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 (מד, יח)ויגש אליו יהודה 
המפרשים עומדים על כך שיהודה הקדים לומר שלא יחר אפו של יוסף קודם דבריו, 

רה וסיפור השלשלות הדברים, ומה וכשמתבוננים בכל אריכות דבריו לא מוצאים אלא חז
 צה יהודה בכל דבריו?ר

והנה לכשנתבונן במצבו של יהודה באותו הזמן, נראה שהיה במצב קשה עד למאוד, שהרי 
נער בעולם הזה ובעולם הבא, וכפי הנראה להם, הרי כעת נתפס בנימין, והם הוא ערב את ה

 בעצמם התחייבו שמי שיתפס אצלו הגביע, שוב ימות. והאיך יוושעו מצרה זו. 
, שיהודה לימדנו כאן יסוד גדול לכל מי שנמצא בצר ובמצוק, במצב ב'שפת אמת'מבאר בזה 

וא, להעמיק בהכרתו ולברר בנפשו שבכל של "הסתרת פנים". שהעצה היחידה במצב כזה, ה
מצב, חמור כמה שיהיה, יש את רצון השי"ת, ממש בכל מה שקורה בכל רגע ורגע. וכל הצער 
הוא רק חיצוני, אבל בפנימיות מוסתר הטוב, ועל ידי זה יצא מיגון ואנחה לפדות ולרווח 

 והצלה.
 כל והשם 'יהודה' מרמז על 'הודאה', ודבר זה נרמז כאן בפסוק, שהנה, יהודה הוא מלשון

 שיודעין וגדול, קטן דבר כל על ת"להשי שמודין שם על 'יהודים' ולכן נקראו מישראל, איש
. ליגש ולהתפלל על כל מצב שהוא יכולין ז"ורק ע"י שמודים על כל דבר, עי'. ית ממנו שהכל
על אף ההסתר פנים,  דהיינו בבחינת הודאה להשי"ת – 'יהודה' .ת"להשי -אליו'  'ויגש וזהו

ומה אמר ומה ביקש? הוא לא חידש כלום! הוא רק חזר על כל השתשלות העניינים, אבל 
בהכרה גמורה שהכל לטובה ולברכה ולקבל את רצון השי"ת בשמחה. ואז אכן זכה ל'ולא 

 יכול להתאפק יוסף' שנתגלה כל ההסתר וראו את הטוב בגילוי השלם.
 בחצרות ה' בבית "שתוליםלבאר בפסוק בתהילים (צב, יד)  על פי יסוד זה של השפ"א אפשר

. דהנה ידוע ששם הוי"ה מורה על רחמים, ושם אלוקים מורה על דינים. יפריחו" אלקינו
כשנרצה להמשיל דבר פנימי מול דבר חיצוני, יש לנו שתי דוגמאות: א. כל צמח ופרח גלוי 

גור ומכוסה מפני הרואה, ואילו חצר יש לו שורש שתול ומוטמן באדמה. ב. בית הוא מקום ס
 הוא דבר גלוי וחשוף לעין כל.

דבר מוסתר כמו  'בבית'דבר מוסתר כשתיל.  – 'שתולים'בא דוד המלך ואומר לנו בתהילים 
כשנראה  – 'בחצרות'. שהרחמים הם מוסתרים כשתיל וכבית. וזה במצב של הוי"ה –בית 

גם כשהדינים הם פורחים ונראים  'יפריחו'מצב של דינים,  - 'אלוקינו'לעין כל כחצר שגלוי 
לעין כל. גם במצב שנראה כאילו מידת הדין שולטת כחצר וכפרח, גם אז מוטמן בזה כמו 

 שם הוי"ה שמרמז על רחמים וחסדים. –שתיל וכמו בית 
בלילות" שגם במצב של  ואמונתך חסדך בבקר ועל זה מקדים דוד המלך ואומר "להגיד

 לה' יש להתבונן באמונה המוחלטת בהקב"ה, ועי"ז יתהפך לרחמים.'לי
 וכמו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וכו' כי למחיה שלחני וגו' שהכל היה לטובה.

כתב לתרץ שיהודה רצה לעורר את נקודת הרחמנות אצל יוסף לפי  קדושת לויבספה"ק 
ן שכשמדרים עם מתורגמנים דברי חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ומוב

ומליצים א"א לעורר את נקודת הרחמנות, שכן שפת הלב מובנת רק כאשר הדברים יוצאים 
מן הלב אל הלב, ויהודה אכן לא חידש כלום זולת מה שדיבר אליו בצורה ישירה ובלתי 

 אמצעית.
א " תירץ, במהלך דומה, שיהודה חשש שהמליץ בינותם אמר ליוסף דברים לבית הלויב"

ורצה לדבר ישירות בכדי שיוסף  נכונים משמם, שהרי לא מובן מדוע יש לחושדם כמרגלים
 יבין.

ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שלכן אמר "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני", דהיינו 
באופן בלתי אמצעי, וזהו ג"כ כוונת אומרו "כי כמוך כפרעה", כהתנצלות שמדבר איליו בלתי 

יך יבין יוסף? אלא שוודאי כמו שפרעה שהוא מלך חייב לדעת את כל השפות כך אמצעי, וא
   גם יוסף מוכרח שיודע לשון הקודש ובוודאי יבין את דבריו הנאמרים בלשה"ק.

 (ציוני תורה)
 (מה, כד)אל תרגזו בדרך 

 תעסקו אל תרגזו, אל למצרים כשהלכו יעקב אמר לא למה נאה, הלצה מביא החיים בספר
, התורה והרהור עסק מבטלת הפרנסה שדאגת, תורה אין קמח אין אם כי הלכה. בדבר

 אבל, הלכה בדבר יעסקו שלא אביהם ידע' ומחי קמח חסרון בשביל למצרים וכשהלכו
  הלכה. בדבר יעסקו שלא לזרזם יוסף הוצרך טוב וכל ולחם בר ממצרים בחזרתם כשנשאו

 ל"חז דאמרו לפרש, ל"נ. הדרך עליכם וירגז הלכה בדבר תעסקו שלא י,"ובמה שכתב רש
 הדרכים כל כי, זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל.] לא ברכות[

 עליו וירגז רגלו באבן תגוף פן לחוש יש זה נגד אלא, ומצילה מגינה ותורה סכנה בחזקת
שאינו הולך  חבירו והוא,, ממנו פטירתו בשעת חבירו עם הלכה בדבר שידבר טוב לכן, הדרך

בדרך ע"י מה  תורה זכות לו להולך ויהיה זו, הלכה בדבר ידו על ויזכור בו בדרך, מעיין
, הדבר באמצעית היינו תוך, הלכה דבר מתוך אמרו שלכן ל"ונ. שחבירו לומד כעת על ידו

 מתוך והיינו, לישבה ממנו פטירתו אחר בו חבירו ויהרהר ישוב שצריכה קושיא לו שיאמר
 (ע"פ כתב סופר)           . זוכרהו דייקא הלכה דבר
 וידברו :להם האמין לא כי לבו ויפג מצרים ארץ בכל משל הוא וכי חי יוסף עוד לאמר לו ויגדו
 ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא אלהם דבר אשר יוסף דברי כל את אליו
 (מה, כו כז)  :אביהם יעקב רוח

מדוע כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם, ורק העגלות ששלח יוסף להביאו החיו את 
 רוחו?

: היה יהודי בפולין שבנו נמשך להשכלה. יום אחד בדרך משלפרש זאת  חזון ישעיהובספר 
הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה המקומית. אביו הצטער צער רב, 

בנו מכוונתו. הוא תאר בפניו את הסכנות הרוחניות שיאלץ להתמודד עמהן,  ונסה להניא את
ומי יודע אם יעלה הדבר בידו. אך הבן היה נחוש בדעתו וכל ההפצרות של האב עלו בתוהו. 

כדי לשכך את צערו ולהפיג את חששותיו, הבטיחו הבן כי ימשיך לשמור על התורה 
 והמצוות, ולא תפגע רוחניותו במאומה.

קצר לאחר שהגיע הבן לברלין כבר ניכרו בו אותות המקום. אט אט זנח את דרך אבותיו  זמן
עד אשר נטמע לגמרי במקומו החדש. גילח את זקנו, קצץ את פאותיו ועטה עליו מראה 
שיתאים לסביבה הנכרית. יום אחד קבל האב מכתב מבנו ובו הודיעו כי בכוונתו לבקרו לפני 

ולה. בסתר ליבו צפה לפגוש את בנו פנים אל פנים כדי חג הפסח. שמח האב שמחה גד
 לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם נשתמרה צורתו היהודית.

מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו, וכשהגיע מועד הנסיעה 
שמח כבר השיב לעצמו את מראהו היהודי משכבר הימים. כשראה האב את מראה בנו, 

 בליבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא מקפיד על מראה יהודי.
 "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יהודי?" -
"בוודאי, אבא. אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי, מגודל זקן ופאות, אפשר  -

 ללמוד מכך על אורח חיי"...
ך חזר הדבר על עצמו מידי נחה דעתו של האב, ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם. כ

שנה בשנה. לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות, ועם מראהו היהודי היה שב לבית 
אביו לעשות את הפסח, ולאחריו היה שב לברלין. לימים הוא נשא אשה נכרית וניתק את 

 עצמו לגמרי מעברו.
י רוצה לבקר אותך יום אחד קבל הבן מכתב מאביו: "כל שנה אתה בא לבקר אותי, הפעם אנ

בביתך". התחמק הבן בתואנות שונות. חש האב שמשהו לא כשורה. מה עשה? עלה על 
הרכבת הראשונה לברלין, ובהפתעה גמורה הופיע בבית בנו. כשפתחה בעלת הבית הגויה 
את הדלת. היה בטוח כי זו המשרתת. "היכן בעל הבית?" שאל. כשהופיע בנו למולו חשכו 

 מתעלף ארצה.עיניו, והוא נפל 
הנמשל: יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו. ועוד יותר חשש למצבו הרוחני, אמרו 
לו בניו: "עוד יוסף חי", אך הוא מאן להאמין להם. גם כשהשמיעו בפניו "את כל דברי יוסף" 

עדיין נתקשה  –"סימן מסר להם במה היה עוסק כשפרש ממנו, בפרשת עגלה ערופה"  –
מין להם. אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על האמת. אבל כאשר ראה את יעקב להא

אות הוא  –העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, אמר: אם יוסף מוכן שאבוא אני לראותו 
 (ומתוק האור)  כי שלום לו, ונשאר בדרגתו הרוחנית, ורק אז "ותחי רוח יעקב". 

מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב 
 (מה, כג) דרךלאביו ל

 מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו. -מטוב מצרים וברש"י, 
בענין זה מסופר: הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל, רבה של סלונים, דרש בשבת הגדול ושבת 

", "עצת יהושע", "שפת תשובה מערכות נפלאות שמקצתן נאספו בספריו "עמק יהושע
 הנחל", אבי הנחל" ועוד. דרשות שהפעימו את הלומדים.

פעם, לאחר הדרשה, פנה אליו חצוף אחד: "תמהני, רבי. המשנה אומרת (קנים פ"ג מ"ו) 
שזקני תורה, כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהם, שנאמר: "בישישים חכמה, וארך 

 ודמות היו דרשותיו של מר משוננות יותר. הכיצד?!"ימים תבונה" (איוב יב, יב). ובשנים הק
"אה, הסיבה פשוטה", ענה הגאון על אתר. "שהרי באותה משנה נאמר, שזקני עמי הארץ 
כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם. אין פלא בכך שמשנה לשנה אתם מבינים פחות 

 (והגדת)    ופחות את הדרשה"...
ם מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאי

 (מה, כג) דרךלאביו ל
). ג"כ, ה"מ( פול של גריסין אגדה ומדרש. הימנו נוחה זקנים שדעת ישן יין לו שלח. י"ברש
, לשונו וזה] ה"ל אות ב"ח[ ל"ז עמדין יעקב' ר הגאון זקני לדודי ספרים מטפחת בספר עיין

 אלקים כי, כנען בארץ יתעכב ולא מצרימה מרדת יירא שלא כזה יוסף לו רמז כי נאה דבר ל"י
 ישן יין לו ששלח זה, גלות עליהם שנגזר שנים ל"מת החצי ינוכה כן ידי שעל לטובה חשבה

, ד"מ ר"ב[ ל"חז אמרו שכך, זקנים ושרה אברהם הימנו נוחה זקנים שדעת ל,"ת גימטריא
 :גיהנם של מדינה לזרעו להציל כדי מלכות לו בירר אברהם] א"כ

 שנחלק למצרים וירידה נפילה גזירת הוא, המצרי פול ונקרא הפול חצי שהוא ידוע וגריס
 על החוב לכן, שנה ו"רט רק במצרים ישבו שלא אליעזר' דר בפרקי שכתב כמו לחצאין
 כמה וראה]. ו סימן' ח פלג[ הורי בברכות ד"בס שכתבתי כמו השקל מחצית לתת ישראל

 בו יש אך, לנפש ודאי עקא שהוא נפש עקת גדולה בחכמה לו שקראו השמות מדויקים
  :ל"עכ זה י"ע שנחלק ל"ת גימטריא נפש, נפש חלוקת גם קראוהו כן על כ"ג נחמה

 (פרדס יוסף)   
 (מה, כב) לאיש חלפות שמלות ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלתלכולם נתן 

"אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר 
גוריא אמר רב: בשבל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף יותר משאר אחיו 
נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים! אמר רבי בנימין בן יפת: רמז רמז לו שעתיד בן לצאת 

לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא... בלבוש מלכות"  ממנו שיצא מלפני המלך בחמשה
 (מגילה טז, א).

לכאורה יש להבין מה תשובה היא זו "שעתיד בן לצאת ממנו", סוף סוף השאלה במקומה 
יוסף לטובה את בנימין ונותן לו חמש חליפות בה בשעה שנותן ליתר עומדת: כיצד מפלה 

 האחים רק חליפה אחת?
זצ"ל מבאר, שהחליפה שנתן יוסף לכל אחד מן האחים היתה יקרה פי חמשה  הגאון מוילנא

מהחליפה של בנימין. לפי זה, חמש החליפות שנתן יוסף לבנימין היו שוות ערך לחליפה 
האחת שנתן לכל אחד מהאחים, רק הגמרא שאלה למה שינה אצלו וענתה שרצה לרמוז לו 

 על חמשה לבושי מלכות.

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 פלאי פלאות בפסוק:דברי הגאון מדויקים 
כי הנה החליפות שנתן יוסף לכל האחים כתובות בכתיב מלא: "חליפות", ואילו החליפות 

"חלפת". מוכח מכאן שהחליפות של בנימין היו חסרות   -שנתן לבנימין כתובות בכתיב חסר
 בהשוואה לחליפות של בנימין. 

ק לבנימין? הרי שוב מפלה אלא שעדיין יש להבין מה בנוגע לשלש מאות כסף שנתן יוסף ר
 הוא אותו ביחס לשאר האחים?

הבית הלוי זצ"ל הביא את ישוב בנו שבאר, כי גם בכך לא היתה אפליה, שכן שוויו של עבד 
הוא שלשים כסף, כמבואר בתורה בפרשת משפטים. והנה חז"ל אמרו (גיטין מד, א) כי 

מדמיו, וזאת משום שהפקיעו שיפדנו מן הקונה עד פי עשרה קנסוהו  –עבדו לגוי המוכר 
 מקיום המצוות.

נמצא איפא שכל אחד מן האחים, שהשתתף במכירת יוסף, מחויב היה לתת ליוסף שלש 
מאות שקלים, פי עשרה מדמיו. יוסף ויתר לכל אחד מן האחים על תשלום הכסף, אבל 

לכן  בנימין לא היה זקוק לויתור שכן הוא לא השתתף במכירה, ולא התחייב בתשלום זה.
נתן יוסף לבנימין שלש מאות כסף, כדי להשוות אותו עם כל אחד מהאחים שזכה לויתור 

 ע"ס שלש מאות שקלים.
זצ"ל אומר, שהיות ויוסף השתתף בחתונות של כל אחד  האמרי אמתהאדמו"ר בעל 

 לכן נתן לו את הכסף בתור מתנה לחתונה. –בנימין לא השתתף מהאחים ורק בחתונה של 
אומר, שאפליה פסולה רק אם מבחינים בה, אבל את הכסף יכול היה יוסף  הבית ישראל

 (יחי ראובן)         להניח בכיסו של בנימין מבלי ששאר האחים יבחינו בכך...
 (מה, כז) אביהם  יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא

עגלה ערופה. יש להבין למה פירש"י שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו, פרשת 
 מסר יוסף דוקא סימן זה, ולא נקט סימנים אחרים?

בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה זה עם המהר"ל  מעשה שהיהואפשר לפרש עפ"י 
בפראג), באשה עגונה שעזבה בעלה אחר נישואיה, ונעלם מביתו. ולאחר שנים רבות בא 

רורים היכן היתה החתונה ומה היה וכו'. ואמרו אדם ואמר שהוא הבעל שנעל, ונתן סימנים ב
זה להגר"א. אמר להם שבשבת יביאוהו לבית הכנסת ושם יאמרו לו שישב במקומו הקבוע 

בליעל שרצה -שישב פעם. ועשו כדבריו, ולא ידע האיש היכן מקומו. כך נודע שהינו בן
תכן שפגש פעם לרמות ולשקר. ואמר הגר"א שכל הסימנים שנתן הרמאי אינם ראי'ה כי י

את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכל. אבל על דבר שבקדושה, הכין המקום בבית הכנסת, 
 לא נתן דעתו שצריך לברר אצל הבעל, כי הרשע לא יחשוב בעניני קדושה מטבעו.

וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמאי. כי מי שרמאי לא היה נותן את 
דו, היכן למד ובאיזה עניין. ויותר מזה רצה יוסף להראות ליעקב, שבכל דעתו לברר על תלמו

השנים עדיין הוא בצדקו, שהרי זכר לשלוח סימן מתלמודו שלמד עם יעקב, ואילו היה רשע 
 (דרכי מוסר)                             לא היתה דעתו על סימנים אלו.

בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו  ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו:
 ז)-(מו, ו רימהמצ

  בניו ובני וגו' אחר שאמר בסמוך יעקב וכל זרעו, לא היה צריך לומר פעם ב' בניו ובני וגו':
עוד צריך לדעת למה הפסיק בין בניו ובני בניו לבין בנותיו ובנות בניו וכל זרעו בתיבת אתו, 

 שאמר לבסוף הביא אתו מצרימה: ולא הספיק במה
אכן כוונת הכתוב הוא שבא להודיע כי יש הפרש בין בני יעקב בירידתם למצרים, כי יש  

מהם שבאו ברצונם לקבל גזירת מלך בלב שלם, ויש מהם שהיו חוככים להתעכב מרדת 
, לכור הברזל (מ"א ח נא), וציינם הכתוב מי ומי ההולכים לפרוע שטר חוב הגלות מרצונם

ואמר בניו ובני בניו אתו, פירוש אלו לא הוצרך להביאם הוא אלא הם מעצמם באו אתו 
בדומה לו, ואח"כ סדר אותם שלא באו מרצונם עד שהוצרך יעקב להורידם בעל כרחם, והוא 
אומרו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, פירוש בני בני בניו אלו הביא אתו מצרימה, פירוש הוא 

 באו: הביאם, לא לרצונם
וראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל (שמו"ר א ח) שאמרו שכל זמן שאחד מיורדי מצרים קיים  

לא התחיל השעבוד, דכתיב (שמות א ו) וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא, פירוש שירדו מצרים 
אז התחיל השעבוד, כי אולי שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך ברצון, פקע מהם 

ורי קבולי ט, והעד הנאמן לזה ג"כ כי יוכבד וסרח בת אשר היו מיורדי השעבוד, כי סמא דיס
מצרים (ב"ר צד ט) ובימיהם היה השעבוד, והטעם הוא לצד שהביאם יעקב ולא מרצונם, 

  ועיין בדברי הזוהר (שמות קצח) בפירוש פסוק אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה':
 (אור החיים הק')                           

 ומאת שלשים מגורי שני ימי פרעה אל יעקב ויאמר :חייך שני ימי כמה יעקב אל פרעה ויאמר
 (מז, ח ט) :מגוריהם בימי אבתי חיי שני ימי את השיגו ולא חיי שני ימי היו ורעים מעט שנה

 .מץ בעיר לרב שבעים כבן והוא, זקנה לעת נתקבל אריה שאגת בעל הגאון
 שיש שמועה אליו גונב העיר אל ובבואו", ויגש" פרשת של בשבוע למץ ליב אריה רבי הגיע
 שכבר' בימים בא' רב של זה מינוי על מרננים והם, ממנו נוחה דעתם שאין הבתים בעליבין
 . האמת בעולם האחת ברגלו הוא
: ואמר ליב אריה רבי פתח, הראשונה דרשתו את הכנסת בבית לדרוש בעמדו השבת ביום

 ימי כמה: "פרעה שאלו, למצרים אבינו יעקב שבא שבשעה מוצאים אנו השבוע בפרשת
 ימי היו ורעים מעט שנה ומאת שלשים מגורי שני ימי: "יעקב לו השיב כך ועל?", חייך שני
? הוא כמה בן לדעת לפרעה לו היה עניין מה, ראשית: מוקשה הדבר בעצם והלא", חיי שני

 כמה" פרעה של שאלתו על הלא? כלל נשאל שלא שאלה על יעקב לו השיב מה מפני, שנית
 להוסיף ראה מה, בכך ודי" שנה ומאת שלשים מגורי שני ימי: "להשיב לו היה" חייך שני ימי

 "? חיי שני ימי היו ורעים מעט" ולומר
, פסק והרעב עלה הנילוס, הארץ נתברכה למצרים יעקב של בואו שעם פרעה משראה, אלא
 שנות למספר שאל לפיכך, זקן ויעקב, ימים לאורך לו שמור זה עושר אין שמא חוששהיה
 ומאת שלושים מגורי שני ימי" השיב ולפיכך, השאלה של כוונתה לסוף ירד יעקב אך. חייו
 מאה בן אני הכל בסך, באמת מכפי שאני זקן נראה אני" ורעים היו ימי שני חיי מעט, שנה

 והיו ממני ימים שהאריכו" אבותי חיי שני ימי את השיגו ולא, "הוא ומעט, שנה ושלושים
 ימי היו רעים"משום ש זהו, כך כל זקנים פני שמראה ומה, שנה ושמונים מאה חייהם ימי
 . עת בלא הזקנה עלי וקפצה" חיי שני
, בעיניכם נראה שאני כפי זקן אני אין, עצמי לגבי וסיים לייב אריה רבי הוסיף, הדברוהוא

 אין ומחלוקות ורדיפות דחקות שסבלתי, שידעתי הקשים החיים מחמת עלי קפצה הזקנה
 למעלה הרבנות כס על ואשב אוסיף עוד השם ירצה שאם לכם אני מבטיח אבל, קץ

 .היה שהיה שם עוד עשרים שנה וכך שנה... מעשרים

 מאוצרות המגידים  
  א) (מה, "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו"

צג, ד) לא זז יהודה מהשיב ליוסף עד שעמד על ליבו. והיינו שבדבריו עורר  (ב"ר במדרש איתא
שלא יכול יוסף להתאפק, ונתמלאה  –יהודה ביוסף את האהבה והגעגועים לאביו, עד כדי כך 

סאת האהבה הגדולה לבית אביו, ובקרבו להטה להבת אש להתודע אל אחיו ברגע זה ולצעוק 
וד בכוחותיו הטבעיים להמשיך ולהתנכר אל אחיו, נו... שיצעק אני "אני יוסף" ואינו יכול כבר לעמ

מפני שהמצרים הנצבים עליו ישמעו, ויתביישו אחיו בדבר,  ומדוע? יוסף, לא! עדיין אינו צועק!
 ואינו רוצה לגרום לאחיו בושה מפני המצרים.

נו מסוגל עוד מצד אחד יוסף אי והנה כאשר מתבוננים אנו במעשה זה, הרי שזה נורא נוראות!
לסבול ולשאת את יסורי האהבה והגעגועים לבית אביו, ומשתוקק הוא בתכלית התשוקה 
להתוודע אל אחיו, וידוע מש"כ בספרים הקדושים, כי אילו היה יוסף מתאפק עוד מעט קט, לא 
היתה נגזרת גזירת עשרה הרוגי מלכות, ועם כל זאת "לא יכול יוסף להתאפק", אכן ברגע שרואה 

יתגלה עתה לאחיו לעיני המצרים, יגרום להם שיתביישו, אזר יוסף חלציו, ונתגבר בגבורת  שאם
 ארי, ונתעלה בכוחות על טבעיים, ומתאפק מלהתגלות לפניהם עד שיצאו כל הנצבים עליו.

והרי יש לנו לדעת שלא היה זה בית הסוהר וכדו' אשר מיד כשמקבלים פקודה לצאת יוצאים, 
סקינן ששם נוהגים חוקי וגינוני המלכות, ובוודאי היו יוצאים כל אחד ואחד אלא בבית המלכות ע

ן עד שיצאו כולם, וכל ב וממתיבנחת ובלאט, מתוך קידה והשתחויה לעבר המלך, ואילו יוסף יוש
זאת לאחר שכבר הוגדשה סאת האהבה בליבו ואינו יכול להתאפק, ואעפ"כ יושב הוא ומתאמץ 

לה עדיין, וכ"ז למה? כדי שלא לבייש את אחיו! בפני מי? בפני כמה בשארית כוחותיו ואינו מתג
 ערביים!

 והרי דברים אלו נוקבים ויורדים חדרי בטן, עד היכן יש להיזהר בכבוד האדם...
ולא רק זאת שכבש את געגועיו לאביו, אלא עוד הכניס עצמו לסכנה גדולה כדי שלא לבייש את 
אחיו. השתלשלות הדברים כך היתה: יוסף העלה את חמתם, ואמר להם למה לא ערבתם ליוסף 
אחיכם כמו שערבתם לבנימין (ב"ר צג, ח) ויהודה עמד על ליבו של יוסף והצליח לעורר את 

מפני כך רצה יוסף להתגלות בפניהם כי לא יכל עוד להתאפק, אבל הוא לא רצה געגועיו לאביו, ו
לביישם בפני המצרים, ולכן צוה לכל הנצבים לצאת, ובאותה שעה יכלו אחיו להרוג אותו, שהרי 

 לא ידעו עוד שהוא יוסף אחיהם.
ולמה ת.ר' חמא בר חנינא אמר, אילו בעטו בו אחד מהם מיד היה מוכך איתא במדרש (צג, ט) 

הכניס עצמו לסכנה? הוי אומר משום שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני 
אמר יוסף מוטב חבירו, וכך איתא להדיא בתנחומא (פרק ה) למה אמר יוסף הוציאו כל איש מעלי, 

 .שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים
יכול היה יוסף להתאפק מלצעוק "אני הנה למדנו עוצם כוחותיו של מיוסף, שאף לאחר שלא 

יוסף", מפני עוצם האהבה האמיתית לאביו, עם כל זה עוצר עצמו בכוחות על טבעיים כדי שלא 
לבייש את אחיו, וקורא "הוצאו כל איש מעלי". ולא עוד, אלא שמכניס עצמו בסכנה, כמו שאמרו 

כיצד עשה זאת, והרי במו  במדרש אילו בעט בו אחד מהם מיד היה מת. ויש לתמוהה לכא' וכי
ידיו היה יכול להחריב את עתיד האומה שיחסר ממניין השטים, ושלא יתגלגל יעקב למצרים וכו' 

 וכו'.
אלא שזהו מיסודות תורתינו הק', ומכח האמת הנצחית שאינה סחר מכר! שאין בונין את עם 

ני מצרים שפלים! וכך אומר ישראל על חורבן זולתו! גם אם מדובר בבניין עולם מול בזיון רגעי בפ
יוסף בליבו, "מוטב שאהרג ואל אבייש את אחיי בפני המצרים" כלומר: עדיף שאהרג, ואף שעל 
ידי כך יחסר ממניין השבטים, ועתיד האומה תלוי בזה, העיקר שלא לבייש את אחיי בפני המצרים, 

את אחיו הרי שלא  מפני שדבר זה ידע יוסף בבירור, שאם עתיד עם ישראל תלוי בזה שיבייש
 תצמח שום טובה מכך, מאחר ועם ישראל אינו קם על דריסת אחרים...

ולכאורה, יוסף היה יכול לעשות חשבון לעצמו, הלא הבא להרגך השכם להרגו, ואחיו רוצים 
להרגו, וא"כ אע"פ שהוא לא יהרוג אותם, אבל לכל הפחות יכול לביישם בפני המצרים כדי להינצל 

 מהם.
שו האחרונים כעין זה על מעשה תמר ויהודה, איך למדו חז"ל ממעשה תמר שנח לו ובאמת הק

לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, שאילו לא היה יהודה מודה שממנו 
הרתה, נמצא שהוא רודף, וניתן להצילו אפי' בנפשו, וא"כ מדוע זה חששה תמר מלספר 

 פניו, והיה יוצא שהיא ושני עובריה נשרפים?שמיהודה הרתה כדי שלא תלבין 
אדם להפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין  חייבאלא כמו שביאר רבי לייב זצ"ל, שלא אמרו בגמרא 

לו לאדם", כלומר: אין הכי נמי אם היו באים להישאל אם מותר להלבין פני  נחפני חבירו, אלא "
להינצל ממיתה, יתכן והיו פוסקים שמותר להלבין, אלא שחז"ל גילו לנו בזאת, שיותר חבירו בכדי 

 קל ויותר נח להפיל את עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חבירו ברבים.
והמשיל בזה משל, למה הדבר דומה, לאדם שחטא לפני המלך, ונתן לו המלך עונש שיעבור 

בכבשן גדול או בכבשן קטן, ומי פתי יעבור בכבשן  בכבשן האש, אבל נתן בידו לבחור אם לעבור
האש הגדול כשיכול לעבור בכבשן האש הקטן! כך, אמר אדמו"ר זצ"ל, הלבנת פני חבירו ברבים 
הוא כבשן גדול עד מאוד, ומי פתי ילך וילבין פני חבירו שהוא כבשן אש גדול, אל מול כבשן האש 

 הקטן של האש בעוה"ז!
אמרו נח לו לאדם", ומהו הלשון מכאן. אלא שממעשה זה של תמר  מכאןוזהו שאמרו חז"ל "

למדו לא שזה פסק הלכה, אלא אפי' שהוא רודף, ולכאורה היה מותר להרוג את יהודה, אלא 
 שפשוט יותר וקל יותר להפיל עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חבירו.

פני אחיו כדי להינצל מהם, אבל יותר וזהו גם שלמד יוסף, אע"פ שעל פי דין יכול היה יוסף להלבין 
נח היה לו להסתכן שיהרגוהו, ובלבד שלא ילבין פניהם בפני המצרים, ואם תאמר: עם ישראל מה 

 יהא עליו, את עם ישראל אין בונים על חשבון הזולת!
, שהתארס עם בת נגיד גדול, וכשהגיע לשבת של עליה לתורה, וידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל

היה לו בית שישהה בו סמוך לבית המחותן, וביום שישי הביט מהחלון, וראה שבבית דאגו שי
מחותנו הכינו עיסה גדולה כדי לעשות ממנה איטריות, והניחוה להתייבש כדי שיוכלו אח"כ 
לחתכה לפרוסות דקות, כדרך שעושים אטריות. וראה שתרנגולת עלתה על העיסה השטוחה 

כלה, ניגשה אל התרנגולת וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה וניקרה מהעיסה, וכשראתה זאת ה
 אותה לכותל.

וכיוון שראה רבי העשיל מעשה זה, אמר בליבו, וכי אני אתחתן עם אחת שיש בליבה אכזריות כה 
רבה, לא! זה בלתי אפשרי, אבל לבזותה ברבים עוד ממש בשבת של עליה לתורה, גם זה בלתי 

 אפשרי.
ף שהם ישלחו אותי, ובלבד שלא אפגע בה, ומה עשה הלך לבית חכך בדעתו ואמר, א"כ עדי

הכנסת וראה שיש שם ציבור לומדים, ועשה עצמו כאילו הוא רוצה לגנוב את הכסף שיש בקופה 
של צדקה, ומשראו זאת יושבי בית המדרש, צעקו בקול גדול, תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם 

קופה של צדקה, וכשתפסו אותו התברר שזהו בעיר שתפסו גנב בבית הכנסת שרצה לגנוב מה
החתן של הנגיד, שבשבת הזאת יש לו עליה לתורה, ואם כן צריך להציל את הנגיד שלא יפול בפך 
עם חתן גנב, ותיכף הלכו וסיפרו לו זאת המעשה, וכמובן שביטלו את השידוך, כרצון הרבי ר' 

 העשיל.
שאינך גנב, וא"כ למה העלילו עליך עלילה לאחר מכן שאלו אביו מה קרה כאן? הרי יודע אני 

כזאת, עמד רבי העשיל וסיפר לאביו את מה שראה, שהכלה זרקה בחמת זעם ובאכזריות מרובה 
את התרנגולת מעל הבצק של האטריות, ואם כן אין הכלה הזאת ראויה להתחתן עמה, אבל לא 

ני אבטלו ועי"ז אפגע רציתי לבזותה אמרתי בליבי, שעדיף שהם יבטלו את השידוך מאשר שא
בנערה הזאת ותתבייש מחמתי. והרי זה נורא ואיום לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פנים, 

    וכך אנשי התורה במידותיהם הטובות מתנהגים בעת המבחן.
 (לב שלום)

 
 (מה, ג)ויאמר יוסף... אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו  

 מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו?



 

 ג 

אומר על זה בספר 'שלמה חדשה', שכדי ליישב קושיא זו, עלינו להתבונן במאורע המסופר בספר 
 מלכים אודות המפגש של יהורם בן אחאב עם אלישע הנביא.

היה זה כאשר יהורם מלך ישראל, שהיה רשע, אם כי במידה פחותה מאביו, ביקש לצאת 
ד מישע מלך מואב אשר מרד בו, אולם מאחר וחשש לצאת לקרב לבדו, פנה אל במלחמה נג

 יהושפט, מלך יהודה שהיה צדיק, וביקש ממנו לחבור איליו.
יהושפט נענה לקריאה ושניהם יצאו למלחמה, אולם בדרכם כלו לפתע המים. חשש כרסם בליבו 

 אין אפשרות להתקיים ללא מים!""הלא  –הבין  –של יהורם. "יתכן כי ה' רוצה להמית את כולנו" 
מלך יהודה, שהיה שותף לדאגותיו, נענה ואמר לעומתו: "וכי אנו יכולים לדעת בדיוק מה רצון ה'? 

 הלא יש נביא בישראל, הבה ונלך אליו!"
 וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.

ואמך, אשר מיד בראותו את יהורם, קרא אליו אלישע: "מדוע הנך בא אלי? לך אל נביאי אביך 
הרגה את נביאי ה'!", ואחר הוסיף: "חי ה'... אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה... 
אם אביט אליך ואם אראך" (מלכים ב' ג, יד). כלומר: אלמלא יהושפט מלך יהודה בא עמך, לא 

 הייתי מביט כלל לכוונך.
 יט אליך ואם אראך"?ונשאלת השאלה מדוע כופל הנביא את דבריו ואומר: "אם אב

התשובה לכך נמצאת בגמרא האומרת (מגילה כח, א) "אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע", 
וה"מגן אברהם" (סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך) פוסק להלכה שאסור להסתכל בפני אדם רשע , 

 כשכוונתו היא שאסור להביט בעיניו של אדם רשע, אולם אין איסור בראיה בעלמא.
אלישע ליהורם: "אם אביט אליך", לא אביט בך שכן רשע הנך, ואפילו "אם אראך"  זהו שאמר

 בראיה בעלמא לא הייתי רואה אותך אלמלא יהושפט.
על המהרי"ל דיסקין, העלילו פעם המשכילים עלילת שוא, שכביכול שלח ידו בכסף שהופקד 

 לא ונשקפה סכנה לחייו.אצלו, והתלוננו במשטרה שהוא גנב. כתוצאה מתלונה זו הושלך הרב לכ
השתדלנים מקרב הציבור החרדי השיגו עבורו את העורך דין הגדול ביותר  ברוסיה שהיה יהודי 
מומר. עורך הדין בא אל הרב לכלא לדבר עמו אודות קו ההגנה שינקוט במשפטו. בעת הפגישה, 

 יו.ישב המהרי"ל כשפניו כלפי מטה, בלי להביט בפני העורך דין, וכך ענה לשאלות
בסוף הפגישה שאל העורך דין: "כבוד הרב, מדוע אינך מסתכל עלי?" והרב ענה בפשטות: "כי 

 אסור להסתכל בפני אדם רשע"!
ואמר כך:  הגיע המשפט. התביעה הציגה את כתב האישום, ואז נעמד עורך דינו של המהרי"ל

"כבוד השופט! ברצוני לתאר לך מיהו הנאשם. הוא הרי יודע היטב שחייו תלויים בי, ואף על פי כן 
בפגישתו עמי לא הסתכל עלי, כי על פי צווי תורתו אסור לו להסתכל בפני אדם רשע. אמור לי 
אתה, כבוד השופט, היתכן שאדם כזה הוא גנב?" ואכן השופט קבל את הטענה וזיכה את 

 המהרי"ל מכל אשמה.
 סיפור דומה ארע עם ה"חפץ חיים" זצ"ל: 

בעת מלחמת העולם הראשונה העלילו על תלמיד ישיבתו כי הוא מרגל ובקשו לגזור עליו גזר דין 
 מוות. בא ה"חפץ חיים" להעיד עליו עדות אופי, שבחור טוב הוא ואינו מרגל.

בחור כי ברצונו להקדים ולספר סיפור לפני שנעמד ה"חפץ חיים" להעיד, אמר עורך הדין של ה
 על ה"חפץ חיים", שידע השופט במי מדובר:

פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב לו מישהו את המעיל, והוא רץ אחרי הגנב וצעק לעברו: "אני 
מוחל לך, אני מוחל לך, שלא תיכשל, חלילה, בעוון גניבה!..." ניתן להבין מכאן, איפוא, כמה צדיק 

 הוא אדם זה!
 אתה מאמין לסיפור הזה, הא?!" שאל השופט את עורך הדין."ו

"אינני יודע אם להאמין או לא להאמין", ענה העורך דין, "אך זה ברור שעלי ועליך לא מספרים 
 סיפור כזה"...

מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים אשר לא הכירו את יוסף, סבורים היו שמדובר במושל 
הספיקו לטעום את "נחת זרועו" בצרות הצרורות שהביא עליהם, מצרי, רשע מרושע, אשר כבר 

 ומשום כך הם נמנעו מלהביט בפניו.
אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה, אך מאחר ופרצופו של יוסף השתנה בגלל הזקן שגידל, 

  הם התקשו לזהות אותו בראיה כזו, ורק כאשר אמר להם "אני יוסף" הם הביטו בו וזיהו אותו.
 ומתוק האור)(   

 
 (מה, ג)ויאמר יוסף... אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו  

רפת, הוריו היו חסידי סקיוורא ראיתי בספרי מוסר מה שכתב המשגיח רבי גרשון ליבמן מצ
ברוסיה, לאחר מכן היה תלמיד הנובהרודוקער, וכתב בספרו 'דגל המוסר' לבאר את הפרשה 

 באופן מחודש. 
כל אחד שמתבונן קצת על מעשה דאחי יוסף מתפלא איך לא הבינו האחים שזהו יוסף, אם היה 

א חתימת זקן, אך אדרבה אם עתה זיו איקונין דומה לו ליעקב אבינו, הגם שאמרו חז"ל שיצא בל
היה לו זקן הרי היה דומה יותר לזיו איקוניו של אביו. ואם נאמר שענין זיו איקונין הוא ענין גבוה 
ולא בגשמיות, כמ"ש השלה"ק ששניהם היו במרכבה זה בשור וזה בכרוב. אך סוף סוף הרי הכירו 

ן, אך לאחר שיושבים פעמיים את אחיהם י"ז שנה, אם לא הכירוהו בפעם ראשונה מחמת הזק
שלוש וישבו עמו בסעודה, איך לא הכירו שזה הוא. ולא עוד אלא שהשבטים לא האמינו כלל 
במעוננים ומכשפים, ויוסף יושב ומכה בגביע שלו ומושיב אותם לפי הסדר, וגילה להם סדר 

עוד לא עריסותם. והרי רש"י כתב שנכנסו למצרים מכמה שערים כדי לחפש את יוסף, הרי ש
שכחו ממנו והוא היה על לבם בכל עת, שהרי בפועל הלכו לחפש את יוסף במסירות נפש, תוך 
כדי חיפוש, איך לא העלו על דעתם שזהו יוסף? ובמדרש משמע שזה היה מעשה של ב' שנים. 
בעטרת ישועה מבואר שכל הליכתם וחזירתם היה ד' חדשים. אך במדרש כתוב שזה היה במשך 

. ולא עוד אלא שבזה לבד שהוא מבקש לראות את בנימין, הלא דבר הוא מה זה שני שנות רעב
שמשנה למלך של מצרים רוצה לראות את אחיהם הקטן, ושואל על אביהם. וגם מוצאים כסף 
איש בפי אמתחתו, מה זאת? ויצא לבם, הרי היו אנשים חכמים בעלי מדרגה ובעלי השגה, איך 

מצא הגביע דווקא אצל בנימין, ולא עוד אלא שתוך כדי חיפוש לא עלה על דעתם להתבונן, מדוע נ
הגביע, מצאו כל אחד את צרור כספו בשק, וכל אחד ידע בעצמו שהוא אינו גנב, אם צרור הכסף 
נכנס כאן שלא בדרך גניבה רק בדרך פלא, איך חשדו את בנימין שהוא  'גנב בן גנבת' והכו לו על 

 ימין איך הכסף חזר לשק שלכם?  גניבת הגביע, איך לא השיב להם בנ
כל זה אומר דרשני. אפי 'אם נאמר שלא הכירוהו מחמת הזקן, הרי היו יכולים להסתכל על הפנים  

עצמן בלי הזקן? גם אם נתרץ אחת מהקושיות, שידע מגיד הנשה מכאן ומילה מכאן, אך כבר כתב 
מתרץ כל הקושיות כולם הגרי"ז בחגיגה שכשיש ט"ו קושיות אין מתרצים אלא תירוץ אחד ש

 כאחד. בבחי' 'אני יוסף' שמתרץ כל הקושיות.  
ומבאר רבי גרשון ליבמן, לא היה חסר כאן כשרון כלל, הכל היה ברור באותיות גדולות מאד, אלא  

שעמוק עמוק בלבם לא רצו הם לדעת שיוסף הוא זה שיושב כאן על הכסא. הם מוכנים למצוא 
צרים, אך לא באופן שמשתחוים אליו ונתקיימו החלומות, כשיש את יוסף בשוק הכי נמוך של מ

נגיעה כזו קשה, נהיה אדם כמו סומא ועוור. כמובן שלא מדובר כאן בנגיעות של שבטי י"ה ,לא 
שייך להם נגיעות מגושמות שלנו, היה להם חשבונות של ירבעם בן נבט שלא יתקיימו החלומות, 

, כמ"ש החת"ס שע"י שהכניסו את הקב"ה שותף ומעולם לא שבו בתשובה על עצם המכירה
בחרם, פשוט שלא חשבו שיש במעשיהם דופי אפי' במעט. כי אמרו 'ולואי שיראני אדם ולואי 
שיראני הקב"ה', הרי שלא העלו על דעתם שיש במעשה המכירה חשש דחשש של חטא ודופי, 

יכה וירבעם בן נבט, וכו' וכו'. 'ויראו אותו מרחוק' פי 'הרבי רבי יונתן שידעו שיצא מיוסף פסל מ
והבינו שאסור שיתקיימו החלומות, שלא יכנעו השבטים אל יוסף שזה מרידה במלכות יהודה 

וכו'.  

ולכן עתה שירדו למצרים, אם יוסף הוא השליט הוא המשביר, נמצא שלא עשו טוב במכירת  
לאדם מערכת של נגיעות יוסף, וטעו בדין הסנהדרין כל אותם השנים, וכל אותה השנאה, כשיש 

על מעשים בני עשרים שנה, עדיף להם למצוא עבד עבדים במצרים ממשנה למלך יושב על כסא 
 המלוכה, כי הנגיעות יש להם כח לסנוור עיני האדם ולא יראה דברים הכי ברורים שלפני עיניו.   

יקה בכל והוסיף רבי גרשון לבאר ע"פ דוגמא של החכם איינשטיין שנתפרסם בחכמת הפיז
העולם, והרי בתוך אלו החכמות רואים את הקב"ה לבדו, ומיום ליום נתגלה ממש גילוי אלקות 
בכל החכמה הזאת, ואפי' מהגוף של האדם, ומכל החכמות שיש בבילוגיה, בכל פינה של חכמת 
הטבע שאדם מעיין, הוא רואה ממש התגלות אלקות. וכ"ש היום שנתגלה מכניקת הקוונטום 

השי"ת ממש עין בעין, כי לא יראני האדם וחי. אך חכמי אומות העולם וההולכים רואים את 
אחריהם, אינם מכירים עדיין שיש בורא בעולם. ונשארים כופרים וממציאים כל מיני בדיות. 
 לעומת המאמין שפשוט לו שהשי"ת מגלגל הכל. הם מסתכלים במדע ולא יכולים לראות אלקות. 

ינך רואה שהקב"ה מנהיג את הכל?' השוטה הזה מעדיף לומר שלפני גם כשהמאמין אומר לו 'הא
עשרים ושתים מליון שנה התפוצץ איזה בלון והתחברו שני בובות ורקדו וכך לאט לאט נהיה בן 
אדם בגובה מטר שבעים. הכל נהיה ונתפוצץ לבד. אפי' שהוא חכם ומדעי, ואנו עולים על המטוס 

ך שנתן מחכמתו לבשר ודם' אעפ"כ אינו רואה את השי"ת, שהוא 'המציא' ומברכים עליהם 'ברו
משא"כ אצל היהודי המאמין הפשוט, הרי הדבר ברור כשמש שהשי"ת מגלגל ומנהיג הכל. מאד 
קשה לאדם להודות על האמת ולומר 'טעיתי כל חיי  התשובה היא שהמאמין אין לו 'נגיעה' שלא 

' בכל התבוננות כזאת, לכן הוא רואה את לראות אלקותו ית' בכל דבר, אדרבה הוא מתדבק בה
השי"ת תמיד. משא"כ זה החכם המדעי הרי יש לו 'נגיעה' קשה עד מאד שאם יאמין שיש כאן 
השי"ת ,יצטרך לשנות כל מעשיו, כל הנהגותיו, לבושיו, מחשבותיו, ודיבוריו. ויצטרך לצעוק 

קות בכל דבר. גם כששאלו את בקולי קולות 'כל החיים טעיתי והטעיתי' לכן אינו רואה כלל אל
איינשטיין אם יש בורא לעולם, ענה כמה גיבובי דברים, י"א שהיה משמע מתוך דבריו שהוא 
מאמין בה', ויש מתלמידי תלמידיו שאומרים שלא יתכן שאמר כך. והיתכן שאנשים חכמים 

יהם בתוך שמברכים עליהם בשם ומלכות 'שנתן מחכמתו לבשר ודם' לא יראו את השי"ת כנגד עינ
כל הגילויים שבעולם?   הוא אשר דברנו שכשיש נגיעה לאדם, אינו רואה כלל לפני עיניו את 
הדברים הכי ברורים שבעולם. וזה שאמר המדרש שכשיבא הקב"ה ויאמר 'אני השם' יתגלה 
האמת, אך לפני כן, מחפשים ומחפשים ולא מוצאים. בין שווייץ לצרפת בנו אומות העולם בנין 

פש את הנקודה הפנימית שבאטומים, הוציאו מליוני דולרים לחפש את המקור הפנימי, ענק לח
ופתאום יאמר הקב"ה 'אני השם', הם יקרעו את השערות, איך לא ראינו את זה לפני כן. אלא 
שהיה להם נגיעה מאד חזקה שלא יהיה הדבר אמת. לכן העדיפו להאמין בבלבולציה מלהאמין 

 בה' אלקינו ה' אחד.
ו צוחקים עליהם, אך גם אנו כך, כל אחד תקוע ומתעקש במה שהוא רגיל במעשיו והלך אנ 

מצא וכאן היה, ויהא נ מחשבותיו כך וכך, ואינו מעוניין לשמוע שום הוכחות שהוא טועה, כאן
 מונח עד שיבא אליהו.  

המדרש, זהו שאמר יוסף שאל אותם, הרי היה לכם הרבה תמיהות, האיך לא הבנתם שזה אני?  
קטנן של שבטים לא היו יכולים לעמוד מפניו כשאמר 'אני יוסף', כי זה היה כלול באמירת 'אני 
יוסף' כל הקושיות ששאלנו לעיל 'איך לא ראיתם בעיניכם עד היום שזה אני?' התשובה היא, שלא 

נים, רצינו לראות אותך כאן, כשאדם לא רוצה להכיר בדבר מה, הוא בונה בניינים על גבי בניי
העיקר לא לראות את מה שאינו רוצה לראות. העדיפו להאמין שיוסף יודע מהגביע שלו רוח 
הקודש, מלחשוב שזה יוסף שנתקיימו חלומותיו. אפי 'שיעשה שחיטה וניקור גיד הנשה ובנו 
ידבר בלשון הרע, וכו' וכו', כדכתב הדובנער מגיד שחששו שפעם אחת הסתובב בארץ ישראל 

 יעקב אבינו על גיד הנשה וכו', כל זה עדיף מלחשוב שזהו יוסף.  ושמע מתלמידי 
כשיבא הקב"ה ויוכיח את כל אחד לפי מה שהוא, כשיש לאדם פינה שאינו עושה רצון ה', הרי  

כתב הרמ"א בסימן א' שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול וכו', איך תאמר שלא ראית את השי"ת 
 ל דבר ממזרח שמש עד מבואו. ולכן חטאת, והרי הקב"ה נמצא בכ

אלא שאדם מעדיף להיות שוטה ולהתחבא מפניו באיזה פינה, ושוכח את הפסוק 'אנא אברח 
 מפניך' מחמת הנגיעה שבתאוות הלב, ואז הוא שוכח את כל ההוכחות הברורות.   

כאן אנו לומדים מהו כח הנגיעה שזה מתרץ אלפי דברים שאדם רואה לפני עיניו, והעיקר לא  
 להאמין באמת. זהו עומק הדין והתוכחה שיש במעשה דיוסף.  

פה בעיר, כולם רצו להציל כתב רבי גרשון ששמע מהצדיק רבי דוד בודניק שפעם אחת היתה שרי
כמה חפצים מהאש, ויש אחד בבית שממשיך ללכת רגוע בלי שום התפעלות מהאש, ממש כאילו 
לא היה. זהו השעון התלוי על הקיר. הוא לא מתרגש משום דבר, גם כשהאש מתקרבת לקיר 

את  שהוא תלוי עליו, וגם כשהאש אוחזת בעץ שבמסגרתו, הוא ממשיך ללכת וללכת, וגם מזמזם
ניגונו המונוטוני, אפי 'אינו מרים את הקול' בשעת מצוקה.  כולם בהולים סביבו, והוא לא אכפת 

 לו כלל.   
זהו מעשיו של אדם בעוה"ז, יכול לראות בירה דולקת, ואינו מתרגש, אינו בוחר לא ברע ולא  

אינו רוצה לקבל בטוב, רק הולך עם השוואנק, שכל כך הוא עצלן ואדיש למה שקורה נגד עיניו כי 
 עול מלכות שמים ברגע זה.

זהו ש'נבהלו מפניו' שראו מהו עוצם כח הנגיעה, והזהירם יוסף 'אל תרגזו בדרך' שהיו צועקים  
אחד על השני, איך לא הכרת שזה יוסף, מה בלבלת אותי שיש גביע הודי וסיני שיכולים לדעת 

אפי' דברים ברורים ביותר. ממש כאילו מזה הכל. התירוץ הוא, שכשיש לאדם נגיעה, אינו רואה 
לא היה. וכ"כ הראשונים שגם לאחר מכן אמרו 'אשמים אנחנו בהתחננו אלינו' ולא על עצם 
המכירה, שהרי היה להם מושב סנהדרין ודנו אותו למיתה, הרי שלא היתה נגיעה גשמית, אלא 

ובאים להוכיח לו נגד  דברים גבוהים מאד. כמו שבאים להוכיח לאדם שנולד בהשקפה מסויימת,
ההשקפה שלו, הרי יש לו נגיעה חזקה מאד שלא להאמין לדבריך, כמו שתלך לשכנע מזרחיסט 
חזק שאין דרכו דרך אמת, [באמת אסור לדבר עמהם כלל] ותראה לו איך כל ילד שני מוריד את 

לו נגיעה  הכיפה, והרי שהוא חי בדרך לא אמיתית. הוא לא יבין את התוכחה הזאת. כי האדם יש
לכל מה שהוא משוכנע שזה האמת, ומעולם לא יראה את האמת כל זמן שיש נגיעה זאת בידיו. 

 אין להסתכל על המזרחי אלא כל אחד ואחד יעשה חשבון הנפש לעצמו.  
התירוץ הזה שלא ראו כלום מחמת הנגיעה, זה יותר חזק מכל הקושיות, אפי' אם נוסיף עוד 

ברורות שזהו יוסף, אעפ"כ לא יהיו הקושיות יותר חזקים מהתירוץ רשימה של קושיות והוכחות 
הנורא הזה, שהנגיעה שיש לאדם בעצמו גורמת לו לראות דברים ישרים כהפוכים ודברים הפוכים 

 )י רייזמאן"הגרמ(      כישרים. 
 החיסון הנצרך 

בגמרא (בבא בתרא טז ע"א) אמרו: "ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין". וכתב 
הרמח"ל ("מסילת ישרים" פרק ה), שפשוט הדבר, שאם הבורא יתברך, בורא האדם ויצריו, העיד 

שהאדם נחשף לנסיונות  שזו תרופתם היחידה, לא תועיל שום תרופה אחרת. נוסיף ונאמר, שככל
רבים יותר, חייב הוא להגדיל במקביל את מינון החיסון. מובן מאליו שלא שעות הלימוד הנחוצות 

 -כתבלין מול היצר הרע כשנמצאים בישיבה, כשעות הלימוד הנצרכות ב"בין הזמנים" 
ינו, לפני ולמעשה, כל הלימוד ב'זמן', הוא כחיסון לקרא 'בין הזמנים'. כפי שמצינו שיעקב אב

הליכתו לחרן, לבית לבן הארמי שהיה 'מרכבה לסטרא אחרא'  (זוהר ח"א קלז, א) וביקש לעקור 
את הכל, נטמן י"ד שנה בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י בראשית כח, יא) כדי להתחסן 

 כנגדו.
ות א), אך השאלה: הלא בלאו הכי היה "ישב אהלים" (בראשית כה, כז), אהלי תורה (תנחומא שמ

ומה הוצרך לחיזוק זה. והתשובה, שב'סוף זמן' צריכה ההתמדה להרקיע שחקים. כיעקב אבינו, 
שבאותן י"ד שנה לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. הלא כל בן תורה מכיר את אוירת סוף 

 הזמן, קדחתנות ההכנה הרוחנית לקראת הנסיונות הצפויים.



 

ד 

מצרים המקולקלת מכל הארצות (רש"י ויקרא יח, ג), שגם ולפיכך נבין מדוע, כשירד יעקב אבינו ל
הם היו מרכבה לסטרא אחרא (ציוני בשלח ד"ה ויקח. רקנאטי מקץ ד"ה וירכב), אזי: "ואת יהודה 
שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה" (בראשית מו, כח), לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא 

 מאת מצרים.הוראה (רש"י), ובכח התורה יתמודדו עם טו
וזו, למעשה, החובה העיקרית של כל אדם מישראל, וביחוד של כל אב בישראל. שהרי כל אב 
דואג לילדיו, מבקש לדאוג לעתידם. להצילם מסכנות החיים האורבות להם ולתת בידם את 

 הכלים להצלחה.
פושעת. מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון, ומזלזלים, מתעלמים. מה נאמר? הזנחה 

ואם הילד ידבק בנגיף, חלילה, ויחלה בפוליו, שיתוק ילדים, ויתנהל כל חייו על קביים כשרגליו 
 משותקות ומעוותות? הרי אין קץ לאשמת ההורים!

והלא ידוע שיש ארצות, שלפני שנוסעים אליהן מקבלים חיסון כנגד המגפות המשתוללות בהן. 
 -ישין מלריה, טיפוס, קדחת הנילוס ושאר מרעין ב

וכאן, המגפה משתוללת, והנגיפים תוקפים ללא הרף, ואם ההורים לא יחסנו, והלואי שהילדים 
 לא יפלו חללים במערכה, אבל לבטח ינזקו, כמה יתבעו ההורים!

וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל: עולם הפוך ראיתי. בגמרא (נדה טז ע"ב) אמרו, שלפנו 
יהיה עשיר או עני, ואילו אם יהיה צדיק או רשע לא נגזר, כי הולדתו של האדם נגזר עליו האם 

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וההורים דואגים כל כך להקנות לבנם מקצוע שיבטיח את 
פרנסתו, בעוד שזו נקצבה ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט. ואילו להצלחתו 

 האדם, אינם דואגים כל כך!בתורה ולחוסן יראת השמים, שזה אך ורק ביד 
 -ונספר 

הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל, מחבר הפרוש הנודע על התלמוד הירושלמי,  -הרידב"ז 
שכיהן כרבה של סלוצק, עלה לעת זקנותו לארץ ישראל והתיישב בעיר הקודש צפת. יום הזכרון 

ת, וכשהגיעו ראשוני של אביו חל בעיצומו של החורף. התפלל לפני העמוד ערבית ושחרי
 המתפללים לתפילת מנחה כבר מצאוהו ליד עמוד התפילה.

 לפתע שמעוהו מתיפח. הבינו שהציפוהו הזכרונות.
נגש אליו אחד המתפללים, ביקש להרגיע סערת רוחו: "רבינו, אבלות ישנה היא. אביו זכה 

 לאריכות ימים מעבר לגבורות שמונים, ונפטר לפני יובל שנים!"
 -ו הרידב"ז את עיניו הדומעות, ואמר: "אספר לך מדוע אני בוכה הפנה אלי

איני אדם צעיר, וסובל אני מהקור. הן באת מבחוץ, הקור עז והגשמים צולפים. חשבתי, הן "הכל 
פחים [קור וחום (רש"י)], שנאמר (משלי כב, ה): צנים פחים בדרך עקש,  -בידי שמים חוץ מצינים 

ת ל ע"א). עלי לשמור על בריאותי. אכנס מנין בביתי, ואתפלל בו שומר נפשו ירחק מהם (כתובו
 לפני העמוד. אצא בכך ידי חובתי.

לבסוף החלטתי, שמחובת הכרת הטוב לאבי, עלי ללכת לבית הכנסת בקור ובגשם, כדי להתפלל 
 בו לפני העמוד. ומדוע, מפני מעשה שהיה.

הורי עניים היו, אבל לא חסכו כל מאמץ לחינוכי. מסרני אבי למלמד הטוב ביותר בסלוצק, רבי 
 חיים סנדר, שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד. סכום גדול, במושגי אותם ימים.

אבי התפרנס מבניית תנורים. באותו חורף היה מחסור בלבנים, ופרנסתו שבתה. לא יכול היה 
ודשיים ושלושה, והמלמד נתן בידי מכתב: אם מחר לא אביא את הכסף, לשלם למלמד. עברו ח

 לא יוכל עוד ללמדני. אבי קרא את המכתב, ועולמו חשך עליו.
בערב עלה אבי לבית הכנסת, ושמע עשיר מתלונן. הוא ארס את בנו ושכר קבלנים שיבנו עבורו 

היו עשויים עץ, אבל עבור התנור צריכים לבנים, ויש בהם מחסור. והקור עז,  בית. הבתים בסלוצק
אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית בלי תנור. התנור שמש הן להסקה, והן לבישול ואפיה. "אני מוכל 

 לשלם ששה רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר העשיר.
 ר הלבנים אצלך!"ניגש אליו אבי: "עשינו עסק. תן ששה רובלים, ומחר בבוק

באיזה אושר שב הביתה ובישר לאימי! נטל יתד ופטיש, קילף את הטיח והרס את התנור הגדול 
בטרקלין דירתנו, חילץ לבנה אחר לבנה בלב מתרונן. כל הלילה עבר בקדחתנו, ובבוקר מסר לידי 
את ששת הרובלים במלואם: "אמור למלמד, שלושה עבור שלושת החודשים האחרונים, 

 ושה עבור שלושת החודשים הבאים!"ושל
אותו חורף היה קר ביותר. סופות שלג עזות וכפור נורא. התכסינו בבגדים והתעטפנו בשמיכות 

 -ורעדנו מתזזית, והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב ביותר 
 -ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עימי 

 תי מלכת לבית הכנסת לעילוי נשמת אבי!איך ירתיענו הקור הצפ
 הלא תבין אפוא, שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי, גאו רגשותי ונבעו דמעותי!"

 (והגדת)

 
 "ואת יהודה שלח לפניו"

יום אחד שאלני הרב מפוניבז' זצ"ל: "רבי יעקב, מי היה השבט שהקדיש עצמו לתורה?" איזו 
דרין לג ע"ב): "שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל שאלה, "זיל קרי בי רב הוא" (סנה

(דברים לג, י), כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל). או יששכר, ככתוב (דברי הימים א 
 יב, לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל", כמבואר בגמרא (יומא כו ע"א).

עקב אבינו את יהודה "להורת לפניו גשנה" (בראשית מו, כח), והמשיך ושאל: "אז מדוע שלח י
 ליסד ישיבה (רש"י). למה לא שלח את לוי או יששכר?"

נו, באמת, "התשובה כתובה שם בגמרא", אמרתי, "הגמרא אומרת: לא מצינו תלמיד חכם שמורה 
(תהלים ס, ט. הוראות, אלא מלוי או יששכר. ושאלו: ואולי גם מיהודה, ככתוב: "יהודה מחקקי" 

קח, ט). וענו: אסוקי שמעתא אלבא דהלכתא קאמינא. "יהודה מחוקקי" הוא לפלפול בעלמא, 
ולוי ויששכר דינים ומורי הוראות. ובישיבות עוסקים בפלפול הסוגיות, ולא בחתירה להלכה 

 הפסוקה"...
"ם מפורש הרב חייך את חיוכו המתוק, ואמר: "איהר האט זיך פערזעהן א רמב"ם", שכחתם רמב

 אח, איזו תוכחה זו היתה. לשכוח רמב"ם, איך אפשר! -
 איזה רמב"ם?

הגמרא (יומא כח ע"ב) אומרת: אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר: "ואברהם זקן" 
(בראשית כד, א) [ואין זקן אלא שקנה חכמה (קדושין לב ע"ב)]. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה, 

יצחק" (בראשית כז, א). יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה, שנאמר: "ועיני  שנאמר: "ויהי כי זקן
ישראל כבדו, מזקן" (בראשית מח, י). מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, היו במצרים 

 ישיבה עמהם, שנאמר: אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" (במדבר יא, טז).
ה [אברהם אבינו) מהלך וקורא ומקבץ העם... וכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג): "הי

עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם העיקר הגדול הזה [האמונה בה'] וחיבר בו ספרים 
והודיעו ליצחק בנו ולמדו, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד לכל הנלוים אליו, ויעקב אבינו לימד 

  .יבה ללמד דרך השם"בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו ביש
 אכן, שאלה! הרי שלוי היה ראש הישיבה, ומדוע שלח את יהודה ליסדה?

 -אבל לרב מפוניבז' היתה על כך תשובה: "אסביר לכם מדוע נבחר יהודה 
כשיוסף התגולל על האחרים ואשימם כמרגלים, אסר את שמעון ודרש שיורידו אליו את בנימין, 

לא ירד בני  -תם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו התקומם יעקב אבינו: "אותי שכל
עמכם". הכביד הרעב, ויעקב אבינו מבקש שירדו להביא אוכל. אמרו: איננו יכולים, בלי בנימין. 
התערב יהודה ואמר: "אנכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי 

 לך כל הימים" (בראשית מג, ט).
 -לא מובן 

הלא עמדו להכנס ללוע הארי. להתיצב בפני המשנה למלך העוין, שהתגולל עליהם בעלילת שוא, 
 -והכח והממשלה בידו 

 ואיך מתחיב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו, איך ערב הוא לכך?!
ועובדה, שערב, והתחייב. וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את עצמו, כעבד תחתיו, 

 -ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו 
אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו, הוא שיכול ומסוגל לפתוח 

 ישיבה"...
 היה אומר", לא אמר אלא מה שהיה בעצמו! -אח, "הוא 

 וכידוע, יום אחד פגש ב"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל, שעסק באותם ימים בבנין ישיבת "בית
אברהם". פנה אליו הרבי מסלונים, אז כיהן כראש הישיבה, ושאלו: "פונוביז'ער רב, יש לי שאלה. 
האם מותר לנו ליטול הלוואות ענק, כשאיננו יודעים מהיכן נחזיר. לבנות בנין, להעסיק פועלים, 

 -להתחייב לקבלן, כשאיננו יודעים האם יהיה לנו לשלם" 
 מצא את מי לשאול. הלא כך בנה הרב מפוניבז' את הישיבה!

ענהו: "למדתי אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, ואין לי ספק שאילו הייתי שואלו היה עונה בשלילה! אין 
 זה בגדר חובת ההשתדלות, ותהא זו מצוה הבאה בעברה!"

גם לקבל מלקות נתכרכמו פני הרבי מסלונים: "אם כן, למה זה אנוכי! גם לסבול בעולם הזה, ו
 לעולם הבא?!"

אורו פני הרב מפוניבז', וקרא: "אבער וויא זיס וועל'ן זייין די קלעפ!" אבל כמה מתוקות תהיינה 
 מלקות אלו!...

   העזתי, ושאלתי: "ובאמת, איך התחייב יהודה?!"
 ושוב, לא על יהודה שאלתי, על הרב עצמו התכוונתי...

אייך היינט? מה ארע לכם היום, קודם שכחתם רמב"ם,  חייך את חיוכו המאיר: "וואס איז מיט
 -ועכשיו גמרא?!" 

וציטט מהגמרא והר"ן (נדרים נ ע"א): פעם הוצרכו תלמידי רבי עקיבא למעות, הלכו אצת 
מטרוניתא, ללוות ממנה. אמרה להם: "איני מאמינה שתפרעו במועד". אמר לה רבי עקיבא: "במי 

 מר והיה העולם, והים הגדול".את חפצה כערב?" אמרה לו: "מי שא
 כשהגיע זמן הפרעון, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לבוא.

הלכה לשפת הים, ואמרה: "רבונו של עולם, היום חלה רבי עקיבא עבדך, והוא העמידך ערב לי" 
- 

מה עשה הקדוש ברוך הוא, באותו היום נשתטית בת הקיסר, ונטלה תיבה מלאה כסף וזהב 
פה ובאה לאותו מקום. נטלה אותה, ומצאה בה ממון רב. כשנתרפא רבי עקיבא והטילה לים, וצי

 בא ואמר: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שחליתי באותו זמן. עכשיו, הרי כל ממונך בידי".
ספרה לו כל אותו מעשה והביאתו לבית גנזיה ונתנה לו מתנות גדולות, והחזירה מה שנתן לה הים 

 יתר על החוב.
 אז אנו הערבים? הקדוש ברוך הוא ערב, ולו הכסף ולו הזהב!

 -ספר נו
חובות רבים נטל בשעתו, להחזקת מוסדות התורה והחינוך שהקים בפוניבז'. משדחקו בו הנושים 
ונטל הלואה גדולה מהבנק. משהגיע מועד הפרעון ולא היה בידו לפרוע, הזהירו הנוטריון הנכרי 

א פלילית. עלול היה להגרם חילול שם שמים והרב צפוי היה שאם לא ישלם מיד יגיש קובלנ
 למאסר ולקנס, וכסף אין.

עודו תוהה מאין יבוא עזרו, ויהודי התדפק בדלת. ביקש להיוועץ ברב. סיפר שהוא מתפרנס 
כשמש בית הכנסת בעיירה סמוכה. בנו היגר לארצות הברית והתגייס לצבאה, ונפל חלל במלחמת 

התבשר שהצבא האמריקאי זיכהו בפצויים בסכום נכבד, אך פוחד הוא  העולם הראשונה. עתה
שמא יוודע הדבר בעיירה ויקצצו ממשכורתו הזעומה. לכן חשב להפקיד את הכסף ביד הרב, ואין 

 הוא מתנגד שהרב ישתמש בו כראות עיניו, בתנאי שיחזירו לידיו בכל עת שיבקש.
 נק!הסכום אותו חייב היה לב -במדויק!  -והיה זה 

חלפה תקופה, והיהודי הגיע לבקש את כספו. היה זה באחד מימי חול המועד, בהם רוב העסקים 
 ם ואין לרב סיכוי ללוות מהם כספים.יהיהודיים נעול

 מה עושים?
קודם את פני האיש בשמחה, ואמר: "בראש ובראשונה, יטול מר ידיו ונסב לסעודה. הן מדרך 

נענה הלה ונטל ידיו יחד עם הרב. כך זכה הרב בשהות של  רחוקה בא, יניחנו לקיים בו מצוה!"
 שעה קלה. אבל הארוחה הגיעה לקצה, ומנין יחזיר את ההלואה.

חג היום. ומצותו בשמחה. נטלו 'מים אחרונים' והחלו בברכת המזון כשהרב מכון כמנהגו בכל 
" נקש הדור העירוני בדלת והביא המחאה מילה. כשהגיע לתיבות "ומכל טוב לעולם אל יחסרנו

  )(והגדת  כספית שהגיעה היום עבור הישיבה, בסכום ההלואה...

 בדרך הדרוש  
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל אלהם ויאמר וילכו אחיו את וישלח

 בדבר תתעסקו אל בדרך, תרגזו "אל הגמרא, מדברי והוא י,"ברש
 ומקשים. אבי" אל ועלו מהרו רק הדרך את אתכם טועה כך ומתוך הלכה,
 יתעסקו שלא למצרים כשהלכו אותם כן גם יעקב הזהיר לא מדוע העולם
 . מהר שיבואו רוצה היה כן גם יעקב הא הלכה בדבר

 יוסף יכול האיך קשה תירץ בספה"ק קדושת לוי, וזלה"ק: ועוד
.) ל קידושין( בגמרא איתא הלא הלכה בדבר יתעסקו שלא לצוותם
, בגמרא שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישליש לעולם
 אדם מוכרח נמצא. ליומי אלא צריכא לא, חיי כמה ידע ומי בגמרא ופריך
 היה זה סימן כי', א. הקדמות' ב פי על לבאר ונראה. הלכה יום בכל ללמוד
. גיהנם פני רואה אינו בחייו מבניו אחד ימות כשלא יעקב של בידו מסור

 שיחיו האבות היו שמובטחים ל"ז חכמינו מאמר פי על', ב והקדמה
 יודע היה שבאם ידוע והנה. הארץ על השמים כימי שנים ק"ת בכלליות

 משנותיו שליש מקרא משנותיו שליש ללמוד יכול חייו ימי כמה אדם
 אתו יוסף שאין כשראה יעקב זה לפי נמצא. גמרא משנותיו ושליש משנה
 שמא לנפשו ירא והיה אחת הבטחה נתבטל נמצא מת שהוא וסבור
 לצוות יכול היה ולא חייו ימי כמה ידע ולא כן גם השניה הבטחה נתבטל

 יום בכל ללמוד המה מוכרחים כי הלכה בדבר יתעסקו שלא בניו את
 הבטחה נתבטל ולא חי שהוא בעצמו ידע היה יוסף אמנם, ל"כנ הלכה
 הבטחה נתבטל לא וממילא שנים כמה לחיות ליעקב לו שיש וידע שניה

 הלכה ללמוד ויוכלו בחייו מבניו אחד ימות לא ובוודאי כן גם ראשונה
                   :ק"ודו לביתם כשיבואו

 (קדושת לוי)
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל
 אב מכיבוד יותר תורה תלמוד גדול דאיתא מה פי על לתרץ ויש

 שנים ד"הי ועל' וכו לבן בבית שהיה שנים ב"הכ על נענש יעקב שהרי ואם

 היה יעקב של עונשו והנה. נענש לא תורה שלמד עבר בבית שהיה
 . מדה כנגד מדה, מיוסף נתכבד ולא שנים ב"כ יוסף ממנו שנעלם

 שלא להזהירם הוצרך לא דיעקב לעיל הנזכר הדיוק מתורץ זה לפי
 שאסור ידעו כן גם מעצמם דהא תורה בדברי ויעסקו הדרך על יתעכבו
 יודעים היו לא עדיין דהא. ואם אב מכיבוד ולהתבטל תורה בדברי לעסוק
 אם נענש כן גם עבר בבית שהיה שנים ד"הי דעל סבורים והיו חי שיוסף

 לא ועדיין שנים ב"כ עבר כבר דהא. תורה מתלמוד גדול ואם אב כיבוד כן
 שפיר יוסף אכן. זה על להזהירם צריך היה לא הכי משום. מיוסף נודע

 יעקב נענש לא כן אם חי שיוסף ראו השתא דהא אותם להזהיר הוצרך
. נענש לא שלמד שנים ד"הי על אבל, לבן בבית שהיה שנים ב"הכ על רק
 אמר הכי משום. ואם אב מכיבוד יותר תורה תלמוד דגדול חזינן כן אם
 .אבינו יעקב רוח להחיות תמהרו רק הלכה בדבר תתעסקו אל להם

 (חנוכת התורה)



 

 ~1 ~ 
  

 ליקוטים נפלאים 
 פרשת ויגש

 
 יח), "ואל יחר אפך" (מד

פעם ניגש אל הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע בערב יום 
הכיפורים לעיתותי ערב איש אשר היה ידוע כמאריך בשיחה 

 פגע רע), וכפי הנקרא בפי הבריות נודניק גדול, (בלשון נקיה
משסוף סוף , והרה"ק ישב והקשיב לקולו, הלה דיבר ודיבר ודיבר

וכי לא מצא לו זמן לדבר את , הלך לו שאלו בני הבית את הרבי
אמר להם הרבי בדברי , שטויותיו אלא בעיוה"כ ברגע האחרון

אפילו  –תתנהג לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם  -הרמב"ן הללו 
 עת ערב ...אפילו בעיוה"כ ל –ובכל עת , פעגע כזה

מנהגו של הרה"ק משינאווא זי"ע היה שלא , מעניין לעניין
להפסיק כלל בדיבור באמצע שהעביר את הסידרא שנים מקרא 

ולא היה מדבר כהוא זה אפילו , ואחד תרגום והקפיד על כך ביותר
 לדברים הצריכים לו. 

ובאותה  –פעם אחת ניגש אליו יהודי בעל לב נשבר וקשה יום 
ולא נותרו לו אלא כמה , ה"ק בסיום הפרשה ממשהעת עמד הר

היהודי הלז שאל מעמו משהו והרה"ק הפסיק תיכף , פסוקים
 והשיבו במאור פנים ובחביבות.

עד , רבינו, לאחר שהלך האיש נגשו אליו המקורבים ושאלוהו
כאן. הרי היה הרבי יכול לבקש ממנו שימתין כמה רגעים וכבר 

, ק לא הבין כלל את דברםאך הרה", היה מסיים את הפרשה
 אין לעכב את בעל ה'לב נשבר' אפילו לרגע מועט..., ואמר להם

 

 "ואל יחר אפך" (מד, יח)
, שהתארס עם בת נגיד גדול, ידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל
דאגו שיהיה לו בית שישהה בו , וכשהגיע לשבת של עליה לתורה

אה שבבית ור, וביום שישי הביט מהחלון, סמוך לבית המחותן
והניחוה , מחותנו הכינו עיסה גדולה כדי לעשות ממנה אטריות

כדרך , להתייבש כדי שיוכלו אח"כ לחתכה לפרוסות דקות
שעושים אטריות. וראה שתרנגולת עלתה על העיסה השטוחה 

ניגשה אל התרנגולת , וכשראתה זאת הכלה, וניקרה מהעיסה
 וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה אותה לכותל.

וכי אני אתחתן , אמר בליבו, כיוון שראה רבי העשיל מעשה זה
, לא! זה בלתי אפשרי, עם אחת שיש בליבה אכזריות כה רבה

גם זה , אבל לבזותה ברבים עוד ממש בשבת של עליה לתורה
 בלתי אפשרי.

ובלבד שלא , א"כ עדיף שהם ישלחו אותי, חכך בדעתו ואמר
ה שיש שם ציבור ומה עשה הלך לבית הכנסת ורא, אפגע בה
ועשה עצמו כאילו הוא רוצה לגנוב את הכסף שיש , לומדים

צעקו בקול , ומשראו זאת יושבי בית המדרש, בקופה של צדקה
תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם בעיר שתפסו גנב בבית , גדול

וכשתפסו אותו התברר , הכנסת שרצה לגנוב מהקופה של צדקה
ואם , יש לו עליה לתורה שבשבת הזאת, שזהו החתן של הנגיד

כן צריך להציל את הנגיד 
, שלא יפול בפך עם חתן גנב

ותיכף הלכו וסיפרו לו זאת 
וכמובן שביטלו את , המעשה
כרצון הרבי ר' , השידוך
  העשיל.

, לאחר מכן שאלו אביו מה קרה כאן? הרי יודע אני שאינך גנב
ר עמד רבי העשיל וסיפ, וא"כ למה העלילו עליך עלילה כזאת

שהכלה זרקה בחמת זעם ובאכזריות , לאביו את מה שראה
ואם כן אין , מרובה את התרנגולת מעל הבצק של האטריות

אבל לא רציתי לבזותה , הכלה הזאת ראויה להתחתן עמה
שעדיף שהם יבטלו את השידוך מאשר שאני , אמרתי בליבי

אבטלו ועי"ז אפגע בנערה הזאת ותתבייש מחמתי. והרי זה נורא 
וכך אנשי , ום לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פניםואי

 התורה במידותיהם הטובות מתנהגים בעת המבחן.
 (לב שלום)

 

"כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן 
 איננו אתנו" (מד, כו)

אדם הרוג נמצא בעיר  ,פחד גדול נפל על תושבי העיר קעלין
 ולידו מונחת סכין. 

שהסכין נלקחה מביתו של הרב , החקירה הנמרצת העלתה
 רבה של העיר קעלין., שמואל לוי

שמטרתה , יהודי העיר הבינו מיד שמדובר בעלילה שפלה
, כנראה, ולשם כך גנב, להאשים את הרב הנערץ בהריגת האיש

 הרוצח השפל את הסכין מבית הרב כדי לבצע את זממו.
יסור  באו חשובי העיר וייעצו לרב להכחיש כי הסכין שלו ובכך

 ממנו החשד. 
אך הוא אינו מעורב , הסכין שלו, הרב סירב והודה שאכן, אך

והרב , בדקו וחקרו וראו שאמת הדברים, בפרשת הרצח. ואכן
 שוחרר לביתו נקי מכל אשמה.

אמר הרב לאנשים שייעצו לו להכחיש: יודעים , לאחר זמן מה
שאמר: , אתם מדוע לא שמעתי להצעתכם? למדתי זאת מיהודה

י לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו איתנו" הרי "כ
יכל יהודה לקחת איתו למצרים ילד אחר ולומר ליוסף , לכאורה

, אך יהודה לא רצה לשקר גם במקום סכנה, כי זהו אחינו הקטן
 כך גם אני נהגתי...

 

 "ויקרא הוציאו כל איש מעלי" (מה, א)
ורה [שהוציא כל איש לא עשה יוסף כש, "א"ר רבי חמא בר חנינא

שאילו בעט בו אחד מהן מיד מת". , מעליו ונשאר רק עם אחיו]
שהרי אחיו היו יכולין להרגו , יוסף לקח על עצמו סיכון גדול

ומדוע עשה , ולא היה איש יודע מאיתו, כשאין איש עמם מלבדו
 כן?

מבאר מרן הגאון רבי לייב חסמן בספרו אור , מכאן אנו למדין
שלא לגרום צער ובזיון , כמה חמור הוא עניין כבוד הבריות, יהל

עד כדי כך שיוסף הצדיק העמיד את חייו בסכנה! ולא רק , לזולת
אלא גם את חיי אביו שיחשך עליו עולמו כשיבין שלא , את חייו

יזכה לראות יותר את בנו 
והכל בשביל שלא  …יוסף

 לבייש את אחיו!!
נערכה הכנסיה , בשנת תרפ"ג

 הגדולה הראשונה של אגודת 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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ההתרגשות בכל תפוצות ישראל בהם הגיעה , ישראל בוינה

השמועה על התאספותם של כל זקני הדור למקום אחד היתה 
התפרסמה השמועה , גדולה. כשהתקרב מועד הכנסיה הגדולה

נתן הסכמתו והוא ישתתף , אדיןכי זקן הדור הכהן הגדול מר
, הדבר גרם לפרץ של התרגשות שלא תתואר, במעמד הפתיחה

ורבים יחלו וניסו את מזלם לזכות להשתתף באירוע ההיסטורי 
 ולזכות לחזות במלאכי עליון קדושי ארץ.

, יהודים רבים שלא היה באפשרותם להשתתף במעמד עצמו
תאספו אלפי יהודים ה, וביום המיועד, ניסו את מזלם באופן אחר

בתחנות הנסיעה לאורך מסלול הרכבת שבה נסע החפץ חיים 
כדי לזכות לחזות פני הכהן הגדול ועמו צדיקי , לכנסיה הגדולה

 כשהרכבת תעצור בתחנות., הדור
, כשהגיע הרכבת לאחת התחנות בפולין ליד העיר טשנסטוכוב
לו נאסף קהל עצום ורב בצפייה דרוכה להגעת הרכבת כדי שיוכ

והנה הרכבת , לחזות בתואר פניו הקדושות של החפץ חיים
, והקהל העצום הצטופף ליד קרונו של החפץ חיים, הגיעה

אך דמותו , והמתין בחרדת קודש לראותו ולזכות לברכתו
… בפנים הרכבת התחוללה מיני דרמה… הקדושה לא נראתה

משלחת של רבנים נגשה לחפץ חיים ובקשה ממנו שיצא אל 
 אך החפץ חיים סרב!, הרב שממתין לראות את פניוהציבור 

ניגש אליו הגאון רבי מאיר דן פלוצקי רבה של אוסטרובא ובקש 
ואז , שוב שהחפץ חיים יצא לקהל שממתין בדריכות עצומה

כיצד יתכן , אמר לו החפץ חיים "שהיות וכל ימיו ברח מן הכבוד
, חייםהסביר החפץ , לדרוש ממנו שעכשיו יחפש כבוד? כבוד

, והמשיך וציטט את דברי ר' יהודה החסיד, הריהו נסיון מסוכן
, שתמורת כל התענוגים הגשמיים שאדם נהנה מהם בעולם הזה

בעוד שעבור כבוד שהוא , אין מנכים לו מחלקו לעולם הבא
 כן מנכים"., תענוג רוחני

, הרב פלוצקי העיר מיד לחפץ חיים ואמר 'ראשית סבורני רבי
ובלבד לספק , הפסיד מקצת של עולם הבאשכדאי אפילו ל

דאי יצטערו באם לא ומשאלתם של יהודים כה רבים שבו
ולא הניח , ושנית.. הוא ניסה לומר עוד טעם, תתמלא משאלתם'

בשבילי מספיק , לו החפץ חיים לסיים ואמר 'אין צורך להוסיף
 …הטעם הראשון!'

ראתה משנ, מיד קם החפץ חיים ונגש לחלון כדי להיראות לקהל
זרם חשמל של התרגשות , דמות פניו הקדושות מעבר לחלון

וכולם החלו נדחקים כדי לזכות להושיט יד , עבר בקהל העצום
לברכת 'שלום עליכם'. בשביל החפץ חיים שהיה כבר ישיש 

ולכך הוא הרים , וחלוש משמעותו של דבר היתה סכנת נפשות
' [בהעירו את ידו וברך את כולם במילים 'שלום עליכם יהודים

אגב כי כתוב "שלום שלום לרחוק ולקרוב" ומכאן שאפשר לברך 
 וקא להושיט את היד].וואין צורך ד, ב'שלום עליכם' גם מרחוק

אירוע זה היה מאמץ גדול בשביל החפץ חיים והוא הרגיש 
, והחליט לבלי לצאת שוב אל הקהל בתחנות הנוספות, חולשה

 די לאפשר לו מנוחה.כ, הוא בקש שיסגרו את הדלת והחלונות
אל הקרון נכנס במרוצה המבקר של … רעש גדול, ופתאום
בפקודה שכולם יעזבו מיד את הקרון ויעברו לקרון , הרכבת

… אחר! משום שבצד אחד של הקרון אחזה האש במוט האופן

מששמע החפץ חיים כי נאלצים לצאת מהקרון אמר: 'רואים מה 
 מוכרחים לצאת'!, כחם של רבים

להפסיד מקצת עולם הבא ובלבד לספק משאלתם של 'כדאי 
, פסק מרנא החפץ חיים! ואם על סיפוק משאלות כן… יהודים'!

על אחת כמה וכמה שכדאי הוא כדי שלא לגרום בזיון וצער 
 (דרשו)  ליהודים! 

 

"כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצאי ירכו 
 ששים ושש" (מו, כו) 

הם מכונים , ירדו למצריםעל אף שכמה עשרות מצאצאי יעקב 
לעומת זאת אומר המדרש (ויקרא , בפסוק "נפש" בלשון יחיד

והם מכונים , ו) כי לעשיו היו בסך הכל שש נפשות, רבה ד
 ו): "נפשות ביתו" בלשון רבים. , (בראשית לו

שהוא , הסיבה להבדל זה מבוארת בהמשך המדרש: "אלא עשו
אבל יעקב שהוא , כתיב ביה נפשות הרבה, עובד לאלהות הרבה

 -עובד לאל ק אחד כתיב בו נפש אחת". 
בספר "תורות ועובדות מבית רבותינו". מבואר בשם בעל 'ברך 
משה' שהסבר זה אמר בעל ה'ייטב לב' ליהודים כפריים אשר 
, באו לפניו וגוללו את התעללותו של הכומר האחראי על הכפר

תושבי בגזירה האחרונה שבה אסר על  בהם ובפרנסתם. בפרט
ובכך קופחה פרנסתם , הכפר הגויים לרכוש יין אצל היהודים

 לגמרי.
ואחר נענה ואמר: הן אנו , בעל ה"ייטב לב" שמע את דבריהם

, אומרים: "בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת
ולפי דברי המדרש "נפשות" בלשון , להחיות בהם נפש כל חי"
 לעומת "נפש", רבים אמור כלפי הגויים

בלשון יחיד הוא כנוי לעם ישראל המאמינים בקל אחד. זאת 
ם הנקראים ישכונת הברכה היא שברא הקב"ה את הגוי, אומרת

כלומר כל מה שיחסר להם , ואף את "חסרונן", "נפשות רבות"
והם זקוקים לו. אך "על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל 

קראים כל זה ברא הקב"ה כדי להחיות את בני ישראל הנ, חי"
וזאת על ידי שהגויים יקנו את מה שחסר להם אצל , "נפש"

הוסיף בעל , וכך תתאפשר פרנסתם. נמצא אפוא, היהודים
, פרנסה ליהודים -ה'ייטב לב' לבאר שאם אין הגויים רוצים לתת 

 שוב אין צורך בחיותם. 
זמן קצר אחר כך נוכחו הכל בהתגשמות דבריו. מגפה קשה 

הובילה לחקירה ולדרישה אודות שפרצה אצל ערלי הכפר 
ין היחיד שישתנה ילבסוף החליטו החוקרים כי הענ, הגורם לה

בתקופה באחרונה באורחות החיים הוא ההפסקה בשתיית יי"ש. 
טוי אמרו וכך הצליח יקוי וחייש ביי"ש סגולות של נ, ככל הנראה

ולשמור מהתפרצותם , זיהומים שונים – -להגן על גופם מפני 
אשר בשל איסורו לשתות , קשות. זעמם על הכומרשל מחלות 

עד שלבסוף , הלך וגבר, יין ארעה להם כל הצרה הנוראה הזו
שבו האשימו אותו וחרצו את גזר , תפסו אותו וערכו נגדו משפט

 דינו.
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 יח), "כי כמוך כפרעה" (מד

מה הטענה של יהודה כי כמוך כפרעה?! הרי הוא הסכים בפרוש 
 שזה שנמצא הגביע בידו יהיה עבד?!

סיפור המשמש כמשל מובא במדרש ואגדה: יהודי נלקח לחייל 
נתבקש לשיר לפני הצאר. כשהצאר , לצאר הרוסי. כדי לבזותו

 שמע אתו אמר לו בכעס: "לך הביתה! ככה שרים?!" 
הלך למפקד ואמר לו שהצאר שחרר אותו , זה לא התבלבל

מהצבא... המפקד ביקש זאת בכתב. ניגש היהודי לצאר ואמר 
 לו שהמפקד לא מאמין ששחררת אותי... 

ונתי הצאר קלט מיד את העניין ואמר לו: "בעקרון לא התכו
 אך מכיוון שזה יצא מפי אתה משוחרר!"..., לשחרר אותך

והנמשל: יהודה מסביר ליוסף שאם הוא ייקח את בנימין אזי 
אחר "ונפשו קשורה בנפשו" וגם זאת שהגענו כעת זה ל

כנועים מרובים שיעקב לא הסכים בשום אופן לשחרר את ש
 בנימין עד שלא הייתה פת לחם...

אתה מלך , כולם: "כי כמוך כפרעה"וכאן באה הטענה החזקה מ
האם זו  ולמלך יש מילה! ואתה אמרת: "עלו לשלום אל אביכם"

 עלייה לשלום??? תראה איך אתה מאמלל את אבא שלנו... 
 

 "ואל יחר אפך בעבדך" (מד, יח)
בפרשתן (מד יח) 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא 

, כי כמוך כפרעה' עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך
ומבאר הרה״ק ה׳אגרא דכלה' זי״ע (ד״ה ואל יחר) כי לעיל (מא 

'הנמצא כזה איש אשר רוח  לח) כתיב שפרעה אמר לעבדיו
כי ראה שאין , 'גבר דרוח נבואה ביה', ובתרגום, אלוקים בו'

'אין נבון  גם אמר פרעה ליוסף עצמו, 'נביא' כמותו בכל העולם
אם , בגמרא (פסחים סו:) 'כל הכועסוהנה איתא , וחכם כמוך'

נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו ואם חכם הוא חכמתו 
כל מה שמינו אותך  -וזהו שאמר יהודה ליוסף , מסתלקת ממנו'

אמנם אם 'יחר אפך בעבדך' הרי , למלך כי חכם ונביא אתה
 -תסתלק ממך הנבואה והחכמה ותשוב להיות 'כמוך כפרעה' 

 ל פרעה ויורידו אותך מן המלכות...שלא תהיה במעלה רמה מע
 

 "ויקרא הוציאו כל איש מעלי" (מה, א)
שבשעה שהיו יהודה ויוסף  מובא )פרק ד'(במדרש תנחומא 

ה בואו נרד זה עם זה אמרו מלאכי השרת זה לז םוכחיומת
זה עם זה בנוהג  םמתנגחי )יהודה ויוסף(למטה ונראה שור וארי 

 םועכשיו שור וארי מתנגחימפני ארי ירא ישבעולם שור מת
 ועומדין והקנאה ביניהן.

ך שע"פ המדרש יש לבאר שכשיוסף אמר "וכתב האלשי
התכוון שרק אנשים יצאו אבל , "הוציאו כל איש מעלי"

 ורצה שישמרו עליו., המלאכים ישארו משום שפחד מאחיו
ודאי שאין וש )בספר שם דרך(וכתב הגרש"ז ברוידא זצ"ל 

אלא שחשש יוסף שיהרגוהו , מת שנאתםהכוונה שיהרגוהו מח
שהרי מעולם , כפי הפסק שפסקו בשעת המכירה שהוא רודף

 לא חזרו בהם מפסק דינם.
 

 "ועתה אל תעצבו" (מה, ה)

סיפר בנו של הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל על אביו: 
היה אדם שעשה עוולות גדולות לאבא. והנה זמן קצר לאחר 

יני צרות רבות ורעות. בצר לו פנה מכן התרחשו לאדם זה כל מ
אלי ואמר לי כי מכיוון שברור לו שהצרות פוקדות אותו בגלל 

 הקפידא של אבי, על כן שאבקש עליו רחמים שימחל לו...
נגשתי לאבא ואמרתי לו את הדברים. ענה לי אבא בנימה של 
הפתעה: "לא יכול להיות שהצרות שקורים לאותו אדם זה 

שה לי את העוול הגדול, אין יום שאני לא בגללי, שכן מיום שע
 מר)(מתוך מא היה לו שמחה ונחת כל החיים"מתפלל עליו שי

 

 "רב עוד יוסף בני חי" (מה, כח) 
שמחתו של יעקב אבינו על הבשורה אודות יוסף, מלמדת על 
שנות הצער והיגון שחלפו עליו בפרק הזמן שבו היה משוכנע כי 

 חיה רעה אכלתהו.
מות בן, הנו כה עמוק ונוקב, עד כי לא תמיד צער זה, על 

מודעים לו הסובבים, ולפיכך לעתים בחוסר מחשבה או 
 תשומת לב, הם פותחים שוב ושוב את הפצע המדמם.

שח הרב סמוטני כי שמע שרבי יצחק זילברשטיין מספר לרבי 
 הגרש"זחיים קנייבסקי על דין תורה שהתנהל בביתו של 

 ג אודות בחירת שם לרך הנולד להם.אויירבך זצ"ל בין בני זו
האב רצה לקרוא על שם אביו, אשר נפטר כמה חודשים קודם 
לכן, ואילו האם התנגדה לכך נחרצות, מאחר שבבניין שבו 
התגוררו נפטר לפני תקופה קצרה ילד הנושא את השם הזה, 
והיא חוששת שמא בקריאת שם כזה יש סימן רע. "מה 

"כיבוד אב דוחה  -ע דבריה התקומם הבעל למשמ -פתאום?" 
כל מיני חששות שאין בהם ממש". אולם היא בשלה, חוששת 
היא, ואינה מסוגלת להעלות על דעתה להשתמש בשם זה. 
הרהר רבי שלמה זלמן אויירבך בנדון, ולאחר מכן פסק שאין 
לקרוא לילד בשם זה. "אולם לא משום חששות האם", הוסיף 

ים קדימה, וחשבתי מה מיד, "אלא משום שהפלגתי כמה שנ
יהיה כאשר ילד זה יגדל ויצא לשחק, ואמו תקרא לו מן החלון 
'יענקל'ה בוא הביתה', והשכנה, אשר תשמע את קריאותיה, 
תתחיל לבכות, כשהיא נזכרת בבנה אהובה, מחמל נפשה, 
יענקל'ה... אשר כבר כמה שנים טמון בבית מועד לכל חי... ואיך 

ך הרבה צער??!!" וכששמע אפשר לקרוא בשם שיסב כל כ
 זאת רבי חיים, היו עיניו זולגות דמעות...

 

 "עוד יוסף חי" (מה, כח)
פעם נכנס אל הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע בחור וקונן בפניו כי 

 מצבו הרוחני גרוע עד מאד.
הנה יוסף הצדיק היה נעלם מעיני אביו כ"ב , נענה הרה"ק ואמר

אחר ככלות כ"ב , ף'עד שיעקב חשב ש'טרוף טורף יוס, שנה 
כי לא מצינו , ראה זה פלא, השנים ונפגשו יחדיו האב והבן

היכן היה , איך עברו עליו כל כ"ב השנים , ששאל יעקב את יוסף
כז) סובר שעד , ולא עוד אלא שה'רמב"ן' (מה, ומה היו מעשיו 

כך , אלא, והדבר פלאי, סוף ימיו לא ידע יעקב 'ממכירת יוסף'
ינו הקדושים שלא לדבר ולא לחשוב כלל היא דרכם של אבות
והתחל , תשכח מכל רוע מעלליך, אתה, על העבר . כמו כן

 וה' יהיה בעזרך., בעבודת ה ' מכאן ואילך בלא שום חשבונות
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"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה 
 ויוסף ישית ידו על עיניך'" (מו, ד)

שיהא נקבר , קשה מדוע הבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו
 על ידי יוסף בנו???

שמכיון שיעקב אבינו הזכיר כמה , מבאר האור החיים הקדוש
'כי ארד אל , 'אך טרף טורף', פעמים לשונות של מיתה על יוסף

וכן , וידוע מאמר רבותינו 'ברית כרותה לשפתיים', בני שאולה'
אמרו רבותינו 'לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן' לכן הוצרך 

ולא ימות יוסף , שאין לו לחוש לזה, הוא להבטיחו הקדוש ברוך
 ולא יהא כשגגה היוצאת מפי השליט. , בחיי יעקב אבינו

על הפסוקים , כיוצא בזה כתב רבנו הקדוש בפרשת ויצא
ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין , תהו"ותקנא רחל באח

 ויחר אף יעקב ברחל"., מתה אנכי
באה אשה עקרה , ו תמוההולכאורה התנהגותו של יעקב אבינ

 והוא כועס עליה בחרון אף???, ושופכת לבה שאין לה ילדים
על שהוציאה מפיה על עצמה , ומבאר רבנו שיעקב אבינו כעס

, וכלשון רבנו הקדוש, שחשש שמא יזיק לה, לשון של מיתה
, לזה חרה אפו, 'ודברי הצדיקים אפילו בסדר זה יעשו רושם

 פירוש בשבילה'... , יעקב ברחלויחר אף , ולזה כתוב בפסוק
 

"ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי 
 ראותי את פניך כי עודך חי" (מו, ל)

 שתי קושיות חזקות: , מקשה רבנו האור החיים הקדוש
ומהו כפל הלשון , . הרי אם הוא רואה את פניו ברור שהוא חי1

שיוסף חי . מדוע לא האמין יעקב 2'ראותי את פניך כי עודך חי'. 
וכי לא האמין לשבטים שאמרו לו שהוא , עד שראה את פניו

ודאי האמין יעקב אבינו שיוסף חי ודב, עדיין חי. ומבאר רבנו
והיה חושש אם , אבל עדיין היה לבו כואב, ונושם בחיים גופניים

כי הרשעים , והאם הוא 'חי' ברוחניות, עדיין נשאר בצדקותו
ן שיוסף היה מושפל ועבד בין כיו, והטעם שחשש קרויים מתים.

, והיה מרוחק מאביו יעקב אבינו שהוא מקור הקדושה, האומות
ובפרט בטומאת ארץ מצרים וביותר , ונתון במקום הקליפות

אחרי שראה ברוח הקודש את המעשה עם פוטיפר וכמו 
 ולכן לא היתה שמחתו שלימה. , שדרשו חכמינו

רושם וצורת פניו והכיר ב, ולכן רק אחרי שראה את פני יוסף
שהוא באותו צדקות ולא נשתנה דיוקנו , הקדושות של יוסף
יתה. מיד אמר יעקב אבינו 'אמותה הפעם יהטהורה ממה שה

'כי , אחרי ראותי את פניך' שהוא ראה והכיר בפניו של יוסף
 ואינו בגדר רשע שאמרו, עודך חי' שהוא עדיין בצדקותו

 חכמינו שהרשעים בחייהם קרויים מתים. 
כי הצדיקים יותר יחפצו , ובלשון קדשו של רבנו: 'דבר ידוע הוא

 ומה גם יעקב הצדיק'., בהיותו בן מביש, בהיעדר הבן
וכשמזכיר רבנו את הכרת יעקב אבינו בפניו של יוסף שהוא 

וכן מצינו לצדיקים , כותב: 'כי הכרת פנים תענה באיש, צדיק
 שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם'.  שלמים

 

"ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי 
 ראותי את פניך" (מו, ל)

כח) "ויאמר , ך הק' (בתורת משה) עה"פ (לעיל מה"האלשי
כתב , ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות"

שיוסף היה במקום זימה ולא , שאמר יעקב שקשה להאמין
ואכירה ולכן אמר: "לא תתקרר דעתי עד אלכה ואראנו , חטא

 בפרצוף פניו אם צדיק הוא אם אין".
כי שלומי אמוני ישראל קדושים , שכן היו מכירים בזמנים ההם

מטוהר נפשם , אשר בארץ אשר היו לפנינו בימים ראשונים
יכירו וידעו בהביט אל פני אדם גם פני , וחלאת חולשת זוהמתן

ויעידון ויגידון פרטי מעללי איש , הצדיק הוא הרשע, איש
ט) מה שאמר , רת פניו ולא יחטיאו. ולפי"ז מבאר (להלן מחבהכ

שאחרי שראה בפניו של יוסף שלא , יעקב כאן "אמותה הפעם"
כי מצאתיך , אני כבר יכול למות –חטא אמר: "אמותה הפעם" 

 (קב ונקי) צדיק.
 

 "מעט ורעים היו ימי שני חיי" (מז, ט)
הלך  בדרך משל ומליצה מספרים על בחור עלם חמודות שלא

ולא אבו , ... כי אביו היה אדם מגושם ביותרםלו בשידוכי
הבריות להיות קרובים אליו בקרבת 'מחותן'... עד שבא אחד 

פנה אל אבי , מה עשה, ןיהשדכנים והבטיח לסדר את העני
ומשהגיע אבי הבת לברר אודות , הנערה והציע לו את הבחור

בין החיים... טיבו של אבי הבחור אמר לו ה'שדכן' שכבר איננו 
מששמע כן אבי הבת לא המשיך לברר אודותיו כי מה לו 

ונגמר הדבר בכי טוב , ולמתים אשר כבר אינם אתנו בזה העולם
. משהגיעו למסיבת ה'לחיים' בגמר השידוך וירא אבי הכלה כי 
יושב לו מאן דהו על שולחן ה'מזרח' ועושה כמעשיו של ה'זולל 

וישאל אבי הכלה את , וסובא '... בצורה מביישת מאד
ויענו כל העם , מי הוא זה ואיזהו האיש היושב לצידי, המסובים

יחדיו הרי זה 'מחותנך' החדש אבי החתן המהולל בתשבחות .... 
תני' לאמר לי ימיויקצוף האיש ומיהר לשאול את השדכן 'למה ר

 חיים יקרא... שחק השדכן ותמה וכי לזה, שאבי החתן איננו חי 
 (באר הפרשה)

 

"ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית 
 אביו לחם לפי הטף" (מז, יב)

החפץ חיים המשיל על הפסוק הזה את המשל הבא: מלך אחד 
הלך לראות את שלום חייליו. ראה המלך את חייליו הנאמנים לו 

ומצאו חן בעיניו מאד. "שאלו כל שבליבכם חפץ , ללא גבול
ך לחייליו. אחד החיילים אמר המל –ואמלא כל משאלותיכם" 

ביקש: "שהמלך יספק לי את ארוחותיי בכל יום ויום"... שוטה 
הרי ארוחתך ניתנת לך ממילא כמו , שכמוך! לעגו לו כולם

נמשל: אנו והלשאר החיילים הניזונים כולם מאוצר המלך...
מבקשים מאת ה' כי ישלח לנו את פרנסתנו, אולם שוכחים אנו 
לגמרי, כי אין זה מענייננו לבקש זאת, כי הקב"ה ממילא דואג 
לכל בריותיו. עלינו לבקש מה' שיתרבה כבודו וכבוד התורה 

 בעולם!
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 ָּפָרׁשַ ת וִַּיַּגׁש – ַצעַ ר ַהְּׁשָבִטים  

 

 

 669 ִּגָּליֹון                        ד                                                                               "בס 

 ח"תשע| ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקרֹא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

אותו קורטוב של צער וסבל שמנע יוסף 
מאחיו, שהיה בו כדי להשלים את הכפרה על 

 חטאם, נותר לחובה לדורות. 
 

את יתרת החובה על עוון מכירת יוסף 
  ובמה? .נאלצו ישראל לפרוע

 

בעוון מכירת שמתו  'הרוגי מלכותתעשר'ב
ת יו, בגלוהמקדשיוסף, בחורבן שני בתי 

ישראל עם שבאו על  ,ובפורעניות הקשות
 ם השנים האחרונות עד ימינו אלה.יבאלפי

 

מיד לאחר שהתוודע יוסף אל אחיו  ,לפיכך
מקדש בתי ? על שני בכה על מהבכה, 

 להיחרב. םשעתידי
 

צא ולמד מה גדולה ונוראה מעלתם של 
ים עצמם, כדי לכפר הרי לשבטהשבטים. 

די היה  על רוב רובו של עוון מכירת יוסף,
באותו שבוע שעברו  ,בצער ובסבל

  במצרים.
 

, כדי לכפר על יתרת החובה עם ישראללו יוא
לשאת את חורבנם של שני  צריךהמועטת, 
, הגזרות יותאת כל ייסורי הגלו ,בתי מקדש

 והפורעניות. 
 

שכבר  ,אנו מייחלים ונושאים עינינו למרום
ושע יוונשל יתרת החוב תתמלא המכסה 

בניין ראות את ונזכה ל מן השמיםבעז"ה 
 מקדשנו במהרה בימנו. אמן.-בית

 ,יכול לסבוללא היה "פירש רש"י הקדוש: 
שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו 

 ."עו להםימתבישין בהוד
 

א יָכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ לשון הכתוב: "  קוְ
מפני מה " צריכה ביאור, (בראשית מה, א)

 היה עליו להתאפק?
 

 ,מלבד זאת, מיד לאחר התגלותו אל אחיו
 ּיְֵבּךְ וַּיִּפֹל ַעל ַצּוְאֵרי ִבנְיִָמן ָאִחיו וַ נאמר "

מבאר הקדוש ", ורש"י (בראשית מה, יד)
שעתידין להיות  ,מקדשבתי שבכה על שני 

 בחלקו של בנימין וסופן להיחרב. 
 

מה פשרה של בכיה זו  :נשאלת השאלה
 דווקא כעת?

 

האדמו"ר  -תירץ רבי אברהם מרדכי אלתר
  :שאלה זו (בעל ה'אמרי אמת')מגור 

 

לית עונשו של אדם מחושב ומדוקדק בתכ
עיקרון זה אנו  .בהתאם לחטאו הדקדוק

 מוצאים בפרשה. 
 

יוסף הצדיק, ביקש לכפר לאחיו על מעשה 
המכירה. לכן ציער את אחיו בשיעור 

 מה שמגיע להם,כפי קת, יובמידה מדוי
יתכפר הצער שייגרם להם, כדי שעל ידי 
 עוונם לגמרי.

 

, כשראה מעט לפני שכלה החשבון והנה
א יָכֹל יֹוֵסף יו, "בסבלם ובצערם של אח

התוודע אל אז ו" (בראשית מה, א) קְלִהְתַאּפֵ 
 אחיו.

 

א יָכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלכֹל ַהּנִָּצִבים ָעָליו וַּיְִקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעלָ "  י"וְ

 (בראשית מה, א)

/12/23 20 71 ח"תשע ה טבת   

 פרשת ויגש
  יחזקאל לז -"ויהי דבר" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

17:49 17: 81  16: 50 ם"י   

17:44 17: 41 א"ת 16:22   

 חיפה 16:21 17:14 17:43

ש"ב 16:25 17:18 17:48  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 יהו ניזרי בן ימנה לאל
 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 

  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    

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

 בשפעודליה אפרת פרנסה בקלות  יוסף ליאור בן
 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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
בת סימי       אורן בן אסתר                       רונית

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 ר בת שולמית   יפית בת ג'ינהטליה עדן אסת
 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               סתרסיון בת א

 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    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 בת נעימה דליה אפרתאיה בת עדי            מ
 סימי בת סוליקה       אסתר בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 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
 שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה

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

 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 יהרב אליהו חיים פנחס

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  דינו של מיחם שמעליו חומם בורקס בשרי?מה  
 

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

מש במים מותר להשתומניח את הבורקס הבשרי על גב צלחת או נייר כסף, על גביו בורקס בשרי וכדומה,  יממושח ,מיחם
 אין כלי בולע מכלי בלא רוטב. הערה: לשתיה חמה עם חלב.

 

אין להתיר אלא  -ולדעת בני אשכנז  שנאפה במגש חלבי נקי לגמרי, אף שהוא בן יומו, מותר לאוכלו עם בשר. ,חלהמאפה 
  (שם) אינו אלא בדיעבד. מדין נותן טעם בר נותן טעם. כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן צה ס"ג). ואילו לדעת הש"ך הערה: בדיעבד.

 

, באופן שהשמן נקי ללא שיורי בשר יםסיגרים בשריבעבר שטוגן בשמן שטיגנו בו  ,האוכל פסטל פרווה [מילוי תפוח אדמה]
  וכדומה, אין צריך להמתין שש שעות לאכילת חלבי.

  
 
 
 
 

 

כל עד כמה נשאו בצרותיהם של עם ישראל. ', שבו ניתן ללמוד על רבותינו, הרב הדומה למלאךלהלן סיפור המעובד מתוך '
מלווה את כל  ומצטער בצרתן של ישראל ומצפה לישועתן. ברכה קבועה ל מיצר"בער לייבוביץ זצ ךימיו היה הגאון רבי ברו

  ."ויזכה לראות בגאולתו של ישראל" או "ויזכו לראות בישועת ישראל"מכתביו: 
 

יספר לרבי  שלא ,שהתחוללו מאורעות דמים בארץ ישראל, הזהירו אותו שכאשר הגיע לישיבה בעת ,סיפר אחד מתלמידיו
בימי המאורעות הטרופים  .ל"כשישמע שיהודים נהרגים רח ,צער מסוגל לחלות מרובהרבי שכן על כך. מאומה ברוך בער 

 רדים. חלו את העיתונים ה שיביאו ,ביקש רבי ברוך בער
 

השיב לו  ".?. אם כן, מדוע הרבי ביקשחרדיםעיתונים אפילו וקרוא עיתונים, הרי הרבי נמנע תמיד מל" התלמידים: שאל אחד
צריך לשאת  בעת צרה כזו איך אפשר להתעלם, ולא לדעת מה קורה, ,אמנם .בימים כתיקונם הנך צודק"רבי ברוך בער: 

  ".!בעול ולהצטער בצרת הכלל
 

 עד שהשפיע הדבר על בריאותו. ,צרותיהם של ישראל לב על ונאנח בכאבן, היה רבי ברוך בער קורא ומצטער מאוד, כוא
 שהוא ,תון באומרוימסוים ביקש להפסיק להביא לו את הע סכים. עד שביוםההוא לא  אבלניסו בני הבית להניאו מזה, 

  שאינו יכול לשאת יותר את הצער מהמתרחש. ,מרגיש
 

בצער הכלל,  אם לא מתעוררים ומצטעריםמה נפשך: לקרוא עיתון? מ איני מבין איך אפשר"והוסיף רבי ברוך בער ואמר: 
   ."?!איך אפשר לשאת כל כך הרבה צרותהרי זו אכזריות נוראה. ואם כן מתעוררים,

 
 
 
 
 

דאגתם הייתה לזולת, ולא משנה, מה התחולל באותה שעה  -להלן סיפור מופלא ביותר, ויש בו כדי ללמדנו, עד כמה רבותינו 
שלפני  ,תלמידו של הגאון רבי ברוך בער זצוק"ל ירושליםשיש הרב ישראל גרבר שליט"א מעיה"ק מספר הגאון היבחייהם. 

שבעיר  הרפואהולקחו ר' ישראל לבית  שנות דור היה מקום מגוריו בעיירה הסמוכה לווילנא, ביום מן הימים חלה בן דודו,
  .שהיה לו שם טוב ,ווילנא

 

מי שבא עם לחילופין או  הרפואהשהם היו מחזיקים מממונם את בית  ,וילנאתושבי ואת  רקמקבל היה הרפואה אלא שבית 
, כדי שיכתוב לו הצדיקזצוק"ל. לכן שלח ר' ישראל איש מבני משפחתו אל גרוז'נסקי עוזר  מכתב המלצה מהגאון רבי חיים

ב מכתב המלצה יראוהו ה'משמשים בקודש' וימנעו מרבם לכתו חשש להיכנס בדלת הראשית, שמאהלה  מכתב המלצה.
, חתם הרפואהואף כתב לו מכתב להנהלת בית  ,קיבלו במאור פניםהגאון . מהכניסה האחוריתהרפואה, ולכן נכנס לבית 

  ושילחו לשלום.
 

 תישיש בקרב בני הב ,ראההגאון, מחדרו של כשיצא  בדלת הראשית.הבית לצאת מלא חשש  ,שכבר היה המכתב בידו מכיוון
און ר' הג שבעוד שעה ומחצה תערך הלווייתה של בתו היחידה של ,אמרו לו ,אל לפשר הנעשהששכ, והמולה רבהרעש 

 עליו אפילו דאגה ועצבון כל יםניכר ובשעה טרופה כזאת, ולא הי ,שתומם הלה מצלילות ויישוב דעתוהומה  ...חיים עוזר
 מכתב נאה ומתקבל.עבורו ... אלא במאור פנים ישב וכתב אהוש
 
 
 

 ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה – ָּבׂשָ ר וְָחלָ ב- חֵ לֶ ק א'
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  נָא ִלְפנֹות ָלַרבנָא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלּיָהּו ַחּיִים ִּפנְָחִסיֵאִלּיָהּו ַחּיִים ִּפנְָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , נְִׁשַמתנְִׁשַמת  ְלִעּלּויְלִעּלּוי    נִָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןנִָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלנָא ִלְפנֹות ְלִליאֹור נָא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת
  
  

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ֶהָעלֹון ִחָּנםֶהָעלֹון ִחָּנם  ְלַקָּבַלתְלַקָּבַלת
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

      

ֹ ל ֲחֵברֹו  נֹוׂשֵ א ְּבע

 ְּדָאגָ ה ַלּזּולַ ת 
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ח' שבט -נולד ב -ברכות זצ"לבנימין יוסף אברהם ר הרב הצדיק הנסת 
שנות ילדותו עברו בין סמטאות יפו בין צדיקים נסתרים . )1928(ה'תרפ"ח 
ים יראת שמים ויראת יפנומהם שאב מלוא חו, אליהן נפשו נקשרהומקובלים, 

ר' משה יעקב רביקוב אביב של -בני החבורה הקדושה מתלעם חטא. נמנה 
, הרב הקדוש)הרחובות  /מטאטאמנקה( רבי יוסף וולטוך זצ"לו הקדוש)הסנדלר (

מנשה ורבי עמרם מנחם וממקורבי חכם זצ"ל, הרב יוסף דיין פיש אברהם יחיאל 
ל"ו הצדיקים -הרב אברהם יחיאל פיש העיד כי רבינו היה מ בלוי זצוק"ל.

לא הכירה אחותו כך שאפילו עד כדי הסתיר עצמו רבינו  הנסתרים שבדורינו.
 תו ולא ידעה כי מדובר בצדיק נסתר. או

 

בשכונת שבזי, המוכרת יותר כנווה צדק. לא היו לו קטן רוב חייו התגורר בחדרון 
לפשוטי ידע להצניע את עצמו. שמר על קדושה עילאית. נקשר אישה וילדים. 

היה מתארח אצל משפחות שונות שאף הן  העם אותם אהב אהבת נפש ממש.
שהצדיקים הנסתרים אינם מתגלים אחת הסיבות לכך  ו.לא ממש הצליחו להכיר

. צנוע, פשוט, שתקן גדוללהיפטר מן העולם.  הםגלים, עליתמהם משום שאם 
  בביתו הדל, הסתובבו להם עכברים וחתולים. המקרר היה ריק למעט שתיה.

 

כובע קסקט לראשו, לבוש במכנסי חאקי גם בחיצוניותו הסתיר עצמו ללא זקן, 
היה מסתובב ממקום  הקודש.-בעל רוחקצרה וסנדלים לרגליו. , חולצה 3/4

עובר היה עבור משפחות נצרכות וצדיקים. צדקה  למקום בשיא הפשטות ואוסף
בבני ברק, "יוסיל'ה עשרה קראו לו מאדם לאדם ומבקש תן לי עשרה גרוש, וככה 

לאחר ייסורים מרים אותם קיבל  )2014(ו' טבת ה'תשע"ה -בנפטר  גרוש".
 .שנים. ציונו בהר המנוחות 86-חי כ .בהבאה

 

זה מצאתי ומלא 'ס "מח(הגאון ר' זכריה  אביו:הגאון ר' אליהו ברוך פרלמן.  סבו:
 מרת חיה דבורה פרידה. אמו: ומרבניה החשובים של העיר יפו). 'טבא

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ספר משמשו: היות ומצבו הבריאותי של רבינו היה חלש, בשל תעניותיו הרבות ואכילתו מל העובדה כי לרבינו היה רוח הקודש ע
אליי שתתקשר  יוביקש מאשת יהוא היה בביתלא סיפרתי לו על כוונתי. מנה פלאפל.  -המועטת, ביקשתי להביא לרבינו אוכל מזין

 שאינו רוצה לאכול פלאפל. יותאמר ל

שאחותו מרת לאה נפטרה, ביקשו להסתיר מידע זה ממנו. והנה מבחין משמשו כי רבינו הפסיק לאכול. כשהתבקש לאכול אמר: כ
 שלא סיפרו לו.  עולמה על אף העובדה-"איך אוכל לאכול כשאחותי גאולה באבל?". רבינו כבר ידע כי אחותו נפטרה לבית

בן  טריהאביב היו לו רק בנות והלה ביקש בן. מיד אמר רבינו: "תסלק את הכלב ויבא לך בן". (שכן כלב בגמ-חד מהשכנים בתלא
וכן במקום שיש כלב אליהו הנביא לא מגיע) השכן לא הבין מה הקשר ביניהם. אולם באותו שבוע הכלב חלה ומת ובאותו החודש 

 אשתו נפקדה בבן.

ג הסוכות, רבינו ישב עם משמשו, ביקש הלה לעלות לביתו בקומה הרביעית כדי לסדר דבר מה. אולם רבינו הביט בו ואמר: חב
"אין צורך שתעלה כיוון שהעניין התבטל". המשמש בכל זאת עלה. אולם בהגיעו לביתו הסתבר לו כי מעיני רבינו לא נעלם דבר ואכן 

 לו עד כמה רבינו רחמן שלא רצה שיתאמץ ויעלה לקומה הרביעית. העניין שלשמו עלה התבטל. וכן הסתבר

סופר על אדם אחד שבתו הקטנה הייתה חולה במחלה קשה ל"ע. הלה הגיע אל המקובל הנסתר הרב אברהם יחיאל פיש. הלה מ
עלמה לחלוטין ". ואכן כבר למחרת נקח את ר' אברהם יוסף בנימין ברכות ותן לו לישון במיטת הבת והכל יעבוראמר לו: "

 המחלה הקשה שפקדה את הבת.

שרבינו היה חלש ולא יכל להשתתף בלימוד בכולל היה נשאר בבית. אולם כשמשמשו היה חוזר היה אומר לו: "מדוע לא למדתם כ
את הגמרא הזו? ולעיתים אף אמר לו: 'דע לך שלא צריך לקחת בכח. אתה התפללת על עניין זה יותר מדי. אם משמיים רוצים 

 מוטב. אולם אל לך להפציר בעניין זה יותר מדי!". -תתל

 קיימא. רבינו היה מברכם ולאחר שנה היו זוכים לפרי בטן.-אל רבינו לאחר ששנים רבות לא נפקדו בזרע ברפנו  ביםר

שיתפלל הכנסת. אשתו פנתה אל רבינו וביקשה ממנו -בר"ה בכאבי בטן עצומים ולא יכל ללכת אפילו לביתנתקף ממקורביו  חדא
. מחברודבר מה ורואה שלוקח ספר יסודי -נרדם וחלם שהוא חוזר שלושים שנה אחורה בזמן שהיה בבית דםעליו. והנה אותו א

החליט  בין בשל מה סובל יסורים.התעורר וההוא לאחר מכן עוצר את הלה בכביש ומבקש ממנו סליחה ומחילה והלה סולח לו. 
על מה שקרה לו בר"ה כאשר כדי להסתפר. בזמן ההמתנה לתורו סיפר לו הגיע לספר  לחפש את אותו אחד והנה לאחר התפילה

 מספר אנשים במספרה. נכחו באותה השעה 
 

כיוון שהלה מוריד סחורה אצלו. עוד הם  דםשהוא מכיר את אותו אלו הספר הספר התעניין ולאחר שהמקורב אמר את שמו אמר 
בהלם. הוא פנה אליו ואמר לו: "הנה כולם שמעו את הסיפור שלקחתי ממך לפני ים היו כל הנוכחמדברים ואותו אחד נכנס. האנשים 

 כשלושים שנה מספר דברים. הנה, אני מחזיר לך שטר כסף במקום". כמובן שהלה הסכים לסלוח לו.
 

זצ"לת ְּבָרכֹון ִּבְניִָמיף יֹוסֵ ם ַאְבָרהָ ר ַהִּנְסּתָ ב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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 ַהֶחסֶ ד ֶׁשִהִּציל

. הזה כן, אני חייבת את הסכוםעצמה! שאגתי משמחה: "
 ".אשמח שתלווה לנו את הכסף!

 

יום המחרת. אולם אני באת ההלוואה לתת בתחילה אמר שיכול 
הבהרתי כי אני חייבת את הכסף עוד היום. והוא כלל לא הבין 

נואשות ואיזה מעשה חסד עצום עד כמה אני נזקקתי לסכום זה 
 הוא עושה ִעָּמנּו.

 

הייתי עוד צריכה להמיר את הכסף שהיה באמתחתו מדולרים 
לשקלים וכמובן לרוץ עוד לקבלן. כשהגעתי לקבלן, הלה הופתע 

 ְּביִחּוד כאשר הגשתי את הסכום הדרוש עליו סיכמנו!ִלְראֹוֵתִני 
 

כ"ט באדר  כל זה אירע ביום שלישי. למחרת, יום רביעי,
למניינם) נסעתי כהרגלי לעבודה. מדובר  9.3.16ה'תשע"ו (

  בנסיעה מחוץ לעיר.
 

לאחר מספר דקות אני מקבלת טלפון. הייתה זו אשתו של מי 
ש"ח. היא דיברה בהתרגשות עצומה  50,000-שהלווה לי את ה

 וניכר בדיבורה כי משהו אירע ִעָּמּה.
 

ך. רק בזכותך, רק תדעי ללאחר שנרגעה אמרה לי בקול: "
". "אני", תהיתי את בעלי ממוות בטוח! היצלת, את !בזכותך

 בקול, "את בטוחה? על מה את מדברת!". 
 

"לא", הודיתי. "שני מחבלים,  -"מה, לא שמעת את החדשות?"
פתחו באש לעבר האוטובוס ברחוב  21והשני בן  19האחד בן 

 גולדה מאיר".
 

להצלתו של בעלה. אולם היא עדיין לא הבנתי כיצד אני קשורה 
המשיכה להסביר. "בעלי עמד מטרים ספורים בלבד מהמחבלים. 

 הללו יצאו מהרכב וכשראו אותו, הם ירו עליו!".
 

היא עשתה הפסקה לשניות אחדות ואז המשיכה: "למרות שירו 
עליו ללא הרף, שום כדור לא פגע בו! הוא יצא ללא שום שריטה! 

 שום דבר לא קרה לו!!!".
 

. אילו יום לפני כן הכל בזכות אותה הלוואה שהוא הלווה לך"
עלול חלילה לא היה מלווה את הכסף, מי יודע מה היה 

 ".!להתרחש
 

רעדתי למשמע דברים אלו. רק אתמול הוא הלווה לי את הכסף, 
והיום ניצלו חייו ללא פגע. סמיכות האירועים נראתה בבירור ללא 

 צל צלו של ספק.
 

אבל איננו מבינים כי ו עושים טובה ְלזּוָלֵתנּו. פעמים רבות אנ
למעשה לעצמנו אנו עושים את הטובה. וכל מה שאדם באמת 
 אינו עושה אלא לעצמו! -עושה

 

זאת לא  -עד כמה עצום מעשה החסד שאדם עושה לחברו 
אר ולשער. לעיתים בזכות אותו מעשה בורא עולם ניתן לת

להלן סיפור מופלא מפי מרת א. בעלת מצילו ממוות בטוח. 
 המעשה:

 

הסיפור התרחש לפני כשנתיים. בעקבות מצבה הרפואי של 
ה כי עלינו להשגיח עליה בצורה ַהַהְחָלטָ ה ִהְתַּגְּבׁשָ י ִאּמִ 

ִאִּמי את שוטפת. לצורך כך החלטתי לשפץ את ביתי ולהכניס 
אליי לבית כדי שאוכל להשגיח עליה מקרוב ולדאוג לכל 

 צרכיה ומחסוריה.
 

. סכום לא מבוטל לכל ש"ח 50,000הייתה עלות השיפוץ 
הדעות. התחייבתי לשלם לקבלן בגין השיפוץ את כל הסכום 

 בתוך יומיים.
 

אפילו חלק התרוצצתי מגמ"ח לגמ"ח אולם לא הצלחתי לגייס 
ניתי לבנק. אולם הוברר לי שגם אם הבנק הכסף. בצר לי פמ

יקח מספר ימים יעדיין יאשר בסיכומו של עניין את ההלוואה, 
 אני באה?! העד שאקבל את הכסף. ובינתיים, אנ

 

הרמתי עיניים לשמיים. רק בורא עולם יכול להושיעני 
מהמצב בו אני נמצאת. כיצד? איני יודעת. אולם הרבה 

 דרכים למקום!
 

חזיזה ר. הרב י לשירי אמונה וביטחון של הזמר בלילה האזנת
השירים נטעו בי ביטחון בבורא העולם. התחזקתי באמונתי 

על הקב"ה ולא על בשר  יוחשתי כי אכן אני שמה את כל ַמֲאוַּיַ 
 ודם.

 

היום המיוחל הגיע. היום בו התחייבתי לתת לקבלן את 
 הסכום האסטרונומי. הלכתי לעבודתי והמתנתי לראות כיצד

 יפלו הדברים.
 

חלף זמן מה והנה הטלפון מצלצל. מן הראוי לציין כי אנו 
משתדלים להכניס אורחים לבית ומשתדלים לשמור עימם על 

 קשר כדי ְלָאְרָחם ַּבֵּׁשִנית.
 

בטלפון היה אחד מאורחינו בשם י. שמדי פעם הוא ורעייתו 
וראה בביתנו. הוא סיפר שעבר ליד ביתי והיות מתארחים 

נמצא באמצע שיפוץ, מניח הוא ש'נתקעתי' בחוסר  שהבית
 מזומנים ואיני יכולה להמשיך בשיפוץ.

 

הוא שואל אותי אם אני זקוקה להלוואה ִמּיִָדית. שאלתי אותו: 
"מהו הסכום אותו יכול אתה להלוות לי?". לא האמנתי 

ש"ח! בדיוק הסכום  50,000 -הסכום היהלמשמע אוזני. 
 הדרוש לי כעת!

 

אמונה בבורא העולם הוכיחה את הלם שלח לי סיוע. בורא עו

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    חה כדורי זצ"להרב יצחק בן תפא                                        הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       ע"ה                 סעידה בת תופחה     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        

 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                "האסתר בת בלה ע
 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
ון ע"ה    דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמע                   אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה
 רחל רפאת בת השמת ע"ה    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרבה ע"ה                            מסודי בת חבי

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 ון בן שמחה ז"ל שמע                                 יונה בן סעדה ז"ל 
    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     ז"ל     יעקב בן סלימה                                                        ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה ניאל רפאל בן חגיתדספירנס תקווה בת נעימה ע"ה              יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה                                                              
   לושי ע"האביבה                      ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

כל נשמות עם ישראלאברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה                 אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה

 אירוע למהדרין
 

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

0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית)    
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  ""ויגשויגש""פרשת פרשת  
  ].ד, מה ["אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה"

  ! הן לכאורה מיותרותהרי מלים אלו', אשר מכרתם אותי מצרימה'לשם מה אמר להם יוסף את המלים 
לא כהתה עין האחווה , לומר שאפילו בזמן המכר: "ה לשונושהשיב על כך וז, שאלה זו מצאנו בדברי האור החיים

, שגם לאחר מה שעשיתם לי',  אשר מכרתם אותי מצרימה–אני יוסף אחיכם 'ולכן הדגיש יוסף . ל"עכ, "ממני
  . והדברים נוראים. נשארתי אחיכם

            ,שיוסף לא קיללם, ואפשר לומר? מציאות הזו שלא כהתה עין האחווה ממנו גם בשעת המכרובמה התבטאה ה
  .ואם כן הכל לטובה, אמר להם לעשות זאת' אלא ידע שה, ולא התפלל שייענשו

הן אמת כי בשעת מעשה אשר : אמר להם': 'ולא אתם שלחתם אותי'על הפסוק ' אור החיים'וכמו שכותב ה
  .וראויים להיות שנואים אצלו, איך יהיה כל האכזריות בלב אחים על אחיהם, ו הדברים זרים אצלוהי, מכרוהו

        ,  עשוברךוהם שליחותו ית', ידע כי המעשה היה מצד ה, אחר ראותו כל הנמשך מירידתו למצרים, אכן עתה'
  .ל"עכ', ובזה אין מקום לשמור להם איבה, ולא שליחות עצמם
  .בוודאי שאין מקום לקפידה על אף אחד, זה מלוות את האדם בעולמוכשמחשבות מסוג 

  .היא הנשיאה בעול עם חבירו, אודותיה דיברנו קודם', אחווה'התוצאה הישירה של ה
, באף אומה ולשון לא נמצא דבר כזה. 'נושא בעול עם חבירו'רק אצל יהודים קיים המושג הכל כך מקודש ששמו 

וייסוריו גדולים יותר , ודווקא כאשר האדם שממול סובל יותר .'עם סגולה'די הוא וזו בדיוק הסיבה שהעם היהו
כפי שזכינו לראות בתקופת ', נושא בעול' אז מזדמן לראות יותר ויותר את הדווקא, מאשר בתקופה רגילה

  .אחינו בני ישראל מן הצפון שנאלצו לגלות מבתיהםהשם נרתם לסייע ל- כשציבור יראי, המלחמה בלבנון
  .עבור כל העם היושב בציון' מטריה של הגנה'יעניקו , העד שנרכשו בכך-וזכויות, המחזות הללו לא יישכחו

                   , הרב בן ציון קוק והרב אפרים הולצברג, ש אלישיב"ברצוננו לספר כאן מה ששמענו ממקורבי מרן הגרי
  .בירושלים' מאה שערים' והגיע לד האברכים שנדד מן הצפון שהיה עם אחמעשה מופלאעל 

                   , שלמד באחד הכוללים בעיר חיפה, השקוע בלימודו יומם ולילה,  גדוללמיד חכםהמדובר היה בת
  .ש"ומשהגיע לירושלים קבע את מקום תפילתו בקראוון של מרן הגרי

ה האברך החיפאי אל הרב ברוך טנזר פנ, והסוף עדיין לא נראה באופק, משחלפה תקופה מאז תחילת ההפצצות
כדי שתהיה , וביקש להתקבל כאברך מן המניין לכולל שלו, הממוקם מול הקראוון', חסדי דוד'העומד בראש כולל 
                   , ח רבים"ובין כתליו לומדים ת, הוא אחד הכוללים הוותיקים באזור' חסדי דוד'כולל  .לו מסגרת לימוד
  .הוא עצום, ולכן הביקוש להתקבל לכולל זה, עדותמכל החוגים וה

ובקושי הוא מצליח לכלכל את , מפני שהתקציב שלו מצומצם ביותר, ראש הכולל לא יכול היה להיענות בחיוב
נענה הרב , וגם הם ביקשו לשלבו במסגרת הכולל, אבל לאחר שכמה אברכים נכנסו לתמונה. האברכים הוותיקים

  . דולר כדמי קדימה200ח סך "ואף שילם לת, טנזר לכך
  .לעולם אינו מפסיד, ואמר שמי שנושא בעול עם חבירו, הביע שביעות רצון מכך, ש"הדבר למרן הגרימשסיפרו 

יחסרו עתה מחשבון הבנק של ,  הדולרים ששולמו לאברך200-יחשוב ש, בראשו' יושבת'אדם שהאמונה אינה 
  .כפי שמספרים לנו הרב קוק והרב הולצברג, ה קרה כבר ביום שלמחרתמעכשיו תשמעו . הכולל

ומבקש להתעניין כיצד אפשר לסייע ולתמוך בתלמידי , נדיב מפורסם מדרום אפריקה מתקשר אל הרב טנזר
משום שהבין שהם נתונים , הוא ביקש להתעניין דווקא על אברכים אלה. צפון הארץ... החכמים המתגוררים ב

זו של הסבל ' סוגיה'והיה מונח ב, אברך המתגורר בצפוןיבל לכולל שלו עתה ק-כיוון שזה, והרב טנזר .במצוקה
והמשיך לספר לו , סיפר לנדיב מדרום אפריקה על האברך ההוא שהתקבל לכולל שלו, הנגרם לאלה שנדדו מביתם

אפשר היה לפתוח  – ואם היה תקציב, שאין להם מסגרת, רבים כאלה' צפוניים'שבירושלים מסתובבים אברכים 
במקום הודיע על תרומה - ובו, הנדיב קנה את הרעיון .וליצור להם מסגרת נאותה עם תשלום, ל במיוחד עבורםכול

  .שתספיק לכלכל את האברכים הללו במשך כמה חודשים, גדולה מאוד
הוא לא היה מסוגל לדבר עם , ברור למעלה מכל ספק שאם הרב טנזר לא היה מקבל את האברך החיפאי לכולל שלו

וממילא גם מובן שהגביר לא היה משתכנע לקחת על עצמו את מימון , ל נושא זה בצורה כה יסודיתהנדיב ע
, כאשר למרות הקושי העצום בגיוס הכספים, שלו' נושא בעול'לאחר שראו בשמים את ה,  ומאידך.הפרויקט

עו בידו מן שמיא סיי, ועוד שילם לו דמי קדימה, ח כדי להקל מעליו את סבלו"הסכים ראש הכולל לקבל את הת
  .)ברכי נפשי (שנועד בדיוק למטרה זו, לקבל תקציב כה גדול ומורחב

  ].כב, מה[" נתן לאיש חליפות"
ובאחד הימים הזדמן לכולל בו לומדים אברכים , מעשה שהיה בגביר נכבד מחוץ לארץ שהגיע לביקור בארץ ישראל

והחליט שגם הוא יעמוד להתפלל , ן לתפילת מנחההבחין שהציבור מתכונ, כשנכנס הגביר לבית המדרש .מצוינים
הוא מקפיד תמיד , וכיהודי המדקדק במצוות,  הוא שכח להביא את חליפתו-אך בעיה אחת הטרידה אותו . עמהם

נא לשמור על קדושת העלון    
   .תפילהאין לקרוא בשעת ה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו" היחביבה בת מוזלי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



האם יש כאן חליפה מיותרת שאוכל ללובשה : "פנה אפוא אל אחד האברכים ושאלו. ללבוש חליפה בעת התפילה
  ". ?בתפילה

האברך מיהר למסור את ". תוכל ללבוש את חליפתי, אני מתפלל מאוחר יותר: "במאור פניםהשיב לו האברך 
                 , והלה מיד הבחין שהיא לא היתה כלל מסוג החליפות היוקרתיות שהוא נוהג ללבוש, החליפה לידי הגביר

תעלות והתרוממות הרוח שעם החליפה הזאת חש העשיר הנכבד ה, אך המעניין הוא. אלא חליפה פשוטה מאוד
  . '...ככל הנראה אני עטוף בכסות של תלמיד חכם שאין לו בעולמו אלא תורה, 'הוא חשב בליבו; בתפילתו

הבחין שבכיס החליפה ישנם דפים המלאים בדברי , ץ"ובעודו ממתין לחזרת הש, הגביר סיים את תפילת העמידה
הדף היה מלא ... ואורו עיניו, עיין בו,  מהכיס דף אחדהוא שלף. תורה שנכתבו בכתב יד ברור ומסודר להפליא

  . והגביר קרא אותם מתוך עונג רב, בדברי תורה מתוקים מדבש
כשלבש האברך את , מאוחר יותר. והלך לדרכו, לאחר התפילה תלה הגביר את חליפת האברך על מתלה החליפות

  .אותה הניח עבורו הגביר, מצא בתוך הכיס שבה מעטפה, החליפה
היתה לי הרגשה : "לצד השטרות הונח נייר עליו כתב הגביר!...  דולר1000 -אברך פותח את המעטפה ומוצא בה ה

הגביר הוסיף ". הינך תלמיד חכם הזקוק לתמיכה כספית, שכפי הנראה ממנה, מיוחדת כשהתפללתי בחליפתך
  "...שמצאתי בכיס החליפה, התפעלתי גם מחידושי התורה הנפלאים שלך: "וכתב

מהם העשיר כל , חידושי התורה שהיו בכיסי: "א וסיפר"האברך מיהר לגשת אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט
, מה עלי לעשות עם הכסף שקיבלתי... אלא אחד מחבריי, לא אני כתבתי אותם... למעשה לא היו שלי, כך התפעל

  ".?האם הוא שייך לי או שמא עלי למוסרו לכותב חידושי התורה
משום שמסתבר שהתרומה היתה ניתנת לו , נראה שבעל החליפה יכול להשאיר אצלו את מלוא הסכום: ר"מוהשיב 

וזכה להרגשה מיוחדת בתפילה , לאחר שהגביר התרשם שמדובר בתלמיד חכם עני, אף ללא מציאת חידושי התורה
הגביר פתח תחילה , וכפי שראינו. וקריאת חידושי התורה רק הוסיפה לתחושת הערכתו לאברך, עם חליפתו

  . ולכן יש לנקוט שהמתנה שייכת לבעל החליפה, ואת התרשמותו מדברי התורה ציין לבסוף, בהתרשמותו מהחליפה
ולא הציב תנאי שהמתנה ניתנת לו רק אם דברי התורה , הגביר אמר שרוצה ליתן את הכסף לבעל החליפה, כמו כן

  !לא המתנה שייכת לבעל החליפה בלבדוממי, ללא הגבלות, אלא נתן בסתם, נכתבו על ידו
  .)2אחת שאלתי (האלף דולר שייכים לבעל החליפה: לסיכום

  ].כח, מו ["ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנהה"
תלמוד יכול הוא להיעשות -תיקון בית .'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, להורות לפניו, 'י מביא בשם המדרש"רש

  .א"שמסופר מפי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט, מעשה מופלאמתוך , כמו זה שיסופר כאן, םבכמה אופני
ומזמין אותי , ונהגה אומר שגם הוא נוסע לבני ברק, והנה עוצרת לידי מכונית מפוארת, עשיתי פעם את דרכי לבני ברק

, הרכב שהוא נוהג בו. בבחינת שבר כליממש , ואז מתברר לי שהנהג הוא נכה קשה מאוד, נכנסתי לרכב. להצטרף אליו
  .כשהכל נעשה בלחצנים דיגיטליים, מתאים לנכים קשים כמותו

, אבל לנסיעה זו הצטרפו שניים מבניו של הנהג, שלקחני גם הפעם לבני ברק, בשבוע שלאחר מכן שוב נתקלתי בנהג הנכה
               . ומידות תרומיות ,גם בעלי נפש אצילה – כךובנוסף ל, אוריין ובעלי יראת שמים-ברי, שעשו רושם כמוצלחים ביותר

  ?ואם כן מה היתה זכותו לגדל ילדים שכאלה, מעלה-שכן הנהג עצמו לא הצטייר כבן, הדבר הפליאני במאוד .פרחים של ממש
שבת זמן רב על ואינו מסוגל ל, האיש הזה עבר שיתוק. ועלו בידי פרטים מדהימים, הנכה-החלטתי להתעניין בזהותו של האב

וכל זה מונע ממנו להשתתף בעצמו בשיעורי התורה הנמסרים בבית , עקב השיתוק הוא מתקשה גם בדיבורו; מקום אחד
  ?עושה' כן'ומה הוא . 'לא' עד כאן ה.הכנסת שלו

. ם כאחדואת הרבני, הוא ישרת ברכבו המפואר את הלומדים, הוא החליט שכיוון שאין לו אפשרות להגיע בעצמו אל השיעור
  .אל בית הכנסת – ואת שאר הרבנים – ומביא אותו, הוא נצמד אל הרב המקומי במקום מגוריו

, מתדפק על הדלת, הוא נוסע אליו הביתה, אחד הלומדים לא הגיעוכשרואה ש, וגם לאחריו, י השיעורהוא עושה זאת גם לפנ
  .לשיעור במכוניתו המפוארתהוא משכנעו לנסוע , ואם בעל הבית מצטדק ואומר שאינו מרגיש בטוב
  .ומשמש את המקום התורה בצורה מכובדת ביותר, במהלך השיעור הוא מגיש מזונות ושתייה ללומדים

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו 'וחשבתי לעצמי שאיש זה נימנה על מי שהמשנה אומרת 
  .'ותלמוד תורה כנגד כולם', וכו, יתוהשכמת בית המדרש שחרית וערב', וכו, לעולם הבא

  ?ולשם מה כתבה המשנה את שני הדברים', תלמוד תורה'היינו ' השכמת בית המדרש'ץ התקשה ש"והיעב
הוא משכים בבוקר לבוא לבית המדרש קודם שיבואו ':  על מסכת חגיגה כותב על כךל"ר הרב אלישיב זצ"למו' הערות'ובספר 

             .. .'דבזה נחשב כאילו הוא בעצמו לומד, ומביא להם לשתות, ן המקום ללימוד התורהומכי, ומסדר הספסלים, הלומדים
ומכיוון שכך אפשר להבין כבר מדוע זכה לבנים , הנכה-וכל ההגדרות הללו תואמות במדויק את דמותו ומעשיו של האב

  .)ברכי נפשי (מוצלחים שכאלה

  ].טו, מז ["ויתם הכסף"
משניגש האיש , במהלך המסיבה. פרש לגמלאות נערכה לו מסיבת פרידה מטעם עובדי הבנק' נק ישראלב'כאשר אחד מבכירי 

ואמר שהוא מתפעל , ם של היהודים שומרי המצוותחהפתיע את חבריו כשדיבר בשב, כדי לשאת דברים, אל המיקרופון
  .'אנשים שאין להם כסף ותורמים ותורמים ללא גבול'ומתפלא כל פעם מחדש לראות 

          , שומרי מצוות מקובל להתיידד רק עם אנשים שיש להם כסף ומעמד יוקרתישאינם שבעוד שאצל אנשים , עוד אמר
הרי שיכולני להעיד שבמשך כל השנים בהן , וברגע שהם יורדים ממדרגתם וממעמדם הכלכלי הכל נוטשים ומפקירים אותם

  .מרי המצוות שונה לגמרינוכחתי לראות שהתנהלותו של ציבור שו, עבדתי בבנק
מעולה ולקרבה וחיבה מצד כל החברים והידידים שלו זוכה ליחס , ומצבו הכלכלי ירד פלאים, דווקא מי שהתמוטט וקרס

אמר הבכיר ', יהודי שומר המצוותאין לנו ראיה טובה מזו להגדרת איכותו של ה' .המנסים לסייע לו ולתמוך בו במצבו הקשה
  .)ברכי נפשי (יה עליו שהתפעל מאוד מההנהגה של הציבורוניכר ה', בנק ישראל'ב

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז סיה בת כשוורקוד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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שהיה יהודה לוקח חתיכות של ברזל  בפרשת ויגש מתוארת גבורתו של יהודה בחז"ל:

ושוברם בשיניו, וכל גיבורי מצרים לא יכלו לעמוד בפניו, ובאותה שעה שהתמלא יהודה 
חימה על יוסף, מתארים חז"ל שהיה לבוש חמשה לבושים, ונימה [שערה] אחת היתה 

ואמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים יש  בלבו וכשהיה כועס היתה קורעת כולם,
מצרים, ואמר לו שנים עשר שווקים, אמר יהודה לאחיו, אני אחריב שלשה מהם וכל ב

אחד מכם יחריב אחד, ולא נשאיר בהם איש. עוד מספור בחז"ל שהחזיק יהודה קורות 
?ומדוע לא עשו כן לבסוף .בית מלכות פרעה ואיים בכוחו הגדול להפילם על כל יושביהם

 
, שהשבטים הקדושים חיו באמונה חזקה, זצ"ל בספרו לב אליהו מבאר רבי אליהו לופיאן

וכשראו את הצרה הבאה עליהם, מיד אמרו 'אשמים אנחנו' שהרי אין הקב"ה מביא 
צרה לאדם מבלי סיבה ומסובב, 'אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין על 

ם, לא עשו כן כך למעלה' הכל מאיתו יתברך, ואף שהיה בכחם להחריב את כל מצרי
אלא תלו צרתם בחטאם, ורק אחר שהשבטים ראו כי יוסף רוצה רק להעניש את 

 .בנימין, הבינו כי לא בצרתם באה עליהם, ואז 'ויגש אליו יהודה' למלחמה
 

כך היא הדרך הנכונה בכל מצב שקורה לאדם, הנה אחד  מוסיף המשגיח ר' אליהו זצ"ל
רור לו שאם היה יוצא רגע אחד קודם או רגע יוצא מביתו ומכונית פגעה בו, פשוט וב

אחד אחרי כן לא היה נפגע כלל, ומצטער על כך, אבל המאמין יודע "מהשם מצעדי 
גבר כוננו" מה' יצא הדבר שיצא בדיוק ברגע זה ושהמכונית תעבור בדיוק ברגע זה, 

וכדומה לזה בהרבה מאד מקרם הקורים לאדם בכל יום ויום, ומה שמוטל עליו רק 
 .עשות חשבון הנפש מדוע נגזר עליו כך משמיםל

 
שהגיע לישיבת קמניץ ובעלותו  מסופר כי פעם ראו את המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

גות, ניגשו אנשים אליו ושאלוהו אם הוא במדריגות מעד ונפל ונשאר יושב על המדר
ינו קם על חש שלא בטוב? ותשובתו היתה; אני מרגיש טוב, שוב שאלוהו אם כן למה א

  : רגליו? שהרי בודאי בגלל שכואב לו החבטה שספג? ענה להם
  אני יושב וחושב מהי הסיבה ובגלל איזה עוון נפלתי? 

  אדם לא נופל סתם במקרה! 
 (עלון 'קב ונקי') !אם נופל צריך לערוך חשבון הנפש מה גרם לי לנפילה
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ָניוַויֹּאֶמר  י ִנְבֲהלּו ִמּפָ   (מה,ג) יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ
ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא : "לאחיו אומר יוסף .אחיו ובין יוסף בין נערך מרגש מפגש

נָ  י ִנְבֲהלּו ִמּפָ  מיום לנו אוי אמר ברדלא כהן אבא: "המדרש אומר ",יוָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ
 אחיו יכולים היו ולא, היה השבטים של קטנן הצדיק יוסף. התוכחה מיום לנו אוי, הדין

 כמה אחת על שהוא מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח ה"הקב לכשיבוא. בתוכחתו לעמוד
 לא – יילקח לא שבנימין, אביהם על רחמים יוסף של אחיו ביקשו כאשר". וכמה

 חמשת של מובנן". חי אבי העוד יוסף אני: "מילים חמש רק אמר אלא, יוסף הוכיחם
 כן אם? לאבא דואגים אתם באמת האם. התוכחות מכל יותר גדולה תוכחה היה המילים
 חששתם לא אז האם? לאבא הראיתם בדם הטבולה כותנתי ואת, אותי מכרתם זה כיצד
 .אותם, למשמע המילים המועטות הללובושה אדירה הציפה ? לחייו

לאחר מותו של האדם, כשיעלה לבי"ד של מעלה, יבדקו כל מצוה ומצוה: "למה ברחת 
מוקדם מבית הכנסת עוד לפני 'עלינו לשבח'?" "מאוד מיהרתי", יענה האדם, "חיכו לי 
בבית", או אז יראו לו לאדם את אותה תפילה בסרט, ויראו לו כיצד פגש ידיד מחוץ 

  .העצומ תהיה הבושה …דקות בפטפוט קליל 5לבית הכנסת והתעכב עמו עוד 
  

מתפללים היו  350. רב בית הכנסת של חוג חתם סופר בבני ברק, היה הרב אונגר זצ"ל
שטיינברג היה  בבית הכנסת. רובם ניצולי שואה עם מספרים כחולים על היד. עקיבא

 .שה ושישה ילדיםישאיבד א 30ן בשואה הוא היה אברך צעיר כב אחד מן המתפללים.
שנה, הגיע עקיבא אל הרב אונגר כשהוא  60בוקר אחד בשנת תשל"ד, כשהוא כבר בן 

רבי, חלום נורא חלמתי בלילה ואני חייב לספר אותו. אך קודם עלי " :רועד מבכי
הגעתי למחנה אושוויץ בחודש חשון של  .להקדים ולספר לרב את ההיסטוריה שלי

משפחתי איבדתי ביום שבו הגעתי לשם. נשלחתי מיד לעבודת פרך  שנת תש"ה. את כל
איומה בבית חרושת לפחמים. בסוף היום הראשון לעבודתי שם, כשאני עדיין בתוך 
היממה הראשונה לפטירת אשתי וששת ילדי, שכבתי על הדרגש שבור ומיואש, ולא 

. היה זה אברך ידעתי כיצד אשרוד ומה יהיה בסופי. לפתע, חשתי נגיעה רכה בכתפי
בשם ר' אריה, שהיה בנם של צדיקים ואדמו"רים. "עקיבא", הוא אומר לי, "לא למדנו 

ר' אריה איבד משפחה של שמונה ילדים. הוא היה בקי ". היום כלום, בא נלמד משהו
בש"ס, וידע גמרות בעל פה. התחלנו ללמוד ביחד, גמרא בעל פה. הלימוד החיה אותי, 

ופשוט העיר אותי לחיים. חלפו ימים וחודשים, רבים מהקבוצה  הוא סיפר לי וורטים,
לא החזיקו מעמד ומתו, חלקם נהרגו. ואילו אני הצלחתי להחזיק מעמד בזכות הלימוד 

". ולילה יומם נהגה ובהם ...הלילי, על בשרי חשתי את מובנו של הפסוק : "כי הם חיינו
 פחות עוד, עקיבא: "אריה' ר לי אומר הדרגש על בשכבי, אדר בחודש, אחד ערב

", אריה' ר'?!" "מצות תאכלו בערב' נקיים איך? מצה כזית נאכל איך – פסח מחודש
  ??"אתה מדבר, אנחנו פה באושוויץ! היכן נשיג כאן מצה מה על, "ביאושי זעקתי

עקיבא", עונה לי ר' אריה במתינות, "אל תגיד ככה, אנחנו אמנם באושוויץ, אבל "
ול, 'והבא ליטהר מסייעין בידו'. אל תדאג, עוד נזכה לאכול כזית הקב"ה הוא כול יכ

ומו של אב שכול, שאיבד שמונה ילדים, כיצד יוכל לקיים: "בערב תאכלו חל זהו "…מצה
  . נשק מחסני הפציצו האויב מטוסי. ההפגזות פסקו לא הלילה אותו כל" …מצות

 מחסן על נפלו פצצות ששני, גילינו, לעבודה כהרגלנו צועדים כשאנו, פורים למחרת
להזנת הצבא הגרמני.  שיועדו חיטה של טונות שהכיל אדיר מחסן זה היה. החיטה

החיטה התפזרה על פני כל השטח כמו מרבד קסום של גרעינים. כמה חלמנו אתמול על 
כשחזרנו מן העבודה בשעת לילה  מעט חיטה, והנה, כל השטח מסביבנו מוצף בחיטה

  מאוחרת, מיהרתי להתכופף ולאסוף שני חופנים, אחד עבורי ואחד עבור ר' אריה. 
ר' אריה היה המאושר באדם. "כיצד נטחן את החיטים?" שאלתי אותו. והוא עונה: "מי 

צריך ריחיים? נסה להשיג ארבע אבנים, שניים בשבילי ושניים בשבילך, נשים את 
בן ועם האבן השניה נכתוש את החיטה עד שיהיה לנו קמח". וכך עשינו. החיטה על הא

 .כל לילה טחנו עוד ועוד חיטים, "לשם מצת מצוה".
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בה' ניסן סיימנו לטחון את החיטים. אמרתי: "קמח כבר יש לנו, אבל איך נאפה את המצות?" 
" …שעות 24פירוש איך?" מתפלא ר' אריה, "בבית החרושת של הפחמים התנור בוער "מה 

 ?"בצק אליו נכניס איך – דלק, מכונות שמן, חמץ כולו, "בקול תוהה אני?" התנור עם ומה"
אך ר' אריה לא מתייאש: "יש לי רעיון. נכניס לתנור חתיכת פח, ולאחר שנלבן אותה היטב, 

ק ולאפות אותו". "ומהיכן נשיג את חתיכת הפח? אנחנו נוכל להדביק עליה את הבצ
באושוויץ!" אני מזכיר לו שוב לידידי. "עקיבא", אומר ר' אריה בנועם: "חיטים השגנו? 'הבא 

ליטהר מסייעין בידו'." יום אחד, בי"א בניסן, מצאתי לפתע בתוך החול מכסה של קופסת 
 .ת לחולצתי וכך הגעתי לעבודהשימורים, עגול ודק. מיהרתי להרימו, ולהחביא מתח

בשעה שתיים, כשיצאו הארורים להפסקה, מיהרנו להכין את הבצק: מים, קמח, לישה 
הבצק מוכן. רידדנו את המצה במהירות, ועם מסמר עשינו בה חורים. הוצאנו  —מהירה, ו

דקות כבר  3את הפח מן התנור בזהירות, בעזרת סמרטוט, הדבקנו עליו את הבצק, ותוך 
ה לנו מצה למהדרין. שני כזיתים הכנו לכל אחד. החבאתי את המצה מתחת לחולצה, הית

ושבנו למחנה, כשידי צמודה לגופי, ושומרת על המצה היקרה. כשהגענו למחנה, ראה אחד 
השומרים את תנוחתי המוזרה, וצעק: "ז'יד, מה אתה מחביא שם??" בתנועה חדה הרחיק 

הרשע לא הסתפק בזאת,  ה.בדממה על האדמה הקפוא ה צנחו להםאת ידי מגופי, ושברי מצ
ובמגפיו המסומרות ריסק את המצה עד דק, ולקינוח אף חבט בי במקלו מכות אדירות. 

הרגשתי לאט לאט איך כל גופי הולך ונמעך תחת המכות האיומות שקיבלתי, ייסורי איוב 
ייתי מיוסר כולי, ממש. צנחתי על המצה מחוסר הכרה. כעבור ארבע דקות שבתי להכרתי. ה

שברי שברים, אך נזכרתי שיש מתחתי אוצר. מצה מרוסקת אמנם, אבל גם בה אפשר 
לקיים מצות אכילת מצה. כשכולי זב דם זחלתי לדרגש ובידי האוצר היקר. "עקיבא, מה 
קרה?!" זעק ר' אריה בראותו אותי", "במקום לשאול מה קרה, תשאל מה נשאר", גנחתי, 

ברכה". ר' אריה פרץ בבכי: "אתה הבאת את החיטים, אתה חטפת מכות "בקושי כזית אחד ל
 ?"על המצה, אבל אנא, רחם עלי, איך אעבור את ליל הסדר בלי לאכול כזית מצה

ר' אריה", עניתי בתקיפות, "אני מוותר לך על ארוחת הערב של מחר ושל מחרתיים, אבל "
חייך קודמים, אני לא מוותר!" עקיבא התחנן, כאילו חייו עומדים לו מנגד: "אנא,  —המצה 

תך את כל ההגדה של פסח, מילה במילה, מהא לחמא עניא עד יתן לי את המצה, אומר א
  .יתעל מה לדבר, המצה שלי!!!" התעקשאין " "!!את המצה חד גדיא, אני מתחנן, תן לי

תקבל  –אתה יודע מה?" הזדקף לפתע אריה, "בא נעשה עסקה. אני אוכל את המצה, ואתה 
שלי.  –את השכר. שכר עצום של 'לפום צערה אגרא'!" הסכמתי לעיסקה. הוא אוכל והשכר 

בקושי פירורים  –לא היו, מצה  כוסות 4אתא ליל הסדר. שבנו מן העבודה שבורים ורצוצים, 
היה לכולם בשפע. שכבנו יחד על הדרגש, ואמרנו את ההגדה בבכיות  –של כזית, אבל מרור 

נוראות. כשהגענו למילים: "השתא הכא, לשנה הבאה, בארעא דישראל", נזכרנו בליל הסדר 
ם אכלו של שנה שעברה, ר' אריה ישב אז עם שמונת ילדיו, ואני עם ששת ילדי, הגעגועי

אני כבר לא החזקתי מעמד  .בנו ללא רחם. סיימנו את ההגדה. המשכנו בשיר השירים
ונרדמתי מרוב בכי ותשישות, אך ר' אריה שאכל מצה, לא היה מסוגל להירדם מרוב 

    התרגשות, וכי קלה היא בעיניכם, זכה הוא לאכול כזית מצה בגיא צלמוות, באושוויץ. 
שחרית בהודיה עצומה ובלחש. בתפילת הלל כבר שכח היכן הוא לפנות בוקר החל להתפלל 

 את הצמיד, ממקומו זינק הגרמני השומר. התרגשות של צווחה נתן" …נמצא, "אשר קדשנו
 טוב ביום', ד קידוש על יצאה והמזוככת הטהורה נשמתו. ההדק על ולחץ לראשו האקדח
נשברתי לרסיסים. ר' אריה היה הרב שלי, אבי הרוחני, הוא החזיק אותי  .פסח של ראשון

בתוך הגהינום הנורא, כיצד אוכל לשרוד בלעדיו? הקב"ה נתן לי כוחות עצומים המשך 
קילו.  36שלושים יום נוספים. בי"ז באייר הגיעו האמריקאים. המלחמה הסתיימה. שקלתי 

קב"ה, אב הרחמים, הוא בעצמו מחיה עור ועצמות. לא מצאתי עוד טעם בחיי. אך ה
המתים. אט, אט התאוששתי. הקמתי בית בפעם השניה, ב"ה זכיתי בארבעה ילדים וכבר 

שנים אחרי אותו ליל סדר נורא הוד, הגיע אלי  33עשרה נכדים כן ירבו. אתמול בלילה, 
תה יודע אריה!" זעקתי, "איפה אתה?" "א" .בחלום ר' אריה הקדוש, כשהוא לבוש בקיטל לבן

איפה אני?" עונה לי ר' אריה, כשכולו אור, "זכיתי ליהרג על קידוש ד', אני במדור שעליו 
שנה אני מחכה  33אמרו חז"ל שאין כל מלאך ובריה יכולים להיות במחיצתם. כבר 

  להזדמנות שיתנו לי לגשת אליך.
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
וור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
  אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 

  

היום לראשונה קיבלתי אישור. עקיבא, על כל המצוות שעשיתי בעולם הזה יש לי שכר 
אדיר, אך מצוה אחת שעשיתי פה בעולם הזה, עד היום אין לי עליה שכר, מצות אכילת 
  מצה בליל הסדר תש"ה, כי היה הסכם בינינו, אני אוכל את המצה והשכר הולך לעקיבא. 

את שכר המצוה הזו. עקיבא, אני מתחנן לפניך, אנא, תוכל לקבל גם  –עקיבא יוותר  אם 
אני  –אמרתי לו: "אריה, אתן לך כל שתבקש ממני, אבל שכר של מצווה  ."!לי על השכרוותר 

לא מוכן!" ר' אריה שראה עד כמה נחוש אני בדעתי, עזב אותי בפנים קודרות ועצובות וככה 
תי מכות על המצה, אני הבאתי את התעוררתי. האם עלי לוותר לו? הרי אני הוא זה שחטפ

החיטים, הסכם זה הסכם, למה עלי לוותר? מצד שני, כואב לי לצער נשמה שהגיעה אלי 
הרב אונגר שומע את השאלה ושותק. לבסוף הוא אומר: "שאלה כזו יש " …מגנזי מרומים

, יהודי קדוש של מסירות נפש ותשאל לרבי ממכנובקאלשאול צדיק מן הדור הקודם, גש 
בלילה. הרבי ממכנובקא שומע את הסיפור ודופק על השולחן: "מן היושר עליך   11:30". ותוא

לוותר!" הוא פוסק. "רבי", תוהה עקיבא, "הרי חטפתי מכות על המצוה הזו, למה מן היושר? 
שנים עברו מן הסיפור הזה,  33אולי זה לפנים משורת הדין?" הצדיק מחייך ועונה ברכות: "

השנים האחרונות? כמה מצוות, הנחת  33ב כמה ברכות זכית להגיד בהאם ניסית לחש
תפילין, שבתות, ועוד תמשיך בעז"ה לזכות בהמוני זכויות עד מאה ועשרים, ור' אריה 

 ?"המסכן, כבר לא נותרו לו הזדמנויות יותר, האם לא ראוי לוותר לו על הזכות הזו
ממכנובקא לא מסתפק בזה: "היכנס לבית ר'בה, אני מוותר לו!" אומר עקיבא מיד. אך הרבי "

הכנסת הסמוך, פתח את ארון הקודש, ושם ליד ספרי התורה תוכל להכריז בפה מלא ובלב 
שלם על מחילתך". נכנס עקיבא לבית הכנסת בחצות הליל ומול ספרי התורה שבארון 
צה הקודש קרא: "ריבונו של עולם, אני מוותר לר' אריה בלב שלם על השכר של אכילת מ

אפיסת כוחות, שב עקיבא לביתו וצנח על מיטתו. ויהי באותו הלילה, שוב ". בפסח תש"ה
נגלה אליו ר' אריה בחלום, והנה, פניו שוחקות ומאירות: "יישר כח, עקיבא! הויתור התקבל, 

  אני מודה לך מעומק ליבי! העלו אותי לכאלה מקומות. אין לי מילים להודות לך". 
כנובקא וסיפר לו את דבר החלום. הרבי הקדוש פרץ בבכי למשמע למחרת, שב לאדמו"ר ממ

הסיפור: "סיפרת לי על יהודי קדוש, שעבר ייסורי איוב, חי בקדושה ובטהרה, ידע ש"ס, 
נמצא בגן עדן במקום הכי נשגב, ושווה לו לעזוב את כל העולם הבא, לרדת פה לעולם 

ואנחנו חיים פה בעולם, ומסביבנו ולהתחנן על עוד מצוה, כי שם הוא לא יכול לעשותה. 
מתגלגלות להן מצוות, בהישג יד, ומה נאמר למעלה?! אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום 

 !!"התוכחה. יום אחד ניפגש, עם כל האפשרויות שהיו לנו, עלינו לחטוף מצוות
ושמרתם את המצות". אומר רש"י: אל תקרא את המצות אלא את המצוות. מצוה הבא לידך "
 (ר' ישראל מאיר שושן) .ל תחמיצנה. בואו נייקר את המצוות, והבא להיטהר מסייעין בידוא
 
  
  
  



 

 

    שבת שלום  
 

 

 

  דבר העורךך
בתחילת פרשתנו מופיע המפגש הטעון בין יהודה ליוסף. 

, ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי: "כתובלאחר שיוסף מתוודע אליהם 
א ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו  ".ְו

ּבּוָׁשה  ָלֶהם ֶׁשָהְיָתה יֹוֵסף ֶׁשָרָאה ֵּכיָון :ה) (תנחומא מדרשה כתבו
ְגדֹוָלה, ָאַמר ָלֶהן, ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי, ַוִּיָּגׁשּו. ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה 

ִ ֲעֵליֶהם"ְמַנְּׁשקֹו ּובֹוֶכה ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאַמר:   . "ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵּיְב
 

אביו של הצדיק רבי ברוך מרדכי מקוידנוב היה נוהג להוכיח 
אך יותר היה מוכיחו על  ,ליליותאותו על תכונותיו הש
שאל אותו בנו: "אבא, הרי אני  ...נטייתו לשקוע בעצבות

 אתה מדוע יותר, הרבה לוקה בתכונות שליליות גרועות
 ,אני "בטוח אביו: לו השיב "?העצבות על דווקא מוכיחני

 ותחזור תתגבר אתה ,האחרות השליליות תכונותיך שעל
 "...עולם לא תוכל להתגברשל יתכן - העצבות על אך למוטב,

 .. "כך היה כאשר יוסף נגלה לאחיוואמר לבנו. ואז הוסיף
ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי  ֵּתָעְצבּו'ְוַעָּתה ַאל  :(מה, ה)
ִקים ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ,ֵהָּנה  עליכם החטאים מכל '.ִלְפֵניֶכם ֱא

 ... "במיוחד מפני העצבות להיזהר
 מאד קשההוא עלול לשקוע בה עד ש ,כשאדם נכנס לעצבות

היא מתפשטת בתוך נפשו והוא שוקע , ממנה יהיה לו לצאת
 .אל תוך עצמו

רבנו הביא את מה שכתב  )ימים נוראים ריח(ובחזון עובדיה 
דע כי העצבות גורמת : (שערי קדושה עמוד כד)חיים ויטאל 

ל עסק התורה, מניעת עבודת ה' וקיום המצוות, וביטו
והיא  וכוונת התפלה, ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה',

 אפילו לצדיק.  ,שער התחלת גירוי הסתת היצר הרע
וכשעובד את ה' בעיצבון, דומה לעבד העובד את רבו בפנים 

מסתלקים  - עצבות וזועפות, ועל ידי כך הקב"ה ושכינתו
פה לו מעליו, אבל להיפך, בהיותו עובד את ה' בשמחה, מוסי

 ע"כ.  ,הידבק בו יתברךהשמחה חשק רב ואהבה ל
 

כאשר אדם  ,מגיעה העצבות: "זצ"ל רבי אהרון מקרליןאומר 
הוא חושב כל הזמן על עצמו  '.אומר: 'חייבים לי, חסר לי

ואין ליבו לשמים... מי אמר שחייבים לך? ואתה... אינך 
ך א. כי הוא תמיד מרגיש חוסר ,אדם מגיע לעצבות. .."?חייב

 -אם יודה על מה שיש לו, יביט על הדברים הטובים 
הכל תלוי בראיה הטובה ... העצבות לא תהיה מנת חלקו

 ך. בעלון פרק נרחב על נושא העצבות.שיש ל
והיום שלך כבר ֵיָרֶאה  לך, שמחה קטנה בליבך על מה שיש

 ... על כך נאמר: איזהו עשיר השמח בחלקו.אחרת
להיות בשמחה תמיד  דלותלעשות השת חייב אדם ,לסיכום

(בתפילות, בלימוד עבודת ה' יתברך שעה בה עסוק בובמיוחד ב
 .ובקיום המצוות)

 -' הן אותן אותיות של בשמחה: '(סז)כתוב בתיקוני הזוהר 
', דהיינו השמחה היא בפנימיותו של האדם, ורק מחשבה'

צריך להתבונן פנימה אל הנפש ולגרום דרך המחשבה 
 יות בשמחה.'לשנות כיוון' ולה
א ִפֵּיס יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו : (תנחומא ה)ואומר המדרש  ּוְכֵׁשם ֶׁש

ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹו ִּבְכָיה  "הֶאָּלא ִמּתֹו ִּבְכָיה, ָּכ ְּכֶׁשִּיְגַאל ַהָּקּבָ 
: ִּבְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים (ירמיה לא, ח) הּוא גֹוֲאָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר

א ִיָּכְׁשלּו ָּבּהא ,אֹוִביֵלם ִּכי  ,ֹוִליֵכם ֶאל ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶר ָיָׁשר 
 ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְּבֹכִרי הּוא.

  
 
 
 
 
 

 

 . (כדי להשיב את בנימין לאביו)מפגש יהודה ויוסף  .א
 ", אחיוחי אני יוסף העוד אבילאחיו: " ודעותמ יוסף .ב

 להביא עם עגלות נבהלו, ויוסף ניחמם, מנשקם, ומשלחם
 את יעקב ואת בני ביתו, לאכול מטוב מצרים.        

: בבאר שבע זבח יעקב לה', יעקב ובניו למצרים ירידת .ג
 אנכי ארד עמך מצרימה"וה' נגלה אליו, והבטיחו... 

ואנכי אעלך גם (שהשכינה שורה תמיד על יעקב אבינו) 
 ...". ואת יהודה שלח לפניועלה..

 .כז)-ח, (מובני ישראל הבאים מצרימה  שבעים שמות .ד
 וסף.ליהמפגש בין  .ה
 פגישת יעקב ובניו עם פרעה וקבלת נחלה בגושן.  .ו
 פרעה וברכתו.עם יעקב  מפגש .ז
 יוסף ושלטונו במצרים בשנות הרעב. .ח

 

 
 
 

 
 

  
ששלח לו יין ישן  ,מצינו בגמרא - "מטוב מצרים" וברש"י,

 שדעת זקנים נוחה הימנו. 
זצ"ל, רבה של  רבי אייזיל חריףין זה מסופר: הגאון יבענ

סלונים, דרש בשבת הגדול ושבת תשובה מערכות נפלאות 
ת שמקצתן נאספו בספריו "עמק יהושע", "עצת יהושע", "שפ

 אבי הנחל" ועוד. דרשות שהפעימו את הלומדים. "הנחל", 
פעם, לאחר הדרשה, פנה אליו חצוף אחד: "תמהני, רבי. 

שזקני תורה, כל זמן שמזקינים  )קנים פ"ג מ"ו(המשנה אומרת 
ִּביִׁשיִׁשים : ")איוב יב, יב( דעתם מתישבת עליהם, שנאמר

קודמות היו דרשותיו ". ובשנים הָחְכָמה ְוֹאֶר ָיִמים ְּתבּוָנה
 הכיצד"?!  ,של מר משוננות יותר

"אה, הסיבה פשוטה", ענה הגאון על אתר. "שהרי באותה 
משנה נאמר, שזקני עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם 
מטרפת עליהם. אין פלא בכך שמשנה לשנה אתם מבינים 

 ']והגדת'[                              פחות ופחות את הדרשה"...  
 

 
 

  
: הנה ידועים דברי זצ"ל הראש"ל ר' עובדיה יוסף מרןכתב 

 ,נתבטל ליבו ופסקה נשמתו "ויפג ליבו"הרמב"ן על הפסוק 
ן ידוע כי בבוא יכי פסקה תנועת הלב ונעשה כמת, והעני

תע לאדם שמחה באופן פתאומי והיה הלב נרחב ונפתח בפ
פתאום, ולכן הזקנים וחלושי הכח בבא להם שמחה בפתע 

(יתרו דף יתחלפו ויבואו לידי סכנה. וכן הוא בזוה"ק  ,פתאום
וה לאדם באופן ובא וראה, דרך העולם כשבאה חדפד) 

לא יכול לסבול ורוחו יוצאת מיד אא"כ נודע לו  ,פתאומי
ו על ו"מה נא :ז) (ישעיה נב,הדבר לאט לאט. וזהו שנאמר 

, משמיע טוב, מבשר שלוםמשמיע  ,ההרים רגלי מבשר
שהוא  ,, אומר לציון מלך אלוקיך". הנה המבשר הזהישועה

מתחיל לבשר בדבר הקל וממשיך בדברים  -אליהו הנביא 
מחשש  ,הגאולה בבת אחת אּבֹ על גדולים ולא בא לבשר 

 שלוםקודם יבשר  ;סכנה, ולכן בישר על הגאולה בשלבים
ולבסוף  ישועהבעולם, ואח"כ ישמיע  - טובואח"כ שיהיה 

            שבאה הגאולה. - מלך אלוהיךיאמר לציון 
 ]מאור ישראל, דרושים עמ' קפ"ב[

 בס"ד

לללוםם שבת
 ב' וםערך בינש 461 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 חשע"ת ל'  כסלו                  העלון מוקדש לע"נ הרה"ג יעקב אדלשטיין זצ"ל                'חשנה   341עלון מס'  

ׁש  ּגַ ַוּיִ



 

 

העצבות, במאמר זה שלפניכם  תבפתיח העלון כתבנו בחומר
 של העצבות , ועל האיסור החמורבענין זה נרחיב

 הן הרוחניות והן הגופניות. הוהשפעותי
 אין עומדין להתפלל לא מתוךךר "ת: ברכות ל:)(אומרת הגמרא 

ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה  עצבות
אלא מתוך  - ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים

 . שמחה של מצוה
 חולי הגוף ,שהעצבון: "כותבו על גמרא ז הנמוקי יוסף

 .אינו יכול לעבוד הבורא יתברך כראוי" ,וכשהאדם חולה
שאין שכינה ללמדך : )וכן פסחים קיז. (שבת ל:ומרת הגמרא או

 ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך עצלות ,שורה לא מתוך עצבות
ולא מתוך דברים  ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות ראש

-ג ,מלכים ב(אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר  ,בטלים
  .'ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה :)טו

שנסתלקה ממנו נבואה כאשר  ,כמו שמצאנו אצל אלישע
כעס על יהושפט, ורצה שתשרה שכינה עליו [ורש"י מוסיף: 

  ומצוה היא] והיא חזרה לו על ידי דבר שמחה של מצוה.
שחזרה לו הנבואה בשמחת  ,וכן ראינו זאת עם יונה הנביא

 :כב (מסכת סוכהכפי שמובא בתלמוד ירושלמי בית השואבה 
יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה  ,יונה: א"ר )ה הלכה א פרק

ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש ללמדך 
 :ג) 'ב (מלכיםמ"ט  שאין רוח הקדש שורה אלא על לב שמח

  ."יםקוהיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח אל"
גבי יעקב, שלא שרתה עליו למצינו והנה, במכירת יוסף 

היה בעצבות  יעקב ,מים שנתאבל על יוסףשכינה כל אותם י
 . יוסף בנועל הסתלקותו 

אין מברכין לא  ,תני בר קפרא, כתוב (מועד קטן כז.)ובגמרא 
  על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל.

, שאין האבל מברך. וביאר אבודרהםבשם  דיםמגרי הפכתב 
 ., שהאבל אין לו נשמה יתירה, מפני העצבותמגדים פריה

: "שאין הנבואה שורה (סנהדרין יא.)על הגמרא  מבאר המאירי
 ִמֶּׁשֵּמתּולא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ושאר הצרות, 

ין ינביאים האחרונים שהם חגי זכריה ומלאכי שנתנבאו בבנ
בית שני, נסתלקה נבואה מישראל, ולא היה שם נביא אף 

היו תחת שאר מלכיות ועמדו  ,בפני הבית, שכל זמן בית שני
 בצרות ובתוקף מלחמות. 

ָּכל ַהְּנִביִאים : ד) 'שביעי, הל 'יסודי התורה פ '(הלכתב  והרמב"ם
ֶאָּלא ְמַכְּוִנים ַּדְעָּתם ְויֹוְׁשִבים  ,ֵאין ִמְתַנְּבִאין ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּיְרצּו

א ִמּתֹו  ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ּוִמְתּבֹוְדִדים. ֶׁשֵאין ַהְּנבּוָאה ׁשֹוָרה 
א ִמּתֹו ַעְצלּותעַ  ֶאָּלא ִמּתֹו ִׂשְמָחה. ְלִפיָכ ְּבֵני  ,ְצבּות ְו

 .ַהְּנבּוָאה ְמַבְּקִׁשים ְוֵהם ְוָחִליל ְוִכּנֹור ְוֹתף ֵנֶבל ִלְפֵניֶהם ַהְּנִביִאים
צריך האדם ללמוד תורה בשמחה  - לימוד תורה בשמחה

ות. ובהתלהבות ולהתענג מלימודו, ולא ילמד בעצלות ובעצב
וכל השמח בלימודו, התורה נבלעת בדמו, ונעשה דבוק 
בתורה. והלומד בעצבות, אינו יכול להידבק בתורה, והרי 

ולכן אמרו בגמרא, שקודם . הוא פוגם בעולמות העליונים
 :הלימוד היו אומרים מילתא דבדיחותא, מטעם דכתיב

 .""עבדו את ה' בשמחה
 - קר עבודת ה'כתב, שעי פרשת שמות)( 'מאור ושמש'בספר ו

צריך שתהיה מתוך שמחה, וזהו עיקר  - הן בתורה הן בתפלה
כשישראל משמיעים קולם בתורה או  ,נחת רוח לפניו יתברך

בתפלה מתוך שמחה וחדוה. ועבודת ה' הנעשה מתוך 
 .עצבות, הוא פוגם מאוד בעולמות העליונים

י ַא ְמִר : "יז, יא) משלי( מפרש את הפסוק 'יוסף לקח'בספר 
כי יש לאדם להתרחק . ְיַבֶּקׁש ָרע ּוַמְלָא ַאְכָזִרי ְיֻׁשַּלח ּבוֹ 

ד מן העצבות, שהיא אם כל חטאת, ומביאה את וד מאומא
האדם להרבה עוונות רחמנא ליצלן, וראה להגאון רבי פנחס 

מאמר ו מעכבי הנבואה חלק ב (אליהו מוילנא ז"ל בספר הברית 
 ,בני מן היום הזה ומעלה: והזהר ה לשונושכתב, וז פרק ג)

כי רעה  ,הרחק מעליה בתכלית הריחוק .דת העצבותיממ
וכבר אמר בן : (שם). ועוד כתוב רבה היא יותר משאר רעות

דגברין גברין קטיל  ,: "לא תעיל דויא בלבך)סנהדרין ק:(סירא 
לא תכניס עצבות בלבך, שאנשים חזקים  -פירוש  ,דויא"

 הורגת העצבות.
  

 
 עצבות -פלא יועץ 

, מנפש ועד בשר יכלה, כי מדה רעהגם כן היא  עצבות
והעצבות הוא בא משרש נחש יוצא, כי נחש עפר לחמו, 

דת הפלונית, והאיש הזה לחלקה י. והיא ממיסוד העפר
קח לה, כי כן שמה יללה, ומביאו לידי קרי, ואתנח סימנא, ית

שעובד את  ,עצב מזריע זרע. וכמה רעות מובאות אחריה
: מז) ,(דברים כחעצבות ופנים זועפות, וקרא כתיב השם ב

ב יך בשמחה ובטוב לבב מרֹ קתחת אשר לא עבדת את ה' אל"
. וגורם מחלקת וקטטה, שאם שלום ידברו להם, באותה "כל

 .שעה המה למלחמה
דה זו של העצבות, יש שבאה לו מחמת מקרה בלתי ימ והנה

ת לבש, טהור, שארע לו בגופו או בנכסיו, ויש מחמת שגאו
ותכף שעושים לו נגד רצונו כל דהוא, או מה שנראה לו לפי 

כף אש תוקד בקרבו וחמתו בערה דעתו שאינו לפי כבודו, ת
 .טמא הטמא, מן היוצא והכעס, הגאוה תולדת היא העצבות .בו

אשר הוא טהור, לו בחיל ולו בכח יגבר לדחות מעליו  והאיש
ת מחמת מדה זו במחשבות טהורות, שאם בא לו העצבו

שעשו לו נגד רצונו, ושלא עשו רצונו כרצונו, ישפיל עצמו 
ויחשב, מה אני ומה חיי, ומה יתן ומה יוסיף אם מכבד אותי 
או מבזני אדם שכמותי להבל דמה, והכל הבל. ואם העצבות 
בא לו מחמת איזה מקרה, יחשב, כי לא מקרה הוא, אלא 

 ,(משלי ג גזרת הבורא לטובתו, כי את אשר יאהב השם יוכיח
 , וישמח לבו ויגל כבודו על כי השם אהבו. יב)

לא ימצא  ,כתב הרב ספר הברית, שמי שהוא בר דעת וכבר
מקום להתעצב על שום דבר ממה נפשך, כי לא ימנע מהיות 

או על דבר שיש לו תקנה  ;העצבות, אלא על אחד משתים
או על דבר שאין לו תקנה. אם יש תקנה מה לו להתעצב, 

קנה וינצל, ואם אין תקנה, מה בצע כי יתעצב, הרי יעשה הת
לחן שימו ודוד המלך עליו השלום, כשמת בנו אמר ערך הש

לחם כי אמר, מה בצע ענות אדם נפשו, האם אוכל להשיבו, 
. כזאת יב כג) ,(שמואל באני אלך אליו, והוא לא ישוב אלי 

וכזאת החי יתן אל לבו להעביר רעה מבשרו, ויהיה שמח 
 .ב, ובשרו ישכן לבטחוטוב ל

לי התגברות המרה שחורה, ומין עצבות הבא מחמת ח ויש
ונקרא בלשוננו: מירקיאה או מלנקוניה. ומדה זו מצויה 
הרבה בקצת מעשירי עם, ובפרט בליל מוצאי שבת קדש, 
ובבקר בעת עמדם משנתם, עד אשר ישתו משקה הקאוו''י 

רבה ומעלה עשן, וצריכים הם לבקש תרופה למכתם, כי 
רעתם ורעת היושבים בחברתם, והמשרתים אותם. ויפנה 
דעתו לדברים המשמחים את הלב, ומה טוב שיתעסק 

ט). ואף כי  ,בתורה, ופקודי ה' ישרים משמחי לב (תהלים יט
אין לבבו פונה, ואינו יכול לקח ספר בידו, ידחק את עצמו, 
ואם ראשיתו מצער, סוף שישמח לבו, ובלבד שיהא חכם 

ה שלומד ויפלפל בחכמה, או ילמד מלי דאגדתא, או ומבין מ
 .מלי דאתו מדרשא, ובזה ישמח ישראל בעושיו

 
 ֶהָעָבר ַאִין, העתיד עדיין, וההווה כהרף ַעִין, דאגה מניין... 

 על מה ולמה? עצבות



 

 

אנחנו מדברים הרבה על ענייני אמונה והשגחה, וכמעט 
שאין שמים על לב שאירועים כאלה, המצביעים במפורש על 

לנו ממש בין  השגחתו הפרטית של השי"ת, מתגלגלים
 האצבעות.  

על מקרה שהיה בישיבתו עם  ,סיפר לנו אחד המשגיחים
אחד הבחורים המוכשרים והמצטיינים ביותר, ממנו אפשר 

לבד  - כיצד מנהל הקב"ה את עולמו. בחור זה ,ללמוד
מגלה  - מהתמדתו העצומה בתורה, וכל יתר מעלותיו

ם, איכפתיות למען כלל הבחורים בישיבה בתחומים רבי
 ובכל מקום שבו זקוקים לעזרה, הוא נמצא שם בראש.  

קורא נאלץ להיעדר בצורה -היה הבעל ,והנה, בשבת אחת
פתאומית, כך שלא היה באפשרותו להודיע על כך מראש, 

קורא שיחליף את מקומו. וכמובן, למי -והגבאי חיפש בעל
אתר להקדיש מזמנו -פונים, אל הבחור ההוא, שניאות על

 וללמוד את הפרשה בטעמיה ישר והפוך.  בליל שבת, 
מסעי המכילה פסוקים רבים. הבחור -היתה זו פרשת מטות

לפנות בוקר, ועמל  3.30שלנו לא נרתע, וישב בליל שבת עד 
 להכין את הפרשה הארוכה, עד ששלט בה באופן מעולה.  

בבוקרו של יום השבת, מתעורר לו הבחור, והנה קולו אינו 
נשמע... הוא נצרד בצורה מוחלטת, עד שלא היה יכול 
 להוציא הגה מפיו, וכמובן שלא היה ביכולתו לקרוא בתורה.  
נו, ננסה לחשוב מה היתה תגובתו של בחור ממוצע, שלא 

תום, ובכך שכל מה שעושה השי"ת, -היה חדור באמונת
וא עושה? אין ספק שהוא היה מתרגז עד למאוד, לטובה ה

ואומר לעצמו; עד שישבתי והכנתי, ותרמתי מזמני, והנה 
פתאום לוקחים לי את הקול, בצורה כה מוזרה -לפתע

 ופתאומית?!...  
שעות לפני כן הלך  3ובאמת שהדבר היה לא מובן; רק 

הבחור לישון, וקולו נשמע כרגיל, בלי זכר לצרידות כלשהי, 
נה הוא קם ממיטתו ואין באפשרותו להוציא הגה... אלא וה

שדווקא בגלל הפתאומיות הזו, ובשל  ,שהבחור שלנו הבין
האירוע שעבר עליו, דווקא בשל כך ברור עוד יותר שהכל 

 מכוון מן שמיא.  
כיום מותר כבר לגלות, שבאותה שבת הגיע לישיבה מי 

, שביקש של הבחור ההוא (המחותן) שעתיד להיות ה'שווער'
 לתהות על קנקנו של המשודך שהוצע לבתו המופלגת.  

והנה, עוד בטרם בואו לישיבה, קבע לעצמו כלל שהוא אינו 
ברים אחרים, לבד מלימוד דרוצה שהבחור המוצע יתעסק ב

קורא בישיבה, הוא אינו -תורה, וגם אם ישמע שהוא בעל
דבר המנוגד כמובן לכל כללי (רוצה לקחתו לחתן לבתו 

מובנים של -גיון, אבל לא נכנס עתה לשיקולים הלאההי
 . ), שאינם מענייננו'שווער'ה

במציאות, זה היה השידוך שקבעו בשמים לבחור ההוא, 
 שהבחור לא יקרא בתורה...   ,והשי"ת גילגל את העניינים כך

כך אמר  -השידוך יצא לבסוף אל הפועל, "וברור כשמש 
ע את הבחור קורא שאם הייתי שומ -לאחר מכן  'שווער'ה

בתורה, הייתי פוסל את ההצעה על הסף". לא היתה ברירה 
אלא להטיל צרידות בקולו של הבחור, כדי  ,אחרת

 המיועד לא יוכל לפוסלו מלהיות חתן לבתו...   'שווער'שה
הסיפור המדהים הזה שהתרחש באחת הישיבות הגבוהות, 

תוך הדגשת העובדה שהסכמתו (וסופר בשמחת האירוסין 
לקרוא בתורה הינה חלק מאישיותו של החתן, הנרתם לכל 
דבר שבכוחו לסייע לציבור, ללא כל קשר לעמלו הכביר 

שהלוואי  ,כמה-יודע-, מוכיח לנו בפעם המי)בתורה וביראה
עולם בכל מה שהוא עושה אתנו  - והיינו סומכים על הבורא

 כאן בעולם הזה, ולא היינו מתרעמים על מאומה.  
הכל לטובה,  - אמין באמונה שלימה שהכלצריך רק לה

ולטובה ממש. ואם הכל לטובה, הרי ברור שיש באפשרותנו 
 ]ברכי נפשי[                   לשמוח ולעלוז בכל מה שקורה לנו 

המעשה דלהלן שמענו ממקור ראשון, ומשני הכיוונים...  את
גם מצידו של הגביר, וגם מצידו של מי שבא לקבל את 
הצדקה. המעשה אירע בביתו של אחד מעשיריה החרדיים 
של ירושלים, כאשר גבאי צדקה הגיע להתרים את הגביר 

 יתומה, שנותרה ללא אב ואם.  ללהכנסת כלה חשובה 
ודפק, שמעו אוזניו קולות של בכי  תמשהתקרב אל דלת הבי

ברכיים ורצה כבר ליסוג -עולים מן הבית. הוא נתקף בפיק
נפתחה  ,אחורנית, ולשוב כלעומת שבא, אבל באותו רגע

הדלת, והנה הגביר עצמו עומד על המפתן, ועיניו דומעות. 
'אם הגעתי בזמן לא מתאים, אלך, ואשוב מאוחר יותר', 

שיב העשיר, הגעת בזמן לא כל כך 'אכן, ה :פתח הגבאי ואמר
הבן שלי חולה מאוד, והרופא הנמצא כאן אתנו  ,מתאים לי

 עכשיו, אמר שבדרך הטבע אין לו סיכויים לחיות'.  
ברגע זה נדלקו עיניו של הגבאי, וניצתו באש של מצווה, 
והוא פנה ואומר לבעל הבית: 'אם זה הוא המצב, אני לא 

קש שתתן לי כסף להכנסת ארחם עליך, ודווקא עכשיו אתע
 ...כלה, ולא סתם כסף, אלא הרבה כסף'

הגבאי, דמות מוכרת ואהודה מאוד בירושלים, ניסח את 
דבריו בחן אופייני, ולכן נכנסו דבריו באזני בעל הבית, אביו 

 של החולה.  
הוא ציטט מדבריו של מרן ראש 'קהילות יעקב', הסטייפלער 

רים שאין להם שיעור', 'אלו דבברייתא של זצ"ל, שאמר שב
נשזרה 'הכנסת כלה' בין 'ביקור חולים' ו'לוויית המת', לגלות 
לנו שאם תורם אדם מכספו למצות הכנסת כלה, הוא ניצול 

 משני הדברים האחרים, חולים ולוויות..
יוון שהגבאי דיבר מתוך כוונה אמתית, ודבריו יצאו מלב כ

  אוהב, הפכה העת לעת רצון, והגביר השתכנע. 
הוא שאל את הגבאי בכמה כסף מדובר, ומה הוא הסכום 

לו זקוקה הכלה היתומה. הגבאי נקב  - הכולל של ההוצאות
בסכום של כמה עשרות אלפי דולר! הגביר ניגש לכספת 

 שבביתו, והוציא את כל הכסף במזומן, והגיש לגבאי.  
לא עברו ימים ספורים והבן קם על רגליו, בריא כאחד 

אים עומדים המומים ומשתאים, ואינם האדם, כשהרופ
 יודעים כיצד קרה הדבר.  

נציין שוב שאת הסיפור הזה שמענו משני הצדדים, והוא 
ממחיש לנו את הנאמר בפסוק 'ואל יחר בעיניכם, כי למחיה 
שלחני אלקים לפניכם'. דהיינו, שיש הרבה מקרים בחיים, 
שבהם נתקל האדם במצבים ש'אינם מתאימים', לכאורה, 

 למצב העכשווי שבו הוא נמצא.  
דווקא כשהוא לחוץ מאוד, פוגש אותו פלוני ברחוב ומתחיל 
לספר לו סיפורים על דא ועל הא, והדבר היחיד שהיה רוצה 
לעשות ברגע זה, הוא לברוח מהטרדן הלזה... ואינו מבין 
שלפעמים השי"ת שולח את הטרדן 'למחיה', כדי לנסותו 

שמא למרות הלחץ שהוא נתון  האם יפגע ביהודי ההוא, או
 בו, יתייחס אליו בכבוד.  

ואל יחר בעיניכם כי "כדאי וכדאי לו לקיים את דברי הפסוק 
, וכו'. מסבלנות אף פעם לא מפסידים, וגם "למחיה שלחני

אם לא מדובר בבן חולה, חלילה, יתכן שזו היא עת רצון 
מיוחדת, והאדם יכול להרוויח בה את כל עולמו, בצורה 

 ]ברכי נפשי[ .       לא ירוויח באף מקום אחר, ובאף זמן אחרש
 



 

 

, הרי מדובר מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו
ים הרי גורל וקשים מנשוא בתקופה של יותר משנה ובמפגש

  וכיצד לא שמו לב לדמיון בין השליט המצרי לבין יוסף?
ב קושיא זו, ְלַיּׁשֵ אומר על זה בספר 'שלמה חדשה', שכדי 

עלינו להתבונן במאורע המסופר בספר מלכים אודות 
 המפגש של יהורם בן אחאב עם אלישע הנביא. 

במידה  כי אם רשע, שהיה - ישראל מלך יהורם כאשר זה היה
פחותה מאביו, ביקש לצאת במלחמה נגד מישע מלך מואב 
אשר מרד בו, אולם מאחר וחשש לצאת לקרב לבדו, פנה אל 

 איליו.  רלחבו ממנו וביקש צדיק, שהיה - יהודה מלך יהושפט,
יהושפט נענה לקריאה ושניהם יצאו למלחמה אולם בדרכם 

כן כי ה' כלו לפתע המים. חשש כרסם בליבו של יהורם. "ית
"הלא אין אפשרות להתקיים  ,הבין ,רוצה להמית את כולנו"

! מלך יהודה, שהיה שותף לדאגותיו, נענה ואמר "ללא מים
לעומתו: "וכי אנו יכולים לדעת בדיוק מה רצון ה'? הלא יש 

 ! "נביא בישראל, הבה ונלך אליו
מיד בראותו את יהורם,  וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.

אלישע: "מדוע הנך בא אלי? לך אל נביאי אביך  קרא אליו
: )מלכים ב' ג, יד( ! ואחר הוסיף" ואמך, אשר הרגה את נביאי ה'

"חי ה'... אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך 
יהודה... אם אביט אליך ואם אראך". כלומר: אלמלא 

 יהושפט מלך יהודה בא עמך, לא הייתי מביט כלל לכוונך. 
השאלה מדוע כופל הנביא את דבריו ואומר: "אם ונשאלת 

"? התשובה לכך נמצאת בגמרא אראךאליך ואם  אביטט
"אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע",  .)מגילה כח(האומרת 

פוסק להלכה  )סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך(וה"מגן אברהם" 
שאסור להסתכל בפני אדם רשע, כשכוונתו היא שאסור 

 בעלמא.  בראיה איסור אין אולם רשע, אדם של בעיניו להביט
זהו שאמר אלישע ליהורם: "אם אביט אליך", לא אביט בך 

לא  - בראיה בעלמא - שכן רשע הנך, ואפילו "אם אראך"
 הייתי רואה אותך אלמלא יהושפט. 

, העלילו פעם המשכילים עלילת שוא, המהרי"ל דיסקיןעל 
במשטרה  שכביכול שלח ידו בכסף שהופקד אצלו, והתלוננו

הושלך הרב לכלא ונשקפה  ,שהוא גנב. כתוצאה מתלונה זו
השיגו  ,ה' לדבר החרד הציבור מקרב השתדלנים לחייו. סכנה
 יהודי שהיה ,ברוסיה ביותר הגדול דין העורך את עבורו

לדבר עמו אודות קו  ,מומר. עורך הדין בא אל הרב לכלא
כשפניו  המהרי"ל ישב הפגישה, בעת במשפטו. שינקוט ההגנה

 כלפי מטה, בלי להביט בפני העורך דין, וכך ענה לשאלותיו. 
: "כבוד הרב, מדוע אינך מסתכל "דבסוף הפגישה שאל העו

 אסור להסתכל בפני אדם רשע"! ? והרב ענה בפשטות: ""עלי
הגיע המשפט. התביעה הציגה את כתב האישום, ואז נעמד 

ברצוני עורך דינו של המהרי"ל ואמר כך: "כבוד השופט! 
לתאר לך מיהו הנאשם. הוא הרי יודע היטב שחייו תלויים 
בי, ואף על פי כן בפגישתו עמי לא הסתכל עלי, כי על פי 

אסור לו להסתכל בפני אדם רשע. אמור לי  ,צווי תורתו
? ואכן "אתה, כבוד השופט, היתכן שאדם כזה הוא גנב

 השופט קבל את הטענה וזיכה את המהרי"ל מכל אשמה. 
" זצ"ל: בעת מלחמת חפץ חייםור דומה ארע עם ה"סיפ

כי הוא מרגל  ,העלילו על תלמיד ישיבתו ,העולם הראשונה
ובקשו לגזור עליו גזר דין מוות. בא ה"חפץ חיים" להעיד 

 עליו עדות אופי, שבחור טוב הוא ואינו מרגל. 
 של הדין עורך אמר להעיד, חיים" ה"חפץ שנעמד לפני

דים ולספר סיפור על ה"חפץ חיים", כי ברצונו להק ,הבחור
שידע השופט במי מדובר: פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב 
לו מישהו את המעיל, והוא רץ אחרי הגנב וצעק לעברו: 

 בעוון חלילה, תיכשל, שלא לך, מוחל אני לך, "אני מוחל
!... ניתן להבין מכאן, איפוא, כמה צדיק הוא אדם זה! "גניבה

?! שאל השופט את עורך "זה, הא"ואתה מאמין לסיפור ה
הדין. "אינני יודע אם להאמין או לא להאמין", ענה העורך 

 דין, "אך זה ברור שעלי ועליך לא מספרים סיפור כזה"... 
אשר לא הכירו  ,מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים

את יוסף, סבורים היו שמדובר במושל מצרי, רשע מרושע, 
נחת זרועו" בצרות הצרורות אשר כבר הספיקו לטעום את "

 שהביא עליהם, ומשום כך הם נמנעו מלהביט בפניו. 
אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה, אך מאחר ופרצופו 
של יוסף השתנה בגלל הזקן שגידל, הם התקשו לזהות אותו 

הם הביטו בו  ,"אני יוסףבראיה כזו, ורק כאשר אמר להם "
 ]ומתוק האור[                                             וזיהו אותו.  

 
 

לדעה  אשר. בני של םתָ חֹ אֲ  - ַרחׂשֶ  גם נמנית מצרים יורדי עם
 .השלימה למנין שבעים נפש היא )ר צד, ט"(ב אחת במדרש

רח", לפי פשוטו היתה ש רׁשֵ אָ  תּבַ ם ׁשֵ "ו :שת פנחס כתובבפר
הרמב"ן גורס  . אך, ט)דוכן משמע בויקרא רבה י( בתו של אשר

דל יבת אשת אשר והוא ג שהיא היא ,בתרגום אונקלוס
מלכיאל בן עילם  כתב שהיתה בתו של 'הישר ספר'ב .אותה

  בן שם בן נח.

שכשקרבו בני יעקב אל בתיהם  'הישר ספר'ב בועוד כתו
כשחזרו ממצרים, ושמעה מהם כי יוסף חי ומושל במצרים, 

'יוסף  :ת נגן, ולקחה כינור והתחילה לנגןוהיא היתה יודע
מצרים'. ויברך אותה יעקב  דודי חי וכי הוא מושל בכל ארץ

: )במדבר כו, מו( שתחיה לעולם. וכך כתוב בתרגום יונתן
 .מלאכים הוליכו אותה בחייה לגן עדן שששים רבוא

סרח שיש היכל בשמים של  ,כתוב :)שלח קסז( הר הקדושוובז
הנה דיוקנו  :מים ביום מכריזים לפניהפע שו, ושלבת אשר

אשרי  של יוסף בא, והיא יוצאת לקראתו ומשתחוה ואומרת,
 .אותו יום שבשרתי לזקני שאתה חי

 

 ברינה                ן רוֹ              
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 ט"ו טבת –לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף                         
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               

 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה                 ופר בן יחיאע"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 ל בת חנהרח -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : מתנאל בן איריס : יצחק (אייזיק) בן זהבהזיווג הגון  
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 4741102מ. ן השרו רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ח צ'ק לכתובתניתן לשלו 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 בת מרים   : הדסה אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 הרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאהא
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל
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  "חיים של תורה" - ויגשפרשת 

 ָׁשַלח יֹוֵסף ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ַוַּיְרא ֶאת"על הפסוק בפרשתינו 
 (בראשית מה, כז) "רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ְּתִחיָלֵׂשאת אֹתֹו וַ 

 ,כתב רש"י סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו
שיוסף  בפרשת עגלה ערופה. בתחילה סירב יעקב להאמין

למהפך. לו גרם דבר זה  "העגלות" כשראה את  םאול, חי
ונשאלת ורוחו קמה לתחיה.  שיוסף חי  מעתה האמין

מדוע דווקא עניין זה השפיע עליו יותר מהכל? השאלה, 
יעקב אלא , שיוסף עומד בצדקו? יעקב  וכיצד למד מזה

לא חשש ממות יוסף כמו שחשש מכך שהוא אינו חי 
עדיפו לראות את כיהודי, כדרכם של יהודים אשר ה

בניהם עולים על המוקד ובלבד שלא יבגדו בברית 
יעקב אבינו ידע אפוא כי אפשר שיוסף התגלגל  אבותם.

למקום של רשעים ושם בוודאי ישכח את מוצאו, את 
אביו וסבו הקדושים ויאבד את כל מעלתו הרוחנית. יעקב 
חשש כי יוסף חי חיים כאלה שהמוות עדיף מהם. 

יה לחשוב כי יוסף מת כאשר הוא נשאר מבחינתו מוטב ה
בצדקותו ובתומתו כשומר תורה ומצוות. יעקב אבינו 

שכן ברור לו שלא  שיוסף חי שמח למשמע הבשורה
יאמרו השבטים דבר שאינו נכון ויצערו סתם כך את 
אביהם. אי אמונו לא היה אפוא בקיומו הגשמי של יוסף 

ם של ביטוי המסמל "חיי -אלא בעובדת היותו "חי" 
רק כשראה יעקב את העגלות  איכות, חיים רוחניים".

נחה דעתו שיוסף "חי" שפירושו שיוסף נשאר בצדקותו 
ולא שכח את תלמודו ויראתו. שהרי כשיוסף נפרד מאביו 
היו עוסקים בפרשת דין "עגלה ערופה" וזהו שכתוב 
"עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות". לא יוסף 

חיים של  -רים, אלא "יוסף בני חי" בני הגר בארץ מצ
 תורה וקדושה. 

אומר הגאון רבי שמשון רפאל הירש: התורה מה טיבה? 
היא מאירה את עינינו  .התורה היא האור הגדול של חיינו

למען נכיר את האמת בשמים ובארץ, במידה שהאדם רק 
מסוגל להכיר אמת זו ולהשתמש בה. היא אינה באה 

סתורין של העולם הבא. דווקא לעטוף את העולם הזה במ
העולם הזה הוא הנושא העיקרי שלה, היא באה להסדיר 
ולהנחות את חיינו עלי אדמות, אבל הנחייה זו של חיי 
העולם הזה ניתנת במובן רחב ביותר, למען השלמות 
הנעלה ביותר. היא מדריכה אותנו בכל צעד ושעל של חייו 

ם, הרגשיים האישיים, המשפחתיים, האזרחיים, הרוחניי
והגשמיים. היא מחנכת אותנו למשול ברוחנו, לשלוט 
ביצרינו, הן בדיבור והן במעשה במסגרת המשפחה ובחוג 
הקהילה, בקרב העם וביחסים עם יתר האנושות. התורה 
מאירה לנו כל עניין מענייני החיים, ואור זה יהיה עז 
ובהיר שבעתיים ככל שנשקוד יותר על טהרתו ונתמסר 

יוו הוא, ולא נשתמש בו לדיבורים בעלמא אלא יותר לז
להגשמתו למעשה בחיי הוא יום, כך ניחן האדם מישראל 
בעין פקוחה, לראות ולדעת את ערכו ותפקידו, ולהעריך 
נכונה את כל תופעות חייו הפרטיים והציבוריים. התורה 
משמשת לנו קנה מידה ואבן בוחן, להבדיל ולהבחין בין 

וטמא בין צדק ועוול, בין אפילה אמת ושקר, בין טהור 
לאורה. על פיה יודעים אנו לשפוט הכל במישרים, וכך נדע 
לחיות את חיינו וללכת בדרכנו וללא גאוות סרק, ללא 
דיכוי בני אדם וללא האלהת בני אדם, ללא הערכה 
עצמית מופרזת וללא השפלה עצמית יתר על המידה, ללא 

ים, אלא בכובד פחד ומורך לב וללא תאוות יצרים פרוע
ראש ובישוב הדעת כשאנו מוכנים לקבל באהבה את כל 
אשר יבוא עלינו, כי דרכנו סלולה, השקפתנו ברורה 

 ומגובשת ועמדתנו יציבה ואיתנה. 
 
 

 :)יומא ל"העל פי דברים נבין עתה את שאמרו רבותינו (
של מעלה הוא לעניין  הנושא הראשון הנדון בבית דיןכי 

: עני ועשיר ורשע באים שםואר וכך מב ה.לימוד התור
לדין, שואלים כל אחד מדוע לא עסקת בתורה? אם אומר 
עני הייתי וטרוד בפרנסתי אומרים לו כלום היית יותר עני 
מהלל הזקן? אם  אומר עשיר הייתי וטרוד בנכסי אומרים 
לו כלום הייתי עשיר יותר מרבי אלעזר? אם אומר טרוד 

אה היית מיוסף שיצרו הייתי ביצרי אומרים לו כלום נ
הטרידו בדמות אשת פוטיפר? רבים שואלים ותמהים על 
דבר הגמרא הנ"ל: האם ידרשו מאיתנו למה לא התפללנו 
בכוונה עצומה כמו הלל? או למה לא היינו ענויים ושפלי 
ברך כהלל? מה בכלל הדמיון בין הלל הזקן לאדם פשוט 
 בין ימינו? מי שאדמה ואשווה לתנא הקדוש הלו 
והתשובה לכך היא, שההתייחסות לתורה צריכה להיות 

"כי הם חיינו" (תפילת ערבית) לכן -כמו התייחסות לחיים
אין הבדל כלל בין רצון החיים של הלל הזקן, לבין רצון 
לחיים של כל אחד ואחד ולו הפשוט ביותר. לימוד התורה 
זו לא תוספת ולא מעלה יתרה ביהודי אלא ו"חי בהם" 

כ"א) זהו סם החיים -י"ג-ה, יחזקאל כ, י"א(ויקרא מ, 
שמציל כל יהודי ויהודי, בלי שום קשר למעלה ולדרגה 

כל יהודי, גם זה שעמל לפרנסת ביתו  ,הרוחנית שלו. ולכן
חייב למצוא לו פנאי, להתנתק מהעסקים הגשמיים, 

הסיפור  .ולפנות ראשו וליבו לעסוק בתורה, בכל יום ויום
האווירה דברים אלו היטב.  הבא שלפנינו ימחיש לנו

במשרד הייתה רגועה ושקטה. הלחץ בעבודה של אתמול 
ירד במקצת ועורך הדין מקובסקי התרווח בכורסתו ועיין 
במסמכים הפרושים מול עיניו. דפיקה קלה נשמעה על 
הדלת והמזכירה נכנסה אל החדר: 'אדוני, רב העיר 

 ממתין לך בחוץ'.
הדין. 'בוקר טוב מר  'תכניסי אותו בבקשה' אמר עורך

מקובסקי' פתח הרב בדבריו: 'באתי לשמוע מה חדש 
בעניין התיק שבו אתה מייצג אותי בבית המשפט'. הרב 
הביט בו בציפייה לשמוע על ההתפתחויות. עורך הדין 
פתח בדבריו: 'תראה, אני חושב שרוב הסיכויים שאנחנו 
ננצח. כן, ננצח בתביעתנו בדבר הרשלנות הרפואית של 
בית החולים. הדיון המסכם יתקיים בשבוע הבא, וכפי 

'אני שמח  שזה נראה לי ידנו תהיה על העליונה...'.
לשמוע זאת' אמר הרב, 'מכיוון שכשעברתי על הטיעונים 
שלך בבית המשפט הם לא כל כך הרשימו אותי, ויש לי 
ספק גדול האם הם באמת יתקבלו על ידי השופטים', 

דאג ידידי, אתה תקבל את הדגיש הרב בחשש. 'אל ת
המגיע לך ביושר' השיב עורך הדין בחיוך, וסיים את 
דבריו: 'בסיכום השעות שערכנו, מגיע לי ממך עד עכשיו 
 סך של כמאה וחמישים אלף שקלים על הייצוג עד עתה'.
חלף שבוע, ובדיון המסכם, פסק השופט לטובת בית 

צות החולים ושלל את תביעתו של הרב לחלוטין. בהתייע
עם עורכי דין נוספים שעברו על החומר, נאמר שהטיפול 
של משרד עורכי הדין מקובסקי בתיק התביעה היה 
חובבני לחלוטין, וכי כלל לא מגיע להם התשלום המופרז 
שהם דורשים על הייצוג הלא ראוי. מצד שני, עורך הדין 
מקובסקי לא מסכים לוותר על שקל אחד מסכום 

י הדעות הוחלט לפנות לאדם התשלום. בעקבות חילוק
ניטרלי העוסק בגישור, הידוע כמי שמצליח כמעט תמיד 
להוביל את הצדדים לפשרה שתהיה מקובלת על שני 

'שלום, הגעתי למגשר מר שמואל?' שאל הרב  הצדדים.
בטלפון. 'כן בבקשה, במה אוכל לעזור?' הרב פירט בפניו 

 'אנו את עיקר הוויכוח בינו לבין משרד עורכי הדין, 
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רוצים להזמין אותך באופן פרטי לגשר ביננו...' מר 
שמואל נענה לבקשה בשמחה מהולה בחשש. הוא אמנם 
היה רגיל לגשר בין מנהלי מוסדות לבין מורים 
מפוטרים, בין ועדי עובדים, או בין אחים המתקוטטים 
על ירושה וכדומה, אבל המשימה הפעם היא לגשר בין 

סיק תחתיו עשרות עורכי משרד עורכי דין מכובד המע
דין לבין רבה של העיר, וזו משימה שבהחלט אינה 

 נראית כל כך פשוטה וקלה.
כבר במפגש הראשון הבין המגשר שפתרונות הגישור 
המקובלים לא יהיו תקפים כאן. מר מקובסקי היה תקיף 
והחלטי ולא הסכים להתפשר על אף שקל, ומאידך עיון 

מקום לטענת הרב על בפרטי המקרה הראה בעליל שיש 
המחדלים שנעשו בטיפול בתיק הרשלנות הרפואית. מה 
גם שהרב תכנן לשלם לעו'ד מהכסף שציפה לקבל 
מהתביעה, אבל כעת לאחר שתביעתו נדחתה והוא יאלץ 
לשלם מכיסו את הוצאות המשפט, יהיה זה קשה מאוד 

 עבורו להשיג סכום כה גדול.
א נראתה שום שישה מפגשים נערכו בין הצדדים אבל ל

התקדמות באופק, ואז לפתע הבריק רעיון במוחו של 
המגשר. למפגש השביעי הוא הגיע, כשבידו כרך גמרא 
של 'מאורות הדף היומי', וביקש לדבר ביחידות עם מנהל 
המשרד מר מקובסקי: 'אדוני הנכבד' פתח מר שמואל 

'לא, אינני  .'האם שמעת פעם על המושג 'דף היומי?'
מדובר' ענה העו'ד. ואילו המגשר דפדף יודע על מה 

לסופו של הכרך שבידיו: 'כיום, כל משרד שמכבד את 
עצמו מקיים שיעור אינטלקטואלי בתלמוד מדי יום 
ביומו, השיעור מתקיים בדרך כלל בזמן ההפסקה כשיש 
הפוגה קלה מהעבודה, וכל המשתתפים בו בכל רחבי 

המגשר  .העולם לומדים את אותה הסוגיה בתלמוד...'
הראה לו את כרך הגמרא בו מופיעים מאות שיעורים 
המתקיימים מדי יום במשרדי עורכי דין מכובדים, 
בבורסה בתל אביב, ואפילו במשרד הביטחון. בבירור 
קצר שערך העו'ד עם עובדיו, התלהבו הללו מאוד 
מהרעיון לקיים שיעור כזה במשרדם. 'זה ישדרג את 

כעת פנה מר  העובדים.האווירה בכמה רמות' אמרו לו 
שמואל אל הרב ושאל אותו כמה משלמים לו בדרך כלל 

דקות, ותשובת הרב הייתה כי  45 - 30עבור שיעור של 
המחיר המקובל הוא מאה וחמישים שקלים. חישוב קצר 
העלה שאם הרב ימסור את השיעור חמישה ימים 

וחצי שנים הוא יחזיר למשרד את חובו.  3בשבוע, בתוך 
דים הסכימו להצעה וחתמו על הסכם הפשרה. שני הצד

חלפו מאז כבר מעל חמש שנים והשיעור ב'דף היומי' 
 ממשיך כסדרו עד עצם היום הזה...

סנהדרין ז.) ששואלים  וכן  שבת לא.(אמרו רבותינו כך 
אדם בדין לאחר מאה ועשרים שנה: קבעת עתים לתורה? 
די לא שואלים אותו האם למדת? זה לא מספיק ללמוד מ

פעם, כשיש זמן וכו' אלא קבעת! קביעות מסודרת בלי 
סיפורים רבים מתהלכים בין דפי  .סטיות והפוגות

ההסטוריה, על יהודים קשי יום שעמלו קשות לפרנסת 
וההמצאות בני ביתם, אולם את השעה של הלימוד היומי 

לימוד על חשיבות  נצרו כבבת עינם.-בבית המדרש 
בית המדרש בסיפור הבא ההמצאות בין כתלי התורה ו
לאחר התמוטטות המשטר הקומוניסטי בברית . שלפנינו

המועצות, נפל "מסך הברזל" ונפתחו השערים. הגאון 
רבי משה סולובייצ'יק מציריך, ייסד במוסקבה ישיבה 
מיוחדת עבור בני המקום. אל הישיבה, "תורת חיים" 
שמה, נוהרים צעירים יהודים רבים מערי רוסיה, 

שקה בתורה. לרובם ככולם אין רקע דתי שנפשם ח
ובוודאי לא רקע תורני וישיבתי, אך בכוח הרצון המיוחד 
שלהם והודות לכישרונות המזהירים שניחנו בהם, 

עלות ולהתעלות בתורה וביראה, הצליחו ומצליחים ל
כמים מופלגים. רבים מהם נעשים בני תורה ותלמידי חו

כשהוא מצוייד  הבחורים בא לישיבת "תורת חיים" אחד
מרות זאת כל לשאיפות גדולות, אבל ברצון אמיתי וב

 כשנוכחו. והוא לא הצליח להתקדם מאמציו עלו בתוהו
 
 

צוי יכולותיו והפירות יהישיבה כי הבחור הגיע למ מנהלי
אפסיים, דנו האם יש טעם שימשיך בלימודיו בישיבה. 

לשוחח איתו ישירות  מנהלי הישיבה לבסוף החליטו
כששמע הבחור כי עומדת על הפרק שאלת המשך בעניין. 

סוער. לאחר שנרגע התחנן  לימודיו בישיבה, פרץ בבכי
משאת נפשי אנא, השאירו אותי בישיבה. כל  על נפשו:

די היא להסתופף בבית ה', להיות דבוק בתורה ובלומ
"ברצוני לספר לכם מעט על  וסיף ואמרהתורה. ואז ה

". וכך חולל בנפשיעברי, ואז תבינו היטב את אשר מת
בתקופות הקשות של השלטון " סיפר הבחור

הקומוניסטי בברית המועצות היו החיים מלווים בפחד 
הק.ג.ב  –נורא. אימת המשטרה החשאית של השלטונות 

היתה מוטלת על אזרחי המדינה. אנשים חששו  –
לשוחח בחופשיות ביודעם כי יש מי שמצותת להם. פעם 

ולגמתי קפה לתומי. לפתע ישבתי באיזו מסעדה אחת 
ומתוכן יצאו שלוש ניידות של הק.ג.ב  בפיתחה נעצרו

בתוך דקות נעצרו כל יושבי כמה וכמה שוטרים. 
נו לות. הובהמסעדה, ואני בתוכם, והוכנסנו לתוך הנייד

 לבית המעצר, ושם שהיתי בחברת אסירים נוספים, חלק
פושעים ועבריינים פליליים. לא היה לי שמץ של מהם 

מושג מה עילת המעצר. לאחר כמה ימים הובלתי לחדר 
חקירות. הייתי עייף ומותש ומצב רוחי מדוכדך לגמרי. 

מה עשית שם ' קר ישב מולי ושאל אותי בטון קשוחהחו
 תי לו כי ישבתי לתומי ולגמתי קפה,השב ',במסעדה?

מעשה שלדעת הכל אין בו שום דופי. הוא לא השתכנע 
רה קשות ואכזריות בניסיון שיטות חקיעיל כנגדי והפ

תי במסעדה באותה להוציא ממני מה היתה סיבת שהיי
אני עצמי לא עשיתי כל רע ואין לי ' עת. אך אני בשלי:

. אולם החוקר לא 'שום מושג לגבי מעשיהם של האחרים
לתא המעצר. במשך ני החזירהוא י ויקיבל את דבר

שבועות ארוכים הייתי כלוא בבית הכלא בתנאים לא 
נאים. יום רדף יום ולא ידעתי את נפשי מרוב צער. אילו ת

ניחא, אבל הרי ידעתי  –היתה סיבה מוצדקת לכליאתי 
ולכן  חורי סורג ובריח על לא עוול בכפיכי אני כלוא מא

התסכול גבר שבעתיים. מה פשעי ומה חטאי שאני נאלץ 
חודשים  לשהות בחברת פושעים ועבריינים? כעבור כמה

ם. אולם הטראומה של י בחסדי שמישוחררתי לחופש
. לימים הזה התקופה הקשה ההיא מלווה אותי עד היום

התבררה לי סיבת המעצר. באותה מסעדה ישבו שלושה 
השמיעו כדי שיחתם  תוך, שוחחו ביניהם ואנשים

ה שם מי שהאזין להם אמירות חתרניות נגד השלטון. הי
 אולם הללו לא ,יק את אנשי הק.ג.בוהוא דאג להזע

עצרו את כל  הם אלא ,הסתפקו במעצרם של השלושה
יושבי המסעדה. ומדוע? פשוט מאוד: לדידם, כל מי 
ששהה בסביבתה הקרובה של אותה קבוצה של מתנגדי 

באקראי, בוודאי יש לו  השהייה היתה המשטר, גם אם
 שהוא קשר אליהם ויש לעצרו ולחקור אותו". איזה

ו של הבחור, אך ראשי הישיבה האזינו בקשב רב לסיפור
ימו. ע והתקשו להבין מה הוא קשור לעניין שלשמו נועד

 "יבוא יום ועם ישראל יזכה לגאולה המשיך הבחור ואמר
, ומי יזכה הכתוב 'ומלאה הארץ דעה את ה''בו ויתקיים 

אז ל'מקום של הכבוד'? מי שהשכיל למלא עצמו בתורה, 
, אבל אחד מאלומי שדבק בה. גם אני ארצה להיות 

כנס. הוא ישומר בכניסה יעצור אותי ולא ייתן לי להה
 –אחרת יבחן אותי על סוגיה יערוך לי 'מבחן כניסה'... 

אלם. מנין לי לדעת אם לא למדתי? ואז, רגע לפני יופי י
הלא יודע אתה כי 'שיסלק אותי מן המקום, אומר לו: 

 –י בכלא הסובייטי למשך כמה חודשים בעבר נכלאת
שישבתי בסביבה של מתנגדי ? ימו אותימה האשבו

וחטאתי! אני עצמי לא עשיתי השלטון. זה היה כל פשעי 
ה שנגד את החוק, אבל עצם הישיבה שלי שעשום מ

! בסביבתם של מתנגדי השלטון כבר חיברה אותי אליהם
מנם ואמעלה: '-של-ואז אוסיף ואטען לממונה בישיבה

חות ישבתי אני עצמי לא זכיתי ללמוד תורה, אבל לפ
 ועצם ההסתופפות בחברתם – בסביבתם של לומדי תורה

 
 



וקשר אליהם כבר חיברה אותי אליהם, יש לי זיקה 
יני השלטונות הסובייטים, נימה שהיה נכון בע 'מהם!יע

ן גם כאן!". הבחור סיים את דבריו מן הדין שיהיה נכו
האפשרות  העלה עוד אתלא איש כמובן, ולאחריהם, 

 הישיבה... רד משהוא לא יהיה חלק בלתי נפ
מידה שחיי תורה באותה כתב כי  לקח טוב""בספר 

מעניקים אושר וסיפוק, כך גם לא יתכן שחיים ללא תורה 
לאותן תחושות עילאיות. האדם נברא יביאו את האדם 

לפי "תוכנית" שסיפקה התורה לבורא העולם. אי לזאת, 
אימוץ כל צורת חיים השונה מחיי התורה, הינו ניסיון 

האדם היהודי. ניסיון את הייעוד שלשמו "נבנה"  לשנות
זה נידון מראש לכישלון! כי צורות החיים של כל שאר 
העמים, ואפילו של המתורבתים שבהם, אינם מותאמות 
למאוויי הגוף והנפש שהותקנו באדם וכל שכן באיש 
ישראל. ומאחר שהאדם לא נברא אלא "להתענג על ה' 

 –ה"מסילת ישרים" פ"א כלשון  –ולהנות מזיו שכינתו" 
. שום עונג אחר לא יביא את הנפש אל סיפוקה המלא

הנפש תרבות חיים שונה מאותה ניסיון "להלביש" על 
המוכתבת לנו על ידי התורה, דומה למי שמנסה להלביש 
את ראובן בבגד שנתפר לפי המידות של שמעון. לאור זה, 

אות יובנו היטב דברי ה"חזון איש", שאמר שאין בכוח הנ
אחרות להתחרות עם העונג האציל של עמל החוכמה. 

תחילת דברינו, שהדרך היחידה להשגת בוהוא מה שנאמר 
אושר אמיתי היא אך ורק דרך התורה והמצוות. לא 
ייפלא, איפוא, מדוע שוררות השמחה והשלווה במעונם 
של עמלי תורה ושומרי מצוותיה, גם אם התנאים 

(כפי שראינו למשל  יםהגשמיים שלהם אינם מן המשופר
כמו כן זצוק"ל ).  את ביתו של הרב אהרון לייב שטיינמן

יובן מדוע אחינו התועים עסוקים בחיפוש מתמיד אחר 
זו יתכן בדרך האמצעים שיעניקו להם אושר ושלווה. 

לבאר גם את ההבדל בין אומות העולם שסירבו לקבל 
". תורה ללא סייג, לבין בני ישראל שאמרו "נעשה ונשמע

אפשר שגם האומות היו מוכנות לקבל תורה, אך בתנאי 
שהיא תשתלב עם מאווייהם ועם תרבות חייהם. לכן הם 
אינם דוחים מכל וכל את האפשרות לקבל תורה, אלא 

" אולם עם ישראל ?ב בהושואלים ומתעניינים "מה כת
נעשה 'התעלה וקיבל את התורה ללא שום תנאי ואמר 

יסוד הכרה שמדובר כאן  ויה עלבנ. התחייבות כזו 'ונשמע
בתורת חיים. ואם בחיים עסקינן יש נכונות ללכת עד 

כשמדובר ב"חיים" שום דבר אינו מהווה הסוף, כי 
 תורה.  של זהו סוד חיים הקרבה.

לצערנו, רבים הם האנשים שמסיבות שונות חושבים 
שאין עוד טעם לחייהם בגלל נפילות כלכליות או עקב 

ק אדם היודע מהו הכוח העצום שיש בעיות רפואיות. ר
בתורה מבין כי התורה היא טעם החיים וללא התורה גם 
מכה קטנה יכולה להביאו לייאוש, על כן הבה נאמץ את 

רק מי שמבין כן, הסיסמא, "תורה היא טעם החיים. 
וקיום התורה  "הנותנת חיים לעושיה"שהתורה היא 

רך לחיים הוא המחייה את האדם אז הוא גם יבין שאין ע
 יבמות(בגמרא  רבותינוכך מספרים לנו ללא לימוד תורה. 

 בספינה מהלך הייתי אחת פעם גמליאל רבן אמר.) "קכא
 תלמיד על מצטער והייתי שנשברה אחת ספינה וראיתי

. עקיבא רבי? חכם תלמיד אותו ומיהו, שבה חכם
 מי, בני: לו אמרתי. לפני וישב בא ליבשה וכשעליתי

 שבא וגל גל וכל לי נזדמן ספינה של דף :לי אמר? העלך
 ל"הנ הגמרא על ואמר המתיק. בראשי לו נענעתי עלי
 חייו כל, סוערים העולם גלי: מלובלין שפירא מאיר רבי
 סערה אחר סערה, וקשיים מהמורות מלאים האדם של

, פחד כמו סוערות רגשות: פנימה האדם של בליבו
 של בביתו גם, לרע הטוב בין סוערות מלחמות או, עצבות
, פרנסה והקשיים הגלים שם סוערים הפרטי האדם
 הגלים. מבחוץ וסוערות נושבות כוחות וכמובן', וכו חינוך

 מפוחד שעומד, היהודי את לשבור מאיימים האדירים
 דף? "וינצל היהודי יעשה מה. הרבים הקשיים מול

 !גמרא דף מזדמן שם הוא באשר יהודי לכל!" לי נזדמן
 
 

 בכל תוכומ ונלמד, היטב בו נאחז אם הזה הקדוש והדף
 לי נזדמן דף"ש הרי, יום אף על לוותר בלא פעם

 מי ואין,  קיום ליהודי אין הזה הדף בלי"! וניצלתי"
 יום כל אומרים שאנו כמו. הרבות מהסערות אותו שיציל

 שפה או מליצה בתור לא! חיינו הם כי" :ערבית בתפילת
 אותו כמו, כמשמעו ופשוט חיינו היא התורה, דרמטית

 את שמרפה מי כל ,ולכן. עקיבא רבי את שהציל הדף
 עם עצמו בכוחות להתמודד ומנסה מהתורה אחיזתו

 טביעה שדינו הרי, ות החיים הרועשות והרוגשותסער
 ולשנן לזכור יש העיקרים עיקר ובאמת, ליצלן רחמנא
. יותר חי הוא יותר שלומד וככל חיים אין תורה שבלי
 :אומר הלל(פרק ב משנה ז)  אבות בפרקי רשנאמ כמו

 ".  חיים מרבה תורה מרבה"
אדם שהיה בעל המתאר שלפנינו סיפור הבה נראה מה
שהחיים בסופו של דבר גילה כאשר מעמד וכבוד 

בין דפי הגמרא המצהיבים שם האמיתיים טמונים דווקא 
 והישנים...

לבוש בבגדים מוזרים נכנס הוא אל ביתם. על הכורסאות  
המפוארות שניצבו בסלון ישבו הוריו והתבוננו בו אחוזי הלם. 
בנם, מחמד עיניהם הופיע על מפתן הדלת לבוש חליפה כהה 
ועל ראשו מתנוססת מגבעת שחורה אשר כמותה רגילים הם 
לראות בכותל המערבי. מבט נוסף לעבר הבן הבהיר להם 
שהעגילים שהתנוססו על אוזניו לראווה נעלמו ואיתם גם 

 פורתו המיוחדת שהייתה משוש ראשו, הוא חזר בתשובה!תס
עד לרגע זה התנהלו חייהם על מי מנוחות בפרבר יוקרתי 
במדינת קליפורניה. הם הצליחו מאוד כל אחד בתחומו הוא. 
האב היה מתאגרף מפורסם שעשה הון רב לביתו ממקצועו 
הכוחני ואף האם לא שקטה על שמריה ושלחה את ידה בעסקי 

בקי עולם, בהם ראתה ברכה רבה. בנוגע ליהדותם מסחר חו
ניתן לומר שלא הייתה להם כל התנגדות לנושא הדת, אלא 
שהם פשוט לא התענינו בה. כל שידע האב לומר לבנו, היה 

"דע לך כי בן  -המשפט אשר שמע הוא על עצמו מאביו המנוח 
  להורים יהודים הנך".

ל שכניו עימם הלך בנם יקירם שניחן בכישרונות רבים, גדל ככ
לבית הספר הפרטי, שם ניבאו לו מוריו עתיד מזהיר בעולם 

לא חלפו שנים רבות ונבואתם של מוריו התגשמה. האקדמיה. 
הבן פנה לאחת האוניברסיטאות היוקרתיות והנחשקות 
בארה"ב, שם עשה חייל בלימודיו. יום אחד, היה זה לאחר 

בן ושוטט לו סדרת מבחנים קשה אותה עבר בהצלחה, פנה ה
להנאתו במסדרונות חדרי המגורים המפוארים שהעמידה 
לרשותם הנהלת האוניברסיטה. לפתע, משך דבר מה את 
תשומת ליבו. כשהוא עומד על מקומו, הסתכל בעיניים פעורות 
על חברו לספסל הלימודים שלא היה ידוע כחובב מעשי 
 קונדס. הלה התרכז במלא הרצינות במשימה מוזרה ביותר!!

 גילגול חבלים שחורים סביב זרועו השמאלית...
הוא שפשף את עיניו בתימהון ולאחר שהתאושש קמעה דפק 
על הדלת הפתוחה למחצה ובלא להמתין לתגובה נכנס אל 
החדר. "בלי הרבה הקדמות ידידי, מה אתה עושה?" שאל, 
מרגע זה ועד להופעתו כיהודי שומר תורה ומצוות בבית הוריו 

ב...הוא נכנס אל הבית וניסה להרגיע את הוריו לא חלף זמן ר
"אני בסך הכל עושה את מה שסבא שלנו עשה בפולין" אמר 

 לאביו. 
תוך כדי השיחה התברר להוריו שלקראת השנה הבאה הוא 
עומד לעשות את דרכו אל אחת הקהילות האורתודוכסיות 
הגדולות, שם מתכוון הוא ללמוד בישיבה ולהקדיש את חייו 

התורה. לא הועילו שכנועי האב ותחנוני האם "לפחות ללימוד 
תצא עם מקצוע ביד" אמר לו אביו תוך שהוא מאגרף את ידו 
להמחשת דבריו. "אני הולך ללמוד תורה!" קבע בפסקנות 

 וקמץ אף הוא את כף ידו וכך היה. 
הזמן עשה את שלו והוריו התרגלו לבקשותיו הבלתי שגרתיות. 

ל בואו, עבר המטבח הכשרה מלאה בכל פעם בה הודיע הבן ע
ומהארונות העליונים נשלפה מערכת הכלים המיוחדת שרק בה 
 ניאות לאכול. את המזוזות הם קבעו בדלתות ביתם כבר בפעם

 
 



הראשונה שבא מהישיבה ומתוך רצון שלא לכער את  
המשקופים החליטו להשאירם על כנם ולא להסירם בכל פעם 

 לאחר לכתו. 
בר חבק שני ילדים רכים בזרועותיו. גם על השנים נקפו ובנם כ

אביו לא פסח הזמן ולאחר כמה כישלונות רצופים בזירת 
הקרבות, הבין כי לא לעולם חוסן והחליט לפרוש ממקצועו 
כמתאגרף. בשבוע הראשון לאחר הפרישה המה הבית. זרי 
פרחים זרמו בהמוניהם, הפקס לא פסק מלפלוט ברכות, 

שים רבים הטריחו עצמם אל ביתו תהילות ואיחולים ואף אי
כדי לאחל לו כל טוב. בשבוע השני עדיין הייתה המולה ומספר 
לא מועט של אישי ציבור שלחו מברקים המנמקים את 
העניינים החשובים שבעטיים אינם יכולים לפגוש בו פנים אל 
פנים. לא חלפו ימים רבים והשקט שב אל הבית. הפרחים 

ל פח האשפה, הפקסים תויקו הססגוניים מצאו את דרכם א
 למשמרת והאב החל להסתובב באפס מעשה. 

בוקר אחד קם האב, ארז את מיטלטליו ועלה עם זוגתו על 
מטוס שהסיעם אל ארץ מגוריו של בנו. "תראי" אמר לאשתו 
"יש לנו בן מוכשר וחכם, מסקרן אותי לראות מה כל כך מושך 

בה קיבלו אותו באורח החיים שבחר לעצמו". בהתרגשות ר
אותם בנו ורעייתו באולם הנוסעים כשהם מלווים בזאטוטיהם. 
לאחר זמן לא רב הפך הדבר לשגרה ומתפללי בית הכנסת חדלו 
מלהפנות את מבטם אל האב שישב במשך התפילה ליד בנו 
ושלח מבטים מסוקרנים לכל עבר, בעוד בנו מתפלל בדבקות. 

אל התלמוד  כך הלך האב עם בנו לישיבה, ליווה את נכדיו
תורה ובלע במבטו את כל מה שראה. ואז לאחר מספר חודשים 
זה קרה... "בני יקירי" אמר האב לבנו "המוכן אתה להקדיש לי 
מעט מזמנך היקר וללמוד איתי גמרא?" "אבא יקר" אמר הבן, 
"את כל זמני אני מוכן להקדיש לך" ובנימת עצב הנשמעה 

פשרי, אתה צריך בקולו הוסיף "אך לא נראה לי שהדבר א
ללמוד שתי שפות כדי לקרוא אפילו משפט אחד בגמרא שהן 
לשון הקודש וארמית, האם תהיה מסוגל לעמוד בכך?" 
כשחיוך על פניו ענה האב "אתה בוודאי יודע, אני אוהב 

 מאבקים".
עוד באותו היום פנה הבן לראש הישיבה והתייעץ עימו כיצד 

קבע עם אביו ללמוד לעשות את הבלתי אפשרי. בהדרכת הרב 
בכל יום כמחצית השעה ולפי ההתקדמות, נגדיל את זמן 
הלימוד. כעת כבר עמד האב ליד בנו, חבוש טלית ותפילין, 
כשעל הסטנדר שלידו מונחות שתי גמרות "מגילה" אותן הכין 
מבעוד מועד. מיד בסיום התפילה, עטורים בתפילין פתחו את 

סת ביקש הבן מאביו הגמרות. נבוך קמעה מיושבי בית הכנ
להפוך את הגמרא על צידה השני: "הגמרא כתובה בשפה שבה 
קוראים מימין לשמאל" הסביר לאביו. צעד ראשון וקטן בדרך 
ארוכה פסעו האב והבן באותו יום. כל מילה של המשנה 
הראשונה נזקקה להסברים ארוכים ומפורטים של הבן שביאר 

 ואסתר?לאביו "מגילה" מהי? ומי הם אחשוורוש 
נון שחומות הערים תלויות בשמו? -באיזו תקופה חי יהושע בן

מי הוציא את עם ישראל ממצרים ולמה הם בכלל הגיעו לשם? 
וכן הלאה והלאה. קביעות זו עמדה במבחן הזמן, האב לא 
התייאש והבן גילה סיפוק רב וכך בשעה טובה ומוצלחת סיימו 

 הם את הדף הראשון לאחר שנה תמימה! 
רבות זלגו מעיני האב עת חיבק את בנו כשכל גופו  דמעות

רועד מהתרגשות. "סיום" אמר לבנו "אני רוצה לעשות מסיבת 
ענק לכבוד דף הגמרא הראשון שזכיתי ללמוד בפעם הראשונה 
בחיי..." אוכל רב הוגש אל השולחנות באותו ערב. הייתה זו 
סעודת הסיום המפוארת ביותר שמי מהמשתתפים חווה אי 

. במרכז האולם עמד חתן השמחה ולחץ בחום את ידיהם פעם
של מברכיו. הקהל כולו קם על רגליו עת פסע פנימה פוסק 
הדור רבי משה פינשטיין זצ"ל. כן, גם הוא בא לכבד בנוכחותו 
את הערב הנדיר הזה שבהדרכתו נערך הסיום. למרות שאין 
 נהוג לערוך סיומים אלא על מסכתות שלימות, אמר לו הגאון

רבי משה פינשטיין זצ"ל כי מקרה זה הוא כה מיוחד שצריך 
 לערוך לכבודו סיום.

בשעת לילה מאוחרת עלה האב על יצועו. המחשבות התרוצצו 
במוחו ללא הרף ומאורעות חייו חלפו ביעף אל מול עיניו. 
ברגע אחד רואה הוא את עצמו כילד קטן בשכונת העוני בה 

תמונתו של סבו מפולין התגורר ורגע אחר כך ניצבת מולו 
מעוטר זקן ופיאות המונחת בזוית מגירה נידחת כל שהיא 
בביתו שבקליפורניה. לאחר נדודי שינה רבים נרדם אביו 

 כשחיוך רחב משוך על פניו. כן, היה זה לילו האחרון...
למחרת בבוקר אמרו הרופאים למשפחה ההמומה שמעולם לא 

 ראו נפטר עם פנים מאירות כל כך. 
הלוויה רבת משתתפים נערכה לאותו יהודי שזכה בסוף ימיו 
לקבוע עיתים לתורה, ימים רבים הדהדה באוזני משתתפי 
ההלוויה הכרזתו של רבי משה פינשטיין זצ"ל שקרא ליד מיטת 
הנפטר: "יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בדף 

 "!אחד...
 

 
 

 אחים יקרים!
 

יים הרוחניים מול אפסיות ענייני העולם הזה, מחשלת ומחזקת את כוח הכרה עמוקה בערכם הנצחי של הח
זאת, משום שכאשר אדם חורת על לוח ליבו שחיי תורה מול ענייני העולם הזה . ההקרבה למען חיים של תורה

הם חיי עולם מול חיי שעה, הוא רוכש לעצמו את היחס הנכון לחיי התורה. הכרה זו תתן לנו כוח לעמוד 
 ת ולעשות את הנדרש מאיתנו על פי התורה לטובתנו ולאושרנו הנצחי בזה ובבא, אמן. בניסיונו

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

  אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר.דינה חיה בת נילי דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכההרב אריה אהרון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליה 
  בצלאל בן שרה, .הדר בת מירב רונית בת שושנה,  יווג במהרה:ז

 .אריאל בן חבצלת 

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה ה,חיים בן מיס עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי

  קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
 050-7361626תרומות לעלון ניתן להעביר אל הרב יואל ארזי 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים"  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 א לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב..נ

 

 חנה ומשה שיח''בן ז"ל  נגר עדי  העלון מוקדש לעילוי נשמת 
 יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו לו כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות מתי ישראל. אמן..
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  6171111-03(שידור חי  פרשת שבוע 18.30-ב. יום חמישי 19.30 -ב ערבית מסכת שבת 18.30 ה' ב-א' :שיעור קבוע

 אולגה ביהכ"נ "בית יוסף" גבעת 3041. -בפרשת השבוע ב שיעור שבת קודש: )2951228-073מיעה חוזרת ש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ויגש אליו יהודה... (מד', ח')
 : לתפילהרבנן : לפיוס,ר' מאיר: הגשה למלחמה, ר' יהודה: מדרש רבה

מת 'כאשר אמר ישעיהו לחזקיה  :(ברכות י', א') מובא בגמרא
לה 'כאמר לו  'אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא

אפילו חרב חדה  מבית אבי אבאכך מקובלני  ,נבואתך וצא
 'של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים וצווארמונחת על 

דוד ל הכוונהש מבאריםשים ר? רוב המפ'אבי אבא'מי זה 
 ה."והסכנות היה בוטח בקב םהייסוריהמלך שלמרות 

זה של חזקיהו  אבותיואבי  באר:זיע"א מ 'שפת אמת'ה
בנימין כלתה אליו הרעה בעניין  ילמרות שראה כשיהודה 

 מתוק מדבש! רחמים וזעק על הצלתו. לא מנע עצמו מן ה
***** 

א לטון אתכם קותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם ה
 פון לראות פני (מד', כג')יתוס

(לר'  'קרבן אבילחם'בדרך רמז הובא בספר  אהסבר נפל

 :ה זצ"ל)זצחק חי בוכבי
 .'התיבהיורד לפני ': שליח ציבור נקרא בחז"ל א' הקדמה

: שליח ציבור צריך להיות בעל ענווה ולא הקדמה ב'
 ני הקב"ה.פנמאסת ל וילתפה בעל גאווה כי אז תילחל

הקב"ה אומר לעם  'אל עבדיך רתאמהפסוק 'ווזה שאומר 
בעל  'אחיכם הקטון'כשליח ציבור  'אם לא ירד'ישראל 

 מתוק מדבש!  .'לא תוסיפון לראות פני'ענווה אזי 

***** 
 לנו מעט אוכל (מד', כה') נו שובו שברויאבויאמר 

עולה  'לנו'הסביר רבנו החיד"א בדרך רמז: המילה 
 .שהיא כידוע מידת הדין 'לוקים-כמניין 'א 86בגימטרייה 

 'שברו לנו'בתשובה וע"י כך  'שובו'הקב"ה  – 'מר אבינו'ויא
 'לנו'את מידת הדין הרמוזה במילה  תשברו

 בכמו שכות 'מעט אוכל'ע"י  ?ואיך תעשו תשובה במהירות
י משאיר מעט אוכל בצלחת דשכאשר יהוזיע"א הראב"ד 

אזי הוא מכניע את היצר למרות שהוא רוצה) (ולא מסיים 
 מתוק מדבש! הרע שלו וזה נחשב לו כתענית לפני הקב"ה.

***** 
 (מה', יב')כי פי המדבר אליכם  ...כם רואותיועתה עינ

 .בלשון הקודש –: כי פי המדבר אליכם רש"י
ויש לשאול וכי בגלל שהוא יודע לדבר בלשון הקודש זה 

 ?אומר שהוא יוסף ולא מתחזה
 הרב שלמה לוונשטיין שליט"א: מבאר בבדיחותא 

קשה יגשה לקיוסק ובינ, אישה יצאה מהכותל המערבי
 בכעס והיא עונה 'בכית?'ל המוכר אשו 'קולה'מהמוכר 

'סליחה עונה המוכר  '?יתיעניינך אם בכמה זה '
כמו  ימערב ע(נשמצה בפחית ה את רואיזו קול התכוונתי

 '...או בבקבוק? )תיבכ
המדבר  פיכי 'לפי זה אומר יוסף לאחים הלא אתם רואים 

 לא יכולתי לומר את המילה) י(ערבואם הייתי מצרי  'אליכם
 מדבש!מתוק 'פי' אלא 'בי' וזו הוכחה שאני אח שלכם.  

 

  תשע"חויגש פרשת 

 147גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

  166.009  –  כניסת השבת
 17.20 –יציאת השבת 

  17.52 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת3041.-שבוע ב

 

 

  יו ויבך (מה', יד')חחבנימין א  ויפול על צוארי
על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן  רש"י:

  .להיחרב
 צוםשלפני ת בשב (ברוב השנים)נקראת  'ויגש'פרשת 

שהיא הראשונה מארבע תעניות זכר  'עשרה בטבת'
 .לחורבן בית המקדש

 ראיתי דבר נורא בספר 'דרך משה':ובעניין החורבן 
 .תגלה לו סוד אריכות הגלותהתענה בכדי שיחסיד אחד 

ועם  הגאולה 'איך תבואואמר:  נתגלה לו מלאך בחלום
 ?חים לענות אמן על ברכות הגאולהישראל לא משגי

 – 'המחזיר שכינתו לציון'ברכת  א.ברכות:  שתיוהם 
 אלא 'מודים אנחנו לך...'  'אמן'רבים לא עונים 

ם לא עונים ירב שבת)(בליל ' ורש סוכת שלום עלינוהפ'. ב
 'ושמרו בני ישראל את השבת' דאלא מתחילים מי 'אמן'

***** 
 ובני זבולון סרד ואלון ויחלאל (מו', יד')

שנאמר דרש רבי יהושע ממונסטריץ': זבולון היה סוחר 
 'שמח זבולון בצאתך'.

על שלושה כללים שכל  יםרומזשמותיו של בני זבולון 
 להצליח בעסקיו והם:סוחר צריך להקפיד עליהם ע"מ 

 בהיפוך אותיות 'סדר'. - סרד. א'
 משב זמני.  יולא ליפול ברוחו גם אם עובר על –אלון  ב.
ותן לו ל ויזכור כי רק הוא הנ-ייחל לאתמיד  –ל -לאחי ג.

 מתוק מדבש!  כח לעשות חיל.את ה
***** 

 את אביו ואת אחיו לחם לפי הטף (מז', יב')כלכל יוסף ייו
דת יפי מכסתו נלכל יהודי את פרהקב"ה משפיע 

ולפי  'עיני כל אליך ישברו'שנאמר  .טחון של האדםיהב
 .בעתו'ואתה נותן להם את אכלם 'זה 

 - ועינוהי מטייפיאזיל בר אווזא : )מגילה יד'(מובא בגמרא 
ה המלה זלפי  .האווז הולך כאשר עיניו צופות מרחוק

 פירושה צפייה למרחוק. 'טף'
ויכלכל אמת' זיע"א את הפסוק: ' לפי זה מבאר ה'שפת

 'לחם לפי הטף'את אביו ואת אחיו  רמז לקב"ה – 'ףסיו
 האדם כפי מידת הציפייה שללאדם פרנסה הוא נותן 

 .אליו
 

אשתי 'שנכנס לרבו בקול בכי  ךעל אבר בעניין זה מסופרר
תה יה שמשם היתקיבלה מכתב פיטורין ממקום עבוד

 ...'?נסה בהרחבה וכעת אנא אני בארלנו פ
ענה האברך 'כן''יש לך בבית תיבת דואר?'אמר לו הרב 

 ולא הבין מה זה קשור לשאלתו...
את  ךא אלייהאם אתה בודק מי הוא הדוור שמב'

ענה האברך  'לא' 'יום? ים לתיבת הדואר מידיהמכתב
 העיקר שהדואר מגיע' הדוור הומי 'לא מעניין אותי

אם כך מדוע אתה כל כך דואג וחרד מי הוא הדוור '

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 



 

/ התורם בעילום  הצלחה בגשמיות וברוחניות –רפואה שלימה /  דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
 –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –זיוה בת סלימה  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון 

  04--8545521--פקס     B@Hadera.muni.il-Baruchלתגובות במייל:     33137617-0053להקדשה: 

לאורך השקית גרם לתכולתה הריחנית להתגלות לעין 
 כל. התכולה התפזרה ברחבה האמצעית של האוטובוס.

פחדתי שהן חטפו עיוות קל  ,איבדתי תחושה בפנים
 ,ראיתי שחור בעיניים והרגשתי סחרחורת ,באותו זמן

רוח, רציתי הרגשתי שאני מאבד שיווי משקל, רציתי לב
 'תפסיקו כבר להסתכל עלי...'לצרוח 

אתה לא נורמלי? 'מחוצפת אחת צעקה עלי לפני כולם 
אין לכם פח זבל ברחוב? מה קרה, ראש העיר שכן שלך, 

בעיר אחרת? ולכן הוא אמר לך לזרוק את הזבל דווקא 
מה שקרה לה כמה שניות לאחר  'אתה גורם לי בחילה...

 מכן, גרם לעוד הרבה אנשים בחילות.
שהו שניסה להגן עליי, הוא אמר שאסור לשפוך יהיה מ

הרגשתי פתאום שיש לי במה  ,דם יהודי בשידור חי
בשארית כוחותיי התחלתי לאסוף את מה  ,להיאחז

בקושי  ,שנשפך לתוך הפח שנמצא ליד הדלת האחורית
הסתכלתי על דלת  ,להיכנסרבע מהתכולה הצליחה 

נובר  - האוטובוס וראיתי השתקפות של עצמי: על ארבע
 בערמות זבל טרי.

 יהתעוררת ,אני לא יודע איך הנסיעה ההיא הסתיימה
רר אותי לאחר בתוך האמבולנס. בית החולים שח

אני עדיין לא השתחררתי ממה אבל  בדיקות מקיפות.
 ה בקרוב.לא נראה לי שאוכל להשתחרר מזושעבר עלי 

 
נזכרתי  ,י עם עצמי לחשבון נפש עמוק ונוקבישבת

בכמה סיפורים ששמעתי לאחרונה מאנשים שעברו 
 'ביקור'אנשים שחיים היום עמנו, אך זכו למוות קליני. 

האנשים הכי  להם פגשו שם את כ בבית דין של מעלה,
ענק נפרש אל מול בורא יקרים להם שנפטרו בעבר. מסך 

מול שוכני מרום. הם  ואל 'ה של מעלהפמלי'עולם, מול 
ל המעשים שכל אדם עשה. ראו מה הוא ראו שם את כ

עשה בכל יום מרגע היקיצה ועד השינה. ראו גם מה הוא 
התחבא ונעל היטב. ראו את  עשה במקומות בהם הוא

את המחשבות שליוו וגם  במסך Liveשידור חי, הכול ב
 כל פעולה.

האנשים הללו דיווחו שאין יותר כואב, מבייש ומשפיל 
מפומביות כל המעשים שעשו והמחשבות שחשבו. אי 
אפשר לברוח מהסרט הזה. אין שם רמזורים וחלונות, 

 והסנגור לא יכול להעלים ראיות. 
 

התסריט הזה יגיע לכל אחד מאתנו עם  אחים יקרים!!
חשוף סיום חיינו בעולם הזה. כל אחד ואחת יצטרכו ל

על זה אמרו ו .הםנו במהלך חיייאת השקית אותה הכ
לנו מיום הדין אוי לנו מיום  יאו'חז"ל בפרשת השבוע 

 .'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו' ' ולהיפךהתוכחה
 

כל זמן שהנשמה בקרבנו אנו יכולים על יקיריי ואהוביי!  
ידי תשובה על העבר להפוך את שקית האשפה לשקית 

  .מעשים טובים שתפאר אותנות של יריחנ
 – 'סופא לעלמא דאתייניעול בכ'ולא שאמרו בגמרא  וזה

 :מה שבטוח זה ש כי 'שלא נגיע בבושה לעולם הבא'
 ..שם כבר אי אפשר להתעלף ולברוח.

 
 שבת שלום מבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

  (מה', ג')  ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו
וי אוי לנו מיום הדין א'לא דראבא כהן ב אמר מדרש רבה:מובא ב

לנו מיום התוכחה ומה יוסף קטנם של שבטים לא יכלו אחיו 
כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אדם לפי מה שהוא  ,לעמוד בתוכחתו

 'על אחת כמה וכמה...
 

  נביא סיפור מופלא:להבנת דברי חז"ל  
יצאתי לסדר יומי באוטובוס  ,היה זה בוקר שגרתי ורגיל

אשתי הזכירה לי שאני צריך לקחת היום שקית  ,הקבוע
כדי להעבירה למכללה, חומר שאמור  'חשובה דמאו'

אמרה. יצאתי  'השקית ליד הדלת'להילמד שם היום. 
 לדרכי, וכמובן שלא שכחתי את השקית. 

 'בוקר טוב'אחד אמרתי לאיש  בדרכי לתחנת האוטובוס
בתגובה הוא רק הסתכל  ..הוא לא ענה.ו בהארת פנים

עלי במבט משונה, לא ידעתי איך לפרש את מבטו. 
ופן הוא מסתכל עלי באהסתכלתי שוב, והיה נראה לי ש

 נלחצתי משהו. ,כועס במיוחד
והרכנתי ראש, מבויש  הורדתי זוג עיניים שואלות ממנו

בתוך  זה היה בפעם הבאה שהרמתי עיניים ,קלות
ראיתי את כולם  אבל אז ,אליו עליתיהאוטובוס הצפוף 

ות מסתכלים עלי במבטים זועמים. הרגשתי רעידות מוזר
עדיין כולם צבטתי את עצמי, אך , בפנים, מעל עין שמאל

 הסתכלו עלי, והביטו בשקית שנשאתי בידיי.
הסתכלתי גם אני על השקית, ורציתי לקבור את עצמי 
תחתיה... בטעות לקחתי את שקית הזבל, שהייתה משום 

 מה ריחנית במיוחד היום.
לא רציתי לחכות  ,הלך למקום אחרלידי  עמדאדם ש

התקדמתי  ,שעוד אנשים אחרים יביישו אותי כך ברבים
כמה  - לאמצע האוטובוס, לקטע החשוף מכיסאות ישיבה

שפחות צמוד לאנשים. אך מה לעשות, התזוזות של 
בתוך של ריח השקית גרמו לה לנשב גלים נדירים 

עמדתי באמצע וכולם הסתכלו עלי. הרגשתי  ,האוטובוס
 הרגשתי רצון עז פשוט להיעלם משם...את דמי נשפך, 

אנו באמצע 'נו בתקיפות לרדת. לנהג ודרשתי ממהלכתי 
 -חוק זה חוק. עד שנגיע לעיר היעד ', אמר, 'כביש ראשי
. התחננתי בפניו, אמרתי לו שאם שוטר 'אין עצירה
חוק זה 'ותו עוצר פה, אני אשלם את הקנס. יתפוס א

תתרחק ממני, והוסיף 'כעס.  'חוק, אתה לא מבין עברית?
הייתי צריך  'האני לא יכול להתרכז בנהיגה עם הריח הז

לעבור חזרה בין כל המושבים עד לאמצע, עשר שניות, 
 שארכו יותר זמן מהטיסה האחרונה שלי לארה"ב. 

אחד היושבים במושב הקרוב לאמצע האוטובוס, מהצד 
 -הקדמי, נעמד וחיפש מקום פנוי הרחק ממרכז הריח 

כלומר הרחק ממני. הוא עבר לאחור, אבל הברנש הזה 
 אמנותי חתך ,עם התיק שלו בשקית שעבר לאחור נתקל

שיביא לך את פרנסתך? הלא הפרנסה מגיעה מה' יתברך 
שליחים שיביא אלינו את  -רק שהוא ממנה דוורים 

 הפרנסה. 
  !!!באדון הכללאז תפסיקו לדאוג מי יהיה הדוור. בטחו 



  
; 

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

;;;

                            

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
של לביתו, עוזר׳ חיים וינ׳רב ישיבת ראש ברלין צבי מנחם רבי סיפר, פעם עליתי
בפתח כשראני. מיוחדת גופנית חולשה של במצב ופגשתיו, זצ׳׳ל שך רא״מ מרן

לו שאוציא וביקש, ה׳פראק׳ את ולבש ממקומו קם... שבאתי ־טוב לי אמר, הדלת
אוכל שאינני לו לומר הספקתי שלא עד.  גדולה שוקולד חבילת מסויים ממקום
הגענו.המעלית לכיוון שנינו ויצאנו, לדלת מחוץ הישיבה ראש היה כבר, שוקולד

, שממול הבניין במדרגות מטפס הוא. במהירות אותו חוצה זצ״ל ומרן, הרחוב אל
ניצבים קטנים וילדים, הדלת ניפתחה הדפיקות לשמע. אחת דלת על ומתדפק
. הביתה אלינו הגיע ישיבה הראש, אמא, אמא:קולות בקולי לצעוק ומתחילים, בפתח
, מצלמות... עם באים והילדים ,ספורות שניות עוברות לא,תראי׳ בואי, אמא, אמא
ם תשעי כל את לוקח הישיבה וראש. מבחינתם ההיסטורי האירוע את להנציח כדי

כמה לצלם יכולים אתם, זמן לי ׳יש: ברוך לילדים ואומר, נינוח עומד, שנותיו וכמה
, מידיו השוקולד חפיסת את זצ׳׳ל מרן מוציא, לצלם כשסיימו..רוצים׳ שהינכם
שהספיקה, הבית עקרת גם. עיניהם למראה האמינו לא שממש, לילדים ומושיט
היכן בדיוק ידעה לא היא ואף, הדלת אל ובאה הגיעה, המטבח מן לצאת בינתיים

שחלה, 12 כבן ילד היה זו במשפחה? התברר מה !בעול נשיאה איזו.נמצאת היא
ילדה, הזה הקשה המצב כל בתוך. לחו׳׳ל איתו נסעו ואימו ואביו, קשה במחלה
הילד עם, בחו׳׳ל נישאר והבעל, ארצה עימו וחזרה, באמריקה, נוסף בן הבית-עקרת
בחזרה, מהבית וכשיצאנו, המשפחה של לסיפורה מודע היה שך הגרא׳׳מ.החולה
, עידוד-דברי לה לומר יוכל ימי: באוזניי ואמר התבטא, הישיבה ראש של למעונו
הילדים עם כאן והיא, בנכר נמצא בעלה הרי; ליבה את ישמח מי; הזו ליולדת
מן אחד אף !ולעודדה׳ לנחמה צריך הרי. עליה המוטל הבית עול כל ועם הקטנים
כמו, ילדה שהאמא ידע לא אחד אף. המשפחה על שעבר מה מכל ידע לא השכנים

דקה אף על וויתר שלא, זצ״ל מרן רק. שם נישאר שהאבא ידע לא אחד שאף
די ולא, עצומה חולשה של במצב, המשפחה לבית ועולה מהכל יודע, שלו מהחיים
כמה אותי לצלם יכולים אתם. זמן לי יש’ ומצהיר הילדים מול שנעמד אלא בזאת
 (עלינו לשבח)תמורתו לנו יתן מי! בעול נשיאה איזו, אה !!!רוצים׳ שאתם

 
לסגור החליטה ההנהלה כי, הזמן סוף לקראת הודיעו בכולל שלמד האברכים לאחד

את השיבו אלו אך, כוללים בכמה להתקבל ניסה הוא. תקציב מחוסר הכולל את
למי ידע לא ולכן, תיכונית ישיבה היה שלו הרקע, עצות אובד היה הוא. ריקם פניו
להרב הוא אף פנה, זצ״ל שך הרא״מ עם להתייעץ פונים שכולם שמע כאשר.יפנה
הוא. זה במצב לעשות עליו מה ושאל, איתו מוקדם קשר איזהו לו שהיה מבלי שך
לפרנס כדי לעבוד לצאת אלא ברירה לו תהיה שלא לו נראה כי, שך להרב אמר
לו ואמר, שלם לחורף המספיק נכבד כסף סכום מיד לו נתן שך הרב.משפחתו את
כך אחר אם. מהכולל כסף לקחת צריך אינך. בו ללמוד שתטיב במקום, תלמד ״לך

בהתפעלות זאת סיפר ״האברך...עוד לך ואתן אלי שוב בא, תסתדר לא עדיין
. עצה רק שאלתי. אליו שייכות שום בלי, מוכר בלתי אברך לגביו הייתי ״אני- גדולה

ללמוד האפשרות את לי נתן שך הרב והנה. בכסף לי יעזור שהוא דעתי על עלה לא
 )״במחיצתם״( ״...אומנותו שתורתו תורה בן להישאר ובכך, שלם זמן
 

הדת יסודי משמר על החרדי הציבור התייצבות של פרשייה הפרק על עמדה פעם
תקופה באותה. לכך זכו לא שעדיין לאלו, התורה שומרי בין לסערה גרמה אשר
אישיות הינו שהנוסע הנהג וכשהבין, במונית זצ״ל אויערבאך זלמן שלמה רבי נסע

נותנים לא... דבר כל מתקיפים הרבנים ״מדוע, בטרוניה אליו פנה מכובדת רבנית
אותו מצער שאכן ואמר רש״ז נענה ״...בעם פירוד יוצרים... לחיות אחר לציבור
״הם - ואמר רש״ז הפטיר אדום ברמזור המונית נעצרה כאשר.בעם פירוד שיש מאד
, רש״ז השיב - ״הרמזורים״. המופתע הנהג שאל ״..?״מי ״...! לחיות לנו נותנים לא

אומר אתה ״מה: והגיב שבעתיים הנהג הופתע.אותי״ בולמים והם לנסוע רוצה ״אני
אנדרלמוסיה נוצרת היתה, הרמזורים אלמלא! חיים מצילים הרמזורים הרי?!  רבי

אתה שכעת רואה ״אני: רש״ז לו אמר. ח״ו״, למוות נדרסים היו ואנשים בכבישים
בעם שיהיו דרוש כמה עד, ובנועם טעם בטוב לנהג להסביר רש״ז והמשיך ״....מבין

לא זה בלי שכן, הרוחנית ההתדרדרות את שיבלמו, המשמר על שיעמדו אנשים
  ״...!נצחתני, ״רבי: ואמר בראשו הנהג הנהן. חלילה ישראל עם ישאר

 )ממתקים״ ״חיכו(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ב ְוַעּתָ ךָ  ָנא ֵיׁשֶ ַחת ַעְבּדְ ַער ּתַ ק יֹוֵסף ָיֹכל ְולֹא וגו׳  ַלאֹדִני ֶעֶבד ַהּנַ ' : וגו ְלִהְתַאּפֵ
 עצמו את לעצור הצליח יוסף אל השבטים שדברו הקשים הדיבורים כל למרות

 ישב שהוא יהודה שאמר ברגע ורק, אחיהם יוסף שהוא לאחים להתגלות ולא
 דוקא מדוע להבין וצריך. להתאפק״ יוסף יכול ״ולא כתוב, לעבד בנימין במקום
 כי לומר ויש? להתאפק יכל שלא מיוחדת התעוררות ליוסף גרמו הללו המילים

 והצער המכירה עוון על לכפר בכדי היתה אחיו אל יוסף של התנכלותו כל הלא
 עצמו ומוסר עבד להיות מוכן שהוא אומר שיהודה יוסף ששומע וכעת, לו שעשו
 משום להתאפק יוסף יכל לא כבר אז, אביו את לצער שלא בכדי בנימין עבור

 ולא למכירתו שגרם שנה ושתים עשרים שלפני יהודה אותו לא שזה שראה
  להתאפק״ יוסף יכול ״ולא לכן עצמו את ותיקן טבעיו שינה אלא, עליו ריחם

 )  משמואל שם(
 

 בפעם באו מאז הזמן כל במשך ָחי ָאִבי ַהעֹוד יֹוֵסף ֲאִני ֶאָחיו-ֶאל יֹוֵסף ַויֹּאֶמר
 וחשדם קשות אתם וידבר אליהם התנכר ויוסף, בר לשבור למצרים הראשונה

 עצות חפשו, זה מה ועל זה מה, הרבה קושיות לאחיו איש שאלו, בריגול
 לנו עשה זה מה, ושאלו תמהו השניה בפעם וכן, אחיו את איש והאשימו
 סרו ומיד יוסף״ ״אני הללו המילים שתי את אחיהם מפי ששמעו עד? אלוקים

 ישמע כאשר כן.הצורך כל להם נתברר והענין, והספיקות התמיהות הקושיות
 הנהגת על והתמיהות הקושיות כל יתורצו ה׳״ ״אני המלים שתי את העולם
 וראו העניינים כל ויתחוורו יתבררו, עתה בעינינו לפלא לכאורה שהוא, העולם

                   )חיים חפץ(.לטובתנו הכל עשתה ה׳ יד כי יחדיו בשר על
 

ם ָמלֹת ֲחִלפֹות ָלִאישׁ  ָנַתן ְלֻכּלָ לֹשׁ  ָנַתן וְּלִבְנָיִמן ׂשְ ֶסף ֵמאֹות ׁשְ ָמלֹת ֲחִלֹפת ְוָחֵמשׁ  ּכֶ  ׂשְ
 משאר יותר לבנימין נתן שיוסף יתכן איך שואלת)ז''ט(מגילה במסכת הגמרא: 

 נתגלגל, קנאה שגרם פסים הכתונת את ליוסף יעקב שהוסיף בגלל והלא, האחים
 מלפני שיצא ממנו לצאת בן שעתיד לו רמז אלא, למצרים אבותינו וירדו הדבר
 וצריך" תכלת מלכות בלבוש יצא ומרדכי" שנאמר מלכות לבושי בחמשה המלך
 אלא? האחים בין קנאה תהיה לא לבנימין יוסף שרמז הרמז בגלל וכי, להבין

 של האחת לחליפה בערכן שוות היו בנימין של חליפות שחמש לומר מסתבר
. ביניהם לקנאה מקום היה לא וממילא, וזול פשוט מבד שנעשו לפי, האחים יתר

 כתוב בנימין אצל ואילו וא״ו עם מלא ״חליפות״ האחים אצל כתוב לפיכך
 שעתידה לו לרמוז בכדי זאת וכל. פחות היה ששווין משום, וא״ו חסר ״חליפת״

  האחים כשאר אחד בגד לבנימין גם נותן היה כן לא שאם, מלכות ממנו לצאת
 )אליהו קול(
 

ְרֹעה ַויֹּאֶמר ה ַיֲעֹקב ֶאל ּפַ ּמָ ֵני ְיֵמי ּכַ ְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַויֹּאֶמר: ַחיֶּיךָ  ׁשְ ֵני ְיֵמי ּפַ  ְמגוַּרי ׁשְ
ים לֹׁשִ ָנה וְּמַאת ׁשְ ֵני ְיֵמי ָהיוּ ְוָרִעים ְמַעט ׁשָ י ׁשְ יגוּ ְולֹא ַחיַּ ִ ֵני ְיֵמי ֶאת ִהׂשּ  ַחיֵּי ׁשְ
יֵמי ֲאֹבַתי , אריה השאגת בעל ל"זצ גינצבורג לייב אריה רבי הגאון:ְמגוֵּריֶהם ּבִ
 שמועה גונבה העיר אל בבואו. מץ העיר של לרבה כשנתמנה שבעים בן היה

 וטוענים. בימים בא רב בחירת על המתרעמים אנשים העיר בני בין יש כי לאזניו
 בה שבת אותה.רבים ימים הרבנות כסא על שישב צעיר רב לבחור שצריך
 בני כל בפני הראשונה דרשתו את נשא והרב, ויגש פרשת היתה הרב נתמנה
 יעקב שבא בשעה כי מוצאים אנו השבוע בפרשת: ושאל הרב פתח. העיר
: יעקב השיב כך ועל"? חייך שני ימי כמה: "פרעה אותו שאל, למצרים אבינו

 מפני וקשה". חיי שני ימי היו ורעים מעט, שנה ומאת שלושים מגורי שני ימי"
? כלל כך על נשאל לא הרי" חיי שני ימי היו ורעים מעט" לפרעה השיב מה

 כאשר: הרב השיב אלא"?שנה ומאת שלושים מגורי שני ימי" רק לענות לו והיה
, פסק והרעב הארץ נתברכה למצרים אבינו יעקב של בואו עם כי פרעה ראה
 משום. הוא זקן יעקב שהרי ימים לאורך לו שמורה אינה זו ברכה שמא חשש

: השיב ולפיכך פרעה כוונת את הבין יעקב אולם". חייך שני ימי כמה" שאלו כך
 שני ימי את השיגו ולא, "הם" מעט" אולם, שנה ושלושים מאה בן אני אמנם
 משום הוא, זקן כך כל נראה שאני ומה... שנה ושמונים מאה חיו אשר" אבותי חיי
. הרב אמר לגבי גם הדבר הוא...עת בטרם הזקנה עלי וקפצה" חיי שני ימי היו רעים"ש
 רדיפותשסבלתי מחמת עלי קפצה הזקנה אלא, רואות שעיניכם כפי כך כל זקן אני אין

 בעירכם הרבנות כסא על ואשב אוסיף עוד', ה בעזרת לכם מבטיח אני אולם. ודחקות
 שנה תשעים מגיל למעלה עד הרבנות על וישב התקיימה נבואתו... שנה מעשרים למעלה

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 ויגש

 214:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

             )ם"הרמב(.שאמרה ממי האמת את קבל                                    
                                             )ר' שמואל ווינטרוב(.המידות הרעות של האדם הן גורמות לדעות כוזבות            

 )הסבא מסלבודקה (.התורה אינה קטנה בשביל הכי גדול ואינה גדולה בשביל הכי קטן      

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

], מוואלאזי׳ן שפירא רפאל הג״ר של אביו[ קובנער ליבל׳ה ר׳ של הכתרתו ביום
 מנהיג שיש ראיה לך יש האם, ׳רבי, לו ואמר, קובנא ממשכילי אחד אליו ניגש

 החזקה יד ספר את הבא לך, ׳בודאי, אתר על השיבו ליבל׳ה ור׳ -... לבירה׳
 את וקרא ליבל׳ה ר׳ ופתח, רמב״ם לו והביא הלך הנ״ל המשכיל.להרמב׳׳ם׳

 ועמוד היסודות יסוד, "התורה יסודי בהלכות הראשון בפרק הראשונה ההלכה
 דברו ומידי"..., נמצא לכל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש שידע החכמות

 הרי, לשאלתך ניצחת והוכחה ברורה תשובה לך ׳הנה, הנ״ל המשכיל אל פנה
 כן גם והראב״ד, אלוקים שיש החכמות ועמוד היסודות שיסוד אומר הרמב״ם
והמל״מ והכס׳׳מ והמ״מ, מקומות בהרבה כמו עליו משיג ואינו עמו מסכים
 הרי, הרמב״ם על קושיא שום מקשים אינם)ם"הרמב על המפרשים( והלח״מ

 )עולם גבעות מגד.(אלוקים׳ שיש ברורה ראיה לך
 
 

 חס עבירה שעובר ומי, ”מצוה בר” נקרא המצוות בעול שנכנס שמי הטעם
 נתינת ידי על מאשתו להיפרד יכול שבעל כמו כי ”עבירה בעל” נקרא ושלום

 מצוה שמקיים מי אך, תשובה י”ע מעוונותיו להיפרד עבירות בעל יכול כך, גט
 אפשר אי כך מאביו להיפרד יכול אינו שבן וכמו, המצוה של כבן נעשה

 הפסוק תפילין הנחת בעת אומרים ולכן, המצוה ממעשה פעם אף להיפרד
 ת בבחינ לו היא מצוה מקיים דכשהאדם, ”לעולם לי וארשתיך( ”יא,ב הושע)

 ) אור מאורי ילקוט(.ממנה להפרד אפשר שאי לעולם אירוסין

 

 הרמח״ל שכתב וכפי, יותר והעמוקים היסודיים מהנושאים הוא ובטחון״ אמונה
 רוב ״כפי, והמפורסמים היסודיים הדברים שדוקא ישרים״ ל״מסילת בהקדמתו
 והשכחה מאד מצוי מהם ההעלם כך, לכל גלויה שאמתתם מה וכנגד פרסומם

 בצד הבנה לאיזו להגיע היא כשהמטרה, נקודות כמה כאן נעלה לכן. רבה״
 מתבטאים, להשי״ת שלנו והשייכות, בכלל האמונה ענין.זו סוגיא של המעשי
 מהסוגיות הן אלו כל. בתפילה כן וכמו, יראה, אהבה, אמונה: מישורים בכמה
 שיודע אדם. בתפילה בעיקר מתבטא אמונה של מעשי היותר והחלק, שבלב
 שיש ויודעים מאמינים כולנו, והנה.עליו וסומך אתו מדבר, עולם בורא שיש

 מי, במציאות כי, מלומדה״ אנשים ״מצות של מצב קיים לא זה בענין. השי״ת
 שומר כיהודי לנהוג יפסיק שהוא ספק לכל מעל ברור ־ מאמין אינו שבלבו
 ההתדרדרות. מיד מראשו הכיפה את ישליך הוא תמיד לא. ומצוות תורה
 מגיע מאמין שאינו מי דבר של בסופו אבל, ושנתיים שנה אפילו לקחת עשויה
 משום אלא זה אין, תורה ולומד שבת שומר שהוא יהודי! התחתונה לדיוטא
 רק היא השאלה.השי״ת שיש יודע הוא שלו ההכרה תת בתוך עמוק שעמוק

. שלנו ההכרה תת בתוך עמוק הנמצאת בהשי״ת אמונה אותה גדולה כמה
 להכרה כשמגיעים. ובבטחון בתפילה בעיקר היא זה בענין דרגתנו בדיקת

 לדאוג אלא, בעלמא בידיעה להסתפק לא ביותר חשוב, השי״ת שיש ולידיעה
, ואמיתית מוחשית, וריאלית חיה אישיות למעין כביכול עבורנו יהפוך שהשי״ת

 שעלינו קנין זהו. שלנו למציאות שקרובה אמיתית מוחשית מציאות כל כמו
  זצ״ל)שמשון פינקוס  רבי(  !לקנותו

 

 ?  .אסור ובחול מותר יהא שבשבת מאכלאיך יתכן  שאלה:

 במוצש״ק אבל, םעכו״ ע״י בישול מותר בשבת סכנה בו שאין חולה תשובה:
  .ישראל ע׳׳י לבשל שאפשר כיון םעכו׳׳ בישול םמשו לחולה לואפי אסור

  )שם ובמחה׳׳ש ס׳׳ב שי״ח סי׳ ׳׳חוא(

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ר ָהֵעִצים ְוָהיוּ  ְכּתֹב ֲאׁשֶ ָיְדךָ  ֲעֵליֶהם ּתִ  מתלמיד ששמענו את כאן נספר:ְלֵעיֵניֶהם ּבְ

 יצחק רבי, פולטבה מהעיר הגאונים אחד אצל שהתרחש והמופת הנס על, אחד חכם
 לימוד איסור על השלטונות מאת גזירה יצאה זקנותו בימי. שמו קרסילשציקוב אייזיק
 כי, וחבל, החרדיים ההיסטוריה בספרי גם היטב מתועדת אינה זו תקופה. התורה
 גאון אותו.התורה על נפש מוסרים כיצד ההיא התקופה מגאוני ללמוד היה אפשר
 בדבר כרוכה שהיתה העצומה הסכנה ולמרות, בביתו הסתגר, מספרים אנחנו שעליו
 ובהם, מועטים ספרים עמדו לרשותו. אמיתית נפש במסירות בתורה הזמן כל עסק

 שנים באותן לכתוב הצליח גאונותו ברוב הוא אבל, וירושלמי משניות, הרמב״ם
, בירושלמיזרעים בסדר מסכתות כמה גם ופירש, הרמב״ם מפרקי חלק על פירוש

 השתמשו והלומדים, מושלמת בצורה הירושלמי דברי את להבהיר שהצליח עד
 שבמצב למרות, הכתב על הדברים בהעלאת עסק זה גאון.רש׳׳י כבפירוש בפירושו
. הכתבים את להדפיס אפשרות כל לכאורה בפניו עמדה לא ימים באותם ששרר

 את להשקיע כדאי לא אולי, קשה כך כל לעבוד כדאי לא ״אולי בנוסח מחשבות
, לעיניושינה נתן ולא, וכתב כתב הוא. במוחו כלל עלו לא, זו״ בעבודה כולי-כל

 לאורכתביו את להוציא לו שיאפשר העולם והיה שאמר במי תקוותו ותלה
 כיוון. רוסי חולים בבית להתאשפז ונאלץ, ההוא הגאון חלה שנים כמה לאחר.עולם
 את מגלים היו שאז מפני, החולים בית אל הכתבים את לקחת אפשרות היתה שלא
 את החביא, האחרונה בפעם ביתו את שיצא לפני אזי, לדין אותו ומעמידים ׳עוונו׳

, כאן תישארנה לא שהמחברות אלוקיו לה׳ והתפלל, אחת סתרים-במגירת הכתבים
 וגם, ארוכה תקופה מאושפז היה אייזיק יצחק רבי הגאון.לאור תצאנה אלא, במגירה
... הכתבים מהוצאת עדיין התייאש לא, ספורות ששעותיו והרגיש עתו הגיעה כאשר
 רגעים שבאותם ידע לא הוא גם. ממש של סיכוי לכך היה לא באמת שהפעם למרות
 רגע באותו בדיוק שירדה האחיות ואחת, החולים בית שער ליד אחד יהודי עבר

 המחלקות שבאחת, במפתיע, ההוא ליהודי אמרה, מאושפז היה שבה מהמחלקה
 שהיה מי רק כי -? ׳במפתיע׳ ולמה...לבקרו שיעלה והציעה, קשיש יהודי שוכב

" יהודי" המילה באזכרת כרוכה היתה סכנה איזו יודע, ההם הימים של ברוסיה
 שלא ולמרות, יהודי לאותו,מאוד לו אצה שדרכו שהגם הסיבה היתה זו.... ברחוב

 הוא גם. האחות של להצעתה להיענות אופן בכל החליט, הגדולים השם מיראי היה
 האורח נכנס רק.בגו דברים יש שאולי וחשב, העליונה ההשגחה יד את בכך ראה
 על עצמו את הבין לא הוא. חזרה לצאת רצה וכבר, הגאון מאושפז היה שבו לחדר
 שיחו ואת, אותו מכיר שאינו, שכזה יהודי לבקר כדי לכאן לעלות החליט ולמה מה

, החדר מן יצאו שכולם לאחר.דקות כמה שיישאר בידיו לו רמז הגאון אבל, ושיגו
 שהותיר הכתבים בדבר, סודו את מפולטבה הגאון לו גילה, לבדם נותרו ושניהם
 שגם, היהודי. לאור להוציאם ישתדל באפשרותו זה יהיה שאם בפניו והתחנן, בביתו
, מאוד התרגש, וישראל משה מדת מזה־זמן התרחק אך בחיידר בצעירותו למד הוא

 נפטר, ספורות דקות לאחר.והבטיח, האחרונים ברגעיו הגאון את תופס מה בראותו
 לאורהכתביםכל את והוציא ההבטחה את קיים ההוא היהודי. עולמו לבית הגאון
 ועל, התורה על נפשו את מסר גאון אותו. להתייאש שאסור זה מסיפור למדנו! עולם

 שהיה את עשה הוא. לאור פעם-אי להוציאם סיכוי כל היה שלא למרות, הכתבים
, מימוש לידי הדברים את להביא שיזכהו ה׳ אל וייחל, גיסא מחד, לעשות צריך

 את עשינו י-״ש־ד לומר באפשרותו היה, זה כל את שעשה לאחר. גיסא מאידך
 על מונחתחדה חרב כאשר שגם לו הוכיח והקב״ה.שלך׳ את עשה אתה. שלנו

  .האחרון ברגע ממש נישלח הגואל המלאך. הרחמים מן יתייאש אל, צווארו
 )לשבח עלינו(

שאתכאןנספר:ְלֵעיֵניֶהםְּבָיְדָךיֶהם

לל

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

שרפאלהג״רשלאביו[קובנערקליבל׳הר׳נ:לעיניהםּבידָךיהםעליֹתב

"

שלאביו[קובנער

"תת"ת"פרפראות"

אאסור
ס׳׳חוא(

 .חרון

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ָ ְ ִ ָתְתרראאאִֵ

העהיו
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כוללי"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

 גליון
403 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 ד"בס

 ?כמה שווה אמונת חכמים

 
  :ויגידו עלי שיקפצו כאלה שיש יודע אני .מסורתי יהודי אני
  ואני ,כלום לא או חרדי או לומר רוצים ,מסורתי כזו חיה אין
  ברור כי אם ,אחד אף עם לויכוח נכנס לא הקטנים מן קטן
ושמירתהדתיותמןמאדמאדרחוקהשלישהמסורתיותלי

  קרוב כבר בנין קבלן אני .בהם חייבים שיהודים המצוות
  בניה וגם וילות ,הארץ במרכז בעיקר בונה ,שנה לשלושים

  כמו ,השמים מן פרנסה אבל להתעשר ניתן ן"בנדל .רוויה
  ולהתרסק מטה מטה לצנוחגם עלולים להתעשר שאפשר

  רבים נושים עם ,בכיס פרוטה ללא המציאות קרקע אל
  שנים כארבע לפני .לך שנשאר מה את שבולעים ובנקים

  לטובת ,שלי הנזיל ההון כולל ,נכסי כל את לשעבד החלטתי
  לי נותר אחד תעשייתי מבנה רק .רציני בינוי פרוייקט

  .לדרך ויצאתי ,ואשראי הלוואות לי הוסיף הבנק .פנוי ן"כנדל
  המומחים תוכניות פי ועל ,ומבטיח ורוד נראה הכל בתחילה
  רבות .עתק סכומי להרוויח אמור הייתי שלי והיועצים
  גם וכמובן ,העולם את מנהל ה"והקב ,איש בלב מחשבות

  הכלכלי המשבר החל כך אחר שנה חצי .העסקים עולם את
  למצב נקלעתי .הגיעו לא קונים ,הבניה נעצרה .העולמי
  ,תחתית בלי לבור שקלים מיליוני מזרים אני שבו סבוך
  שעמד הכלכלי הסחרור מן יציאה של נצנוץ שיש מבלי
 .לחלוטין אותי לרסק

  ,המחאותי את לכבד להפסיק נאלצים שהם הודיעו הבנקים
  להלוואות בהתאם ,נכסי של עיקול בהליך פותחים והם

  .שאול זמן על רגע כל חייתי .לפרוע הצלחתי שלא הכבדות
  כל ,הבאות מפני חרדות .שינה ללא סיוטים של לילות הגיעו
  מנהל לי הודיע אחד שבוקר עדאותי הקפיץ טלפון צלצול
  דולר מיליון שלושה ימים מספר תוך אזרים לא שאם הבנק

  .הגיע שסופי הרגשתי !זכויותיוכל את יממש הבנק ,לחשבון
  להתפרסם שעמדו כלכליים עיתונים בכמה מודעות הכנסתי
  לנכס קונה שיחפשו ,מכיר שאני המתווכים לכל וצלצלתי

  שלושה היתה הריאלית עלותו .שלי האחרון התעשייתי
  ואף טלפונים מספר יום באותו הגיעו אכן .דולר מיליון
   .יפה עלו לא הן אך פגישות מספר קיימתי
  ענין לו שיש ואמר נכבד יהודי התקשר מכן לאחר יומיים
  ,החנויות את ,תוכניותיו את לבדוק רוצה רק הוא ,בנכס

  ,מקיפות פגישות כמהקיימנו .הנוספות הבניה וזכויות
  מנהל את הרגעתי .מסודר קניה חוזה להתגבש והתחיל
 מחצית לפחותלהזרים אצליח המסוים שבתאריך הבנק

 
 

  הוא .נוספתארכהלי ושיתן ,דורש שהוא הסכום מן
  לפני עמד הדין עורכי באמצעות החוזה ואכן ,הסכים
   .חתימה

  של אישורו את לקבל חייב שהוא הקונה ביקש כעת
  כעבור .בלעדיו צעד שום מבצע לא הוא כי ,שלו ר"האדמו
  החוזה נחתם וכך הקניה את ר"האדמו לו אישר שעה

  כשאחד ,דולר 100,000 ס"ע המחאה לי הפקיד והקונה
  לצד לשלם יצטרך בו שיחזור שצד ,אומר החוזה מסעיפי
  .דולר 300,000 כלומר ,העיסקה מגובה 10% השני
  לו שיש בו מקנא שאני לו ואמרתי יהודי לאותו פניתי
  דעת לו שתהיה חייב שיהודי לי השיב והוא ר"אדמו
  היא תורה דעת כי 'רב לך קנה' ל"חז שאומרים כפי ,תורה
 .ונפרדנו ידיים לחצנו !ברכה

  עומד שלי הכלכלי שהמחנק כך על בעיקר מאד שמחתי
  .שלי הפרויקט את לשווק שנה חצי לפחות לי ויש ,לחלוף

  שכבר אמרתי בנכס שהתעניינו עסקים אנשי לשלושה
  .הכלכליים בעיתונים הפירסומים את וביטלתי ,נמכר
  הקונה של ק'שהצ לראות מאד נבהלתי כך אחר יומיים
  הייתי .לטלפונים ענה ולא ,ממני התחמק הוא !חזר

  של האמת ורגע ,רץ הזמן .עלי איים הבנק מנהל .מבוהל
  ,הזה הנכס עיקול כולל ,מתמיד קרוב היה העיסקי חיסולי
  שטען הקונה את תפסתי לבסוף .אותי להציל היה שאמור
  גילה שהואבליקויים ומדובר ממנו שהסתרתי דברים שיש

  ,גס שקר זה שהרימאד כעסתי .החוזה חתימת לאחר
  ללכת הסכים הקונה .לחיכי לשוני נדבקה ייאוש וברוב
  ומה ,הנתונים את בפניו להציג מנת על שלו ר"לאדמו יחד

   .נעשה שיאמר
  שהרי ,בנסיון משמים אותי מעמידים כאילו הרגשתי
  זאת ובכל ם"ואדמורי רבנים עם התייעצתי לא מעולם

  הכי דבר זה ,תורה דעת ,יהודי שאצל הבנתי כי הסכמתי
  גם כך .ינזק לא ,רב ששואלשמי לי אמר וליבי חשוב
  .ר"האדמו של דעתו אתעצמי על לקבל מוכן הייתי

  הצדדים לשני והקשיב מאד ואדיב סבלן היה ר"האדמו
  שהחוזה הקונה אל פנה ולבסוף הנלווים הפרטים כל עם

  לפסוק יכול שאינו ומשום בדיבורו לעמוד צריך והוא תקין
  ממונות לדיני המומחה לדיין אותם מפנה הוא בענין

  הדיין עם והפגישה לדעתו הסכמתי .דינם את שיפסוק
  את שעדכנתי כמובן .היום בצהרי למחרת נקבעה
  עקב רגל לפשוט עלול שלי שהעסק כך על ר"האדמו
  ,קשוב היה ר"האדמו .הצפוף הזמנים ולוח העיסקה ביטול
  לי והודיע ק"המשב לי קרא למכונית שעליתי ולפני

 מבקש ר"שהאדמו
 

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 8000-ב המודפס
 ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

  ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש

 

0504120812 

 .אסתר בן ניסן .י'תג בן אהרון ,זוהרה בת מרים ,כוכבה בן משה ,אסתר בת ציונה ציון בת :נ"לע העלון
 פנינה בן ושאנן דינה בת גלית ,יחזקאל ,שמחה בת חנה ,אירןבת סוזן אליס ,מזל בן אליהו ,נּוׁשא בת חנה ,אסתר בן בנימין

 



 המשך סיפור לשבת קודש
 ד"בס

 .עצות אובדי ניצבו אבל ,בגו דברים שיש ההורים
  'שמעיה בית' בישיבת כאמור הלומד מבנם ביקשו הם

  ,למשגיח ניגש הבחור .הענין לפשר רבותיו את שישאל
  יש האם - המשגיח מספר - אותו ושאלתי' ,רוט א"הגר
  אין הבית שבמחשבי השיב הבחור .'אינטרנט בבית להם

  המחובר ,ההורים של הסלולארי במכשיר אבל ,אינטרנט
  רוט א"הגר .לאינטרנט חיבור יש ,עבודתם למקומות

  כידוע מוזכרת העקרב שעקיצת ,לתלמידו ואמר הוסיף
  והיות ,ישראל גדולי של לדבריהם מציית שאינו במי

  נגד כינוס התקיים ,מקסיקו עם גבול לה שיש ,שבאמריקה
  ,ישראל עמך רבבות ריבואי השתתפו בו ,האינטרנט
  שלא שקראו ,ישראל גדולי של קודשם לדברי שהאזינו
  שלך ההורים שאם הרי - האינטרנס את הביתה להכניס
  המשנה דברי עליהם שחלים יתכן ,לכך מצייתים אינם

  שנשיכתן ,תכוה שלא בגחלתן זהיר והוי' )'ב פרק ,אבות(
  לחישת ולחישתן ,עקרב עקיצת ועקיצתן ,שועל נשיכת
 .'...שרף

  נקי אצלכם הביתי שהמחשב שאמרת ְלמה ובאשר
  נאמר כך על ,בסלולארי רק בו ומשתמשים ,מאינטרנט

  האינטרנט ואם ',התם לי מה הכא לי מה המוות מלאך'
  - ...זה לבית דרכו את העקרב גם מוצא ,הביתה נכנס

  הלכו ואלה ,להוריו המשגיח דברי את העביר הבחור
  לחוות ושאלו במקסיקו הקהילה ממנהיגי לאחד בינתיים
  שאינכם משום זה אם' :מה בלגלוג השיב הלה .דעתו

  - גם אומרת המשנה הרי ,חכמים לדברי מצייתים
  מדוע כן ואם ,לנחש היא הכוונה - שרף לחישת ולחישתם

 ?...הנחש גם לביתכם הגיע לא
  ,בזעזוע למשגיח וסיפר הבחור המשיך כך ,יום ובאותו
  החליטו ,זאת בראותם .וארסי גדול נחש לביתנו הגיע

  הסלולארי במכשיר גם מהאינטרנט להתנתק ההורים
  נעלמו כך - במפתיע שבאו כשם - והעקרבים .שלהם

 .יותר נראו ולא - במפתיע
 )בשלח/ האמנתי כי אדבר (

 .איתי לשוחח
  ,ישר יהודי אתה :לי שאמר ר"לאדמו שוב נכנסתי

  מעומק אותך מברך ואני ,ובהגינות באמינות התנהלת
  ה"שהקב בכך ספק לי אין .ידיך מעשי בכל שתצליח ליבי

  די יצאתי .לרוב הצלחות עליך וישפיע שלך מהיושר מרוצה
  את לו ונתתי בקונה הבחנתי בחוץ .הברכות מן מאושש
  שאני לו אמרתי .דולר 100,000 ס"ע שחזרה המחאה
  כך על לו מודה אפילו ואני עליו כועס ואינני לו מוותר

  .המום היה הקונה .הצדיק ר"האדמו את הכרתי שבזכותו
   .לדרכו והלך לחתיכות ההמחאה את קרע הוא
  לשמים החלון דרך והבטתי למכונית נכנסתי .חצות שעת
  קבלתי ,רב לי עשיתי ,שבשמים אבא :ה"לקב אמר וליבי
  בארץ שלך שהשליחים ובטוח סמוך אני ,מהרב ברכה
  למכשיר צלצול הגיע ,והנה ,נאמנה שליחותם עושים

  העיתון במערכת נמצא אני ,כהן .ס מדבר :שלי הדיבורית
  הנכס האם ,לפירסום שאיננה מודעה ורואה הכלכלי

  רצון בעת שמדובר הבנתי ?למכירה עדיין שלך התעשייתי
  מעשירי כאחד ידוע הינו כהן .ס אותו שהרי ,גדולה

  .בשבילו קטן ממש כסף זה דולר מיליון ששלושה ,המדינה
  ארבעה עליו מבקש אני ,למכירה הנכס ,כן :לו השבתי ולכן

  שכן ,הסף על זאת ידחה שהוא בטוח הייתי !דולר מיליון
  מחר שכבר השיב הוא אך .ריאלי כך כל לא היה המחיר

   .למשרד אלי יכנס הוא
  וכך לו מתאים היה וזה מיקומו ואת הנכס את הכיר הוא

  ארבע הופקדו שבוע ולאחר שעתיים תוך העיסקה נסגרה
  ויותר הכלכלי התהום מן נחלצתי .בחשבוני דולר מיליון
  עין בלי ,ספורים חודשים תוך התרומם שלי הפרויקט ,מזה
  ספק לי אין .היגיון לכל מעל היו לדירות והביקוש ,רעה
  אמונת' כלומר ,תורה דעת עצמי על קיבלתי בו הרגע שמן

  לומר ציני אהיה ולא !לטובה התהפך הכל 'חכמים
 .יותר הרבה שווה היא ,דולר מיליון שווה חכמים שאמונת
 האינטרנט בענין נורא מעשה

 העקרבים נעלמו ,לחלוטין כשהוציאוהו
  ששמע סיפור א"שליט זילברשטיין יצחק הרב סיפר

  רוט אליהו רבי 'שמעיה בית' דישיבת הנערץ מהמשגיח
  בן של הוריו בבית ,במקסיקו התרחש המעשה .ל"זצ

  בבית .ברק בבני 'שמעיה בית' בישיבת הלומד ישיבה
  וכל ,מאוד משונה בצורה עקרבים להופיע החלו ההורים

  גדול נחיל הגיע ,ולהשמידם הבית מן לגרשם שניסו מה
  מה ידעו ולא ,גדולה לפאניקה נכנסו הבית בני .יותר

  הפעם וגם ,הזה כדבר להם קרה לא שמעולם כיון .לעשות
 הרגישו ,טבעית סיבה כל העקרבים של לבואם היתה לא

 

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א+): 30לבחורים מגיל (שדכנית 

   21:30 - 22:30בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
  058-3297225 

  okmail.co.il9595c@ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע
  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבהע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צביבת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בןמשה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בתאילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

 'ר ,אסתר בן אליהו ,חוה בן משה :לרפואת להתפלל נא
  בת שרה ,שרית אורנה בן אליהו ,מסעודה בן חביב מרדכי
 בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית ,יה'נג בת שרה ,רזל

  שלום בת שרה,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
  בכל להצלחה .לוי משפחת להצלחת .מרים בת ושושנה
  ,אילנה בת לחדוה  הגון לזווג .שושנה בת לטליה העניינים

 .פורטונה בן מיכאל וישי שושנה בת מרים מוריה

  ויכולת כחלנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

  לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

  להתפלל להמשיך נבקש
 שרה :אמנו מרת לרפואת

 ְּכַכב המכונה כוכבה בת
 

 )מזל( נזדרימרים בת : נ"לע

 לחולה דוד בן אורלי חיה ש"לרפו

נא להתפלל לרפואתו השלימה של  
 פאר אליהו בן אורנה שרית: החולה

 שלמה בן יצחק: לרפואת
 

 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"ניתן למצוא את העלון באתר 

 שושנהאדם בן : לרפואת
 :נא להתפלל לזיווג הגון 

איתמר בן  , יוסף חיים בן שרה, אסתר בת נורית מרגלית
 .שולמיתבת ואילה  חיים בן זוהרה, יהודית
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"" " 

 היה  פעם בחור צעיר שנדד מעיר לעיר    נקודה למחשבה
  באחד הימים, כשעייף מלצעוד בדרך, ישב לנוח בצילו של עץ עבות. בחיפוש אחר מזלו.

  .א הוא לא ידע שהעץ תחתיו בחר לשבת הוא 
 

היה זה יום קיץ שרבי, והחום הכבד העיק עליו והגיר מגופו אגלי זיעה נוטפים. הוא 
עוד לא גמר  התלונן בקול רם: "איזה חום! הלוואי שהיה להשיב עלי רוח במניפה!"
 פת ענק, הבחור לומר את המשפט והנה התייצב מולו נער חסון עם מני

 "אחחחח איזה עונג" אמר הבחור, נהנה ממשבי הרוח הקרירים. והחל מנופף בה מול פניו.
 "כנראה שזהו עץ מגשים משאלות! 

 

 ץ כעבור זמן מה חש הבחור רעב, והחליט לנצל את כוחו של העץ 
ים מזילי לכבודו שולחן מטעמ ךהחל עור רק סיים לבטא את רצונו, והנער כיד המלך.

  הוא אכל ואכל כמו שלא אכל מימיו והתענג על מזלו הטוב. ריר.
 שפר עליי מזלי הטוב,  הביט מסביבו בהנאה, ואמר: "ככה נהנים מהחיים! כששבע,

 סוף סוף יש לי קצת נחת מנדודי בדרכים." 
 

 "איזה מין מקום משונה הוא זה.  ומיד אחרי זה, ביטא בקול רם מחשבה שחלפה במוחו:
 ? הייתי רוצה לראות ת ער, אבל אין בו חיות? איך יכול להיות י

מיד הגיח מבין העצים נמר גדול וטרף אותו מבלי  ה."יולו גם רק נמר אחד, או אר
 להשאיר ממנו דבר מלבד גל עצמות.

 

שאם  , ללמדך שאל לך להתגרות במזלך הטוב, 
 (העורך). בין רגע. לא כן הוא עלול להתהפך

 

לעבוד ועמדה במחלה חלתה ע"ל שאשתו ידי לו שהיה גליס הרב סיפר
 שאבקש כדיזצ"ל  כדורי צחקי לזקן המקובלים רבנו אותו ושלח ניתוח
 לפני עוד. כהןה אדוניהו ברחוב. לביתו אליו נכנסתי. עבורה ברכה ממנו

 . דבריו את הבנתי לא'. צנועה לא. 'לי אמר הוא פי את שפציתי
 

 אשתך האם לי אמור. ב"לארה ו מביתו החוצה יצאתי
 הולכת היא האם, בשלילה השיב. אותו שאלתי? במטפחת הולכת
 עליה לקבל מוכנה היא האם: לו אמרתי. כך כל לא, לי אמר? בצניעות

. הסכים? ובצניעות ראש כיסוי עם שתלך
הוכיתי?" עצמה על קיבלה:" אותי שאל מיד והוא, הרב אל 

 לו אמרתי. לשמוע יכול היה שלא במקום, לבית מחוץ דיברתי הרי, בהלם
 והיא ב הרב.צניעות עצמה על קיבלה אכן

 .ושלימה בריאה, חיה שנה עשרים

 ישב ל"זצ אליהו מרדכי כשהרב
 בין החולצה את קרע, אמו על" שבעה"

 מאונך טפח כ"ואח מאוזן טפח הכפתורים
. , , הלב לכיוון
 אמר, לנחמו,  ל"זצ מוצפי יעקב רבי כשבא
מבית לקרוע צריך כי, כדין קרע שלא לרב

 . ע"בשו כמבואר הצוואר
 

 הצוואר מבית 
 לרבי הסביר התיישב כשהרב. יעקב כדברי
 הדין כל כי, כך קרע לא בראשונה למה יעקב

 רק זה היה בזמנם אז, הבגד משפת לקרוע זה
 מחולק שהבגד עכשיו אך, הצוואר מבית

 דמי שפיר הכפתורים מקום גם, לשניים
. משם לקרוע ויכול הבגד לשפת למיחשב

 לא למה, כך אם: הרב את קביע רבי שאל
 : הרב לו ענה? שוב וקרעת לי אמרת

 םרבי ישראל גדולי
 ששאלו היכן כי: העידו
 יהודה רבנו  את
, משיב היה, ל"זצ צדקה
 בית עניני, והלכה בתלמוד

 קידוש עניני, המקדש
 על מדבר ומי, הלבנה

 .  הנסתר תורת
 ,

 עושק היה תדיר כך
 כי עד, הרף ללא בתורה
 נעמדים היו רבות לעיתים

 אורחים בביתו ידו על
 לב שם היה ולא' וכדו
א כשהוא.  כלל

 

 הרועד בחור ראה מוצפי יהודה רבי פעם
 ממכריו מאחד ביקש מיד, מעיל ללא מקור
 ה הלה משהגיע, לביתו שישלחו

 שם, סמוכה לחנות אליו להתלוות קשויב מ"ולאח
, ביותר הטוב מהסוג צמר מעיל לו להביא ביקש

א הוא צריך כי למוכר באומרו
 להעביר צריך ובדיוק היות זה חורב על 
. המעיל את משמדד. כשלו דותיוישמ אחר לבחור

 

 לו העביר ובשקט. ללכת יכול אתה, לבחור אמר
 .מהמוכר יתבייש שלא כדי המעיל את

 

 כל הברכות והישועות     ני בני  ,  ,   , , , ,   העלון לברכת והצלחת    

ראובן רבי מוסר היה כאשר
, בגמרא שיעורו את ל"זצ שרבני

, לאיש הנחות עשה לא. בעמקות שנמסר
 י"רש דברי 

 פורת'ב מרבותיו שקיבל כפי, והתוספות
 לב לתשומת אצלו זכה פשט כל'.  יוסף

 והכל, והעמקות העיון למלוא, מרובה
 כאשר. תורה של ברינה עצומה בשמחה
, ממש עילאי באושר קרנו פניו, למד

 . ו כאילו
 

 בחביבות  התלמידים אהבוהו בחינם לא
 אהבה עליהם הקרין שכן, יתירה
 למעלה לפניכי ניזוכר. לב בכל וחמימות

 ערב לסדר מגיע היה עת שנה משלושים
 נהפך ד"ביהמ היה, הישיבה להיכל
 ד דאורייתא ריתחא של רותחת ליורה

 ריתחא של רותחת ליורה נהפך
ר ישר נכנס ראוהו אך דאורייתא

 כדי תוךהבחורים בין 
 לעסוק ידיו בתנועות מעוררם שהינו

 .בשמחה בתורה

 והתריע זעק ל"זצ שרעבי מרדכי הרב
 יסוד שהם, והצניעות הקדושה בענין הרבה
ם בהם להזהר וחייבים. ישראל עם

 . כלל 
 

 עם שהולכות הנשים ותםשא אומר והיה
 בחורי את להכשיל יכולות נוכרית פאה
 האסור גודל על הרבה זועק והיה.  ישראל
 הנשים עם שיחה ולהרבות להסתכל החמור

התאים את ל צריך תמיד
 המושגים לרמת ההבנה .

 

ָהֲעבֹודֹות ְוַהֲהֻמָּלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח,  ּבִיֵמי
ָהיְָתה ַהִּטְרָּדה ַּבַּביִת ַהָּקָטן ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת... 

ַחּיִים  –ַהַּסָּבא ְוַהַּסְבָּתא, ַההֹוִרים ְוַהיְָלִדים 
 , ַוֲהֵרי ָקֶׁשה ָּכאן ָּכל ַהָּׁשנָה 

 ְלנַּקֹות ְּבָכזֹו ְצִפיפּות. 
 

 –ֶמה ָעְׂשָתה ָהַרָּבנִית ִעם ַּבֲעָלּה ַהָּגדֹול? 
" ֶׁשִּבְׁשכּונַת   ִּב"ְמלֹון ַריְ

א יְֻפַרע ְּבִלּמּודֹו  "ֵּבית ַהֶּכֶרם", ְּכֵדי ֶׁש
 ֵמָהֲעבֹודֹות ֶׁשְּסִביבֹו. ַּבָּקַׁשת ֶעזְָרה ִמֶּמּנּו?! 

 ִמְּלַהזְִּכיר. ַהס

 כמה גדול כוחה של מצות כבוד הורים! 
 

. הבה ת המצוה הזאת 
נחטוף, ננצל את ההזדמנות עד תומה, ונשתדל 

 בכל כוחנו לקיימה בדקדוק ובהידור רב
 

 מי שמונע עצמו מאיזה    
מאכל ואכלו לאחר זמן, זה מראה 

 שהוא שולט על עצמו.

 רבים דברים יש
 ניראים שבהתחלה
 ותהיה רעים

 טובה אחריתם
 .  גדולה



 

משוגעים, חבורה של  בבית
משוגעים קופצים על מיטה. 

בשלב מסוים, ניכנס לחדר רופא 
למה אתם קופצים על  ששואל:
בגלל שאנחנו אטריות!  המיטה?

אוקיי, אבל  משיב אחד מהם
שניים תלויים על הנברשת? 

 עונה המשוגע. שואל שוב הרופא
 

 
 

hamaor.netכל העלונים: 

 ַּכֲאֶׁשר ָּבִאים ֲאֵחי יֹוֵסף ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ּוְמַסְּפִרים לֹו:      י יוסףאח

"עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא ֹמֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים", ְמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה ָׁשם (ְּבֵראִׁשית מה, כו): 
א ֶהֱאִמין ָלֶהם". ֵיׁש ְלָהִבין, ְוִכי יַ  ֲעֹקב ָאִבינּו ָחַׁשד ְּבָבָניו ֶׁשֵהם ְמַסְּפִרים לֹו "ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי 

 ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָנכֹון? 
 

ְּבַרם ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל "יֹוֵסף ַחי" ֵאֶצל ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ֵאיָנּה ַחִּיים ַּגְׁשִמִּיים, ִּכי ִאם ַחִּיים 
ֶׁשּיֹוֵסף מֹוֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמָּיד  רּוָחִנִּיים. ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ַיֲעֹקב ְמַסְּפִרים ַלֲאִביֶהם

ִמְתעֹוֵרר ּבֹו ַהֲחָׁשׁש, ֶׁשָּמא ָיַרד ִמַּמְדֵרָגתֹו ָהרּוָחִנית, ִאם ֵּכן ִמְּבִחיַנת ַיֲעֹקב ָאִבינּו יֹוֵסף 
ּוִבְקֻדָּׁשתֹו, אֹו ָאז ֵאינֹו "ַחי". ַרק ַּכֲאֶׁשר ְמַׁשְכְנִעים ָהַאִחים אֹותֹו ִּכי יֹוֵסף נֹוַתר ְּבִצְדקּותֹו 

 "ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם".  -
 

ַיֲעֹקב ָאִבינּו אֹוֵמר ִּבְפִגיָׁשתֹו ִעם יֹוֵסף: "ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶני ִּכי עֹוְד 
ָאֵכן ִנְׁשַאר ָקדֹוׁש ָחי" (ָׁשם מו, ל). הּוא מּוָכן ָלמּות, ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַכח ִלְראֹות ִּכי יֹוֵסף 

ְוָטהֹור. ִּכי זֹו ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָהָאָדם מּול ּבֹוֵרא עֹוָלם, ְלִהָּׁשֵאר ַחי ְּבתֹו ַהֻּטְמָאה. 
ֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" (ְּדָבִרים ד, ד).  "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא

 
 -ַהּתֹוָרה ּוַמְדִּגיָׁשה ִּכי "ָּכל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶיֶר ַיֲעֹקב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש"  ָלֵכן ְּבָּפָרַׁשת ְׁשמֹות חֹוֶזֶרת

ֻּכָּלם ָהיּו ָׁשִוים ְּבַמֲעָלָתם, ָּכל ְּבֵני ַיֲעֹקב, ְוַאף יֹוֵסף ּוָבָניו ָהיּו ִעָּמֶהם ְבאֹוָתּה ַּדְרָּגה, ַאף ִּכי 
ָרה ָהָיה ָמקֹום ַלֲחֹׁשב ִּכי ֵיׁש ִׁשּנּוי ֵּביֵניֶהם, ֶׁשֲהֵרי "יֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים". ֲהַגם ֶׁשִּלְכאוֹ 

ָהַאִחים ָׁשהּו ָּכל ַהָּׁשִנים ַהָּללּו ִּבְמִחַּצת ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְוִקְּבלּו ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמד 
ְמקֹום ַהֻּטְמָאה, ְּבִמְצַרִים, ְואּוַלי ִנְדַּבק ְּבֵבית ֵׁשם ְוֵעֶבר, ְוִאּלּו יֹוֵסף ָהָיה ְּבָכל אֹוָתן ָׁשִנים ּבִ 

ַעל ֶזה ְמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה ִּכי "ָּכל ֶנֶפׁש", ָּכל ֶצֱאָצֵאי ַיֲעֹקב  -ּבֹו ַמֶּׁשהּו ִמֻּטְמַאת ִמְצַרִים 
 ָאִבינּו, ָׁשִוים ְּבַמֲעָלָתם ּוִבְקֻדָּׁשָתם.  

 
זֹוֶכה ְלִהַּדֵּבק ַּבְּׁשִכיָנה, ּוַמֲעָלתֹו ְּגבֹוָהה  -ָאָדם ַהָּדֵבק ַּבְּקֻדָּׁשה ְועֹוֵמד ַּבִּנָּסיֹון ְלַלְּמֵדנּו, ִּכי 

ַעד ְמֹאד. ְוַגם ִאם אּוַלי ָחֵסר ָהָיה ְליֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֵמַהִּלּמּוד ֶׁשָּלַמד ִעם ָאִביו, ִמָּכל ָמקֹום 
ָּקִׁשים, ְוָׁשַמר ַעל ְקֻדָּׁשתֹו ְוָטֳהָרתֹו, ָהָיה ְּבָכ ְּכֵדי ְלַהְׁשוֹות ֶעֶצם ֶזה ֶׁשָעַמד ַּבִּנְסיֹונֹות הַ 

 ּה.-אֹותֹו ְּבַמֲעָלתֹו ְלֶאָחיו, ִׁשְבֵטי יָ 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 ).אלו בימים לאור שיוצא – א"שליט אלבז ר"הגר של"  אחריך משכני" מהספר מלוקט(
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  א בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגלית הרבדדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

שליטא כאשר בא פעם  טורק רבי סיפר
שלמה  הרב מפוניביז הגאון רבי יוסף

צ"ל לפרנקפורט  כדי לאסוף כסף ז כהנמן
עבור החזקת תלמידי ישיבתו פגש אותו 

מיודעו רבי יעקב רוזניהם זצ"ל כששמע כי 
אמר לו  הגיע הרב מפוניבז לאסוף תרומות

היה לא תהיה אצלנו לאיתבזה כבוד התורה 
ד עד כדי כך הושיבו רבי יעקב מיד 

שם עמד ש"ס ולנ"א מהודר ויחל  
 הרב ללמוד שם במנוחה כאוות נפשו 

 
אני אלך במקומכם הסביר לו  ואכן יצא רבי 

 ם יעקב רוזניהם
הרב נדיבי עם כעבור ימים אחדים חזר אל 

מפוניבז והניח לפניו על השולחן סכום כסף 
גבוה שהספיק לכסות את תקציב הישיבה 

 למשך שנה תמימה

ׁש ָהיּו  ּבְֵליל ֶֹ ַּבחּוֵרי ַׁשַּבת קד
יְִׁשיבֹות סֹוֲעִדים ַעל ֻׁשְלָחנֹו, 

ָעלּו ּוָבאּו   ְוִלְקַראת 
ִבים  ָֹ עֹוד ַעְׂשרֹות ַּתְלִמיִדים ּוְמקר
ְלָהֵסב יַַחד ּוְלַהְרּבֹות ְּבִׁשירֹות 

ְוִתְׁשָּבחֹות. ַּפַעם ִּגָּלה ֶאת ָאזְנֹו ֶׁשל 
ַּדע "לֹו:  ֶאָחד ֵמַאנְֵׁשי ֵּביתֹו, ְוָאַמר

ְל ִּכי ְלַעְצִמי, ַּדי ָהיָה ִלי 
ִלְסעּוַדת 
ׁש, ְוָכל ַהִהְתַאְּספּות  ֶֹ ֵליל ַׁשַּבת קד
ֶׁשל ְלַמְעָלה ֵמֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִמֵּדי 

ַהּכ ְלַמַען ָהַרָּבנִית  –ַׁשָּבת 
 ַהֲחֵפָצה ֶׁשּיְֵהא ַהַּביִת 

ַבְּקֵׁשי ה' ְויֵׁש ָלּה ְמקֹום ַוַעד ִלמְ 
 ."ֲהנָָאה ְמֻרָּבה ִמָּכ

נמצא מטייל בוקר אחד בשבילי גן  קנגורו
ת. מיהרו מנהלי גן החיות להגביה את גדר החיו

הכלוב ממטר אחד לשני מטרים. בבוקר נמצא 
הקנגורו שוב מטייל בחוץ מנהלי הגן והגביהו 
את הגדר לגובה של שלושה מטרים. כעבור 

יום שוב נמצא הקנגורו מטייל לו בשבילים אז 
מיהרו והגביהו את הגדר לארבעה מטרים. 

ר חזר על כעבור כמה ימים לאחר שהסיפו
עצמו והגדר הגיע לגובה של שמונה מטרים 
שאל הגמל את שכנו הקנגורו: תגיד לי עד 

 100איזה גובה יבנו לך גדר? נראה לי שעד 
 מטר השיב הקנגורו אלא אם כן 

והם יזכרו 
...

היין לאביו ביקש יוסף  בשיגור
לרמוז לו שאל לו לחשוש שמא 
השינוי החיצוני שחל ביוסף, 

, ו בהיותו 
ילה על פנימיותו. לכן השפיע חל

שלח לו יין, שעליו נאמר "אל 
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".

 

חמורים נושאים מטוב מצרים, ועשר אתונות נושאות  עשרה"
 בר ולחם ומזון לאביו לדרך" (בראשית מה,כג). 

מצאנו בגמרא שיוסף שלח ליעקב יין ישן, שדעת זקנים נוחה 
הימנו (רש"י). היין ששלח יוסף יש בו רמז לארבע הכוסות של 

רומזים לשלוש " "" נותפסח, ושלושת הלשו
 המצות שעורכים בליל הסדר. 

 ר יוסף רמז לאביו שבסופו של דבר
 הפסח במצה ויין.-ויחגגו את חג

בכך שהיא 'ארץ ממעלותיה של ארץ ישראל מתבטאת  אחת
יודע שאין היא כל כך רחבה אחד חמדה טובה ורחבה'. ולכאורה, כל 

וגדולה, ובטיסה קצרה שלא תארך יותר ממחצית השעה אפשר 
 לעבור אותה מקצה לקצה. 

זצ"ל שלמרות שיש מרדכי שולמן ושמעתי ממו"ר הגאון רבי 
ארצות ששיטחן הגיאוגרפי עולה פי כמה וכמה של שיטחה של ארץ 

ךראל, רחבותה של ארץ האבות נמדדת בכך יש
 גודלה של הארץ הוא בטהרתה.  

 

הצליח נוח להכניס בתיבה את כל החיות,  לומר איךכך גם אפשר 
דבר הנוגד לכאורה את הכללים הטבעיים. ואכן, הסיבה בעובדה 

לא  ישתיבת נוח הייתה נקייה מכל טומאה, שהרי 
 .כנס לתיבהילההורשו 

אליו יהודה ויאמר בי אדני" (יוסף  ויגש"
תלמוד; ואילו יהודה  –ימוד התורה מסמל את ל
 מעשה.  – ל מסמל

 

כיום לימוד התורה גדול מקיום המצוות, ולכן 
יהודה ('מעשה') ניגש ועלה אל יוסף ('תלמוד'). 

תתגלה מעלת המעשה  ל אבל
 (יהודה), ולכן אז "ועבדי דוד מלך עליהם".

ריכוז, בשנות הזעם עם התקרבות חג הסוכות,  מחנה
לקיים מצוות סוכה זצ"ל  לייב ליפשיץחפץ היה 

בכך דינו להישלח כהלכתה, למרות שידע שאם ייתפס 
 מיד להשמדה. טיכס עצה עם חבריו, 

כיצד לבנות סוכה שניתן להסתירה, הוחלט לבנות סוכה 
מינימלית, רק אז הבין את דברי חז"ל, כי אמרו בסוכה 

 כשרה.  -ס"מ וגובה מטר 70באורך על רוחב 
 

, מהם ה ב"תוקף" היותו נגר במחנה 
מיידי, וזו הוסתרה בין בנה סוכה כשרה שניתנה לפירוק 

שני צריפים. בהגיע ליל חג הסוכות, חמק עם חבריו אל 
"לישב בסוכה"  םהסוכה שם 

ו"שהחיינו", על חתיכת קליפה של תפוח אדמה מיד. 
 לאחר קיום המצווה פירקו את הסוכה מאימת הצוררים.

יוסף אל אחיו אני יוסף"  ויאמר"
כשהתגלה יוסף לאחיו הודיע להם: 

א יוסף", שהוא "אני 
 במדרגתו המקורית.  

 

גם כעת, במצרים, הוא משקף את 
גילוי האור האלוקי שבעולם 
האצילות, כמו שהוא בעולם 

 האצילות ממש.

עם מעט חום 
ואהבה אפשר היה 
להחזיר את מרבית 

" הנושרים " אל 
 המסילה הישרה .

 

א יְכֹוָלה ָהיְָתה  אמא ָהַרָּבנִית ֲהֵרי 
ָלַדַעת ַמה ּיְִהיֶה ִמֶּמּנּו, ְלֵאיזֹו ַּגְדלּות ַּבּתֹוָרה 

יְִצַמח ְויִַּגיַע. ּוְבָכל זֹאת ֵמַהּיֹום ָהִראׁשֹון 
 ּה ַמָּטָרה ַאַחת ִויִחיָדה: ָהיְָתה לָ 

ְּביִּׁשּוב ַהַּדַעת,  
ּוְלָהִסיר ֵמָעָליו ָּכל עֹל. ְּבִטְבָעּה ָהיְָתה ַמָּמׁש 
ֲהפּוָכה ִמֶּמּנּו. ְּפִעיָלה ָהיְָתה ְמאֹד, טֹוַרַחת 
ְועֹוֶבֶדת ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר, ַּבֲעַלת ִׂשיָחה קֹוַלַחת 

ה ְקָׁשִרים ַרִּבים. ְוֶאת ָּכל ּכֹחֹוֶתיָה ּו
 ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְלמֹד ְּבֶׁשֶקט ְּכֶהְרֵּגלֹו  

 
ִהיא ָהיְָתה ְמַסֶּפֶרת ִּכי ְלַאַחר ֶׁשּנְִפְּגָׁשה ִעּמֹו 
א ָאְבָתה ְלִהְתַחֵּתן  ִלְפנֵי ַהּנִּׂשּוִאין, ַמָּמׁש 

ְתָקנּותֹו ַוֲעִדינּותֹו, ֶאָּלא ִאּתֹו ְּבגְַלל רֹב ׁשַ 
זצ"ל ָאַמר ָלּה: "עֹוד  ַאְרֵיה ֶׁשָאִביָה ַרִּבי

 ִּתְרִאי ַמה ּיֵֵצא ִמֶּמּנּו...

 אויב
  מוכר
  טוב

 
 מאוהב
 ... נסתר
 

 

ליהודה קיימות כל אותיות  בברכה
חוץ מהאות ז. לרמז כי בית, -האלף

, אשר יקום מבניו של 
ידי -יהודה, לא ינצח בדרך הטבע על

 זין, אלא ברוח ה' שבקרבו.-כלי

 המחילה
 תכונת היא

 החזקים
 

  שראפהאם 
  בבית?! גלות לערוך

  אתה כשיודערק 
 ....  בבית שאינך

ישראל אמיתית הייתה  אהבת
בעל , יהודה לייב ברה"ק רבי

 ה"שפת אמת" זיע"א. 
כאב נאמן ומסור היה לחסידיו. 
פעם סיפר אחד החסידים: "כבן 
שבע שנים הייתי כאשר באתי 

בפעם הראשונה לרבי. 
אחי. ובאתי עם  

נכנסתי לרבי, והוא אחז בידי 
ואמר: כמוני כמוך, גם אני הייתי 

... ,בגילך יתום, 
 ."לעד.. מילים אלו נחרתו בליבי
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