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 וסיפורים ליקוטים
 שלח -נפלאים 

 
 את ויתורו אנשים לך שלח למשה' ה ויאמר"

 (ב, יג" )כנען ארץ
 מקוצק הרבי". לך מצוה איני אני, לדעתך לך, "שלח י:"פירש
 שהם אנשים כאלו שלח למשה ה"הקב אמר: דרוש בדרך פירש

 אני" אך, מעצמם מחזיקים שלא ענווים, כמוך דהיינו" לדעתך"
 כי", אני" בגדרלשלוח שהינם  לבלי היזהר לך", מצוה איני

" עוד ואפסי אני" מבחינת שהם אלו גאווה בעלי של טבעם
 . חמדה בארץ גם חסרונות וימצאו, הכל ומבטלים

 

 אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך שלח"
 אחד איש אחד איש ישראל, לבני נותן אני

 (ב, יג" )בהם נשיא כל תשלחו אבותיו למטה
 לשלוח החליטו ישראל עם אם ואמר למשה בחיוב נענה ה"הקב

 הם שאם. דעתך על אם כי דעתם על השילוח יהיה לא מרגלים
. מנהיגים שכולם לדור ואוי, בך מרידה משום בזה יהא ישלחו

 מבקש שאתה מי את ותשלח השליחות בעל תהא אתה אלא
 הארץ את לראות יזכו לא, בי האמינו שלא ומפני. לשלוח

 אשה לבנו שהכין למלך, דומה הדבר למה משל. כשאנחילנה
. ביוחסין והן בממון והן במלבוש הן, המעלות בכל מושלמת

 אביו כעס. לדבריך מאמין שאיני, לראותה אני רוצה: בנו אמר
 לא אם: בלבו אביו אמר. לדבריו מאמין שאינו זה על גדול כעס

. להראותה רוצה איני כעורה שהיא מפני יאמר אותה, אראה לו
 שאני תאמר שלא כדי האשה את לך אראה: המלך לו אמר
 אתה שלא נשבע אני אבל. משקר ושאני להטעותך רוצה

 . בנך אלא תיקחנה
 שלא חמדה ארץ להם נותן שהוא לישראל אמר ה"הקב כך

 לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה: ואמרו הם ובאו, בה כל יחסר
 בידם אעכב אם: ה"הקב אמר. טובה היא אם לראות. הארץ את

 רוצה אינו ולכן, היא רעה יאמרו ישלחו שלא להם ואומר
 שלא נשבע אני אבל, אנשים ישלחו כך משום. אנשים שנשלח

 הארץ את יראו אם: כך אחר שנאמר כמו, הארץ את הם יראו
 לבניהם, נותן שאני הארץ אותה ל"ר. ישראל לבני נותן אני אשר
 אשר הארץ את יראו אם: שם שנאמר כמו. להם ולא אתן

 למשה ה"הקב רמז וזה. יראוה לא מנאצי וכל לאבותם נשבעתי
 אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך שלח: לו כשאמר כן לפני

 . ישראל לבני נותן אני
 אם גם עולם בבורא והביטחון אמונה יהודי כל של הנסיון זה

 ולא יתברך בשם לבטוח לנו יש אחרת רואות הגשמיות עינינו
 מה הארץ את להוריש ה"הקב הבטיח אם כי אמנה קטני להיות

 כהרף השם וישועת ומעשיר מוריש ה"הקב וכי בארץ לרגל יש
 . עין

, בסיביר כלוא היה אברמסקי יחזקאל שרבי התקופה כל במהלך
. לשלומו תהלים פרקי ארבעה יום בכל אומר חיים החפץ היה

 הגיע והנה, שחרורו את להשיג כדי הגדול בעולם פעלו הרבה
 אתה: לו ואומר מהסוהרים אחד נכנס ולתאו כיפור יום ערב

 נסיעה בכרטיס אותו צייד והוא, ללכת יכול אתה, חופשי
 כי, עמו שהיה סחבותיו צרור את יחזקאל רבי לקח. ברכבת
 מחמת אם, לו היו לא אדם לבני שיש רגילים ומלבושים נעליים

 לחזור כדי הרכבת תחנת אל ניגש וכך, לו שנעלמו ואם שבלו
 . לביתו

 המפקד פתע אליו הגיע, מאדם ריקה שהייתה בתחנה בעמדו
, מרושע רשע אבל, יהודי שהיה, המעצר מחנה כל של הראשי
, אליהם לב שם איש שאין וראה סביב מסביב שהתבונן ואחרי

 השיב יחזקאל רבי? ברכבת לנסוע עומד אתה: אותו שאל
 השיב זה על וגם? רב אתה: המפקד אותו שאל זה אחרי. בחיוב

 חשש. שלך הכרטיס את לי תראה: המפקד לו אמר". הן"ב לו
 לו הייתה לא אבל, ממנו לקחתו זומם הוא כי יחזקאל רבי כבר

 ולאחר, הכרטיס את המפקד נטל. לו הראה והוא, ברירה
 כרטיס לך נתנו, אתה יודע: יחזקאל לרבי אמר בו שהתבונן

, הביתה שתגיע סיכוי אין - זה בקרון תיסע ואם, מאוד קר לקרון
 להרבה עושים היו כך) הדרך באמצע לקפוא עלול אתה כי

 ...(. להמיתם בכוונה, אנשים
 איש שאין שוב ראה וכאשר מסביבו פעם עוד התבונן המפקד

 עם: לו ואמר, בידו לו ונתן אחר כרטיס מכיסו שלף, רואה
 הביתה להגיע ותוכל, חם בקרון מקום לך יתנו הזה הכרטיס

 עמד גם אלא, הכרטיס במתן הסתפק לא הוא. ושלם בריא
 אנוס היה כי בציינו, בו שפגע מה כל על מחילה ממנו וביקש

", יהודי אני גם. "קיבל שהוא הפקודה הייתה כזו כי, כך לעשות
 ". מחילה ממך מבקש ואני, "דבריו את המפקד סיים

 יחזקאל לרבי נתנו ואמנם הגיעה והרכבת ממנו נפרד המפקד
 איך פעמים כמה הבחין הדרך במהלך. מחומם בקרון מקום

 העז הקור בגלל שקפאו אנשים של גופות מהחלונות משליכים
 . אז ששרר
 בו לביתו להגיע הספיק לא והוא, כיפור יום ערב זה היה, כאמור

 הספיק ולא, הקטנות העיירות באחת מהרכבת ירד הוא. ביום
 לבית דרכו את עשה מיד כי, מפסקת סעודה לאכול אפילו

 רק. הכיפורים יום כל את עשה ובו צרורו את הניח שם, הכנסת
 הרבה לו היו עוד אבל, לביתו בדרכו יצא הכיפורים יום למחרת
, הרוסיים הרשעים מאת תחבולה היה הכל כי, בדרך תלאות

 את לשחרר אליהם שפנו השתדלנים בפני התחייבו שאמנם
 שאם אלא, חי יגיע שלא כדי שביכלתם מה כל עשו אבל, הרב
 . עלילותיהם כל להם הועילו לא - שיינצל רצה ה"הקב
 ברכבת פוגש הוא, לוורשא בליטא העיירות מאחת בנסעו, והנה

, כמובן, והיו והתנשקו התחבקו שניהם, ווסרמן אלחנן רבי את
. המאסר מן השחרור לאחר, הזו הפתאומית מהפגישה נרגשים

 מסיביר שיצאתם נכון: יחזקאל לרבי אלחנן רבי אומר לפתע
 אבל, הדבר ונכון אמת: יחזקאל רבי לו השיב? כיפור יום בערב
 רבי השיב? זה מכל ידעו לא בביתי אפילו והלא, זאת לכם מניין

, בבוקר כיפור יום בערב? יודע אני מניין פירוש מה: אלחנן
 ובאמצע, התפילה לאחר הישיבה מן חיים החפץ עם הלכתי
 עכשיו, הצליחו לא הבולשביקים, נו: ואמר נעצר הוא הדרך

 !... האסורים מבית דסלוצק הרב את שיחררו
 (ויגדך אביך שאל)
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 וסיפורים ליקוטים
 שלח -נפלאים 

 
 (ב, יג" )לך שלח"

 (. י"רש" )"לדעתך
, בעולם חלקו את לכבוש אלוקית שליחות ניתנה יהודי לכל

 להיות צריכה זו שליחות". ישראל-ארץ" ממנו ולעשות
 את ולמצוא לחפש, בשכלו להשתמש חייב השליח -" לדעתך"

 זה ועם. השליחות לביצוע ביותר והמתאימות הטובות הדרכים
 . שבדור למשה, למשלח לחלוטין בטל להיות עליו

 ( קודש שיחות)
 

 (ב, יג" )כנען ארץ את ויתורו"
 מן וליהנות, שבה היפה את לראות מבקש - ארץ לתור ההולך
 היוצא ואילו", מנוחה להם לתור(: "ג"ל, י) כמו, שלה הטוב

, חולשתה צדדי את בה מחפש, אויב בארץ ריגול למשימת
, מב בראשית) כמו, שבה המכוער ואת הרע את לראות ומבקש

 כאשר". באתם הארץ ערוות את לראות אתם מרגלים(: "ט
 לתור" – כתיירים שלח אותם', ה פי על האנשים את משה שלח

 לבני שבחיה את להגיד ולחזור טובה את לראות", כנען ארץ את
 כעל הפרשה בכל התורה עליהם מדברת כן על. ישראל

 אמונתם כאשר אך. ריגול לשון כלל מזכירה ואינה", תיירים"
 נשלחה(: "כב, א דברים) ואמרו, התרופפה עבדו ובמשה' בה

 מתיירים הפכו הם", הארץ את לנו ויחפרו לפנינו אנשים
 לנו ויחפרו לפנינו אנשים נשלחה(: "כד, א) כנאמר, למרגלים

 וירגלו אשכול נחל עד ויבאו(: "כד, א) וכנאמר", הארץ את
 . תיירים מעשה ולא מרגלים מעשה עשו כי", אותה

 ( והקבלה הכתב)
 

 (טז, יג" )יהושע נון בן להושע משה ויקרא"
 הוא מבטל ותמיד בדעתו תקיף להיות שלא, הוא ענו של טבעו

 שבטים של נשיאים היו הרי המרגלים. הזולת בפני דעתו את
 דעתו את יהושע יבטל שמא אפוא חושש משה היה, שם ואנשי

 מעצת יצילך' ה" התפלל כן על, עניוותו מחמת דעתם בפני
 ". מרגלים

 יש לפעמים שכן, בעניוות תמיד לנהוג אפשר אי ליהדות בנוגע
 אכן זה לשם - אימתי לדעת וכדי. תקיפה בדעה דווקא לנהוג
 ... דשמיא לסייעתא אדם זקוק

 (ל"זצ מגור מ"רא ר"אדמו)
 

 (טז, יג" )יהושע נון בן להושע משה ויקרא"
 .(י"רש) מרגלים" מעצת יושיעך "יה: עליו התפלל
 ענותנותיה משה חמא וכדי: "הזה הפסוק על אומר יונתן תרגום

". יהושע נון בן להושע משה קרא( ענו שיהושע משה שראה)
 ?לענווה התפילה של ענין מה, וקשה

 שיינצל יהושע על להתפלל משה היה צריך למה בעצם, ברם
 אז היה כבר יוחסין בספר הנאמר לפי והלא, המרגלים מעצת
 רוב שעברו כיון: "חכמינו אמרו והלא, שנה ארבעים בן יהושע

 לא כבר וכה כה ובין", יחטא לא שוב חטא ולא אדם של שנותיו
 חושש היה יהושע של ענוותנותו את משראה אך? בחטא ייכשל

 על שמעביר חכם תלמיד כי חכמינו אמרו שכן, ייכשל שמא לו
 שהוא אפוא ייתכן הרי(, תענית) שנותיו על לו מוסיפין מידותיו

" שנותיו רוב" אינן עדיין שנותיו ארבעים וכי ושנים ימים יאריך
 ... עליו התפלל כן על, בחטא להיכשל הוא עלול ועדיין

 (פסחים, חדש אור)
 

 את וראיתם, ההר את ועליתם בנגב זה עלו"
 (יח-יז, יג" )היא מה הארץ
 . ידרים" - שיחכים "הרוצה

 -" הארץ את תראו" זה ומגובה, להר ותעלו תתרוממו ואז
 . לה יש ערך ואיזה, הארציות מהי לדעת תיווכחו

 

 (יט, יג" )רעה אם היא הטובה"
 ארץ קדושת... היא רעה כי תראו אם אפילו, היא טובה הארץ

. ונסתרת מכוסה שהיא אלא, תמיד וקיימת מצויה ישראל
 נכנסים וכאשר", טוב"ה מסתתר שלה השטחי" רע"ה מתחת

 . הנסתרת הקדושה נחשפת אזי אליה
 (הזכות ספר)

 

 (כ, יג" )אין אם עץ בה היש"
 אין' ו'אם חיובי, דבר היינו עץ' בה 'היש הוא הביאור בפשטות

 שומן שמרוב היינו, אין' 'אם הביאור אך שלילי. דבר היינו
 כל אלא מבחוץ האילן של העץ את יראו לא וריבויים הפירות

 מה שכתוב פירות. ואם כן, של תל הוא כאילו מרחוק יראה אילן
 משמע העץ את רואים אין שאם החיובי היינו אין' 'אם

 . רבים שפירותיו
 ( חי איש בן)

 

" מצרים ֹצַען לפני נבנתה שנים שבע וחברון"
 ( כב, יג)

 את שיבנה קודם הקטן בנו לכנען חברון את חם שבנה אפשר
 אחד על טוב בכל מבונה שהייתה אלא? הגדול בנו למצרים צוען

 (. ד"ל סוטה גמרא בשם י"רש) בצוען משבעה
 מלשון אלא, כפשוטה" שנים" המילה פירוש אין זה לפי

 . מצוען טוב יותר שבע פי: היינו, כפילות -" משנה"
 יותר שבע פי הקטן לבנו חם שבנה אפשר: קשה עדיין, ברם
 ?הגדול לבנו שבנה מכפי טוב

 עם ויותר יותר ומשתכלל מתפתח שהעולם בידוע אלא
 הקטן לבנו שבנה משום דווקא כי אפוא ומובן, הזמן התקדמות

 . משוכללת ויותר טובה העיר הייתה יותר מאוחר בזמן
 

 (כה, יג" )הארץאת  מתור וישובו"
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 וסיפורים ליקוטים
 שלח -נפלאים 

 
 לארץ מפולין עלו יהודים כשהמוני" הרביעית העלייה" בעת

 מדוע, "לובלין של רבה, שפירא מאיר הרב את שאלו,  ישראל
:  להם ענה". ישראל בארץ לבקר הפחות לכל עולה כבודו אין

 כוח אקח מניין אבל, כוח בי יש עדיין ישראל לארץ לעלות כדי"
 ?"משם לחזור כדי

 

 (כז, יג" )הארץ אל באנו ויאמרו... ויספרו"
 ואף, אמת דיברו המרגלים: אומר היה מקוצק מנדל מנחם רבי
 אמת שקר שאינו דבר כל שלא ללמדנו. וחטאו פשעו כן פי על

 . אמת איש הוא שקרן שאינו מי כל ולא, הוא
 

'" וגו ישראל בני כל אהרן ועל משה על וילונו"
 (ב, יד)

 של כרבה שכיהן ל"זצ לאוו אלעזר רבי הגאון על מסופר
 לעת. אותו ורדפו לו שהציקו, רבים שונאים לו שהיו אונגוואר

 בתורה בגדולתו הכירו, המחנות בכל היריבים כשכל, זקנותו
 הדבר למה משל: ל"הגרא אמר, ידידים לו ונעשים' ה ובעבודת

 זו בטבעת לי מקודשת את הרי" לכלתו שאומר לחתן, דומה
 כדת" אומרים לא למה, קשה לכאורה" וישראל משה כדת

 "? וישראל משה" פירוש מה", ההלכה לפי" או" תורה
 גם. ישראל עם את ואהב נאמן רועה היה משה: הוא ההסבר

 במשך פטירתו את וביכו רבינו משה את אהבו היהודים
 שנה ארבעים במשך קטטות ביניהם היו זאת ובכל, יום שלושים

 הם זאת למרות. ועוד ומרגלים בשר, מים, אוכל בשל במדבר
 לכלתו החתן אומר כך. הסוף עד יחד ונשארו התגרשו לא

 קטטות למנוע אפשר שאי, לך דעי: "מקדשה שהוא בשעה
 עם זה שרבו", וישראל משה כדת" להתנהג עלינו אבל ומריבות

 ... מזה זה נפרדו ולא השני את אחד עזבו לא אבל, זה
 

 (ז, יד" )מאוד מאוד הארץ טובה"
 ישתדל -" ירושלים בטוב וראה" אומר היה זוננפלד יוסף חיים' ר

 . שבירושלים והטוב החיובי הצד את רק לראות אדם
 

 ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו"
 (יב, יד" )ממנו
 ובין רבינו משה כמו אמיתי מנהיג בין ההבדל את רואים

 שחששו משום המרגלים. ישראל בעם נשיאים שהיו המרגלים
 ה"הקב רבינו משה ואילו, הארץ דיבת הוציאו ומעמדם לכבודם

 ורב גדול לגוי אותו ויעשה ישראל עם את ושישמיד לו מציע
 עם על מהגן הוא נפש במסירות אלא אותו, מעניין לא וזה

 נקרא וגם זאת יעשה שלא ה"הקב את לשכנע מנסה, ישראל
 הגויים יאמרו מה" ה"לקב שאמר יתברך השם של שמו חושבי
 במדבר לאבדם כדי ממצרים ישראל בני את הוציא ה"שהקב

 שום בלי אמיתי מנהיג נמדד פה ."צרכיהם את לשאת יכל ולא
 רבים במעשים גם ראינו. וכדומה כסף לבצע או למעמד קשר

 באהבת יהודים למען נפשם שמסרו איך הקדושים רבותינו של
 . ברבים שמים שם וקידשו ישראל

 

 כי' ה אמר אשר המקום אל ועלינו הננו"
 (מ, יד" )חטאנו

 תלמידו, מקילץ דוד רבי אצל פעם ביקר מגור" אמת אמרי"ה
 ועל המדבר דור אל הגיעו בשיחתם. מאלכסנדר יחיאל רבי של

 הרי": "אמת אמרי"ה שאל שיחה כדי ותוך, המרגלים חטא
 לא למה, כן אם אני תמה. ננעלו לא תשובה ששערי, ל"חז אמרו

 "? חטאנו כי, ועלינו הננו" שאמרו, העם תשובת התקבלה
 האדם כאשר? ריקם חוזרת אינה תשובה מתי" :דוד רבי השיב
 לא שבמדבר העם אולם. שלמה בתשובה וחוזר בחטאו מכיר
 כי' ה אמר אשר" אמר אלא", חטאנו כי, ועלינו הננו" אמר

 רק אלא בחטאם הודו שלא, היא דבריהם ומשמעות", חטאנו
 שלא ומפני, בתשובה חוזרים אנו זה מפני ורק, שחטאנו' ה אמר

 התפעל". תשובתם התקבלה לא, אמיתית חרטה הייתה
 כך, נא ראו: "למקורביו ואמר, הקולע מהפירוש" אמת אמרי"ה

 ". בתורה פסוק ולפרש ללמוד צריך
 ( 107 גיליון' השבת טיש' עלון)

 

 (כ, טו'" )וגו תרימו חלה עריסותיכם ראשית"
 צאנז דחסידי הקלויז בנין נגמר שכאשר המסופר י"עפ, ל"י

 חיים" בעל ה"דברי ק"הגה את החסידים הזמינו, טארנא בעיר
 אז ודיבר. הבית חנוכת לרגל לטארנא שיבוא ל"זצ מצאנז

, אמר הדברים ובתוך, הדרכה דברי לפניהם ל"זצ מצאנז ק"הרה
 תהיו משנתכם שכשתקיצו, מכם מבקשים מה, יקרים אברכים

 בהקיצה תיכף רק, שנית לישן במיטתכם להישאר שלא זהירים
, ממיטותיכם תעמדו, שתהיה שעה באיזה תהיה, הראשונה

" עריסותיכם ראשית" ל"י ובזה. ד"עכ בהקלויז ללמוד ותלכו
 מיד דהיינו - האדם של מיטתו על ומרמז' עריסה' מלשון

 ומיד תיכף" ראשית"ב - הראשונה בפעם משנתו כשיקום
 '". לה תרומה תרימו"
 (החדש – יוסף פרדס)

 

 (לח, טו" )ציצית להם ועשו"
 תלמידיו ראו מותו שלפני ל"זצ און מוילנאהג על מסופר
 כל' ה את עובד הינו הרב והרי, תלמידיו לו אמרו, בוכה כשהוא

 אמר. הבא לעולם שתזכה בודאי, לבכות לך יש ומדוע, ימיו
, כזה מעולם הולך שהוא בוכה שהוא הקדוש א"הגר להם

 שהרי, פרוטות כמה בעבור חשובה במצוה לזכות שאפשר
 אפשר אי כבר ושם, כולה התורה כל כנגד שקולה ציצית מצות

 . זו רבה במצוה לזכות יהיה
 

 (לח, טו" )תכלת פתיל"
 :(. מג מנחות) הכבוד" לכסא ורקיע לרקיע וים לים דומה "תכלת
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 דומה שהוא שום על התכלת בצבע בחר ת"השי אם, הוא תמוה
 לא אפוא מדוע, הכבוד לכסא והרקיע לרקיע דומה והים לים

 . הכבוד לכסא הדומה בצבע מלכתחילה בחר
 מדרגה ללכת יש, מעלה מעלה לעלות כדי, ולמד צא אלא

 להגיע לאדם אפשר אי. הכבוד לכסא שמגיעים עד, לדרגה
 מה רק. ברוחניות מעלות להשגות, ויגע עמל ללא, אחת בבת

 חלק להיות הופך, מייגעת ובעבודה רב בעמל האדם שרוכש
 כסא עד להגיע הוא יכול זאת בדרך רק. לעולם בו דבק, ממנו

 . הכבוד
 (פיינשטיין משה רבי)

 

 לכם והיה תכלת, פתיל הכנף ציצית על ונתנו"
 מצוות כל את וזכרתם אותו וראיתם לציצית

 (לט-לח, טו'" )ה
 תכלת נשתנה מה אומר מ"ר היה תניא( "א, יז) סוטה בגמרא

 לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני צבעונין מיני מכל
 '". וכו הכבוד לכסא דומה ורקיע
 הרב מרן את" חכם" איזה פעם שאל": ורדים עלי" בספר מביא

 את רואה שכשאדם האומרת' הגמ דברי על ל"זצ מבריסק
 ואינו השייכות את מבין שאינו, ע"ברבש נזכר הוא הציצית

 ל"חז: "ל"זצ מבריסק הרב לו ענה. הדברים בין דמיון רואה
 אשה של צבעונין בבגדי להסתכל שאסור( ב, כ ז"ע) אומרים

 -?" מבין כן אתה זאת את האם. עבירה הרהורי לידי יבוא שלא
 לא היא הבעיה, תקין שלך הראש ובכן" -". חכם"ה ענה" כן"

 ש"בירא שקוע היית אם... מונח הראש היכן אלא, הבנה בחוסר
 ". הכבוד לכסא תכלת בין הקישור את גם מבין היית

 (ורדים עלי)
 

 עצים מקושש אותו המוצאים אותו ויקריבו"
 ( לט ,טו" )משה אל

. אמור בפרשת למקלל המקושש בין הלשון בשינוי לדקדק יש
 ויקלל השם את הישראלית האשה בן ויקוב" נאמר המקלל לגבי

 ויקריבו" נאמר המקושש אצל וכאן" משה אל אותו ויביאו
 ". אותו

 כדי נתכוון שמים לשם המקושש ל"חז שאמרו: ומבארים
 חילול עוון על נענשים במדבר שגם ישראל ויראו שימיתוהו

 בא אותו שלקחו שמיד" אותו ויקריבו" כתוב שכן וכיון. שבת
 בית אל ללכת רצה לא המקלל אבל, מעצמו והלך מרצונו

 אל אותו ויביאו" כתוב לכן כרחו על להביאו והוצרכו המשפט
 ". משה

 

  " עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא"
 ( לט, טו)

 מהישיבה בחור, א"זיע לאפיאן אליהו רבי צ"הרה אל ניגש פעם

 אותו שאל אליהו רבי. קרובו של לחתונה לנסוע רשות וביקש
 התחיל הבחור'? וכו תערובת שם תהיה שלא יודע אתה האם

 וסיים', וכו נפרד בשלחן נשב ואני ואמי אבי אבל: ואמר לגמגם
 אלו דברים בשמעו הזדעזע אליהו רבי". יזיק לא זה לי" ואמר
 משמונים למעלה בן כבר אני, חביבי תלמידי נא שמע: ואמר
 אני, ברחוב עובר כשאני כ"ואעפ, רואה אני אין אחת ובעין, שנה

 בחור ואתה, אסורה בהסתכלות ו"ח אכשל שמא פחד מתמלא
 ?לך יזיק לא שזה אומר ואתה, בריאות בשר עיני שתי עם צעיר

 

  " עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא"
 (לט, טו)

 עלינו. תמיד חיזוק שדורש עניין הוא, העיניים שמירת עניין
, לגביו ובחמרה בזהירות ישראל גדולי התייחסו כיצד להתבונן

 . השמירה חובת את בנו להחדיר מנת על
 דקות חמש של במרחק גר, ל"זצ לפקוביץ יהודה מיכל רבי

 את לבקר מגיע הבן היה שבוע בכל. הקשישה מאמו הליכה
 תמהה. לבקרה יום בכל לבוא פתאום החל הימים ובאחד, אמו

 השיב והוא?" הקבוע ממנהגך שינית מדוע: "אותו ושאלה האם
 באת לא ומדוע". "הורים כיבוד במצות אני מחויב והלא: "לה
 משום: "השיב והבן. להקשות המשיכה?" יום בכל היום עד

, בי השתנה מה תשאלי ואם... שלי העיניים על לי היה שחבל
 כעין לי משמש והוא, מקטרקט לסבול שהתחלתי לך אומר
 כעת מסוגל הנני, טוב רואה שאינני ומאחר. העיניים על כסוי

 יהודה מיכל רבי נשמר כך כדי עד!...". עיר של ברחובה להלך
 !ברק בני העיר רחובות בתוך דקות חמש בת מהליכה

 כמשגיח משישש, אייזנר ל'גד הרב על פרומס עניין באותו
 עם עמד אחת ופעם. אביב בתל" ם"הרי חדושי" בישיבת
 אחת אשה אליו נגשה לפתע, אביב תל לכיוון בתחנה תלמידו
 מן שעונו את הוציא הרב?" השעה מה, אדוני, סליחה: "ושאלה

 אחדות דקות כעבור. בבוקר עשר היא שהשעה לה והשיב הכיס
 שוב?" השעה מה, אדוני, סליחה: "ושאלה האשה שוב ניגשה
 עשר השעה: "והשיב בו התבונן, הכיס מן שעונו את הרב הוציא
 לה יענה האם: ורבת א שאל התלמיד זה בשלב". דקות וחמש

 באותה שמדובר לך ומניין: "הרבהשיבו  ?דקות חמש כל
 ..."?אשה

 

 לא והיא' ה פי את עוברים אתם זה למה"
 (מא, טו" )תצלח

 זמן שיש", והיא" דייק: )אות מו(" הצדיק צדקת"ב צדוק' ר כתב
  ...משיח עקבי שהוא, זה זמננו והוא, שיצליח אחר
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