכאת...הרוח ושוב מתאכזב... 

משש אותה בידיים... היא ישע, שאתה תלוי באיזה הרגש ומתיקות שהיא בכלל בכלל לא תלויה בך!!! אתה לא יכול ל
מופיעה ללא הודעה מוקדמת, ונעלמת ממך גם בלי התרעה מראש.. ואין שום צפי... כל פעם שהייתה לי מתיקות 
בלימוד, כמה שהמתיקות היתה גדולה, התלווה אליה תמיד דוק של עצב... לך תדע מתי זה פתאום יעלם כלא היה... 

ואה... שהנביא היה מקבל את הנבואה וזהו... פתאום הוא היה נוחת לכאן וחושב נפשו למות מרוב כלות )אגב: התיאור הזה די מזכיר את השגת הנב
 הנפש וההשתוקקות לשוב עוד פעם לחזות בנועם ה'...(

--- 
ואני כעת עומד ושואל: תכל'ס... ישר ולעניין: איך משמרים את המתיקות הזו? איך עושים שהיא תהיה תמיד ולא 

התשובה היא: יש!!! ברור שיש ו: האם היא בכלל קיימת?? אולי... אולי הכל רגשות ללא בסיס אמיתי?? תיעלם?? ובינינ
תדעו )שיתכן וקוראים מאמר זה, למרות שהודעתי להם מראש שזה לא בשבילם( כן... לשכלתניים והריאלים שבינינו,  כזו מתיקות!!

רק באור החיים הקדוש, אלא גם בתוככי הבית מדרש, גם  לא והיא קיימת!!לכם שיש מתיקות ועריבות נפלאה בתורה, 
אבל!!!! אסור לבנות עליה!!! אסור להשתית עליה את עסק התורה!! היא  בדורנו אנו, גם בקרב בחורים בני עליה. 

 בונוס... אם זה מגיע מה טוב... ואם לא... אני פה לא בשביל זה... 
 בגיליון זה... 4-3ההמשך בעמוד 

 

1 



  2 

 איך ניחשת שזה מה שיקרה... היית פשוט נביא...

וזה מאוד תמוה: בדיוק עכשיו התורה משבחת אותה  הנביאה!!!בפרשה הקודמת... בשירת הים כתוב ותקח מרים 
שהיא נביאה?? הרי בקריעת ים סוף אפילו שפחה זכתה למחזה נבואה שאפילו יחזקאל לא זכה... כולם נהיו נביאים 

 ושוררו ברוח הקודש... אז בדיוק עכשיו לקרא למרים נביאה?? הרי עכשיו גם השפחה נביאה בדיוק כמותה??

: כשעם ישראל עמדו על הים!!! ואז מרים הוציאה את התוף הישן והמוכר שכבר שנים ע"ג והתשובה היא פשוטה
שנים היא מתופפת איתו אי שם עמוק במצרים... כבר שנים שהיא מלמדת את בנות ישראל את התוים של שירת 

גמ'...( כעת הים וכולם צוחקים עליה מאחורי הגב על הפנטזיות שלה )ואף אחד לא רוצה להתחתן איתה כמובא ב
כשכולם פתאום עומדים על שפת הים... פתאום כולם אומרים בתדהמה... מרים... איך ידעת כבר שם שזה מה 

מה שכתוב ותקח מרים הנביאה הכוונה היא שכולם פתאום הבינו למפרע  שם!!!!שקורא עכשיו... היית נביאה כבר 
 שיש פה מישהי שהייתה נביאה כבר שם!! איזה נביאה היית..

ומה מרים עונה?? יש לכם טעות!!! בתוך מצרים בכלל לא הייתי נביאה... לא היה לי מידע יותר מכל אחד אחר... אני 
פשוט האמנתי בה'!!! האמנתי בהבטחה שפקוד יפקוד אלוקים אתכם... האמנתי שלא יזנח לעולם ה'... בקיצור: 

בזה ואתם צחקתם עלי... וכשצחקתם עלי... מה  האמנתי בכל מה שגם אתם ידעתם בדיוק כמוני... רק אני האמנתי
עשיתי?? אמרתי לעצמי... יום יבא והם יגידו איזה נביאה היית... איך ידעת... אז זהו שלא!!! דווקא אז בכלל לא 

 הייתי נביאה... הייתי בדיוק כמוכם... רק פשוט הייתי חיה את האמונה הזו...

 ??? עד כאן הוורט!!! מאיפה לקחתי את הוורט הזה

על אותה מרים כתוב ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו... אומר רש"י: לדעה מה ייעשה בסוף נבואתה!!! 
מרים עומדת במתח ובחשש... חרדה מה יהיה בסוף של הנבואה שלה... אני לא מבין: אם היא נביאה והיא יודעת 

היא לא בטוחה בזה... אז למה זה נקרא  שזה הקטן גדול יהיה... אז שתהיה רגועה.. ממה היא חוששת... ואם
 נבואה??

מה התשובה?? לא!!! לא בטוח שהייתה פה נבואה... רק מה? קוראים לי פועה... לאמא שלי קוראים שפרה... ושנינו 
מאמינות שכל ילד יהודי זה בן של ה'!! זה אוצר בלום!!! ותכל'ס כעת אף אחד לא מאמין בזה... ילדים יהודים 

נחים כמו שרצים )וישרצו...( זרוקים ביאור ככלי שאין בו חפץ... ואף אחד לא נותן בהם אימון... אף מסתובבים מוז
אחד לא קולט איזה אוצרות יהודים טמונים בכל נשמה יהודית... ואני ואמא שלי כן מאמינות בזה!!! ומהמקום הזה 

רבש"ע: תשמור לי על הילד הזרוק הזה...  אני עומדת כעת מרחוק וצופה בתיבה ששטה על פני המים... וגיוואלד...
 שלא ימות... תחיה לי אותו... ותחיין את הילדים... 

כולם צוחקות על אותה מרים... מה אתה כ"כ משקיע בילדים העבדים האלו?? מה את כ"כ פועה להם?? מה את 
ו שהייתי נביאה... בעוד מוציאה את הנשמה על אותו משה?? ומה מרים עונה להם?? בסוף!!!! בסוף אתם עוד תגיד

שמונים שנה בדיוק!!! ביום ו' בסיון!! )משה נזרק ליאור בו' סיון... לפי החשבון...( אני שוב אתייצב מרחוק... אי שם 
למרגלות הר סיני... ואני אזכה לראות את אותו נער בוכה נכנס לתוך הענן ומתעלה מחציו ולמעלה מלאך ואז!!! 

י... איזה נביאה היית לפני שמונים שנה... איך ידעת שהילד הזה יצמח להליגער רעיא בסוף!!! בסוף כולם יגידו ל
מהימנא משה רבינו?? ומה אני אענה?? לא רבותי!!! לא הייתי נביאה... רק בסוף נהייתי נביאה... בסוף נזכרתם 

שכולנו ידענו... רק אני איך ידעתי.. אבל זה בכלל לא היתה נבואה... זו היתה אמונה במה -להפוך אותי לנביאה ש
 אמצתי את האמונה הזו!!! הלכתי על זה... ותחיין את הילדים...

כלפי מה הדברים אמורים??? במגרש החינוכי יש תחום שנקרא "נטיעת אימון..." ויש בנושא הזה טעות מוכרת... 
צריך לתת אימון... אז אני קורא לדוגמא: יש לי עסק עם צעיר בלתי נסבל... אני מצידי לא הייתי שם עליו שקל... אבל 

לו: תקשיב... יש לך פוטנציאל אדיר... אם רק תשקיע ותעמול... אתה תצמח לגדול בישראל... ואז הוא שואל אותי 
בחשדנות: מי אמר לך שאני כזה מיוחד?? ומה אני עונה לו? תקשיב: כמו שלחזנים יש כובע צילנדר של חזנים... 

נביא!! ואני חזיתי בכוכבים וראיתי שאתה הולך לצמוח ענק שבענקים... אז זהו  ככה איש חינוך לובש כובע של
שלא!! אם אתה חושב שזה נטיעת אימון... יש לך טעות חמורה!! כי... כי בינינו לבין עצמנו... אתה בעצמך לא מאמין 

ן?? אימון פירושו: אני במה שאתה אומר... וממילא גם הוא לא קונה את הלוקש... אז תכל'ס... מה זה נטיעת אימו
משקיע באמונה שלי!!! אני מאמין שאתה בן של ה'... אני מאמין שה' נתן בך כוחות... ואם רק תשקיע בהם ה' יתן לך 
ויחזור ויתן ואתה תגדל... ולכן אני מצידי אתן את האימון!!! אני אעשה הכל כדי שזה יקרה!!! אני אבנה לך תיבה... 

פר... ואעשה הכל כדי לשמור עליך מתוך אמונה אמיתית שיש לי עסק עם נפש יהודית אצפה אותה מבית ומחוץ בכו
שאם רק נספק לה את הנתונים חזקתו שיצמח גדול... יום יבא ובסוף כולם יגידו לי: איזה נביא היית... איך ידעת 

... אולי בסוף אתם שמהבחור הזה יצא הרב עובדיה... אבל מה אני אענה להם?? יש לכם טעות!!! לא הייתי נביא
הפכתם אותי לנביא למפרע... )סוף נבואתי( אבל בשעת מעשה אני השקעתי באותו צעיר כי היה צריך להשקיע בו!! 
כי זה מה שנכון היה לעשות! והאמנתי שאם אני אעשה מצידי את הכל וגם הוא מצידו ישקיע הכל... הוא יצמח 

 זה צריך להאמין!! ולפעול ע"פ האמונה הזו...  גדול... בשביל זה לא צריך להיות נביא!! בשביל

איפה זה הכי פוגש אותנו?? יום יבא... לא משנה עוד כמה זמן... אבל זה יקרה... ומשיח יבא ואז יהיו הרבה 
הפתעות... יתגלה שאותו אברך שישב ועסק בתורה ועשה רצון ה' והתרחק מפגעי הטכנולגיה יתברר שהוא קלע 

בדיוק במקום הנכון... ואז אתה תגש אליו ותגיד לו: אוה... איזה נביא היית... איך ידעת בדיוק א השקיע לנקודה!!!! יתברר שהו
 לקלוע לטעם של בורא עולם וידעת להשקיע בדיוק במניות הנכונות?? ומה אנחנו נענה?? 

נתי!!! בינינו.. בדור סליחה אדוני!! ממש לא הייתי נביא... לא היה שום דבר שידעתי ואתה לא ידעת... בסה"כ האמ
שלנו הכי קל לדעת מה ה' אוהב ומה ה' שונא... לא צריך להיות נביא כדי לדעת שה' שונא את האינטרנט וגם לא 
צריך להיות נביא לדעת שה' רוצה שנקבע עיתים לתורה ולא נבזבז את הזמן בלשה"ר ובוואצפ... רק מה?? אני 

ים שהרגשתי דפוק... אמרתי לעצמי: יום יבא והוא עוד יגיד שהייתי הלכתי על זה! ואתה צחקת עלי... וברגעים קש
נביא... אבל רבש"ע... מתי זה יקרה?? מה יהיה בסוף נבואתי?? מתי כבר יתברר שהייתי נביא?? אבל רק אז יתברר 

ל אחד שהיינו נביאים... כעת אנחנו ממש ממש לא נביאים... כעת אנחנו בסה"כ עושים את האמת כי היא אמת... וכ
מוזמן לאמץ את האמת הזו... רגע לפני שיתברר ש... אוהו... איזה נביא היית... תזדרז... כעת אפשר עדיין לאמץ את 

 זה בלי כובע צילינדר של נביא!! כעת אנחנו מאמצים את האמת כי היא אמת... בסוף!!! סוף נבואתנו..  

 

 תזכורת לתושבי הצפון והדרום,

בשבוע הבעל"ט, פרשת משפטים,  תתקיים 

  'וימאן'מכירה של ספר 

בדוכני מכירת הספרים 'בלוי' בבתי כנסת 
 המוכרים בצפון ודרום הארץ.

רשימה חלקית: ביתר עילית, טלזסטון, רחובות, 
לוד, נתיבות, אופקים, נתניה, זכרון יעקב, חיפה, 

 רכסים, ועוד... 
חמישי.  המכירה תתקיים מיום ראשון עד יום

 מספר הספרים מוגבל!!!

)עד יום חמישי  כמו כן: עדיין נותרו יומיים וחצי

לקניית הספר 'וימאן' בדוכני  יתרו( -בערב
 הספרים 'בלוי' בירושלים ובמרכז הארץ. 

בערב מסתיימת נקודת )הקרוב( ביום חמישי 
 המכירה בעמדות שבמרכז. 

--- 
  -שימו לב

במוקדי המכירה ניתן לרכוש את הספר גם 
שברחבי הארץ. לבירור הנקודה הקרובה 

 אליך:
971-8184907 

ניתן להשיג את הספר וימאן וכן את  .א
באירופה, ובארה"ב שאר הספרים גם 

)כמות נוספת של ספרים כעת 
צרו קשר במייל כיצד  -(במטוס.. 

 ניתן להשיג..
חדש!! במקסיקו ניתן להשיג ע"י  .ב

 -הרב יצחק חוסני הי"ו, טל'
5554778772 

איזה מכתב ה' כתב מיוחד בשבילי  
 ועדיין לא קראתי אותו???

למי שזוכר... כבר נכתבו כאן בגיליון זה כמה 
מאמרים בעניין פרק קי"ט בתהילים... שכידוע: פרק 
קי"ט בתהילים מתבסס על שמונה סוגים או הגדרות 
של חלקי התורה!!! חוקיך, פיקודך, עדותך, תורתך, 

)כלומר: בכל פסוק בפרק מצוותיך, משפטיך, אמרתך... 

עד כמה שזכור לי  אז קי"ט מוזכר אחד מהשמות האלו(
כבר נכתב כאן מאמרים על פיקודיך, תורתך 
ומשפטיך  והפעם אני רוצה שוב להקדיש מאמר 
לאחד מחלקי התורה שאנחנו כמעט ולא מודעים 

 לעצם קיומו...
 א מ ר ת ך ! ! ! ! !הלא הוא:   

זו אחת מההגדרות של חלקי התורה... שש  אמרתך
למען לא אמרתך בלבי צפנתי  אמרתך..אנוכי על 

אחטא לך... איך דוד המלך שומר על עצמו שלא 
דוד המלך מתבטא:  אמרתך!!!לחטא?? בלבי צפנתי 
חייתני... שים לב: דוד  אמרתךזאת נחמתי בעניי כי 

שעשועי אז אבדתי בעניי  תורתךכבר אומר לולי 
אבל חוץ  חייתני..כי בם  פיקודיךלעולם לא אשכח 

דתי... לא רק אז אב תורתךמזה...  לא רק לולי 
זאת נחמתי בעניי  אמרתך!!פיקודך חייתני.. אלא גם 

הזה?? מה  האמרתךמה זה  אמרתך חייתני...כי 
ההבדל בין פיקודיך שבם חייתני לבין אמרתך 
חייתני?? בקיצור: מה זה החלק תורה שנקרא 

 אמרתך??
 בגיליון זה... 6ההמשך בעמוד 

 



 

  

סוגים של מתיקויות בתורה...  4
 ..5גם ויש 

( וכאן המקום לומר באופן ברור: 0)המשך מעמוד 
כל גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל... ביום יום אין 
להם את המתיקות הזו שדברתי עליה!!! אין!!! 
תשכח מזה... גם אם נראה לך שיש להם... טעות 

 בידך!! אין להם!

כי התשוקה  ולמה כ"כ חשוב לי להדגיש את זה??
שלי למתיקות הזו... זה הלך אצלי יחד עם 
השאיפות לצמוח כמו מרן הרב עובדיה זצ"ל או 
שיבדלחט"א ר' חיים קנייבסקי... ראיתי מול 
העיניים שלי את מרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א 
לומד שעות ע"ג שעות... והבנתי בפשטות שכנראה 

יש  המתיקות הזו שהייתה לי פה ושם... הרי אצלו
שעות פלוס שבע ימים  24את המתיקות הזו 

כשאתה רואה  אז זהו שלא!! לא רבתי!!!בשבוע... 
גדול בישראל יושב ולומד תורה, אין לו המתיקות 

אם הסיבה שאתה שואף  בכלל בכלל לא!!הזו... 
להיות כמו גדול בישראל, זה  כי... כי כיף לו... יש לו 

ים בלימוד כל היום מתיקות אורות וכיסופים עילא
התורה, צר לי לאכזב... אין לאף גדול בישראל את 

אל 'תבנה' על זה...  מה כן??  על בסיס קבע!!זה 
 המתיקות הזו כן קיימת באופן קבע... איפה?? 

הת"ח והצדיק שעמל בכל  שם!!! שם למעלה!!
שנות חייו בתורה, יום אחד נשמתו מתבקשת 

ר לישיבה של מעלה ומתאחדת באהבתו ית' בצרו
'מים רבים לא יוכלו לכבות את החיים, ועליו נאמר 

בגן עדן!!! שם  האהבה ונהרות לא ישטפוה',
הצדיקים מתענגים ומתעדנים על בסיס קבע 
בצחצחות אורות העליונים וכו'... אבל זה רק שם... 

פה?? פה אין את זה על בסיס  -לעומת זאת
 קבע!!!  אבל מה כן יש?

יתן איש כל הון 'אם יש את ההמשך של הפסוק: 
ביתו באהבה שאהב ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו 

)עיין רבה שיר השירים ח'( זה!! זה כן יש כאן  לו',
בעוה"ז.  כאן בעולם הזה אפשר להגיע למתיקות 

ה ת מ מה הכוונה אהבה?  אהבה זו   אהבה!!נוסח 
אין קץ... זו המתיקות והחשק והגעגועים  ס ר ו ת

ם את גדולי עולם... כשאתה והכיסופים שמאפייני
רואה גדול בישראל שכל כולו מתיקות התורה או 
חיות במצוות, זה לא המתיקות השמימית הזו 
שטעמת פה ושם והיא לפתע נעלמת כלא היתה... 
המתיקות של אותו תלמיד חכם זו ההתמסרות עד 
אין קץ שאותו תלמיד חכם הסכים לתת מעצמו 

ק התורה... וממשיך להיות מוכן לתת למען עס
 'נתינה מולידה אהבה...'וכאן יש כלל ברזל ש

וההשקעה והנכונות האינסופית שהרב עובדיה 
היה מוכן לתת מעצמו על כל סימן בשו"ע יצרה 
אצלו קשר עמוק ואישי בל ינתק עם התורה. 

המתיקות הזו  ולמתיקות הזו אנחנו חותרים!!!
קיימת ועוד איך קיימת... והיא לשם שינוי לא 

חת... היא ממש לא נעלמת פתאום... כי היא בור
בידיים שלך לגמרי!!!! אתה מתזמן אותה... אתה 
מייצר אותו במו ידיך בנכונות והפשלת השרוולים 
שאתה מוכן להזיע ולהתמסר למען התורה... זה 
מה שאנחנו אומרים בסיום מסכת 'הדרן עלך 

והדרך עלן, דעתן עלך ודעתך עלן', כלומר: ככל שאני 
ר אחרי המסכת... ככה המסכת תחזר אלי... זה אחז

לא רק איזה מלאך רוחני שקוראים לו יבמות שהוא 
יחפש אותי... יש פה בעיקר משהו מובנה בעומק 
הנפש!!! שברגע שאני משקיע את נשמתי בעירובין, 
עירובין חוזרת אלי כחלק מנשמתי... מי שפעם עמל 

שכל בכל כוחו במסכת מסוימת... יכול להעיד איך 
פעם שהוא כבר לומד גמ' אחרת, ויש שם בדרך אגב 
איזה מימרא מאותה מסכת שהוא למד, המימרא 
הזו מחייכת אליו... הוא נשאב אליה... היא חוזרת 

הגמ' הזו תמיד  'הדרך עלן...'אליו כמו איזה זרחן... 
מחייכת אליו מארון ספרים, הוא כמעט בטעות 

  כרת לך??התחושה הזו מולוקח אותה מהארון... 
כשהמדרש מתבטא על רבי יוחנן 'אם יתן איש... 
באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה', המדרש 
מספר שם שרבי יוחנן מכר פרדסים שלימים ושדות 
שלימות מממונו, והכל בשביל שהוא יוכל לשבת 

 ולעסוק בתורה,

זו מתיקות ואהבה ששייכת אצלנו!! לגמרי לגמרי 
לכל בחור בן עליה ומאוד מאוד מומלץ  שייכת!!

לטעום את הטעם המתוק של 'דעתך עלן...' שיהיה 
לך לפחות מסכת אחת שהיא תקפוץ לך מול 

 העיניים. 

--- 

עד כאן מתיקות מסוג ראשון... כעת ניגש לסוג נוסף 
בעל התניא  של מתיקות שגם היא שייכת אצלנו.

באגרת הקודש מגדיר את העניין של המתיקות 
'אהבה יש   וגי אהבה!!!שני סבעבודת ה' שיש 

, שזו מתיקות נפלאה בעבודת ה' שנופלת בתענוגים'
על האדם באתערותא דלעילא, שזה נקרא 'עבודת 

', שזה מה שהזכרתי מקודם.. מה שנקרא: מתנה
 צמאון ותשוקהמתנה משמים... אבל יש אהבה של 

 מלמטה... להתקרב לה' שזה מגיע 

אני הולך במוצאי תשעה באב, ברגעים אלו  לדוגמא:
לשבור את הצום, וכעת אני נורא נורא צמא, והנה יש 
לפני כעת כוס קוקה קולה קר, כעת התחושות שלי 

שאני שותה, יש לי  ל פ נ י  רגע  מתחלקות לשנים:
תחושה של צמא.. ערגה, תאווה... וחשק עצום 

כן, כשאני כבר שותה  שאחרילשתות... אבל ברגע 
ן לי פה כבר חשק כעת זה כבר לא צמא, אי בפועל,

ולא כיסופים וערגה, כי תכל'ס, אני כבר שותה 
 בפועל! 

הבנת את  ת ע נ ו ג ! !  אז מה זה עכשיו? עכשיו זה 
 ההבדל??

 אהבה!כשאני מחפש סיגריה בנרות זה בחינה של 
צמאון וערגה לסיגריה הנכספת... אבל כשאני כבר 

 תענוג!מעשן את הסיגריה זה 

על אותו משקל: כשה' משביע אותך במתיקות 
זכית  תענוג!!נפלאה בתורה או בתפילה... זה נקרא 

בפייס... עבודת מתנה... תודה ה' על המחווה... 
תענוג..  אבל כשה' דווקא לא בהכרח משביע 

מתי? מתי אבא אותך... ואתה צמא, ומשתוקק, 
כל פעם  אהבה!!!זה נקרא  ואראה פני אלוקים,

תהילים כיסופים וערגה וצמאון לה', זה שמוזכר ב
מים', ובזה אנחנו  בליבדרך כלל 'בארץ ציה ועיף 

שייכים! אוהו שייכים... לגמרי שייכים!!! אתה תמיד 
 יכול לתזמן את ה'צמאה נפשי' הזה... 

מאוד  איך אתה מתזמן את זה הלכה למעשה??
פשוט... תקבל החלטה לשים בצד את כל שאר 

התמקד בלרצות רק את ה' ואת התשוקות הזרות ול
זה  לגמרי יזום!!תורתו... זה יכול להיות משהו יזום!! 

נטו עניין של החלטה!!! לאחר כמה ימים שאתה 
דוחף עם כל הכח לכיוון הזה... ה', דרשתי קרבתך... 

 אני רוצה רק את תורתך, לפתע הצמאון הזה מגיע, 

אין כאן הרבה מקום להאריך, אבל הצמאון הזה 
ר פוגש אותנו אחרי ריפיון, או נפילה וירידה בעיק

בעבודת ה', )שיש את זה לכולנו( ופתאום משהו 
מתעורר מבפנים... איזה רצון לשינוי... לחזור שוב 
הבייתה... התשוקה הזו היא מתוקה!! אבל זה 
שוקולד מריר... זה סו"ס מתיקות שנובעת מחסר... 

יד אבל תמיד אהבה הולכת עם חסר... געגועים תמ
מגיעים כתוצאה ממשהו שאין לי אותו כעת, והחסר 
הזה לא מפריע למתיקות, זו מתיקות נפלאה, ולא 
קשה להגיע אליה!! זה משהו שכולנו שייכים אליו!! 

 קדימה... לך על זה...

--- 

וכעת ניגש לסוג השלישי של מתיקות ועריבות 
 שהיא גם בידינו... התורה,

מתיקות מסוג שהיא בידיים  )שוב: אם שמת לב: אני שם דגש על
שלנו... למעט מתיקות שהיא לא בידיים שלנו... שאותה עדיף 
להשאיר בצד... אם הקב"ה החליט לפנק אותך במתיקות הזו מה 
טוב... ואם לא אל תתאכזב... תשאיר משהו לגן עדן ולעולם 

 הבא...(

הסוג השלישי והכי פרקטי של מתיקות התורה זה  
נות וחיבור אישי עמוק פשוט התעניינות וסקר

לעסק התורה!!!  לדוגמא: לראות יהודי כמו ר' חיים 
קנייבסקי יושב שעות ע"ג שעות מול הגמ'... סליחה 
על הביטוי, זה... זה נראה שהוא על 'חומר...' יש פה 

 איזה סם...  

מה זה החומר הזה? איפה משיגים את ה'סמים' 
ת האלו שמצליחים לרתק בן תמותה כ"כ הרבה שעו

 מול טקסט צפוף וישן ולא מנוקד...?? 

אז יש לי בזה תשובה... תשובה שאנשים לא אוהבים 
 לשמוע אותה:

לא לתלמוד בבלי!!!  מכורמרן ר' חיים קנייבסקי 
מחילוני שמכור לסמארטפון שלו...  -מלהבדיל  יותר

 ולא צריך להיות יותר!!!  לא יותר!!!שמעת??  

יש כאלו שחושבים שגדולי ישראל הם קוסמים, יש 
להם איזה סם או 'חומר', שגורם להם להיות 

 משוגעים על התורה...  

אדרבה...  אז זהו שלא!! לא רבתי!! בקנאות לא!! 
כשאנחנו מדמיינים כך את גדולי ישראל, אנחנו 
סתם מרחיקים אותם מאיתנו... סתם עושים מהם 

לי כמובן -קסמים' שכאילו שיש להם איזה 'מקל 
אין... ולכן כל טוב, אני הולך לישון כי אין לי את זה... 

מדובר בסך הכל בהתמכרות טבעית  אז זהו שלא!!
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ונורמלית ומוכרת!!! היא מוכרת לנו מכל סוגי 
המחוזות, וגם השליליים ביותר... כשאתה רואה בן 
אדם שיושב מול האייפון שעות ע"ג שעות... אף 

חושב שיש פה איזה קוסמות...  אחד מאיתנו לא
אף אחד לא רואה כאן איזה השראה מיוחדת או כח 
ריכוז יוצא דופן שגורם לפרצוף הזה לנבור במכשיר 

 כל היום... 

יש פה תכנים מסוימים  התמכרות!!רק מה? יש פה 
שמאוד מושכים אותו... יש פה הרבה מה לראות... 
 עד כדי שהוא מתעניין בזה כל הזמן ולא גומר

אז זה בדיוק הסיפור עם עסק  להתעניין בזה... 
אותו גדול בישראל שכל היום יושב ולומד התורה... 

הוא פשוט התמכר לתורה... זה פשוט מרתק אותו... 
תופס אןתו... ומעסיק אותו... כמו להבדיל 

רק מה? יחי שהאייפון מעסיק את השכן שלך...  
   ההבדל ה'קטן', ה'קטן' וה'פצפון'...

כרות של האייפון נובעת מבן אדם שאיבד ההתמ
שליטה על עצמו... זה אדם שמובל על ידי נפש 
הבהמית שלו והוא כרוך אחריה ככלב שקשור 
לעמוד...  לעומת זאת ההתמכרות של תורה, זה 

מעלות! יש כאן את  081-בדיוק ההיפך הגמור ב
'האיש הזוכה לידיעת התורה, ואמנם הוא מהלך בין 

אבל באמת הוא מלאך'!! -ן אדם שאנשים ונראה כב
יש כאן לפנינו אדם שעבד ונלחם נגד הטבע,  עד 
שהוא הגיע למדרגה שכזו שהנשמה שלו שולטת 
על כוחות הגוף בשליטה מוחלטת, עד כדי שנפש 

הבהמית שלו מובלת לגמרי ע"י כח הנשמה,  
ובדיוק כמו שהנשמה האומללה של האייפוניסט 

כה בביזיון תחת מובלת ע"י הנפש הבהמית וכרו
)שהמשמעות היא: ממשלתה ככלב שקשור לעמוד, 

שהנשמה שלו כבר לא מפריעה לו, כי היא שבויה לגמרי במאסרי 

באותה  הנפש הבהמית, בלי אפשרות להשמיע את קולה(
מידה בדיוק לכיוון ההפוך, אותו אדם השלם 
בקדושת יוצרו שיושב ועוסק בתורה, הוא הגיע 

שלו התעלתה בכזו  למדרגה, שהנפש הבהמית
מדרגה שהיא מובלת ע"י כח הנשמה וכרוכה 
לסטנדר באהבה ובחיבה, וצרורה כל היום בצרור 

)שהמשמעות החיים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, 

היא שהגוף והיצר הרע והנפש הבהמית של אותו צדיק, כבר לא 
מפריעה לו, ולא תוקפת אותו ב'אוי לי מיצרי', כי היא נכנעה 

תחת אור הנשמה, כפי שה' מבטיח, אם רעב שונאך  לגמרי
האכילהו לחם... וה' ישלם לך, אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו 

 הבנת מה השתנה פה בצורת החשיבה??לך( 

עד עכשיו היית בטוח שגדול בישראל שיושב ולומד 
הוא סוג של קוסם... שיש לו חומר מיוחד של 

 זכיתי...מתיקות בתורה... שמה אעשה... ואני לא 

אז זהו שלא!!! אותו גדול בישראל פשוט עבד על 
עצמו עד שהוא התמכר לדבר הנכון... אבל רגע 
רגע... קצת נסחפתי... בא נחזור רגע להגדרות 

)תבין: בכמה שורות אחרונות התחלתי לדבר על הפשוטות... 

'באמת הוא מלאך..' וקצת עפתי למעלה מידי... כעת בא נחזור 
  לפרקטיקה(הבייתה 

אני כעת רוצה להצמיד אותך לקיר ולשאול אותך 
 שאלה נוקבת: 

האם אתה מאמין שאפשר להגיע למצב כזה, 
שהגמ' תעניין אותי ותסקרן אותי ותמלא אותי 
ותמכר אותי, כמו שחבר שלי הנושר מכור 

 לסמארטפון? אתה מאמין בזה או לא??

ע אפשר להגי אז אני רוצה לומר לך שיש כזה דבר!!!
לזה!! רק יש הבדל אחד: להתמכר לסמארטפון? זה 
עניין של שניות... בלחיצת כפתור אחת זה נהיה... שה' 
יצילנו.. להתמכר לסיגריות? זה אולי קצת יותר זמן... 
צריך חודש חודשיים להשתעל... ואז אתה מתמכר... 
אבל להתמכר לתורה??  זה... זה אורך קצת... קצת 

נוי לא מגיע בשניות... וגם לא יותר זמן... זה לשם שי
מספיק להשתעל חודש חודשיים... צריך נכונות 
'להשתעל' טיפ טיפה יותר... מי שמשקיע... מי שמביע 
נכונות להתעניין בתורה זה יגיע... וכמובן שיש בזה 
רמות שונות... והייתי אפילו אומר שזה תלוי 
בתקופות... אבל קודם תאמין בזה!! תאמין שאפשר 

 לעוצמות של התמכרות לתורה...  להגיע

--- 

יש ארבעה סוגי  לפני שאני מסיים... רק נסכם בקצרה:
יש את א. מתיקות בעבודת ה' ובלימוד התורה, 

המתיקות שמגיעה באתערותא דלעילא, מתיקות 
מופשטת ורוחנית לגמרי שמגיעה במתנה משמים, 
'הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה', אבל לדעת כל 

שאוטוטו זה עוזב... זה נגמר, כמו ארטיק טוב  הזמן
יש מתיקות התורה שנובעת מהתמסרות!!  ב.שנגמר... 

יש מתיקות מרירית  ג.התמסרות יוצרת חיבור רגשי!!! 
שנובעת מצמאון... השתוקקות, רצון, 'צמאה נפשי... 

ויש מתיקות  ד.מתי אבא ואראה פני אלוקים',  
 ת ממכרת..שנובעת מיצירת עניין.. התעניינו

המתיקויות האחרונות שייכות אצלנו!!!  שלושת
תלויות בנו... כי קרוב אליך הדבר מאוד... ואילו 
המתיקות הראשונה היא בגדר 'עבודת מתנה', אם זה 
הגיע, תיהנה מזה... תתענג על זה בבחינת 'ויחזו את 
האלוקים ויאכלו וישתו...' תהנה מזיו השכינה, אבל 

ן עד ש'דודי מני נסע ונגלה...' תדע שזה עניין של זמ
 ואל תבנה על זה... ואל תתאכזב... 

--- 

סוגי מתיקות, אי  ארבעהאבל!!!! אם כבר דיברנו על 
לא והיא:  החמישית,אפשר שלא להזכיר את האופציה 

יש מתיקות בתורה ובעבודת ה'!!  לפעמים אתה  תמיד
מרגיש קיר!!! אפס הרגשות... אפס תחושות... סתם 

ות, סתם כלום כזה... ויש בחורים שנורא קשה אפרורי
להם לעכל אופציה שכזו... כי בתור בחורים אנחנו יותר 
מידי נוטים לבסס את הסדר יום שלנו על תחושות, 
על אוירה, על מצב... שטייגן... וברגע שאין טיפת חשק, 

 אז... אז מה אני עושה פה... למה זה אנוכי...

ולחזור ולהבהיר: אז זהו!! שכאן המקום להבהיר 
כשאתה מרגיש מתיקות וחשק ושמחה וכיסופים 
ועריבות בתורה ובעבודת ה'... אתה כעת לא אוהב את 

אתה כעת  א ה ו ב ! ! ה'... אלא מאי? אתה מרגיש 
אותך... אבל אתה?!?  ה' אוהבמרגיש מאוד חזק כמה 

אלא במקום  אוהב,אתה כעת לא נמצא בעמדה של 
דווקא אתה כעת לא  אהובים,על זאת שבחו  אהוב,של 

כככזה עובד את ה' באהבה, וההראיה שברגע שיגמר 
החשק... פתאום יתחשק לך להיעלם... מי שאוהב לא 
נעלם כ"כ מהר... אהוב כן!!! אז כעת אתה באמת 
אהוב.. הוא יתברך מקרין לך את אהבתו... אתה 

 אהוב!!! כיף לך...

ום... לעומת זאת דווקא ברגעים שאתה לא מרגיש כל
שאין לך טיפת חשק, ואין לך שום מנוע ושום 

מוטיבציה כעת להתאמץ לעבוד את ה', כאן 
מגיעה נקודת המבחן האישית שלך, עד כמה 

את ה'... כי כשאין טיפת חשק ללמוד,  אוהבאתה 
אז מי בכל זאת מוכן ללמוד? רק מי שאוהב את 
ה'!!! ממילא דווקא בבוקר המוחלש הזה שאתה 

וק ומנותק... דווקא ביום זה, זו מרגיש כ"כ רח
הבמה שלך, כעת ה' מזמין אהבה, הוא רוצה 
לדעת האם גם אתה אוהב אותו, או רק הוא 

 אוהב אותך... 

למרבה האבסורד... בשבילי התפיסה הזו היא 
יחסית טריה, תמיד כשהייתי רואה עוייבד שכל 

ה... הייתי -כולו דבוק בה' בכזה רגשי שלהבתי
איזה אהבת ה' יש לו... איך הוא מתפעל... אה.. 

זכה להגיע למדרגה הזו באהבת ה'...  איפה אני 
ואיפה הוא... אני יושב פה כמו איזה בלוק 
ומשתדל בכל זאת להתרכז בלימוד או בתפילה... 

 איפה אהבת ה' שלי... איפה אני לידו??

ופתאום אני קולט שזה בדיוק בדיוק הפוך במאה 
 שמונים מעלות!!

ה', דווקא בחלק הזה של ההתלהבות  אותו עובד
שלו, דווקא בזה הוא פחות אוהב את ה'... כעת 

)אם יש מה להתפעל ממנו, זה מה הוא הוא בעיקר אהוב, 

 עשה כדי להגיע לכזו מדרגה שה' נותן לו כ"כ הרבה אהבה(
ודווקא אני ברגעים השפופים האלו, שאני בכל 
זאת לומד, בכל זאת מתאמץ ומשתדל להתפלל 

וונה, דווקא אני כעת אוהב את ה', בינינו... עם בכ
המצב רוח הכ"כ שפוף לי שהתעוררתי בבוקר 
הזה, לא היתה לי שום סיבה לצאת מהמיטה, 
ואם בכל זאת יצאתי זה רק בגלל שאני עובד את 
ה' בכל מצב,  עכשיו אולי תבין לראשונה למה ה' 
מזמין לנו כ"כ הרבה ימים כאלו מדוכדכים שאין 

ין מתיקות ואין שום טעם לא בעבודת ה' חשק וא
ולא בלימוד... ואתה יושב לעצמך וחושב: מה 
איכפת לה' לשחרר לי קצת חשק יותר... קצת 

  מה התשובה??יותר גישמאק? 

ה' רוצה לדעת האם גם אתה אוהב אותו, או רק 
הוא אוהב אותך... יש לבורא עולם כ"כ הרבה 
בנים שרק מזמינים אהבה... ה' יכול רק להרעיף 
עליהם אהבה אבל לקבל מהם אהבה בחזרה... 
שהם גם יביעו אהבה... את זה אי אפשר לצפות 
מהם... הם לא בשביל זה... כי קטון יעקב ודל... לך 

גם כשהוא לא מורעף מילד שיחזיר אהבה תבקש 
בחיבוקים... ויש לה' מאוד מעט בנים בוגרים שמהם ה' 
כן יכול לצפות... תחזירו אהבה... תהיה גם אוהב ולא 
רק אהוב... ואחד מהבודדים והמתי מספר האלו זה 
אתה... ה' סומך עליך שאתה מסוגל גם לתת אהבה 

שבשמים  ולא רק לקבל אהבה... אז תן!!! תן לאבא
אהבה... תן לו את היום העיף הזה עם כל הלב למען 
שמו באהבה... תן לו את זה בשם כל ישראל... בשם כל 
היהודים החלשים שלא יודעים לספק כזו תוצרת... 
ותכל'ס... אנחנו פה לא רק בשביל לקבל אהבה אלא 

ז אם כבר קמת בעיקר בשביל לתת אהבה... א
ה איקס על הבוקר בלי טיפת כח... אל תעש

הבוקר הזה... אדרבה... תהפוך אותו למכרה 
זהב!!! אז נכון... אני היום לא ארגיש אהוב... אבל 
אני אהיה אוהב!!!! אני אשגר אהבה לאבי 
שבשמים... בשביל מה אנחנו כאן אם לא בשביל 

 זה...
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 האם יעברו את השנה או לא... האם פורים בא או... או לא?? 

העסק מתחיל להתחמם בירושלים... בשבוע הקרוב ככל הנראה יתכנסו ויסתגרו שבעה מגדולי ישראל בבית הועד... וידונו בשאלה 
יכול להיות יומיים  האיסטרטגית הדו שנתית האם לעבר את השנה או לא?? כמה זמן יארכו הדיונים?? אף אחד לא יודע... זה

שלוש... וזה גם יכול לארוך שבועות ארוכים... סו"ס מדובר במכלול של שיקולים מכל תפוצות ישראל... מדובר במידע ומסמכים 
 שצריך לשקלל את כולם ולהגיע להכרעה... 

?? כי אל תשכח שעל כמובן שישנה עדיפות שההכרעה תגיע בשבוע וחצי הקרובים... עוד לפני ראש חודש אדר!!! תנחש למה
ששה חודשים השלוחים יוצאים לגולה... ואחד מהם זה חודש אדר... כדי להגיד לבני הגולה מתי פורים... )האם יום אחד לפני כן או 
יום אחד אח"כ( אבל!!! אם אנחנו עד ר"ח אדר אנחנו כבר נספיק לדעת שמעברים את השנה ואם ככה פורים כבר לא יהיה בחודש 

  לחסוך את הליכת השלוחים..  הזה... נוכל
 עכ"פ כעת אי אפשר לדעת כמה זמן יארוך! כבר קרה שהדיונים המשיכו עד כ"ט באדר. עד הרגע האחרון.

--- 
אני מתהלך לי בשעת בוקר מוקדמת בירושלים... ולפתע אני רואה תכונה... ניגשתי למישהו... מה קרה?? מה יש?? ש.. ש... שקט!!! 
פה בפנים עומד שמואל הקטן ומתפלל!!! הוא מתפלל תפילת שחרית!! נו... אז מה? מה אתם כ"כ מתרגשים...? אוהו... אתה יודע 

: היה בשמואל הקטן בחינה של שיירי דשיירי כנסת הגדולה שהרי הוא תיקן את הברכה הי"ט בשמו"ע... ברכת )רק שתביןמי זה שמואל הקטן?? 

את הרשות ולמלשינים... אגב: דווקא שמואל הקטן שהוא בעל המימרא באבות: בנפול אויבך אל תשמח... הוא זה שתיקן ברכת למלשינים... ללמדך: למי יש 

כעת הוא מתפלל תפילת שחרית אחרונה לפני שהוא נכנס  מי שהכי לא חפץ ולא שמח בנפילתם.. ודו"ק היטב( להתפלל על השפלת האויבים? רק
לבית הועד!!! ומי יודע מתי פעם הוא יתפלל פעם הבאה?? כי... ברגע שחברי הועד נכנסים לדון בעיבור שנה, מכאן ואילך הם 

ת האמורות בתורה... כי הם עוסקים במצוה ובצרכי ציבור והם פטורים לגמרי... לא רק מתפילה אלא גם מק"ש ומכל המצוו
פטורים מכל המצוות האמורות בתורה, וכשהם יסיימו ויגיעו להכרעה... אז שוב נזכה לראות את שמואל הקטן מתפלל!!! אולי 

אל הקטן אכן ניגש ש"ץ... והוא שכח )רק להשלים את הסיפור... בסוף היה ששמונזכה אפילו לשמוע אותו מברך את הברכה שהוא בעצמו תיקן... 

אפילו הברכה את ברכת למלשינים שהוא בעצמו תיקן... כי הוא היה מהחברים שתורתם אומנותם והוא בדרך כלל לא היה מפסיק לתפילה אלא רק לק"ש... ממילא 
והוא בלאו הכי נאלץ להפסיק מתלמודו... אז הוא כן התפלל...  שהוא בעצמו תיקן לא היתה לגמרי שגורה על לשונו... עכ"פ כשהוא נאלץ להגיע לדון בעיבור השנה

      זה במאמר המוסגר...(
--- 

תכל'ס... הגיע הרגע הגדול!!! אלפי יהודים הגיעו לחזות במעמד הנשגב... כולם נעמדים על קצות האצבעות... לזכות לראות את 
אלו שמוחים דמעה את התרגשות... זה היום עשה ה'... חיכינו שבעה גדולי ישראל נכנסים אחד אחד ונבלעים באותה עליה!! יש כ

לרגע הזה... כבר שנתים שאנחנו מחכים לרגע הגדול הזה... אתה בטח לא מבין מה ההתרגשות הגדולה... אז זהו!!! שאולי שכחת 
תיים שהעולם מוכה וחבול או התרגלת... אבל כבר שנתיים תמימות שה' מוביל כאן סדר יום חדש שנקרא נגיף הקורונה!!! כבר שנ

בנגיף המסתורי הזה... וכל יהודי מאמין שלא הולך בקרי עומד ושואל את עצמי: על מה עשה ה' ככה לעולם שלו?? מה ה' רוצה 
לאותת לנו?? ומעתה!!! אם היינו כעת בבית ראשון... תוך יום אחד הכל היה מובן... יש לנו אורים ותומים... המלך אומר לכה"ג 

יך ושואלים למה זה קורה... ואז מגיע התשובה: על הגבעונים או על שאול שלא נספד כהלכה... חוץ מזה מסתובבים בינינו אסוף יד
נביאים כפלים כיוצאי מצרים והם מדברים ברור!!! הנביא אומר לך אחד שתים שלוש מה ה' רוצה... ולמה זה קורה... ומה נדרש 

ן... חוזרים בתשובה... בין האולם והמזבח יבכו הכהנים... וזהו... מיד ויחמול ה' על ארצו... מאיתנו לעשות... ואז פשוט מבינים עניי
והקורונה נעלמת בדיוק כמו שהגובאי נעלם בזמן יואל בן פתואל... אבל אנחנו לא בבית ראשון!! אנחנו בבית שני... שאין ארון ואין 

וד נביא, ואין איתנו יודע עד מה... יש שאלות... יש תמיהות... מה ה' רומז כפורת ואין אורים ותומים... ואותותנו לא ראינו אין ע
לנו?? ואין תשובות חותכות!!! אבל נחמה אחת יש לנו!!! ה' הותיר לנו מקום אחד שבו שורה רוח הקודש ומשתמשים שם בבת 

כבוד שמים ודאגה לכנסת ישראל  קול!!! איפה?? פעם בשנתים שלוש... כשמתכנסים שבעה מגדולי התנאים וכל עניינם זה רק
 ולשכינה הקדושה... שם יש בת קול!!! שם שורה רוח הקודש... ולשם מפנים את השאלות ומתקבלים תשובות... 

כבר שנתיים אנחנו מחכים להתכנסות הזו... כבר שנתיים שאנחנו שואלים מה ה' רוצה... כיצד אפשר לרצות פני ה' שיחמול על 
עמו מארצו ומנחלתו... והנה... כעת זה קורה!! כעת הם נכנסים לדון אמנם בעיבור השנה... אבל על הדרך עמו וישוב חרון אפו מ

כלל ישראל הכניסו שם כמה וכמה שאלות מהותיות בענייני הכלל וכולנו תפילה שבעוד כך וכך זמן יצאו משם גדולי ישראל עם 
 התרת הספקות ויורו לנו מה נעשה... 

--- 
נסו הזקנים לבית הועד ומיד התחילו לדון... השאלה הראשונה שעלתה על הפרק... מה קורה עם הקינים?? כן... עכ"פ כעת רק נכ

מידי חג הפסח מגיעות לירושלים רבבות נשים יולדות וצריכות להקריב כבש לעולה ובן יונה לחטאת... וצריך לברר האם יש 
ופטימיות בשוק העופות... לפי סקירת השוק זה נשמע שבשלב זה יש לכל היערכות לכמויות כאלו של בני יונה?? אז לבנתיים יש א

יולדת בן יונה אחד!!! אבל זה לא מספיק... כי אל תשכח שבממוצע חצי מהיולדות הם עניות... ויולדת עניה לא מקריבה כבש 
נים... וזה ממש אין... אנחנו לעולה ובן יונה לחטאת! אלא שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת!!! ממילא צריך כמעט פי ש

רחוקים מזה... אם אנחנו רוצים להגיע לכזו כמות... לא יהיה מנוס... נצטרך לעבר את השנה ולהמתין עוד חודש ועד אז התורים 
ילא יחזרו מנידודם... וקול התור ישמע בארצנו ואז בבת אחת תבא הרווחה... )כעת בשלב זה... בימות החורף יש רק בני יונה... וממ

 נוצר מחסור... ברגע שהתורים חוזרים... כל השוק משתנה(
אבל עזוב!!! לפני שמדברים על קינים... אני מוכרח להיות כנה ולומר שכל מה שכתבתי כאן השבוע לא רלוונטי... ולמה?? כי אל 

כי לא להעמיס עוד  תשכח שהשנת שנת שמיטה... ובזמן שביהמ"ק היה קיים אף פעם לא מעברים את השנה בשנת השמיטה...
חודש נוסף על שנת השמיטה שבלאו הכי היא שנה מאתגרת!!! אה... מה תגיד... ישראל קדושים הם ויש להם בטחון גמור בה' 
והם לא שואלים מה נאכל בשנה השביעית וממילא ה' ציוה את ברכתו וכו'... כל השיקולים האלו לא נוגעים לבית דין!!! אם לך יש 

חולקך... אבל בי"ד צריכים לדאוג לכל חודש חקלאי נוסף... ובפרט שיש כאן שיקול של מתנות עניים על כל חודש בטחון בה' זכאה 
וממילא למען האמת בשנה זו  )זה כמו שכשאביי ורבא דנים ב"יאוש שלא מדעת" הם לא מערבים שיקולים של בטחון בה' ואין יאוש בעולם כלל...(נוסף... 

 לדון בעיבור השנה... אז למה כתבתי את זה?? בית דין בכלל לא התכנסו
כי סו"ס מפני חטאינו גלינו מארצנו... וכעת גם בשנת השמיטה מעברים את השנה... ולכן סו"ס אנחנו כן עסוקים בעיבור השנה... 

פה שנה  אבל מהרה יבנה בית המקדש... ואם משיח יבא בשבועות הקרובים... תכינו תחפושות... תכינו רעשנים... לא יהיה
  פורים בא פורים בא ואיתו שמחה גדולה... מעוברת...
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 בקרוב ממש
 קר קר קרר קררררר...

כמידי שנה כשמגיעים הימים הקרים אני נוהג בקנאות 
להזכיר לכל הקופאים מקור והמשקשקים ברעדה עם 

שלא תגידו שלא אמרתי... הנה ימים צעיפים ומעילים... 
ובעוד חצי שנה בערך... אתה תצא לרחוב ויהיה  באים

 אתה מאמין??לך חם... אבל מממזה חם... 
צא רגע לרחוב הירושלמי הקפוא... אתה מאמין שבעוד 
חצי שנה בערך אתה תעמוד פה!!! בדיוק פה... והשמש 
תקפח עליך כמו תפו"א לוהט ואתה תייחל מי יתן לי 

 מעלות?? 5איזה משב רוח של 
מי שיצא לו לקרא שורות אלו בדיוק אני חושב ש

לא כשהוא נמצא ברחוב או במרפסת הירושלמית... 
 יאמין לי!!! לא יכול להיות!! 

אבל זה יקרה... שמור קופון זה ותציג אותו ככה בט"ו 
 תמוז...

--- 
כלפי מה הדברים אמורים?? על דא וכיוצ"ב נאמר: 
"בתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים"!!! דברים 

שתנים בעולם... ולא רק בעולם... אלא דברים מ
משתנים גם בתוך תוכנו... אצל כל אחד מאיתנו... דא 
עקא שבשעת מעשה!!! כשאדם נמצא בתוך מצב 
מסוים הוא מתקשה לעכל שקיים מצב אחר... כמו מי 
שנמצא עכשיו במינוס מעלות בירושלים... הוא 

 מעלות חום... אבל זה 07מתקשה לעכל מציאות של 
 קיים!!! וכולנו יודעים שזה קיים... 

כך על אותו משקל: כל אחד מאיתנו עובר מידי פעם 
קשיים... ובדרך כלל השפיץ של הקושי הוא שכשאתה 
אפוף בתוך הבעיה... זה נראה שנגמר העולם... ככה 
תמיד יהיה... אף פעם המצב של ישתנה... וזה בדרך 
כלל תפיסה של צעירים!! כי בן אדם מבוגר שהספיק 

נכון... גם אם מאוד לצבור ניסיון... הוא כבר למד ש
קשה... דברים משתנים... לא תמיד זה יהיה ככה... 
לדוגמא: מתקשר אלי צעיר שיש לי קשר איתו... והפעם 
הוא מתלונן על קשיים נורא גדולים בקדושה... מה 
יהיה? אני לא עומד בזה... אין לי כבר כח... כל היום יש 
 לי מלחמות בקדושה... היצר הרע לא נותן לי מנוחה

שעות שבעה ימים בשבוע בלי  42אפילו שניה.. 
הפסקה... מילא זה היה פעם ב.... אבל הניסיונות הם כל 
הזמן בלי הפסקה... די... אין לי כח... אמרתי לו: אתה 

 בטוח שתמיד תמיד יש לך ניסיונות בקדושה? 
כן... בטח... תמיד תמיד... אבל שבוע שעבר ולפני 

רת מילה בנושא הזה... שבועיים דיברת איתי ולא הזכ
כן... לא... נכון ולא נכון... בקיצור: הוא מתעקש לטעון 

 שכל הזמן זה מפריע לו!!!
טוב... נכנעתי... אצלו המלחמות הם שבעה ימים  

 בשבוע... 
אחרי שלושה ימים הוא מתקשר אלי עם בעיה אחרת 

 לגמרי!!! 
אמרתי לו: סטופ!!! אני לא מדבר איתך על שום דבר 

קדושה...  אתה לפני שלושה ימים הכרזת לי חוץ מ
קדושה מבוקר עד של שאתה כל היום אפוף בקשיים 

 ליל... אז אני רוצה להתמקד רק בזה... 
אבל לא!!! עכשיו משהו אחר מפריע לי... ואני 
מתעקש... מילה זו מילה! אמרת לי שכל היום יש לך 

ס ניסיונות בקדושה... אז אני לא מוכן לדבר על פיציפקע
אחרים... בקיצור: הצמדתי אותו לקיר והוצאתי ממנו 

בעל דין שלא תמיד יש לי התמודדויות  הודאת
בקדושה!!! נכון... כשזה תוקף אותי... זה אופף אותי 

הזה ואני בטוח שנגמר העולם והקושי  מכל הכיוונים
אבל למייעשה זה לא נכון... גם   לא מרפה ממני רגע...

שאותו בחור  גלים!!!  וברגעהוא הודה לי שזה מגיע ב
גל של ניסיון... והוא יבין את זה גם  שיש פה גל!!!יבין 

כשהגל הזה יתקוף אותו... יהיה לו הרבה יותר כח... כי הוא 
יבין שזה גל... ורק צריך לעבור אותו... והמצב עוד ישתנה... 
להבין שבתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים... להבין גם 
כשאתה קופא מקור... שיום יבא ואתה תנמס מחום... להבין 

... לא צריך גם שדברים משתנים... די לנו בקשיים שיש לנו
להנציח אותם... תתמקד בגל הנקודתי!!!! תתרכז בלכופף את 
הראש מולו... ואל תסיק מסקנות איסטרטגיות שזה מה יש 
וזה הנתונים... זה עצת היצר שרוצה להקפיא אותך על 

 מקומך... 



“ 

 

 איזה מכתב ה' כתב לי ועדיין לא קראתי?!?

נשאלה השאלה: מה זה אמרתך??? ובכן: לא תאמין... הפירוש המילולי של  2עמוד ב
מה שאמרת בשבילי... זה פירוש  מה שאמרת עלי!!!אמרתך זה לא פחות ולא יותר 

 אמרתך!המילולי של 

ואני אתן דוגמא לצורך העניין: אשתי פעם הייתה מורה והיה לה מנהג לכתוב מידי פעם 
מכתב של עידוד וכח ואימון... את עוד תגדלי ותהיי צדיקה לתלמידות מכתבים קצרים... 

וכו' וכו'. והיום אשתי הולכת ברחוב ולפתע היא פוגשת תלמידה נשואה... והיא אומרת: 
ק מכתב מקומט... את המכתב הזה המורה נר.. רגע אחד.. ואז היא מוציאה מהאהמורה.

י שומרת אותו בארנק שלי כבר כתבה לי לפני עשר שנים!!! המכתב נתן לי המון כח... אנ
עשר שנים... וכל פעם שאני מרגישה חולשה נפשית אני פותחת את המכתב וזה נותן לי 

 אמרתך!!!כח... זה הפירוש 

אנחנו לא שמים לב... אבל התורה היא לא רק אוסף של פקודות וציווים... יש בתורה המון 
א מכתבים אישיים מה ה' אמר התורה מלאה במלא מל אמר עלי...מה ה'  אמרות!!!המון 

אני רוצה  והאמירות האלו זה תורה!!עלי... איך הוא מחשיב אותי... וכמה אני יקר לו... 
שתבין: כשאני מגיע לפרשת בא... להחודש הזה לכם... אני מתחיל לחמם מנועים... כי 

ומצה, מכאן ואילך כל פסוק זה תילי תילים של הלכות... הלכות קרבן פסח ואכילתו, חמץ 
קידוש החודש, הלכות יום טוב וכו' וכו'... בקיצור: כל מסכת פסחים וראש השנה וביצה 
יוצאים מכל פסוק בפרק י"ב בחומש שמות... בקיצור: הפסוקים האלו עוסקים בחלק של 
תורתיך ומצוותיך ועדותיך ואולי גם חוקיך... אבל הההלו... אל תשכח שיש גם פרשת 

ויש גם פרשת בשלח כולה... ויש גם את פרשת יתרו  ש הזה לכם()עד החודשמות וארא ובא 
הרי מדובר במאות פסוקים שלא כתוב בהם  ומה שם כתוב???שלפני עשרת הדיברות!!! 

)הרי אתה מבין לבד ש"ויהי בחצי הלילה" זה תורה אפילו מצות עשה אחת.. אז מה כן כתוב שם?? 
 ת יו"ט ולא פחות מלאו הניתק לעשה ד"ולא תותירו.."( שבכתב לא פחות מ"הוא לבדו יעשה לכם" של הלכו

בפרשת  אמרתך!!!כל הפרשיות של האמונה ואהבת ה' לישראל מסווג ל התשובה היא:
 בני בכורי ישראל!!!שמות וארא נאמרה אמירה חדה ונוקבת מאין כמותה!! ה' הכריז עלי 

עלל ואמרר לו את החיים ה' הכריז: יהודי זה הבן יחיד שלי ומי שהעיז להציק לו אני הת
 ללא רחם... מאתים חמישים מכות אני אכה את מי שהעיז לנגוע בבן שלי... 

יש פה מכתב שה' כתב לי! עלי! אני צריך לשמור אותו בארנק שלי לעת  אמירה!!!!יש פה 
הצורך ... כשיום אחד פתאום יהיה נדמה לי שה' לא כככזה אוהב אותי ולא איכפת לו 

ה' אמר והכריז שאני יקר לו!!! כי ה' דיבר  אמירה...יש לי מכתב... יש לי פה  ממני... אז הנה
 טוב על ישראל... היית מאמין שהערך הזה הוא חלק מחלקי התורה???

אני יודע שלעשות שטייגן בדין פסח לאוכלין ולמנוייו זה "ונשמח בדברי תלמוד תורתך 
אה... מה אתה אם זה תלמוד תורה?? עלי... ה אמרומצוותך..." אבל לשבת וללמוד מה ה' 

תחשוב: יושב בן אדם וקורא מכתבים מה ה' חושב עליו... כמה ה' אוהב אותו...  אומר??
תסלח לי... מה זה הדבר הזה... מה זה קשור לתורה?? לאיזה חלק מחלקי התורה היית 

לסדר  מסווג את זה?? מילא היית לומד את שכר המצוות ועונש העבירות נו... זה מסווג
אני  אבל לא!!!מוסר... אם היית לומד על גדלות ה' ויחודו זה מסווג לפנימיות התורה... 

ה'... לא מתחזק ביראת ה' וגם לא עוסק בשבח ה' ובגדלותו...  מצוותכעת לא לומד את 
עלי... איך הוא אוהב אותי ואיזה הבטחות ויעודים הוא  אמראני עוסק כעת במה ה' 

   איזה מין ערך זה ביהדות??אם אני אשאר שלו...  הבטיח לי לעתיד לבא

ומי  תורה...אני לא אומר שזו לא שאלה טובה... אבל בשביל זה יש לנו  שאלה טובה!!!
ותפתח את הספר תורה של העם היהודי  התורה בעצמה!!!קובע מה ערך ומה לא ערך?? 

כמה אנחנו יקרים ותראה כמה דיו קודשא בריך הוא טרח לכתוב בשביל להזכיר לי ולך 
לו... תפתח... כל הפרשיות האחרונות שה' מראה לנו אותות ומופתים... כל המטרה שלהם 

זה כתוב בתורה  זה להראות לנו ולהוכיח לנו כמה אנחנו יקרים לה' וכמה הוא חפץ בנו...
האם יש נוסחאות שלא גורסות את הפרשות האלו בתורה? לא ידוע לי... זאת  או לא???
כמו שה' מצווה אותי באמצע פרשת בא רשימה של מצוות עשה ולא תעשה איך אומרת: 

להקריב קרבן פסח... ככה אותו בורא עולם מאריך לא פחות אלא הרבה יותר בכמה אני 
 חשוב לו!!! היה או לא היה??

כמוצא שלל  אמרתךשש אנוכי על  אמרתך!!!!אז הנה!!! מהיום נדע: אחד מחלקי התורה: 
 אמרתך??רב!! את הפסוק הזה המוהל מכריז בכל ברית מילה... מה זה שש אנוכי על 

פשוט מאוד: מצוות ברית מילה מתחילה ונגמרת בתורה בחמש מילים!!! בפרשת תזריע 
עקרונית כאן כתוב מצות מילה... אבל לא... אל  וביום השמיני ימול בשר ערלתו!!כתוב: 

יש אריכות גדולה בפרשת מילה... שטחית זה נראה כאילו התורה תשאל... בפרשת לך לך 
חוזרת על משפט אחד כמה פעמים... וזה קצת נכון... אתה יודע למה?? כי הקב"ה מבשר 
לאברהם שיהודי שיכרות עם ה' ברית מילה אני כורת איתו י"ג בריתות!!! י"ג בריתות 

עלי חד משמעית: אם  אומר המשמעות היא י"ג מידות של רחמים.. שזה אומר שהקב"ה
אתה מוכן לי את השמירת ברית קודש שנכרתו עליה י"ג בריתות... אני מוסר בידיים שלך 

שנאמרה בברית מילה!!! מישהו  האמירהאת ההנהגה על כל י"ג מידות רחמים שלי!!! זו 
 יודע שיש כזו אמירה???

נו גם יודעים שפגם ברית אנחנו יודעים שיש הלכות ברית מילה... יש מילה ופריעה.. אנח
קודש זה נורא ואיום...  כן... זה בהחלט העדות והחוקים והמשפטים של מילה... אבל אתה 

 של מילה??? אמרתךיודע מה 

על זה?? אוהו... אם רק תדע מה ה' אמר על מי שנוטר ברית קודש...  אמראתה יודע מה ה' 
ניסיון נוסף שה' הזמין לך  היית שש ושמח על כל שש אנוכי על אמרתך...אז... אז 

 בקדושה כ... כמוצא שלל רב!!! 

בעוד חודש וחצי כל עם ישראל יגיעו לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור... ואנחנו נעמוד עם כל הנערווען... זכר 
בציר"י וזכר בסגו"ל לכל השיטות... כן!!! יש תורה ומצוות וחוקים שה' ציוה אותנו לזכור מעשה עמלק ולא 

יש פרשת עמלק נוספת...  אבל!!! למי שלא יודע..ותו.. ואת זה אנחנו מקיימים כבר שנים בדקדוק רב... לשכוח א
בסוף פרשת בשלח... ומשום מה את הפרשה הזו פחות מכירים... לא ידוע לי על מישהו שמגיע מיוחד לבית 

על עמלק!! היות  אמרה' שם כתוב מה  אמרתך!!!הכנסת לשמוע מה כתוב שם... נו... מה כתוב שם?? שם זה 
ועמלק מזלזל בחוזה שנחתם ביני לבין ה'... היות ועמלק זורק מילותיהן של ישראל וכל הזמן עסוק בלזנב אותי 
ולשכנע אותי שה' שונא אותי ואני גו'ק ולא איכפת לו האם אני מתגבר למענו או לא... ה' כ"כ כעס על עמלק 

 האמירהשלם עד שימחה זרעו של עמלק... זו שהוא קפץ ונשבע שאין השם שלם ואין הכסא 
שנאמרה בסוף פרשה הקודמת... נו... תגיד לי: מה יותר קריטי בשבילנו כעת?? האם הציוי והמצוה 
לזכור מעשה עמלק... או האמירה שה' אמר עלי כמה הוא כועס על מי שזלזל בחתימת חוזה שלי 

!! וזה אמרתך!!! אין לנו ברירה... בדורנו אנחנו איתו..? שים לב: שניהם פרשת עמלק!! רק זה מצוותיך!
 חייבים לאמץ את אמרתך!! רוץ ותקרא את פרשת עמלק של בשלח לא פחות מזכור...

---  
ועכשיו בא נעשה חשבון נפש... בינינו לבין עצמנו... באיזה חלק מחלקי התורה 

ם אנחנו הכי חלשים??? ניקח לדוגמא את מצות מילה... האם יש לנו מחדלי
בהלכות מילה? האם ידוע לך על מוהל שבטעות לא עשה פריעה?? האם שמעת 
פעם על יהודי משלנו שעבר על התורה ולא מל את בנו?? לא!!! לא מכיר כזה 

אבל אמרתך ? ! ? יהודי!! בחלק התורה של מצוות והפיקודים אנחנו בסדר גמור... 
ות ברית קודש עם ה' האם מישהו מאיתנו יודע מה ה' אמר על מי שזכה לכר ! ?

ושומר על זה?? פה!!! פה אנחנו חלשים... תסלח לי... יתכן שבחלק הזה של התורה 
אנחנו עמארצים גמורים... אנחנו בקיאים בכל התורה כולה... מקיימים את 
המצוות והחוקים והמשפטים.. אבל מישהו מאיתנו יודע מה ה' אומר על יהודי 

 שנאמן אליו ומקיים מצוות??
 אוי אוי... בזה אנחנו בורים ועמי ארצות!!!! אוי 

כן... לא לימדו אותנו שזה חלק מחלקי התורה!!! לא מספיק הכניסו לי לראש 
שלדעת מה ה' אומר עלי זה חלק מחלקי התורה!!! אז זהו!! שהתורה שלנו 
מליאה באמירות... מלאה בהתבטאויות ובמכתבים עוצמתיים שה' שולח לי ולך 

יקר לו וחשוב לו... וכמה טובה הוא מכין לי לעתיד לבא... והגיע  ומתבטא כמה אני
הזמן שנפנים שזה חלק מחלקי התורה שאם אנחנו מזניחים את הבקיאות 
והעסק בו.. זה עמי ארצ'ת לא פחות ממי שלא יודע מה זה מודה במקצת... 

ודה ותסלח לי... מבחינה מסוימת זה הרבה יותר חמור... כי מי שלא יודע מה זה מ
במקצת... אז הוא לא למד מסכת בבא מציעא... בסיידר... עוד חזון למועד... אבל 
מי שחסר לו את החלק של אמרתך... הוא אפרוח בלי נוצות... אחד כזה שהוא לא 
בקי במכתבים של ה' מה הוא אומר עלי וחושב עלי... אתה יודע איך כזה בן אדם 

 ונו!!!! כן... זה בדיק אנחנו!!!! הוא נראה כמנראה??? תנחש איך הוא נראה? 

ראית פעם במראה איך אנחנו ניראים?? שמת לב שיש לנו את כל האוצרות 
היהודים... אנחנו יושבים ועוסקים בתורה ומדקדקים קלה כבחמורה... חלק 
מאיתנו חיים בא"י וזוכים לקיים את המצוות התלויות בארץ... ותסתכל רגע 

ם שלנו?? איפה האשרנו מה טוב חלקנו ומה במראה... איפה השמחה על הפני
נעים גורלנו??? נו... איפה זה?? פשוט מאוד: עם כל הכבוד לאלפי דפי גמ' שיתכן 
שאנחנו יודעים בעל פה... חסר לנו נתח נכבד וחלק מחלקי התורה!!! חסר לנו את 

שהיא!!! היא חייתני!! חסר לנו את הבקיאות ואת השינון שוב ושוב מה ה'  אמרתך
אמר עלי... וכמה הוא מחשיב אותי... מי שזוכר... פעם היתה סגולה להגיד שיר 
השירים ארבעים יום... מה כתוב בשיר השירים? כמה ה' אוהב אותי... כמה ה' 

 מתגעגע אלי וממילא כמה חולת אהבה אני אליו... 
--- 

מה . יש תיקון של הבן איש חי שאני מאוד אוהב אותו... תיקון לערב ראש חודש..
יש שם אוסף של מימרות מהשבח שה' משבח את כנסת  אומרים שם בתיקון??

ישראל... כל מיני ליקוטים ממדרש רבה או מתיקוני הזוהר כמה שה' משבח את 
ישראל ומחשיב אותם... ולמה זה תיקון דווקא לער"ח?? מסיבה פשוטה: היות 

עות היא שבער"ח וכנסת ישראל נמשלה ללבנה... ובער"ח הלבנה נעלמת... המשמ
וכשיהודי מרגיש לא שווה זה כנסת ישראל מרגישה חסרה ונעלמת ולא שווה... 

 מסוכן!!!
כן... איך אומר המ"ב?? יהודי שלא בקי בהלכות שבת הוא עלול להיכשל על ימין 
ועל שמאל בחיובי סקילה... על אותו משקל כאן!!! יהודי שלא בקי עד כמה הוא 

עלול לנפילות רוחניות חמורות... ומה נעשה שעכשיו חשוב ויקר בעיני ה' הוא 
ערב ר"ח... והשכינה מרגישה בשפל... כבר חצי חודש שהיא כל הזמן הולכת 

מכיר את ונחסרת עד... עד שהיא לפתע נעלמה... זהו... אני כבר לא שווה גרוש... 
נו... מה עושים?? חייבים מהר מהר להזכיר את כנסת ישראל  התחושה הזו???

זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני... דוד מעיד על עצמו: כשאני  אמרתך!!!ב
עלי  שאמרתמרגיש בשפל... מה הנחמה שלי? אני מזכיר לעצמי ומשנן את כל מה 

וזה מחיה אותי ונוסך בי כוחות להמשיך לעבוד את ה'... דוד המלך מעיד על עצמו 
? מה יהיה איתנו?? מי ינחם שברגעים של עניות הוא זקוק לאמרות ה'... ואנחנו?

אותנו ברגעים של שפל?? אין ברירה!!! הגיע הזמן שנכיר את החלק תורה שנקרא 
 אמרתך!!! לשנן אותו... להאמין בו... 

 אמרתך!!!! אז הנה!!!! היום למדנו על חלק חדש מחלקי התורה!! 

ניך כולנו יודעים את הפסוק "והיה מח אתן לך עוד דוגמא אחת קלאסית אחרונה:
קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך.." הפסוק הזה דומיננטי הן מהזוית 
ההלכתית של 'והיה מחניך קדוש' והן מהזוית של מוסר.. נו נו נו... אם לא תתנתק 
מהרשת הרי ושב מאחריך... אבל הההלו... האם פעם שמת לב שיש כמה מילים 

האם  מתהלך בקרב מחניך"!!! "כי ה' אלוקיךלפני כן שגם זה תורה מסיני??? 
ה' שמת לב מה כתוב במילים הפשוטות האלו?? כתוב שם לא פחות ולא יותר ש

ההההלו... ה' מסתובב בבית  אמרתך...הנה לך מילים נוסח   מתהלך בבית שלי!!!!
שלי!!! תענה לי בכנות: שמת לב פעם למילים האלו או לא?? נכון שלא?? את 

ר מצוין משולחן ערוך סימן ע"ג עד פ"ח במשנה "והיה מחניך קדוש" אני מכי
ברורה... את "ולא יראה בך ערוות דבר" אני מכיר מצוין מהמאבק נגד פגעי 
הטכנולוגיה... אבל "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך" ? ! ? זה כבר אמרתך!!! זה 
לא הלכה ולא מוסר... זה בסה"כ מה ה' אומר על הבית שלי... שהוא מתהלך בו... 
על זה משום מה דילגנו... תחשוב מה היה קורה אם היינו עושים שטייגן 

ועוד לפני הלכות והיה מחניך קדוש... ועוד לפני שהיו מבקשים ממני  אמרתך...ב
שה'  האמירהלהתנתק מהרשת... לפני הכל הייתי דבר ראשון מפנים ומשנן את 

ה לך שהיה לי מתהלך בבית שלי!!! תאר לעצמך שהייתי חי את זה... לא נרא
הרבה יותר קל להתנתק מהרשת?? איך אפשר שלא...??? ה' פה!!!! אם הייתי 
מפנים ש"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים..." היה 
לי הרבה יותר קל לאמץ את ההמשך: ועתה אם שמוע תשמעו בקולי... אתה קולט 

 דימה.. לשיח באמרתך...כמה קריטי להתחיל לעשות שטייגן ב"אמרתך"?? ק
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 מעניני הפרשה                           
 (י"ח ג')ים ְוָיָכְלָּת ֲעֹמד קִ ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱאִאם ֶאת ַהָּדָבר 

 לת עמוד' וכי כעת הוא מוכרח לשבת...?'ויכוהלשון מהו 
כותב רבינו לבאר על פי הלכה מהלכות בית דין, שעל הדיינים לשבת בשעת הדין ואילו בעלי דין צריכים לעמוד  צחותבדרך 

אינו  ועד הערב היה מוכרח לשבת כל הזמן, וזהו דבר המקשה על האדם כשומכיון שמשה רבינו דן מבוקר (שבועות ל' ב'), 
 יכול זמן רב כל כך.

 אמר לו יתרו, הנה אם תעשה את העיצה שלי, יהיו עוד דיינים, ולא תצטרך לדון כל הזמן, ותוכל גם לעמוד...
     )(שבענו מטוביך

 

 )כ, יב("כבד את אביך ואת אמך"        

א  "כיבוד אב ואם הו האריך בגודל חשיבות מצות כיבוד אב ואם ובתו"ד כתב בזה"ל: )יושר' בספרו 'ארחות(רבינו שליט"א 
 וכמו שהאדם מתנהג עם הוריו, כך בניו יתנהגו עמו!, )דקידושיןספ"ק  עיין ירושלמי(מהדברים שנפרעים גם בעולם הזה 

.  ]שנה, כשם שפירש יעקב אבינו מאביושפירש מאביו כ"ב  נמצא יוסף )יז.(ועיין מגילה [שרואים גם בזמננו. וזהו מהדברים 
ות מת הבן פתאום  וכשאביו נפטר אחר כמה שבוע החזו"א היה בב"ב אחד שאמרו עליו שאין מתנהג עם אביו כראוי, ובזמן

 אביו כשורה בחייו, ואח"כ ובריא. ואמרו שאביו תבעו לדין... גם היום יש אחד שלא התנהג עם והוא היה צעיר
   לרוב והרוצה לראות רואה. השי"ת יצילנו מכל זה". יצאו בניו לתרבות רעה רח"ל, אף שהוא תלמיד חכם. וכן יש כאלו

 
 )כ, יז("ובעבור תהיה יראתו על פניכם"     

 הקשה איך שייך להתפלל על השני שישוב בתשובה, הרי הכל )י.( תהמהרש"א במסכת ברכו
לבאר טענת  )בסוף או"ח(ליישב עפ"י דברי החזו"א שכתב  ? וכתב רבינו שליט"א)ברכות לג(בידי שמים חוץ מיראת שמים 

ותי כל הימים" לא אמרו "תן  להם ליראה א ע"ה על ַעם ישראל מדוע כאשר אמר הקב"ה "מי יתן והיה לבבם זה משה רבינו
 החזו"א, הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ומה היו מועילים . והקשה)ע"ז ה.(אתה" 

ושב קושית המהרש"א, כי קרוי בידי שמים, ולפי"ז מי במה שיאמרו "תן אתה", אלא מוכח שדבר הבא ע"י תפילת אדם אינו
 תפילת אחר אינו קרוי בידי שמים   ע"י כל דבר הבא

   .)שיח השדה(

אלא ד' אמות של הלכה" 
 עמודים) 340(לאחר שאזל מן השוק בשנה האחרונה הספר ההלכתי המפורסם ורב המכר 'אלא ד' אמות של הלכה' 

אשר בו מובא בצורה מיוחדת ומבוארת כל הנהגות וההלכות בהם נוהג רבינו ע"ס השולחן ערוך מלווה בתמונות  
רך מערכת "דברי  הנוגעות להלכות המובאים בספר, יצא לאור בימים אלו מהדורה חדשה נוספת, ניתן להזמין ד

 בכפוף למוקדי ההפצה) םמשלוח חינל ל(המחיר כו 053-3145900להזמנות ניתן לפנות:  בלבד ₪ 45בסך  שי"ח" במחיר

 אםכבוד אב ו 
פעם כשרבינו נזקק שיסייעו לו בדבר מה ורציתי לעוזרו,  

מילדיו נמצא בבית, אמר לי אולי תקרא לו.   וראה שאחד
אמרתי לרבינו שאני עושה זה   ב'.לפחות לו יש 'כיבוד א

אז בסדר. [וכן  בשמחה. אמר, גם אתה רוצה לעשות חסד
  שמעתי בהזדמניות שונות מרבינו שקורא לבנו ואומר שזה

 'המצוה שלו']
 

רבינו היה מגיע לאמו בכל יום. לאחר פטירתה סבר שכבר 
בכל יום. לאחר כמה ימים אביו זצ"ל העיר  אין צורך לבא

יום אל אביו. אחד שאל לרבינו  יה בא כללו על כך, מאז ה
בכל יום, השיב   אם יש ללמוד מכך שצריך לבקר ההורים

   באם הם רוצים, הוא היה הולך כל יום כי הם רצו.
 (מנחת תודה)

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 יתרופרשת  458 'גיליון מס
 עשירית שנה פ"בתש

 
 להקדשה ע"ג הגליון

 ולשותפות בדברי התורה של רבינו  
 053-3145900פנה עוד היום למס' 

 ותזכה להיות שותף בהפצת תורתו  
 של מרן רבינו שליט"א
 ואשרי מי שזוכה לכך

 

 כמה שווה המלצה מרבינו 
 

באמצע הלימוד פנה יהודי אל רבינו: "כבוד הרב, 
אני זקוק להמלצה ואני מוכן לשלם עבור כך אפילו  

 מאד באותם הימים. ", אמר. סכום גבוהמאה לירות
 

יעה את  הסיחה את דעתו של רבינו והפר הבקשה
הוא הרים את עיניו   .לימודו, מה שכל כך לא רצה

משלם לך   בכאב אל ההלך וענה: "ואני הייתי
 מאתיים לירות בשביל שלא תבקש ממני המלצה"...

 
 )המלאך(

 



)מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות(.

אנו שואלים את ר' נפתלי כהן שליט"א, מתי נוצר לכם הקשר עם 
הגר"ח קניבסקי?

רבי נפתלי: הוא הכיר אותי מצוין עוד מביתו של מרן החזון איש 
זצ"ל עת הייתי מגיע לשאול, ואחרי כן מפעם לפעם כשרצה לברר 
משהו בדעתו של החזון איש היה נכנס לפעמים ל'בית מלאכה' בו 

ייצרתי את התפילין כדי לשוחח.
הסטייפלר,  מרן  גם  כי  לנו  מציינים  נפתלי  ר'  של  משפחתו  בני 
וגם בנו יבל"ט שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי סמכו על הידוריו 
ילדי מרן הגר"ח שליט"א )הגאון רבי  וגם  והזמינו אצלו "בתים", 
אברהם ישעי' שליט"א(  וכן גדולי ומצוקי ארץ נוספים בעל "שבט 
הלוי", מרן הרב שך בעל ה"אבי עזרי",  האדמור"ים מוויזניץ', הרב 
מפונביז' הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, הגר"נ קרליץ, וכל תלמידי 
להזמין  מיוחד  כעניין  ראו  והמקפידים,  המחמירים  איש  החזון 

דווקא אצלו את "הבתים".
נפתלי  מרבי  ביקש  רבי שרגא שטינמן שליט"א  הגדול  הגאון  גם 

שייצר תפילין כשהגיע בנו הגדול לעול תורה ומצוות.
ברק  בבני   19 גאון  סעדיה  ברחוב  גר  שליט"א  נפתלי  רבי  אגב, 
בשכינות ממש עם בית הגאון רבי שלומקה ברמן זצ"ל )בהפסק 
שהסטייפלר זצ"ל  וכשמרן  אחד(  בנין 
נפתלי  ר'  ברמן,  הרבנית  בתו  בבית  שהה 
היה נכנס לפעמים לשאול את הסטייפלר 
שפעם  הוה  ועובדא  בהלכה,  שאלות 
מיוחד  ראש  של  תפילין  שם  הראה 
העבודה  את  הפליא  שייצר, והסטייפלר 
יותר  מאוחרת  בתקופה  היה  זה  )סיפור 
על  הרבה  שמע  כבר  הסטייפלר  כאשר 

עבודתו והמליץ עליה כאמור(.

הפליא את העבודה. מרן הקהילות יעקב זי"ע

ומתי הוא  זמן לפני הבר מצוה הגרח"ק הזמין את התפילין  כמה 
קיבל?

צריך  היה  כללי  באופן  אבל  בזה  פרטים  זוכר  איני  נפתלי:  רבי 
להזמין את התפילין מספר שנים מראש.

האם בא בעצמו לראות את הייצור?
התפילין  את  להזמין  רק  לראות,  בא  לא  ממש  הייצור  את  ''לא! 

ולהביא את הפרשיות''.

מתי שילם, האם מראש או בסוף?
''איני זוכר פרטים מיוחדים''.

אם היו לו בקשות מיוחדות.
ככל  שאעשה  כך  על  וסמך  מהודרות  תפילין  הזמין  רק  ''לא. 

שביכולתי והשתדלותי''.

עברנו לשאול מספר בירורים הלכתיים:
 האם ַהְפֶרעְס היה ידני חשמלי או הידרואלי?

''מעולם לא השתמשתי בפרעס חשמלי, בתחילה השתמשתי בידני 
ואח"כ אחרי שבררתי את הטכניקה של פעולת הפרעס ההידוראלי 

ומצאתי שזה כוחו ממש אז עברתי להשתמש בו.
ואולי שאלתי גם את בעל השבט הלוי זצ"ל שהתיר לי להשתמש 
יצחק  המנחת  בשם  בשעתו  ששמעתי  כמדומה  אבל  בהידוראלי, 
המליצי  הכלל  משום  בו  להשתמש  שיעברו  רצה  כ"כ  שלא  זצ"ל 
ש'חדש אסור מן התורה', אבל למעשה נהגתי כשיטת המתירים''. 

האם בדקו שלא נהיה נקב אחרי הפרעס?
רבי נפתלי: וודאי, אחרי הפרעס כל 'בית' עובר בדיקה בשיקוף על 

ידי אור חזק.
והוה מעשה ש'בית' אחד ניקב בראשו וניסיתי בעצמי לסתום את 
הנקב על ידי הרטבת העור וניפוחו, ואחרי זה חזרתי עם הפרעס 
על בית ונסתם הנקב לגמרי, והלכתי אל מרן החזו"א זצ"ל ושאלתי 
הבית  שאכן  לי  והכריע  'כשרות'  התפילין  גונא  בכהאי  אם  אותו 
'כשר', והוספתי לשאול אותו האם בית כזה עלי למכור בזול יותר 
או אפשר למכור אותו כמהודר רגיל, והורה לי שאמכור אותו בזול 

יותר.

רבינו מעיין בריבוע התפילין

עזרתו  על  שליט"א  כהן  יוסף  יעקב  רבי  הרה"ג  לדומ"צ  יש"כ 
הגדולה.

מאמר ג' ואחרון יתפרסם בעז"ה בשבוע פרשת 
תרומה תשפ"ב

"והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך"
מרתק! יריעה היסטורית! "הבתים מאכער" שמרן שר התורה שליט"א עלה אליו כדי לברר אצלו על הנהגות 

וחומרות ה"חזון-איש" במצוות תפילין.
מאמר ב' בסדרה.

תמונות: ארכיון 'אלא ד' אמות של הלכה', מאגר 'דברי שי"ח'.

התגובות הרבות על הדברים שפורסמו בגליון 'דברי שיח' פרשת בא תשפ"ב, העידו על התועלת הרבה שהיה לכלל הציבור. רבים ביקשו 
להרחיב את היריעה ככל האפשר, אך נכתוב כפי אשר יכיל המקום. נזכיר, כי במאמר א' שפורסם בפרשת בא, נכתב על הרה"ח הישיש רבי 
נפתלי כהן שליט"א שהיה מהעוסקים הראשונים בבני ברק בעשיית התפילין והתייעץ רבות עם מרן החזון איש זצ"ל, במאמר זה נמשיך לכתוב 

על חלק מהידוריו בעשיית התפילין.




