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מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א על תלמידים טובים מבתים טובים
ה" )בראשית כ"ד, ח'( ּמָ ב ׁשָ ִני לֹא ָתׁשֵ "ַרק ֶאת ּבְ

קטע  מתוך יומנו האישי של הג"ר יצחק לווינשטיין זצ"ל, איש סודו ואמונו של יבדלחט"א 
רשכהב"ג מרן ראש הישיבה

8:30 התאספו כל מחנכי מונסי,  קרוב לשעה  כינוס מחנכים  במונסי:  
ליטאים וחסידים, לשמוע ולחוש את "המחנך" הגדול של כלל ישראל. מרן 
נכנס, והחל ערב מרתק של שאלות ותשובות נוקבות בענייני חינוך, כשמרן 

שליט"א עונה בבהירות תשובות נפלאות.

שאלה: האם כדאי להפריד ולחלק כיתות לפי רמה או לא.
3 רמות, אין   תשובה: כל מה שיעשו ויחלקו – אפילו ל-3 ילדים ימצאו 

מושג שכולם יהיו שווים.

שאלה: האם יש רשות להוציא ילדים מהמוסד בגלל חוצפה ונבול פה?
 תשובה: נבול פה זו בעיה, ואם זה קלקול שמקלקל אחרים אין ברירה. 
חוצפה, אני לא מכיר חוצפה, ילד לא רוצה להתחצף אלא הוא רוצה לרצות 
את רבותיו והוריו, בד"כ זה מתחיל כשהילד עושה משהו לא טוב, והרב העיר 
לו יותר מדי והילד נפגע, ומשום כך הוא פוגע וחוזר חלילה, ואין לדבר סוף. 
צריך לבדוק סיבה ללחץ, שזה הגורם לכל הירידה. כל ירידה של ילד בד"כ 

תלוי בסיבה שראוי לבודקה.
לגבי זריקת ילדים וודאי שהמנהל לא יכול להחליט לבד, אלא צריך ועדת 

חינוך עם ועדת רבנים מעליה, כמו שהצענו בעוד מקומות.

שאלה: בחורים חלשים שלא מבינים, עד כמה המוסד אחראי עליהם?
 תשובה: למדנו במשנה לגבי קניין בהמה הכישה – נתחייב בה. דהיינו 
שקונה ונעשה חייב בכל הדברים. כמו"כ להבדיל, מוסד שקיבל ילד לא יכול 

לזרוק אותו, אלא צריך לטפל בו כמה שיותר.

שאלה: האם לקבל ילדים רק מבתים טובים?
 תשובה: אני אשאל אתכם – האם את אברהם אבינו היו מקבלים עם אבא 
כמו תרח?... האם את רבקה היו מקבלים עם אבא כמו בתואל ואח כמו לבן? 
וודאי שלא! נו... הלוואי, וכולנו היינו משהו שבמשהו, אז איך אפשר לדחות 
בתים טובים, אפילו שזה לא כולו תורה? העיקר לבדוק את הילד, ואם ההורים 

לא מתאימים צריך לפנות לועדת חינוך כמו שהצענו.

שאלה: אברך שרוצה להישאר בלימוד, ובשביל זה אשתו צריכה לעבוד 
במשרה מכובדת בין גברים שאין חשש לבעיה.

ותוך כדי שאלה אמר ראש הישיבה מיד: "וודאי שיש בעיה!"
השואל חשב שראש הישיבה לא מבין כ"כ, ומדגיש שמדובר שאין בעיה. 
וראש הישיבה עונה לו בחוזק רב: "יהיו בעיות, וח"ו לעבוד במשרדים של 

גברים!".
והמשיך מרן – "כולם כ"כ מודאגים איך נחיה? ממה נתקיים? ושוכחים 
לעוה"ב  לדאוג  צריך  שהעיקר 
להכין צידה. לא ראינו שהגבירים 
למדו מקצוע ויצאו גבירים, הכל 
מן השמים. למטה בקבר לא משנה, 
ואין כל הבדל בין מי שאכל כל 
ימיו בשר שמן למי שאכל לחם. 
הגר"א אומר שיש מצוות שאדם 
אוכל פירותיהן בעוה"ז, זה לאנשים 
את  גם  צדיקים  אבל  פשוטים 
הפירות מבקשים לעוה"ב". וסיים: 
"אתם המחנכים צדיקים, ותחשבו 

על השכר הגדול בעוה"ב".

שאלה: איך מכניסים בילד טעם בתפילה?
 תשובה: גם זה תלוי הרבה הרבה בדוגמא האישית. איך שהילדים רואים 
את האבא או את הרב'ה מתפלל – כך הם מתפללים, כמה שלרב'ה יש יותר 
יראת שמים- כך זה נכנס בלב הילדים. ידוע המשל שהגר"א אמר לדובנר, 
להוציא מים מכוס ניתן רק ע"י שמתמלא על גדותיו ויותר- נשפך החוצה, 
כך רק מי שמלא מלא ביראת שמים, מה שמוציא החוצה לאחרים יכול 

להשפיע.
וסיים מרן שכל מלמד צריך ללמוד מוסר בכל יום, כדי שיושפע ביראת 

שמים וכך יוכל להשפיע על תלמידיו.
משאלה לשאלה המחזה מפעים, ונראה על פני המחנכים את קורת רוחם 
מהתשובות הקולעות והמדודות, ורואים איך בכל תשובה הם מהנהנים 
בראשם לאות הסכמה, כמה צודקים דברי מרן, והשמחה על פניהם שזוכים 

לשעה כזאת של 'שאל אביך... זקניך ויאמרו לך'...
)מתוך הספר 'הפנקס'(

 שאלה: האם לקבל ילדים רק מבתים טובים?
תשובה: אני אשאל אתכם – האם את אברהם אבינו היו מקבלים

 עם אבא כמו תרח?... האם את רבקה היו מקבלים עם אבא כמו בתואל
ואח כמו לבן? וודאי שלא נו... הלוואי, וכולנו היינו משהו שבמשהו...
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הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על שידוכים וזיווגים 
ה ִלְבִני" )בראשית כ"ד, ד'( ָ "ְוָלַקְחּתָ ִאּשׁ

בפרשתנו נתבאר בארוכה סדר השתלשלות מציאת זיווגו של יצחק אבינו, 
וכבר נשתברו קולמוסים רבים לחזק לבבות נשברים, ולרומם רוחם של 
הממתינים לזיווגם או לזיווג של הבן והבת, ובאמת יש להם להשיב נפשם 
בדברי הכתוב בפרשתן )כ"ד, נ'(: "ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר 
לא נוכל דבר אליך רע או טוב", וכתב הרשב"ם, וז"ל: "לא נוכל דבר אליך 
– לא הסתירה ולא הבניין תלוי ברצוננו, כי על כרחנו )יקרה הדבר בין אם 

אנו( רוצים או לא רוצים, כי הקב"ה עשה זאת – שהיכולת בידו", עכ"ל.
ומכאן, נלמד לכל ענייננו ש'רצון אבינו שבשמים', הוא אשר יקום ויהיה, 

וכפרט הנלמד מן הכלל נלמד לענין 
כי הזיווג שהוכרז מן  השידוכים, 
ויצא לפועל  ויבוא,  יעלה  השמים 
ובאופן שגזר  בזמן שגזר הבורא, 

הבורא, ואם כן 'דאגה מנין' . 
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע אמר 
בשם הגה"ק רבי חיים מבריסק זי"ע, 
על הכתוב בפרשתן )כ"ד י"ז – כ'( 
"וירץ העבד לקראתה... ותמהר... 
ותרץ עוד", כי בהתקרב הזמן שיועד 
מן שמיא ל'גמר השידוך' והוכרח 
להגמר באותו היום, הואיל והתפלל 
'הקרה נא לפני היום', והרי כבר היה 
'לעת ערב', מתנהל הכל במהירות 
ובחפזון כ'קפיצת דרך', ריצת העבד, 

מהירות רבקה וכדו' – בכדי שיגמר הדבר בכי טוב, בעתו ובזמנו ללא עיכוב 
רגע אחד, על כן, בהגיע אדם לפרק 'האיש מקדש' ועליו לשדך את בנו ובתו 
שכבר באו אל פרקם, לא יתבלבל ולא יאמר 'אני אנה אני בא', איני יודע 
מה לעשות ולא לפנות, אין לו אלא להחזיק באביו שבשמים ובאמונתו 

יחיה. כי בהגיע הרגע הנכון יעלה השידוך ויתקשר בקשר של קיימא. 
הגה"ק מקאז'יגלוב זי"ע מביא את דברי הרה"ק ה'חידושי הרים' זי"ע 
בפרשתן, שלכן עשה הקב"ה נסים לאליעזר עבד אברהם, בדרכו לשידוכי 
יצחק אבינו שקפצה לו הארץ, וכיו"ב. לרמז לדורות עולם שכל שידוך 

ושידוך שבא לידי גמר והתקשרות, הוא בדרך נס ופלא מידי שמים.

הנה ה'שידוך' הראשון מששת ימי בראשית היה: "ויאמר ה' א' לא טוב 
היות האדם לבדו... ויפל ה' א' תרדמה על האדם וישן" )בראשית ב', ח' – 
כ"א (, יש שרמזו כי פעמים רבות מתעקש אדם לומר 'רצוני דייקא בשידוך 
פלוני', או לאידך פעמים שיאמר 'שידוך זה הס מלהזכיר'... לכן אמר הקב"ה 
לאדם 'אני אשיג לך זיווגך ההגון לך, אפיל עליך תרדמה ובזה הזמן אציג 
לפניך זיווגך, וכזה ראה וקדש', וכדאמרי אינשי 'אל תעזור ואל תפריע...'.   
וכבר אמרו כי מחסדי הבורא, שנתן להורים להתעסק בשידוכי בנם וביתם, 
והקב"ה נותן להם 'הרגשה' כאילו הם אלו שהסכימו או הורידו את השידוך 
– אף שבאמת כל מערכת השידוכים מתנהלת לה רק מן השמים, כי הבה 
נתבונן: זה קרוב לעשרים שנה מגדלים האב ואם את בנם ובתם ביגיעה, 
עמל ויזע, משנות ילדותו הדירו שנתם בלילות, ומשגדל הוליכו אותו לבית 
תלמודו וכו' וכו' כידוע לכל 'צער גידול בנים' מהו... חשוב נא איך יראה 
הדבר, כשיגיע עת דודים וינשאו הבן או הבת לזיווג שיבוא מאליו מן השמים, 
מבלי שיהא ביד ההורים לחוות דעתם בעניין... על כן חס הבורא על האב 
והאם ונותן להם 'שירגישו' כאילו יש להם 'חלק' בהחלטות הזיווג, אבל 

באמת אין זה אלא דמיון... המכיר בזה תשליו נפשו בכל תקופת השידוכים, 
והיה זה שכרו. וכן פירש הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע את הנוסח 
'העומד מצד בנו החתן' כי אין האב אלא עומד מצד, ואת הכל עושה הקב"ה 
בכבודו ובעצמו. ולא עוד שפעמים מעמידהו הקב"ה בצד שלא יפריע 
ב'חכמתו' ובחששותיו, אלא ככל אשר יגזור ה' כן יקום וכן יהיה )יסוד צדיק 

עמו' רפג(. 
ובזה ביארו דלכן 'ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, 
בת פלוני לפלוני' )סוטה ב.( והיינו שבשעה שההורים עדיין לא התחילו 
לעשות מאומה לטובת הולד, כבר הוכרזה ע"י בת קול בשמים 'בת פלוני 
לפלוני'. כי 'שלושה שותפים באדם, הקב"ה אביו ואמו' )קידושין ל:( וכדי 
שלא יאמרו ההורים אף אנו 'שותפים' בעסק זה, רצוננו בשידוך פלוני, 
שידוך פלוני אינו מתאים לנו, ע"כ, קובע הקב"ה את הזיווג בטרם ייעשו 

אביו ואמו שותפים, וכביכול יעשה כרצונו... 
ומכיוון שכן, אין תפקידו של אדם אלא 'להשתדל' עבור שידוכי צאצאיו 
– אבל רק מצד חובת השתדלות, ולא יחשוב שבידו לקרב או לרחק איזה 
שידוך. וכן ידוע שהרה"ק מסאטמאר זי"ע נשאל פעם כמה גדר השתדלות 
עבור הזיווג, וענה הרה"ק 'שפעם אחת בשבוע ידבר עם 'שדכן' אודות 

שידוך'...
יש שאמרו שלכך קוראים להתקשרות השידוכין בשם 'ווארט' שפירושו 
בשפת ה'אידיש' – דיבור, לרמז 'שהכל נהיה בדברו', כל שידוך שנגמר נעשה 
אך ורק במאמרו יתברך. והמשכיל יבין שלא לדאוג בענייני שידוכין, כי 
ממילא מתנהל הכל על פי מאמר ה', וכשיבוא הרגע הראוי והנכון, יסבב 
'מסבב הסיבות' שיבוא הדבר אל סיומו. כה אמר החזו"א זי"ע, שאף בזמננו 
שיש 'הסתרת פנים' מ"מ בענין השידוכים, עדיין רואים עד היום בחוש את 

ההשגחה פרטית.
הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע סיפר פעם לאחותו הצדקנית, אשת חבר להגה"ק 
מסטייפעלע זצוק"ל: "היום היה אצלי יהודי שבא לברר אודות בחור )לעניין 
שידוכים( והנה כששאלני על 'יראת שמים', עניתיו 'ס'קען זיין בעסער' 
)יכול להיות יותר טוב(, כך עניתי על כל שאלותיו וספיקותיו, ורציתי בזה 
לרמז לו – 'אין הבחור ראוי לך'. על כל דבר נענה האיש ואמר: 'מבין אני 
שאין בו כל חסרון שהרי אין מושלמים בעולם הזה, ומכיוון שהרבי אינו 
אומר אלא שיש לו מקום להיטיב דרכיו, משמע שהוא עומד על דרך טוב... 
וה'חסרון' היחיד שיש לו שעדיין יש לו מקום להתעלות, הרי זה החתן 
המתאים לי', ועוד באותו היום נגמר השידוך בכי טוב. ובכן", אמר החז"א, 
"הבט נא וראה, היאך הקב"ה מנהיג את עולמו, הרי יהודי זה 'בר דעת' הוא, 
ואף אני אמרתי לו דברים )כמעט( מפורשים 'יש לבחור הרבה מה לשנות 
ולהיטיב את מעשיו'. והיאך נהיה כדבר הזה, שהבין מדברי שאין כל חסרון 
בבחור, אלא, בהגיע העת והזמן לזווג את בת פלוני לפלוני, נהפך כל העקוב 
למישור, ו'תקפוץ' הארץ ואף השמים אם יצטרכו לזה, ה'חכם' יהפוך לסכל 

והשומע לחרש, והשידוך יגמר... כי מה' אשה לאיש" )מו"ק יח:(. 
הרה"ח רבי נתנאל ראדזניער זצ"ל נכנס אל ה'חזון איש' זי"ע, ואמר לו: 
"רבי, קושיא אחת יש לי, והיא קשה כקריעת ים סוף, ברמזו על 'קשה זיווגו 
של אדם כקריעת ים סוף'" )סוטא ב.(, אמר לו החזו"א: "הרי סוף דבר היה 
שהקב"ה קרע את הים, אף אתה, תנוח דעתך, כי סוף דבר שתתיישב 

קושייתך"...
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה אומר 'ווען ס'קומט די ריכטיגע מינוט, 
געדויערט עס ווייניגער פון א מינוט' )בהגיע הרגע המיוחל נגמר הדבר 

בפחות מרגע(.
)באר הפרשה חיי שרה תשע"ז(

 ה'חזון איש' זי"ע סיפר פעם לאחותו הצדקנית: "היום היה אצלי יהודי
שבא לברר אודות בחור, וכששאלני על 'יראת שמים', עניתיו 'ס'קען זיין 
בעסער' )יכול להיות יותר טוב(. וכך עניתי על כל שאלותיו וספיקותיו, 

ורציתי בזה לרמז לו – אין הבחור ראוי לך. על כל דבר נענה האיש ואמר 
'מבין אני שאין בו כל חסרון שהרי אין מושלמים בעולם הזה'..."
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כמה הנהגות ומעשים בענייני שידוכים, ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
ה ִלְבִני ְלִיְצָחק"  )בראשית כ"ד, ד'( ָ "ְוָלַקְחּתָ ִאּשׁ

מגיעים לרבינו שליט"א, לעיתים בחורים סמוך לנישואיהם ואומרים שהם 
פוחדים להתחתן, אומר להם רבינו שליט"א: "לפחד? רק מעברות, ממצוות 
לא מפחדים! וכי פוחדים ממצות אתרוג או מאכילת מצה?". וזכורני שפעם 
בא חתן יום לפני חתונתו ואמר שמפחד מאד, נענה לו רבינו: "את ההלכות 

למדת? א"כ אין מה לפחד"...
בחור הגיע לחוץ, לשאול את רבינו שנפגש עם בחורה וכבר כמעט רוצים 
לסגור, אלא שהם מבקשים את כתב ידו לבדיקה, אמר לו רבינו: "זה 
שטויות, אבל מה אכפת לך, אם נגזר זה יהיה השידוך, ואם לא, ממילא 

זה לא יצא".
יהודי הגיע כאוב לרבינו וסיפר שאירס את בתו, והתחייב סכום גדול מאד, 

וכעת רואה שהבחור אמנם ירא שמיים, אבל בינוני 
ולא כפי שחשב שהוא 'מר בר רב אשי'... שאלו 
רבינו: "הוא מניח תפילין? אז הוא כבר שווה הרבה 

יותר"...
בחורה שלחה לשאול, שנפגשה עם בחור והכל 
נראה בסדר, אבל הוא מאד תמים... רבינו שליט"א 
קטע את השאלה: "תמים זה חסרון? זו מעלה 

עצומה!"...
כלה שלחה לשאול שבועיים לפני חתונתה, מה 
עליה בעיקר להתכונן לפני החתונה? –"שתאמר 

תהילים שהכל ילך כשורה בס"ד".
שידוך נגזר משמים

דרכו של רבינו לומר, כי ראה בחייו פעמים רבות 
לאין ספור, כי שידוך שלא נגזר- ימציאו סיפורים 
שלא היו ולא נבראו כדי שלא יצא, ואילו כשנגזר- 
גם מה שבאמת צריכים לדעת, הקב"ה מעלים, 
והכל משמים. וכמעשה שהיה באחד שהגיע אל 
החזו"א, ובכה לפניו שהשכן מלמטה משמיץ אותו 

כל היום, ומי יודע איך ימצא שידוך לילדיו, נענה לו החזו"א: "כשיגיע 
השידוך הנכון ישאלו את השכן מלמעלה ולא את השכן מלמטה"... וכך 

היה.
תשובה שלילית

יהודי שנכנס לרבינו לתנות את צערו על פלוני, שהשיב לו תשובה שלילית 
ויש לו טענה עליו, אמר לו רבינו: "מה שייך שתהיה תרעומת של מישהו 
שהשיב שאינו רוצה? משל למה הדבר דומה, אחד שהלך ברחוב וחיפש 
את ראובן, אך פגש את שמעון ובתחילה חשב שזה ראובן ורק בסוף ראה 
שזה שמעון, וכי שייך שיהיה לו תרעומת עליו? ודאי שלא! כך גם בשידוכים, 
מה שההוא סירב זה מכיוון שאין זה השידוך האמיתי שנגזר!". אמנם מורה 
רבינו להיזהר מאד, לא להעליב את הצד השני כשלא מעוניינים בשידוך, 

ואפשר תמיד למצוא מאה תירוצים...
התחייבויות כספיות

אחד הקשיים הגדולים בשידוכים הוא ענין ההתחייבות הכספית. רבינו 
מרבה לומר שא"צ להתחייב מה שאין לו "וכי מה יעשה, שיגנוב?", אלא 
אדם צריך לומר שישתדל לתת מה שהוא חושב, וכן גם יאמר לצד השני 
שגם הוא רק ישתדל. והאמת שזו בעיה של כל האברכים בזמנינו, ופוק 

חזי מאי עמא דבר, שכל העולם משדכים ילדיהם. החזו"א כבר בזמנו אמר: 
"הנס הכי גדול שיש היום בא"י, שבני תורה מחתנים ילדים". רבינו מספר 

לעיתים כיצד הוא עצמו ראה ניסים מופלאים בנישואי ילדיו ואכמ"ל.
גילוי חסרונות

באופן כללי דעתו של רבינו כי יש דברים שצריך לגלות לצד השני מתחילה, 
כדי שלא יהיה מקח טעות, אמנם יש אופנים שמספיק לומר ממש לפני 

שסוגרים את השידוך, הכל לפי ראות עיני החכם.
מעלת הנישואים בגיל צעיר

רבינו מעודד מאד את הנישואים בגיל צעיר, כפי הנאמר במשנה ונפסק 
להלכה ברמב"ם: "בן י"ח לחופה". ומביא דעת החזו"א, שרצונו היה שיינשאו 
כבר בגיל שבע עשרה. ומה שיש שמשיבים לעומתו כי חוששים שיפריע 
להם ללמוד, דוחה שזה היה נכון בחו"ל שלא היו 
כוללים מסודרים, אבל היום אדרבה, אחרי החתונה 
לומדים יותר טוב. ומביא המעשה בנינו של הח"ח 
שרצה להשיאו צעיר ולא הסכימה אמו, וסופו 

שנשאר רווק.
סידור וקידושין

ביקשו מרבינו שיאות  רבנים  במשך השנים 
להתכבד ב'סידור קידושין' בחופתם, אולם תמיד 
סירב באומרו בענווה כי עליו נאמר בגמ' )קידושין 
ו' א'(: "כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין אל 
יהי לו עסק עמהם"... פעם אחת בלבד נאות לכך, 
בזיוו"ש של ת"ח שהפציר מאד, ואמר שמוכן לקחת 
אחריות ע"ע אם תהיה בעיה הלכתית, ואז אכן 

הסכים רבינו.
סדר בשידוכים

אב תוהה לבחור ישיבה בשידוכים, נכנס אל רבינו 
וסיפר שהציעו לו שתי הצעות שידוך שונות, ושתיהן 
ענו בחיוב, וכעת לא יודע למי לגשת, ואמר רבינו 
לגשת להצעה שהציעו קודם, למרות שההצעה השניה ענו בחיוב לפני 

ההצעה הראשונה.
ממתי להתפלל על שידוך טוב

נשאל רבינו מאיזה גיל של הילדים צריכים ההורים להתחיל להתפלל 
עליה, שיזכו לשידוכים טובים, ושילך בקלות. והשיב "משנולדו".

סגולה לשידוך
לאחד שביקש סגולה למצוא זיווגו במהרה, אמר רבינו ללמוד מסכת 

קידושין.
ספק בשידוך

אברך יקר הסתפק בעניין שידוך שהוצע לבנו המצוין, ושטח הספק לפני 
רבינו, וכך שאל: "יש לי בן בשידוכים, בחור מצוין ב"ה, ויש הצעות שונות 
מידי פעם, וכעת על הפרק הצעה מסוימת, שאין להם כסף כ"כ, וחוששני 
שבשביל הצלחת לימוד ותורתו של בני, אין כדאי לגשת להצעה כזו, מכיוון 
שיפול על כתפיו עול כספי לאחר החתונה, ושמא עלי להמתין להצעה 
אחרת שיכולים לתת יותר?" והכריע רבינו ואמר: "אם הבחורה טובה, הוא 

יוכל ללמוד היטב אחרי החתונה בכל מצב"  )ידידי יושר(.
)מתוך דברי שיח חיי שרה תשע"ז(

בחור הגיע לשאול את רבינו שנפגש עם מישהי
וכבר כמעט רוצים לסגור את השידוך, אלא שהם מבקשים

 את כתב ידו לבדיקה, אמר לו רבינו "זה שטויות, אבל מה אכפת לך,
אם נגזר זה יהיה השידוך, ואם לא, ממילא זה לא יצא"
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הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א על הציור המיוחד של רבי חיים יהודה לייב אויערבך זצ"ל מישיבת המקובלים "שער השמים"
ָרה" )בראשית כ"ג, א'( י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ "ַוּיִ

לפני למעלה ממאה שנים הקים רבי חיים יהודה לייב אויערבך זצ"ל 
את ישיבת המקובלים "שער השמים" בעיר העתיקה. כיום, לפתוח ישיבה 
למקובלים זה עסק בכלל לא רע. אתה מקים את הישיבה ויש לך כסף 
לעשרה דורות... אבל אז היה קשה מאד להחזיק ישיבה כזו, על אף שכל 

הלומדים בה הסתפקו במועט שבמועט.
הרב אויערבך פתח את הישיבה לשם שמים, והיה מוכן לשאת בעול 
הכבד של השגת הכסף הנצרך עבור כלכלת הלומדים. בתקופה מסוימת 

היה המצב קשה ביותר, וכמעט שלא נראה שום פתרון באופק.
מה עשה רבי חיים יהודה לייב?

הלך לצייר אחד, שחי בירושלים, ושמו יצחק בק. בק היה 
צייר אמן, שצייר ועיטר את קירותיהם של בתי כנסת וישיבות 
ובתי מדרש רבים, בתוך החומות ומחוצה להן. הוא ביצע 
עבודה נפלאה וידועה בישיבת "מאה שערים", ועד היום 
תוכלו לראות שם, בתקרת הישיבה, את "עז כנמר", שמראהו 
ממש כנמר אימתני, וגם "רץ כצבי וגיבור כארי", שנראים 
כאילו הם עומדים עוד רגע לעזוב את מקומם שבתקרה, 

ולפתוח בריצה מהירה.
יצחק בק עיטר גם את בית הכנסת "החורבה" ואת "בית 
יהודה" שליד מחנה יהודה. להבדיל, הוא היה מציר שלטים 
לחנויות, ואנחנו – כשהיינו ילדים – היינו הולכים לראות 
את החנויות בתור תערוכה. כשהוא צייר שלט לחנות של 
'חמוצים', לא היית יכול לדעת, האם החנות פתוחה או 
סגורה. ולמה? כי אתה רואה את החביות של הזיתים, ואפילו 

את המוכר עם החלוק, ויש לו כלי ביד והוא ממלא זיתים מהחבית, וכל 
זה היה רק ציור, אבל ציור חי וכמעט נושם.

יום אחד הוא צייר שלט של אביזרים לסריגה. אנשים שעברו ליד החנות, 
וראו את הצמר שבציור, היו מתפלאים – מה קרה לבעל החנות? הוא 

משאיר סחורה בחוץ, ולא פוחד שערבים יגנבו לו?...
הלך אפוא רבי חיים יהודה לייב לצייר הזה ואמר לו: "אני רוצה שתצייר 

לי גן עדן, אבל שיהיה מוחשי, כמו שאתה יודע לצייר".
אמר לו הצייר, "והרי לא הייתי שם, אם כן איך אצייר?"

אמר לו: "תצייר לי אולם גדול ויפה מאד, עם ארון קודש מפואר, ועם 
ספסלים רבים, מסודרים שורות שורות".

התחיל יצחק בק לצייר, וצייר אולם נפלא, ובו חמשת אלפים מקומות, 
ועל כל מושב מספר, כמו שמוכרים בניו יורק ב"ימים נוראים". האולם 
היה 'חי', כמעט אפשר היה להיכנס ולצעוד בין טורי ספסליו, המעוצבים 

באמנות מרהיבת עין.
לקח הרב את הציור, הניחו בזהירות באמתחתו, ועלה על האניה בדרך 
הארוכה לאמריקה. כשלושה חודשים נמשכה הנסיעה, שכללה חניות 

ביניים, ולא היתה קלה כלל וכלל. לבסוף הגיע לנמל ניו יורק.

לקראת בואו, הודיעו לציבור החשוב, שמגיע רב מקובל מירושלים, והוא 
מביא איתו הפתעה מארץ הקודש. ארגנו לכבודו 'דינר', ובחגיגיות רבה 

הוא פרש את הגליון של הציור לאורך כל המזרח של בית הכנסת.
ישבו שם כל מיני פרזידנטים עם פפיונים, והביטו בציור בהשתאות. 
"מה זה?" – הם שאלו את שאלת התם. והסביר רבי חיים יהודה לייב 
לאותם אנשים, שלא ידעו אפילו ללמוד דף גמרא, שבציור מצויר גן עדן. 
השכינה של הקב"ה שורה בגן עדן, ועל הכיסאות ישבו האבות הקדושים, 
אברהם יצחק ויעקב. וגם משה רבנו ואהרן הכהן, ודוד המלך ושלמה 

המלך, שמואל הנביא ופינחס, ועתניאל בן קנז...
את חלק מהשמות הם אפילו לא הכירו.

"פה ישב גם רבי שמעון בר יוחאי", 
אמר להם הרב, והם התפעלו מאד, "אוו, 

יס יס! ווי נואו, רשב"י!".
אמר הרב: "ישבו פה רבי אלעזר בן 

שמוע, ורבי יוסי הגלילי...".
"יואו!", התפעלו הפרזידנטים, והתחילו 
להגיד הגדה של פסח, להראות שהם 
בקיאים, האחד מתחיל, והשני ממשיך... 
והתחילו לבחור להם מקומות – "יס, 
שור", הם מאד משתוקקים להיות ליד 

האבות, וליד הנביאים והתנאים...
הרב הודיע להם מראש, שמי שרוצה 
לזכות למקום כלשהו, צריך 'לשלם' – 
לתת לצדקה אלף דולר, לפחות. אלף 
דולר היה אז הרבה כסף, יכלו לקנות עם סכום כזה כמעט חצי משוק 
הבוכרים. ומי שרצה להתקדם למעלה בקודש, ולזכות למקום טוב יותר 

בגן עדן, היה צריך לפתוח עוד יותר את ליבו ואת ארנקו.
כולם יצאו מרוצים מאד מהערב ההוא.

במשך עשר שנים התקיימה הישיבה בזכות אותו ערב, ושקדו המקובלים 
על תלמודם.

הגבירים האמריקאים שמחו, כי הרב מארץ הקודש נתן להם קבלה, עם 
מספר הכסא שלהם, ועם מספר החלקה... ואפילו צילמו את 'היכל גן 
עדן', וכל אחד תלה את התמונה בביתו, והראה לאישתו – הנה, כאן 

המקום המיוחד בשבילי, בין כל הנביאים והצדיקים!
ומה איתנו?

אולי אין לנו על הקיר ציור של הכסא שלנו בגן עדן, ואנחנו אפילו לא 
יודעים את מספר החלקה, אבל... אנחנו יודעים, ללא ספק, שגן עדן – או 
ח"ו גיהנום – ממתין לכל אדם. כל אחד יקרא למקומו הראוי, בזמן שנקבע 
לו. כל אחד מאיתנו צריך להיות "חרדל"  - "חרד-לב", לפחד מעבירות 

שבידנו, לזכור את יום המיתה ולחזור בתשובה.
)מתוך דורש ציון – בראשית(

 הרב הודיע להם, שמי שרוצה לזכות למקום כלשהו, צריך 'לשלם'
 לתת לצדקה אלף דולר, לפחות. אלף דולר היה אז הרבה כסף,

 יכלו לקנות עם סכום כזה כמעט חצי משוק הבוכרים.
ומי שרצה להתקדם למעלה בקודש, ולזכות למקום טוב יותר בגן עדן, 

היה צריך לפתוח עוד יותר את ליבו ואת ארנקו

קבל את הגיליון ישירות למייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :שלח מייל >>>
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מרן הגרא"מ שך זצוק"ל בפרק על אמונה וביטחון והכל לטובה
ה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם" )בראשית כ"ד, י"ב( "ַוֲעׂשֵ

גם כאשר חלילה פוקדים נסיונות את האדם, עליו לזכור היטב כי כל אשר 
עושה הקדוש ברוך הוא – לטובה הוא עושה, וגם אם לעיתים נראה לנו, 
בשלב זה או אחר, כי התפתחות מסויימת אינה לטובתנו ואלי אפילו להיפך 
– עלינו לדעת כי לאמיתו של דבר לא כך הם פני הדברים. לאמיתו של דבר 

כל מה דעביד רחמנא – לטב עביד!
על היסוד הברור הזה – יכול לעמוד כל אחד מאתנו אם יתבונן מעט סביבו, 
אולם אנו נזכיר כאן מעשה שאירע בחדרו של רבינו, כאשר עמד הוא עצמו 

על הנקודה הזו באוזניו של אחד מדורשי עצתו. ומעשה שהיה כך היה:
באחד הימים, נכנס אל חדרו של רבינו אחד ממקורביו, אשר היה מדוכדך 

עד עמקי נשמתו בשל מעשה 
שהיה. בנו הגדול – יצא בעצת 
רבותינו לעסוק במסחר למשך 
חצי יום, אולם התפתחות מסויימת 
– העמידה בספק גדול את המשך 
פעילותו בענף המסויים שבו 
התסכול  תחושת  את  עסק. 
העובדה,  במיוחד  החמירה 
שהאחראי להתפתחות החדשה 
– היה אדם אשר חב חובת הכרת 
הטוב מיוחדת לאותו מקורב...

כאשר נכנס אותו מקורב אל 
רבינו – הוא נמנע מלספר לו 
והסתפק  ליבו,  על  את אשר 
בבקשת ברכה בלבד. "איזו ברכה 

אתה מבקש?" – שאל רבינו, והלה נענה והשיב כי מבקש הוא לראות נחת 
מהילדים, כאשר בליבו הוא חושב כי ברכה זו בוודאי כוללת פתרון לבעיה 

העומדת על הפרק...
רבינו הקשיב היטב לדבריו, שמע כפי הנראה גם את מה שלא נאמר, ולאחר 
מכן השיב בפסקנות: "דע לך, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה – הכל 

לטובה!".
אין צורך לומר, כי הברכה אשר נשמעה יותר כמו דברי נחמה – עוררה חשש 
בליבו של אותו מקורב, אשר שב והפציר ברבינו כי יאציל לו מברכתו, אולם 
נענה שנית באותן מילים בדיוק: "דע לך, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה 

– הכל לטובה!"
שוב ושוב חזר הלה על בקשתו לברכה, ושוב ושוב חזר רבינו על דבריו, 

עד שהיה משוכנע כי המסר הועבר בצורה הברורה ביותר... או אז, לנוכח 
חרדתו של השואל אשר ניכרה היטב על פניו – ניאות רבינו לברכה בצורה 

מפורשת, והלה פנה ועזב את הבית.
והנה, ראה זו פלא: התברר בסופו של דבר, כי דוקא הנסיבות החדשות 
שהתרגשו, ואשר נראה כי הן עלולות לפגוע באופן אנוש בעסקיו של הבן – 
גרמו לו לפנות לאפיק שונה בו ראה הצלחה גדולה ביותר, בעוד אחרים אשר 
המשיכו לעסוק בתחום המקורי מבלי ש'תפגע' פרנסתם – הפסידו לבסוף 

את כל ממונם!
ללמדנו, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא – לטובה הוא עושה, ואין זו 
סתם סיסמא ריקה מתוכן... זו האמת לאמיתה, האמת אשר ניתן לעמוד עליה 
עין בעין אם בוחנים את המציאות בצורה מפוכחת! הקדוש ברוך הוא עושה 
הכל לטובה, וגם אם בשלב זה או אחר איננו יכולים לעמוד על כך – עלינו 

להאמין בזאת בכל ליבנו, ולצפות לראות בישועתו יתברך!
בהזדמנות  אחרת, כאשר נכנס אל רבינו ותינה בפניו את צערו באמרו כי 
כשל כח הסבל, ואינו יכול לשאת עוד את יסוריו – האזין רבינו לדבריו 
באורך רוח, בעוד הוא מבקש מאחד מבני ביתו כי יגיש לפני האורח כוס 

תה וצלוחית של דבש לצידה.
כאשר הגיע הדבש אל השולחן – נטל רבינו את הכפית, טבל אותה בדבש, 

לאחר מכן התבונן בכפית הגדושה בדבש – ודמעות החלו זולגות מעיניו.
"מה קרה? מדוע בוכה רבינו?", נבהל אותו יהודי, ורבינו נענה והסביר:

"ראה נא ידידי את הדבש הזה, וחשוב: הדבורה – עוקצת ומכאיבה. אם 
תכנס דבורה לכאן, אנו נגרש אותה בכל האמצעים העומדים לרשותנו. 
אולם למרות זאת, ראה איזה דבש מתוק מפיקה הדבורה הזו! הבריה הקטנה 
הזו, אשר אין בה אפילו עצם אחת, וכל חייה אינם מגיעים לכדי מחצית 
השנה – מפיקה דבש כה מתוק, אשר ביכולתו להמתיק אפילו את התה 

המר!
"מעתה", - הוסיף רבינו והטעים – "עלינו ללמוד מהדבורה הזו לעצמנו... 
כאשר אנו נתקלים במהלך חיינו בקושי, בעקיצות – עלינו לדעת כי דוקא 
הן יכולות להביא בכנפיהן את הטובה המתוקה ביותר! דווקא מתוך הכאב, 
מתוך הצער – יכולים לנבוע נהרות של שפע סייעתא דשמיא, של טובה 

וברכה, כי מעז – יצא מתוק!".
את הלקח הזה, חשוב שניטול עמנו כצידה לדרך החיים:

איש אינו מזלזל בקשיים, איש אינו מבטל את היסורים, אולם לפעמים, 
דוקא בתוך הכאב – ניתן למצוא את הדבש! דווקא בתוך היסורים – אפשר 

למצוא את קרבת האלוקים, את המתיקות הגדולה ביותר שתתכן בעולם!
)אורחות החיים(

 כאשר נכנס אל רבינו, הוא נמנע מלספר לו את אשר על ליבו,
והסתפק בבקשת ברכה בלבד. "איזו ברכה אתה מבקש?" – שאל רבינו, 

 והלה השיב כי מבקש הוא לראות נחת מהילדים, כאשר בליבו
הוא חושב כי ברכה זו בוודאי כוללת פתרון לבעיה העומדת על הפרק...

הניוז היומי של דרשו.

 'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני - הלכתי, אטואלי ומרתק.
עם סיפורים, רעיונות, ווארטים ועוד...

בהגשה מקצועית עם טעם של עוד... להצטרפות שלח מייל ל-

הצטרף להצלחה!
מדי יום אצלך במייל

dirshu@dirshu.co.il
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הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל על מה שאפשר ללמוד מ'שיחתן של עבדי אבות'
ה ִרְבָקה יֵֹצאת" )בראשית כ"ד, ט"ו( ר ְוִהּנֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ "ֶטֶרם ּכִ

אומר האוה"ח הקדוש: בסיפור שהתורה מספרת את דברי אליעזר כתוב, 
שהוא "טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת", לפני שסיים לדבר היא יוצאת 
וכדה על שכמה. כשהוא מספר את הסיפור ללבן ובתואל הוא אומר כך, 
המילה 'טרם' גם שם, "אני טרם אכלה לדבר אל ליבי", אך הוא הוסיף שתי 
מילים: "אל ליבי", אומר האוה"ח הקדוש: "הוסיף כדי שלא יחשדו בו, שאילו 
היה מדבר בקול רם יתכן שמישהו היה שומע, והיה רץ לומר שיש עשיר גדול 
עם עשרה גמלים, ומי שתגיד 'אשקה לגמליך'- תהיה לאשה ליצחק. אולי 

היא שמעה ממישהו את כל הסימן 
שאמר אליעזר? לכן אמר אליעזר 
ללבן ובתואל שהוא דיבר רק לליבו 

ואף אחד לא שמע". 
והיכן יש עוד מקום שכתוב בנוסח 
כזה, שמדבר אל ליבו? – אצל חנה, 
בתפילת חנה כתוב כשהתפללה 
"היא מדברת אל  במשכן שילה 
ליבה רק שפתיה נעות וקולה לא 
ישמע", דיבור כזה שרק שפתיה 
נעות. לכן אמר להם את זה אליעזר, 
שיראו שיש השגחה פרטית, ואיך 

שמשמיים הכל מזדמן. 
כתוב:  לבן  לבית  גם כשהגיע 

"ויפתח הגמלים", פתח להם את הפה. הגיש להם לאכול. התורה מספרת 
פעמיים על גמלי אדוניו, שהם מיוחדים והולכים עם פה סגור. ושם כשנותנים 
להם בהסכמה וברשות - הוא פותח את פיהם, כדי לספר לנו כמה הזהירות 

של אליעזר בממון של אחרים. 
מספרים על החפץ חיים שהיה נוסע הרבה מאוד נסיעות, להפיץ את הספרים 
ולומר שיחות מוסר בעיקר על לשוה"ר ועל שבת. עגלון אחד שאל את הח"ח: 
"למה יש לי צרות? הפרנסה קשה ולעיתים סוס מת, ועד שאני שוב אוסף 
כסף- קשה לי, לעיתים אני נופל בדרך, הרגליים כואבות שבוע שלם וכו'", 
אמר לו הח"ח: "האם אתה חושב שזה לחינם? האם אדם יכול לומר שהוא 
צדיק גמור? למשל עגלון שמזמינים אותו לעשות נסיעה, הוא פוסק שהמחיר 
כך וכך, הוא עולה על העגלה והסוס לא זז, זה לא לחינם, כנראה שהסוס 

מרגיש שצריך להוסיף עוד כמה קופיקות, עוד כמה רובלים...
"או שהעגלון נוסע, ובדרך עושים עצירה למנוחה, והוא רואה שיש בשדה 
ערימות של תבן וקש, עם השעורה ביחד, הוא רואה שאין שם אף אחד, ושם 
על העגלה כמה חבילות. לכן אדם צריך לשמוח שיש לו כפרה על העבירות, 
צריך לשמוח ולעשות תשובה על זה!". אמר העגלון: "רבי, רבי! אתה לא 
גונב מאף אחד ואתה לא עגלון, אז למה גנבו ממך את המעיל ברכבת וברחו? 
מדוע מגיע לך כך?", אמר לו הח"ח: "האם אתה חושב שאני נקי? אני מחבר 
ספרים, כורכים אותם ואני מוכר, לפני שאני מסכים שימכרו את הספר, אני 

אישית בודק ומדפדף בספר, לראות אם חסרים דפים בספר!".
אני עצמי, יעקב בהגרצ"י, ראיתי את הספרים האלה אשר הח"ח כתב בהם 
בכתב ידו 'מוגה', שאלתי את אבא מה זה 'מוגה', ואמר לי ש'מוגה' הפירוש 

שהספר בדוק, אם הכורך כרך בדיוק ולא הכניס דף הפוך. אמר הח"ח: "לעתים 
אני עובד מהר, אדם הוא לא מלאך ולעתים נשאר דף אחד לא מוצלח בתוך 
הכריכה, וכל אחד משלם עבור ספר מתוקן, ויש אנשים שמתביישים לומר 
לי, הם חושבים שאני אדם מכובד, לפעמים בשביל ספר כזה מגיע לי עונש, 

ולכן מגיע לי שאת המעיל לקחו, כדי שתהיה לי כפרה"...
סיפר בנו של הח"ח שפעם אחת אשתו של הח"ח קנתה דג. לאחר שקנתה 
ראתה שהוא גדול מדי, שם לא היו מקררים ואם לא גומרים אותו היום הדג 
יתקלקל, זה היה בקיץ. בדיוק היא ראתה את השכנה, כשקנתה שאלה את 
השכנה שמאחר וקנתה דג גדול אולי יתחלקו בו, השכנה הסכימה. גם היא 
צריכה חצי דג. אשתו של הח"ח אמרה: "אני קניתי ולכן אנקה את הקשקשים, 
וכשתבואי אחתוך לך חצי". השכנה לא הגיעה. עברה שעה ועשתה אשתו 
של הח"ח חשבון, שאם היא לא תגיע לא יהיה לח"ח מה לאכול. חצתה את 

הדג, לקחה לעצמה את החלק הקטן יותר ובישלה לח"ח והגישה לו.
מספר הבן שכנראה היה שם, שהח"ח אוכל את הלחם, טובל במלח, אוכל 
גם ירק והדג נשאר מונח על השולחן. אשתו אמרה: "הגשתי לך דג", והוא 
אמר לה: "ראיתי". וכך ממשיך לאכול אבל את הדג לא אכל. כך סיים את 
הארוחה. הבן היה סקרן ושאל את האמא מאיפה יש לך את הדג? והיא ספרה 
לו את כל הסיפור. אמר הבן: "כעת אני רואה שהאבא הח"ח יש לו חוש הריח 
להרגיש דברים רוחניים. ישנה הלכה ששותפים שמתחלקים- אסור לשותף 
לעשות חלוקה שלא בנוכחות חברו, אלא בפני שלושה אנשים שיראו את 
השומה שתהיה צודקת. אם כן היא התחלקה שלא בנוכחות ג' אנשים, וכל 
פירור בדג שייך גם לשכנה, והח"ח הרגיש שזה לא שלנו". רואים את הצדיק 

הזה שכ"כ מפותחת אצלו הזהירות בממון לכן הוא הרגיש!
היה סיפור כזה אצל הרב מבריסק, הרב וולועלה. הוא נהג שאוכל שהיה 
תחת מיטה שאדם ישן עליה, שורה עליו רוח רעה ולא אוכלים אותו. כתוב 
גם שאם אחד אוכל ולא ידע, הדבר לא יזיק לו, אבל הבריסקר רב הקפיד 
בזה מאד. בקום המדינה היתה תקופת הצנע, ותפוחים היו דבר נדיר, רק 
הערבים גידלו תפוחים. והרופאים אמרו לרב מבריסק שהוא חייב לאכול 
תפוחים. הגיע מבלגיה באותו הזמן משלוח תפוחים, ואז ביתו של הרב 
מבריסק התגוררה בתל אביב. היא נסעה באוטובוס מתל אביב לירושלים 
ושמה את התפוחים בתרמיל, היא החזיקה על הברכיים את התרמיל, ונרדמה 
באוטובוס ושכבה בתרדמתה על השקית. היא החליטה שלא לספר לו, כי 
ההלכה שאם לא יודעים אין זה מזיק. וכן אולי זו שינה באוטובוס ולא שינה 

על מיטה, ואולי אין שום בעיה בזה.
כשהגיעה לירושלים הביאה לו את התפוח, הוא שמח ואמר "איזה תפוח 
גדול ועסיסי", שמה לו על השולחן וביקשה שיאכל. חיכתה וחיכתה והוא 
לא רצה לאכול מהתפוח. אז הבינה את הקדושה של אבא שלה, שאע"פ 

שלא סיפרה לו כלום, בעצמו הרגיש ולא אכל ממנו! 
רואים את הצדיקים בעלי הדרגה כיצד החוש שלהם מפותח. אנו רואים 
בפרשת השבוע שכשמדייקים נמצאים כ"כ הרבה דברים כאלה שאפשר 
ללמוד מהם. כך אומר רש"י – 'שיחתן של עבדי אבות', הסיפור של אליעזר 
עבד אברהם, כ"כ הרבה הנהגות לומדים ממנה, ואם נרגיל את עצמנו באיזה 
דבר טוב, זה ייהפך אצלנו לטבע, ולא נוכל לנהוג אחרת, כן יה"ר ונאמר אמן. 
)מתוך עלון 'גאון יעקב', פר' חיי שרה תשע"ז(

אני עצמי, יעקב בהגרצ"י, ראיתי את הספרים האלה אשר הח"ח
 כתב בהם בכתב ידו 'מוגה', שאלתי את אבא מה זה 'מוגה',

 ואמר לי שמוגה הפירוש שהספר בדוק, אם הכורך כרך בדיוק
 ולא הכניס דף הפוך. הח"ח אמר, "לעתים אני עובד מהר,

אדם הוא לא מלאך ולעתים נשאר דף אחד לא מוצלח בתוך הכריכה"...



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

מאוצרו המיוחד של מגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
גדולי ירושלים היו ונותרו תמיד כמושג להערצה והערכה. כבר מימות חז"ל 
זכו הם לתארים מפליגים ונדירים: 'נקיי הדעת שבירושלים', 'יקירי ירושלים', 
'שפירי ירושלים' ועוד. ההתייחסות כלפיהם היא כאל בעלי דרגה - אך ורק 
מעצם דיורם בעיר הקודש והמקדש, ממנה ינקו את חיותה יופיה וחכמתה.  
שרפי מעלה, אלו שהתהלכו בסימטאותיה של ירושלים, הידרו בשלושת 
עמודי העולם בדקדוק, ומיזגו באישיותם תערובת נדירה של תמימות לצד 
חריפות, רצינות וכובד ראש לצד עסיסיות ומתיקות מיוחדת. אך בד בבד 
נקטו בפלך השתיקה, דבקו במידת הענוה והצניעות, הילכו בצידי דרכים 
ונזהרו מליהנות מכתרה של תורה. לשמחתם הגדולה את מרביתם לא שזף 
אור הפרסום, וגם אלו שהזרקורים הופנו לכיוונם, לא הצליחו לגלות את 

צפונות דרכם בקודש, כי אם מעט, כטיפה מן הים ותו לא.   
מבין אותן דמויות הוד שהתהלכו בירושלים של מעלה, האירה דמותו של 
הגאון והצדיק הנשגב, קדוש עליון, רבי יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל, בעל 
'ציץ הקדש'. יודעי דבר בירושלים הזכירו את שמו כ"רבי הערש מיכל" 
בסילודין והשתוממו מרום ערכו וגדלותו, ודיברו אודותיו נשגבות - כמי 

שרוח אלוקים מפעמת בו.
רבי הערש מיכל נמנה על סגל חבורת התלמידים, שקיבלו לקח מפי ה'שרף 
מבריסק', גאון הגאונים מהרי"ל דיסקין זצוק"ל, והוא במיוחד זכה ממנו 
לקרבה גדולה ולהערכה יוצאת דופן. מחלי פניו של המהרי"ל סיפרו, שלא 
אחת היה מפנה אותם אל תלמיד אהוב זה. אחדים שמעו ממנו משפט נורא 
שמגלם בתוכו הכל: "גם אני כשחליתי, באתי לבקש את ברכתו של רבי 

הירש מיכל...". 
 ש"ב הרה"ג אהרן שיינקר זצ"ל מארה"ב סיפר לי, שהלך פעם עם בן-

דודו יבדל לחיים טובים, הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א, רבה של הקריה 
החרדית בבית-שמש, לבקר את כלתו של רבי הערש מיכל לעת זקנותה, 
אשת בנו הגה"צ רבי בן-ציון שפירא זצ"ל, היא התבטאה באוזניו בדרך 

צחות, כך: "אינני יודעת אם תפסו בי הקידושין בחופתי..." 
הם נבהלו לשמוע מילים אלו, וביקשו להבין את פשר דבריה. היא הסבירה 
כך: "הפחד שאחזני כשעמדתי תחת החופה היה נורא!... עמדתי בין ענקי 
רוח ורמי מעלה כמלאכים. אמנם אכן שמעתי את הברכות, אך מסופקת אני 
אם אכן כיוונתי כראוי להתקדש אז. שכן מסדר הקידושין היה המהרי"ל 
דיסקין בכבודו ובעצמו. סמוך אלי עמד חותני הקדוש רבי הירש מיכל, לימיני 
עמד החתן - בעלי הגדול... ההרגשה העילאית הזאת שאני מוקפת בחבורה 

קדושה כזו, גרמה לי למורך לב ופחד גדול, אשר ספק אם התקדשתי..." 
)דבר דומה ראיתי פעם בחתונת אחד מבני המשפחה, כאשר דודי מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, היה מסדר הקידושין, והוא שם לב כי החתן מאוד 
נרגש מבואו עד כדי חוסר ריכוז, הוא לחש לו בחיוך: "אני מקוה שאתה זוכר 
שאתה הוא ה'מקדש' ואני הוא רק ה'מסדר', ועליך לכוון ולהחזיק ראש..."(.

הקדמה זאת הובאה בנוגע לעדות נפלאה ששמעתי מאחד מגאוני וצדיקי 
ירושלים, מהגאון רבי יוסף ציינוירט זצ"ל, מראשי ישיבת איתרי, ששייכת 

לפרשתנו:
רבי יוסף שמע מהגה"צ רבי בן-ציון שפירא זצ"ל, שביום נישואיו לקחו 
אביו רבי הירש מיכל לשפוך שיח ותחינה בכותל המערבי. בדרכם הם עברו 
במעלה הר הזיתים, כאשר מצד אחד ראו למולם את העיר ירושלים העתיקה, 

שוקקת חיים עמוסה וסואנת, ומהצד השני את בית העלמין הנשקף לרבדיו 
בשיפולי ההר, מלאה במצבות דוממות, שקטות, שלוות. כל אחת מהן מעידה 
על איש או אשה שחיו פעם, בצדה השני של העיר, וכיום טמונים ברגבי 

אדמה. 
רבי הירש מיכל מצא הזדמנות לשתף את בנו בתחושותיו: "בן-ציון! בן-

ציון! הינך מתחיל היום את החיים. העולם נוהג להצביע אל עבר העיר ולומר 
ששם הם החיים וכאן הם המתים. אך אני אומר לך שכאן, מקום קבורת 
הצדיקים, הם החיים האמיתיים, ושם 

הם המתים!
"חז"ל אומרים שצדיקים במיתתם 
קרואים חיים )ברכות י"ח, א'(, שכן 
כל חייהם הם שקדו בתורה, התעלו 
בעבודת ה' וזיככו את מידותיהם עד 
להפליא, והתהלכו לאור הידיעה שכל 
תכליתם כאן, היא להתקין את עצמם 
לטרקלין,  להיכנס  כדי  בפרוזדור 
וכשהשלימו את תפקידם, אכן נשמתם 
מוסיפה ללכת מחיל אל חיל, ולחיות 
נצח בעולם האמת. נמצא  שם חיי 
שבמיתתם הם רק מתחילים את מסכת 

חייהם האמיתית".  
"נו?", סיים האב את דברו, "אז היכן הם החיים האמיתיים? כאן או כאן?!..." 
דברים כדרבנות אלו שימשו לרבי בן-ציון כלקח וכמוסר לכל ימי חייו, 
לזנוח את חייו הגשמיים – שאף הם היו מקודשים גבוה מעל גבוה - ולדאוג 

ביתר שאת לחייו הרוחניים.  
כך גם מסופר, שבאחת הפעמים שעלה הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל, 
משגיח ישיבת 'קול תורה', לקברות הוריו הטמונים בבית העלמין העתיק 
'שייך באדר' הממוקם בגבעה במרכז ירושלים, שמע משומר בית הקברות 

משפט דומה: "אתה חושב ששם נמצאת העיר, הלוא פה היא נמצאת!". 
זו, וחזר על הדברים בפני אחיו  רבי גדליה כה התפעל מ'שיחה נאה' 

ואחיותיו מידי פעם, כשהתאספו שם בימי השנה.
נקודה זו מלמדת אותנו התורה בפסוק הראשון בפרשתנו: בדרך כלל 
הפרשה נקראת לפי עיקר התוכן שהיא עוסקת בו בתחילתה, והנה הפרשה 
שלנו לא נקראת אלא דווקא "חיי שרה". לכאורה ההיפך הגמור מהתוכן 
שהיא עוסקת בו - מיתת וקבורת שרה? וכך גם פרשת ויחי העוסקת במיתת 

וקבורת יעקב אבינו, נקראת פרשת "ויחי"? מדוע? 
זאת כדי ללמדנו, שדוקא החיים המוגדרים בשפת העולם כ'חיים', הם 
אינם החיים האמיתיים. חיים זו מציאות נצחית, חיים חולפים חסרי משמעות 
ותוכן לפי האמת הצרופה – הם אינם חיים. במיתתם הם נפגשים עם החיים 
האמיתיים, להם עבדו, ציפו וייחלו כל ימיהם, לחיות חיים נצחיים ואינסופיים. 
ואלו הם דברי ה'אור החיים' הקדוש: "ואומרו חיי שרה, כי הצדיקים מחיים 

ימיהם, והרשעים ימיהם מחיים אותם". 
"צדיקים במיתתם קרואים חיים"!

)מתוך סדרת הספרים 'אוצרותיהם אמלא' על חומש בראשית(

 הרה"ג אהרן שיינקר זצ"ל מארה"ב, סיפר לי שהלך פעם
 עם בן-דודו יבדלח"ט, הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א,

 לבקר את כלתו של רבי הערש מיכל שפירא זצ"ל, לעת זקנותה,
 אשת בנו הגה"צ רבי בן-ציון שפירא זצ"ל, היא התבטאה באוזניו
בדרך צחות, כך: "אינני יודעת אם תפס בי הקידושין בחופתי..." 
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רבי מאיר צימרוט שליט"א עם סיפורים מיוחדים כיצד מקיימים מצוות כראוי
רּוְך ה' ֱאלֵֹקי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם" )בראשית כ"ד, כ"ז( "ַוּיֹאֶמר ּבָ

לאדמו"ר מבעלזא זצ"ל היה בית מדרש בתל אביב. פעם אחת, כשנכנס 
לבית המדרש, מצא על הרצפה, במסדרון הכניסה, בול. האדמו"ר הקדוש, 
שלא הכיר בצורתא דזוזא, לא ידע אם הבול הזה הוא דבר ששווה פרוטה 
או לא, והאם יש כאן מצות השבת אבדה או לא. הגבאי הסביר לו שהיות 

ואין על הבול חותמת – הריהו דבר ששווה, כמו הערך שנקוב עליו.
באותם הימים לא היה בול אחיד לכל מקום בארץ. היו בולים במחירים 

שונים, בהתאם למרחק משלוח המכתב. 
ככל שהמכתב נשלח ליעד מרוחק יותר, 
יותר, כך שהיו  היה מחיר הבול גבוה 
הרבה מאד סוגים של בולים. התברר 
אפוא כי על הבול שנמצא חלה מצות 

השבת אבדה.
הגבאי עלה על הבימה, והכריז: "למי 
אבד בול? יבוא ויתן סימנים". ואכן, אחד 
המתפללים טען שהוא איבד את הבול, 
ובצורתו, והתברר שזהו  נקב במחירו 

הבול.
האדמו"ר כל כך שמח שהזדמנה לידיו 
מצות השבת אבדה. הוא לא השיב את 
הבול לבעליו, עד שנטל ידיו שלש פעמים 
במים, חגר את הגארטל, ואמר בקול רם 

ובהתלהבות: "לשם יחוד קודשא בריך הוא, הנני מוכן לקיים מצות השבת 
אבדה".

רק לאחר מכן השיב את הבול לבעליו.
וכל אותו היום לא פסק פיו מלהודות ולהלל לקב"ה שזימן לידו את 

המצוה, והיה שרוי בשמחה גדולה – שמחה של מצוה.
בהזדמנות אחרת, מצא השמש של בית המדרש על הרצפה גארטל. הוא 
עלה על הבימה והכריז: "למי אבד גארטל". אחד החסידים טען שהוא 
זה שאיבד אותו. השמש קיפל את הגארטל, ו...הופ.. זרק את הגארטל 

לכוונו של המאבד.
כשהרב'ה ראה את זה, אמר לו: "כך לא מקיימים מצוה. ראשית, תחגור 
אתה בעצמך גארטל, תטול ידיך שלש פעמים, תאמר 'לשם יחוד', ואז 

תגש אל האיש ותשיג לו את אבדתו"...
ובדידי הוה עובדא:

אתם רואים את הדף הקטן הזה שבידי? על הדף הזה אני כותב את 
הנקודות של הדרשה. כל אימת שאני דורש, אני מניח את הדף הקטן 
הזה מול עיני, ובסיום הדרשה מחזיר אותו לכיס, כדי שאוכל להשתמש 

בו בדרשה הבאה.
פעם אחת היתה לי דרשה בבית כנסת גדול, שיש בו יותר ממאתים 
מתפללים. בזמן הדרשה הנחתי את הדף 
הקטן בתוך החומש שהיה פתוח לפני, 
ובסיום הדרשה, סגרתי את החומש, 
ושכחתי להוציא ממנו את הדף. באותה 
דרשה בדיוק סיפרתי את הספור שסיפרתי 

עתה, על האדמו"ר מבעלזא.
למחרת הייתי צריך לדרוש באיזשהו 
מקום, וביקשתי מאחד הגבאים שיחפש 
לי את הדף באחד החומשים. זו לא היתה 
עבודה פשוטה... לך תמצא דף קטן 
באמצע אחד ממאתים חמישים חומשים...
למחרת דופק הגבאי על דלת ביתי, 
ואומר לי: "כבוד הרב! מצאתי את הדף!" 
שמחתי מאד, ומהרתי ליטול אותו מידיו...
ואז הוא אומר לי: "כבוד הרב! רגע, 
רגע! לא ככה מקיימים מצוה". למרות שהוא היה מעדות המזרח, שלא 
נוהגים לחגור גארטל, הוא הוציא מכיסו גארטל, ששאל מאחד מבתי 
הכנסת החסידים, חגר את הגארטל, ובקש ממני רשות להכנס למטבח 
ידים. לאחר שסיים את הנטילה, החל באמירת "לשם יחוד",  ליטול 

בהתלהבות ובשמחה, ורק אז מסר לידי את הדף הקטן...
סוף כל סוף ראיתי, שהדרשה שלי פעלה משהו...

בדרך כלל, אנשים שומעים את הדרשה, ומיד בסיומה, כשהם "בחצרות 
אלוקינו", יוצאים מבית הכנסת, כבר "יפריחו" – הדרשה פורחת להם 
מהראש... סוף כל סוף זכיתי לראות מישהו אחד שזוכר משהו מהדרשה...

יעזרנו ה' לקיים את כל המצוות בשמחה.
)דורש טוב - סוכות(

 פעם אחת היתה לי דרשה בבית כנסת גדול שיש בו
 יותר ממאתיים מתפללים. בזמן הדרשה הנחתי את הדף הקטן
 עם הדרשה בתוך החומש שהיה פתוח לפני, ובסיום הדרשה,

סגרתי את החומש, ושכחתי להוציא ממנו את הדף

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
מידע

שיעורים
עדכונים



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

השידוכים במשנת מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך זצ"ל
הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק" )בראשית כ"ד, ד'( ָ "ְוָלַקְחּתָ ִאּשׁ
ט"ז שנים  חלפו עברו להן מאז אותו יום מר ונמהר, בו נחשכו 
המאורות וכבה הנר המערבי, ורבן של כל בני הגולה, ראש גולת אריאל, מוסר 
התורה בדורנו, מרן רבינו הגדול ראש הישיבה זצוקללה"ה, הסתלק מעימנו. 
והנה מלבד החסרון והחלל העצום שנפער בגודל החזקת העולם ע"י רבינו, 
והשפעת חסד ה' על יראיו בזכותא דרבינו זי"ע, בחינת "ונשאתי לכל המקום 
בעבורם". מלבד החסרון העצום ב"גברא דמסתפינא מיניה", אשר זכה להנהיג 
את הדור כולו ולישא את תלאותיו, נבכי שביליו והשקפות אורחותיו כנשוא 
האומן את היונק )וכמליצת מו"ר בעל "משאת המלך" הגרש"מ דיסקין זצ"ל 
על מרן רבינו הגדול זי"ע, שמלבד ברכת "אשר חלק מחכמתו ליראיו", גם 

יש לברך עליו ברכת "שכוחו וגבורתו מלא עולם"...(. 
מלבד אובדן עמוד התורה והנחלתה, עמוד העבודה והתפילה, היראה 
ורוממות הדעת, ההשקפה הטהורה ומסירת התורה בטהרתה. מלבד אובדן 
וחסרון עמוד המידות הטובות, החסד המופלא וההטבה, שקרנה מהודו 
וממעשיו הטובים, כאשר נודע לכל, זה עידן ועידנים. מלבד כל זאת חסרנו 
את ההדרכה המפורטת, הברורה והזכה, המנופה בי"ג נפות, בה הדריך רבנו 

זצ"ל את אלפי תלמידיו ומשחרי פניו, בכל 
גדול שבגדולים,  וענין. שילוב של  דבר 
שהשכינה הקדושה והתורה הקדושה מדברים 
מתוך גרונו, יחד עם חכמתו ופיקחותו הגדולה, 
מעורבותו הרבה והעמקתו בכל פרט מנושאי 
השאלה שהוגשה לפניו, לצד תבונתו ועומק 
ראייתו הרחבה, שכל כולה הייתה דעת 
התוה"ק בטהרתה, הביאו אלפי אלפי יהודים, 
זקנים עם נערים, תלמידי חכמים ומרביצי 
תורה לצד בני ישיבות צעירים ובנות סמינרים, 
לשטוח בפני רבנו זצוק"ל את תהיותיהם 
וספיקותיהם תמידין כסדרן, וכולם חשו אצל 
מרן זי"ע בקיום דברי חז"ל במדרש תהילים 
)שוח"ט א', י"ט(: "וכל אשר יעשה יצליח- 

שהכל צריכין לעצתו, כגון ר' אלעזר בן ערך שהוא היה יועץ עצות ומתקיימות 
ומצליחות, אמרו לו נביא אתה, אמר להן לא נביא אנכי, ולא בן נביא, אלא 

כך מקובלני מרבותי, שכל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים".
מלבד רוממות תורתו ואישיותו הכבירה, היה רבנו זצ"ל אדם שידע אל נכון 
בנבכי החיים ובחכמת הנפש, ירד אל הפרטים הקטנים-לכאורה והבין את 
התמונה הכוללת, בשכל ישר ובפיקחות גדולה. מורי ורבי הגרש"מ דיסקין 
זצ"ל המשיל לי בדבר משל, ומעשה ביהודי ששאל רב תלמיד חכם ולהבדיל 
ראביי רפורמי: "האם מותר לנסוע במיצ'ובישי בשבת". שאל אותו הרב הת"ח: 

"מהו מיצובישי?"... ושאלו הראביי הרפורמי: "מהי שבת"...
והנמשל ברור הוא, שרבנו זצוק"ל היה מחד רב גוברין וגדול דורנו בתורה 
ובעבודה, גבוה מעל גבוה, ומאידך גם היה בקי בנפשות הפונים, בשיחם 
ובשיגם ובהבנת נפשם, וע"כ ידע אל נכון להורות דעה ותבונה ולהביע את 

דעתו בשאלות ובתהיות שהעלו לפניו. 
על עומק תבונתו של רבנו זצ"ל והיכנסו לעובי הקורה לפרטי פרטים, סופרו 
אין ספור סיפורי מופת והוד. שמעתי מקרוב לבעל המעשה סיפור מופלא 

ביותר, וכך הווה עובדה:
בסמינר "אור החיים" בב"ב היו בנות רבות יתומות מאב או מאם, ממשפחות 

הרוסות וכדו', ומרן זצ"ל דאג להן לשידוכים וייעץ להן בקביעות בעניינים 
אלו )כאשר מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצ"ל היה מלמד אותן את ההלכות 
הנחוצות לקיום בית יהודי(. למרן זצ"ל היתה קביעות על כך, ובימי ערש"ק 
היה יושב עם הבנות בחדרו ומייעץ להן בעניני שידוכין. מאחר שמרן זצ"ל 
חשש לאיסור יחוד, ומנגד לא רצה לפגוע בפרטיותן של הבנות מ"אור החיים", 
ולכן הן ישבו בחדר פנימה ומרן זצ"ל ישב בפתח החדר, כשהדלת היתה 
פתוחה. ובאה בת אחת וסיפרה שנפגשה עם בחור מופלג ביותר בתורה 
וביר"ש, והבירורים העלו שמדובר בבחור מושלם במעלות רבות, ואולם 
הבחור ישב בפגישות אוחז בידו ספר תורני ומידי פעם, בעיצומן של הפגישות, 
עיין מעט בספר, והדבר נראה לה מוזר, וע"כ רוצה היא לשמוע את חוות 
דעתו של רבינו. חקר אותה מרן זצ"ל לפרטי פרטים, ולאחר מכן שאלה כיצד 

הבחור אחז בספר והבת תיארה לו את אופן אחיזת הספר.
הרהר מרן הרב שך זצ"ל ואמר: "כנראה לבחור ישנם פגמים בידו או 
באצבעותיו, ולכן, כדי להסתיר את מומו, אוחז הוא בספר. ובכדי שלא תתמהי 
מדוע אוחז הוא בספר בפגישות, מעין הוא מידי פעם בספר"... ואכן, כך היה, 
ולבחור היו חסרות ב' אצבעות, כפי שחזה רבנו זצ"ל ברוב פיקחותו ותושייתו. 

ולבסוף התארסו הם בשעטו"מ והזיווג עלה יפה בס"ד.
והנה בהיות רבינו זצוק"ל ראש ישיבה 
ומרביץ תורה במשך עשרות רבות בשנים, 
מלבד היותו אביהם ונפשם של כל בני 
הישיבות בכל מקומות מושבותיהם, 
התקבצו ובאו לפניו אין ספור בני ישיבה 
שביקשו לשאול ולקבל הדרכה בענייני 
פרק "האיש מקדש", כאשר עמדו לפני 
או בעיצומם של העיסוקים בעניין זה. 
וידוע שרבינו זצ"ל נכנס לעובי הקורה, 
ברר בעצמו בעבור  רבים  ובמקרים 
המשודכים האם המשודכת ובני משפחתה 
מתאימים לו. לא חס על זמנו היקר, 
בהטריחו את עצמו להתקשר ולתהות 
על קנקן המשודכים ומשפחתם, ולסייע 
בזה בכל עוז לאלו שנצרכו לכך. רבים סיפרו לי כיצד ישבו במעונו שעות 
רבות לדון על ההצעות שהעלו בפניהם, ורבינו זצ"ל, למרות מסירת השיעורים 
וסדריו הרבים בעומק השמעתתא, הקדיש לכל פונה את כל כולו. מרבים 
שמעתי כיצד רבינו זצ"ל טרח, ובירר בעבורם בעצמו על המשודך או המשודכת 

ולא חס על זמנו היקר, בצורה מעוררת השתאות.
סיפר לי ידידי הרה"ג ר' ישראל מאיר פלמן, שבן ישיבה מישיבת סלבודקא 
התארס עם בת ישראל מאחד מיישובי הצפון, וכעבור זמן הוציאו בפני הורי 
הכלה את דיבת הבחור רעה, והם ביטלו את קשרי השידוכין. הבחור הצטער 
מאד ופנה לידידו הגרב"צ פלמן שליט"א, שהתגורר בשכנותו בתל אביב, 
שינסה להשיב את השידוך על כנו. נכנס הגרב"צ פלמן אל מרן זצ"ל ושח 
לו את פרטי המעשה. מיד קם מרן זצ"ל ממקומו ואמר לרבי בן ציון: "אנחנו 

נוסעים לצפון, לדבר עם הורי הכלה"...
נסעו הם משך שעות ארוכות, במספר אוטובוסים, ובדרך ביקש מרן זי"ע 
מהרב"צ פלמן לספר לו על מעלות הבחור, תורתו והתמדתו. כשהגיעו לבית 
הורי הכלה דפק מרן זצ"ל על הדלת, הציג את עצמו ואמר בשמחה גדולה 
להורי הכלה: "שמעתי שהשתדכתם עם הבחור פלוני מישיבת סלבודקא, 
ומאחר שעברתי במקום ראיתי חובה לעצמי לעלות אליכם, ולספר לכם את 

 כשהגיעו לבית הורי הכלה דפק מרן זצ"ל על הדלת, הציג את עצמו
 ואמר בשמחה גדולה להורי הכלה: "שמעתי שהשתדכתם עם

הבחור פלוני מישיבת סלבודקא, ומאחר שעברתי במקום ראיתי חובה 
לעצמי לעלות אליכם, ולספר לכם את שבחו של חתנכם"

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

שבחו של חתנכם". ומרן זצ"ל פתח בדברי שבח וקילוסין לחתן, בתארו את 
כל מעלותיו, אותן שמע בדרכו מהגרב"צ פלמן שליט"א. התפעמו ההורים 
מדברי השבח של רבנו מדברנא דאומתיה זצוק"ל ומיד השיבו את השידוך 

אל כנו.
ומוסיף הרי"מ פלמן שליט"א ומספר: "מרן זצ"ל הגיע להשתתף בחתונת 
הבחור, שם פגשו מרן הגאב"ד דפוניבז' זצ"ל, שתהה מדוע רבנו זצ"ל מגיע 
לחתונה של בחור מסלבודקא? השיב לו מרן זצ"ל ובת צחוק נסוכה על פניו: 

'אני השדכן!'"...
יש להדגיש כי מטבע הדברים, הורה רבנו זצ"ל את הוראותיו בעניינים אלו 
הכל לפני העניין, השואל והשאלה. ובמקרים רבים אין למדין הלכה מפי 
מעשה, ויש לשקול כל ענין ומקרה לגופו, מבלי להקיש בהיקש ובגזירה 
שווה מהוראה להוראה. ואולם בין רבבות תלמידיו ותלמידי תלמידיו של 
מרן רה"י זצוק"ל, נודעו הרבה הוראות מפורטות ודרכי הנהגה, שהורה והנהיג 
בענייני שידוכין, אשר ניכר מהן שכך היתה דעתו באופן כללי, הן בהוראה 
והן בהלכה ובהנהגה, והננו להביא בזאת מעט ממיימי הדעת וההוראות 

בעניינים אלו, אשר יצאו מפי כהן גדול מרן זצוק"ל. 
גיל הנישואין

רבנו זצוק"ל אמר למנהלה הרוחני של ישיבת "כנסת חזקיהו", הגה"צ רבי 
דב יפה שליט"א, שמרן המשגיח רבי יחזקאל לעוונשטין זצ"ל סבר שיש 
להינשא לאחר גיל 24, ואילו מרן זצ"ל אמר שניתן להקדים בימינו בשנתיים 
את גיל הנישואין ולהנשא בגיל 22, וכשהבחור אינו מונח דיו בלימוד התורה 
21, אך  ואינו שקוע ראשו ורובו בעמלה ובחכמתה, אף ניתן להינשא בגיל 
לפני גיל 21, בשום פנים ואופן אין לאפשר לבן ישיבה להינשא, מפני שפחות 

מגיל זה אין הבחור יכול לנהל בית כהלכה.
וידועה היתה דעתו הנחרצת בדבר זה, בהצביעו על בני הישיבות הקדושות 
דליטא קודם השואה הנוראה, שנישאו בגילאים מאוחרים יותר, ועסקו בתורה 
בלא עול ריחיים על צווארם, ולאחר מכן הקימו בתים מבורכים לה' ולתורתו. 
ומרן זצוק"ל השפיע מידי פעם על הורים לתלמידים, שרצו שבנם ינשא בגיל 
צעיר-יחסית, ומרן זצוק"ל דיבר עימם בנועם שיחו ושכנעם שעלייתו בתורה 
של בנם, קודמת כעת לכל דבר וענין, ובס"ד יבנה הוא את ביתו לתפארה 

בעוד שנה, שנתיים או שלש.
סיפר לי ידידי הרה"ג רבי יעקב פינדרוס על א' מקרובותיו שעבדה בנתניה 
ודיברו בה נכבדות, והציעו שיגורו בב"ב, והבחורה תיסע למקום עבודתה 
בנתניה. הבחור חשש מהנסיעות, ובחוה"מ פסח נכנסו הורי הבחור כדרכם 
תמיד להקביל במועד את פני מרן זצ"ל. וסיפר אבי הבחור למרן זצ"ל שהציעו 
להם הצעה. וקודם שהציע את ספקו, שאל אותו מרן זצ"ל  לגילו של הבחור, 
והשיבו לו שהוא בן עשרים וחצי. הורה להם רבנו זצ"ל שימתין עוד שנה. 
אמרו לו: "אבל ישנה הצעה מיוחדת". אמר להם מרן זצ"ל: "עוד שנה תהיה 

לו הצעה טובה יותר!".
חלפה שנה  ובמוצאי פסח הדיחה האמא את כלי הפסח ובעלה אומר לה: 
"הרב שך אמר שהשנה תהיה הצעה יותר טובה, אך כעת חלפה לה שנה 
וכרגע אין הצעה כלשהי על הפרק". תוך כדי הדברים הטלפון צלצל ועל הקו 
עמדה שדכנית שהציעה הצעה מצויינת, וכעבור שבועיים הבחור בא בברית 

האירוסין...
ואולם יש לציין שממו"ר מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שמעתי שלמרות 

שכך היתה דעתו הכללית של רבינו זצ"ל, מ"מ כאשר הוצעה לבחור הצעה 
מיוחדת במינה, הורה מרן זצ"ל שניתן להקדים את גיל השידוכין, והגר"ח 

שליט"א העיד שהכיר מעשים כאלו בעצמו, והכל לפי הענין. 
המעלות הנצרכות בשידוך

מרן זצוק"ל הדגיש פעמים רבות שלמשודכת צריך שיהיו מידות טובות, 
יראת שמים ופשטות, ושתגיע מבית שיש בו אהבת תורה. והיו מקרים בהם 
הורה רבינו זצוק"ל גם להעדיף יופי חיצוני, אשר גם הוא מעלה נכבדה 

לשלימות הבית וקדושתו.
ושמעתי מהגרא"צ טויב שליט"א, שלמרן היתה משנה סדורה בענין. הוא 
אמר כך:  "כשרון הוא מעלה, ויחוס הוא מעלה. אך עם מעלות אלו לא 

מתחתנים. רק עם מידות מתחתנים!".
וסיפר הגרא"צ טויב שליט"א על 
אחד שהתייעץ עם מרן זצ"ל, שבני 
משפחתו דחקו בו לקחת בדווקא כלה 
שאינה מוכשרת, משום שמנסיונם 
המשפחתי הכשרון הוא חסרון, והוא 

גורם לבעיות בשלום בית.
השיב לו מרן זצ"ל: "אינני מבין אותם. 
הרי ממ"נ, אם המדוברת היא בעלת 
מידות טובות, אם כן כשרון אינו חסרון. 
ואם אינה בעלת מידות טובות, אזי 
בוודאי שהעובדה שאינה מוכשרת, 

היא אינה מעלה"...
ובדבר כשרונותיה של המדוברת, 
הגיעו קמיה מרן זצ"ל בחורים שהציעו 
להם הצעות, שהמדוברת אינה מוכשרת 
באופן מיוחד אלא בצורה בינונית, ומרן 
זצ"ל ענה בנחרצות שאין צורך שלאשה 
יהיו כשרונות מיוחדים במינם, שהרי 
"האשה אינה חברותא שלך"... והוסיף 
שאין שום קשר בין כשרונות ההורים 
לכשרונות הצאצאים, וההורים אינם 
משפיעים בכשרונותים על ילדיהם, 
אלא ביראת השמים ובאהבת התורה 
שלהם. "הורים יראי שמים יזכו לבנים 
יראי שמים וגם מוכשרים, שיעסקו 
בתורה ובשקידה, ואילו הורים שאינם 
יראי שמים לא יזכו לכך, אפילו הם 

עצמם בעלי כשרונות מופלגים", אמר מרן זצוק"ל )כמובא בספר "אורחות 
הישיבה" עמוד ת"ט(.

ואמנם מעיד אחד ממרביצי התורה שליט"א שלמרות שמרן האבי עזרי 
זצ"ל, לא החשיב במשך שנים רבות את ההדגש על כשרונותיה של המדוברת, 
מ"מ בשנים מאוחרות יותר אמר מרן זצ"ל שבמשך הזמן נוכח לדעת, שלעיתים 
ישנה חשיבות לא מועטה לכשרונותיה של האשה, ושצריך לשים דגש גם 

על כשרונות. 

ושמעתי 
מהגרא"צ טויב 

שליט"א, 
שלמרן היתה 
משנה סדורה 

בענין. הוא 
אמר כך:  

"כשרון הוא 
מעלה, ויחוס 

הוא מעלה. אך 
עם מעלות אלו 
לא מתחתנים. 
רק עם מידות 

מתחתנים!".
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טוב לב זו המחשבה על הזולת, האכפתיות, החשיבה מה אני יכול להועיל ולסייע, וכיצד אני יכול לתרום
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

ֶקה"  )בראשית כ"ד, י"ד( יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ֵתה ְוַגם ּגְ "ְוָאְמָרה ׁשְ
רימון בירושלים, פיוזים בתל אביב ומרק במחנה...

בפרשת השבוע, אנו קוראים על אליעזר, העומד בפני משימה מורכבת 
וגורלית - לבחור את האם של העם היהודי, את האשה בעלת המעלות 
הנדירות ביותר שתוכל לשאת בתפקיד הרם של אם העם היהודי. הוא נושא 
תפילה בדאגה כיצד יפול דבר, אך בהארה שמימית, הוא מתמקד במה שהוא 

צריך למצוא, בנקודה אחת שעל פיה יבחן ויאבחן:
הוא צריך למצוא לב טוב. זו התכונה הנדרשת להיות אמו של העם היהודי, 
זה מה שעליו לחפש בנערה שתהפוך לרבקה אמנו. את הלב הטוב הוא מבטא 

בבדיקה אם הנערה תשקה גם את הגמלים לאחר שתשקה אותו...
צריך להתבונן - הרי רבקה לא היתה חייבת להשקות גם את אליעזר, בסך 
הכל אדם זר ביקש ממנה טובה, והיא שמחה להיטיב לו. אך לעשות טובה, 
זה עדיין לא לב טוב. לב טוב - זה להשקות אותו, ולהשקות גם את הגמלים 
- להיות שופעת בטוב, מיטיבה בלי גבולות, שמחה לעזור גם כשהיא לא 
מתבקשת, אכפתית לסביבה ושמחה לתרום מיכולותיה וכוחותיה גם למה 

שאף לא התבקשה!
זה 'לב טוב', אותה תכונה יקרה ואצילה, 
שרבקה התברכה בה, והעניקה לנו מתנה 
כיוצאי חלציה. להיות אדם טוב לב, אדם 
ששמח להיטיב לאחרים, לעשות טוב 
בסביבה, להיות אכפתי ואחראי לנעשה 
מסביב ולשמוח לסייע ככל האפשר. לא 
כי ביקשו ממני, לא מחמת אינטרס, לא 

ממניע אינטלגנטי כזה או אחר - - - 
אלא בגלל שזה צף מתוך הלב, מתוך 

הלב הטוב!
כל מהלך חייו של אדם, הוא עוסק 
בשאלה באיזו דרך לבחור. כיצד לנהל 
את חייו, איך לבצע את מגוון המטלות 
שלפניו, איזה אופי יבחר לעצמו ואלה 
הרגלים יסגל להילוכו. בראש ובראשונה, 
בוחר האדם בדרך, בכיוון, קובע לעצמו 
'כך אני מנהל את חיי', ומכאן הוא מסיק 

את דרך הביצוע בפועל. כיהודים, זכינו שגם בשאלה הזו מנחים אותנו חז"ל, 
וקובעים בפרק ב' במסכת אבות את הדרך העדיפה, המורה לנו איזה עקרון 

צריך להנחות את חיינו.
'לב טוב!', זו עצת חז"ל עבורנו, שנבחר בדרך הישרה של 'לב טוב' בחיינו. 
שנהיה אנשים טובי לב, אנשים נחמדים, אנשים טובים באופי. זו מתנה יקרת 
ערך, שיועצים כה בכירים אומרים לנו שהיא הדרך הטובה ביותר לנהל את 

החיים.
אדם בעל לב טוב - הוא אדם שמח ומאושר בחלקו, טוב לו תמיד. הוא 
מפרגן לכל אחד, שמח עם זולתו, מדבר בנחת, שופע נתינה, מחייך לסביבתו, 
אין לו דרישות וטרוניות - כי ראשו ורובו נתון בהענקה, בשמחה, באוירה 
טובה וחייכנית. הראשון שמרויח מלהיות בעל לב טוב - הוא בעל הלב הטוב, 

כי הוא זוכה לחיות בסביבה טובה ונעימה, בחיים מאושרים ושמחים!
לכן מציעים לנו חז"ל לאמץ את ה'לב טוב'. כי לב טוב הוא מתכון לחיים 

בתוככי אוירה נעימה ופורחת!
פיוזים נופלים בשתי דקות לשבע?

היתה זו שעת ערב קיצית ונאה, ברחוב שמואל הנגיד בירושלים. כאז כן 
עתה, שונאי ישראל הישמעאלים חיפשו כל דרך להרע ולהזיק לעם היושב 
בציון, ואחת הדרכים הנפוצות באותם ימים היה זריקת רימון מלא בחומר 
נפץ במקום הומה מאדם. גם באותו ערב, ט' בסיון תשט"ו, הגיע מחבל 

לרחובה של עיר, מבקש להפר את השלווה הרגועה...
'ב-ו-ם!'

פיצוץ חזק נשמע, ואחריו פרצה להבה לא קטנה. אנשים רצו לכל עבר, 
התפזרו כמו רסיסי הרימון, נמלטים מהאש הבוערת, חוששים לחייהם מפיגוע 
נוסף. בחלוף מספר שניות החלו להישמע זעקות הסירנות המייללות, המתלוות 

להגעת כוחות הביטחון וההצלה לזירת הפיגוע...
סמוך מאוד למקום זריקת הרימון, עמד באותה עת הרה"ג רבי ישעיהו 
הדרי שליט"א. הפיצוץ קרה ממש בסמוך אליו, והוא נפל ארצה מתבוסס 
בדם, פצוע אנושות מהפיגוע הנורא. כוחות ההצלה החלו במאמצי 
החייאה ממושכים על הפצוע האלמוני, שהיה כבר נטול הכרה...

הוא הובהל לבית החולים הדסה, ששכן באותה עת ברחוב שטראוס 
בירושלים, והוכנס מיד למחלקת טיפול נמרץ. סביבו סבבו רופאים 
חמורי סבר, מאבחנים את הפציעה הרב מערכתית ממנה סבל. 
בתוך כמה דקות הגיעו למסקנה כי יש להבהילו בדחיפות לחדר 

הניתוח, לצורך ניתוח דחוף ומציל חיים...
זצ"ל, שהה גם הוא  סבי, הרה"ג רבי שמואל צבי קובלסקי 
בירושלים באותה עת. בירושלים היו השמועות רצות במהירות 
מסחררת, וכבר בשעות הערב נודע לו כי קיים חשש סביר שידיד 
משפחתו לבית הדרי, הוא הפצוע בפיגוע הנורא. הרב קובלסקי 
לא חשב פעמיים, ולמרות שהיה צעיר כבן עשרים בלבד, אזר חלציו 

ומיהר לפנות לבית החולים 'הדסה', לבדוק אם אכן זה הפצוע.
משהגיע לבית החולים, לא בנקל עלה בידיו להיכנס למחלקת 
טיפול נמרץ. הרופאים היו חסרי סבלנות, הם לא ששו להכניס את 
המבקר האלמוני, שבא להפריע את מנוחתם בשעות הערב, בתואנה 
כי הוא בן משפחתו של הפצוע. לאחר שהתעקש והתחנן, ניתנה 

לו הרשות...
בצער רב, הבחין הרב קובלסקי כי אין ספק. זהו ידידו הטוב, המוטל במיטה 
פצוע אנושות מחובר לאינספור מכשירים וצינוריות המנטרים את מצבו 
הרפואי. הוא קרב אל הפצוע והשמיע באוזניו מילות עידוד וניחום כי הוא 
בידיים טובות והשם יעזור, מילים אותן שמע ידידו מבעד לערפילי הכרתו 

הנעלמת חליפות...
לאחר שחיזק את ידי הרופאים ועודדם במלאכת הקודש מצילת החיים, 
ולאחר ששב ועודד את הפצוע המקשיב לדבריו אך בקושי, עזב הרב קובלסקי 

את בית החולים ולבו מלא חרדה. כהרף עין עשה את החשבון המהיר - 
בניגוד להיום, ארך זמן להגיע למידע על זהות הפצועים. מובן כי עד לעדכון 
המשפחות, אם בכלל, ארך זמן ממושך, לפעמים ימים ארוכים. לא פעם 
שמעו משפחות הפצועים והנופלים על הטרגדיה האישית שלהם בחדשות 

 בשתי דקות לשבע, הוא פותח את ארון החשמל מחוץ לבית,
 ומתחיל להוריד את הפיוזים בזה אחר זה. במהירות הבזק

 הוא מוריד את הפיוזים, מביט בארון החשמל בסיפוק,
ורץ למטה במורד המדרגות, לפני שמישהו יבחין בו...

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

השעה שבע בבוקר, עת  הוקראו עם שחר שמות הפצועים וההרוגים ביממה 
האחרונה...

הרב קובלסקי סיכם לעצמו: 'הן מחר בבוקר ישכים אבי הפצוע קום, ולאחר 
התפילה יסעד ארוחת הבוקר בצוותא עם רעייתו. באותה עת ממש יאזינו 
לחדשות השעה שבע, וישמעו, לא פחות ולא יותר, כי בנם נפצע אנושות 

בפיגוע - - - 
אוי ואבוי!' מהרהר הרב קובלסקי, 'איך יעמוד לבו החלש של האב בפני 
הבשורה הקשה, שתוגש אליו בצורה כה קרה ואכזרית? איך תשרוד האם 
את הזכרת שם בנה יקירה? הרי הזעזוע יהיה כה נורא, לבם יתרסק באחת, 

הדאגה והבעתה יאכלו אותם מבפנים! מה עושים?'
עודו מחשב מה אפשר לעשות, וכבר צצה בפניו בעיה נוספת - 'הרי עוד 
קודם לכן יקבל האב את העיתון', הרהר הרב קובלסקי, 'ושם לבטח יתנוסס 
שם בנו על יד תמונת הפיגוע הנורא. איך יחזיק מעמד מול הבשורה הקשה?'
הוא יוצא מבית החולים, ומתחיל לחשב צעדיו. 'יש למנוע את כאב הלב 
של ההורים, ובכל מחיר!' הוא מחליט מיד. גלגלי השיניים במוחו החלו 

להסתובב במהירות מסחררת...
עורך העיתון לא הבין את הבקשה המוזרה שהפנה אליו הרב קובלסקי. 
'לא לכתוב את שם הפצוע? מצטער יקירי,' אמר בנחרצות, 'זה מנוגד לכללי 
האתיקה העיתונאית. ובכלל, העיתון כבר ירד לדפוס, זה בלתי אפשרי!' קבע 

העורך ברורות, וסגר את המוצא האפשרי...
אך הרב קובלסקי התעקש, וביקש לדעת מהיכן יוצאים העיתונים לתל 
אביב. כשהראו לו את המקום, נטל דף גדול ושרבט בכתב יד: 'היום יום שני, 
לא להניח עיתון בשום פנים ואופן אצל הדרי מרחוב העליה 67 בתל אביב!' 
כתב בהדגשה, וסימן שני קוים אדומים מתחת להוראה הברורה. 'ניחא, לכך 
אני מסכים', אמר העורך, והסכים לשתף פעולה ולהזכיר למחלק העיתונים 

בתל אביב שלא להניח עיתון אצל הדרי...
בעיה אחת נפתרה, אך בעיית 'חדשות שבע' עודנה קיימת. טוב לבו של 
הרב קובלסקי לא הניח לו לוותר, והוא חישב כל אפשרות למנוע את הבשורה 
גם דרך התקשורת. ברור כי לא ניתן למנוע לשדר את השם, אך יש למצוא 

כל דרך אפשרית למנוע מההורים לשמוע את הבשורה בדרך זו...
התחנה המרכזית בירושלים, השעה רבע לחמש בבוקר. חושך עלטה, אפלת 
הלילה עוד שולטת בכיפה. האוטובוס הראשון לתל אביב יוצא בדיוק בשעה 
הזו, נוסעים בו פועלים בודדים שצריכים להגיע לתל אביב כבר בשעת בוקר 

מוקדמת מאוד. 
לא השעה המוקדמת, לא הדרך המייגעת ולא תחנת הביניים בבית שמש 
יעמדו בדרכו. לנגד עיניו הוא רואה רק את הורי הפצוע וחושש לשלומם, 

איך יעבור עליהם הבוקר מול בשורת האיוב...
שש וחצי בבוקר, תל אביב. לאחר נסיעה ארוכה ומתישה, יורד הרב קובלסקי 
בתחנה המרכזית וממהר את צעדיו בכיוון הנכון. הוא מביט שוב ושוב בשעון, 

מחשב מי יגיע קודם - השעון לשעה שבע, או הוא לכתובת המבוקשת...
השעה חמישה לשבע בבוקר. עוד חמש דקות תחל מהדורת החדשות, מיד 
בתחילתה ידווחו על הפצוע הקשה מהפיגוע אמש. הרב קובלסקי כבר קרוב, 
מחיש את צעדיו ורץ במעלה המדרגות. הוא כבר לא יספיק להודיע להם 

קודם, אך טרם אבדה התקווה...
בשתי דקות לשבע, הוא פותח את ארון החשמל מחוץ לבית, ומתחיל להוריד 
את הפיוזים בזה אחר זה. אין לו מושג מה הפיוז הנכון, ולכן הוא לא לוקח 
סיכונים. במהירות הבזק הוא מוריד את הפיוזים, מביט בארון החשמל 

בסיפוק, ורץ למטה במורד המדרגות, לפני שמישהו יבחין בו...
בבית משפחת הדרי, באותו רגע בדיוק, בני הזוג נוטלים ידיהם לארוחת 
הבוקר. לפתע, קצר חשמלי מכבה את התאורה, וגם קול המקרר נדם באחת. 

האב נחפז לשמוע חדשות, אך המכשיר - כמה צפוי - לא עובד...
הוא מברך 'המוציא' וטועם מהלחם, וממהר לארון החשמל. 'מישהו טיפל 
בארון' הוא סח לרעייתו, 'כל הפיוזים נפלו', הוא אומר, ספק באירוניה ספק 
באכזבה. לאט לאט הוא מרים את הפיוזים ושב הביתה, מנסה להספיק 

לשמוע חדשות...
'עד כאן החדשות', נשמע אז קולו של הקריין ברמה, משמע מהדורת 

החדשות הגיעה לקיצה...
אחרי דקות ספורות, נוקש בדלת אורח, בנם של משפחת קובלסקי. 'שלום', 
אומר הרב קובלסקי בחיוך גדול, 'הייתי צריך להגיע לתל אביב, באתי מוקדם, 
והחלטתי לעלות לומר לכם שלום...' הם משוחחים בניחותא על דא ועל הא, 

והרב קובלסקי אף מוסיף למסור להם דרישת שלום מבנם ישעיהו, אותו 
פגש בירושלים...

האב מתעניין בשלום בנו, והרב קובלסקי מתחיל להכין את השטח. 'הוא 
בסדר ברוך השם, למרות שלא קל בירושלים. דיברתי אתו אתמול, ממש 

אחרי שהיה סמוך לפיגוע ברחוב שמואל הנגיד...'
'מה? היה פיגוע?' שואלים בני הזוג במקהלה.

'כן, היה אתמול, והוא דווקא היה לא רחוק משם, אבל ברוך השם הוא 
בסדר ודיברתי אתו...'

'אבל קרה לו משהו?' הם שואלים 
בחשש. 'משהו כן, אבל בסך הכל לא 
נורא. דיברתי אתו, הוא ממש בסדר...'

הרב קובלסקי מוסיף להכינם לבשורה 
בעדינות הראויה, חושף טפח ממה 
שקרה אך בצורה איטית ונכונה. הוא 
מציע להם לנסוע לירושלים לבקר את 
בנם, ומצטרף אליהם לנסיעה, הרי אין 

לו באמת מה לעשות בתל אביב...
כל הדרך הוא מנחם אותם ומדבר על 
לבם, מסביר שבנם נפצע קשה ומטופל 
טוב, מצבו היה קריטי אך כעת הוא 
יציב. כשהם מגיעים לבית החולים כבר 
מוכנים בני הזוג למפגש המטלטל עם 
בנם הפצוע, אחרי שנפשם מוכנה כבר 

לשאת בנטל הבשורה...
זהו טוב לב. טוב לב זו המחשבה על 
הזולת, האכפתיות, החשיבה מה אני 
יכול להועיל ולסייע, וכיצד אני יכול 
נכון, לא התבקשתי, זה לא  לתרום. 
מתוקף תפקידי, אני לא חייב, ואולי גם 

אין לי כה הרבה זמן - - - 
אבל אני יכול להיות טוב לב. אני יכול 
לבחור להקדיש חלק מזמני לעשות 
טוב למישהו אחר, אני יכול להחליט למצוא בכל רגע את המקום בו אני יכול 
להועיל. אני יכול ליצור סביבי אוירה טובה ונעימה, תוך מחשבה איפה אני 

יכול להיטיב.
אני יכול פשוט להאזין למה שקורה סביבי - לראות מה עומד מאחורי 
עדכון החברותא כי רעייתו בבית החולים, ולהפתיע אותו ואת ילדיו בארוחת 
ערב חמה ומזינה... אני יכול לדמיין איך ידידי יתרגש כשאבוא לשמחתו עם 
בקבוק יין ביד, אני יכול לחשוב מעט, ולהרים טלפון לחבר שכבר מזמן פוטר 

מעבודתו, רק כדי לראות איך אפשר לעזור לו...
זהו, זהו 'לב טוב'!

זעקות שמחה בבית החולים...
מחנה דז'ורין בטרנסניסטריה, עיצומם של ימי מלחמת העולם השניה. 
המחנה לא היה מקום נחמד לשהות בו, וזאת בלשון המעטה בלבד. מבחוץ 
שרקו התותחים והפגזים במלחמה אכזרית חסרת גבולות, ומבפנים - הרעב 

עשה שמות, המחלות הפילו חללים, ואיש לא ידע מה יילד יום. 
המחנה היה בנוי צריפים צפופים, בהם אוחסנו בתנאים מחפירים אלפי 
יהודים, שהתהלכו כצל של עצמם. שלדי אדם רזים וכפופי קומה, עסוקים 
במלחמת הישרדות יומיומית על הארוחה הבאה, על האפשרות לקבל שעת 
חופש מהעבודה הקשה, על הזכות להיות בני חורין ולו לרגע... איש לא היה 
מסוגל לחשוב על העתיד - כה עסוקים היו במלחמת הקיום העכשווית, 
כאשר כל אחד נלחם את מלחמת חייו האישית, לנסות לשפר ולו במשהו 

את תנאי חייו העגומים...
גם כ"ק האדמו"ר מנדבורנה, בעל ה'דבר חיים' זי"ע ומשפחתו, שהו במחנה 
באותם ימים. הם התחזקו בביטחון בהשי"ת, ובכוחות עילאיים שמרו על 
קדושת הגוף, להימנע מאכילת המזון הלא כשר שהוגש במטבח המחנה, 
תוך שהדבר מצריך מהם ויתורים רבים ומאמצים כבירים, כדי להעניק לילדיהם 

מזון כשר בתנאים הקשים הללו...
שני בנים היו לרבי - הגדול, מי שלימים היה מורי ורבי, כ"ק האדמו"ר רבי 
יעקב ישכר בער מנדבורנה זי"ע, ואחיו הצעיר - הקדוש אייזיק'ל הי"ד. כיתר 

לאוזנה של 
הרבנית גונבה 

השמועה, כי מזה 
מספר ימים, 

בשעות הצהריים, 
מתגנבים בניה 
בלאט למטבח 

המחנה. היא לא 
חשדה כי הם 

טועמים מהמזון 
המוגש בו, אך 

חפצה לדעת מה 
בכל זאת מטרת 

הביקור. מה 
שגילתה מעמדת 
המעקב אחריהם, 

עלה על כל דמיון, 
הסעיר את נפשה

<<< המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

תושבי המחנה התמודדו גם הם עם התנאים הקשים השוררים בו, עם הרעב 
המציק, הצפיפות המצחינה ומלחמת הקיום היומיומית. מלחמה של ילדים 

צעירים במיוחד, אלא שהם מצאו דרך מקורית לנצח בה...
לאוזנה של הרבנית גונבה השמועה, כי מזה מספר ימים, בשעות הצהריים, 
מתגנבים בניה בלאט למטבח המחנה. היא לא חשדה כי הם טועמים מהמזון 
המוגש בו, אך חפצה לדעת מה בכל זאת מטרת הביקור. מה שגילתה מעמדת 

המעקב אחריהם, עלה על כל דמיון, הסעיר את נפשה - - - 
אחרי שנכנסו הבנים למטבח, בחלוף מספר דקות, הם יצאו משם כשהם 
נושאים במאמץ רב סיר מרק גדול, שגובהו כמעט כמוהם. כך, בפשטות, 
באמצע היום, שני ילדים רכים נושאים בקושי רב סיר מרק העולה על גדותיו, 

ולא פעם נשפך ממנו מעט... 
הם נשאו את הסיר הענק כברת דרך לא קצרה כשמצחיהם נוטפים אגלי 
זיעה, למרות הקור המקפיא... במחנה איש לא עצר לשאול בשלום רעהו, 
כך שאיש לא התעניין לדעת מה מטרת מסע המרק הלזה, ומה לשני ילדים 
צעירים, דרך ארוכה וסיר מרק ענק ומהביל. רק אמם עוקבת מאחור בסקרנות, 

תמהה ומתפלאת לאן מובילות דרכיהם...
אחרי דרך ארוכה, הגיעו אל בית החולים המאולתר שהוקם בשולי המחנה, 
שם שהו החולים האומללים שהוחזקו בבידוד מוחלט מהעולם החיצון, 
בתנאים סניטריים גרועים במיוחד ובצחנה בלתי נסבלת. למקום הנורא 
והגרוע ביותר בשולי המחנה, אל המקום אליו אף אדם שפוי לא מתקרב, 

לשם היו פניהם מועדות עם סיר המרק הגדול...
למרבה הפלא, הילדים נכנסו בשערי בית החולים, וכהרף עין החלו צהלות 

שמחה במקום, 'המלאכים באו, המלאכים באו!'
בתוך רגע, התקבצו החולים סביב הילדים הרכים. איש איש קם ממיטת 
חוליו, עזב את דכאונו ומועקותיו, ורץ לאולם הכניסה. שם עמדו הילדים 
וחילקו מרק חם, בחיוך, בפנים מאירות, בשמחה, עם מילה טובה לכל חולה 

ועידוד לכל שבור נפש...
החולים האומללים לא ידעו נפשם מאושר ומשמחה. עיניהם מלאו דמעות, 

לבם המה בהתרגשות. מראה אדם נורמלי לצידם נסך בהם כוחות חדשים 
ומעודדים, על אחת כמה וכמה כשבאמתחתו צלחת מרק מהבילה, מחיה 

נפשות ומעודדת לבבות!
כן, בתוככי המחנה, באמצע מלחמת הקיום על החיים, בעיצומם של הימים 
הקשים ביותר - נושאים שני ילדים קטנים סיר מרק ענקי, רק כדי  להעניק 
מרק לחולים אומללים, החיים בבדידות וברעב נוראיים את ימיהם האחרונים!

הרבנית הביטה בהם בהערצה, הן זה לא ייאמן: ילדים רכים בשנים, המהוים 
מופת ודוגמא ללב טוב חסר גבולות ומעצורים. הם אמנם לא אוכלים מהמרק 
- אך זוכרים את זעקת החולים הרעבים, הממתינים למעט מרק להחיות 
נפשם כמו אויר לנשימה. כבר כמה ימים שהם עושים זאת בקביעות, למרות 

המאמץ והקושי הרב, ומחרפים נפשם להחיות את נפש החולים!
זהו טוב לב. לרצות לתת, לרצות להעניק, לרצות להיטיב, לשאוף לעשות 
טוב לאחרים. להחזיק את העיניים פתוחות ואת האוזניים כרויות, לראות 

איפה אני יכול לעזור, היכן אני יכול להושיט יד, כיצד אוכל לסייע...
לא צריך שיתקשרו אלי ויבקשו, לא צריך שבדיוק אעבור במקום ואחוש 
ואראה את המצוקה. ההיפך - אני, מעצמי, מביט לצדדים, מחפש את מי 

שאני יכול להיטיב לו...
אני הולך ברחוב ורואה ילד רוצה לחצות כביש - הוא אולי לא ממש בצד 
שלי, אך אשמח ללכת לקראתו כמה צעדים ולסייע לו. אם אראה מישהו 
מבקש לפרוט כסף, יתכן שאני ממהר מעט ובכלל לא בטוח שיש לי כסף 
קטן, אבל אעצור, אבדוק, אנסה לעזור... יש לי שכן שרוי בעת שמחה או 
חלילה בעת צרה, הוא לא מבקש דבר, אפילו נראה שהוא מסתדר, אבל 

אשלח לו הביתה פשטידה לשבת, שיהיה...
זה טוב לב. זה להיות שופע, מיטיב, רוצה לעשות טוב. בלי מסגרות, בלי 
קריטריונים, בלי הנחיות ובלי גבולות. להיות אכפתי לסביבה, לראות מה 
קורה מסביב, לבדוק איפה אני יכול להיטיב במציאות הזו, ופשוט לעשות 

זאת. בלי חשבונות, בלי בקשות, בלי לבדוק בציציות.
איזו היא דרך ישרה שיברור לו האדם? - לב טוב!

077-2613337

האזינו עכשיו לשיעורי
הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א 

כ-5 דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה' 

היכן ניתן להאזין לשיעור יומי מקוצר בהלכות שבת?

היכן ניתן בכמה דק' לרכוש ידיעות מקיפות בהלכה?
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תחבולות שלא לפגוע בשני
הרב בנימין גולד

ֵני ֵחת" )בראשית כ"ג, ג'(  ר ֶאל ּבְ ֵני ֵמתֹו ַוְיַדּבֵ ָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ּפְ "ַוּיָ
יסוד מיוסד לכל חברה מתוקנת, ולכל קבוצה שחיה ביחד, כדי לקיים 
חיי חברה מתוקנים, היא הכבוד וההערכה שרוחשים האנשים אחד לשני, 
או אז נמנעים רוב התופעות המכוערות המצויות במקומות בהם השנאה 

הבוז והחשדנות שולטים במרקם החיים.
איך באמת מגיעים למצב כזה שבני אדם יחיו בכבוד בהדדיות? ומה 
מונע מבני האדם לשאוף לחיות באהבה אחד לשני כשהם יודעים שזה 

המתכון והמפתח לחיים משותפים נוחים ורגועים?
בוודאי יאמרו הכל שעיקר הבעיה טמונה בקנאת איש ברעהו ובממונו, 
חוסר הפרגון וצרות העין שהיא רעת כל האדם! אבל האמת שהם תוצאות 
של בעיה יותר עמוקה ושורשית, וכשנדע להתגבר ולהתלמד לחיות לפי 

הדרך הנכונה, ממילא כל התופעות המוזכרות 
יחלשו ולא יהוו משקל, כדי להשפיע על מהלך 

החיים של בני האדם.
בפרשת השבוע מסופר על אברהם אבינו 
שנמצא בתוך ימי אבלו הכבד על שרה אמנו, 
מתו מוטל לפניו, והנה הוא צריך למצוא לה 
מקום קבורה, ומגיע לעפרון החיתי כדי לקנות 
ממנו את חלקת הקבר אשר במערת המכפלה, 
חושבים אנחנו שככל אדם המצוי באבלו 
רח"ל, גם אברהם הגיע לפגישה זו עם עפרון, 
עצוב, פניו אדומות מבכי, בגדיו מרושלים, 

וכולו מפוזר במחשבותיו השקועות בתוך צערו ואבלו.
והנה אומרת התורה: "ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת"- 
מה זה ענין הקימה מעל מתו? אומר מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ 
ממיר זצ"ל, שכאשר הוצרך אברהם אבינו לדבר עם בני חת, הוא לא בא 
לדבר איתם כאבל וחפוי ראש, אלא הוא 'קם מעל פני מתו' הוא התרומם 
מאבלו, סידר עצמו ומחשבתו, רחץ והסיר צערו מעל פניו, וכך ניגש לדבר 
עם בני חת. וכל זה למה? מפני שכשבאים לדבר עם בני אדם, אין זה 
מכבודם לעמוד מולם מרושלים, שטופי דמעות ולא מרוכזים בהם אלא 
בדברים אחרים! כשבא אברהם לדבר עם בני חת, הוא הסיר כל סימני 
האבלות מעצמו, התגבר על רגשותיו וצערו, התמלא שמחה וצהלה על 
פניו, והכל כדי לכבד את המדברים עמו, כי ב נ י  א ד ם הם! ובני אדם 

באשר הם יש לכבדם כי בצלם אלוקים עשה את האדם!

•••
המשגיח ר' ירוחם זצ"ל הגיע ליסוד גדול זה, אחר שחווה הרגשה אמתית 
זו, וממנה, מעיד על עצמו, זכה לגדול ולהגיע לדרגת האדם הגדול. 
בהקדמה לספרו 'יסודי הדעת' מספר המשגיח ר' ירוחם, על סיפור שארע 
לפני כמאה שנה, בחור ישיבה צעיר לימים, שב לעירו משהות ממושכת 
בישיבה, במשך כל זמן חורף, כשאז היו שוהים בישיבה לזמנים ארוכים, 
ולא היתה אפשרות להגיע לעיתים קרובות יותר לבקר בבית, וכך הוא 
נכנס לבית הכנסת שבמקום מגוריו, ורואה שם אברך שלא הכירו מפעמים 
קודמות, כי נישא בשנה האחרונה לבת המקום, וגר הוא עכשיו בבית 
חמיו. אברך זה משך מאד את ליבו של אותו בחור צעיר, באישיותו הקורנת 
והחביבה ובגודל התמדתו בתורה, וכך ניגש אליו ובקשו האם יוכל לקבוע 

אתו מדי פעם זמן לימוד משותף, כמובן האברך הסכים על אתר. 
וכך באחת הפעמים הגיע הבחור ללמוד עם האברך, וכשהוא משוחח 

אתו בדברי תורה ומוסר, נעמדה חמותו של אותו אברך בפתח, בנסותה 
לרמוז לאברך על דבר חשוב אשר צריכה לומר לו, אבל האברך כאילו 

התעלם, וכך חזר על עצמו שוב מעשה זה.
למחרת נודע בבית כנסת כי אשתו של אותו אברך ילדה בת בשעה 
טובה, וזו הסיבה אשר חמותו של אותו אברך ניסתה כמה פעמים לגרום 
לו לסיים שיחתו עם אותו בחור, כי אשתו כבר הרגישה שמתקרבת עת 

הלידה, ושיבוא לעמוד לצידה.
אבל אותו אברך לא קם מיד גם כשראה את חמותו, והכל כדי שלא 
לפגוע בבחור אשר בא ללמוד אתו, וזמן זה היה חשוב לבחור מאד, הוא 
ראה את היושב מולו חלק אלוק ממעל! הוא ידע שכשהוא יבוא לעולם 
העליון הוא ישאל: האם המלכת את חברך עליך? 'המלכת' פרושו שעשיתו 
למלך! ומלך לא עוזבים באמצע שיחה, וכל אדם באשר הוא הוא אדם 

ויש לכבדו, ולהיזהר מאד מפגיעה בו.
אותו בחור שהתפעל מאד מדרגה אצילית זו, החליט 
על אתר ללכת ולמוד בישיבתו של אותו אברך, שם, אמר, 
ישתלם גם הוא במדרגות האדם עד שיגיע לדרגה כזו - 

שכבוד האדם יהיה בעינו ככבוד המלך!
וכך עלה והתעלה אותו בחור, ולימים נודע שמו בישראל 
'מרן המשגיח ר' ירוחם ממיר' וכשפרסם את ספרו 'יסודי 
הדעת' כתב בהקדמה סיפור זה, כדי להכיר טובה לאותו 
אברך שפתח את עינו לראות ערך וגודל האדם, שזה יסוד 

לכל דרגה של האדם כמו שנבאר בהמשך.
זהו ר' ירוחם אשר אמר ש"ויקם אברהם" היינו שקם 

והוריד אבלותו, לפני שהולך לדבר עם בני אדם ומפני כבודם.

•••
סיפור נפלא על שנים מגדולי ישראל, שמראה לנו מה זה תחבולה שלא 

לפגוע בשני: 
בהזדמנות מסויימת, לאחר כנס כלשהו, הזדמן למרנן הגאונים רבי משה 
פיינשטיין זצ"ל ורבי יעקב קמינצקי זצ"ל לצאת יחדיו, בחוץ חיכה להם 
רכב אשר נהגו הוא יהודי עשיר, ואם זאת גם ת"ח. הם החלו להתווכח 
ביניהם מי ישב ליד הנהג? מסתמא חושבים אתם שהם רבו לא כמובן 
מי יזכה לשבת ליד הנהג, אלא מי יכבד את חברו בזה. אבל גם זה היה 
תמוה בעיני המקורבים, שכמובן התמלאו תמיהה גדולה על הוויכוח 
המוזר הזה בין שני גדולי ישראל, כאילו שיותר כבוד לשבת ליד הנהג? 

ואחד מהם העלה תמיהתו בפני גדולי ישראל אלו, לדעת מה ועל מה?
וכך הם ענו לו: לשבת שנינו במושב האחורי לא רצינו, שאז תהיה לנהג 
הרגשה שהוא משמש כעגלון שלנו ואין מכבודנו לשבת לידו, ולכך לא 
מן הראוי לשבת שנינו מאחורה, וא"כ חייב שמשהו יישב לידו מפני כבודו, 
ורק היה בינינו ויכוח מי יורד ראשון, כי הוא לא יכול לשבת ליד הנהג, 
כי ברגע שירד יישאר הנהג לבד במושב הקדמי, ולכן בררנו ביננו מי יורד 

שני, ואז הוחלט שהוא יישב ליד הנהג, כך תמיד ישב משהו ליד הנהג.
לא יאומן איזו דרגה של "מכובד המכבד את הבריות"! כי רק בדרגה 
כזו של מכובד, ובגלל שמכבד הבריות, אפשר להגיע לדרגה כזו של 

תחבולות בשביל לכבד את השני.
מן הראוי לקחת קצת ללבנו יסודות אלו, כדי שלפחות יהיו לנו רגשות 
כאלו, ואז נדע להיזהר בכבוד השני ונזכה בזה שנהיה גם אנו מכובדים 
בעיני עצמנו, מה שיובילנו לרום פסגת המידות, וע"י כך באמת לזכות 

לחיים טובים עם כל הסובבים אתנו באחוה ובשלום.

ר' משה פיינשטיין ור' יעקב קמינצקי
 התקרבו לרכב שבא לקחתם, ולעיני כולם

התחילו 'להתוכח' מי יזכה לשבת ליד הנהג...
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החפץ חיים לומד מוסר השכל מעשיר שהעני
הרב ישראל ליוש

ִנים..." )בראשית כ"ג, א'( ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ "ַוּיִ
ברש"י: שני חיי שרה - כולן שווין לטובה. 

שנות חייו של האדם – אומר הגרי"צ סלנט זצ"ל בספרו 'באר יוסף' – 
חלוקות ושונות זו מזו במעלתן. בצעירותו יש לו מעלות שיאבדו ממנו 

בזקנותו, כמו כח הנעורים, המרץ 
והזריזות, ואילו בזקנותו יקנה 
מעלות שלא היו לו בצעירותו, 
שהרי ניסיון החיים מקנה לאדם 
תבונה יתירה, יישוב הדעת ושכל 
להבין ולשפוט כל ענין לעומקו.

זאת כוונת רש"י באמרו שאצל 
שרה כל שנותיה היו שווין לטובה, 
לה היו את כל המעלות של כל 
תקופות החיים בכל שנות חייה. 
בצעירותה, מלבד היותה זריזה 
ובעלת מרץ לעבודת ה', גם היתה 
בה תבונה יתירה, לה זוכים כולם 
רק בגיל מבוגר יותר. ואף בזקנותה 
לא איבדה את מעלות וסגולות 
הגיל הצעיר, ולכן כל שנותיה 
היו שווין לטובה, היינו עם כל 

המעלות של כל הגילאים.
מהספורים הבאים נלמד כי על האדם לעמול על מידותיו מגיל נערות ועד 
זקנה, ובכך לשמור על קנייניו אשר קנה בעמל כל ימי חייו. אל לו לאדם 
לסמוך על עצמו בימי זקנותו ולנטוש את עמלו, כי בכך עלול הוא לאבד אף 

את אשר השיג.

•••
אסיפת רבנים מיוחדת התקיימה בבית אחד מגדולי הדור, בין המשתתפים 
היה גם משגיח ישיבת חברון, הגה"צ רבי לייב חסמן זצ"ל. לאחר שהמארח 
אמר את דעתו, הוא הוסיף ואמר: "הביטו... אין כאן שאלה של כבוד... וכי 
אדם זקן לאחר גיל השבעים עוד ירצה בכבוד?!". מיד קם המשגיח הגרי"ל 
זצ"ל ואמר בתקיפות: "ואני אומר לכם כי המתאווה לכבוד קודם שהגיע 
לגיל שבעים בגבול וחשבון, הרי לאחר גיל השבעים יתאווה לכבוד בלא 

קיצבה ובלא חשבון"...

•••
תלמיד חכם זקן, שבע ימים ועוור בא לפני הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
זצ"ל, כאשר כיהן כרבה של סלוצק, ובידו שני חיבורים מחידושיו, הוא הראה 

לו קטע מהחידושים, ואמר לו שזהו החידוש האחרון בחייו.
"מדוע אתה מדבר כך?", שאל אותו רבי איסר זלמן. "אספר לכבוד הרב 
את קורותיי", ענה לו הזקן והחל לספר: "לפני זמן מה נחלשה ראייתי אט 
אט עד שהיא ניטלה ממני לגמרי, נגשתי לרופא עיניים מומחה, ולאחר שבדק 
אותי אמר לי: 'אין כל פלא בכך שאינך רואה כעת, יותר אני מתפלא כיצד 
ראית עד עתה, לפי מצב הבדיקות שערכתי בעיניך, היה עליך להפסיק לראות 

כבר לפני עשר שנים!'.
"עניתי לרופא" - ממשיך הזקן לספר – "העובדה שראיתי עד עכשיו היתה 
בזכות התורה, כי למרות זקנותי וחולשתי עמלתי בתורה בכל כוחי, והמשכתי 
לעיין בספרים, להקשות ולתרץ ולחדש ואף להעלות את הדברים על הכתב, 
אך לאחרונה עלה בדעתי שמדוע עלי להתאמץ כל כך בעת זקנותי, להמשיך 
ולעיין בספרים, הרי עשרות שנים אני עושה כך בעמל רב וביגיעה עצומה, 
עתה לעת זקנותי אנוח מעט מהעמל, ואשנן בעל פה משניות וגמרות שאני 
זוכר, ובכך לא אתאמץ מעבר לכוחותיי, ומשקיבלתי החלטה זו" – סיים הזקן 

לספר לרופא– "נסתלק ממני מאור עיניי".
"רואה אני" - אמר הזקן לרבי איסר זלמן – "כי הנס שעשה עמי הקב"ה 
ושמר על מאור עיניי, היה בזכות עמל התורה שעמלתי למרות חולשתי, אולם 
מהרגע שהפסקתי לעמול והחלטתי שלא לאמץ את עיניי, לא הייתי ראוי 

עוד לנס הזה, ולכן זה החידוש האחרון שחידשתי".

•••
כאשר בא הגאון רבי ראובן כץ זצ"ל, להיפרד ממרן החפץ חיים זצ"ל בדרכו 
לאמריקה לטובת הישיבה, סיפר לו החפץ חיים כי בחורף האחרון בא אליו 
יהודי בלבוש עני, מדוכא היה האיש ופניו עצובות, "רבי, האינך מכירני?" - 
תמה האיש כשדמעות בעיניו – "הלא אני מר רוזנבוים, הגביר הידוע ממוסקבה, 
2000 רובל לשנה, והסכמתי לתת  שדרשת ממני פעם לתמוך בישיבה בסך 
רק 200 רובל בשנה, אז" – המשיך היהודי – "לא השכלתי להיענות לבקשתך, 
עתה כאשר אני כבר מבין את טעותי, אין בידי היכולת כי הבולשביקים גזלו 

ממני את כל אשר לי".
"נוסע אתה לאמריקה לטובת הישיבה" – סיים החפץ חיים את דבריו – 
"אמור להם שבימי הנעורים כשישנם הכוחות - חסר השכל ללמוד ולתמוך 
בתורה, ואילו לעת זקנה, משנחונים במעט שכל, שוב חסרים הכוחות לכך...".

 "הנס שעשה עמי הקב"ה ושמר על מאור עיניי, היה בזכות
 עמל התורה שעמלתי למרות חולשתי, אולם מהרגע שהפסקתי

לעמול והחלטתי שלא לאמץ את עיניי, לא הייתי ראוי עוד לנס הזה"

הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!
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 לאחר שעה נוספת של ישיבה מורטת עצבים, הבנתי שעלי לעזוב את המטוס, פניתי לדייל,
שהודיע "אני מאוד מצטער, אבל לא נוכל לעזור לך''

מייקל סיים את האסיפה בשיקגו ביום ששי, והגיע לשדה התעופה 
כדי לחזור לביתו בניו-יורק. הטיסה הייתה אמורה להימשך כשעה 
וחצי, והותירה לו זמן להגיע לביתו ולהספיק את הכנותיו לשבת. 
הטיסה איחרה בחצי שעה, אבל מייקל שמר על קור רוחו. הוא הביא 
בחשבון עיכוב כזה. המטוס החל לנוע והתקרב למסלול ההמראה, ואז 
נעצר. מייקל שיער שהמטוס ממתין לתורו להמריא, ועדיין לא נלחץ 

מהעיכוב הנוסף.
וניסה ללמוד. הנוסעים מסביב החלו לאבד את  הוא פתח ספר 
סבלנותם ולרטון. ריכוזו בלימוד נחלש. לפתע שם לב לכך שהמטוס 

עומד במקומו למעלה משעה! 
קולו של קברניט המטוס נשמע: 
"נוסעים נכבדים. אנו מתנצלים 
על האיחור בהמראה, אבל הדבר 
אינו תלוי בנו. מטוסו של נשיא 
ארצות הברית צפוי לנחות כעת, 
ועד שהנשיא לא יעזוב עם פמלייתו 
את שדה התעופה, אסור לשום 
מטוס אחר להמריא או לנחות".
מייקל הנדהם נשא את עיניו 
מספרו, וראה אנשי ביטחון פרוסים 
בכל שדה התעופה. נוסעים רבים 
דאגו לפגישות שאליהן יאחרו 
ולטיסות המשך שאותן יפספסו, 
ואילו מייקל, יהודי שומר מצוות, 

דמיין איך הוא יורד מהמטוס בניו-יורק ללא המטען שלו, ומבלה את 
כל השבת בשדה התעופה.

לאחר שעה נוספת של ישיבה מורטת עצבים, הבין שעליו לעזוב את 
המטוס ולהישאר אצל ידיד משיקגו. הוא פנה לדייל וביקש לצאת. 
הלה הבין למצוקתו, אבל אמר בהחלטיות: "אני מאוד מצטער, אבל 
לא נוכל לעזור לך. אסור לאף אחד לעזוב את המטוס, גם לא לאיש 
צוות". מייקל חזר למקומו והתפלל: "ריבונו של עולם. אם תעזור לי 
לא לחלל שבת הפעם, אני מתחייב לא לנסוע לעולם ביום ששי למרחק 

של יותר משעה מביתי, וגם זאת רק לפני חצות היום!".
הנוסעים השלימו עם המצב. אנשים טיילו במעברים, ושוחחו כדי 
להעביר את הזמן בנעימים. מייקל עשה חשבון שגם אם המטוס ימריא 
כעת, הוא לא יספיק להגיע לביתו לפני כניסת שבת. אז החליט להישאר 
בשיקגו ויהי מה. הוא הרהר בדברי הדייל- 'אסור לאף אחד לעזוב את 
המטוס'. 'ואם יש למישהו התקף לב?!', חשב בלבו, ואז הבזיק במוחו 
רעיון נועז. הוא הניח את תיק המסמכים שלו בין רגליו והחל לזוע 

ולגנוח במקומו. האיש שלידו נבהל והזעיק מיד את הדייל.
"מה קרה, אדוני?" שאל הדייל בדאגה.

"יש לי לחץ בחזה", גנח כשהוא לופת את חזהו, "הזרוע השמאלית 
כואבת מאוד...".

מיד נשמעה הודעה ברמקול: "אם יש רופא במטוס, הוא מתבקש 
להגיע בדחיפות לדייל!".

לפני שמייקל הספיק לגנוח שוב, ראה אשה שרכנה מעליו, הוציאה 
סטטוסקופ והאזינה להלמות לבו. היא הכריזה: "יש לו התקף לב!". 
נשמתו של מייקל כמעט פרחה. האם ההצגה הפכה למציאות? הרופאה 
החלה לחלק הוראות: "הוא חייב להגיע מיד לבית חולים! תביאו לכאן 

אלונקה או כיסא גלגלים!"
מייקל מצא את עצמו תוך מספר דקות על כיסא גלגלים, מנסה לגנוח 

מדי פעם וללפות את חזהו.
"אני לא יכולה לשלוח אותו לבד", 
אמרה הרופאה לדייל. כאשר ניסה 
לסרב, אמרה: "האם תהיה מוכן 

לקחת אחריות על חייו?!"
שני דיילים הורידו את מייקל 
והרופאה הסיעה  בכסא למטה, 
אותו במהירות לעבר הטרמינל, 
שם אמור היה לחכות לו אמבולנס. 
ברגע שנכנסו לטרמינל, מייקל 
התיישר על כסאו, העיף את השמיכה 

מעליו וקרא בקול: "עצרי!"
הרופאה עצרה, וכאשר מייקל 
קפץ מהכיסא החוצה, נבהלה מאוד.

"תודה רבה לך! אני מרגיש מצוין", 
אמר מייקל ונעלם...

עשר דקות לפני הדלקת נרות הגיע לביתו של חברו הנדהם ששמח 
לארחו. מייקל הספיק להגיע לביתו בניו-יורק במוצאי שבת. ביום 
ראשון סיפר מייקל את סיפורו לרבו, שמלקט סיפורי השגחה פרטית.
רק כעבור שנה התברר שהסיפור מתאים לאוסף שלו. כעבור שנה 
חזר הרב מוועידה בשיקגו והזמין את מייקל למשרדו. הוא סיפר לו 
כי בין ההרצאות הצטרף לקבוצת אנשים שהקשיבו לאשה דתייה, 
שהייתה באמצע סיפורה: "... הייתי היסטרית. ידעתי שלא אגיע לניו-
יורק לפני שבת. והם לא יתנו לי לרדת מהמטוס בשיקגו. פתאום 
שמעתי ברמקול שמחפשים רופא. חשבתי לעצמי, הנה, אולי נתקעתי 
משמיים במטוס הזה כדי להציל חיים?! בדקתי את האיש, יהודי לבוש 
מגבעת בשנות החמישים לחייו, וראיתי שהוא מעמיד פנים... פתאום 
הבנתי שזו ההזדמנות שעליה התפללתי! הכרזתי שיש לו התקף לב, 
וראיתי שהוא החוויר. חשבתי שאולי גרמתי לו כעת להתקף אמיתי... 
עמדתי בתוקף על כך שאלווה אותו, ואף אחד לא העז לחסום את 
דרכנו החוצה. כשהגענו במהירות לטרמינל הוא ציווה עלי לעצור, וזה 
מאוד התאים לי. לא רציתי להגיע עם אדם בריא לבית החולים. הוא 
ברח בדלת אחת ואני יצאתי בשנייה... מאז אני לא יוצאת מהעיר אף 

פעם בימי ששי...".
)המודיע(

 כמה שעות לפני שבת, הודיע קברניט המטוס כי מטוסו
 של נשיא ארצות הברית צפוי לנחות, ועד שהוא לא יעזוב
עם פמלייתו, אסור לשום מטוס אחר להמריא או לנחות

להשתתפות וקבלת המתנות מוקד 'אחינו' ו'דרשו': 02-5609000

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: 
מגוון רחב של כלי כסף, וכל ספרי 'דרשו' עד לשווי של 1.052 ש''ח 
ש''ח. בשווי 50.000  הגדולה  להגרלה  הגרלה  כרטיסי  קבל  ובנוסף 

להלן חלק ממגוון האפשרויות:

'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: ארגון 'אחינו' ו'

בחר לך מתנהבחר לך מתנה

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
3 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 20

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

''ח1116
1 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 052.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי
1.052 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

מתנה בשווי
508 ש''ח

מתנה בשווי
594 ש''ח

מתנה בשווי
320 ש''ח
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הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

להשתתפות וקבלת המתנות מוקד 'אחינו' ו'דרשו': 02-5609000

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: 
מגוון רחב של כלי כסף, וכל ספרי 'דרשו' עד לשווי של 1.052 ש''ח 
ש''ח. בשווי 50.000  הגדולה  להגרלה  הגרלה  כרטיסי  קבל  ובנוסף 

להלן חלק ממגוון האפשרויות:

'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: ארגון 'אחינו' ו'

בחר לך מתנהבחר לך מתנה

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
3 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 20

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

''ח1116
1 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 052.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי
1.052 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

מתנה בשווי
508 ש''ח

מתנה בשווי
594 ש''ח

מתנה בשווי
320 ש''ח
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מדוע פטירת שרה אינה נכללת בעשרת הניסיונות של אברהם? •
היכן התגלתה כוונתו הרעה של עפרון? •
מדוע לא רצה אליעזר לאכול לפני שאמר את דבריו? •
מדוע אנו מברכים את הכלות בברכתו של לבן הרשע? •

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

ָרה" )בראשית כ"ג, ב'(   בֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ ע... ַוּיָ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ "ַוּתָ
בס' קול דממה דקה )נכתב ע"י הרב אברהם יוסף וייס זצ"ל באמצעות 

186( כותב: בשנת תשכ"ח,  עיניו במשך שבע שנות אשפוזו, עמ' 
בתקופה שנמניתי על תלמידי ישיבת חכמי לובלין, וזכיתי להסתופף 
בישיבתו הרמה של מורי ורבי מרן בעל השבט הלוי שליט"א ]זצ"ל[, 
נפטרה אמו של מרן, ובדברי ההספד הביא מרן את דברי הרבינו בחיי, 
"ויבוא אברהם לספוד לשרה  שהקשה מדוע כתוב אצל אברהם 
ולבכותה", ואילו יצחק לא נאמר, היכן הוא היה, וכי הוא לא הספיד?
ותירץ הרבינו בחיי שיצחק הלך בשליחות אביו ואמו ללמוד תורה 
מפי שם ועבר, ובזה קיים את כיבוד ההורים ועל כן לא השתתף בלוויה, 
והוסיף על כך מורי ורבי שהוא ג"כ מכבד את אמו בזה שעומד בראשות 
הישיבה ומרביץ תורה לתלמידים כרצונה, על כן לא נטל חלק בהלווית 

אמו, ע"כ.
הערה מהרב יצחק קורלנסקי שליט"א: מה שהבאת שרבינו בעל 
שבט הלוי זצ"ל שלא השתתף בהלווית אמו, אין הדברים מדוייקים 
כל כך, אלא שרק בפטירתה לא היה משום שזה קרה בארץ נכר, אבל 
בהלוויה נראה שכן השתתף! וגם ציטטת רבינו בחיי. ולהלן הדברים 

על דיוקם:
הא לך ציטוט מדרשות שבט הלוי )ח"א שער שמונים ושמונה(: "קצת 
מדברי הספד שאמרתי לפני מיטתה של אמי הצ' מרת רחל הכ"מ ששבקה 

לן חיים ביום כ"ד אלול תשכ"ח.

"ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה – אחז"ל מהיכן הוא בא מהר המוריה 
הוא בא – באו לת' שבא רק לספדה ולבכותה ולא היה שם בשעת יציאת 
נשמתה הטהורה, והלא זה מן החסדים 
הכי גדולים לעמוד בשעת יציאת נשמת 
ישראל, ובפרט אצל קדושים כאלה, 
אבל טרדתו בהר המוריה הוא שעיכב 

אותו.
"וכן אני אומר שלא זכיתי לעמוד 
אצלה בשעה שמתה בעו"ה בארץ נכר 
אבל זה לזכות בעדינו שהייתי טרוד 
זה היה רצונה  והוראה אשר  בת"ת 
ושמחתה, ע"כ אבוא כהיום רק לספדה 

ולבכותה.
"ורבינו בחיי הקשה דהיאך לא הספידה 
בנה יחידה יצחק, אשר הייתה נפשו 
קשורה בנפשה של שרה אע"ה, אמנם 
חז"ל אמרו שאברהם שלח את יצחק 
אחר העקידה לבית שם ועבר ללמוד תורה. אבל לעניינו נראה כי באמת נגש 
יצחק אצל מיטתה לספדה, אבל נתגברו עליו בכיותיו וציריו כל כך, עד שאינו 
יכול להוציא אפילו מלה אחת מרוב אהבתה אליו, ועמד דומם אצל מטתה 

לכן לא הוזכר הספד יצחק כלל".

ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו" )בראשית כ"ד, ס"ז(   ּנָ "ַוּיִ
  בס' צרור המור )לרבי אברהם סבע זצ"ל ממגורשי ספרד( כותב כאן דברים 

מבהילים שקשה לנו להולמם על שרה אמנו הצדקת, וז"ל: 
דבר ידוע שהתורה אמרה 'על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו', 
וטבע הנשים הוא לשנוא הכלות, לפי שרואות כי אשר טיפחו וריבו בניהן, 
ועברו עליהן צרות רבות ורעות וביום ובלילה שינה בעיניהן אינן רואותן 
לגדלם ולהניקם בדדי בתוליהן, ומיד כשנושא אשה גם אלה תשפענה, ואז 
יפשע בנה בעת ההיא ומתייחד עם אשתו היא אשת נעורים, ואמו נהפכת לו 

לאוייבת.
וזהו אומרם ז"ל 'כשתדור זאב עם כלב תדור כלה עם חמותה', לרמוז כי 
כשיבוא משיחינו ויתקיים וגר זאב עם כבש יתקיים 'וסרה קנאת אפרים 

וקנאת כלה עם חמותה'. 
ובכאן תראה מעלת רות המואביה על כל הנשים כי דבקה בנעמי חמותה, 
אחרי היות לה לאוייבת בהיותה כלתה, ועוד שכבר מת מחלון בנה בידה, 

ואולי מעיין גורם, והיה ראוי לה 
לשנאותה יותר, ועם כל זה אהבה 

כנפשה. 
וא"כ כאן יפה אמר הכתוב 'ויקח 
את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה' 
אהבה נפשית כדין התורה, ואם שרה 
היתה בחיים- איך תוכל לראות כי 
יהיה  בנה היחיד שרצתה נפשה, 

אוהב לרבקה יותר וישכח תגמוליה ואהבתה וידבק באשתו?
לזה אמר כשראה יצחק שהיתה לו לאשה ויאהבה אהבה גמורה, לקח נחמה 
גדולה אחרי שמתה אמו, כי טוב לה המוות משתראה בעיניה יצחק בנה 
קשור ואהוב עם רבקה אשתו, ומפרד אהבתו מבנה ההוא, וינחם יצחק אחרי 

אמו, והוא כפתור ופרח, ע"כ.

מדוע בעל השבט הלוי זצ"ל לא השתתף בהלווית אמו?

 איזו נקודה מדגישה התורה בזה, שחמותה של רבקה )שרה(
לא הייתה בחיים בעת שיצחק נשא אותה?
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

 כל ההלכות הקשורות לתשלומי פיצוי עקיפים, למשל באיחור תשלום שכר עבודה, ריבית פיגורים וכדומה.
האם יש בהם משום איסור ריבית? 

מסכת מכות דף ג'
איחור משכורת לעובדים:

דנו הפוסקים בעובד שבעל הבית אחר לו את המשכורת, והעובד 
דורש תוספת כנגד האחוזים שהיה יכול להרוויח בכסף בזמן זה, 
ובגלל שבעה"ב אחר לו את המשכורת הפסיד את האחוזים האלו, 
האם אכן מגיע לו סכום זה, או שמא הדבר אסור משום ריבית, 

שנמצא דורש תוספת עבור המתנת 
החוב שהמעביד חייב לו.

והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת 
שאיחרו לה את המשכורת, ורוצים 
לתשלום  לצרף  אותה  לפצות 
חפיסת שוקולד או שי צנוע בתוספת 
ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?

מחלוקת ראשונים:
האור זרוע בבבא מציעא כתב 
שרבי אליעזר מטוך סבר שמגיע 
לפועל כנגד מה שהיה מרוויח, 
והביא ראיה  וכן סבר ראבי"ה, 
מהמשנה במכות דף ג' שעדים 

יום ונתברר  שהעידו בשקר על אחד שחייב אלף זוז לשלושים 
ששקרו, ובאמת אותו אדם חייב את הסכום של אלף זוז לעוד עשר 
שנים, מענישים אותם ומחייבים אותם לשלם, כמה ששוה לתת 
כדי לדחות את הפירעון משלושים יום לעשר שנים, והקשה שהרי 
אדם שלוה כסף אסור לו לשלם כדי לעכב את הפירעון שזוהי ריבית 
גמורה, אלא בוודאי המשנה עוסקת בחוב תשלום על שכירות פועל, 
ובזה מותר למעביד לדחות את התשלום תמורת כסף, כפי השיעור 

שיכול להרוויח, והוכיח מזה שאין איסור ריבית בשכירות פועל.
האור זרוע נחלק עליו והוכיח בראיות חזקות מפרק 'איזהו נשך' 
שנוהג איסור ריבית בחוב שמחמת שכירות, וכתב שיש ליישב את 
המשנה במעות יתומים או צדקה, שמותר להלוותם בריבית קצוצה, 
אמנם דעת כמה הראשונים שאסור להלוות כספי יתומים בריבית 
האסורה מן התורה, וכך נפסק בהלכות ריבית. ובנו מהר"ח אור 
זרוע )סי' ל"ט( השיב שיתכן שכוונת המשנה בריבית לגוי שאומדים 

כמה היה שווה לתת לגוי כדי לדחות את הפירעון.
הכרעת הבית יוסף:

הבית יוסף )סוף סי' ק"ס( הביא מתשובות מימוניות שר"א מטוך 
התיר ריבית לפועל מן המשנה במכות, ואחיו רבי אברהם אסר, 

והביא ראיה מגמ" בבבא מציעא שנוהג ריבית בשכירות, וכתב 
שהראיה ממכות תמוהה, וכתב שלכך אחיו רבי אברהם לא טרח 

להשיב על ראייתו, והדין שנוהג ריבית בשכירות כמו בהלוואה.
נראה כוונתו שהמשנה לא אומרת שמותר לשלם כדי לדחות זמן 
פירעון, רק עדים ששקרו משלמים כמה שוה לשלם כדי לדחות 

פירעון שמחיר זה הפסידו לו.
ויש להוסיף שהריטב"א במכות הקשה - 
למה מחייבים לשלם את מה שהיה מרוויח? 
הרי זה נזק בגמרא שמנעו ממנו להרוויח, 
ומי שמבטל מעותיו של חברו פטור, ותי' 
שבאמת מן הדין נחשב שהפסידו לו אלף 
זוז, שבאו לחייבו בשעה שאינו חייב, רק 
מפחיתים כמה שהיה הלווה מוכן לשלם 
לפני הזמן פירעון, אם המלווה היה מוריד 
מהחוב, לדוגמא אם חייב אלף זוז בעוד 
עשר שנים - שווה לו לשלם היום תשע 
מאות, אם המלווה מוריד לו מהחוב, יוצא 
שהפסידו לו רק מאה, לפי פירוש זה אין 

בזה ריבית בכלל וכמובן.
העולה לדינא:

להלכה הסכימו הפוסקים שנוהג איסור ריבית בחוב של שכירות, 
לכן אסור להוסיף לעובד על שכרו תמורת עיכוב המעות, כאשר 
מפרש שזה עבור איחור התשלום, וכן אסור להוסיף למטפלת שי 
ולפרש שזה עבור המתנת המעות, וכשלא מפרש ומוסיף דבר מועט 

נחלקו הפוסקים ויש להחמיר, ואם זקף את החוב במלווה אסור.
ריבית פיגורים בהפרשת פנסיה:

בענין זה חשוב לדעת שאם המעביד מאחר את הפרשת הפנסיה 
לעובד, החוק מחייב אותו להוסיף ריבית פיגורים, כפי מה שכספו 
היה יכול להרוויח, ולפי האמור הדבר אסור משום ריבית, לכן כל 
מעסיק בתלוש שכר שמפרישים עבורו פנסיה, צריך לחתום היתר 
עיסקא עם העובדים כדי להימנע מריבית בתשלום הפיגורים לפנסיה, 
והדבר נוגע גם למרביצי תורה בישיבות ומחנכים ומורות שלא 

יכשלו ח"ו בריבית.
אם אין היתר עיסקא יש עצה שהעובד יחתום על דף שמוותר על 
התשלום של הפיגורים, ואם בכל זאת יפריש המעסיק ]כיון שמחויב 
ע"פ החוק[ מתחייב להחזירו, ובכך לא יכשל באיסור ריבית ח"ו, 

כל זה נוגע גם כאשר הפנסיה במסלול כשר.

 והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת שאיחרו לה את המשכורת,
 ורוצים לפצות אותה לצרף לתשלום חפיסת שוקולד

או שי צנוע בתוספת ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

האם מותר להאכיל ילד לפני קידוש?
 באיזה מנָין אין אומרים ברכת 'מֵעין שבע'?

האם אומרים 'במה מדליקין' בשבת חנוכה? 
'ויכולו' וברכת 'מֵעין שבע'

אמירת 'ויכולו' לאחר תפילת ערבית של ליל שבת, נחשבת כעין 'עדות' על מעשה בראשית; ולכן, בהתאם לדיני עדות, • 
יש לאומרה בעמידה. וכן ראוי לאומרה יחד עם הציבור.

לאחר תפילת ערבית של ליל שבת, אומר הש"ץ ברכת 'מֵעין שבע'. ומנהג חלק מבני אשכנז, שגם הציבור אומר חלק • 
מהברכה, הנקרא 'מגן אבות', ואחר כך שב הש"ץ ואומרו.

ברכת 'מֵעין שבע' אינה נאמרת אלא במנָין קבוע. ובירושלים, יש שנוהגים לומר ברכת מעין שבע אף במנין שאינו • 
קבוע.

אמירת 'במה מדליקין'
הנרות, •  הדלקת  מעניְיני  בו  בכניסת השבת, משום שמדובר  מדליקין'  'במה  פרק  לומר  עולם  מימות  ישראל  מנהג 

ונזכרים בו שלושת הדברים שצריך אדם להזהיר עליהם בביתו לקראת שבת. 
בדורות האחרונים •  והמנהג  ערבית של שבת.  'במה מדליקין' לאחר תפילת  לומר את פרק  היה המנהג  בימי קדם 

לאומרו לפני תפילת ערבית. ובקהילות רבות נוהגים שלא לאומרו כלל.
אין אומרים פרק 'במה מדליקין' בשבת חול המועד, ביום טוב שחל להיות בערב שבת, וכשחל יום טוב בשבת. ומנהג • 

בני ספרד שלא לאומרו גם בשבת חנוכה.

טעויות בתפילת שבת
מי שטעה בשבת והחל בתפילת שמונה עשרה של חול, ונזכר באמצע תפילתו, יסיים את הברכה שעומד בּה, וישוב • 

ויאמר מתחילת הברכה האמצעית של שבת. 
מי שהחל – בשבת – מתוך שיגרת לשונו לומר את ברכת 'אתה חונן', ואמר רק את המילה 'אתה' ואז נזכר שאין זה יום • 

חול – יסיים את הברכה בהתאם לתפילה של שבת ויום טוב.
חכמינו ז"ל אמרו שאסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת, דהיינו שאסור לבקש בקשות פרטיות בנוסף על מה שתיקנו • 

להתפלל בשבת. ונחלקו הפוסקים אם בכלל זה גם בקשות על עניינים רוחניים.

מהלכות קידוש
מצוה לקדש מיד לאחר תפילת ערבית, כדי להסמיך את הקידוש ככל האפשר לכניסת השבת. ומי שאינו רעב, רשאי • 

להמתין עד שיתאֶוה לאכול, כיון שבאופן זה מתקיימת מצַות סעודת שבת בהידור.
לדעת ראשונים רבים, מצות קידוש מדאורייתא היא בדיבור בלבד, דהיינו, אמירת דברים שיש בהם שבח השבת • 

ת.  וקדושתה; וחכמים תיקנו לאומרם בנוסח מסוים של ברכה 'על הכוס', דהיינו כשלפניו כוס של יין, ובדיעבד, על הּפַ
ולדעת ראשונים רבים אחרים, אף מדאורייתא אין יוצאים ידי חובה אלא בקידוש שעל היין, או על הפת.

מנהג קדום מימי חכמינו ז"ל לקדש בבית הכנסת עבור האורחים האוכלים ושותים בבית הכנסת ואין להם יין משל • 
עצמם. ובימי הגאונים כבר פסקו האורחים מלאכול בבית הכנסת, ואף על פי כן תיקנו הגאונים להמשיך במנהג זה. 
בקהילות רבות נהגו כן עד קרוב לזמננו, אולם כיום, בכל המקומות אין מקדשים בבית הכנסת, למֵעט קהילות בודדות 

שעדיין נוהגות כן.
קטן, אף כשהגיע לגיל 'חינוך', רשאי לאכול לפני קידוש, הן בשבת בבוקר והן בליל שבת; וכן רשאי לאכול בכל ימות • 

השבוע לפני תפילת שחרית. ומותר גם להאכילו.
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והבינו שהרבי החליט ללבוש , הרבי

בשבת בגדי לבן כמנהג תלמידי 
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אמר . בדרך וראה חשכה גדולה בעולם

בוא נראה מה מבקש , אלעזר' לבנו ר

, הלכו ופגשו מלאך, ה לעשות בעולם"הקב

אמר . ושלושים להבות של אש יצאו מפיו

? מה אתה הולך לעשות, לו רבי שמעון

אני הולך להחריב את , אמר המלאך

אמר . קים בדורצדי30כיון שאין , העולם

מבקש אני ממך שתלך , לו רבי שמעון

בר יוחאי , ה ותאמר לו"ותעמוד לפני הקב

הלך המלאך ואמר לפני . יש בעולם

גלוי וידוע לפניך מה שאמר לי , ה"הקב

ה לך והחרב את "אמר לו הקב, ש"ר

הלך , העולם ואל תשמע לדברי בר יוחאי

כשראה רבי , המלאך להחריב את העולם

אם אין אתה : אמר לו, מלאךשמעון את ה

מסתלק מכאן גוזרנו עליך שלא תעלה עוד 

עכשיו עלה לרקיע ואמור לפני . השמימה

אם אין שלושים צדיקים יעמוד , ה"הקב

ואם אין , העולם בזכות עשרים צדיקים

עשרים צדיקים יעמוד העולם בזכות 

וזה , או בזכות שנים או בזכות אחד, עשרה

אשרך רבי יצאה בת קול ואמרה . אני

.ה גוזר גזירה ואתה מבטלה"שמעון שהקב
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המראה המופלא

אור "ה, א"שנה אחת בחודש טבת חלם רבנו חיים בן עטר זיעב

ובחלומו הוא רואה כי גזירה חמורה , חלום, הקדוש" החיים

, בכה רבנו. נגזרה על בני ישראל הדרים באחת ממדינות הים

באותה מדינה ,הוצם ימים רבים לביטול הגזרה המרהתפלל

יום אחד עלתה ,מלך אדיר שהיה בקי בחכמת המזלותהתגורר

שעה ובאותו מזל שנולד באותהאדםבמחשבתו לבדוק אם יש 

לאחר שבדק באצטגנינות גילה כי ישנו אדם כזה והוא ,כמוהו

.הדר בעיר פאס שבמרוקו, רבי חיים בן משה ממשפחת בן עטר

, אותו מלך השתומם על כך שבן גילו ומזלו יהיה דווקא יהודי

קרא לכל . והחליט לנסוע לפאס על מנת להכיר את בן מזלו

טת להשתלם במדעי המלוכה החליעל מנשריו והודיע להם כי 

ולאחר מכן ישוב , לצאת למסע בן חודשיים בממלכות השכנות

.ימלא את מקומוהמשנה למלךובינתיים , אל כס ממלכתו

, החליף את בגדי מלכותו לבגדים פשוטים, כאשר אמר כן עשה

. מרכבה רתומה לשני סוסים ויצא לדרכו, לקח עימו עבד אחד

לעיר פאס ושם חיפש ומצא את לאחר מסע בן כמה ימים הגיע 

ולשאלת , רבנו עצמו שהה אותה עת מחוץ לבית. ביתו של רבנו

המתין המלך ,המלך השיבה הרבנית כי ישוב לאחר חצות היום

האמנם בן –בביתו של רבנו כשהוא מתבונן סביבו בתימהון 

!?מזלו חי בעוני שכזה

ים חצות היום נכנם אל הבית אדם עני הלבוש בבגדלקראת 

אדוני "ומרו ובראותו את אורחו השתחווה אפיים בא, דלים

שאל האורח " ?מדוע תקראני מלך"–" 'בוא ברוך ה, המלך

, ורבנו השיבו כי לכל אדם מתלווה מלאך לשומרו, בפליאה

כבודו ולפי מדרגתו של אותו שר של מעלה המתלווה אל "

אל פנה רבנו –" ועתה ספר לי","הבנתי כי מלך הוא, לשומרו

שראה , והמלך השיבו"?מדוע טרחת לבוא אלי מארצך"רחו או

אך ",ומזלו הוא ולפיכך הסתקרן להכירובאצטגנינות שבן גילו

" ?מדוע חי אתה בעוני מחפיר שכזה", המשיך המלך, "פלא בעיני

כאשר צחק המלך " ךגדול אני מהמל"ואילו רבנו השיב בפשטות 

הוציא רבנו , רבנוכשהוא מחווה על העוני והדלות בו שרוי

."הבה ונתבונן בתוכה"מראה ואמר למלך 

ורבנו , הביט המלך במראה והנה מפת העולם לנגד עיניו

אם אתבונן ",שואלו אם יוכל למצוא במפה את ארץ מלכותו

אך רבנו הורה לו להסב את , השיב המלך, "דקה קצרה אמצאנה

אשר הסב והנה כ,הקיר ואחר כך להתבונן במראה שובפניו אל

עתה יסב ",את פניו מהקיר והנה במראה רק מדינת מלכותו

,"המלך את פניו שנית ואראהו את עיר המלוכה בפרוטרוט

, המלך עשה כדבר רבנו ואז נגלה לנגד עיניו ארמונו המפואר

המשנה למלך ,ד עיניונגעיון והנה מחזה מבעית להתבונן ביתר

הם תכנית כיצד עם ופורט באוזני, יושב בחברת גדולי המלוכה

, ירעילו את המלך וייתנו בראשו את כתר המלכות, שובו

כשהמשנה למלך מבטיח יקר וגדולה מיוחדים לכל המצטרפים 

האומנם כך ", המלך נבעת והתבונן ברבנו אחוז פלצות,לקשר

" םיאור החי"ה" ?האוכל לעשות דבר מה? מתרחש כעת בארמוני

לכוון אל ראשו , שכמוהורה למלך לאחוז את הרובה שעל 'הק

עשה ,של המשנה למלך הנראה במראה שעל הקיר ולירות בו

כשרבי המלוכה , ומשנהו נפל ארצה, כדברי רבנוהמלך

מבוהלים וחרדים שלחו , מתבוננים בתימהון הכיצד אירע הדבר

ולהיוועץ , בבהילות את אחד המשרתים לקרוא לכומר הארמון

,נרקמה תכנית שטניתראה זאת הכומר ובמוחו,בו מה לעשות

, עתה נטמין את גופת המשנה באחד ממרתפי הארמון"

וכשהמלך ישוב נציג לפניו שני עדים שיספרו לו כי ראהו את 

."ומאז לא שב, משנהו נכנס לרחוב היהודים

מראה היא את , שבה המראה למלאכתה הקבועהפתעלו

ורק חור הירי שבוצע דרכה מקודם , המלך ורבנו העומדים בחדר

,מעיד על המחזה המופלא שנראה דרכה בדקות האחרונות

, המלך רשם לעצמו את השעה המדויקת בה אירעו הדברים

אזי בשובו אל , והבטיח לרבנו כי אם אכן קרו הדברים במציאות

. וולאחר מכן קם ונסע לבית,לקיים משפט צדקארצו יראה 

המשנה למלך , כאשר ראה כן היהנוכח לדעת , בשובו לארצו

ובמהרה התייצבה בפניו משלחת של שרים ונכבדי , נעדר

המשנה ,המלוכה ובראשם הכומר כשבפי הכל סיפור אחיד

ועתה יש לגרש את , למלך נכנס לרחוב היהודים ומאז לא שב

הביע המלך "אכן כך",ויפה שעה אחת קודםכל יהודי הממלכה 

כראוי במדינה מתוקנת יש לערוך משפט , אולם", את הסכמתו

קטגור וסנגור ואם אכן ישתכנעו , לזמן חבר שופטים, מסודר

או אז , השופטים כי היהודים הם ששלחו יד במשנה למלך

."יגורשו מארצי לבלתי השאיר כאן בארץ ולו אחד מהם

ים נשלח בבהילות אל בית רבנו לזמנו לשמש שליח קל רגלי

ובינתיים קרא המלך בסתר לאחר , כסנגור ליהודי הממלכה

תחילה ,מהנוכחים בעצת המשנה למלך לברר אצלו את שאירע

אבל המלך לא הניחו לנפשו , דבק הלה בעלילה שרקם הכומר

וזו כמובן –ובאיומים קשים הוציא מפיו את האמת לאמיתה 

חלפו מספר .ות המחזה שראה בבית רבניא אתאמה להפל

הגיע לארמון המלוכה ושוכן ' הק" אור החיים"השבועות ורבנו 

ת ואילו המלך זימן את חבר השופטים וקבע א, בו אחר כבוד

כאשר לפני כן תיערך ,הדיון הראשון למחרת בצהרי היום

סעודה גדולה כדי שחבר השופטים יוכל לעשות את מלאכתו 

.בצלילות הדעת



חושבני כי ", בעיצומה של הסעודה פנה רבנו אל המלך

ות משובח ראוי שהמלך יצווה להביא ממרתפיו יין מלכ

אך ", הסכים המלך, "אמנם כך"". שבכוחו לפתוח את הלב

במרתפי הארמון ישנם עשרות סוגי יין שכל אחד משובח 

יין לבן,זה מתוק יותר ובחבית הסמוכה יין עדין,מרעהו

הבה נרד כולנו ,לצד יין אדום בטעמים וניחוחות שונים

למרתפי הארמון וכל אחד מהנוכחים ייבחר לעצמו את 

."היין הטוב ביותר שימצא לנכון

וגדוד משרתים וירדו כולם , השרים, קמו אפוא המלך

ברם לפתע צץ הכומר בראש ,אל מרתפי הארמון

הנמצאות כי למיטב ידיעתו הרי שהחביות:ואמרהקבוצה 

רבנו אולם ,בצד שמאל של המרתף הן הטובות ביותר

הורה כי לדעתו יש ללכת , שירד גם כן עם כל הקבוצה

צעדה הקבוצה ,דווקא לצד ימין ואף המלך הסכים עמו

מהו הריח ",לצד ימין והנה במקום שוררת צחנה קשה

ואילו הכומר , שאל המלך בפליאה מעושה" ?החריף הזה

,"לאוורר את המקום מכל הטחבכנראה שיש"משיב 

רבנו שידע היטב מה מקור הריח פנה כה וכה עד שמצא 

והמלך , הצביע רבנו" כאן",פיסת קרקע ריקה בין החביות

בתוך דקות ספורות נמצאה שם ,ציוה לחפור שם במהרה

מה . "וגופתו של המשנה למלך כשמדי המלכות עודם עלי

התייצב והכומר שוב ,שאל המלך בחרון אף" ?זה

כנראה היהודים שהרגוהו בחרו לקוברו דווקא ",להסביר

כיצד נכנסו ",אך המלך סירב לקבל את ההסברים,"כאן

הצביע על כמה –" חוששני",קרא בזעף!" ?הנה יהודים

כי ", מהשרים שישבו בסוד עצת הקשר של המשנה למלך

והחלטתם להעליל , אתם הרגתם את חברכם מרוב קנאה

אותם שרים ניסו להכחיש ,"את הדבר על היהודים

אך , ולנסות לשכנע את המלך כי לא הם שחוללו זאת

פניו עטו ארשת קשוחה והוא הודיע כי יוציא להורג את 

בלית , אם לא יודו מי עשה זאת באמת, חבר השריםכל 

כי המשנה , ברירה נאלצו אלו לגלות את האמת לאמיתה

למלך צנח מת לפתע מירייה שהגיעה ממרחקים באופן 

וכי הכומר הוא שהחליט להפוך את , בלתי מוסבר

.הפרשייה המוזרה לעלילה על ראש היהודים

ך למען על עמוד בחצר המלתלו את הכומרעד מהרה 

אכן גדול אתה "ואילו המלך הודה לרבנו , ישמעו ויראו

"…ממני

)בן איש חי(

בן דוד עבדך יבא ויגאלנו

כיצדהמלךידיעלפעםשנשאל,אחדגדולרבלמשל

לכשיבואהמשיחכי,ובהבנתכםכםבשכלאתםתופסים

יתכןכיצד,כולוהעולםכלעלמרותואתלכפותיוכל

שאינו,העולםשלטבעונגדיעמודויחידאחדשאדם

המתן,המלךאדוניהרבלוהשיב?מרותלקבלאוהב

הסכיםהמלך,תמיהתךעלתשובהלךואשיבימיםכמה

המלךלארמוןהרב הגיעימיםמספרולאחר,לבקשה

לקנותהמלךאדוניתסכיםהאם:בקשההיתהוובפי

עודאליהםובנוסף,וחזקיםגדוליםתרנגוליםשבעים

,זולבקשהנאותהמלך?ורךקטןאחדתרנגול

חדרלתוךלהכניסםהרבהורההעופותומשהובאו

ובלימזוןבלישלםיוםמשךאותםלהשאירושם,סגור

עם המלך הרבפנהקרובבולמחרתהיוםחלף.שתיה

הם,העופותעבורמזוןאחזובידיהם,התרנגוליםלחדר

ואז,מזוןגרגריפנימהוהשליכוהחדרחלוןאתפתחו

עלהתנפלומורעביםעופותעשרותומידתיכף

דחףאחדכל,העופותביןקשהמאבקונערך,הגרגרים

שלמגופותיהםזבודםנמרטונוצות,רעהואתוניקר

ניצב,זהאתזהפוצעיםהתרנגוליםבעוד,התרנגולים

להתרחקהעדיףוהוא,הצדמןוהקטןהרךהתרנגוללו

שעמדכסאשלבצלווהסתתר,טשתיהנמהמערכה

פצועיםהיוהתרנגוליםשכלאחר,החדרבפינת

שכבוהרצפהעל,בחדרשקטהשתרר,וחבולים

העזאזרק ,נוצותומרוטיכנפייםשבוריהעופות

שכלוראה,לכסאמתחתראשולהוציאהקטןהתרנגול

זזלאאחדואףונאנקיםכואביםשכבוהתרנגולים

שםאשרהחדרלמרכזהתרנגולהגיעמידואז,ממקומו

שאףבלילתיאבוןמהםלאכולוהחל,המזוןגרגריהיו

.לויפריעאחד

התרנגול,למלךהרבאמרהמלךאדוניאתהרואה

אתלסכסךהואברוךהקדושעתיד,למשיחמשולהזה

זובעדבחבירתהתכהאומהכל,בזוזוהאומותשבעים

והמומותחבולותפצועותהאומותלכשיפלוואז,דם

.אותנוויגאלאחדאדםאלאשאינוהמשיחאויב



בחסות רשת חנויות 

גל פז

מאתהתקבלה תרומה 
ו"היאברהם וואלף הרשקוביץר"הר

ו"היאריהדודח "בנו החהלרגל נישואי 
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

ה"יהודי של הקב

אחריכבר מאוחרתהשעה

לייבמשהרביק "הרה,חצות

א יושב בחדרו"זיעמסאסוב

שלקלושואורבלימודיושקוע

הספראתהאיררעועהמנורה

דפיקותנשמעולפתע.שלפניו

עומדכלוטורשיכאיכר,בדלת

קר: ואומרהדלתעלונוקשבחוץ

,נפשיחשקהחמהובמטהלי

לומה?השיכורמעיזהיאך

אחרי רגע.הצדיקהרהר?ולביתי

לזהלומהלמעשה,לעצמוחשב 

הבוראואם?ה"הקבשלבעולמו

קם?אניאסרבמדועמתרצה לו

.מטהלווהציעהדלתאתופתח

?התעלף הצדיקלמה 
רבהחייםהגאון רבי: מסופר

גדולהיה,א"פוניסל זיעשל

ועושה חסד ומעשים בתורה

בצורתבשנתאחתפעם.טובים

רביםובבתיםבעיירההרעבגדל

רבימכר,הטףלפילחםהיהלא

ביתוכליאת,חפציוכלאתחיים

,הרעביםאתופרנס,וספריו

הפמוטיםעלחסהאשתווהיתה

אותםוהטמינהעמדה,שבתשל

.למכרםיבקש לאהרבשכדי

הוציאהקונםיכתימיםכשהגיעו

,סתרםממקוםהפמוטיםאת

עלאותםהעמידהשבתובערב

חייםרבישראהיוןכ.לחןוהש

לאחר,התעלף,הפמוטיםאת

: ואמרנאנח,רוחואתשהשיבו

אפשרמישראלנפשותכמה,איי

.אלובפמוטיםלקייםהיה

)'ה(ורעמיםברקיםברכת

נתפזרוכךואחר, ורעםברקעלבירךאם)א
וראה, הענניםחזרוכךואחר, לגמריהעננים

עלהפעםעודלברךצריך, ורעםברקשוב
', בסעיף, ז"רכסימןח"אוע"שו. (והרעםהברק

)'חק"סב"ובמ
נתפזרוכךואחר, ורעםברקעלבירךאם)ב

, הנהואחדהנהאחד, הרוחידיעלהעננים
ידיעלהכלנפטראז, הרקיעמעונןועדיין

ואין, ורעםהברקעלשבירךהראשונההברכה
)שםב"מ. (מחדשולברךלחזורצריך

, ורעםברקעלבלילהאוביוםבירךאם)ג
וקם, בלילהקבעשינתלישוןהלךכךואחר

לברךיכול] השחרעלותלפניאפילו[בבוקר
הענניםנתפזרושלאפ"אע,ורעםברקעלשוב

, הירושלמיבשםשםב"מ. (מאתמוללגמרי
, השלחןקצות', הסעיף', לשער,הביתברכת
)ח"עסימן, ח"חי, א"צית"שוג"כק"סו"ססימן

ב מרחשון"שבת קודש כ

ר "ק רבי דוד שלמה מסיראקא ב"הרה
)ה"תקע-ערבי נחל (ירחמיאל 

ראש (ר דוב "ק רבי עזריאל מלובלין ב"הרה
)ט"תקע-הברזל 

ר יהושע "ק רבי ישכר דוב מבעלזא ב"הרה
)ז"תרפ(

מרחשוןג"יום ראשון כ
ר בנימין זאב "ק רבי גדליה ב"הרה

)ז"תקל-תלמיד המגיד (מזאלקאווא 
ר צבי "ל מקאסאני ב"ק רבי יהוסף סג"הרה

)ב"תרע(

ד מרחשון"יום שני כ
ר שלמה "ק רבי גדליה משה מזוויהעל ב"הרה

)י"תש(

מרחשוןה "יום שלישי כ
תורת (ו "ד אה"ק רבי רפאל הכהן אב"הרה

)ד"תקס(ר יקותיאל זיסקינד "ב) יקותיאל
ר אלעזר "ק רבי נתפלי מליזענסק ב"הרה

)ט"תקצ(
ר ישכר דוב "ק רבי מרדכי מבילגורייא ב"הרה

)י"תש(מבעלזא 

ז מרחשון"יום חמישי כ
ק רבי יעקב מפשעווארסק "הרה

)ט"תשנ(ר דוד יצחק "ב

ח מרחשון"יום שישי כ
ר "רדיטשוב בליבער הגדול מבק רבי "הרה

)א"תקל(אברהם אשכנזי 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לשבת בחוםאוכלכיצד

שישבהשניםאותןכל: מסופר

כיסאעלא"זיעחייםרביק"הרה

הקהללוסיפקבבריסקהרבנות

למאורנרובכללםביתוצרכי

הרגישואחתפעם.להסקהועצים

הרבביתשהוצאתהפרנסים

רובלק"לתעולההסקהלעצי

מרובההוצאהותמהותהו,לשנה

אמידיםאפילו?מניןכזו

יותרמוציאיםאינםשבאמידים

בדקו,לשנהרובלמחמישים

הרבבביתהעציםשדירומצאו

באיםהעירועניי,נעולאינו

עמדו.שלהםכמתוךיםלוקחו

אתומסרוהעציםדיראתונעלו

. השמששללידוהמפתח

צווה,בדברחייםרביכשהרגיש

היהושובהמנעולאתמידלהסיר

ועניילרווחהפתוחהעציםדיר

לפיומסתפקיםבאיםהעיר

רביאצלהפרנסיםבאו.צרכם

קופתאיןרבנו:תגרוקראוחיים

לכלעציםלספקמספקתהקהל

רבימשיבכןאם,שבעירהעניים

איךכי, יסיקולאבביתיאףחיים

בשעהבחוםלשבתאוכל

.בצינהקופאיםשהעניים

עיןטוב

רביק "הרהללוהיתהחנות

,שבעירבשוקא"זיעמלעלובדוד

-שכנושלשחנותווראהכשיצא

רץמיד,סגורהעדייןמתחרהו

הלא?ישןעודאתהואמראליו

.לשוקבאוכברהקונים



                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת פרשת חיי שרהחיי שרה            ||        כ"בכ"ב  חשוון חשוון תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 666633                                                                                                                                                                                    44//11            
  

  ןְ�ִנ��ִאית ְ�ֵלמ� – הָ�רָ י ַח	ֵ ת ָ�ָר�ַ 

 

 

 

  663 ִּגָּליֹון                                            ד                                                           "בס 

  ח"תשע|  הָׂשרָ י ַחּיֵ ת ָּפָרׁשַ  
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נמצא מעולה כל עוד יצחק  בבית זהחינוך 
   .אביובבית 

  

חינוך זה  -לצאת החוצה עליוכאשר אולם 
לשלוח לחיים איש  פשוטלא  רועץ.יהיה לו ל

אשר אינו יודע רוע מהו, ואינו מטיל ספק 
  של הבריות. תםבכוונ

  

לשם כך, סובבה ההשגחה העליונה את 
שרעייתו לעתיד של יצחק תהיה הדברים, 

רבקה, אשר גדלה במחיצתו של הרוע 
והספיקה להכירו וללמוד להתגונן  ,והשקר
   מפניו!

  

ק, דווקא רבקה היא אשר השלימה את יצח
תה לשמור עליו מפני הרוע יויכולה הי

  .ולהזהירו במקרה הצורך שבעולם
  

תה ילעומת זאת רבקה מעולם לא ראתה בב
י ואשר רא ,את המידות והמעלות הטובות

  לכל בעל נפש לקנותו. 
  

אשר השלים  יצחקבנקודה זו היה זה דווקא 
והעניק לה דוגמא , מעלותיה של רבקהאת 

, ליראת ה' אישית וחיה לתמימות ראויה
אמיתית ולמסירות נפש למען רצונו יתברך.     

  

אין  - בני זוג יתאימו זה לזוכדי שללמדך, 
היפך הוא ה, וזה לז צורך שיהיו דומים

עליהם להשלים זה את זו ולהיפך.  ,הנכון
ייצור את ש הוא זה - שניהםל שהצירוף 

  השלמות הנכספת.
 

כי בנות כנען היו רעות בעיני  ,מוצאים אנו
ועל כן שלח את עבדו אליעזר  ,אברהם

  .לקחת אישה לבנו יצחק מפדן ארם
  

ניחא שלא רצה אברהם צריכים להבין, ו
 ,להשתדך עם משפחה ממשפחות הכנעני

כנען ואינו רוצה להשתדך משום שהתקלל 
משום שאין ארור  ,מי שנקרא ארור עם
  דבק בברוך. ימ

  

ם עם באשר רצונו של אברהם להשתדך אול
יכולים יצד כ ,בנות משפחתו שבפדן ארם

האם זו הייתה אנו להבין שידוך שכזה? 
  מציאה גדולה כל כך?

  

שידוך מציע לנו א הלא אילו היה מאן דהו
 ,סביר היה להניח ,שכזה 'יחוס'ם ע

שהדבר היה גורם לפגיעה קשה 
   ו!נברגשותי

  

עובד העבודה  'בתואל'תו של שידוך עם ב
 -  'לבן הרמאי'ם אחותו של עהזרה? שידוך 

הרמאי המופלג הידוע לשמצה? האם זה 
  השידוך שהיה מקובל על אברהם אבינו? 

  

האם לא ניתן היה למצוא עבור יצחק שידוך 
מושלם יותר, עם נערה צנועה וחסודה 
בעלת ייחוס מניח את הדעת, אפילו אם לא 

  אברהם? תהיה ממשפחתו של
  

אמנם רבקה לא היתה שובכן נראה, 
אולם בכך דווקא מעוטרת בייחוס מלבב, 

  היתה מעלתה!
  

יצחק אבינו, גדל בביתו של אברהם עמוד 
החסד, אשר כל מעייניו להיטיב עם הבריות. 

  (בראשית כד, ד) ק"9ִי ֶאל 8ְרִצי וְֶאל מ�ַלְד5ִי 5ֵֵל6 וְָלַקְח5ָ ִא4ָה ִלְבִני ְליְִצחָ "

ח"תשע חשוון כ"ב 11/11/2017  

חיי שרהפרשת   
  מלכים א א - "והמלך דוד" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:08 17:19 17:53  

א"ת 16:25 17:16 17:49  

 חיפה 16:25 17:16 17:49

ש"ב 16:28 17:19 17:53  

  ב"הצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובלרפואת וחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע
  

 , פרנסה טובהק"שז
    איתנה ובריאות

  לאליהו ניזרי בן ימנה 
  וגלית בת מסודי

   רפואה שלמה  
  לאיידה חיה בת אסתר 

   ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

   העלון מוקדש
  לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 
 ז"ל

   העלון מוקדש
  לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה
 

  

 העלון מוקדש להצלחת  
  וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

  שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
  חיים בן בכוריומשפ' שטרית                          

  שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
  גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

  ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה
  רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

חי וב"ב        ארז מזר   רחל ברכה בת פדילה דליה
  חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

  בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 

  אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
  קסירר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילת

  אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי
  וב"ב שולמית ומרדכי חיים דויטש

  זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

  סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
  עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

  נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
  עומרי בן יהודיתאסף בן סופיה             דוד 

  מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
  טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
  שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
  אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

  זרע קודש בר קיימא   
                 גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
  רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

  נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
  דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

  רפואה שלמה       
  יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

  בריאות ואריכות ימים    - טהימנה ניזרי בת ס
  בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
  בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

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

  ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

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

תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל         
  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

  טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  בן מאיהשלו בן מזל פחימה                 אליהו 

   רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   - יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                

  בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה            

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

  יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה
    

  בברכת שבת שלום 
  שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

  חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?האם בדגים יש דין בישולי גוים

  

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

) ובספרו הליכות עולם ח"ז (עמוד קכח) הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה (חיו"ד סימן ט מקורות: דגי טונה יש בהם משום בישולי גויים.
לחן מלכים ושרים בלי ספק. ע"ש. וכ"כ ועולים על שש ,ן שהם דגים גדוליםומפני שמבשלים אותם ברותחים מבלי שיקדימו לעשנם כלל. וכיו

עבדי ח"ז (חיו"ד סימן ו  גדסי (עמוד פז). ודלא כמ"ש בשו"ת ישכיל -בספר ארחות הבית להגר"מ שטרנבוך (עמוד עה), ובספר שמירת הכשרות
כן העיד הרב אלתר מוסקוביץ חבר בכשרות כיום אין בהם בישולי גויים לדעת הספרדים.  -עדה החרדיתהין דגי טונה בהכשר בד"ץ יולענ ס"ד).

משמיה דהראש"ל בד"ץ שעל ידי העדה החרדית. הו"ד בקובץ בית הלל (כסלו תש"ס עמוד נה). ושוב ראיתי בשו"ת מעין אומר ח"ה (עמוד קפג) 
  הגר"ע יוסף שאכן הם מקפידים על בישולי גויים לדעת הספרדים.

  

מצוי במאכל "סושי"] ועולה על שולחן מלכים, יש מי שמתיר (תערובת, כגון סלמון או טונה  י"דג הנאכל כמות שהוא חי ע
לחן מלכים. וכתב המג"א אף אם נאכל חי על ידי ול שהיות והוא בגדר נאכל כמות שהוא חי, ואף עולה ע מקורות: שבישלו נכרי.כאף  וכלולא

  קא כמות שהוא. ופאלק (מילואים סימן ט). ויש מחמירים דנאכל חי הוא דו -תערובת מותר. וכן העלה בספר בישול ישראל
  
  
  
  
  

  

התורה של אגודת  יגדול "א שהיה האדמו"ר השישי לחסידות גור ונשיא מועצתה'פני מנחם' זיע(ר' פינחס מנחם אלתר זצ"ל סיפר הרה"ק 

ר' אברהם מרדכי אלתר זצ"ל הרה"ק  ,, על יהודי אחד פשוט מהעיר ווארשא, שהיה מרבה לפקוד את מעונו של אביוישראל)
שהרבי נעתר  אך הלה לא הרפה עדומפציר בו שיברכו ויבטיחו בעשירות וריבוי נכסים, והרבי לא ברכו,  "א)ה'אמרי אמת' זיע(

   שירות.לבקשותיו ובירכו בע
  

והנה, בן  .הפך להיות אחד מעשירי העיר ווארשאעד שתקיימה ברכת הרבי ועלתה קרנו של היהודי בעשירות גדולה הואכן 
הבן נקלע לתאונה , באחד הימים אירע אסון נורא, "לחופה עשרה- שמונהבן "יחיד היה לו לעשיר אשר החל להתקרב לגיל 

בתו של החייט העני והדלפון של  -על מום הוכרח לקחת שידוך בת טובים. משנעשה בנוראה ונכרתה אחת מרגליו ל"ע
  נדוניה כהוגן. ווארשא, אשר הסכים לתת לו את בתו, לאחר שהתחייב לשלם את כל הוצאות הנישואין ודמי

  

רח ממש. בהכ שנקרה לידיו שאינו הגוןבצר לו נכנס היהודי אל ה'אמרי אמת' בבכי תמרורים, על מצבו של בנו ועל השידוך 
בעשירות כי ידעתי  על כן, לא ברכתיךהנה ארבעים יום קודם יצירת הוולד הוכרז כי זהו זיווגו של בנך, " :אמר לו הרבי

אך משנתעשרת , ממון שכשתהיה מעשירי העיר לא תסכים לזווג את בנך היחיד אלא לבת גדולים או לבת עשירים ובעלי
  . "מקדמת דנא ים לישא את בתו של החייט, כפי שנגזר עליוסיבב הקב"ה שיהפוך בנך לבעל מום, וכך יסכ

  
  
  
  
  

פעם היה בבני ברק רק בית זאת לא ניתן לתאר ולשער.  -עד כמה רבותינו האמינו כי הכל מאיתו יתברך לעד ולעולמי עולמים
ר' שלמה כהן ראה  יום אחד נפתח ממש מעבר לכביש, בית דפוס מתחרה... דפוס אחד בבעלות יהודי ששמו ר' שלמה כהן.

   על הדלת... נקש, הוא ניגש לדפוס המתחרה וזאת
  

אחרי שהוא פתח, נכנס ר' שלמה לדפוס ואמר לבעל  .השיג גבולובגלל ש, לויעשה בעל הבית פחד לפתוח, מי יודע מה 
 , זה יחסוך לך נייר,וד בצורה כזאתבבדיוק כמו שלי... תשמע לי, במכונה הזאת כדאי לך לע אני רואה שיש לך מכונות"הבית: 

   .וכך הוא נתן לבעל הבית טיפים איך להצליח ."ובמכונה ההיא כדאי לך לעשות כך, כי אז זה יותר יעיל
  

ואני  ילי הרבה תבניות של דפוס, אם יהיה חסר לך, תבוא אלי יש"בטרם עזב, פנה לבעל הבית ואמר לו: הגדיל לעשות ועוד 
שהוא פתח חנות מתחרה מולך זו העובדה איך אפשר לעשות דבר כזה?! " :ובבית של ר' שלמה מאוד כעס ."אתן לך
   ".! אז עוד ללכת ולעזור לו?!ממדרגה ראשונה חוצפה

  

אדם בעולם שיכול לקחת לי שקל!.  פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה ועד ראש השנה, אין שום": ר' שלמהאמר להם 
ועכשיו כשיש מתחרה, אז בטח חצי מהלקוחות ילכו אליו ואז אצטרך לעבוד  ם,שעות ביו שמונהעד עכשיו הייתי צריך לעבוד 

ללמוד תורה,  שעות נוספות ארבעיוצא שכל יום יש לי  .ביום... וכל זה מבלי שהוא יכול לקחת לי שקל! שעות ארבערק 
שמע סיפור  (ה'חזון אי"ש')צ"ל אברהם ישעיהו קרליץ ז 'הגאון רוכש ".והכל בזכות היהודי הזה, אז לא מגיע לו הכרת הטוב?!

  וקדושה מוסיף בעולם... אשריו ואשרי דורו!". , "וכמה אור'טחוןיאמונה וב'זה, כתב עליו בספרו 
  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
'בק ֵחלֶ  -םBִָגי -ם�Aיִ י �4�ִלֵ  –��ֵאל �ֵמִ�יב ַ�ֲהָלָכה   
 

 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

םִמ4ַָמיִ ג ִז��   
 

ֹ ה ֱאמ�נָ  אַה��רֵ ת ֵמאֵ ל ֶ�ַה9  
 

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקBַָ�ת ֶהָעל�ןַהְקBַָ�ת ֶהָעל�ן  ִלְ�ֵאל�ת ַ�ֲהָלָכהִלְ�ֵאל�ת ַ�ֲהָלָכה
ֵאִלָ	ה� ַחִ	ים ֵאִלָ	ה� ַחִ	ים   ָנא ִלְפנ�ת ָלַרבָנא ִלְפנ�ת ָלַרב

  63291446329144--052052  ל'ל'ְ�טֵ ְ�טֵ   ִ�ְנָחִסיִ�ְנָחִסי

  ה רוחנית)ה רוחנית)(הנייד באישור ועד(הנייד באישור ועד

  

  , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�Kה ְ�ֵלָמהִלְרפ�Kה ְ�ֵלָמה, , ְלִע�Jי ִנְ�ַמתְלִע�Jי ִנְ�ַמת    ִנ5ָן ְלַהְקBִי� ֶאת ֶהָעל�ןִנ5ָן ְלַהְקBִי� ֶאת ֶהָעל�ן

  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר ָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר   --""וכווכוֲחָזָרה ִ�ְת��ָבה ֲחָזָרה ִ�ְת��ָבה 

  9080590805ִמ�Nד ִמ�Nד . . ְמַבֶ�ֶרת ִצ	�ןְמַבֶ�ֶרת ִצ	�ן  8383375375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה�ֶֹ�ם ַה�ֶֹ�ם , רח' , רח' ֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ןֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ן: : 9ְתֶֹבת ַהMֲַעֶרֶכת9ְתֶֹבת ַהMֲַעֶרֶכת

  

  

  eemmaaiill--�ַ �ַ   ְלַקָ�ַלת ֶהָעל�ן ִחOָםְלַקָ�ַלת ֶהָעל�ן ִחOָם

  ::ְ�ַלח ֶאת 9ְת�ְבֶתU ֶאלְ�ַלח ֶאת 9ְת�ְבֶתU ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  
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בעיירה רויג שבמערב  )1906(סוף  זתרס"ה'ו' בטבת  -בנולד  - זצ"ליעקב לייזר  הרב

לאחר הגיעו למצוות נסע ללמוד בישיבה בדוקלה, ולאחר מכן למד אצל  .(כיום פולין)גליציה 
תר"צ ה'בהק. בשנת האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המו (חנֶה)אלחנן  'ר
לאחר אירוסיו התמנה  )1931(א ”תרצה'התארס ונישא לאחר כחמש שנים. בשנת ) 1930(

   מעט לאחר נישואיו. )1936( עד שנת ה'תרצ"ושם כיהן  מערב גליציה),ב(לרב ביאשליסק 
  

למד עם תלמידים מסכתות שלימות שם . עם חתנו במלחמת העולם השנייה נשלח לסיביר
כששב לאחר המלחמה  כל זאת בלי שיהיה לפניו שום ספר.וע "רחבים משוס וחלקים נ"בש

שם פסק הלכות לניצולי  ,התגורר בברסלויאת כל משפחת אביו הי"ד  'איבד'לאחר שלפולין 
תש"ט ה'חצי שנה עבר לקרקוב שבה שהה חמיו. בשנת כ. לאחר בענייני עגונותכן ו השואה

לאחר פטירת חמיו  עברו לאנטוורפן שבבלגיה. תשי"זה'עבר עם חמיו לפריז ובשנת  )1949(
והיה  לממלא מקומו כאדמו"ררבינו התמנה  )1976( תשל"זם של שנת ה'יביום הכיפור

  האדמו"ר השני מפשווארסק. 
  

ס ופוסקים, ספרי ”גאון עצום בכל מכמני התורה, בשענוותן מופלא. נהג להסתיר את עצמו. 
שעו למעלה מדרך הטבע. ורבים פנו אליו ונ אהב כל יהודי באשר הוא. חסידות ויראה.

ף ונחלש רבינו ביותר, אולם גם בתקופה קשה זו שהיה אפלחייו שנים האחרונות הבשבע 
וקיבל את הקהל בחדרו המיוחד, ורבים נוושעו  'ע המשיך בעבודתו הק"ייסורים ומכאובים ל

ק ר' צבי הירש הרה"על  הרבה דיברבתקופת חייו האחרונה לפני הסתלקותו  מברכותיו.
  נפטר היתה ג' ימים לפני הילולת הרה"ק מרימנוב.  מרימנוב זיע"א, ופלא שהסתלקותו

 אציונו בפיט )בלגיה(אנטוורפן שנים. נפטר ב 92-. חי כ)1998(ט תשנ"ה'ון וחש-מרכ"ז ב- ב
  המשיך דרכו באדמו"רות. לייבוש לייזרבנו, ר'  (הולנד).

  

לייביש  'ר סבא: .לימוד התורה)בהיה ידוע בהתמדה מופלאה  .חסיד שינאווא(דוד יצחק ר'  אביו:
משה  'בת ר(מרת אלטע בינא  אשתו: .)ד”קאלב הימחיים  'בת ר(מרת פסיל תרצה  :אמו. ד"הי

האלברשטם  (חנֶה)ר' אלחנן  מרבותיו:). איציק'להידוע כר'  מפשווארסקגווירצמאן יצחק 
  ר' אפרים דוד הלברשטאם מיאשליסק,  ,(אב"ד קאליש, היה רבו המובהק)מקאלשיץ הי"ד 

ס ”רבה של דוקלה ומח(מאן עדוד צבי זר'  ,)ק קראס”שמואל אבד 'רן ב( ד”יצחק זאב פירר הי 'ר

, )ממלא מקומו באדמו"רות(לייבוש לייזר ר'  ילדיו: .דוד טוולי 'ר, )על ספר החינוך 'מנחת סולת'
 'לר (נישאהחנה , מרת )אנטוורפן –נקא ברוך כהנא, האדמו"ר מספי 'לר(נישאה מרת רחל טוביא 

י"ג •דרשות  -כתבי קודש• קונטרס חידושי תורה - זכות אבות• :ספריומ ).משה אהרן רייך
  סיפורים.  - אורות

שלאחר נישואיהם אל רבינו, אחת השאלות  אשר היו נכנסים חתנים ואברכים צעירים בתקופהכ

  רבי מאיר בעל ם את קופת הצדקה שלכתלבי תםהאם כבר הכנס" הייתה: ששאל אותם הראשונות
 

  

  
  
  
  
  
  

    
      

     
     
      

  
      

  
  
  

      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

דובר אנגלית  ן שלא היהובאנטוורפן ורצה לנסוע לארה"ב, ברם כיו אחת אדם אחד ששהה פעםין זה מסופר מעשה פלא, ביובענ .?"הנס
צריך לשמש כמתרגם לא  אולם לדאבונו אדם זה שהיה .הויזהאת אנגלית שיסייע לו לסדר  לקח עמו לקונסול של אמריקה אדם דובר

משהו כנראה ין, ימדבר לענ אם המתרגם לאונסול שכנראה , ועל כן החליט הקכנדרש על שאלותיו היה פיקח גדול ולא השיב לקונסול
  לתת את הויזה. פה לא כהוגן, ועל כן סירב

 

אולי  ,לפנות לרבי שלי. עליך מה יכול אני לעזור לך? יש לי רק עצה עבורך"וכי רבינו: לו  לרבינו וסיפר לו את כל הדברים, ענההאיש הלך 
דע לך, שכל הכסף שיש : ", והוסיף ואמר"הרבי שלי הוא רבי מאיר בעל הנס"שיב רבינו: ה", מיהו הרבי?" :שאל האיש ".הוא יעזור לך

שלמחרת ה רבינו ו, ציועבור רבי מאיר בעל הנס הלאחר שנתן הנ"ל סכום מסויים לצדק ."בעל הנס לי כאן אני נותן בשביל רבי מאיר
טעם להגיע כה לכאורה ולא היה  רק משעה עשרמתקיימת קהל כי קבלת שידע  ולמרות, ילך לקונסול בשעה שמונה בבוקר

מה בא אחד הפקידים ושאל בשם הקונסול:  כעבור זמן .וחיכה בחדר ההמתנההיעודה והגיע לשם בשעה  רבינואת ציווי , שמר מוקדם
  ".שהיה כאן אתמול?פלוני אדם בשם  האם נמצא כאן"
 

 קיבל תיכף את הויזהלהפתעתו העצומה יסוהו לחדר הקונסול והכנ מיד ".אני הוא שהייתי כאן אתמוללשמע השאלה ענה הנ"ל: "
. הוא הדור פנים זקן אחד יאליהגיע בחלומי, בלילה להסביר מדוע שינה את דעתו: "אתמול קונסול המיוחלת. השתוממות פניו גרמה ל

נתתי  ולכן '?כשורהא ענה היום, האם הוא אשם בגלל שהמתרגם ל מדוע סירבת לתת ויזה לאיש זה שהיה אצלך'ואמר: פנה אליי 
אמר  .היה לושהשתלשלות הדברים ואת המופת הגדול  תיכף ומיד לרבינו וסיפר לו את כלמיודענו לאחר מכן הלך  ."לך כעת את הויזה

 דמיונות.שהוא בעל  שלא כדאי לו לספר את זה, משום שהאנשים יאמרו ,רבינו לו

מונח ראי, ומיד  פעם אחת הגיע רבינו לבקר בביתי, וליד הדלת היה"שליט"א:  עשה מופלא סיפר חתנו הרה"צ רבי משה אהרן רייךמ

רבינו לפשר  התחלתי לשחוק, ושאל אותילשמע השאלה ואני  'החשוב הזה העומד שם? מיהו היהודי .שלום עליכם' :כשנכנס אמר
 ."אף פעם לא מסתכל במראהאבל אני  תמחול לי," :, ואמר לישהדמות הינה של רבינו ומורינו, ואמרתי לו התנהגותי

עם אחת בא חתן קודם נישואיו לרבינו. אמר לו הצדיק: "אלמדך סגולה לשלום בית". נטלו והכניסו למטבח ואמר לו: "כשהנך קם פ

בבוקר ואתה שותה כוס קפה לפני התפילה, אל תחזיר את הכוס והכפית לכיור, אלא רחוץ ושטוף אותם, ואם אף אחד לא שם לב, קח 
 (נעימות החיים) "ה, וזהו סגולה לשלום ביתיתהיכפי שהיא  הלארון נקי הבת ונגב אותם, והחזיראת המג

ֹ ב ָהרַ האדמו"ר  –ְלKִכים ִאם ִרא��ִנים 9ְמַ  זצ"ל ב לייזריֲַעק  
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אֻמְפלָ ג ִז��  
 

  .מהו הניסוח מגיעה להחלטההיא אינה אולם  -המצבה
  

שם היה . שיעזור לה בנוסחכדי למשרד המצבות  חזרה היא 
מה התיק הזה אותה: "ששאל , ויהודי מכובד והדור בלבוש

ם בבנייני האומה". היוותו שיבה: "מצאתי אההיא . ?עושה אצלך
התיק מוכר לי. אפשר לפתוח אותו ולראות ביקש ממנה: "הוא 

  כי מדובר בתיק של בנו!גילה והנה  ."את תכולתו?
  

'. השבת אבדה': "יופי, זיכית אותי במצוות היא שמחה ואמרה
מו ילכף זכות כי הוא התייתם מאבנו ביקש ממנה שתדון את הוא 

כרגע הבן נמצא ח למצבה אז לכתוב נוסכדי  כאןואני הגעתי ל
  ".עדין ו'ראשו לא במקומו'במצב 

  

", ?נוסחבבקשה "אם כבר כתבת נוסח למצבה, אז כתוב לי 
ואנסח יך אז תספרי לי קצת על אב ,אם את רוצה" .ביקשה ממנו

זה החברותא שלי " :הוא אמר להו לוהיא סיפרה משהו". 
וידעתי  מישיבת חברון, למדנו יחד בישיבה, אני מכיר אותו,

  ".שיש לו שתי בנות
  

 ה לו. "בשום פנים ואופןת"לבד בבית", ענ - "?אתם בשבתהיכן "
 .אולם היא סירבה להצעתו הנדיבה. אצלי בשבת" ן! אתלא

 יהמצבה ואתן מגיעות אליהנוסח על "תשמעי, אני כותב את 
  לשבת". 

  

התרצתה, והאחיות הגיעו  יאמסע של שכנועים הלאחר 
חברותא אדון עשיר ומכובד, ויש לו הבר שמסת להתארח בשבת.

בחין במידותיה של ה אבאהבן מוצלח שנכנס למעגל השידוכים. 
איני יכול לחשוב הבת הצעירה ופנה לאחות הבכורה ואמר לה: 

  ."על משהו יותר טוב לבן שלי
  

ה: תהאחות הבכורה ענ ,"?"איך את מתכננת לקנות לה דירה
לה דירה ושהיא  אני אמכור את המשק ועם הכסף אקנה"

לא "הקב"ה : התענ קשה, והיאה" ?תךי". "ומה אתסתדר בחיים
  יעזור לי". יעזוב אותנו. הוא 

  

בינה והוא לא ה. היא "!כבר עזרהקב"ה " :ואז הוא אמר לה
את הדירה לבת הקטנה אם השידוך יעלה לטובה, בהיר: "ה

השידוך בס"ד ואכן  ."!והמשק יישאר אצלך מממן מכספיאני 
  .ך והזוג התחתן במזל טובולאין ער הצליח

  

- אין ספק שהאחות הגדולה על אף שהייתה טרודה להגיע לבית
העלמין ולמצוא נוסח הולם למצבה, החליטה לקחת את התיק 

בורא  .ולקיים את מצוות 'השבת אבידה' ולנסות למצוא את בעליו
בשתי ידיה ופתחה  היא לקחה את המצווהובחן אותה העולם 

  , והקב"ה שילם גם שילם!ולאתר את בעל התיק ורבה לעזיאת ל
  

על אותה מטרונה  )בראשית רבה סח ד(ידוע מה שכתוב 
מה עושה הקב"ה מאותה ששאלה את ר' יוסי בר חלפתא: "

יושב "אמר לה שהוא  ".שעה שברא את העולם ועד עכשיו?
דנו להלן סיפור מופלא ביותר, שיש בו ללמ ."ומזווג זיווגים

  כיצד הבורא מזווג זיווגים.
  

נולדו לו  ק,בחור שלמד בישיבת חברון התחתן והקים מש
במחלה ל"ע חלתה לאחר מספר שנים האם  .שתי בנות

פלה בבית ובאחותה. לאחר זמן יונפטרה, הילדה הגדולה ט
  חלה, אך ראשה היה טרוד בענייני שידוכים.ל"ע אביה גם 

  

הקטנה הייתה אחות הכשהייתה בת שלושים נפטר אביה, 
כשישבו  .בעלת מעלות טובותו, צנועה עשרה-שמונהבת 

, מי שלושיםאני כבר בת "על אביהם אמרה לעצמה:  'שבעה'
ושהיא  אחותי יהיה טובפחות לאני רוצה שלאבל ? יייסתכל על

לאחותי קבל אתן נכסף שאת האת המשק אמכור, ו .תינשא
  . "אוידירה, שתוכל לבנות את חייה כרעבור קניית 

  

תכניתה הקמת המצבה, ואת וחיכתה לסיום השלושים היא 
שמכין טלפון מאת האיש היא קיבלה והנה  בצע מיד.רצתה ל
. ל המצבהעשיכתב הנוסח קש ממנה את יבהוא  .מצבות

כדאי מה לכתוב. ייעץ לה אותו אדם: "לא ידעה אולם היא 
י מה אחרים תרא .תסתכלי במצבותותבואי לבית העלמין ש

נסעה וכך היא בלי אבא ובלי אימא,  ."ותנסחי משהוכותבים 
   העלמין.-בדרכה לבית בבנייני האומהוירדה , 400לבדה בקו 

  

בסמוך אליה קבוצת אברכים עולה למונית ואחד  ראתההיא 
למונית כדי ליידע אותם במהירות  הגשימהם שכח תיק. היא נ

ליבה היא לא אולם למגינת  .שאחד מהם שכח את התיק
  . יצאה לדרכההמונית הספיקה ו

  

אולי היא תמצא שם התיק  ןהיא החליטה לבדוק את תוכ
טלפון או כתובת בעל התיק. ייתכן שכתוב  ם עלפרטי

הבעלים. התיק מכיל ספרים רבים אולם אין שום אזכור לגבי 
  בעל התיק.

  

 .חידושי תורה שאותו אברך שכחרבים של כתבים מצאה היא 
"האם להשאיר את התיק כדי  ,חשבהי לעשות?", "מה כדא

אולי מישהו אחר שאותו אברך כאשר יבחין בכך יחזור ויקח? 
שאינו בן ברית ימצא את התיק ויחשוב שיש בו ממון ולאחר 

עם כל חידושי התורה של האברך  מכן ישליך את התיק
  ". ?שלבטח ישב עליהם ימים ולילות

  

היא ת את התיק איתה. ליטה לקחהחבסיכומו של עניין היא 
לנסח את הכיתוב שיהיה על  ניסתהממצבה למצבה ועברה 
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 אירוע למהדרין
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÷"äâä øàáîå .íéîéîú íäéúåðù êë íéîéîú íäù íùë

ò"éæ ãàñà é"øäîä(ïúùøôá à"éøäî éøáã)éøáã úîã÷äá
'...äãé÷òä äùòîì åðîà äøù úúéî äëîñð äîì' é"ùø

àøéå úùøôá äðäã(à áë úéùàøá)êøòù øçàù øàåáî
ïåéñðá ä"á÷ä åäñéð ÷çöé úà ìîâä íåéá 'äúùî' íäøáà

éäéå ,ì"æå íù é"ùøá àúéàå ,äãé÷òääìàä íéøáãä øçà
íäøáà úà äñéð íé÷åìàäåíéøîåà åðéúåáøî ùé ,

(:èô ïéøãäðñ),øîåàå âøè÷î äéäù ,ïèù ìù åéøáã øçà
åà ãçà øô êéðôì áéø÷ä àì íäøáà äùòù äãåòñ ìëî
åìéà ,åðá ìéáùá àìà äùò íåìë ,åì øîà ,ãçà ìéà
ùéå .áëòî äéä àì ,éðôì åúåà çáæ åì øîåà éúééä
÷çöé ìò øàôúî äéäù ,ìàòîùé ìù åéøáã øçà íéøîåà
ãçà øáàá ÷çöé åì øîà ,äçéî àìå äðù â"é ïá ìîù
àì ,éðôì êîöò çáæ ä"á÷ä éì øîà åìéà ,éðàøéî äúà

.áëòî éúééätd x`adyxäøù ééç -

äøåàëìåúòùá ãéî âøèé÷ ïèùä àîúíîã ïåéë äù÷
äùòðù ãò ä"á÷ä ïéúîä äîì äãåòñä
àð ç÷ ...íäøáà úà äñéð' æà ÷øå íéðù æ"ì ïá ÷çöé
éôì ,à"éøäîä øàáî àìà ...'äìåòì íù åäìòäå êðá
òéâä àì ïééãòå ,äøù úåîú äãé÷òä çëîù ä"á÷ä òãéù
ïéúîäå êéøàä úò íøèá úåîú àìù éãëå ,äúúéî ïîæ
íåéá äúùî åúåàî äðù ùîçå íéùåìù äãé÷òä ïåéñð íò

äøù úúéî äëîñð äîì' é"ùø ù"æå .÷çöé úà ìîâä
äãé÷òä ïåéñðá ä"á÷ä ïéúîä äîì ,øîåìë '÷çöé úãé÷òì
íúðòè åðòè ìàòîùéå ïèùä éøäå ,äøù úúéî ïîæ ãò
äðá ïîãæðù äøåùáä é"òù éôì' øîà äæì ,øáëî äæ

,äæá äæ íééåìú íäéðùù åðééäå 'äøù äúî äèéçùìéøäå
éîéî øñçé àìå 'íéîéîú íäéúåðù' åéäéù äöåø ä"á÷ä
äðù ùîçå íéùåìù ïéúîä äæì ,ãçà òâø åìéôà íäééç

.äøù ìù äéúåðù íéìùäì éãë

שידוכים בעניני ביותר  פרטית השגחה – הדבר יצא מה'

àúéà'îâá(:çé ÷"åî)ïá ïáåàø éáø íåùî áø øîà'
íéáåúëä ïîå íéàéáðä ïîå äøåúä ïî éìéáåøèöà

ùéàì äùà 'äîáéúëã äøåúä ïî '(ð ãë ïúùøôá)ïòéå'
áéúëã íéàéáðä ïî ,'øáãä àöé 'äî åøîàéå ìàåúáå ïáì

(ã ãé íéèôåù)ïî ,'àéä 'äî éë åòãé àì åîàå åéáàå'
áéúëã íéáåúëä(ãé èé éìùî)'äîå úåáà úìçð ïåäå úéá'
'úìëùî äùàààààäæá ïàë ùé ùåãéç äî ääéîúä äòåãé .

ùùéàì äùà 'äî- 'íéðéîàî éðá íéðéîàî' åðà éøäå ,
âéäðîå àøåá àåä ù"úé àøåáäùìëììë úìéò ,íéàåøáä

äùòðä ìåãâ åà ïè÷ øáã ïéàå ,úåáéñä ìë úáéñå úåìéòä
éðéðòá ùé àúåáø åæéàå ,'úé åðåöøáå úéèøô äçâùäá àìù

.íéøçà íéøáãáî øúåé íéâååéæ íéëåãéù

íðîàïåæç'ä ÷"äâä íùá òåãéä é"ôò åøàáúé íéøáãä
ò"éæ 'ùéà(áéø à"ç ùéà äùòîá àáåä)óàù ,

äçâùää éëøãù íéîòô î"î åîìåò ìäðî àåä ä"á÷äù
øéúñäì åéðôì äáùçîá äúìò êëù ,íéøúñðå íéñåëî

ומשונים,א . שונים חשבונות לאנשים יש  שהוא שידוך בכל  הנה  כי הרי"ם , החידושי בזה ביאר יקר ישביאור

החיצוני, מראה על יביט מקדש האיש  לפרק שבהגיעו אדם ויש  נכבדה, ומשפחה רם ייחוס דייקא מחפשים

ודמים  ממון  בעל אחר יחפשו שגרמוורבים אלו  הם השמים  מן התברך בהם  אלה ששלש בעצמו  אחד כל ובטוח  ,

ועילה סיבה כל ואין לאיש  אשה  שמה' ולהודיעם  טועים  של  מליבם  להוציא חז "ל באו  וזאת טוב, בכי שייגמר לזיווג

שהלך  אבינו יצחק של בזיווגו  מצאנו  בתורה ובכתובים. בנביאים  בתורה מצאנו  אלו  אנשים מיני וג' לשידוך , נוספת

'ויען  תורה , אמרה ושם אבותיו בית ממשפחת ומיוחסת הוגנת ממשפחה הגון שידוך למצוא נהריים  לארם אליעזר

ציווה שכך מפני רק שהיא, ואמתלא תירוץ  בשום  גמר לידי השידוך יצא שלא - הדבר' יצא מה' ויאמרו  ובתואל לבן

לא  ואמו 'ואביו  כתוב - המראה לפי אשה וחיפש עיניו אחר שהלך הגיבור שמשון אצל  - בנביאים  הברכה . את ה'

לפועל יצא ששידוכו החושב וכן זיווגים, המזווג רצה  שכך משום ורק  אך היה לשידוך והגורם  היא', מה' כי ידעו 

- אחרית מראשית המגיד כי לאיש'. אשה ומה' אבות נחלת והון 'בית הפסוק  את לבו  אל  ישים  הרב ממונו  משום 

ושארית. שם יתן הוא
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ìù åãé ìàì ùé å"ç åìéàë úåòèì íå÷î ùéù ãò åéðô
,åðåöøë úåùòì íãàäïî åðì åçéðä íå÷î' íðîà

ìë ïéòì éåìâá åðúåàøäì íéëåãéùä é÷ñòá 'íéîùä

úéèøôä åúçâùäêéìåî ,åîìåò âéäðî ä"á÷ä ãöéë ,
äðäå äðä åéúåéøá úà àéáîåáááá,íéùðà ÷çøîå áø÷î ,

øîâéù ãçà êåãéù øåáò äæ ìëå íéðåù íéø÷î óøöî

בהתקרב ב. ולכן לארץ, לחוץ  נסעו שהוריו בארה "ק , הקדושות הישיבות באחת השורה מן תלמיד בבחור שהיה מעשה

לדרכם יצאו  כך ולשם  ת"ו , צפת בעיה "ק חדא בצוותא השבת את לעשות מידידיו  אחד עם יחד החליט  השב"ק 

קודם ספורות ודקות הדרך להם נתארכה שונים  עיכובים  מחמת אך יום, מבעוד צפת הקודש  עיר עבר אל בעש "ק

'פיקוח זה שאין הבינו  הם  גם  כי מנסיעתם, עצרו  ברירה  בלית טבריה, לעיר וקרובים – מצפת רחוקים היו עדיין השבת

להם, עלתה שכך על  להצטער החלו  טבריה לתוככי רגלי הילוכם  כדי בתוך צפת, עד נדוד להרחיק  שבת הדוחה  נפש '

נסעו ומדוע  מהישיבה , אותם שיחררו מדוע אלמוני, ואת פלוני את להאשים  כאלו , במצבים – עולם  של כדרכו והחלו

וכו '. וכו ' לחו "ל ההורים

בעה "ב  ואכן, ומצוות, תורה שומרי הינם הבית דרי כי להם  נראה  שהיה  הראשונה הדלת על דפקו לטבריה בהגיעם

אורחיו להיות יפות פנים בסבר הזמינם  ומיד לרווחה, ביתו  שערי את בפניהם פתח  ה ' לדבר והחרדים  היראים  מן שהיה

היו אילו  באמת כי בפליאה, המארח להם סיפר השבת, לתפילת עמו  הילוכם  בדרך שבת בליל  השבת, כל  למשך

ודוחק בצאצאים , מלא בבית נתברך כי בכך. הטוב רצונו אם אפילו  לארחם  בידו היה  לא אחר בשבוע לביתו  נקלעים 

לפני  כי והיינו, מכבר. זה דרכם  את עבורם הכין הסיבות כל  שמסבב אלא ללון. מיותר מקום  באין – בביתו  שורר רב

אלא  ימים , שבוע  לפני חזרתם זמן היה  ומתחילה באירופה, הצדיקים  קברי אל  למסע וביתו , הוא יצאו שבועות, כב'

שחזרתם הבינו כן, כי כשמעם  ימים , שבעת בעוד חזרתם  מועד ונדחה  דרכם , נתארכה  ומשונים  שונים עיכובים  שמחמת

בני  לכל השבת צרכי את כראוי להכין בידם  סיפק יהיה שלא שידעו ומאחר היום , חצות לעת בערש "ק תהיה לביתם 

שימשיכו הנסיעה , בשבועות שולחנם  על  סמוכים  היו צאצאיהם  אשר ידידים עם קבעו כן על בליעה"ר, המשפחה 

בעש"ק  ביאתם על בטבריה אשר החסד אנשי כשמוע  אמנם , שב"ק . אחר עד אותם  Ì‡‰Âלהחזיק  ·‡‰ ˜¯ ÈÎ ÂÚ„È ‡ÏÂ)

(˜"·˘· Ì˙È·· Â˙·˘Èהשפע ומכאן מטעמים , וכל  ודגים  בשר גדולה , בהרחבה  השבת צרכי כל  את עבורם  והכינו  מיהרו

בלינה... הן ומשתה במאכל  הן עבורכם שהוצע הדרך,הרב אם על דרכים' ב'פרשת  עמדתם שאתם שבשעה נמצא

טבריה... בעיה"ק עבורכם ומזומנים מוכנים התבשילים עמדו כבר העולם... כל  על ותרעומת טענות מלאים כשהינכם

וכלל . כלל  גורלכם רוע על  להלין לכם היה את ולא ימצא אשר מצב בכל – ובינה  השכל דעת בר כל  ילמד מכאן

ומה ובגשם , ברוח מחסורו כל לו ומכין עבורו, דואג שבשמים, אוהבו אביו כי ידע גורלו, ומר רע כי לו ונראה  עצמו,

ה '... על  ילין כי לו

אותו אצל  שידוכין בקשרי הבחורים משני אחד בא שלאחמ"כ  בשבוע  המעשה, דבר ונשלם  תם לא עדיין בזאת אך

שדכן, העמיד אחריו, לברר שלח אשר בעה"ב בעיני חינו מצא השבת, כל  במשך שם בשהותם  כי  מטבריה, המארח

אדרבה , אלא לתרעומת, מקום להם  היה שלא בלבד, זו לא שאדרבה, הבחורים ראו  אז  או טוב. בכי הענין כלונגמר

לו  שאל  כולו, הכלל  על נלמד וממנו בישראל, בית  ובנין שמחה של  לפתח הנרצה, לתכלית  להביאם בכדי היה זה

נפשו במר ולקונן  לבכות וטועהלאדם תוהה  הוא כאילו  לו  ונראה  טובים , כאינם הנראים  מקרים לו  יארעו כאשר

לטובתם , להביאם הנכונה דרכם  היתה זאת שאדרבה  ידעו ולא לטבריה שהגיעו אלו  בחורים כדוגמת המכיןבדרכו כי

ביותר  לו המועיל אל שיגיע לאדם מדריכו גבר .מצעדי

האיש לפרק מכבר זה  שהגיע  יארק  בניו  ידועה ממשפחה בבחור השבועות. חג בערב תשע "ד בשנת שהיה  מעשה 

על שבקאנאדא, במאנטריאל הדרה  ממשפחה  נכבדות בו דיברו  הימים באחד בפועל, לקיימו זכה לא עדיין אך מקדש

הדר  מאנ"ש אברך של ברכבו לערך, שעות כשש שארכה  נסיעה - למאנטריאל ההורים עם יחד הבחור נסע כן

חזרתם דרך כל במשך נפש . בפחי לביתם וחזרו  זה, שידוך  מכל  מאומה יצא לא לבם  לדאבון אך בוויליאמסבורג,

ובטחון  באמונה עידוד בדברי מחזקם הבחור בנם  היה לאידך להם... אירע  שכך ועל  גורלם מר על  ההורים התאוננו

טוב... יותר בהרבה  נמצא ובעזהשי"ת ממעל, משמים  הכל  טובה כי מזה שיצא בכדי היתה לשם נסיעתנו כל  ואף 

עביד.עבורנו  לטב רחמנא דעביד מאי כל שהרי ,

אשר  אברך אותו  אצל  לחתן ונלקח ומוצלחת, טובה בשעה  האירוסין בברית בחור אותו  בא אחדים ימים כעבור
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ùéàì äùà 'äî éë êåçáùé ìëäå êåãåé ìëäå ,áåè éëá
ììë íéðô øúñä àìáââââ.

äæáåæ"éøâäù 'äòåîùä é÷éúòî' øôñá àáåîä úà ïáåé
íìåòä é÷ñò øàù ìëáù ,øàéá ì"öæ ÷ñéøáî

עם ההורים  שיחת את ששמע  זה אברך היה, כך שהיה  ומעשה  ובחזירתם , הליכתם בדרך למאנטריאל ברכבו הסיעם 

שתקיף אלא בלבד זו ולא בקרבו, לבו  נשבר שלא – ותמימה עזה  באמונה  נפשו חוזק את וכראותו לביתם , בחזרם בנם

בו שידבר 'שדכן' שלח  לביתו  בהגיעו  מיד ותעצומות, בעוז ההורים את שחיזק  להטפיח ', מנת על ב'טופח  באמונתו

ללמדך טוב. בכי הדבר נגמר ימים כמה  תוך ואכן בתו , עבור Â˙ÚÂ˘È)נכבדות ‰ÁÓˆ� È˘Â˜‰ ÍÂ˙Ó ‡˜ÈÈ„ ÈÎ)הקב"ה סיבב כמה

הדרייווער... לפני וחסד חן הבחור שישא – גמר לידי שידוך להביא

למצוא  הצליח  לא מה  משום אך ישראל , בארץ  המפורסמות מהישיבות באחת שלמד ויר"ש  טובים  בן בבחור מעשה 

הקשה . מצבו מחמת בקרבו  נשבר כשלבו  לחודש  ומחודש ליום  מיום הימים עברו  וכה  זיווגו, את

בחור  אותו  רשב"י, של  המצויינת לציון ונראה  סמוך במירון בשב"ק לשבות הישיבה  בני החליטו אחת שבת לקראת

רק אחת, פעם  אפילו  לציון עלה  ולא בצערו שקוע כשהוא בחדרו הסתגר השבת כל במשך אך עמהם , ונסע הצטרף

תהלים באמירת פתח הציון אצל  בהגיעו ואכן, לישיבה, יחזור בטרם  הציון את לפקוד רצון בו נתעורר שבת במוצאי

סיים כאשר גמירא. ועד מרישא הספר כל את גמר שעות כמה  שלאחר עד עצומה , ובדביקות הנפש בהשתפכות

בכוחות  לישיבה לחזור עליו  שעתה והבין לישיבה , בצוותא חזרו שכבר חבריו את מצא ולא לאחוריו הביט תפילתו

וביקש שהיה  מעשה  לו  סיפר מירון, מתושבי אחד של לביתו הלך בכיסו מצויה  הפרוטה  היתה שלא כיון אך עצמו,

שלוממ הישיבה  לראש  להתקשר בידו  אך מכירו אינו  שהוא דהגם  לו , ואמר הדרך, להוצאות מעות סכום שילווהו  נו

דא  על עמו  שוחח  בעה"ב ההלוואה, סכום  את לו  ישלח ובהזדמנות זה , סכום לו  להלוות ימליץ בודאי והוא המכירו ,

לשלום . ונפטרו  בקשתו  כפי לו  הלווה  ולאחמ "כ מה זמן למשך הא ועל 

ובירר  מעשה, היה וכך שכך לו  וסיפר ישיבתו לראש  להתקשר מיהר הבחור של מאצילותו  מאד שהתפעל היהודי

שראש לציין, למותר טיבו, מה אצלו לברר ברצונו  כן על לפרקה , שהגיעה  לו  יש  בת כי הבחור של  טיבו ' 'מה  אצלו 

הבחור  אבי עם  שידבר שדכן הלה  שלח  מיד ואכן טובות, ובמידות בתורה הבחור של בשבחו והפליג הרבה הישיבה

בעיה"ק הכלה  אבי בבית ומוצלחת טובה בשעה  התנאים  בשמחת צלחת שברו יומיים וכעבור השידוך, את להציע

אלא  עוד, ולא הגדולה, לישועה  זכה  ידה  ועל שחקים , הרקיעה מנוחה  יום במוצאי שתפילתו  למפרע , ונתברר מירון,

את  לפגוש  לו גרם  איחורו  שהרי בישועתו , לראות זכה  שעה  באותה  בתפילתו שהאריך דבגלל  ראה בשר בעיני אף

ומתקבל . נאה דבר הגפן בענבי הגפן ענבי האירוסין בברית באו ועי"ז לעתיד, חותנו

בבקשהג. זי"ע סופר' ה'חתם הרה "ק אל  והלך בתו, עבור מופלג חכם תלמיד בבחור נפשו  שחשקה  בעשיר מעשה 

הזמן  בסוף  החת"ס, לו השיב לבתו, כחתן לקחתו  ברצונו כי הרמה  בישיבתו ביותר המופלג הבחור מיהו שיראהו

שיגיע ולאחר לביתך, עתה  נא שוב ואחד, אחד כל בטיב בבירור אדע אז הבחינה , בכור הבחורים  כל את מעביר הנני

בידו נתן התשבחות, ברוב המהולל הבחור את החת"ס  בחר הזמן בסוף המיועד. הבחור את אליך אשלח המבחן עת

יאריך  הביתה  שבדרכו ממנו  וביקש  בתך', לוקח חתנך להיות הנבחר הוא 'מוכ"ז  הגביר אל  כתב בו  – וחתום צרור כתב

פנה לכן בדרך, נפשו קצרה וגם  טיבה מה  זו איגרת ידע שלא הבחור האיגרת. את לו  ויתן הגביר מגורי למקום  דרכו 

בבואו לזה , הסכים  והלה הגביר, אל זה מכתב שימסור ממנו וביקש הגביר, למגורי בסמיכות דר אשר מחבריו אחד אל

ומיד  לו , המיועד הוא לפניו  העומד שהבחור וראה הגביר פתח האיגרת, את לו ומסר הגביר לבית תחילה סר עירו  אל

שיצא  עד הסיבות כל  לסבב העליונה ההשגחה דרכי בחוש  והתברר טוב. בכי השידוך ונגמר נכבדות בו  לדבר שלח

ית'. רצונו לאור

זצ"ל  שטרשון שמואל רבי הגאון על ‰˘"Ò)מסופר ÏÚ ˘"˘¯‰ ˙Â‰‚‰ ÏÚ·) בעת הימים באחד גמ "ח, קופת מנהל שהיה

עתה בידו  שאין הרש"ש  לו נענה הלוואתו , להשיב ברצונו  הלווים  אחד אליו  ניגש  בתורה ועסק המדרש בבית שישב

שטרות  את לו ונתן העולם  מן השטר את שיאבד מע "כ על  הוא שסומך השיב הלווה  אך  בביתו, אלא חובו שטר

ששכח עד ועיון עומק  ברוב ללמוד והמשיך למד בה הגמרא לתוך השטרות את הרש "ש הכניס  ההלוואה. כסכום הכסף 

שטר  את קרע שלא וכמובן הספרים בארון למקומה  הכסף  עם  הגמרא את החזיר לימודו וכשסיים נעשה, אשר מכל

חובו על המעיד השטר אותו את וראה  החוב, שטרי על  ועבר הגמ"ח  חשבונות את הרש "ש בדק  מה  זמן כעבור החוב.
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éðééðòá ïä ,úéòáèä úåìãúùä úåùòì íãàä áéåçî
óåâä úåàéøá éáâì ïäå ,'íçì ìëàú êôà úòæá'ù äñðøôä

,äæá àöåéë ìëå àôåøì êìéì êéøöùíéëåãéù éáâì ïëà
ììë úåìãúùäì íå÷î ïéàïëãùî õöåøúäì êøåö ïéàù ,

ùéàì äùà 'äî àìà ,åúãéáà øçà øæçìå åäðùîì éðåìô
íãàì åì ïéàåäìéôúá íåøîì åéðéò àùéì àìà

ä"á÷ä éðôìî íéðåðçúáåâååæîä 'éúéîàä ïëãùä' àåäù
åãáìî ãåò ïéàå íéâååéæãããã.

זיווגים מזווג לבדו הקב "ה  – בדברו נהיה  שהכל

àúéà'îâá(.á äèåñ)úá ãìåä úøéöé íãå÷ íåé íéòáøà'
øàåáîå 'éðåìôì éðåìô úá úøîåàå úàöåé ìå÷

äáéñ íåùá éåìú âååéæä úàéöî ïéà éë ,'îâä éøáãá àéãäì
àì óàå ïåîîá àìå äçôùîä úåáéùçá àì ,íìåòá
àì íâå ,äìëä ìù åà ïúçä ìù íéâìôåîä åéúåðåøùëá
åøîàîá éåìú ìëä àìà ,äæá àöåéëå ïëãùä úåöéøçá

'äúéá íéãéçé áéùåî' àåäù ä"á÷ä ìù åðåöøáåíéìéäú)

(æ çñúá éë ãìåä úøéöé íøèá ãåò òá÷ð øùà éôëå ,
éðåìôì àäú éðåìôääää.

øáëåíéøáùð úåááì ÷æçì íéáø íéñåîìå÷ åøáúùð
âååéæì åà íâååéæì íéðéúîîä ìù íçåø íîåøìå
éøáãá íùôð áéùäì íäì ùé úîàáå ,úáäå ïáä ìù

ïúùøôá áåúëä(ð ãë)åøîàéå ìàåúáå ïáì ïòéå''äî
áåè åà òø êéìà øáã ìëåð àì øáãä àöéáúëå ,'

אולם פרעתי הלוה  טען התחייבותו , כפי ההלוואה  את להשיב בבקשה אליו ופנה  הפירעון, זמן עבר וכבר הלווה  של 

פרע אכן אם שהרי השטר, שמוכיח  וכפי קיים בעינו החוב שעדיין שלו  על עמד שהיה  מה  מזכרונו  שפרח  הרש "ש

אלא  שלו המעות אין כי הדין' משורת 'לפנים למחול בידו  שאין הרש"ש  לו ואמר השטר, את הלוה  נטל לא מדוע

תורה . לדין ותבעו  ציבור כספי הם 

לב  עד הבזיון ויגדל הוא, גנב כי הלווה על  לעז  והוציאו לרש"ש האמינו העיר בני שכל  לומר צריך ואין פשיטא

כל את ולסבול  לשאת מסוגל היה לא כי מהעיר לברוח מקדש ' 'האיש לפרק סמוך שעמד בנו שנאלץ  עד השמים 

המאורע בכל נזכר ומיד הכסף , שטרות את בה  ומצא גמרא באותה  לעיין הרש "ש הוצרך זמן לאחר והגידופים. החרפות

ונורא. גדול  צער לו שגרם  על  מאוד ונבהל 'פרעתי', בטענתו דמעיקרא הצדיק  הוא ואכן חובו את הלוה  פרע כיצד

שם עליו יצא שהלא המעוות את לתקן בידו  שאין כנגדו טען הלוה  אך מחילתו , ולבקש  לפייסו  אליו הלך ומיד תיכף 

לבו טוב לגודל רק מפייסני שהרב יאמרו  העיר בני שכל אלא עוד, ולא ממקומו, לגלות הוצרך בנו ואף גנב שהוא רע

כי  בבירור יוודע  ובכך לבתי, לחתן ואקחהו  בנך את להביא שלח הרש "ש לו אמר המעות. נמצאו  שבאמת יאמינו ולא

טעיתי, ואני צדקת אתה  כדי אכן - המעשה כל ולגלגל מהפירעון , לשכוח לרש "ש  לגרום דעים תמים ומנפלאות

שמיא  מן לו מיועד  שהיה השידוך  זה כי העיר סנדלר עם העיר רב  .שישתדך

אביו של  מעונו  את לפקוד מרבה שהיה ווארשא, מהעיר פשוט  אחד יהודי על  זי"ע, מנחם' ה'פני הרה "ק סיפר

עד  הרפה  לא הלה אך ברכו, לא והרבי נכסים, וריבוי בעשירות ויבטיחו שיברכו בו ומפציר  זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה "ק

בעשירות. ובירכו  לבקשותיו נעתר שהרבי

ווארשא, העיר מעשירי אחד להיות שנהפך עד גדולה בעשירות היהודי של קרנו ועלתה  הרבי ברכת נתקיימה ואכן

לתאונה נקלע  הבן נורא, אסון אירע הימים באחד לחופה, י"ח  בן לגיל  להתקרב החל אשר ל 'עשיר' לו  היה  יחיד בן והנה,

העני (Ë"�Ú„ÈÒ˜Ú)נוראה  החייט  של  בתו את טובים  בת שידוך לקחת הוכרח שכן מכיוון ברגליו . נורא מום  בעל  ונעשה

כהוגן. נדוניה  ודמי הנישואין הוצאות כל את לשלם  שהתחייב לאחר בתו , את לו לתת הסכים אשר ווארשא, של  והדלפון

לידיו שנקרה  הגון שאינו  השידוך ועל  בנו של מצבו על  תמרורים, בבכי אמת' ה'אמרי אל  היהודי נכנס לו  בצר

ברכתיך  לא כן, על  בנך, של  זיווגו  זהו  כי הוכרז הוולד יצירת קודם  יום ארבעים הנה  הרבי, לו  אמר ממש . בהכרח

ובעלי  עשירים לבת או  גדולים  לבת אלא היחיד בנך את לזווג תסכים לא העיר מעשירי שכשתהיה  ידעתי כי בעשירות

עליו שנגזר כפי החייט, של בתו  את לישא יסכים  וכך מום , לבעל  בנך שיהפוך הקב"ה סיבב משהתעשרת אך ממון,

ומבהילים . נוראים  והדברים  דנא. מקדמת

שידוכי ד. לצורך השתדלות ועושה  לשדכנים פונה  אני אף  למה  כן אם  תאמרו שמא לומר, מבריסק  הרב והמשיך

ה 'נערווען'... את להרגיע  כדי אלא ותועלת צורך בזה  אין באמת בניי,

ויצאה . פר' בריש  È·)כתיב ÁÎ)המדרש דברי עפ "י צדיקים וביארו השמימה ', מגיע  וראשו  ארצה מוצב סולם 'והנה
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- êéìà øáã ìëåð àì ,ì"æå ,í"áùøäàìå äøéúñä àì'
åðçøë ìò éë ,åððåöøá éåìú ïééðáäíà ïéá øáãä äø÷é)

(åðàíéöåø àì åà íéöåøåååå- úàæ äùò ä"á÷ä éë ,
'åãéá úìåëéäùì"ëò ,ææææ.

(„ ÁÒ אמרה(·"¯ לששה. לה  אמר עולמו, את הקב"ה ברא ימים לכמה  חלפתא, בר יוסי רבי את שאלה אחת 'מטרונא

פלוני  של  אשתו לפלוני, פלוני של בתו  זיווגים, ומזווג יושב הקב"ה  לה אמר עכשיו, ועד שעה  מאותה  עושה  הוא מה לו 

לזה ומוריד לזה, ומרים לזה משפיל סולמות, ועושה יושב הקב"ה יוסי, רבי השיבה  הזה  כלשון ברכיה רבי אמר לפלוני...

דכתיב הוא הדא לזה, Á)ומעלה ‰Ú ÌÈÏ‰˙) בא ולא מחלוקת, כאן אין כי וביארו, ירים '. וזה ישפיל זה שופט  אלוקים כי

הרבה שפעמים  זיווגים , ומזווג יושב שהקב"ה - יוסי רבי של  דבריו את להשלים אלא ברכיה  עצמו רבי שמחשיב  מי יש

ממנו  כפחות  הנחשב  פלוני עם להשתדך לו נאה ולא מידי פלוני יותר 'בת למעלה שהוכרז  הזיווג הוא זה  שידוך והרי ,

- הקב"ה  עושה  מה הגבוה לפלוני', את ישפיל  ופעמים הנמוך את  הבורא יגביה אומרם פעמים וזהו  עושה , הקב"ה

לזה  ומוריד  לזה מעלה הלילהסולמות  בחזיון הקב"ה  הראהו זיווגו אחר לתור אבינו  יעקב כשהלך כזאת לעת לכן, .

שנתבאר. כמו כסולם  הם הרי שהשידוכים ארצה ' מוצב סולם 'והנה

או המדובר האם  רבים ' 'חשבונות יחשבו צאצאיהם, את לארס בבואם  אשר אינשי, פתאים כמה מעתה, אמור

שוכחי  ולרגע הייחוס, מפאת ואם הממון מפאת אם עבורם, 'חשיבות' והותר די בו  יש אשההמדוברת ש'מה' המה  ם

פלוני  'בת ואמרה קול הבת כשיצתה הוולד, יצירת קודם יום ארבעים  כבר משמים נגזר אשר השידוך וזה לאיש ',

הללו . חשבונות ידי על ידיהם  במו  חייהם  את לעצמם  ההורסים  אנשים  ישנם  וכמה  ויהיה . יקום  אשר הוא לפלוני'

'חסידים ' בספר מצינו ה'סולמות' אלו ¯ÊË)בענין ÔÓÈÒ) משיא הוא עשרו ועקב בנכסיו , המצליח  עשיר, רשע ראית אם  ,

רק הוא הקב"ה, לו  שנתן עשרו  ומטרת סיבת שכל לך דע  אלא תתמה , אל וגדולים . חשובים אנשים עם  בניו את

רשעותו . עקב עמו  מתחתנים  היו לא עושרו שאילמלא עמו, להינשא צאצאיו  את וצדיקים גדולים אנשים  שיקחו בכדי

או לו . העומדת אבותיו  מזכות או  לו, בא זה  דבר בו . מתחתנים  שגדולים  הן לעשירות הן רשע אותו  זוכה ומדוע 

ולחתנין  לעושר לזכות לו  שעמדה  היא ספג אשר ביזיון אותו  וזכות לכן, קודם אותו  ומבזים  אותו  מביישים  שהיו משום 

Ô‡ÎÓ.רבנן „ÓÏ�).à.ÂÏ·ÁÂ Â˜ÏÁ ·ÂË ‰Ó Y ˜Â˙˘È Í‡ Ì‡ Ú˘¯ Â�È‡˘ ÈÓÏ Â"˜ ,ÂÈÙ¯ÁÓÏ ˜Â˙˘È Ì‡ ˙Â·ÂË‰ ÏÎÏ ‰ÎÊÈ Ú˘¯‰ Û‡ ÈÎ.á‰ÓÎ ‰‡¯

(ÂÏ ÔÂ‚‰‰ Â‚ÂÂÈÊ ˘È‡ ÏÎÏ ÚÈ‚È˘ È„Î ÂÓÏÂÚ· ‰"·˜‰ ··ÂÒÓ.

הזיווג 'שיהא שידוכין התקשרות בעת מברכים שלכן שהמליצו יש  להשפילעולה ולזה יצטרכו שלא היינו  יפה',

מביניהם . בחשיבותו  שפחות מי את יגביה  הקב"ה אלא הגבוה,

ברכת  נישואין בשמחת מברכים  מדוע  לבאר צחות בדרך זי"ע מווישווא מנדל מנחם  רבי הרה "ק אמר זה  בעניין

או ב'שידוכים ' יש  אשר הקשיים כל  ושורש  יסוד כי מקדם '. עדן בגן יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח  'שמח

החתן  את מברכים אנו  כן על מהשני, יותר מיוחס  הנני לאמר, מחברו  יותר עצמו את מחשיב שאחד בית בשלום 

ביחוס, הבדל כל להם  היה ולא עדן בגן ששהו  וחווה  אדם כמו מקדם ' עדן בגן יצירך 'כשמחך הקב"ה  שישמחם  והכלה

הייחוס . מצד התנשאות ללא בנעימים  ישמחו הם גם  כך

ומכובד  נאה שידוך להשיג יכול הייתי לעצמם , יחשבו  שההורים יום  בכל  מעשים  כי זו , בברכה  ביארו  אחרת בדרך

לא  שאז  וכמו מקדם', עדן בגן יצירך כשמחך האהובים  רעים תשמח  'שמח  אומרים  לזה  וכו ' וכו ' יותר חשוב יותר,

אחר שידוך לקחת אצלו שייך היה ולא חוה , את אם כי לעצמו  לבחור בידו וכיו"בהיה אחר המתאים לדידן, כיו "ב .

ביותר והראוי ביותר המתאים היחיד שזה  ידעו  השידוך מע"כ גמר ÌÈ¯ÙÒ)לרום „ÂÚÂ .ÔÈ‡Â˘� Y ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡).

גדול,ו . בכבוד ארחו אשר אחד הבית בעל  בבית התאכסן שערך ה 'גלות' ממסעות שבאחת מווילנא, הגר"א סיפר

לשלום ונפרד במסעו, להמשיך הגר"א של זמנו  בהגיע  מאד, מופלא באופן ביתו בני את מכבד הבית בעל  והיה

הנהגה למראה נתפלא ממש כי ה 'גר"א' נענה רבינו, בעיני חן הנהגתי מצאה  האם  הגר"א, נשאל האכסניא' מ'בעל

שהיה . מעשה  משום  רק  הוא זה  כל  כי כך, כל  להתפעל לרבי אין היהודי ענה כזו , חשובה

לעול בהכנסי מיד ואכן למרחקים , לפני הלך הטוב ושמי מאד גדול  עילוי הייתי עלומי בימי – המעשה  דבר וזה

'נדן' על התחייב חותני פלונית, עיירה מעשירי אחד לבת לחתן להיות נלקחתי ומצוות מחמת (�„È�Â‡)תורה מאד, גדול 

י  שלא חותני עם  והוסכם כ', בן לכשאהיה הנישואין זמן הוקבע  לימים צעיר כה  הנדן,היותי כל  את עתה  כעת סלק 

יסלק הנישואין ובזמן ויראה , בתורה ולהתעלות להוסיף שאוכל  ל'חברותא' עבורי ישלם  הבאות השנים  בשבע אלא
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קשרי  את לבטל  אבי החליט שכן, מכיוון מרוד, עני ונעשה מנכסיו חותני ירד החתונה זמן ובא קרב כאשר השאר. את

ששילם השנים כל על עלי שיש הטוב' 'הכרת חובת את ביודעי לכך, הסכמתי את נתתי לא שאני אף על  השידוכין,

בי  נתגלה  לב לדאבון אך אחר. עשיר בת עם ונישואין האירוסין בברית באתי ושוב הימים  ארכו  לא ל'מלמד'. עבורי

העשיר  עמד משכך, למכתי, רפואה  שאין אמרו  בדיקתם  ולאחר ברופאים לדרוש הלכנו קצר, זמן כעבור כלשהו מום

לדור  פניתי יגוני ברוב וגרוש , שידוך עזיבת – כינויים  שני עלי כשדבוקים  כל, חסר נשארתי וכך בתו, את שאגרש 

·È˙...)ב'הקדש ' È¯ÒÁ ÏÎÏ „ÚÂÈÓ ‰È‰ ˘„˜‰‰ ˙È·),המר בכיי לסיבת ושאלני אחד יהודי אלי שניגש עד בכיתי, גם  ישבתי שם 

יש לה  גם אשר נערה אני מכיר הנה לי, ואמר היהודי נענה  בגופי, שמצאו  המום  ואת חיי מסכת כל את בפניו  גיליתי

הוה . וכן ביניכם  תשתדכו  אולי לשלך, הדומה  מום

אצלה נתגלה  הוא אלא זה , מום עם  נולדה לא היא גם  כי הכלה לי סיפרה  הייחוד לחדר משנכנסתי החופה  לאחר

נולד  ויגון צער ומרוב ממון, חוסר מפני השידוך ונתבטל גדול, עילוי עם שנים כמה  לפני שנתארסה  אחר לאחרונה , זה 

הכל שיסכימו בכדי ורק  אך היה  המום  בקבלת סבלה  וכל הימים , משכבר ארוסתי היא שזו הבנתי מיד המום, אצלה 

שאכבדנה החיוב מן זה אין הזה היום  עצם עד בגיני סובלת שהיא לאחר האם רבי, לי נא אמור עתה שנינו , שננשא

המלמד  זה מעשה  לשמוע בכדי הדרכים , נדודי כל  את לסבול  היה כדאי ואמר, הגר"א סיים  ומאודי. נפשי לבי בכל 

פרטיו בכל  ונברא, נברא כל  על  הפרטית בהשגחה  בחשבון עולמו את הוא ברוך הקדוש  מנהיג כמה  עד בינה , לאנוש

לזה, זה  נישאו ולבסוף השידוך, את שעזבו  אלו כמו יתברך, הבורא גזירת נגד להתחכם לאדם לו אפשר ואי ועניניו,

לו . הראוי מקומו על  להעמידו כדי מום לקבל הוא מסוכן שהמתחכם אלא

שהתחצף בבחור דבר, אירע מהישיבות באחת ישיבה, כראש ישיבות וכמה בכמה  שימש  זצ"ל  ברים חיים  רבי הגה "צ

הבחור  אודות באסיפותיהם הרבה  דנים  אלו  היו  הנהגתו  לאור הישיבה... וראשי המשגיחים – הישיבה צוות אל נוראות

הישיבה הלז, מכותלי לזרקו אומר גמרו ואסיפה אסיפה שאינוובכל  ברים  חיים  רבי של טענתו  עליהם שחזקה  אלא ,

עמו ... גולה  הוא הרי 'גלות' יתחייב הבחור ואם  – בחורים לשילוח מסכים 

סדר  אותו  ו 'הדריך' המשגיח  אל  ניגש  חופשה ' ל 'שבת יציאתו  ובטרם  עשות, הבחור הגדיל  הפעמים  שבאחד עד

הגאון  את שיפסידו  במחיר אפילו  לזרקו  הישיבה צוות החליטו  שבת אחר בחזרם מיד כיצד... הבאים בימים  הנהגתו

חו "ל, מבני ביהודי פגש שם – הישיבה  של לפתחה  ופנה הדל  צקלונו את נטל  חיים רבי ואכן, יחד... גם  עמו  חיים רבי

לגמור  אומר גמר כבר היהודי שאותו  חיים ר' הבין כמימריה  ברגע הבחור, אותו על  אצלו  מברר והחל אליו שניגש 

ומה אומר מה השיבו, כן על הבחור, על  טובות מעלות כמה  כשישמע  עצמו את להרגיע אלא בא ולא השידוך את

לבי, מצפוני לך אגלה  הבחור אדבר, שזה לומר וגמרו נמנו כאחד וכולם הישיבה, צוות  מאסיפת יצאתי עתה זה

לעלות האיש  עומד  שעדיין  חיים ר' (ומשראה כזה... בחור עוד אין הישיבה בחורי 86 כל  ובין הוא, בדורו 'יחיד'

הטירחה  על חבל היקר, זמנכם על חוסו יהודי, רבי לו, ואמר שוב , קראו הישיבה, צוות אנשי שאר אצל  ולברר

שלמחרת לציין למותר עשה, וכן ל 'חתן ' כמותו בחור לך  וקח חטוף הישיבה, בכל בחור כזה אין  המדרגות , שבעליית 

הישיבה). עם 'סיום' לקראת  הבחור עומד ממילא כי לישיבה הוחזר ר"ח גם וממילא בשידוך נגמר היום

עלז. תרדמה  א' ה ' ויפל לבדו ... האדם  היות טוב לא א' ה ' 'ויאמר היה בראשית ימי מששת הראשון ה 'שידוך' הנה 

וישן' Î-Á‡)האדם · ÏÈÚÏ)לומר אדם  מתעקש  רבות פעמים  כי שרמזו  יש לאידך, או פלוני, בשידוך  דייקא רצוני

מלהזכיר... הס זה שידוך שיאמר תרדמהפעמים עליך אפיל לך, ההגון 'זיווגך' לך אשיג אני לאדם  הקב"ה אמר לכן

אינשי וכדאמרי וקדש ', ראה  ו 'כזה זיווגך, לפניך אציג הזמן תפריע...'ובזה  ואל  תעזור 'אל

הם  כאילו 'הרגשה' להם נותן  והקב "ה וביתם, בנם בשידוכי להתעסק להורים שנתן הבורא מחסדי כי אמרו וכבר

הבה  כי השמים, מן  רק לה מתנהלת  השידוכים מערכת  כל שבאמת אף – השידוך את הורידו או שהסכימו אלו

שנתם  הדירו ילדותו משנות ויזע, עמל  ביגיעה, ובתם בנם את ואם האב  מגדלים שנה לעשרים קרוב זה נתבונן

דבר, ייראה איך נא חשוב  מהו... בנים' גידול 'צער לכל כידוע וכו' וכו' תלמודו לבית אותו הוליכו ומשגדל בלילות ,

דעתם  לחוות ההורים ביד שיהא מבלי השמים, מן מאליו שיבוא לזיווג הבת או הבן וינשאו דודים עת  כשיגיע

אבל הזיווג, בהחלטות 'חלק' גם להם יש כאילו 'שירגישו' להם ונותן  והאם האב  על הבורא חס כן על בענין...

שכרו. זה והיה השידוכים, תקופת בכל  נפשו תשלוו בזה המכיר דמיון... אלא זה אין באמת

אלא האב אין כי החתן' בנו  מצד 'העומד הנוסח את זי"ע מזוועהיל שלומק 'ה רבי הרה "ק פירש  מצדוכן ,עומד
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,ïàëîåàåä 'íéîùáù åðéáà ïåöø'ù åðéðéðò ìëì ãîìð
ãîìð ììëä ïî ãîìðä èøôëå ,äéäéå íå÷é øùà

ïéðòìàåáéå äìòé íéîùä ïî æøëåäù âååéæä éë íéëåãéùä
íàå ,àøåáä øæâù ïôåàáå àøåáä øæâù ïîæá ìòåôì àöéå

'ïéðî äâàã' ïëäùò àåä åãáì ä"á÷ä éë ,øáã ìù åììë .
íå÷îì íéëøã äáøäå ,úåáéñä ìë ááñî àåäå äùåòå
ìåùëî íåùå ,åúòãá äìò øùà éôë êåãéùä øîâì àéáäì

øáãá áëòì ìëåé àì äòéðîåçççç.

שפעמים  עוד ולא ובעצמו. בכבודו הקב"ה עושה  הכל בצדואת הקב "ה ובחששותיו,מעמידהו ב'חכמתו' יפריע  שלא

יהיה וכן יקום כן ה ' יגזור אשר ככל ¯Ù‚)אלא 'ÂÓÚ ˜È„ˆ „ÂÒÈ).

יום 'ארבעים  דלכן ביארו  הולדובזה  יצירת  לפלוני'קודם פלוני בת ואומרת, יוצאת קול  בת ,(.· ‰ËÂÒ)שבשעה והיינו ,

כי  לפלוני'. פלוני 'בת בשמים  קול  בת ע "י הוכרזה כבר הולד לטובת מאומה לעשות התחילו  לא עדיין שההורים

ואמו ' אביו  הקב"ה  באדם, שותפים Ï:)'שלושה  ÔÈ˘Â„È˜)רצוננו זה, בעסק  'שותפים ' אנו אף ההורים יאמרו  שלא וכדי ,

וכביכול שותפים, ואמו  אביו  ייעשו  בטרם  הזיווג את הקב"ה קובע ע"כ , לנו , 'מתאים' אינו  פלוני שידוך פלוני, בשידוך

כרצונו ... יעשה 

'שהכלח. לרמז  –דיבור, ה'אידיש ' בשפת שפירושו 'ווארט', בשם השידוכין להתקשרות קוראים  שלכך שאמרו יש 

ורק בדברו נהיה  אך נעשה שנגמר שידוך כל  כי במאמרו ', שידוכין, בענייני ל 'דאוג' שלא יבין והמשכיל יתברך.

סיומו . אל הדבר שיבוא הסיבות' 'מסבב יסבב והנכון, הראוי הרגע  וכשיבוא ה ', מאמר פי על הכל מתנהל  ממילא

אצלי  היה  היום זצוק"ל , מסטייפעלע להגה "ק חבר אשת הצדקנית לאחותו  פעם סיפר  זי"ע איש ' ה'חזון הגה "ק

בחור אודות לברר שבא ˘ÌÈÎÂ„È)יהודי ÔÈÈ�ÚÏ)'בעסער זיין 'ס 'קען עניתיו  שמים ', 'יראת על  כששאלני והנה ,‰Ó· ÂÏ ˘È)

(ÈÂÂ˘ÎÚ‰ Â·ˆÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÚ˙‰ÏÂ ÂÈÎ¯„ ˙Â�˘Ï זיין 'ס 'קען עניתיו  שבקרבו', התורה ואהבת 'התמדתו על  כששאלני כן כמו ,

הא  נענה  דבר כל  על לך. ראוי הבחור אין - לו לרמז  בזה  ורציתי וספיקותיו, שאלותיו  כל על  עניתי כך ישבעסער'.

מקום לו  שיש אלא אומר אינו שהרבי ומכיוון הזה , בעולם  'מושלמים' אין שהרי חסרון כל  בו שאין אני מבין ואמר,

זה הרי להתעלות, מקום לו  יש שעדיין לו  שיש היחיד וה 'חסרון' טוב... דרך על  עומד שהוא משמע דרכיו  להיטיב

מנהיג  שהקב"ה  האיך וראה, נא הבט  החזו"א, אמר ובכן, טוב. בכי השידוך נגמר היום באותו  ועוד לי, המתאים ה'חתן'

דברים  לו אמרתי אני ואף  הוא, דעת' 'בר זה יהודי הרי עולמו, לשנות (ËÚÓÎ)את מה הרבה לבחור 'יש  מפורשים

אלא, בבחור, חסרון כל  שאין מדברי שהבין הזה , כדבר נהיה והאיך מעשיו ', את לזווגולהיטיב והזמן  העת  בהגיע

לסכל יהפוך ה'חכם' לזה, יצטרכו אם השמים ואף הארץ  ו'תקפוץ' למישור, העקוב  כל נהפך לפלוני, פלוני בת את

לאיש ' אשה מה' 'כי יגמר... והשידוך לחרש, ÁÈ:)והשומע ˜"ÂÓ).

המשגיח, של דעתו חוות את לשמוע ובא ישראל בני כמנהג האיש נהג לבתו , 'בחור' לו  שהציעו באיש מעשה 

ענה  לאמיתה , אמת לענות לו מותר הלשון שמירת הלכות שעפ"י וידע  הבחור את שהכיר �ÓÎ‰‚המשגיח '˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï'·)

(ÌÏÂÚ ˙ÂÓÈÓ Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú È�·הבת בסדר'לאבי לא ויהי 'הכל  זה. לשידוך לגשת דעתו  על  יעלה ולא ברורות שיבין כלומר ...

שאל האירוסין לשמחת בבואו אתמול, אצלו שבירר האיש של  בתו  עם  הבחור של  ל'אירוסין' המשגיח הוזמן ממחרת,

משבאתי  האב, לו ענה  מפורשים ... דברים  אתמול  ממני ששמעת אחרי השידוך את גמרתם כיצד הכלה, אבי את

בענין אין שמצידה הבת, אמרה דבריך, את ובתי ביתי בני בפני והצגתי אםהקולהביתה ואף  השידוך, את לעכב כדי

טצדקי  כל  יועילו לא השמים, מן מיועד הזיווג אם כי לך, הא חסרון... כל  בזה אין כך כל ערב אינו  החתן של קולו 

לו אומר שהמשגיח לחשוב האב את הטעו השמים שמן עד בסדר למנעו , לא ...הקול

פערד' כ 'בלינדע  ההורים את הקב"ה  מוליך השידוך לגמור העת שבבוא זי"ע מנחם ' ה 'פני הרה "ק אמר (ÌÈÒÂÒכיו "ב

(ÌÈ¯ÂÂÚ. לפועל השידוך ויצא הסכמתם  את יתנו  ובכך במדובר חסרון כל יראו  שלא

בפניו  'מחותן' איזה קבל ÌÁ�Ó')פעם  È�Ù'‰) רבי' ממש  הנו  החתן כי לו 'מכרו ' והכל  לבנו  'חתן' לקח לאחרונה זה כי

בדור  ולא הקודם , שבדור רעק"א לא – מקצתיה ולא מיניה  שלא לו נתברר השידוך משנגמר ועתה  אייגער', עקיבא

גמור... הארץ עם  כמעט  אם כי חכם, תלמיד בן ולא חכם תלמיד לא �˙·¯¯הזה , '‰„Â‰È· Ú„Â�' ‡Â‰ ÈÎ ÂÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ˙Á˙)

('ÌÈÈÂ‚· Ú„Â�' ‡Â‰˘.

יצירת  קודם יום  ארבעים  שהוכרז  לפלוני' פלוני 'בת עם השידוך לגמור והזמן העת בבוא הנה ואמר, הרה "ק נענה 

הצליחו לכן ורק  גמר, לידי מלבוא הדבר את יפריעו ולא יזיקו שלא המדובר, מהורי ה 'שכל' את הקב"ה נוטל  הוולד.
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מלעילא נקבעים  הם אף והנדוניא  הזמן – שמים בידי  הכל 

àìíéîåøîî íéòá÷ð ïéëåãéùä é÷ñò ìëù ãáìá åæ
êåãéùä àåáé åá ïîæä íâ àìà ,êøáúé åðåöøë
,ä"á÷ä ãéá ÷ø éåìú àåä óà áåè éëá øîâéå äùòîì
åà àãç àòâøá åìéôà åøäîì ùåðà ãéá úìåëé ïéàå

åøçàìèèèèò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øîåà äéä êëå .éèå÷éì)

(è"ëø 'îò ïúùøôá äãåäéò"éæ ÷ñéøáî íééç éáø ÷"äâä íùá
ïúùøôá áåúëä ìò(ë- æé ãë)'õøéå...äúàø÷ì ãáòä

õøúå ...øäîúåàéîù ïî ãòåéù ïîæä áø÷úäá éë ,'ãåò
'êåãéùä øîâ'ìäø÷ä' ììôúäå ìéàåä ,íåéä åúåàá øîâäì çøëåäå)

éðôì àðíåéä([àé ÷åñô] 'áøò úòì' äéä øáë éøäå ,'ìëä ìäðúî
úåøéäî ,ãáòä úöéø ,'êøãä úöéô÷'ë ïåæôçáå úåøéäîá

åðîæáå åúòá áåè éëá øáãä øîâéù éãëá - 'åãëå ä÷áø
ãçà òâø áåëéò àììééééùéàä' ÷øôì íãà òéâäá ,ïë ìò .

,í÷øô ìà åàá øáëù åúáå åðá úà êãùì åéìòå 'ùã÷î
äî òãåé éðéà ,'àá éðà äðà éðà' øîàé àìå ìáìáúé àì
íéîùáù åéáàá ÷éæçäì àìà åì ïéà ,úåðôì àìå úåùòì

äéçé åúðåîàáåàéàéàéàéêåãéùä äìòé ïåëðä òâøä òéâäá éë ,
.àîéé÷ ìù øù÷á øù÷úéå

àìåíé÷ñåô øùà àéðåãðäå êåãéùä éèøô ìë åìéôàå ãåò
êëáå .ú÷ã÷åãî äçâùäá àìéòìî áö÷ð ìëä ïúçì

ï"øä ùøéô(:çé ÷"åî 'á÷òé ïéò' ìò 'óñåé õò'á àáåä)àúéàã àä
'îâá(íù)éðåìô úá úøîåàå úàöåé ìå÷ úá íåéå íåé ìëá

äæøëä úåëééù äî ï"øä øàáîå .éðåìôì éðåìô äãù ,éðåìôì

השידוך משנגמר כעת אמנם  ובעצמו... בכבודו רעק"א הנו  דנן' ש'חתן בקל  במתנתלפתותך השכל את  לך  החזירו

לבך דווה זה על וכי השמים, מן אליך חינם שחזר על  תהילתו  פיך ימלא שכלך... מבלי להשאר לך עדיפא היה  האם  ,

בשלימותו . שכלך

לא ט . אך השתדלות, חובת מצד רק אלא כן עושה  שאינו ידע צאצאיו שידוכי עבור 'השתדלות' עושה כאשר ואף 

השתדלות  גדר כמה פעם  נשאל זי"ע מסאטמאר שהרה "ק ידוע וכן שידוך. איזה  לרחק  או לקרב שבידו  יחשוב

הרה"ק , וענה הזיווג, שידוך ...עבור אודות 'שדכן' עם ידבר בשבוע אחת  שפעם

אומרי . היה זי"ע  ישראל' ה 'בית מינוט'הרה"ק  א פון  ווייניגער עס געדויערט  מינוט, ריכטיגע די ס'קומט 'ווען 

(Ú‚¯Ó ˙ÂÁÙ· ¯·„‰ ¯Ó‚� ÏÁÂÈÓ‰ Ú‚¯‰ ÚÈ‚‰·).

עד יא . מתי... עד קדוש , רבי ושאל, רבו  אל הבחור נכנס השידוכים, בפרשת שנתקשה  מאד מבוגר בבחור מעשה 

האירוסין... בברית לבוא אזכה מתי – הקץ את יגלה  שהרבי בתנאי אבל באהבה, שמים  גזירת אנוכי מקבל  מתי...

פדנה לדרכו אליעזר בצאת מיד יצחק, של זיווגו במציאת שאירעו  הניסים בארוכה  נתבארו בפרשתן הנה  הרבי לו אמר

יוצאת' רבקה  והנה  לדבר כילה  'טרם  - לשם בהגיעו  הארץ ', לו  'קפצה - ÂË)ארם „Î)- הסימן לו התאמת מיד והנה  ,

והחליף מלאך ובא במאכלו ששם  המוות בסם אליעזר את להמית שרצה בתואל  מת מכן לאחר לה...', משתהה  'והאיש

‡‚„‰)קערותיהם  ˘¯„Ó). אשר בכל  אלא ניסים, לו אירעו שלא די לא כי אבינו, יעקב כלולות תור בהגיע היה כן  לא

ומהמורות במכשולים נתקל נפשפנה וכפדיון להרגו, שרצה אליפז  של  רוגזו עליו קפץ - שבע' מבאר יעקב 'ויצא אך  ,

עשר  שנים ולהקים  ביתו  את לבנות זכה  זה  כל לאחר ורק שנים, שבע  לבן העבידו  מכן לאחר לו, אשר כל  את בזז 

מזה . זה  נשתנה ' 'מה  יתמה והרואה לישראל , עדות י-ה  שבטי

הדבר „·¯ÌÈ)וביאור Ï˘ ÔËÂ˘ÙÎ Â�Ï Ú‚Â�‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙Â˘¯ Â�Ï Ô˙È�˘ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙ÂÎÈÏ‰·Â ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡· ‰‚˘‰ ÏÏÎ Â�Ï ÔÈ‡˘ Û‡) כי ,

אברהם, אדוני אלוקי 'ה' - כפיו את נשא מיד ולכן דרכו, תהא היאך ידע לא עבדו  אליעזר את אבינו אברהם  בשלח

אברהם' אדוני עם חסד ועשה  היום לפני נא È·)הקרה „Î) את אני - להקב"ה ואמר המים ' עין על 'ניצב ולאחמ"כ  ,

סימן  ועשה אברהם, אדוני אלוקי עליך אלא להישען מי על  לי אין ואילך מכאן הנה , עד בהגיעי עשיתי השתדלותי

משא"כ ה'. ביד 'תלוי' עצמו  שהרגיש  מאחר הללו, הניסים  לכל  זכה לכן אדוניו, לבן הראויה הנערה את ה' שיראהו

הכל ש 'היו  כפי רחל , את לקחת הולך שהוא ידע כי זיווגו, את 'לחפש' הלך לא אביו  מבית בצאתו  הרי יעקב גבי

לקטן' והקטנה לגדול  הגדולה - ˜Î‚.)אומרים עמו,(·"· לקח  הרבה ממון ואף  'חשבון ', עם אצלו היה שהכל נמצא

הברואים  חשבונות לפי ולא ה'', פי על  אלא מתנהל העולם 'אין  כביכול , לו אמר - להיות צריך וכך שכך עלוסדר ,

בדרכו ומהמורות מכשולות הרבה כך כל  לעבור הוצרך ˜„Ó‰כן ‰‡Ï˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,‰�Ë˜Ï Ô‰Â ‰ÏÂ„‚Ï Ô‰ ‡˘È�˘ ‰È‰ ¯·„ ÛÂÒÂ)

(ÏÁ¯Ïעבורו טובה  כל אין שאדרבה הבין כי באפו , נפשו עוד כל  וברח  רגליו  נשא הבחור מיהר הללו דיבורים לשמע .

הזה ... האות יהיה  מתי לדעת
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éðåìô úá ìò äæøëää íò ãáá ãá äãùä úåãåà åæ
àéðåãðë äãù ïúéì âåäð äéä íéîé íúåàáù àìà ,éðåìôì
'ïìðî óñë' âàåãå 'ïúåçî'ä åì áùåé äðäå ,úáä éàåùéðá
,úåáåøîä àéðåãðäå ïéàåùéðä úåàöåä éîåìùúì ç÷à ïéðî

âàåã êì äî ,ì"æç åøîà äæìáéáéáéáéïúçä êðá úãéì íøè ,
íâååéæ ìò íéîåøîá øæâðù äòù äúåàá ,äìëä êúá åà
íâ åæéøëä øáë - ãìåä ìù åúøéöé íãå÷ íåé íéòáøà -

.åìá÷éù àéðåãðä ìò

התפילה ע"י הזיווג קירוב  – רחמי למבעי

úàæåðéáà éðôì íéðåðçúáå äìéôúá åáøä ,åéçå åùò
í"áùøä áúëù åîëå ,íéîùáùä"ã .çé÷ íéçñô)

(úòéø÷ëóåñ íé úòéø÷ì ì"æç åîéãù íòèä øàáìâéâéâéâéY
'éîçø éòáîì äéðéî à÷ôðå'÷ä ì"æç åàáù øîåìë ,'

íéîçø úù÷á éãé ìò àåäå 'âååéæä úàéöî øãñ' åðãîìì
åðîî éë ä"á÷ä àåä àåìä åîöòáå åãåáëá 'ïëãùä'î
íéáåëéòä ìë ÷ìñì äìéôúä àéä äìåãâå .ùéàì äùà

ושםיב. יעקב, האחד שם  הקודש, בארץ הקדושות הישיבות באחת שלמדו חמד בחורי ידידים  בשני שהיה מעשה 

את  לקנות בצוותא לצאת החליטו הימים  באחד ביתם . את בנו לא ועדיין בגרו אלו  בחורים  אהרן. משה  השני

חשבונות' 'הנהלת עשו(·‡ÚÙÈ˜˜Â¯)אומנות אכן היום. בבוא לביתם  טרף להביא בידיהם  אומנות להם  שיהיה  בכדי -

בוריו . על המקצוע כל  את ולמדו זה בלימודם  חיל  השניים 

גדול  במפעל חשבונות כמנהל לעבוד מיד נתקבל  יעקב והנה בישראל. נאמנים  בתים שניהם בנו זמן ‰ÂÈאחר ¯·Î˘)

(ÈÚÈ·¯Ï ÂÎ¯ˆÂ‰Â ˙Â�Â·˘Á ÈÏ‰�Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÏ אהרן משה רעהו לאידך, דשם. העובדים ושאר המנהל בעיני חינו יעקב מצא תיכף  ,

מקום איזה עבורו למצוא יעקב מיודעו  ניסה הזמן אותו  כל בדוחק. ביתו  פרנסת והייתה  בו, לעבוד מקום מצא לא

– חמישי חשבונות מנהל  מחפשים עבודתו במקום כי יעקב ראה  הימים מן ביום לביתו. הרווחה  תבוא למען עבודה

ואכן  החשבונות. בניהול גדול  מומחה  שהוא עליו  והמליץ  אהרן משה  ידידו את לקחת שיאות הגדול למנהל פנה מיד

של בביתו הפרנסה ומצב במפעל, לעבוד אהרן משה  את והכניס  לדבריו , שמע  ליעקב, הערכה רחש  שהמנהל  מכיוון

להפליא. הוטב אהרן משה

החשבונות  מנהלי שאר מבין לבחור עליו והיה  אחרת, לעיר מגוריו  מקום לעקור הראשי המנהל  הוצרך תקופה כעבור

והנה, העובדים. משאר וכמה כמה  פי הייתה  ראשי' 'מנהל  של  משכורתו כי והלאה , מהיום מקומו למלא יזכה מי -

התפקיד  את לקבל יזכה והוא הראוי, שהוא בעצמו בטוח היה הראשי המנהל על אהוב היה שכאמור דידן יעקב

את  'לגמור' בכדי אליו התקשר כבר המנהל האם שלו  בטלפון הביט  דקות כמה  ומידי הנאה, שכרו  מתן עם החשוב

מלבוא. בושש  זה טלפון אך הענין,

החדש תפקידי לכבוד לחיים נשתה הבה  ורעי, אחי לו, ואמר  אהרן, משה - הימים  משכבר ידידו לו קרא היום ִֵלמחרת

לבד  – אהרן משה  לחברו  בייחס יעקב של לבו  בתוככי מחיצה  נוצרה  רגע באותו  הראשי... המנהל  מקום  למלא –

הראשי המנהל  מקום  בין שהפרידה הכותל הרי (‰Á„˘)ממחיצת כרימון טענות מלא מהלך יעקב והיה העובדים . לשאר

לפניו . לי יש קדימה דין כי למנהל  אמר ולא לעצמו כזה תפקיד לקחת הסכים והיאך הנה, אהרן משה את הכנסתי אני

להתעצב  שב היה תמיד אך שמים, בידי שהכל - באמונה מתחזק  היה כן על הוא, שמים ירא הלז שיעקב מאחר אמנם 

לבו, חודשאל בכל ניכר סכום חוסך הוא הגדולה שממשכורתו פעם מידי לאזניו משמיע היה אהרן כשמשה ובפרט

תמימה  באמונה יעקב התחזק ושוב  היום, בבוא צאצאיו נישואי המתרחש .לקראת  מכל  לבו ורעש געש עדיין אך ,

זה המעלות, כליל בנך עבור טוב שידוך להציע  ברצוני לו, ואמר יעקב אל מפורסם 'שדכן' פנה  שנים, עשר כעבור

ואכן  ברק, בבני שלימה דירה  כבנך לבחור להעניק מוכן והוא המעלות, כלילת בת יש  ולו  אהרן משה עם דיברתי עתה 

לטובה ... נסגר השידוך

להעניק שיוכל נאה  סכום  המרוויח אהרן במשה  מקנא שהנני שנים  כעשר לי זה  הנה ואמר, יעקב נענה  אז או

באמונה . 'מתחזק ' הינך ומה בחברך, לקנא לך יש  מה – אומר קב"ה ואילו  באמונה , מתחזק והייתי שלימה, דירה לבתו 

שהוא  על תלון כי לך ומה לצרכיך, בו ישתמש  העת שבבוא בכדי רק לו  ניתן מקנא, הינך שבו הרב שכרו  כל הרי

במקומך... מתייגע

והיאיג. לי, יש  אחת קושיא רבי, לו, ואמר זי"ע , איש' ה 'חזון אל  פעם  נכנס  זצ"ל ראדזינער נתנאל רבי קשה הרה"ח 

סוף ים סוף כקריעת ים כקריעת אדם של  זיווגו 'קשה' על ברמזו ,(.· ‰ËÂÒ)היה דבר סוף הרי החזו"א, לו אמר ,

א  קרע קושיתך...שהקב"ה שתתיישב דבר סוף  כי דעתך, תנוח אתה, אף  הים , ת
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íéâåøè÷äåãéãéãéãé.åðîæ íãå÷ åìéôà êåãéùä úàéöîì àéáäìå ,
,ò"éæ 'íçðî éðô'ä ÷"äøä øîàù åîëåúùøô íçðî éðô)

(â äãåòñ ä"ðùú øáãîáàøîâá øàåáî äðäù(:çé ÷"åî)øúåî'
àìäå ,'øçà åðîã÷é àîù ,ãòåî ìù åìåçá äùà ñøàì
íéã÷äì øçà íãà ãéá ùé íà äîå ,øîåçå ì÷ íéøáãä

íãàä ãéá ùéù ù"ë ,íéîçøá åìù úà ìåèéìåøäîì
íéîçøáåâååéæ úà äøäî àåöîìåìùåøåáò åæéøëäù

ãìåä úøéöé íãå÷åèåèåèåè.

äëå'íòåð éøîà'ä øàéá(ïë ìò ä"ã úéùàøá)àðùéìá
àø÷ã(ãë á)åîà úàå åéáà úà ùéà áåæòé ïë ìò'

èéìçäì íúùâá Y íìåò ìù åëøãî äðäù ,'åúùàá ÷áãå
éøä íéëåãéùä úùøôá øúåéáå íéáåùç íéðéðòá 'úåèìçä'
úåðåéîãå 'úåðåöø' íäì ùé íâ 'ïåîéøë úå÷ôñ íéàìî' íä
úàæë ,äà ,'ïëãù'ì íéøîåàä ùé ,íéîùì ãòå õøàäî
íò êãúùäì àìà åððåöø ïéà ...åðì òéöî êðä úàæëå
ìòáå øéáâá åððåöøá åà ...åðåîë 'äãáëðå úøàåôî' äçôùî
éàãë íàä - úå÷ôñ íéàìîä ùé ,êãéàì ,äîåãëå ïéñçåé
éøáãá æîåøî äæå ,åàì íà úéðåìô äòöäì 'íéëñäì' íäì

áåúëäåéáàúåðåöøä åìà Y'ïåçéñ äáà àìå' åîë]íéøáã)

(ì á[äöø àì åùåøéôù,åîà úàåøîåìë ,'íà' ïåùìî Y¦
åøîà íäéðùìå ,úåùòì äî úãë úå÷ôñúà ùéà áæòé

åîà úàå åéáààìà ,åúùàá ÷áãå' ú"ø Yù 'àéúô
úçúôå'éô(æé àð íéìéäú)ì"ø ,òáèúå ò÷ùú ìàå àð áåæò

øúéá äìéôúä ãåîòá ÷áãä ...úå÷ôñäå úåðåöøä íéá
æåò øúéáå úàùïåëðä âååéæä òéâäá ê÷åôéñ ìò àåáúå ,

.øîâ éãéì íéîùä ïî

úîàáéãéì àåáé àì åì ãòåéîä êåãéùä íâù ,åøîà
ïúùøôá æîåøîë ,äìéôúä é"ò ÷ø øîâ(åñ ãë)

åì äìâ' é"ùøéôå ,'íéøáãä ìë úà ÷çöéì ãáòä øôñéå'
ä÷áø åì äðîãæðùå õøàä åì äöô÷ù ,åì åùòðù íéñéð

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéáå .'åúìéôúáäö 'îò ú"äò)

(êøã ìòå ä"ãáõøàä åì äöô÷ àì òåãî á"ö äøåàëìã
àøåáä äöø àìù øçàî ,àìà ,íäøáà úéáì åúøéæçá

,åâååéæ ìò ììôúéù ãò ÷çöéì ä÷áø úà úåìâìïë ìò
ììôúéù éãë - õøàä åì äöô÷ àìå êøãá åøçàúð,
øîâá ãéî ,'äãùá çåùì ÷çöé àöéå' äéä êà ,äðäå
äðäå àøéå' åúìéôú øçà åéðéò àùð øùàë - åúìéôú
- 'ãáòä åì øôéñ'ù øåôéñá ììëð äæ ìë ,'íéàá íéìîâ

במדרש יד. ·)איתא ÁÒ הרשע(·¯"¯ עשו בן אליפז  ובא אשה , לו לישא אביו  במצוות חרנה  יעקב שהלך 'בשעה ,

אל  עיני  אשא למעלות 'שיר יעקב אמר אז  לו , אשר כל  את למדו ההוריםולקח מכאן  עזרי'. יבוא סגולה מאין

בנקל הזיווג למצוא ההרים'בדוקה אל  עיני אשא למעלות 'שיר פרק  העמידה  בתפילת רגליו עקירת קודם לומר ,‡·Â‰)

(Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯Ï '˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú' ¯ÙÒ· Â¯Â˜ÓÂ ,‡ˆÈÂ ˙˘¯Ù· '¯Î˘˘È È�·'·.

יבוא  מאין - הוא ישע ' 'חסר עצמו שבכוחות מכיר שכשאדם בספרים המבואר עפ "י זה  פרק  שסגולת י"ל , ואולי

וארץ' שמים  עושה ה ' מעם 'עזרי ורק  לבוא עזרו, ישועתו קרובה רקאז לא מסוגל  זה  שמזמור ג"כ  מצאנו  ולכן .

גדולות. ישועות כמה  לעוד אלא לזיווג

מקדם,טו . בימים יהודי על וסיפר ופתח  דרעוין, רעוא בעידן שלישית בסעודה זי"ע חיים' ה 'חפץ הגה "ק ישב פעם 

הנפש . ובהשתפכות שליש  בדמעות תהלים באמירת והחל  המדרש , בית אל  היום  חצות אחר השבת ביום שנכנס

כמים, דמעות שופך שהלה איך עיניו , שראו  מהמחזה  לבו  שנתלהב מהמתפללים אחד בביהמ "ד שהה  שעה באותה 

ובדמעות. הנפש בהשתפכות תהלים לומר הוא גם  והחל 

נמצא, הינך ויגון בצרה  כי נראה  והדמע  הבכי רוב לפי כי עושה . זו מה  לבכיה ושאלו, השני אליו ניגש  במוצש"ק 

היושבת  בביתי לי בת - ואמר לבו  סגור את היהודי פתח  לעזרך, בידי יהיה אולי לבך, מצפוני לי שתגלה אבקשך

במשך  והנה  נדוניתה, על  להתחייב בידי ואין בכיסי, מצויה הפרוטה שאין מאחר ורק אך – לזיווגה בוש  עד וממתנת

ופוגש קודש , השבת יום  בהגיע  אך עיני, לנגד אותה  רואה ואינני הכלכלה, ועל  המחיה על טרוד הנני השבוע  ימות

לשפוך  - ביהמ"ד בשערי לבוא אנכי נוהג השבת סעודת אחר מיד לכן הגדולה. הצרה  על בקרבי לבי נופל בבתי אני

שמים . וירא חמודות עלם  בן בביתי לי יש אני אף ואמר, השני נענה  בקרוב. ישועה  לנו שיחיש האלוקים, אל  כמים  לב

ואכן  בינינו . שנשתדך מייעץ הייתי כן על  מכיסי, כלתה והפרוטה היות השידוכין, לברית להביאו מצליח איני אני ואף 

הגה"ק המה  הלא מהם ידועים ושניים עולם , גדולי אחים  ארבעה נולדו  הזיווג ומאותו  הפועל אל הכוח מן יצא השידוך

חיים, החפץ מכאן ולימד זצוק"ל . הספיקות' קונטרס  'בעל  והגה"ק  זצוק"ל  החושן' ה'קצות היהודי בעל  תפילת כי

זה  משידוך  שיצאו הללו עולם כגדולי – ונצורות גדולות פועלת  ה', על רק סומך  .כשאינו
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õøàä åì äöô÷õåô÷ì äëéøö äúééäù å"÷ ,ë"à ,äù÷å ,
ä÷áø äðîãæðù' øæòéìà åì òéãåä äæá àìà ,åúøéæçá åì

(÷ø)åúìéôúá.äìéôúä ìò àøåáä åì ïéúîä ïë ìò Y '

עצמו בפני נס  הוא ושידוך שידוך כל  – ניסי ה '

÷"äâäò"éæ áåìâé'æà÷î(ä ùåøã ,íéùåøã ,á"ç éáö õøà)

ò"éæ 'íéøä éùåãéç'ä ÷"äøä éøáã úà àéáî
íäøáà ãáò øæòéìàì íéñð ä"á÷ä äùò ïëìù ,ïúùøôá

õøàä åì äöô÷ù åðéáà ÷çöé éëåãéùì åëøãá(àé ,èð ø"á)

.á"åéëåéãéì àáù êåãéùå êåãéù ìëù íìåò úåøåãì æîøì
íéîù éãéî àìôå ñð êøãá àåä úåøù÷úäå øîâ.

øàáîåéðôá âååéæ ìë òåãî ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä
'ïîàð úéá' ìë éë ,ñðá àìà øîâéé àì åîöò
ìëåðù éôë ,ãàî íøå áâùð øáã àåä ìàøùé éðáá äðáðä

ãåîìúä éøáãî ãåîìì(:áñ úåîáé)éåøù äùà àìá éåøùä'
íéøáãäù øçàîå .'...äáåè àìá äëøá àìá äçîù àìá

,äåáâ ìòî äåáâ íéòéâîäàîåèä úåçåë íéñðî ïëì
íéàåùéðä úà ìèáìå íéëåãéùä øù÷á ìáçì íéðåöéçäå
ìëá ïë ìò .äøèîä âéùäì åìëåé àìù úåðåù úåòéðîá
íéîùä ïî ãçåéî ñð íéëéøö ,íìåòä øåàì àöåéù êåãéù
ìò àåáé ìëäùå åúéçùé àìå åòøé àì äàîåèä úåçåëù

.íåìùá åîå÷î

,óéñåîåïéàåùéðäù òâøá éë ,'íéàðú' øèù íéùåò ïëìù
ìáçì êë ìë íéøáâúî íéðåöéçä ïéà 'éàðú' ìò
øåîâ øáãä ïéà ïééãòù íäì äàøð éë ,êåãéùä úà ÷éæäìå
'éàðú'ù úîàä êà .íéàðúä íåé÷á ãîåòå éåìú àåä àìà

íéáùçð åðà éë .øåøáå øåîâ øáãë åäéøä íéùåò åðàù äæ
áàä ìò äåöî éøäå ,åéúååöî íéé÷ì ä"á÷ä éçéìùë
éôîå åìéàë íéàðúä øáã áåùç ïë ìò .åðá úà àéùäì
äîì óà ó÷åú ùé ä"á íå÷îä ìöàå .øáãä àöé 'ä

àúéàãë ,éàðú ìò äùòðù(.æ úåëøá)éôî àöéù øáã ìëù
øáãä ë"ò .øæåç åðéà áåù ,éàðú ìò åìéôà äøåáâä

.íéé÷å øéøù ìëäå íéé÷úî

שכל יתגלה  לעתיד פינו– שחוק ימלא  אז כחולמים  היינו
ולטובה חלום אלא היה לא הרע 

ïúùøôá(à ,âë)'åéäéåäðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç
ïéååù ïìåë' é"ùøáå ,'äøù ééç éðù íéðù òáùå

ò"éæ à"ãéçä áúë .'äáåèì(ïúùøô ùéø ,ãåã éðô)úáéúù
úà äìáé÷ù ,æîøìå ,òøôîì íâå øùåéîá úàø÷ð 'åéäéå'
åìäðúä äééçùë óà äçîùáå äáäàá äééç úåòøåàî ìë

òøôîìàåäù 'äá äðéîàä ãéîúå ,äðåöøî êôéäì Y
àåäå øúà ìëáå íå÷î ìëá ïîæå úò ìëá äîò àöîð

ìîåâä'íéáåè íéãñç,'ìàøùé åîòìäáåèì ïéååù ïìåëåæèæèæèæè

å"ç äøöë øáãä äàøð äùòî úòùáù óàù äúòéãéá
.äëøáìå äáåèì åìåëù äìâúé óåñáì

äðäåáéúë(à åë÷ íéìäú)úà 'ä áåùá úåìòîä øéù
íéîìåçë åðééä ïåéö úáéùåáø íéøáñäå íéøåàéá

ìù åúåäî øàáì íéùåã÷ä åðéúåáø éøôñá åáø åîë
'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáã úà àéáðå ,'íéîìåçë åðééä'

ò"éæ(úåìòîä øéù ä"ã ùâéå 'øô)- 'íéîìåçë åðééä' .ì"æå
åðééäúåîåìçä ìòá óñåéëäáøä êë ìë åéìò åøáòù
úåøöúéáá ë"îçàìå ,ìåãâä ïåéñðá ,øôéèåô úéááå ,åúøéëîá)

ב'מכתב'טז. כותב זצוק"ל  לוריא יוסף אהרן רבי Ó"‚)הגה "ח ÌÈ·˙ÎÓ ,ÌÈ�Ù ˙„Â·Ú)הרה"ק היה שרה  חיי פרשת שבשבת ,

אלו  רש"י דברי על  חוזר זי"ע העבודה' 'ס'איז ה 'יסוד - זה במאמר העולם את והרעיש  לטובה', שווין  'כולן

געווען ' גוט שטענדיג  Ï·‰)איר ÏÚ ·ÂË ‰Ï ‰È‰ „ÈÓ˙).

זי"ע הבעש "ט ממרן ¯Î)איתא ·ÂË Ì˘ ¯˙Î) שוי' וז "ל. תמיד,, לנגדי ה ' לו תי שיארע דבר בכל השתוות  לשון  שויתי

האכילות בכל וכן דברים שאר בכל וכן אותו, מבזים או אדם בני אותו שמשבחים בענין בין אצלו, שווה הכל יהיה

נשלח  זה הלא יאמר עמו יארע אשר בכל וכן בעיניו... שווה הכל  דברים, שאר שאוכל בין מעדנים שאוכל  בין -

מאד גדולה מדריגה וזה חלוק אין  עצמו מצד  אבל  הגון ... בעיניו ואם יתב "ש  ˙¯Ò"‡-·,מאתו ‰¯˘ ÈÈÁ Ú"ÈÊ '˙Ó‡ ˙Ù˘' 'ÈÈÚ)

(‡"�¯˙ ÈÁÈÂ Ú"ÂÚÂ.

זי"ע סופר' ה 'חתם  הרה "ק של מאמרו  כעין והקושי, ההסתר בעת ניכרת אדם  של אמונתו  עיקר ‰ÏÂ˘Ó˘ואדרבה , ËÂÁ)

(Ê"ˆ¯˙ ˙�˘· ‡È˜Ò�È˘Â„ ı"È¯‰Ó‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ‡Â‰ ÔÎÂ ,ËÎ˜ 'ÂÓÚהקבלה תורת באמיתות ספק  שהטילו אלו  על שבנגלה שאמר מי

בנגלה  כופר הוא בנסתר הרי בנסתר דבריו,כופר וביאור שבנגלה– ‰)ב כופר(·ÈÒ¯‰Ù‡)מי ˙¯Â˙) וודאי נסתר הרי ,

ב (·ˆÚ�È‡)שבנסתר כופר ‰)הינו  ˙¯Â˙) מינגלה ייאמר לדידן אף  מאמיןשבנגלה, עמובנסתר אינו ה' כשהנהגת –

הרי פנים, Â··Ï)בנסתרבהסתר ¯˙Ò· ¯ÓÂÏÎ)בהנהגת אף בשלימות אמונתו אליו .נגלה אין פניו ה' כשמאיר –
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(íéøåñàäáåúëä øîàîë ,(ç áî íéìéäú)êéøáùî ìë'
äéä ìëäù øøáúð øáã ìù åôåñáå ,'åøáò éìò êéìâå
äîéøöî ãøéì á÷òé äéä éåàø éë ,åøåáò äáåèì

ìæøá ìù úåàìùìùáäðùîì åéåðéîå óñåé ìù åúãéøé úåëæáå)

(íéëìî ãåáëá äîéøöî ãøé êìîì.úáéù úà 'ä áåùá' ïë åîë
- 'ïåéöíéøåñéä ìëù åòãéå åøéëé äìåàâä äéäúùë

äáåèì äéä ìëä úåìâäååððåùìå åðéô ÷åçù àìîé æà'å ,
- 'äðøåîåìçá äàåø äéäù íåìçî øøåòúðù éî åîë

÷åçùì øòöä ìë åúðùî í÷ùë áàëå øòö äáøä
äãéúòä äìåàâä äéäúùë åèéáé ïôåàä åúåàá ,åéðéòá

åøáòù úåøöä ìë ìò.ì"ëò ,

ìëìå,äéìéãá ãçå ãç ìë Y øîàéé ìàøùé éðáî ùéà
íéøáåòù íéîòô äáøä åðì äîãð úåìâä éîéá

å ,íéáåè íðéàù íéøáã åðéìò(úîàá)íéáåàëî íéìáåñ åðà
óåâä úåàéøáá äæ ,àåùðî íéù÷ íéîåöòå íéáø íéøåñééå
íéðá ìåãéâ øòöá íéðòúîä ùé ,äñðøôá äæ ,ùôðä åà
.íãà ìù åùàø ìò úåàáå úåùâøúîä úåøö øàùá á"åéëå
úåøåãä úéùàøî åðåàøäù äîá ÷æçúäì àìà åðì ïéà
óåñáìù ÷éãöä óñåé ìöà 'ìàøùé ììë' ìù åðééðá úìéçúá

óåñáì åðà óà ,äáåèì äéä ìëäù ïéáäå äàø÷åçù àìîé
äðéø åððåùìå åðéôíéöåçì åðééäù ìò åðîöò ìò ÷çùðù

.äòøì åðì äîãðå äáåèì åðì äéäù äî ìò íéøîøîúîå
åúðùá úåîåìç íìåçì åúåîãì íéøåîàä íéøáãä ïä ïäå

,úåìéìá,áàëå øòö äáøä åîåìçá äàåø äéäù éî åîë
åðì äàøéé êë .åéðéòá ÷åçùì øòöä ìë ,åúðùî í÷ùë

åøáòù úåøöä ìë ìò äãéúòä äìåàâä äéäúùëæéæéæéæé.

ולתפילה המקום לחסדי נצרכים  הכל – אדוני עם  חסד

ïúùøôá(áé ãë)äø÷ä íäøáà éðåãà é÷åìà 'ä øîàéå
.íäøáà éðåãà íò ãñç äùòå íåéä éðôì àð

ùøãîáå(á ñ ø"øá)ìëä ,øîà ÷çöé 'ø íùá éâç éáø'
,ãñçì ïéëéøöíìåòá ìâìâúî ãñçäù íäøáà åìéôà

ãñçì êøöð åìéáùáéðåãà íò ãñç äùòå øîàðù ,
ïîàð ãáò ïë øîàé êàéä øåàéá êéøö äøåàëìå .'íäøáà
åáøù øáñ àì àåä éëå .íäøáà ìò øæòéìà Y åáø ìò

ù÷éá òåãîå ,ïéãá éàãë...ãñç äùòå÷"äøä øàáîå
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(æ ïðçúàå ÷éãö éúôù)íäøáà éë

'áåè éáø' äéä ä"ò åðéáàåéãéîìú áìá áèéä ñéðëäå ,
ì"ëò ,'ãñç'á ÷ø ù"áúé åàøåá ìöà íåìë íãàì ïéàùçéçéçéçé.

החי יז. אין אך ולברכה , לטובה שהכל  יתגלה לעתיד אם אף כי – בעולם וקושי יסורים אין כי לומר באנו  לא אכן,

ולא  לעיל , האמורות מהצרות אחד בכל החי בבשר כמחט  האדם  מרגיש  אכן מעשה בשעת כי החי את מכחיש 

משנתו ... כשנפקח  חלום  חולם כאותו עצמו על וישחק יום  יבוא שעוד הצרה  בעת מיד ידע  אם  כי לומר אלא באנו

לפרנסת  קשה  העמל הפועל  של הרגשתו  וכעין עליו , שעובר מה  כל את ובשמחה  באהבה לקבל  העת בזו  כבר מעליו  יקל 

ה'מצלצלין' את בדמיונו  רואה  כשהוא בשמחה זאת כל עושה  שהוא – מייגעת בהליכה או כבדים משאות בנשיאת ביתו

זו . עבודתו בזכות לביתו שתבוא  ה 'רווחה ' את בנפשו בדמותו  לבו ויגל המעבידו , מבעליו  שכרו  קבלת בעת שיספור

מרים וחייו אחריו  רודפים  ומצוקות שצרות זי"ע  מקאמינקא שלום רבי הרה "ק אצל  נפשו מר את תינה  אחד אברך

הדברים למציאות להתכחש אפשר וכי האברך, אמר לכל, ומיטיב הטוב הבורא מאת לטובה  הכל  הרה"ק  ענהו עליו.

לרוב. ממנו וישתו החריפים', 'משקאות ושאר היי"ש משקה  את ישבחו ה'מבינים' הרה"ק  לו  אמר חלקי, ומר רע כי

ה'מבין', תשובת ומהי רבה, כי מרירותן לנוכח  פניו ויחמיץ מיד יזדעק מהמשקה  שיטעם השורה מן אדם כי לעומתן,

לי  קצר זמן  בתוך  תביאנו זו 'מרירות ' - המשקה של  טבעו הוא כך שתייתו אכן, מתחילת וממילא ושמחה', 'ששון  די

כמוהו  שאין מתיקות  בו מרגיש  שאינך כבר אחר אם  כי זה אין שבחייך, המרירות על מתאונן הנך בו, כיוצא אתה אף ,

חייך. ימי כל ותשמח תגיל  המרורים' 'שתיית בעת מיד הרי זאת, תבין ואם ה', דרכי המה מתוקים כמה עד 'מבין'

אבל וטיט ברפש  תחילתה האחת לפניו, דרכים שני כי דרכים ' ב'פרשת שרואה  הסוס  על  הרוכב לאיש  והמשילו 

רחבה תחילת השניה  הדרך ואילו  חפצו, למחוז הגיעו עדי וחלקה  רחבה  המלך דרך באה  ורפש  בטיט קצר מהלך לאחר

והסוס ורפש , טיט  שתחילתה  לדרך הסוס את הרוכב יטה ובוודאי ורפש, בטיט  מלאים מילין אלפי מכן ולאחר ונוחה 

חושב  שהסוס  האמת אבל  וחרולים, קמשונים ורפש  טיט  דרך מוליכני הוא מדוע  הוא גדול ש 'חכם' בעליו  על יתמה 

הטיט את אלא רואה אינו כן על  וארוכה, רחבה ראייתו  ואין מטה, כלפי מוטה שראשו  רואי' 'קצר אלא אינו כי כן

בראותו הבוכה  הסוס כאותו  להיות שלא נזהר הבה  לבוא, ישועתו וקרובה  מצבו  ישתנה בקרוב כי רואה ואינו  שבכאן,

עולמים . בתשועת יוושע בקרוב כי מכיר ואינו מועט  קושי

זי"עיח. חיים' ה 'חפץ הגה"ק  אמר Ï"ˆÊ)כה  Í˘ Ó"‡¯‚‰ È"Ú Ï"ˆÊ 'Ê·È�ÂÙÓ ·¯‰ È„È· ¯ÒÓ�)של 'שיחתן של מעלתן מה לבאר
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המנחה תפילת  של  מעלתה – בשדה  לשוח  יצחק ויצא

ïúùøôá(âñ ãë)úåðôì äãùá çåùì ÷çöé àöéå'
'áøòèéèéèéèéì"æø ,'ø÷é éìë'ä áúë ,(:åë úåëøá)åãîì

áøò úåðôì àéäù äçðî úìéôú ï÷éú ÷çöéù ïàëîëëëë.
ì"æç åøîàù äîì êîñ ïàëîå(:å íù)íãà øäæé íìåòì

úìéôúá àìà äðòð àì åäéìà ïëù äçðîä úìéôúá
äçðîäúéøçù úìéôú ,íâ åð÷éú á÷òéå íäøáàù ô"òàå ,

,ãéîå óëéú åðòðù åðàöî àì íå÷î ìëî ,úéáøòåìáà
äçðî úìéôúá÷çöéù åðéöîãéî äðòðï÷éú øùàë ...

ììôúäå ù÷éá äòù äúåàáù àøáúñîå ,äçðî úìéôú
øùà' åâåæ úá úà åì àöîéå åúåçéìùá øæòéìà çéìöéù

íééñ øùàë ãéîå ,'íé÷ìà éðéòá øùéå áåè òøæ àéöåú
éøäù Y åéðéò íéøäù 'åéðéò àùéå' äøåú äøîà äìéôúä

äèîì åéðéò úúì êéøö äìôúä úòùáç"åà ò"åùá ÷ñôðë)

(á óéòñ äö ïîéñäðäå' äàø éøäù ,ãéî äðòðù 'àøéå' ,
ïë ìòå ,åâåæ úá úà íéàùåðå 'íéàá íéìîâì"æç åâéìôä

åæ äìéôúù àø÷á ïðéæçã ïåéë äçðîä úìôú úìòîá
ãéîå óëéú úéðòðå úìá÷úîúìåâñì øåàéá åéøáã êùîäá ïééòå)

(à÷éã äçðîä úìéôú.

ì"æå'øåè'ä(áìø)åáìç éáø øîàã ,äá øäæéì êéøö ãàîå
,äçðîä úìôúë íãà øäæé íìåòì ,àðåä áø øîà
øîàðù ,äçðîä úìôúá àìà åäéìà äðòð àì éøäù

הדור' 'פאר המעלות כליל בחור בן למישהו  כשיש שבעולם  בנוהג כי בנים, של  מתורתן גדולה  שהיא עד אבות' עבדי

ה' ועובד מידות בעל  מופלג ות"ח  עצום מתמיד של- זיווגו על  להתפלל  צורך כ"כ מרגיש  ואינו פחות, דואג הוא

כזה  פאר בחתן לזכות יאבה לא מי כי – זה יתפלל,בן  לא בוודאי – מופלגת עשירות אב לאותו  יש אם גם  ומה ,

יצחק אדונו ' ל 'בן זיווג לחפש יצא אבינו  לאברהם נאמן עבד אליעזר כי מצינו  וכאן כזה... שידוך אחרי ירדוף  לא מי כי

בנדוניא  מובטח  עצמו הוא אף חסרון, כל ללא – לה' תמימה  עולה שנקרא עד נכונה, מידה  בכל מושלם בחור שהיה

אדוני' עם חסד 'ועשה לה' מתפילה  פומיה פסק לא ואעפי"כ ליצחק , וחתום  כתוב בשטר אדוניו ' טוב ש'כל עשירה

ה 'נעבעך' בבחור המדובר היה  ואמת'(‰ÔÎÒÓ)משל חסד עושים ישכם  'אם והתחנן עמד בתואל בבית אף שבדור, הגדול 

והנעבעך החלש  אכן הוא יתברך עזרתו שמבלעדי לדעת  האדם שעל  היא, רבה כי הזיווג על התפילה חובת ללמדך 

שבדור... הת "ח של אביו העיר כעשיר הוא הרי התפילה עם ולאידך, שבדור,

חדשה גזירה  או  צרה  לפניו שהזכירו  עת בכל דחזו"א בפומיה מרגלא כי זצ"ל , הלוי' ה'שבט בעל הגאון אומר היה 

זה על שיתפללו רוצה הקב"ה נו, -(·�˜ ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

החזו"א כתב ·')עוד 'ÈÒ ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜) כן ית' בו מבטחו האדם  שישים וככל אדם  כל  ביד עוז  מטה  היא התפלה 

כתב ב' סימן ובח "ב יצליח. וכן כאשר יעלה ית' עולם אדון לפני דאגותיו להשיח האדם ביכולת  כי הדבר נפלא ומה

שעשועים  ילד  מכנהו ב "ה והמקום לרעהו משיח .הוא

כתב Î"‚)עוד 'ÈÒ ‡"Á)ומאזין שפתותינו שיח את  שומע שהקב "ה איך חי' 'כמו לצייר בתפלה נאצלה עבודה

הלב .הגיון

היט . בפני נשתבחו כיפעם  פלוני רב על מסאטמאר הוא רה"ק  גדול היאך אדם אותו  ראיתם  וכי הרה "ק שאל ,

האם טיבו על לעמוד אפשר איש  של  תפילתו  צורת עפ"י רק – תפילתו  הוא...גדול נראית

המדרש  מדברי הדברים  ÂË)והוכיח Ò בפרשתן(·¯"¯ הפסוק  Ò„)על „Î) א"ר יצחק', את ותרא עיניה את רבקה 'ותשא

צפת אמרה(¯‡˙‰)הונא בתפלה שטוחה  הואשידו גדול  אדם קבעהודאי תפילתו  פי שעל  והיינו עליו , שאלה לכך

הוא. גדול' ש 'אדם

ה'חרדים' בדברי מצינו  זה �)כעין Â"ÒÙ)הפסוק Î‡)על ÊÎ ÈÏ˘Ó)דכמו מהללו', לפי ואיש  לזהב וכור לכסף  'מצרף

תבדוק  – אדם של 'טיבו ' לבדוק  כשתרצה  כיו "ב זהב, של בטיבו יבדוק  המצרף מהללושכלי בתפילהלפי כוונתו לפי

(·ËÈ‰ ˘"ÈÈÚ).

חומה למדידת 'כלי' יש  הנשמה, לעניני נמי כך האדם , של גופו  חום  המודד כלי יש שב'גשמיות' כשם  אמרו, וכבר

תפילה . זו  שבלב לעבודה  ניגש שהאדם  באופן והיינו  שבה , האש  ובעירת

החיים'כ. ב'ספר Á"Ù)כתב ‰ÏÈÁÓÂ ‰ÁÈÏÒ ¯ÙÒ ,Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï)' מנחה' התפילה  נקראת ומדוע 'מנחה', תפילת תיקן שיצחק –

על 'עולה' כקרבן היה אבינו  יצחק כי וערבית', 'שחרית האחרות לתפילות שקראו  דרך על הצהרים, תפילת ולא

לעולתו . כמנחה  שתהא זו  תפילה ותיקן עמד מנחה , קרבן חסירה  שעולתו  וראה יצחק , בעקידת המזבח
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(åì çé 'à íéëìî),íòèäå .'åäéìà ùâéå äçðîä úåìòá éäéå'
- åúèéîî åîå÷á ,ø÷åáá òåãé äðîæ øçùä úìôúù éðôî
áøò ìù ïëå .åé÷ñòá ãåøè àäéù íãå÷ ãéî ììôúî

.åé÷ñòî éåðô àåäå åúéáì åàåáá òåãé äðîæ äìéìáìáà
,åé÷ñòá ãåøè àåäù ãåòá íåéä òöîàá àéäù äçðî ìù
ììôúäìå åé÷ñò ìëî úåðôìå ,åáì ìà äúåà íåùì êéøö

ãàî äáøä åøëù ïë äùò íàå ,äúåàì"ëò ,àëàëàëàë.

והטובות חסד  הגומל  מעלת  – טובים חסדים  הגומל
בעבורם שיזכה 

åøåãéñáúáù ìù(àé äìò ã óðò ïåùàøä ùøåù),áúë
åøëæð àìå åðîà ä÷áøì åùòð íéñéð äáøäù

ì"æç åøîàù åîë ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá(ä ñ ø"øá)

'äúàø÷ì ãáòä õøéå'(æé ãë)íéîä åìòù äàøù -
åùøã ãåò ,äúàø÷ì(æè íù)äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'

'åîà(æñ ãë)íéñéðä ìë åøæç äøù ìäåàì äñðëðùëù ,
áøòì úáù áøòî ÷åìã øð - äøù éîéá íù åéäù íééåìâä
äæ ìëå ,ìäåàä ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøá ,úáù
äéúåãéî åìéàå .ãáìá úçà äáéú úæéîøá àìà øëæð àì

ú÷ùäù úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúäøæòéìà úà ä
úåëéøàá åøëæð íéìîâä úà óàå åúéà øùà íéùðàäå

äøéúéäøîåà àåä íéôã äùåìùå íééðù' (ç ñ) ùøãîä éøáãëå)

('äðåùåøàáîå .ìòá àåäù íãàì àåä ìåãâ çáù éë

íéáåè íéãñç ìîåâå úåáåèä úåãéîáëáëáëáëäîëî øúåé ,

'íéúôåîä éìòá' ìù íéúôåî äîëåâëâëâëâë.

זי"עכא . מטריסק המגיד הרה "ק אמר ·Ï˜)כה Ì‰¯·‡ Ô‚Ó)האישוז "ל זה שגם הבעש "ט בשם מארי אבא שאמר וכמו

עולם  בורא שיש ששוכח וכמעט וברחובות  בשווקים היום כל בעסקיו היום כל זמן המוטרד  שמגיע בעת רק  ,

תפילה זמן שהגיע זכרונו  על  עולה מנחה עולם,תפילת בהבלי היום כל שפנה היאך  בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

מדבר הוא מה כלל יודע שאינו הגם מנחה, ומתפלל  הצד  מן אחת  לסימטא רץ ·ÏÎוהוא ÂÓˆÚ ¯„ÒÏ Ì„‡‰ ÏÚ˘ ‡ËÈ˘ÙÂ)

(‰ÊÎ '„·ÚÈ„' ·ˆÓ· „ÓÂÚ ‡Â‰ ¯·ÎÂ ‰˘ÚÈ ‰Ó ,Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÓ ÁÎ˘ ËÂ˘Ù˘Î ¯·Â„Ó Ô‡Î ‡Ï‡ ,ÈÂ‡¯Î ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ú.חשוב זה גם זה כל  עם

רקיעים  בוקעת  שלו והאנחה ב "ה, הבורא לפני מאד  .ויקר

יצ כב. אלעד בעי"ת חבורתנו  מבני אחד לי סיפר גדולה  וזהבהתרגשות תשע"ח , וירא פר' – העעל "ט חמישי ביום  "ו

יום - בגליל  יומיים  לשהות משפחתו בני עם  זה  אברך נסע  הזמנים ' 'בין בימי אב' 'מנחם  בחודש המעשה, דבר

דא  אך עשו, וכן ת"ו. צפת שבעיה"ק  בדירה  משפחתו  בני כל  עם חמישי בליל ללון מחשב כשהוא בשבוע , וה' ד'

טוב... שאינו  וריח סמנים  השאירו  הנגרים  ומים בכותל  העובר שופכין מי צינור שעה באותה  התפוצץ שב'דירתם ' עקא,

לבעה "ב  האברך פנה  יום  של  בבקרו  הריח, מאותו ינצלו  למען אפם מעל עד שינתם  בעת עצמם כיסו  שבניו עד

בדירה, השורר טוב שאינו הריח  בגין בקרבנו  נשימתנו  עוד כל  המקום  את ולעזוב אחת לילה  על לשלם  כשברצונו 

והדבר  הבית, בעלת של  הלב בהסכמת היה לא שמעשה  אלא לשלם, מבלי לשלום סע בעה "ב לו אמר שכן מכיון

לשלם כדי מספיק הדירה שווה עדיין באורחים  מלאות הדירות בהם אלו שבימים מחשבתה  מתוך מאד, לה כאב

'מתווך' אלין התקשר מצפת באתו  הדרך אם על למסעיו , האברך וילך שבקרית (ÚÏ˜ÚÓ"¯)בעדה ... בדירתו  המטפל 

·‡ÚÏ„)ביאליק  ¯ÎÂ˘Â ÂÊ Â˙¯È„ ¯ÈÎ˘Ó ‰Ê Í¯·‡ ,‰ÙÈÁÏ ‰ÎÂÓÒ‰) בגג השפע ' 'ירידת כדי עד שבדירתו  המים  בצינור פיצוץ שאירע 

כי  לו לבשר מוסיף הוא דיבור כדי ובתוך עמהם ... להתעסק' לו  כדאי ולא תו"מ  שומרי שאינם  – מלמטה  השכנים 

שיתקן  מלאכה ' 'בעל  מיד שיזמין למתווך הורה  האברך – לאחרים  מקומו  לפנות החליט  בדירתו יושב שהיה השוכר

וכבידה ארוכה  גדולה שהעבודה  ונתברר הנדרש ... כל  ¯·ÌÈ)את ÌÈ˜ÏÁ ÛÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÂÙˆ¯Ó‰ ˙‡ ¯·˘Ï) האברך נדרש  ובסופה

שקל . 45,000 סך כך על  לשלם 

כשבוע לפני ועד מאז  הלך וכך במים , ביתו כל  את ממלאה  והיא נשברה שלו הכביסה מכונת כי מצא לביתו בהגיעו

לשבירה, ומתיקון לתיקון משבירה חיל' אל ומים''מחיל 'צינורות בעניני רק זה וההוצאות וכל  ההפסדים שהגיעו עד

אבה ולא אנושי שכל  כנגד – חסרון איזהו בה  מצא ביאליק  בקרית לדירתו  שהובא 'שוכר' כל  גם  שקל, 70,000 לסך

אותה . לשכור

על – ישראל מבני אחת לאשה שיש בלב' 'טינה בגין זה כל שמא והבין לנפשו חשבון האברך ערך שכן מכיוון

וירא  פרשת שלישי וביום שבלב, וטינתם  חובו לסלק  החלטה  בלבו  גמלה  המים , צינור בגלל  שמנעוהו התשלום אודות

כדמי  שקבענו  השקל  300 את לך ואפרע שלך הבנק  חשבון מספר לי הב בצפת, מארחו אל  האברך פנה  ערב לפנות
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ïéðòá'ï"øä úåùøã'á áúë äæ(éùéîçä ùåøã)åðéöîã
á÷òé úà äåéö ÷çöéù(à çë)äùà ç÷ú àì'

ìà íøà äðãô êìéå á÷òé úà ÷çöé çìùéå ...ïòðë úåðáî
úåôéãò åæéà éëå ,á"ö äøåàëìå ,'éîøàä ìàåúá ïá ïáì
øàù ìò æ"ò éãáåòî àåäù ïáì ìù åúá úà úç÷ì ùé
íðéàù 'úåòã' éë ,åøåàéá àìà .ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ
äðåúð 'äøéçá'äå Y ïáì áàî äùåøéá åøáòé àì úåáåè
.'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì ùéàå ùéà ìë éãéá

ë"àùîúåáåè úåãéîøàù úîâåã äùåøéá íéøáåò
íéòáèóà åúçôùî úà óéãòä ïëìå ,ïáì áàî íéøáåòù

,ò"ì æ"ò éãáåò íä íà'íéáåè'á ÷áãéù äöø éëùéù
úåáåè úåðåëúå úåãéî íäáåòøú äøù ééç 'ìàåîùî-íù' 'ééò)

(íãå÷ äðäã ä"ããëãëãëãë.

,äðäåììâá ä÷áø äøçáð àìù íéøôñá øàáúð
àìà äúàø÷ì íéîä åìòùå äì åùòðù íéúôåîä
ã"éøäîä ÷"äøä úàæ ÷ééãù åîëå ,úåáåèä äéúåãéî ììâá

øîàðù äî ìò 'ïúðåäé íåâøú' éøáãî ò"éæ àæìòáî(æñ ãë)

éäúå ä÷áø úà ç÷éå åúùà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå'
äî òåãéå ,'åîà éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì

ùøãîä íùá é"ùø áúëù(æè ñ ø"á)úîâåã úéùòð'ù
áøòî ÷åìã øð äéä úîéé÷ äøùù ïîæ ìëù ,åîà äøù
ìò øåù÷ ïðòå äñéòá äéåöî äëøáå úáù áøòì úáù
'ïúðåäé' ïëà ,'åøæç ä÷áø úàáùëå ,å÷ñô äúîùîå ,ìäàä
àäãáeò àîçã ïéâa dîçøå' Y 'äáäàéå' øîàðù äî ùøéô§¦£¨§¦§¨¨§¨¨

äáäàù ,'déîà éãáeòk ïð÷úãäéùòî äàøù úîçî §©§¨§§¥¦¥
åúùà äùòîë íéð÷åúîéë ,åììä íéñéðä ìë ììâá àìå ,

בני  אבל  השכירות דמי על  לך מחלתי שאנכי אומנם  האף כי עשות, הטבת המארח  לו  אמר לילה, באותו שכירות

לכך, הסכימה  לא הבית בעלת – אתביתי מליבה ותסיר לכם שתמחל  לה כשהזכרתי הכיפורים' יום ב 'ערב ואפילו

למחול יכולה אינני לפלוני ולא, לא בשלה, היא אך כנגדכם, .הטינה

שבשעה שלי מהבנק  אישור בידי הנה  קולו, את האברך הרים האברך, אלי התקשר אחה "צ חמישי 2:31ביום

בשעה לאחמ"כ  ומיד שקל, 300 סך לחשבונו  שכירות 2:35העברתי חוזה  לחתום  הצליח  שעתה המתווך אלי התקשר

חודש . לכל  יותר גבוה  סך על  ביאליק  שבקרית לדירה שוכר עם

שקל 300 – זה הרוויח מה כי בלב, טינה גורם כשהדבר שלו על  יעמוד  לא בדרכו הצודק אף  כי לדידן  והלימוד 

המונית נהג עם לריב תרעו, אחי נא אל  כן על ה"י. 70,000 של הפסד או (È"Ò˜ÚË)לעומת ומיוחד יחיד  שקל על

ואז מעשיכם ע"י הלב לו יכאב לבל  רעכם של ללבו לבכם שימו מלאכות , בעלי שאר עם 70,000כיו"ב  יבואו ח"ו

ברכות מיני בכל הברכות  ממעון  יתברך לאחרים מממונו והמוותר מרובה' טובה 'מידה כי נא, ודעו ...300 כנגד 

חז"ל שיבחו וכבר לרוב , ÂË:)וישועות  בממונו(·"· היה שוותרן על  איוב Ô·Îאת  ÂÏ˘ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‡Ï˘ ˜¯ ,˙Â�¯ÊÙÏ ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡Â)

(‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ÏÚ ‚¯‰�‰ Á�.

הואכג. אדם של  יגיעתו – המידות שבירת ואילו המה, ה' מעשי ה'מופתים' Ú"ÈÊ)כי ¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘·).

'בעל הרה "ק לו  אמר כשידוך... לו שהציעו  פלוני בחור על  זי"ע  חיים ' ה 'אמרי הרה "ק את אחד חסיד שאל  פעם

וביקש מכך התפעל לא לקראתה ' המים ש'עלו  אליעזר שראה  לאחר אף  הנה כי העיקר, שזה  ותדע  הוא, טובות' מידות

אדם . של  גדולתו  עיקר זה  כי היא חסד בעלת ואם הם  טובות אם מידותיה לראות

ג' כי ואמר נענה הבחור, על ה'בירורים' בעת דגש להשים  יש  מה על כשנשאל זצוק "ל מטשעבין הגאון אמר וכן

הם. ואלו לבחור, לו נצרכים טובות.א דברים מידות טובות.ב. מידות יבין.ג. והמשכיל טובות... מידות .

רחוק רחוק יהיה  ועדיין מופת בעל אדם להיות שיכול  נלמד, מכאן כי זי"ע, חיים' ה'שפע הרה"ק  אמר מכך יותר

מתוקנות... ממידות

הנה אומר, זה רבו , את ומשבח מהלל היה  מהם  אחד וכל  יהודים , שני נפגשו  שפעם  חסידים ' 'שיח אותה וכעין

נאמר ועליו וקדוש , גדול אדם הוא מקיים רבי והקב "ה גוזר המקום .צדיק יעשה מפיו  היוצא  שככל  עד מופתיו ורבו  ,

מה כי בוודאות, לך אומר זאת אבל רבי, על כן לומר אוכל  אם אדע  לא אכן ואמר, השני רבי נענה  גוזר שהקב"ה

גדול .מקיים  ודקדוק רב בהידור

בעיקר,כד. שכפרו  אף הרחמים  מידת  על המורה  'הוי"ה' שם נזכר הפלגה דור פרשת שבכל לכך, רמז שהוסיפו  יש

הארץ ומלאה  המידות בהשחתת חטאו  המבול דור כי הדין, מידת שהוא 'אלוקים ' שם נזכר המבול  בעניין ואילו 

ית'. בו הכפירה  מחטא יותר המקום בפני קשה  וזו מפניהם, חמס 
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÷ø àìà 'åëå ÷ìåã øðë íéúôåîáå úåúåàá ø÷éòä ïéà
úåáåèä äéúåãéî ììâáäëäëäëäë.

øáëå'÷ä ä"ìùä ùøéô(åéøáã óåñá äøù ééç 'øô)øåîàä
ä÷áøá(ë ãë),'ú÷åùä ìà äãë øòúå øäîúå'

,úåéøáä ãåáëá äúåøéäæ úâìôä ìò ãéòäì áåúëä àáù
øæòéìà äúùù øçàì äðäù,íéî èòî åá åøàùð ãëä ïî

íéìîâä ìà åìà íéî ïúú íàù äîöòì ä÷áø äððåáúäå
åì úðúåðù ,øæòéìà ìù åãåáëá èòî ìåæìæ êëá àäé
,íäéðéá äååùî åìéàëå íéî íúåàî úåúùì äîäáìå
ùé ïë íâ õøàä ìà íéîä úëéôùá óà úàæ úîåòìå
ïë ìò ...'íéëôåù éî'ë íä 'íéîä éøééù'ù ãåáëä úúéçô

,ú÷åùäì õøúå äîëçúð'äúùò äìåãâä äöéøä çëîå
êôùðå äéãéî åéìéàî ãëä ìôð åìéàëåá äàìîî äúéäå

,íéîåãåáëá øæòéìà øàùð äæáå.ì"ëò .'

êëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë(ë 'éñ î"åç ú"åù)

úåéøò ìù ïùðåòî úåãéî ìù ïùðåò äù÷ù íùëå'
(:çô á"á ïééò)ïøëùî úåáåè úåãéî ìù ïøëù ìåãâ êë

'äøåúá úåéøà ìù.

יאבד ולא  ותפילה בתורה  ימיו ימלא – בימים בא 
לריק מזמנו

ïúùøôá(à âë)äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå'

ùøãîá àúéà .'äøù ééç éðù íéðù òáùåø"øá)

(â çðù÷éá ,íðîðúî øåáéöäå ùøåãå áùåé äéä àáé÷ò éáø'
íéøùòå òáù ìò êåìîúù øúñà äúàø äî øîà .ïøøåòì

àìà ,äðéãî äàîåìù äúá úá äúéäù øúñà àåáú
úåðéãî æ"ë÷ ìò êåìîúå äðù æ"ë÷ äúééçù äøùøáëå .'

íøéòäìå íøøåòì àáé÷ò éáø äàø äî íéùøôîä åëéøàä
.á"åéëå äãâà éøáã øàùá àìå äæ øîàîá íúîãøúî

í"éøä éùåãéçä ÷"äøä øàéáå(ïúùøôá 'í"éøä éèå÷éì'á àáåä)

ïîæä úø÷éá åððåáúäå àð åðéá àáé÷ò éáø íäì øîàùãò
òâøå òâø ìë ìöðì êéøö äîëêåìîì äúëæ øúñà äðäù ,

éôìå' ,úçà äðéãî ìò äøù ééç úåðùî äðù ìë ãâðë
ìë ãòáå úçà øéò òåáù ìë ãòáù úåéäì ìåëé ïåáùçä
äîë ìù éååùì äìåò øùà ãçà øôë íéðô ìë ìò äòù

,íéôìà äîëåìëåé èòî ïùé íãà øùà úòá ïë íà
íéôìà äîë ãéñôäì'åëåëåëåë.

êëåïúùøôá øîàðù äîá íé÷éãö åùøéô(à ãë)

ìë ìöéð åðéáà íäøáàù Y 'íéîéá àá ï÷æ íäøáàå'
íåé íåùù ,åîéò åéîéùë àá êìåäå ,åééç úåðùî òâøå òâø

ãåáéàì êìä àì(.èë÷ à"ç ÷"äåæá 'òå),êìäù íåé íìåà
àåä éøä àìà ,ììë íåéë áùçð åðéà äìèáìå ÷éøì

ììë úìòåú àìá úî íåé Y 'âàè òðáøàèùéâ'êë ìòå .
øîàð(àé è éìùî)åáøúé íîöò íéîéäù ,'êéîé åáøé éá éë'

המהר"ל כה . לדברי לבו  ישים גיסא ‡¯È‰)לאידך ¯Â‚)סופר �ÌÊ)והחתם  ‰"„ Ó"Â˙)נזם' לרבקה  נתן שאליעזר רש"י בדברי

ידיה' על צמידים ושני משקלו  בקע  Î·)זהב „Î)' צמידים ו 'שני לגולגולת, בקע  שהם השקל  למחצית רומז  'בקע ' כי

הנוספים העמודים  שני על לה לרמז בא חסדים בגמילות היא שמצוינת בה שראה  שמאחר מצומדות, לוחות לשני רמז 

ה 'עבודה', עמוד שהם הקרבנות שורש  הוא השקל  ומחצית 'תורה', כנגד הם הברית לוחות כי העולם , עומד שעליהם

חסדים  וגמילות ועבודה תורה יחדיו העמודים שלושת בכל אם כי חסדים' ב'גמילות  די אין ישראל בני אצל .כי

דבש'כו . ב'יערות איתא È)כעי"ז  ˘Â¯„ ·"Á) בתכלית בברואים היקר הזמן מבלים  אנו אשר הדבר טוב לא בניי, אל  ,

יביטו, ולרוע בשטות זמן מבלים  בלילה כי לחושך, אור ומהפכים הרבים, בעונותינו ממש בו  שאין ודבר השטות

מרעה בעו"ה  אשר לכל, תפלה זמן ועוברים  לצד מצד מתהפכים מטתם על ישנים  והמה הארץ  על יצא השמש ובבקר

עבירה . גוררת עבירה  יצאו  רעה  אל 

כתב „)עוד ˘Â¯„ ‡"Á)דברים וספורי בטלה  ושיחה עולם  בהבלי זמן תבלו ואל האולת, משנתכם  הקיצו  נא אחי בני

בכך, מה  של ושמחה והוללות מלחמה , ומגן ותריס  קשת מושכי ולטייל  ולראות ינוצח, ומי ינצח  מי מלחמות בענייני

בעולם אמת עולם להחליף גדולה  שטות היא וזו וכו', זמן לאבד בזה לנו מה אבל וסגנים, לשרים  נאותים אלו דברים

א', ביום  למות קצוב זמנך משל דרך אם  הזמן, על תחוסו  לא ואיך ושקר... מאה תמורה לך נותן הנני לך  יאמר ואחד 

הון בכל  תקחם לא כי ידעתי לזה, קודם אחד  יום ותמות זהב  דינרי יוםאלפים האדם  בעיני יקר כך שכל וא"כ  ,

מה שמאבד שוטה  יקרא ע"ז  זהב, דינרי אלפים  מאבד זה  שוטה  והרי לבטלה , אחד יום  יאבד איך נא יאמר אחד,

לו  „.)שנותנים ‰‚È‚Á),שלמותו ולהשיג ה' לדעת ארחו  אדם יזכה  בו  כי הנבראים, יקר הזמן לברואיו הוא ה ' מתת כי ,

העולם . בזה  השלימות קנין כל כי הנצחיים, חיים ינחיל בו גבר, צעדי מצעדיו ולתקן תבונות לחקור ולבוא
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ãåòééä éôë åðîæå åéîé úà íãàä àìîéù éãé ìò åìãâúéå
éúéîàä úéìëúäåíðéçì åæáæáúé àìå ,úæëæëæëæë.

åäæåì"æç åëéîñäù(à çð ø"øá)÷åñôä úàæì íéìéäú)

(çé'äéäú íìåòì íúìçðå íéîéîú éîé 'ä òãåé'
äúãåáò áåøì éë ,'äøù ééç åéäéå' øîàðù äî ìò
äéúåðùå äéîé åéä òâøå òâø ìëá åðîà äøù ìù ùãå÷á
áåúëä íééñå .ììë ïåøñç àìá íéîìùå íéîéîú
øùà éáø ÷"äøä ùøéôù åîë 'äéäú íìåòì íúìçðå'

ò"éæ ïéìàèñî(.âî÷ ãåîò 'ïøäà úéá')áåúëä ïåùìáíéìéäú)

(áë åì÷øùåàäå 'äìçð'äù Y 'åãáò ìàøùéì äìçð'
'åãáò' úåéäì åëæù àåä ìàøùé éðáì ùéù øúåéá ìåãâä

'úé åðåöø úåùòìåçëçëçëçë.

ø"äé,íìåò úìåàâ åðìàâéù íéîùáù åðéáà éðôìî
íéâååéæá ìëä åëøáúéå ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá
ùôðäå óåâä úåàéøáá äãåáòå äøåúì ÷"ùæá íéðåâä

.áéø÷ ïîæáå àìâòá

הצל"ח כז. ביאר זה ‚„ÏÂ‰)בדרך ‰"„ :ÂÙ ‡ÓÂÈ)תשובה גדולה יונתן ר' אמר נחמני בר שמואל  ר' 'אמר בגמ' דאיתא מה 

– טעג' 'טויטע אלא אינם ית' לעבודתו אותם שניצלו  הלא לאבדון שהלכו  שימים  אדם', של  שנותיו שמארכת

שאמרו  וכמו מתים, ÁÈ:)ימים ˙ÂÎ¯·)כלל לחייהם ערך  אין  כי מתים קרואים בחייהם בתשובהרשעים ישוב אם אך ,

נהפכה שהעבירה  שמאחר לתחייה '... 'חזרו  המתים הימים שכל למפרע  יתברר אזי לזכויות יהפכו  זדונותיו וכל מאהבה

לחינם, הימים  הלכו לא כן אם  רגע באותו  מצוה עשה  כאילו ונידון שמארכתלמצוה  תשובה גדולה שאמרו וזהו

ימיו' 'התארכו מאהבה התשובה ידי שעל עתהימים, עד ושנותיו לימיו  כלל נחשבו שלא הראשונים הימים וכל  ,

שנותיו . לו  והתמלאו  אליו ושבים  חוזרים

שנאמר במה  גם  פירשו  בדבר È„)כיוצא ˆ ÌÈÏÈ‰˙)מבקשים שאנו ימינו ', בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבוקר 'שבענו 

חסדךמהקב"ה  בבוקר וממילאשבענו שלם  בלב אליך ימינושנשוב בכל ונשמחה הכלנרננה כי הזה  היום עד שעברו

בימים '. 'באים כולנו  ונהיה  'ימינו ' המה  הימים וכל לטובה, יהפך

לישנא,כח. בכהאי לבנו באגרת משה' ה 'ישמח הרה "ק כמטחווי כתב מאד  מאד  הבטלה מן  עצמך  תרחק השם למען

בכקשת לזכות הזמן כל  שיספיק הלואי כי נותר, נעשה  הוא זמן ואיזה תורה , של לבטלה,[-מיותר]תרה  להוציאו

לדעת, לך ראוי הקנינים ועוד מבחר הוא חי אדם אשר הזמן  אדםהלא יקח ואם נפשו, בעד יתן  לאדם  אשר כל  כי ,

כן ואם יקרא משתגע הנהר למצולות וישליכו  כספו  לעסוק צרור מחייו זמן  קצת שמשליך  מי משתגע מזה יותר

בטלים  עכ"ל .בדברים ,



לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)
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אנו  ומגוונת.  עניפה  פעילות  רוחשת  הזה,  העולם  כתלי  בין  חיינו  מסכת  במסגרת 
כולה  הבריאה  ועושים,  פועלים  מסביבנו  אנשים  דברים,  מיני  כל  ועושים  פועלים 
כאילו  או  צפוי  לא  באופן  קורים  כשדברים  הוא,  שמפתיע  מה  כסדרה.  מתפקדת 
אנו   - המתרחש  על  לאחור  במבט  ורק  יחדיו,  מצטרפים  שונים  מקרים  מעצמם, 
ומסודרת,  סדורה  תוכנית  אלא  מקרים,  צירוף  היו  לא  פרט  ועוד  פרט  כי  מגלים 

המובילה ליעד מוגדר מראש שלא ציפינו לו!

כי כבני אדם, כח הראיה שלנו מוגבל. הוא אינו צופה הרבה מדי לעבר, בוודאי שלא 
יכולים  לקחת בחשבון אלו נסיבות עלולות להוביל  יכול לחזות את העתיד. איננו 
למקומות אליהם איננו רוצים להגיע, ואלו פרטים דווקא הם שיובילו ליעדים שלנו. 

אך בכל יום מחדש, בכל מקום ומקום, שוב ושוב אנשים מופתעים והמומים מהגילוי 
שונים  מקרים  מוביל  הסיבות  כל  מסבב  איך  האלוקי. 

אכזבות  צפויות,  ולא  מוזרות  התפתחויות  ומשונים, 
חלק  כשהכל  מרעישות,  הצלחות  או  מפתיעות 
מתוכנית המובילה ליעד אלוקי מכוון ומסומן מראש, 
את  כיוון  בחכמתו  עולם  שבורא  מוגדרת   למטרה 

הדרך אליה.

עינינו נקרעות לא פעם בתדהמה, כאשר פלוני החמיץ 
בתחנה  פגש  כי  גילה  ואז  נואשות,  התאכזב  אוטובוס, 
מישהו  כאשר  או  זמן.  הרבה  כבר  מחפש  שהוא  אדם 
מגיע  הוא  ופלאי  אקראי  ובאורח  משהו,  לברר  מנסה 
צפוי,  לא  הכי  האדם  את  שם  פוגש  צפוי,  לא  למקום 
ומקבל ממנו בדיוק את המידע בו הוא חפץ. לחילופין, 
ולפתע,  מלבוא,  המבוששת  לישועה  המצפה  אדם 
במידע  נתקל  הוא  מוזר,  אפילו  ואולי  צפוי  לא  באופן 

שמחיש את ישועתו...

בנויה  מקרה  שהמילה  מוכיחים,  הללו  ה'מקרים'  כל 
יש  מעצמו,  קורה  לא  דבר  שום  מה'".  "רק  מהמילים 
בני  את  מוביל  הוא  לבירה.  מנהיג  יש  לעולם,  מנהל 
האדם, מכוון את דרכם לפעמים למקומות לא צפויים - 

אך מטרתו סדורה ומוגדרת מראש!

אין מקרה בעולם. כל מקרה, טעות, אכזבה או שיבוש, 
עלי  המתרחשת  פעולה  וכל  כרעה  טובה  בחירה  כל 
אדמות - יש להם מטרה, יש להם תפקיד. בורא עולם 
מסובב את כל ברואי תבל למטרתם לתפקידם, משגיח 
בעין פקוחה על כל מעשיהם ורצונותיהם, תוכניותיהם 
ומאווייהם, ומדריך ומכוון אותם לפי התוכנית הסדורה 

שכיוון מראש.

פרשת השבוע חושפת תגלית זו במלוא עוצמתה. אליעזר עבד אברהם יוצא לחרן, 
הנערה  את  הבאר  יד  על  פוגש  הוא  לחלוטין,  אקראי  באופן  ליצחק.  אשה  לחפש 
הנכונה אותה הוא מחפש. באופן מפתיע, היא עונה לשאלות בדיוק כפי שהתפלל. 

באופן מיידי, הוא מגיע לביתה, מספר את המטרה שלשמה בא, וגם נענה בחיוב.

בסופו של דבר, אפילו רמאי שפל וערל כלבן הארמי שביקש לעקור את הכל, נושא 
עיניים ומודה כי 'מהשם יצא הדבר'. בורא עולם הוביל והוליך, הדריך והנהיג, הנחה 
וכיוון - למטרה היעודה כי אליעזר יוכל לקחת את רבקה לאשה עבור יצחק. בשלוש 

המילים הללו של לבן, טמון מסר עוצמתי וייחודי שהוא מעניק לבתו לפני פרידתה 
ממנו, ומסר לכולנו:

אדם יכול לחשוב שכל מה שמתרחש סביבו הוא צירוף מקרים. פעם הולך ככה ופעם 
או  מעצמו,  קורה  הכל  אחרת.  ולפעמים  כזו  התפתחות  מתרחשת  לפעמים  אחרת, 

באמצעות השליטה שלנו - בני האדם - על המתרחש. אך האמת הפוכה בתכלית:

מוגדר שקבע  ליעד  לו מטרה, מכוון  יש  כל מה שקורה בעולם,  כל,  בכל מכל  הכל 
בורא עולם. אין הצלחות מפתיעות או כשלונות מאכזבים, אין טעויות נוראיות ולא 
זכיות יוצאות דופן. אין מושג של 'לא יודע איך נפלתי לתוך זה' וגם לא 'באופן מוזר 
התחלתי לעסוק בנושא פלוני'. בורא עולם האחד והיחיד, מנהיג את העולם וקובע 
וגם מוביל אותם בכל  לוח השחמט העולמי  את התוכניות, מסדר את החיילים על 

מהלך. הכל הכל נהיה בדברו, הוא המנהיג והוא המכוון!

ככל שאדם יודע כי כל הנעשה בעולם נעשה בהשגחה 
הטובה  בצורה  ומנוהל  מונהג  המתרחש  וכל  פרטית 
לראות  ואף  ולהרגיש  לחוש  מצליח  הוא  כך  ביותר, 
המחשבות  והמעשים,  הפעולות  שכל  בעיניים, 
חווה  לא  הוא   - ואז  מלמעלה.  מופעלים  והדיבורים 
בו,  תלוי  הכל  שלא  מבין  הוא  נפילות,  ולא  אכזבות 
ולכן חייו שמחים ומאושרים, עליזים ומלאי סיפוק, כי 
הוא יודע שיש מנהיג לעולם שמכוון את הכל ברצונו, 
הוא  שקורה  מה  כל  אז   - הדבר  יוצא  שמה'   וכיוון 

לטובה ולברכה!

פרוכת מטלטלת

שלג הזלעפות שהחל לרדת בארצות הברית כשבועיים 
לפני פורים, איכזב עמוקות את הרב רובינשטיין. ככל 
והעמיקה.  אכזבתו  הלכה  כך  ונערם,  הלך  שהשלג 
'ברונקס'  לשכונת  הגיע  אחדים  חודשים  לפני  אך  הן 
שבמנהטן, כדי לחדש את פעילות בית הכנסת המקומי. 
תרתי  דמים  כמה  בשיפוץ,  השקיע  ומאמץ  הון  כמה 
הכנסת,  בית  תפארת  את  לחדש  כדי  הקריב  משמע 

ואילו שלג האיתנים הזה משבש את כל התוכניות...

מלכתחילה, תכנן לחנוך את בית הכנסת במעמד גדול 
ומפואר בליל פורים, אליו יזמין את כל מי שזיק יהודי 
עוד פועם בלבו. אך השלג הכבד הביא לסימני רטיבות 
החל  עובש  ואף  הכנסת,  בבית  מקומות  בכמה  קשים 
ואז  לעלות בזוויות ההיכל.  הוא המתין לשוך הסופה, 
בדק ומצא כי עם רוב הנזקים ניתן איכשהו להסתדר, חוץ מכתם רטיבות אחד, גדול 

ורב מימדים, ש'התמקם' בדיוק מעל ארון הקודש, במרכז כותל המזרח...

'דווקא שם יהיה כתם כה מכוער?' - הרהר הרב רובינשטיין, 'איך אפשר? הלא אני 
מביא לכאן יהודים שכבר אינם צעירים, כאלה הזוכרים את בית הכנסת בתפארתו. 
ולפקוד  לשוב  וירצו  מהמעמד,  יתרשמו  אשר  צעירים  גם  להביא  חפץ  אני  לצידם, 
 את בית הכנסת. ובדיוק במרכז כותל המזרח ייתקלו עיני כולם בכתם עובש דוחה?! 

מה עושים?'
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כיצד יום מושלג ואיחור אוטובוס איחדו משפחה?

שיחה שלא נענתה...
סיפור זה הינו אישי, הכי אישי בעולם - - -

האחרונים,  הגליונות  אחד  של  ההכנה  עבודת  במסגרת 
התוודענו לסיפור על ה'חזון איש' זצ"ל, אלא שלא הצלחנו 
לפרטיו  ואמין  מדוייק  להביאו  מנת  על  מקורו,  את  להשיג 
תלמידי  את  להכיר  שזכו  אנשים  לכמה  התקשרנו  כדרכנו. 
ה'חזון איש', אך איש מהם לא זכר את הסיפור, וחלק מהם 

כלל לא ענו לטלפון....

לרכוש  כדי  מקומית,  ספרים  לחנות  נכנסנו  כך,  בתוך 
האנשים  אחד  לחנות,  הכניסה  ברגע  'בדיוק'  כלשהו.  ספר 
את  'מחפשים  אלינו.  התקשר  לכן  קודם  אותו  שחיפשנו 
את  זכר  לא  הלה  אך  שאלנו,   – פלוני'  לסיפור   המקור 

דבר הסיפור...

ואז, מישהו דפק בעדינות על הכתף. 'נראה שאני יכול לעזור 
לך', אמר הזר, 'אבי נמנה על בני משפחת ה'חזון איש', והוא 

מכיר כנראה את הסיפור. אשאל אותו ואעדכן', הבטיח. 

ואכן, כעבור שעה קלה התקשר האיש, נתן את פרטי הסיפור 
כיוון  וגם  מעמד!,  באותו  נוכח  שהיה   - אביו  מפי  במלואם 
אותנו למקום בו נכתב הסיפור ככתבו וכלשונו. כך זכו קוראי 
העלון כולם לסיפור לפרטיו עם מקורו המהימן, בזכות שיחת 

טלפון שלא נענתה בזמן, אך היא נענתה בדיוק בזמן הנכון!

לפעמים לא עונים לטלפון, לפעמים כן. לפעמים אנו משיגים 
את מי ואת מה שרצינו, לפעמים לא. תמיד תמיד בורא עולם 
מושגח  הכל  והכל  האמונות.  בידיו  זאת  מנהיג  זאת,  מכוון 

לטובה ולברכה!
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בדרכו הביתה, אפוף מחשבות אכזבה וכאב, עבר דרך שוק מקומי. בלי להבין למה 
ומחפש  בשוק  המשייט  האדם  בהמון  נסחף  פנימה,  צועד  הוא  מדוע,  לחשוב  ובלי 
מציאות. לפתע, עיניו נתקלו בפרוכת כחולה ויפה, קטיפתית ומרהיבת עין. מגן דוד 
רשומות  ובשוליה  רקומים בצדדיה,  וסגולים  אדומים  פייטים  באמצעה,  רקום  זהוב 
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הזו על קיר  ניתן לתלות את הפרוכת  בו הברקה:  ולפתע עולה  הוא מביט בפרוכת, 
המזרח של בית הכנסת, ובגודלה העצום - היא תצליח לכסות יפה את כתם הרטיבות, 
ואף תוסיף ליופיו והדרו של בית הכנסת, מבלי שאיש יידע שהיא נועדה לכסות על 
חרפה... הוא מיהר לרכוש את הפרוכת, ארז אותה יפה והניח ברכבו, ויצא לשוב לבית 

הכנסת כדי לתלותה במקום המיועד.

הוא מתניע את רכבו ויוצא לכביש המהיר, ואז בזוית עינו הוא מבחין באשה מבוגרת, 
שרצה בשארית כוחותיה אחר האוטובוס המוביל לניו ג'רזי, אך הנהג לא הבחין בה 
לאור  המעיל  כפתורי  את  היטב  רכסה  רבה,  באכזבה  נאנחה  האשה  לדרכו.  והפליג 
הקור הנורא, ובצער מופגן התיישבה להמתין לאוטובוס הבא. כראות הרב רובינשטיין 
את המראה, הציע לה שתחת להמתין בקור כשעתיים - עד האוטובוס הבא, מוטב 

תעשה אם תבוא עמו לבית הכנסת הסמוך, בו תוכל לנוח.

ושב  ולנוח,  לשתות  תוכל  היכן  לאשה  מראה  הכנסת,  לבית  מגיע  רובינשטיין  הרב 
לרכבו להוציא את הפרוכת שקנה על מנת לתלותה בקיר המזרח של בית הכנסת. 
הוא נוטל את הפרוכת לכיוון קיר המזרח של בית הכנסת ופורש אותה כדי למדוד 

ולחשב כיצד יתלנה בצורה הטובה ביותר. ואז - 

על  והתנפצה  מידיה  נשמטה  האשה  שבידי  הכוס  נפילה,  קול  לפתע  שמע   - 'בום!' 
התערפל,  מבטה  מבוהלות,  היו  עיניה  הארץ.  על  קרסה  כמעט  האשה  ואף  הרצפה, 
והרב רובינשטיין חש לעזרתה. 'מה קרה? מה קרה?' - שאל בבהלה, והאשה - נסערת, 
מבולבלת ונרגשת, אך בקושי מצליחה לפצות את פיה ולומר: 'אני לא מאמינה, אני לא 

מאמינה...' תוך שהיא מצביעה על הפרוכת...

הרב ביקש להרגיעה בכוס מים קרים, ואז, כששבה אליה רוחה, החלה לספר: 'הפרוכת 
אותה הרב מחזיק בידו, היא שלי. קניתיה לבעלי לפני 35 שנה, הבאתי לו אותה במתנה. 
לב.  קורע  בבכי  האשה  התייפחה   – ראיתיו...'  לא  מאז  בינינו,  הפרידו  ימ"ש  הנאצים 
'ועתה, עיניי הרואות את הפרוכת. שלוש האותיות באנגלית הרשומות למטה מעידות 

כאלפי עדים. הן אלו ראשי התבות של שמו של בעלי...'

האשה הוסיפה להתייפח בהתרגשות, מראה הזיכרון מן העבר הרחוק, זיכרון מבעלה 
כמזכרת,  הפרוכת  את  לקחת  לה  הציע  הרב  וסערה.  בהתרגשות  אותה  הציף  האובד, 
אילמת,  זיכרון  עדות  הכנסת,  בבית  הפרוכת  'תישאר  והסבירה:  סירבה  האשה  אך 
שיישאר בעולם זיכרון נצחי מבעלי!' - אמרה האשה והוסיפה: 'היה כדאי להפסיד את 
האוטובוס, בורא עולם הוביל לכך כדי שאזכה לראות מזכרת מבעלי הבלתי נשכח, כדי 

שאזכה לראות שנותר ממנו זיכרון בעולם!'

בינתיים חלף זמן ממושך, וגם האוטובוס הבא כבר חלף עבר. הרב רובינשטיין התנדב 
להסיע את האשה לביתה בניו ג'רזי, ובכך למעשה תם הסיפור, בחלקו הראשון בלבד. 
די לו לסיפור זה לו היה מסתיים כאן, בגילוי שמימי של השגחה פרטית מטלטלת, איך 
החמצת אוטובוס הובילה את האשה למזכרת מבעלה. אך לסיפור יש המשך, מסעיר 

ומרגש לא פחות:

אותו  חנכו  בו,  התכנסו  מהסביבה  יהודים  מאות  חג.  לבש  הכנסת  בית  פורים  בליל 
קל  וכיבוד  המן  אוזני  חילק  כך  ואחר  המגילה,  את  קרא  רובינשטיין  הרב  בשמחה. 
למשתתפים. עם תום המעמד ביקש לנעול את בית הכנסת, ואז, הופתע לשמוע קול 

בכי נוגה עולה מאחד הספסלים. 

ראשו,  את  מעטר  שיבה  שיער  מבוגר,  ביהודי  והבחין  לאחור,  ראשו  את  היסב  הוא 
היושב בפינת בית הכנסת ומתייפח בשקט. הרב התקרב אליו, הניח יד רכה על כתפו, 
ופנה אליו ברוך: 'רבי יהודי, הלא פורים היום. מה לך בוכה? מדוע אתה כה עצוב?' – 

שאל בדאגה.

להפתעתו הרבה, הזקן לא השיב, אלא החווה באצבעו על הפרוכת התלויה במזרח בית 
'מה קרה?  הכנסת. שוב הונפה אצבע אל הפרוכת, והרב רובינשטיין הצטמרר ממש. 

זה קשור אליך?'

'זה שלי!' – הזדעק הזקן - 'זה לא קשור אליי, זה שלי ממש! רעייתי עליה השלום קנתה 
ימ"ש  הנאצי  הצורר  כי  בדעתו  העלה  לא  כשאיש  שנה,   35 לפני  הזו  הפרוכת  את  לי 

יפריד בינינו לעולם...'

סגירת  ההיסטוריה,  כנפי  משק  את  בעוצמה  חש  הוא  לרעוד.  החל  רובינשטיין  הרב 
המעגל נראתה קרובה מתמיד. 'אני לא מאמין, זה לא יתכן', - לחש לזקן בהתרגשות, 

'זה פשוט לא יתכן...'

'מה לא יתכן פה?' – שאל הזקן. 'זה שלי. חרוטים על הפרוכת ראשי התבות של שמי. 
אשתי קנתה לי את זה במתנה!'

'זה מעניין...,' אמר הרב, 'בדיוק בשבוע שעבר התעניין מישהו בפרוכת. תרצה לפגוש 
אותו?' – שאל את הזקן שהשיב בחיוב. וכך, בעיצומו של ליל פורים חורפי, בכביש 
המוביל לניו ג'רזי, נסעה שוב מכוניתו של הרב בדרכה לאותה כתובת בה ביקר אך 
לפני שבוע. לבו פעם בעוז, מחשבותיו נשאוהו לאפיקים דמיוניים למחצה, אך הוא 

השתדל לנהוג בזהירות, למרות הצמרמורת שחש בכל חלקי גופו.

כשהגיע לכתובת, ביקש מהזקן להמתין ברכב, ונקש בדלתה של האשה. היא פתחה לו 
את הדלת בהפתעה מוחלטת, היטב זכרה עדיין את דמותו ולא הבינה מה הביא אותו 
'יתכן  אליה שוב. 'תשבי בבקשה ותקחי לך כוס מים', פתח הרב את ביקורו בביתה, 

שאת עומדת בפני תגלית מרגשת...'

ואז לאט לאט, עקב בצד אגודל, החל הרב לספר כי מישהו הגיע לבית הכנסת והתעניין 

מקרובי  במי  שמדובר  ויתכן  גילה,  בן  נראה  הלה  כי  להסביר  החל  הוא  בפרוכת. 

הבעל  זה  אולי   – 'מוגזמת'  הנחה  הניח   – אולי  או  בעלה,  של  משפחתו  או  משפחתה 

האובד בכבודו ובעצמו. האשה נזעקה וביקשה לפוגשו, ואז יצא אליו הרב וביקש ממנו 

להיכנס הביתה...

'משה!' – זעקה האשה ברגע שהבחינה בדמותו. 'בלה!' – זעק הוא לעברה - - - 

השניים התייפחו בדמעות, בכי תמרורים. 32 שנים חלפו מאז נפגשו באחרונה, שניהם 

היו בטוחים כי בן הזוג עלה על המוקד, מסר נפשו על קידוש ה'. הם כמעט התעלפו 

כשהבחינו זה בזו, והרב רובינשטיין הרגיש שזה לא בסדר שהוא מפריע לרגע המרגש, 

המטלטל והמסעיר, אם לא שעליו לעמוד ולוודא כי ההתרגשות אינה מסכנת אותם...

וכך, שלג מעצבן, טיול מיותר בשוק והחמצת אוטובוס לניו ג'רזי, הפכו למניעים של 

איחוד משפחה. לא יאומן כי יסופר, איך מסובב כל הסיבות, בורא עולם המשגיח ומנחה 

את העולם, צירף מקרה של שלג יוצא דופן, קניה מוזרה בשוק מוזר עוד יותר, ואיחור 

אוטובוס מצער – לכדי תגלית של בני זוג זה לזה, לאחר 32 שנות פרידה...

והלקח העולה מהסיפור המדהים הזה, המובא מפי הרה"ג ר' צבי רפפורט שליט"א 
סביבנו,  קורים  דברים  הרבה  כך  כל  לב:  חדרי  כל  מטלטל  שלימה',  'אמונה  בספר 
שקורה,  מה  על  מתעצבנים  אנו  רבות  כה  פעמים  תכליתם.  מה  מבינים  שאיננו 
מתאכזבים משיבושים שנראים מיותרים, מרגישים שחלקים מההתפתחויות פועלים 

הפוך מהרצוי...

מכוון  הוא  ויצור.  נברא  כל  על  פרטית  בהשגחה  המשגיח  מנהיג,  יש  הזה  לעולם  אך 

את כל מה שקורה בעולם, מתכנן מה יקרה מתי, מה יילך יותר טוב ומה יתקל בבעיה 

נתאכזב  לא  לעולם  כך  בהשגחה,  מנוהל  הזה  שהעולם  שנפנים  וככל  האחרון.  ברגע 

העולם,  את  ומכוון  יודע  הוא  לבירה,  מנהיג  שיש  ומאמינים  יודעים  אנו  נתעצב.  ולא 

ומנהלם  בזה,  זה  ושלובים  חבוקים  ועתיד  הווה  עבר  ורואה  נסתרות  צופה   והוא 

לטובתנו ולמעננו.

כשאנו  רוצים,  שאנו  כמו  הולך  לא  שמשהו  פעם  בכל  הזה,  המסר  את  נפנים  הבה 

הזדמנות  לשוחח,  ביקשנו  עמו  אדם  אוטובוס,  פגישה,  משהו,  החמצנו  כי  מרגישים 

שנראתה חשובה בעינינו. הכל מנוהל מלמעלה, לכל דבר יש סיבות טובות. וכשנסתגל 

למבט הזה ולחשיבה הזו, נוכל לחיות את חיינו באושר ובשמחה, מתוך אמונה כי הכל 

מנוהל לטובתנו ומונהג בהשגחה פרטית למעננו!

הקריעה שהביאה פרנסה...
בלשון  וזאת  קלה,  לא  היתה  צפת  בעיר  לגור  לעבור  וייס  משפחת  של  ההחלטה 
הארץ  ממרכז  לעקור  המשפחה  הוכרחה  בעקבותיו  מיוחד,  אילוץ  זה  היה  המעטה. 
אל הצפון הרחוק. מה שהקשה עוד יותר על המעבר, היה כי במקום מגוריה במרכז – 
היתה לגברת וייס עבודה מסודרת כגננת מבוקשת ובעלת נסיון, ואילו בצפת הרחוקה 
תשיג  איך  יודע  ומי  עבורה,  פרנסה  מקור  הניבו  לא  והמאמצים  הבירורים  כל   – 

עבודה כלבבה...

והנה, להפתעתם המרובה, כמה ימים אחרי המעבר נקשה שכנה על הדלת, והציעה 
לאם לעבוד כ...גננת! האם התרגשה מהמחווה אך עוד יותר מזאת – היתה מופתעת 
והמומה. 'איך את יודעת שאני גננת במקצועי? מי סיפר לך שאני מחוסרת עבודה? 

איך עלה בדעתך להציע לי את הרעיון?' – ירתה את שאלותיה בבלבול מוחלט.

השכנה חייכה וסיפרה: 'לפני כמה ימים, בעת שהמובילים העלו את הקרטונים שלכם 
מהמשאית,  דבק  להביא  עליו  היה  התעצבן,  המוביל  אחד.  קרטון  נקרע  לביתכם, 
ובינתיים – הבחנתי כי מתוך הקרטון שנקרע נפל קלסר אחד, עליו נכתב באותיות 
גדולות 'גננות – חגים'. מכאן הסקתי כי את גננת, ומהקלסר עב הכרס למדתי כי את 

גננת משקיעה ומסורה, מסודרת ומקצועית...

וכך, קרטון שנקרע ב'טעות' של המוביל, 'בדיוק' הקלסר הזה שנפל, 'בדיוק' השכנה הזו 

שעברה 'בדיוק' ברגע הזה, הפכו למקור הפרנסה של גברת וייס. מאז ועד היום – כפי 

שהיא מספרת באוזנינו, היא עובדת באותה עבודת גננות ומצליחה מאוד בס"ד, והכל 

בזכות קרטון שנקרע ברגע הנכון והקלסר הנכון שנפל ממנו בזמן הנכון...

וללמדנו בא: קרטון שנקרע – עלול לעקור אנחה. קלסר שנופל – זה קצת מעצבן... 
קורה  לא  דבר  שום  כך,  זה  למה  סיבה  יש  לעולם.  בורא  יש  לבירה,  מנהיג  יש  אבל 
 – הזה שנפל  והקלסר  הזו,  בצורה  הזה,  ברגע  קריעת הקרטון   – כן  כי  הנה  מעצמו. 

הביאו למשפחה שלימה את מטה לחמה לשנים ארוכות!

הבה ניקח את המסר הזה לתשומת ליבנו, לאותם מצבים בהם 'נקרעים לנו קרטונים'... 

מנוהל  הכל  מסתבך.  שלנו  בתוכניות  כשמשהו  שרצינו,  כפי  הולכים  לא  כשדברים 

דרכנו.  את  ומכוון  כולנו  גב  על  עומד  עולם  בורא  פקוחה,  בעין  מלמעלה  ומושגח 

כשנפנים זאת – ננהל את חיינו באושר ובשמחה, מתוך אמונה כי אבינו שבשמים מנהיג 

ומוביל אותנו ומכוון את דרכנו בצורה הטובה ביותר!
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 )כג, ב(כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 ותלמי ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על - ארבע כתב רש"י: בקרית
 אברהם. וחוה אדם( ר"ב) ואשתו איש שם שנקברו זוגות' ד שם על א"ד. ואביהם

 ולאה". יעקב. ורבקה יצחק. ושרה
ארבע' על שם ארבעת הזוגות  יש להבין, תינח לפי הפירוש השני שנקרא 'קרית

שנקברו שם, מובן למה מציינת זאת התורה כאן, שהרי שרה גם היא חלק 
מארבעת הזוגות. אבל לפי הפירוש הראשון שנקרא 'קרית ארבע' על שם ארבע 
הענקים, לא מובן מה שייך עניין זה לכאן? התורה יכלה לומר שבא לחברון בלי 

 מובן למה הביא רש"י את הפירוש הראשון.  לציין שזה נקרא קרית ארבע, ואף לא
)מגורי האר"י ז"ל(, שם הביא  "שפתי כהן"ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר 

תמיהה: ואם תאמר מי הוליכה לשרה לחברון? הרי אברהם יצא אל העקידה מבאר 
 שבע וכן חזר מהעקידה אל באר שבע, ואיך הגיעה שרה למות בחברון?

טן ואמר לשרה היכן יצחק, אמרה לו, הלך עם אביו ומתרץ: שמעתי, שכשבא הש
ללמדו מעשה הקרבן, שהרי ראתה שאברהם לקח איתו את האש ואת המאכלת 
וכו', אמר לה השטן: יצחק הוא הקרבן. לא האמינה לו, והלכה אצל אחימן ששי 
ותלמי, ואמרה להם: אתם ארוכים וגבוהים, ורואים למרחוק, הביטו וראו אם 

אחד הולך עם ג' נערים, הביטו ואמרו לה שרואים הם זקן אחד  רואים אתם זקן
 שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין בידו. כיון ששמעה כך, מיד מתה. 

 י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת בזה מובן, שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכה
 ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת

 )ציוני תורה(                 לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.ומתה", 
 )כג, ב(כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 העקידה בשורת י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת כתב רש"י "ונסמכה
 ומתה". ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן

יש לעיין איך מתה שרה מחמת  "טעמא דקרא",שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו 
העקידה, והרי קי"ל "שלוחי מצוה אינן נזוקין"? וכן מקשה מהגמרא שבת שאמר 
התנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה", איך ימות בדרך מצוה והרי שלוחי מצוה 

 אינם ניזוקין?
ומתרץ, שמה שאמרו "שלוחי מצוה אינם ניזוקין" הכוונה שמחמת המצוה לא 
יאונה לו כל רע. אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני ימלאו שנותיו בעולם 
הזה, אזי אדרבה, זכות הוא לו לזכות למות כשעסוק בדבר מצוה. וזה נחשב לו 
שמת על קידוש ד'.  וזה מה שאמר אותו תנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה" 

בדרך מצוה ויזכה למות שרצה שהקב"ה יסובב שביום שיגיע זמנו להיפטר שיהא 
 מתוך התעסקות בדבר מצוה.

ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא זכתה 
 )טעמא דקרא(שמתה מחמת הבשורה על דבר המצוה.                             

  יא( )כג, נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה
 אמר שמתחילה עפרון, בדברי שחל הפתאומי השינוי על תמהים המפרשים

 לא כאילו לרמוז כרוצה -" נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה: "לאברהם
 את הוא מציע לב בנדיבות, ואדרבא, המערה עבור כסף לבקש כלל דעתו על עלה

 שקל מאות ארבע ארץ" ואומר עפרון חוזר כ"אח ומיד, למערה בנוסף השדה כל
 כ"אח ואכן. זה גבוה מחיר לו שישולם שמצפה כרומז" היא מה ובינך ביני כסף

 בלבד זו ולא, הכסף את ברצון מקבל ועפרון"', וגו לעפרון אברהם וישקול" כתוב
 מכסף בהרבה גדול בערך( מ"בב' הגמ פ"ע) שהוא, לסוחר עובר כסף שקיבל אלא
 . רגיל

 שהיה הויכוח אודות הידוע הסיפור את ל"זצ מקלם הסבא מביא, הענין לביאור
 נימוס חיים בעלי ללמד שאפשר סברו הם, ע"אוה חכמי עם אייבשיץ יונתן לרבי
 זה שדבר לעומתם טען יונתן ורבי, אדם כבני שינהגו טבעם את ולהפוך ארץ ודרך
 . החיים בעלי טבעי את להפוך א"א וכי, אפשרי אינו

 ודרך נימוס חתול ללמד עצמם על וקיבלו, צדקתם את להוכיח חכמים אותם רצו
 באילוף הצלחתם את להציג המיועד היום הגיע כאשר. מסוים זמן פרק תוך ארץ

 בשעה ואכן", המלומד חתול"ה את עיניו במו לראות רב קהל התקבץ, החתול
 והציע שולחנות כמה סידר' מלצר' של בתפקיד לשמש והחל החתול נכנס היעודה
 והכוסות היין עם חזר כאשר. וכוסות יין עם מגש להביא הלך כ"אח, מפות עליהם

. חכמים אותם צדקו שאכן אמרו וכמעט, הנדיר מהמחזה הנאספים כל השתוממו
. מתוכה זינק קטן ועכבר, ופתחה, מכיסו קטנה קופסא יונתן רבי הוציא רגע באותו

 נשברו והכוסות נשפך היין, המגש את מידיו השליך את העכבר החתול שראה כיון
 שגם לדעת ונוכחו אייבשיץ יונתן לרבי כולם הודו מיד. להשיגו העכבר אחר ורץ
 .לשנות ניתן לא טבעם את אולם, מסוימים דברים ח"בע ללמד אפשר אמנם אם

 לא) ונדיב נבון כאיש התנהג, עיניו לנגד כסף ראה שלא זמן כל. עפרון עם גם כך
 הציע שבהם( יא פסוק) הראשונים דבריו לאחר אבל( מאולף ח"מבע פחות

 לו ואומר( יג פסוק) אברהם חוזר כסף אין חינם המערה ואת השדה את לאברהם
 קח" לו ואומר בידו הכסף את מחזיק אברהם כלומר" ממני קח השדה כסף נתתי"

 המטבעות את ורואה - הכסף של הצלצול את עפרון ששומע כיון", הממון
 גינוני כל את מעליו משליך הוא. אחר לאיש נהפך הוא מיד - אברהם בידי הנוצצות

                                           ... עכבר אחרי רודף שהחתול כמו הכסף אחר ורדף בהם שנקט היפה ההתנהגות
 (מוסר דרכי)

 שקל מאות ארבע)כג, יג(  שמה... מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי
 )כג, ט"ו(, הוא מה ובינך ביני כסף

כבר". לכאורה לא מובן מה  לך נתתי והלואי אצלי הוא מוכן - רש"י כתב "נתתי
 רצה רש"י בזה.

ון" ראפשר לומר בדרך צחות, שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפ
הם" הוא גם כן ר', ס"ה ארבע מאות. אם כן רהוא ר'. והאות האמצעית של "אב

מאתיים, "ובינך"  –ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות שמי 
 מאתיים, מה הוא... -שנמצא בין אותיות שמך 

וכנגד זה אמר אברהם "הלוואי נתתי כבר", שאם היה זה בעבר, כשעדיין היה 
  שמי "אברם" לא הייתה אות אמצעית בשמי, והיית מבקש רק מאתיים...

 )תורת משה נתן(
 עובר כסף שקל מאות ארבע לעפרן אברהם וישקל עפרון אל אברהם וישמע

  טז( )כג, לסוחר
 המלכות מגדולי אחד אצל שהלך מברודי מרגלית זלמן אפרים ברבי מעשה

 ששר עם, כדין שלא היהודים על שנגזרה רעה גזירה דין המתקת בדבר להשתדל
 לרבי לו היה קשה, יד מתנת לקבל פשוטה שידו" לקחן"כ היה ומפורסם ידוע זה

 בעקיפין אליו בא, ממון שוחד לשר להציע, לבב ובר כפים נקי שהיה זלמן אפרים
 לתבוע התבייש הוא גם, היה ממון שחומד שר ואותו, סחור סחור בדברים והקיף
 אמלאנה עליה מבקשני שאתה בקשה אותה רבי: ואמר השר פתח. בפה ממנו

 גדול חוב, בעירנו פלוני גדול סוחר. אליך לי גדולה בקשה אני שגם אלא, רב ברצון
 הרמז את זלמן אפרים רבי הבין מיד. אליו לסור מר נא יואיל, עלי לו יש ממון של

 . בשלום בא מקומו על והכל הדק
 : ודרש זלמן אפרים רבי יצא מעשה לאחר

 שמתחילה, חת בני נשיא, זה עפרון'? לסוחר עובר שקל מאות ארבע דכתיב מה
 את לקחת התבייש" היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע" לאברהם לו אמר

 ופלוני פלוני סוחר אל והפנהו עמד לפיכך, אברהם של מידו במישרין השקלים
 )על התורה(                  לסוחר... והעביר הרמז את הבין הוא אף ואברהם

 )כד, ב(לו  אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל
 אחרי ודורש חוקר הריהו לחבירו ממון להלוות עומד כשאדם, עולם של מנהגו

 זה לעומת, ממונו את מלווהו אז ספק כל עליו לו שאין אחרי ורק הלווה של יושרו
 של תשמיש כל או תפילין או כשר בשר לקנות האדם בא כאשר יהדות בענייני
 ולא. אחד בכל אימון לתת נוטה והוא, במיוחד ולחקור לדרוש מקפיד אינו קדושה

 אליעזר בעבדו מלא אימון נתן ממון בענייני. להיפך אלא, אבינו אברהם נהג כך
 מתאימה אשה לקחת יהדות לענין הדברים כשהגיעו ואילו", לו אשר בכל המושל"

 שבועה ממנו דרש אלא אליעזר של והבטחתו אימונו על סמך לא אז ליצחק
 "לי והשבע ירכי תחת ידך נא שים" חמורה

זצ"ל, שפעם הגיע לאיזה עיירה נידחת והתאכסן  מסופר על רבי ישראל מסלנט
באכסניא לא מוכרת לו, כשהגיע רבי ישראל אל האכסניא פנה איליו בעל המקום 
ואמר לו כבודו נראה יהודי נכבד, וודאי יודע גם לשחוט, והנה יש לי כאן בהמה 
והשוחט לא נמצא, אולי יואיל מר בטובו לשחוט לי את הבהמה. אמר לו רבי 

שאינו יודע לשחוט. לאחמ"כ פנה הגרי"ס אל אותו אכסנאי ובקש ממנו ישראל 
הלוואה כספית גדולה. התנצל אותו אכסנאי ואמר שאינו מכיר את הגרי"ס אם בן 
אדם נאמן הוא או לא, "אם כן" אמר לו הגרי"ס, "איך רצית לסמוך על שחיטתי, 

 )אמרי חן, ועוד(                                 ?!...                          וכי מכירני אתה
 עבד ויאמר דבר ויאמר דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויישם
 לג( )כד, 'וגו אנכי אברהם
 שהוצרך עד אברהם, עבד שהוא ידעו לא עכשיו עד וכי הוא תימה דבר והנה

 אברהם? עבד שהוא שולחנו על להם לומר
 יותר אבות עבדי של שיחתן 'יפה דאיתא מה פי על לפרש, יש הפשוטה ובצחות

 אם כי אוכל לא אליעזר אמר לאכול, לפניו כשהושם והנה. ''וכו תורה של מגופן
 השלחן, על חול דברי לדבר לך מה לבן והשיבו. שבאתי מה על וצרכי דברי דברתי
 חכמינו כמאמר' וכו תורה דברי עליו אומרים שאין שלחן כל כי תורה'! 'דברי תאמר

  חתשע" חיי שרהפרשת  
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 אבות עבדי של שיחתן ויפה אנכי', אברהם 'עבד שפיר אליעזר ועל זה השיבו. ל"ז
 )חנוכת התורה(תורה...                               של מגופן יותר

 )כד, לז( לבני אשה ולקחת' וגו אדוני וישביעני
 ולא לבני רק להם אמר והעבד, ליצחק לבני אשה ולקחת לו אמר אברהם הנה
 הכוונה, ליצחק' 'לבני  דהדגיש לו אברהם הענין רק. לו נאמר כאשר 'ליצחק' סיים

ועוד יש לו , אברהם של כלתו שתהיה דהיינו 'לבני' הגונה שתהיה אשה שיבחר
 . מעלתו לפי ליצחק אשה להיות הגונה להקפיד שתהיה

 עם אותה ומשדך בת לו שמי שיש מהגבירים קצת מנהג, דרך משל נסביר והנה
 אחד שדכן אליו ובא, כ"רו אלפים עשרת יחוסו עבור לחתן מפזר וגאון של רב בן
אציע  כ,"רו אלפים עשרת גאון אב לחתן שיש זה ליתן עבור רוצה אתה הן ל"וא

 גאון יהיה בעצמו הוא אשר מהולל בחור לך אתן לך אם כן עסקה הוגנת יותר, אני
 בדעתי אין לו אופן, ואמר אבל הגביר לא הסכים בשום לחתן. אותו וקח גדול,

 בעצמו הגאון את אבל הרבה, יפזר גאון אב עבור ...'רבנית' שתהיה בתי לעשות
 שתהיה רק אוהל' מ'יושבות תהיה שבתו רוצה אינו כי לחתן, ליקח יתרצה לא

 . וכדומה במרכבה ז"מעוה ותהנה סוחר, גביר אשת
 נתיירא ומדרגתו, לבן את והכיר הבית את בני וראה אליעזר כשבא אז, היה וכן

 כ"ע השידוך, כל ז"עי שיתקלקל אפשר גדול, צדיק שהוא יצחק את יהלל אם כי
 גם כי יסכימו ודאי ובזה אברהם, ממעלות דיבר רק מיצחק, כלל דיבר ולא הסתיר

צדיק, לכן אמר רק "לבני", שכל העניין זה הייחוס  אב לחתן שיהיה מרוצה להם
 )בית הלוי(                                                         של יצחק.

מעשה בעניין זה, סיפר הרב שלמה לוינשטיין: הרבנית קנייבסקי ע"ה סיפרה 
שכשהיא ובעלה היו צעירים, לא היה גז אלא פתיליה. פעם במוצאי שבת היא לא 

ללמוד והיא בקשה  הרגישה טוב והלכה לישון. בשלוש לפנות בוקר רבי חיים קם
ממנו שיביא לה כוס מים חמים כי הרגישה מאוד לא טוב. והוסיפה הרבנית ואמרה 
כי אין צורך לחמם את המים על הפתיליה כי עדיין לא הורידה את דוד המים 

 שעמד עליה משבת.
 אמר הרב: "אין בעיה, אכין לך כוס מים".

 ול נפץ עז מהמטבח...בנתיים היא נרדמה, ולאחר זמן מה התעוררה כששמעה ק
רצה לבדוק מה קרה. היא נכנסת למטבח ורואה את הפתיליה ואת הדוד על 

 הרצפה, ושטפון של מים בכל רחבי המטבח.
התברר, שרבי חיים הלך למטבח להכין לה כוס מים, אבל הוא ראה שהמים 
יוצאים לאט מהדוד, ועשה חשבון שחבל על הזמן. לקח קומקום, תלה אותו על 

ל הדוד, פתח את הברז והלך ללמוד עד שיתמלא... כמובן שכשהתיישב הברז ש
ללמוד שכח מכל העולם, ובנתיים הקומקום המלא והתמלא ומשך את הדוד 
למטה, אל הרצפה... זו היתה הפעם הראשונה והאחרונה שהרבנית בקשה ממנו 

 לעשות משהו בבית...
אשה שתתאים לו, וזה מה שאמר אברהם לאליעזר, תביא אשה לבני, ליצחק, 

 )הר"ש לוינשטיין(שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.                            
 ( לט, כד) אחרי האשה תלך לא אלי

" בתו להשיא' וכו עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי"
 לא אולי, "הראשון" אולי"מה הדבר נדרש לא מה מפני, המפרשים שואלים. י"רש

  מפני( ח כד" )אחרי ללכת האשה תאבה
 יותר יאות אברהם עם כשדיבר שם הרי, חסר כתובה אינה שם אולי תיבת מה
 ?ולבן בתואל עם כשדיבר מאשר זה לרמז
 אלה דברים אליעזר שאמר בשעה בתחילה: מוורקי יצחק רבי ק"הרה כך על ענה

, מכן לאחר אבל, בתו עם ישתדך שיצחק דעתו על להעלות העז לא, לאברהם
 אלה שני לעומת, בלבו ואמר זו מחשבה עלתה לבן ועם בתואל עם כשישב

 מחותנו אהיה בתואל ולא שאני יותר ויאה נאה ואף, יותר גדולה וודאי חשיבותי
 . אברהם של

 ביתו שבחי את ולבן בתואל לפני אליעזר משתיאר, שהנה, תירץ מבריסק ח"והגר
 כרחך על". וגו תאבה לא" אברהם את ששאל לספר הוסיף למה, ויצחק אברהם של

 אליעזר אם ויאמרו שיתחרטו כדי זאת להם סיפר ובכוונה, לאליעזר לו היתה שבת
 דוקא כן ל"חז דרשו לכן... בשידוך פגם יש הסתם מן כזו שאלה אברהם את שאל

 .אליעזר מחשבת היתה שכך מוכח מכאן שהרי זה מפסוק
 (תורה רשפי)                                                                                                

, ותזכה בתו להיות אוד רצה שאברהם אבינו יקח את בתואליעזר עבד אברהם ,מ
אשתו של יצחק אבינו. הוא ידע שהוא דולה ומשקה מתורת רבו, הוא ידע 

ו, היא לא מעלה פשוטה וחז"ל אומרים, שאליעזר שלט שהמעלה הרוחנית של
 ביצרו, כפי שאברהם אבינו שלט ביצרו.

בשום  –ם כל זה, למרות המעלה העצומה של אליעזר, אומר לו אברהם אבינו ע
פנים ואופן אני לא מוכן לקחת את הבת שלך. אתה ארור ובני ברוך ואין ארור 

 מדבק בברוך. 
שולח אותו אברהם אבינו אל ארץ מולדתו, אל משפחתו, מתוך ידיעה ברורה 

 שבבית שהוא גדל, כולם עובדי עבודה זרה. 
)כד, הוא יודע את זה בבירור, שבשעה שאליעזר מגיע לבית לבן, אומר לו לבן 

 זרה. מעבודה. הבית פניתי - אומר רש"י אנכי פניתי הבית ומקום לגמליםלא( ו
איך לבן מתייחס לאלוהים שלו"...  "תראה –וחז"ל עוד מתייחסים לזה בזלזול 

ברגע שיש אורחים, אז הוא יכל לעשות כמה לירות עליהם ... אז הוא זורק את 
 ...האלוהים שלו החוצה מהבית... קח צא לחופשה, תחזור עוד שבועיים

רוש החמישי... שואלים כולם... הראשון ששואל את זה, הוא הר"ן בדרשותיו, בד
, של האדמו"ר שם משמואל, וזה גם מופיע בספר הכלי יקראחריו עומד על זה גם 

 וב, כולם עומדים על אותה שאלה, על אותו רעיון.מסוחוטש

אברהם אבינו שולח את אליעזר לביתם של בתואל ולבן, מתוך ידיעה שהם 
הוא לא מוכן לקחת מבנות הכנעני, כי המידות  – שואל הר"ן  עובדי עבודה זרה...

דת עבודה ובלקחת עובדות עבודה זרה ?! האם ע שלהם מושחתות... אז הוא מוכן
  זרה, זה פחות מסוכן ממידות מושחתות ?!

זה לא טוב וגם זה לא טוב ... אז לפחות יש לו בית אחד , שהוא יודע שהבית הזה, 
 ביתו של אליעזר.  –הוא בית טוב 

"אתה כנעני ,  –א לא רוצה את הבת שלו, בשום פנים ואופן, כי הוא ארור הו
 וכנענים הם ארורים". 

עדיף לקחת בת, מבית של עבודה זרה, ולא לקחת בת, שהמידות שלה 
 מושחתות ???

 . כן –זו שאלתם של רבותינו, והשאלה שהם עונים היא 
 רשה. מידות, עוברות בתורשה לילדים. השקפות, לא עוברות בתו

אם אדם יש לו מידה מושחתת, או להבדיל, מידה טובה, המידה הטובה או 
הרעה, עוברת בירושה לדורות הבאים. אדם שיש לו השקפות, את זה אפשר 

 –ל להיות אבא עובד עבודה זרה, ובן שמפיץ את דבר ה', הראיה ויכ לשנות.
 אברהם אבינו.

... כאן ה' אלקי השמים–בינו עפ"י זה, אנחנו יכולים להבין, מה אומר אברהם א
אומר ואלקי הארץ?  למה הוא לא אומר – שואל רש"י ..ואלקי הארץ. הוא לא אומר

כשאני יצאתי מהבית של אבא שלי, אף אחד לא ידע מהקב"ה,  –אברהם אבינו 
אני הוא זה, שהפצתי את שמו.. אתה שואל אותי , למה אני שולח אותך לבית של 

 בתואל ולבן ? 
כי דעות אפשר לשנות. מידות לא ניתנות לשינוי. ברגע  – היא פשוטההתשובה 

 )ברוך שאמר(                               שהמידות הם מושחתות , זה עובר הלאה.

  מאוצרות המגידים 
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 )כב, טז(יחידך  את
 יש המקשים, 

עד  –הפרשה שלנו מלאה בחסד, תחילתה בגמילות חסדים וקבורת מתים 
 נשואי יצחק אבינו. 

לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים. כיון  מספר רבי שלום שבדרון:
שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה, החלטתי לשכנם בבית אימי, ליום 

 יומיים.
הילדים. צעדתי ברחוב היוצא קמתי בבוקר התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם 

 משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה, שם התגוררה אימי.
בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש לשלום. 

בוקר טוב ר' שלום". החזרתי לו  –והוא השיב לי בפה מלא: "גוט מארגן ר' שלום 
 שלום.

 אייזיק. "להיכן הולכים?" שאל ר'
 סיפרתי לו על הילד החולה, ושאני בדרך עם הילדים לבית אימי.

 שתיקה קצרה עמדה בינינו. רבי אייזיק הפר את השתיקה בשאלה:
 "נו, אז מה?"

לא הבנתי מה רצונו, מה כוונתו במילים "אז מה". לא ידעתי מה להשיב לו. 
מה הדחף הפנימי שלי  –למעשה, הוא התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי 

לקחת את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא 
 ידבקו, לכן אני לוקח אותם".

 הוסיף ושאל בסגנון אחר. –"ולמה ובגלל מה" 
התרעמתי קצת כביכול, וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתחילה: "הילד 

 סבתא..."חולה ובעקבות זה, אני לוקח את הילדים לבית ה
 שתיקה מתונה נותרה בינינו. שקט. ואז, נעץ בי ר' אייזיק את מבטו באומרו:

 "זאת אומרת שהבהמה הגדולה לוקחת ומובילה את הבהמה הקטנה"...
 נדהמתי מתגובתו ולא הגבתי מאומה. הוא הבין לליבי, ומיהר להסביר את עצמו:

עם ילד יהודי  אתה הולך לעשות גמילות חסדים -"נאר וואס?! רק מה?!: 
 שבמקרה הוא גם הילד שלך...

 הדברים יצאו מפיו.
נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי "אה, אה, אלו 

 מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.
"הולכים לעשות  -האם הבנתם, איזו מתנה הוא העניק לי במשפט קצר זה?, 

 חסד"...
ראיתי ממרחק את רעייתי הולכת מולי,  באותו בוקר כששבתי לשערי חסד,

כשהיא נושאת שני דליי מים מהבאר, )אז עוד שאבנו מהבאר( הזדרזתי לעברה 
ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה יהודיה )אידישע פרוי( 

 שבמקרה זה אשתי"... נטלתי מידיה את הדליים...
זה של ר' אייזיק, עד כדי כך,  למעשה, חצי שנה אח"כ הלכתי יד ביד עם משפטו

שאמרתי עשרות פעמים בפה מלא "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד" כך 
בהתנהגותי עם הרעיה , עם הילדים ובכל מעשה. בכל אורחותי פעלתי לאור 

 דבריו.
שכל פעולה  –חכם יכול להפוך עפר לזהב!. אלו חכמי התורה והמוסר, כי האמת 

 בבית יכולה להתפרש כך:
שים או נשים החושבות שהן לא עושות כלום. הן רק מגדלות את הילדים... יש אנ

למה הן מטעות את עצמם ועוד מתאוננות בכאב, והלא כל פסיעה בבית עם כוונה 
טובה היא "מכרה זהב"!. לגדל ילדים שיהיה להם כח ובריאות, להאכילם, 

 הרי זה חסד. ותורה גם יחד. -להשקותם, לסעדם לתורה ויראה וכו'
 בכביש של ארץ ישראל



 

 ג 

 אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.
 צעדנו בעיניים שחות ולפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אלי רבי אלי':

מצוות ישוב ארץ ישראל, אלא  -ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות, 
ם מצוה! כי אם הוא יכוון רק לשם שהדבר היחיד שאולי חסר לו, היא הכוונה לש

 פרנסה הרי הוא מאבד את כל ה"יקר" של המצוה...
 הכל תלוי בכוונה.

ויש את הכל, והעיקר, כפי  -המצוות פזורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה 
 שאמרנו אין חובה לרוץ ברחובות ולחפש מצוות אפשר לחפון מהם גם בבית.

הראשון שאדם נבחן בו הוא  אגב, בהקדמה לספרי הקבלה מבואר שהדבר
באנשי ביתו. כל בעל מעמד בתוך המשפחה כגון ראש המשפחה, משוכנע בליבו, 
שהוא הצודק תמיד וממילא, הוא חייב להגיד לכולם מוסר... "אני. אני אלמד 

", אבל ה"חזון איש" אמר לי פעם: "הרי צריך אני, אני, אניאותם, אני אוכיח אותם... 
 ואם יודעים איך, אפשר להמנע מכל מיני עברות.ללמד... " איךלדעת 

מסכת דרך ארץ רבה, ודרך ארץ זוטא.  -בש"ס יש שתי מסכתות של דרך ארץ 
בדרך ארץ רבה כתובות הלכות בשביל כל בני אדם, ובדרך ארץ זוטא מובאים 

 ההלכות שנאמרו לתלמידי חכמים.
 להיות עם מלח...

ת מסכת דרך ארץ זוטא? במה נפתחת )בניגון שובה לב(: ואיך מתחילים חז"ל א
 המסכת? באלו הנהגות? יונגעלייט! אברכים! שמעו נא:

"דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז וממולח עלוב ואהוב לכל אדם 
)הגביה ר' שלום את קולו( הביטו וראו עוד דברי חז"ל  ו...שפל לאנשי ביתו".

רב לכל אדם ואל יהי כקדירה במסכת כלה פרק ג': "תלמיד חכם צריך שיהא ע
 שאין בה מלח" לא להיות כקדירה שאין בה מלח, הטעמתם פעם מרק בלי מלח?...

 אומרים לו "בוקר טוב", אז למה הוא מגיב בפנים זעופות?
 עונים הסובבים. היום הוא כקדירה שאין בה מלח... "הוא קם על צד שמאל",

ת. "כותלי ביתו -י-ב-בבית ב"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר 
 של אדם מעידים עליו..." תהיה ערב ונעים.

להשקות גמלים, לסחוב סלים כבדי  -מי מאיתנו משוכנע, כי עשית חסד פירושה 
גם  -ש'מילה טובה', מבט טוב והערכה  -משקל וכדומה, הוא טועה. כי הוא שכח 

 בהא הידיעה: -היא חסד. ואולי החסד 
"טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו  -שיניים מחלב" "ולבן התורה אומרת 

 חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב )כתובות דף קי"א ע"ב(.
 רבי הירש קופשיץ זצ"ל אמר פעם בסגנון שלו:

אנשים יודעים ש"מוות ביד הלשון" מילה אחת של ניבול פה, כידוע, יכולה להסב 
שקר ומשפט של שלון הרע  לאומרה ולשומעה צרות צרורות, כמו כן תיבה של

 ביד הלשון... חייםיכולים להרוג אנשים, זה ידוע. אבל שוכחים כי גם 
 מילה טובה. -אגוט ווארט 

אינם דווקא בחוץ, ברחובה  -השקאת גמלים או מילה טובה  -ושניהם גם יחד 
 של עיר אלא בבית פנימה.

 רך כקנה
לדעת איך  -ל מתוק מדבש נזכרתי בסיפור אחר, מענין לענין, ויש בו מוסר השכ

מתנהגים בבין אדם לחברו בין כותלי הבית כאשר יש אפשרות להתנהג איך 
 שרוצים.

רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל הדיין הנודע בעיר בריסק )עד ימי מלחמת העולם 
הראשונה(, התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאשר ליבו בתורה היה כלב הארי. 

המידות טובות, כפי ששמעתי  -דיעתו בכל חלקי מהעובדה דלהלן נלמד גם על י
 את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה שהיה נוכח בשעת מעשה.

כדאי לכם לשמוע את העובדה, גם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת... כי ישנן 
 עובדות, שאפשר לשומעם ולספרם גם עשרות פעמים, וזו אחת מהן:

מחה זליג במשך כמה שבועות, סיפר רבי וועלוול נער הייתי והתגוררתי עם ר' ש
 אידלמן.

היה זה בימות הקיץ החמים כשבני משפחתו של ר' שמחה זליג שלא רצה ללון 
 יחידי, ביקש ממני לבוא ולהתאכסן בביתו במשך אותם שבועות.

הבית הדל בו היה גר באותה תקופה, היה בעליית "בית הכנסת", בו עסק בתורה 
 ואני מספר פרט זה כדי שתבינו את הספור אח"כ. במשך שעות היום.

ביום הראשון, היינו בלילה הראשון, המתנתי בבית הכנסת, וכשהבחנתי שר' 
שמחה זליג סוגר את הגמרא ונעמד לצאת מבית הכנסת, קמתי גם אני ממקומי 

 ויצאתי ללוותו, אך אז ראיתי שהחל להתלוות אליו יהודי תמהוני תושב העיר.
תקרבתי כלל אך משראיתי שהתמהוני לא מרפה ממנו, ניסיתי בתחילה לא ה

 לעמוד קרוב יותר, אולי אסייע לו לר' שמחה זליג.
 בעניני שידוך. -שמעתי שהוא שואל אותו שאלה 

 רבי שמחה זליג ששמע את השאלה השיב:
 "יא מיין קינד" )כן, בני(.

שב שנית כמי השניים נפרדו, מיהרתי לעבר ר' שמחה זליג, אך התמהוני הנ"ל 
שאינו בטוח שהרב הבין את השאלה. הוא שאל שוב בלחש. ר' שמחה זליג שמע 

 והשיב:
 "יא, מיין קינד, דו קענסט חתונה האבן" )כן בני, אתה יכול להתחתן(.

האיש נפרד. אך עצביו המתוחים החזירו אותו בשלישית, הוא ביקש לשאול עוד 
 פעם.

עבר ביתו נעצר, שמע, והשיב בסבר ר' שמחה זליג שכבר עלה מדריגה אחת ל
 פנים יפות: "יא מיין קינד, יא, דו קענסט חתונה האבן".

הדיין ר' שמחה זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע כבר כמה פסיעות 
לתוך בית המדרש, שב על עקבותיו. עלה אחריו, שאל מה ששאל והדיין השיב: 

 יא, מיין קינד, יא, )כן בני, כן(.
 עשר פעמים, במעלה המדרגות.כך עוד כ

כשהגענו לדלת פתח הבית, היה נראה שאכן ב"ה זו כבר הפעם האחרונה. הדיין 
 נפרד ממנו בהארת פנים מיוחדת: "לילה טוב יא, מיין קינד אתה יכול להתחתן".

חלפו שני רגעים ונקישות קלות נשמעו על הדלת, חששתי שמא ההוא עומד על 
שמחה זליג האם לנעול את הדלת ולא לפתוח, הביט המפתן ושאלתי את הגאון ר' 

 עלי ר' שמחה זליג והשיב בפשטות: לא. שיכנס וישאל!
האיש נכנס ושאל, והדיין הישיש הביט עליו והשיב: "יא, יא, מיין טייערע קינד, 

 כן, הנך הגון וראוי להתחתן".
נעמד בצדי החדר אחוז עצבים וטרוד בספקותיו, וכשהדיין  היהודי התמהוני

הישיש הניח את המגבת על כתפו ליטול ידיים לאכילה, הוא פסע רץ במהירות 
ולחש לו באוזניו את השאלה. ר' שמחה זליג הפנה את הראש לעברו: יא מיין קינד, 

 יא.
 כך עוד פעמיים, בשעת הסעודה עצמה.

ניו בדאגה, עד לאחר ברכת המזון, ושאל שוב, האיש המתין בצד כוסס את ציפר
 ר' שמחה זליג השיב: יא, מיין קינד, יא.

מה הוא אכל כבר, ר' שמחה זליג פת קיבר עם... אבל אין זה מענינינו כעת. הוא 
קם מכסאו צעד לעבר המיטה. אח"כ פשט את ה'טלית קטן', ו...היהודי התקרב 

 בפעם האחרונה שאל וקיבל תשובה חיובית:
 יא מיין קינד יא דו קענסט חתונה האבען. -

 הוא חייך לעברו בשמחה מיוחדת ובלבביות: "יא, מיין קינד. לילה טוב".
 היהודי יצא את הבית, ולא שב...

 הגאון ישב על מיטתו. לא יכלתי להתאפק, ושאלתי בקול "רבי, עד היכן?!"
הוא הקריא  רבי שמחה זליג לא התרעם על שאלתי, והשיב גם לי בהארת פנים.

בקול עייף וחלוף את דברי חז"ל: "לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהיה קשה 
 כארז"...

בבוקר מיהרתי לעבר חתנו של ר' שמחה זליג, ספרתי לו בהתרגשות את הדברים 
כהווייתן, פשוט בקשתי לטכס עצה איך לסייע לר' שמחה זליג להיפטר מהאיש 

 בדרך כבוד.
'ל, זה לא מהיום ואף לא מאתמול, מה שראית אתמול חתנו חייך ואמר לי: "בחור

כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה הדבר חוזר על  -בלילה, אינו חדש 
בדרך המובילה מבית הכנסת לביתו הסמוך של ר' שמחה זליג, והוא ממאן  -עצמו 

 שיגעו בו, וברגשותיו, לרעה".
 )להגיד(                                             הבנתם? שמעתם? אי בים, אי בי, גיוואלד!

 
 )כד, נ(  מד' יצא הדבר

 גלגולו של שידוך
התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא הדבר" 
הוא תחום השידוכים. מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים, לעיתים, על פני 

צב שבו יסכימו להקים ביחד את שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאישה למ
 ביתם.

הסיפור הבא, אשר סיפר רבי אברהם פרויליך, אודותיו שח לי סוחר יודאיקה, 
עוסק בענין זה. סיפור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על ידי תלמידו של 

 רבי חיים מוולאזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר"א בעצמו.
 וכה היה המעשה:

הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומיים. כאשר עמד בתקופת הגלות של 
 לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו:

 "אתה, הלא, תלמיד חכם"
 "מנין למר?"

 "מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הינך יוצא מביתי ללא תשלום?"
 "אשלם לך. לא ידעתי שתרצה כסף"

 "אינני מעוניין בכסף, אלא בדבר ששווה לי יותר מכסף"...
 הדבר אותו ביקש המארח?מהו 

קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, שהכל שונאים 
את הביקורת, ואוי לו למי שיעז להשמיע באזנינו מה אינו בסדר אצלינו, בדורות 
עברו היה הדבר שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד שאירח בביתו 

 ם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי ביקורת.רבנים רבים, ותמיד היה מפציר בה
אחד מגדולי ישראל סיים את הסיור בבית, ואמר לרוטשילד: "ראיתי שהכל כאן 
נגד התורה". נבהל רוטשילד מן המילים הבוטות: "מה כל כך נורא כאן?", "התורה 

"'וישמן ישורון ויבעט', אבל אצלך רואים 'וישמן  –השיב לו הרב  –אומרת" 
 הבית שלך כולו כנגד התורה"... –ן', בלי שאתה בועט... ואם כך ישורו

בעל הבית מיודענו נמנה אף הוא על אותם אנשי מעלה של פעם, שאהבו את 
התוכחה, והיו מוכנים לשלם עליה... לפיכך משבאה הזדמנות זו לידו, לא היסס 

הי, בביקורת כלש –לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, שישלם לו תמורת הארוח 
 על דבר מה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו.

"לא הבחנתי בדבר הדורש תיקון" השיב לו הגאון. אולם משהפציר בו הלה שוב 
כיח אותך עליו, אולם הבחנתי בנוהג וושוב, אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי לה

ו טעמו. שמתי מעניין שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומינו, וחפץ אני לדעת מה
לב, שבכל בוקר, מיד לאחר נטילת ידיים, הנך מגיש לרעייתך כוס תה למיטה, מה 

 הסיבה לכך?".



 

 ד 

מששמע האיש את השאלה, פתח את פיו וסיפר: אנוכי בנו של רב העיירה בה 
נולדתי. בילדותי הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד, 

רים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך יצא, שעוד וכפי המקובל אז, גבי
נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעיירה, אשר הציע נדוניה  12בהיותי בן 

 מכובדת ביותר.
זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין 

לם בעבור מורה פרטי שחתנו ילמד ב'חידר' רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לש
שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר בעבורי מלמד, ובכל 

 יום הגעתי אל בית הגביר כדי ללמוד איתו.
המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב באורח קבע, החליט 

מידי כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל בשר 
 יום ושאר מיני מאכלים מזינים ובריאים.

במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו מרוצים 
 ביותר, אולם, אז החלו העניינים להשתבש...

תחילה היתה זו רק עיסקה כושלת אחת, אולם במהרה הסתבכו כל עסקיו של 
 .הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו

מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב 
הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו מנין 

 לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.
לא תהיה גם חתונה... ושטר התנאים  –אבי, בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף 

 נקרע...
בי החדש לא הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא תלמיד במצ

חכם ממש, אשר מילא כריסו בש"ס ופוסקים, והשדכנים לא חדלו מלהציע לי 
הצעות מפתות, ואכן, כעבור זמן לא רב התארסתי בשעה טובה ומוצלחת עם ביתו 

 של עשיר אחר, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל.
ומאושרת, ואני בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי באין החתונה היתה שמחה 

 –מפריע. שלשה חדשים ארכה שמחתי, כשלפתע התרגשה ובאה עלי צרה נוראה 
 חליתי בצרעת... חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי, אולם ידם קצרה מלהושיע.

שכבתי כך, חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת חותני 
ומבט פניו לא בישר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה הוא מעוניין... 
ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכלתו כדי להבריא אותי, ואני הודתי לו על כך, הגיע 

 "תן לה גט!" –אמר האיש  –משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב לאמלל את בתי?" 
כך, ללא כסף, ללא דירה, ללא אשה. לא היתה לי כל ברירה, נתתי גט, ונותרתי 

 ולמעשה: בלי שום דבר מלבד... הצרעת.
לא יכלתי להתערב בין בני אדם, משום שהמחלה מדבקת מאוד. שכבתי בבית 
'הכנסת אורחים' במקום מבודד, ופעם בשבוע היו תלמידי החכמים באיזור מתאספים 

 סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
יעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור שמסרתי, הציעו והנה הג

לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים בבתי כנסת, כדי לזכות לתרומות 
מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש בעצמם, כשאת הרווחים נחלק בינינו באופן 

 שווה.
הם לחצו ובקשו רחמים, שהם  בתחילה סרבתי, כי מה לי ולכסף, ומה אעשה בו, אך

בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזאת, וגם לי כסף מסתמא לא יזיק. קיבלתי את 
ההצעה, בתנאי שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר אותי הנה. וכך התחלתי מסע 
נדודים, כשאני מרביץ תורה ממיטת חוליי ומזכה את מקבצי הנדבות שסביבי 

 בסכומים נאים.
 י למסור שיעור בעיירה פלונית, ניגש אלי רב העיר והציע לי שידוך.לאחר שסיימת

"אני חולה" אמרתי מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: "זה בסדר. גם היא חולה... 
 גם היא מצורעת... ועדיף שתשבו שניכם יחד, במקום שכל אחד ישב לחוד"...

בינינו והחלטנו  ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, נפגשנו
 להקים ביחד את ביתנו.

זמן קצר לאחר מכן התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה הכלה בבכי 
מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא היתה מאורסת בעבר 
לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה מנכסיו התבטל השידוך... וכעת עליה 

 ינשא למצורע...לה
הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לברר מה שמה ושם הוריה, היכן 
התגוררה ומי היה החתן הקודם... כאשר כל הפרטים תאמו בישרתי לכלה כי אנוכי הוא 

 השמחה היתה גדולה ושנינו היינו מאושרים. אותו חתן...
רח נס החלמנו שנינו מן המפליא מכל הוא, ששלשה חדשים לאחר מכן, באו

 הצרעת!...

זכיתי לראות באופן ברור את פירוש  –פנה המארח אל הגאון מוילנא  –הלא תבין 
המילים 'מה' יצא הדבר'! הקב"ה רצה שהשידוך ביננו יקום ויהיה, ולשם כך גלגל את 

 כל האירועים באופן מופלא כל כך!
י בת ישראל כשירה, אולם הצרעת, שאני קיבלתי, הגיעה לי ביושר, לאחר שביזית

משום שאלמלא כן לעולם לא היתה מעלה על דעתה  –מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? 
 להינשא לי!...

שנים של סבל חלפו עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום כוס תה 
 )ומתוק האור(                                                                               למיטתה?!...

 
  הרע היצר של כוחו

 ולבכתה לשרה לספד אברהם ויבא כנען בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת
 העקידה בשורת י"שע לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה למה י"רש פירש(. ט, כג)

 . ומתה ממנה נשמתה פרחה לשחיטה בנה שנזדמן
 כדמות לה ונזדמן שרה אצל השטן הלך שעה באותה... תנחומא במדרש דבריו מקור

 והעלני נטלני אבי לה אמר, אביך לך עשה מה בני לו אמרה אותו שראתה כיון יצחק
 את והעריך, המערכה וסדר מזבח ובנה, אחד הר לראש והעלני, בקעות והורידני, הרים

 ה"הקב לו שאמר ואלולי, לשחטני הסכין את ולקח, המזבח גבי על אותי ועקד העצים
 שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק לא, נשחט הייתי כבר" הנער אל ידך תשלח אל"

 מהר, בא מהיכן" ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא" דכתיב הוא הדא, נשמתה
 . המוריה

 של אפו חרה המוריה מהר אברהם וכשבא( ...ב"ל פרק) אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן
 הלך: עשה מה, אברהם של קרבנו לבטל לבו תאות בידו עלתה שלא שראה ל"סמא
 אישך לקח לה אמר, לאו לו אמרה, בעולם שנעשה מה שמעת לא, שרה אי לשרה ואמר
 התחילה מיד, להנצל יכול שלא ומילל בוכה והנער לעולה והקריבו יצחק לנער הזקן
 . שמתה ומצאה אבינו אברהם בא, ומתה נשמתה ופרחה... ומיללת בוכה

 לו ניתן שהרי, אדם בני להכשיל הרע יצר הוא - השטן של כוחו היכן עד רואים מכאן
 מן יחזור אבינו שאברהם כדי זה וכל, והמתתה אמנו שרה הפחדת כדי עד הרשות

 על ויצטער שעשה מעשיו על תוהה יהיה ואולי, פניו מול מתה שרה את יראה העקידה
 . שכרו את ויפסיד, העקידה מעשה

 טבעי באופן מיתתה היתה כאילו והתנהג, זה לכל התייחס לא אבינו אברהם, אמנם
 ".ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבוא" -

 להתייחס לאדם לו אל, חייו בימי עליו העוברות המאורעות בכל אדם כל אצל הוא וכן
 ברור ויהא. ותפלתו מעבודתו לגרוע או מחמתם ליפול ו"וח, אותו הפוקדות הצרות לכל

 מעט אפילו מוריד ואם, ולהפילו להכשילו הרוצה הרע מיצרו הם אלו שפעולות לו
 ... חפצו את וממלא הרע יצרו רצון משלים מעבודתו
  יצרו עם חיים החפץ מלחמת

 לו שח אשר את לתלמידיו לספר נהג, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי' מפוניבז הגאון
 על מופלאה עובדא, חיים החפץ של חתנו, ל"זצ לוינסון צבי רבי[ בראדין לומד בהיותו]

 :הגדול חותנו של הברזל אמונת
 היתה, בירושה לו שנפלו מכספים, קטנה מכולת חנות לו רכש חיים שהחפץ בתקופה

 ושב, כולו היום כל המקומי המדרש בבית ולמד ישב הוא ואילו בחנות מוכרת רעייתו
 . מעולם כך על התלוננה לא אשתו אך, בדוחק היתה ופרנסתם, בלילה מאוחר
 תבררה. בבכי מתייפחת כשהיא רעייתו את חיים החפץ מצא, הביתה בבואו, פעם

, שהצטבר הגדול החוב שישולם עד, בהקפה לחם להם למכור הפסיק כבר שהאופה
 פרוסת ללא, דגים בציר טבולים אדמה תפוחי באכילת להסתפק איפא נאצלו ביתו בני

 את עיניה במו שראתה, הצנועה לרעייתו רבה התרגשות כמובן הסבה העובדה. לחם
 פת לאכול ח"לח לתת מה לה שאין כך על בעיקר היא ובוכה, רעב חרפת סובלים ילדיה

 . שחרית
. לגמרי שונה ראות מנקודת המתרחש כל את חזה. צבי רבי הטעים, חיים החפץ, ברם

 קם מיד. מתורה לבטלו הזומם, כלפיו היצר והתנכלות התגרות בעובדא ראה הוא
 לי להפריע רוצה אתה! שטן! שטן: רם בקול וקרא קומתו מלוא התייצב ממושבו

 !!!בדרכי ואמשיך אלך אני! לך יועיל לא מאומה! תפתה לא אותי, מהלימוד
 ועמדה שהתארסה, נכדה היתה ל"זצ חיים החפץ לרבינו, ל"זצ שך הרב מרן סיפר
 הכלה חלתה ולפתע. החתונה לקראת התכונה היתה רבה, תורה של בית לבנות

 . רב היה והאבל, גדול היה שהשבר, מובן, ונפטרה
 הוא שהיה בעת", ברורה משנה"ה מכרכי אחד את לחבר חיים החפץ סיים עת אותה

 ששאיפתך יודע אני. רצונך מהו יודע אני, שטן, שטן: אומר שמעוהו בחדרו לבדו
 חלקי שאר בחיבור להמשיך אוכל שלא כדי, רוחי את ולהעכיר לבלבלני הם ומטרתך
 לך דע, בידך יעלה לא שהדבר באזניך ומכריז ומודיע מצהיר והריני, ברורה המשנה

 ! חיבורי את ואסיים ואתגבר שאתחזק
 לה להניח ולא, תבוא שלא צרה כל על להתגבר אדם כל צריך כך: ל"זצ מרן סיים
 (אוצרות התורה)                                                              !ולדכאו רוחו את לשבור

 

  בדרך הדרוש 

 )כג, א( ושבע שנים וגו' שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו
 לעוררם ביקש מתנמנם הציבור' והי ודורש יושב' הי ע''ר במדרש,

 שהיתה מפני מדינות ז"קכ על למלוך אסתר זכתה מה מפני אמר
  . שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה

 דף) דפסחים' גמר נקדים ולתרץ, דורש' הי ע''ר דוקא למה וקשה
 לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון( ג''כ
' תירא אלקיך' ד את' ודרש ע"ר שבא עד, פירש תירא אלקיך' ה

 ז"קכ על למלוך אסתר זכתה למה במפרשים ואיתא. ח"ת לרבות
 לא למה, שנים ז''קכ שחיתה משרה שבאתה משום ת"וא מדינות

 משום ותרצו, אברהם של שנותיו כנגד מדינות ה"קע על מלכה
 שעשה, אברהם של חטאו היה מה' במפ ואיתא חוטא' הי דאברהם

' כ כבת' ק בת י"רש' פי בשרה אבל, מס מהם ולקח, ח''בת אנגריא
 את דורש' הי ע"ר שפיר, אתי והשתא. כלל חטאה שלא היינו לחטא

, ח''בת אנגריא שעשה בזה עבר ואברהם, ח''ת לרבות תירא אלקיך' ד
 של שנותיו כנגד מדינות על שרה שתמלוך לומר יוכל לא כ"א

 כנגד, מדינות ז''קכ על למלוך אסתר זכתה ע מה"ר א''לז אברהם
 מדוע דקשה הזה הטעם לומר יוכל לא ע''ר דבלא, שרה של שנותיה

 לרבות' ד את דדורש ע"ר אבל אברהם של ולא שרה של שנותה כנגד
 . ק"ודו שפיר אתי לשיטתו ח"ת

 שרה חיי ויהיו, "זו בפרשה דאיתא ילקוט מדרש נמי יתורץ ובזה
 אבל, ותמוה'", תהי לעולם ונחלתם תמימים ימי' ד יודע ד''הה' וכו

 של שנותיו' הי שלא מפני לעיל אמרינן דהא שפיר אתי דרכינו לפי
 כנגדם. אסתר מלכה לא לכך שלמים אברהם
 שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שפיר ואתי
 מלכה לא למה להמדרש שנים קשה ז"קכ אסתר מלכה וכנגדה

 תמימים ימי' ד יודע א"לז אברהם של שנותיו כנגד שנים ה''קע אסתר
    (יונתן מדרש)           .ל"כנ תמימים היו לא אברהם של שנותיו אבל

' וגו לאדוני בן אדוני אשת שרה ותלד וגו אנכי אברהם עבד ויאמר
 )כב, ג( .לו אשר כל את לו ויתן

 אברהם לומר "עבד שמקדים מה וגם הפסוקים, המשך יש להבין
 אין לבניו נכסיו הכותב כל ד,"מ ג"פ בפאה עפ"י המשנה ל"וי אנכי".

' בגמ' ואי .קיימת המתנה לעצמו ש"כ קרקע שייר. מתנה המתנה
 .לקרקעות הוקשו דעבדים

 יאמרו" לו אשר כל את לו ויתן" יאמר דאם חושש' הי אליעזר והנה
 דהוא" אנכי אברהם עבד" ואמר הקדים לכך מתנה המתנה דאין
 .מתנה הוי ושפיר, אותו ושייר, אברהם עבד עדיין

 )טללי אורות(



ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִׁשּדּו ִמָּׁשַמִים
"ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום" (כד יב)

ִנְׁשַאל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א:

ְּפָעִמים ַרּבֹות ֲאָנִׁשים ִנְתָקִלים ִּבְסֵפקֹות ּוִבְלָבִטים ְּבִעְנְיֵני ִׁשּדּוִכים, 
ּוִמּתֹו ָּכ ַמְׁשִהים ֶאת ַהִּׁשּדּו ַעד ֶׁשְּיַקְּבלּו 'אֹות ִמָּׁשַמִים' ַהְּמַרֵּמז 
ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ְוִקֵּבל  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְּכִפי  ָהֲאִמִּתי,  ִזּוּוָגם  ֶזהּו  ִּכי  ָלֶהם 

?ַאְבָרָהם. ַהִאם ֻמָּתר ִלְנהֹג ָּכ

 – ָזָצ"ל  ְׁשֶטְרן  ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשִּסֵּפר  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל  ֵהִׁשיב 
ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדָקֶמִניץ:

ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְּבָסִבי  ַרּבֹות  ִהְסַּתַּיְעִּתי  ַהִּׁשּדּוִכים  "ִּבְתקּוַפת 
ְלַהְכִריַע   ָצִרי ֶׁשָהִייִתי  ְלַמָּצב  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ָזָצ"ל.  ֶהְרַמן  יֹוֵסף 
ְלָכאן אֹו ְלָכאן, ָנַקט ָסִבי ְּפֻעָּלה ְנִדיָרה; הּוא ָׂשם ְּפָעָמיו ֶאל ַהּכֶֹתל 
ֶׁשְּיַסֵּיַע  ֶרֶמז  ִמָּׁשַמִים  לֹו  ֶׁשִּיָּשַׁלח  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַּפֵּלל  ַהַּמֲעָרִבי 
ְּבָידֹו ְלַהְכִריַע ִּבְׁשֵאַלת ַהִּׁשּדּו. עֹודֹו ִמְתַּפֵּלל, ּוְלֶפַתע ִהְתעֹוְפָפה 
ְלַהְגִּביָהּה  ְּכֶׁשִהְתּכֹוֵפף  ְלַמְרְּגלֹוָתיו.  ְוָנֲחָתה  ְנָיר  ִּפַּסת  ְלמּולֹו 
ִהְבִחין ִּכי ָהָיה ֶזה ַּדף ִמִּסּדּור ְּתִפָּלה, ֶׁשּבֹו הֹוִפיַע ַהָּפסּוק ַהֶּנֱאָמר 
'ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֶצֶדק  ְּבֵסֶדר ֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין: 
ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים' (הֹוֵׁשַע ב כא). ַא ְלמֹוָתר ְלַצֵּין ִּכי ּבֹו 

ַּבּיֹום ִנְסַּגר ַהִּׁשּדּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום".

ַהּבֹוַקַעת  ֲאִמִּתית  ֶׁשַּבָּקָׁשה   ְלָכ ָיֵמינּו  ַּבת  ַחָּיה  ֻּדְגָמה  ָלנּו  ִהֵּנה 
ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ְיכֹוָלה ְלָהִביא ְלתֹוָצאֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. 
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ְּתִפַּלת ֱאִליֶעֶזר ֶנֶעְנָתה ִמָּיד
"ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת" (כד טו)

ֵּפֵרׁש ָהְרַה"ק ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב:

ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית (כה ב) ָקְבָעה ַהְּגָמָרא ְּכָלל ְּבִעְנַין ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור, ִּכי 
ִאם ֶנֶעְנָתה ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּוָה – ֶׁשַבח הּוא ַלִּצּבּור 
ֶׁשִּמֵהר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמֵּלא ְמֻבָּקָׁשם. ְלִפי ֶזה ִנָּתן ְלַהְסִּביר 
ִּכי זֹאת ֲאֶׁשר ֵהִעיָדה ַהּתֹוָרה ַעל ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם: "ַוְיִהי הּוא 

ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר" – ּוִמָּיד ַנֲעָנה: "ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת".
'ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים'

ַהְּבָרָכה ְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ַהַּמֲאָכל
"ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב" (כד יט)

ֵּבֵאר ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּורג:

ֶׁשּנֹוְתרּו  ֵמַהַּמִים  ַלְּגַמִּלים  ָנְתָנה  א  ִרְבָקה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ִהְדִּגיָׁשה 
ְּבַכּדֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶאָּלא ָׁשֲאָבה ַּבֲעבּוָרם ִּבְמֻיָחד. זֹאת ָעְׂשָתה ְלאֹור 
ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים (ַּכף ַהַחִּיים יור"ד קטז ס"ק רז) ֶׁשָאסּור ָלֵתת ִלְבֵהָמה 

אֹו ְלגֹוי ִמְּׁשָיֵרי ַמֲאָכל ֶׁשֵּבֵר ָעָליו ִיְׂשָרֵאל, ִמּׁשּום ְּכבֹוד ַהְּבָרָכה.
'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'

ְׂשַכר ַהְּבָרָכה "ֲעָׂשָרה ָזָהב"
"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמשְָׁקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה 

ָזָהב ִמְׁשָקָלם" (כד כב)

ְּבִסְפרֹו 'אֹור ָזרּוַע' (ִּכּסּוי ַהָּדם שצט) ֵהִביא ַרֵּבנּו ִיְצָחק ִמִּויָנה ְּבֵׁשם 
ְׁשֵני  ֶאת  ְלִרְבָקה  ָנַתן  א  ֱאִליֶעֶזר  ִּכי  ֶהָחִסיד,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַרּבֹו 
 ָּכ ַעל  ְּכַתְׁשלּום  ִאם  ִּכי  ְּבָעְלָמא,  ַמָּתָנה  ְלֵׁשם  ַהְּצִמיִדים 

ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה'   כז): "ָּברּו פס'  (ְלַהָּלן  ה'  ֶאת   ְלָבֵר ָזָכה  ֶׁשִּבְזכּוָתּה 
ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ִּכי  ַרּבֹו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּלְּמדֹו   ִמּׁשּום  זֹאת  ַאְבָרָהם". 
הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ּוְלִפיָכ ָנַתן ָלּה ְׁשֵני ְצִמיִדים ֶׁשַּיְחָּדו: "ֲעָׂשָרה 
ָזָהב ִמְׁשָקָלם". ְוָאֵכן, ָּפסּוק ֶזה הּוא ַהָּמקֹור ַלִּדין ַהְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא 
ֲעָׂשָרה  ִהּנֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ִּכי  ְוִחְּיבֹו)  ד"ה  ָׁשם  ובתוס'  ב  צא  (ב"ק 

ְזהּוִבים.

ִהּנֹו  ֶזה  ִּדין  ֶׁשל  ְמקֹורֹו  ִּכי  ע"א)  (ָׁשם  ַחִּיים'  ַה'ּתֹוַרת  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר, ְוָלֵכן ִּדְּיקּו ֲחָכִמים ְוֶהֱעִמידּו ֶאת ָׁשְוָיּה ֶׁשל 
ְּבָרָכה ַּדְוָקא ַעל 'ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים', ְוא 'ִּדיָנִרים' אֹו 'ְסָלִעים', ֶׁשֲהֵרי 

ַאף ֱאִליֶעֶזר ָנַתן ְלִרְבָקה 'ֲעָׂשָרה ָזָהב' ְּבָׂשָכר ַעל ַהְּבָרָכה.

ְּבָכ ֵּבֵאר ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים' ֶאת ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (פד יא): "ִּכי טֹוב יֹום 
ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי..." – ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֶהה 
ַהּכֹוֵלל  ֶׁשָּׁשְוָין  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר זֹוֶכה  ה'  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ָהָאָדם 
הּוא ֶאֶלף ְזהּוִבים. ְוָכ ָאַמר ָּדִוד; ַאף ִאם ַיִּציעּו ִלי ֶאֶלף ְזהּוִבים 
– ְׂשַכר ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשֲאָבֵר ְּבֵבית ה', "ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית 

ֱאַקי" ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ֶהָעצּום ַהֻּמְבָטח ִלי ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ָיכֹול  ְּבֵביתֹו  ֶׁשַּגם  ַאף  ִּכי  ַחִּיים',  ַה'ּתֹוַרת  ִּדְבֵרי  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ָהָאָדם ִלְצּבֹר ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִמָּכל ָמקֹום ִּדֵּיק ָּדִוד ִּבְלׁשֹונֹו: "ָּבַחְרִּתי 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי" – ֶׁשָּׁשם ְמצּוִיים ֲאָנִׁשים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר 
ִּבְרכֹוָתיו ַּכְּמבָֹאר ַּבָּׁש" (חו"מ שפב ז) ִּכי ְׂשַכר ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים ִנָּתן 
ֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  הּוא   ְלָכ ֶרֶמז  ְּבָאֵמן.  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ַעל  ַּדְוָקא 
ֶׁשל ַהָּפסּוק: "ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית 

ֱאקַי" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמקֹום ֻטְמָאה
"ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּו ה' ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית" (כד לא)

"'ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית' – ֵמֲעבֹוַדת ֱאִליִלים" (ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ִמֶּׁשִהְבִחין ָלָבן ִּכי ֱאִליֶעֶזר עֹוֵמד ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפָּלה (ַּכְּמפָֹרׁש ְלֵעיל 
פס' כז) ֵהִבין ִּכי ִנְמַנע ִמְּלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח צד ט ּוְרֵאה מג"א ָׁשם יג), ֶׁשָאסּור 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמלֹון ֶׁשל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִמְּפֵני ַהֻּטְמָאה ַהְּמצּוָיה ּבֹו.

ְּבֶׁשל ָּכ ָאַמר לֹו: "ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ"? ַוֲהֵרי "ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית" 
– ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִמֵּמיָלא מּוָטב ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ְּבתֹוכֹו, ִּכְפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן 
ִמְּפֵני  ְּבָׂשֶדה,  ְּכמֹו  ָּפרּוץ  ְּבָמקֹום  ִיְתַּפֵּלל  "א  ה):  צ  (ָׁשם   'ָערּו

ֶׁשְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹום ְצִניעּות ָחָלה ָעָליו ֵאיַמת ֶמֶל ְוִלּבֹו ִנְׁשָּבר".
'ָּפִנים ָיפֹות'

ִאּסּור ִהְׁשַּתֲחָוָיה ַעל ַּגֵּבי ֶאֶבן ַמְׂשִּכית
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַלה'" 

(כד נב)

ְלֵעיל (פס' כו) ֶנֱאָמר: "ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה'", ִמְּפֵני ָמה נֹוְסָפה 
ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ַהִּמָּלה 'ַאְרָצה'?

ֵּפֵרׁש ַה'ֶּמֶׁש ָחְכָמה':

ִרְצַּפת  ַעל  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשָאסּור  מ)  קלא  משנ"ב  (ְרֵאה  ִהיא  ֲהָלָכה 
ֲאָבִנים ֲאִפּלּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַּכָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כו א): "ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית א 
ַהחֹוֵצץ  ָּדָבר  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָעֶליָה",  ְלִהְׁשַּתֲחוֹת  ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו 
ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק   ,ְלִפיָכ ַלַּקְרַקע.  ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה  ֵּבין 
ֱאִליֶעֶזר ְּבֵבית ָלָבן ָטְרָחה ַהּתֹוָרה ְלָפֵרׁש ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה 'ַאְרָצה' – ַעל 
ַּגֵּבי ֶהָעָפר ְוא ַעל ִרְצַּפת ָהֲאָבִנים. ְלֻעַּמת זֹאת ְלֵעיל ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה 
ְלַיד ַהַּמֲעָין, ֶׁשהּוא ָמקֹום ָּפתּוַח ּוִבְלִּתי ְמֻרָּצף, א ֻהְצְרָכה ַהּתֹוָרה 

ְלַצֵּין זֹאת.

ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ֵּבין ָהִאיָלנֹות
"ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" (כד סג)

"'ָלׂשּוַח' – ְלׁשֹון ְּתִפָּלה, ְּכמֹו (ְּתִהִּלים קב א): 'ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו'" (ַרִׁש"י).

ִּדְמַצֵּלי  ָמאן  ָעַלי  "ֲחִציף  ַּכֲהָנא:  ַרב  ָאַמר  ב)  (לד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבִבְקָתא" [ַעּזּות ָּפִנים ִהיא ְּבֵעיַני – ְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה], ּוַבּתֹוְספֹות 
ְמבָֹאר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּכתּוב  ֶׁשֲהֵרי   ָּכ ַעל  ָּתְמהּו  ֲחִציף)  (ד"ה  ָׁשם 

ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה?

ִיֵּׁשב ַרֵּבנּו ַהָּב"ח:

ְוא  ַּבָּׂשֶדה"  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  ְוָכְתָבה:  ַהּתֹוָרה  ִּדְּיָקה   ְלִפיָכ
ְּבָמקֹום  ִהְתַּפֵּלל  א  ֶׁשִּיְצָחק  ְלַהְבִהיר  ְּכֵדי  ַּבָּׂשֶדה",  "ְלִהְתַּפֵּלל 

ָּפרּוץ ְלא ְמִחּצֹות, ֶאָּלא ֶנֱעַמד ִלְתִפָּלה ֵּבין ַהִּׂשיִחים ְוָהִאיָלנֹות.
'ַּבִית ָחָדׁש' או"ח צ

ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלֵבן ְּכ'ִיְצָחק' ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
"ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה; ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת 

ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּוַח" (כה א-ב)

ְּכֵדי  ָּבֶהן  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ֶׁשְּלַאַחר  ָיָקר   ְּבַאְבֵר ה  ַמֲעֹשֶ
ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלִהָּוַשׁע  ָזָכה  ְלָבִנים,  ִלְזּכֹות 
ְלַבֵּׂשר זֹאת ְלַרּבֹו ַּבַעל 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ִמּגּור, ִנְפְלָטה ַהְּׁשֵאָלה ִמִּפיו 
ֲאִני  ְוִאּלּו  ִמָּיד,  ְונֹוָׁשִעים  ִמְתַּפְּלִלים  ֲאֵחִרים  "ַמּדּוַע  ְּכֵמֵאֶליָה: 

ִנְזַקְקִּתי ִלְתִפּלֹות ּכֹה ַרּבֹות ְּבֶטֶרם נֹוַׁשְעִּתי?"

ַאף  ֲהא   ?ָּכ ַעל  ִּתְתַמּה  ִּכי   ְל "ּוָמה  ַּבֲחִריפּותֹו:  ָהַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו 
 ֶמֶׁש ִהְתַּפֵּלל  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהֵּנה  ֵּכן;  ָמִצינּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַּבּתֹוָרה 
ַאף  ָׂשָרה,  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה,  ְּבִיְצָחק.  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
לֹו  נֹוְלדּו  ּוִמָּיד  ְקטּוָרה  ִעם  ְוִהְתַחֵּתן  ָׁשב  ֻמְפָלג,  ָזֵקן  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר 
ִׁשָּׁשה ָּבִנים. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַיֵּׁשב ְולֹוַמר ִּכי ְלָבִנים ְּכ'ִזְמָרן', 'ָיְקָׁשן' 
 צֶֹר ֵיׁש  ְּכ'ִיְצָחק'  ְּבֵבן  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  אּוָלם  ְּבַקּלּות,  ִלְזּכֹות  ִנָּתן  ְוכּו' 

ִּבְתִפּלֹות חֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות..."
'ַיְגִּדיל ּתֹוָרה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ְסֻגַּלת ַהְזָּכַרת ַהִּיחּוד ַהָּקדֹוׁש 

"ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי" (כד כג)

ְלִפי  ְּבִדּבּורֹו,  ֱאִליֶעֶזר   ֶהֱאִרי 'ָאֵמן';  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִלי"  "ָנא 
'ָאֵמן'  ְּבֵתַבת  ַהָּכלּול  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּיחּוד  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָרָצה 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַסק ְּבִזּוּוגֹו ֶׁשל ִיְצָחק, ְּכֵדי ֶׁשַהָּדָבר ְיַסֵּיַע ְּבָידֹו.

'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' [לרצ"ה ִמִּזיְדְטׁשֹויב]

ַרך¿  ים ַוה' ּב≈ ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃ ָרָהם ָז ַ‡ב¿ י˙ כ„ ‡): "ו¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ נּו (ּב¿ ≈̇ ָ ׁ̆ ָפָר סּו˜ ּב¿ ַעל ַהּפָ
ם' ח"ב עמ' רמה): ל≈ ָ ׁ ּ̆ פֹו˙ ַה ֹוס¿ ּ̇ ֹוָספֹו˙ (' ּ̇ י ַה ֲעל≈ בּו ּבַ ¿̇ ּכֹל", ּכָ ָרָהם ּבַ ˙ ַ‡ב¿ ∆‡

ָרכֹו˙  י ֲחָז"ל (ּב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ז ל¿ מ∆ ן'; ר∆ בֹו˙ 'ָ‡מ≈ ≈ּ̇ י  ים' – סֹופ≈ ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃  'ָז
ים  ƒיכּו˙ ָימ ƒה ָהָ‡ָ„ם ַלֲ‡ר ן זֹוכ∆ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒכּו˙ ֲענ ז¿ ƒי ּב ƒיט ב) ּכ˜ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ מז ‡; 

 .‡ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּז∆ ּבָ

ָכל ָהעֹוָלמֹו˙. ן. ּב¿ ָ‡מ≈
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ְּפָעִמים  ַעְׂשרֹות  ִנְפְּגָׁשה  ְוַהָּצרֹות  ַהִּנְסיֹונֹות  ֲעמּוַסת  ַהְּיהּוִדית  ַהִהיְסטֹוְרָיה 
ַּבַּתֲהִלי ּוַמִּכיָרה אֹותֹו ַעל ֻּבְריֹו: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּבֶניָה עֹוְמִדים מּול קִֹׁשי אֹו ַמְכאֹוב 
ֶּגֶדר  אֹו  ְלִחּזּוק,  ֶׁשְּזקּוָקה  ִמְצָוה  ַאַחר  ּוְמַחְּפִׂשים  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְמַפְׁשְּפִׁשים  ֵהם 
ֲהָלָכה ֶׁשִּנְפַרץ. ִלְפָעִמים, ֲחֵסָרה ִמְצָוה ַאַחת ְלַהּטֹות ֶאת ַהַּכף ְוִלְמנַֹע ֵמָאסֹון ָּכֵבד 

ִלְפרֹץ, ְּכִפי ֶׁשֵאַרע ְּבקֹוִריץ ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה ִלְפֵני ְּכָמאַתִים ָׁשָנה:

ַלָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ִזיָע"א ָהָיה ֵּבן ּוְׁשמֹו ֵמִאיְר'ל. ֶיֶלד ְמֻיָחד ָהָיה, 
ִּפֵּקַח ּוָמֵלא ֵחן, ִמְצַטֵּין ְּבִלּמּוָדיו ּוַבַעל ִמּדֹות ֶנֱאָצלֹות, ֶׁשָהָיה ְלִׂשְמַחת ָּכל רֹוָאיו 

ּוַמִּכיָריו. ַרִּבי ִּפיְנָחס ִהְתָּפֵאר ּבֹו, ְוהּוא ֵהֵסב לֹו ְמלֹוא ַהַּכף ַנַחת.

ְלָיִמים, ָּפְרָצה ִּבְסִביבֹות ָהֲעָיָרה קֹוִריץ ַמֵּגָפה ֲאֻיָּמה ֶׁשִהְׁשּתֹוְלָלה ְוִהִּפיָלה ֲחָלִלים 
ַרִּבים. ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִהְתַמְּלאּו ִמְתַּפְּלִלים ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ּוְבִכּיֹוֵתיֶהם ָקְרעּו ְלָבבֹות. 
ַא ְּכמֹו ְוִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים, ְוַהַּמֵּגָפה ָּגְבָרה ְוִהְתַחְּזָקה ִמּיֹום ְליֹום ְוֵאין מֹוִׁשיַע.

ִמֲהרּו ַהְּיהּוִדים ָהֻאְמָלִלים ּתֹוָׁשֵבי ַהְּסִביָבה, ָּבאּו ְלקֹוִריץ ֶאל ַרִּבי ִּפיְנָחס ְוִהְתַחְּננּו 
 ִנְׁשָמע ַּבָּׁשַמִים, ַצִּדיק ּגֹוֵזר ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו א ְּדָבְרְּבִׁשְברֹון ֵלב: "הֹוִׁשיָעה ַרִּבי! ֲה
הּוא ְמַקֵּים! חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ַרִּבי, ְועֹוֵרר ָנא ַרֲחִמים ֶעְליֹוִנים ָעֵלינּו, ַעל ְנׁשֹוֵתינּו 

ְוַעל ַטֵּפנּו, ְלִבְלִּתי ֵּתת ַלַּמְׁשִחית ָלבֹא ִּבְפָתֵחינּו!"

ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס, ִנְתַעֵּטף ְוָעַמד ִּבְתִפָּלה ְוִהְרִעיד ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
ְּבׁשֹוְפכֹו ָצקּון ַלֲחׁשֹו ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. אּוָלם, ַלָּׁשְוא. ְּגַזר ַהִּדין ָהָאיֹם ִנְׁשַאר, 

ְוַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִהְמִׁשיָכה ְלַהִּפיל ֲחָלִלים. 

אֹו ָאז ָּפַתח ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְוִהְכִריז ְּבַמֲעַמד ָּכל ָהֵעָדה: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם! ֵּבן ֵיׁש ִלי, ֵמִאיְר'ל, ֶהָחִביב ָעַלי ְּכִאיׁשֹון ֵעיִני. נֹוֵתן ֲאִני ְל אֹותֹו ְּבַמָּתָנה 

ְּגמּוָרה! ָקֵחהּו ֵמִאִּתי, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה ָקְרַּבן ַּכָּפָרה ַּבֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל!"

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס ִהְתַקְּבָלה, ְוַהַּמֵּגָפה ָּפְסָקה ָּכִליל... ְוַכָּצפּוי, ּבֹו ַּבּיֹום ָחָלה 
ַיְלּדֹו ֵמִאיְר'ל ֲאנּוׁשֹות.

ְמהּוָמה ָּפְרָצה ְּבקֹוִריץ. ֲהא ֵמִאיְר'ל הּוא ַהֵּבן-ַיִּקיר ֶׁשל ַהַּצִּדיק; ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוָעיו, 
ִּתְקָותֹו ּוַמְמִׁשי מֹוַרְׁשּתֹו. ֲהִיָּתֵכן ִּכי ֵיָאֵסף ֶאל ַעָּמיו?

ֶנְחְּפזּו ַהּכֹל ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ּוָפְרצּו ִּבְבִכּיֹות ּוְזָעקֹות ֶׁשִּפְּלחּו ֶאת ָהֲאִויר 
ְוָעלּו ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים: "א, ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש! א ָוא! ֵאיֶנּנּו ֲחֵפִצים ְּבָקְרָּבְנ ַהָּגדֹול! 
ּוְלָהִאיר   ִֹלְדר ָעִתיד  ֶׁשּכֹוָכבֹו  ֵמִאיְר'ל,  ֶאת  ַהָּגדֹול,  ָהאֹור  ֶאת  ַמֲעִדיִפים  ָאנּו 

ְלֻכָּלנּו!"

ֲארֹון  ֶאל  ִנַּגׁש  ִּפיְנָחס,  ַרִּבי  ַרֲחֵמי  ִנְכְמרּו  ִּכי  ַעד  ּוְלִהְתַיֵּפַח,  ִלְצעֹק  הֹוִסיפּו  ּכֹה 
ַהּקֶֹדׁש ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ָטַמן רֹאׁשֹו ֵּבין ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְוָקָרא: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ָּגלּוי 
ְוָידּוַע ְלָפֶני ֶׁשָּנַתִּתי ֶאת ְּבִני ֵמִאיְר'ל ְּבַמָּתָנה ְּגמּוָרה ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני 
ְוַהְּיהּוִדים  ָעָקא  ָּדא   ַא ֶנֶעְצָרה.  ְוַהַּמֵּגָפה   ְלָפֶני ִהְתַקֵּבל  ָקְרָּבִני  ְוָאֵכן  ִיְׂשָרֵאל, 
ָמה  ְּבַנְפִׁשי;  ֵעָצה  ְלָהִׁשית  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוַעָּתה  ֶׁשִּלי,  ֵמִאיְר'ל  ַעל  ְלַוֵּתר  ְמָסְרִבים 

ֶאֱעֶׂשה?"

ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּסָפִרים  ֵּבין  ָרכּון  ָהָיה  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  רֹאׁשֹו  ּדּוִמָּיה.  ִרְגֵעי  ַּכָּמה  ָחְלפּו 
ּוְדָמעֹות ָּגְלׁשּו ֵמֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות. 

ַהָּקָהל ֶהָעצּום ֶׁשִהְתַאֵּסף ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִצָּפה ִּבְדִריכּות ּוַבֲחָרָדה ַלִהְתַרֲחֻׁשּיֹות: 
ַהִאם ַחֵּיי ֵמִאיְר'ל ַיּטּו ֶאת ַהַּכף ְוָאז ָּתׁשּוב, ָחִליָלה, ַהַּמֵּגָפה ְוַתֶּכה ִּביהּוֵדי ָהֲעָיָרה 

ַהְּׁשבּוִרים?...

ּוְלֶפַתע ִהְתַנֵּׂשא רֹאׁשֹו ָעטּור ַהֵּׂשיָבה ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס, ְוהּוא ִהְכִריז ְּבקֹול:

"ִמי ֶׁשֵּבַר ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, הּוא ְיָבֵר ִויַרֵּפא ֶאת ַהחֹוֶלה ְיהּוָדה 
ֵמִאיר... ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן".

ְוִהְרִעיד  ִהְרִעיׁש  ַהָּגדֹול  ַהּקֹול  ֶהָעצּום.  ַהָּקָהל  ָּכל  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ַרָּבִתי  'ָאֵמן'  קֹול 
ֶאת ַאּמֹות ַהִּסִּפים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְודֹוֶמה ָהָיה ִּכי ִקירֹוָתיו ָנִעים ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַהַּיַער. 
קֹול ָהָאֵמן ָהָעְצָמִתי ִנְׁשַמע ְּבָכל ָהֲעָיָרה, ִטֵּפס ַלָּמרֹום, ָּבַקע ַּדְלֵתי ָׁשַמִים ְוָקַרע 

ְׁשָחִקים ִמַּמַעל – ּוְראּו ֶזה ֶּפֶלא:

ֵהֵחל ֵמאֹותֹו ָהֶרַגע ֵהֵחל ֵמִאיְר'ל ְלַהְבִריא! ַאף ַהַּמֵּגָפה, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֶנֶעְצָרה, א 
ָׁשָבה עֹוד. ִויִהי ְלֶפֶלא! 

 ('ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין' ח"א עמ' כ"ח)

ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּבָכל יֹום

ְּכָבר ִהְקַּדְמנּו ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמים ִּכי ַמהּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִהָּנּה ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוַהְכָרָזה 
ַעל ִיחּוד ה' (ע"פ ֵסֶפר ַהִחּנּו ִמְצָוה תכ).

ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר פ ב) ָּדְרׁשּו ַעל ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים עג כה): "ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמ א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ", ִּכי ִּבְׁשַעת ַמַּתן 
ּתֹוָרה ָּפַתח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָּכל ָהְרִקיִעים ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ֱאלֹו-ַּה ַאֵחר ִמְּלַבּדֹו. ְוָאֵכן, ִמָּיד 
ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים" – חּוץ ִמְּכבֹוְד, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין ִלי ַּבָּׁשַמִים ֶאָּלא 
ַאָּתה, ָּכ א ָחַפְצִּתי ְּבַאֵחר ָּבָאֶרץ, ֶאָּלא ִנְכֶנֶסת ֲאִני ְּבָכל יֹום ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְמִעיָדה ָעֶלי ְואֹוֶמֶרת: "ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד".

 הּוא ֵהִׁשיב ָלֶהם ִּכְגמּוָלם ַהּטֹוב, ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (ו א): "ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא: 'ַאֶּתם ֲעִׂשיתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם... ֶׁשֶּנֱאָמר (דה"י א יז כא): 

'ּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ'".

ַאַחת  ַּפַעם  זֹאת  ֶׁשַּנֲעֶׂשה   ְּבָכ ַּדי  א  ְוִכי  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ְּבַחֵּיינּו?

ְיֵתָרה ִמּזֹאת, ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (סג ב) ְמבָֹאר: "ָּפַתח ַרִּבי ְיהּוָדה ִּבְכבֹוד ּתֹוָרה ְוָדַרׁש: 'ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום 
ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם' (ְּדָבִרים כז ט). ְוִכי אֹותֹו ַהּיֹום ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ַוֲהא אֹותֹו יֹום סֹוף ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה? 
ֶאָּלא ְלַלֶּמְד ֶׁשֲחִביָבה ּתֹוָרה ַעל לֹוְמֶדיָה ְּבָכל יֹום ָויֹום – ְּכיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ֵמַהר ִסיַני. ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּום ְּבֵריּה ְּדַרב 
ִחָּיא ִאיׁש ְּכַפר ַעּכֹו, ֵּתַדע, ֶׁשֲהֵרי ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוֶעֶרב ֶאָחד ֵאינֹו קֹוֵרא – ּדֹוֶמה ְּכִמי 

ֶׁשֹּלא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ֵמעֹוָלם".

ָּכ ִהְסִּביר זֹאת ָהַרְמַח"ל ְּב'ֶדֶר ה'' (ח"ד פ"ד): "ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו, ִהֵּנה הּוא ֶמֶל ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו. ּוֵפרּוׁש 
ִעְנָין ֶזה הּוא, ִּכי ָאְמָנם ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַר הּוא ָּדָבר ִּבְלִּתי ִנְתֶלה ְּבזּוָלתֹו ְּכָלל ּוִבְלִּתי ִמְתַיֵחס ְלזּוָלתֹו... 
ְואּוָלם ָרָצה ְּבטּובֹו ְוַחְסּדֹו, ְלַהְׁשִּפיל ִּכְבָיכֹול ְּבַעְנָותֹו ֶאת רּום ְּכבֹודֹו ְוִלְהיֹות ִמְתַיֵחס ֶאל ִנְבָרָאיו, ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ָלֶהם ַיַחס ִעּמֹו ְּכָלל. ְוָרָצה ִלְהיֹות ָלֶהם ְּבַמְדֵרַגת 'ֶמֶל ֶאל ַעם', ֶׁשְּיַחֵּׁשב ָלֶהם ְלרֹאׁש ּוְלַמְנִהיג, 
ּוְלִהְתַּכֵּבד ִּכְבָיכֹול ָּבם ְּכֶמֶל ֶׁשִּמְתַּכֵּבד ְּבַעּמֹו, ְוָכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמְׁשֵלי יד כח): 'ְּבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶל'. ּוִבְבִחיָנה 
זֹו ִנְקָרֵאהּו 'ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם'. ְוִהֵּנה ִּבְבִחיָנה זֹו הּוא ֶנְחָׁשב ָלנּו ְלרֹאׁש ּוִמְתַּכֵּבד ָּבנּו, ְוַגם ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ַלֲעבֹד 

ֲעבֹוָדתֹו ְוִלָּׁשַמע ֵאָליו ְלָכל ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה, ְּכֶמֶל ְּבַעּמֹו.

ִלְגֵזרֹוָתיו  ֵאָליו  ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ּוְלַקֵּים  יֹום  ְּבָכל  ְלַהִּכירֹו  ָאנּו  ַחָּיִבים  ֵּכן  ַּגם  זֹו  ִּבְבִחיָנה  ְואּוָלם 
ַּכֲעָבִדים ֶאל ַמְלָּכם. ְוֶזה ִנְקָרא ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. ְוִנְכָלל ִעְנָיָנּה ְּבָפסּוק ֶזה ֶׁשל 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ְּדַהְינּו 
ַההֹוָדָאה ְּבָדָבר ֶזה ֶׁשהּוא ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, מֹוֵל ְּבָכל ְּבִרּיֹוָתיו ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים, ְוִקּבּול עֹל ַמְלכּותֹו 

ְוִהְׁשַּתְעֵּבד ֵאָליו". 

ֵסֶדר ַהַּפְרִׁשּיֹות

ִאם  ִל'ְוָהָיה  'ְׁשַמע'  ָּפָרַׁשת  ָקְדָמה  "ָלָּמה   :ָּכ ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ִהְסִּבירּו  א)  יד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָׁשמַֹע'? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוַאַחר ָּכ ְיַקֵּבל עֹל ִמְצוֹות, 'ְוָהָיה' ְל'ַוּיֹאֶמר', ֶׁש'ְוָהָיה' נֹוֵהג 

ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, 'ַוּיֹאֶמר' ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ַּבּיֹום ִּבְלַבד".

הּוא,  ָחָכם  ִאם  ָמֶות;  ַעד  לֹו  ְלַהְכִאיב  ָהרֹוֵפא   ִנְצַר ֶׁשִּלְרפּוָאתֹו  ָאנּוׁש  ְלחֹוֶלה  זֹאת  ִהְמִׁשיל  ִמֶּקעֶלם  ַהַּסָּבא 
ַיְׂשִּכיל ְלַהְפִנים ֶאל ִלּבֹו ִּכי ָהרֹוֵפא ּדֹוֵרׁש ַא ְוַרק ֶאת טֹוָבתֹו, ְוָאז ֵיַקל ָעָליו ְלַקֵּבל ִמָּיָדיו ֶאת ַהִּיּסּוִרים, ִּכי ְּכָבר 
ֵהִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ִּכי ָהרֹוֵפא ֵאינֹו עֹוֶׂשה זֹאת ִמִּׂשְנָאתֹו, ֶאָּלא ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו. ַא ִאם הּוא ָסָכל, ִיָּלֵחם ִעם ָהרֹוֵפא, 

ְוָהרֹוֵפא ַהְּמֻחָּיב ְלַרְּפאֹו ֵיָאֵלץ ְלַהְכִאיב לֹו יֹוֵתר, ְוָכ ַּגם ִּתְרַחק ְרפּוָאתֹו.

ַאף ְּבִעְנַין ַהִּמְצוֹות ָּכ הּוא: ַהִּמְצוֹות נֹוֲעדּו ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשָמֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשֵּבין ַהִּמְצוֹות ֶיְׁשָנן ָּכֵאּלּו ַהָּקׁשֹות 
ְמאֹד ְלִקּיּום. ַעל ֵּכן ִהְמִליצּו ָלנּו ֲחָכִמים ְלַקֵּבל ָעֵלינּו ְּתִחָּלה עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְּכלֹוַמר – ְלַהְפִנים ִּכי ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר ָחֵפץ ַא ְוַרק ְלֵהיִטיב ָלנּו, ְוָכ ֵיַקל ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת עֹל ַהִּמְצוֹות, ֶׁשִאם א ֵּכן ִיְצָטֵר ַהּבֹוֵרא ְלַיְּסֵרנּו 

ְּכֵדי ֶׁשְּנַקְּיָמן, ְוָכ ַנְפִסיד ְּבִכְפַלִים ('ִּכְתֵבי ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם' ָיִמים נֹוָרִאים ח) .

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (או"ח סא ב) ֵהִביא ְּבֵׁשם 'ֵאִלָּיה ַרָּבה' ֶׁשֵהִביא ְּבֵׁשם ַה'ּכְֹלּבֹו' ע"פ ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁשִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע ֵיׁש ֲעָׂשָרה ִעְנָיִנים ַהַּמְקִּביִלים ַלֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ְוָצִרי ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכ ַּבֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע, 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ָחִליָלה ַעל ֶאָחד ֵמֶהם:

א. 'ה' ֱאֵקינּו' – ְּכֶנֶגד 'ָאֹנִכי ה''; ב. 'ה' ֶאָחד' – ְּכֶנֶגד 'א ִיְהֶיה ְל'; ג. 'ְוָאַהְבָּת' – ְּכֶנֶגד 'א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' 
ֱאֶקי ַלָּׁשְוא', ֶׁשֲהֵרי ָהאֹוֵהב ֶאת ַהֶּמֶל א ִיָּׁשַבע ִּבְׁשמֹו ַלֶּׁשֶקר; ד. 'ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת' – ְוא ֵּבית ֲחֵבְר, ְּכֶנֶגד 
'א ַתְחמֹד'; ה. 'ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ' – ְוא ְּדַגן ֲחֵבְר, ְּכֶנֶגד 'א ִתְגנֹב'; ו. 'ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה' – ְּכֶנֶגד 'א ִתְרָצח', ֶׁשֵּכן 
ִּדין ַההֹוֵרג ְלֵהָהֵרג; ז. 'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם' – ְּכֶנֶגד 'ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי', ֶׁשֲאִריכּות ָיִמים ִהיא ְׂשָכָרּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹאת; 
ח. 'ְוא ָתתּורּו... ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם' – ְּכֶנֶגד 'א ִתְנָאף'; ט. 'ְלַמַען ִּתְזְּכרּו... ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי' – ְּכֶנֶגד 'ָזכֹור ֶאת יֹום 

ַהַּׁשָּבת', ֶׁשֵּכן ְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה; י. 'ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם' – ְּכֶנֶגד 'א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשֶקר'.

ַה'ָּבֵאר ֵהיֵטב' (ָׁשם) הֹוִסיף ֶׁשִאם ָעַבר ָהָאָדם ָחִליָלה ַעל ֶאָחד ֵמֶהם, ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת אֹותֹו ַהִּדֵּבר ֵמָחָדׁש 
ַּבֲאִמיָרתֹו ְּבֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
עֹוד ָאֵמן ַאַחת...

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ַאַח אמן

ססִספּפוּור ם
ָמה (ד) ַמע – ַהְקּדָ  ְקִריַאת ׁשְ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ



מדעתו, וזה הפסד עצום.

מבין  אדם  שכאשר  היא  לזה  והעצה 
מסוים,  לנושא  מתעורר  והוא  משהו 
לעבודה  זה  את  לקחת  צריך  הוא 
כמו  יישאר  הוא  לא,  ואם  יומיומית; 

שהוא ו"יפספס את הרכבת".

כל שכן וכל שכן בעניין העצה הזאת 
שזו  שאמר  מברסלב  נחמן  ר'  של 
העבודה הראשונה של כל אחד ובלי 
בשום  להתקדם  ניתן  לא  זו  עבודה 
דבר. כל עבודה אחרת וכל נושא אחר 
רק  זה  להתקדם  רוצה  אתה  שבהם 
השמחה  בעבודת  חזק  שאתה  אחרי 

בטוב שיש בך.

לקחת  צריך  ואחת,  אחד  כל  לכן 
כלומר,  יומיומית,  לעבודה  זה  את 
לצלם את המאמר הזה וכן כל מאמר 
וכמובן,  זה,  בנושא  אותו  שמחזק 
ולהחזיק  רפב,  התורה  את  לצלם 
בזה  ללמוד  יום  ובכל  בכיס  זה  את 
קטע  דקות,  שתי  כמה  אפילו  מעט, 
לקיים  שיתפלל  והעיקר  שניים,  או 
זה בזמני  וישלב את  רבינו  את דברי 
ושתהיה  שלו,  הקבועים  התפילה 
שבה  בהתבודדות  עבודה  כך  על  לו 

ישמח בטוב שלו.

החיים הטובים בידך
וזה היסוד של כל החיים, כי כל אדם 
מלא בטוב – הן טוב שה' עושה ִאתו 
לעשות,  זוכה  עצמו  שהוא  טוב  והן 
טובים.  ומעשים  מצוות  בתורה, 
להתמקד  הוא  האנושי  הטבע  אבל 
לבקר,  הרע,  את  לראות  ברע,  רק 
מסכן  להרגיש  להתבכיין,  להתלונן, 
וחסר – ואז האדם רואה וחי רק את 
הטוב  כל  את  ואילו  שבחיים;  הרע 
חי.  ולא  רואה  לא  הוא   – לו  שיש 
בחיים,  טוב  לו  אין  שבאמת  ונמצא 
שלו  הדעת  הוא  האדם  עיקר  כי 
המחשבה  וכאשר  שלו,  והמחשבה 
שלו והרגשות תפוסים רק ברע שבו 

וברע שסביבו – הכול אצלו רע.

זאת, כאשר אדם מרגיל את  לעומת 
הזאת,  הנפלאה  בדרך  ללכת  עצמו 
ולראות את כל הטוב שיש בו ולשמוח 
כי  בכלל,  בחיים  רע  לו  אין  אז   – בו 
המחשבה שלו והרגשות שלו מונחים 
רק בטוב. כל היום כולו הוא לא חושב 

המשך בעמוד 3

שהוא  דעתיה',  'בדיחא  עז:(:  )שבת 
השמחה  שמקשר  דהיינו  גדול,  דבר 
משוחרר,  המוח  ואזי  ודעתו,  למוחו 
ויש לו יישוב הדעת כנ"ל, וגם למעלה 
נעשה מזה ייחוד גדול על ידי בדיחא 

דעתיה".

בשבוע שעבר כתבנו על הנקודה זאת, 
שכל אחד צריך לשים לנגד עיניו את 
בליקוטי  המובא 
מוהר"ן בתורה רפב 
רבינו  ש"הזהיר 
ז"ל, מאוד לילך עם 
כי  הזאת,  התורה 
הוא יסוד גדול לכל 
מי שרוצה להתקרב 
ולבל  יתברך,  לה' 
לגמרי  עולמו  יאבד 
בני  רוב  כי  ח"ו, 
שרחוקים  אדם 
עיקר  יתברך,  מה' 
שחורה  מרה  מחמת  הוא  ריחוקם 

ועצבות".

הרי החדשות
שאפשר  עצה  לא  היא  הזאת  העצה 
לומר עליה: 'כבר שמעתי את זה, אני 
זו עצה שבה תלויים  זה...'  מכיר את 
של  הגאולה  זו  כפשוטו!  החיים  כל 
על  חזר  נתן  ר'  לחינם  לא  העולם! 
התורה הזאת שוב ושוב, כי גם האדם 
הצדיק ביותר שהוא מלא בטוב, חייב 
שמח  אינו  ואם  שבו,  בטוב  לשמוח 
ונמצא  מאוד,  גדול  מסכן  הוא   – בו 
בסכנה גדולה ליפול לשאול תחתיות.

לכל  ומודיע  שוב  חוזר  אני  לכן 
כאן  כותב  לא  שאני  הקוראים, 
יפים, או תובנות שהן בגדר  רעיונות 
מותרות או תוספת לחיים. אני כותב 
כאן את החיים עצמם, החיים של כל 
את  חי  שהוא  כפי  בדיוק  הם  אחד 
העצה הזאת של ר' נחמן מברסלב. כל 
הצרות והצער של כל אחד בחיים הם 
העצה  של  מהקיום  ריחוקו  כפי  רק 

הזאת בתמימות למעשה.

מבין  אדם  בחיים  פעמים  הרבה 
ויכול  חשוב  הוא  מסוים  שנושא 
ובזמן  החיים,  כל  את  לו  לשנות 
הולך  הוא  לו,  "מאיר"  הזה  שהנושא 
עם זה, אבל החיים ממשיכים ולאחר 
מההתעוררות  שוכח  הוא  מה  זמן 
עובר  הזה  והנושא  לו  שהייתה 

וליישוב  בריאה,  לנפש  משוחררת, 
י(:  )ל"ת  רבינו  שאומר  כמו  הדעת, 
להנהיג  יוכל  השמחה  ידי  על  "רק 

המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו".

מחלת הדור
מצליח  לא  שאדם  מה  שכל  נמצא 
בכל  ונופל  והולך  עצמו  את  להנהיג 
הרגליו  ואחר  תאוותיו  אחר  פעם 

בגלל  הכול  הרעים, 
בשמחה,  לא  שהוא 
"על  שם:  כמובא 
ידי מרה שחורה אי 
את  להנהיג  אפשר 
ועל  כרצונו,  המוח 
ליישב  לו  קשה  כן 
אדם  כל  דעתו". 
ושוב  שוב  שחוזר 
הטעויות  אותן  על 
לעשות  מצליח  ולא 
לא  בחיים,  שינוי 

לעבוד  מצליח  לא  להתעלות  מצליח 
להתפלל  מצליח  לא  המידות  על 
וללמוד – הכול זה בגלל שהוא אכול 
לא  הוא  אם  גם  פנימית,  בעצבות 
מרגיש את זה; אבל מי ששמח באמת 

– הוא בן חורין!

)כל  זו  קצרה  בתורה  רבינו  ואומר 
סימן בליקוטי מוהר"ן נקרא 'תורה'(, 
בני  שבגללה  העיקרית  הסיבה  שזו 
נמצא  יתברך,  מה'  רחוקים  העולם 
ממרה  סובלים  העולם  בני  שכל 
ולכן  שחורה ברמה כזאת או אחרת, 
אותם  ורק  יתברך.  מה'  רחוקים  הם 
הם   – לשמחה  שזוכים  בודדים 
יוצאים לחירות וזוכים ליישוב הדעת 

ולהתקרבות אמתית לה' יתברך.

התרופה של הדור
את  רבינו  לנו  כותב  התורה  ובאותה 

הפתרון לבעיה:
מה  ידי  על  הוא  לשמחה  "ולבוא 
שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על 
כל פנים, כמבואר על פסוק: "אזמרה 
עיין  רפב(,  )בסימן  בעודי"  לאלוקי 
שם. ועל כל פנים יש לו לשמוח במה 
שלא  ישראל,  מזרע  להיות  שזכה 
'ברוך  אומרין:  שאנו  וכמו  גוי,  עשני 
והבדילנו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו 
וכו' ונתן לנו תורת אמת' וכו'. מכל זה 
וכיוצא בזה ראוי לו ליקח לו שמחה 
בחינת  וזה  כנ"ל...  דעתו  לשמח 

על  דיברנו  הקודמים  בשבועיים 
אברהם  של  והזריזות  התמימות 
מרץ  ומלא  חי  היה  שכולו  אבינו, 
לקרב,  להשפיע,  לתת,  רק  וחשק 
להתקרב לה', לעשות כל דבר שיש בו 
רצון ה', מיד ובשלימות. רץ להכנסת 

ים לעקוד את בנו. ּכִ אורחים, ַמׁשְ

לנו  מתארת  שוב  שלנו  ובפרשה 
התורה את אותה תכונה אצל רבקה 
של  כלתו  להיות  שנבחרה  אימנו, 
מילה  אין  בתורה  אבינו.  אברהם 
חוזרת  הקדושה  והתורה  מיותרת, 
בכמה לשונות ומתארת את הזריזות 
כדי  "ותרץ",  "ותמהר",  רבקה  של 
אבותינו  של  דרכם  שזו  ללמדנו 
שמחים  ששים  שהיו  התמימים 

לעשות רצון קונם.

ביותר  המתאימה  היא  רבקה  ולכן 
יתֹו של אברהם  ּבֵ לאופי המיוחד של 
עם  ממנה  שֵייצא  זו  ולהיות  אבינו, 
לומר  ניתן  צחות  דרך  על  ישראל. 
ליצחק  רבקה  בין  הקדוש  שהזיווג 
הוא הקשר הבלתי נפרד שבין מידת 

הזריזות למידת הצחוק והשמחה.

זריזות ויישוב הדעת
פזיזות,  אינה  שזריזות  לדעת  ויש 
זריזות  לחץ.  מתוך  מהירות  ואינה 
מחירות  הנפש,  משמחת  נובעת 
הרבה  ומתוך  הדעת,  ומישוב  הנפש, 
נובעת  זריזות  ותמימות.  אהבה 
שבו  העניין  של  החשיבות  מהרגשת 
שעוסקים  שכן  כל  עוסק,  אתה 
והחשוב  הגדול  הדבר  שזה  במצוֹות, 
לא  העולם  של  הרצונות  שכל  ביותר 

ישוו אליו.

המחשבה  מבלבול  סובל  לא  הזריז 
המאפיין את הלחוץ והפזיז. לכן אנו 
כל  אף   – על  אימנו  שרבקה  רואים 
לא   – והריצֹות  החריצּות  הזריזות, 
מאבדת את יישוב הדעת שלה והיא 
'על  אליעזר,  של  השאלות  על  עונה 
אחרון',  אחרון  ועל  ראשון  ראשון 
בהירה,  שלה  שהמחשבה  לכך  אות 

מיושבת ומסודרת.

ומדוע? כי הזריזות שלה נובעת מתוך 
היא  ולכן  לחץ,  מתוך  ולא  שמחה 
את  מאבד   – הלחוץ  הדעת.  ביישוב 
יישוב הדעת ואת בהירות המחשבה; 
למחשבה  זוכה   – השמח  ואילו 

לחיות את החיים היפים

בס"ד

הגליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרה”צ שלום ארוש שליט”א פרשת| חיי שרה | כב' חשון תשע”ח )11/11/17( | גליון 543

העצה הזאת היא 
שאפשר  עצה  לא 
'כבר  עליה:  לומר 
אני  זה,  את  שמעתי 
מכיר את זה...' זו עצת 

החיים !!!



שונא מתנות
רבי נחמן מברסלב אומר )ל"מ כ"ג( שכל 
היינו  בממון,  תחובים  זרות  העבודות 
מהאמונה  הדעת  היסח  עיקר  שבימינו, 
בחיים  הבורא  של  ובהתערבותו  בכוחו 
של כל אחד מקורו בנטייה של בני האדם 
להאמין בממון, שאם יהיה להם ממון הם 
בית,  שלום  להם  יהיה  טובים,  חיים  יחיו 
בריאות, החינוך שלהם יהיה מוצלח יותר, 
בטעות  זו  ומחשבה  חושבים,  אנשים  כך 
יסודה, כי מה שמביא אושר חיים טובים 
כמה  עד  האמונה,  של  הדעת  זה  הצלחה 
לחסד  ההשגחה,  לאמונת  מחובר  האדם 
רק  הוא  הממון  לעשייה.  לנתינה  לצדקה 
אמצעי ולא תכלית, ואדם שלא יורד לסוף 
ועל השפעתו על הנפש עלול  חקר הממון 
על  המדמה  את  ולהגביר  לטעות  הוא  גם 

השכל.

שהתורה  מהמצוות  שהרבה  הטעם  זה 
כמו  לממון,  קשורות  אותנו  חייבה 
עניים  ומתנות  והתרומות  המעשרות 
מצוות  הרבה  ועוד  אורחים  והכנסת 
הקשורות לממון, שכולם תכליתם לשבור 

לאדם את האמונה הכוזבת בממון. 
אחת הדרכים להילחם בתאווה זו, להיות 
"שונא מתנות", כמו אברהם, שבחר לברוח 
המערה  על  ולשלם  עפרון  של  ממתנותיו 

הוא  מקבל,  להיות  לא  רק  ותקילין,  טבין 
יכול היה לתפוס את עפרון במילה ולקבל 
המערה  את  הציע  ועפרון  מאחר  בחינם, 
בו,  לחזור  מתבייש  היה  הוא  בפרהסיא 
על  ישלם  לא  הוא  שאם  ידע  אברהם  אך 
המערה לא תהיה לה את העוצמה הראויה, 
הקליפה  את  משחררת  הנדיבות  רק  כי 
הסובבת, ומה שבא בחינם פוחת ערכו, כך 
שלוקחים  מצווה  שכל  ז"ל,  האר"י  אומר 
אותה בלי כסף יש עליה קליפות הסובבות 
ניזון מהאור המלא של  אותה והאדם לא 
קמצנות  בלי  כשמשלמים  רק  המצווה, 
הסובבות  מהקליפות  המצווה  את  פודים 
זה, אך כשאדם מתקמצן, או  אותה, ככה 
מצוות  לקבל  מעדיף  או  משתדל  שהוא 
המצווה  על  קטרוגים  מתעוררים  במתנה, 

ומעלימים ומכסים אורה. 

על  מצווה,  כל  לגבי  נכונים  אלו  ודברים 
המכפלה  מערת  קניית  וכמה  כמה  אחת 
הבין  שאברהם  מאד,  נעלמת  שקדושתה 
שעפרון ובני חת לא משיגים מאורה כלום, 
אור  טמון  זה  שבמקום  ראה   אברהם  רק 
גדול מאד של אמונה, כי חברון זה מלשון 
ישראל  עם  את  מחברת  היא  כי  חיבור, 
המכפלה  מערת  בפרט  ישראל,   לארץ 
ימיהם  שכל  הצדיקים  לעבודת  המרמזת 
התעקש  לכן  קדושה,  של  מכפלות  זה 
כשזה  לדורות,  בניו  ללמד  לשלם  אברהם 

את  לשבר  צריך  שבקדושה  לדברים  נוגע 
הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  כמו  הקמצנות, 
"זה אלי ואנוהו", התנאה לפניו בכל מצווה 
מהודרות,  תפילין  תקנה  עושה,  שאתה 
אתרוג נאה, תפאר ותכבד את השבת, רק 

כך אתה תתחבר עם השם. 

זה שאומר רבי נחמן )ל"מ כ"ג( כל המצוות 
שאדם עושה אותם בלא ממון, היינו שאין 
זאת  המצווה,  בשביל  ממון  להפסיד  רוצה 
את  עושה  שהוא  צדק,  נקרא  הבחינה 
המצוות רק מצד הצדק, שהוא מצדיק על 
לעשות  עצמו  על  ומקבל  הדין  את  עצמו 
את הדבר גם אם מצד עצמו אינו חפץ, אך 
יש מצוות שאדם עושה מצד אמונה, ואלו 
ממון,  עליהם  מוציא  שאדם  המצוות  הן 
ועיקר אהבת  זה בממון,  עיקר האמונה  כי 
חז"ל  שדרשו  כמו  בממון,  מתבטאת  השם 
)ברכות נ"ד( על הכתוב )דברים ו( ְוָאַהְבּתָ 
ָך ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ְמאֶֹדָך, בכל מאודך היינו ממונך. 

ּבֹוֵצַע  יתֹו  ּבֵ "עֵֹכר  טו(  )משלי  שכתוב  וזה 
שהגזלן,  היינו  ִיְחֶיה"  נֹת  ַמּתָ ְוׂשֹוֵנא  ַצע  ּבָ
וזה שאוהב מתנות, אין להם חיים, רק מי 
אוהב  הוא  כי  חיים,  לו  יש  מתנות  ששונא 
את העמל והיגיעה ולכן הוא שמח, בבחינת, 

ל ֲעָמִלי" ֲעָמִלי דייקא. ֵמַח ִמּכָ י ׂשָ "ִלּבִ

ר ְמַעט  ָהָיה ְמַסּדֵ נּו ׁשֶ ַרּבֵ                 ִהְבִחינּו ַאַנ"ׁש ּבְ
ָנֲהגּו  )ְוָכְך  ֶרְך.  ַלּדֶ יֹוֵצא  ָהָיה  ׁשֶ ִלְפֵני  אֹוָתיו,  ּפְ ֶאת 

ַאַנ"ׁש(. )שיש"ק ב-רטו(

לּו  ְוִהְתַנּפְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ  ְ מֹוַהְרַנ"תּ ִעם  נּו  ַרּבֵ ָנַסע  ַעם  ּפַ
נּו  ַרּבֵ ֲאֵליֶהם  ָנה  ּפָ ם,  ַדְרּכָ ּכְ ְוָנְבחּו  ָלִבים  ּכְ ֲעֵליֶהם 
ם..."  ֶ ַאתּ ִמי  יֹוֵדַע,  ֲאִני  יֹוֵדַע,  "ֲאִני  ָלֶהם:  ְוָאַמר 
ְך  ַאַחר-ּכָ ַסע  ּנָ ׁשֶ ּכְ ּוַפַעם  ָלֶהם,  ְוָהְלכּו  ּוָבְרחּו   !
אֹותֹו  נּו ׁשּוב ּבְ ל ַרּבֵ קּותֹו ׁשֶ ּלְ ַ ְ ְלַאַחר ִהְסתּ מֹוַהְרַנ"תּ
אֹותֹו ָמקֹום,  ּבְ ָלִבים ׁשֶ לּו ָעָליו ׁשּוב ַהּכְ ֶרְך, ִהְתַנּפְ ַהּדֶ
אן  ּכָ י  ִ "ָנַסְעתּ ָלֶהם:  ְוָאַמר   , ְ ֲאֵליֶהם מֹוַהְרַנ"תּ ּוָפָנה 
ִמי  יֹוֵדַע,  ֲאִני  יֹוֵדַע,  'ֲאִני  ָלֶכם:  ְוָאַמר  נּו,  ַרּבֵ ִעם 
ם, ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: 'ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵאיִני  ֶ ם'! ּוְבַרְחתּ ֶ ַאתּ
ם ֵהם ְוָהְלכּו ָלֶהם", ]ְוָאְמרּו ַאַנ"ׁש:  יֹוֵדַע'... , ּוָפנּו ּגַ
ַצֲעָקָתם,  ִהיא  ַמה   ְ מֹוַהְרַנ"תּ ם  ּגַ ָיַדע  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ
ַעל-ְיֵדי  ְסעּו ִעּמֹו, ׁשֶ ּנָ אּוָלם ָרָצה ְלַהְראֹות ְלַאַנ"ׁש ׁשֶ
מֹו  ּכְ ְיִדיָעה  ִלי  ּבְ ִלְפעֹל  ר  ֶאְפׁשָ יק  ּדִ ַלּצַ ְטלּות  ַהִהְתּבַ

יִדיָעָתם[.  )שם ב-רנ( יִקים ּבִ ּדִ ַהּצַ

א ב של החיים
ר. ָ ה ֶאת ָהָאָדם ְמֻאּשׁ g ָממֹון ֹלא עֹוׂשֶ

ַתן ַהּיֹום נוֵֹתן ָמָחר. ּנָ י ׁשֶ ּמִ ֲאִמין יֹוֵדַע ׁשֶ g ַהּמַ
ִיְהֶיה  ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ קוֵֹבַע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַרק   g

ָלָאָדם.
ִרּיוֹת  ַהּבְ ֶאת  יק  ְלַהְצּדִ ִדּבּור,  ּבְ ם  ּגַ ֶזה  ְצָדָקה   g

ִפיו. ּבְ

                            בשבוע שעבר הובאה 
שאלה אודות שוכר ששכר דירה בקומת 
גילה  לדירה,  שנכנס  ולאחר  קרקע, 
שהחלון במטבח שבור ואי-אפשר לסגור 
החלון  על  סורגים  ואין  מאחר  אותו. 
מספר  הבית  מבעל  ביקש  השוכר  הנ"ל, 
שיוכל  כדי  החלון  את  לתקן  פעמים 
כשהוא  או  הלילה  במהלך  אותו  לנעול 
אינו נמצא בבית כדי שלא ייכנסו גנבים 
במוצאי  לביתו  חזר  כשהשוכר  לביתו. 
השניות,  ההקפות  לאחר  תורה  שמחת 
למרות שהוא סגר את החלון לפני שיצא 
מביתו כדי שלפחות יראה מבחוץ כאילו 
פרצו  שגנבים  גילה  הוא  נעול,  שהחלון 
לביתו דרך החלון במטבח וגנבו פריטים 
וכסף בשווי כולל של כ-9000 ₪. השוכר 
פנה לבעל הבית ודרש ממנו שישלם לו 
את הסכום הנ"ל שנגנב מהבית בעקבות 
רשלנותו של בעל הבית לתקן את החלון 
סירב  הבית  בעל  אולם  במטבח,  הנ"ל 
וטען שהנזק שנגרם בגינו אינו נזק ישיר 
ולכן הוא פטור  )"גרמא"(  נזיק עקיף  אלא 

מלשלם.
באות א' הבאנו את החיוב של המשכיר 
את  הבאנו  ב'  באות  החלון.  את  לתקן 
האחרונים  ומח'  הרשב"א  תשובת 
את  לחייב  ניתן  בנידו"ד  האם  בדעתו 
בעל הבית לשלם, והמסקנה הייתה שעל 
אף שאין כוח ביד ביה"ד לחייב את בעל 
הבית לשלם לשוכר את הנזק שנגרם לו, 
מ"מ צריכים ביה"ד להודיעו שחייב לכל 
הפחות בדיני שמים לשלם לשוכר ועוד 
בדיני  גם  לשלם  שחייב  סוברים  שיש 

אדם.

ג. האם השוכר יכול לנכות את סכום 
הנזק מדמי השכירות לשיטת הרשב"א

שאפילו  ב'[  אות  ]סוף  שעבר  בשבוע  הובא 
לשיטת הרשב"א וסיעתו אליבא דהאמרי 
בינה, לכאורה זהו גרמא בנזקין )ועיין לקמן 
]באות ד'[ שיש חולקים( ובעל הבית חייב בדיני 

שנגרם  הנזק  את  לשוכר  לשלם  שמים 
החלון  את  תיקן  ולא  שהתרשל  בגלל  לו 

המקולקל.
מח'  מביא  סק"ז[  כ"ח  סי'  ]חו"מ  הפת"ש 
בחיוב  האם  והאחרונים  הראשונים 
בדיני שמים מהני תפיסה א"נ שלא מהני 
ומפקינן מיניה ]וכך סובר המהרש"ל ביש"ש ב"ק 
פ"ו סי' ו' ועוד[, ומסיים ש"נמצא דין זה תלוי 

באשלי רברבי במחלוקת הראשונים".
עוד מביא הפת"ש מח' היכא שהתפיסה 
עצמה במח' שנויה אי מהני או לא, האם 
שמהני":  כסוברים  לי  "קים  לומר  יכול 
"קים  לומר  אין  כזה  שבמקרה  י"א  )א( 
ק"א,  סי'  כהן  בתקפו  הש"ך  שהביא  ]מהרי"ט  לי" 
משנה למלך הל' מלוה ולוה פ"ד ה"ו, כנה"ג חו"מ סי' 

כ"ה הגב"י אות ל"ד וסי' כ"ח הגה"ט אות כ"ה, ועוד[, 

מהני  אי  הפוסקים  במח'  שגם  וי"א  )ב( 
תפיסה או לא יכול לומר "קים לי" ]הש"ך 
בתקפו כהן שם )למרות שהש"ך עצמו סובר שלא מהני 
תפיסה היכן שחייב רק בדיני שמים, כמו שכתב בסי' 
י"ב  ס"ק  ע"ו  ובסי'  כ"ו  ס"ק  ע"ה  ובסי'  סק"ב  כ"ח 

ש"לדינא  וי"א  )ג(  סק"א([,  סוף  קפ"ב  ובסי' 

לי  קים  לומר  התופס  יכול  אם  לעיין  יש 
על השו"ע  ]רע"א  כהסוברים דמהני תפיסה" 

חו"מ סי' כ"ח ס"א ש"ך סק"ב[.

בנזקין  גרמא  זהו  שאכן  נאמר  אם  א"כ, 
ובעל הבית חייב בדיני שמים, יכול השוכר 
לומר "קים לי כסוברים שמועילה תפיסה 
כשחייב בדיני שמים, וכן קים לי כסוברים 
שגם היכן שהתפיסה עצמה במח' שנויה 
לי  קים  לומר  אפשר   – לא  או  מהני  אי 
דמי  את  לעכב  ויוכל  שמהני",  כסוברים 
השכירות בידו שהוא מוחזק בהם ולנכות 
רשלנותו  בגין  לו  שנגרם  הנזק  את  מהם 

של בעל הבית.

ד. שיטת היד רמ"ה והרא"ש והיוצא 
מזה לגבי נידו"ד

שבנידו"ד  וסוברים  חולקים  יש  אמנם 
אפילו גרמא בנזקין לא הוי, ומצד שני יש 
סוברים שחמור יותר מגרמא וחייב בעל 
הבית לשלם לשוכר את הנזקים שנגרמו 

לו.
איתא בגמ' ]ב"ב ב' סע"א[ ש"מחיצת הכרם 
לבעל  התבואה  שדה  )בעל  לו  אומר   - שנפרצה 
השדה  תבואת  את  גפניך  יאסרו  )שלא  גדור  הכרם( 

האם  הראשונים  ונחלקו  כלאים(",  משום 

ניתן ללמוד מסוגיא זו לנידו"ד:
חו"מ  והביאו הטור  י"ח,  אות  ]שם  רמ"ה  היד  א( 
סי' קנ"ז סע' ה'-ו'[ למד מדין זה לגבי נידו"ד 

"ושמע  וז"ל:  לשלם,  חייב  הבית  שבעל 
מינה דמאן דהוה מחייב למיגדר בינו ובין 
חבירו ולא גדר, ואתו גנבי וגנבו ליה מידי 
דרך הגדר, חייב לשלומי ליה. וכן כל מאן 
דגרם לאפסודא ממונא דחבריה כי האי 
גב דלא קא עביד מעשה,  ואף על  גוונא, 
והוא דמתרו ביה מעיקרא". הב"י ]על הטור 
וכן בחו"מ סי' קנ"ה סמ"ד[ הביא שכך גם  הנ"ל, 

גאון  משה  רב  בשם  ירוחם  רבינו  פוסק 
ושטעם  הגאונים  בתשובות  כתוב  ושכן 
והחיוב  דיליה,  גיריה  משום  הוא  החיוב 
של גיריה דיליה הוא משום גרמי ]ריטב"א 
הגר"א  כותב  וכן  אמר",  אשי  "רב  ד"ה  ע"ב  פ'  ב"מ 

בחו"מ סי' קנ"ה ס"ק ק"ל[.

על  פליג  שהרא"ש  מביא  ]הנ"ל[  הטור  ב( 
אבי  לאדוני  נהירא  "ולא  וז"ל:  הרמ"ה, 
בפני  גדר  פורץ  דאפילו  ז"ל,  הרא"ש 
בהמת חבירו בידים פטור מדיני אדם על 
הבהמה". ומבאר הב"י ]חו"מ סי' קנ"ה סמ"ד[ 
משום  הינו  הרא"ש  של  הפטור  שטעם 
]חו"מ  והגר"א  נינהו",  גיריה  לאו  "דהכא 
סי' קנ"ה ס"ק ל"א[ מוסיף שאפילו גרמא לא 

הוי.
יש  כיצד  האחרונים  הפוסקים  ונחלקו 
להכריע במח' הנ"ל: )א( הב"ח ]חו"מ סי' קנ"ז 
רמ"ה  היד  כדעת  להלכה  פוסק  ה'-ו'[  אות 

וסיעתו. )ב( הב"י ]חו"מ סי' קנ"ה סמ"ד[ חולק 
שהלכה  וסובר  וסיעתו  רמ"ה  היד  על 
כדעת הרא"ש, ונימוקו הוא משום שא"א 
גיריה דיליה. כך גם פוסקים  לומר שזהו 
הב"ח([,  ראיית  את  )שדוחה  כ"ב  ס"ק  ]שם  הש"ך 
הנתיבות ]שם ביאורים ס"ק כ"ב )ועיי"ש שתמה על 
דברי הש"ך על אף שמסכים עמו לדינא([, הפעמוני 

נזקי  ]סי' שצ"ו[, ספר משכן שלום הל'  זהב 
ועיי"ש  קע"ז.  )עמוד  קכ"ג  הערה  ב'  ]סי'  שכנים 
שמדייק זאת גם מדברי הרמ"א שיובא להלן, שבדעת 
ואילו  מלשלם,  פטור  גדר  לא  שאם  כותב  הרא"ש 
בדעת הרמ"ה רק כותב שחייב לגדור ולא כותב שאם 

הממון  משפטי  וספר  לשלם([  שחייב  גדר  לא 

)עמוד  קכ"ג  סעיף  קנ"ה  ]סי'  שכנים  נזקי  הל' 

ש', ומוסיף שם שעל אף שפטור מלשלם – מ"מ חייב 
לגדור לכו"ע כמובא בערוה"ש בחו"מ סי' קנ"ה סל"ח[. 

וערוה"ש  סמ"ד[  קנ"ה  סי'  ]חו"מ  הרמ"א  )ג( 
ולא  הדעות  שתי  את  מביאים  ]הנ"ל[ 
שמוחזק  מי  לשיטתם,  וא"כ  מכריעים, 
בכסף יכול לומר "קים לי", וה"ה לנידו"ד 
על ההיזק  שבעל הבית אינו חייב לשלם 
"קים  לומר  שיכול  כיון  לשוכר  שנגרם 
יכול  השוכר  ואילו  וסיעתו",  כרא"ש  לי 
לעכב את דמי השכירות בידו ולנכות את 
הנזק שנגרם לו כיון שיכול לומר "קים לי 

כרמ"ה וסיעתו".

למעשה
בנידון  הפוסקים  שיטות  ורבו  מאחר 
חייב  היה  הבית  שבעל  אף  על  השאלה, 
והתרשל  המקולקל  החלון  את  לתקן 
בכך שלא תיקנו ובגין רשלנותו נגרם נזק 
הבית  בעל  את  לחייב  ניתן  לא  לשוכר, 
לשלם לשוכר את הנזק שנגרם לו, משום 
שהוא מוחזק בכסף ויכול לומר "קים לי 

כפוטרים".
שילם  לא  שעדיין  השוכר  גיסא,  מאידך 
השכירות,  בדמי  ומוחזק  הבית  לבעל 
בידו  השכירות  דמי  את  לעכב  יכול 
ולנכות את סכום הנזק מדמי השכירות, 
כסוברים  לי  "קים  לומר  שיכול  כיון 
לי  וקים  שמים  בדיני  חייב  הבית  שבעל 
א"נ  תפיסה"  בזה  שמועילה  כסוברים 
הבית  שבעל  וסיעתו  כרמ"ה  לי  "קים 
והתריתי  מאחר  ובפרט  לי  לשלם  חייב 
החלון".  את  שיתקן  פעמים  מספר  בו 
יצילנו  ישראל  וצור  כתבתי,  והנלע"ד 

משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות.
בספרים  בינותי  זאת  כל  כתבי  ואחר 
בשו"ת  נפשי  שאהבה  את  ומצאתי 
זצ"ל,  סאקס  משה  ]לג"ר  משה  מתנת 
דומה  שאלה  שנשאל  קל"א[  סי'  חו"מ 
כדברי,  ג"כ  כתב  ובמסקנתו  לנידו"ד 
לא  עדיין  שהבחור  כאן  "וממילא  וז"ל: 
לי  'קים  לומר  יכול  השכירות,  שילם 
כהרמ"ה שבעל הבית חייב' ופטור מדמי 
השכירות כשיעור שנפסד ע"י הגניבה", 

ובריך רחמנא דסייען.

גן
הדעת

משכיר שלא תיקן את החלון והדירה נפרצה – ח"ב
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



ושמח,  רגוע  והוא  בכלל,  הרע  על 
ומתוך כך הוא מקדיש זמן קצוב של 
בנקודות  להתבונן  בלבד  ביום  שעה 
שבהן הוא רוצה להשתפר, וגם את זה 
עושה מתוך רגיעות ושמחה, כי הוא 
מודע לכך שהוא "מוצף" בטוב וחסד.

נחמן  ר'  של  האמתית  התמימות  וזו 
אחד  שכל  תמימות  אותה  מברסלב, 
היום  שכל  שלו,  בחיים  לאמץ  צריך 
כולו לא יחשוב על מה שהיה ועל מה 
שיהיה – מה זה משנה? תסתכל על 
לך  שיש  האגדי  העושר  על  ההווה, 
מתגמדות  שלך  ה"בעיות"  כל  ביד. 
אתה  כאשר  משמעות  ומאבדות 

מחזיק ביד אוצר בלום.

רפואת הנפש
רופא  שהוא  אמר  מברסלב  נחמן  ר' 
נשמות  של  הרופא  הוא  הנפשות. 
ישראל. כי זו רפואת הנפש האמתית. 
צריכים לדעת שמחלת הנפש הגדולה 
הרע  על  מסתכל  שאדם  היא  ביותר 
רע  רק  רואה  זה  ומתוך  עצמו,  של 
בעצמו,  רע  רואה  אדם  דבר.  בכל 
בילדיו,  במשפחתו,  בהוריו,  באשתו, 
בחבריו, בשכנים, בקהילה שלו, ברב 
פיו  לכן  הוא.  ברוך  ובקדוש  שלו, 
שלו  והלב  המוח  תלונות,  רק  מפיק 
מלאים בטענות ובעצבויות, ברדיפות 
וברגשות שליליים. זה הגיהינום שלו.

תרגיל את עצמך לראות את העושר 
הרוחני הרב שיש לך ואת הטוב שבך, 
תשמח  מקום,  בכל  טוב  תראה  ואז 
באשתך ובילדיך, תעריך את המקום 
שלך ותשמח בו, בקהילה שלך, וברב 
אתה  וממילא  בה',  תשמח  שלך, 

תחיה בגן עדן עלי אדמות.

אתה מיליארדר!
לכן העצה היעוצה שכל אחד יקדיש 
זמן  בכל  או  ההתבודדות,  מתוך  זמן 
המיליארדים  את  יספור  שבו  אחר 
זוכה  שאתה  מה  על  תחשוב  שלו. 
לדוגמא,  זה.  את  ותגדיל  לעשות 
מצוות  של  אחד  רגע  זה  מה  תחשוב 
רגעים  כמה  תעריך  זה  ולפי  ציצית, 
וכו'  בשנה  בחודש,  ביום,  יש  כאלה 
כמה  לשמור,  זכית  שבתות  כמה 
תתחיל  ועוד.  השנים  במשך  למדת 
עשיר,  באמת  שאתה  לב  לשים 
על  אתה  וכך  עשיר,  להרגיש  תתחיל 
נכון  בכיוון  להתקדם  הנכונה  הדרך 

וטוב בחיים.

ולטוב  לאור  לב  לשים  יזכנו  ה' 
ועל  בזה,  ולשמוח  בחיים  לנו  שיש 
הממשיכים  באמת  להיות  זה  ידי 
דרכם  ושל  הקדושים  אבותינו  של 
"ומביא  בנו:  ויתקיים  הקדושה, 

גואל לבני בניהם" בבי"א.

                    רך בשנים הוא הילד, 
נפשו עדינה גופו רכרוכי וכל כולו אומר 
טוהר. תינוק של בית רבן המתרפק על 

לימודיו של המלמד דרדקי. 
ונדם.  התהפך  הכל  אחד  קודר  ביום 

את  פקדה  קשה  מחלה 
הילד הזך, מחלה אשר לא 
תרופה  רופא,  לה  נמצאה 
של  הקטן  בנו  מזור.  או 
חלה  המשמש  שמעון  ר' 
של  מצבו  למשכב,  ונפל 
והדרדר  החמיר  הילד 
כך  כדי  עד  ליום  מיום 
עומד  חלילה  כי  שנראה 
בימים  מוות.  סף  על  הוא 
ילדים  הסתלקו  ההם 
עקב  לעולמם  רבים 
שונות  ומחלות  מגיפות 
רפואה  כל  אשר  ומשונות 
הועילה  לא  הטבע  בדרך 
רבות  ותפילות  להם, 
ילדים  לרפואת  נתחברו 

מתחלואיהם.
]]]

רבי  תלמידי  מגדולי 
רבי  היה  מברסלב  נחמן 
זכה  הוא  זה.  שמעון 
הראשון,  מקורבו  להיות 
בן  נחמן  רבי  כשהיה  עוד 
בלבד,  שנים  עשרה  שלש 
שמו  התפרסם  בטרם 
בעולם.  נחמן   רבי  של 
לשמש  זכה  הזמן  ברבות 
רבה.  רבינו במסירות  את 
עד  בקודש  שמשו  והיה 

יומו האחרון.
]]]

כיוון שהיה רבי שמעון מבחירי תלמידי 
רבי נחמן, פנתה אליו זוגתו במר לבה: 
"הלא רבי קדוש ונורא לנו, סע נא אליו 
את  ימתיק  אולי  צרתנו  על  לו  וספר 

הדין מעל בננו".
ונסע  העגלה,  על  שמעון  רבי  עלה 
הקודש  אל  בבואו  הקדוש.  רבו  אל 
ובין  לב,  קורע  סוער  בבכי  פרץ  פנימה 
התייפחות אחת לרעותה הצליח לספר 
לרבי במילים שבורות על צרתו של בנו 

היקר.
מקשיב  הרבי  היה  הזאת  העת  כל 
תלמידו  של  בכייתו  לקול  ומחריש 
ואינו משיב מאומה. רבי שמעון הביט 
של  תגובתו  מה  לראות  רבו,  פני  על 
סימן  שולח  או  מקשיב  רק  אם  הרבי, 
רפואה  ברכת  שולח  אם  ישועה.  של 
שלמה. אך הרבי רק מקשיב ולא אומר 
אז  נחמה.  של  דיבור  שולח  לא  מילה, 
מבין רבי שמעון  את אשר נאמר אלא 
כתוב  כבר  הדין  גזר  'כנראה  מילים; 

וחתום', מהרהר הוא בכאב.
אל  פניו  ושם  לעגלה,  שמעון  רבי  חזר 

ביתו,  אל  נכנס  כאשר  מגוריו.  עיירת 
"מה  בשאלה:  פניו  את  זוגתו  קידמה 

אמר הרבי?"
של  שתיקתו  על  שמעון  רבי  לה  סיפר 
כבר  כי  הרב  חששו  ועל  נחמן,  רבי 

כלתה הרעה אל בנם הקט.
]]]

הערב ירד על פני העירה כולה, חשכה 
של  שמימיה  את  כבשו  אפפה  ועלטה 
העירה כמברכות ואומרות "לילה טוב 
יצועם  על  עלו  הכל  יקרים".  תושבים 
שמעון  רבי  של  בביתו  רק  מכבר.  זה 
שלא  אומר  גומרת  האם,  לה  יושבת 
לעפעפיה,  ותנומה  לעיניה  שינה  לתת 
החולה  בנה  מיטת  ליד  לשבת  אלא 
ולהתפלל לרפואתו; היא האמינה בכל 
אמונים  התקווה,  אפסה  לא  כי  ליבה 
כי  שאמר  הרבי  דברי  על  ובעלה  היא 
"אין ייאוש בעולם כלל" וכי כוחה של 
תפילה הוא גדול ועצום, כמו שלימדם 
את  לשנות  בכוחה  "תפילה   : כי  הרבי 

הטבע"...
האם  משה  לא  הלילה  כל  במשך 
ממיטת הילד, בבכי ובדמעות התחננה 
על נפש בנה החולה, תהילים, ותפילות, 
התבודדות והשתפכות הנפש לפני אב 
הרחמן שיסיר את הגזירה המרחפת על 

בנה ויימתק מעליו הדין.

של  מצבו  החמיר  הלילה  במשך 
האם  מת,  כשל  היה  פניו  וצבע  הילד 
הוסיפה  היא  ויתרה  לא  המסורה 
כשהיא  בתפילות  להרעיף  והמשיכה 
משתנה,  בנה  של  פניו  גוון  את  רואה 
עוד  מתחזקת  רק  היא 
מרקיעות  בתפילות  ועוד 

שחקים.
]]]

ראשונות  חמה  קרני 
שעה  היקום,  על  הפציעו 
שמעון  ר'  השקים  בה 
עוד  שחרית  לתפילת 
אשתו  את  הוא  רואה 
והצידקנית  המסורה 
רוכנת על  מיטת בנה ולא 
החליט  בתפילה.  מרפה 
שנית  לנסוע  שמעון  רבי 
הפעם  שמא   – לרבו 
וגזר  רצון,  עת  זו  תהיה 
הדין המרחף על ראש בנו 

יומתק.
דלתו  על  נקש  הולם  בלב 
של הרבי, וכשקיבל רשות 
הקודש.  אל  פנימה  פסע 
נחמן  רבי  בו  כשהבחין 
בשמחה:  לקראתו  קרא 
"ר' שמעון! מה רבה כוחה 
כמה  תמימה!  תפילה  של 
לא  עדין  אך  שידעתי, 
ידעתי עד כמה גדול כוחה 
כי  תדע  ידוע  תפילה.  של 
בנך  של  דינו  נחתם  כבר 
אך  העולם,  מן  שיסתלק 
ודמעותיה  תפילותיה 
שהתעקשה  האם  של 
רוע  את  העבירו  כוחה  בכל  והתפללה 
אלא  יבריא  שבנך  בלבד  ולא  הגזרה; 
לאריכות  יזכה  תפילותיה  שבזכות 

ימים!"
גדותיו  על  עלה  שמעון  רבי  של  ליבו 
מאושר. כשבא בשערי ביתו, דומה היה 
הוא  מרקד;  אלא  פוסע,  אינו  כאילו 
בישר לאשתו הנרגשת את דברי הרבי. 
חסדי ה' גברו, ואט אט  החלו ההורים 
בנס  בעין  עין  לראות  המודאגים 
החולה  הילד  עיניהם;  לנגד  המתחולל 
שכבר שכב ללא ניע, נטול גוון של חיים 
פשטה  ואדמומית  עיניו,  את  פקח   –
בלחייו. מיום ליום שבו כוחותיו אליו, 

עד שעמד על רגליו בריא ושלם.
]]]

דברי רבינו התקיימו בו עד לאחת; הוא 
והאריך  הקודש  לארץ  אביו  עם  עלה 

ימים ושנים כהבטחת הרבי הקדוש.
הסיפור הזה היה ולא תם, הוא השאיר 
כח  יש  לתפילה  כי  לחיים  מסר  לנו 
ובפרט כשהיא יוצאת מתוך הלב, כמו 

זו של האם.

נא להתפלל לרפואת 
משה בן אידה, גילה בת 
ציפורה, תמר בת מרים

תפילה משנה הטבע

שבת שלום מלא אור 
לכל בית ישראל.



                לבדואי אחד היה גמל שסירב ללכת 
הבדואי  אותו  גרר  היום.  כל  לשבת  והתעקש 
"שום  לעשות.  מה  לו  שיעוץ  גמלים,  לרופא 
רק  לא  שלך  הגמל  "תיכף  הרופא,  אמר  בעיה", 
את  הרופא  העלה  מאוד".   מהר  ירוץ  הוא  ילך, 
תפס  מאחוריו,  נעמד  עפר,  תלולית  על  הגמל 
 ... חזקה  מכה  לגמל  והביא  רץ  רץ  רץ  תנופה, 
זינק ממקומו ורץ ב-300 קמ"ש,  הגמל המבוהל 

עד שתוך 5 שניות נעלם מהאופק...
אשיג  אני  "איך  הבדואי,  שאל  עשית?",  "מה 
אותו עכשיו?" "שום בעיה", השיב הרופא, "בוא, 

תעלה גם אתה על התלולית"..

חינוך 
באהבה

לא בבית ספרנו פרק י'
מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי, מאבחן ומטפל.

שלנו  הילד  שאם  לדעת  עלינו  יקרים!  הורים 
"גאון"  "מושלם"  "שפיץ"  "מבריק"  תלמיד 
"מחונן" או איך שלא תקראו לזה, אזי ההגדרות 
"קשיי  התלמידים  מוגדרים  שבהם  והמונחים 
ברמה  אליכם  מדברים  כ"כ  אינם  הלמידה" 
לעזור  כדי  לכם,  יעזרו  כן  הם  אבל  האישית, 

למישהו אחר.
"בינוני"  שלנו  שהילד  חושבים  אנחנו  אם  אבל 
גבול  בכיתה, אם הציונים שהוא מקבל הם על 
ה-80 ומטה, אם ניכר שהילד שלנו אינו מקשיב 
או שהוא "לא רגוע" חשוב מאוד שנבין מדוע?!

לעבור את המשוכה!
ב"אור  הבינוני  הילד  את  מציגים  אנחנו  כאשר 
לא כ"כ חיובי" זה לא בגלל שאנחנו לא מרוצים 
מתביישים  שאנחנו  או  הילד,  של  מהבינוניות 
בינוני, או לא שמחים בכמות השכל  בזה שהוא 
מחויבים  פשוט  אנחנו  לו.  נתן  יתברך  שה' 
משיג  הוא  מדוע  לבדוק  אחראיים,  כהורים 
את  לעבור  מצליח  אינו  הוא  מדוע  בינוני,  ציון 

"משוכת הבינוניות"?!
לילד  יש  המקרים  ברוב  כי  חשוב?  זה  ולמה 
להשיג  יכול  הילד  מ-80.  יותר  גבוה  פוטנציאל 
והוא לא מנצל  יותר  יכולות טובות  לו  יש  יותר. 
בתחום  זה  אם  שלו,  הלימודיות  היכולות  את 
ועיבוד  הזכירה  בתחום  או  וההבנה  ההקשבה 

הנתונים. 
למדתי,  השנים  במשך  שלי  האישי  מהניסיון 
חייו  שנות  במהלך  מעט  שנכשל  שתלמיד 
כל  לאורך  הכישלון  את  איתו  גורר  הראשונות 
שנות חייו בבית הספר, כאשר הכישלון הזה רק 

מתעצם ומושך אחריו בעיות נוספות.
משוכת  את  בע"ה  לפרוץ  הזמן  זה  עכשיו  ולכן 

הבינוניות.
ילד בינוני מרגיש כישלון

עלינו להפנים היטב: שילד שיושב בכיתה וקשה 
מהווה  לא  הכיתה  אזי  לימודית,  מבחינה  לו 

אתגר או חוויה בשבילו.
לילד בינוני, ההגעה לכיתה זה סוג של עונש. הוא 
הספרים,  הלימודים,  את  לא  אותה:  אוהב  לא 
החברים או המורה. לילד בינוני כל מה שמזכיר 
אחד  כישלון  מזכיר  בכיתה  שלו  הבינוניות  את 

גדול.
לכל אחד יש בנק של הצלחות שאיתו הוא צועד 
המתקשה  לילד  הספר,  בבית  השנים  אורך  לכל 
יש בנק של כישלונות. כישלון בכתיבה, בקריאה, 

בביצוע פעולות חשבוניות וכדו'.
לעבור  לילד  לעזור  יכולים  שאנחנו  לדעת  עלינו 
שאין  אלא  "בינוני"  שנקראת  הזו  המשוכה  את 
מפריע  מה  להבין  המקצועיים  הכלים  את  לנו 
לילד ולכן חשוב לקרא חומר הסברי ולהבין על 

מה מדובר. 
בשבוע שעבר דיברנו על בעיות קשב וריכוז ועל 
היפראקטיביות, השבוע נתקדם עוד קצת וניגע 
הלמידה  בעיות  לרוב  ועיקרי  חשוב  בפתרון 
ראשונה"  "עזרה  רק  הוא  זה  פתרון  אך  והקשב, 
בע"ה  ולפנות  הילד  על  להתפלל  ועלינו  מאחר 

כבר היום לקבלת עזרה מקצועית.
 שתיית מים 

כעזרה ראשונה ממומלץ מאוד לוודא מהי כמות 
ככל  שרוב  תתפלאו  שותה.  שלנו  שהילד  המים 

כוסות   2-3 בממוצע  בחורף  שותים  הילדים 
ליום. 

הראשונה  הסיבה  הוא  בנוזלים,  חמור  מחסור 
לבעיות זיכרון, הבנה, קשב והיפראקטיביות. 

לכן עלינו לחנך ולהרגיל את עצמנו ואת הילד 
"לשתות מים".  

מדוע כה חשוב לשתות מים?! בבקשה:
הגוף  תפקודי  כל  מים,   70% מ-  עשוי  גופנו 
וכלה  העיכול  ממערכת  החל  במים:  קשורים 

באחרון התאים בגוף.
סביבה  דורשים  התאים  בתוך  התהליכים 
לחץ  על  עובדת  התא  ממברנת  גם  מימית, 
ושליחת  מבחוץ  מסרים  בקבלת  אוסמוטי 

מסרים החוצה. 
מערכת  מים,  על  עובדת  העצבים  מערכת  כל 
העצבים מורכבת מהמוח ושלוחותיו. המסרים 
עצביות  תעלות  דרך  מועברים  לגוף  מהמוח 
כדי  ניטראלית  מימית  לסביבה  הזקוקות 
 ,)-(  )+( של  בקוטביות  עובר  המסר  לעבוד, 
חוסר או עודף בנוזל בחוט השדרה יכול לגרום 
בחשיבה  וקושי  בהליכה  קושי  לסחרחורת, 
עוברים  מוחיים  התוך  המסרים  גם  מסודרת. 
שוב  )סינפסה(,  במעבר  למשנהו  עצב  מתא 

בסביבה מימית. 
הראשון  האיבר  במים,  מחסור  של  במצב 

שסובל בגוף האדם הוא הֹמח. 
לאי  מתייחסת  אחד"  "ֹמח  הטיפול  שיטת 
דפוס  כאל  מספקת  בכמות  מים  שתיית 

התנהגות של "הענשה עצמית". 
מעניש  אני  ממצבי,  מתוסכל  אני  כאשר 
"תגובה  זוהי  ולכן  מים  שותה  ולא  עצמי  את 

מעגלית" שעלינו לעצור בהקדם. 
שתיית מים = הצלת נפשות

לגלות  מופתעים  מאוד  אנו  קרובות,  לעיתים 
בסוף היום, שדווקא היום לא שתינו בכלל מים 

ואנו לא מבינים למה... 
את  להוכיח  אמורים  היינו  בו  ביום  דווקא 
עצמם בעיני הבוס, ללמוד חומר חדש ומורכב, 
משהו  על  להיבחן  או  חשוב  פרויקט  לסיים 
מכך  כתוצאה  לשתות,  "שכחנו"  וכדו',  חשוב 
היו  והתוצאות  מהרגיל  טוב  פחות  הרגשנו 

בהתאם. 
אנחנו מייחסים את כל מה שקורה לנו לדפוס 
"התנהגות במצבי מתח", אך לא עולה בדעתנו 
הביצועים  את  ולשפר  המתח  את  להפחית 
שלנו, על ידי שינוי "דפוס ההתנהגות", למשל 

לשתות יותר מים.
הגוף  התייבשות,  של  במצב  כי:  לדעת  עלינו 
כאבי  עצירות,  כמו-  שונות,  מתופעות  סובל 
ראש, עייפות מוגברת, חוסר ריכוז, יובש בעור 

ועוד. 
וקשוב  רגוע  להיות  מפריע  בוודאי  כזה  מצב 

וכתוצאה מזה להימנע מלמידה.
חוסר שתיית מים גורם להצטברות של רעלים, 
בגופנו  שנוצרים  הטבעיים  החומרים  בשל  גם 
וצריכים לצאת וגם בשל הרעלים באוכל, במים 

ובאוויר שנכנסים לגופני מבחוץ. 
את  מפנה  הוא  מים,  מספיק  לגוף  אין  כאשר 
הרעלים במקום החוצה, לאברים שונים בגוף, 
אקזמות  ליובש,  הגורמת  עובדה  למשל,  לעור 

וכדו'.
מחקרים מוכיחים כי ירידה של 2% מכמות המים 
על  לרעה  להשפיע  עלולה  בגוף  להיות  שצריכה 

הזיכרון לטווח קצר ועל הריכוז.
אלכוהול,  צריכת  מבוגרים,  אצל  לכך,  בנוסף 
ותאיין,  קופאין  כמו  משתנים  חומרים  תרופות, 
קוקה  כמו  שתייה  רעלי  מאומצת,  חשיבה  מתח, 
שתייה  ומחייבים  להתייבשות  גורמים  קולה, 

מוגברת, דבר שכמעט ולא קורה.
קולה,  לשתיית  בנוסף  מים,  שתיית  חוסר  כן  כמו 
בכליות,  מצטבר  לנזק  גורמת  וקופאין  אלכוהול 
בעיקר  לפגוע  אחד"  "מח  שיטת  לפי  ועלולה 
במבוגרים או תלמידים חסרי ביטחון עצמי ובעלי 
גם  להיות  שעשויה  כמובן  יכולתם.  לגבי  ספקות 
)כעס(,  והכבד  המח,  כמו  אחרים  באברים  פגיעה 

בהתאם לגורם המתח של כל אחד.
חוסר נוזלים רק מחריף את הבעיה

קשב  הפרעת  עם  תלמידים  הנ"ל,  כל  על  נוסף 
חשופים  ריטלין  כמו  קבועות  תרופות  הנוטלים 

במיוחד לבעיות בשל חוסר שתיית מים.
להיות  רבות  סיבות  גם  להם  יש  רבות,  פעמים 
לתלמידים  יחסית  רצון  שביעות  וחוסר  במתח 
כתוצאה  הם  דווקא  ולכן  והמצטיינים  הרגילים 
מאותה בעיה מעגלית ממש נמנעים משתייה, ולכן 
לא פלא שבעייתם רק מחריפה, מה שמצריך אח"כ 

הערכת מצב נוספת ועליה במינון התרופה. 
במאמר מוסגר, כשאנו מחנכים את הילד לשתיה 
או  שוקו  ולא  מים  זה  ששתייה  לו  להבהיר  חשוב 

מיץ.
מפרסומות  מושפעים  רבים  תלמידים  בנוסף, 
שוקולד  ואוכלים  הממתקים  חברות  של  שונות 

לפני בחינות. 
במידה  להועיל  יוכל  זה  "מאוזנים"  לילדים  אולי 
זה  וריכוז"  מסוימת, אך לילדים עם בעיית "קשב 
רעיון רע מאוד, עליה פתאומית של הסוכר, גורמת 
ואחריו  המח  של  מאומצת  ועבודה  אנרגיה  לפרץ 

ירידה גדולה בפעילות המוחית. 
לגוף  בריא  לא  מאוד  הקקאו  של  השומן  כן  כמו 
ובמיוחד למוח ומגביר את רמת חוסר השקט של 

התלמיד.
מדוע הילד אינו שותה מספיק

 4-8 בני  ילדים  כי:  היא,  המלצת משרד הבריאות 
זקוקים ל-1.5 ליטרים ליום, או כ-7 כוסות ליום. 
שותים  אינם  רבים  שילדים  לכך  עדים  אנו  אך 
שוהים  הם  בהם  בשעות  ובמיוחד  מים  מספיק 

בבית הספר, וזאת מכמה סיבות: 
1. הילד לא התרגל לשתות מים בבית.       

רצון  שביעות  חוסר  בעיקר  שונים,  מתחים   .2
מעצמם ומאחרים.

כבד  תיק  בשל  במים  להצטייד  יכולת  חוסר   .3
המהווה בעיה בפני עצמה.

4. שתייה מקולרים, המים קרים ולא נעים לשתות 
הרבה.

או  מעריכה  אינה  החברה  חברתי,  עניין  חוסר   .5
מעודדת לשתות מים.

6. חינוך בית ספרי לקוי: תלבושת אחידה-חובה, 
אך לא חובה לשתות מים.

7. חדרי שירותים מלוכלכים הגורמים לתלמידים 
מספיק  לשתות  ולא  שעות  במשך  להתאפק 
הריכוז,  ליכולת  כפול  נזק  הגורמת  עובדה  מים. 
של  הכללי  ולתפקוד  הרעלים  להצטברות 

התלמידים.
פתרונות לבית ולביה"ס: 

כמות  אחר  שיעקבו  מילדים  לצפות  שאין  מאחר 
ללמד  הוא  ביותר  הטוב  צורכים,  שהם  הנוזלים 
אותם לוודא שהשתן שלהם בהיר מאוד, וכמובן 
הם,  וסימניו  מספיק  שתו  שלא  למצב  להגיע  לא 

וכל  סחרחורת  ראש,  כאבי  כהה,  שתן  כאמור, 
אותם סימנים שהוזכרו. 

מחקרים  שותים.  מה  לדעת  חשוב,  פחות  לא 
ביותר.  הבריאה  היא  מים  שתיית  כי  מוכיחים 
גבוהה  צריכה  כי  המחקרים  מוכיחים  עוד 
הגורמים  אחד  היא  ממותקים  משקאות  של 
ובבעיות  בהשמנה  הקשורים  המשמעותיים 

קשב.
* נעלה ונחדד את רמת המודעות לצורך בשתיית 
על  ובביה"ס  בבית  בכלל,  בריאה  ולתזונה  מים 

ידי הסברה והדגמה. 
*נשים את הנושא בסדר עדיפויות גבוה, מאחר 
ושתיית מים אצל התלמידים, תשפר את הרגשת 

התלמידים ואת הצלחתם בלימודים. 
*נהיה יצירתיים ונשתף את הילדים/התלמידים 
בהעלאת רעיונות "מה יגרום לנו לשתות יותר". 

השירותים  חדרי  של  האסטטי  למראה  *נדאג 
לניקיון  וכן  בקביעות,  ניקיונם  על  ונקפיד 
הנייר,  ומגבות  הסבון  כמו  המתקנים  ולתקינות 
אפשר גם לשים פלקטים להדרכה, עציצים וכדו'. 
בקבוק  עם  והגעה  מים  שתיית  חובת  *נקבע 

לבית הספר. 
*הנהלת בית הספר תתקין מתקנים תקינים ליד 

כל כיתה לשתיית מים, עדיף לא קרים. 
מיצים,  תוססים,  משקאות  הבאת  על  *נאסור 

שוקו וכמובן קוקה קולה לבית הספר. 
*נאסור מכירת משקאות אלו בשטח ביה"ס 

חלוקה  נבצע  הנמוכות,  ובכיתות  ילדים  *בגני 
יזומה של מים ונקפיד על שתייה בתחילת היום 

ובחזרה מהפסקה וכמובן לפני ובזמן מבחנים. 
*בכיתה גבוהה, ניתן לערוך "ניסוי" כגון: חלוקת 
הכיתה לשתיים בזמן מבחן, אלו ששותים ואלו 

שלא ונשווה בצורה מחקרית את התוצאות. 
הריטלין  לוקחי  שכל  כך  על  נקפיד  *במיוחד 

ישתו והרבה. 
המשך בע"ה בשבוע הבא, ועד אז להתחיל 

בע"ה "במשמעת מים".

הפטרה
מלכים-א פרק א, א-לא' - והמלך דוד זקן
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מצוה לבכות על אדם כשר שמת, ולהספידו כראוי!
נלמד מהפסוק: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" 

(פרק כג-ב)
אדם  על  לספוד  מצוה  פ"ד):  חרדים  (בספר  זצ"ל  אזכרי  אלעזר  רבי  וכתב 
כשר שמת שנאמר "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". וזה בכלל גמילות 
חסדים. ואמרו המתעצל בהספדו על אדם כשר ראוי לקוברו בחייו. והביאו 
ראיה מן המקרא, והרעב שהיה בימי דוד שלוש שנים, שהיה לסיבת עוון שלא 
הספידו לשאול כהלכה. וכן מצוה לבכות על אדם כשר, כמו שנאמר: "ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'". וכתוב "ויבוא אברהם לספוד 

לשרה ולבכותה".

ידועה השאלה: מדוע נאמר בפסוק "הספד" קודם ל"בכי". הרי מטבעו של 
עולם בכי הוא קודם להספד, וכפי שקיימא לן בגמרא (מו"ק כז:) ג' ימים 

לבכי וז' למספד?! ניתן לתרץ זאת בכמה אופנים:

א) הנצי"ב מיישב (בפירושו עה"ת), כי שרה מתה בחברון, ואברהם היה בבאר 
ועד שבא אברהם, כבר נתקבצו אנשי העיר סביבות  ושלחו להודיעו,  שבע. 

האהל, וכאשר בא אברהם, הוכרח תיכף ומיד לסופדה משום כבוד הרבים.

גדולה  "מצוה  שמ"ד):  סי'  (יו"ד  השו"ע  מש"כ  ע"פ  לתרץ  יתכן  עוד  ב) 
להספיד על המת כראוי. מצוותו שיקים קולו ויאמר עליו דברים המשברים 
את הלב כדי להרבות בכיה להזכיר שבחו". אם כן, זהו שמלמדינו הכתוב: 
אברהם אבינו שכל הנהגתו היתה על פי התורה, וכל מגמתו היתה להתחסד 
הרבים  ולעורר את  להספיד  ובראשונה  בראש  למטרה  לו  הזולת, שם  עם 

לבכי, לכבודה של שרה וזאת אף קודם לבכיו הפרטי.

ג) עוד נוכל לתרץ עפ"י מש"כ רבי אליעזר פאפו זצ""ל (בספרו פלא יועץ
כיצד היא בכיה על המת: "וכי יבכה למת, לא יבכה על הפרדו ממנו על 
געגועיו על שלא ראה בשמחתו וכדומה. כי כל זה הבל ורעות רוח. כי העולם 
הזה הבל הבלים עלמא דשקרא, והעולם הבא עולם האמת. רק "מה יתאונן 
אדם חי גבר על חטאיו" איך בפשעו באה עליו הצרה הזאת. ויצטער כי 
מפני הרעה נאסף הצדיק וגרם לו שלא יעשה נחת רוח ליוצרו, וזה צער 

השמים כזאת וכזאת יתן על לבו, וימרר בבכי ויתן לב לשוב בתשובה".

לדברי  וראיה  מקור  גופא  [וזהו  לבכי,  הספד  הקדים  מדוע  מובן  לפי"ז 
ה'פלא יועץ'], כי בזה לימדנו אברהם אבינו שיש לבכות רק לשם המטרה 
והיינו מתוך ההספד על אובדן המעלות הרבות  יועץ,  הזו שהגדיר הפלא 
זה  יועץ שרק מתוך  וכלשון הפלא  ולבכי הנדרש,  יבוא לצער  האמיתיות, 

ש"יתן על לבו, ימרר בבכי ויתן לב לשוב בתשובה".



מצוה לגמול חסד עם המתים וללוותם למנוחתם!
נלמד מהפסוק: "ואקברה מתי מלפני" (פרק כד-ד) ומהפסוק: "לכל 

באי שער עירו" (שם,י)
וכתב רש"י: שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה. ועל הפסוק להלן: "ואחרי כן קבר 
צדקה  חיים  ימצא  וחסד  צדקה  "רודף  דכתיב:  הוא  "הדא  חז"ל:  אברהם את שרה אשתו" אמרו 
וכבוד": (משלי כא-כא). "צדקה" - זה אברהם שנאמר "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה". "חסד" - 

שגמל חסד לשרה. (מד"ר בראשית כח-יג)

מעשה באדם שעבר לפי תומו דרך בית הקברות כדי להגיע למחוז חפצו, והנה שלא בכוונה 
נקלע להלוויית המת ויצא לו ללוות את המת ד' אמות. לפתע ניגש אליו אדם וביקש את פרטיו 
האישיים ומסרם לו, ולאחר מכן המשיך לדרכו. והנה לאחר מספר ימים מקבל הלה בתיבת 
דואר מכתב רשמי של בית המשפט ובו ש'יק על סכום נכבד, כשבמכתב מסבירים לו שסכום 
זה הוא חלק מירושה של הנפטר שהיה ערירי ללא קרובי משפחה וכתב בצוואתו לחלק את 
הירושה לכל המשתתפים בהלוויתו, ומכיון שהוא היה אחד מהם לכן זכאי הוא בסכום. ועתה 
השאלה: האם מותר לו לקחת את הכסף, האם נחשב כאחד מן המשתתפים בהלויה, או מכיון 

שלא היה לו כל כוונה להשתתף, ולא לכך התכוון הנפטר, יש בזה חשש גזל?

שכתב  מה  הביא  הענין  ולבירור  (בחשוקי חמד).  שליט"א  הגר"י זילברשטיין  דן  כזו  בשאלה 
הנצי"ב (בפירושו הרחב דבר לפר' ויחי) בזה"ל: "ואפילו מהלך האדם אחר המיטה בדרך הילוכו, 
לצורך עצמו, מכל מקום מקבל שכר הלווית המת, שהרי  עשה מעשה כבוד למת. והוא בכלל 
עושה מצוה שלא לשמה, שנחשב בכל מקום למצוה, מכל שכן בענין שהוא בכלל חסד, אין נפ"מ 

מאיזה טעם עשה אם לשם מצוה או לא, אלא כל שעשה החסד נחשב לזכותו.

וכן בהלווית המת, אחרי שמכל מקום הליכה זו אחר המטה הוא לכבוד לפני הנפטר, ממילא 
נחשב לזכות להולך. ועוד ראיה, דגם ההולך לא בשביל המת נחשב לו לכבוד, ממה דתניא 
במכילתא (בשלח) שעם יעקב עלו עבדי פרעה וזקני ביתו, ועם יוסף עלו הארון והשכינה והכהנים 

והלויים וכל ישראל ושבעה ענני הכבוד.

והרי כל אלה לא בשביל הלווית יוסף עלו אחרי מטתו, אלא שמכל מקום נחשבו לכבוד 
ליוסף. וכן יש להוכיח עוד מהמעשה המובא בגמרא (סנהדרין מד:) שבטעות ליוו הרבה אנשים 
לאדם רשע שסברו שהיא מטתו של צדיק. הרי שאף שוודאי לא בשבילו הלכו היה לו זה לכבוד. 

עיי"ש. עכ"ד הנצי"ב.

והביא הגר"י שזה כדוגמת צדקה שאף שלא כיוון למצווה, עכ"פ כיון שהגיע מזה תועלת לעני 
מקבל על כך שכר. כמובא ברש"י (ויקרא ה-יז) מהתו"כ: ר"א בן עזריה אומר, "כי תקצור קצירך 
בשדך ושכחת עומר בשדה" הרי הוא אומר למען יברכך.. קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו 
מצוה בלא ידע. אמור מעתה היתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה הימנו ומצאה עני ונתפרנס בה, 

הרי הקב"ה קובע לו ברכה. עיי"ש.

וכן בספר שערי דעה (ח"א סי' נז) כתב שבמצוות שבין אדם לחברו התורה לא הקפידה על הכוונה. 
וזה שכתב הנצי"ב שגם במצות הלווית המת שהיא בין אדם לחברו אין הכוונה מעכבת. נמצא לפי"ז 
שאותו אדם קיים עכ"פ את מטרת המצוה שהוא הכבוד שיש לנפטר מהמלווים וכוונתו לא מגרעת.

טוב וחיוני לאדם שיעמול לתיקון ושיפור מדותיו!
נלמד מהפסוק: "ואשביעך... אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני 

אשר אנכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך" (פרק יח-יט)
ויש לתמוה: הרי גם משפחתו של אברהם היו עובדי אלילים, ובמה טובים המה מן הכנענים? 
מתרץ הגאון רבי אברהם מסוכוטשוב זצ"ל (בעל אבני נזר): שונים הם הכנענים, אשר מלבד 
ושחיתות  כנען"].  ארץ  [="תועבת  ובמוסר  במדות  מושחתים  גם  היו  אלילים,  עובדי  היותם 
במדות עוברת בתורשה לבנים. לפיכך שלל אברהם אבינו מכל וכל לקחת אשה ליצחק מבנות 
הכנעני המושחת במדות, לא כן אלו שמארץ מולדתו של אברהם, אף שמושחתים בעבירות 

והיו עובדי ע"ז אך שחיתות כזו אינה עוברת בתורשה לבנים.

כתב החזון איש (בספרו אמונה ובטחון-יג): "שורש תיקון המדות הוא סור מרע, ונוח לו 
לאדם לקיים עשה טוב, אבל מן הקושי הוא לקיים סור מרע. יש מן האישים שהם עומדים 
הכן למסור שארית כוחם לטובת זולתם, ליחיד ולציבור, והם קפדנים ביותר, וכאשר פגע 
בהם אדם בדיבורו הקל, הם מתקצפים קצף חדל-מעצור וידיהם קלות לחלק מהלומות רצח, 

ואוי לו למי שפגע בהם"...

ומוסיף החזו"א: "אי אפשר לרחוש כבוד שבח ותהילה לעוסק בצורכי ציבור הלזה, אחרי 
שזה הגבר לא עמל על תיקון מדותיו ועסקנותו טבעית, שאהובה לו היצירה הנעשית על ידו"

והיה החזו"א אומר: צריך כל יהודי לדעת כי אם אדם עושה חציצה בינו לבין חברו, נעשה 
ממילא חציצה בינו לבין המקום לא פחות מאשר אם עושה בפועל מחיצה בינו לבין המקום!

והטעם לכך, משום שכך נאמר בתורה "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" וממילא מי 
שחוצץ ומבדיל בין עצמו לבין ה"צלם אלוקים" של זולתו, ואינו חס על הצלם, עושה ממילא 
חציצה בינו לבין האלוקים גם כן! ומזה לומד ראב"ע במשנה (יומא פה:) מהפסוק "מכל 
חטאתיכם לפני ה' תטהרו" שעבירות של בין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר, כי ע"י עבירה 

כזו אין הוא עומד לפני ה' שהרי יש חציצה.



מצוה לנחם את האבל ולהפיג צערו בדברי נחמה ועידוד !
נלמד מהפסוק: "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק 

בנו" (פרק כה-יא)
ואמרו חז"ל: ויברך אלוקים את יצחק - מכאן שהקב"ה ניחם אבלים, אף אתה נחם אבלים. 
בזה אמרו  כיוצא  יד.)  (סוטה  וברכו ברכת אבלים"  על אביו  ניחמו   - ויברך  רש"י:  ופירש 
חז"ל: אמר רב שמואל בר נחמן: אף [הקב"ה] מראה פנים [=מנחם] לאבל, הדא הוא דכתיב 
(בראשית לה-ט) וירא אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו" מה ברכה ברכו? רבי 

יונתן אמר ברכת אבלים (בראשית רבה ח-טו)

אמרו חז"ל בגמרא (ברכות ו:) "אגרא דבי טמיא שתיקותא" [=עיקר השכר שמקבלים 
המנחמים בבית האבל הוא במה ששותקים]. ומפרש המהרש"א שהוא כדברי חז"ל בגמרא 
(מו"ק כח:) "אין המנחמים רשאין לומר דבר עד שיפתח האבל שנאמר (איוב ג) "אחרי כן 

פתח איוב את פיהו" והדר "ויען אליפז התימני".

וביאר הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל בשיעורו, שלדברי המהרש"א משמע שעיקר 
מצות ניחום האבלים הוא בשתיקה, שבזה מראה המנחם שמשתתף בצערו של האבל עד 
שאינו יכול לדבר, כמו שכתוב באבלו של אהרן על בניו "וידום אהרן" דהיינו שלא יכל 

לדבר מרוב צערו.

אבל בדיבורו, אין ניחום, משום שצריך לדעת איזה פרט כואב לאבל שעל זה יש לו 
לנחמו. ורק אחרי שמדבר עם האבל ושומע איזה פרט מצערו, שוב יכולים לנחמו בדיבור. 
וכך היה אצל איוב שאמר לאוהביו את כל מה שהיה על ליבו, והם ענו לו בהתאם. [גם 
בפרישה (סימן שצ"ג ס"ק ג) כתב, שלכן אין המנחמים רשאין לומר דבר, ד"אגרא דבי 

טמיא שתיקותא"].

לאור האמור נמצא, שאמרת חז"ל "אין המנחמים רשאין לומר דבר עד שיפתח האבל 
כוללת ב' דינים: א) עיקר הניחום הוא השתיקה וכמקור שהביא המהרש"א (מברכות ו:) 
"אגרא דבי טמיא שתיקותא". ב) גם אחר השתיקה כשבאים לנחם אותו בדברים, הרי 

צריך לשמוע מקודם מה אומר האבל כדי לדעת על מה צערו והיאך לנחמו על כאבו.

ומסיים הגרי"ש אלישיב: והנה היום בלאו הכי אין יודעים לנחם בדברים. ונותר הניחום 
שבשתיקה. על כן נראה שנכון לנהוג לשתוק בתחילה מעט. ואח"כ מותר לפתוח ולדבר אף 
קודם האבל. כיון שבעצם אין איסור לפתוח בדברים, אלא הוא צורך ודרך כדי לקיים את 
הניחום בדברים, ומכיון שבלאו הכי לא מקיים ניחום זה כראוי, א"כ שוב מותר לפתוח 

בסתם כדי להפיג הצער ולמנוע אי נעימות מהאבל כשיש דממה מביכה.

אכן, מאידך, נהג הגרי"ש אלישיב בעת שישב באבלות להרבות בשתיקה. וגם כשבאו 
שכוונת  זו  מגמרא  הנהגתו  ונימק  כבודם,  רק ההכרח משום  דיבר  לנחמו  תורה  גדולי 
חז"ל על האבל [וכדעת הערוך ורבינו חננאל שמדובר על שתיקתו של האבל שמראה בזה 

שמקבל עליו דין שמים כמו "וידום אהרן"].

לשמור על כבוד הזולת באשר הוא !
נלמד מהפסוק: "ותמהר ותער כדה אל השוקת ותרץ עוד 

אל הבאר לשאוב"..." (פרק כד-כ)
וכתב השל"ה הק': ראה והתבונן בחכמת המוסר שהיה לרבקה לנהוג כבוד הבריות, 
כי מתחילה שתה אליעזר ונשארו מים בכדה, ולא ידעה רבקה מה לעשות: אם תתן 
המים הנותרים לגמלים,  יראה כאילו משוה הבהמה לאדם, להשקותם מכלי אחד. 
ואם תשפוך המים הנותרים לחוץ, הוא גם כן העדר כבוד להיות יתרת מים נידונין 
כשופכין. לכן התחכמה לרוץ, ומכח הריצה עשתה כאילו נפל הכד מאליו ונשפך, ואז 

מלאה אותו מים. ובזה נשאר אליעזר בכבודו. (תוכחת מוסר).

חז"ל (במסכת ד"א רבה פ"ג) אומרים: "צאו והזהרו כל אחד איש בכבוד חברו 
ובשעה שאתם עומדים להתפלל הוו יודעים לפני מי אתם עומדים ומתפללים" 
ותמה החוות יאיר מה הקשר בין ב' אמרות הללו ומה פשר הלשון "צאו" והזהרו 

וכו'?!

וביאר החוות יאיר שאזהרת חז"ל היא שאמנם צריך להזהר כל אחד בכבוד 
חברו, אך זה לאו דוקא בזמן שמתכנסים להתפלל ופוגשים איש את רעהו... 
אלא בעת שהם "יוצאים" מבית הכנסת והם מצויים בעסקיהם או בתורתם, 
או-אז צריך להקפיד במיוחד על כבוד החברים ולא לפגוע בהם ולביישם, אך 
בעת התפלה צריך לדעת בפני מי עומדים, ולא לחפש אז כיצד לכבד את הזולת..

שכן לדאבונינו יש שהופכים את היוצרות: בבואם להתפלל מוצאים חבר שלא 
ראוהו זה עידן ועידנים ומכבדים אותו בנדיבות לב, אך כשיפגשוהו ברחוב בעת 
שטרודים בענינם, כאן כבר היחס שונה, קצרה רוחם מלכבד, אם לא אף גרוע 
מכך... זהו שלימדונו חז"ל: לדעת היכן באמת צריך לכבד את הזולת ולא להפוך 

את היוצרות.



לפני זמן קצר הסתלק מעמנו בחטף "יהודי של פעם", הרב 
החסיד רבי שאול ב"ר אהרן בעער זכרונו לברכה.

לפני כשלוש וחצי שנים, בעת-רצון, חשף את סיפור חייו באוזני 
ידיד שפגש בשכונת 'שערי-חסד'. הסיפור אמנם לא ארך שמונים 
שנה - כמנין שנות חייו - אך במסגרת מצומצמת זו נוכל להביא 

רק סיפור מוגדר אך בעל מסר מהדהד!

הדברים נרשמו בשעתו - לפי בקשתו האישית של רבי שאול - 
ע"י ר' יוסף וינברג, והם מובאים כאן בדיוק-מרבי, אם כי בקיצור 

נמרץ ובשינויי עריכה מינימליים.

יהי רצון שתהיה ההתעוררות לעילוי נשמתו הטהורה!

לפני הסיפור, מספר מילים אודות רבי שאול:

האם   - ָלמּות"  "ְוֵעת  ב)  (ג,  בקהלת  אומר  אדם  מכל  החכם 
למות?...  ביותר  המתאים  הזמן  הוא  מתי  להצביע  יכול  מישהו 
אומר מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: הזמן למות הוא 
ע"ב)  ק"ג  (דף  בכתובות  שהגמרא  וכפי  הכיפורים,  יום  במוצאי 
אומרת "מת במוצאי יום הכיפורים סימן יפה לו" פירש"י: "נמחלו 

עוונותיו וסימן יפה לו".

יום  במוצאי  הייתה  העולם  מן  והסתלקותו  שאול  רבי  זכה 
הכיפורים - מיד לאחר "הבדלה".

* * *

נולדתי כשלוש שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. בשנת 
1939 [למניינם] נזרקנו מפולין. נשלחנו לסיביר למשך שנה וחצי, 
המלחמה  שנים.  וחצי  ארבע  עוד  באוזבקיסטן  שהינו  ובהמשך 
הסתיימה וחזרנו לקראקא, פולין. חיינו שם שלוש שנים, ואז הגיע 

לשם האדמו"ר רבי איציק'ל מפשעווארסק זצ"ל.

אבא שלי הגיע ממשפחה בה היו לפני המלחמה 70 נפש, והוא 
רבי   .10 בן  ילד  יחיד,  בן  הייתי  אני  ורצוץ.  שבור  לבד,  נותר 

איציק'ל הפך להיות אבא של אבא שלי.

בפריז  לשם.  עבר  איציק'ל  רבי  גם  לפריז,  עקרנו  מקראקא 
הסתובבתי בחוסר מעש - ואני כבר הייתי אחרי בר-מצוה. ביקש 
רבי איציק'ל מחתנו רבי יענקל'ה שילמד איתי תורה (אגב, השבוע 
יום היארצייט של האדמו"ר רבי  יחול  ביום חמישי כ"ז חשון, 

יענקל'ה מפשעווארסק זצ"ל).

רבי יענקל'ה התחיל ללמוד איתי, אך מיד ראה שעשה "מקח 
טעות". לא בגלל שלא למדתי, אלא בגלל שהיה לי "ַא ׁשֶוועֶרע 
ָקאּפ - ַפארׁשָטאּפט ִאינַגאנְצן" איך מתרגמים את זה לעברית? 

ראש כבד. סתום לגמרי.

אבל לרבי יענקל'ה היה המון סבלנות. למרות זאת, הצליח להחדיר 
עס ִאין ַוואנט" [כמו שחומוס נדבק  לי את הלימוד "אזֹוי ִווי ַארּבֶ
לקיר, פתגם באידיש שבא לתאר שני דברים שלא מתחברים יחדיו]. 
הוא הסביר לי שוב ושוב, אבל הראש לא תפס. עד כדי כך הגיע 
התאמץ  כך  כל  שהוא  להירדם, מחמת  התקשו  המצב שהשכנים 

והרים את קולו לנסות להסביר לי שוב ושוב, ושוב...

התביישתי. הוא התאמץ שעה. שעה וחצי. שעתיים. ולי לא 

נכנס כלום לראש. אמרתי לו: רבי! זה לא תכל'ס, אתה קורע 
את הגרון, "שורף" שעה ומחצה בו אינך לומד כלום - ולראש 

שלי זה בין כה וכה לא נכנס. גם אם נלמד עוד שנה או שנתיים, 
תלמיד-חכם כבר לא יצא ממני. אולי אדע כמה דפי גמרא... אז 

אהיה סנדלר או חייט. אהיה שומר שבת. ומה שיהיה - יהיה!

בתגובה הוריד את ראשו למשך כמה דקות.

הדקות השקטות היו ארוכות. ארוכות מאוד. עכשיו הרגשתי עוד 
יותר רע. חשבתי לעצמי: הרי הוא "קורע את עצמו" כדי ללמוד 

איתי, ואני פתאום זורק לו את ה"גט" ישר לתוך הפרצוף!

שנינו שתקנו ואני התחלתי לבכות.

* * *

רבי יענקל'ה הרים את ראשו. וכשרבי שאול משחזר זאת - כמעט 
65 שנה אחֵרי - גרונו נשנק מדמעות. וכך אמר לי: חלילה! חלילה! 
אמשיך ללמוד אתך. נלמד עוד ועוד ובסוף תגדל 'ַקאטשֶקעֶלע', 
תוכל  לרוץ.  תוכל  ללכת.  תוכל  באידיש).  ביטוי-חיבה  (ברווזון, 
לשחות. תוכל לעשות הכל - גם אם לא בשלימות. אבל להתפלל 

ולשיר תוכל יותר ממני!

המשפט האחרון נסך בי עידוד, החדיר בי אוויר צח, אז שאלתי: 
האם ללמוד גם אוכל יותר ממך?!

הוא דפק על השולחן ואמר: "אם תכניס כל כך הרבה כח כפי 
שאני הכנסתי - תוכל גם ללמוד יותר ממני! רק צריך לרצות!"

* * *

ראיתי שזו לא בדיחה. הרגשתי שאני מצוי בעיצומו של רגע 
נדיר של השראת השכינה. פשוט חדר לי חשמל דרך הגוף!

קצת.  לי  נפתח  הראש   - ומאז  איתי.  ללמוד  המשיך  הוא 
התחלתי להבין את הגמרא. את הרש"י וגם את התוספות!

זה מה שגרם לי להיות אדוק לרבי - רבי יענקל'ה.

גם לאחר נישוַאי המשכתי ללכת לשיעורים שלו"...

עד כאן מה שסיפר רבי שאול על עצמו, ואנו נוסיף ונספר עליו:

עד אחרית ימיו הייתה הנאתו נעוצה בלומד'עס ישיבתית. פעמים 
רבות מסר שיעורים בכוללים חשובים - אותם החזיק בממונו - 
כאשר היה מניח בפני הלומדים חקירות וסתירות מרתקות ומנתח 
זאת יחד עמם. כאשר היה מקדים לפני התפילה, ומאזין לסוף שיעור 
לו מה  ב'קהל חסידים' אשר בשערי-חסד. תמיד היה  הדף-היומי 
להוסיף ולהתפלפל! בכל שמחה משפחתית כשהיה אומר דרשות הם 
היו בחזקת "חבורות". לא פעם היה "זורק" סברות חזקות, שאחר כך 
מצאת שכיוון בהם לגדולי האחרונים, לרבי עקיבא אייגר, ל'קצות', 
ל'נתיבות' ולאחרים! אף הוא אמר על עצמו שכשלא חש בטוב, והיה 

שוקע בלימוד, מיד היה חוזר לעצמו!

מי היה מאמין שאל כל זאת הגיע בזכות "רב פרידא" בדורנו, 
(רב פרידא לימד את תלמידו 400 פעם ועוד 400 פעם כמובא 
בגמרא [עירובין נד:]) שלא התייאש וניסה שוב ושוב ושוב לפתוח 

את ראשו של הבחור הצעיר - עד שהצליח!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל



היגיעה   כמידת  ברוחניות  הזכיה 
והמסירות הנפש

תש"ן יעקב  גאון  בישיבת  רבנו  שיחת 
מיום  רשב"י  משום  יוחנן  א"ר  איתא  ב'(  )ז'  בברכות 
שקראו  אדם  הי'  לא  העולם  את  הקב"ה  שברא 
אדון,  וקראו  אבינו  אברהם  שבא  עד  אדון  להקב"ה 

אירשנה,  כי  אדע  במה  ה'  אד'  ויאמר  שנא' 
וי"ל  שם,  אלקי  ה'  ברוך  כתיב  והא  וא"ת  הקשו  והתוס' 
עכ"ל.  אדנות  לשון  שהוא  דל"ת  באל"ף  אינו  דהתם 
אלא  אדנות  בלשון  אמר  לא  דנח  הוא  שהנ"מ  נמצא 
ברא  שהקב"ה  דמיום  אברהם  של  גדלותו  וזה  אברהם, 
עד  אדון  להקב"ה  שקרא  אדם  הי'  לא  העולם  את 
בלשון  להקב"ה  שקרא  מיוחדת  מדרגה  שזה  אברהם, 

הכל. אדון  שהוא  אדנות, 
הוי'  שם  דכשמזכיר  פסק  ה'(  סימן  )או"ח  השו"ע  והנה 
ויכוין  הכל,  אדון  שהוא  באדנות  קריאתו  פירוש  יכוין 
שצריך  דהיינו  ויהי',  הוה  שהי'  ק"ה  ביו"ד  בכתיבתו 
לכוין  שמספיק  מכריע  והגר"א  הכונות,  שתי  לכוין 
הוי',  בלשון  אדנות  נרמז  לכו"ע  אמנם  אדנות.  בלשון 
או  ויהי'  הוה  הי'  גם  לכוין  צריך  אם  אלא  נחלקו  ולא 
למה  התוס'  קושית  קשה  עדיין  וא"כ  אדנות,  לשון  רק 
להקב"ה  שקרא  אדם  הי'  לא  אבינו  אברהם  דעד  אמרו 
לכו"ע  שם,  אלקי  ה'  ברוך  אמר  כשנח  גם  הרי  אדון, 
לא  נח  דבזמן  יתכן  באמת  והנה  אדנות?  גם  אמר  הוא 
הי' איסור לקרוא השם ככתיבתו, דמה דאמרינן בפסחים 
)נ' א'( דבעוה"ז השם נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת 
ככתיבתו  השם  אמר  אם  וא"כ  תורה,  מתן  לפני  הי'  לא 
באמת לא הזכיר לשון אדנות, אמנם אפי' אם הי' מותר, 
שלמד  )דנזכר  ככתיבתו  השם  את  אמר  לא  שנח  מסתבר 
תורה(, ואם אמר כקריאתו עדיין קשה קושית תוס' שהרי 

אדנות.  נח אמר  גם 
לא  דניא'  אף  רב  אמר  הגמ',  בהמשך  שם  איתא  ועוד 
אלקינו  שמע  ועתה  שנא'  אברהם,  בשביל  אלא  נענה 
מקדשך  על  פניך  והאר  תחנוניו  ואל  עבדך  תפלת  אל 
אברהם  למען  אלא  לי',  מבעי  למענך  אד',  למען  השמם 
בזכות  ביהמ"ק  על  מהקב"ה  שמבקש  )דהיינו  אדון  שקראך 

אדון(. להקב"ה  שקראו  אברהם 

הראשון  שהי'  אברהם  למען  כתוב  לא  דבפסוק  וצ"ב 
בדורות  בודאי  והרי  אדון,  שקראך  אלא  אדון,  שקראך 
על  וגם  אדון,  להקב"ה  שקראו  אנשים  עוד  היו  אח"כ 
את  שהזכיר  י"ג(   – י'  ד'  שמות  )פרשת  כתוב  רבינו  משה 
שקראך  אברהם  למען  הכונה  מה  וא"כ  זה,  בתואר  ה' 
שהוא  צ"ל  והי'  אדון,  קראו  אברהם  רק  לא  הרי  אדון, 

אדון. שקראו  הראשון  הי' 
מ"מ  זה,  לשון  אמרו  שעוד  דאע"פ  לבאר:  ואפשר 
אדנות  לשון  לראשונה  כתוב  שכאן  מרמזת  התורה 
מצב  שעשה  במה  הוא  אדנות,  לשון  דענין  לומר  לבד, 
שהיו  אע"פ  אבינו  אברהם  דלפני  הכל,  אדון  שהקב"ה 
חייו  כל  ששאיפת  אחד  הי'  לא  מ"מ  בעולם,  צדיקים 
בכל  אדנותו  את  ולהחדיר  הקב"ה  את  להמליך  היתה 
שתמיד  דאע"פ  הכל,  אדון  שיש  ירגישו  שכולם  העולם, 
אבל  המציאות,  היתה  זו  הכל,  אדון  שהוא  כשאמרו 
בדבר,  מכירים  ולא  מבינים  לא  כשאנשים  זאת  בכל 

בזה. חסר  הרי 
השמים  אלקי  ה'  ז'(  )כ"ד  שרה  חיי  בפרשת  וכדכתיב 
הארץ  אלקי  אמר  ולא  ופרש"י  אבי,  מבית  לקחני  אשר 
אלקי  הוא  עכשיו  א"ל  וגו',  ואשביעך  אמר  ולמעלה 

אבל  הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ  ואלקי  השמים 
אלקי  ולא  השמים  אלקי  הי'  אבי  מבית  כשלקחני 
הי'  לא  ושמו  בו  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ 

בארץ. רגיל 
אמונה  בהם  והשריש  אנשים  שגייר  דלאחר  דהיינו 
קודם  שגם  ואע"פ  הארץ,  אלקי  נקרא  הוא  אז  בהקב"ה, 
בכך  מכירים  לא  כשאנשים  מ"מ  הארץ,  אלקי  הי'  הוא 
שאנשי  היינו  דאלקי  הארץ,  אלקי  שהוא  לומר  א"א 

רבש"ע. שיש  מכירים  העולם 
וכך הוא באדנות, דבודאי כל הזמן הקב"ה הי' אדון הכל, 
כשאנשים  דוקא  זה  הכל,  אדון  במציאות  שיהי'  אבל 
לאחריו  וגם  אברהם,  עד  חסר  הי'  וזה  בכך,  מכירים 
את  להכניס  והמיוחד  הגדול  הי'  אבינו  משמע שאברהם 
חייו,  כל  נפשו  מסר  הוא  זה  ועל  הבריות,  בפי  האדנות 

הכל. אדון  הוא  שהקב"ה  הבריות  בפי  אמונה  להחדיר 
שהתורה  י"ל  מ"מ  ה',  ברוך  אמר  נח  שגם  אע"פ  וא"כ 
כל  עמל  שלא  כיון  אדנות,  לשון  שם  נזכר  שלא  רימזה 
אבל  הכל,  אדון  שהקב"ה  הבריות  אצל  להשריש  חייו 
חייו,  כל  הי'  שזה  אדון,  להקב"ה  קראו  אבינו  אברהם 
דמה  הכל,  אדון  שהוא  תכיר  הבריאה  דכל  שהתאמץ 
שעמל  מה  אלא  מספיק,  לא  עדיין  זה  המציאות  שכך 

הכל. אדון  שהוא  הבריות  אצל  להשריש  חייו  כל 
משה  כלות  ביום  ויהי  כתוב  א'(  )ז'  נשא  בפרשת  והנה 
חכם  וכל  ואהליאב  בצלאל  ופרש"י  המשכן,  את  להקים 
שמסר  לפי  במשה,  הכתוב  ותלאו  המשכן  את  עשו  לב 
שהראהו  כמו  ודבר  דבר  כל  תבנית  לראות  עליו  נפשו 
אחת  בתבנית  טעה  ולא  המלאכה  לעושי  להורות  בהר 

שמו. על  נקרא  ולכן  וכו' 
תבנית  לראות  נפשו  למסור  צריך  שהי'  אומר  רש"י  הנה 
בלא  פרטים  הפרטי  כל  בדיוק  למסור  לדעת  דבר,  כל 
טעות, ואם רש"י אומר שמסר נפשו, כנראה דאפי' משה 
עצומה  ליגיעה  הוצרך  הגדולים  כוחותיו  אף  על  רבינו 
ומשום  המשכן,  בנין  סודות  פרטי  כל  ולמסור  לדעת 
ויהי  וכתוב  שמו,  על  נקראת  המשכן  עשיית  זו  יגיעה 
המשכן. עשו  המלאכה  שעושי  אע"פ  משה,  כלות  ביום 
על  נפשו  שמסר  לפי  בדוד  מצינו  וכן  ממשיך  ורש"י 
את  לדוד  ה'  זכור  קל"ב(  )תהילים  שנא'  ביהמ"ק  בנין 
שמו  על  נקרא  לפיכך  וגו',  לה'  נשבע  אשר  ענותו  כל 

דוד. ביתך  ראה  ט"ז(  י"ב  א'  )מלכים  שנא' 
נפשו  שמסר  ע"ש  ביתו  נקרא  זה  בנה,  שלא  דאע"פ 
אם  וגו'  נשבע  אשר  שם(  )תהילים  וכדכתיב  כך,  על 
עד  וגו'  לעיני  שנת  אתן  אם  וגו'  ביתי  באהל  אבא 
נקרא  ולכך  יעקב,  לאביר  משכנות  לה'  מקום  אמצא 
קודם  מת  שהרי  בבנין  כלום  עשה  שלא  אע"פ  ביתו 
היגיעה  ע"י  שהכניס  נפש  שהמסירות  אלא  שנבנה, 
שתשוקתו  עד  חזק,  כ"כ  הי'  ביהמ"ק  שיהי'  והתפילה 
העבודות  שעשו  מאותם  יותר  שוקל  ביהמ"ק  שיהי' 

העיקר. היא  והמסירות  בפועל, 
הרב  דאפילו  יוסף  לרב  ס"ל  א'(  )ל"ב  בקידושין  והנה 
לפניהם  הולך  וה'  שנא'  מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל 
דילי'  עלמא  הקב"ה  התם  השתא  הכי  רבא  אמר  יומם, 
תורה  הכא  ליקרי',  לי'  מחיל  היא  דילי'  ותורה  הוא 
דכתיב  היא  דילי'  תורה  אין  רבא  אמר  הדר  היא,  דילי' 
ה'  בתורת  אם  כי  ופרש"י  ולילה,  יומם  יהגה  ובתורתו 
ה',  תורת  נקראת  היא  בתחילה  יהגה,  ובתורתו  חפצו 

תורתו. נקראת  היא  וגרסה  ומשלמדה 
דנחשב  שונות,  דרגות  יש  תורתו  דנקרא  במה  והנה 

מיד  שתופס  כשרון  דבעל  יגיעתו,  מידת  כפי  תורתו 
ע"י  תורתו  להיות  צריך  אלא  העיקר,  זה  אין  עדיין 
יגיעה  אותה  ע"י  והבנה  יגיעה  יותר  שיש  וכפי  יגיעה, 
משה  של  שמו  על  נקראת  והתורה  תורתו,  יותר  יש 
זכרו  כ"ב(  ג'  )מלאכי  כדכתיב  עלי',  נפשו  שמסר  משום 
כיון  מ"מ  ה',  תורת  שזה  דאע"פ  עבדי,  משה  תורת 

משה. תורת  נקראת  היא  עלי'  נפשו  שמסר 
ולא  קשה  שהולך  בזמן  שנשברים  אנשים  יש  והנה 
מהם  יצא  שלא  יאוש  לידי  שבאים  ויש  מהר,  קולטים 
כלום, והרי באמת שזה להיפך, דככל שמגיע קשה וצריך 
היגיעה,  מידת  כפי  וזוכים  תורתו,  יותר  זה  לעמול  יותר 
זה  פחות  וכשיש  בתורתו,  יותר  זה  יגיעה  יותר  וכשיש 
מה  כל  על  מרוצה  להיות  צריך  ואדם  בתורתו,  פחות 
שצריך להתייגע יותר, דכפי שיותר יתייגע יקנה יותר ויהי' 
אלא  גבוהות,  במדרגות  לנמצא  רק  המדובר  ואין  תורתו, 

עצמו. לפי המדה שמוסר  לזכות  יכול  אדם  כל 
אליך  ויקחו  ב'(  )י"ט  חקת  בפרשת  דכתיב  מצינו  וכן 
על  נקראת  היא  לעולם  ופרש"י  תמימה,  אדמה  פרה 
יש  הפרות  דלכל  דהיינו  משה,  שעשה  פרה  שמך 
צריכים  הפרות  ובכל  משה,  שעשה  לפרה  שייכות 
בה,  ולערב  משה  שעשה  הפרה  מאפר  מעט  לקחת 
אדומה. פרה  בפרשת  ועמל  נפשו  שמסר  לפי  והטעם 

מה  הפשוטה  הידיעה  על  לעמול  הוצרך  שלא  וכמובן 
בכל  הפרשה  דלמד  אלא  לעמול,  צריכים  שאנחנו 
רמז  פשט  בה  ששייך  מה  וכל  ההלכות,  ובכל  ההיקף 
הסוף,  עד  תורה  של  לאמיתה  הי'  והכל  וסוד,  דרוש 
וכיון  יגיעה,  נקרא  רבינו  משה  שאצל  עמל  הי'  וזה 
לא  משה  דבלי  שמו,  על  נקרא  ממילא  נפשו  שמסר 
הפרות  בכל  מונח  משה  של  עמלו  א"כ  יודעים,  היינו 

בזכותו. דהכל  אליו  שייכות  לזה  ויש  אדומות, 
ואין  נפש,  מסירות  זה  הדברים שהקובע  בכל  רואים  וכך 

הכונה למיתה, אלא מסירת נפשו היינו 
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היי  את  אחותנו  לה  ויאמרו  רבקה  את  "ויברכו 
שנאיו"  שער  את  זרעך  ויירש  רבבה  לאלפי 

ברא  שהכל  וכו'  שהכל  ח,א  כתובות  תוד"ה 
על  אף  בברוך  פותחת   - האדם  ויוצר  לכבודו 
דקצרות  כיון  לחבירתה  סמוכה  אחת  שכל  פי 
הכל  נראה  היה  בברוך  פותח  היה  לא  אם  הן 
פותח  היה  לא  אם  יצר  אשר  וכן  אחת,  ברכה 
יוצר  מברוך  מתחלת  שהיתה  נראה  היה  בברוך 
אחר  שהיא  תשיש  שוש  אבל  יצר,  אשר  האדם 
ברא  ואשר  בברוך,  לפתוח  צריך  אין  ארוכה  ברכה 
עצמה  בפני  אותה  שמברכים  לפי  בברוך  פותחת 
שהכל  ועל  בקונטרס,  כדפירש  חדשות  פנים  כשאין 
אחר  טעם  בקונטרס  פי'  האדם  ויוצר  לכבודו  ברא 
שיש  לפי  בברוך  פותחת  האדם  דיוצר  פירש  ור"ח 

עכ"ד. בסמוך  כדאמר  אותה  אומרים  היו  שלא 
כנה"ג,  אנשי  תקנו  הברכות  כל  את  אם  לכאורה 
לן  דסבירא  הרי  אותה  אומרים  דאנו  מה  לפי  א"כ 
מחמת  הוא  טעם  ומה  כנה"ג  אנשי  אותה  דתקנו 
לדידן  מ"מ  דהא  אותה,  אומרים  ואין  שטועים  דיש 
ואם  בברוך  פותחת  למה  אז  דנתקנה  לן  דסבירא 
יצירות  שתי  דזה  דהכרענו  אפשר  אח"כ  נתקן  זה 
להתחיל  הוצרכו  לכן  כן  סבר  לא  הקודם  והדור 

וצע"ק. בברוך 
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על  שומר  שהיה  הארגון  לימין  עמד  שנים  הרבה  במשך  שליט"א  רבנו  הנה 
חפירות  התקיימו  השנים  ובאחד  ישראל,  גדולי  עפ"י  מונהג  והיה  שכבי  חיטוטי 
למקום  חשובה  אברכים  קבוצת  בראש  תשנ"ה  א'  אדר  כ"ב  רביעי  ביום  רבנו  נסע 
שפגע  כשאירע  השנים  במשך  הקודש.  חילול  על  עצום  כאב  שם  והביע  החילול 
חילול  לענין  חתימה  מרבנו  לבקש  אח"כ  ובאו  זצ"ל.  הגרי"ש  רבנו  במרן  הארגון 
תקופה  התחמקו  והם  הגרי"ש,  מרן  מבלי  חותם  שאינו  בתוקף  התנה  קברים 
לחתום.  רבנו  הסכים  זצ"ל  מרן  את  להחתים  בסוף  שהסכימו  אחרי  ורק  ממושכת 

מצוה הבאה לידך על תחמיצנה
של  למעונו  עליתי  הימים  באחד  שליט"א:  טורק  אליעזר  רבי  הרה"ג  שח 
העילאית  התחושה  שטינמן.  ליב  יהודה  אהרן  רבי  הישיבה  ראש  מרן 
בכל  כמו  מיוחדת,  ורוממות  קדושה  של  ההשראה  מעוררת  במחיצתו 
מפתן  על  לדרוך  ולפנים',  'לפני  להיכנס  הבאים  כל  בתוך  שזכינו  פעם 

בבני-ברק.   5 איש  חזון  ברחוב  ביתו,  דלת 
זועק  והדל,  הצר  קיתונו  בתוך  וחפציו,  רבדיו  כל  על  הבית  צורת 
ראש  זה;  הקדוש  בעל-הבית  של  והמעשי  הנוקב  עולמו  השקפת  את 
הזה:  בעולם  מתמדת  בתחושה  שחיו  הצדקנית,  הרבנית  ורעייתו  הישיבה 
הכל  לטרקלין'!  להיכנס  'כדי  תמצא  היכי  רק  זה  פרוזדור!  זה  'כאן 
לאחר  לביתו  אלו  בדקות  בדיוק  שב  הישיבה  ראש  חולף!   הכל  זמני! 
שהספיק  לפני  ועוד  לצעירים,  פוניבז'  בישיבת  היומי  שיעורו  מסירת 
רבי  הגאון  לפתע  הופיע  מה,  דבר  ללגום  או  הדרך  מעמל  מעט  לנוח 
ראש  הישיבה.  ראש  אל  הישר  וניגש  נכנס  דוד  רבי   - שליט"א  ד"ש 
מהבית.  דוד  רבי  יצא  כשבסיומו  ספורות,  דקות  עמו  שוחח  הישיבה 

והתכונן  והחליפה  הכובע  את  שוב  הישיבה  ראש  לבש  מיד  מכן  לאחר 
לצאת  מוכרח  שהוא  על  הממתינים  בפני  והתנצל  הבית.  מן  לצאת 
לקחתו.  שיבוא  לרכב  והמתין  לבית  מתחת  עמד  הישיבה  ראש  כעת. 

הוא  להיכן  כלום!  טעם  לא  עדיין  הוא  'אוי!  לי:  אמרה  השלום,  עליה  הרבנית 
העניין  'זה  לי:  הגיב  ישיבה,  לראש  זאת  ולומר  להתערב  וכשניסיתי  יוצא!... 
שרבי  יותר,  מאוחר  שהתברר  אלא,  לשאול?!...  רצונך  מה  בינתיים  שלי... 
תועלת  שיביא  מסויים,  במקום  קברים  חפירת  על  אותו  לעדכן  נכנס  דוד 
עיכוב  מבלי  ולכך  למקום.  יבוא  ישיבה  והראש  במידה  העבודות  את  לעצור 
לרכב  שהמתין  בזמן  אולם  החפירה,  למקום  ישיבה  הראש  יצא  רגע  של 
שב  אז  רק  עבודתם,  את  מחר  יתחילו  הפועלים  שבסוף  לומר  שליח  הגיע 
עתה( זה  לאור  שיצא  אמלא  אוצרותיהם  הס'  )מתוך  הביתה...   ישיבה  הראש 

למניעת חיטטי שכבי באלג'יר
מכתב  רבנו  שלח  באלג'יר  הקברים  מחפירת  גדולים  חששות  שהיה  בעת 

הולנד.  פרנסואה  מר  צרפת  נשיא  לכבוד  בזה"ל:  צרפת  לנשיא 
עשו  הדורות  ובכל  הנפש  בהישארות  מאמינים  היהודי  העם  בני  אנו 
על  שעומד  וכעת  עפר.  שוכני  של  מנוחתם  חלילה  תופרע  לבל  הכל 
ביד  ואין  ביותר  חמור  דבר  הוא  אשר  באלג'יר,  העלמין  בתי  הריסת  הפרק 
לכבוד  אני  פונה  ע"כ  היהודית,  ההלכה  ע"פ  זה  דבר  להתיר  שיכול  מי 
כלפי  גם  חסד,  של  בהנהגה  במדינתכם  השלטון  את  מנהיג  אשר  הנשיא 
צרפת  מדינת  שבוודאי  אלג'יריה,  במדינת  גם  רבה  והשפעתם  היהודי,  העם 
בכבוד  ולפגוע  קבורתם,  מקום  והרס  חילול  למנוע  השתדלות  כל  תעשה 

שטינמן א"ל  באלג'יריה".  והן  בצרפת  הן  החיים, 
בענין קבורה בקומות

בפני  בע"פ  שהשמיע  כפי  רבנו  נחרצות  לכך  מתנגד  בקומות  קבורה  ענין  על 
באריכות( ועי"ש  שנד  עמ'  ת"ו  )מוריה  שונות.  בפעמים  לפניו  שבאו  ת"ח  כמה 

קבורת קדושי גטו קובנה
'יסור  בספרו  קובנה,  גטו  משרידי  שליט"א  גיברלטר  אלחנן  יצחק  רבי  מספר 
עם  ובקובנה  בוילנא  ביקרתי  שנה  כעשרים  ...לפני   .)653 )עמ'  ח"ב  יסרני 
הרצון  כל  קודם  היתה  נסיעתי  סיבת  מליטא.  הגיטאות  ניצולי  משלחת 

הגטו  שטח  רוב  נס.  לי  נעשה  שבו  בגטו  מקום  בכל  עולם  לבורא  להודות 
נהרגו  שבהם  אלו  במקומות  לגור  הליטאים  פחדו  כנראה  חרב;  עדיין  היה 
ליטאית  אישה  אותי  ראתה  הליכתי  בעת  וילדים.  אנשים  אלפי  ונשרפו 
אמרה  היא  מחפש.  אני  מה  ויודע  המקום  את  מכיר  שאני  בי  והבחינה 
עצמות  עם  מלינות  מוצאים  עדיין  היום  ועד  במקום,  גרה  שהיא  לנו 
שחיפשו  ידעתי  שהרי  בעיני,  לפלא  זה  היה  לקבורה.  הובאו  שלא  הקדושים 
לדבר  להמשיך  אפשרות  לי  היתה  לא  לקבורה.  כולם  את  והביאו  היטב 
כבר  מוכרח  היה  לקובנה  מוילנא  הגענו  עימו  שהאוטובוס  מפני  איתה 
אך  לקבורה,  כולם  את  הביאו  שנשרף  מחבוא  מכל  שבאמת  הבנתי  לחזור. 
ידעו  בגטו  נתגלו.  לא  והם  הבתים  מרתפי  בתוך  היו  שלא  מחבואים  היו 
יותר.  קשה  יהיה  גילויו   – מוסווה  יותר  יהיה  למחבוא  שהפתח  שככל 
הגטו,  לבתי  מחוץ  בחצרות  אלא  בבתים  לא  מחבואים  שעשו  אנשים  היו 
כניסה.  פתח  שום  ימצאו  שלא  כדי  עפר  למעלה  שישפכו  ממכרים  וביקשו 
חפירה  בעצמם  לחפור  כדי  כלים  לבונקרים  איתם  לקחו  הם  כך  אחר 
שהתחבאו  מאנשים  שביקשו  או  החוצה,  העפר  מחילות  דרך  לצאת  וכך 
אותם.  ויוציאו  מבחוץ  הבונקר  את  יחפשו  השחרור  שלאחר  טובות  במלינות 
את  לפתוח  יכלו  לא  במלינות  שהיו  ואנשים  התרחשו,  רבות  תקלות 
הארבע  בני  הגדולים  הבתים  בשלושת  הבונקרים.  בתוך  מתו  וכך  הפתח 
מחבואים,  כמה  המרתפים  בחדרי  היו  הגרמנים  ע"י  שפוצצו  קומות 
שם.  קבורים  האנשים  נשארו  הבנינים  ומפולת  הבתים  פיצוץ  ולאחר 
באדמה  וחופרים  גדולים  בתים  הגטו  בשטח  שם  בונים  עכשיו  כנראה 

הקדושים. עצמות  את  פעם  מדי  ומוציאים 
הקהילה  מועד  שתבקש  קובנה  גטו  יוצאי  מידידי  קבוצה  לארגן  התחלתי 
לחפש  לנו  שירשה  הליטאי  הממשל  אצל  לפעול  בקובנה  המצומצמת 
רצינו  וכעת  ניתנה,  מהליטאים  ההסכמה  בגטו.  הקדושים  עצמות  את 

באדמה. חלל  של  הד  שיחפש  אלקטרוני  מיכשור  להביא 
תכננו לגשת לעיריית קובנה ולקבל את התכנית של כל הרחובות והבתים שהיו 
בית  אחר  בית  ונבדוק  נלך  וכך  חרב,  הכל  עכשיו  שהרי  המלחמה,  לפני  בגטו 
ליד  הגטו  סביב  שהיו  הריקים  בשטחים  בעיקר  לחפש  רצינו  חצר.  אחר  וחצר 
טובים.  הכי  המחבואים  את  בנו  הוויליי ששם  הנהר  שפת  ליד  ובפרט  הבתים, 
להגיע  זכו  שלא  קדושים  של  עצמות  עוד  למצוא  נצליח  כך  שאולי  חשבנו 
ברצפת  מוסווה  כניסה  פתח  לו  שהיה  מחבוא  שכל  ברור  לנו  היה  לקבורה. 
נתגלתה רצפת פתח  ודאי  - לאחר שריפת הבית כשכל התכולה נשרפה  הבית 
הבעיה  לקבורה.  הנספים  את  הגדולה  במצווה  המתעסקים  הביאו  ואז  המלינה 
יכולה להיות רק במחבואים שבהם פתח הכניסה היה מחוץ לבית דרך מחילה 
את  מצאו  לא  והמתעסקים  שם,  נספו   - לצאת  הצליחו  לא  אם  כי  באדמה, 
קדושים,  של  עצמות  היום  עוד  שמוצאים  מהליטאית  כששמעתי  המחבוא. 
מוצאים   - האדמה  בעומק  וחופרים  גדול  בית  בונים  כאשר  שכנראה  הבנתי 
מצאו.  רובם  את  כי  יחידים,  במחבואים  מדובר  כמובן  הגטו.  מזמן  בונקר  עוד 
את  לחפש  שלנו  והזכות  החובה  שזו  הרגשנו  מהגטו,  הניצולים  אנו, 
בן  משפחה,  קרוב  לי  יש  ישראל.  לקבר  להביאם   - נמצא  ואם  השרידים, 
בתי  בהעברת  העוסקת  לארץ  בחוץ  גדולה  חברה  לו  שיש  אשתי,  של  דוד 
מאד  גדולה  הוצאה  זו  ישראל.  דיני  לפי  למקום  ממקום  יהודים  של  קברות 
על  שנשרפו  בקדושים  שמדובר  ששמע  לאחר  אך  דולרים,  אלפי  מאות  של 
חשבונו  על  ההעברה  את  לעשות  מוכן  היה   - הגטו  בחיסול  הגרמנים  ידי 
לארץ  להביא  מוכן  והיה  בכספו  הגדולה  במצוה  לזכות  רצה  הוא  הפרטי. 
ישראל  מגדולי  רשות  ביקש  רק  הוא  חשבונו;  על  הקדושים  עצמות  את 
את  מאד  שמייקר  במטוס  ולא  המחיר,  את  להוזיל  כדי  באניה  להביאם 
עם  יכניסו  שימצאו  הקדושים  עצמות  שאת  ביקש  הוא  לכך,  פרט  העלויות. 
בקשתו  כמו"כ  ההעברה.  את  שיוזיל  מה  עץ,  מקרשי  ארגזים  בתוך  עפר 
הוא   - עצמות  שנמצא  וברגע  לבד,  נעשה  אנחנו  החיפושים  שאת  היתה 
דיני  ולפי  התורה  גדולי  דעת  לפי  ההעברה  את  ויעשה  אנשיו  עם  יבוא  מיד 
כדי  לחפור  אישור  לתת  עמדה  הליטאית  הממשלה  מסודר.  היה  הכל  ישראל. 
הכי  האלקטרוני  במיכשור  התענינה  והקבוצה  הקדושים,  עצמות  את  למצוא 
הגדולה  במצווה  לזכות  רצו  כולם  באדמה.  ריק  חלל  למצוא  שיאפשר  חדיש 
לקבר  לבוא  זכו  לא  שבהן  שנה  כחמישים  לאחר  מצווה  מתי  קבורת  של 
מרן  ויבדלחט"א  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן   - ישראל  לגדולי  הלכתי  ישראל. 

הסכמתם.  את  לקבל  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל 
האדמה  בחלל  קבורות  הקדושים  עצמות  שאם  עורר  שליט"א  הגראי"ל  אך 
הגופות  שאפילו  נפסק,  לכן  קבר.  נקרא  יתכן שהמקום   - שנה  מחמישים  יותר 
והעצמות נמצאים בתוך חלל של חדר בתוך עומק האדמה כחמישים שנה ולא 
במקום  בונים  אם  רק  בו.  לגעת  ואסור  לקבר  הפך  המקום   - בעפר  מכוסים 
וחופרים ומוצאים את עצמות הקדושים - חייבים להביא את העצמות לקבורה. 
וגם הליטאים עלולים לבנות בבית קברות קיימים. והאם נתחיל בשל כך להעביר 
את כל בתי קברות בליטא. לאחר שקיבלתי את פסק דין האומר שהמקום הפך 
לקבר ואסור לגעת בעצמות - התפרקה הקבוצה ולא המשכנו לטפל בזה יותר.

גודר גדר ועומד בפרץ - חיטוטי שכבי

ברכה מלא  טנא 
שליט"א  טרבלסי  ישראל  ר'  הרה"ג  לידידנו 

איל אפקי  מח"ס 

המזיק ממונו  בגדרי  חידושים   - ישראל'  'לב  ספרו  הוצאת  לרגל 
רבי  השכל  זך  הגאון  הרב  שליט"א:  והגרי"ז  הגרח"ק  מרנן  הסכמת  וז"ל 
'לב  היקר  בספר  ישראל  עם  את  ומזכה  זכה  שליט"א  טרבלסי  ישראל 
ערבים  דבריו  ובס"ד  המחבר  הרב  זכה  וכבר  קמא.  בבא  מסכת  על  ישראל' 

בתורה.  ומעמיקים  למעיינים  רבה  לתועלת  ויבאו 
קניבסקי חיים  מצטרף  ג"א  זילברשטיין    יצחק  לב  בכל  מברכו 



שבת ליל 
ברכת מעין שבע בערבית  אומר  אין הש"ץ  במנין שבביתו   | ברכת מעין שבע בביתו 
זה  לצרכו  ונועד  בו  תלוי  שזה  שכיון  ]ואמר  קבוע.  מנין  זה  שאין  דדעתו  ש"ק,  ליל 
נ"ח  שם  להדליק  צריך  שלא  גם  ונפ"מ  שם,  מתפללין  אין  בעיר  וכשאינו  ארעי,  נחשב 

הט"ז[. כמש"כ  שם  הדרים  לשכנים  להזיק  יכול  הי'  ביהכ"נ  הי'  שאילו  וגם  ביכ"נ,  כדין 

זצ"ל  קליין  משנה  רבי  הגדול  הגאון  ז"ל   | עלינו  ופרש  של  הברכה  בביאור 
וגבעות  הרים  ישאו  יצו"א  בנ"י  התשנ"ח  למט-מונים  מ'  ספ"א(  חט"ו  הלכות  )משנה 
והדרו  הדור  פאר  עולם  קצוי  בכל  המפורסם  גאון  האי  רב  למע"כ  ושלום  ברכה  חיים 
אהרן  מוה"ר  כגקש"ת  בפרץ  עומד  גדר  גודר  ברבים  תורה  מרביץ  יתום  דור  דורו  אין 
נאמנה.  בידידות  אחדשכג"ק  עיה"ק  ברק  בבני  ישיבה  ראש  שליט"א  שטיינמאן  ליב 
שליט"א  מגור  אדמו"ר  כ"ק  העיר  בו  ההערה  על  תורה  בדברי  להשתעשע  באתי 
ברוך  בחו"ל  לומר  צריך  האם  ימים  לכמה  לביקור  הבא  של  דינו  מה  בביתי,  בביקורכם 

ואמן?  אמן  לעולם  ה' 
סי'  בטור  כמבואר  המזיקין  מפני  היה  התיקון  כי  דהיות  הדברים,  בתוך  ונתגלגל 
)סי'  א"ח  הט"ז  מקושית  אז  והזכרתי  שמירה,  צריכין  אין  מזיקין  דליכא  ובשבת  רלה[ 
שמורה  דשבת  ]-כיון  צאתנו,  ושמור  לומר  לנו  אין  דבשבת  חותם(  אינו  ד"ה  סק"א  רס"ז 
שמירה,  על  להתפלל  א"צ  דבשבת  דהא  הטור  מ"ש  ע"פ  שלנו  דטעם  ותי'  ממזיקין[ 
כראוי  אותו  ישמרו  אם  והיינו  אותם  ישמור  השבת  השבת  את  ישמרו  שאם  לפי 
ע"כ  כראוי,  שבת  שומרי  בחזקת  אנו  שאין  יודעין  ואנו  ישראל,  שמרו  אלמלא  כמ"ש 

באריכות.  יותר  שם  בט"ז  עיין  השמירה  על  להתפלל  אנו  צריכין 
וביחוד  השמירה,  על  תפילה  איתא  שלנו  שבנוסחאות  שליט"א[  ]רבנו  מעכג"ק  ותמה 
תמוה  ועוד  הראשונים,  בספרי  וגם  שלנו.  כנוסחת  הוא  ג"כ  דבאבודרהם  מעכג"ק  דייק 
לפניה  שתים  מברך  בערב  אמרו  דהרי  ברכות,  משתי  אחד  חסר  א"כ  הט"ז  דלדעת 
)וטוש"ע  ע"א  י"א  בברכות  וכמבואר  בשבת.  בין  בחול  דבין  פשוט  וזה  לאחריה  ושתים 

אחת?  ברכה  חיסר  צאתנו  ושמור  אומר  לא  ואי  ס"א(  רל"ו  וסי'  נ"ט  סי'  א"ח 

דשנים  ושנים  ימים  לאריכת  בעדכם  המעתיר  ידידכם  הראשונות  על  חוזר  הנני  ובזה 
בלב  לאדוניו  נרצע  עבד  מכסים  לים  כמים  עמים  יקהת  ולו  ינון  יבא  עדי  ורעננים 

הקטן. מנשה  ונפש. 

לגאון  מפורסם  הלכה  זו  ה'  דבר  המשיבים  מגדולי  הגדול  הגאון  לכ'   | רבנו  תשובת 
נצח.  בימינו  נעימות  שליט"א  קליין  מנשה  ר'  ועניו  חסיד  ותפארתו,  ישראל 

התורה  חלקי  כל  על  דנים  אשר  הק'  בספריו  שכיבדני  על  מאד  להדר"ג  אודה  קודם 
יודע  איני  דאמת  אליבא  כי  אם  כ"ז,  לי  שלח  ענותנותו  וברוב  בתשובתו[  כיבדני  ]וגם 
שביעית[  ]-שלהי  בירושלמי  וכידוע  לידע,  זכיתי  לא  חדא  במסכתא  ואפילו  מה  עד 
כל  ביאר  כ"ג  הנה  הרוצח.  דבר  דזה  מפסוק  זה  כדילפינן  זה,  לומר  צריך  דא  דכגון 
טפי  שכיחי  שבשבת  שכתבו  מה  נזכר  הדברים  ובתוך  שבת  שמירת  הזכרת  של  הענין 
וכדומה  רעות  וחיות  לסטים  גם  אלא  רוחניים  מזיקין  רק  אינו  הנראה  וכפי  מזיקין, 
עוברים  ויש  ניכר  יותר  שהיישוב  דבזמן  ושבים,  עוברי  הרבה  שאין  בזמן  יותר  מצוי 
חיות  וכן  אורבים,  בחושך  מעשיהם  כל  כי  מעשיהם,  עושים  כ"כ  הליסטים  אין  ושבים, 
מצויין  המזיקין  וכן  השדה,  חית  עליך  תרבה  פן  מפניך  אגרשנו  מעט  מעט  כתיב  דכן 

מיושב.  יותר  שהמקום  כל  פחות 
מזכירים  אנו  צאתנו  ושמור  דלהזכיר  שחילק,  הלבוש  בדברי  שנתקשה  הדבר  עיקר 
תע"ב  עמוד  לרוקח  התפלה  סידור  בפירושי  להדיא  ראיתי  וכן  בזה,  חותמים  לא  אבל 
ברוך  עולם  ועד  מעתה  ולשלם  לחיים  ובואנו  צאתנו  ושמור  אומר  שבת  ובערב  וז"ל 
אומר  אין  ירושלים  ועל  ישראל  עמו  כל  ועל  עלינו  שלום  סוכת  הפורש  ה'  אתה 
השבת. ע"י  ישראל  שומר  שהקב"ה  שמירה  צריך  אין  שהשבת  לפי  לעד  ישראל  שומר 
ע"ז  ומתפלל  אומר  אם  מקלקל  מה  מ"מ  א"צ,  כי  אף  לכאורה  דהנה  לבאר  ואפשר 
דרבי  במעשה  ב'  פ"ח  בב"מ  והנה  השבת,  בקדושת  דמזלזל  דמשמע  משום  וצ"ל 
זיקא,  נשיב  הרוח  משיב  וכשאמרו  הגאולה  למהר  כדי  להתפלל  ובניו  חייא  ר'  דהעמיד 
שלא  להטרידן  אליהו  ובא  עלמא,  רגש  המתים  מחי'  ולחתום  לומר  כשרצו  ואח"כ 
מחיה  הזכירו  כבר  דהא  מטא,  כי  ד"ה  בתוס'  והקשו  הזמן,  הגיע  לא  עדיין  כי  יחתמו 
לכן  בהתחלה  מקומו  הרוח  דמשיב  השני  בתירוצם  ותירצו  הברכה,  בהתחלת  מתים 
עלמא.  רגש  לא  קודם  לכן  בחתימה  נתקנה  עיקרה  המתים  מחיה  משא"כ  זיקא,  נשיב 
תמיד  שנתקנה  שמירה  על  התפילה  וענין  חז"ל,  שתקנו  מה  לפי  הוא  דעיקר  נמצא 
אם  קפידא  כ"כ  אין  בהתחלתה  לכן  בחתימה  עיקרה  תמיד  אז  בחתימה  לגומרה 
שמירה.  דא"צ  בשבת  זלזול  הוא  שמירה  יזכירו  אם  בחתימה  משא"כ  שמירה,  מזכירין 

ספ"ח(  חט"ז  הלכות  )משנה  שליט"א  לרבנו  והשיב  הגר"מ  וחזר   | הגר"מ  תשובת 
לו  וברך  לקחתי  ברך  הנה  יצו"א  בנ"י  התשנ"ח  מאוד,  מאוד  הארץ  טובה  לסדר  ד' 
והדרו  הדור  פאר  תבל  קצוי  בכל  המפורסם  המובהק  הגאון  מע"כ  ה"ה  אשיבנה 
בפרץ  ועומד  גדר  גודר  ליה,  אנוס  לא  רז  כל  תורה  בחדרי  בקי  יתום  דור  דורו  אין 
ב"ב  אלקים  ונשיא  ישיבה  ראש  שליט"א  שטינמן  ליב  יהודה  אהרן  מוה"ר  כגקש"ת 

נאמנה.  בידידות  שליט"א  אחדשכהדר"ג   - עיה"ק 

אשר  הפעוטים  בדברי  עיין  שמעכבדר"ג  ושמחתי  לשמה  תורה  זו  אורה  הבית  נתמלא 
מלכי  מאן  ממלכתו  על  ימים  שיאריך  וי"ר  ביה  דכולה  כרכא  למעכ"ג  יועיל  ללא  הם 

עמים.  יקהת  ולו  ינון  יבא  עדי  רבנן 

דברי  והמה  הצעיר  במכתבי  דברנו  בו  רס"ז  סי'  הלבוש  בדברי  ופי'  בביאורו  ושמחתי 
דכפי  מעכ"ג  שכתב  מה  על  להוסיף  חשבתי  ורק  תורה.  של  לאמיתה  חיים  אלקים 
רעות  וחיות  לסטים  גם  אלא  רוחניים,  מזיקין  רק  לא  טפי  מזיקין  שכיחי  שבת  הנראה 
מעט  מעט  דכתיב  חיות  וכן  ושבים,  עוברים  הרבה  שאין  בזמן  יותר  מצוי  וכדומה 
שהמקום  כל  פחות  מצויין  המזיקין  וכן  השדה,  חית  עליך  תרבה  פן  מפניך  אגרשנו 
שני'  בסיבה  זרעים  לסדר  בהקדמה  הרמב"ם  כתב  זה  כעין  ובאמת  מיושב,  יותר 
מן  חשוב  טעם  שהוא  וכתב  השדה  חית  עליך  תרבה  פן  רשעים  אנשים  לבריאת 
לא  לחול  מועד  נגח  בשור  ז"ל  שאמרו  מה  פי'  נמי  דזה  אולי  וחשבתי  ע"ש.  הראשון 
השור  גם  יותר  מזיקין  דשכיח  דכיון  תליא  בהא  דהא  ההיפוך  וכן  לשבת  מועד  הוי 

מועד.  הוי  לא  ולכן  מזיק  אינו  שבת  ולשומרי  רצונו,  לעוברי  מנגח 

ידידו  דברי  אלו  ומסיים"  המילה.  בענין  רבנו  קושית  על  דבריו  בכל  באריכות  ועי"ש 
ברכות  מלא  בסל  החותם  ת"ח,  רגלי  בעפר  המתאבק  הרם,  כערכו  ומוקירו  מכבדו 

הנכנס.  ת"ר  ד"ה  ע"ט  י"ב  שבת  השחר  אילת  וע"ע  הקטן.  מנשה  ונפש,  בלב 

"ופרוש  ש"ק  בליל  לומר  שכח  אם  שליט"א  רבנו  נשאל   | ופרוש  בנוסח  טעה 
כו'  "הפורש  יסיים  האם  ד'",  אתה  "ברוך  שאמר  לאחר  ונזכר  שלומך"  סוכת  עלינו 
בדיעבד[  בוודאי  יוצא  ]דמ"מ  לעד"  ישראל  עמו  "שומר  יסיים  שמא  או  ירושלים"  ועל 

כו'"?  סוכת  עלינו  ל"ופרוש  ויחזור  חוקיך"  "למדני  יאמר  שמא  או 

ישראל  עמו  ב"שומר  שיוצא  והראיה  ברכה,  אותה  נחשב  זה  סוף  שסוף  רבנו  ואמר 
דהיינו  כו'  "ופרוש"  כן  לפני  אמר  שלא  חסרון  ואין  כו'"  "הפורש  יסיים  ולכן  לעד", 
כן  לסיים  דעתו  היה  שלא  חסרון  אין  וגם  לעיכובא[  אינו  ]ובלא"ה  החתימה  מעין 

שליט"א( ניב  אהרן  הרב  )רשימות  השם.  שם  את  כשאמר 

ברמ"א  המבואר  כמנהג  נהגו  בבריסק  כנסת  שבבית  רבנו  שח   | שבת  בליל  ושמרו 
שנהגו  יחידים  כמה  היו  אבל  שנהגו,  כמו  השכבינו  אחרי  שבת  בליל  ושמרו  ואמרו 
אמרו  הגר"א  של  בקלויז  שאף  מבואר  רב  ]ובמעשה  אמרו.  לא  והם  הגר"א  ע"פ 

אמר[ לא  בעצמו  הגר"א  ורק  ושמרו 

מצטרפת  שעדות  ו'[  ]מכות  הגמ'  שמבואר  כמו  האם  שאלתי   | לויכלו  תוכ"ד 
ש"ק  בליל  גם  כך  הראשון,  שסיים  לאחר  דיבור  כדי  בתוך  לומר  התחיל  כשהשני 
דיבור  כדי  בתוך  התחיל  אבל  הציבור  עם  ממש  "ויכולו"  לומר  הספיק  לא  אחד  אם 
אה"נ  רבנו  ואמר  התפילה,  לאחר  שוב  לומר  להדר  יצטרך  ולא  יועיל  הקהל,  משסיימו 

שיועיל.  כ"ש  אז  עדות  ממש  לא  זה  כאן 

מישהו,  עוד  עם  ביחד  לומר  א"צ  וממילא  עדות  לא  שזו  אמר  שהחזו"א  רבנו  והוסיף 
מישהו.  עוד  עם  ולומר  רס"ח  סי'  הט"ז  כמו  לעשות  אפשר  אם  טוב  לכתחילה  אבל 
וראה  ]א"ה  בציבור  ויכולו  לומר  כדי  בתפילתו  שימהר  הפרמ"ג  בשם  במשנ"ב  וראה 
שליט"א( ניב  אהרן  רבי  )רשימות  קלד[.  או'  דוד  ארח  ובס'  קס"ז  עמוד  תפלה  שלמה  הליכות 

עם  לשבת  שלט"א  רבנו  מקפיד  שבת  בסעודת   | וחליפה  כובע  עם  סעודה 
ישראל  ה"ר  מעשה  וידוע  וז"ל:  אכילה(  )ערך  יועץ  הפלא  דברי  והביא  וחליפה,  כובע 
מלאכי  מתקבצים  והיו  נעים  בקול  שולחנו  על  משורר  שהיה  ז"ל  האר"י  בזמן  נאג'ארה 
נפל:  שמיא  מן  וקל  החום,  מפני  מגולות  זרועותיו  והיו  וכלה  חתן  כבמזמוטי  השרת 
השולחן  על  בכבוד  יושב  שאינו  שמים  בכבוד  שממעט  הזה  האיש  מאצל  לכם  ברחו 
הגדול  המראה  את  מביתו  רואה  היה  האר"י  והרב  כולם,  פרחו  ותיכף  ה'.  לפני  אשר 
וחזר  בכבוד  וישב  עצמו  וקשט  גדולה  חרדה  וחרד  נאג'ארה  להר"י  סודו  וגילה  הזה 
ה'  דבר  את  הירא  לכן  כבתחילה,  להתקבץ  השרת  מלאכי  וחזרו  כבראשונה,  לשורר 

וחליפה.  כובע  עם  שבת  בסעודת  יושב  רבנו  זה  ומטעם   - עכ"ל.  כבוד  אומר  כולו 

בניו  לברך  נהג  ]ובעיו"כ  קידוש  קודם  הילדים  לברך  נוהג  לא  רבנו   | הילדים  ברכת 
באילת  שכתב  מה  ראה  הגר"א  נהג  שכן  ואמר  אדם,  בחיי  שהובא  בנוסח  אחת  ביד 

ויחי'[. פר'  השחר 

הלכות והליכות

וזה  הנפש,  כל  בה  מכניס  הרי  שמתייגע  העמל  כל  המח,  יגיעת  כל 
בקלות,  מגיע  יחשוב שזה  לא  לזכות  דהרוצה  אחד,  כל  העבודה של 
בדבר,  הנפש  קנין  לו  שיהי'  סיכויים  יותר  יש  קשיים  יותר  שיש  כמה  להיפך,  אלא 
משה,  ע"ש  נקרא  הפרה  וכן  והתורה  היגיעה,  כפי  נמדד  דהכל  תורתו.  נקרא  ואז 
וביהמ"ק נקרא ביתו של דוד בגלל יגיעתו, והמשכן נקרא ע"ש משה ואע"פ שבצלאל 
כתוב  ומשו"ה  משה,  הי'  העיקר  אבל  מאד,  משבחם  והפסוק  בפועל  עבדו  ואהליאב 
משה  לדרגת  להגיע  בזמנינו  מאדם  דורשים  לא  והנה  להקים.  משה  כלות  ביום  ויהי 
דבר  וזה  ועבודתו,  כשרונותיו  לפי  יכול  שהוא  למה  להגיע,  יכול  אחד  כל  אבל  רבינו, 
נחוץ מאד ובפרט לאנשים צעירים שיכולים להתייאש כשרואים שקשה ולא קולטים 
זה  וישאלו(  נוספות  פעמים  )ויחזרו  ומתמסרים  שמתייגעים  דכפי  טעות,  זה  אבל  מהר, 

התורה. ביגיעת  עצמו  ישקיע  מאתנו  אחד  שכל  יעזור  והקב"ה  תורתם,  נהי' 
לומדים  שכולם  שזכה  הח"ח  כמו  אנשים  שהיו  האחרונים  בדורות  גם  רואים  והנה 

הן  ההלכה  בסידור  עמלו  גודל  לשער  שאין  בנו  כתב  וכבר  ברורה,  משנה  בספר 
אחד  סימן  על  שהה  פעמים  כמה  למעשה,  הלכה  בהכרעת  הן  הדברים  בביאור 
והיו  ישראל,  בכלל  התקבל  שזה  זכה  ולכן  שלמים,  חדשים  ולפעמים  שבועות  כמה 
נפשו,  ומסר  היגיעה,  כפי  הי'  שזכו  שהגדולים  רואים  וכך  כ"כ,  התייגעו  שלא  אחרים 

עושים. לא  מה  אז  כך  וכשזה  מחייו,  חלק  שזה  להרגיש  הכונה 
נפש  והמסירות  חייהם  מ"מ  ומצוות,  תורה  השומרי  אפי'  האנשים  רוב  ולדאבונינו 
ובתפילה  בתורה  ה'  עבד  להיות  שרוצה  לגמרי,  שיתמסר  מי  אבל  עוה"ז,  על  זה 
יזכה  בזה,  ולהתייגע  ה'  עבד  להיות  שרוצה  לפי  לעמול  ומידות,  שמים  וביראת 
בעל  להיות  צריך  דלא  אחד,  בכל  תלוי  וזה  לזכות.  שאפשר  מה  לתאר  וא"א  מאד 
והקב"ה  דילי',  תורה  יהא  מסירותו  דלפי  לזכות,  שיכול  מה  לפי  ויזכה  מיוחד,  כשרון 
התורה  ולהבין  לדעת  לרצות  אליו,  מסור  להיות  יתמסר  מאתנו  אחד  שכל  יעזור 
צט( עמ'  תורה  עניני  תהלתך  פי  )ימלא  ולילה.  יומם  יהגה  לבתורתו  ונזכה  ביגיעה, 
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גייטסהעד     
שבאנגליה גייטסהד  בעיר  חיזוק  לביקור  רבנו  הגיע  תשס"ז  אייר  ט"ו  ה'  ביום 
תלמידו   - שליט"א  יפה  עזריאל  רבי  הגאון  התעופה,  לשדה  רבנו  בהגיע 
"תפארת  ישיבת  בראש  כיום  שעומד  ומי  הימים  משכבר  שליט"א  רבנו  של 
בירידתו  שליט"א  רבנו  את  מלווה  הוא  לטיסה.  התלווה  שבגייטסהד,  יעקב" 
גורביץ  אברהם  רבי  הגדול  הגאון  ממתין  הנתיבות,  בבית  המטוס.  מכבש 
ורבני  הישיבה  רבני  יוסף".  "בית   - דגייטסהד  הישיבה  ראש   - שליט"א 

לכאן.  באו  הם  אף  העיר, 
"נמלטו"  ד'  יראי  יהודים  הקהילה.  כאן  נוסדה  שנה  ועשרים  מאה  לפני 
נקרא  בתחילה  שבת.  לשמור  שיוכלו  כדי  ניוקאסל,  הסמוכה  מהעיר 
נפתחה  הנוראה,  העולמית  למלחמה  סמוך  שבת".  שומרי  "חברת  המקום 
רבי   - נובהרדוק  תלמידי  היו  מקימיה  המפורסמת.  גייטסהד  ישיבת  כאן 
עומד  הישיבה  בראשות  זצ"ל.  קהאן  אליעזר  חזקיהו  ורבי  לנדינסקי  נחמן 
רבי  הישיבה  ראש  של  בנו  שליט"א  גורביץ  אברהם  רבי  הגאון  כיום 
אדם  הומה  הבית  דרכה.  את  השיירה  עושה  ביתו  ואל   - זצ"ל  זאב  אריה 

השומרים. של  המגן  חומת  את  לבקוע  כדי  שנדחקים 
אל  באו  העיר  טובי  ז'  הקהילה.  בעניני  ישיבה  כאן  תתקיים  מעט  עוד 
בשאלות  התורה  דעת  דעתו  את  שליט"א,  רבנו  עצת  את  בקשו  הם  הבית. 

גרמן.  שהמקום 
היהודים.  שכונת  לאורך  הגדולה,  הישיבה  היכל  אל  דרכו  עושה  הרכב 
שמחה:  של  בריקוד  גדולה,  שירה  בקול  הרכב,  את  עוטפים  הישיבה  בני 
שמחת  שירי  תוסיף.  מלך  ימי  על  ימים  מים.  פלגי  על  שתול  כעץ  והיה 

מפזז... ודוד   - תורה 
הכביש,  צידי  משני  ימין.  בצד  הדרך,  במורד  נמצא  הישיבה  של  בניינה 
הסבר,  מתוקי  הילדים  מתייצבים  ללכוד,  מתקשה  שהעין  ארוכה  בשורה 
המשוננת,  והארובה  העגולה  הגזוזטרה  עם  הבתים  בידיהם.  הדגלים  עם 
השורה  ליצירת  מסייעים  דוממים,  אם  גם  הם,  אף  לחלוטין.  זהים  נראים 
כולל   - הישיבות  בני  התורה.  לכבוד  הולמת  תפאורה  להרכבת  הארוכה, 

האוירה.  את  מלהיטים  התורה",  ו"באר  ישראל"  "נצח  ישיבות 
גם  וגלש  גדותיו  על  עלה  האולם  לפה.  מפה  מלא  היה  הישיבה  היכל 
ישיבות  כמו  האזור  מכל  ישיבות  בני  המדרגות.  וחדרי  המסדרונות  אל 
כדי  רק  באו  מלונדון  תורה  בני  מספר  לכאן.  נהרו  ואחרות,  סונדרלנד 
המפורסמים  הסמינרים  בנות  עקבותיהם.  על  ולשוב  להתברך,  לראות, 
במתרחש  לצפיה  ממתינים  סמוכים,  במקומות  מכונסים  היו  גייטסהד  של 
רבנו  החל  התורה",  למוד  זה  ביותר  הגדול  שמים  "כבוד  מסך.  גבי  מעל 
בלהט  בער  הוא  אש.  כלבת  התלהטו  פניו  התורה.  בני  את  לחזק  שליט"א 

באויר. חצבו  ידיו  כהרגלו,  שלא  תלמודו. 
את  ולנצל  להתמסר  החובה  על  הבחרות.  שנות  של  ערכם  על  דיבר  הוא 
של  שכרם  גודל  על  דברים  הרעיף  הוא  התעלות.  כסולם  הנעורים  ימי 

גדלות.  של  למאוויים  רוח,  לשאיפות  דלת  פתח  כך  התורה.  עמלי 

גייטסהד בישיבת  שיחה 
מצות  לעשות  תמיד  יכולים  שלא  מצבים  מיני  כל  להם  שיש  אנשים  "יש 
יכול  לא  הוא  פרנסה  שבגלל  ויש  אחרות  סיבות  ופעם  חולה  הוא  פעם 
בני  אבל  זה  את  לעשות  יכול  אחד  כל  לא  וללמוד,  היום  כל  לשבת 
הכל  חסר  מה  וללמוד,  לשבת  האפשרות  את  להם  שיש  בפרט  ישיבה 
רגע  כל  על  המאושר,  האדם  להיות  לנצל  יכולים  רגע  כל  לעשות,  יכולים 
רגע  כל  על  הבא  לעולם  שזוכים  התענוג  את  לתאר  ואין  לשער  אין  זוכים 
יכולים  אברכים  וגם  הורים  להם  שיש  בחורים  ד'  שברוך  אנשים  ובפרט 

תורה. ללמוד  בשביל  הזמן  כל  את  לנצל 
דף  ללמוד  כשזוכה  לאדם  להיות  צריך  שמחה  ואיזה  תענוג  איזה  וסיים: 
תורה  תלמוד  כי  יותר  תורה  ולימוד  אחרת  מצוה  לקיים  כשזוכה  או  גמרא 
ההזדמנות  את  לנצל  צריך  רק  הוא  לו  להיות  צריך  אושר  איזה  כולם  כנגד 

לנו... נתן  שהקב"ה  מה 
רגע  כל  וללמוד  לשבת  שיכולים  בפרט  ולישיבה  בכלל  לאדם  נתן  הקב"ה 
את  להבין  שנוכל  בזה  שנתחזק  יעזור  שהקב"ה  לכן  לנצל  יכולים  הם 
מילה  כל  תורה  כשלומדים  מצוה  כשעושים  שיש  האושר  ואת  החשיבות 
אלא  ולומד  ולומד  עמל  הוא  מסכן  שהוא  חושבים  אחרים  מצוה  לו  יש 
וגם  ויגדל  יצמח  ככה  ירגיש  האדם  ואם  מילה  כל  עם  מאושר  להיות  צריך 

במעשיו". ד'  ישמח  לעולם  ד'  כבוד  יהי  הפסוק  יקרים  בו 

יעקב תפארת  בישיבת 
ארוכה.  שיחה  יעקב".  "תפארת  בישיבת  דברים  לשאת  רבנן  יצא  כך  אחר 
בכבבוד  מחיתם,  לא  בכבודי  להם  אמר  הקב"ה  והירח  שהשמש  בענין 

בירך  ורבנו  שמים.  כבוד  להרבות  שצריך  איך  וביאר  מחיתם.  ודם  בשר 
הבחורים.  כל  את 

התורה  בעיר  נותר  מה  נשאל:  שליט"א:  יפה  עזריאל  רבי  הגאון  עם  בראיון 
רבנו? ביקור  אחר  גייטסהד 

האנשים  כל  הדברים,  מטבע  תורה.  של  עיר  היא  "גייטסהד  יפה:  הגר"ע 
הזה  המטען  כל  התורה.  חביבות  על  התורה,  כבוד  על  מתחנכים  כאן 
רחוקה  מאוד  גייטסהד  אבל  ביטוי.  דרך  ומחפש  בפנים  ומצטבר  הולך 
רבנו  לכאן  כשהגיע  התורה.  ממרכזי  מנותקת  היא  פיזית  גיאוגרפית. 
האנשים,  בלב  אצור  שהיה  החכמים  וכבוד  התורה"  "כבוד  כל  שליט"א, 
כי  תורה.  מתן  לקראת  מזו  טובה  הכנה  לך  ואין  געש.  כהר  התפרץ 
ניתנה  שהתורה  וכמו  התורה.  חביבות  הגברת  זה  התורה  לקבלת  ההכנה 
עד  מנער  הקהילה  כל  וברקים.  קולות  ראית  כאן  גם  וברקים,  בקולות 
התורה  חביבות  את  לפועל  הוציאו  הישיבות,  בני  כל  לצד  ונשים,  טף  זקן, 

בהם". שנאגרה 

לדעת  ציות  על  ואמונה  התורה  היכלי  על  מושתתת  גייטסהד  זאת,  בכל 
שאנשים  במקומות  מאשר  פחותה  התועלת  כאן  שדוקא  יתכן  לכאורה,  תורה. 

יותר? מרוחקים 

בעת  שליט"א  גורביץ  אברהם  רבי  הגאון  של  דבריו  את  שמעת  להיפך. 
שניצב  מי  כי  לתלמידים  הבהיר  שליט"א  רבנו  את  כשהציג  פנים.  הקבלת 
ומפנימים  מוסרו  על  מתחנכים  תורתו,  בספרי  הוגים  שאנו  מי  הוא  כאן 
בגמ'  רואות".  עיניך  "והיו  בו  לקיים  גדולה  זכות  זו  לכן  אורחותיו.  את 
רבי  את  ראיתי   " מחבריו:  חריף  הוא  מדוע  מאיר  רבי  מסביר  בערובין 
רואים  יותר.  הרבה  היה  הרי  מלפניו,  רואהו  היה  שאם  והוסיף  מאחוריו". 
יש  כגייטסהד,  תורה  במקום  דוקא  לכן  ב"לראות".  גדולה  מעלה  שיש 
אליו.  לנסוע  צריכים  היינו  אנחנו  למעשה,  עינים.  במחזה  גדול  ענין 
זה  הוא  תלמודנו,  את  נבטל  לא  שאנחנו  שרצה  כיון  לנו,  בדאגתו  אבל 
שעוד  אדם  פוגש  כשאתה  זו?  היא  מתנה  איזו  יודע  אתה  אלינו.  שבא 
תיתקף  ודאי  הלא  מפיו,  תורה  ולקבל  החזו"א  מרן  פני  את  לראות  זכה 
הגרח"ע"  ממרן  "שמעתי  שאומר  אדם  פוגש  היית  לו  סופרים".  "בקנאת 
בחוריהן  מתרוצצות  היו  שעיניך  בודאי  הרי  הח"ח",  מרן  אצל  "הייתי  או 

הזו. המופלאה  המתנה  את  קיבל  כאן,  שהיה  מי  בהתפעלות. 

על  ימים   - ויגדל  ילך  רק  ערכה  השנים,  שיחלפו  וככל  לדרך,  צידה  זו 
המשמעות?  עומק  את  מבינים  הצעיר  הדור  בני  האם  תוסיף...  מלך  ימי 

זה  מה  ראתה  שגייטסהד  ראשונה  פעם  זו  ואסביר:  מאליו.  מובן  לא  זה 
עשייה  על  דיבר  הישיבות,  בהיכלי  משאיו  בשני  שליט"א,  רבנו  "גדול". 
ראינו  זה  את  בלמוד.  רגע  כל  ניצול  ועל  שמים  כבוד  למען  והתמסרות 

עליו.  יודעים  אנחנו  זה  את  עליו. 

בעיניהם,  דוגמה  רואים  בחורים  מקיים.  ונאה  דורש  נאה  ראינו  עיננו  מול 
את  להכיל  כדי  מוקדמות  הכנות  צריך  ספק,  אין  אבל  לשאוף.  למה 
יופי  על  על  למוד,  של  שלמים  לילות  על  סיפרנו  לכן  המשמעות.  מלוא 
שכשהם  כדי  מטרה:  יש  הזה  הסיפור  ולכל  להם.  עדים  שהיינו  המידות 
לבבואה  לא   - למהות  לפנימיות,  כבוד  יחלקו  הם  לתורה,  כבוד  יתנו 
כשהם  כלל,  בו  נוגעים  אינם  הכבוד  מטחי  שכל  רואים  וכשהם  החיצונית. 
של  תמצית  היתה  זו  הרי  הכבוד,  מן  ובורח  נמלט  הוא  איך  בפועל  ראו 
משהו  אלא  תיאוריה,  לא  הם  שהדברים  הבינו  קבלו.  שהם  החינוך  כל 
תורה  בני  לעמול!  רק  צריך  אליו.  להגיע  שאפשר  משהו  להיות,  שאפשר 

אדיר. חיזוק  להם  היה  הזו  בנקודה  שבדיוק  לי,  אמרו  רבים 

של  המרקם  את  להכיר  צריך  המקום?  לתושבי  העיר,  לבני  המסר  ומהו 
לכאן. ועברו  שהתחזקו  רבות  משפחות  מתגוררות  בגייטסהד  התושבים. 

כך  יותר.  ולא  שנים  לעשר  לכאן  באים  הם  באברכים,  כשמדובר  גם 
הכולל  את  ייסד  הוא  המלחמה  באמצע  זצוק"ל.  דסלר  הגרא"א  מרן  קבע 
ורבניה. אירופה  מחכמי  כמה  יצאו  משם  גייטסהד,  כולל  שנקרא  המפורסם 

בעת  קודש".  "כלי  ליצירת  היוצר  בית  היתה  שנים,  באותן  גייטסהד, 
צו  היה  וזה  השונות,  בקהילות  רוחנית  בהנהגה  חמור  מחסור  היה  ההיא 
האברכים  של  גדול  חלק  אבל  השתנו.  הנסיבות  ד',  ברוך  היום  השעה. 
עיתים  וקובעים  לפרנסתם  שעושים  כאלה  פה  יש  במקביל  עוזבים.  עדיין 
אינו  כאן  השלד  בתים.  ובעלי  קודש  מכלי  בנויה  עצמה  הקהילה  לתורה. 
ללמוד  להתמסר  רק  מטרה,  וללא  תכלית  ללא  לשמה",  "מתורה  מורכב 
נושא  שהוא  המסר  את  מעביר  לכאן,  שליט"א  רבנו  של  בואו  התורה. 
זה?  את  לשמוע  יכולים  כאן  האנשים  מתי  לשמה!  תורה!  רק  אתר:  בכל 
תשס"ו( שלח  שב"ק  )מוסף  האומה"!   "בניני  אין  כאן  אליהו",  "יד  אין  כאן 

להערות והוספות על הנכתב בגליון נא לפנות למייל  okmail.com@0527680034או בפקס 0722164414 ולציין עבור מערכת כאיל תערוג
תערוג.  כאיל  להקיש  יש  בחיפוש  נוספות.  קופות  לחצן  באמצעות  הארץ  ברחבי  פלוס  נדרים  עמדות  מכל  לגליון  לתרום  ניתן 

שלוחה 198 לטל' 037630585  בחיוג  ביממה,  שעות  הממוחשבת 24  הטלפונית  המערכת  דרך  לתרום  ניתן  כמו"כ 
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 "המשל בכל אשר לו " )כד, ב(

 מבואר בבראשית רבא שהיה שליט ביצרו כמותו.
שליטתם העצומה של גדולי ישראל בנבכי הנפש פנימה, היא מן 
הנפלאות בעינינו. חוסנם הפנימי, הנגלה לעינינו בעת ניסיון, הוא 

 כה אדיר עד שדומים הם בעינינו למלאכים, ולא לבני אדם.
מרן הסטייפלר זצ"ל: כאשר הגיע רבי מעשה נורא מפורסם על 

יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל לגיל השידוכים, הוצעה לו נערה בת 
טובים. הבחור הצדיק רצה לבדוק האם קיימת התאמה בינו לבין 
המדוברת. וכיצד עשה זאת? כאשר נפגש עם הנערה, אמר לה: 
"אם תהיי מסוגלת להבין את האושר הגדול ביותר שהיה לי אי 

 חיי, הרי שאנו מתאימים להקים בית!"פעם ב
וכך סיפר לה: "לפני מספר שנים, כאשר הייתי ברוסיה, גייס 
הצבא את כל בני הנוער שלא מרצונם, והכריח את כולם לעבוד 

 שבעה ימים בשבוע, ללא כל אפשרות לשמור את השבת.
במשך כל התקופה הזו, נלחמתי בחירוף נפש למען השבת, 

פילו פעם אחת, וב"ה חלפו שבועות והתאמצתי לא לחללה א
רבים, וה' סייע בידי לשמור את כל השבתות. אך השטן לא ויתר 
לי, שבת אחת ניגשו אלי קבוצת חיילים והורו לי לעשות מעשה 
של חילול שבת, ניסיתי לשנות את הגזירה אך לא הצלחתי, 
והייתי אובד עצות. ראו החיילים את סירובי, ואיימו עלי שיכו 

 כל הכח אם לא אענה לדרישתם לחלל את השבת.אותי ב
אורו עיני, נגשתי אל החיילים  -כששמעתי את דבר האיום 

והצעתי להם עסקה: "הכו אותי כאוות נפשכם, ובתמורה לכך 
תתחייבו לי שלא תבקשו ממני לחלל את השבת". כאשר שמעו 
החיילים את הדברים, צחקו עלי והסכימו לעצתי. נעמדו בשורה, 

ת הנשק בידם, והורו לי לעבור ליד כל חייל, וכל אחד מהם אחזו א
יחבוט עם הרובה בראשי. וכך אני עובר מחייל לחייל, כשהחיילים 
מפליאים בי את מכותיהם בצורה אכזרית ומתעללים בי בצורה 

 נוראה.
ברוך ה', לאחר שסיימתי לעבור את כל שורת החיילים, הם עזבו 

 לל את אותה שבת".אותי לנפשי, ולא דרשו יותר שאח
המשיך רבי יעקב ישראל בדבריו: "כעת, ברצוני לומר דבר חשוב, 
למרות שגופי היה פצוע ופגוע מאד, וסבלי היה נורא, דעי לך 
שהתענגתי על כל מכה שקיבלתי כפי שלא התענגתי מימי, לא 
היה לי תענוג גדול יותר כמו באותם רגעים שקיבלתי את 

נחתה על ראשי אמרתי בליבי: המכות... עם כל מכה ומכה ש
'לכבוד השבת, לכבוד בורא עולם', ושמחתי עליה כמוצא שלל 

 רב".
כמובן שאשתו הצדקנית ע"ה, שהתרגשה עד עמקי נשמתה, 
התאימה מאד להקים אתו את ביתו, לאושרו של מרן הסטייפלר 

 )לקראת שבת( זצ"ל...
 

"ויישם לפני לאכל ויאמר לא אכל עד אם 
 ד, לג(דברתי דברי" )כ

פעם אחת באו שני מחותנים לדין תורה לפני המגיד מדובנא 
בעל אכסניה הוא, והזמין אליו את משפחת  -זי״ע. אבי החתן 

הכלה כדי לסכם את השידוך ביניהם. כאשר באו משפחת הכלה, 
נתן להם האכסנאי סעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וסכמו 

טען  -מזל טוב. אולם ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר ב
חייבים הם לי את דמי הסעודה אשר אכלו! שהרי  -אבי החתן 

בזמן הסעודה עדיין לא היינו מחותנים, ואם כן הסבו על שולחני 
 כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם לי דמי סעודתם...

מתורצת לי קושיה!  -כאשר אני שומע את טענתך  -אמר המגיד 
ואל, נתנו לפניו אוכל, אולם אליעזר כאשר בא אליעזר לבית בת

אינו אוכל, ואומר: ״לא אוכל עד אם דברתי דברי״, מדוע לא רצה 
וודאי ראה אליעזר  -סיים המגיד  -אליעזר לאכול תחילה? אלא 

מי הוא מחותנו, וחשש, כי אם יאכל קודם, ורק אחר כך יאמר את 
דברו, עלול המחותן לתבוע שישלם את מחיר סעודתו, שהרי 

 בשעת הסעודה עדיין לא היו מחותנים...
 

 "ואבא היום אל העין" )כד, מב(
"היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ" )רש"י(. 
מספרים על רב אחד שנסע יחד עם משפחתו לעיירה רחוקה 
בכדי לערוך שם את אירוסי בנם עם בתו של אחד מגבירי העיר. 

שתות משהו. באו בדברים בדרך התעייפו, נכנסו לפונדק לנוח ול
עם בעל הפונדק ובתוך השיחה שאלוהו אם הוא מכיר את 
העשיר פלוני מהעיירה. בעל הפונדק אמר שאכן מכיר הוא אותו 
ואמר עליו שהוא רמאי וגנב ואין תוכו כברו. כשיצאו מהפונדק, 
אמר הרב לבני ביתו: ״עכשיו אני מבין את הפסוק בפרשת חיי 

עין״, אומר רש״י מכאן שקפצה לו הדרך. שרה ״ואבוא היום אל ה
לכאורה קשה, מה צורך היה בקפיצת הדרך? וכי זמנו של אליעזר 
היה דוחק? ברם, אפשר לומר בדרך צחות אילו היה אליעזר הולך 
לאט, מן הסתם היה מתעייף והיה מתעכב בפונדקי דרכים והיה 
מדבר עם בעל הפונדק שהיה אומר לו שהוא מכיר את רבקה בת 

תואל, שיש לה אח שהוא רמאי וגנב גדול. ואז היה אליעזר חוזר ב
הביתה לאברהם אבינו בידיים ריקות. לכן היה צורך בקפיצת 

 הדרך, בכדי שלא יהיה סיפוק בידו להתעכב במקום כלשהו... 
 )עולמו של אבא(

 

 "מה' יצא הדבר" )כד, נ(
מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בן חלפתא: "בכמה ימים ברא 
הקב"ה את עולמו?" "אמר לה: "בשישה ימים... "אמרה לו: "מה 
הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו?" א"ל: "הקב"ה יושב ומזווג 
זיווגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של 
פלוני לפלוני". אמרה לו )בפליאה(: "וכי זאת היא אומנותו? אף 

ים וכמה שפחות יש לי, לשעה אני יכולה לעשות כן. כמה עבד
קלה אני יכולה לזווגן". א"ל: "אם קלה היא בעינייך, קשה היא 
לפני הקב"ה כקריעת ים סוף". מה עשתה? נטלה אלף עבדים 
ואלף שפחות, העמידה אותם שורות שורות ואמרה: "פלוני 
ינשא לפלונית ופלונית תינשא לפלוני" וזיווגה אותם בלילה 

, זה מוחו פצוע, זה עינו נשמטה וזה רגלו אחד. למחר באו אצלה
שבורה. אמרה להם: "מה קרה לכם?" זו אמרה "אינני רוצה 
אותו" וזה אמר "איני רוצה אותה". מיד שלחה להביא את רבי 
יוסי בן חלפתא. א"ל "אין אלוקים כאלוקיכם! אמת היא 
תורתכם, נאה ומשובחת. יפה אמרת!" א"ל: "לא כך אמרתי לך? 

 א בעינייך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף". אם קלה הי
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 "הנה רבקה לפניך קח ולך" )כד, נא(
אליעזר מספר ללבן ולבתואל על שליחותו ובסיום סיפורו הוא 
אומר: "הגידו לי החלטתכם" ולפלא, לבן ובתואל עונים לו 
תשובה, שלכאורה, אינה מתאימה לרשעים: "ויען לבן ובתואל 

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אישה לבן  מה' יצא הדבר גו'
 אדוניך כאשר דיבר ה'". 

לכאורה, צריך להבין כיצד במהירות כה רבה נתנו לבן ובתואל 
את רבקה בלי לבדוק על החתן המיועד? מנין להם שהוא, 
אליעזר, שלוחו של אברהם? וכי אותו רמאי נהפך בן רגע 

לות, מדוע שוב למאמין? ועוד, אם באמת היה מוכן לבן לתתה בק
חזר בו וניסה לעכבה "אולי תשב אתנו הנערה ימים או עשור" וכן 

 באומרו "נקרא לנערה ונשאלה את פיה"?
מתרץ ה"כתב סופר", דאף זה היה מתכסיסיו של לבן הארמי, 
שהרי טבעו של עולם כאשר באים לאדם להציע בפניו שידוך 

ואחר  לבתו, הריהו חוקר בתחילה בטיבו של הבחור ומשפחתו
מכן מתחיל הוא למנות את מעלותיה של בתו כדי לשבחה בעיני 
הבריות שיקפצו לקחתה. אך אם יתנהג האדם כשיבואו להציע 
בפניו שידוך לבתו ויאמר "הנה היא לפניכם קחו ולכו" ולא ידרוש 
בטיבו של החתן ומשפחתו כלום, הרי הדבר אומר דורשני 

מבתו זאת בכל  ומסתמא מקחו רע ועל כן מחפש הוא להפטר
 מחיר. 

כך חשב לבן בתחילה באומרו "הנה רבקה לפניך קח ולך". הוא 
סבר שבתשובתו זו ייסוג אליעזר מבקשתו ולא ירצה לקחתה, 
אך כשראה שאליעזר אכן מתכוון ברצינות לקחתה ואף לא 
להתמהמה, אז הוא מחפש אמתלאות כדי לעכבה. פתאום הוא 

אמרו נקרא לנערה ונשאלה "וי –נזכר שצריך לשאול את רבקה 
ומדוע קודם לא חשב לשאול? אלא שהיה בטוח  –את פיה" 

 שאליעזר ייסוג מבקשתו. 
מעשה נפלא על חתן שברגע האחרון ניצל מלשאת אשה 
ממשפחה שאינה טובה בזכות מצוה שקיים מובא בספר "ואין 

 למו מכשול":
מסופר על האדמו"ר רבי יהושע מבעלזא זצ"ל, שפעם נכנס אל 
חדרו יהודי אחד, שניכר על פניו עצב עמוק. כשפצה האיש את 
פיו וסח את אשר מעיק על ליבו, התברר הסיבה ליגונו. וכך סיפר 
האיש בקול רוטט מבכי: "בני יחידי אשר אהבתי התחבר 
לאנשים ריקים ופוחזים והושפע מדרכיהם הנלוזות. הוא יצא 

לשאת לתרבות רעה, התדרדר מדחי אל דחי ועתה מתכוון 
אישה נוכרייה. כה כעסתי כששמעתי זאת, עד אשר גירשתי 
אותו מעל פניי והוצאתי אותו מביתי. אך לאחר מעשה חשבתי 
לעצמי האם היה מן הראוי לעשות זאת או שמא היה עלי לנקוט 

 דרך אחרת. "
"לא היה זה נכון להרחיקו מהבית. שנה  –נענה הצדיק  –"אכן, " 

התחל לקרב את הבן אליך. השב את התנהגותך כלפיו ומעתה 
 אותו הביתה והשתדל להביא אותו אלי. "

שב האיש אל עירו ופנה לחפש את בנו. כשמצאו, לא האמין האב 
למראה עיניו. אותו בן שעזב את ביתו גאה והדור, היה עתה מסכן 
ואומלל, בגדיו הקרועים השתלשלו ברישול מעל גופו ומקום 

 מגורים לא היה לו. 
 

 כדברי הרבי ופנה אל בנו ואמר לו: "בוא הביתה. "עשה האב 
הבן הסכים ובבואו הביתה זכה ליחס נפלא. אביו האכילו והשקהו 
במיטב המאכלים והמשקאות ואף רכש בעבורו בגדים חדשים 
ונאים. כל אותה העת לא שוחח האב עם בנו מאומה על אודות 

יו נישואיו לאותה נוכרייה, והבן התענג על שהותו בבית אב
 והתאושש מהעוני והמחסור שהיו מנת חלקו בעת האחרונה. 

באחד הימים פנה האב אל בנו ואמר לו: "מתעתד אני לנסוע 
 לאדמו"ר מבעלזא. התחפוץ להצטרף אלי?"

הבן שהכיר טובה לאביו על כל מה שעשה עבורו, החליט לגרום 
לו קורת רוח והצטרף לנסיעה. במהלך הנסיעה שוחחו השניים 

ים רבים ובין היתר דיברו על אודות נישואיו של הבן. בזה על נושא
 –הרגע לבשו פני הבן ארשת של נחישות והוא אמר חד 

משמעית: "בעניין זה לא אשנה את דעתי ואיש בעולם לא יצליח 
 להשפיע עלי לשנות דעתי, וגם הרבי שלך לא יצליח בכך!!!"

את  שאל האב –"ומה בדבר בני משפחתה של אותה נוכרייה?" 
 "כיצד לא תחשוש מהם שמא רוצחים ושודדים הם?" –בנו 

"מדוע תחשוב כך, אנשים  –השיב הבן בביטול.  –"הו, אבא... " 
 הגונים הם!"

בהגיעם לבעלזא, נכנסו שניהם אצל הרבי והרבי פתח בשיחה 
 נלבבת עם אותו הבן עד שחש כי הבן רוחש לו אמון רב. 

מצוייצת כהלכתה, לבנה  קטן –לאחר מכן הגיש לו הרבי טלית 
כשלג, ואמר לו: "לבש אותה מתחת לבגדיך. אמור אתה להימצא 
בקרב הנוכרים וזהו מקום סכנה, והטלית הזו תהא לך לשמירה". 
הבן, שרחש אמון לרב ושמח כי הרבי כלל אינו מנסה להשפיע 

 קטן.  –עליו לבל יינשא לנוכרייה, הסכים ללבוש את הטלית 
האב ובנו מנסיעתם לבעלזא, הגיע מועד  זמן קצר לאחר ששבו

 נישואיו של הבן, בהילולא וחינגא כדרכם של הנוכרים. 
על פי עצת הרבי מבעלזא, השתתף בטקס גם האב היהודי. הוא 
ישב מן הצד ליד שולחן קטן שהוכן במיוחד עבורו ועקב בעיניו 
אחר הנוכרים המתהוללים בראש השולחן. ישב בנו החתן 

 ל כחבריו הגויים. והשתכר והתהול
כטוב ליבו ביין חש הבן בחום רב והסיר את בגדו העליון. למרות 

שרף בקרבו והציף אותו בחום. ניסה, איפוא,  –זאת יקד היין 
להשתחרר מעוד מלבוש ועוד מלבוש עד אשר ניגלה לעיני כל 

 טלית קטן בצבע לבן.  –הקהל בגד מוזר 
ן זהו בגד של מיד קרא אחד הנוכרים בתדהמה: "הביטו! ה

 יהודים! החתן לובש בגד של יהודים! החתן הוא יהודי!"
כשראו זאת שאר הנוכרים, בחמת זעם התנפלו עליו ואמרו לו: 

 "מדוע אמרת שאתה גוי? כיצד העזת?"
הם הרעימו בקולותיהם והפליאו בו מכותיהם. מכות קשות 
ומכאיבות ספג החתן ולבסוף גורש מהחתונה ונאלץ לנוס על 

כל עוד רוחו בו... אותו חתן יהודי נוכח לדעת כי אכן בני  נפשו
משפחתה אינם אלא חבורת רוצחים ושודדים. החבילה נפרדה 
והבן נעשה לבעל תשובה וחזר לצור מחצבתו. והכל בזכות 

 מצוות ציצית... 
הא לך כוחה של מצווה היכולה להציל אדם אף שירד לשאול 

, ובזכות מצווה אחת תחתית וכולם נואשו מהאפשרות להצילו
 –ניצל מנישואי תערובת המטמאים את האדם וצאצאיו לדורי 

 דורות. 
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 "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" )כג, ב(

כ"ף קטנה, שלא בכה אלא מעט  -כתב בעל הטורים: "ולבכתה 
 לפי שזקנה היתה".

ונראה להטעים טעם נוסף מדוע אברהם לא בכה אלא מעט, ע"פ 
ששלשה ימי האבל הראשונים הם לבכי, המובא בגמ' )מו"ק כז: ( 

ושבעת הימים הראשונים למספד. והנה כשמתה שרה היה 
אברהם עדיין בהר המוריה, ומאחר וזמן ההליכה מהר המוריה 
לבית אברהם היה ג' ימים )כפי שמצינו בהליכתו "ויהי ביום 
השלישי וירא את המקום"(, הרי שאברהם הגיע לביתו ממש 

 , ולפיכך לא בכה אלא מעט.בתום שלושת ימי הבכי
 )אבני שוהם(

ובאופן אחר נוכל לבאר את מיעוט בכייתו של אברהם אבינו: 
שהואיל והעקידה היתה ביום הכיפורים, כידוע, וההליכה לביתו 
ארכה ג' ימים, הרי שהגיע לביתו בערב חג הסוכות, וממילא 
נותרו לו אך כמה שעות להתאבל על שרה, שכן בחג אין 

 )ע"פ דבש וחלב( מתאבלים.
 

 "לספוד לשרה ולבכותה" )כג, ב(
וברש"י ד"ה "לספוד לשרה ולבכותה": "נסמכה מיתת שרה 
לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה 

 וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה".
שאל הגה"ק רבי שלמה קלוגר זי"ע: מדרש זה היה על רש"י 

ת שרה", ומה מקום יש לומר זאת על להביא על המלים: "ותמ
 המלים: "לספוד לשרה״?

אלא שהפשט הוא ההיפך מפשוטו. שרה לא נפטרה מהפחד 
שאולי ימות יצחק, אלא שרה שידעה כי אברהם הולך בצו 
הקב״ה לשחוט את בנם, חששה שלא יעמדו הבעל והבן בניסיון 
הכבד. כאשר בישרו לה כי אברהם ויצחק חוזרים ויצחק בריא 

 שלם, פרחה נשמתה כי חשבה שלא עמדו בניסיון.ו
שבח גדול זה באמונת שרה בקב״ה, היה גוף ההספד של אברהם 
כשהספיד את שרה אשתו ושיבח אותה על גודל אמונתה ועל 
שכל כך חרדה שלא עמדו בניסיון ולכן פרחה נשמתה. זאת 
הסיבה שרש"י מביא זאת על המילים: "לספוד לשרה", כי זה היה 

 הספד...גוף ה
 

 "ויקם אברהם מעל פני מתו" )כג, ג(
יש להבין מדוע לא כתוב 'מעל מתו' ומהו הדגש 'פני מתו', 
ואפשר לפרש ע"פ הגמרא )ע"ז כ:( כשמגיע זמנו של אדם למות 
בא מלאך המוות וזורק בפיו של האדם טיפה מרה, ועי"ז פניו של 
האדם מוריקות, ואיתא במדרש שבמערת המכפלה נקברו רק 

י שמת מיתת נשיקה, ולכן בא אברהם לבדוק אם שרה ג"כ מ
נפטרה במיתת נשיקה או ע"י מלאך המוות, ואחרי שראה שאין 

פניה מוריקות כי לא מתה ע"י 
מלאך המוות, וא"כ מתה 
מיתת נשיקה, יכולה היא 
להיקבר במערת המכפלה, 

  וזהו 'פני מתו'.
  )רבי יונתן אייבשיץ(               

ן החתי את אברהם באזני בני חת "ויען עפרו
לכל באי שער עירו לאמר לא אדני שמעני 
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה 

 יא(-לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך" )כג, י
צריך להבין, דלכאורה המילה "לא" נראית כשפת יתר וצריך 

 להבין מה באה לומר?!
אסאד זצ"ל, בעל שו"ת "יהודה יעלה": חז"ל  מסביר המהר"י

"נבהל להון  -אומרים )בראשית רבה, פרשת נח, פ"ז( על עפרון 
איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו" )משלי כח, כב(. הוא היה 
נתון במערכת לחצים פנימית אדירה, כי מצד אחד הוא ניצב 

כסף, בפני כל בני עמו, וזה לא נראה יפה שיתחיל להתעקש על ה
והיה צריך לומר שהשדה ניתן במתנה, אבל הוא לא היה מסוגל 

 לכך, כי הוא כן מעוניין בכסף... מה עשה עפרון 'החכם'?!
עפרון רמז לאברהם אבינו: "לא אדוני שמעני" כלומר, אל תשמע 
למה שאני אומר ומה אני אומר: "השדה אשר נתתי לך והמערה 

מי נתתיה לך", מפני אשר בו לך נתתיה" כי רק "לעיני בני ע
שכולם עומדים פה, אך לאחר מכן, כשהם יפנו לדרכם, נשב 

 "ביני ובינך" בארבע עיניים, על הסכום... -בינינו 
 )להתעדן באהבתך(

 

 "וישקול אברהם לעפרון את הכסף" )כג, טז(
וברש"י הק' כתב עפרן חסר ו' ע"כ. ויש לומר שהפסיד עפרון ו' 

רהם 'ארבע מאות' כי כאשר מאות שקל כסף ע"י שאמר לאב
אבימלך החזיר את שרה לאברהם נתן לו אלף כסף כפיצוי כספי 
שלקח בטעות את שרה, ואברהם הצדיק לא רצה ליהנות מכספו 
של רשע, ולכן החליט אז שכשיצטרך לקנות קבר לשרה 
ישתמש בכסף זה, ואילו לא היה אומר עפרון שייתן לו ד' מאות 

ו אלף שקלים שקבל מאבימלך, אך שקל כסף היה אברהם נותן ל
ע"י שאמר עפרון ארבע מאות הפסיד שש מאות , וזה נרמז 

 )הגר"א( בדברי רש"י 'עפרן חסר ו' שהפסיד הו' מאות.
 

 "ויקם שדה עפרון אשר במכפלה" )כג, יז(
אמרו רז"ל בסוטה דף י"ג שגם ראשו של עשו נקבר במערת 

יקם ש'דה ע'פרון המכפלה. ויש לרמז זה בכתוב שלפנינו, כי ו'
ראשי תיבות עשו. ונרמז הדבר בראשי תיבות דייקא, ללמד שרק 

 )אגרא דכלה( ראשו נקבר שם.
 

 "ארבע מאות שקל עובר לסוחר" )כג, טז(
שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין שנאמר עובר לסוחר 

 . )רש"י(שמתקבלים בשקל בכל מקום
מה היה העניין שנתן אברהם 
את המטבעות דווקא באופן 

 של "עובר לסוחר"?
הסביר זאת הגה"ק רבי 
יהונתן אייבשיץ זי"ע באופן 
נפלא: דהנה ידוע שאברהם 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -זצוק"ל רוזנבוים 
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את הכסף "עובר  אבינו קיים את כל התורה כולה, וגם כאן בנתנו
לסוחר", היה זה משום שרצה לנהוג לפי ההלכה. וזאת משום 
שלפי ההלכה אסור לתת לנכרי מטילי כסף וזהב מחשש 
שיתיכם ויעשה מהם פסל ומסכה, לעומת זאת מותר לתת לנכרי 
מטבעות של כסף וזהב, כיון שהמטבע הוא עובר לסוחר, וערכו 

נכרי לא יתיכנו, רב מערך משקל המתכת שבו, ויש להניח שה
שלא לצאת מכך בהפסד. ולכן אברהם אבינו שקיים את כל 
התורה כולה, נהג גם הפעם לפי ההלכה הפסוקה ונתן לעפרון 
החיתי "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר", שקלי ממון 

 הנסחרים בשוק...
 

 "וה' ברך את אברהם בכל" )כד, א(
 דרשו חז"ל בת היתה לאברהם ובכל שמה. 

והקשו התוספות דאם כן למה היה לאברהם לשלוח שליח לחרן 
למצוא זיווג ליצחק, הלא למאן דאמר שבן נח מותר באחותו היה 

 יכול להשיא את בתו ליצחק. 
ומתרצים שקטנה היתה ולא רצה להשיאה כשהיא קטנה, כמו 
שאמרו בגמרא 'אסור לאדם לקדש את בתו קטנה עד שתגדל 

  ותאמר בפלוני אני רוצה'.
מקשים העולם, הרי לפי מה שכתב רש"י בפרשת תולדות גם 
רבקה קטנה היתה, שהייתה אז בת ג'. ואפשר לתרץ שאצל 'בכל' 
בתו של אברהם היה אברהם מקבל הקידושין כמו בקידושי 
קטנה, ואז היתה מקודשת מדין תורה, ואם תגדל ולא תרצה בו 

(, אבל לא תוכל לעשות דבר )כי גירושין תלויים בדעת הבעל
רבקה היתה יתומה מאב, ואחיה ואמה קיבלו קידושין עבורה, וזה 
קידושין רק מדרבנן, והיא יכולה אחר כך למאן ולומר שאינה 

 חפצה בו, לכן אין בה האיסור לקדשה כשהיא קטנה.)טעם מן( 
 

"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל 
 הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו" )כד, כ(

ריזות יתירה ומהירות: "וירץ העבד", "ותמהר ותורד העניין מלא ז
כדה", "ותמהר ותער כדה ותרץ עוד אל הבאר". לשם מה נצרכו 

 הזריזויות הללו?
אלא שאליעזר הגיע אל המקום ההוא "לעת ערב, לעת צאת 
השואבות" )פס' יא(, ואז התפלל "הקרה נא לפני היום", וממילא 

שקע החמה, ועל כן היה לא נותר זמן רב עד ש"היום" יפנה ות
צורך להזדרז, למהר ולרוץ כדי שהדבר יהיה ברור שרבקה היא 

  המיועדת, בטרם תשקע השמש...
 )הרב מבריסק(

 

 "ותשאב לכל גמליו" )כד, כ(
וקשה מדוע עכשיו לא עלו המים לקראתה כבתחילה, ויש לומר 
כי בפעם הראשונה שהיה בדעתה לשתות לעצמה, עלו המים 

בל אח"כ שהיה כוונתה לגמול חסד עם אליעזר שלא תטרח, א
ואנשיו וגמליו, חשוב להקב"ה שיעשה האדם בעצמו פעולה 

 מעשית ולא ע"י נס כי הטירחא למצווה חשובה בעיני ה'.
 )קדושת לוי(

         ויבא אל האיש"  ..."וירץ לבן אל האיש
 ל(-)כד, כט

יש לומר יש להבין מדוע בתחילה רץ לבן ואח"כ בא מבלי לרוץ, ו
לפי השיטה שאמרו חז"ל על הפסוק 'וה' ברך את אברהם בכל' 
שהייתה לו בת ובכל שמה, ולבן חשב שרוצים לקחתו לחתן לבת 
הזאת, ולכן רץ, ואח"כ כשראה הצמידים על ידי רבקה הבין 

 שרוצים את אחותו ליצחק ולא אותו, ואז כבר הלך במתינות.
 )משך חכמה(

 

ברהם אשר הנחני "ואברך את ה' אלקי אדני א
 בדרך אמת" )כד, מח(

מה עניין "הנחני בדרך אמת" לכל השתלשלות העניינים עם 
רבקה? אומרים העולם: אי אפשר לשידוך בלא שקרים, וכאשר 
אליעזר הצליח בשידוך בלי להוציא מפיו אפילו שקר אחד, ועוד 
עם מחותן כלבן, הרי זה דבר נדיר, ויש צורך מיוחד להודות עליו 

 ה על "אשר הנחני בדרך אמת"...לקב"
 

 "ויאמרו מה' יצא הדבר" )כד, נ(
לא משום  ,אמרו בדרך מליצה שמה שאמרו שמה' יצא הדבר

לא שהם מאמינים בהשגחה פרטית, אלא רצו לבטח את עצמם 
לתת לאליעזר דמי שדכנות כי הוא לא פעל כלום, אלא הכל הוא 

 וממילא לא ישלמו לו שכר השדכנות. ,ת"ישמאת ה
 

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא 
 עיניו וירא והנה גמלים באים" )כד, סג(

הסבר חריף )וכל כך אמיתי...( אמר פעם המגיד הירושלמי 
הגה״צ רבי מרדכי דרוק זי״ע לבני שיחו באחד הדרשות 
המלהיבות שנשא: רצונכם לראות ולהבין מהו הפירוש "אדם 

סוק הנ״ל כתוב שיצחק יוצא רואה את מה שהוא"! בואו וראו: בפ
לשדה ומרחוק מגיעה רבקה רכובה על גמל ונערותיה עמה, 

יצחק שהיה באמת קדוש  -"וישא עיניו וירא והנה גמלים באים" 
 ופרוש ראה בעיניו 'גמלים באים' ותו לא!

אך בואו ונדלג לרגע ל'פרשת וישלח' שם מסופר שיעקב הכין 
עזים,  -אותו רשע  לעשיו דורון שלם בשביל לשבר את עיני

רחלים, גמלים, פרות, פרים וכו', ולאחר מכן בסוף, שם את 
הנשים והילדים. ומה כתוב שם: "וישא עשו את עיניו וירא את 
הנשים והילדים"... מכל המשלחת הכבודה הזאת של בעלי 
החיים צדה את עינו רק את 'הנשים והילדים', יודעים אתם למה? 

תוכו הוא שקוץ ומשוקץ טמא ונבזה כי זה עשו!!! ועשו שבתוך 
אז כשהוא מביט הוא רואה מבין כל מאות בעלי החיים רק את 

 כי זה הוא!... -'הנשים' 
אבל יצחק שהוא עצמו קדוש בצורה אמיתית רואה רק 'גמלים 

הגם שהיו רכובים עליהם רבקה ונערותיה. לומר לך: באים', 
את מה שהוא חושק  -"אדם רואה את מה שהוא בפנימיותו 

 )פנינים( לראות"!...
 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com


  חיי שרהפרשת   254' גיליון מס

 חמישית שנה "חתשע

  מרתהאשה  לע"נ

˙È„Â‰È ר בת 'ÌÁ	Ó ÒÈ	‡Ó ה"ע 

 ג"תשע חשוון מר' כ ע"נלב

 תנצב"ה

     עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''שהוחלףשהוחלףשהוחלףשהוחלף    הביתהביתהביתהבית    שערשערשערשער''''''''

 .בימים האחרונים שינו את דלת כניסת הבית של רבינו שליט"א

תלפיות הגדול, -הדלת של הכניסה החיצונית, שעמדה זה למעלה משלושים שנה, ושימשה בנאמנות את רבבות הבאים בשערי תל

וראתה אין ספור מופתים ועובדות מבאי הבית, כבר לא עמדה בעומס הקהל הרב שצובא על דלתות הבית, והוחלפה בדלת חדשה 

 .וחזקה יותר

בספר 'בית אמי': היה זה ביום קייצי אחד בו לא חשה הרבנית ע"ה בטוב, מובא  פתח הכניסה לבית רבינו סיפור מעניין מסתתר סביב

ולבה הלם בחוזקה, וחולשה נוראה אפפה אותה עד כי לא יכלה לקום מהמיטה. היא הובהלה לבית חולים, שם נערכו לה בדיקות 

הן מפני  –היה שבבית לא תוכל לנוח מקיפות, ונמצא שהיא שרויה באפיסת כוחות, ועליה לגזור על עצמה מנוחה מוחלטת. ברור 

אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את אצלנו אין סוגרים את '''''''': הנשים הרבות הממלאות אותו כל שעות היום, והן מפני שאינה מסוגלת לסרב לאיש, וכפי שהיתה אומרת

 .שום כך אושפזה בבית החולים לשם מנוחה    """"הדלתהדלתהדלתהדלת

א עצר בעדה: "אסור לך ללכת, את חייבת לנוח!" כעבור יומיים חשה הרבנית כי נחה דיה, והיא בקשה לשוב הביתה, אולם הרופ

 ."הרבנית התעקשה: "כשאני בבית בעלי לומד יותר טוב, תורתו של בעלי חשובה יותר, ואני חוזרת הביתה

 –הרבנית שבה הביתה, ורבינו נטל על עצמו לשמור על מנוחתה. הוא הביא את הכיסא ואת הסטנדר סמוך לכניסה לבית וכפי שצפה 

'מפטירין  –אף אשה לא העזה לעבור את הסף כשהרב יושב שם ולומד. אבל ההסדר נמשך רק יום אחד. למחרת הגיע הרופא, והנה 

ם ממלאות את הבית כמימים ימימה! הוא ניגש לרבינו ודרש מפיו מדוע הוזנחה השמירה על כדאתמול'... מה שהיה הוא שיהיה. נשי

 .מנוחתה של הרבנית

רבינו השיב לו: "אמנם הבטחתי לשמור על מנוחתה, וקיימתי זאת, אך נוכחתי לדעת כי היא נעשית חולה מכך שהנשים מנועות מלבוא 

ואכן, היא  –טורד את שלוותה. הבנתי כי למען בריאותה חובה לפתוח את הדלת  אליה, הן דופקות ומוצאות את הדלת סגורה, והדבר

 ..."הולכת ומבריאה

 קביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכהקביעת מזוזה עם ברכה

והנה, כשהחליפו את הדלת שינו גם את משקוף הפתח והורידו את המזוזה, ואז עלתה שאלה האם כשקובעים מזוזה בשנית על 

כותב רבינו כי 'המרחיב את הפתח ומוריד  )סימן רפ"ט סק"ו בשער הציון( רו על מזוזההמשקוף החדש יש לקבוע עם ברכה או לא, כי בספ

המזוזות וחוזר וקובען נראה דאין צריך לחזור ולברך אפילו הרחיב יותר מטפח, כיון שהוא אותו הפתח', ולכאורה כאן לא הרחיבו את 

 .יש לקבוע שוב בברכה הפתח אלא רק החליפו את המשקוף בסוג אחר חזק יותר, ויש להסתפק אם

ורבינו הגיע לפתח,  (ראה שער הציון שם אות ט"ז שאין להחליף מזוזה באחרת אלא א"כ יותר מהודרת)קנו מזוזה חדשה, מהודרת יותר  -ולמעשה 

ובשעריך' וקבע את המזוזה מימין הכניסה, ובירך אקב"ו לקבוע מזוזה. ושמח מאוד שנזדמן לו לקיים מצוה חשובה זו של מזוזות ביתך 

 .שלא הרבה מזדמן לקיים מצוה זו בביתו ,כפשוטו
 

ם ו של ת  ב ש ת  כ ר ב ף        ב ו ט ש ד ול ג ק  ח  יצ

  על הפרשה �
 ), ט(כג " לי יתננה מלא בכסף' וגו המכפלה מערת את לי ויתן"

  השדה עפרון ש"מ וגם, מתנה לשון שהוא יתננה ומהו לי ימכרנה ל"דהול ע"יל
 , נתתי פעמים הרבה כ"כ כפל למה נתתיה עמי בני לעיני' וגו והמערה לך נתתי

  עירו שער באי לכל חת בני לעיני עמי בני לעיני הפרשה בכל הזכיר למה וגם
  דבר דינא משום השכנים כ"אח יערערו לו ימכרנה שאם חשש א"דא ל"וי. פ"כ

  המעות צריך המוכר אם מ"ה מ"דב דינא משום בה לית דלקבורה ג"ואע[ מצרא
 יתיירא שלא רק מ"דב דינא משום בו אין מתנה ל"דקי מתנה לו שיתן בקש ולכן ]א"ח הערת. הלוקח על נאמר ולא לקבורה

 מתנה בתורת רק הכסף עבור לא אותה לי שיתן רק המחיר כל לו שאתן כלומר לי יתננה מלא בכסף ל"א הכסף יקבל שלא
 נמצאים שכולם לך' נתתי עמי בני לעיני מ"דב דינא משום חושש שאתה מה אך מתנה בתורת לתת שמסכים השיב ועפרון
 וידבר כדבריו אברהם עשה ולכן במכירה יותר שרצונו בזה ורמז מ"דב דינא משום כ"אח לערער יוכלו ולא מעשה בשעת

  .)ד"בהעמ מזה קצת מ"שו( כ"אח מערער יהא שלא כדי חת בני באזני' וגו וישקול' וגו הארץ עם באזני עפרון אל
 

 ), יא(כג "לך נתתיה עמי בני לעיני"

 לי חייב שאתה מה לי תן ל"א סעודתו בתוך לחברו תפס' א ח"ה ג"פ סנהדרין' בירו' דאמרי ל"וי. כן אמר צורך לאיזה ע"יל
' דר' לקמי אתא סעודתך לערב שלא אלא אמרתי לא ל"א סהדין לי אית ל"א כלום לך חייב איני ל"א דקמון בתר אין ל"א

 עפרון כונת גם' הי שזה ל"וי הרבים בפני הסעודה באמצע שערוריה לעשות רצה שלא טענה שזה ומבואר' כו' פטרי אמי
 .כן ואמר הרבים בפני שהתבייש אלא למתנה כונתו היתה שלא לטעון כ"אח שיוכל

 (טעמא דקרא) 
 



 

  מרן שר התורה שליט"א  עורו של רבינושי
   בליל שבת פרשת וירא  ט"ו חשון תשע"חכפי שמסר בבית הכנסת "לדרמן" 

  שנים לפטירת דודו הגדול מרן בעל החזון איש זצוק"ל במלאת ס"ד
  

  "הבית למזוזת המזוזה בין חציצה דהוי וכדומה בקלף המזוזה לכרוך לאסור ת"בפ שהובא א"הגר בדעתבענין: "
  

·˙Î Ù‰"˙ ÈÒ 'Ù¯"Ë ˜Ò"· Ì˘· ¯‚‰"‡ Ê"Ï ‡Ï˘ ÍÂ¯ÎÈ ‰ÊÂÊÓ‰ ÛÏ˜· ‰ÓÂ„ÎÂ ‡Ï˘ ‡‰È ıˆÂÁ ÔÈ· ‰ÊÂÊÓ‰ 
˙ÊÂÊÓÏ ˙È·‰ Ú"Î ,‰˘˜Â Ô	˙„ ÌÈÏÎ· ËÙ"Ê Ó"Ê ˙È· ‰ÊÂÊÓ‰ ,Â˘¯ÈÙÂ ÌÈ	Â˘‡¯‰ ‰	˜ ÔÈÁÈ	Ó˘ Â· ‰ÊÂÊÓ‰ ]ÚÂ"È 

··"Ó ˜"· ‡ '¯˘Ù‡ ‡˙·Â‚· ‡È	˜„ ,ÈÙÂ '‰ÓÎ ÌÈ	Â˘‡¯ Ô˙Â	˘ ‰ÊÂÊÓ‰ ÂÎÂ˙· ,Â‰ÈÓ ¯˘Ù‡ ¯‚‰„"‡ ‡Ï ÈÙ 'ÔÎ .[‡˙ÙÒÂ˙·Â 
ÌÈÏÎ„ Ù"Ê ]‡·Â‰ ÒÂ˙· '˙ÂÁ	Ó· Ï"‚ ‡ ['˙¯ÙÂÙ˘ ‰Î˙Á˘ Ô˙	Â ‰· ˙‡ ‰ÊÂÊÓ‰ Á‡Â"Î ‰	˙	 Ï˙ÂÎ· Ú‡"Ù ‡Ï˘ 
Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰‡ÓË ,‰	˙	 Ï˙ÂÎ· Á‡Â"Î Ú·˜ ‰· ˙‡ ‰ÊÂÊÓ‰ Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰‡ÓË ‡Ï˘ Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰¯Â‰Ë ,
‰Ú·˜ ÈÙ‡ 'Í¯„Î ‰˙Ï·˜ ‰¯Â‰Ë ,ÔÈ‡Â ¯ÓÂÏ Ì‡„ Ú·Â˜ ¯ÙÂÙ˘‰˙ È	ÙÏ ‰ÊÂÊÓ‰ Â‰"Ï ‡È‰ ‰ÓˆÚ Á˙Ù‰ ÈÎ‰ÏÂ 
‰	È‡ ‰ˆÈˆÁ ,‡‰„ ‡˙ÙÒÂ˙· ¯‡Â·Ó ‡È„‰Ï ‰ÏÈÁ˙·„ Ô˙Â	 ‰ÊÂÊÓ‰ Á‡Â"Î Ú·Â˜ ˙¯ÙÂÙ˘‰ ,ÔÎÂ ˙ÎÒÓ· ‰ÊÂÊÓ 

Ù"· ˜˜Á Ï˜Ó· ‰	˙	Â ‰ÏÂÒÙ Â˘¯ÈÙ ‰ÓÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ÌÚË‰„ ÌÂ˘Ó Ï˜Ó‰˘ Â	È‡ ÚÂ·˜ ÚÓ˘Ó ÂÏÈ‡„ È‰ 'ÚÂ·˜ ÈÂ‰ 
È	‰Ó ,È˙ÚÓ˘Â ÈÙÓ Ô¯Ó ÂÊÁ‰"‡ ˆÊ"Ï Â	È‡˘ ÔÈÓ‡Ó ‡ˆÈ˘ ¯·„‰ ÈÙÓ ¯‚‰"‡ Ê"Ï ,ÈÚÂ 'ÌÈÏÎ ÈÙ"Ê ËÓ"Ê Ï˜Ó ˘È˘ 

Â· ˙È· ÏÂ·˜ ‰ÊÂÊÓ ˙ÈÏ‚¯ÓÂ ÈÙÂ '¯‚‰"‡ Â¯Â‡È·· ÏÚ ‡˙ÙÒÂ˙‰ )·"Ó ÙÒ"Ê (È„Î ·Â	‚Ï ˙ÂÈÏ‚¯Ó‰ ÔÓ ÒÎÓ‰ ‰˘ÂÚ ÔÎ 
¯ÓÂ‡Â ‡Â‰˘ ÍÈÏÂÓ ˙ÂÊÂÊÓ ‰ÎÂ˙·Â ÂÓË‰	 ˙ÂÈÏ‚¯Ó‰ ÎÚ"Ï ,Ó˘ÓÚ ‚"Î ‰È‰˘ ÔÎ¯„ ÍÈÏÂ‰Ï ˙ÂÊÂÊÓ‰ ÍÂ˙· Ï˜Ó .

ˆÂ"Ï ÂÈ‰˘ ÔÈ¯·ÁÓ Â˙Â‡ ˙È·· ÂÈ‰˘ ÔÈ‡· Ï‡„"‰ Â‰"Ï ‰‡Ï˙ Ï˜Ó· ‰ÏÂÒÙ„ ‡È	˙„Î ˙ÎÒÓ· ‰ÊÂÊÓ ,‡ÏÂ ¯·˙ÒÓ 
ÂÈ‰˘ ÔÈ˘ÂÚ ˜¯ ¯ÎÊ ‰ÊÂÊÓÏ ÂÓÎ Ï˘ ˙È· Ê·	ÂÓ ,ÚÓ˘Ó„ ˜¯„ ˙È· Ê·	ÂÓ ÂÈ‰ ÔÈ˘ÂÚ ¯ÎÊ ,Í‡ ÈÏÂ‡ ¯‚‰"‡ ˘¯ÙÓ 
Ï˜Ó„ ˙¯ÙÂÙ˘Â ÔÂÈÎ ‡Â‰„ ÔÈÓ ıÚ ÏË· È·‚Ï Á˙Ù‰ ‡ÏÂ ÈÂ‰ ˜ÒÙ‰ ,Ï·‡ ÛÏ˜ Â	È‡˘ ÔÈÓ Ï˘ ˙Ï„‰ ÈÂ‰ ‰ˆÈˆÁ ,Í‡ 
˙È·· ‰ÊÂÊÓ‰ ÌÈÏÎ„ ËÙ"Ê ÚÓ˘Ó ÈÏÎ·„ ¯ÂÚ È¯ÈÈÓ ,‡Ó˘Â Ì˙‰ Â	È‡ ˙	˙È	 ‡Ï‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰	È‡Â ˙ˆˆÂÁ ÔÈ· 

‰ÊÂÊÓ‰ Ï˙ÂÎÏ ,Ï·‡ ‡Ï ÚÓ˘Ó Ì˘ ÔÎ Ú"˘ ,·Ó¯·Â"Ì ÚÓ˘Ó Ì˘ ‡Â‰˘ Ï˘ ıÚ ˆÂ"Ú. 

 הדף עלי   
"Ú"Ó ‡Ï˘ È	ËÓ˘˙ ˙ÈÚÈ·˘"   
 שלא מנת על' בגמ ומסיק משמטת שביעית שביעית תשמטני שלא מ"ע לחברו האומר שמואל אמר יהודה רב ואמר ב"ע' ג דף מכות

 דהטעם )י"ה שמיטה' מהל ט"פ( ם"הרמב וכתב, משמטתו שביעית שביעית תשמטני שלא מ"ע משמטתו שביעית אין בשביעית תשמטני

 תורה חייבתו שלא בממון עצמו חייב זה ונמצא קיים שבממון תנאי שכל משמטתו שביעית אין בשביעית תשמטני שלא מ"ע דבאומר

 מכות י"בקה ה"זללה ר"אאמו והקשה שביעית אחר חדשה התחייבות ל"דהו ם"הרמב' דד נקטו האחרונים רוב והנה. ל"עכ חייב שהוא

 שאין שנים' לי כהלוה ל"והו שביעית אחר זמנה הוי זו דהתחייבות האחרונים בשם' ותי שביעית תשמט גופא זו דהתחייבות' ג' סי

' יהי שמיטה אחר פעם שבכל השמיטות כל על התחייב כאילו ל"דהו ל"וי תשמט' השני השביעית מ"דמ וקשה משמטת שביעית

 ההלואה ובטל התנאי נתקיים לא כ"א היורשים יתחייבו לא דאם ל"וי שיתחייב מי כאן אין הלוה מת אם כ"דא וקשה חדשה התחייבות

)עוד ש"ועי ונמצא ה"ד ל"ביה י"ה ויובל שמיטה' מהל ט"פ אמונה דרך(                                 . משמט אין וגזל גזל המעות ל"והו מעיקרא

È	È	ÚÓ ‰˘¯Ù‰  
˘È ˙Ú„Ï ÏÚ ‰Ó ¯˙ÂÂÏ  

 מה על היא השאלה. "אומרת הרבנית היתה", מושלם חתן אין"
  ".חיצוני פגם על או מהותי דבר על - מוותרים

 והיא, לפרקו הגיע בנה - להרבנית פנתה לארץ חוץ תושבת אשה
 תלמידי מגדולי אחד של לבתו אותו תציע שהרבנית מבקשת
 בבחורה היה מדובר. רבינו עם בידידות שהיה, ברק שבבני החכמים
 שכיח היה שלא דבר, בפועל בהוראה שימשה שכבר מאוד מוכשרת

  .שנים באותן
 מצוינת בחורה, שמים וירא מתמיד בחור - מצוין נשמע היה הכל

 בעיה' להוציא, שפיר נשמע הכל כלכלית מבחינה גם. מידות ובעלת
 להציעו מתבקשת והרבנית, בולט מוםמ סובל הבחור': קטנה

  ...דופי ללא לבחורה
 בה הפצירה האשה אולם, זו שידוך בהצעת לטפל חששה הרבנית

. ההצעה את והציעה נגשה והיא, לסרב יכלה שלא עד ושוב שוב
', ומעלה משכמה' באמת שהיתה, הבחורה: מןייא הבלתי אירע כאן

 את ונתנה, פנימי חיסרון פני על חיצוני פגם מעדיפה היא כי הגיבה
 מצדיקי אחד הוא בחור אותו וכיום, הוקם הבית! לשידוך הסכמתה

  .לקחו לשומעי ומוסר דעת תורה ומורה, בתורה גדול, הדור
!" יום מדי שידוכים וכמה כמה גומרת יאנ זה מעשה באמצעות"

  .אומרת הרבנית היתה
 חסרונות עקב גמר יידל מגיע שאינו שידוך על שומעת כשהיתה
 הסיפור את מספרת הרבנית היתה, בבחור הקיימים חיצוניים

   שהסכימה בחורה אותה האם -  וראו חשבון בואו: ומסיימת האמור
  

 על ויתרה היא? הפסידה או הרוויחה ל"הנ הבחור עם להתחתן
 אחת לשכ מה תמורתו וקיבלה, בלבד חיצוני באמת שהוא חיסרון
 חבר אשת היא! אמיתי וצדיק גדול אדם - לעצמה מאחלת

  ?"בה מקנא אינו כיום ומי, מאד הרבה וקיבלה מעט שהקריבה
"ÏÊÓ  -·ÂË !ÏÊÓ-·ÂË"!  

. גדולה זכות הרבנית ראתה חדשים בתים של בהקמתם בעיסוק
. שידוכים בענייני להתעסק אהב איש החזון כי מספרת היתה היא

 רעיון בדעתו שעולה אימת כל כי, רבינו על גם סיפרה הרבנית
, יהודי בית בהקמת חלק לו שיהיה כדי להציע ממהר הוא, לשידוך
  ".„ÓÏ ÊÚÂ·Ó	ÂÊÈ¯Ê ÌÈÎÂ„È˘· Â˙": באומרו
 פנה מיד אולם', כולל'ב מלימודו רבינו שב פעם: הרבנית סיפרה
 שידוך בענין תשובה למסור מועדות פניו כי לי אמר הוא. לצאת
 כך אחר קרו וינוח מעט שיאכל ממנו כשביקשתי. שהציע מסוים

  !"ÊÎ˘ ÔÈ‡ ÌÈÁÂ„ .ÈÏÚ ˙‡ˆÏ Ì˘Ï „ÈÓ ÂÈ˘ÎÚ‰ „·¯": לי השיב, ילך
  :שידוכים' סגירת'ב לסייע לה עמדה הרבנית של תבונתה

: זהה הסיפור כלל ובדרך, בחורות אלי מגיעות לפעם מפעם"
 יכולה אינה אבל, רבות פעמים נפגשה שכבר לי מספרת הבחורה
 והיא?' טוב ולומד שמים ירא הבחור: 'אותה שואלת אני... להחליט

 אין כי מבחינה כשאני. חכם ותלמיד שמים ירא הוא, אכן כי עונה
 אני, בעדה מעכבים חששותיה ורק, השידוך את לסיים שלא סיבה

: בצהלה קוראת אני מיד... מסתדר הכל הזמן במשך כי לה מסבירה
 נותנת היא, כלה אותה עשיתי שכבר אחר, וכך!' טוב-מזל! טוב-מזל'

  (בית אמי)        "...ובשלווה ברוגע השידוך את לסגור התהסכמ את
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