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 אתכם והצלתי מצרים סבלת מתחת אתכם והוצאתי ה' אני ישראל לבני אמרלכן

 והייתי לעם לי אתכם ולקחתי :גדלים ובשפטים נטויה בזרוע אתכם וגאלתי מעבדתם
 (ו, ו ז) לאלקים וגו' לכם

 יוחנן רבי כוסות לארבעה מניין) "ב, סח דף - א"ה י"פ פסחים( ירושלמי בתלמוד
' וגו אתכם והוצאתי' ה אני ישראל לבני אמור לכן גאולות ארבע כנגד בנייה' ר בשם

 ".ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי וגומר לעם לי אתכם ולקחתי
 ?אלו לשונות כנגד כוסות הארבע של העניין מה

 י"עפ כתב') דוד ראש' בספרו א"החיד הרב מביא זה וכעין" (דוד פרדס" בספר
 כדכ' בפר' שמות ספר, שנה ל"ת במצרים להשתעבד צריכים ישראל שהיו  ל"חז דברי

 מאות וארבע שנה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני (יב, מ) "ומושב שמות
 משנולדה רק התחיל השעבוד קושי שכן, שנים ו"פ רק נשתעבדו שנה" ולמעשה

 ושלושים מאות ארבע והנה), רמא רמז יד פרק שמות שמעוני ילקוט ראה( מרים
 אנו זה כנגד. שנים ו"פ, חמישית רק עבדו ישראל ובני, ו"פ פעמים' ה כמנין עולה

 ס"שכו, במצרים נשתעבדנו שלא שנים ו"פ כנגד מכוון כוס שכל, כוסות ארבע שותים
 .ו"פ בגימטרי'
 אליהו של כוס" וקרוי, אותו שותים ואין, חמישי כוס אף ליתן נוהגים אנו אמנם

 ?בו יש טעם ומה". הנביא
 אל אברהם אל לבאר, בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן עה"פ "וארא אפשר

 בפנים ועיין, י"רש פירוש (עיין. להם" נודעתי לא' ה ושמי' וכו יעקב ואל יצחק
 להצמיח לאדם לטוב והכל הרע, תצא לא מאתו בוודאי כי, לפרש ד"ע ולפי. במדרש)
 ושמחה באהבה הכל מקבל, הוא כן כי האדם יודע ואם. עונותיו למעט כדי או, ישועה

, ה"הקב של מדותיו על מתרעם לפעמים זה מכל יודע כשאין כ"משא, הוא לטוב כי
 לא מ"מ, להם לטוב הוא כי ידעו ולא, היו שברע הגם כי, עשו כן לא האבות אבל

 י"רש כפירוש', וכו אברהם אל וארא והיינו. עמהם עשה אשר' ה מעשה עלהתרעמו
 לא' ה ושמי', וכו לקבור מקום לאברהם היה שהיו לאבות תלאות רבות דלא והמדרש
 לא אני אבל', מה וטוב רחמים הכל ובאמת רחמים הוא' ה כי דהיינו, להם נודעתי
 ככה". להם הודעתי

 אין ולכן, נשתעבדו שכן שנים ו"הפ על מרמז הרי החמישי עפי"ז, אפ"ל שהכוס 
 שכל אמו מאמינם אמנם, מר כדבר הגלות לנו נראה שכעת כיוון, אותו שותים
שרק לעתיד . ממנו שותים איננו כעת אבל זה כוס ממלאים לכן, לטובה הכל הגלויות

 יתגלה הטוב שבכך.
הידוע  הסיפור בהקדם לבאר אפשר אליהו הנביא של שמו על שנקראוהטעם

 ): ב פרק( "מהישועה יפה" בספרו גאון ניסים רב שכתבו כפי, ל"מחז
 פגשו והנה. ל"ז אליהו את לו שיגלה', ה את וביקש ומתפלל צם היה יהושע רבי"
 ללכת אתאווה: לו אמר]? אלי[ עניין לך יש האם], אליהו[ לו אמר. בדרך אחת פעם
 לשאת תוכל לא אתה: אליהו לו אמר. בעולם שתעשה הנפלאות את לראות כדי עמך
 אמר. מעשה אותו שחייב מהו להודיעך כדי אתך לטרוח ונצטרך, שתראה מעשי את
 מה לחזות תאוותי אולם, בשאלות עליך אכביד ולא ביותר עליך אטריח לא! רבי: לו

 ייפרד מיד מעשיו סבות את לדעת שכשירצה] אליהו[ אתו התנה. לא ותו - תעשה
 :אליהו של התמוהים מעשיו. ממנו

 לפרה פרט, כלום לו שאין עני אדם אל ערב לעת שהגיעו עד] אליהו[ אתו הלך
 אותם קיבל השנים את העני ומשראה. אשתו עם יושב והאיש - בביתו העומדת אחת
 כיבד והוא, השנים ושתו אכלו. שנמצא האוכל את להם והגיש, יפות פנים בסבר
. שניהם והלכו, הפרה את הרג, ל"ז אליהו קם הבוקר וכשבא. יכולתו לפי אותם

 שתמות כדי אלא כבדנו לא זה עני?! תגמול אין, בנפשו ואמר יהושע' ר השתומם
 שאפרד תרצה האם? תשתוק דבר שכשתראה, אתך התניתי לא האם, לו אמר?! פרתו
 . יהושע שתק? ממך

 ולא אליהם שעה לא זה. עשיר אדם אצל התארחו ובערב, היום כל שניהם הלכו
 ובקש ל"ז אליהו עמד בבוקר וכשהשכימו. לנפול שנטה, קיר לו והיה; דבר האכילם

 על יהושע' ר של תמהונו גדל. שניהם הלכו מכן לאחר. הקיר] נבנה[ ונסמך' האת
 . מלשאול ונמנע, זאת

 זהב של כסאות שם מצאו. כנסת בית אל נכנסו. הלילה עד היום כל שניהם הלכו
? הלילה אלה עניים אנשים יכבד מי, האנשים אמרו. כסאו על יושב אדם וכל וכסף
 השנים ישנו. אליהם שעו ולא, ומלח לחם מזונם - אלה אנשים, מהם אחד אמר

 כל והלכו מהם פנו! ראשים כולכם' ה ישים, אליהו להם אמר וכשהשכימו, במקום
הקבילוהשניםאתוכשראו. מסכנים, ענייםאנשיםאצלהתארחו. הלילהעדהיום
 ושתו אכלו; רבים מאכלים להם והגישו יכולתם לפי כיבדום, יפות פנים בסבר אותם
 אחד ראש' ה עליכם ישים, אליהו להם אמר בבקר וכשהשכימו. בטוב ולנו שניהם
 ואפרד - זה מצערי נחמני, אדוני, לו אמר. כך על להתאפק יהושע' ר יכול ולא! בלבד
 . ממעשיך שחזיתי את לשאת ביכולתי אין, ממך

 למות צריכה היתה אשתו הרי, פרתו שמתה זה לעני שנוגע מה, אליהו לו אמר
 שבניתי זה, לאיש שנוגע ומה, תמורתה הפרה שתמות' ה מאת וביקשתי, היום באותו

 ראוי היה לא והוא, גדול אוצר בו מוצא היה, היסודות שיתגלו עד הנחתיו לו, קירו את

 שהתפללתי והאנשים. לעולם יבנה ולא רב זמן לאחר יפול והוא בניתיו לכן. לכך
 ואלה. ייחרב מרובים שראשיו שמקום מפני; לרעתם זה, ראשים כולם שיהיו עליהם

, עתה, לו אמר כן אחר', וכו, יצליחו אחד ראש להם שיהיה, עליהם שהתפללתי
 על תתפלא אל, ועושר בהצלחה רשע ראית אם, לך שיועיל דבר על אצווך כשנפרד

 בזה הרי - בנסיונות מתנסה או במצוקה צדיק ראית אם וכן) א, יא. (לרעתו וזה - כך
 אותו הניח כן אחרי. זה על הלב מספקות המנע לכן. מזו גדולה] צרה[ ממנו תוסר
 ."והלך

חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת כהיפך 
וי הכוס החמישי: "כוסו של הטוב ובבא הזמן מתבררים כתכלית הטוב, אשר על כן קר

, שכוס זה כבר מזוג, אבל אין שותים אותו כי עדיין לא ראינו את הטוב בנגלה, אליהו"
ס של אליהו כי אנו יודעים ומאמינים כי בקרוב נראה גם בכך את אמנם קוראים לו כו

 ישועת ה'.
 (ציוני תורה)

-ו, טו( לוי בני שמות ואלה', וגו שמעון ובני' וגו ראובן בני אבותם בית ראשי אלה
 )טז

 שאמר ממה יותר לוי אצל 'שמות' תיבת אמר למה ,קשה" :הקדוש ה"השלכתב 
 ורצה זה דבר ידע ולוי. בגלות היו לא לוי שבט כי הוא הענין. ושמעון בראובן

 שם דהיינו, הגלות שם על לבניו שמות קרא, עשה מה, הצבור בצרת להשתתף
 ושם, 'קהות' ניהםיש שם על 'קהת' ושם, להם לא בארץ הם 'גרים' כי שם על 'גרשון'
 ילמוד ומכאן. לוי בני שמות ואלה שאמר זהו, חייהם את 'וימררו' שם על 'מררי'

 ".לו מגעת הצרה שאין פ"אע הציבור בצער להשתתף האדם
 )ה הק' דרך חיים תוכחת מוסר"של(

 )ו, יב( ואני ערל שפתים. בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעההן 
' תהיה כפי מזולל יקר תוציא אם' הכתוב מן דרשו) א"ע ה"פ מ"ב( ל"חז דרשו הנה

 עם לישראל מדה כנגד מדה דוקא שזה נראה אבל. מקיים ה"והקב גוזר צדיק כי
 תורה דעת נגד דעתם ומבטלים, התורה חכמי של למשמעתם סרים שהם, קדוש

 כל מישראל לבטל להצדיקים כח גם יש לכן, יעשו מפיהם היוצא וככל, הקדושה
 אינם ישראל בני ו"ח אם אבל. בשמים גם פיהם לאמרי ושומעים, ורעות קשות גזירות

 כפי' של הכח להם ואין, להם שומעין אין בשמים גם אז, הצדיקים לציווי מאזינים
 '.תהיה

 סרים אינם ישראל בני ואם" אלי שמעו לא ישראל בני הן: "ה"משרע שאמר וזה
 ערל ואני" מעליהם הגזירות לבטל אוכל שאיך" פרעה ישמעני ואיך" למשמעתי

 גוזר צדיק דרך על פי במאמר לפעול' תהיה כפי' של הכח לי אין שאז" שפתים
 .והבן. מקיים ה"והקב

 )פע חייםש(
 (ז, יד) העם לשלח מאן פרעה לב כבד משה אל ה' ויאמר
 בא אחת פעם. המכס לגבות החמור שמינה שבחיות למלך משל חכמים אמרו

 אמר לו. המכס להם ושאל החמור בא. בעיר עמו והשועל והזאב המלך שהוא הארי
 ואתה עמו, ונחנו עמנו, בא שהמלך יודע אינך החיות! מכל לך יש עזות כמה השועל:
למלך  החמור ובקש בא ישלם מס! עצמו גם אפי' המלך החמור, ל"א מכס?! לנו שואל
 וראה איבריו השועל סדר. איבריו לו לסדר וצוהו לשועל, ונתנו וטרפו, המלך בא. מס
 אמר. לבו איה לשועל אמר לבו, ראה ולא איבריו וראה הארי וכשבא. ואכלו יפה הלב

 . למלך"?.. מכס שואל היה לב לו היה אם "וכי השועל
 שוטה ה:"הקב אמר. ה"הקב לו שעשה מה כל שכח. ושכחן נבזה הרשע פרעה כך

                                                ."פרעה לב - כבד" :דכתיב והיינו כבד נעשה לבו. לב לו אין זה
 (בעלי התוספות עה"ת)

 (ח, ח) :לפרעה שם אשר הצפרדעים דבר על ה' אל משה ויצעק
  .)ו"כ בפסוק( "ויעתר" כתיב ערובמכת באבל ויצעק, "צפרדע כתיב במכת 
 של "תפלה) יד, א( דבגמ' סוכה כתב] ויצעק ה"ד וארא משה תורת[ סופר בחתם

 נהפך לא ובצפרדע, כן" תפלה אף התבואה מהפך עתר מה כעתר, נמשל צדיקים
לגמרי לכן כתיב  הלכו בערוב אבל, ויצעק כתיב לכן הארץ, ותבאש מתו דהא לרחמים

 שם ויעתר.
 צריך והמתפלל, קול השמיעו דהצפרדעים אמר ל"ז ברודא אברהם רבי והגאון
וזהו ויצעק משה "על דבר" הצפרדעים, מחמת  .לצעוק הוצרך לאזניו קולו להשמיע

 לב הכבדת טעם זה לפי אמר ל"ז חריף ליב' ר והגאון דיבור וצעקת הצפרדעים...
] הריה"ד[י"ופרש, אמנהמקטניהואבתפלהקולוהמשמיע.) ד"ב(דבברכות, פרעה
 בלחש. שומע' ה אין כאלו

 (ע"פ פרדס יוסף)
 (ט, יב) משה אל ה' דבר כאשר אליהם שמע ולא פרעה לב את ה' ויחזק

 אין והרי פרעה לב חיזק ה"דהקב הא להבין יש הלוי" הקשה: לכאורה בספר "בית
 לבו חזק ת"השי כי אחרי פרעה חטא ומה) א ג ז"ע( בריותיו עם בטרוניא בא ה"הקב
 . בזה רבים נתקשו וכבר. ישלח לבל

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 המכה ורק, לשלחם לבל חפץ היה רצונו בעצם דפרעה בזה ומתרץ: והנכון
 המפורסם וכמאמר, ממש בו אין בהכרח דנעשה ומה, רצונו נגד לעשות הכריחתו
 ירצה שלא בלבו שנתן ולא, לבו את' ה חיזק ה"ומש, יגונה ולא ישובחלא ההכרח
 רצונו על כמקדם ונשאר המכה יראת ממנו שיסור כדי עד לבו חיזק רק, לשלח
 המכה הכרח י"ע משלח היה אם גם דהרי, עצמו מדעת לשלח רצה לא ושוב העצמי

, לשלח אתה מאן אם כי) י שמות( כ"שאה וזהו. למאומה נחשב ולא אנוס רק אינו
 זמן כל מעליך המכות להסיר לך יועיל לא המכה של הכרח י"ע שתשלח שמה פירוש
 .לשלח העצמי ברצונך תרצה שלא

ובהקשר לזה, ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם, על מה מסתמכים כשנותנים שוחד 
לגוי? וענה שהטעם שאסור ליקח שוחד הוא, כיוון שצריך להיות "משפט צדק", 
והשוחד מטה את הדין, אבל אצל גוי, כיוון שבאים לפניו יהודי וגוי למשפט, הרי 

, כשהיהודי נותן לו שוחד הרי הוא מתקן את מטבעו נוטה יותר לטובת הגוי, לכן
 ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' הצדדים...

 לפעמים יד): "אך תשובה ו"ח חלק סופר חתם ת"ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו
 וידוע מודה שכנגדו פעמים ורוב לפעמים ועוד, עמו שהדין בעצמו יודע הישראל
 והשופט, הלוה מיד חובו להוציא וקשה גוביינא שמחוסר אלא, לו שחייבומבורר
 שלא בזה מצוה שעשה וסובר, דתו בעל שהוא הארמאי על ומרחם ומתעצל מתרשל
 להשופט שוחד ליתן מותר בזה, עמו שהדין פ"אע ישראל עבור הארמאי לנגוש
 מצוה אדרבה, עור לפני על עובר הישראל דאין מיבעיא ולא, צדק משפט לעשות
' ז על עובר והיה ישראל של משפטו מטה השופט היה שלו שוחד דלולי, קעביד
 .מזה" עיי"ש ניצול ועכשיו, שלו מצות

וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי טבעו, 
שהרי מחמת המכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע, וע"י ה"ויחזק לבו" תהיה לו 

 .בחירה שווה לב' הצדדים
 מפרשים)( 

 (ט, לד)ועבדיו  הוא לבו ויכבד לחטא ויסף והקלת והברד המטר חדל כי פרעה וירא
ל"ויכבד לבו", ויש מפשטות הכתוב משמע שזה שהפסיק הברד זה עצמו גרם 

 להבין מה גרם לו זאת.
מבאר בספר "בכורי ישראל", שהנה במכת ברד היו ג' דברים: מטר, קולות וברד. 

 קולות מהיות ורב ה' אל פרעה רצה שיפסיקו רק הקולות והברד כמו שאמר: "העתירו
לעמוד" (ט, כח), אבל הגשם היה ברכה  תוסיפון ולא אתכם ואשלחה וברד אלקים

 העיר את כצאתי משה אליו למצרים. ואכן משה נענה לבקשתו והבטיח לו: "ויאמר
הארץ (ט,  לה' כי תדע למען עוד יהיה לא והברד יחדלון הקולות ה' אלכפי את אפרש

 כט).
 העיר את פרעה מעם משה אמנם, למעשה נפסקו כל ג' הדברים כדכתיב: "ויצא

(ט, לג). כיוון שכך, אמר  ארצה נתך לא ומטר והברד הקולות ויחדלוה' אל כפיו ויפרש
פרעה, זה וודאי לא מכח משה רבינו שהוא הרי הבטיח שייעצרו רק הברד והקולות, 

 לבו ויכבד לחטא "ויסף " לכןוהקולות והברד המטר חדל כי פרעה וזהו אומרו: "וירא
ועבדיו". ובזה מובן מה שמצינו בתחילת פרשת בא שהקב"ה אמר למשה  הוא
 לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה ה' אל ות דברים "ויאמראריכ
בקרבו" וגו', שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך  אלה אתתי שתי למען עבדיו

שכביכול לא נתקיימה הבטחתו, כי כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לב פרעה 
 .וכו'

 (עפ"י בכורי ישראל)

 מאוצרות המגידים  
 וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד את לבו, ולא שלח את העם

 (ט', ז')
 תירוץ...קושיא שהיא 

היתה מפני ש"ממקנה  -הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה" 
ישראל לא מת עד אחד". וכל הרואה תמה, וכי זו סיבה להכבדת לבו של פרעה? התינח 

זו היא סיבה מובנת להכבדת לבו, או כשעשו  -במכת צפרדע, שראה כי היתה הרווחה 
"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה גם זה מובן, אך ש -החרטומים בלהטיהם 

 להכבדת הלב שלא לשלח את בני ישראל? זה ממש אינו מובן.
"ויעש ה' את הדבר הזה עוד צריכים להבין, דהנה התורה מספרת (פסוקים ו', ז): 

ממחרת, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא 
, הרי ששינתה התורה אחד, ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם" מת ממקנה ישראל עד

, "אחד"כתבה התורה שלא מת ממקנה ישראל  -לשונה, שבתחילה, בסיפור עצם המכה 
ואילו בסיפור השמועה ששמע פרעה משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד 

 אחד", ומה טעם השינוי?
כבדת לב פרעה, ופה נעוץ יסוד מוסרי אכל לכשנתבונן נמצא, שכאן חבוי הטעם לה

 נפלא.
שימות מקנה מצרים,  -הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר. האחד 

שמקנה בנ"י לא ימות. וחז"ל מוסיפים במדרש (שמ"ר י"א, ד') לדרוש מהמילים -והשני 
 תה".לא מ -אפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי  -"עד אחד", "מהו עד אחד? 

ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה, דוקא 
הוי אומר  -בפסוק בו התורה מתארת מה ראה והבין פרעה, ולא בתיאור עצם המכה? 

 שזהו הטעם ל"ויכבד לב פרעה"!
שאם תשאל, באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר, שהמיטה אסון על 

 -תם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת נוקבת שכזו? אלהי מצרים, על כלכל
", וכפי עד אחדהתשובה נעוצה בפסוק זה: "וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל 

 לא מתה. -שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי 
 ה על הקב"ה...-י-ש-ו-כי לפרעה היתה ק

בהמה שחציה של מצרי לא מתה? כך סובב  אם דבר ה' אמת ולא יחטיא, איך אותה
פרעה עם האצבע, ועשה "פשעטל", ומצא לו "פירכא" על כל מכת דבר... שהנה סוף סוף 

 ויכבד לב פרעה... -מצא הוא חצי בהמה של מצרי שלא מתה... ומיד 
 מאזניים של רשע...

בהמות והנה, אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא, ובאמת אותן 
יש כאן סיבה  -שחציין של מצרי היו צריכות למות לפי דברי משה, ומפני שלא מתו 

להכבדת לבו כי לא נתקיימו דברי משה, עדיין כלום יש לו תירוץ על כל הבהמות שכן 

כלום מליוני  -מתו?! אף אם "בהמות שותפים" אלו הן קושיא על האמת והאמונה 
 ת קושיא על הכפירה?!הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוו

היכן מצא לו פרעה מאזניים שכאלו, המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני הראיות 
 הניצחות ההפוכות?

ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום, לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי אלו 
תמיהות, ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה, רח"ל: למה? מדוע? וכו' וכו', ואנו 

 אינם שואלים על הכפירה...?! -אלים: למה אותם אלו ששואלים על האמונה שו
נכון שאינם מבינים כמה דברים, אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר תירצו? הם 

ממצרים וקרע  כבר תירצו את השאלת: "מי ברא אלה"? הם תירצו את הקושיא מי הוצאינו
לנו את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני? הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי 

 שנים, חרף כל הרדיפות והרציחות בכל פינה בעולם?
וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על השאלות 

השאלות הקשות דוקא מופנות על מדוע לא ישארו לכה"פ בספק? ובפרט שרוב  -באמונה 
איננו משיגים  -הכפירה... (הבה ונחשוב: את התורה, שהקב"ה נתן לנו בשביל שנבין אותה 

בשכלנו הדל. ואת הבריאה, שלא ניתנה כלל להבנתנו, ואנו רק מתארחים בה לשבעים 
 ת באמונה...?!)-ו-ל-א-בה אנו כבר רוצים להשיג הכל, עד שיש לנו ש -שנה 

יתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות", גם הם חשים בסתר לבם שכל ואגב, נ
השאלות שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות", ומסתמא הרעק"א היה מצליח ליישב 

 -מתוך התבוננות, אלא מהבטן  -אותן... אלא שבדרך כלל השאלות אינן באות מהראש 
 מ"בטן רשעים תחסר" החושקת בעוה"ז...

 תשובה לפרעה הרשע...
הנה ננסה אנו  -ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה 

 הקטנים לענות לפרעה על "שאלתו"...
שימות מקנה מצרים,  -הנה נתבאר לעיל, שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות, האחת 

שמקנה ישראל לא ימות. ומעתה בבהמה משותפת, תמיד תהיה סתירה לאחת  -והשניה 
הרי מת ממקנה ישראל, והקב"ה אמר שממקנה  -ות. אם תמות הבהמה משתי הגזיר

הרי חציה של המצרי נשאר חי, והרי זו סתירה  -ישראל לא ימות אחד. ואם לא תמות 
 לגזירה שכל מקנה מצרים ימות.

ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא, כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול במקרה 
איזו גזירה להעדיף, אם להעדיף את הצלת בהמת ישראל עם  כזה. ונמצא שכל הספק הוא

או את איבוד שתיהן, והעדיף הקב"ה להציל את חציו של היהודי  -הצלת בהמת המצרי 
מאשר לעשות בהיפוך, וא"כ מה הקושיא? הרי כל  -על אף קיומו המוכרח של החצי השני 

כבד לב  -רונים... צד שהיה נבחר היה משאיר לפרעה מקום לטענה... אך לפרעה פת
 פרעה...!!

אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן, אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף, וכל 
אע"פ  -הראיות השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא, אלא ימצא דחיה כל שהיא 

 שאינה אלא דחיה בקש...
ותיר אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם: שלא להפסיד את ממון ישראל, ושלא לה

ע"י שהקב"ה היה גורם  -מבהמת מצרים, ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות 
שעוד לפני מכת דבר כל השותפויות של בני ישראל עם מצרים יתפרדו. אך כאן התעלל 

 כדי ש"יחזק לבו"!!! -הקב"ה בפרעה, והניח לו מקום שתהיה לו "קושיה" 
 לפתח חטאת רובץ

לב האדם  -זצ"ל: "לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד', ז')  וכך אמר הרבי, ר' ליב חסמן
 -ל" -ה", ו"השמים מספרים כבוד א-מלא וגדוש באמונה ויראה, שהרי "מבשרי אחזה אלו

 כל הבריאה זועקת אמונה, ואת כל האמת והאמונה הלזו מכיל לב האדם.
ם אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם, והוא שהלב אטום מכל צדדיו!! כי א

"חטאת  -"לפתח" הזה  -נפער סדק קל בלבו של האדם, ואפילו פתח כחודו של מחט, מיד 
רובץ", היצה"ר תיכף נדחף שם ומצליח להחליש באחת את כל מצבור האמונה האדיר 

 שבקירות הלב פנימה!!!
ולו הקטן  -הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים, אשר די בחור 

פכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של אדם, כי כנגד כל בכדי שיש -ביותר 
וכבר "לפתח  -די בליצנות אחת, בקושיא אחת, ברפיון ידים אחד  -האמת הגדולה שבלב 

 תוקף האמת וחוסנה פג והולך לו. -חטאת רובץ" 
 כך היא מידת הלב באמונה, כך היא במידות, ובכל דבר!!

 גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב.וזכורני שפעם ביקרתי אצל 
הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטערע ארעמאן), כי אמנם 
כסף לא היה חסר לו, אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי... שאין לו כל יכולת 

נו בעה"ב להתרומם משכיבתו זו, ואין לו כל שליטה על ממונו, ואפילו על פרוטה אחת אי
 להוציא מתחת ידו... וכי הלזה "גביר" יקרא?!... והלא עני מר הוא...

עכ"פ אותו "עני מר" שרובץ על דינרים רבים תחתיו, התבקש על ידי לתרום לענין 
נכבד, והוא אכן אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה, אלא שבסופו של דבר 

ולא נתן  -ל פרוטה אחת מכל ממונו הרב קמץ את לבו, שהרי אין הוא שולט אפילו ע
 מאומה.

 ת על הרבנים בענינים שונים...-ו-נ-ע-ומדוע לא נתן? משום שהיו לו ט
למה עושים כך, ולמה לא עושים כך, וכו' וכו'. נו... וכי משום כך סרה הסיבה לתרום 

איזה לא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד"... ולמה? כי מצא  -לאותה מצוה המדוברת? 
 א...-י-ש-ו-ק

 לפתח חטאת רובץ! -הוי 
 אינט""הקושייתו של 

עוד זכורני מימי צעירותו, מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל, מעשה 
שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו, והיה לשיחת היום, וממנו נלמד עוד מהו כוחן 

תיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו של תהפוכות ללב האדם, ואנה יכול הוא לבוא ע"י "קושיו
 ותאוותיו...

בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון". הללו התארגנו והוציאו איזה 
 כתב עת, בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות.

קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה שערה, עד 
שהיה העלון צריך להיות מופץ, הקדימו הבחורים שפעם אחת הגו רעיון: באחת הפעמים 

בשעת לילה מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך החלונות של בית הדפוס, רוקנו מתוכו את 
כל החומר המודפס, והוליכוהו אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה, ישיבת ראדין 

 שם בעזרת כמה גזרי עצים הבעירו את כל העלונים... -
ונם הטוב וכשרונם המבורך, לא זכרו הבחורים את הכלל הבסיסי אלא שעם כל רצ

שלא להשאיר עקבות... ולפיכך למחרת, כאשר ראו אותם "פועלי ציון" את אשר חולל 



 

 ג 

הישיבע בוחרים... ומשפתחו את התנור מצאו  -כבודם, רצו בזריזות אל הכתובת החשודה 
 שיריים... אכן נודע הדבר...

צעדיהם, ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול החפץ  תיכף ומיד החישו הפרחחים
 חיים זצוק"ל.

והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים, איזה חצוף אחד פתח ראשון את פיו 
מיד נכנסה בו רוח  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח, ובו ברגע 

ת, הרחיק לכת עד שפת הים, שם שטות והשתגע לפתע לעיני כל, ובשגעונו יצא אל הבי
 עלה אל אוניה כלשהיא, והטביע עצמו למוות, ותהום כל העיר.

המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ואילו 
בכתב העת של הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים היה נקרא אינט 

שאלו שאלה על החפץ חיים...  -דיש "כלב נובח") בחיריק תחת האלף... ומשמעותו באי
 הבה ונשמע את הקושיא של "האינט":

הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח מעורר על 
הצורך באהבת איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את האיש שישתגע וימות? 

 שאלת תם... ממש כשאלתו של אחאב...
הח"ח קילל את האיש, ומחמתו  -ודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו הרי מ

השתגע ומת, והיאך עשה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם שהקב"ה שמע את דבריו, 
וקיימם, ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים. וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה, 

ך מדפיסים כזו שאלה ברצינות ועל מעשה כזה, בו קיבל הסכמה פרטית מהשמים? אי
 תהומית, ומפיצים אותה בכל מקום ללא כל בושה עצמית? איך?

כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", שיטה 
אחאב  -ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה... ומי הם? 

 ופרעה...
נוגע לעניננו היה, שהח"ח שמע את שאלתם, וענה להם סופו של מעשה שכבר אינו 

תשובה, ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאברך אחד לכתוב מילה במילה, והוא ז"ל חתם 
 מלמטה, וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל בארץ ובגולה:

זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף  -"מה שהם אומרים שקללתי אותו 
זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען ישמעו  -המעשה שהשתגע, ואח"כ נאבד מן העולם 

ויראו, שעם ישיבע בוחרים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, וכמה הילכתא 
                                                                                                    גבירתא איכא למילף מיניה.

 (לב שלום)
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בפולין מבוכה רבה. לבני הישיבות, ברוך השם, לא נגעה, אבל  אני זוכר, בשעתו, היתה
בין הסוחרים שררה עצבנות רבה: כנופיה החדירה לשווקים המוני שטרות מזויפים של 
מאה זלוטי. אלמונים רכשו סחורות ברבבות זלוטים ושלמו במזומנים, בשטרות 

לא נפגעו. מעטים  מרשרשים. המוני סוחרים תמימים נפלו בפח. בני הישיבות, כאמור,
מהם ראו שטר של מאה זלוטי, גם עשרה זלוטי היו הון רב עבורנו. אבל המסחר הגדול 
ספג מכה אנושה, והחשדנות היתה רבה. לא אחת הוזעקה המשטרה לעצור קונה תמים 
ששלף חפיסת שטרות מקוריים, לא אחת נעצר סוחר אומלל שבא לבנק להפקיד את 

-רה גייסה את כל מודיעיה, הבולשת נכנסה לפעולה. פדיונו והתברר שנעשק. המשט
ההצפה אימה על הכלכלה. חברו פיסת מידע לרעותה, ועלו על עקבות החבורה. חשפו 
את בית הדפוס, החרימו את הגלופות, ואסרו את הזייפנים, העמידום למשפט. הסוחרים 

ר יום!" נזקים נשמו לרווחה, וסננו במשטמה: "הלואי וידונו למאסר עולם ולא יראו או
 רבים גרמו, וצלקות רבות הותירו.

עורך דין ממולח נשכר ליצגם. כסף, הרי לא חסר להם. התובע תאר בציוריות את 
העוול והעושק. איך סוחרים תמימים נפלו בפח, וכשבאו עם הפדיון לבנק הודיעום 

איזה שהכסף נטול ערך, שוה לצור על פי צלוחיתם. איזה מפח נפש, איזה שברון לב, 
הפסד! בהמשך, הבטיח, יעלה כמה סוחרים לדוכן העדים. כאלו שנאלצו לפשוט רגל 
בעקבות מעללי הכנופיה, שהפסידו כל רכושם שמכרו סחורה משובחת תמורת פיסות ניר 

 חסרות ערך!
 קם הסנגור, ושאל: "מי אמר שהשטרות מזויפים? אולי היו אלו שטרות מקוריים?!"

 ורת: "מה פרוש, הבנק קבע!"השאלה עוררה תרעומת וביק
 והוא בשלו: "לפי מה קבע הבנק, אולי טעה?"

"למזלנו", הסביר התובע, "הזיוף לא היה מושלם. היה עיוות בדיוקנו של קאזימיר, 
וחסרו כמה קוים עדינים בכנפי הנשר הפולני בפינה השמאלית העליונה. סקירה חדת עין, 

 חשפה את הזיוף מיד!"
 ים אלו, היה הזיוף מוצלח?!" חקר הסנגור."מלבד שינויים זעיר

ואר לקוחותיו, זה והתובע קד בלעג. אם הסנגור מבקש להדק את טבעת החנק על צ
ענינו: "אכן כן, עמל רב הושקע בו", החמיא. "הזיפנים השיגו ניר זהה, וצבעים תואמים, 

 ושקדו על הגלופות באמנות רבה. אבל, מה לעשות, לשלמות לא הגיעו!"
לך מדוע", הפתיע הסנגור. "משום שהם אנשים ישרים, ולא רצו לרמות. לכן  "אומר

לא חיקו בשלמות, כדי לאפשר לזהות. ואם הסוחרים לא עיינו ולא חשפו, ענינם הוא. הם 
האשמים באסונם! החוק אוסר לזיף זיוף מושלם, מוליך שולל. הם לא עברו אפוא על 

 החוק, ואני דורש מבית המשפט לשחררם!"
 זו סערה פרצה באולם בית הדין!אי

 איזו חוצפה, איזו עזות פנים!
 -ומדוע? 

כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צדיקים ותמידים. היתה זו חבורת זיפנים שבקשו 
לעשות הון בתרמית, וחתרו ליצור זיוף מושלם. כמה מאמצים השקיעו במציאת גליונות 

יטת הגלופות. ניסו בכל כוחם ליצור הניר המתאימים, במציאת הצבעים התואמים, בחר
 -זיוף מושלם 

 וכשלו, לאסונם!
 -מעשה שהיה הוא 
 ומכאן, לפרשתנו.

"כי ידבר אלכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת" (שמות ז, ט), יבקש הוכחה שהם באים 
בשם בורא עולם, "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לתנין" (שם). 

ה צחק ולעג, קרא לחכמים ולמכשפים ועשו כן, "וישליכו איש מטהו וההמשך, ידוע: פרע
 ויהיו לתנינם". והסוף גם הוא ידוע: "ויבלע מטה אהרן את מטתם".

"כשראה פרעה כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו?! עכשו 
 הוא בולע אותו!"

 ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...

 -אומר לנו  ומה זה
אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה ומוסר" ח"ג מאמר מה): "בכל הבריאה, 
נראה לכאורה מהלך בכל דבר. וכמה בתי חכמה ובתי ספר נבנים, וכאילו אנו מבינים אותם 

 -ומוצאים אנו בה טעם 
נאבדות אכן המשכיל יבין כי ההבנה הולכת רק שלוש וארבע פסיעות, ואחר כך כבר 

ההבנות. וחכמי הרופאים, אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה, הודו כי לבסוף אינם 
 מבינים שום דרך ומהלך!"

זה מה שרצה הבורא יתברך להשמיענו באות הניתן לפרעה. שהנה, גם החכמים 
המצרים מתימרים לעשות כן. אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד הראשון. לכאורה 

כמשה וכאהרן, והם לועגים ומקניטים. אבל בהמשך מתגלה אפסותם, הינו הך, כמוהם 
 ובעל כרחם יודו וימליכו ויאמרו: "אצבע אלקים היא"!

 -ואני נזכר 
יום אחד באתי לפני הרב שך זצ"ל, והיתה דעתו בדוחה בדוחה עליו. אמר לי: "רבי 

 -יעקב, הסכת ושמע 
הפרופסור. באמת, נהג בכבוד. ופעם אמר: שהיתי בבית החולים, ונוצר קשר ביני ובין 

כבוד הרב, יש לי רספקט לדת. יחס של כבוד והערכה. אבל, יחד עם זאת, צריך שידע: 
 הדת מעכבת את התפתחות המדע!

תמהתי: מה הקשר בין השנים. השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. וכי חסרים 
 מדענים דגולים שומרי תורה ומצוות?!

ע מציג שאלות, והדת מציגה תשובות. ובכך, חוסמת היא את התפתחות אמר לי: המד
 -עפר לפיו  -המדע. כי כשיש תשובות אין שאלות. אבל אנחנו איננו מתיחסים לתשובות 

 ושואלים את השאלות, ומגיעים אל התשובות "האמתיות"!
 לא הבנתי: חידות לי דבריך. אולי תואיל לפרט?

 אה, לכך חיכה!
ים שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין בששה ימים. אבל המדע הנה, אתם יודע

 אומר: נניח שהעולם נוצר מאליו, כיצד נוצר אפוא? וחוקרים, ומגיעים לתשובה!
 באיזו תרועת נצחון אמר זאת, איך נצצו עיניו!

 אמרתי: כמה נפלא! אז אולי תשתף גם אותי בממצאיך, איך נוצר העולם מאליו?!
כך: בתחילה היה העולם מוצף במים טעוני חמרים כימיקליים.  אה, ובכך, זה היה

החוקרים משתמשים במושג "מרק כימיקאלים". ואז התחוללה סערת ברקים, וברק אחד 
שיפד כמה וכמה כימיקאלים בכח חשמלי עז ואיחד אותם, וכך נוצר, באקראי, התא החי 

 -הראשון. מכאן ואילך, זו רק שאלה של התפתחות 
חייכתי, והוא חש שלא בנוח. אמר: כמובן, זה רק 'על רגל אחת', יש בענין הבטתי בו ו

 -הזה ספרות שלמה 
אין לי ספק בכך. אמרתי: טוב, פרופסור. אתה מצפה שאשאל אותך מה אחוז 
ההסתברות שברק ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה סיכויי השרידות של התא. 

התאים וחלקו ביניהם תפקידים. ובכן, לא אביך  ואיך השתכפל והתחלק, ואיך התמזגו שני
אותך בכך. אבל תענה לי רק על שאלה אחת. הכל התחיל בסופת ברקים שהשתוללה על 

 -פני, איך קראת לזה, מרק כימיקלים 
 כן, אישר.

 ובכן, מי יצר את מרק הכימיקלים?!
 אה, הפטיר, זאת אין אנו שואלים!

 א גילעכטער, איזו בדיחה!
מודים בבריאה! בכדי שלא להודות בבריאה יש מאין בששת ימי אז גם אתם 

 -בראשית, החלטתם להרחיק מליארדי שנים, ולהתחיל באיזה 'מרק כימיקלים' דמיוני 
אבל ככלות הכל, מישהו יצר  -והיום הם מרחיקים עוד יותר, ומתחילים מאיזה מפץ גדול 

ככלות הכל, בעל כרחכם, תגיעו  אז -את החומרים, והכין את התנאים, וארגן את הארועים 
 לבורא, אז מדוע כל ההתפתלות, הודו בו מים, שבו ללמוד חומש!

 וזאת הורה הבורא יתברך באות המטה שנהפך לנחש.
מדוע בחר באות שגם החרטומים יכלו לעשותו, ורק לאחר מכן, כשהתנין הפך למטה 

 -ובלע את תניניהם, חפו פניהם והודו באזלת ידם 
מאז ומעולם, בורחים מהאמת ומתימרים להבין מסברתם, ומרחיקים  כי כך דרכם

                                  שלוש וארבע פסיעות, ודרכם נחסמת. ובעל כרחם מודים, והם כה נלעגים!
 )והגדת(
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פעם, עוד היה עם מי לדבר. אחד מראשי מפא"י [מפלגת פועלי ארץ ישראל], מפלגת 
השלטון באותם ימים, היה מעירי, קריניק. סבו היה שכנם של הורי. אני עוד זוכר אותו, 
יהודי נכבד, יודע ספר. המפא"י'ניק הזה אחז עצמו כמכר וידי, ונצלתי זאת. יהודים אוימו 

וך 'שלהם' לא תרכוש 'תנובה' את תוצרתם החקלאית, ולא שאם לא ישלחו בניהם לחינ
 ימצאו מקום עבודה. הייתי מתקשר אליו, והענין היה מסודר.

יום אחד פניתי, בקשתי להסדיר ענינו של יהודי שלא היה בעל 'פנקס אדום', איזו 
'שטיפה' קבלתי: הוא לא רוצה לשמוע, "מהיום דרכינו נפרדות", כאילו עד היום היתה 

נו משותפת. "לך ל'חזון איש' שלך". זה באמת מומלץ, שלכל אחד יהיה איזה 'חזון דרכ
 איש' פרטי כזה, משלו.

על מה יצא הקצף? ובכן, היה זה זמן קצר לאחר פגישת בן גוריון, ראש הממשלה 
הראשון, עם ה"חזון איש" זצ"ל. הממשלה חוקקה חוק גיוס חובה ושרות לאומי לבנות, 

פסקו שזה ב'יהרג ועל יעבור'. הארץ רעשה  -מו כל גדולי ישראל וע -וה"חזון איש" 
וגעשה, וראש הממשלה החליט להפגש עם ה"חזון איש". כשנוכח בנחרצותו, הוקפא 
ביצוע החוק. כשחזר בן גוריון מהפגישה, סיפר בהתפעלות על אישיותו של ה"חזון איש" 

 ועל פקחותו העצומה, אבל התרעם על משפט אחד ששמע מפיו.
ה"חזון איש" צטט באזניו הלכה מן הגמרא (סנהדרין לב ע"ב): שתי ספינות עוברות 
בנהר [במצר צר] ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובעות, בזה אחר זה, שתיהן 
עוברות [והשאלה למי מהן זכות קדימה]. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלה בית חורון 

ד] ופגעו זה בזה, אם יעלה שניהם, שניהם נופלים. בזה [מקום צר, שעוברים בו אחד אח
 -אחר זה, שניהם עולים 
 ה מפני טעונה.עונה, תדחה שאינה טעונטעונה ושאינה ט

 -אמר ה"חזון איש": "ספינתנו טעונה, ספינתכם ריקה 
 פנו את הדרך!"

ת, בן גוריון נדהם. לא נרגע. סיפר זאת כשחזר, וזה הרתיח את איש שיחי: "איזו עזו
ש"ס בבלי וירושלמי, מכילתא ותוספתא,  -איזו השמצה! טוענים אתם שספינתכם מלאה 

זוהר ומדרשים, תנאים ואמוראים וגאונים, ראשונים ואחרונים, בבקשה. אבל למה לומר 



 

ד 

 -שספינתנו ריקה 
 "ומה יש לכם, במחילה", העזתי לומר.

 -" יקובסוברדיצ'בסקי, וביאליק וטשרניח"אוהו, יל"ל ויל"ג, ומאפו 
 "נו, באמת".

 השתתק, נבוך.
אברהם יצחק ויעקב,  -להבדיל  -גם הוא הבין שלשים את ביאליק וטשרניחובסקי מול 

מול הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי ושושלתא דרבן גמליאל,  -משה ואהרן, דוד ושלמה 
רב האי גאון רב סעדיה גאון ו -רבי עקיבא וחבריו, רב ושמואל, אביי ורבא, רבינא ורב אשי 

מול ה"בית  -רש"י ורבנו תם, הרמב"ם והראב"ד, הרמב"ן והרשב"א, הריטב"א והר"ן  -
מול ה"קצות" וה"נתיבות", רבי עקיבא איגר  -יוסף" והרמ"א, הש"ך והט"ז וה"מגן אברהם" 

 והגאון, זה לא רציני. זה כאילו טען קברניט הספינה הריקה, שגם בספינתו כמה גרגרי חול.
"אבל אנו פתוחים לתרבות המערבית. והיא, הרי תודה, טעונה וגדושה: התעשת: 

 -סופרים, מחזאים, משוררים, הוגים" 
הייתי יכול לענות לו, שאם יתקלו במעלות בית חורון שתי עגלות, האחת טעונה אוצר 
המלך והשניה קש וגבבא, שלא להזכיר שהקש שורץ נחשים ועקרבים, אין ספר איזו 

 ה. אבל, כבר אמרתי: הייתי זקוק לו, לעשות טובה ליהודי.תדחה מפני רעות
 אמרתי לו: "הרי למדת ב'חדר'. תרשה לי להזכיר לך משהו".

 אמרתי, פעם עוד היה עם מי לדבר. היתה להם 'גרסא דינקותא'.
משה ואהרן באו אל פרעה, ודרשו לשלח את בני ישראל. אמר פרעה: "מי ה' אשר 

וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה, ב). היה עליהם  אשמע בקלו. לא ידעתי את ה'
להוכיח, שבאים הם בשם בורא העולם. "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר 
אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, ויהי 

לחכמים ולמכשפים, ט). עשו כן, ועוררו פרץ צחוק: "ויקרא גם פרעה -לתנין" (שמות ז, ח
 -ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן, וישליכו אי מטהו ויהיו לתנינים" 

 זה מה שישכנע אותם?! כל דרדק, שולית קוסמים, עושה זאת!
 "ויבלע מטה אהרן את מטתם".

 -זה, מה ששכנע! וכיצד 
 לתנינם", עלרש רבינו עובדיה ספורנו (שמות ז, יב): "וישליכו איש מטהו ויהיו יפ

מטה אהרן את מטתם", שיראו שהאל  עתבנית ותמונת תנינים, אבל לא בתנועתם. "ויבל
 לבדו הוא הנותן נשמה ורוח. ולא היה כח בחרטומיהם לתת תנועה בתנינים.

לא  -ומדוע בחר הקדוש ברוך הוא באות זה, כי רצה להעמידנו על החילוק וההבדל 
לא על התהום הפעורה בין השקפה ודת, לבין בין מעשיו למעשה החרטומים בלבד, א

היהדות, דת האמת. וכבר עמדו על כך הרמב"ם (באגרת תימן) וה"כוזרי" (מאמר ג אות ט), 
שבהשקפה ראשונה עלול אדם לטעות בין אדם חי לבובת שעוה. לכאורה, בחיצוניותם, 

זכוכית, הפנים  נראים כזהים. אך במבט שני, מיד רואים: השער פאה נכרית והעינים כדורי
טיחת שעוה והמילוי קש. ובאדם, מוח ולב, וראות וכליות, וכבד וטחול, לבלב ובני מעיים, 
בשר ודם, רקמות ועצמות, פנימיות חיה ופועמת. ועל הכל, נשמה בת שמים, חלק אלוק 

 ממעל!
ולעניננו, החרטומים השליכו איש מטהו והפכו דמויי תנינים. האם היו להם קרבים 

עים, והאם היתה בהם חיות ותנועה? פוחלצים היו, תניני דמה. ואילו תנין אהרן תנין ובני מ
 ממש היה, על כל איבריו וגידיו, חי ומתנועע, אוכל ובולע!

כך כל חכמתם ותרבותם. מה הדמיון לדבר אחד מדברי תורה, ולכל מצוותיה של 
 -תורה. כמה פנימיות יש בהם, כמה עומק והשכלה והבנה 

הקדוש באר ענינים העומדים ברומו של עולם בכונת המצוות, והזהיר  השל"ה
(בהקדמת ספרו) "שלא יעלה במחשבתכם שירדתי לעומק הענין, כי אינו אפילו כערך 
טיפה בערך הים הגדול. כי לסודות ההם אין סוף וקץ. אדם אם יחיה אלף שנים פעמים לא 

 שרשה!"יעלה ויגיע להבנת מצוה אחת עד עמקה ושרשה ושרש 
והעולה על כולם, כי מלבד העומק וההבנה והכונות, יש כאן "רוח חיים", "גדולה תורה 
שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא (אבות פ"ו מ"ז), ו"מרבה שהיא נותנת 
חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא" (אבות פ"ו מ"ז), ו"מרבה תורה מרבה חיים" (אבות 

תם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם" (דברים כט, ח), כאלו עשיתם פ"ב מ"ז). "ושמר
 -עצמכם (סנהדרין צט ע"ב), יצרתם אישיות חדשה, נעלה ומרוממת 

 ומה, האם יתכן להשוות בובת שעוה לאדם?
 האם לא צודק לומר, שהאדם 'מלא' ובובת השעוה 'ריקה'?!

 "טוב", ענה לי, "בוא לא נתוכח על עניני השקפה".
סוף סוף. אבל יש כאן יהודי שמאימים להשבית פרנסתו אם לא יוציא ילדיו  "נו,

 מחינוך חרדי!"
 "נסדר את זה", הפטיר, "אבל שתדע: לא יפה לדבר כך אל ראש הממשלה"...

 )והגדת(

 
 "ענה כסיל כאולתו"

יש גמרא, איך לומר תמוהה. מי חכם, ויבינה. משה ואהרן באם לפני פרעה ודורשים 
לשלח את ישראל. פרעה דוש מהם מופת. משליך אהרן את מטהו, והופך לתנין. משליכים 
החרטומים מטותיהם, והופכים לתנינים. תיקו. "ויבלע מטה אהרן את מטתם" (שמות ז, 

ניני דמה, בלי רוח חיים. והמטה של אהרן הפך לתנין יב). אה, על זה לא חשבו. הם יצרו ת

חי, רוחש ואוכל, תנין אמת, מעשה אלקינו ונפלאותיו. ונס בתוך נס, קודם שב והפל מטה, 
ואז בלע תניניהם (שבת צז ע"א). ונס שלישי, שלא העבה (שמות רבה ט, ז). מה אמרו 

 החרטומים, שזו אצבע אלקים? איפה!
[ראשי המכשפים של מצרים (רש"י)] למשה: תבן אתה "אמרו לו יוחנא וממרא 

מכניס לעפרים [שהוא מקום הרבה תבואה, אתה מביא לשם תבואה למכור, בתמיה. כך, 
ארץ מצרים שהיא מלאה כשפים, אתה בא לשם לעסוק בכשפים? (רש"י)] אמר להם: 

לך פתגם שגור הוא, למתא ירקא, ירקא שקול [לעיר שגדל שם ירק הרבה, הבא ירק ש
 למכור, לפי שמתקבצים שם הכל לקנות (רש"י)] (מנחות פה ע"א, ובמדרש שם).

 לא מובן.
מתי אמרו לו כן? אם כשהשליך מטהו, ודאי סברו שעשה כן בכשפים. אך מה היה לו 
לענות להם, מיד יראו שפעולת הבורא היא. ואם לאחר שנוכחו בכך, כשנותרו בלי מטות 

 -האלקים, איך העזו לומר דבר  כי "תניניהם" נבלעו בחטף במטה
 העזו גם העזו. ברש"י (שמות ז, כב) משמע שאמרו כן לאחר שמטותיהם נבלעו!

אבל משה, מה ענה להם! היה לו לומר שעיניהם הרואות שאין אלו כשפים, ושלוחי 
 הבורא הם! כתב רש"י (מנחות, שם): הם אמרו לו דברי לצנות, והוא השיב להם בענינם.

 !מישהו מבין?
מקובלנו מהסבא מקלם זצ"ל בבאור המאמר, שלפעמים אי אפשר לענות למתנצח 
בדברי הגיון. כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול, אתה אומר כך והוא אומר כך. עליך 

 לענות לו לשיטתו, כי שיבין עד כמה הוא נלעג!
 -ואספר, בענין זה 

ין נחוץ. הזמין מונית ומסר אחד מרבני רמת גן הוצרך להועץ במרן הרב שך זצ"ל בענ
את הכתובת. בדרך סיפר לנהג אל מי הוא נוסע: רב גדול. לא, לא מקובל, אבל גאון אדיר. 
לא, אינו מחלק סגולות. ברכות, כן, בודאי. הן פועלות? בלי ספק, הלא הגמרא אומרת 
 (בבא מציעא פה ע"א) שברכת מזכה הרבים כמוה כברכת הקדוש ברוך הוא! טוב, הגיעו,
והנהג הוציא כפה לבנה, מקופלת, מהתא לימינו, חבשה לראשו. הוא יכול להצטרף? 

 מבקש הוא ברכה לחולה. ודאי, יכנס ראשון. הרב ישאר אחריו, להועץ ובענינו.
התקבלו מאור פנים, והנהג רכן לנשק ידי הרב. ברגש עז, קרוב לדמעות, בקש ברכה 

 -שפחה. וכעת, אללי, חלתה לכלבתו החולה, נפשו קשורה בנפשה, אהובת המ
הרב התפלץ בשמעו, אבל הרב שך, ממש "זקן מלא רחמים", נטל את הסידור ודפדף 
ל"מי שברך לחולה": "יש לנו תפילה מיוחדת לחולים, שיבריאו בסיעתא דשמיא, אבל לנפי 

 -כן עלינו לדעת מה שם החולה" 
 "לסי", ענה בהתרגשות.

 הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו העבות: "ושם האמא?"
 "אה... לא יודע"...

 "חבל", נאנח הרב שך וסגר את הסדור, "אז אי אפשר לעשות 'מי שברך'"...
שבקשתו מופקעת, ואין עורים  -אם הלה הבין  -לא היתה זו התחמקות. כך הבהיר לו 

 "מי שברך" לכלבים...
ית כשפים, ילחרטומים: אתם מאשימים אותנו בעשוכך, על דרך זו, ענה משה רבינו 

 צנות גרידא...יאז נאמר שאתם צודקים. ואז, הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא ל
מסופר, שהרב לימד: "שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה 

 אומר אני מצאתיה וכולה שלי, יחלוקו" (בבא מציעא ב ע"א).
"מה יעשה בחצי טלית, הלא בקריאת שמע צריך לאחוז בארבע  תמה אחד השומעים:

 הציציות!"
 "אה", ענה הרב, "בשביל 'ברוך שאמר' די בשתי ציציות"...

 -וכבר ספרתי 
בשעתו, נקלע בחור מקבוץ "עין שמר" של "השומר הצעיר" לבני ברק. שוטט בעיר, 

תחא ידים על תלמודם ברוהגיע לישיבת פוניבז'. תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוק
דאוריתא. "במה אתם עוסקים" שאל. ענו לו: "בסוגיות התלמוד". לא ידע מהו תלמוד, ולא 

פה והתאימו לו חברותא. ימהי סוגיא. אמרו לו: "בוא ותחוה שעה של לימוד". הציעו לו כ
 אורו עיניו, ונשאר בישיבה! קבל עול תורה ומצוות, והיה לבן תורה.

מרן ה"חזון איש" זצ"ל. ספר שהקבוץ אינו משחרר את נירותיו  יום אחד נקראתי של
של הבחור, ויזדקק ותעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא. בקש שאסע עמו לחיפה ואסדיר זאת 

 במשרדי הרשויות. הם יערימו קשיים, אבל נובהרדוקער מסתדר בכל מקום...
ת הבחור, שנראה נסענו צפונה ברכבת, ובתחנת "בית יהושע" עלה קבוצניק שהכיר א

עכשיו כבן ישיבה לכל דבר. נדהם, וקרא: "מה אתך, עברת את הנחשלים הנבערים האלה? 
 כלום אינך יודע שחסר להם בורג בראש, מה אתה עושה שם?!"

בסך הכל  -נדרכתי. הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה 
 -ך נשלחתי אתו, שאענה במקומו ידע לענות. אולי משום כ -כמה שבועות בישיבה 

ואז שמעתי שהבחור עונה: "עזוב, דוד. הנח לי להיות מטומטם כמו ה"חזון איש", 
 ואתה תשאר פקח כמו יוסקה"...

 הלה נבוך בעליל, גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך.
 שאלתי: "מי זה יוסקה?"

 וענה: "אה, הוא מחלק את התערובת לתרנגולים".
 צריך לענות. רק כך מבינים הם, כמה נלעגים הם!ואז הבנתי, שכך 

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן לאמר ה' לפני משה וידבר

 (ו, יב) שפתים ערל ואני פרעה ישמעני

וברש"י, זה אחד מעשרה ק"ו שבתורה. ויש לדקדק דתיבות 
 "ואני ערל שפתים" אין שייכים לכאן ומיותרים.

וי"ל, ונקדים דלכאורה יש להקשות על הק"ו שאמר משה הן 
בני ישראל לא שמעו אלי דמשה אמר לישראל ונתתי אותה לכם 
מורשה ואיתא בגמ' ב"ב קי"ט דלשון מורשה משמע מורישין ואינם 

 שהוא משמע ירושה תיבת אבל מזה צער לישראל להם' והי, רשיןיו
 הוא לו שמעו לא שישראל דמה ו"ק מופרך כ"וא, יורש בעצמו
 ידוע אמנם. מזה צער להם' והי מורשה לשון להם דאמר מחמת
 ולא השפתים ממוצא הוא ף"בומ ואותיות, שפתים ערל היה דמשה

 ירושה תיבת לומר מוכרח' הי כ"וע מורשה תיבת לומר יכול היה
 מורשה לכם אותה ונתתי ת"השי לו שאמר ממה לשנות מוכרח' והי

 .ירושה אומר היה והוא

, פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני הן, מיושב ובזה
 ואני א"עז, צער להם' הי מורשה ל"דא דכיון פריכא ו"הק הלא ת"וא

 ונתתי אמרתי כ"וע מורשה תיבת לומר יכולתי ולא שפתים ערל
 .ו"ק' מי אחד זה י"פירש ושפיר ירושה לכם אותה

 (טללי אורות)

 ובעבדיך לבך אל מגפתי כל את שלח אני הזאת בפעם כי
 (ט, יד) :הארץ בכל כמני אין כי תדע בעבור ובעמך

 מגפותי כל את שולח אני הזאת בפעם כי הפסוק על י"ברש
. כולן כנגד שקולה בכורות שמכת למדנו מכאן י"רש פירש'. וגו

 מיירי כאן הלא שמיה דכר מאן בכורות מכת העולם ומקשים
 על שמות בפרשת י"ברש איתא דהנה לתרץ ויש. ברד ממכת
 בכורך בנך את הורג אנכי הנה עמי את לשלח אתה מאן אם הפסוק
 להפחידם בה פתח ולמה באחרונה באה בכורות ומכת י"רש פירש
. שםעייןביחדמכולםקשהשהיאללמדךאלאתחלה

 ביחד מכולם קשה בכורות שמכת מוכח כן גם מכאן והנה

 מכולן קשה שהיא ללמד מגפותי כל את כתיב ברד גבי כאן דהא
 שקולה היא דהא מתחלה ברד במכת להפחידם לו היה קשה כן אם

 מכולן קשה היה בכורות דמכת לומר צריכין כרחך על אלא. ככולם
 ולא תחלה בכורות במכת התחיל הכי משום ברד מכת כנגד אף

 מגפותי כל את דכתיב כאן ל"ז י"רש דברי יובנו זה לפי. ברד במכת
 הנזכר קושיא קשה כן אם כולם כנגד שקולה ברד שמכת להורות
 שמכת למדין דמכאן מתרץ לכך תחלה בה פתח לא למה לעיל

 פתח לכך ברד מכת כנגד וגם כולם כנגד שקולה היתה בכורות
 :בכורות במכת תחלה להתרות

 שהיתה ברד מכת על זאת ל"ז י"רש פירש דבאמת יאמר או
 ברד מכת י"ברש כתוב שהיה בדפוס נפל שטעות רק' וכו שקולה
  :בכורות מכת שהוא המדפיסים וסברו ב"מ תיבות בראשי

 התורה)  (חנוכת
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 )ג, ו..." (יצחק אל אברהם אל וארא"
 )י"רש( האבות" "אל

 ?האבות הם ויעקב יצחק שאברהם ידוע הרי, ולכאורה
 בנו שהוא משום לא ליצחק נראה ה"שהקב היא הכוונה אלא
 אל וארא" אלא. .".נכד" שהיה משום לא – וליעקב, אברהם של

 ..עצמו. בפני אב להיות זכה ואחד אחד שכל מפני" האבות
 )מפרמישלאן מאיר' ר ק"הרה(

 

 )ג, ו" (יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא"
 )י"רש( האבות" "אל

 לא" כמו רצון מלשון הוא אבות שהמילה מסביר סופר החתם
 שייראה שרוצה מי אצל נראה ת"שהשי דהיינו, וכדומה" יאבה
, אהיה אשר אהיה הפסוק על ם"הרמב שמפרש וכמו, אליו

 .עמו שאהיה שרוצה מי עם שאהיה
 

 אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם"
 )ה, ו" (אתם מעבידים מצרים

 רצון מתוך' ה את לעבוד יש לעולם -?  הצעקה עיקר הייתה מה
 העיקרי הגורם פרעה היה במצרים ואולם, שמחה ומתוך טוב

 בני נאקת את: "ביותר הצטערו זה ועל'... ה לעבודת שהניעם
 על הייתה נאקתם –" אותם מעבידים מצרים אשר ישראל

 אותם המניעים אלו והם. אותם המעבידים הם המצרים אשר
 )מקוברין משה' ר ק"הרה( '.ה לעבודת

 

 )ח, ו" (מורשה לכם אותה ונתתי"
 שאתם בשעה אפילו אלא, בה תהיו שאתם לשעה לבד לא

 משדה הפורש שאדם וכמו! שלכם היא הרי, ממנה גולים
 אותה לשכוח שלא ומשתדל, עליה דעתו לעולם אבותיו ירושת
 לנו היא ישראל ארץ כך, אליה לחזור' ה יזכהו אולי, אחוזה

 )דבר העמק, ב"הנצי( . לעד מורשה
 

 ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא"
 )ט, ו" (קשה

 הבטחות לקבל פנויה דעתו אין, בהווה וקשה מר שגורלו אדם
 מחמת עליהם טרופה שנשימתם ישראל בני. הרחוק לעתיד

 האומר, משה של דבריו את כלל קולטים אינם, העבודה קושי
 במה ענין כל להם אין. טובה ארץ אל יביאם בעתיד כי להם

 בה מהמצוקה להיחלץ רק הם רוצים כל קודם, לעתיד שיהיה
 על רק ידבר כי, למשה יתברך' ה אומר לפיכך. כרגע נתונים הם

 )חכמה משך" (מצרים מארץ ישראל בני את להוציא" ההווה
 

 )יב, ו" (שפתים ערל ואני"
 זה אין לו שומעים שאין מה. ישראל על זכות בזה לימד משה
 ערל ואני" מחמת אלא'. ה דברי לשמוע רוצים שאין בגלל

 . ליבם את מושך ואינני הדיבור בכשרון מחונן אינני, שפתים"
 )אמת שפת(

 

 בני אל ויצום אהרון ואל משה אל' ה וידבר"
 )יג, ו" (ישראל

, קשה ומעבודה רוח מקוצר, שמעו לא ישראל שבני פי על אף
 להים-א דברי. אליהם ולדבר להוסיף יתברך' ה מצוה זאת בכל

, לאלתר לא אם. פעולתם את ויפעלו רושם שיעשו ההכרח מן
 הולכים אינם קדושה של דיבורים. יותר מאוחר בזמן הרי

 )אמת שפת... (הימים מן ביום שיישמעו ההכרח ומן לטמיון
 

 )כו, ו..." (ומשה אהרן הוא"
 ויש, למשה אהרן שמקדים מקומות יש: המדרש פי על, י"וברש

 .כאחד ששקולים לומר; לאהרן משה שמקדים מקומות
 יהיו אנשים ששני, ייתכן היאך: מלובלין' הק" חוזה"ה שואל

 והרי? מדרגה באותה הימים כל ויימצאו השערה כחוט שקולים
 זה שווים אדם בני של פרצופיהם שאין כשם ל"חז הורונו כבר
 !שוות דעותיהם אין כך, לזה

 מה גדול): א"ע ט"פ( חולין במסכת המובא והוא מבאר על פי
 אברהם שאצל. באברהם שנאמר ממה ואהרן במשה שנאמר

: עצמם על אמרו ואהרן משה ואילו" ואפר עפר ואנכי" כתוב
 של מופלגת מידה ואהרן משה הציגו זו ובאמירה", מה ונחנו"

 עפר"מ פחות אפילו כלום כלא עצמם שרואים בהצהירם, ענווה
 הרואים אנשים שכן. אדם בני שאר מכל נתייחדו ובכך" ואפר

 כשהם אבל. לזה זה שווים אינם לעולם", משהו"כ עצמם
 אפשר, מוחלט באורח עצמיותם לביטול ואהרן כמשה מגיעים

 "...כאחד שקולים" שהם, פקפוק כל בלא עליהם לומר
 

 )כ, ו" (משה ואת אהרן את לו ותלד"
 בשר ככל נולדו ואהרן משה כי במתכוון כאן מספרת התורה

 והמנהיגים הנביאים לגדולי נעשו זאת ובכל, רגילים להורים ודם
 .עמנו של

 לאן והגיעו בחרו אשר הם ומעשיהם לפעולותיהם הודות
 .מרום כמלאכי לעולם שירדו ולא! שהגיעו

 עבודתו ידי על מסוגל ואדם אדם כל כי, ללמוד עלינו מכאן
 להיות ואפילו, ביותר העליונות למדרגות להגיע ובחירתו
 )והתלמוד המורה ספר. (ואהרן משה בבחינת

 

..." לתנין יהי פרעה לפני והשלך מטך את קח"
 )ט, ז(

 אדם. לרע או לטוב אם, אדם בני על הרבה משפיעה הסביבה
. מושחתים אנשים של בסביבה להתקלקל עלול ומוסרי נעלה

 בסביבה מעשיו את ומשפר דרכו את מיטיב רשע אדם: ולהיפך
. לנחש שנהפך במטה הרמז היה וזה. מוסר אנשי עלייה בני של

 אותו תשליך אם, עליו חקוק המפורש שם אשר אלוקים מטה
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 לחיה, לתנין יהיה ומזוהמת פושעת בסביבה, פרעה לפני
 משה ידי אם, אלוקים למטה שוב ייהפך תנין אותו אבל. טורפת
 )מלובלין שפירא מאיר רבי( . בו יחזיקו

 

 )כד, ז" (היאור סביבות מצרים כל ויחפרו"
 ולא ויחפרו סתם אמר שאם לפי" מצרים כל" לומר הוצרך
 בהם עבדו עתה עד שהרי, חפרו שישראל אומר הייתי מי פירש

 אמר לזה, שבשדה עבודה ובפרט עבודה סוגי בכל המצריים
מהצדעמדווישראלחפרובעצמםשהמצרים" מצריםכל"

 . מהמכה חלק והוא, למצרים גדול ביזיון היה וזה ושמחו וראו
 )סופר חתם(

 

 ) ג, ח" (מצריםארץ על הצפרדעים את ויעלו"
, הנהרות ומן היאור מןהצפרדעים את העלו כי הוזכר לא כאן
 את הביאו אשר, ואהרן משה אלא לעשות יכלו לא זה דבר שכן

 את הביאו אשר, החרטומים כן לא'. ד במאמר הצפרדעים
 אשר, המים מן להביאם יכלו לא, כישוף בדרך הצפרדעים

 את לפרעה משה הבטיח כאשר. הכישוף של לביטולו גורמים
 בראיה לו יוכיח כי, כך בתוך לו הבטיח, הצפרדעים נגע סילוק

 הנמצאות צפרדעים אותן, שכן. כישוף ולא עשה שנס מוחשית
 ביאור הנמצאים צפרדעים אותם ואילו, ימותו היבשה גבי על

, כישוף כאן אין כי, בעליל מוכיח זה והרי, בהווייתן תישארנה
 צפרדעים אותן דווקא למות צריכים היו, כן לא אם שהרי

 כדי, כך ומשום. במים המתבטל כישוף של כדרכו, שביאור
 ".תשארנה ביאור רק" משה הבטיח, הנס את להוכיח

 )שאול דברי(
 

 )ז,ח" (תשארנה ביאור רק... הצפרדעים וסרו"
. הטוביםמעשיהםעלבמצריםשכרקיבלוחייםבעלישניהנה

 צפרדעים היאור ושרץ) כח, ז( דכתיב, הצפרדעים הראשונות:
 עבדיך ובבית מטתך ועל משכבך ובחדר בביתך ובאו ועלו

 וסרו כתוב המכה בהסרת ואילו, ובמשארותיך ובתנוריך ובעמך
, תשארנה ביאור רק ומעמך ומעבדיך ומבתיך ממך הצפרדעים

 שהיו, אלו שכר שקיבלו אלא ומשארותיך. מתנוריך נאמר ולא
. א) פסוק כאן הטורים הבעל כתב (כן.ימים שהאריכו בתנורים

 בני ולכל) ז, יא( דכתיב, הכלב בעל חיים נוסף שקיבל שכר הוא:
 פרשת ל (מכילתא"חז ודרשו. לשונו כלב יחרץ לא ישראל

 זורקים וטריפות שהנבילות זה על שכר משפטים) שקיבל
 הצפרדעים כי, כלל שווה אינו שכרם הלא ולכאורה. לכלב
 כל סוף עד שכר קיבל הכלב ואילו, שנים לכמה רק שכר קיבלו

 גמורה הוכחה מכאן, אלא. וטריפות הנבילות את, הדורות
 גדולה יותר הרבה מעלה זו, לחברו מה דבר מלומר שלהתאפק

 . חברו עבור לאש אפילו מלהיכנס
 )ל"זצוק מטאלנא דוד' ר ק"הרה(

 

 ) י, ח" (הארץ ותבאש"
: משה ביד' ה כדבר המכות בבוא היה שהנס לחשוב אנו רגילים

 רבינו בן אברהם רבינו אבל. ושחין דברכינים, וצפרדע דם
 דרוש שהוא עליו וכתב, מזה גדול חידוש השמיענו ל"ז ם"הרמב
 הרחובות את וגדשו מתו הצפרדעיםשהמוני לאחר: מתוק

 נס זה היה הלא, והריחו והתעפשו נרקבו, והבתים החצרות
 רימה מצרים שרצה לא שמיד, הבאות המכות כל מיד באו שלא

 מכה כל אלא, שחין בה פשה ולא דבר במכת הוכתה לא, וכינים
!... תורהשהגיעעדנדחתה

 

 אלוקים אצבע פרעה אל החרטומים ויאמרו"
 )טו, ח..." (אליהם שמע ולא... היא

 אצבע"ש לו שהוכיחו אף, שלו לחרטומים אפילו, שמע ולא
 . עקשנותו הייתה גדולה כה שמע, לאזאת בכל", היא אלוקים

 )חיים מים באר(
 

 )טז, ח..." (בבוקר השכם משה אל' ה ויאמר"
 היא ברשעים דין לעשות כי", למצוות מקדימים זריזין" דרך על

 לתורה) (אזנים. המצוות ככל מצוה
 

 )טז, ח" (פרעה לפני והתייצב בבוקר השכם"
 עד עצמו להכניע דרכו היה האדם מכל עניו שהיה רבינו משה

 לו לומר ה"הקב היה צריך ולכן ממש אדם לכל קידה כדי
 הכנעה של סימן שום יראה לא שלפרעהפרעה לפני" התייצב"

 .פרעה את ורודה שופט' ה שעשהו בתחילה שאמר כמו אליו
 )לוי קדושת(

 

 אל מגפותי כל את שולח אני הזאת בפעם כי"
) יד, ט" (לבך

 הגאון אומר"? מגפותי כל"ל ברד מכת נחשבת מדוע להבין יש
 לגיונות שלושה ישנם ה"לקב: ומתוק נפלא דבר מוילנא

 מאנשי. ורוח, אש, מים: הרשעים מן נפרע הוא שבאמצעותם
 מי את עליהם הביא, המים באמצעות נפרע הוא המבול דור

 על המטיר' וה" - האש באמצעות נפרעסדום מאנשי. המבול
 נפרע הוא הפלגה דור מאנשי". ואש גפרית עמורה ועל סדום

 כלפי והנה". הארץ כל פני על להפיצם" - הרוח באמצעות
 דם במכות: הלגיונות שלושת בכל ה"הקב השתמש המצרים
 מימי על ידו את נטה כשאהרן החלו שתיהן. במים - וצפרדע
 שחין במכת. הארבה את שנשאה ברוח- ארבה במכת. מצרים

 שלושת שימשו, הגאון אומר, ברד במכת". הכבשן פיח, "באש -
 בתוך מתלקחת הייתה אש, מים היה עצמו הברד: יחד הלגיונות

. ברוח קולות", קולות נתן' וה" - רוחהייתה כן וכמו, הברד
 ". מגפותי כל" נקראת היא ולפיכך
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 )ה, ו" (בריתי את ואזכור"

 דורשים שכן, בבריתי ונזכרתי ביסוריהם ישראל את ראיתי
 ברית. 'מלח אצל ברית שנאמר ממה, מכפרים שיסורים בגמרא
 מה' הברית דברי אלה, 'יסורים אצל ברית ונאמר' עולם מלח
 ונוטלים האדם את מיטיבים יסורים כך הבשר את מיטיב מלח
 על אומר היה ע"זי מרימנוב מנדל' ר ק"הרה. חטאיו את ממנו

 רק אבל, לבשר טעם מוסיף המלח אמנם. זה חכמינו המאמר
 בהמלחה לכשמפריזים ואילו, מתאימה במידה ניתן המלח אם

 גם בזה כיוצא. לאכילה ראוי שאיננו עד טעמו את הבשר מאבד
 האדם שיוכל, ובשיעור במידה ניתנים כשהם, היסורים
 על יתר יסורים ואילו, האדם את הם מיטיבים אז רק, לשאתם
, לפיכך. קונו דעת ועל דעתו על האדם את מעבירים המידה

 הגדולים היסורים נאקת'. ישראל בני נאקת את שמעתי'
 לא. המלח ברית את לזכור השעה הגיעה', בריתי את ואזכור'

 המכות עשר מתחילות בה הפרשה?  ומתלונן לו טוב מה מבין
 ראשון אני ת"ר וארא. בעולם' ה מציאות על בשמה מרמזת

 ובן בנך באזני תספר למען" ניתנו המכות כל שהרי. אחרון ואני
. העולם את מנהל ה"שהקב לדעת'" ה אני כי וידעתם...בנך

 בקריעת ישראל ולבני לפרעה שנגלתי' ה אותו שאני לנו לומר
 שלא מה הים על שפחה ראתה" ל"חז שאומרים כדי עד, סוף ים

 לראות יכלו הם מדוע: השאלה נשאלת... בוזי בן יחזקאל ראה
 לנו יש הזמן כל מזאת ויתרה?! כלום לראות זוכים לא ואנחנו
?  השוני מה?!..." ולמה? למה, "עולם של ריבונו כלפי טענות

 מה ידעו הם! לא אנחנו רוצים הם מה ידעו הם: היא התשובה
 לנו לתת רוצה ה"שהקב להבין צריך האדם! לא אנחנו להם טוב
 שהעגל ממה יותר: "ל"חז כמאמר צריכים שאנחנו ממה יותר
 למה משל. אצלנו היא הבעיה" להניק רוצה הפרה לינוק רוצה
 בעיירה היקב בעל של ההולדת יום כשהגיע: דומה הדבר

 אחד כל הולדתי ביום: "והודיע התושבים את" לפנק" החליט
, כמובן.: כסף אין חינם יין לו ואמלא כלי עם להגיע מתבקש

 הביאו חלקם, היקב בפתח ארוך תור השתרך המיוחל ביום
, צנוע בקבוק עם והגיעו מדי יותר" לנצל" רצו לא וחלקם דליים
. טוב– מזל לו מאחלים שהם תוך באדיבות חילק היקב בעל

 בעל, כולם כמו יין וביקש כלי ללא התושבים אחד הגיח לפתע
 לי שים" הלה לו אמר?" הכלי והיכן: "באדיבות שאל היקב
 וחבל יקר כה יין על חבל כי השמחה בעל לו הסביר" בכיס

 בעל את מגדף והחל ליבו שת לא הלה אך... התלכלכו שמכנסיו
 לא?!" לנו קראת למה... תגיד לתת רוצה לא אתה קמצן: "היקב

 של לכיסו היין את שפך בררה ובלית השכנועים כל הועילו
 שכולו המקבל הבחין צעדים מספר שהרחיק לאחר. המסכן
 כנגד להתריס והחל הסתובב!...אין ויין מלוכלכים מכנסיו, רטוב
 אם!.. יותר ממך נבקש שלא! זאת עשית בכוונה: "הבית בעל
 ה"הקב: מאליו ברור והנמשל? לנו קראת למה לתת רוצה אינך
 טובים שאינם דברים מבקשים אנחנו אך לנו לתת מאד רוצה
 לפניו ובוכים עליהם מתעקשים אלא בלבד זו ולא, בכלל לנו

 ואנחנו התקבלו ותפילותינו ברירה אין ושכבר... ומתלוננים
 את נראה כן אם איך...התלונות מתחילים שוב"... מתלכלכים"

 אצלנו היא שהבעיה יבין מאיתנו אחד כל אם', ה השגחת

 או לנו לתת האם ה"להקב וההחלטה השיקולים את ונשאיר
 )ושמש מאור( .לכולנו וירווח להתלונן נפסיק אזי... לא

 

 אתכם המוציא אלוקיכם' ד אני כי וידעתם"
 )ז, ו" (מצרים סבלות מתחת

 יציאת את לזכור נצטוינו מדוע, תמה ל"זצ מדובנא המגיד
 ואינם היו, פעמיים חד ניסים לכאורה שהיו, ניסיה כל על מצרים

 יצרן אל שבא, וממולח עשיר בסוחר מעשה: במשל ותירץ. עוד
, ולתהלה לשם ידועות שסחורותיו, מוניטין ורב ידוע אריגים
 אני מבקש? בשנה אתה מיצר אריג אמות כמה: "לו ואמר
 כפול ברוח כלה שימכרנה היה בטוח". הסחורה כל את לקנות

 שכן, מאומה לך לתת בידי אין, כרגע: "היצרן לו אמר. ומכופל
 אני גם. "נרתע לא הסוחר אך". יצור בתהליכי מצויים האריגים

 ואתן, דברים זכרון על נחתום. הכסף כל את עתה לך אשלם לא
 עד חכה, לטרוח מדוע, היצרן שאל", כן אם". "קדימה דמי לך

 מלוא את לי ותשלם הסחורה את לך אמסור, מוכן יהיה שהבד
. אחרים סוחרים יקדימוני פן חוששני: "הסוחר סרב!" תמורתה

 בטוחים נהיה ששנינו כדי, הכסף מן חלק לך אתן לכן
 ישראל עם את ה"הקב לו לקח כך!" הפועל אל תצא שהעיסקה

. העתידה לגאולה המעותד הטוב כל את והבטיחו, סגולה לעם
), ט, א קהלת" (השמש תחת חדש כל אין" כי הובטחנו כבר אבל
 ניסי כעין תהיה ונפלאותיה ניסיה כל על העתידה הגאולה וגם

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי: "ככתוב, מצרים יציאת
 קדימה ודמי דוגמא הריהם מצרים יציאת ניסי, לפיכך". נפלאות
 אל הוצאתה ואת ההבטחה השלמת את להבטיחנו, בלבד
 . אמן, בימינו במהרה, וההדר ההוד בכל הפועל

 )מיעקב כוכב, ארמון שערי(
 

 )טז, ז" (עמי את שלח"
 תושבי ליהודים זכויות שויון העניק אוסטריה מלך כאשר
 ועד מגדולם, גדולה בשמחה שרויים ישראל כל היו, מדינתו
 אותה. זכו לו, הגדול המאורע לכבוד וזימרו ריננו, חגגו קטנם
 זולגות דמעות כי, ל"זצ סופר החתם של תלמידיו הבחינו שעה
 רבינו יהא זה מדוע, משתוממים וישאלוהו, הגדול רבם מעיני
 השיבם, שמח כה כולו העם כאשר, זו גדולה בשעה בצער שרוי

. תתמהו לא ושוב, משל, בני, לכם אמשול, ואמר סופר החתם
 היה, בכיפה שלט אשר, וחזק אדיר מלך, העמים ממלכי לאחד
 חטא לימים. מאד עד והוקירו חיבבו שהמלך, ונכבד חשוב שר

 רחום המלך שהיה מכיון אלא, למלכות ראשו ונתחייב שר אותו
 החליט, ביותר אליו מקורב היה אשר, שרו כלפי וביותר, וחנון
 ויחד, מוגבל בלתי לזמן במאסר ולהמירו בעונשו להקל המלך
 והמלך. לחופשי יוציאנו דבר של בסופו כי, הבטיח זאת עם

 נתון היה שם, הכלא בור אל נשלח השר, אמר כאשר עשה
, מאד עד אליו התאכזר אשר, הסוהר בית מפקד של למרותו

 זה כל עם אולם, וצינה טחב מלא, וחשוך אפל לתא הכניסו הוא
 התחזק והוא, אומלל אסיר לאותו, לו היתה פורתא נחמה

 זה מעיק ממצב ישחררנו והמלך, היום יבוא בוא כי, בתקוה
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 השר של לאוזניו הגיע הימים באחד והנה. לחופשי וישלחנו
, כלאו חדר סביב המתרחשת, רבה ותכונה שאון קול הכלוא
 באים סוף סוף הנה. הרצוץ לבו את מילאה רבה ושמחה

, נוכח כאשר, אכזבתוגדלה מה אולם, לתומו סבר, לשחררני
 כדי ואף, המלך שלוחי אליו הגיעו תאו את ולנקות לסדר כדי

. ולתאורתו הטחוב החדר לאוורור שישמש, חלון בו לקבוע
 השליחים נדהמו, מפיו התפרץ אשר, הנורא בכיו לשמע

, בשורה בעת, עתה דוקא זו בכייה של מקומה מה, ושאלוהו
 חנוק בקול, זה אפל במקום תנאיך את אנו מיטיבים כה כאשר
 לשפר ביקשתם אכן, לשואליו להסביר האסיר התאמץ מדמע

, הנוכחי למצבי ביחס היא הקלה שאכן, זו הקלה אך, מצבי את
 בכלאי נמק ישבתיעוד כל, הכללי למצבי ביחס היא הכבדה

, יום יבוא כי, ליבי את מילאה איתנה תקוה, והחשוך המעופש
, עתה אולם, לחופשי לשלחני ויצוה מצוקתי את יזכור והמלך

 ומי, רבים ימים עוד זה צר בבור לשבת עלי יהא כי, לי משברור
 תתפלאו לא שוב עתה, מבכיי לחדול אוכל כיצד, מתי עד יודע
 גם מה, דבריו את סופר החתם סיים, זו לעת בכיי על ודאי

 רבות שצרות, דור ראית אם). צח סנהדרין( ל"חז לנו שאמרו
 בגלות אזרח זכויותלנו העניקו אם. לו חכה, כנהר עליו באות
 . זו קשה בגלות לשרת עלינו נגזר עוד זמן כמה, יודע מי, זו מרה

 )אהרן אור(
 

 )כא, ז" (מצרים ארץ בכל הדם ויהי"
 כך". אנכי דן, יעבודו אשר הגוי את וגם. "דם שבמכת המסר
. מצרים גלות על כשהודיעו אבינו לאברם יתברך הבורא בישר
 מכת, שבהן הראשונה. זו אחר בזו, כסידרן הגיעו המכות, ואכן
 הגאון? בה הגלום המסר מה, זו במכה הבורא פתח מדוע. דם
 המצרים: מרעישה הוראה בה מצא ל"זצ פיינשטיין משה רבי

, בדמם לרחוץ כדיתינוקות שחטו, ישראל בני את שיעבדו
אכזריותמעשי–בחומהשיקעום, ביאורילדיםהטביעו

 גם להם היו ודאי, גיסא מאידך, אבל! מזעזע לב רוע, מזוויעים
 חיי את המסדירה ותקנות חוקים מערכת, סוציאליים חוקים

 מפרים, חיים למיםהיא נמשלת. לתקנתם ודואגת האזרחים
, הסוד את וחשפה, הבסיסית, הראשונה המכה באה... ומרווים
 והרוע ההשחתה! הם דם, שלהם המים גם: הלוט את הסירה
 היא, ברחוב אלימות יש אם! החיים רמות לכל וחילחלו חדרו

 אם. בעבודה גם רסן אין, בנהיגה רסן אין אם. לבית חודרת
! למחצה מוסר אין. בכספומט גונבים, בצבא" ציוד משלימים"

 והטלפון, ציבורי מטלפון לטלפן ניסה אדם: שהיה ומעשה
. שיחה לו חייבת הטלפונים חברת. האסימון את לו" בלע"

 ממנו לשוחח שאפשר, מקולקל ציבורי בטלפון נתקל לימים
 את שאל הוא אבל. גניבה זו, שאסור ודאי. הגבלה בלא, חינם
 שיחה בו לשוחח לו מותר האם ל"זצ" יעקב קהילות"ה מרן
 פתח... שאבד האסימון את לעצמו להחזיר כדי, בלבד אחת
 אותו תכייס אל, גנבאותך כייס שאם, הגמרא את הגאון בפניו
 סיפוק שתחוש משום. רכושך את לעצמך להחזיר כדי חזרה
 אך, לדין אותו תבע, אותו עצור! נפשך את ותשחית, גנבים של
 הנפש את מרגיל אבל, הדבר מותר, כאן אף... אותו תכייס אל

 איזה, נפלאה תורה איזו! ממנו להימנע יש, לפיכך! לשחיתות
 )השבועמעיין! (נעלה מוסר

 

 ) יט, ח( "עמך ובין עמיבין פדת ושמתי"
 שהיה אחד בכפרי היה מעשה, משל פי על לבאר נראה

 טוב יום שלפני בימים, הפריץ אצל שחכר מרזח מבית מתפרנס
 הבית בנקיון מאוד טרוד היהודי את הפריץ ראה פסח של

 לו השיב, הטירדה כל אמאי הפריץ לשאלת, החמץ וביעור
, הפסחחגהיהודיםאצליחולאחדיםימיםבעוד, בנחתהיהודי

 ויושבים נאים כלים ומניחים, הלילה באותו גדול סדר ועורכים
 ארבע ושותים, טעם בטוב ערוכים שולחנות סביב מלכים כבני

 מארץ אותנו שגאל על ה"להקב ומשבחים ושמחים כוסות
 נתאוה הפריץ זאת מששמע, לחרות מעבדות והוציאנו מצרים
 אנו כי אתה יודע הרי, לו ואמר היהודי אלופנה זה סדר לראות
 ברירה בלית, זה מפואר לסדר תזמינני לאולמה טובים ידידים
 לצידו וישב הפריץ הגיע הסדר בליל ואכן, להזמינו היהודי נאות
 לחמא מהא ההגדה דברי כל את לו מסביר והיה היהודי של

 כל עם היהודי קם כי הפריץ ראה הסדרלסוף, כסדרו הכל עניא
 הפריץ שאל", הבנויה בירושלים הבאה לשנה" וצעקו ביתו בני
 המקדש בית שיבנה הבאה לשנה כי היהודי לו הסביר, זה מה
 ונערוך קרבנות ונקריב הקודש עיר לירושלים כולנו נעלה כבר
 הפריץ, הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל, הסדר את שם

 הנך שרוצה אצלי לך חסר מה וכי שאלו, המשמעות הבין שלא
 אך כאן טוב הכל דאכן היהודי לו הסביר, לירושלים לילך

 הפריץ זאת קיבל, מונים בעשרת יותר טוב יהיה בירושלים
, לב וטוב שמח וכולו שבע היהודי מבית ויצא, ושתק בהבנה
 ומשרתיו שריו כל מעל זה יהודי את הפריץ גידל שנה באותו
 נשנה ושוב שנה חלפה, מאוד וכיבדו עסקיו כל את בידו ונתן

, הסדר לליל אליו הפריץ את להזמין היהודי צריך שהיה הדבר
נעמדולבסוף, מצריםיציאתוסיפורההגדהכלאתלווהסביר
", הבנויה בירושלים הבאה לשנה" וצעקו ביתו בני עם היהודי
 שבירושלים היהודי לו והסביר, אצלי לך חסר מה הפריץ שאלו
 מפקיד אני הרי, באמרו הפריץ זאת קיבל ולא, יותר טוב יהיה
, מכולם יותר עלי אתה ונאמן ביותר הגדולים עסקי כל בידך

 היהודי לו השיב, קיימת ולא כן אמרת כבר שנה לפני ובנוסף
 לכך מתכוין אני זו בשנה אך, אמרתי רק קודם בשנה אמנם
 להזמין היהודי חשש הסדר ליל בהגיע הבאה לשנה, באמת
 אותו של הטוב טעמו שכח לא הנראה שככל הוא אך, הפריץ
, להזמינו היהודי נאלץ, להזכירו עבדו אתושלח ויתר לא סעודה
 מתחילה ופירושו דבר דבר היהודי לו הסביר הקודם כשנה ושוב
 פסח סידור לחסל כשהגיעו והסדר הסעודה לסיום, סוף ועד

 לומר יכול כבר איני עתה עולם של רבונו, וקרא היהודי נעמד
 לפני לי יהיה פנים דאיזה, הבנויה בירושלים הבאה לשנה
 ה"דהקב, עמך ובין עמי בין פדות ושמתי שנאמר וזהו. הפריץ
 לפני לנו יהיה פנים איזה ו"ח כן לא שאם לגאלנו צריך יהיה

 . האומות
 )יוסף יעקב שיח(

 א גוט שבת 
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 אגדה ובקיאות   

"וארא אל אברהם כו' באל שדי" (ו, ג)

שדי...  אל  אני  להם  אמרתי  ובכולם  הבטחות  הבטחתים 
בארץ  התהלך  קום  לאברהם  אמרתי  קיימתי"   ולא  "הבטחתים 
שקנה  עד  מצא  ולא  שרה  את  לקבור  מקום  בקש  אתננה  לך  כי 
                     " ליצחק...  אמרתי  מדותי"  על  הרהר  "ולא  כסף  שקל  מאות  בד' 
ולא הרהר אחר מדותי" אמרתי ליעקב "ולא הרהר אחר מדותי" 

(רש"י ורז"ל סנהדרין קיא)
לייקווד  ישיבת  משגיח  זצ"ל  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  ביאר 
דבר מופלא! האבות לא חיפשו בכלל את קיום ההבטחות אצלם, 
ובאמת ההבטחה היתה עבורם דבר צדדי, העיקר הוא השייכות עם 
המבטיח. הם היו צריכים הבטחה, רק בשביל לראות את המבטיח, 

השייכות עם בורא עולם שמבטיח וזה התכלית שלהם.
היה המשגיח אומר, אנשים לא מבינים שהתפילה היא האמצעי 
לקבל שייכות הכי גדולה עם השי"ת, כמו שאמר אליהו הנביא "חי 

ד' אשר עמדתי  לפניו" (מלכים א יז א) ואמרו חז"ל בתפילה.
פעם אף התבטא, שכאשר נהיה מצב דחוק אצל בני אדם הם 
מתחילים לעמוד בתפילה, אבל עדיין הדברים לא ברורים. אנשים 
רצים ומבקשים ברבים וביחיד שיתפללו ולא מבינים שכל המצב 
ע"י  עולם  בורא  עם  והתקשרות  שייכות  לקבל  כאמצעי  נוצר 
תפילה. לא דורשים מאתנו שנהיה במדרגה העליונה של עמידה 
לפני ה' כמו אליהו הנביא, אבל צריך ללכת בדרך זו ואם עובדים 
על עניני אמונה יודעים שההתחלה של הכל, הוא שתהיה שייכות, 

שיהיה משא ומתן עם בורא עולם.
קילומטרים  לרוץ  צריכים  היו  אדם  בני  בהתלהבות  אמר  פעם 
והחכמה  ה'  לפני  עומד  ולהיות  להתפלל  כדי  ביום  פעמים  שלש 

לעשות זאת בלי שיש איזה חולה חלילה או מעורר אחר.
 (לקט רשימות)

   

"וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל 
ישראל  בני  את  להוציא  מצרים  מלך  פרעה  ואל 

מארץ מצרים" (ו, יג)

"צוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. ואל פרעה מלך 
מצרים, ציום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם" (רש"י)

"ויצום - מנה אותם לשרים, כמו ויסמוך את ידיו על בני 
ישראל ויצוהו. ואל פרעה מלך מצרים להוציא, מינה אותם 

לשרים בענין הוצאת ישראל ממצרים"" (ספורנו)

שני ציווים נצטוו משה ואהרן בפסוק זה. שני ציווים שלכאורה 
בכבוד  לנהוג  וציווי  בנחת  להנהיג  ציווי  קשר,  שום  ביניהם  אין 
מלכות, מה אם כן פשר האיחוד במילים "ויצום", כאילו זה ציווי 

אחד?
    ביאר הגה"צ רבי משה שוואב זצ"ל משגיח ישיבת גייטסהד 
יש  ולבן,  שחור  הוא  האדם  בני  יתר  על  שמבטם  עולם  של  דרכו 
עצמו  על  מקבל  שלא  מי  זה,  הרגל  לפי  רשעים.  ויש  צדיקים 
מכל  למופקע  מחשבתנו  בעיניינו   נחשב  פלוני,  מעשה  לעשות 
לנקודה  נכון  יחס  אין בידינו  כך.  עבור  לרחקו  ועלינו  אלינו  קשר 
גם  קיימות  מגרעותיו  למרות  אשר  המסויימת  ולמעלה  הטובה 
באדם זה.   ומשום כך אין אנו מתבוננים למצוא את הטעם מדוע 
באמת אינו מקבל עליו דבר זה.  שמא חסר לו כלום,  שמא מעיקר 
עליו איזה ענין. ואת מקומה של התבוננות זו תופסת ההנחה כי 
שצריכים  ראיות  מוצאים  וגם  הוא.  רשע  הוא.  מנותק  זה  פלוני 

לדונו לכף חובה....
כדי להבין את המבט האמיתי, הבה ונראה את התייחסות התורה 
למעלה של אדם. הנה פרעה הרשע המרושע שהצר לישראל, והרג 
בהם. המושחת הגדול והאכזר, כפוי הטובה - "אשר לא ידע את 
יוסף".  אותו פרעה שעשרת המכות שהביא עליו הקב"ה לא שברו 
את לבו הקשה, כלפיו נתחייבו והוזהרו משה ואהרון לנהוג כבוד. 
מדוע? כי יש להעריך מעלת המלכות שבו. כי מי שזכה למלכות 
של  הברכה  בנוסח  שאומרים  וכמו  מלכות.  של  מעלה  בעל  הוא 

ראיית מלך עכו"ם, "שנתן  מכבודו לבשר ודם".
מזה אנו למדים שמלכות היא מתנה הניתנת לאדם מן השמים, 
דיה  זכות,  איזה  עבור  פרעה  קיבל  לא  זו  שמעלה  פי  על  ואף 
במעלה זו לעצמה כדי לנהוג כבוד בפרעה. כי בהעדר הנהגת כבוד 
למלכות נעדרת גם ההרגשה בערכה של מלכות. וכדי שלא יספיד 
כבוד  בה  לנהוג   עליו  זו,   למעלה  הנדרשת  ההערכה  את  אדם 

אפילו אם ע"י כך יקבל רשע כפרעה כבוד.                 
 ובמדרש תנחומא (ויגש ג'). לימדונו רז"ל שהערכת מעלה אינה 
אמורה רק בנוגע לאדם. גם המעלה של בעל חי מחוייבת הערכה. 
אי  לו  ואמר  הארי  את  שראה  דוסא  בן  חנינא  בר'  "מעשה  וז"ל: 
ברח.  מיד  ישראל.   בארץ  תראה  שלא  השבעתיך  לא  חלש,  מלך 
רץ   אחריו רבי חנינא, אמר ליה, נהניתי לך שקראתיך חלש ומי 

שבראך קראך גבור שנאמר (משלי ל') ליש גבור בבהמה".
בהמה  וכלפי  כפרעה  רשע  כלפי  אם  חשבון,  נבוא  מעתה 
נתחייבנו לחלוק כבוד, כל שכן באדם שעובד לתקן את מידותיו, 
ורעינו וידידנו שהוא בן תורה, שמלבד שיש לו את המעלה שהוא 
ולעסוק    לשבת  עצמו,  את  לזכך  זכה  יהודי  ושהוא  אלוקים  צלם 

אגישמקע ווארט
                            גליון של"ו פרשת וארא כ"ט טבת תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
 ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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בתורה. אם כן, כשבאים לדון אדם כזה על מעשה שעשה, נביט 
מתוך מבט זה שלימדונו חז"ל איך להעריך מעלה.                           

(מערכי לב  עמ' מב)                                                                                                                                       

"ויאמר ד' אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה 
ידך על מימי מצרים" (ו, יט)

"לפי שהגין היאור על משה כשהושלך לתוכו, לפיכך לא 
לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן" 

(רש"י)

עפר  את  והך  ידך  את  נטה  אהרן  אל  "אמור  יב)  (ח,  להלן  וכן 
ידי  על  ללקות  כדאי  העפר  היה  "לא  וברש"י  לכנם"  והיה  הארץ 
משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על 

ידי אהרן".
צריך להבין, מה שייך כאן הכרת הטוב, הרי המים והעפר הינם 
מכח  הדומם שאינו מרגיש מאומה, מה גם שבין כך ובין כך ילקו 
המים והעפר. אם כן מה זה משנה אם ילקו על ידי משה או ע"י 
כן  אם  עצום,  השם  קידוש  יצא  זה  ממעשה  שהרי  ובפרט  אהרן 
ספרו  בתחלת  הרמח"ל  כדברי  גדולה  התעלות  בכך  יש  אדרבה 
מסלת ישרים: "עילוי גדול הוא לנבראים כולם בהיותם משמשי 
האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך וכל שכן בזה שהכאה זו 

ממש מקדשת שם שמים?"
ביארו הגה"צ רבי ירוחם לייוואויץ זצ"ל מנהל רוחני ישיבת מיר 
והגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל (כל אחד בלשונו) שביאור 
הדבר הוא, שמטרת הכרת הטוב אינה רק כדי שהמהנה יהנה מכך 
שמיטיבים איתו, אלא עיקרה של עבודה זו, שהאדם יפתח בעצמו 
הכרה שאם קיבל טובה יכיר וירגיש שאינו יכול להרע עם מי שה 
ירגיש,  ולא  ידע  לא  אחד  אותו  אם  גם  נגדו,  פועל  ואם  לו,  יטיב 
סוף סוף יש כאן איזה פגם ברגש הכרת הטוב שצריך לפעום אצל 
ולא  יכם  שהוא  לאהרן  שיאמר  הקב"ה  ציוה  לכן  הטובה,  מקבל 
על ידו כדי להשריש בו ויבנה בעצמו כח זה, שאינו מסוגל לכפור 

בטובה או לא להכיר בה.
למה דווקא בתוך עשרת המכות לימדנו הקב"ה יסוד זה? ועוד, 

הלא היה הקב"ה יכול היה לצוות לעשות שלשת מכות אלו בלי 
רבי  הגה"צ  ביאר  טובה?  ככפוי  נראה  יהא  שלא  באופן  הכאה, 
גבוה  מדרש  בית  דישיבת  רוחני  מנהל  שליט"א  סלומון  מתתיהו 
דלייקווד שדוקא כאן כשהקב"ה מלמד את כלל ישראל אמונה, 
יש צורך ללמדנו שכדי להגיע לתכלית הנרצה שהוא ההשתעבדות 

לרצונו יתברך, צריך להיות דבר ראשון רגש של הכרת הטוב.
לכן זה הלימוד בשלשת המכות הראשונות, שכן כל זמן שלא 
נלמד לפתח בעצמינו מדה זו להכיר טובה לכל אדם ולכל דבר, 
מלכות  עול  ולקבל  משועבדים  להיות  בנפשנו  לפעול  נוכל  לא 
את  "בהוציאך  היה  מצרים  יציאת  שתכלית  מכיון  ולכן  שמים. 
העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" סיבב השי"ת 
בחכמתו כאשר עשה עשר מכות לעיני כל ישראל, כדי שישיגו על 
ידן הכרה ברורה במציאותו וידיעתו והשגחתו  הפרטית שבאותה 
שעה גם הרים אותם למדה יסודית זו של הכרת טובה, שכאשר 
ישאלו למה לא עשה משה רבינו שלש מכות הראשונות יאמרו 
לו  שהיה  לדומם  אפילו  טובה  להכיר  צריך  שאדם  מפני  אליהם 
להודות  צריכים  וכמה  כמה  אחת  על  מזה,  וילמדו  תועלת  ממנו 
הטובות  כל  על  תפארתו  הוד  בכל  עכשיו  עליהם  הנראה  לה' 
עליהם  תגמולוהי  כל  לו  להשיב  להשתוקק  ויש  עמהם  שעושה 
שמות  תורה  (דעת  הזה.  ההר  על  הלאוקים  את  תעבדון  ולקיים 

עמ' יא)
עד כמה היה הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל דבוק במידת 
יסודית זו של הכרת הטוב סיפר  הרה"ג רבי מאיר מונק שליט"א 
שבזמן המלחמה סייע הג"ר אליעזר סילבר זצ"ל גאב"ד סינסנטי 
לבנו של המשגיח להגיע לאמריקה. כשהיה המשגיח באמריקה, 
החליט המשגיח לנסוע להודות לו, משך הנסיעה היה תשע שעות 

ברכבת והוא התאמץ ונסע.
אחר  עד  לו  המתין  והוא  להתפלל  סילבר  הרב  יצא  כשהגיע 
המשגיח  אל  פנה  תפילתו,  את  סילבר  הרב  כשסיים  התפילה. 
שהגיש  הרבה  עזרתו  על  להודות  שבא  וענה,  בקשתו,  מה  ושאל 
לבנו. והביע את רגשי תודתו וגודל הכרת הטוב שהוא חש כלפיו. 
מה  עכשיו,  ממני  רצונכם  מה  אבל  אכן,  סילבר,  הרב  אותו  שאל 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל 
לבך" (ט, יד)

פרש"י מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות, 
בהת קיימינן  השתא  דהלא  התורה,  מפרשי  בזה  עמדו  ־וכבר 

ראה על מכת הברד, ומה צורך להתרות עתה על מכת בכורות, 
הבחירה,  כח  מפרעה  נלקח  ברד  במכת  דהלא  ביאר  והגרי"ז 

־ולזה לפני מכת ברד התרהו משה על כל המכות עד מכת בכו
רות, משום שעתה הוא זמן ההתראה על כל המכות העתידות 

לבוא, ואחר מכת ברד שוב אין מקום להתראה, עכ"ד.
היה  דידוע  כתב  התורה  על  בטור  דהנה  עוד,  בזה  והנראה 
המצריים  סברו  ברד  ובמכת  מכות,  בעשר  שיענשו  למצריים 
שכבר נשלמו עשרת המכות כיון שבמכת ברד היו ד' מכות א. 

וברד, והוסיף הטור דהנה כאשר בא  אש. ב. מים ג. קולות ד. 
משה להתרות על מכת הארבה אמרו המצריים לפרעה הטרם 
תדע כי אבדה מצרים, וביאר הטור דכיון שראו שיש יותר מי' 

מכות נתייראו המצריים שכל מצרים תאבד בעוד מכות.
משה  שהתרה  מה  מאד  מבואר  הרי  הטור  דברי  לפי  אשר 
רבינו בפרעה על כל המכות העתידות לבוא, והוא כדי שפרעה 
ידע נאמנה כי מכת ברד עם כל ד' מכותיה חד מכה היא, ולכן 
מכות,  עוד  לבוא  עתידין  עוד  כי  שידע  לפרעה  משה  לו  אמר 
[ומה שכתב הטור שהמצריים חשבו שבמכת ברד נשלמו כל 
העשר מכות, בפשוטו צ"ל שפרעה לא אמר להם את התראת 

משה שעתידין לבוא עוד מכות אחר הברד].
 (חבצלת השרון)                                                                                                                                           
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אפשר לעזור לכם, כי היה בטוח שבא לבקש משהו נוסף, אולם 
הרב דסלר  השיב רק באתי לומר תודה.

כל מי שעשה לו טובה הרגיש כלפיו רגשות עזים, סיפר הרה"ג 
הישיבה  מעובדי  אחד  עשה  שפעם  שליט"א  אולמן  שלום  רבי 
תיקונים קלים בדירתו, זאת במסגרת עבודתו בישיבה. רבינו לא 
יכול היה לעצור את זרם הכרת הטוב אליו וביקש ממנו שיקוב 
שהוא  והסבריו  טענותיו  לו  הועילו  לא  מלאכתו.  עבור  סכום  לו 
פועל במסגרת עבודת ובישיבה. הוא לא הרפה ממנו והביע את 
כמתנת  ברשותו  הנמצא  ערך  יקר  ספר  ממנו  שיקבל  משאלתו 

הכרת הטוב שהוא רוכש לו.
(ספר הזכרון מכתב מאליהו ח"ב עמ' רפ"א)

"הוא אהרן ומשה" (ו, כו)

יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות  
שמקדים משה לאהרן לומר לך ששקולין כאחד (רש"י)

מדוע דוקא כאן הקדים אהרן למשה?
הוקדם  וארא  בפרשת  רק  זצ"ל  סופר  חתם  בעל  הגאון  ביאר 
עליו  ולכן  יותר  גדול  היה  שמשה  מבואר  שאמנם  משום  אהרן, 
הוטלה השליחות אבל אחר שבסוף פרשת שמות נתפרש ה"וראך 
וארא  בפרשת  לכן  שקולים,  שניהם  נהיו  זה  בענין  בלבו"  ושמח 
כוח  ללמדך  שקולים,  ששניהם  ללמדך  משה  לפני  אהרון  נכתב 
של מידות טובות עד היכן מגיע לב טהור, "וראך ושמח בלבו" מי 
ששמח בלבו בשמחת אחיו הקטן ממנו, על לב כזה ראוי לשים 

את החושן הלב והוא העיקר.
כדי שהתורה תיחקק בלב צריכים לב ששמח בשמחת הזולת, 

שדואג את דאגתו וכואב את כאבו.
חזקיה מישקובסקי שליט"א משגיח ישיבת  רבי  הגה"צ  סיפר 
בחור  היה  חברון  בישיבת  בלומדו  שבצעירותו  תורה  אורחות 
בישיבה שהתעוררו אצלו בעיות, וכשדנו בענינו הגיעו למסקנה 
שאם הוא ילמד בישיבה אחרת, מצויינת אף היא, רק מצומצמת 
הוא  ושם  אותו  "לתפוס"  יהיה  אפשר  תלמידיה,  במנין  יותר 
יכול להיבנות כראוי. הישיבה שהיתה אז בשיא תפארתה היתה 
הישיבה למצוינים, בראשה עמדו הגאון רבי חיים אהרן טורצ'ין 

זצ"ל והגאון רבי יצחק חיים קרסינצסקי זצ"ל.
אם  הרב  אמר  האמת,  כל  את  לו  וסיפרו  טורצין  הרב  אל  באו 
בתנאי  רק  אבל  לישיבה,  להכניסו  מוכן  אני  אותו  יציל  הדבר 
שאם הנסיון לא יעלה יפה הוא יחזור אליכם לישיבה, אבל תוך 
כדי דיבור הוסיף, זאת דעתי שלי, אבל עליכם לשאול את ראש 
נסיון  כאן  שיש  לבחורים  היה  נראה  חיים.  יצחק  רבי  הישיבה 
התחמקות, והלכו לרבי חיים, וחזרו וסיפרו גם לו את כל הסיפור 
ואמר שהוא מוכן לקבלו העיקר שיצליח, אלא שיש לבקש רשות 
התקבל  אכן  הבחור  טורצ'ין.  אהרן  חיים  רבי  הישיבה  מראש 
לישיבה. אולם הבחורים השתוממו מלראות איך כל אחד מראשי 
כבודו  את  עיניו  לנגד  ורואה  השני  בהסכמת  מתנה  הישיבה 

באומרו: "נראה מה יאמר ראש הישיבה"...
וסיפר עוד בשם רבו הגאון רבי הלל זקס שליט"א שפעם בא 
אל רבו הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל בחור שידיו על מעיו וכולו 
רבי  אפנדציט,  בהתקפת  שלקה  התברר  מיסורים  וגונח  נאנח 
אהרן ראהו בצערו ונפשו היתה מרה עליו, הוא ליוהו לפתח הבית 
חולים  לבית  נסיעתו  לקראת  שלמה",  "רפואה  בברכת  ובירכו 
לניתוח. כעבור שבוע לקה רבי אהרן עצמו בהתקפת אפנדציט, 

בגילו היה זה דבר נדיר ומסוכן שאדם בגילו יחלה, בחסדי השי"ת 
רבי  התבטא  רבו  את  לבקר  הלל  רבי  וכשבא  נרפא,  אהרן  רבי 
אהרן, שהוא סבור שהקב"ה לימוד אותו שיעור ב"נושא בעול עם 
הרגיש   שהתלמיד  מה  יותר  להרגיש  עליו  שהיה  משום  חבירו", 

כשסיפר לו על כך.
(לתתך עליון)

"וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם 
חטאתי הפעם ד' הצדיק ואני ועמי הרשעים" (טו, 

יב)

מדוע דוקא במכה זו חרג פרעה ממנהגו ואמר "ד' הצדיק ואני 
ועמי הרשעים"?

פרעה  נפלא.  באופן  שליט"א  זילבר  ציון  בן  רבי  הגאון  ביאר 
אותנו  הזהיר  הקב"ה  ברד  במכת  שהלא  כאן,  והתוודה  הודה 
להכניס לבית את המקנה, ואילו אני הרשעתי ולא הסתפקתי בכך 
שיכניס  מי  להעניש  וגזרתי  הזהרתי  אלא  בקולו,  שמעתי  שלא 
(כמבואר במשך חכמה) כאן ראה אף פרעה הרשע כמה הקב"ה 
מרחם על החוטאים וחס עליהם ועד כמה הוא הרשיע שלא רק 
לאזהרת  אפילו  ישראל  את  לשלוח  הקב"ה  לבקשת  נענה  שלא 

העונש לא שעה.
(לתתך עליון)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

  

שאלה: אם בשעת אמירת ק"ש (לא בפסוק ראשון) קרא 
באיזה דבר מענין האם יצא או הוי כמתעסק?

תשובה: מסתמא יצא.

שאלה: העצה של החזו"א במי שלא כוון באבות דיכלו 
לכוין אח"כ, האם זה גם כשלא כוון בפסוק ראשון של ק"ש 

שיכוין עתה?
תשובה: כן.

לכוין  החזו"א  של  הקולא  בענין  הסתפקתי  שאלה: 
כוונת אבות ופסוק ראשון של ק"ש גם אח"כ, האם הטעם 
מצות  שתי  הם  כוונה  ומצות  אמירה  דמצות  משום  הוא 
ובתחילה קיים רק מצות אמירה ודין הכוונה אי"צ דוקא 
אבות  שאמר  מי  למה  א"ש  הפשט  זה  ואם  ביחד,  להיות 
או ק"ש במתעסק (כגון ללמד בנו) לא מהני לכוין אח"כ, 
זה  האם  עצמו,  בדיבור  תנאי  הוא  כוונה  צריכות  דמצות 

נכון?
מה  ומתבונן  שאומר  כונה  נקרא  דזה  ס"ל  תשובה: 

אמרתי.
(שאלת רב - ח"ב)
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בין שבילי המוסר  

"ויהי לתנין"

אני זכור בשעתו, היתה בפולין מבוכה רבה. לבני הישיבות, ברוך השם, לא 
נגעה, אבל בין הסוחרים שררה עצבנות רבה: כנופיה החדירה לשוקים המוני 
זלוטים  ברבבות  סחורות  רכשו  אלמונים   זלוטי.  מאה  של  מזויפים  שטרות 
ושלמו במזומנים, בשטרות מרשרשים. המוני סוחרים תמימים נפלו בפח. בני 
הישיבות, כאמור, לא נפגעו. מעטים מהם ראו שטר של מאה זלוטי, גם עשרה 
זלוטי היו הון רב עבורנו. אבל המסחר הגדול ספג מכה אנושה, והחשדנות היתה 
שטרות  חפיסת  ששלף  תמים  קונה  לעצור  המשטרה  הוזעקה  אחת  לא  רבה. 
מקוריים, לא אחת נעצר סוחר אומלל שבא לבנק להפקיד את פדיונו והתברר 
ההצפה  נכנסה לפעולה.  כל מודיעיה, הבולשת  את  שנעשק. המשטרה גייסה 
אימה על הכלכלה. חברו פסת מידע לרעותה, ועלו על עקבות החבורה. חשפו 
את בית הדפוס, החרימו את הגלופות, ואסרו את הזייפנים, העמידום למשפט. 
הסוחרים נשמו לרווחה, וסננו במשטמה: "הלואי וידונו למאסר עולם ולא יראו 

אור יום!" נזקים רבים גמרו, וצלקות רבות הותירו.
עורך דין ממולח נשכר ליצגם. כסף הרי לא חסר להם. התובע תאר בציוריות 
את העול והעושק. איך סוחרים תמימים נפלו בפח, וכשבאו עם הפדיון לבנק 
הודיעום שהכסף נטול ערך, שוה לצור על פי צלוחיתם. איזה מפח נפש, איזה 
העדים.  לדוכן  סוחרים  כמה  יעלה  הבטיח,  בהמשך,  הפסד!  איזה  לב,  שברון 
רכושם  כל  שהפסידו  הכנופיה,  מעללי  בעקבות  רגל  לפשוט  שנאלצו  כאלו 

כשמכרו סחורה משובחת תמורת פיסות ניר חסרות ערך!
שטרות  אלו  היו  אולי  מזויפים?  שהשטרות  אמר  "מי  ושאל:  הסנגור,  קם 

מקוריים?!"
השאלה עוררה תרעומת וביקורת: "מה פרוש, הבנק קבע!"

והוא בשלו: "לפי מה קבע הבנק, אולי טעה?"
של  בדיוקנו  עוות  היה  מושלם.  היה  לא  "הזיוף  התובע,  הסביר  "למזלנו", 
השמאלית  בפינה  הפולני  הנשר  בכנפי  עדינים  קוים  כמה  וחסרו  קאזימיר, 

העליונה. סקירה חדת עין, חשפה את הזיוף מיד!"
"מלבד שנויים זעירים אלו, היה הזיוף מוצלח?!" חקר הסנגור.

צואר  על  החנק  טבעת  את  להדק  מבקש  הסנגור  אם  בלעג.  קד  התובע 
השיגו  "הזיפנים  החמיא.  בו"  הושקע  רב   עמל  כן,  "אכן  ענינו:  זה  לקוחותיו, 
ניר זהה, וצבעים תואמים, ושקדו על הגלופות באמנות רבה. אבל, מה לעשות 

לשלמות לא הגיעו!"
"אומר לך מדוע" הפתיע הסנגור. "משום שהם אנשים ישרים, ולא רצו לרמות. 
לכן לא חיקו בשלימות, כדי לאפשר לזהות. ואם הסוחרים לא עיינו ולא חשפו, 
ענינם הוא. הם האשמים באסונם! החוק אוסר לזייף זיוף מושלם, מוליך שולל. 

הם לא עברו אפוא על החוק, ואני דורש מבית המשפט לשחרר!"
איזו סערה פרצה באולם בית הדין!

איזו חוצפה, איזו עזות פנים!
ומדוע? -

כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צדיקים ותמימים. היתה זו חבורת זיפנים 
שבקשו לעשות הון בתרמית, וחתרו ליצור זיוף מושלם. כמה מאמצים השקיעו 
בחריטת  התואמים,  הצבעים  במציאת  המתאימים,  הניר  גליונות  במציאת 

הגלופות. ניסו בכל כוחם ליצור זיוף מושלם - וכשלו, לאסונם!
מעשה שהיה הוא - ומכאן לפרשתינו.

"כי ידבר אליכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת" (שמות ז, ט) יבקש הוכחה 
שהם באים בשם בורא עולם, "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה, 
יהי לתנין" (שם). וההמשך, ידוע: פרעה צחק ולעג, קרא לחכמים ולמכשפים 
ועשו כן, "וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים". והסוף גם הוא ידוע: "ויבלע מטה 

אהרן את מטותם".
"כשראה פרעה כן, תמה ואמר: ומה אם יאמר למטה: בלע לפרעה ולכסאו?! 

עכשו הוא בולע אותו!"
ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...

ומה זה אומר לנו- 
אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל (דעת חכמה ומוסר ח"ג מאמר מה): "בכל 
נבנים,  ספר  ובתי  חכמה  בתי  וכמה  דבר.  בכל  מהלך  לכאורה  נראה  הבריאה, 

וכאילו אנו מבינים אותה ומוצאים אנו בה טעם -
אכן המשכיל יבין כי ההבנה הולכת רק שלוש וארבע פסיעות, ואחר כך כבר 
נאבדות ההבנות. וחכמי הרופאים, אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה, הודו 

כי לסוף אינם מבינים שום דרך ומהלך!"
גם  שהנה,  לפרעה.  הניתן  באות  להשמיענו  יתברך  הבורא  שרצה  מה  זה 
החכמים המצרים מתימרים לעשות כן. אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד 
הראשון. לכאורה הינו הך, כמוהם כמשה וכאהרן, והם לועגים ומקניטים. אבל 
אלוקים  "אצבע  ויאמרו  וימליכו  יודו  כרחם  ובעל  אפסותם,  מתגלה  בהמשך 

היא"!
ואני נזכר -

יום אחד באתי לפני הרב שך זצ"ל, והיתה דעתו בדוחה עליו. אמר לי: "רבי 
יעקב הסכת ושמע - 

בכבוד.  נהג  באמת,  הפרופסור.  ובין  ביני  קשר  ונוצר  החולים,  בבית  שהיתי 
ופעם אמר: כבוד הרב, יש לי רספקט לדת. יחס של כבוד והערכה. אבל, יחד 

עם זאת, צריך שידע: הדת מעכבת את התפתחות המדע!
תמהתי: מה הקשר בין השנים. השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם. וכי 

חסרים מדענים דגולים שומרי תורה ומצוות?!
אמר לי: המדע מציג שאלות, והדת מציגה תשובות. ובכך, חוסמת היא את 
התפתחות המדע. כי כשיש תשובות אין שאלות. אבל אנחנו איננו מתיחסים 
התשובות  אל  ומגיעים  השאלות,  את  ושואלים   - לפיו  עפר   - לתשובות 

"האמיתיות"!
לא הבנתי: חידות לי דבריך. אולי תואיל לפרט?

אה, לכך חכה!
הנה, אתם יודעים שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין בששה ימים. אבל 
המדע אומר: נניח שהעולם נוצר מאליו, כיצד נוצר אפוא? וחוקרים, ומגיעים 

לתשובה! 
באיזו תרועת נצחון אמר זאת, איך נצצו עיניו!

העולם  נוצר  איך  בממצאיך,  אותי  גם  תשתף  אולי  אז  נפלא!  כמה  אמרתי: 
מאליו?!

חמרים  טעוני  במים  מוצף  העולם  היה  בתחילה  כך:  היה  זה  ובכך,  אה, 
התחוללה  כימיקלים".ואז  "מרק  במושג  משתמשים  החוקרים  כימיקליים. 
סערת ברקים, וברק אחד שפד כמה וכמה כימיקלים בכוח חשמלי עז ואיחד 
של  שאלה  רק  זו  ואילך,  מכאן  הראשון.  החי  התא  באקראי,  נוצר,  וכך  אותם, 

התפתחות.  
הבטתי בו וחיכתי, והוא חש שלא בנוח. אמר: כמובן, זה רק 'על רגל אחת', 

יש בענין הזה ספרות שלמה 
אין לי ספק בכך. אמרתי: טוב, פרופסור. אתה מצפה שאשאל אותך מה אחוז 
ההסתברות שברק ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה סיכויי השרידות 
ביניהם  וחלקו  התאים  שני  התמזגו  ואיך  והתחלק,  השתכפל  ואיך  התא.  של  
תפקידים. ובכן, לא אביך אותך בכך, אבל תענה לי רק על שאלה אחת. הכל 
התחיל  בסופת ברקים שהשתוללה על פני, איך קראת לזה, מרק כימיקלים - 

כן, אישר. 
ובכן, מי יצר את מרק הכימיקלים?!

אה, הפטיר, זאת אין אנו שואלים!
א גילעכטער, איזו בדיחה! אז גם אתם מודים בבריאה! בכדי שלא להודות 
שנים,  מליארדי  להרחיק  החלטתם  בראשית,  ימי  בששת  מאין  יש  בבריאה 
יותר,  עוד  מרחיקים  הם  והיום   - דמיוני  כימיקלים'  'מרק  באיזה  ולהתחיל 
ומתחילים מאיזה מפץ גדול - אבל ככלות הכל, מישהו יצר את החמרים, והכין 
את התנאים, וארגן את הארועים - אז ככלות הכל, בעל כרחכם, תגיעו לבורא. 

אז מדוע כל ההתפתלות, הודו בו מיד, שבו ללמוד חומש!
וזאת הורה הבורא יתברך באות המטה שנהפך לנחש.

מדוע בחר באות שגם החרטומים יכלו לעשותו, ורק לאחר מכן, כשהתנין 
הפך למטה ובלע את תניניהם, חפו פניהם והודו באזלת ידם -

מסברתם,  להבין  ומתימרים  מהאמת  בורחים  ומעולם,  מאז  דרכם  כך  כי 
ומרחקים שלוש וארבע פסיעות, ודרכם נחסמת. ובעל כרחם מודים, והם כה 

נלעגים!                                                        
(והגדת)
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336 בתי חב"ד 
לשירותכם

חשבון נפש שכל חברה צריכה לעשות בתוכה (איור: יחיאל אופנר) 

ניו�יורקאילתבאר�שבעחיפהתל�אביב  ירושלים

4:164:304:194:344:374:27כניסת השבת

5:325:335:315:355:365:31צאת השבת

המולד: מוצאי שבת�קודש, 8 בערב, 3 דקות ו�13 חלקים
ראש�חודש שבט: ביום השני



הסבל מתעצם

נאמן בהבטחתו

יש תמורה

(תורת מנחם תשמ"ח, כרך ב, עמ' 257)

חיזוק האמונה בשיא הגלות

מכות משכנעות

(עיטורי תורה)

מומחיות עתיקה

(רבי יצחק מוולוז'ין)

להשאיר מה להפסיד

(יד יוסף)

דעת לישראל

(משך חכמה)

מסירות נפש

(הרבי מליובאוויטש)

החרטומים לא ידעו

(תורת חיים)

מטרה כפולה

(ספר המאמרים תש"ה)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

העמדה במבחן

מליז'נסק  אלימלך  רבי  של  בחצרו 
נעשו  שלימים  עלייה,  בני  הסתופפו 
מנהיגי ישראל. יום אחד הצטרף לבני 
החבורה יהודי שעסק בתורה ובעבודה 
אולם  לשבת,  משבת  מתענה  והיה 
לעמוד  התקשו  אלימלך  רבי  תלמידי 

על טיבו האמיתי.

אמר רבי נפתלי מרופשיץ: "אני אבחן 
אותו". יום אחד, כאשר עבר בקרבתו, 
בו:  'גער'  ומיד  אליו,  ילד  מעט  דחף 
"היזהר, ילד, אתה יודע את מי דחפת? 

יהודי שצם כל שני וחמישי!".

הפנה הלה את ראשו לעבר רבי נפתלי 
והגיב: "ומשבת לשבת לא?"...

אמרת השבוע מן המעיין

לעסוק  לך  שמניח  הרע  יצר  "יש 

בתורה ובתפילה ובמעשים טובים. רק 

דבר אחד הוא רוצה — שתדע שעשית 

את כל אלה"          (רבי פינחס מקוריץ)

פתגם חסידי



תרופת 
השבת

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

אבדן הבחירה
הבחירה החופשית היא יסוד באמונת ישראל, כפי שהרמב"ם (הלכות תשובה 
פרק ה, הלכה ה) מגדיר אותה: "עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה", 
שכן אם חלילה אין לאדם בחירה חופשית, איך אפשר לתת שכר למי שעושה 
טוב ולהעניש מי שעושה רע. אולם מצאנו בכל�זאת בדברי חז"ל כי יש מי 
יכולת הבחירה. על רשעים גמורים אמרו חז"ל שהם נקראים  שאיבדו את 

'מתים', מפני שאיבדו את היכולת להיחלץ מן הרע.

לבחור  היכולת  לו  יש  אדם  שכל  יז)  (פרק  התניא  בספר  כותב  הזקן  רבנו 
בטוב ולהשליט את המוח על הלב, חוץ ממי שהוא "רשע באמת", כמאמר 
חז"ל ש"הרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל", והוא מוסיף, 
ש"זה עונש על גודל ועוצם עוונם, ולא דיברה תורה במתים אלו, שבחייהם 

קרויים מתים".

מענה להתרברבות
דוגמה לאדם שניטלה ממנו הבחירה היא פרעה. כמה וכמה פעמים אומר 
הקב"ה כי יכביד את ליבו, כדי שיקבל עוד ועוד מכות. ומסבירים המפרשים 
שבמכות הראשונות אכן הייתה לפרעה בחירה חופשית, ולּו רק רצה, היה 
ה' — הענישו  כנגד  והתריס  ישראל; אך מאחר שהרשיע  יכול לשחרר את 

הקב"ה בנטילת הבחירה החופשית ממנו.

זה היה עונש של 'מידה כנגד מידה': פרעה התרברב — "מי ה' אשר אשמע 
בקולו!"; בא הקב"ה והראה לו שאין הוא ברשות עצמו כלל, ושהוא משועבד 
לגמרי לרצון ה'. בכך התמלא הפסוק "אשר התעללתי במצרים": התנהגותו 
של פרעה הוכיחה עד כמה אין הוא נתון ברשות עצמו. כשעבדיו אומרים לו: 
"הטרם תדע כי אבדה מצרים", הוא מצווה להשיב את משה ואהרן ואומר: 
"לכו עבדו את ה' אלוקיכם"; ובה בשעה הקב"ה מאמץ את ליבו, ואין הוא 

מסוגל לוותר ולשחרר את ישראל.

אל ייאוש
אך עדיין יש מקום לשאול: אמת שרשעתו של פרעה היא שגרמה לנטילת 
יכולת הבחירה ממנו, אך בפועל, עכשיו הוא נטול יכולת בחירה, וכיצד אפשר 
להענישו על סירובו לשלח את ישראל, כשאין הדבר בכוחו וביכולתו? זאת 
ועוד, אם אין בכוחו של פרעה להיענות לציווי ה', לשם מה בכלל ִהתרה בו 

משה? 

יא) שאפילו מי שנאמר עליו  (איגרת התשובה, פרק  מבואר בספר התניא 
"אין מספיקין בידו לעשות תשובה", הרי "אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו 
ועשה תשובה, מקבלין תשובתו". אמנם אין עוזרים לו ועורמים בדרכו קשיים 
עצומים, אבל אם הוא מתעקש ושב בכל�זאת — מקבלים את תשובתו. כך גם 
פרעה, אף שניטלה ממנו הבחירה וה' חיזק את לבו, לּו היה מתחזק ועומד 
המכות  את  מעצמו  ולמנוע  תשובה  לעשות  יכול  היה  הלב',  'הכבדת  כנגד 
הנוספות. הואיל ופרעה לא ניסה להתחזק ולהתגבר על 'הכבדת הלב', נשא 

באשמה על סירובו לשלח את ישראל ולכן היה ראוי לעונש.

בדבר  לקח  מזה  לומד   (57 עמ'  ו,  כרך  (לקוטי שיחות  מליובאוויטש  הרבי 
גם  בתשובה  לשוב  יכול  היה  הרשע,  הגוי  פרעה,  אם  יהודי:  של  מעלתו 
לאחר שהקב"ה הכביד את לבו — קל וחומר יהודי, שנשמתו היא "חלק א�

בו  ודאי שיש   — לה'  נאמנה  נשארת  גם בשעת החטא  ואשר  לוה ממעל", 
הכוח לשוב בתשובה. הקב"ה מצפה לתשובתו של כל יהודי, אפילו של מי 
שנתרחקו כל�כך עד שעליהם נאמר (מלכים�א יח,לז): "ואתה הסיבוָת ליבם 
אחורנית", "מנעת מהם תשובה" (רמב"ם הלכות תשובה פרק ו הלכה ג). אך 
אין זה אלא מצב חיצוני, וברגע שירצו באמת לשוב בתשובה — יוכלו לשוב 

מיד, כהרף עין.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

 

הועבר ל'חדר קירור'

הסֵנגור מלבנון

מלאך מליץ

מפגש מצמרר בעולם הבא

חברים. הרב בן�ציון ורפופורט (אוריה תדמור, 'משפחה')

זריקת סוכריות על חתן
המנהג  של  והמשמעות  המקור  מה  שאלה: 

לזרוק סוכריות על חתן העולה לתורה?

פח,א.  ח"ב  זוהר  נ,ב.  ברכות  יד,ב.  כתובות  מקורות: 
רמב"ם הל' ברכות פ"ז ה"ט. טושו"ע ונו"כ או"ח סי' קעא, 
וילקוט יוסף שם. דרכי חיים ושלום סי' תתרמה. הנשואין 
נישואין פ"ג ס"ב,  גבריאל הל'  ונטעי  פ"ו ס"ז,  כהלכתם 

וש"נ.

1502

  

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ÆÆט¢ו בשבט שמח ו

ט¢ו בשבט שמח°מרגישים חג באושר עד

הספר שמסביר 
בשפה בהירה וקולחת 
כל מה שרציתם לדעת 

על הגאולה 
ועל ביאת המשיח

368 עמודים | כריכה קשה 

ימות המשיח!

 טל' 1�700�704120











פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

וארא

בס"ד

364 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:32, ת"א 17:33גלי

”וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב“
רש“י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו אומרים 
אברהם  א-לוקי  עשרה:  שמונה  בתפילת  גם 
שלכל  להגיד   - יעקב  וא-לוקי  יצחק  א-לוקי 

אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. 
ישנם אנשים ששואלים אותם אם הם שומרי 
תורה ומצוות? הם משיבים: אתה יודע מי היה 

סבא שלי?!... הוא היה רב גדול... 
האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, 
אבל האמת הבן מזכה האבא, ולא האבא מזכה 

הבן...
משל למה הדבר דומה: 

התקמצן  אך  מזוודות  עם  להגיע  רצה  קמצן 
כובד  אך  ברגל,  ללכת  והחליט  מונית  לקחת 
מונית  נהג  עצר  הוא  בעדו...  עצר  המזוודות 

ושאל כמה יעלה לו להגיע לביתו. 
ענה לו הנהג באדיבות: 30 ש“ח. 

והמזוודות?! 
השיב לו הנהג: ”המזוודות בחינם!“. 

קפץ מידענו על המציאה ואמר לנהג: ”מעולה, 
אז תיקח רק את המזוודות“... 

מוכן  ”אני  רוח:  בקור  המונית  נהג  לו  השיב 
על  שתשלם  בתנאי  בחינם,  אותן  לקחת 

הנסיעה“...
כן הוא הנמשל: 

זכות  גם  לו  ויש  ומצוות  תורה  שומר  כשאדם 
היא  אבות  שזכות  גדולה  מעלה  זו  אבות, 

תוספת על העיקר. 
יודע“  מי  ”אחד  בשיר  היא  לזה  טובה  דוגמא 

ששרים בהגדה של פסח: 
 - יודע!  אני  שלשה  אומרים  שבפסח  כשם 

שלשה אבות. 
הם  הרי  שלי  דווקא  הם  אבות  השלושה  מתי 
גם של ישמעאל ועשיו?! כשאני מאמין באחד 
 3 אזי  הברית,  לוחות  שני  ומקיים  אלוקינו, 

אבות הם הזכות שלי דווקא...

נלמד מהפרשההיזהרו בכבוד חברכם

”וידבר ה‘ אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה 
מלך מצרים.“ 

ופירש רש“י:“ציוה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם.“
יש להתבונן ולראות עד כמה תורתנו תורת אמת. שהרי למרות שפרעה 
אשמע  אשר  ה‘  ”מי  ואומר  מעיז  ועוד  ישראל,  בני  על  ליבו  את  מכביד 
למרות  ומרים.  קשים  עינויים  מיני  בכל  ישראל   בני  את  ומענה  בקולו“ 
אנו  ומכאן  הוא.  מלך  כי  מלכות,  כבוד  בו  לנהוג  הקב“ה  ציוה  זאת  כל 
משה  ואם  האדם.  כבוד  הקב“ה  בעיני  חשוב  כמה  עד  גדול,  יסוד  רואים 
אופן  ובכל  כבוד,  לו  לחלוק  שצריכים  זה  והוא  השמיימה,  שעלה  רבנו 
יכול  הוא  כמה  עד  נפלאה  דוגמא  לנו  מראה  והוא  כבודו  על  מוותר  הוא 
למשול ברוחו ולחלוק כבוד למלכות. כבוד הבריות אינו עניין של נימוס 
ודרך ארץ אלא כשהאדם מכבד את חברו הוא מגלה בכך קדושת התורה, 
יתברך- מגלה אלוקיו  הוא  כי  בכך  האדם  מראה  השי“ת  את  כשמכבדים 

שאין עוד מלבדו. כבוד הבריות הוא גילוי כבודו של צלם אלוקים. ואיתא 
לבית  שהלך  יאיר  בן  פנחס   בר‘  מעשה  (פ“א-ה“ג):  דמאי  בירושלמי 
הוועד, ובדרכו היה צריך לעבור את נהר גינאי. ואולם בהגיעו אל הנהר, 
שמעכבו  על  בנהר  פנחס  ר‘  גער  מלעבור.  ועכבו  גדותיו  על  הנהר  עלה 
לעבור. מיד נחלק הנהר ועבר. שאלוהו תלמידיו: היכולים גם אנו לעבור? 
אמר להם: מי שיודע בעצמו שלא היקל בכבודו של אדם מישראל מימיו- 
ולכאורה  לו.  שנעשה  הזה  הנס  בשביל  מזכויותיו  לו  ינכו  ולא  יעבור, 
כיצד מגיע אדם למדרגה כזאת, שיודע בנפשו שמעולם לא ביזה אדם? 
ומואס  הנתינה  בכוח  הוא  דבק  זה  שאדם  משום  דסלר,  הרב  ומבאר 
בכוח הנטילה. ואז כבוד חברו חשוב עליו כשלו ולא יוכל לבזותו בשום 
דבק  הוא  הנתינה  בכוח  הדבק  כי  ומדוע?  לניסים.  זוכה  כזה  אדם  אופן. 
גם  כזה  ה‘. ואיש  יד  את  רק  בכל ענייניו  בהשי“ת. והדבק בהשי“ת רואה 
הממחיש  נפלא  מעשה  לפנינו  מזכויותיו.  לו  מנכין  אין  נס  לו  כשעושים 
שהיה  זצ“ל  אויערבך  זלמן  שלמה  הרב  על  מסופר  אדם:  מכבדים  כיצד 
והנה  שצריכים.  הלכה  ענייני  בכל  בירושלים  גדול  רפואי  למוסד  קשור 
נודע לו שעומדים למנות למנהל ביה“ח רופא בכיר מארה“ב שאינו שומר 
ואולם  המינוי,  את  לבטל  מההנהלה  ביקש  אויערבך  הרב  ומצוות.  תורה 
מכתב  וכתב  מביה“ח,  התפטרותו  את  הגיש  הרב  לשמוע.  אבו  לא  ההם 
לאותו ד“ר שלא יגיע ארצה. ואולם כשהגיע בכל זאת הד“ר ארצה הזמינו 
הרב לביתו והתייחד עמו זמן רב. כשגמרו הרב יצא מחובק עמו וליווהו 
עד לרכב. בני הבית שידעו עד כמה נלחם הרב נגד אותו רופא לא הבינו 
מה קרה לרב- הרי הרב חשש מד“ר זה בגלל אי קיום מצוות, ואיך מכבדו 
בכבוד מלכים שכזה. שאלוהו והשיב להם: וכי בגלל התנגדותי למעשיו 
והשקפותיו אני שונאו? בתור יהודי אני חייב לכבדו, ומה שאני נלחם- לא 

צריך לגרוע בדין שבין אדם לחברו.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:16, ת"א 16:30



סיפור השבוע

כמה קשים ומרים הם חיי האביון המתפרנס מן הצדקה.
כמה מפרכים הם הנדודים, מיגעות התלאות ועל הכל הספק 
ולשבוע  לאכול  לחם  היום  אקבל  האם  הרף:  ללא  המכרסם 
בעבורי ובעבור בני ביתי הרעבים עד מוות?! האם יעלה הסיר 

ניחוח כל שהוא לכבוד שבת קודש?!
ואם בקשיים טכניים עסקינן, עדיין לא אמרנו כלום! כי הבושה 
הן  הן  הצדקה  מן  המתפרנס  העני  את  המלוים  הנעימות  ואי 
הקשיים האמתיים!!! וכל זה בעני ואביון אשר מאז ומתמיד 
כן גזר עליו מזלו. אך מה יאמר ומה ידבר עשיר גדול אשר ידע 
התהפך  ופתע  נפש  עוגמת  של  רבב  מכל  ונקיים  טובים  ימים 
בדרכים  לנדוד  צריך  ומעתה  נכסיו  מכל  נקי  יצא  הגלגל.  עליו 
ולהידפק על הדלתות נדיבים כדי לשאול את פת לחמו?! כזה 
פייביש  רבי  הקדוש  הצדיק  של  וחסידו  תלמידו  יידל,  ר‘  היה 
אשר  מאביו  ועסקיו  נכסיו  את  ירש  יידל  ר‘  זיע“א.  מזבריזא 
וכל  ואושר  עושר  של  רבים  ימים  יידל  ר‘  ידע  מאביו.  קיבלם 
טוב. הוא עבד קשה כדי לשמור את כספו הרב וכדי להגדילו 
את  חינך  מקוריים,  חסידיים  חיים  ניהל  ובמקביל  ועוד.  עוד 
לא  אך  צדקה.  בנתינת  והירבה  הקדושה  התורה  ברוח  ילדיו 
עליו,  התהפך  זה  מופלג  עשיר  של  גלגלו  גם  חוסן.  לעולם 
מתנת  לבקש  המוכרח  כל  וחסר  עני  והותירו  מסחרר,  בקצב 

בשר ודם כדי לא לגווע ברעב...
מי יוכל לתאר ולשער הרגשתו הקשה של נגיד בעמיו המדרדר 
עצמת  את  להבין  יוכל  מי  כזו?!  בצורה  המדרון  לתחתית 
הבושה ואי היכולת לדפוק על הדלת, אף לאחר שהגיעו מים 

עד נפש...
נהיה  לא  שמעודו  הרגל  לכך.  להתרגל  נאלץ  השנים  במרוצת 
להרגל. הסתובב ר‘ יידל עם אחיו העניים. משיתים הם זה לזה 
מינדודי  באחד  כסף...  להשיג  עוד  ניתן  אמצעים  באילו  עצה 
תקופה  באותה  שימש  שם  לקאסוב,  הגיעו  הללו  סוף  אין 
לא  גם  יידל  ר‘  דאתרא.  כמרא  שלום“  ה“אהבת  בעל  הרה“ק 
צדיק.  אותו  עם  רבות,  שנים  לפני  בעבר  כבר  נפגש  כי  זכר 
כשהיה האהבת שלום אברך צעיר לימים. ר‘ יידל לא זכר כלל 
ומתן“  ”משא  שהוא  איזה  לו  היה  נשכחת  פגישה  באותה  כי 
גלגל  את  בחזרה  עליו  להפוך  עתה  שעתיד  ענין  הצדיק.  עם 

ההצלחה---
אברך צעיר לימים אך עני מרוד היה הרה“ק שלימים יתפרסם 
נפשו  כל  את  שלום“.  ה“אהבת  ספרו  שם  ועל  צדקותו  בזכות 
קשיי  הבורא,  ובעבודת  התורה  בלימוד  השקיע  ונשמתו 

הפרנסה כמו דילגו עברו מעל ראשו.
החסר הגשמי הזה, אשר ”כסף“ יכונה, לא הפריע לו אף כהוא 
הקדוש  רבו  כי  לאזניו  הגיעה  שמועה  כאשר  אפילו  הנה  זה. 
סקאליע,  בעיר  הקרובה  בשבת  ישבות  מזבריזא  פייביש  רבי 
זו  הצדיק?!  במחיצת  להיות  לזכות  פעמיים.  עוד  חשב  לא 
להוצאות  כסף  שאמרנו,  וכפי  והיות,  ביותר!  נדירה  הזדמנות 
הדרך לא היו בידו, ארז את מטלטליו המועטים כבר באמצע 
השבוע ופנה לעשות את הדרך הארוכה והקשה בשתי רגליו.

הטבע.  ופגעי  הדרך  מאורעות  זה  לצדיק  הפריעו  לא  בודאי 
האפל  הלילה  הן  ללון,  מקום  לעצמו  חיפש  ערב  לעת  רק 
בחזקת סכנה הוא, ואל לו לאדם להכניס עצמו לסכנה! חיפש 
יהודית.  בבעלות  דרכים  פונדק  לו  עמד  הדרך  אם  על  ומצא. 
יוכל  אם  הפונדק  לבעל  ושאל  הקדוש  האברך  בשעריו  נכנס 
להתארח במעונו במשך הלילה. במקום תשובה ענה לו הלה 
תוכל  כאן  ”ללון  נוראה  ביללה  כמעט  עמוקה,  אנחה  בקול 
בודאי ובודאי. אך לארוחת הערב לא אוכל לתת לך מאום. אזל 
אוכל  למעט  בוכים  עוללי  מקופתינו,  והכסף  מכלינו  הלחם 
ואין לאל ידי להושיעם, הפרנסה דחוקה עד מאוד בחודשים 
האחרונים והצרור אותו הייתי צריך להעביר לפריץ המשכיר, 
ריק לחלוטין. היום גם איים עלי כי ישליכני לבור שבחצרו, אם 

לא אשלם את חובי תוך ימים ספורים“..

גלגל חוזר בעולם
שגם  בכי  לב.  קורע  לבכי  הפכה  הפונדקאי  של  יללתו  אנחתו 

האורח הצטרף אליו בכאב וצער של ממש.
מהשתתפות  הנובעים  שינה  בנדודי  עליו  עבר  ההוא  הלילה 
בבוקר  האומלל.  היהודי  את  שיושיע  לד‘  ובתפילה  אמיתית 
ועודדו  והצלחה  ברכה  למארחו  איחל  לדרכו.  לצאת  התכונן 
המובילה  לדרך  פנה  מכן  לאחר  טובה.  ובמילה  בניחומים 

לסקאליע.
התנער  שלום“  ה“אהבת  בעל  הצדיק  יהודי“  ר‘  עליכם  ”שלום 
ממש  שעצרה  ההדורה  במרכבה  הבחין  עתה  רק  מהרהוריו, 
מאירות.  בפנים  למברך  השיב  השלום“  ”עליכם  לו.  בסמוך 
המרכבה,  שבתוך  הגביר  שאל  הנכם?“  פוסעים  ”להיכן 
משמים  ”הו  האברך.  ענה  פייביש“  ר‘  הצדיק  אל  ”לסקאליע, 
פגשתי בכם. אף אני נוסע לשם. בואו, עלו על מרכבתי. זכות 

הגדולה בעבורי לגמול עמכם חסד“.
ואז  המהודרת  ובמרכבתו  בגביר  הביט  לרגע.  שתק  האברך 
אמר: ”אעלה על המרכבה בתנאי אחד – בתנאי שתתנו לי כעת 

סכום של עשרים רייניש כסף!“
הגביר לא ידע את נפשו ואף לא כלא את תמיהתו! ”מה?! לא די 
שהצעתי לכם טובה, אתם עוד מתנים אותה בסכום כסף אדיר 
שכזה?!“ ”דע לך“ ניסה לפייסו האברך ”כי לא בעבורי מבקש 
אני את הכסף אלא בעבור יהודי אומלל וחובה עלי לעזור לו!“ 
שמע הגביר, ר‘ יידל שמו, במה דברים אמורים והתרצה. הוציא 
מארנקו המפואר את מלוא הסכום ושילשל לידי האברך הלא 
מוכר. ”כעת נלך להשלים את המצוה“ המשיך האברך. ”ניסע 
לפונדקו של היהודי המסכן וניתן לו את הצדקה. הרי בעבורך 
עושה אתה כל זאת...“, בעבורי?! התפלא ר‘ יידל. ”מלבד מצות 
הצדקה אשר בהחלט היא חשובה, מה עוד שייך כאן בעבורי?!“ 
ילד יום?!  מה  לא ברורים: ”האם יודע אדם  לו  בדברים  השיב 

וכיצד יתהפך עליו הגלגל?!
האברך  לפונדק,  כבר  הגיעו  כך  בין  זאת!  יודע  איש  אין  לא, 
הצדיק הושיט ליהודי את פדיון הצלתו ואמר בלחישה: ”זכור 
תיהיה  במצוקתך.  לך  שסייע  זה  יידל  ר‘  את  מצילך,  את  תמיד 

מחזיר טובה תחת טובה. ולא חלילה רעה תחת טובה!“
וכבר נפרדו ממנו ונסעו למחוז חפצם, לרבם הצדיק רבי פייביש. 
חייב.  היה  אותו  הכסף  עם  הפריץ  לבית  מיהר  הפונדק  בעל 
בני  בעבור  המלך  כיד  מגדנות  מיני  כמובן  קנה  הנותר  בסכום 
ביתו הרעבים. ועוד נותר לשפץ את העסק, להרחיבו ולקלוט 
בו עוברי אורח רבים. מיום זה ואילך הלכה וגדלה קרנו עד כי 
הגלגל  התהפך  עליו  אף  יידל,  ר‘  ואילו,  מופלג!  לעשיר  נהיה 
לטמיון.  ירד  כספו  אבדו,  נכסיו  ודועכת,  שוקעת  החלה  קרנו 
בתוך ימים ספורים הפך לאביון המחזר על הפתחים. הוא הגיע 
ר‘  מקאסוב.  זיע“א  שלום“  ה“אהבת  בעל  הקדוש  לצדיק  כעת 
יידל,“ לא זכר בכלל את ההיסטוריה שלו עם אותו צדיק. בעודו 
פניו  מועדות  אליו  הצדיק  הרבי  עם  קישרו  לא  ובודאי  אברך. 

כעת. ”הרבי יתן לנו מתת הגונה“ לחששו העניים זה לזה.
פנים.  במאור   פניו  את  הצדיק  קידם  יידל“  ר‘  עליכם  ”שלום 
”הנה אתן לך מכתב לעשיר אחד והוא יושיעך!“ ר‘ יידל לא הבין 
לכתובת  ופנה  המכתב  את  כמובן  לקח  אך  הרבי,  מתכוון  למה 

שהופיעה על גבי המעטפה על גבי המעטפה.
הפונדק  את  בכלל  זכר  לא  לשעבר.  העשיר  האביון  יידל  ר‘ 
אליו הגיע כעת. הרי זה האחרון שינה צורה ולבש צורה. כעת 
דמה לבית מלון יוקרתי הנתון בבעלות עשירים מופלגים! וכן 
לא זכר ולא הכיר את הגביר העומד בראשו. רק בעל הפונדק 
הכירו, בלילה הופיע לפניו בחלום הרבי מקאסוב והודיע לו כי 
הגיעה העת לשלם טובה תחת טובה. בעל הפונדק הזכיר לר‘ 
שציוהו  כפי  הגונה  מתת  לו  ונתן  המעשה  פרטי  כל  את  יידל 
בזכות  כבראשונה,  לגדלותו  לשוב  לו  שעמדה  מתת  הצדיק. 

הצדקה שנתן עשרות שנים קודם לכן...
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  ""ואראוארא""פרשת פרשת  
  ]. יב, ו[" אני ערל שפתיםולאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ' וידבר משה לפני ה"

  ".דעת תורה"החובה להישמע ל
   :ל" זצ"שפת אמת"הנפלא אומר על פסוק זה בעל פירוש 

כי כוחו , אזי ניטל ממנהיגיהם כוח ההשפעה ואין הם יכולים עוד להועיל, כאשר בני ישראל אינם רוצים לשמוע בקול מנהיגיהם
אזי היו פיו ושפתיו נפתחים ודבריו היו משפיעים גם על , כן אם בני ישראל היו שומעים אל משהעל . של המנהיג נובע מן העם

  !משה ערל שפתיים אזי – "בני ישראל לא שמעו"אבל כאשר , פרעה
גודל ידיעתם בתורה נותן להם את הכוח להתמצא . נהיגים גדולי הדור מחנכים אותנו כיצד להתנהג ולחיות על פי דעת תורההמ

ראייתו של  .ועוד, חינוך הילדים, ממון, ה רבים הם הפונים לגדולי התורה לקבל עצה וברכה בענייני רפואה"בכל תחומי החיים וב
 ןאינה תואמת תמיד את ההיגיו" דעת תורה"אמנם  .  לדעת ולהבין בכל שטחי החייםגדול הדור נותנת לו את המרחב העצום

 .מה להם עם השתכללות העולם המודרני והמתקדם" רק בתורה"לעיתים נדמה לנו כי הרבנים שכל עולמם הוא , הפרטי שלנו
ם מדי ערב וממתינים שעות רבות מגיעים לעיתים מאות אנשי, שעולמם הוא רק בתורה, לפלא אנו רואים שאצל רבנים גדולים

י שמעולם "אעפ', רפואה וכד, עסקים, שידוכים, למוצא פיהם של אותם צדיקים על מנת שיגזרו ויחליטו בעניינים שונים ומגוונים
  .לא השתלמו ולמדו על כך באוניברסיטאות או בספרים חיצוניים

  :ל"זצמן ג חיים גרינ" סיפר אחד האנשים שהלך לקבל עצות מהרהמעשה נפלא
כל הריון היה מסתיים בהפלה כבר בחודש השני או . הייתה בת אחת ולאחר לידה זו היה קושי לאישה להתעבר עוד, לזוג צעיר

  .השלישי כתוצאה מאי התפתחות העובר
עברה כל הטיפולים והייסורים ש. שילמו במיטב כספם על מנת לחפש מזור לבעייתם, בצר להם פנו בני הזוג לרופאים מומחים

  .כל הריון היה מסתיים תוך זמן קצר ואף גרם לשבר נפשי לבני הזוג, כאמור, האישה לא הניבו תוצאות וכך
חשב שאולי דווקא זו העת ללכת ולשאול בעצת גדולי הדור ובוודאי אין כבר מה להפסיד , שומר תורה ומצוות, בעלה של האישה

  .יעתא דשמיאה בכוחם של הרבנים להביא לס"ומאידך יש סיכוי שבע
על פי הממצאים הרפואיים איני רואה : "לתדהמתו ענהו הרב.  עם המסמכים הרפואיים וביקש עצתול"צזהבעל ניגש לרב גריינמן 

וכן נתן הרב לבעל עצות כיצד לפעול לקראת ההריון הבא ובין היתר הציע לו שהאישה ". שום סיבה שההריון ייפסק בתחילת הדרך
קיבלו על עצמם לקבל , לפני ההתייעצות עם הרב, מן הראוי להדגיש כי בני הזוג .ם מיד עם קליטת הריונהתיקח שני סוגי כדורי

  ".ככל אשר יורוך"את עצת הרב ככתבה וכלשונה ולקיים 
, שבמשך שלושת החודשים הראשונים להריון האישה לא תיבדק אצל רופא ורק לאחד שלושה חודשים, עצה אחרת שנתן הרב היא

  .מבית הרפואה תל השומר... ר"בני הזוג יוכלו לפנות לד, אם ירצו
על המרשם הרפואי . בהריון השישי לאחר ארבע הפלות החליטו בני הזוג לנהוג על פי הנחיות הרב אך לפתע עמדו בפני דילמה

,  בלבדשהאישה נתבקשה לקחת צויין במפורש שאת הכדורים יש ליטול רק לאחר חמישה חודשים להריון ובאישור הרופא
  ...ולעומת זאת יעץ להם הרב לקחת את הכדורים מיד עם תחילת ההריון
  .בני הזוג החליטו להמשיך בקו שהחליטו עליו והמשיכו לנהוג כעצת הרב

ניסיון נוסף בו עמדו בני הזוג היה כאשר האישה בסוף החודש השני דיממה בחוזקה ובשטף גדול והיה צורך דחוף בבדיקת רופא 
צריך לנהוג בהגיון . ודאי שהרב לא התכוון למקרה כזה: "והיצר בשלו...  לפנות לרופא רק לאחר החודש השלישיאולם הרב פסק

  ..."ולא כדאי ללכת עם הראש בקיר
בני הזוג . הרופאה הציעה מיד להזמין אמבולנס לפינוי מיידי ובהול לבית החולים. לרופאת הנשים, ח"לבסוף פנו בני הזוג לקופ

צריך רק מנוחה ואין צורך " .ניהם החליטו בגבורה לשוב הביתה ובערב לפנות שוב לרב גריינמן ולשאול בעצתובהתייעצות בי
  .ואכן כך היה". ה אט אט הדימומים ייפסקו וההריון ימשיך להתפתח כסדרו"ובע" – הרב בביטחון אמר – "באישפוז

  .וב אחר התפתחות העוברבחודש החמישי פנו בני הזוג לרופא שהמליץ עליו הרב כדי לעקוב מקר
חבל שלא : "רשם אמרותוך כדי שהוא רושם את המ, ץ הרבבדיוק כפי שהמלי, הרופא אכן הציע לאישה ליטול את סוגי הכדורים

  ..."היה כדאי לקחת את הכדורים כבר מהחודש הראשון. באתם מוקדם יותר
הרופא . דורים החל מהחודש הראשון כעצת הרב גריינמן את הכבני הזוג התוודו עתה בפני הרופא ואמרו לו שאכן האישה נוטלת

  ...טען שאינו מכיר את הרב והוא רק שמע עליו
מין גוש , בחודש השמיני בבדיקת אולטרא סאונד גילה הרופא בעיה רפואית: עם התקרב מועד הלידה נכונה לזוג הפתעה נוספת

  .דה תודיע לרופאים על הממצאים של בדיקותיוהוא ביקש מהאישה שמיד עם הלי. מסויים שלא יכל לעמוד על טיבו
מי יודע עם איזה מום יוולד התינוק והידיעה . כל יום עבר כמו נצח. חשש וחרדה וייסורי מתח נוראים היו בחודש האחרון

 כעצת גם ניסיון זה קיבלו אותו בני הזוג באהבה וניחמו עצמם בטענה שהם פעלו .המוקדמת על כך הכניסה את בני הזוג למתח רב
  ".אלוקיך' תמים תהיה עם ה"ה לגרום נזק למי שמקיים את מאמר הכתוב "הרב ובוודאי לא ירצה הקב

מכתבו של הרופא המטפל נמסר לרופאי . בשעה טובה נולדה בת במזל טוב .המתח של היולדת היה עצום. שעת הלידה הגיעה
לנתח את התינוקת בבהילות והם ניסו להחתים את ההורים בהתייעצות מהירה החליטו הרופאים . הילדים והניסיון הנוסף הגיע

! לא לנתח: "הם ביקשו לשוב ולהיוועץ ברב גריינמן והפסק היה חד משמעי. בני הזוג לא איבדו עשתונותיהם .על הסכמה לניתוח
  !"להוציא את הילדה מבית החולים

 אך בניסיון נוסף לשכנע  את ההורים יעצו לצייר לרב ,"שמעו על הרב"הם טענו שגם הם . הרופאים לא יכלו לעכל את החלטת הרב
אך , אנו מאמינים שהרב הוא אדם גדול בתורה. "הזהירו – !"מדובר בסכנת חיים. "את עומק הבעיה ואולי אף הוא ישנה את דעתו

  !"כאן מדובר בעניין רפואי ואנחנו המומחים לכך וזו המומחיות שלנו
  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  ".סכנת חיים"עם תוספת ההערה הרפואית שמדובר בשוב ניגשים אל הרב עם שרטוט הבעיה ו
, השרטוט לא משנה את החלטתי ואם אתם לא רגועים כל כך. כבר אמרתי להוציא את הילדה: "אך הרב גריינמן איתן בדעתו

  ".הוא מומחה לבעיות מסוג זה. 'הדסה'ח "מביה... 'לאחר שתוציאו את הילדה תפנו לפרופ
הרופאים לא מתייאשים ובמשך שעתיים . אל הרופאים בדרישה להוציא את בתו מבית הרפואהעם תשובה נחושה זו ניגש האב 

 .'יושבים עם ההורים ומפחידים אותם ויוצרים תחושה של סכנה מיידית וממשית לחיי הילדה וכי מעתה הם לא יקחו אחריות וכו
אך איני יכול שלא " – אמר האב לבסוף – "י שאתם בראייה רפואית רואים את הצורך לנתח את הילדה באופן מיידאין ספק"

, ומה לעשות והרפואה הקונבנציונאלית לא הביאה לפתרון הבעיה,  הפלותארבעלשמוע בקול כבוד הרב לאחר שאשתי עברה 
אם הרב סייע בעצותיו הנפלאות להריון הילדה הוא . ולאחר ששמענו בעצת הרב זכינו והנה אנו אוחזים בידינו את התינוקת

אמנם שיחתכם עימנו הייתה נעימה ותכליתית אך אנו מחליטים לקחת את הילדה , צר לנו להודיעכם. לא יגרום למותהבוודאי 
  !"מכאן

אך האמונה , אי הוודאות מקננים באיזה מקום פנימה בתוככי הלב, הספק, החשש. שזו לא הייתה החלטה קלה עבורם, אין ספק
  . בני הזוגכששומעים לגדולי תורה לא תשבור את רוחם של

  .שאותו הציע להם הרב והתברר שאף הוא לא שמע על הרב גריינמן' עם הוצאת הילדה מבית הרפואה מיד פנו ההורים לפרופ
  . את הממצאיםוולהביא לפני... 'אצל פרופ... יעץ להם להיבדק בבית הרפואה, לאחר שבדק את הילדה, הרופא

ששומעים " םהפרימיטיביי"על ניתוח מיידי וכעסה על ההורים ' טרא סאונד פסקה גם הפרופלאחר בדיקה מקיפה שכללה אול
בקול רבנים במקום להבין שהרפואה התפתחה בשנים האחרונות והיא מדוייקת מאוד וחבל שהם מחליטים על גורלה של הילדה 

  ..."המסכנה וגורמים לסיכון גבוה לחייה
 לרב גריינמן והוא הורה לגשת לבית הרפואה רק בעוד שנה ואז שוב לבחון אם יש צורך עם תוצאות מעודכנות אלו חזרו ההורים

אי וודאות אך ההחלטה השרירה היא לא לזוז כמלוא נימה מהוראות גדולי , מתח, לחץ. שוב ניסיון רודף ניסיון, אין ספק .בניתוח
  . הדור וההחלטה מפיחה רוח חיים בזוג ההורים המסורים

  .שחשבה אותם לפרימיטיביים ולא מבינים כלום' נים שוב לאותו פרופלאחר שנה הם פו
ששומעים לקול רבנים " החכמים"סיפרה להם על בני הזוג ' אה סטודנטים לרפואה והפרופופבאותו היום היו בקליניקה של הר

  !מהבמקום לרופאים והנה עכשיו צריך לתקן את הנזק החמור שנגרם לילדה בגלל דחיית הניתוח בשנה תמי
שוב ושוב מבצעת ניסיונות חיפוש אחר הגוש שלחץ על המעיים והנה הוא לא ' הפרופ. דממה השתררה בחדר האולטרא סאונד

  .להראות את הגוש המאיים" מסרב"שוב מנסים לחפש מזווית אחרת אך הצג . ךמופיע כלל על המס
איך רצינו לנתח . לך תגיד לרב שלך כל הכבוד: "יםכבשה את פניה בקרקע ואמרה בזו הלשון לאב בנוכחות כל הסטודנט' הפרופ

  ..."ואתם האחד הזה(!) הגוש הזה נעלם אחד למיליון? תינוקת בת יומה
לקבל את דעתם גם כאשר היא אינה נוחה או מובנת ; להישמע לגדולי רבותינו בכל תנאי ובכל מצב – זהו מבחן האמונה של האדם

  .נו לקבל חכמה זו כתורה מסיניה יהיב חכמה לחכימין ועלי"הרי הקב. לנו
לא אחת המבקשים לקבל עצה . ממעשה זו נוכל ללמוד פרק חשוב בדרך שעלינו לנהוג כאשר אנו הולכים לקבל עצה מגדולי הדור

לא אחת כאשר מצפים . ואם היא אינה נראית להם אזי הם אינם מיישמים זאת, לדעתם" יתאים את התשובה"מצפים שהרב 
מת גם אופי השאלה נעשה בכיוון מסויים וחבל שהשואל מנסה לפתור את הבעיה בעצמו במקום לשאול ולקבל לקבל תשובה מסויי

, לפתע הינך מתחיל להתלבט. וכך עלינו לנהוג. יש לה הארה משמים, תשובתו של גדול הדור היא תשובה אלוקית .דעת תורה
על כן ? בשביל מה התאמצת כל כך, אם כן. את ההחלטה לעצמוושוב האדם לוקח " ודאי לא הבין אותי", "טעה"לחשוש אולי הוא 

  ).אור דניאל(היה אמיץ וקבל את הדברים ככתבם וכלשונם ומשמים יאירו לך את הדרך !! אל תהסס
  .]טכ ,ט[ "'ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל הה"

  .בהפסקה מנחה לתפילת מניין בתיכון לייסד והחליטו, ליהדות להתקרב החלו, חילוני בתיכון בחורים של קבוצה
 הסתם שמן מכיון', ה וקידוש לפרסום תגרום בכיתה התפילה, מחד - ? התפילה את לערוך לנו כדאי היכן: בליבם עלה שספק אלא

  ). מורים אף ואולי (בחורים ועוד עוד יצטרפו ואולי, התיכון בכל כך על יישמעו
 במקום בתפילה ה"הקב לפני לעמוד נוכל ואיך, והיסטוריה ך"תנ בשיעורי נוראים וכפירה בלע דברי נשמעים זו בכיתה, מאידך אך

 בתוך אבל: י"רש ופירש, )ט"כ', ט(' ה אל יכפ את אפרוש העיר את כצאתי -  רבינו משה של הנהגתו את לציין והוסיפו! ?שכזה
 הכנסת בבית להתפלל בהפסקה יצאו הבחורים שמניין - נוספת אופציה הועלתה, ולכן. גלולים מלאה שהיתה לפי, התפלל לא העיר

  ?לנהוג עליהם היאך, הבחורים ושואלים ...לתיכון הסמוך
  -? ל"הנ בכיתות להתפלל ניתן האם, לברר יש תחילה :א"שליט יצחק זילברשטייןהגאון  ר"מו השיב
" כיבוסי ועקרון ביהודה ףכאלו והיה): "'ט זכריה, אדום לגבי הנאמר (הפסוק על דורשת) א"ע' ו דף (מגילה במסכת הגמרא, ובכן

 שהיו, התוספות וכתבו". ברבים תורה בהן ללמד יהודה שרי שעתידין, שבאדום וקרקסיות תראטריות אלו "-) כירושלים- (
 מקומות שאותן לומר וקשה: "זה פירוש דוחים תוספות אך, כוכבים עבודת בתי הינם' וקרקסיות תראטריות 'אותן כי, שפירשו
, לומר ורוצה: "אחרת בדרך תוספות מפרשים ולכן". בימינו במהרה יהא לשממה ודאי אלא! תורה שם ללמוד יכולים מטונפים
  . מדרשות לבתי ייהפכו בתים אותם, "כוכבים עבודת עובדי של לוועד שם שמתאספים בתים
 בהם שמתוועדים מבתים גרועים יותר אינם שהרי, להתפלל מותר החילוני בתיכון הלימוד בכיתות שאף, מכאן ללמוד שניתן ויתכן
, תורניים כנסים בהם שעורכים ופעמים', וכדו ספורט, ליצנות לאירועי המשמשים שאולמות, נראה כן וכמו. (זרה העבודה עובדי

 רק נבנו המדרשות שבתי, לחלק יש ואמנם). כדלעיל, מותר שהדבר, עם ברוב ערבית תפילת שם לערוך מעוניינים והמארגנים
 אך, כפירה בהן ללמד וימשיכו במהותן עדיין עומדות הרי, שלפנינו הכיתות, זאת ולעומת, במקום הגויים שימושי שבטלו לאחר
  .שם להתפלל וניתן מעכב הדבר שאין נראה מקום מכל
  ?הכנסת בבית התפילה על עדיפה בכיתות התפילה האם - לדון יש שעתה אלא
 להתפלל אדם ישתדל): "'ט סעיף' צ' סי (ערוך השולחן שכתב כמו, הכנסת בבית דוקא להתפלל ביותר להשתדל שיש ידוע, ובכן
". הכנסת בבית יתפלל כן פי על אף, ביחיד מתפלל והוא, הציבור שהתפללו בשעה התפלל ולא נאנס אם... הציבור עם הכנסת בבית
 בתוך התפילה וייסוד, יהודי כל כלפי' ערבות 'חובת עלינו וקיימת שהיות, בכיתות להתפלל עדיף, שאדרבה נראה דנן בנידון, ברם
 של זו ומעלה. המניין את שם לייסד הבחורים יעדיפו לפיכך, לקירוב ד"בס להביא ועשויה', ה לקידוש גורמת הספר בית כותלי
 ואין, הלחש תפילת קרויה עשרה- שמונה שתפילת שמצינו מה וכעין. הכנסת בבית התפילה מעלת על עדיפה לכאורה' ה קידוש

, בביתו כשמתפלל קולו משמיע ואם): "שם (א"הרמ כותב זאת ובכל, )'ב סעיף א"ק' סי ערוך בשולחן כמבואר (קולו בה להשמיע
  .בינה רוח תועי שילמדו כדי, התפילה קול את להשמיע ראוי, דנן בנידון גם וכך. "מותר - ביתו בני ממנו שילמדו כדי

  .)והערב נא( וקדושה טהרה הוספת ידי על הטומאה את לדחות ויזכו, הספר בבית להתפלל הבחורים שיעדיפו נראה, ולפיכך
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: מותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נש

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז בת כשוור ה קודסינ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"ז דוד בן כורשיד נ" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

  nati.hazani@gmail.com:  לשלחו בקשה, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון















 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 באופן רגזן היה ממקורביו אחד: זצ״ל גניחובסקי אברהם ביר הגאון סיפר
 נסבל היה לא רוגזו שמחמת מכיון בחייו רעות הרבה לו גרם וזה, מיוחד      

 מה. זו רעח ממידת להגמל היאך ידע לא הוא. ידידיו בחברת ולא בביתו לא
 וטען צערו את בפניו ותינה זצ״ל הסטייפלער - קנייבסקי י"רי אצל הלך עשה

 לו אמר.הועילו ולא הכעס ממדת להגמל שבעולם העצות כל את כבר ניסה כי
 בתנאי זאת אך, מהכעס אותו לגמול יכול הוא שבה עצה לו שיש הסטייפלער

 אותו כמובן... כלל הפסק בלא דקות חמש) הסטייפלער של(בפניו יביט שהוא
, והנה.הקדושות בפניו להביט והחל הסטייפלער של עצתו את מיד קיבל יהודי
 כדמות ומשונים שונים פרצופים לעשות החל הסטייפלער, יסופר כי יאומן לא

 למעלה אחד ועין למטה אחד עין פרצופו את עיקם הוא מאד הכועס אדם
 מכיון אך, יתואר בל סיוט אצלו זה שהיה אף אדם אותו ואילו, בזה וכיוצא

 להביט נאלץ, רצופות דקות חמש במשך הסטייפלער פני על להסתכל שהתחייב
 חלום בתוך כמו בהם שחש דקות חמש אותם לסיום עד בסבלנות ולהמתין
 ואמר הרגילות פניו לטוהר הסטייפלער חזר דקות אותן סיום עם מיד.בלהות
 שראה המחזה כי הלה והעיד ׳׳!כועס אדם נראה כך כי לך ״דע: שמולו לאדם
 ונמנע שראה במה נזכר המכעיס בדבר שנתקל אימת וכל החיים כל אותו מלוה

 )הסהר אגן.(לו שהועילה היחידה העצה דבר של בסופו אכן זו. הכעס מן
 

, ל"זצ לאפיאן' אליה רבי צ"הגה מרן אל ניגש חסידים כפר בישיבת בחור
, מקצוע לרכוש שברצונו משום, הישיבה את לעזוב שברצונו לו ואמר       

 וביקש, הדברים למשמע הזדעזע' אליה' ר. בעתיד להתפרנס במה לו שיהיה כדי
 מעט עוד: "לדבר החל והבחור. הפרנסה מעניין חששותיו את לו לפרט מהבחור

 והמשגיח"...זיווגי את אמצא ואני, בשידוכין להתחיל אצטרך שבו הזמן יגיע
, לאחוריו נירתע הבחור"? זיווגך את שתמצא לך אומר מי, חביבי: "אותו קוטע

"? זיווג אמצא שלא אותי מקלל המשגיח האם: "להזדעזע תורו הגיע ועכשיו
 למצוא אחד לכל עוזר שהוא שכשם ה"הקב על סומך אני. "רבתי בתמיהה שאל
 יוולדו כך ואחר: "המשיך והוא". איתי יקרא גם כך, לו המתאימה האשה את
 ושוב"? ילדים לך שיוולדו מבטיח מי: "שוב קוטעו ל"זצ והמשגיח"... ילדים לנו

 על סומך אני הרי?! ילדים לי יוולדו שלא מקללני המשגיח: "מזדעזע הבחור
 את תפס לא עוד הבחור"... לי גם שיעזור, זה בעניין לכולם העוזר, ה"הקב

 ומי".. יגדלו הילדים כ"ואח: חששותיו בתיאור והמשיך, המשגיח של כוונתו
 השיב", ה"הקב על בכך בוטח אני. "המשגיח שאל? יגדלו שהילדים לך מבטיח
 מצוי שהינך אני רואה, בחור נא שמע: "לו ואמר' אליה' ר תפסו ואז. הבחור
 שיוולדו, שתתחתן, עליו סומך אתה הכל על'. בה בטחון של מאוד גבוהה בדרגה
 .) לשבח עלינו"?! (עליו סומך אינך – הפרנסה בנושא ורק', וכו, יגדלו שהם, ילדים

 
  כדאי היה: ל"זצ מקלם הסבא בשם ל"זצ לאפיאן אליהו' ר צ"הגה שח
 יזכה שיהודי כדי שנה אלפים ששת למשך העולם את לברוא ה"להקב שח
 ואלף", שמו וברוך הוא ברוך" הבריאה זמן משך בכל בלבד אחת פעם לומר

 אחת פעם" אמן" המילה חשיבות לגודל מגיע לא שמו וברוך הוא ברוך פעמים
 שמיה יהא, אמן" אמירת של חשיבות לגודל מגיע לא אמן פעמים ואלף, בלבד
 ) תדרשו לשכנו,.(בלבד אחת פעם" רבא

 
, אותו הכרתי שבקושי, אחד בחור איזה הגיע פעם: אחד ישיבה ראש סיפר
 ממני מבקש כך כל מה ולשאלתי, לחתונתו היום שאבוא מבקש ומאד סיפר
 משבר פעם לי היה: הלשון בזה לי ענה? אותך מכיר אני בקושי והרי, לבוא
 בתוספת כתפי על עידוד של טפיחה לי ונתן בביהכ״נ לידי עבר והרב, רציני
 ובעזרת, הנסיונות על ולהתגבר להתחזק צריך: חיזוק של טובות מילים כמה

 האדמו״ר כ״ק של אמירה ובתוספת, ח״ו להתיאש אסור, טוב יהי׳ השי״ת
 ומי, שכל בלי - מדעת שלא הוא יאוש שכל, מדעת״ שלא ״יאוש: זצ״ל מקוצק
 יתכן, אגב כבדרך לי  אמרתם זה כל, פעם אף מתיאש אינו שכל לו שיש

, מהמשבר ויצאתי, זה מכל חיזוק קיבלתי אני אבל, כלל מזה זוכרים שאינכם
 זה והנה...בחתונתי אותכם לראות מבקש מאד אני ולכן, אותי הצלתם ופשוט
 ]נתן מנחת[...נפש ״הצילו מילים כמה איך נפלא דבר

                                   

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ה ֶאל קיםוֱאלֹ ַוְיַדּבֵ   נאמן', "ה אני: "י"רש מבאר':ה ֲאִני ֵאָליו אֶמרַויֹּ מׁשֶ
 –" חייםהחפץ" אמר – הזה בעולם". לפני למתהלכים טוב שכר לשלם

): יז,ד באבות משנה( ל"חז שאומרים כפי, מצוה תמורת לשלם שכר די אין
ָעה ָיָפה" ל ַאַחת ׁשָ עֹוָלם רּוחַ  קֹוַרת ׁשֶ א ּבָ ל, ַהּבָ ". ַהּזֶה ָהעֹוָלם ַחיֵּי ִמּכָ

? הזה בעולם מצוותיהם שכר הרשעים מקבלים מה מפני, השאלה ונשאלת
) רות רבה מדרש( אומרים ל"חז: בפשטות דרכו לפי" חיים החפץ" הסביר
 של ידו בכתב כתוב חוב שטר מקבל, מצוה מקיים שהוא בשעה, יהודי
 נכתב רבות פעמים כך משום. ה"הקב של בחותמו וחתום נביא אליהו
 שמשמש", שכר לשלם נאמן" –' ה אני: "מסויימות מצוות לאחר בתורה

 הנוהג וכמו. טובים מעשים בשביל שכר שמבטיח, כביכול כחתימתו
 וחותם חתימה שנושאת, גדול סכום על המחאה לפרוע שכדי שבעולם
 של בנקשהרי, הבירה בעיר הממלכתי הבנק אל לפנות נזקקים, מלכותי
 מצוותו גם כך. רב ערך בעלת המחאה לפרוע בידו די אין קטנה עיירה

 את נושאת אינה כך ומשום, הצדיק כשל די חשובה אינה הרשע של
 ואלו, הקטן בעולמנו גם להשתלם שכרו ניתן לפיכך, ה"הקב של חתימתו
 יש העצום שכרה את לקבל וכדי, בשלמות שהיא, מקיים שהצדיק המצוה
 )    התורה על חיים חפץ.(הבא בעולם-"הממלכתי בנק"ב לתשלומו להמתין

 
ֵני ֵהן ָרֵאל ּבְ ְמעוּ  לֹא ִיׂשְ ָמֵעִני ְוֵאיךְ  ֵאַלי ׁשָ ָפָתִים ֲעַרל ַוֲאִני ַפְרֹעה ִיׁשְ " ׂשְ

 ומעבודה  רוח מקוצר היה, ישראל בני לו שמעו שלא זה הרי, מקשים
 לטובת היתה משה כונת כי ונראה פרעה ישמע שלא ראיה זו ומה, קשה

, נינוה את להוכיח ללכת וסירב שברח בנינוה יונה עשה כאשר, ישראל
 ויהיה ישראל עם על קטרוג ושלום חס יתעורר ובכך תשובה שיעשו שידע
 שבים ולא עורפם שמקשים שפעמים ישראל על ה"הקב של רוגזו

ֵני ֵהן: "ה"ע רבינו משה שאמר זהו והנה. בתשובה ָרֵאל ּבְ ְמעוּ  לֹא ִיׂשְ  ׁשָ
 ְוֵאיךְ , "זכות עליהם ללמד יכולני אלי שומעים לא ישראל בני אם", ֵאַלי

ָמֵעִני  יתעורר אזי, פרעה ישמעני כאשר יהיה איך כלומר -" ַפְרֹעה ִיׁשְ
ָפָתִים ֲעַרל ַוֲאִני, "ושלום חס ישראל על קטרוג  פתחון לי יהיה שלא", ׂשְ

 היטו לא והם לשמוע אוזן יטה שַפְרֹעה מאחר, עליהם זכות ללמד פה
  כדי כלל ַפְרֹעה אל ללכת ולא להימנע מבקש משה היה כן ועל, אוזנם
 )יונתן תפארת.(ישראל על קטרוג ושלום חס יתעורר שלא

 
ךָ  ֶאת ַקח ֵלךְ  ַמּטְ ין ְיִהי ַפְרֹעה ִלְפֵני ְוַהׁשְ   משפיעה שהסביבה כידוע: ְלַתּנִ

 עשוי ונאצל נעלה אדם אפילו. לרע ואם לטוב אם, האדם על הרבה
 וחוזר משתפר רשע אדם: להיפך וכן. שחת-אנשי של בסביבה להתקלקל

. לנחש שנהפך במטה הרמז וזה. עליה-ובני כשרים אנשים בסביבת למוטב
 אותותשליך אם, עליו  חקוק המפורש-שם אשר האלקים מטה אפילו
, ברם. טורפת לחיה,  לתנין יהיה – ומזוהמת פושעת בסביבה, פרעה לפני
 מחזיקות משה של ידיו אם, קיםוהאל למטה שוב יתהפך ארסי נחש אותו
 ,)ל"זצ מלובלין, שפירא מאיר רבי.... (בו
 

ַעל ִמְצָרִים ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ  ֶאת ַאֲהרֹן ַויֵּט עַ  ַוּתַ ַפְרּדֵ   אחת צפרדע י"וברש ַהּצְ
 מדוע, לכאורה. נחילים נחילים מתזת והיא אותה מכין והיו, היתה     
: ל"זצ הסטייפעלער אומר?הצפרדע את להכות המצרים המשיכו כן אם

, מאויביו להינקם כשרוצה, באדם בוערת והנקמה הכעס כשמידת מכאן
 רק הוא לחבירו מחזיר כשהוא כשרואה ואף, עצמו על לשלוט יכול אינו

 .בו שבוערת הנקמה מגודל, להפסיק יכול הוא אין, מכך מפסיד
 
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                                     

          

 וארא   דבס"
 511גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )הסופרים משל( החטאות כלאם איה ,הבטלה                                                               

                                                      ) י''ג  'רש''י איוב ה( כלותיס איה במהירות העשויה עצהה כל
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 בית בישיבת להשתתף לווארשא בא, זצ״ל שפירא מאיר ר׳ מלובלין הרב
 ושם, מלון לבית נכנם, הנבחרים לבית שנכנס לפני, הפולני הנבחרים הרב
 היהודי את ראה הרב, גרביים עם רוכל יהודי נכנם פתאום. יהודים עוד ישבו

 אצלו שיקנו ביקש ורק לקבל סירב היהודי. לו ונתן כסף שטר הוציא, המסכן
 בחריםהנ בבית שאנחנו להבין צריר אתה, מלובלין הרב לו הסביר. גרביים

 ולשקר, שקר רק זה ופוליטיקה ודיפלומטיה), פוליטיקה(בדיפלומטיה מתעסקים
 .בגרביים צורך ואין רגלים אין
 
 
 

. בשבעה ״לחיים״ לשתות החסידים מנהג את)צחות בדרך( לבאר שמעתי
 זכרונות ועולה מעמד בכזה נמצאים כאשר, ביארצייט, בשלושים שמעתי
 דברים בגלל אלא כי לא אומרים אלו בו כירסמה המחלה אומרים אלו, מהנפטר
 הטעות אומרים ואחרים, להחלים היה יכול הוא מהמחלה ואילו מת הוא אחרים

 ומכריזים ברכה ועושים ״לחיים״ ושותים הנוכחים באים. אותו הרגה הרפואית
 אלא, זה לא וגם זה לא, אותו הרגה המחלה לא. בדברו״ נהיה — ״שהכל -

 צרה בכל. שמת היחידה הסיבה וזו השי״ת רצה כך כי, בדברו״ נהיה ״שהכל
 פרט כל, שהכל ושוב שוב לעצמו לשנן האדם על, יהיה שרק מה יהיה בומכאו
 כשם הרעה על ולברך להתחזק יוכל, זאת ידע וכשאדם מהשי״ת זה, ופרט

, הדין לצידוק יגיע גם ואז. והתלהבות שמחה אותה עם, הטובה על שמברך
 ולא ברוחניות לעליה לו יגרמו שהיסורים כזה ולמצב בתשובה ולהתעוררות

  )משה שערי( .ההיפך וחם חלילה
 
 
 

 העץ פרי רואים שכאשר אצלינו שפשוט הנהנין ברכות כמו, לדבר ודוגמא
, המאכלים בשאר וכן העץ פרי בורא ברכתו שזה ההלכה יודעים מיד ודוגמא

 בכל להיות צריך היה וכך, עיניו נגד אחד לכל ועומדים ברורים הדברים כי
 והרבה ועמילות גדולה התמדה צריכים שלזה אלא, שלומדים התורה חלקי
 וזכור. עת בכל פיו על שגורים הסוגיא דברי שיהיו עד, שלומדים מה על חזרה
 בישיבה והיו, לערך בגילכם כשהייתי בצעירותי בווילנא שלמדתי מזמן אזכור
 אוכל חבילות מקבלים בפעם פעם מדי שהיו] הי״ד הקדושים מן[ אחים שני

], בישיבה דחקות של קשה מצב היה זמן באותו[ גויים שכנים ידי על מביתם
 שהגישו קודם והנה. לאכול ונתיישבו, צלוי בשר והיה חבילה הגיעה אחת פעם

, העין מן שנתעלם בשר מדין לאוכלו ואסור שאפשר התעוררו לפיהם המאכל
 והוא, ״המרחשת״ בעל זצ״ל העניך חנוך ר׳ הגאון את זה לשאול ניגשו ותיכף
 קישרו מיד איך לראות הישיבה בני ונתפעלו, לאיסור ופסק החבילה את בדק

 זו בהלכה לדון לבם בשימת ונתעוררו, שלמדו להלכה לפניהם שאירע המעשה
 בכך שהיו בתורה ויגיעתם שקידתם מגודל זה וכל, העין מן שנתעלם בשר של

 ]הגרמי''ל ליפקוביץ זצ''ל- דעת אמרי[בישיבה דוגמא
 
 
 

 ?מידו יותר ומועיל עדיף יהיה אחר של שידו יתכן איך:  שאלה:

 והיד שהראש כיון, מועיל לא מגולה בראש ראשו על ידו להניח : תשובה:

 ש״ע.(אחר של ידו כן שאין מה, עצמו את לכסות יכול הגוף ואין אחד גוף הם
 )החידות ספר( ).צ״א סי׳
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ִצי' ד ָאַמר ּכֹה ַקּבְ ית ֶאת ּבְ ָרֵאל ּבֵ ים ִמן ִיׂשְ ר ָהַעּמִ י ָבם ָנֹפצוּ ֲאׁשֶ ּתִ ׁשְ  ָבם ְוִנְקּדַ
בוּ ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני ּכֹה : ל"זצ פינקוס דוד שמשון הרב סיפר:  ַאְדָמָתם ַעל ְוָיׁשְ

 שהתגורר יהודי כל. האיומה השואה בתקופת שאירע נורא מעשה על שמעתי
 ניסה, הנאצי השלטון תחת שהיו הסובבות ובמדינות בגרמניה ימים באותם
 נפשו להציל בכדי, מבטחים מקום אל לברוח כדי ביכולתו אשר כל לעשות

, גרמניה אזרחי יהודים400 של קבוצה היתה, העת באותה.הדם צמאי מהנאצים
 כנגד העת באותה שנלחמה, אנגליה אל אוניות י"ע לברוח'  ה בחסד שהצליחו
 אסיפה. זמן הרבה כך לכל לא אך. ושלווים בטוחים הרגישו ובכך, הגרמנים

 בשעת במדינתם מגרמניה הפליטים שהשארת החליטה הבריטית הממשלה של
 שיעזרו, מרגלים בהם יש שאולי מחשש, מדינתם את לסכן יכולה, מלחמה
 אספו הבריטים, לכן. במלחמה להם שיעזור חשוב מידע להם ויעבירו לנאצים

, אוסטרליה מדינת אל מסחר באוניות אותם ושלחו היהודים הפליטים 400את
 החלו והמפוחדים המסכנים היהודים.הנאצי מהאויב זמני מחסה יקבלו שם אשר
 לא הבריטים.ושלמים חיים אוסטרליה לחופי יגיעו האם, חייהם על לדאוג שוב
 הכלא מבית ופושעים אסירים שיחררו הם ולכן, מדינתם של אזרח אף לסכן רצו

 היהודים 400 את שתעביר,המסחר אונית על כמלחים שישמשו, במדינתם
 הארוכה בדרך והחלה אנגליה מנמל יצאה האוניה.לאוסטרליה
 להתעלל החלו, התמימים היהודים את שראו המרושעים הפושעים.והמסוכנת

 שנראה מה כל לעצמם ולקחו במזוודות חיטטו הם. ממונם כל את ולבזוז בהם
 לקחו הם, השוד במעשה שסיימו לאחר,בכך הסתפקו לא הם אך. ויפה נוצץ
 אל מהאוניה והשליכום, ליהודים שנותרו' הערך חסרי' החפצים שאר כל את
 הגלות סבל מספיק לא, בקרבם נקרע המסכנים היהודים של ליבם.הגדול הים

 ומשליכים רכושם את גונבים כעת אז, ראשיהם מעל המרחפת המוות וסכנת
 אלוקים משפחותיהם ובני קרוביהם של האישיים והמכתבים המזכרות כל את

 של ריבונו? לסבול עלינו נגזר האם –? לנו מגיע זה מדוע, עולם של רבונו
 עומד, במרומים יושב אך?!. אבא אתה איפה, לנו עושים מה הבט, עולם

 צלמוות בגיא אלך כי גם: "ה"ע המלך דוד כדברי, האהובים בניו על ומשגיח
 חופי אל היהודים 400הגיעו, כל וחסרי עירומים"! עמדי אתה כי רע אירא לא

 הרי, עולם של רבונו: 'באוויר ריחפה הגדולה השאלה אך. בשלום אוסטרליה
 והסבל הביזה את המסכנים לעבור צריכים היו מדוע אז, אותם הצלת כבר
 לאחר שנים עשרות, שנים מספר לפני. המרעישה התגלית שנמצאה עד?', הרב
 המלחמה בשנות ששירת גרמני קצין של יומן, אחד יהודי מצא, גירוש אותו

 הצוללת: 'כתב הוא,המלחמה שנות את המתארים הפרקים באחד. בצוללת
. צבאי ציוד ללא שהפליגה בריטית מסחר אונית, בראדר זיהתה הגרמנית
 הוראה נתנו והגרמנים, כהתאבדות אז נחשבה קשות כה בשעות שכזאת הפלגה
 האם. דממה שקט. המסחר אונית אל נשלחו יריות מספר. האוניה על לירות
 אל מסביב פזורים חפצים קלט הצוללת רדאר?. במטרה פגעו אכן היריות
 החפצים את משתה הסירה. לאיזור גרמנית סירה נשלחה ומיד, האוניה

 וכך. גרמניה אזרחי של בגרמנית הכתובים מכתבים וגילתה לאוניה שמסביב
 עם באוניה פגענו שלא שראינו מאוד שמחנו:"האירוע את ביומנו הקצין תיאר

 האוניה את ללוות הצטווינו(, ש"ימ) מהיטלר שקיבלנו ובהוראה. כמותנו גרמנים
 שירדו לאחר". בריטים תוקפים מפני עליה להגן בכדי, אוסטרליה לחופי עד

 בחזרה דרכה את עושה המסחר שאונית הגרמנים הבחינו, באוסטרליה הפליטים
 הרב מסיים!.לים אותה פוצצו ומיד לאנגלים שייכת שהיא והבינו אנגליה אל

 והצטערו בכו יהודים שנה ארבעים. המעשה בעומק נתבונן: " .ל"זצ פינקוס
 הדין מדת על התמרמרו אפילו אולי, האישיים והמכתבים המזכרות אובדן על

 ובנס, ת" השי עמם שעשה החסד גודל למפרע מתברר והנה. בהם שפגעה
 סיכוי חוסר של מצב מתוך. מבטחים לחוף בשלום להגיע להם איפשר ממש

  חפציהם את שזרקו, ואכזריים פושעים, באניה מלחים' ה להם זימן,להנצל
 )פינקוס הרב  שיחות(                                .    חייהם ניצלו ובכך למים
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1 גיליון מס. 507שבת קודש  פרשת וארא

"ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב" (י, ג)

הבטול  בזכות  אליהם?  נגלה  שהקב"ה  הקדושים  האבות  זכו  מה  בזכות 
וההכנעה שלהם. שקיבלו בהכנעה כל מה שעבר עליהם, גם אם זה היה ההיפך 
ממה שהובטח להם. שהבינו שהם צריכים את הקב"ה כל רגע ורגע ולכן הקדימו 
תפילה ובקשה לפני כל דבר ואחרי כל דבר - תודה והודאה. ה' רוצה הכנעה. ה' 
רוצה שנגיע להבנה שהכל זה הוא ואין בלתו כלום. שהכל זה איך שה' רוצה, לא 
איך שאנחנו רוצים. כל דקה אדם צריך להגיד לעצמו 'יש מנהיג לבירה'. עכשיו 
זה מה שקורה לי? יש מנהיג לבירה. זה מה שלימדו אותנו האבות הקדושים, 
בכל מה שעבר עליהם הם לא התבלבלו, הם לא אמרו עשו לי, זרקו אותי, כל 

דקה הם ניסו להתחבר ל- יש מנהיג לבירה. 

לא את הכל ניתן להבין. "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-ד-י 
ושמי ה' לא נודעתי להם". יש גם את ה"לא נודעתי להם". האבות הקדושים לא 
זכו להתגלות בהירה של ה' אליהם כמו זו שזכה לה משה ובכל זאת לא היו להם 
שאלות. בעיניים עצומות הם צעדו אחרי קול ה'. הם היו מרכבה לשכינה. מה זה 
להיות מרכבה? זה לבטל את עצמך לגמרי, להגיע לביטול מוחלט של היישות. 
שה'  מה  זה  עושים  שהם  מה  כל  מרכבה.  רק  הם  כלום,  הם  קיימים,  לא  הם 
מראה להם לעשות. אין להם רצון משל עצמם, אין להם מחשבות משל עצמם, 
כל מה שהם עושים זה להיות מרכבה, מרכבה לקדושה, הם זכו להיות הגלגלים 

שמסיעים את המרכבה. אבל מי שמכוון את המרכבה זה לא הם, זה הרוכב.

צריכים  אנחנו  כי  עצמנו.  את  לבטל  איך  הקדושים  מהאבות  ללמוד  צריך 
מה  בעצם  אבל  זה,  ואת  זה  ואת  זה  את  צריכים  דברים,  הרבה  כך  כל  לעשות 
שצריך זה לשכוח מעצמנו, הרצונות שלנו צריכים להיות הרצונות של ה'. לבדוק 
כל הזמן האם הרצונות שלנו מתאימים לרצון האלוקי. לחפש כל הזמן רמזים 
כמו  ה'.  רצון  ולעשות  השכל  את  לזרוק  ה'.  רצון  את  לעשות  איך  ואיתותים 

בס"ד

שבת קודש   כח' טבת, תשע"ו
פרשת וארא

י ָלֶהם." (ו, ג) ִמי ה' לֹא נוַֹדְעתִּ י ּושְׁ דָּ ֵאל שַׁ "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב בְּ

בקול  תשמע  ה':  לו  אומר  ופתאום  חסד,  הרבה  כך  כל  שעשה  אבינו  אברהם 
שרה וגרש את ישמעאל כי הוא יכול להזיק לחינוך של יצחק. קודם כל החינוך 

של הילד. לפני החסד.

לרחוב  לצאת  יכול  לא  אני  אמר:  הוא  אבינו,  לאברהם  בושה  כזו  לו  היתה 
מרוב בושה, אנשים יעזבו אותי, כל התלמידים שלי, כל מי שהולך בדרכי, כולם 
יכפרו בי, גמרנו עם כל העבודה שלי. כי אני לימדתי אותם להיות בעלי חסד, 
יזכה  הוא  שגם  עד  בה',  יאמין  מוצלח  הלא  הבן  שגם  עד  בסבלנות  להתייחס 
להרגיש את ה', ללכת עם הבן הזה לאט לאט ולא לרדוף אותו. ועכשיו אני צריך 

לזרוק את הבן שלי מהבית.

ואת  חרן  את  עזבתי  כי  לי  הלכה  לה'  אנשים  קירוב  של  העבודה  כל  קודם, 
כל הנפשות שעשיתי שם. עכשיו כל עבודת החסד שלי תלך. יגידו: האדם הזה 
השתגע? זורק את הבן שלו? יוצא חלציו? הוא רק ילד בן 16! מי יודע מה יהיה 
על  לוותר  פירושו  הנסיון  כל  שכל.  אין  בנסיון  אבל  עוד.  ישתנה  אולי  בעתיד. 

השכל.

הנסיון  זה  מה  בעבודה.  הנסיון  השלישי,  הנסיון  בא  מספיק,  לא  זה  ואם 
בעבודה? אברהם אבינו הנחיל לכל הדורות שהיו עובדים עבודה זרה, ושוחטים 
את הילדים שלהם, את המסר הבא: תפסיקו! תפסיקו עם כל זה! תתפללו לה', 
תתפללו, מה זה לעשות כאלה דברים, מה זה להקריב אנשים חיים. ופתאום ה' 
אומר לו: תקריב את בנך! הרי זה סותר את כל מה שאמרתי להם. והוא משליך 

את השכל ועושה מה שה' אומר לו.

של  עולם  שבתוך  למטה,  פה  יתגלה  שלו  שהכבוד  כדי  עולם  ברא  הקב"ה 
רגע  כל  ויכולים  להתבלבל,  רגע  כל  יכולים  והם  בחירה,  להם  שיש  אנשים 
האישיים  הרצונות  עם  להתעסק  הזמן  וכל  הבריאה,  של  מהתכלית  לשכוח 
שאיפות  מיני  כל  לו  ויש  גוף  בתוך  שהוא  האדם,  של  המציאות  זה  כי  שלהם, 
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מהו "א-ל ש-ד-י"? אמר הקב"ה: אני הוא שאמרתי לשמים ולארץ 'די'! כשברא המקום את העולם, היה העולם הולך ומתפשט, עד שנאמר לו די. לכך נקרא 
א-ל ש-ד-י. ומי שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרות ישראל די (אבות  דרבי נתן לח).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, ציפורה בת שושנה 
גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני בת תמר 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה
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ענוותן, הוא לא מפסיק להודות לה'. מסופר על החפץ חיים שהיה רגיל על 

משכבו בלילות להודות לה' על כל הטובות שגמל איתו, וכך היה הולך ומונה את 

כל חסדי ה' שהיטיב עמו היום ובכל יום מימי חייו, שעזר לו ביתמותו לשאת 

לו  שנתן  וכן  ספרים,  ולחבר  תורה  ללמוד  בידו  וסייע  והיתמות,  השכול  את 

חתנים טובים מופלגים בתורה ויראת שמים ועוד ועוד.

המידות  כל  שורש  שבקדושה,  דבר  כל  של  והשורש  המקור  היא  הענווה 

ויותר  ממנו,  קדושים  ויותר  ממנו,  צדיקים  יותר  שכולם  בטוח  ענוותן  הטובות. 

שחי  אדם  צדיק.  הכי  יהודי  כל  נפלא,  הכי  הוא  בעיניו  יהודי  כל  ממנו.  נבונים 

בענווה ושפלות, אדם שלא מחזיק מעצמו יותר מדי, יכול להתייחס אל השני 

בעדינות, בנועם, הוא אוהב את הבריות.

כל גאווה מביאה לבסוף את ה"מגיע לי". אדם מתגאה, הוא מרגיש שהוא 

הוא  אז  לו",  ש"מגיע  מה  מקבל  לא  וכשהוא  לי".  "מגיע  זה  התוצאה  חשוב, 

משהו.  לו  שמגיע  חושב  לא  אדם  שפלות?  זה  מה  ברוגז.  קצת  הוא  אז  נפגע, 

לא חושב שמגיע לו כזה יחס, כזה כבוד, אדם צריך להגיד, כל הזמן – לא מגיע 

לי כלום, אני לא יותר טוב מאחרים. הוא צריך לדבר לעצמו: מה אתה מחשיב 

יש  קשיים  מן  איזה  יודע  מי  אחרים,  על  מתגאה  בכלל  אתה  מה  עצמך,  את 

להם שהם מתגברים עליהם. אדם כל הזמן צריך לעצור ולהתבונן, לזהות את 

המחשבות של הגדלות, להודות בהם, להלחם בהם. אין דבר שמסתיר את אור 

ה' יותר מגאווה. "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת" – נאמר על הגאווה. 

וכשאדם חי בענווה, כשהוא מרכין ראש בהכנעה, ה' אתו.

הפשוט.  החם,  הזה,  האישי  הקשר  שביהדות.  התענוג  זה  ה'  עם  החיבור 

העולם,  של  האור  עם  העולם,  של  הטוב  עם  מחובר  הוא  ה',  עם  מחובר  אדם 

עם המתיקות של העולם. בכל יהודי יש נקודה עצומה כזאת, נקודה אלוקית 

כזאת, שהיא אין סוף, שהקב"ה לא יכול לוותר עליה. צריך לחפור ולחפור עד 

שמתחברים אליה, אל החלק אלוק ממעל שנמצא בתוך כל אחד מאתנו.

כל החיים שלנו נעים סביב ה'. זה בכלל לא חשוב אם קיבלתי מה שביקשתי 

או לא קיבלתי, אם נתנו לי או לא נתנו לי, אם זכיתי או לא זכיתי, עצם הקשר 

עם האלוקים הוא הזכיה. אדם מחובר אל ה' ויש לו קשר עם ה' אז הוא קיבל 

הכל.

הקשר בין עם ישראל לקב"ה זה קשר של אהבה. מי התחיל את העם היהודי? 

אברהם אבינו. עמוד החסד והאהבה. הוא קיבל כזו אהבה למשהו עליון ונשגב, 

והוא הוריש לנו את הרגש הזה, הרגש הכי חזק שיכול יהודי להרגיש שמכוחו 

הוא יכול לוותר גם על חייו.

כל היהדות זה אהבה.

בארבע לשונות מבטיח לנו בורא עולם בפרשה זו שהוא יגאל אותנו, שהוא 

והבאתי  אתכם,  וגאלתי  אתכם,  והצלתי  אתכם,  והוצאתי  אותנו:  ישכח  לא 

אתכם. אבא לא יכול להתנתק מילדיו. גם אם נפלו לאן שנפלו. זה בטבע. אין 

כאן אפילו בחירה. אבא יהפוך את העולם בשביל הילדים שלו.

ע"י  נפש,  חשבון  ע"י  איך?  הקשר.  את  לחזק  הזמן  כל  זה  שלנו  התפקיד 

התבוננות בעצמנו. חשבון נפש עושים בעיקר בהתבודדות, אך לא רק. יש עוד 

התייחסנו  שלא  קולטים  פתאום  היום.  במשך  נפש  חשבון  של  רגעים  הרבה 

זה  מה  יודע   ומי  הקול  את  הרמנו  לתקן.  ממהרים  ואנחנו  לשני  יפה  מפסיק 

עשה לשני וממהרים להתנצל. רגע רגע אנחנו עושים משפט ובכלל לא מודעים 

לזה שאנחנו שופטים. והעיקר של עבודת ההתבוננות, עיקרו של חשבון הנפש 

הוא בנקודה של ביטול היישות. שאדם לא יחזיק טובה לעצמו. שלא תהיה לו 

שום גאווה ממה שהוא עושה. אני ברוך השם הצלחתי ואני ברוך השם מסודר 
ואני ברוך השם הכל דופק אצלי ואפילו שהוא אומר ברוך השם, הוא אומר את 

ומחשבות ורצונות ואפילו את רצון ה' הוא מתרגם לפי רצונותיו. אבל כשאדם 
גדול  דבר  כזה  זה  ותאוותיו,  רצונותיו  על  ומתגבר  ה'  רצון  את  לעשות  מתחזק 
כל  לעשות  אותנו  זכה  עולם,  של  רבונו  בכלל.  יתואר  שלא  הקב"ה  אצל  ועצום 
הם  נופלים  שכשהם  כאלה  משקיעים,  מתמידים,  להיות  שנזכה  כרצונך.  דבר 
ההתמדה  זה  העיקר  שאצלך  אבא  יודעים  אנחנו  כי  מחדש  ומתחילים  קמים 

והנחישות. יותר מההצלחה.

כשעושים את המצוות מתוך כוונה לעשות את רצון ה', יש אז במצוות טעם 
יש  הגויים  אצל  גם  למשל.  חסדים  גמילות  יותר.  איכותי  יותר,  ומשובח  נעלה 
גמילות חסדים אך הם לא מתכוונים אלא לטובתם, לתועלתם, "חסד לאומים 
חטאת". כשמשהו כבר לא מתאים להם, הרי האוהב הכי גדול יכול  להפוך בן 

רגע לשונא הכי גדול, לחיית טרף ממש.

אלא  שבו,  הרחמנות  מצד  רק  לא  שיעשה  צריך  וחסד,  צדקה  עושה  יהודי 
דווקא מצד ציווי הבורא. רק זאת נקראת צדקה אמיתית.

מדינות  בכל  גדול  רעב  אז  היה  שבע,  בן  בהיותו  זצ"ל,  מקאברין  משה  ר' 
ליטא ואמו שהיתה צדקת, נהגה להאכיל את העניים שעברו בכפר בחיפושם 
אחר מזון. פעם לא הספיק לכולם והיו שם עניים עזי פנים שהחלו לחרף אותה 
בנה  לה  אמר  לבכות.  שהחלה  לה  הכאיב  כך  כל  זה  נמרצות.  בקללות  ולקללה 
תעשי  את  יקללוך,  אם  אף  ואדרבא,  מדבריהם,  תראי  אל  אמי,  משה:   הקטן 
את שלך ואז תיעשה המצווה כהלכתה ובשלמות למען מצוותו יתברך. אם היו 
בשלמות  המצווה  את  לקיים  באפשרותך  היה  לא  אותך,  ומברכים  משבחים 

למען ה' יתברך.

אז  משהו,  יהיה  שהוא  והציפיה  מהדמיון  רק  היא  שלו  החיות  כל  כשאדם, 
והאדם  כלום,  שהוא  לו  ומוכיחה  הפנים  על  לו  טופחת  ושוב  שוב  המציאות 
שוב נוחל אכזבה, וגם כשהוא מצליח, זה  מתהפך לו והוא  לא מבין למה הכל 
לגמרי  הוא  אז  בכלל,  לו  הולך  כשלא  שכן  וכל  דמיין  שהוא  כמו  לא  פעם  אף 
מדוכא. כל זה כי הוא מחפש חיות מהגאווה, מהדמיון שהוא משהו. אך מי שחי 
לכתחילה את המציאות שהוא אפס, ושאין עוד מלבדו יתברך, אז הוא תמיד 

מלא חיות, ושמחה, כי הוא מחובר עם בורא עולם.

זוכר  הוא  כי  מתגאה,  לא  הוא  שלו,  החסרונות  את  הזמן  כל  שזוכר  אדם 
תמיד שהוא עלול לחטוא, החטא רובץ לפתחו מבוקר עד ערב, ואז הוא תמיד 

מדבר עם ה' וה' עוזר לו.

כמה  וענווה,  שפלות  זה  האדם  של  הגדולה  "עיקר  הרב:  מורנו 
שאדם יותר בשפלות, יותר בענווה, אז ככה הוא יזכה לתחיית המתים, 
לחיים ניצחיים. כמה שמשפילים את האדם, כמה שמבזים אותו, הוא 
צריך לשמוח בזה. כי על ידי הביזיון בא כזה אור גדול לאדם שלא יבוא 
על ידי שום מצוה שבעולם. הבזיון הופך את האדם ל"אין", ועל ידי זה 

זוכה האדם לכזה אור אלוקי, כזה אור גדול, אור אין סוף.

יש דרגה שמבזים אדם והוא שותק, הוא לא עונה. אבל יש דרגה 
כשמבזים אותו, ומשפילים אותו, והוא כל היום שמח, שר ורוקד, מקבל 
לפצעים,  משחה  זה  בזיון  כל  בשירים.  באהבה  בשמחה,  העלבונות  את 
משחה  לו  שמורחים  מרגיש  הוא  אותו  כשמבזים  לפצעים,  רפואה 
לפצעים שלו, כל בזיון זה רפואה למחלות שלא, כל בזיון זה מים טהורים 
זה  אחד  בזיון  מקבל  אדם  וטהרתם'".  טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי   -
השפע,  נפסק  לא  ההצלחות,  נגמרות  לא  הבזיון  אחרי  הצלחות,  מליון 
כל  הארץ,  עם  לכל  משביר  נהיה  הוא  וביזו  אותו  שמכרו  אחרי  יוסף, 
השפע עבר דרכו. כמה שאדם מקבל יותר בזיונות יש לו יותר שפע ויותר 

הצלחה. אדם מקבל בזיון, באותו רגע הוא קיבל מליון דולר".
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המילה אני ואני ואני. במקום להיות סתום באני, תהיה כמו דוד המלך שאמר - 

"ליבי חלל בקירבי". אצלי זה לא סתום. אצלי יש מקום בלב להקב"ה.

והעיקר מה שמחזק את הקשר עם ה' זו השמחה. שמחה היא האבן בוחן 

של העבודה הפנימית שלנו.

מתוך  וניגונים,  שירים  מתוך  שמחה,  מתוך  גאולה  על  ודיבר  הגיע  משה 

דבקות בה' אך עם ישראל היה כבר מיואש, קצר רוח, חסר סבלנות, לא האמינו 

הגלות  זאת  (י,ט).  קשה"  ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  "ולא  שאפשר, 

האמיתית. גלות הנפש של כל אחד מאתנו כשהוא לא מרגיש את ה', כשהוא 

שיוקדת  זמנים  מרגישים.  כן  שאנחנו  זמנים  יש  הזו.  להתחברות  זוכה  לא 

אוחזת  ההשגחה  יד  איך  חשים  אנו  שבהם  זמנים   פנימית,  חמימות  בתוכנו 

וגלות,  גאולה  הגאולה.  כבר  זאת  החיים.  של  במבוך  אותנו  ומוליכה  בידנו 

תקופות שונות בחיי הנפש. הנסיון של יהודי זה להיות בשמחה תמיד, זה עיקר 

הנסיון. כי על כל אחד ואחד חייב שיעברו עליו נסיונות, ירידות ועליות, עד סוף 

החושך  ומתוך  חושך,  פה  שיהיה  כזו  בצורה  העולם.  את  ברא  ה'  ככה  החיים, 

מחפשים את האור. וככל שיש יותר חושך, אז ה' מרחם ומוריד יותר אור. לא 

בגלל הזכויות שלנו, בגלל הרחמים שלו יתברך.

ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן הירידה, בזמן הנסיון, שצריך להאמין 

להתקרב  ויזכה  נפלאה  לעליה  תהפוך  עוד  הזו  שהירידה  מהירידה,  יצא  שהוא 

עוד קצת אל ה'. כמו שקרה לגבור הסיפור הבא:

השנורר המיליונר

נאמן  חסיד  היה  קותי,  המכונה  הנודע  העסקים  איש  ארציאלי,  יקותיאל 

של האדמו"ר שלו, ששכן כבוד בארה"ב ותחת כנפיו הרחבות פעלו בקדחנות 

מפוארת מוסדות נפלאים של תורה וחסד. קותי, אב לשישה ילדים כשרוניים 

ויראי שמים, היה יד ימינו של האדמו"ר, וכל עיסקה שיזם או רקם עברה תחת 

להוציא  שתיים  או  בשאלה  שידע  האדמו"ר,  של  הגאוני  ומוחו  הבוחנות  עיניו 

את הערמונים מן האש, ולאבחן סכנות ומוקשים ושאר מרעין בישין, העלולים 

לפגוע בחסיד האהוב והטוב שלו. 

למותר לציין כי ר' יקותיאל ארציאלי היה נדבן בקנה מידה עצום, אשר לא 

אחת ולא שתיים היה משלשל את כל(!!!) רווחיו לקופת המוסדות, מה שהפך 

עמוקה  חיבה  הגדולה.  החסידות  בשערי  והבולט  המרכזי  החסד  לעמוד  אותו 

שררה בין השניים. האדמו"ר נהג לשבח את עינו הטובה של קותי, וליבו הנדבן 

ללא גבול, וקותי עצמו היה מעריץ של רבו, ודאג לשדר לכל עבר קיתונות של 

"אמונת חכמים" עקב עצותיו המחכימות והמועילות של הרבי. 

חשבונו  שכן  ארציאלי,  יקותיאל  הגביר  את  אהבו  הם  גם  הבנקים  מנהלי 

בעולם,  מקום  מכל  כמעט  הגיע  ההכנסות  תזרים  והתעצם,  הלך  תדיר  באופן 

בדולרים, ביינים, ביורו, במה לא. עד אותו בוקר, בוקר מר ונמהר. באותו בוקר 

פירסם  "קוסמוס"  הכלכלי  העיתון  עליו.  להחרב  הולך  שעולמו  ארציאלי  חש 

תחקיר ענק לפיו עסקיו של ארציאלי אינם כשרים בלשון המעטה. הוא נחשד 

בשיתוף פעולה עם גורמים פליליים ועם סוחרי נשק מתועבים. ההכפשות היו 

מחרידות ומבישות. העיתון הבטיח להמשיך ולחקור, כשהוא מבטיח שזה רק 

קצה הקרחון... ואכן כן, מדי שבוע ומדי יום נוספו עוד כמה עלילות. מבחינת 

התקשורת דמו של האיש הותר, וההכפשות התעצמו כגלים בסערת צונאמי. 

בדיקות  ימי  שלושה  לאחר  לביה"ח.  והובהל  התמוטט  הוא  שבועיים  אחרי 

מקיפות יוצא הרופא המטפל דר' סטיבנסון ואמר לרעייתו ובניו: "צר לי, אבל 

טיפול".  דרכי  עכשיו  שוקלים  אנחנו  הגס.  במעי  ממאיר  גידול  יש  לאביכם 

העושר,  ההצלחה,  ההון,  נהר.  כמי  היו  דקות  באותן  שם  שנשפכו  הדמעות 

אבא  ולא  בריא,  חי,  אבא  רצו  הם  השום.  כקליפת  שווים  היו  הכבוד,  הנדיבות, 

חולה ונרדף ע"י התקשורת. טוב פת חרבה ושלווה בה.

יודע  "אני  מצבו.  את  וביכה  האמדו"ר  מול  קותי  ניצב  ועצוב,  רועד  רזה, 

המחלה  קצר.  זמן  בתוך  חזקות,  מכות  כאלה  אבל  הרב.  כבוד  משמים  שהכל 

מבהילה אותי... מי יודע כמה זמן נותר לי לחיות. והתקשורת רומסת את כבודי, 

טרוניות חלילה כלפי  אין לי  נזק כלכלי עצום...  לגרום לי  והפירסומים עלולים 

שמיא, כבוד הרב... אבל אני נבוך, מסוחרר מבולבל". הוא התיישב על כסא עץ 

מול הסטנדר של האדמו"ר ומחה דמעות גדולות. איש העסקים ארציאלי דמה 

קותי  לגשת אליו.  לו  סימן  האמדו"ר  שבדור.  דקות לאחרון האומללים  באותן 

ניגש וקרב אוזנו אל פיו של רבו. "לך בני, עשה מה שביקשתי ממך ומן השמים 

ירחמו".

את  אקח  אני  בבקשה,  לי  תדאגו  משפחתו. "אל  מבני  קותי  נפרד  למחרת 

בשובע  פעם  אלי.  תתקשרו  ואל  טובה  לי  עשו  הרופא,  שציווה  כמו  התרופות 

יקותיאל  הנודע  העסקים  איש  שלום".  שבת  להגיד  אתקשר  שבת  בערב 

ארציאלי נחת בלונדון. בנמל התעופה "היתרו" הוא החליף את חליפת העסקים 

שלו בחליפה פשוטה, לבש חולצה לבנה מקומטת ועלובה, חשב לראשו קסקט 

צמר אפור ויצא לעשות... שנור. הוא עבר מוילה לוילה, מחנות לחנות, ממשרד 

למשרד, הציג את אלבום התמונות של מוסדות האדמו"ר שלו וביקש צדקה. 

"אני שליח של האדמו"ר. סיפר "כל דולר יעזור להציל עוד תינוק של בית רבן 

ולהגדיל תורה וחסד...". והוא אסף דולר לדולר, סנט לסנט, בלילות הוא נרדם 

מבישים  בזיונות  גם  והיו  הו,  הו,  עזובים.  מחסנים  בתוך  או  לגשרים  מתחת 

לונדון.  של  העסקים  ברובע  מיליונר  לעברו  זעק  פנים"  עז  גנב,  "נוכל,  ומרים. 

"הסתלק לי מהעיניים חתיכת נוכל", המיליונר טרק את הדלת בפניו של קותי 

הבורקות  לעיניהם  למדרכה  המוביל  המדרגות  בגרם  רגליו  שרך  הוא  ההמום. 

רצה  קותי  הגדול.  הבזיון  את  ששמעו  אנשים  עשרות  של  לאייד  והשמחות 

לבלוע את הקסקט ממבוכה. ליבו היה שותת וסדוק, הוא רצה לעלות למטוס 

הראשון ולחזור הביתה... אך מה לעשות המשימה עדיין לא הסתיימה.

אחרי שלושה חודשים אפופי בזיונות נחת קותי בניו יורק ועם אותה חליפה 

מיושנת ומבישה והקסקט האפור על ראשו ביקש להכנס לאדמו"ר. המשב"ק 

לא האמין למראה עיניו, הוא זיהה  את המיליונר ארציאלי, וחשב שהשתבשה 

עליו דעתו... קותי ארציאלי מצא את עצמו עומד מול האדמו"ר שרכן על הגמרא 

וניגן את לימודו. "רבי, רבי", קולו נשנק. הוא ניגש לרב שחיבקו בחום רב. הוא 

התחיל למרר בבכי כמו ילד קטן, והרב מלטף את מצחו של חסידו הנאמן ולוחש 

לבית  ורוץ  שולחני  על  התרומות  את  הנח  נגמרה,  שלך  הגלות  יקירי,  לו "קותי 

הגידול  המומים...  היו  הרופאים  חוזרות.   בדיקות  לך  שיעשו  תבקש  החולים, 

בריא"  אדם  "אתה  נמצא.  לא  הממארת  למחלה  שריד  שום  היה,  כלא  נעלם 

"הצילומים  מתדהמה.  לשונו  את  בולע  כמעט  כשהוא  סטיבנסון  ד"ר  לו  אמר 

פה  קרה  ושארית,  זכר  אין  האחרונים  בצילומים  גידול,  יש  אומרים  הראשונים 

נס".

אחר כך הוא ניגש למשרד הראשי של עסקיו. העתון "קוסמוס" של אותו יום 

הונח על שולחנו. הכותרת של הדף הראשי היתה ענקית. "התנצלות". מערכת 

של  מסכת  על  ארציאלי  יקותיאל  העסקים  איש  בפני  התנצלה  "קוסמוס" 

השמצות ורכילויות ללא שום הוכחה עניינית. המקור שהזין את העתון התברר 

עסקית.  יריבות  עקב  ארציאלי  את  להפליל  שניסה  ראשונה,  ממדרגה  כנוכל 

כדי  כפשרה,  העתון  מן  פיצויים  דולר  מיליון   3 ביקשו  ארציאלי  של  פרקליטיו 

להימנע ממשפט דיבה מקיף ומתיש, לבסוף התפשרו על שני מיליון דולר. הצ'ק 

שחנך  וחדיש  גדול  תמחוי  בית  התשובה",  "תפארת  מוסדות  לפקודת  הוסב 

"בני  לקותי  האדמו"ר  לחש  הסרט  חיתוך  במעמד  השכונה.  בפאתי  האדמו"ר 

חביבי, עכשיו נטפל בסקרנות שלך. נפלו עליך צרות קשות ואיומות. למה? ובכן 



אור האמונה  כח' טבת, תשע"ו גיליון מס. 4507

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

קיננה  בלב,  עמוק  בפנים  אבל  פנים,  ובמאור  בשמחה  רחבה,  ביד  צדקה  נתת 
צדקותיך  את  ולהפוך  העולם  מן  אותך  לסלק  שאיימה  ארורה  גאווה  אותה  בך 
ותרומותיך לחסרות תועלת רוחנית. את ניצוץ הגאווה הזה צריך היה לבער מן 
העולם, כי הוא חלילה, רצה לבער אותך מן העולם בקיצור ימים ושנים. העתונות 
זינבה בך וביזתה אותך, כדי שתחזור בתשובה אך נשארת זקוף... אחר כך באה 
המחלה הנוראה. התמוטטת, אבל בלב עדיין קיננה בך אותה גאווה מטופשת, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי לעשות את המצוות, את החסדים, 
לכבודך,  יהיה  שהכל  הטובים,  הדברים   כל  את 
שלי  שהשמחה  רוצה.  אתה  ככה  כי  יהיה  שהכל 
מיני  כל  לי  יש  כי  ה'.  רצון  את  שעשיתי  תהיה 
המילים  כמו  עושה,  שאני  ממה  הנאה  טובות 
לי.  שיש  הטובה  וההרגשה  שומע  שאני  הטובות 
אני יודע שזה טוב, אבל אני רוצה שזה יהיה יותר 
שאני  משהו,  לעשות  זוכה  שאני  פעם  שכל  נקי, 
אראה אותך מול העיניים, שאני אחשוב - עשיתי 
אבא  שאתה  לה'.  רוח  נחת  עשיתי  ה',  רצון  את 
תהיה העיקר, לא אני ח"ו. ושלא אשכח לרגע מי 
נתן לי את הרצון לעשות, ואת הכוח לעשות, ואת 
להצליח  אפשר  אי  שבלעדיו  השמים  מן  הסיוע 

בכלום. כי לפעמים אבא אני שוכח.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור  הבזיונות.  של  בענין  מתקדם  לא  אני 
עונה  ולא  שותק  שאני  לדרגה  להגיע  לפחות  לי 

למי שצועק עלי, שלא מתייחס אלי בכבוד, שלא 
מתייחס אלי בכלל. אני כבר לא מדבר על לשמוח 
אבא  לי  תעזור  גבוהה.  יותר  דרגה  זו  כי  ולרקוד 
שאני  פנימה.  בתוכי  גם  בפה,  רק  לא  לשתוק, 
אזכור שאם אני אצליח להישאר רגוע ולא לענות, 
לקבל את הבזיון באהבה, מי יודע במה אני יכול 
אני  לי  קורה  וכשזה  אבא.  שוכח  אני  כי  לזכות. 
באותה  מחזיר  אני  כועס,  אני  עונה,  אני  נפגע, 
רגוע,  להישאר  להתאפק,  כוח  לי  תן  מטבע. 
באמת  וזה  צדיק  כזה  לא  באמת  שאני   לחשוב 
מגיע לי איך שהתייחסו אלי, לזכור שאתה עושה 
להבין  זה  לי  שנשאר  ומה  אדם  שום  ולא  הכל  לי 
אני  מה  מזה,  ללמוד  צריך  אני  מה  קרה,  זה  למה 

צריך לתקן ואז גם אפשר אולי לשמוח.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

השני,  של  בהתנשאות  לשמוח  לי  תעזור 
יותר  הוא  איך  לראות  לי  תעזור  שלו.  בהצלחה 
אליך  בוער  יותר  ממני,  קדוש  יותר  ממני,  צדיק 

ממני.  טוב  יותר  שהוא  לשמוח  ולשמוח.  ממני 
להתקרב  התחיל  קצר  זמן  לפני  רק  שהוא  אפילו 
כי  הזו.  בדרך  הולך  שנים  הרבה  כבר  ואני  אליך 
בדבקות  שמתפלל  מישהו  רואה  כשאני  היום, 
הרבה  ובהנאה  בקלות  ולומד  ממני  יותר  הרבה 
את  גם  לראות  שמח  אני  מקנא.  אני  ממני  יותר 
עצמי  את  לשכנע  מנסה  אני  שלו.  החסרונות 
שבפנימיות  ממנו.  יותר  אני  אחרים  שבדברים 
של הדברים אני עולה עליו. ואני גם משתדל לא 
לפגוש את המבט שלו כדי לא לתת לו את התענוג 
שראיתי אותו בהצלחתו, במיטבו. תעזור לי אבא 
לאהוב את הבריות, לשמוח בהצלחה שלהם, לא 
לחשוב שאני יותר חשוב מאיזה אדם, להגיד להם 
ממעל  אלוק  מהחלק  להתפעל  טובות,  מילים 
שלהם, לזכור שהם כולם ילדים אהובים שלך ואם 
אותך, אז  אוהב  ואני מאד מאד  אותך,  אוהב  אני 
הרי  שלך?!  לילדים  להתייחס  ככה  יכול  אני  איך  
כל הצלחה וכל התקדמות של כל יהודי גורמת לך 

נחת רוח, אז שלא אשמח? 

שבת שלום!
מנחם אזולאי

כאילו אין נדיב וצדיק כמוך. קותי יקירי, הבזיונות של הגלות, התחושה שאתה 
שנורר עלוב ומבוזה ספוג בזיונות וגידופים, הצליחה לעקור ממך את המחלה 
קותי  שכמוך".  גדול  תשובה  בעל  עמך,  חלקי  יהי  לו  הגאווה.  ביותר.  הארורה 

חיבק ארוכות את רבו, והודה לקב"ה שקיבל את חייו במתנה.
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 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 6500-המודפס ב

, ]₪ 100[ ש''רפואו  נ''לעלהקדיש 
₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 

 אפשר גם בחד פעמי, לחודש
           0504120812 

 גליון
304 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר  ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 עשר דקות של היכרות     קודש לשבת סיפור
 
 

 הנגר טבעוני ה'חיימק 'ר של עת ללא פטירתו מאז חלפה שנה
 .יתומים וארבעה רצוצה אלמנה שהותיר ,החרוץ השכונתי

 משפחת אצל אך ,ולמוטב לטוב ,משתנים דברים המון בשנה
 .אור של ניצנים להוציא סירב הזמן כי דומה ,טבעוני

 וידידים חברים והמון הקרובים כל ,כולם הגיעו לשבעה ,כן
 הפרט לטובת ה'חיימק פיזר וחסדים טובות כמה שסיפרו
 הוא לה וכשקראו ,לנפשיה טיבותא החזיק לא הוא' .והכלל
 נתנאל שמעון הרב אותו הספיד ',והתחסד החסד דגל ליד ניצב
 וכיסאות צולעים שולחנות ,רעועים ארונות תיקן' .השכונה רב

 .'הבא שבוע אתי דבר' :אמר הוא כסף לו וכשהציעו ,שבורים
 מבועי את צרבו ,ללב נוגעים כך הכל ,הללו ההספדים
 .מנוח לה נותנים ולא אורנה האלמנה של הנובעים הזכרונות

 להאין ,לא ?לה קשה כך כל למה ,צדיק כך כל היה הוא אם
 השכחה שמלאך כך על טרוניות לה ואין ,בעולם לאיש טענות
 לכל .בשכונה הציבור של הטוב הכרת תאי את באבק מילא
 הגדול או הקטן המשפחתי הפרטי העול את יש וידידה שכנה
 לא זה אבל ,סולחת היא ,מבינה היא .עמו להתמודד שעליה
 .ונערמת ההולכת מצוקתה את פוטר
 ,טלפון שהרימו כאלה היו הראשונים שלושה בחודשיים ,נכון

 את למכולת שילמו או חבילות שלחו ,מצרכים קנו ,התעניינו
 עקרתהיתה היא ,פעיל היה ה'כשחיימק .ותופח ההולך החוב
 דלת ופותחת תולה ,מכבסת ,מנקה ,מבשלת ,פשוטה בית

 ,ה'חיימק כשחלה .מאמא אידישע של פנים במאור לזאטוטיה
 ,בוהטיפול למשימת היתה רתומה ,כלביאה כוחות אזרה היא

 .הזעזוע את יחווה שלא המשפחתי הקן את להרגיע ובמקביל
 סובבה ...קץ לאין תפילות ,הלוואות ,נסיעות ,קשים טיפולים

 בן חיים לרפואת' ,לנס שיעתירו וביקשה ישראל גדולי בתי בין
 ',הזמן עבדי אנחנו'- .'ישראל חולי שאר בתוך שיינדל רבקה
 .ההנשמה למכונת מחובר כשהיה ה'חיימק אותה לנחם ניסה

 הנחיות פי על ,והוא ,הזה בעולם כאן הבוס הוא הזמן'
 ,שם אבל .יוצאים ומתי נכנסים מתי מחליט ,העלינוה ההשגחה

 ,שם ,משמעות לו אין ,בעליונים ,שם ?אורנה שומעת את
 כל ואת ,ומואר נצחי הכל שם .שלנו העבד הוא הזמן ,בשמים
 על לנו מניח הוא ,הזה בעולם באמצעותו שקטפנו הפירות
 מה'- .'הבוסים אנחנו שם ,אורנה ,שם .ונמוג האלוקי השולחן

 ...לך להגיד ...מתכוון אני'- .אורנה שאלה ?'בדיוק מתכוון אתה
 .'למות מפחד לא שאני
 ...לפטירתו השנה יום

 וכמעט שהיתה שמש של אחרונים אור בריצודי נזרעו השמים
 .השיש מצבת מול ניצבים עדיין ילדיה וארבעת אורנה .איננה
 הם ',לחזור צריך אימא ,חושך מעט עוד'- ,נסעו כבר כולם

  ליד לי חכו ...אבא עם דקות כמה עוד להישאר לי תנו' .לחשו
  לכיוון מהירה בצעידה פתחו הארבעה .'אגיע מעט עוד ,השער
 ,ממש בוהקת ,ולבנה ענקית מפוארת מכונית כאשר ,היציאה
  .4 חלקה 23 גוש לכיון ודהרה העלמין בית שער את חצתה
  על מצחה הניחה אורנה .נסיעתה אחרי ועקבו נעצרו הבנים
 את שסיימת מאמינה אני ,ה'חיימק' :לחשו ושפתיה השיש
  בניך ועל אלמנה להיות גזרה עליי שנגזרה יודעת אני ,תיקונך
  העול ...הנפשי העול לי קשה ...לי קשה אבל ,יתומים להיות

  מעליי שיקל ה"לקב העתר אנא .ה'חיימק לי קשה ...הכלכלי
  ,בלמים חריקת וכשנשמעה ,נרטב השיש '...הכבד המשא את
  בזקנקן עטור שמונים כבן באיש והבחינה ראשה הסיטה היא
  כיפה ולראשובהירה בחליפה לבוש ,קצרים זיפים של

  הקבר את לבסוף שאיתרו עד ,והנה הנה בלשו עיניו .שחורה
 .שחיפש

  .באלמנה והבחין ה'חיימק של הקבר לעבר באיטיות צעד הוא
 קנקנו על לתהות מנסים ,למקום חזרו הבנים ארבעת בינתיים

 את ,טוב ערב'- .עשירות הפגינו וחזותו שמכוניתו האיש של
 .שאל ?'ה'חיימק של האלמנה

  שאלו ?'שלנו אבא את הכרת- '...יוסף שמי-- .השיבה 'כן'--
  שלכם אבא את' .יוסף השיב ',ולא כן'- .בסקרנות היתומים
  את לו חב שאני האיש הוא אבל ,בלבד דקות עשר הכרתי

 את הניח יוסף .בתימהון נפערו עיניים זוגות חמישה .'חיי
  נר חליפתומכיס הוציא הוא .בבכי ופרץ השיש על מצחו
 .והדליקו הקבר שבשולי הנרות במתקן אותו הטמין ,נשמה

  האונקולוגית במחלקה אושפזתי ושבועיים שנה לפני בדיוק'
 רק יוצא אני הזה שמהאשפוז לי אמר לבי .בדיקות לאחר
 את לישראל שזימנתי כך ,עסקים המון לי יש .אחד לכיוון

  ,הניתוח ערב ,חמישי ביום .בעולם מפורסם הכי המנתח
  ,שקעה השמש .החולים בית בגינת צח אויר לשאוף יצאתי

  בדרך המרתף קומת של השוממים במסדרונות רגלי ושרכתי
  :לעצמי אמרתי .'כנסת בית' בשלט הבחנתי לפתע .למעלית

-בבר לתורה שעלית מאז ,שמונים בן מעט עוד אתה ,יוסף'
 את פתחתי .'הזדמנות הנה .כנסת בבית ביקרת לא מצוה
  ,ממולי בכותל ריצדו חשמליים נשמה נרות .בעדינות הדלת

  החשכה בחסות .לחלוטין אפל היה החלל ,מהם חוץ אך
  לנוכח בפרוכת להן בלועות שפניו במישהו להבחין הצלחתי

 שמעתי ואז,האיש את להביך רצית לא ,שתקתי .הקודש ארון
.מצמררשיח-דו

 על .ל-כ-ה על לך מודה אני .אותך אוהב אני ,אבא ,אבא'
 על ,המתוקים ילדיי ארבעת על ,עמדי שנתת הנפלאה האשה
 ,אבא .מאמין יהודי של יפות שנים על ,הפרנסה על ,הבית
  שהמחלה יודע אני .המחלה על לך מודה גם אני ,אבא

  ולכן ,ועוונותיי פשעיי על לי למחול רוצה אתה ,מחילה פירושה
  בשבילי אך ,ארורה מכנים שהם ,המחלה את במתנה קיבלתי

 על ,הנוראים הייסורים על לך מודה אני ,אבא .מבורכת היא
 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתרינו  



 המשך סיפור לשבת קודש

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גרבנו עובדיה יוסף בן  ג''רשכבה ע''גמרן  נ''לע
 ל''זצוקמרגלית 

  משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן

  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סליםחוה בת צחיינש סחליטו בן מנגסטי אביי

  רותם .מסעודה בת פריחה פאני,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון
  בת גלית ,רחל בן אברהם ,חורשיד בת גומרים בת גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן

  בן חזקיהו שלום ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית
  בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף ,אסתר
  ,מסעודה בן דוד ,חנה בן הירש מרדכי ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה ,אסתר
  ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה בן אברהם

  ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב
 ככב בן ומשה שזו בן חיים

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין וכוכבה  : שנה

מנשה בן טובה , בת שרה
 כתוןהרצל בן , ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו , ורעייתו

ודליה   כמסנהדוד בן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 

 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר

0775446726 
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
-------------------------------------- 

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

זהבה בת רחל דן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים בת שולמית  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהבן 
כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה, רחל

:  להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי

 ש''ברהוגש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

 שיעורי תורה
וכן  . }2*{. 026400000:גם ב ל''זצניתן לשמוע את שיעורי מרן 

:  בקול מרן בלויין א''שליטיוסף  י''הגר ל''הראשאת מרן 
ן, ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד  , 0583257777

  המחרחרות הריאות על ,הנשימה קוצר על ,המשתקים הכאבים
 אמנם אני !!תודה .המתפורר הגוף ועל המקורטע הלב על ,שלי
  והטיפולים התופת של ,האלה השנתיים אבל ,פשוט נגר

  כל להעריך יודע אני .כבודך לכסא עד אותי רוממו ,והדמעות
  וצלול מזוכך אני .תורה לימוד וכל טעימה כל ,תפילה כל ,ברכה

  לגור לבוא אינסופית תאוה בי שיש עד ,הזה העולם מעכירות
 ,כאן עדיין אני השבוע ,שבשמים ה'אבאל כן .ידיך בין ,במעונך

  נשק ,פנים במאור אותי קבל אנא .אצלך אני הבא בשבוע אבל
 מלבד מתום בו שאין בן אני .שלך הבן אני ,אותי חבק ,אותי

 .'ה'חיימק בנך ,להתראות .אליך גדולה אהבה
 צעד הוא כך אחר' .הערב צללי בין התנוצצו ועיניו נרעד יוסף

 מכונת את הימנית בידו מושך ,הקודש לארון פניו ,לאחוריו
  .אחריו עוקב ואני ,למסדרון יצא הוא .בי הבחין לא הוא .ההנשמה

 גם כך אחר .שלוש מספר כפתור על ולחץ למעלית נכנס ה'חיימק
  נמצא ה'חיימק' :האחות את ושאלתי השלישית לקומה עליתי אני
 אני .'316 מספר בחדר מאושפז ה'חיימק' ,השיבה היא ,כן' ?'כאן

  למחרת .שכנים היינו .314 מספר בחדר עת אותה שהיתי
 בבוקר .ימים חמישה חלפו לעשתונותיי שחזרתי עד .נותחתי

  שלום מה' ושאלתי הראשית באחות הבחנתי החמישי היום
 .'...מבין אתה' ואמרה בראשה בעצב הנהנה היא ?'ה'חיימק
  הלילה בשמיכת מכסה ,העלמין בבית שביתה קנה סמיך שקט
  גברת שתביני' .להתרומם שסירבו יתום קדיש של מלים כמה

 את להכיר חזרתי לברכה זכרונו בעלך ה'חיימקבזכות ,טבעוני
 לדעת בלי ,חיה או בהמה כמו למות יכול הייתי .ששכחתי אבא
 לאיזושהי ממני ולצפות פניי את לקבל שאמור מי יששם-שאי

  זמן הרבה לי נותר לא .טובים ומעשים מצוות לקומץ ,התעלות
 ואת ,אמיתי יהודי כמו חי אני לי שנותר המעט את אבל ,לחיות
  בעלך ה'חיימק של לכבודו הזקן לבי בחדרי רושם אני הזו הזכות
  בידו נופף ,בה התיישב ,מכוניתו לעבר לאיטו צעד יוסף .'ואביכם
 .באפלה ונעלם התניע ,לשלום

 .העלמין לבית נוסעים מעט עוד .חלפה שנה עוד
  עורך משרדי' .כרס עבת מעטפה הדואר מתיבת שולפת אורנה
  נגלים עיניה ולנגד ,בזהירות פותחת היא .'הרוש בן ציון הדין

 את שם ומוצאת אותם פותחת היא .מהודקים דפים כעשרה
 העתק ב"רצ ,שלום טבעוני 'גב' :הרוש בן ד"עוה של מכתבו
  סעיף הוא אליך שנוגע מה .ל"ז הרבליט יוסף מרשי של צוואתו

 :17 סעיף של לשונו וזה .'הצוואה בסוף המצורף המכתב וכן ,17
 משפחת של היתומים לארבעת דולר 400,000 מוריש הנני'

  .טבעוני ואורנה חיים בני - ושמעון יעקב ,ראובן,מרדכי - טבעוני
-בתל 60701173 'מס מ"בע לאומי בנק בחשבוןנמצא זה סכום
 .'דולר 100,000 יקבל נישואיו עם ילד כל .אביב
 יוסף של ידו בכתב הכתוב מצולם מכתב הוא האחרון הדף

  חשוב לבית אזכה בעלך בזכות ,הנכבדה טבעוני 'גב' :הרבליט
 וזכות חובה לעצמי רואה הנני .)מקווה אני כך( הבא בעולם

 

  .בניך ,בניו ארבעת של הגשמי הבית בבניין שותף להיות
  שאי .להכיר זכיתי שלא לבעלך הטוב להכרת גבול אין

 .'הרבליט יוסף ,ברכה
  אחרי גם לנו דואג ד"בס שאתה ה'חיימק תודה'

 לא ,אמא ,שקיעה שעה עוד' .אורנה דומעת ',הסתלקותך
 .הילדים מבקשים ',בחושך שם להישאר נעים

 )פרשת שלח לך ואדברההאמנתי (

 ]א[כללות  –פלא יועץ 
  תדיר שעובר חמורות עברות הם והנטירה והנקימה השנאה

  כי ,השנאוי המחלוקת וגורר תעשה ולא עשה מצוות כמה על
  אחריה מובאות ורעותיה )יב-ו משלי( מדנים תעורר שנאה
 כל על לו מעבירין ,מדותיו על והמעביר .וצרות רבות רעות
 :)א ,כג יומא( פשעיו

 

  אבות( העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה
  שם( רמה אנוש שתקוות ,רוח-שפל הוי מאד מאד לכן .)כא ,ד

  ומה אנו מה .)ד-קמד תהילים( דמה להבל אדם .)ד ,שם
 עליו גוזרין כן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין ,חיינו

  דרך ,פשעו מה ,קלל לו אמר השם אם .)ב ,ז חולין( מלמעלה
 :חטאיו על גבר ,חי אדם יתאונן ומה ,בעיניו ישר איש

 

  כת )א ,מב סוטה( שכינה פני מקבלות אינן כתות ארבע
 )ז-קא תהילים( וכתיב ,זרה-עבודה כעובד וחשוב ,שקרנים

  שקר שפתי השם ותועבת ,עיני לנגד יכון לא שקרים דובר
  כת ,השם לפני  מאוסים שהם ,חנפים כת .)כב-יב משלי(

  שכבר ,הרע לשון כת ,כליה וסופו יסורים שתחילתו ,לצים
 יכרת )ד-יב תהילים( דכתיב  ,השלום עליו ,המלך דוד כרתו
 נכשל ,וזריז זהיר שאינו ומי ',וכו חלקות שפתחי כל השם
 .בקצתם או בכלן

 

  הבלי על להתעצב מקום מה.אדוניה בעיני רעה העצבות
  חשבה רחמנא דעבד וכל ,רוח ורעות הבל הכל ,הזה העולם
  שגרם מה וכל חטאיו על אם-כי חי אדם יתאונן ומה ,לטובה
 ובאמרו וידוי באמרו כגון ,עציבותא בעדן דוקא זה וגם ,בהם
  את כשעובד דהינו ,חדוה בעדן אבל ,וכדומה חצות-תיקון סדר
  ,רבה שמחה בעושיו ישראל ישמח ,מצוותיו ומקיים השם

 אלוקיך השם את עבדת לא אשר תחת )מז-כח דברים( דכתיב
  ישראל נא יאמר לכן .'וכו כל מרב לבב ובטוב בשמחה

  אחת שעה לי ויפה ,אמרתך על אנוכי שש )קסב-קיט תהילים(
  ,חפץ לכל ועת ,הבא העולם חיי מכל טובים ומעשים תורה של
 :אותו ימיר ולא יחליפנו לא

 

 ונעזר שמרוויח כל ,הכלל זה.רבו היצר הטעאות ענפיו הגזל
  שלא מחברו דבר הנוטל וכל ,גזל זה הרי ,ואונאה בשקר
  והפצרה  כסופא מחמת ,חפצה ונפש שלם בלב ,טוב ברצון

  ,ישראל לגזל גוי גזל בין חלוק ואין ,גזל סרך איכא וכדומה
  חברו הגוזל וכל .החמור השם חלולעוון דאיכא הגוי גזל ונוסף
  לו ואין .)א ,קיט ק"ב( בניו ונפש נפשו נוטל אילו ,פרוטה שווה
  שגזל זמן וכל .הגוזל את יפיס או הגזלה את שישיב עד כפרה
  ולא עושר ועושה .)א ,טז תענית( נשמעת תפילתו אין ,בידו

  לבוא צריך והוא .)יא-יז ירמיה( יעזבנו ימיו בחצי במשפט
  יביא הכל על עי ,למעט רב בין הפרש ואין .לשלם בגלגול
 :במשפט אלוקים
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