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 (א, ח) יוסף את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך ויקם

 היו אחיו כי, ליוסף שקרה מה ידע לא כי, יוסף את ידע לא אשר אמר :בכלי יקרכתב 
 כי, נכלו אשר נכליהם כל להם הועילו ולא חלומותיו ולבטל להאבידו עוז בכל משתדלים

 רצון נגד ירבה פן אמר פרעה כך, לעולם יקום אלקינו ודבר לגדלו יוסף עם היה' ית האל רצון
 אחי בידי עלתה לא כאשר בידו עלתה ולא עליהם מחשבות וחשב ירבה כן שאמר' ית האל
 חמתו קדקדם ועל - המצרים על היתה קימה אותה ישראל על קם שהיה מה ובכל, יוסף
 ירד.

איך היה נראה הדבר למעשה, בתיה באה לבית אביה פרעה עם ילד  לעצמנו   ועתה נתאר
אותו על חיקו של פרעה, מפתו יאכל מכוסו ישתה, והוא מושיען של ישראל,  קטן ומושיבה

עולם, כולם עושים ה צוחק על ה”כך הקב’, התעללתי במצרים‘הפסוק  הרי הוא ממש קיום
בעולם. כך הוא בכל ’ בהם ככלים לצורך התגלות אלקותו ית ה משתמש”לנגדו והקב

 כלי יקר)י "עפ(   דיוסף מוקיר שבת וכל המעשיות שבעולם. ההסטוריה של העולם, כמעשה
 אשר עבודתם כל את בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את וימררו
 (א, יד). בפרך בהם עבדו
 חייהם 'וימררו באמרו די היה, בהם עבדו מה הסיפור שהתורה מאריכה אריכות להבין צריך

 לצורך שלא, ''וכו עבודתם כל 'את שמסיים מה גם היה. במאי נפקותא מאי, קשה' בעבודה
 . לכאורה

 מאד עבודה לעבוד רגיל שלא ומי], ה, יט יתרו מכילתא[ קשות ההתחלות כל הנה ל,"ונ
 הרגל כי, כ"כ עליו יקשה ולא בזה מורגל יהיה הימים ברוב מ"מ גופו. וישבר עליו, יקשה
 יתחיל כששוב אבל, כ"כ עליו יקשה לא השדה בעבודת יתרגל אם ולמשל. טבע נעשה

 אבל, גם קשות. התחלות כל בכלל ויהיה מאוד, עליו יקשה בה, הורגל שלא אחרת במלאכה
 ולא ובלבנים בחומר לעשות כשיבא כ"ואח לבסוף. כטבע לו במשך הימים ויעשה יתרגל לזה
 מחדש. וכן הלאה. עליו יקשה בזה רגיל

 בזה הורגלו לא כי עמהם לשעבד כשהתחילו לישראל מאד קשה היה בוודאי, ואומר
 חייהם, תמיד למרור שרצו מצריים אבל, להתרגל להם היה רבים בימים מ"מ, בה ובכיוצא
 החליפום בזה והורגלו בחומר כשעבדו, למלאכה ממלאכה ולהחליפם לשנותם התחכמו
 וכן. אחרת במלאכה החליפום זו במלאכה והורגלו בלבנים שעבדו ואלו, בלבנים לעשות

 שלא עבודה מלאכת מחדש ויתחילו עליהם יוקשה שתמיד כדי, בשדה בעבודה חליפין עשו
  תמיד. בחייהם קצין ויהיו, בה הורגלו

 המלאכות באלו, בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את וימררו וזהו: 
 לא בהם שעבדו עבודתם כל זה י"ע, עבדו אשר עבודתם כל את, אותם בחילוף בהם עבדו
 המשברת] טו, א ר"שמו עיין[ ל"חז כדרשת בפרך היה רק, הרגל י"ע בעיניהם קל היה

 (כתב סופר)      .ל"וק הגוף ומפרכסת
 היארה הילוד הבן כל לאמר עמו לכל פרעה העבריות... ויצו למילדות מצרים מלך ויאמר

 טו כב) (א, תשליכהו
 פרעה בקשת את ביאר) יקרים ובפנינים הגרשוני בילקוט מובא( החושן הקצותבעל

 : כך אליו ותשובתן למיילדות
 אלא' דינא דמלכותא דינא' אמרינן דלא) ח"כ נדרים ש"ברא( תם רבנו שיטת דהנה

 לא, העם חלקי בין ואיפה איפה הוא החוק אם אבל, המדינה בני כל על שווה כשהגזירה
 את ותחיין" מדוע למילדות בטענה פרעה שבא וזהו . דינא דמלכותא דינא בזה אומרים
 .דינא דמלכותא ודינא, להורגם אתכם ציויתי והלא" הילדים

 על רק היא וגזירתך וכיון" העבריות המצריות כנשים לא כי: "המילדות השיבו זה ועל
 שאפילו" עמו לכל פרעה ויצו" כן ועל, דמלכותא דינא כאן אין המצריות על ולא העבריות

 .כולם אצל שווה גזירתו שתהא כדי גזר המצריות על
 ותקחה אמתה את ותשלח הסוף בתוך התבה את ותרא וכו' היאר על לרחץ פרעה בת ותרד

 (ב, ה)
 על יהודיה לה קרי אמאי מרד לקח אשר פרעה בת בתיה בני יג, א) "ואלה בגמרא (מגילה

 שירדה יוחנן רבי ואמר היאור על לרחוץ פרעה בת ותרד דכתיב זרה בעבודה שכפרה שום
 אביה". וברש"י, (ראה סוטה יב, ב) שירדה לטבול לשם גירות. בית מגילולי לרחוץ

 עם שהיה מעשה פ"ע, שנתגיירה הוציאו מנין ל"חז דברי את בספר שי לתורה הביא לבאר
 :מבריסק הרב
 הוא, כשרות בענייני הרבה הקפדתו ועקב, באוניה נסע ארצה בעלייתו, ל"זצ מבריסק הרב
 עם חדש סיר לכם אביא אני: "להם ודאג, אוכלים שאינם ראה החובל רב. מאום אכל לא
 ". א"תפו
 עשו"ש היא הלכה הלא? הזה הגוי מאתנו רוצה מה: "ילדיו את ושאל תמה מבריסק הרב
 רב כשחזר?" רוצה באמת הוא מה! סתם לנו דואג שהוא להיות יכול ולא", ליעקב שונא
 !הזאת השאלה את את שואל הרב את שמע, החובל

 ...הסתדר והכל!" יהודי אני" לו ואמר החובל רב אליו פנה
 להציל הלכה היא מה בשביל אחרת. התגיירה פרעה שבת לומר ל"חז את שהכריח מה וזהו
 (עלי ורדים)    .התגיירה שהיא כרחך על? יהודי

 ) ו, ב( זה העברים מילדי ותאמר עליו ותחמול בוכה נער והנה הילד את ותראהו ותפתח
 צריך היה' זה העברים מילדי' כתוב למה להבין ויש. כנער קולו, בוכה נער והנה: י"רש כתב
 . זה עברי ילד לומר

 עד, בגזירותיהם לישראל מאד הציקו, בפראג מלכה תרזיה מריה שהמלכה בעת כי, מסופר
 קיבל והוא, וחזק עבה קול בעל, קרוב זלמן' ר לו שקראו נכבד שתדלן שם והיה. נשוא ללא
 לשטוח המדינה שרי במעמד, המלכה בפני הופיע הוא. הגזירה לבטל המצוה שליחות עליו

: בגערה לו ואמר מהשרים אחד אליו נגש. הנוכחים את זעזע האדיר ובקולו, היהודים בקשת

 אתם כסבורים: בחכמתו זלמן' ר להם השיב! המלכה בפני חזק בקול לדבר הנימוס מן לא
 מצוקת תחת ונאנקים הנאנחים ישראל רבבות של קולם אלא! ולא לא? בפניכם מדבר שקולי
 !עזרה ומבקשים גרוני מתוך בוקע קולם, הגזירה
 .ליהודים עשתה והנחה המלכה בפני נתקבל הדבר
 תשליכוהו, היאורה הילוד הבן כל' עליהם שנגזר אחיו בצרת הרגיש בילדותו עוד רבינו משה
 נער והנה" חדשים שלשה בן קטן ילד התיבה בתוך ראתה" הילד את ותראהו ותפתח" ולכן
 ותחמול" המצב את פרעה בת הבינה אז, פיו מתוך פורץ אדיר בכי קול, כנער קולו" בוכה
 הזאת הרעה בגזירה הנאנקים העברים ילדי כל קול הוא קולו" זה העברים מילדי ותאמר עליו
 )נתן משה תורת(          .משה של גרונו מתוך בוקעים כולם

(ב, הילד  את לך ותינק העברית מן מינקת אשה לך וקראתי האלך פרעה בת אל אחתו ותאמר
 ז)

 לינק הרבה מצריות על שהחזירתו מלמד - העבריות וברש"י והוא מהגמ' סוטה יב, ב "מן
 השכינה". עם לדבר עתיד שהיה לפי ינק ולא

 אם, מגויה לינוק יהודי לתינוק לתת אין כי) ה"בהג ז"ס א"פ' סי ד"יו" (ערוך שולחן"ב מובא
 לזה ורמז מקור הביא) א"ל ק"ס שם( א"הגר ובביאור. ישראלית מינקת למצוא אפשר
 . עבריה מאשה אם כי מצרית מאשה לינוק לו נתנו שלא רבינו ממשה שמות' פ ר"מהמד
 משה הרי, רבינו ממשה הראיה מה", ליעקב אמת" בספרו ל"זצ קמינצקי יעקב רבי שואל
 שגם מנין אך, מגויה שיינק ראוי לא השכינה עם שמדבר ופה, ה"הקב עם לדבר צריך היה

 ?כך על להקפיד יש ישראל ילדי בשאר
 סיכוי יש ילד שלכל, לבניו לתת אב כל שצריך החינוך בענין גדול לימוד מזה מבואר אלא
 פסוק וזה. ישראל של גואלם יהיה הוא הוא כאילו לחנכו צריך כ"וע, השכינה עם לדבר

 רבן בית של תינוקות אלו"? משיחי" הם ומי) ו"ט ה"ק תהילים" (במשיחי תגעו אל" מפורש
 מישראל ילד כל לחנך צריך ולכן... משיח להיות ראוי ישראל מילדי אחד כל:) קיט שבת(

 ...  והטהרה הקדושה כל עם, רבינו משה כמו הוא כאילו
 לעשות קבוצה שיארגן ישיבה מבחור לבקש באו שפעם מובא ב"ח" איש מעשה" בספר

 החליט הבחור. העלייה בזמן ארצה שהגיעו החדשים העולים בקרב' הזמנים בין'ב פעילות
 לכל מתייחסים הרי אנחנו רבינו והשיבו, העניין על דעתו ולשאול) א"החזו( ברבינו להיוועץ

 מה לפי דוקא לא צמחו שהגדולים מראה הנסיון כי. הבא' הדור גדול' כספק ישיבה בחור
 והנה. דבר של בסופו הגדולים אלו היו הם הגדולים שיהיו שחשבנו מי ולא, מראש שציפו

). מוחלט באופן כבראשונה' (שטייגען' לאותו ישובו לא כבר לפעילות יילכו שאם כאלו יש
. הבא הדור מגדולי להיות יכול היה אחד אותו אולי יודע ומי, בפעילות' גישמאק' יקבלו הם
 לצאת איך הדרך את ימצאו כבר הם? פעילות שיעשו בשבילם שטוב בחורים שיש ומה

 לו משיב השואל לבחור אבל, לשוב לו מורה אינו הלך שכבר בחור: והוסיף. זה לצורך
(עלי ורדים)       .בשלילה
 ה)' (ג הוא קודש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום

 את' ד לו לכשירחיב בנפשו חושב האדם כי, ל"חז אמרו -" אשנה לכשאפנה תאמר אל"
 ולזה. ומצוקה בצרה כשהוא עכשיו כן לא אבל. ובמצות בתורה יעסוק אז, מצבו ויוטב גבולו
. הוא קודש - שעה ובאותה מצב באותו היינו" עליו עומד אתה אשר המקום כי" הכתוב אמר

 ה"פ ש"שה ר"במ ל"ארז וכבר הדחוקה שעה מאותה העבודה דוקא הוא' ד שרצון דאפשר
 אמרו אגרא צערא ולפום. סאתים נופל בצער שלא, בשכרו אלף נוטל תורה בצער הלומד

 (חפץ חיים עה"ת)           ל."ז
 (ג, ה)רגליך  מעל נעליך של הלם תקרב אל ויאמר
, שיצליח ומי, דתם אמיתות על עירו של הרב עם להתווכח שרצה', קראים' של ברב מעשה
 .שיצליח א"מהגר ברכה קבל והרב. דתו את יקבל השני
 ואז, נזכר האולם ובאמצע, כמקובל נעליו את לחלוץ הרב שכח, הארמון לאולם הכנסו בעת
 שלו ההתנהגות איך תראה: למלך ואמר עליו צחק והקראי, בידיו אותם ולקח אותם חלץ
 קראי עם יחד שבא כיון, לו ענה הרב אבל! בידו נעליו עם בא, המלך לפני ארץ דרך לו אין

 עשתונותיו את ואיבד כעס נתמלא הקראי. בידו אותם תפס כ"ע, נעליים גונבים והקראים
 סמך על, דבריו שיוכיח אמר והמלך, הקראים על לעז ומוציא שקרן שהוא הרב והטיח בפני

, הראשונה בפעם משה אל ה"הקב כשנגלה: הרב אמר אז. נעליים גונבים שהקראים אמר מה
 עם מלדבר וכשחזר, נעליו את חלץ רבינו ומשה', רגליך מעל נעליך של' ה"הקב לו אמר
 לפני צעק אלו דברים הקראי לשמע. אותם גנבו הקראים כי, נעליו את מצא לא, ה"הקב
 רואה: למלך הרב אמר אז. קראים היו לא עוד משה שבזמן! גס שקר זה, המלך אדוני: המלך
 הרב לדברי המלך הודה ואז! והנכונה הקדומה היא שדתינו מודה שהוא המלך אדוני אתה
 .המלך מלפני פנים בבושת יצא הקראי ואילו כמנצח ויצא

 מאוצרות המגידים  
 )א, ח(יוסף ""ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את 

 עשה עצמו כאילו לא ידע ואינו מכירו.  -"אשר לא ידע את יוסף"
ובמדרש רבא מובא: אשר לא ידע את יוסף, וכי לא היה מכיר את יוסף? הרי יוסף היה 
המשנה למלך והציל את מצרים מחרפת רעב? אלא אמר רבי אבין: משל לאחד שרגם אוהבו 

י למחר יעשה כי בך. לכך כתב עליו המקרא, "אשר של המלך .אמר המלך: התיזו את ראשו, כ
אותו (הוא  -לא ידע את יוסף" כלומר, היום עשה עצמו "אשר לא ידע את יוסף" למחר 

 "לא ידעתי את ה..."' )שמות ה, ב(עתיד לומר  )פרעה
מסביר את דברי המדרש: מכאן למדו חז"ל אין לך קשה לפני  )פרק ז(ובמשנת רבי אליעזר 

מכפיות טובה! לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיות טובה. אף הקב"ה יותר 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" ˘מו˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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אבותינו במדבר ,לא כעס עליהם הקב"ה אלא על כפיות טובה. וכשהיו אבותינו בארץ לא 
 היו חטאותיהן אלא על כפיות טובה.

מפני מה ענש הכתוב ביותר לכפויי טובה? מפני שהוא כעין כפירה בעיקר, בהקב"ה,  אף 
ב"ה כופר טובה הוא. כי האדם הזה הוא כופה טובתו של חבירו, ולמחר הוא הכופר בהק

כופה טובתו של קונו. וכן הוא אומר בפרעה "אשר לא ידע את יוסף", ולכאורה איך יכול 
 שלא לזכור את עצותיו וחסדיו של יוסף כלפי עמו?

בטובתו של  היה כפוי טובה ,ולבסוף כפר -אלא שהיה יודע ולא השגיח עליו וכפר בטובתו
 הקב"ה שאמר "לא ידעתי את ה'". הא למדת שכפיות טובה הוקשה לכפירה בעיקר...!

ובספר "איש לרעהו" מובא בשם הגאון בעל ה"מכתב מאליהו "רבי אליהו אליעזר דסלר 
 זצ"ל מהו ההסבר, מדוע "הכופר בטובתו של חבירו לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה?"

כוחות נפשו. אם כעסן הוא ,יכעס בכל ענין שיביאהו לזה,  כי האדם נוהג בכל מעשיו כפי
ואם גאה הוא, יתגאה בכל מקום שהוא. אם טוב לב הוא, יתנהג בטובה עם הכל, וכן רע 
הלבב. על כן, כפוי הטובה, לא יהיה כן רק כלפי בני אדם, אלא כשם שיכפור בטובתו של 

ם. שהרי כפיות טובה היא בתכונת חבירו, ככה יכפור בטובתו של הקב"ה, ולא יבדיל ביניה
 נפשו, אם כן גם לפני הקב"ה יתנהג כפי תכונה זו...

חשוב לציין, כי הגרעים שבכפויי הטובה, לא זו בלבד שאינם מכירים טובה, אלא עוד 
משיבים רעה תחת טובה, על ידי העמדת פנים כאילו נפגעו כביכול, מן הטובה שעשו להם. 

עיז פניהם, ולהרע למיטיבם אף יותר מאשר ירעו לאדם ובכך מוצאים היתר לעצמם לה
 אחר...

על תופעה מוזרה זו עמד הגה"ק הסטייפלר זי"ע בספרו "חיי עולם" ואף נתן טעם לכך, ואלו 
דבריו: "וככה תראה בכמה אנשים המדה הרעה והמנוולת לשלם רעה תחת טובה,  היינו 

מו שום עסק לא ירעו ולא ישחיתו, לעשות רעות למי שהטיב לו. ולאיש אשר לא היה לו ע
 אשר ייפלא מאד על התאוה המשונה הלזו להרע דוקא למי שהטיב עמו."

ואגב, מביא הסטייפלער בקשר לזה מה שמסופר בספר "חוט המשולש": שהיה פעם אדם 
שהעיז פניו נגד הגה"ק בעל ה"חתם סופר" זי"ע והרע לו ביותר. אמר עליו ה"חתם סופר": 

 ני זוכר שעשיתי לו טובה מעולם, אשר עבור זה יהא מעונין להרע לי...""תמה אני ,שאי
ממשיך הסטייפלער ומסביר את פשר תאוותו של הכפוי טובה להרע למיטיבו: "אבל באמת 
שהאדם המושחת הזה,  כאשר מקבל טובה, מרגיש כעין חיוב הכרת טובה, וברוב גאוותו 

הכיר טובה,  ושוב רואה הוא במיטיבו כאיש ומדותיו הרעים אינו חושש כלל וכלל להכנע ול
המדיר ממנו את מנוחתו, וכבעל חוב שלו שהוא מחוייב לשלם לו, ולכן מתעורר אצלו שנאה 
עליו ומתאוה להרע לו, וגם להיראות שהוא אינו נכנע ושאין בו זיק רגש של חיוב הכרת 

 הטוב..."
הצדיק הירושלמי רבי אריה ועל כך מובא בספר "מעילו של שמואל" מעשה נורא! בהיות 

שנה נמנה על בחירי ישיבת סלוצק, שלט כמעט בכל סדר "נשים" בעל פה  16לוין זצ"ל כבן 
בעל  גמרא רש"י ותוספות. משם פנה להלוסק, בה ניהל הגה"ק רבי ברוך בער מקלמניץ -

ה"ברכת שמואל" את ישיבתו. הוא קרב את הבחור החדש, שהיה בו שילוב של תורה ויראה, 
מדות טובות וענווה ,וקבע עמו לימוד בחברותא במסכת עירובין ובשלחן ערוך "אבן העזר". 
היתה זו זכות שמעטים זכו לה, לעמוד על האבניים, על סדנת היצירה של ה"ברכת 

 שמואל..."
פתע ה"ברכת שמואל" כאשר כעבור שנה התייצב התלמיד בפניו, לקבל ברכת על כן, כמה הו

 פרידה!  כי ברצונו לנסוע לוולוזין אם הישיבות וללמוד שם תורה ...
סיפר רבי אריה:  -ה"ברכת שמואל" אף הביע את מורת רוחו ולא הסתיר את הקפדתו! לימים 

כמה וכמה מאורעות ומקרים.  בהכי יודע הוא בבירור שקפידתו של רבו עשתה רושם, ותלה 
יתר על כן, ידע זאת בשעת מעשה, וחש בו במקום. אבל מה יכול היה לעשות, ופחד 
להישאר במקומו. כי בעל האכסניה בה התגורר, ראה את התמדתו  וחשקו בלימוד התורה 
הק', ושמע על כשרונותיו, על כח זכרונו ועיונו המעמיק, ודחק בו להקדיש מעט מזמנו 

חיב אופקים ללמוד שופות, חכמות ומדעים", והנער פחד פן יתפתה ויגזור על עצמו "להר
מיתה רוחנית, כי בכך אט אט הוא יגורש מגן העדן של התורה בטהרתה. לפיכך מיהר לברוח 

 ממקום הנסיון...
אם כן, נשאל רבי אריה לימים, מדוע לא סיפר זאת לרבו, מדוע לא התנצל בפניו, לא גילה 

 -מדוע שתק, ומשך עליו את קפידתו? ענה רבי אריה תירוץ מדהים: איך יכול היה את לבו, 
הן אז היה מעביר את ההקפדה על בעל האכסניה, מעורר עליו את הקפדת רבו העושה 
רושם והוא הרי אכל מפתו, נהנה ממנו, ואיך יוכל להרע לו? מוטב היה לו לשתוק, ולמשוך 

 משך שנים, ובלבד שלא יהיה כפוי טובה...!את ההקפדה עליו ולשאת בתוצאותיו ב
עד היכן גודל הדקדוק בהכרת הטוב נראה מסיפור הבא שמובא בספר "שאל אביך ויגדך":  
ישב המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זי"ע בחדרו ולמד, והנה פנה לאחד הבחורים 

ה הונח בריחוק שכנרא(שהיו במקום ובקשו לקרוא לבחור פלוני כדי שיביא לו את מעילו 
, שכן קר לו מאד. תמה הבחור: וכי למה אלך ואקרא למישהו אחר, הלא גם אני יכול )מקום

להביא למשגיח את מעילו? השיב המשגיח: "לאותו בחור חייב אני מכבר הכרת הטוב על 
טובה מסויימת שעשה לי, ועתה אודות לטובה הנוספת שיעשה לי, ישאר חרות בזכרוני 

טובה. אך אם אתה תעשה לי טובה זו, כבר אתחייב בזה בהכרת הטוב לעוד שעלי להכיר לו 
 אדם ומי יערוב לי שאזכור לגמול לך כדבעי, אולי אשכח ולא אחזיר...

 )איש לרעהו(
 (ב, ה) ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור

 חז"ל במסכת מגילה (יג, א) אומרים, שבתיה בת פרעה "ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה". כפרה
 בע"ז, הלכה ויצאה לטהר עצמה מהגילולים שהיו בבית אביה.

 בת מלך, עוזבת את הגילולים והולכת לטהר את עצמה מהעבודה זרה, לרחוץ בנהר, לטבטל.
זה לא פשוט וקל גם לאדם מן השורה העושה תהליך כזה, וכאשר בת מלך מחליטה החלטה 

וההקרבה רבה עד מאוד. ואכן, מיד רואים הנסיונות גדולים כפליים  –לעזוב את גילולי בית אבא 
מורי ורבותי, את הסיעתא דשמיא, שהיא קבלה על אתר, מחמת מסירותה והחלטתה  –פה 

 האיתנה להיטהר. 
הגיע מלאך ראשון והרג את נערותיה. "ונערותיה הולכות על יד היאור", כותב רש"י הקדוש: 

בא גבריאל וחבטן בקרקע" כמו שאומרת לשון מיתה, כמו הנה אנכי הולך למות". כי " –"הלכת 
 לפי שמחו בה על רצונה להציל את משה. –הגמרא (סוטה יב, א) מה יש? מדוע הרגן? 

בחז"ל (שם) כתוב שהן אמרו לה: כאשר מלך גוזר גזירה, הרחוקים מהמלך חושבים אולי לעבור 
ו בפקודה, אינם על גזרה, ספק עושים כך ספק אין עושים, אבל הקרובים למלך ודאי לא יבגד

מסוגלים לעבור על גזירת המלך. הרי המלך ציוה: "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", לפי החוק 
חובה להרגם, ובוודאי שהתינוק הנמצא כאן הוא יהודי, מי יכול להניח ילד על שפת היאור? ודאי 

 תינוק יהודי הוא, ואת הולכת להציל אותו, לעבור על גזירת המלך אביך?!
נות. הם היו שטן שבא למנוע ממנה לעשות את המעשה הטוב. קשה לה, נו, לכל אדם יש נסיו

הרג אותן, ובטלו הקשיים הללו! היא קבלה  –נסיונות. והיא זכתה שעל המקום בא המלאך וחבטן 
 סיעתא דשמיא מיוחדת, להקל עליה את הנסיון.

(מקום הדרשה) עד אחרי  ידה התארכה כמו מכאן –ולא עוד, אלא "ותשלח את אמתה ותקחה" 
 שישים אמה. פתאום היד מתארכת, א נס גלוי! סיעתא דשמיא. –הכביש הסמוך 

שמעו נא את אשר אומר רבנו יונה בשערי תשובה (שער א') "והתבאר בתורה, כי יעזור ה' לשבים 
כאשר אין יד טבעם משגת", היינו סיעתא דשמיא למעלה מן הטבע, ומוכח כן מבתיה שסיעו לה 

 ם זכתה באותה שעה גורלית להציל את משה רבינו ע"ה.וג
 מה התרחש אחרי זה?

"ותפתח". אני מתפעל תמיד ממה שהיה שם ממש מבהיל ומרעיד. עד לפני זמן מה היתה בגילולי 
 בית אביה ועכשיו "ותפתח ותראהו את הילד" שראתה שכינה עמו.

ונה נוראה שהגיעה אליה מיד כאשר אין לנו מושג מה המשמעות לראות שכינה. זו הרי דרגה עלי
 ירדה לרחוץ מעבודה זרה.

ככל שיש יותר "הבא ליטהר" ככה יש יותר "מסיעין אותו". כזו  –"הבא ליטהר מסיעין אותו" 
 סיעתא דשמיא מקבלים.

ראיתי מעשה שמאוד התפעלתי, ובעל המעשה הוא רבי טוביה ויין זצ"ל. מסתמא יש בין היושבי 
 כרתיו, הוא כותב כי שמע את העובדה מפי קדשו של ה"חפץ חיים".שהכירו אותו, אני ה

בכל תפוצות ישראל,  ה"חפץ חיים" ספר כך: היתה שטעטלע [עיירה] קטנה ליד העיר וילנא.כמו
גם בעירה קטנה זו התקיימו שיעורי תורה, בעלי בתים ישבו ולמדו תורה, חלקם בשיעור גמרא, 

 אחרים שיעור משניות, עין יעקב והלכה.
באחד השיעורים למדו באותה תקופה משניות יבמות. ליד החבורה שלמדה את המשניות ישב 

 יהודי קנטוניס.
דים הללו. הצאר הרוסי ימח שמו לקח ילדים, שלח אותם לעשרים מי לא יודע את הרקע של היהו
לצבא, במקומות רחוקים שאין בהם זכר ליהודים, בכונה תחילה  –וחמש שנה של עבודות המלך 

כדי שלא יפקד עליהם שם ישראל עוד וישכחו בכל היידישקייט. מסכן אחד כזה ישב לידם, איש 
 לא צעיר.

לקנטוניסטים "יוונים", שאינם יודעים מימינם ומשמאלם, כך  באותם ימים, הלצים היו קוראים
לא פשוט). והקנטוניסט הזה ידע כי הלצים בשטעטל'ע  –כינו אותם ("המכנה שם לחבירו" 

 קוראים לו יווני.
כדרכו של שיעור תורה, מתפלפלים, מקשים משיבים ועונים. ובאותו יום, כל הוויכוח היה סביב 

הוא שמע  –ך, ואם היבם היה אחרת וכו'. עוד פעם יוון ועוד פעם יוון היבם היה כ – יבםהמילה 
... והבין כי לועגים עליו, חשב בתום לב כי כוונתם להתלוצץ בו. התאפק ככל שיכול היה, אבל יוון!

 שוב צוחקים עליו. כמה אפשר לומר "יון" בשיעור אחד... התמלא בצער נורא. –הם לא פסקו 
בהם: "אתם לא מתביישים? מה אני אשם שלקחו אותי מההורים שלי  עד שקם בחרון אף והטיח

והייתי כל השנים רחוק אצל הגויים? אחרי כל מה שעברתי לא כואב לכם לשבת ולצחוק עלי? 
 ובפעם, פעמיים, לא די לכם? עשרים פעם, שלושים פעם! וכי כך התורה מלמדת אותכם?!"

חס וחלילה! אנחנו יושבים ולומדים משניות ה! הם נבהלו. נגשו מיד להרגיע אותו: "חס וחליל
 , לא חשבנו עליך חלילה אפילו פעם אחת".יבםיבמות ודברנו על 

אמר בכאב עצור. "תדעו שאיני מוחל לכם, אין לכם כפרה! כך  –"אתם מספרים לי סיפורים" 
 יון יון!..." –שופכים את דמי, עוד פעם ועוד פעם 

 ה לזה: מה עושים איתו? כמה שמסבירים לו, לא מצליחים.. אמרו זהנוכחים היו אובדי עצות
, מה כתוב 'יבם'קם יהודי חכם ואמר לו: "רגע אחד, תהיה רגע בשקט ונסביר לך הכל. איך כותבים 

כותבים עם נ' סופית, הנה אתה תראה ותבין שהמילה שונה  'יון'בסוף? מ' סופית. יבם. ו
והמשמעות אחרת לחלוטין, ואיך אתה יכול להגיד שהתכוונו אליך, בשעה שהמילה שונה 

 ואחרת".
הלה שמע ולגלג: "חה חה חה, תודה רבה לך אדוני, אתה יכול למכור לי מה שאתה רוצה. אני לא 

ין לך? איני יודע א' ב', ואיך אוכל להאמין לך ולחבריך יודע מה זה מ' סופית, ואם כן מדוע שאאמ
 אנשים שלא איכפת להם לשפוך את דמי?!" –
 תגיד, אז מה אתה רוצה שנעשה כדי להוכיח לך שלא התכוונו אליך? -
אתם תלמדו אותי א' ב', ואני אראה בעיניים שלי מה זה מ' סופית ומה זה נ' סופית, אז אבין  -

 שלא התכוונתם אלי.
 ימדו אותו א' ב'.ל

יפנישוק!" יסיים ה"חפץ חיים" את סיפורו: הכרתי את האיש, וכולם היו קוראים אותו הגאון מל
 מא' ב'...

כי היהודי הקנטוניסט לא נעצר בא' ב', הוא התקדם הלאה והלאה עוד ועוד, ונעשה גאון גדול 
 הגאון מעיירת לייפנישוק. –ששמו נישא ונערץ בפי כל מכריו 

 תרגז למה צוחקים עליו, לימדו אותו א' ב', איזו סיעתא דשמיא בלי גבול!יהודי מ
למדנו מהפרשה לידע ולהודיע ש"הבא לטהר מסיעין אותו", אבל רבותי, כדאי לנו לבוא ליטהר 

בא – באמת, יותר חזק, יותר עמל התורה, יותר תפילה, יותר לב בתפילה, יותר דקדוקי הלכה
נותנים לך סיעתא  –ם, ככה אתה בא ליטהר? "מסייעים אותו ליטהר! הא, אז אומרים בשמי

 (יחי ראובן)    דשמיא למעלה מן הטבע.
 

  טו) (ב, הבאר על וישב מדין בארץ וישב פרעה מפני משה ויברח' וגו פרעה וישמע
 למדין ביאתו על המספר סופו לבין, פרעה מפני משה של בריחתו על המספר הפסוק תחילת בין

, אחד פסוק בתוך התורה קירבתם כ"א מדוע, לתמוה ויש!! שנה כשישים ן"הרמב לדעת עברו -
 ?ז"אח בזה תיכף סמוכין היו כאילו
 יסוד כי - היטב ונתבונן הבה, מאוד עד ועמוקה נוראה הערה לנו לרמוז הכתוב שבא, לפרש ויש

 !לפנינו חשוב
 בפסוקים רק. משה אל' ה של דיבורו הוא הכל", משה תורת" היא - התורה כל כי, להקדים וראוי

 וכביכול, בראשונה אליו נגלה' שה לפני עצמו משה של מעשיו את התורה לנו מתארת מעטים
 !וקדש ראה וכזה - וגדילתו בצמיחתו רבינו משה נראה והכיצד מעשיו את נא ראו: אמר
 המידות טוב - הראשון: עיקריים דברים שני מתוכם נראה - אלו מעטים בפסוקים נתבונן אם והנה
, חת ללא, האמת קו על נחרצת עמידה - והשני, ולצאן יתרו לבנות, י"לבנ בעזרה, החסד וגודל
 .הרועים מיד הבנות ובהצלת, הרשע על בגערה, המצרי בהריגת, חשבון כל וללא מורא ללא
 עוול על נפשו ומסירות, רבינו משה של גבורתו ונראה נא נסור, המראה נורא מה נא נתבונן והנה
 .בדרכו הנקרה פשוט
 בראותו המוכה היהודי קנאת את קינא אחת פעם כי -? ולמה, ההריגה מפחד ממצרים בורח משה

 מיד - הנרדף להציל כשהתערב, למחרת, השניה ובפעם, העוול על מקנאים ולא שותקים כולם כי
 .ממש נס בדרך וברח למוות נידון, נתפס, עליו הלשינו

 ולצרהלנו מה: לעצמנו ואומרים" הראשונות על תוהא" בבחינת מתחרטים מיד היינו לבטח אנו
 ?...פעמים שתי לנו לא במקום התערבנו מה לשם... זאת
 להרהר לבנו שב היה הזמן כל לבטח - זו התערבותינו מחמת מתמשך סבל סובלים היינו ואם

 ?...זאת עשינו ולמה מה על: בנו אוכלת היתה למפרע והחרטה ולחשוב
 בו סונטים שרבים איך, דהוא כל נעשק לעזרת נחלץ אחד כאשר לשמוע - לצערינו - אנו רגילים
 כהנה', וכדו" הענין מכל תסבול רק אתה", "בצד שב", "מתערב אתה מה", "לך איכפת מה: "בנוסח
, להתערב צריך שלא הקובלים, המחנה בשולי הנמצאים" הנפש יפי" של ומימרות זמירות וכהנה

 ...שעבר הדור של" צדיקים ו"ל"ה י"ע ולהזדעק להיתבע האמת לקול ומניחים
 רבינו משה של האמת

 .והדרו יופיו במלא רבינו משה לפנינו עומד כאן אך
, רצופות שנה שישים כמעט ממעשיו רבינו משה סבל כמה לנו ומספרת אותנו מלמדת התורה
 !!התערבותו על לרגע אף נתחרט לא פ"ועכ - חייו כל כמחצית שזה



 

 ג 

 אחר גלות גלה הוא - שנותיו מיטב, האלוקים איש משה של חייו מחצית כמעט: היטב נשמע
 האמת זעקת של הכבד מחירה את ונדודים בגלות משלם הוא חייו מחצית, ייתפס שלא כדי גלות

 !קל לרגע ולו מתחרט ואינו - עוול במניעת והתערבות
 ראה( מושבו מקום את לקבוע חושב הוא ושם, למדין מגיע הוא נדודים של שנה שישים לאחר
 ...עוול רואה הוא - הבאר על ועודנו - לשם בהזדמנו שמיד אלא), ן"רמב
 מסוכנים כולם אולי, כאן האנשים הם מי, יישן היכן, יאכל היכן יודע אינו, אחד אף מכיר אינו הוא

 באים והרועים, צאן להשקות בנות באות - עוול לפניו הוא רואה אבל - כלום יודע אינו, ומאיימים
 .אותם ומגרשים

 לימדוך לא שנה שישים וכי! פעמיים חשוב: משה של לעברו זועקים היינו הלא הצד מן אנו, נו
 ???לך לא ריב על להתערב לא לקח
"! לכם נתתי טוב לקח" -? השנים מכל משה למד לקח איזה!!! אדרבה!!! לא: היא התשובה אך

 "!ויושיען משה ויקם: "שהות בלא
 כתוצאה שנה שישים כשסובל אדם חושב מה על לרגע נא נחשוב הנה שכן. פשוטה והסיבה
 ?לא אם אך... חושב הוא מה על אנו יודעים - הוא מתחרט אם? האמת מרדיפת

 צריך הייתי! טוב עשיתי: חושב הוא"!! אמת" רק ויום יום כל הוא חושב בהכרח אזי - לא אם
 !!אמת ושוב אמת, אמת! האמת ומידת היושר מחייב כך כי, העוול על ולקבול ולהוכיח להתערב

 כי, האמת על להגן שוב שיצא לפני רבינו משה הרהר לא וייסורים סבל של שנה שישים לאחר
 !!אמת עוד הביאו -" אמת"ה על חזרה שנות שישים

 !!רבינו משה -? סבל שנות שישים של כזאת" אמת" מחשיבת איפוא יוצא מה
 למדין הגיעו ועד מפרעה מבריחתו, רבינו משה של הסבל שנות שישים את התורה לוקחת לפיכך

: ועדה עם קבל ולהכריז, התורה מקבל משה לראש עטרה להניחם, אחד בפסוק אותם וכורכת -
 !!בעולמי שבראתי בריה נא ראו

 גבול אין לאמת
 כעת שמא רבינו משה חשש לא איך? לדעת בלי מסתכנים איך? כיצד: אנו תמהים עדיין אמנם
 ...?גלות של שנים ועשרים במאה המעשה על ישלם
 או פשרות אין" אמת"ל בנוגע!! סוף ואין, מחיר אין, גבול אין" אמת"של היא התשובה אכן

 כי, להיות צריך כך אז - גלות שנות שישים הוא במצרים ההוא המעשה של מחירו אם!! וויתורים
 !האמת זוהי כי, ברירה אין שוב אזי - יותר גרוע יהיה כעת ואם!! האמת זוהי
 ...לירח נעלה אז - האמת על ושמירה רדיפה תוך השקר בעולם בכלל להתקיים א"א ואם
 אמת!! "חלקו במתנת משה ישמח - לילה וארבעים יום ארבעים השמימה לבסוף מגיע משה לכן
 (לב שלום)                                                                                            "!!משה זה
 

 יודלביץ שבתי רבי -נעורים  חופת
 יהודה רבי דברי כנער וקולו ילד הוא תני? הילד את ותקח ילד לה וקרי נער לה קרי, בוכה נער והנה"

 מלמד אלא) נער קול לו היה שכילד( ה"ע רבינו למשה מום בעל עשייתו כ"א נחמיה רבי לו אמר
 )רבה מדרש(בחופתו"  לראות אזכה לא שמא אמרה בתיבה נעורים חופת אמו לו שעשתה

 לא שמא" - ראש על וחופה לתיבה אמו אותו הכניסה. אמא של לב. רחימאית אם של לב, אי
 ".לחופתו אזכה

 :לכם ואספר, סיפור מספרים
 הנחת לקראת'. ה בית לרומם גדול כנסת בית לבנות, בעצה יחד התאספו באוסטריה גדולה בעיר
 זה הוא, הפינה אבן כמשקל זהב לתרום" לבו ידבנו" אשר איש כל כי בעיר הודיעו הפינה אבן

 הבטיח, מופלא וצדיק גאון גדול מקובל שהיה העיר רב, כן כמו. היסוד אבן בהנחת שיתכבד
 יחפוץ. אשר כל על - והבטחה ברכה ויקבל יבקש האבן את שהנותן

 זהב לתרום נאות והוא, רופא שהיה כמדומני, יהודי עמד מצווה של לשמחה שהתאסף הקהל בין
 .המצוה של לכבודה הפינה אבן ביריית זכה הוא. עתק סכום - האבן כמשקל

 ברכה לבקש מנת על הקדוש הרב לבית פסע אלא, מיותר זמן המתין לא הוא המעמד סיום עם
 .והבטחה

 .הרב שאל?" בקשתך מה"
 "...ילד לי יבטיח שהרב רצוני. לי אין ילד אך, וזהב כסף גם, והותר די לי יש ממון, רבי"
 .פילל לא, כזו קשה לבקשה". בני שאלת קשה שאלה" הזדעזע הרבי", אוהו"
 .לשמים תלויות ועיניו הרב השיב" ימים שלשה לי להמתין תאלץ, בילד רצונך אם"

 ביוקר לך יעלה הדבר אבל, לך להבטיח אפשר, בסדר: "לו שאמר הרב אל נקרא הוא ימים' ג לאחר
 :נרגש עמד היהודי" רב

 אתה - יוולד שהילד קודם עוד, שנית, כספך כל את תאבד, ראשית, בילד מאד חפץ אתה אם"
 ".תמות

 והוסיף הרב עליו הביט בהחלטיות השיב" הכל לי כדאי. ילד העיקר, עצמי על מקבל! מסכים אני"
 ".תמות האם גם, העולם לאויר יצא שהילד לאחר, שלישי תנאי אבל"
 .טוב". רעייתי את לשאול עלי, הבית בעל אינני, השלישי התנאי על"

 .נפש מסירות. והוא היא - הסכימו הם. הסכמה עם כשעה לאחר שב הוא
 ...יאחזון - ורעדה - וחיל. ובירכם הבטיח הרבי
 :מהיר בקצב להתגלגל החלו העניינים, ואכן
 רכושו רוב את איבד קצר ובזמן הסתבכו עסקיו. הפסדים לצבור החלו ונכסיו מספר שבועות חלפו
 כחודש. ואביון עני נותר הוא העיבור חודשי ובמהלך החמיר מצבו נוסף זמן בחלוף. ביש בעסק
 .חיים שבק כשבועיים ולאחר למשכב נפל הוא - הלידה לפני
 שארית את נטלה. בעיר להשאר והתביישה פרוטה ללא נותרה, לשעבר, הנכסים עתירת האם

 .אחרת לעיירה ונדדה חפציה
 הדרך. שם וללדת סמוך לכפר להגיע בכוונתה כאשר, לדרך יצאה היא הלידה לפני מאוד סמוך
 וחששה, אותה תקפה רבה חולשה. לרדת שהחל כבד שלג עם וגשמים רוחות, קור, קשה היתה
 את אזרה היא. הכפר מפאתי אור מרחוק כבר נצנץ שלפתע עד. מקור לקפוא הולכת היא שהנה
 היות מלבד אופה אותו. האופה של ביתו זה היה. הכפר בקצה הבית עד וצעדה כוחותיה שארית
 .גדול צדיק היה, אופה
 שעות חלפו לא. למנוחה מיטה לה ולסדר לארחה הזדרזו הבית בני. החצר בדלת האשה נקשה

 .אורה הבית נתמלא. בן חבקה והיא - ספורות
 ראשונה פגישה של בכי - נרגש בבכי גאתה, ליבה בכל אותו וגיפפה חיבקה הילד את נישקה האם
 ...אלוקים אהה, פרידה של ובכי, הרגשות את לתאר יכול מי, רבות שנים לאחר הנולד בנה עם

 .בת חבקה - היא. האופה של אשתו גם ילדה יומיים כחלוף
 .עשו כך. שידוך נעשה, במיטתם קטנה נעורים חופת להם נעשה הבית לבעלת הבן אם אמרה

 לבית אותה ליוה מצומצם אנשים מנין, עולמה לבית והסתלקה, הילד אם נפטרה, הברית למחרת
 .העלמין
? זה ילד היה ומי. במסירות רבות שנים אותו גידלה הבית ובעלת האופה בבית נותר הקטן הילד

 !.א"המהרש
. אדל בן שמואל כלומר, אדליש שמואל: תיבות ראשי א"מהרש אבל, רחל קראו היולדת לאמו
 !...אדל מרת האומנת אמו שם על בגמרא נחקק א"מהרש - בישראל ספרו ושם שמו

: מיאן הוא. לחתן לקחתו ביקשו רבים. הסמוכות בעיירות שמו יצא, לאיש - א"המהרש גדל כאשר
 גידלה - זו בת של אמה. האופה בת עם אתחתן בעריסה בהיותי חופה כבר לי ערכו" השיב" לא"

 .א"מהרש: נקרא הוא זו אמו שם ועל". חיי את חב אני ולהם - לבן לה הייתי, אותי
 לך שקראה בשם, משה אלא אותך קורא איני לך שיש שמות עשר מכל, ה"הקב אמר? "הבנתם
 !!.אותו שגידלה האם, האומנת האם -" פרעה בת בתיה

 החלום
 .א"המהרש על מעט נספר

 תורה למד וכך, הבית מתקרת היורד לחבל וקשרם ארוכות שערות היו א"למהרש כי מספרים
 כך ידי ועל, הקשורות מהשערות בכאב חש מעייפות נשמט היה וראשו נרדם כאשר, בלילות
 חפץ הוא כי השיעור בשעת מתלמידיו אחד אמר פעם כי עוד סיפרו. בתלמודו והמשיך התעורר
 ,א"המהרש הגיב. לישון

 ?!"...אתמהה, לישון וללכת לקום אבל, ניחא כאן ונרדמת התעייפת אם"
 צדיק היה א"המהרש של בעירו הכנסת בית שמש. מגוריו בעירת מתנגדים לו קמו בשעתו, כידוע
 פעמים שבע הבימה את ולסובב הכנסת בית את לסגור נוהג היה הלילה חצות ולאחר, גדול

 איש בא והנה, תרדמה עליו נפלה הלילות באחד, פעמים בשבע התהילים ספר את סיים ובסבבו
 מעוררו לקראתו נוסף אדם והנה, נרדם ושוב! מאד והדור גובהה קומה בעל יהודי. ועוררו, אחד

)?" א"המהרש של אביו שם( לוי יהודה רבי בן שמואל רבי מתגורר היכן: "ושואלו, בחוזקה משנתו
 ?"שמך ומה אתה מי לי אמור, ראשית" השמש שאלו. כספירים האירו האיש של פניו

 ".הנביא אליהו אני"
 ?"שראיתי הראשון האיש ומי"
 דין מתנהל מעלה של דין בבית, בשמים? "כאן מעשיכם ומה". ישראל מלך הקדוש שאול הוא"

 -, הזה מהעולם וגדול חכם ידי על להינתן צריך הפסק כאשר, המלך ודוד שאול בענין מסויים
 ".אליו באנו לכן. א"המהרש והוא
! בשמים חשובה וצדקתו תורתו, מאד הוא גדול כי בכבודו הזהרו: "לאמור הנביא אליהו הוסיף
 ".תמות מות עיניך ראו אשר את שתגלה ביום כי שראית מה תספר אל אבל

: גדול בקול ואמר, הכנסת בית במרכז הבימה על עלה ימים כמה ולאחר, התאפק לא השמש
 דעו אך, צדיק על עתק לדבר מחלוקת מחרחרי מתהלכים בתוכנו, א"למהרש מתנגדים ישנם"

. בשמים פוסק הוא בדורנו א"המהרש כי, לי נודע זה ובמעשה, מעשה הווה וכך כך כי לכם
 והסימן האות לכם יהיה וזה. הגילוי בעקבות חיי את מסיים שאני פ"אע כך על לכם לספר החלטתי

 פחדויום מאותו. הווה וכך". ממש הקרובים בימים מהעולם אסתלק כאשר, אמת הסיפור כי
 .א"במהרש ללחום
 (להגיד)                                 ".לבן לה ויהי" - אדל בן - אידליש שמואל הרב

 
 שכר שיחה נאה

"ליכא מידי דלא רמיזא באוריתא" (תענית ט ע"א), אין לך דבר שאינו רמוז בתורה. לא תמיד 
 -מחפשים, ולא תמיד מוצאים, ולא תמיד מפיקים את הלקח הנכון. ובי היה המעשה 

סובבתי בארצות הברית, לטובת מוסדות התורה. שבעה כוללי אברכים, ובהם מאות לומדים בעלי 
שמפחות, ואני שלוחם. הזמן קצר והמלאכה מרובה. פקדתי את מעונו של סוחר עשיר בר אורין, 

קבלני בחביבות והתפתחה שיחה בדברי תורה. זה חלק מהטכס, חציו לה'  יודע ספר ומוקר תורה.
וחציו לכם. והוא, ברוך השם, כגל של אגוזים. אתה נוטל אחד, ועשרה מדרדרים אחריו. כל אמרה, 
"שומע ומוסיף". אין מה לומר, היה נחמד. שעה של קורת רוח. הכלל, הגיע למעשה, והצטדק: 

 דרבה, שאאציל לו ברכה. הפעם, אין ביכלתו לתרום.העסקים אינם כתמול שלשום, א
האמת, גם אם לא כעסתי, הקפדתי. הכל יודעים מדוע אני בא, ודאי שלא כדי להעביר ערב 
בווארטים קלילים. זמני יקר, והאברכים תלוים בי. היה אומר בתחילת הערב, והייתי ממשיך 

 לכתובת הבאה, למה עשה לי את זה.
המצב קשה, אין לי, אולי הייתי משכנעו. הייתי מזכיר לו דברי הגמרא אילו היה אומר מראש: 

(גטין ז ע"א): אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה בהם צדקה, ושוב אין מראים לו סימני 
עניות. וכתב הרמב"ם (הלכות מתנות עניים פ"ו ה"ב): לעולים אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר 

הצדקה. יש מה לומר. ישתכנע, ירויח. אם לא, אמשיך הלאה. אבל מה רע ולא הזק נגלל בשביל 
 כעת. בזבז לי ערב.

 -אמרתי: "עשית לי תרגיל, למדת ממשה רבינו" 
 על כך לא חשב! ממשה רבינו, מה למד?!

 -אמרתי: "זה שייך לספור" 
 אמר: "אדרבה!" יהיה זה סיום נאה לערב נפלא.

זצ"ל בקש בעל תוקע למנינו. הואיל ותקיעת שופר 'חכמה אמרתי: "הספור ידוע, החוזה מלובלין 
ואינה מלאכה' (ראש השנה כט ע"ב) בחר ב'חכימא דיהודאי', רבי בונים מפשיסחא זצ"ל, שהיה 
מצעירי תלמידיו. נאות הרבי מפשיסחא, אבל הודיע שאינו יודע כונת התקיעות. קבע לו החוזה 

מד ברוממות השגותיו. והרבי מפשיסחא "שומע זמן, ולמדו עומק כונת התקיעות דמיושב ודמעו
ומוסיף", ושואב מלא חפנים ממעינות החכמה. כשסיים לימוד כונת התקיעות, הודיע לחוזה 

 שבעצם אינו יודע לתקוע... יש לחפש בעל תוקע אחר, בקי ורגיל...
 תמה החוזה, אף הקפיד: למה לא אמרת מראש, כשהצעתי לך את התפקיד?!

ממשה רבינו, אב הנביאים. כשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה ואמר לו: "לכה ענה: למדתי זאת 
ואשלחך את פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים" (שמות ג, י), חקר: "הנה אנכי בא אל בני 
ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אמר אלהם" (שם, יג). 

יו של הקדוש ברוך הוא כפי הנהגותיו, "שמי אתה מבקש לידע, לפי מעשי ובארו רבותינו ששמות
אני נקרא" (שמות רבה ג, ו). ובקש לדעת מה ההנהגה העליונה ביציאת מצרים, והודיעו הקדוש 
ברוך הוא שם הנהגת ספירת כתר עליון (תקוני זהר נא, ב), "אהי"ה אשר אהי"ה" (שם, יד). היש 

תה שעה, הלא אמרו (ברכות ז ע"א) שהיתה זו עת רצון להשיג בלא לנו מושג מה התגלה לו באו
 -הגבלה! והורהו שלשת האותות שיעשה לעיני העם, וגם בהם לקחים וסודות אין מספר 

 ואז אמר: "בי ה', שלח נא ביד תשלח" (שמות ד, יג)...
שמו" וחקר  ויש להבין: אם נחוש היה בדעתו כי "לא איש דברים אנכי" (שם, י), מדוע שאל "מה

 לאותות? אלא שרצה לדעת ולהבין ולהשיג ולא היה בדעתו ללכת...
 אף אני כן, סיים הרבי מפשיסחא. רציתי לדעת הכוונות לאשורן, ולתקוע אין ביכלתי...

ישבת ושאלת ודרשת ושמעת, ולבסוף הודעת שאין ביכלתך לתת, ממש  -סימתי  -אף אתה כן 
 כמשה רבינו...

 שה רבינו, ולרבי מפשיסחא, ולא עצמו, ראש אחד!כמה שמח לשמוע שלמ
הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל הקשה קושיא חמורה ותרץ תרוץ חריף, כדרכו. היה  -כבר ספרתי 

שם אחד, מאותם הקופצים בראש. קרוב לודאי שלא הבין לעמקם, לא את הקושיא ולא את 
 וכך תרצתי! לי ולרב ראש אחד!" התרוץ. אבל שמע 'בערך' וקרא: "הרי ממש כך הקשיתי גם אני,

 "אין ספק", הסכים עמו רבי אייזיל, "אבל הראש האחד שוכן על כתפי"...
 אז, במטותא, עד הסוף!" -"טוב", סיימתי. "אבל אם נהגת כמשה רבינו 

 לא הבין: "מה פרוש 'עד הסוף'?"
ו. חקר משה הסברתי, ואין פשוט מזה: "הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו ושלחו בשליחות

רבינו להנהגת הבורא ביציאת מצרים להשגה והבנה, ולאחר מכן הודיע שאין ביכלתו. עד כאן, 
 -נהגתם כמוהו 

 אבל בסופו של דבר הרי הלך בשליחות הבורא!"
 אף אתם, הודעתם שאין ביכלתכם. אבל זה לא נעצר כאן. בסופו של דבר, פתחו נא ידכם!"

(והגדת)    יכל... חייך חיוך רחב, והתברר שבכל זאת
 

 "בבן אמך תתן דפי"
לכתחילה, חשב הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל להיות נחבא אל הכלים, צדיק נסתר. לשם כך 
השתלם במקצוע הנגרות, להיות "גדול, הנהנה מיגיע כפיו". למד להתפלל במהירות עצומה עם 



 

ד 

בעל פה כדי שיוכל להגות בו תוך כדי עבודתו, לקיים "יגיע כפיך  כל הכוונות ושינן את כל הש"ס
 כי תאכל, אשריך וטוב לך" (תהלים קכח, ב), יגיע כפים ולא יגיע מח.

ולבסוף החליט שלא לשם כך נתנו לו כוחות כבירים. מצא לנכון לזכות את הדור ואת הדורות 
ם למקום ובינו לחברו. כדי הבאים בתנועת המוסר בחתירה לשלמות אישית כוללת, בין אד

שיתקבלו דבריו, הסכים לגלות את גאונותו העצומה. הגיע לוילנא, מטרופולין של תורה, קבע 
למודו בבית הכנסת שבחצר זריצא והחל להשמיע את שעוריו המדהימים, שארכו שלוש וארבע 

מראי שעות ובהם בלל חצי הש"ס בחריפות עצומה, כשהלומדים אינם מספיקים אלא לרשום 
מקומות וראשי פרקים. לאחר מכן, העידו, נזקקו לשבועיים ימים כדי לעמוד על מהלך שיעור 
אחד. בהקדמת הספר "עולת שמואל" כותב המחבר: "בשנת ת"ד דרך כוכב חדש בשמי התלמוד 
בוילנא בהופיע בה הגאון הגדול והנפלא מוהר"י סלנטר זצ"ל שהראה נפלאות בעוצם חידודו 

א לב השומעים ותהום כל העיר בבוא אליה רב גאון חריף כזה. הצעירים המצוינים ופלפולו שהפלי
 בהלכה התקנאו בו, ויחתרו בכל עוז לעשות כמתכנתו ולחבר פלפולים שנונים כמוהו".

בוילנא נודע לתהילה ישיבת 'רמיילס', בראשה עמדו הגאונים רבי מרדכי מלצר זצ"ל בעל "תכלת 
תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל. כשעזב רבי אליעזר טייץ את מרדכי", ורבי אליעזר טייץ 

משרתו, הוצעה לרבי ישראל מסלאנט. שמח להזדמנות להרחיב מעגל השפעתו, שהרי זו היתה 
כל מטרתו. החל להרצות שעוריו בישיבה, והם הפכו לאבן שואבת ללומדי העיר גאוני התורה. 

רבי מרדכי מלצר, ראש הישיבה הוותיק. לא  חש רבי ישראל שבעקיפין נפגע מכך מעמדו של
היסס, והתפטר ממשרתו! ויתר על המעמד וההשפעה והמשכורת, ושב ללמוד בבית הכנסת 

 שבחצר זריצא!
 מהתורה, וממנחיל התורה. ממי למד זאת?

ע"א), הנתונים  כידוע, עוד לפני לידתו נועד משה רבינו להיות מושיען של ישראל (סוטה יב
בשעבוד קשה ומר. הצטער בצער כל יחיד מהם כאילו היה זה צערו (שמות רבה א, כז) ואמר: "מי 
יתן מותי תחתיך!" נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, וגילה לו שגם השכינה כביכול מצטערת בצערם 

שנבחר  של ישראל (שמות רבה א, ה) ותגאל כביכול עם גאולתם (פרקי דרבי אליעזר לח). הוא
 -להיות הגואל, "ואם אין אתה גואלם אין אחר גואלם (שמות רבה ג, ג) 

 ובמקום לשמוח כל כך בגאולתם ולרוץ לגאלם, סרב!
 שבעה ימים התעקש, עד שחרה בו אף ה'!

ומדוע? כי אהרן התנבא במצרים (שמות רבה ג, טז משמואל א ב, כז). וכשמשה רבינו יבוא, יאפיל 
שש: "עכשיו אכנס בתחומו של אחי, ויהא מצר בשביל כך". ולא הלך עד עליו ויעמידו בצל! ח

 שהובטח: "וראך, ושמח בלבו" (שמות ד, יד)!
בבחרותו למד הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל בישיבת דודו הגאון רבי וואלף איגר זצ"ל  -ונספר 

בן חמש עשרה בברסלאו. בהיותו בן שתים עשרה כבר כתב את חדושיו על מסכת חולין, ובהיותו 
כבר השמיע שעוריו בישיבה. הגביר רבי איציק פרנס מליסא בקש לזכות בו עבור בתו, והגיע עם 
שני תלמידי חכמים מופלגים כדי לתהות על קנקנו. החלו לשוחח עמו בלימוד, ולא ענה להם. 

 התאכזבו, ובקשו לשוב על עקבותיהם. השתאה דודו, ושאלו לפשר הדבר.
עונה להם, חייב הייתי לומר לאחד שנעלמו ממנו דברי התוספות במקום פלוני  ענהו: "אילו הייתי

 ומהשני נשמטה גמרא מפורשת. אמרתי לנפשי: מוטב שיתבטל השדוך, ולא אלבין פניהם"...
 התפעל מצדקותו של הבחור, ואמר לו: "ניחא. אל תתפלפל אתם, אלא השמיעם מחידושיך".

אחת ממערכותיו הנודעות. התפעמו, והמליצו בכל פה על נעתר רבי עקיב איגר, ושטח בפניהם 
השידוך שקם ונהיה. שב החותן לעירו, וסיפר לכולם על האוצר בו זכה. הזמין את החתן לביקור, 
וכל לומדי העיר התכוננו להקיפו בחבילי שאלות ולשמוע פלפוליו. הגיע, ושאלוהו, והוא כאלם 

 ב. כגודל הציפיות, גודל האכזבות.לא יפתח פיו. השמיעו חדושיהם, ואינו מגי
 הרינונים הגיעו לאזני החותן, שרמז לחתנו שישוב לישיבה. הפרת התנאים תגיע אליו.

 ענה שברצונו להישאר בליסא כל השבוע. תמה החותן, והבליג.
לקראת סוף השבוע חיזר החתן על כל לומדי העיר, הזכירם את קושיותיהם והפתיעם ברוחב 

ט דיוק לשון הרמב"ם ומזה נתעלמה סוגיא ערוכה. המם בעומק עיונו, חילק בקיאותו. מזה נשמ
בין הנושאים והכביר ראיות. הפריך פלפולי סרק והרחיב בחידושים נכונים. וכולם הודו והמליכו 

 ואמרו: זכה רבי איציק פרנס ביהלום שבכתר!
רבה! למה כבשת  התמרמר החותן: "אם כך גדול חילך לאורייתא, למה גרמת לי עגמת נפש כה

 מעינך, גן נעול מעין חתום!"
ענה, שכאשר הגיע לליסא מצא ששוהה כאן חתן נוסף וחותנו מתפאר בו. ובאמת כלי מפואר 
הוא, והכל מתפלפלים עמו ומתפעלים ממנו וחותנו רווה ממנו רוב נחת. ושיער, שאם יגלה כוחו 

 -ועוצם גאונותו יאפיל על אותו חתן 
 מו לתוך כבשן האש של לגלוג וביטול, ולא פגע במעמדו של אותו חתן!ובלם עצמו. הפיל עצ

 כך ספר הסבא מנובהרדוק זצ"ל ("מדרגת האדם", מאמר חשבון צדק פ"ו), ונחנו מה!
כמה מבליטים אנו מעמדנו תוך הדיפת הזולת לצד, אם לא לתהום! בחוג החברה, ובחוג 

 המשפחה!
מך תתן דפי" (תהלים נ כ), ופרש רש"י: דבר גנאי, ודוד המלך אומר: "תשב באחיך תדבר, בבן א

לדחותו. לשון: "יהדפנו" (במדבר לה, כ). וזה פרט מיוחד בוידוי: "דברנו דפי", דבורים שנועדו 
 להדוף את הזולת ממעמדו בחברה או במשפחה.

, לא לדחוף את עצמנו משה רבינו מוכן היה לותר משום כך על הגאולה. ואנו נדרשים, בסך הכל
 (והגדת)                                                                                             קדימה. לא להאפיל על הזולת! 

 
', ד( המיתו ויבקש' ה ויפגשהו במלון בדרך ויהיפר "לב שלום" שגם כן מבאר נקודה זו: עה"פ בס
. מיתה עונש נענש - שנתרשל ועל. בנו אליעזר את מל שלא לפי, משהל - המיתו ויבקש"  )ד"כ

 שלשה עד לתינוק היא סכנה -? לדרך ואצא אמול: אמר אלא, נתרשל לא, ו"ח: יוסי ר"א, תניא
 לפי -? מיתה נענש מה ומפני! מצרים שוב לך צוני ה"הקב - ימים שלשה ואשהה אמול! ימים

 ).י"רש" (תחלה במלון שנתעסק
, למילה וקודם מילה מצוות את דוחה" מצרימה שוב לך" של שהציווי, היא הדברים משמעות

 שנכרת מילה של גדלותה אף על - זה ציווי מחמת המילה את שאיחר במה כשורה נהג ומשה
 העיכוב עצם על אך", תחילה במלון נתעסק"ש על אלא נענש לא שכן', וכו בריתות ג"י עליה

 .נענש לא - במילה

 לך" ציווי וקיום, דחוי כל ללא למצרים ההליכה היתה דחופה כה אם: השאלה נשאלת ומעתה
 ימים שבעה עצמו משה של שהותו את נבין היאך - מילה מצות את אף דחה" מצרימה שוב

 ?למצרים ללכת שהסכים עד משה את' ה פיתה שבהם שלמים
 של מפגיעתו משה של חששו - כידוע - היה לילך משה את לשכנע' ה שהוצרך שהטעם אלא
 שובלך" של מהציווי יותר אף - וחמור גדול כ"כ לחברו אדם שבין מכאן אנו ורואים, אהרן

 !!מילה שדוחה" מצרימה
 מילה מצות אם? המצוות ככל מצוה אינו לחבירו אדם בין וכי? מדוע, טעם צריך שלכאורה אלא

 ?ידחה לא לחבירו א"בנ מדוע - נדחתה
 לחבירו אדם בבין דחיה שייך לא

 אינה -' וכדו ת"ל דוחה עשה כגון חברתה מפני אחת מצוה דחיית שכל, מכאן אנו למדים אלא
 יכולה אחת - לפניו מוטלות כששתיהן אז אשר, לבד העושה אל שנוגעות במצוות אלא שייכת
 .חומרתה מפני השניה את לדחות
 כי! נעצר הכל - האחר של צערו או כבודו עומד ומאידך וחמורה חשובה מצווה יש לי אם אבל

 !!!זה מול זה לדחות בכדי ב"בעה ואינני, הזולת חשבון על לבא יכולות אינן שלי המצוות
 להוכיחו מ"ע פלוני לאיש יחדיו והלכנו, עמו ל"זצ לאפיין אליהו' ר של בקשתו פ"ע נלוותי פעם
 הכניסה, הדלת את אשתו לנו פתחה לביתו בבואנו. נצרך היה לענין צירופי אשר, מה דבר על

 נעמדה - שכזה ביקור בביתה לה מזדמן יום בכל שלא מכיון אך, לבעלה וקראה החדר אל אותנו
 .לשיחה להאזין החדר בפתח היא אף
 בירכו, שעה כרבע ב"בעה עם כך ושוחח במצבו התעניין, ב"בעה של בשלומו שאל אליהו' ר

 .לדרכו ויצא - לשלום
 העת כל ניצבה ב"בעה אותו של שאשתו היות כי, זו הנהגתו פשר את אליהו' ר הסביר בדרכנו
 הבזיון לו ומגיע ההערה לו מגיע היה - מעשיו חומרת מחמת שבאמת אף על לכן, החדר בפתח
 לבעלה ההערה ואילו, פשעה ולא חטאה לא היא הרי - לאשתו שנוגע מה אבל, אשתו מול' אפי

 לחבירו אדם בין על עוברים בעודנו באיש תוכחה מצוות ונקיים נעשה היאך כ"וא, בה גם תפגע
 (לב שלום)                                          . ?!אשתו של בעלבונה

 
 עטים"ו"על כן יהיו דבריך מ

היה אדם גדול, הצדיק הקדוש רבי שמעון מירוסלאב זצ"ל. האריך ימים והפליג למעלה מגיל מאה 
יו שכבה. גם לעת זקנותו המופלגת כתת רגליו ונסע אל צדיקי בבריאות איתנה. מלבד מאור עינ

דורו, מהם שהיו נכדים של חבריו. הגיע אל הצדיק הקדוש רבי אליעזר מדז'יקוב זצ"ל שקבל פניו 
בכבוד מלכים, ושאלו: "אל נא יקפיד עלי מר, לא לקנטר כונתי. תורה היא, וללמוד אני צריך. במה 

 זכה לכזו אריכות ימים".
 קפיד, וענה: "מעולם לא היו לי קושיות על הנהגת השם יתברך".לא ה

 לא הבין הרבי מדז'יקוב: "נאה ויאה, אך מה לזה ולאריכות הימים".
"אה, אסביר למעלתו. אם יש קושיות, עונים לך: בוא תעלה ונסביר הכל. אני אין לי קושיות, 

 ומשאירים אותי כאן"...
 לא כדאי להקשות קושיות.

ינו נשלח לגאול את ישראל, ומראש נאמר לו שפרעה לא ישלחם מיד, אבל לא שיער הנה משה רב
שעול השעבוד עוד יכבד. ומה שארע כן, ודתן ואבירם נצבו לקראתו ופגעו בו והאשימוהו באסונם 
של ישראל, התפרץ וקבל: "למה הרעתה לעם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר 

כג). ואמרו (שמות רבה ה, כב) -צל הצלת את עמך" (שמות ה, כבבשמך הרע לעם הזה, וה
שבאותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, וכיון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל 
הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין. ועם זאת לא יצא פטור בלא כלום: "ויאמר ה' אל משה עתה 

עה תראה ולא העשוי למלכי ז' אומות תראה אשר אעשה לפרעה" (שמות ו, א), העשוי לפר
 -כשאביאם לארץ (רש"י), מכאן נטל משה את הדין שלא יכנס לארץ (שמות רבה ו, ד) 

"אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים, כי האלקים בשמים ואתה על הארץ, 
לשונו שלא יטיח בשום על כן יהיו דבריו מעטים" (קהלת ה', א), שמירה גדולה צריך לשמור פיו ו

רמז כלפי מעלה, כגון האומרים בדרך תמיהה: הבורא ימחול לי, למה זה כך וכך, או איך ברא זה 
כך. וזו עברה חמורה, כי הכל בחכמה וביושר ובאמת ובצדק (של"ה, שערי האותיות ערך 

 השתיקה).
שמוריד גשמים הלא נראה. היה יהודי גדול. צדיק הדור היה, שאמרו (כתובות ה ע"א) שמי 

בתפלתו הרי זה אות על צדקתו, כי מפתח הגשמים ביד הקדוש ברוך הוא לבדו (תענית ב ע"ב), 
וזה סימן שהוא צדיק גמור (מועד קטן כח ע"א). צדיק כזה היה חוני המעגל (תענית יט ע"א). והיה 

יתה לו גדול הדור, ענה על כל קושיא ששאלוהו חכמים (תענית כג ע"ב). רק על פסוק אחד ה
קושיא: כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה, "שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון 
היינו כחלמים" (תהלים קכו, א) [כחלום נדמה גלות בבל שהיתה שבעים שנה (רש"י)]. אמר: היש 
ו מי שישן ברציפות שבעים שנה. פעם הלך בדרך ונטה לנוח, וקם כעבור שבעים שנה. לא הכירוה

 ולא כבדוהו, חלשה דעתו ובקש רחמים, ומת (תענית כג ע"א).
 -ולמה עשה לו ה' כן 

 להורות, שלא שואלים על פסוק, לא שואלים על דבר ה'!
וכבר העירו, שבספרו של הרב מבריסק זצ"ל על הרמב"ם מביא הוא את ההלכה, מקשה קושיא, 

הקושיא והדברים מאירים. בספרו על וכותב: "וצריך עיון". חוקר חקירה, מביא ראיה, מישב את 
התורה לעולם אינו מקשה קושיא ומצריך עיון לפני הישוב. כי על הבורא יתברך אין מקשים 

 קושיות. יש לך הסבר, מה טוב. אין לך, אל תאמר מאומה: "על כן יהיו דבריך מעטים"!
לקים במה אדע בגמרא (נדרים לב ע"א) אמרו, שבכלל ששאל אברהם אבינו עליו השלום: "ה' א

כי אירשנה" (בראשית טו, ח), נאמר לו: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך" ונגזרה גזרת גלות מצרים. יש 
 כאן דברים עמוקים, אבל בפשטותו: לא כדאי לשאול שאלות!

אמר לי פעם יהודי מחיפה: אברהם אבינו נצטוה בעקדה: "קח נא את בנך". אמר: "שני בנים לי", 
"אשר אהבת". אמר: "את שניהם  חידך". אמר: "זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו"."את י למי הכוונה.
 -עד שנאמר לו: "את יצחק, והעלהו לעולה"   אני אוהב".

 אילו לא היה שואל, היה לוקח את ישמעאל ומעלהו לעולה, והיינו נפטרים מצרתם של הערבים...
 (והגדת)           ללמדנו עד כמה אפשר לחסוך, כשלא שואלים שאלות!

 בדרך הדרוש  
) א, כו( 'וגו לפרעה אעשה  אשר תראה עתה משה אל' ה ויאמר

 רואה אתה אי אבל רואה אתה פרעה במלחמת) א, קיא( סנהדריןס"בש
 הזה בדבר שנענש הדבר סיבת ב"וצל. ש"עיי מלכים א"ל במלחמת

 ולכאורה' הזה לעם הרעותה למה' ה' ואמר טען משה דהנה ב"ונל. דייקא
 קודם ממצרים לצאת יכלו העבודה הכבדת ידי דעל המפרשים ש"לפמ
. הוא בדין הרי הזמן השלים השעבוד שקושי שנה מאות ארבע של הזמן
 אבינו אברהם על שנגזר זרעך יהיה גר כי דגזירת עוד כתבו במפרשים אך
 מחלקם יותר השלימו כבר ישראל שבני ונמצא, זרעו' כל' את כלל

 לקושי הוצרכו ולא יצאו ובדין שם שנשתעבדו שנה ועשר במאתים
 רק זה אמנם הזה לעם הרעותה למה בטענה ה"משרע בא ולכן השעבוד

 אינם ועשו דישמעאל אמרינן אי אבל אברהם זרע בכלל הוה עשיו אם
, יעקב בני רק' זרעך יהיה גר כי' בכלל אינם הרי ויצחק אברהם זרע בכלל
 הזמן את השלימו לא עדיין הרי ישראל בני על כולה חלה שהגזרה וכיון

 הרעותה למה בטענה בא שמשה ומזה השעבוד בקושי צורך היה ושפיר
 .יצחק בכלל זרע שעשיו ליה דסבירא חזינן

 להיכנס ביקש שמשה) ואתחנן פרשת( בכתובים מבואר והנה
 כי, ורבו פרו מצות לקיים שיוכל כדי דהיינו לומר ונראה, ישראל לארץ
 אם במחלוקת שנוי זה והרי, בנים אם כי בנות לו היו לא ה"ע רבינו משה
 שפירש בטעם והנה. ר"פו במצות חובתו ידי אדם יוצא בלבד זכרים בשני
 אמר, בעצמו וחומר קל נשא, דריש מאי) א ז"פ שבת( אמרו האשה מן

 זמן להן וקבע אחת שעה אלא עמהן שכינה דברה שלא ישראל ומה
 שכינה ושעה שעה שכל אני, תגשו אל' וגו נכונים והיו תורה אמרה
 . ש"עיי וכמה כמה אחת על זמן לי קובע ואינו עמי מדברת

 יהושע יטול ע"רבש לפניו אמר, יהושע את קרא) ט ר"דב( ומצינו
 מיד, לך עושה כדרך שהוא לו עשה ה"הקב אמר, חי ואהא שלי ארכי

 עמוד ירד מועד לאהל נכנסו' וכו יהושע של לביתו והלך משה השכים

 ואמר יהושע אצל משה הלך הענן עמוד משנסתלק ביניהם והפסיק הענן
 לחיות רוצה היה שמשה מזה ורואים. ש"עיי' וכו הדיבור לך אמר מה

 וכיון עמו ולא יהושע עם יתייחד שהדיבור באופן ישראל לארץ וליכנס
 מן פירש לא עיקרו כל שהרי ר"פו מצות ולקיים להשלים יוכל שוב שכן

 . עמו מדברת ששכינה מחמת אלא האשה

 שעשו ל"דס' הרעותה למה' בטענה בא שמשה דכיון, יבואר ובכן
, ר"פו מצות בו קיים אבינו שיצחק דחזינן מהא וההוכחה יצחק זרע בכלל

 לכנוס משה בקש כדין דשלא ונמצא, מקיים זכרים דבשני אמרינן כ"א
 נאמר ולכן, בנים שני לו היו כבר דהא ר"פו מצות לקיים כדי ישראל לארץ

 ק.                                                  "ודו מלכים א"ל במלחמת ולא' תראה עתה' אז לו

 (יציב פתגם) 

 נלב"ע י"ד טבת תשע"ז לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה



 

  

- 

רֹונֹות  לוּ ִא ׳ ׁשְ ֵדל ׳טֹוִבים׳,  יֹוֵתרָהיּו ִלי ּכִ ִאם ָהִייִתי ּגָ
ַחתבְּ  ּפַ מֹו , ׳׳... ִמׁשְ ָאז ָהִייִתי ָיכֹול ׳ - ...׳לּו ָהיּו ִלי הֹוִרים ּכְ

ּתֹוָרה,  ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַעּלֹות ה ּוְבִמּדֹות טֹובֹותּבַ ְתִפּלָ ֲאָבל , ּבִ
ו ֵאיִני ָיכֹול ְלַהְצִליַח ּוְלִהְתַעּלֹות י ַעְכׁשָ ּלִ ב ׁשֶ ּצָ ּמַ  ׳. ַהִאםּבַ

הוּ ִמ  ם יׁשֶ יר ִמּכֶ בֹות ַמּכִ  ַהזֶּה?! ַהּסּוג ִמן ַמֲחׁשָ
בֹות ִמן ַהּסּוג ַהזֶּה ם ַמֲחׁשָ ל׳: ֵיׁש ּגַ ִמיד ֲאִני ִנְכׁשָ ל ׳, ׳ּתָ ּכָ
ָבר ה ַלֲעׂשֹות ּדָ ֲאִני ְמַנּסֶ ַעם ׁשֶ ַעם ֵאיִני ׳׳, ֲאִני נֹוֵפל, ּפַ ַאף ּפַ

יעַ  ֶוה ִלי ְלִהְתַאּמֵ ׳׳, ַמְצִליַח ְלַהּגִ ל ׳. ץלֹא ׁשָ ָרה ׁשֶ ַהּצָ
בֹות  ֵאּלוּ ִהְרהּוִרים ּוַמְחׁשָ ל , ּכָ ֶהם ּוִמְתַרּגֵ ָהָאָדם ִנְנַעל ּבָ ׁשֶ

הּוא לֹא ָיכֹול  .ַלְחׁשֹב ׁשֶ
ָטעּות ַאַחת  רּוכֹות ּבְ בֹות ֵאּלּו ּכְ ְחׁשָ ּמַ ַאְך ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

י, ִויסֹוִדית ְכִלית ָהֲאִמּתִ ּתַ ִלים ּבַ ּכְ ֵאין ָאנּו ִמְסּתַ ל ׁשֶ ת ׁשֶ
הּוא . ְוָכל ָהַאְכָזבֹות נֹוְבעֹות ֵמַהְחָלטֹות ֻמְטעֹות, ָהָאָדם

ְכִלית׳ִנְקָרא ּוַמה  ׳ַהְצָלָחה׳ֶהְחִליט ַמה ֶזה  זֶּה לֹא  ,׳ּתַ ּוְכׁשֶ
לֹון ָ ׁשּ יׁש ּכִ ן ָהֱאֶמת. ַמְצִליַח לֹו הּוא ַמְרּגִ ַלְחנּו , ַאְך לֹא ּכֵ ִנׁשְ

רֹום  ִליחּות ִמּמָ ׁשְ עֹוָלם ַהזֶּהּבִ ַרְך ּבָ מֹו ִיְתּבָ יל ֶאת ׁשְ , ְלַהְגּדִ
ָאנּו  ַטּנֹות ׁשֶ ְלָחמֹות ַהּקְ ים ַעל ְיֵדי ַהּמִ ְוֶאת ֶזה ָאנּו עֹוׂשִ

ֶצר ָהַרע ּיֵ ב , ִנְלָחִמים ּבַ ּצָ ּמַ ֶהֱעִמיד אֹוָתנּו ּבַ י ִמי ׁשֶ ּכִ
בָּ  ָאנּו ִנְמָצִאים ּבֹו ֶזה ַהּקָ ָנִאים ׁשֶ ַבע ָלנּו ְוהּוא קָ ה, ״ּוַבּתְ

הַ  ְכִלית׳ׁשֶ ָאנּו ִנְמָצִאים ּבוֹ ׳ ּתַ קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָקא ּבַ נּו הּוא ּדַ ּלָ , ׁשֶ
ים זֹאת ֶזה ִנְקָרא  ָאנּו עֹוׂשִ  ׳. ַהְצָלָחה׳ּוְכׁשֶ

ְך  אֶלע ִזיק ״ְמָבֵאר ָהַרהַ ּכָ אְמּפָ י יֹוֵסף ִמּיַ  :)1ע״ַרּבִ
ר יֹאַמר  ֲאׁשֶ ּכַ ְקַרבׁשֶ  ,ה׳ֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ֶאל  ַאל ּתִ

ֲאִני ּבוֹ  ֲהלֹם ב ַהזֶּה ׁשֶ ּצָ ּמַ ל ְנָעֶליךָ : אֹוֶמֶרת לֹו ַהּתֹוָרה, ּבַ  ׁשַ
עּוִלים ֶאְצְלָך  בֹות ָהֵאּלּו ַהּנְ ְחׁשָ  ֵמַעל ַרְגֶליךָ הֹוֵרד ֶאת ַהּמַ

ךָ  ּלְ ה, ֵמָהְרִגילּות ׁשֶ ה עֹוֵמד ? ָלּמָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ּכִ
ה בֹו  ָעָליו ַאּתָ ב ַהזֶּה ׁשֶ ּצָ ְוָקא ַהּמַ ם   ,הּוא ַאְדַמת ֹקֶדׁש ּדַ ׁשָ

י״ ה ָיכֹול ְוָצִריְך ַלֲעֹבד ֶאת ַהׁשֵ ַאּתָ ָך ׁשֶ ּלְ קֹום ׁשֶ  ת.הּוא ַהּמָ
__________________ 

נֹו ) 1 כֹורוֹ ּבְ ל ּבְ י ׁשֶ ָלאְטׁשֹובִמיְכל ר'  ָהַרַה"ק ָהַרּבִ  ֵטֵבת. כ"ד ַצייט ִזי"ע. ַהּיָאר ִמזְּ

 השבטים פטירת

בילקוט שמעוני ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוָכל ַהּדֹור ַההּוא. 
וכן ברבינו בחיי בפרשתינו מביאים בשם 

, את (מיוחס לרבי פינחס בן יאיר)"מדרש תדשא" 
ימי לידת ופטירת השבטים, וכמה ימי חייהם. 

 שנותפטירת השבטים לפי ימי את הבאנו כאן 
 .)1פטירתם
 שנה. 110, וחי יוסףנפטר תמוז  )2בא' ב"א שט

 שנה.  114וחי  ,זבולוןנפטר בז' תשרי  ב"א שיא
 120 , וחישמעוןנפטר טבת  )3בכ"א ב"א שיד

 שנה. 119, וחי יהודהנפטר בט"ו סיון ו. )4שנה
 שנה. 125, וחי ראובןנפטר בי"ד כסלו  ב"א שיח
 שנה. 122, וחי יששכרנפטר בי' אב  ב"א שיט
 .)5שנה 125 , וחיאשר נפטר בכ' שבט ב"א שכ

 שנה.  125, וחי גד נפטר )6בי' חשון ב"א שכא
 109וחי  בנימיןנפטר  )7בי"א חשון ב"א שכב

8(. 
 שנה. 125, וחי דןנפטר  בט' אלול ב"א שכג
 .133, וחי נפתלינפטר  )9בה' תשרי ב"א שכז

 שנה.  137נפטר בט"ז ניסן, וחי  לוי שלאב"א 
__________________ 

על זמן לידת השבטים שונים יש לציין שישנם מדרשים  )1
וימי חייהם, שלפי זה יוצא סדר שונה ממה שהובא כאן. 

במדרש  )2 וגם ב"סדר הדורות" הביא בזה כמה דעות.
ח "כ –בילקוט שמעוני  )3  .א תשרי"כ -תדשא שבידינו 

 -ברבינו בחיי  )5 . שנה 127 -במדרש תדשא  )4 .טבת
מכאן המקור ליום  )7 . י' תשרי -ש "בילקו )6  שנה 126

ההילולא של רחל אמנו בי"א מרחשון, כיון שמתה בלידת 
בנימין. [אך ראה רש"י פרשת ויחי שכתב "ולא תאמר 

ולקברה בחברון, עת  שעכבו עלי גשמים מלהוליכה
הגריד היה שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה". ובבראשית 
רבה (פב, ז) "רבנן אמרי כבר הבר מצוי ועונת הגשמים 
עברה ועדיין השרב לא בא". ומפורש יותר בפסיקתא 
(רבתי פ"ג) "שמא עונת גשמים הייתה אמר לו לאו 'בעוד 
כברת ארץ לבוא אפרתה' בין פסח לעצרת היה בזמן 

ארץ מנופה והולכת ובאה ככברה שיכולים להלוך". שה
ויש לציין שבמדרש תדשא שבידינו לא נזכר בנימין 

ה'  -במדרש תדשא  )9 שנה.  125 - "שבילקו )8 כלל]. 
 סיון.



 

 

אף שפרעה שינה שמו ל'צפנת  .ְויֹוֵסף ָהָיה ְּבִמְצָרִים
אפילו היהודי נשאר בשמו  - פענח', בכל זאת 

 (קדושת לוי) .כש
  

אף שנתרבו וגדלו, אפילו הכי  ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד.
  ול שמחה)(ק .'הוי שפל רוח מדתהתעצמו 

   
את  ַוֵּייֶטב ֱאִקים ַלְמַיְּלדֹת ַוִּיֶרב ָהָעם ְמאֹד.

חישב ר כךעשו הילדים אחיטובה והמצוות שהכל 
להם מים  ספקוכאילו עשו הן, כיון ש -הקב"ה 

 .ומזון, ומצוותיהן רבו מאד כיון ש
 (ישמח משה) 

  
ע"י שהסתכלה בפני  ַוַּתְחמֹל ָעָליו. ...ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו 

צדיק נתעורר מדת הרחמנות בבתו של פרעה הרשע 
והאכזר, כי הסתכלות על פני צדיק מולידה מדות 

  (מהר"ש מבעלזא) טובות.
  
.ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתי ִמי ָאנִֹכי'שאמרת  ְוֶזה ְל' - 

שאתה חושב שאינך שלם בעבודת ה', 
 שעבד ה' אתה ועובד בשליחותי. -

 (קדושת לוי) 
  

כל האברים צריכים לפעול  ִּכי ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי.
שיחשוב תחילה צריך מתינות והלשון פה ב אךבזריזות, 

 (בארת המים) .מה הולך לדבר

 
 המתגבר על תאוותיו ירבה ויפרוץ בקדושה

נֹות ְלַפְרע ֹ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ר ְיַעּנּו א ֹוגו'  הַוּיִ תֹו ְוַכֲאׁשֶ
ה ְוֵכן ִיְפר ֹ  ן ִיְרּבֶ ַעל ֲהָנָאה  .ץּכֵ הּוא ּבַ ַההֹוֵלְך ִמי ׁשֶ

ֲאוֹות ר ַיְחּפֹץ ִלּבוֹ  ַאַחר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ הּוא ּבֹוֶנה ּוְמַחזֵּק , ּכְ
ְמָאהְלַצד ּכַֹח ְונֹוֵתן  ר ֲאָבל ִמי , ַהּטֻ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַעְצמֹו ַעל ׁשֶ

ק ֲאוֹותלָ  ּוִמְתַאּפֵ ה יֹוֵתר הּוא , ֶלֶכת ַאַחר ַהּתַ ִמְתַעּלֶ
יַע  ּגִ יַּ דֹוָלהְויֹוֵתר ַעד ׁשֶ סּוק . ְלַמְדֵרָגה ּגְ ּפָ ז ּבַ ְוֶזה ְמֻרּמָ

נֹות" ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ נֹות' -" ַויִּ , הּוא ָלׁשֹון ֲהָנָאה' ִמְסּכְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָמָרא  "ַהזֶּה ַהּסֵֹכןֶלְך ּבֹא ֶאל "ּכְ ּגְ ּוֵפְרׁשּו ּבַ

הּוא ָלׁשֹון ֲהָנָאה לֹוַמר , ׁשֶ הֹוֵלְך ַאַחר ּכְ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ֲאוֹוָתיו ֲהֵרי הּוא ּבֹוֶנה ָעִרים  ה ַצד ַהּקְ  – "ְלַפְרֹעה"ּתַ ִלּפָ

ְמָאה ר ְיַעּנּו ֹאתוֹ "ֲאָבל , ְוַהּטֻ ֲאׁשֶ הּוא ְמַעּנֶה ֶאת " ּכַ
ֲאוֹות ר ַעל ַהּתַ ּבֵ ה ְוֵכן ִיְפרֹץ"ָאז , ַעְצמֹו ּוִמְתּגַ ן ִיְרּבֶ  "ּכֵ

ה  ְתַרּבֶ יִּ ר ׁשֶ ּבֵ הְועֹוד עֹוד ְוִיְתּגַ ָ ְקֻדׁשּ  .ּבִ
 )ר' אלימלך מליזענסקרבי ההרה"ק  נועם אלימלך( 

 טוב‰בסוף כל ‰ˆרו˙ יבו‡ 
ה מֹות ְוֵאּלֶ נֵ  ׁשְ ָרֵאל יּבְ ִאים ִיׂשְ ' ְוגוֹ  ִמְצַרְיָמה ַהּבָ
ִמְצָרִים. ָהָיה ְויֹוֵסף  ֶׁשֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַּבֹּזַהר ָּכתּוב ּבְ
 ָיַרד ְּבֹכַח') 'ָאָּנא ֶׁשל ֵּתבֹות ָהָראֵׁשי ֶׁשל ַהֵּׁשם (הּואמ"ב 
ה ְּבַוַּדאי ֵיׁש ָּבֶזה סֹודֹות ְוִהּנֵ ְלִמְצַרִים.  ַיֲעֹקב ִעם

ֲאָבל , ְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ְידּוִעים ִלְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל
 ה'.ַהּתֹוָרה מֹוָרה ָּבֶזה ֶּדֶר ְלָכל ֶאָחד ַלֲעֹבד ֶאת 

ְוִהֵּנה ָצִרי ָּכל ָאָדם ָלַדַעת ֶׁשָאְמָנם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
, ם ְוָהְרָׁשִעים ְׁשֵלִויםִנְרֶאה ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ֵיׁש ִיּסּוִרי

ָׂשָכר , ְלָכל ֶאָחד ֶאת ְּגמּולוֹ ה' ַא ַּבּסֹוף ְיַׁשֵּלם 
ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהֵּׁשם . טֹוב ַלַּצִּדיִקים ְוֹעֶנׁש ָלְרָׁשִעים

ְלַהְׁשִמיד " ֶאְהֶיה"ֶׁשְּלָעִתיד ", ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"
ַלַּצִּדיִקים ְלַׁשֵּלם " ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"ֶאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ה ,ְוֶזה ְמרּוָמז ַּבָּפסּוק .ְּגמּוָלם ַהּטֹוב  ְוֵאּלֶ

מֹותּוָבֶזה ְמרּוָמז מ"ב, ְּבִגיַמְטִרָּיא  , ְׁשֵני ֵׁשמֹות ׁשְ
ֶׁשֵהם ֶאְהֶי"ה ְּכלֹוַמר ְׁשֵני ְּפָעִמים ַהֵּׁשם 

ָרֵאל ְוֵהם ָּבאּו ִעם מ"ב, ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵני ִיׂשְ ּבְ
א ִיְׁשְקעּו ּבְ , ִמְצַרְיָמה , ָגלּות ַהַּדַעת ֶׁשל ִמְצַרִיםֶׁש

ַּגם ֶׁשל  ֶאָּלא יּוְכלּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַמה ֶׁשִּיְהֶיה ְּבסֹוָפן
ּוֵמִביא ְרָאָיה ָלֶזה . ַהַּצִּדיִקים ְוַגם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים

ִמְצָרִים ֶׁשֵּכן ָהָיה ְליֹוֵסף ֶׁשַּבְּתִחָּלה , ְויֹוֵסף ָהָיה ּבְ
ּוְלַבּסֹוף ָעָלה ִלְגֻדָּלה , ָעַבר ִיּסּוִרים ְוִנְסיֹונֹות

ְוֵכן ִיְהֶיה ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּיֲעלּו , ּוָמַׁשל ַעל ִמְצַרִים
 .ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ַמְעָלה ַמְעָלה

ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶיֶר ַיֲעקֹב ִׁשְבִעים ָנֶפׁש ְויֹוֵסף ָהָיה 
יש לדקדק מה בא הכתוב ללמדני בזה  .ָרִיםְבִמְצ 
קושיית ויש לפרש בהקדם . 'סף היה במצריםוי'ש

(כשאתה בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן הגמרא '
ים חסר אתה מוצא שבע מונה את כל הנפשות שירדו)

דהנה אמרו קושיית הגמרא, . ויש לתרץ אחד'
חז"ל שתאומה נולדה על כל שבט ושבט, 

את  מה שלא חישבהנה . ותםהתחתנו אוהשבטים 
בני היו גם נשי ן בכלל יורדי מצרים, כי ה הבנות



 

 

מלבד נשי הן נכללות במה שאמר הכתוב "יעקב, ו
יוסף שנשא אשה לפי זה ש. נמצא "יעקבבני 

שהיתה במצרים לא נשא את אחותו, נמצא 
 היאאם כן , תאומה אחת שנשארה פנויה

"ויהי  יבואר הפסוקזה בו השלימה למנין שבעים.
כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש" ואם תאמר 

"יוסף התירוץ הוא שהרי הרי בפרטן חסר אחד, 
היה במצרים" ממילא נשארה התאומה שהיה 

שאינה נכללת בכלל נשי בני להתחתן עמה צריך 
 .יעקב, והיא השלימה למנין שבעים נפש

 (חוט המשולש) 

יש לבאר מדוע דוקא  .ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשָׁשה ְיָרִחים
שלשה ירחים הצפינוהו. דהנה משה רבינו היה בו 
חטא כאשר אמר להקב"ה "הצאן ובקר ישחט 
להם ומצא להם, אם את דגי הים יאסף להם ומצא 
להם", שהיה משמע מלשונו כאילו ח"ו נבצר 
מהקב"ה להמציא להם צרכם. והנה משה רבינו 
נולד בחודש אדר, והשלשה ירחים שהצפינה 

ו היו חדשי אדר ניסן ואייר. והנה מזל אדר אות
דגים, ומזל ניסן טלה, ומזל אייר שור, שהם כנגד 

חששה ששלשה מזלות אלו דגים צאן ובקר, לכן 
דוקא הצפינה אותו יקטרגו על משה, לכן 

 בחדשים אלו שלא יקטרגו עליו.
 מבעלזא) הרה"ק רבי יהושע(מהר״י  

ָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ַוֹּיאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהם ַׁשל נְ 
יש לפרש,  .ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא

דהנה הרמב"ם ז"ל חשיב את ההולך יחף במדבר, 
בין הדברים שנקרא שמאבד עצמו לדעת, משום 

. שיכולים להזיקו דשכיחי שם נחשים ועקרבים
והנה איתא "מעולם לא הזיק נחש ועקרב 

משום שושלים" וכתבו המפרשים הטעם ביר
. והשתא לא שלטו שם נחשים ועקרבים הקדושה

יובן הפסוק "של נעליך מעל רגליך", וקשה הרי 
ת יחף משום סכנשם במדבר ואסור לילך היה זה 

, לכך אמר לו "כי המקום אשר נחשים ועקרבים
ממילא לא יזיקוך אתה עומד עליו אדמת קדש" 

 .נחש ועקרב
מהמלקט רבי חנוך העניך ערזאהן מזגיערז  (גן רוה

, איטינגאהלוי להגאון רבי יוסף  בשם עדות ביוסף
אליעזר איטינגא אב"ד רבי בשם אביו שהביאו 
 )העלשויא

[לא הספקתי לברר את הקשר שלהם לשושלת הרבנים 
, בדף השער (דפוס זולצבאך למשפחת איטינגאהמפוארה 
נכתב שד' ימים לפני פטירתו נתקבל (האב או  )שנת תקא

אחיו של הגאון רבי יהודה ליב  לאב"ד קראקא, והיההבן) 
  ]הלוי אב"ד לבוב.

אחד מגדולי ראשי הישיבות מדור העבר, סיפר 
אמר הרה"ק רבי בונים מפרשיסחא זי"ע שלתלמידיו 

בכוחו להביא את הגאולה, אלא שהוא נמנע כי יש 
מזה כי חושש הוא שלא יהיה מזה חלישות הדעת 

. ראש (שהיה זקן ממנו הרבה) להרה"ק מאפטא זי"ע
שכדי  היתכןבאמרו: הישיבה תמה ולעג על המעשה 

ביאת את הגאולה ולמנוע חלישות הדעת, מעכבים 
נענה שם כח ונהיה בנו של ראש הישיבה ש?! המשיח

. שאל רש"ייש ראיה מפורשת על כך מואמר: הרי 
חומש הבן אותו אביו: היכן יש ראיה ברש"י? הביא לו 

הקב"ה ביקש כמה ימים ממשה כי הנה והראה לו 
ישראל את בני גאול ללכת אל פרעה ולרבינו 

אבל הוא לא רצה, וכתב רש"י הטעם כי  ממצרים, 
 חלישות הדעת לאהרןמכך חשש שלא יהיה הוא 
ְוָרֲא ְוָׂשַמח עד שהרגיעו הקב"ה ואמר לו , אחיו

 שצריך להימנע ולהתרחק מלגרוםהרי . ְּבִלּבֹו
על ידי  עכב הגאולהתאף אם ילאחר, חלישות הדעת 

 .זה

 מ

עם גבאי צדקה ה"ק שלום מקאמינקא הלך פעם הר
, ראה גביר אחד ורך ענין חשובלאסוף כסף לצ

הר יביתו, מעבר מהחלון כי הם קרבים והולכים אל 
דיעו לבני ביתו שיאמרו ולהסתיר את עצמו בחדר, וה

הספיקו לראותו, אבל הבאים כבר כי איננו בבית. 
נענה רבי שלום ואמר: עכשיו הבנתי למה אמרו חז"ל 

ר מהקבלת פני השכינה", ת"גדולה הכנסת אורחים יו
כי מצינו במשה רבינו שכאשר ראה גילוי שכינה 

רק את פניו, ואילו  –ַוַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה ָּפָניו כתוב: 
כשמדובר בהכנסת אורחים הגביר שלנו מסתיר את 

 כל כולו...

 מ

הרה"ק רבי מאיר מפראמישלאן היה מפרש בדרך 
ֶּתֶבן ֵאין ִנַּתן ַלֲעָבֶדי צחות ומוסר את הפסוק 

אין אם כי אם אמנם , ּוְלֵבִנים אֹוְמִרים ָלנּו ֲעׂשּו
 עשות תשובה מעצמנו, תבונה ושכל ל –בנו "תבן" 

 –אבל "לבנים" השערות הלבנות "אומרים לנו עשו" 
 הגיע זמן לעשות תשובה.



 

 

 ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 קֹורֹות ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה ִּבְצַפת 

ּתֹוְמסֹון ָהָיה ָנְכִרי ֲאֶמִריָקִאי ּתֹוַׁשב ָהִעיר "ר ד
ֶׁשֶּנֱחַלץ ְלֶעְזַרת ְיהּוֵדי ַהָּגִליל ְלקֹוֵמם , ֵּבירּות

, ְּבאֹוָתּה ָׁשָנהְׁשָבט "ב ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ְּבי, ַהֲהִריסֹות
 1ְוֶהֱעָלה ַעל ַהְּכָתב, ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ְלַאַחר ָהַרַעׁש

ְוָנִביא ָּכאן ֶאת , ֲאֶׁשר ָרָאה ַמְרֵאה ֵעיָניו ִמּגֶֹדל ַהְּזָועֹות
 :ֵּתאּוָריו ַעל ַהֵחֶלק ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ָהִעיר

˙ ָעָליו" ∆„ מ∆ ַפ˙ עו… ¿̂ יר  ƒע ∆ ׁ̆ נּו ַעל ָ‰ָ‰ר  ≈̇ ֲעלו…  ,ּבַ
ים  ƒ‡ָר ים נו… ƒע ָ̃ ים ּונ¿ ƒיע ƒ̃ ָלָעיו ּב¿ ָמ˙ו… ּוס¿ ¿„‡ַ ינּו ּב¿ ƒ‡ָר

ים ƒַרּב ינּו  ,ו¿ ינ≈ ‡ּו ע≈ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָר‡  ן ַ‰ּנו… ּבָ ַ‰ֻחר¿ ס ו¿ ר∆ ∆‰‰ַ ˙ ˙ו… ‡ו…
ָמּ‰  ¿̂ ַפ˙ ַע ¿̂ ƒים  ,ּב ƒר חו… ¿ ּׁ̆ ‰ַ ˙ נו… יו… ז¿ ל ַ‰ח∆ ‡ּוָלם ּכָ

נּו ָלנּו  ַ‡ר¿ ≈ּ̇ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ָר ַ‰ּנו… ו¿
נוּ  נ≈ יו… מ¿ ƒ„ ַ‡יƒ  ,ּב¿ ס ָ‰יּו מּול כ¿ ן וּ ּכ¿ פ∆ ∆‡

ינּו  ינ≈ ּו ע≈ ׁ̆ ¿‚ ּפָ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ƒב ָ‰ֲ‡מ ָּ̂ ַ‰ּמַ
יָר‰ ƒנּו ָ‰ע ≈‡ בו…  .ּב¿

י  ƒּ̇ ל¿ ‰ ל…‡ ָיכ… ַ‚ע ַ‰ּז∆ ַע„ ָ‰ר∆
 ˙ ָר‡ו… ˙ ַ‰ּנו… מּועו… ¿ ּׁ̆ ‰ַ ין ּב¿ ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿

ַני עּו ָ‡ז¿ מ¿ ָ ּׁ̆ ∆ ַפ˙ , ׁ̆ ¿ׂ̆ ƒן ל ב≈ ¿ ׁ̆ ָוַ‡ֲח
ר ∆̇ ָח„  ,י∆ ן ‡∆ ƒעּוף ַעי ַ‡ך¿ מ≈

י ַעל ƒּ̇ מ¿ ַ ּׂ̆ ∆ יר ַ‰ֲ‰פּוָכ‰  ׁ̆ ƒע‰ָ
י ƒיַח ל ƒכ ן , ‰ו… ו… ׁ̆ ל ָל ין ּכָ י ‡≈ ƒּכ

י‚  ƒל ַ‰פ¿ ּוַכל ל¿ ּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ָלם ֲ‡ עו… ּבָ
ס  ר∆ ∆‰‰ַ ן ו¿ ּבָ ˙ ַ‰ֻחר¿ ם ‡∆ ַ‚ז≈ ּול¿

ָר‡ ‰ . ַ‰ּנו… ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆ ‰ ַ‰ּז…‡˙  ּיָ ƒמ יר ַ‰‰ו… ƒי ָ‰ע ƒי ל…‡ַמר ּכ ַ„ּ
ן ‡ו… ָ ׁ̆ ים ו¿ ƒַחּי ˙‡ַ ל≈ ̃¿  ,מ¿ ƒב יַני ּב¿ ע≈ ‰ ּב¿ ָ̇ מ¿ ¿„ ƒר נ ∆ ׁ̆ י ַוֲ‡ ƒר

ע  ּבַ י ַ‡ר¿ נ≈ פ¿ ƒל ‰ּ ָ̇ ים ‡ו… ƒנ ָ יםׁ̆ ƒר בו… ¿„ּ ˙ ר∆ ַכּו∆ „ , ּכ¿ ר עו… ∆ ׁ̆ ַוֲ‡
 ‰ּ ּלָ ƒּ̇ ָ„‰ ַעל  ם ָעמ¿ ר יו… ָׂ̆ ָנ‰ ָע מ… ¿ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒל-  „ ‰ עו… ּנָ ינ∆ ≈‡

˙ י‡ּו ƒ̂ מ¿ ƒּב. 
ל  „ו… ר ּ‚ָ ≈̇ ̃ ַ‰ּיו… ל∆ ̇ ַ‰ח≈ לּו ‡∆ ל¿ ‰ ּכָ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ י ַ‰י¿ ≈ּ̇ ּבָ

יר ƒל ָ‰ע ∆ ‰ ַע„ , ׁ̆ ָ ּׁ̆ ƒֲחמ ם ָ‰ָי‰ מ≈ י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ ר ַנפ¿ ּפַ ס¿ ƒּומ
ַר„ ָ‰ָ‰ר  י מו… נ≈ ם ַעל ּפ¿ ƒנּוי ם ּב¿ ּלָ ׁ̆ ָ‰יּו ּכֻ פ∆ ף נ∆ ל∆ ∆‡ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ ׁ̆

˜ּוף ˙ , ַ‰ּזָ ּ‚ו… י ּ‚ַ ƒיו ַע„ ּכ ƒח‡ָ ׁ̆ ּב¿ י ƒ‡ ים ƒ̃ חּו ים ּו„¿ ƒפּופ ¿̂
י  ≈ּ̇ ָב ‰ ל¿ ּפָ ¿̂ ƒר ן ָ‰יּו ּכ¿ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ב ַ‰ חו… ל ָ‰ר¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̇ ַ‰ּבָ

חו…  ּנוּ ָ‰ר¿ ּמ∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ ַר„  ,ב  ל מו… י ּכָ נ≈ ָ‡‰ ַעל ּפ¿ ן ָ‰ל¿ כ≈ ו¿
ו…  ׁ̆ ָליו ַע„ ר…‡ ַר‚¿ ָ‚‰ ַ‡ַח˙  ,ָ‰ָ‰ר מ≈ ר≈ ַמ„¿ ם ָ‰יּו ּכ¿ ֻכּלָ ו¿

ַר„ ָ‰ָ‰ר ל מו… י ּכָ נ≈ ַרַע˙ ַעל ּפ¿ ָּ̇ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ. 

                                                      
 ., כרך ה חוברת ד)(לא"מ לונץ' ְירּוָׁשַלִיםקובץ 'מתרגום דבריו  1
ְלָפסּוק2 ַוֲעמָֹרה(דברים כט, כט): "ַּכּוָָנתֹו ְסֹדם ְּכַמְהֵּפַכת

ָט‰ ט¿ מו… ¿̇ ƒ‰ ‰ָמ„ָ‡ֲ‰ָ ם ו¿ ַ‚ע ָ‰ָ‡יו… ‡ ָ‰ר∆ בו… ‰ ּב¿ ּנ≈ ƒ‰ , ו¿
‡ ƒר‰ָ ˙ ƒי י ָנַפל ַ‰ּבַ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ י ו¿ ƒנ ≈ ּׁ̆ ׁ̆ ָ‰ָ‰ר ַעל ַ‰ ר…‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆

מּוך¿ לו…  י ַעל ַ‰ּסָ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ י ו¿ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ כּו , ַעל ַ‰ ן ָ‰ל¿ כ≈ ו¿
י ָ‰ָ‰ר ל≈ לּו ַע„ ַר‚¿ ¿‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ י˙  .ו¿ ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ‰ ּבָ ƒי‡ ַ‰ּס ƒ‰ ˙‡…ז ו¿

ַמע  ¿ ׁ̆ ƒַעט ל…‡ נ מ¿ ƒּכ ∆ ׁ̆ ָר‡  ן ַ‰ּנו… יו… ּלָ ƒּכ‰ַ ס ו¿ ר∆ ל ַ‰‰∆ ∆ ׁ̆
 ¿‚ ַבּ‰ . ָמ˙ו… ּ„ֻ …‚ ּסּו ּב¿ ָנ‰ ּכֻ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ‰ַ ‰‚ָ ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ ים מ≈ ƒים ַרּב ƒּ̇ ּוָב

ם י‰∆ ֲעל≈ „ּו מ≈ ָעמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒים ָ‰ַרּב ƒּ̇ ˙ ַ‰ּבָ מו… ֲער≈ ל ּבַ „ו… ָ‚ּ, 
ַ‚ע ַעל  ר∆ ‚ּו ּכ¿ ר¿ ∆‰ ּל…‡ נ∆ ∆ ׁ̆  ‰ ּל∆ ≈‡ ם י ּ‚ַ ƒּכ ‰ ּבָ ƒי‡ ַ‰ּס ƒ‰ ˙‡…ז ו¿

ם י‰∆ ≈ּ̇ ˙ ּבָ ל∆ י ַמּפ… ≈„ ט∆  ,י¿ ן ּב¿ ˙ּו ַ‡ַחר ּכ≈ י˜ּו מ≈ ƒּפ ס¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ם  ר∆
ם י‰∆ ≈̇ בו… ָחר¿ יָ‡ם מ≈ ƒ̂ ‰ו… י , ל¿ ים ַ‡ֲחר≈ ƒי‡ּום ַחּי ƒ̂ ‰ו… ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿

ים ƒָימ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ ׁ̆ ‰ ‡ו…  ָ ּׁ̆ ƒם ֲחמ י‰∆ ≈̇ בו… ָחר¿ ם ּב¿ ָ̇ יו… ¡‰." 
 ַהֻחְרָּבן ְוַהֶהֶרס

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְקלֹוב ַּתְלִמיד ַהָּגאֹון "ק ַהָגַה 
 :ַהְּפרּוִׁשים ִּבְצַפת ּכֹוֵתב ְּבִאֶּגֶרתַמְנִהיג ֲעַדת , ִמּוִויְלָנא

" ׁ̆ ∆„… ּ̃ יל ַ‰ ƒל‚ָ ָי‰ ! ֲ‡ָ‰ּ‰ , ַ‡ך¿ ּב¿ ר¿ ב∆ ַפ˙ ּוט¿ ¿̂ כּו  פ¿ ∆‰ י נ∆ ƒּכ
ַכ˙  ּפ≈ ַמ‰¿ ל  ֈ2ּכ¿ סּו ּכָ ר¿ ∆‰ נ∆ לּו ו¿ ָנפ¿

ים ƒּ̇ ˙ , ַ‰ּבָ ּיו… ƒס נ≈ י ּכ¿ ≈ּ̇ ָכל ַ‰ּבָ ו¿
˜ ים  )ִּדְקִהָּלה ְקדֹוָׁשה-("˜ ּ„¿ ƒ„ָפַר ס¿

˜ נּו "˜ ּו„¿ ּלָ ∆ ׁ̆ ים ו¿ ƒ„י ƒֲחס ˜"˜
 ƒ ׁ̆ רּו בוּ ּפ¿ ר¿ ח¿ ּום , ים נ∆ ׁ̆ ר  ּכָ ƒל…‡ נ ו¿

„ ּו˜ עו… ׁ̆ ב ‡ו…  חו… ˙ ּור¿ ƒי  ".ּבַ
 : 'ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים'ְוָכ ּכֹוֵתב ְּב 

"י " ƒר‡ֲ‰ָ ˙ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ּב≈ ƒַר˜ מ
ר  )ַהְּסָפַרִּדי(ז"ל  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ̇ ס∆ נ∆ ̇ ַ‰ּכ¿ י ּוב≈

̃ ַ‡ּבּוַ‰ב  ָח ¿̂ ƒי י ƒָר‰ ַרּב ו… ּ̇ ר  פ∆ ּבו… ס≈
ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ַעט, ַ‡ך¿  ס מ¿ פ∆ ַ‡ר ‡∆ ¿ ׁ̆ ƒנ
 ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒי מ ≈ּ̇ ˙ ּוָב ּיו… ƒס נ≈ י ּכ¿ ≈ּ̇ ּבָ

 ‰ ּמָ ָ ׁ̆ ר ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ ם ָ‰ֲ‡ָנ ƒסּו ע ר¿ ∆‰  ".נ∆
 ָלהִניֵסי ַהּצָ 

ְּכֶׁשִהְתִחיָלה ָהְרִעיָדה ָאַמר ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
ַוֲחִצי , ֵמַאְווִריְטׁש ְלָכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְלִהְתַּכֵּנס ְסִביבֹו

אֹותֹו ֵחֶלק ֶׁשָעַמד ַרֵּבנּו , ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָנַפל ְוִהְתמֹוֵטט
 . ִעם ַהִּמְתַּפְּלִלים ִנְׁשַאר עֹוֵמד ְּבֶדֶר ֵנס

ַרֵּבנּו ְמא קֹוָמתֹו ַאְרָצה  ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ִהְׁשַּתַטח
ִּכי ָרָאה . ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַאַחר ָּכ ִהְסִּביר

ִּבְמקֹום ֶׁשִּיְּפלּו , ֶׁשָהֲאָבִנים נֹוְפִלים ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע
ֲאָבִנים ִהְתעֹוְפפּו ָה , ְלַמָּטה ְּכַדְרָּכן ִמְּפֵני ַהּכֶֹבד
ִּכי ַמֲעֶׂשה  ִמָּכ ֵהַבְנִּתי ,ַלְּצָדִדים ְּכמֹו ֶׁשּזֹוְרִקים אָֹתם

ּוְכֶׁשַהָּׂשָטן ִמְׁשּתֹוֵלל ֵאין ֵעָצה ֶאָּלא , ָׂשָטן הּוא
 '.ְלַהְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו

ַא ַּכִּנְרֶאה א ָרָצה ", ַאְדָמה ּוְצבֹוִים ֲאֶׁשר ָהַפ ה' ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו
ְּגַנאי ְּדַבר .ְלהֹוִציא

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

ָע‰  ּב¿ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָל‰  ב¿ ל ַ‰ּטַ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ָר ¿„ ƒי˙ מ ל ּב≈ ∆̇ ַעל ּכ…
נּו  ר ‰˜' ַרּב≈ ּכָ ׁ̆ ּבו… ֻמז¿ יט¿ ƒור ַ‡ו¿ ס מ≈ ָל‰ נ≈ ָּ̂ ‰ַ‰ַ

 ׁ̆ ַרַע  ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ּב¿
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 ליקוטים נפלאים 
 שמותפרשת 

 
 "ואלה שמות בני ישראל" (א א) 

"ואלה שמות בני ישראל" ראשי תיבות, ואדם אשר לומד הסדר 
שנים מקרא ואחד תרגום בקול נעים ישיר יחיה שנים רבות 
ארוכים לעולם. ומובא בשולחן ערוך וחייב אדם לקרא הפרשה 
שנים מקרא ואחד תרגום שזה ראשי תיבות ואלה שמות. וכל 

 . המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו
 (בעל הטורים)

מה שאמרו חז"ל מאריכין לו ימיו ושנותיו ולא רק שנותיו 
שלכאורה נכלל גם ימיו? מספר הרב שבדרון זצ"ל, שפעם אחת 
הוא ראה קבוצת אנשים זקנים מאד יושבים בספסל ומתווכחים 
שחלק מהם אומרים ארבעים והחלק השני אומרים ארבעים 

אמרו לו, אנו כאן ואחד. שאל אותם הרב על מה הוויכוח? 
מהבוקר מוקדם סופרים אוטובוסים ועבר אוטובוס אקורדיון 
ונוצרה מחלוקת אם זה נחשב לשנים או אחד. ומזה ראינו שאדם 
יכול "לחיות" שבעים או שמונים שנה ובעצם ימיו ריקים מתוכן, 
כי הוא רק סופר אוטובוסים, או סופר כסף וזה היינו הך. לכן, 

לו ימיו ושנותיו שגם ימיו יהיו ארוכים  הגמרא אמרה מאריכין
 דהיינו, מלאים בתורה ומצוות.

 

 "כל הבן הילוד היארה תשליכהו" (א, כב)
משה רבנו נולד בצל גזרה של "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", 
שכל מטרתה הייתה למנוע את גאולת ישראל על ידי הטבעת 

 מושיעם.
ה בידיה, וכשהייתה אמו של משה הצפינה אותו עד כמה שרק הי

משוכנעת כי "לא יכלה עוד הצפינו" עשתה עבורו "תבת גמא 
 ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בסוף על שפת היאור".

ונשאלת השאלה: מדוע הייתה צריכה אמו לצפות את התבה, 
ואולי שמא לא ימצא אותו איש? והוא, חס וחלילה, ימות מרעב 

 בתיבה, אם לא יטבע? 
 מצא אותו מצרי אכזרי ויהרוג אותו?ויתרה מזאת, אולי י

התשובה לכך היא כי אסור לו לאדם להתייאש מראש ולהרים 
ידיים, אלא תמיד בכל עת ובכל מצב, כפי שאמרו חז"ל "אפילו 
חרב חדה מונחת על צווארו של אדם", צריך הוא לעשות את כל 
 מה שניתן לו לעשות ולהתפלל לרחמי שמים ולסיעתא דשמיא.

 

משה... כי מן המים משיתיהו"  "ותקרא שמו
 (ב, י)

פי שהרבה -על-חסדים. אף-מכאן אתה לומד שכרם של גומלי
שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו 

 שקראתו בתיה בת פרעה, ואף הקב"ה לא קראו בשם אחר. 
 (שמות רבה)

 

"ויגדל משה ויצא אל 
 אחיו" (ב, יא)

משה גדל בבית המלך, ושם 
לא היה חסר לו דבר, והיה 

יכול לשבת בשקט ובשלווה; אך מיד כשגדל והיה מסוגל לעשות 
ולפעול, יצא אל אחיו וחירף את נפשו כדי לעזור לאחד מהם, עד 

 שבשל כך נאלץ לברוח ולצאת לגולה. 
 שפת אמת) -(הרבי מליובאוויטש 

 

 "ותאמרנה איש מצרי הצילנו" (ב, יט) 
אדם אחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן את רגליו במים, שזאת 

להקדים ולרחוץ במים.  –היא רפואתו של מי שננשך על ידי ערוד 
וכשבא לתת את רגליו בנהר, ראה תינוק אחד שהיה שוקע במים, 

כבר  –ושלח אליו את ידו והצילו. אמר לו התינוק: "אילולא אתה 
הוא זה שהצילך! הערוד הייתי מת"! אמר לו האיש : "לא אני 

 שנשכני וברחתי הימנו הוא שהצילך"...(תנחומא יא)
כך אמרו בנות יתרו למשה: "יישר כוחך שהצלת אותנו מיד 
הרועים". אמר להם משה: "אותו איש מצרי שהרגתי הוא שהציל 

 אתכן". לכן אמרו לאביהן: "איש מצרי הצילנו"...
ומכאן נלמד עד היכן מגיע חיוב "הכרת הטוב", שהנהנה והמקבל 
טובה מהזולת אפילו כשהלה לא התכוון להיטיב לו, ואדרבה 
יתכן ואפילו חשב להרע לו, אבל מכיוון שבעקיפין נהנה ממנו 

  חייבים להכיר לו טובה על כך .  –ונגרמה לו על ידו טובה 
 (רבי חיים שמואלביץ)

 

 "וימת מלך מצרים" (ב, כג)
אמרו חכמינו שלא מת ממש אלא נעשה מצורע. שהרי הכתוב 
מכנהו כאן בשם "מלך", ואם כן אין לפרש כפשוטו שהוא מת 
ממש, לפי שבמותו איננו קרוי עוד מלך, ככתוב: "אין שלטון ביום 

 (הגאון מוילנא) ת"...והמו
 

 " (ב, כג) "ויזעקו ותעל שועתם
הפה הוא כלי הנשק של עם ישראל: הקל קול יעקב, והידים ידי 

כחו בפיו. תפלתו נשמעת  –עשיו". עשו חי על חרבו, ועם ישראל 
במרום, והוא נושע בזכות למוד התורה. אבל כל חיל יודע, שלא 
די בכך שהוא יוצא למלחמה מציד ברובה ובתחמושת, יודע 

בתנאי נוסף: שהרובה יהיה נקי, לירות ומכון למטרה, יש צורך 
ולא תעלה בו חלודה! כמו כן אדם הרוצה לפעול בתפלתו 
ולהיענות בבקשתו, חייב לדאוג שפיו יהיה נקי מדבורים אסורים, 
מלשון הרע ומליצנות, משקר ומרכילות. בני ישראל שמרו על 
לשונם במצרים, וחז"ל אומרו "שלא שינו את לשונם", לפיכך 

 ימה, והם נושעו מגלותם.(עוד יוסף חי)עלתה זעקתם השמ
 

"מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני 
 ישראל ממצרים" (ג, יא) 

רש"י מפרש: כי יש כאן שתי 
שאלות של משה . רבינו לה'. 

וכי חשוב אני  –. מי אנוכי? 1
וכי אוציא  2לדבר עם מלכים? 

מה זכו  –את בני ישראל? 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 שמותפרשת 

 
"וקראת לשבת עונג" מביא  ישראל שתעשה להם נס? בספר

מעשה נפלא: בזקנותו של החת"ם סופר, כהו עיניו מראות, 
אולם, מכתבים רבים המשיכו להגיע לרב מכל קצוות הארץ 
בשאלות ובהנהגות. משום כך, היה בנו ר' שמעון מקריא לאביו 
את המכתבים. כששמע החתם סופר את התארים נאנח אנחה 

ו, "וכי נעלם ממך שאתה גדול מרה. "מדוע אתה נאנח?" שאל בנ
הדור"? "על כך אני נאנח!" השיב החת"ם סופר בענווה, "עד כדי 

 -כך הדור ירד, שבעוונותינו אני הוא גדול הדור". עכשיו אני מבין 
את דברי רש"י על הפסוק: "מי אנוכי כי אלך  -אמר ר' שמעון בנו 

נוכי"? אל פרעה". משה רבינו ברוב ענוותנותו שאל את ה'? "מי א
מי אני שאדבר עם מלכים? איני ראוי כלל להיות מנהיגם של  –

ישראל. ואם באמת אני הראוי להיות מנהיגם, סימן שהדור ירד 
מאד. ואם כן, הוסיף משה ושאל שאלה מתבקשת: "וכי אוציא 
את בני ישראל"? אם מצבם כה ירוד, מפני מה זכו ישראל 

 שתעשה להם נס?
 

 ריקם" (ג, כא) "והיה כי תלכון לא תלכו
הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע היה אומר על הפסוק אין והיה 
אלא לשון שמחה, וזה דבר הכתוב והיה כי תלכון אם תהלכו 

לא תחסרו כל טוב,  –במידת השמחה הטובה. אזי לא תלכו ריקם 
 כי השמחה היא בחלקכם.

 

 "כי כבד פה וכבד לשון אנכי" (ד, י) 
ה' למשה: "אהרון אחיך הוא יהיה לך לפה".  על טענה זו ענה לו

מדוע לא ביקש משה מה' שירפא אותו? אלא משה רבנו לא רצה 
לשכוח את הנס הגדול שנעשה לו בילדותו, עת שעמד לפני 
פרעה והוריד לו את הכתר, כדי לבחון את כוונתו, הניחו לפני 
משה זהב וגחלים לראות מה יבחר (=וע"י זה ידעו כוונתו) ביקש 
משה ליטול זהב, בא מלאך ודחפו לגחלים. אחז בגחלת והכניס 
ידו לפיו ומאז הפך לכבד פה וכבד לשון. ממשה רבינו צריך 
ללמוד שנס שנעשה לאדם צריך לעשות לו זכר ואסור לשוכחו 

 לעולם.
 

 "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי" (ד, יא)
ל, ברם, כיצד משה רבינו עלה על דעתו חשד כזה נגד בני ישרא

בידעו כי גלות מצרים הינה שורש כל הגלויות העתידות, וכי 
רצה מיד  -גאולת מצרים הינה שורש כל הגאולות העתידות 

לסלול דרך לעתיד, שבני ישראל מוכרחים להיגאל אפילו כאשר 
אינם איתנים באמונה. לפיכך רצה לשמוע מפי הקב׳׳ה את הצו 

 יאמינו לי׳׳... לגאול את בני ישראל אפילו בעת ש׳׳לא 
 (שפת אמת)

 

"מי שם פה לאדם או מי ישום אלם וגו' הלא 
 אנכי ד'" (ד, יא) 

קשה מה שייך שימה אצל אלם, הלוא אלם הוא ענין של העדר, 

שאין לו כח הדיבור כי זה נשלל ממנו, אלא כך הוא כוונת 
הדברים, התורה היא השלימות הגמורה, ורצה הקב"ה ליתן 

מות) לישראל, ע"י האדם השלם אך מכיון התורה (שהיא השלי
דהמושג שלם אצל אדם לא שייך, רק אצל הקב"ה בלבד, לכן 
בתחילה נולד משה רבינו בשלימות הגמורה, כמו שראוי להיות 
למי שנתנה התורה על ידו, רק שהוצרך השי"ת לעשות לו איזה 
חסרון כדי שלא יהיה שלם, כי זה שייך רק אצל הקב"ה, וזהו 

צל אלם, ובזה יובן ההמשך "הלא אנכי ה'", ר"ל דאני השימה א
 שלם ואין אחר שלם, ע"כ שמתיך אלם. 

 (הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע)
 

 "ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך" (ד, יב)
פירש ה'אור החיים' הקדוש זצ"ל; שמשה רבנו תמה; כיצד 
שולחו הבורא יתברך לדבר לפני פרעה ועודנו ערל שפתים?! 
ענהו הקב"ה: "ועתה לך", איני עושה מופת ונס, אלא למתחילים 
במצוה, אז זוכים הם לעזר שמים ורואים פלאות. ומכאן למוד 

פעול והסיוע ולקח, לכל החפצים לזכות בסיוע ממרום; התחילו ל
 בוא יבוא.

 

 " (ד, יט)...כי מתו האנשים לך שב מצרים"
שואלת הגמרא (עבודה זרה ה, א): מי הם האנשים הללו 
המבקשים את נפשו של משה? ומתרצת הגמרא: שהיו אלה דתן 
ואבירם. ולכאורה קשה, הרי היו הם עדיין חיים, אלא מתרצת 

ירוש דעת זקנים הגמרא (כך הובא גם בנדרים ז, ב. סד, ב). בפ
מבעלי התוספות המתיקו רמז לדרשת חז"ל כי המילה "מתו" 

 עולה בגימטריה "ירדו מנכסיהם"! 
כתב הרב שלמה משה עמאר שליט"א: לפני שנים רבות כשגרתי 

, ושם בחיפה, הייתי מתפלל בליל שבת בביכ"נ בשכונת חליסה
עמנו זקן אחד, מופלג בשנים וביר"ש, והייתי מלווהו אחר 
התפלה, ובאחת הפעמים, אמר לי למה כתוב "עני חשוב כמת", 
ודי שיאמר עני כמת. ופירש, דעני שהוא רגיל לפשוט ידו ולבקש 
די מחסורו, אינו כמת. שכבר רגיל בזה ופשיטת ידו של זה העני 

ייש בזה כלל וכלל. אבל עני היא בעיניו כמו עבודה, ואינו מתב
שהוא חשוב, ומתבייש לבקש מאחרים, והוא מצטמק ורע לו, 
וסובל מחסורו בסתר, הוא חשוב כמת, לזה אמרו עני חשוב, 

 כמת.
 

 "מי ה' אשר אשמע בקולו" (ה, ב)
אחד נכנס לבעל היסוד העבודה ואמר יש לי קושיות כלפי מעלה 

לא הראשון, פרעה  רחמנא ליצלן, ענה לו היסוד העבודה אתה
כבר אמר מי ד' אשר אשמע בקולו, על כל קושיא קיבל מכה ואז 

 התיישב לו כל הקושיות. 
וכמו שאמר הרה"ק ר' שמעון מיערסלאב כששאלו אותו למה 
האריך ימים אמר שאין לו קושיות ומי שיש לו קושיות אומרים 

 לו בוא למעלה ושם נענה לך תירוצים.
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 ע עמותת "חינוך וסיוע באהבה" (ע"ר)בסיו

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את 
 יעקב וגו'" (א, א)

יש לדקדק למה אמר הכתוב הבאים מצרימה שהוא לשון הווה. 
ויש לומר על פי מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי יהושע מבעלזא 
זיע"א, אשר שלח את אחד מחסידיו להתגורר בברלין, באותה 
העת פשטה מאוד נגע ההשכלה בברלין והאנשים אשר 
התגוררו בשכנותו של אותו חסיד לא התנהגו על פי דרך 

חש החסיד תמיד כגר וזר בסביבתו, ובכל נסיעה שנסע התורה. 
להרה"ק מבעלזא הרבה להתאונן באוזניו על כך, ובקשו שרצונו 
לעזוב את ברלין ולשוב למקומו הראשון, אך הרה"ק מבעלזא 
לא הניחו לצאת את ברלין, לאחר זמן בא שוב החסיד להרה"ק 
 מבעלזא, אך לא התאונן באוזניו על אודות מקום מגוריו

כמקדם, פנה אליו הרה"ק מבעלזא ושאלו מה בדבר שכניך, 
השיב לו החסיד כי ב"ה הורגל למצבו, ושוב אינו מרגיש כגר וזר 
בין שכניו, כששמע זאת הרה"ק מבעלזא, פנה אל החסיד ופקד 
עליו לעקור מיד מברלין ולעבור להתגורר בין אנשים יראים 

יבתו אזי ושלמים, שכל זמן שהרגיש עצמו זר ומנוכר בסב
מובטח הוא שלא ילמד ממעשיהם הרעים של שכניו, אך כיון 
שהורגל לסביבתו ונעשה כתושב ביניהם, יש לחשוש שמא 
ילמד חלילה ממעשי שכניו, לכן ציווה עליו הרה"ק מבעלזא 

 שיעזוב את מקום מגוריו. 
ולפי זה י"ל שזה הבאים מצרימה בלשון הווה, שבשעה שירדו 

ם, לא באו להשתקע שם אלא לגור שם בני ישראל לארץ מצרי
באו כגרים וכזרים, ובאמת כל אותם שנים שהיו בני ישראל 
בארץ מצרים לא שינו שמם ולבושם שלא למדו ממעשי ארץ 

 מצרים הרעים, והיו בבחינת הבאים כמו שעכשיו באו. 
 (כ"ק אדמו"ר מהרשנ"נ מלעלוב זי"ע)

 
 "וימררו את חייהם" (א, יד)

ה של פסח ואילו הוציא הקב"ה את אבותינו... אנו אומרים בהגד
הרי אנו ... משועבדים היינו לפרעה במצרים. הרה"ק רבי חיים 
אלעזר ממונקאטש זי"ע כתב, שבכך אנו מקדימים תשובה 
לשאלה העלולה להישאל: הואיל ואנו מספרים על הניסים 
והנפלאות ועל הגאולה המופלאה ממצרים, הן תשאל השאלה 

הקב"ה בגלות זה שנות אלפים, ואינו חש לגאלנו מדוע הניחנו 
בכוחו ובגבורתו כימי צאתנו ממצרים, את התשובה לכך 
המחיש במשל. מעשה ברופא, שהובהל למיטתו של חולה. כיון 
שראהו, אבחן את מצבו האנוש, מיהר לנתחו והציל את חייו. 
כעבור ימים מעטים התאושש החולה, הבריא והודה לרופא על 

ברו שנים, ושוב הובהל הרופא למיטתו של אותו הצלתו. ע
אדם, מחלה קשה קיננה בו, והוא התייסר במכאוביו. בדקו 
הרופא ואמר לו: "מחלתך קשה היא ואף מסוכנת, אבל ארשום 
לך כדורים וכמוסות וסדרת זריקות, ובתוך חדשים אחדים 
תבריא ותחלים". נשא אליו החולה עיניים מיוסרות ואמר לו: 

 נים מעטות חליתי במחלה קשה יותר, הלא כן", אמר"לפני ש
הרופא: "אכן כן, מחלה 
קשה ונוראה פגעה בך, 

הגעתי ברגע האחרון ממש", הוסיף החולה ואמר: "ואתה 
ניתחת אותי, ויצאתי מכלל סכנה". "אמנם כן", אישר הרופא. 
"ובתוך ימים מספר התאוששתי וקמתי ממיטת חליי", הוסיף 

ן בראשו. "אם כן", הקשה החולה, מדוע החולה, והרופא הנה
עתה, שמחלתי קלה יותר, בחרת לייסרני תקופה ארוכה 
ולרפאני בדרך ממושכת ואיטית. מדוע לא תנתחני ותרפאני 
חיש מהר". הסביר הרופא בסבלנות: "הלא תבין, הניתוח אין בו 
טובה מרובה. חותך הוא בבשר החי, כורת הוא באבחת הסכין, 

ם באין ברירה, להצלת חיים באין כל דרך אמצעי זה נוקטי
אחרת, אז היה מצבך נואש, ולולי הניתוח הדחוף היית בוודאי 
נופח את נשמתך ולא היה עוד במי לטפל. אבל עתה, ברוך ד', 
אין נשקפת סכנה מיידית לחייך. לפיכך כדאי לנקוט בטיפול 
האיטי והממושך שישיבך לאיתנך, גם אם הדבר כרוך בהארכת 

יך ותקופת מחלתך, ומכיוון שהריפוי יהיה יסודי ושרשי, ייסור
תעקר המחלה כליל, וגופך יתחסן ויבריא". זהו המשל. והנמשל, 
בגלות הארוכה והממושכת מתמרקים העוונות ומתרככים 
הלבבות, ודור אחר דור, גלגול אחר גלגול, נתקנות הנשמות 

כמה ונטהרים הלבבות, עד שהעם מוכן לגאולה השלימה, והוא 
לקשר נצחי ובר קיימא עם בוראו: "אלכה ואשובה אל אישי 

  (שערי ארמון) הראשון, כי טוב לי אז מעתה". 
 

 "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (ב, א)
 מי זה היה האיש מבית לוי?

עמרם בשיא הייאוש שלו, כשכל הילדים מושלכים ליאור, הוא 
ה משל פרעה, שומע בקול ביתו שאומרת לו: "גזרתך גדול

שאתה גזרת על כולם ואילו פרעה גזר על הזכרים בלבד"... 
 –והוא מחזיר את גרושתו יוכבד, ובא משה רבינו לעולם 

 שניתנה תורה על ידו לישראל...
מעניין לראות שבמגילת רות גם על אלימלך נאמר: "וילך איש 

גם הוא בייאושו מהרעב בארץ עוזב את  -מבית לחם יהודה" 
בניו מתחתנים עם נוכריות ומתים,  –אל והולך למואב ארץ ישר

 מלך ישראל חי וקיים! –ולבסוף יוצא ממנו דוד המלך 
 שניהם, גם עמרם וגם אלימלך עושים מעשה בעקבות ייאוש.

 עושה מעשה אמיץ ונכון ומקבל את משה רבינו. -עמרם
ארץ  -עוזב את ארץ הקודש  -עושה מעשה טיפשי -אלימלך

שנים מרכושו  10-ל לכלכל את כל בנ"י להחסד (הוא יכו
על אשר לא קידמו אתכם  -הפרטי) לטובת ארץ ה"אנטי חסד" 

 בלחם ובמים.. ומקבל את דוד המלך.
 מהו המסר מכאן?!

יצא! לא חשוב מה תעשה! רק  -תדע מה שצריך לצאת ממך
השאלה אם תהיה בתמונה או לא!... האם תזכה להתכבד במה 

 שיצא ממך?... 
האבא זכה בתושייה של ייאוש  -למשה אנו קוראים בן עמרם 

בתואר אבא של משה רבינו, לעומתו אלימלך אפילו לא נזכר 
 בהקשרו לדוד המלך...

סיפור מליצי המראה את גודל ההשקעה הנצרכת בחינוך 
בים הילדים: אבא לשבעה ילדים עלה לשמים, ומכוח ילדיו הטו

היה בטוח שמקומו 
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לו בגן עדן. משהתברר לו שזה לא כך כיוון שאצלם מובטח 
שהוא רווק.., החל לצרוח: "יש לי תעודת זהות..." לאחר כתוב 

בדיקה נוספת ניגש אליו אחד המלאכים ואמר לו: "אמנם יש 
ילדים, אבל אם לא היית שותף בגידולם, כולם רשומים  7ממך 

 על האימא"...
צריך כל לאחד מאתנו לקחת אחריות על הילדים כי רק ע"י 

 השקעה נתכבד גם אנו בהצלחתם...
 

 נודע הדבר״ (ב, יד) "אכן
״ויירא משה כפשוטו, ומדרשו, דאג לו על שראה  -רש״י 

בישראל רשעים דילטורין, אמר מעתה שמא אינם ראויים 
להגאל: אכן נודע הדבר. כמשמעו, ומדרשו, נודע לי הדבר 
שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות 

 ”ראויים לכך.נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם 
ל שהגיע לבקר אדם גדול ”מסופר על הרב אליהו לאפיאן זצ

וצדיק שחלה. כשחזר לישיבה סיפר על מצבו הנורא של אותו 
צדיק שאינו מסוגל לעכל שום דבר מאכל דרך פיו ומקבל כל 
מזונו דרך צינור המחובר אל בטנו, רחמנא ליצלן. וסיפר רבנו 

ל הצינור דרכו הוא מקבל זלה׳׳ה שאותו צדיק הראה לו בידו ע
את מאכלו ואמר "הפה הזה אינו מדבר לשון הרע לפיכך מסוגל 

 הוא לאכול".
 על יהודי שחי בראדין) אין בידי ההוכחות למעשה זה(ם, מספרי

בזמנו של ה׳׳חפץ חיים" ונכשל ודיבר עליו לשון הרע. משתקפו 
אותו צרות וייסורים נתעורר להבין שכל הייסורים והצרות 
שבאו אליו הם עונש על שדיבר לשון הרע על ה׳׳חפץ חיים" 
הקדוש, והחליט כי עליו ללכת לביתו ולבקש מחילה. משהגיע 

חיים" האזין לביתו של הרב, החל לקונן על צרותיו. ה׳׳חפץ 
 ובירך אותו בחיים מאושרים.

התוודה היהודי כי הוא סבור שהייסורים באו על חטאו הנורא 
שדיבר לשון הרע על ה״חפץ חיים", הקדוש, וברצונו לבקש 
מהרב מחילה. ה״חפץ חיים", אמר שאין ביכולתו למחול. 

 היהודי פרץ בבכי והתחנן על נפשו שימחל לו.
קשו לרשום את כל הדיבורים הרעים הושיט לו הרב דף ועט ובי

שדיבר. חשב היהודי בלבו: "ברוך השם, עכשיו כל הלשון הרע 
שדיברתי על הרב יעבור לדפים וממני יוסר החטא." הוא כתב 
את כל דברי הגנאי שאמר. משסיים, שאל את ה״חפץ חיים": 
"האם בכך כופר לי?" ציווה עליו הח"ח לקרוע את הדפים. חשב 

אה עלי להשמיד ראיות". הוא קרע את הדפים היהודי: "כנר
 בשמחה.

ציווה עליו ה״חפץ חיים״ לפתוח את החלון ולהעיף את קרעי 
הדפים לכל עבר. משסיים, ציווה עליו ה״חפץ חיים״, ללכת 
ולאסוף את כל הקרעים."כיצד? הלא הם עפו ברוח!" אמר לו 
ה׳׳חפץ חיים": "כיצד אתה רוצה שאמחל לך על דברי הגנאי? 

  (אמונה שלמה) לא מה שאמרת כבר עלה למעלה!"
 

מסופר על מרן ה״חפץ חיים״ זצ׳׳ל שהגיע אליו אברך ושאל 
אם יש לו משרה בעבורו, 
מפני שמצבו דחוק. אמר 

לו ה״חפץ חיים״: "בכפר פלוני מחפשים רב שיאמר שם דרשות 
בשבת." הלך האברך לאותו כפר וסיכם אתם שבמשך כל שבת 

שלוש שעות: שעה חומש, שעה משנה, הוא ידרוש במשך 
ושעה הלכה. וכך היה. לאחר זמן מה החליט הרב לערוך להם 
 מבחן, וראה שאף אחד לא הבין ולא זכר מכל מה שלימד ודרש.

הלך ל׳׳חפץ חיים" וטען: ׳׳חבל על הזמן, שהרי אף אחד אינו 
 מבין את דברי, ואני מבזבז את זמני לריק."

 מה זמן נמשך השיעור?״שאל אותו ה"חפץ חיים": "כ
 ענה האברך: "ג' שעות."

 "וכמה אנשים משתתפים בשעורים?"
ענה האברך: "שלוש מאות." אמר לו ה"חפץ חיים" אני ממש 
מקנא בך! בזכותך, שלוש מאות יהודים לא מדברים לשון הרע 
במשך שלוש שעות כל שבת! אשריך! תמשיך, אך על פי שהם 

 (נתיבות חיים) לא מבינים." 
 

 "וישלח ידו ויחזק בו" (ד, ד) 
שלאן זצוק"ל, י'נחש' רומז להיצר הרע, הרבי ר' מאיר מפרימ

בהיותו ילד רך, איחר פעם לקום משנתו בבוקר, הטיף לו אביו 
מוסר ואמר, 'מדוע אינך לומד מהיצר הרע עצמו, שהוא שוקד 
למלא בשלימות, את שליחותו להסית בני אדם לדבר עבירה, 

ליאות ורשלנות, יען כי הוא עושה רצון קונו, ואילו ואינו יודע כל 
אתה מתרשל בעבודת השם ומאחר לקום בבוקר'. השיב לו ר' 
מאיר'ל, 'הלא ליצר הרע זה אין יצר הרע אחר, אשר יסיתנו 
להתרשל במלאכתו', ואילו אני יש לי יצר הרע שמסיתנו ונוסך 

 (פנים מאירות) בי רשלנות. 
 

זה שלחתני"  "למה הרעתה לעם הזה למה
 (ה, כב) 

עוד בטרם תשובתו של פרעה לשליחות משה, הודיע לו הקב"ה 
כי עתיד הוא לסרב לבקשתם (ג, יט) "ואני ידעתי כי לא יתן 

הקשה רבי מאיר שפירא  –אתכם מלך מצרים להלך". אם כן 
מפני מה מתלונן  –זצ"ל, אביו של רבי משה שפירא שליט"א 

ומה? יהודי אחד נאלץ לעבר משה רבנו? אלא, למה הדבר ד
תוח. התבונן המרדים בתיק הרפואי, והודיע לו כי מצבו ינ

 –תוח ללא הרדמה יהרפואי אוסר עליו הרדמה. אעשה את הנ
שמעתי על צדיקים גדולים שעמדו בכך.  –הסכים היהודי 

"זה חתוך בבשר החי".  –הזהיר הרופא  –"מדבר בכאבי תפת" 
עשה זאת". לקח המנתח את " –חזר היהודי  –"בכל זאת" 

הסכין והחל לחתך, ואותו יהודי זועק וצוח מכאבים. "למה אתה 
"הלא מראש אמרתי לך, שזה יכאב!".  –תהה הרופא  –צועק?" 

"אבל כשכואב צועקים...". אמנם  –הגיב היהודי  –"נכון אמרת" 
הקב"ה הודיע למשה שהוצאת עם ישראל ממצרים תהיה 

אלא שכעת כאב הדבר  –מאיר ם רבי יסי –כרוכה בכאב 
 למשה, ולכן הוא פשוט צעק.
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  הִמילָ ת ְּבִרי – תְׁשמֹות ָּפָרׁשַ 

 

 

 671 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  תְׁשמוֹ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 "םַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִביועל הפסוק: "
ִּבְהיֹוָתם  -, גילו לנו חז"ל(בראשית לד, כה)

היו כואבים , (בראשית לד, כה) םּכֲֹאִבי
, ועל על כך ומצטערים שמלו, ומתחרטים

 שמעון ולוי. אותם זה הרגו
 

ים ומילת שכם, ימילת מצרשל הסבר אם כן ה
כי קודם מתן תורה בו עוצבה דמותו של בית 
ישראל הבאים בבריתו של אברהם אבינו, 

 ִּכי ֶחְרָּפה ִהיא ָלנּויתה קיימת בערלים "יה

  ."(בראשית לד, יד)
 

מולו, יעל מניעת חרפה זו במה שהמצריים נ
 "וִַּתְכֶלינָה" (רבה צ, ו):גילו לנו חז"ל במדרש 

(בראשית  "וְַּתִחֶּלינָה"יצאו מכוללת  (בראשית מא, נג)

נכנסו שנות רעב חולניות, עד שהם  מא, נד)
קשו אפילו פת קיבר יב ,לחןויושבים על הש

לא כך אמר יוסף והיה " :אמרו .ולא מצאו
 "תוַיְִהי ָרָעב ְּבָכל ָהֲאָרצֹו" ".האוכל לפיקדון
בפקניא  -ש ארצותובשל -(בראשית מא, נד)

  .ובערביא ובפלסטיני
 

" ִ ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם ... םוִַּתְרַעב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרי
 :, ר' אבא בר כהנא אמר"(בראשית מא, נה) ַּתֲעׂשּו

 :, ר' שמואל בר נחמן אמר'כפאן למול'
נתת -"חייתנו אין כתיב כאן, אלא החייתנו"

 וְָהָרָעב .לנו חיים בעולם הזה ובעולם הבא
 ָ , את (בראשית מא, נו) םֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבהֶ וכו'   הָהי

היינו שזכו לחיי עולם המאושרין שבהם". 
 ת המילה.והזה ועולם הבא בזכות מצו

 גאון רבי יהונתןה לש 'פש יהונתןנ'בספר 
וְכֹל "לפסוק אייבשיץ זצ"ל הובא פירוש נפלא 

", שמוסב על המצריים, (שמות א, ו) אַהּדֹור ַההּו
שמתו כל המצריים שהיו בזמנו של ומבאר 
וה עליהם וונימולו כמו שציהצדיק יוסף 
ביחסם של הידרדרות , ולכן חלה יוסף

ֻקצּו ִמְּפנֵי ְּבנֵי וַּיָים לבני יעקב עד כדי "ימצרה
 ".(שמות א, יב) ליְִׂשָראֵ 

 

ר ֲאׁשֶ  ְּבִריְת, "היא מהותה של ברית מילה
רק לבני  ניתן", חותם זה ְּבְבָׂשֵרנּו ָחַתְמּתָ 
לבריתו של שיכולים להצטרף , ישראל

 אברהם אבינו. 
 

, להצטרף לברית זויתכן שהגויים יזכו ילא 
ר ֲאׁשֶ "ויותר מזה רק על בני ישראל נאמר 

ַהָּבִאים , וכן "(שבת קלז ע"ב) "ִמֶּבֶטןד יְִדי ִקֵּדׁש
ֵהָּמה , ּוִמֶּבֶטן ְלִׁשְמ ,ִּבְבִרית חֹוָתְמ, ִעְּמ

 ".נִּמֹוִלים
 

 -ערלי לב וערלי בשרתחדש כי הבזה 
יתכן שיהיה להם שום קשר עם י, לא הגויים

יתכן שום אחיזה עם בני יזרע אברהם, לא 
  .ִּבְבִרית חֹוָתְמ, ים ִעְּמַהָּבאִ  -ישראל

 

יתכן שיהיה להם י ,ימולוגויים אם אומנם 
על  ,קשר כלשהו עם בני ישראל, ויותר מזה

ידי המילה יכולים הם לקבל מישראל איזה 
 השפעה לטובה.

 

ִּכי לשכם ובנו "כשאמרו כוונת בני יעקב  יהווז
כי בהיותנו ", (בראשית לד, יד) ֶחְרָּפה ִהיא ָלנּו

נינו יזיון שיהיה בינימולים היא חרפה וב
  איזה קשר.

  א"וַָּיָמת יֹוֵסף וְָכל ֶאָחיו וְכֹל ַהּדֹור ַההּו"
 (שמות א, ו)

ח"תשע טבת טי" 06/01/2018

שמותפרשת   
  ירמיה א' -"דברי ירמיהו" :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:15 17:27 17:59  

א"ת 16:31 17:24 17:54  

 חיפה 16:31 17:23 17:54

ש"ב 16:35 17:27 17:58  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'לם ציון בן צי ובכל"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 וי נשמתלעיל 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

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

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

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

ארז מזרחי וב"ב        לה דליהרחל ברכה בת פדי
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 קסירר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילת
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 ומרדכי חיים דויטש וב"בשולמית 

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 דוד עומרי בן יהודית             אסף בן סופיה

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

 זרע קודש בר קיימא   
ו נזרי בן ימנה   גלית בת מסודי                  אליה

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

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

 רפואה שלמה       
 איצחק בן עזר     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

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

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

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

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
 אליהו בן מאיה           שלו בן מזל פחימה      

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

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

יצחק בן רבקה     רחל ברכה בת פדילה דליה      
 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?בעיית בשר וחלבמבאילו מקרים יש להיזהר  
 

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

 

תחממו יחד, קערות העשויות מאלומיניום או פלסטיק שיש בתוכם תאים נפרדים, ובתא אחד נתנו בשר ובשני מאכל פרווה וה
ין ין שאין בקערות אלו חשש נגיעה או זיבת שומן. ולענוכיו הערה:פרווה עם חלב, אולם אין צריך המתנה. מאכל אסור לאכול את ה
הלברשטם (סימן מה) לדון בקוגל שנגע בבשר האם צריך להמתין שש שעות  -די בהמתנה שעה. ועיין בשו"ת דברי משה, זיעה של מאכל בשרי

 של בשר, והעלה להקל רק שלא יאכל עמו גבינה. ע"ש.כדין תבשיל 
 

היות וזיעה מילתא ויש להחמיר בו ו' שעות.  הערה:פרווה דינו כתבשיל בשרי וצריך המתנה של ו' שעות. המאכל ויש מחמירים ש
מאכל ר היה חם, אין הבפרט אם האדים הבשריים עלו אל הפרווה במקום סגור שאין לאדים מקום להתפזר. אולם אם לא נתחמם יחד והבש

 פרווה נעשה בשרי, כן העלה בשו"ת דברי משה (שם).
 

צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלבי האוכל קליפתה עם  ביצהאף שה ,חמיןעם בשר כגון תוך סיר אותה ב ביצה שנתנו
ר דווקא לאוכלו עם חלב אסור אך אין צריך שו"ע (יו"ד סימן צה ס"ב) וכתב "אין לאוכלו בחלב", יש מי שביא מקורות:כדין תבשיל של בשר. 

להמתין שש שעות וכמ"ש ידידי בשו"ת הרי יהודה ח"ב (חיו"ד סימן ג). מכל מקום רוב האחרונים נקטו בדעת השו"ע שדין הביצה כדין תבשיל 
ובשו"ת דברי דוד ח"ב (חיו"ד  של בשר ומנהגנו בזה שלא כדעת השו"ע ועליו להמתין שש שעות. ראה בספר מעדני השלחן (סימן פט אות יד),

ן ביצה קלופה שהונחה בתוך סיר יוכן העלה בשו"ת מקור נאמן (עמוד תקצא), ובשו"ת דברי בניהו ח"ה (חיו"ד סימן יג). לעני ).אות ז סימן יד
עמים. ושוב ראיתי ואין לחשוש משום ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, העלתי בתשובה (כת"י) להקל מכמה ט ההחמין מלמעלה, מותר לאוכל

 לידידי בשו"ת אבני דרך חי"א (סימן קטו) שהעלה להקל.
 

 .ודינם פרווה לכל דבר חום, אין צריך המתנה כללהומתחממים מ מלמעלה סירכיסוי ה מסביבאולם כאשר הביצים מונחים 
שו"ת רב פעלים ח"ג (חאו"ח סימן יג) והוסיף הגרי"ח בבן איש חי (ש"ש לך לך אות יג) והמחמיר לעשות קינוח והדחה תע"ב. וכ"כ ב מקורות:

באופן שהקדירה מכוסה היטב, מעיקר הדין מותר לאכול את הביצים עם חלב משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם. ומכל מקום הוא חומרא 
לאכול את הביצה אף  ספרו הליכות עולם ח"ז (עמוד פ) יהיה מותרבבעלמא לחוש לדעת הרמ"א שאסר לכתחילה. ע"ש. אולם לדעת הראש"ל 

 עם חלב. וע"ע כף החיים (סימן סו אות לו).
 
 
 
  
 

העובדה, שאינו יודע, לאן הוא יכול להגיע. לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל הגלום  היא אחד הדברים המופלאים בחיי האדם 
עלולים אנו להיתבע על כך. להלן ו חיינ ודעים למה אנו יכולים להגיע, ולאחר ימייבתוכו, ואליו עליו לשאוף. אולם, אין אנו 

סיפור מופלא על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד שהיה מגדולי הדורות הקודמים והיה תלמידו המובהק של הגאון ר' ישראל מאיר 
 זיע"א ונרצח בגטו קובנה הי"ד. (ה'חפץ חיים')הכהן 

 

קש רשות לעזוב את יפנה לרבו ובכך. לפיכך להמשיך ללמוד היה חרפת רעב ממש ולא יכל  סבל ,בצעירותו בישיבהכשלמד 
צאתו נשכב  ולפני -שהיו לו  ,הלך לחדרו לאסוף את מעט הבגדים הבלוייםזה, כאשר קיבל אישור  .וללכת להתפרנס הישיבה

מצליח. אולם, אין הוא שוכח את מצוות הצדקה וגמילות עסקים ועושה והנה בחלומו הוא רואה כיצד הוא  .על המיטה ונרדם
על כולם הוא  .התורה הקדושה לומדיעבור אלמנות או ויתומים מדובר בבין אם  ,בשפע רבומחלק מממונו ים, ולכן נותן חסד

  .בנדיבות עצומהמשפיע שפע גשמי 
 

של בית דין מבקש מושעשה שם מביא המלאך המסנגר את כל המצוות שנים והוא מתבקש לבית דין של מעלה. ה ותחולפ
ועליו לתת את הדין לפני הגיעו שיש לו גם עבירות  ,הקטגור וטוען אלא שאז מגיע , ואכן כך הם מורים.לגן עדןמעלה להכניסו 

רה של הרב וסרמן, קם הקטגור וטוען יקטנטנה ובה העב שיביא את העבירות, והנה מגיעה עגלה ,לואומרים בית דין  למקומו.
אפילו לא הייתי מסוגל להרוג ני רצחתי את גדול הדור? אני א"הרב מוכה הלם:  ."!הדור!! אתה רצחת את גדולכלפי הרב: "

  ".!!זבוב כל ימי חיי!
 

לטובת לך שנתנו  ,גדול הדור בזבזת את כוחותיך וכישרונותיךשתהיה אלא שבמקום " ומוסיף: הקטגור עונה ",צודק אתה"
ה חלום שאת מסרו הבין טוב מאוד, והנ ,מיד קפץ ר' אלחנן משנתו ".עם ישראל את גדול הדור עולם העסקים ובזה הפסיד

 להיות גדול הדור.הוא זכה אכן המדרש ו חזר לבית
 
 
 
 
 

  
 
 

'ג קֵחלֶ  -בוְָחלָ ר ָּבׂשָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהלִ לִ 
  

ָלַרבלשאלות לשאלות  ִלְפנֹות  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

ֶהָעלֹון ֶאת ְלַהְקִּדיׁש ִנְׁשַמת  ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוה ה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּובָ ֲחָזָרה ִּבְתׁשּובָ 

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

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ  ::ְׁשַלח

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

ּוִמימּוׁשֹול ּפֹוֶטְנְציָא  

ריןאירוע למהד  
גלאט"?  -אתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין  

 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית)    
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 עמרוסנולד בעיר   -ל הידוע כ'צדיק מהרצליה'"צמסעוד אשר סאסי זהרב  
אמו אף כבר בילדותו ניבאו לו עתיד מזהיר, ו .)1930(צ "ה'תרבשנת  שבלוב

, 15בן בנה שכאשר היה  ,סיפרההאם זכתה לגילויים מסעירים שחזו את עתידו. 
את הנער. היא מברכים ם לבושי לבן יורדים מסולם וַמְלָאִכיה ֶׁשִּׂשיׂשָ חלמה 
 גדלרך אותך וכאשר תיב בורא עולםשלך דע " :לבנה ואמרהאת החלום סיפרה 

ארץ. לקה נפשו לעלות בעודו כבן שבע עשרה, חש ."תברך את עם ישראל
בנחישות ובמסירות עשה את הדרך בגפו, בהשאירו בגולה את משפחתו 

 תה רצופה בתלאות רבות. יהי ֲעִלּיָתֹוה. ָהֲענֵפָ 
 

כ רוב שעות היום. בשעה שתיים לפנות בוקר "לאחר נישואיו, נהג לשבת בביה
הדליק כ, שם נהג ל"לביההלך תחיל את סדר יומו. בשעה ארבע לפנות בוקר, ה

תהילים בהשתפכות הלב. עם אמר פרקי נרות שמן בחדר ההדלקה. לאחר מכן 
האנשים שקמו עכשיו להכין קפה ותה. את מיהר , לתפילת שחרית בוא הציבור

אחר תפילת שחרית  , בלי לספר שהוא כבר בעיצומו של יום.םקיבל במאור פני
שיך לקרוא אוטובוס למקום עבודתו בפתח תקווה, כאשר כל הדרך המנסע ב

בעל ענוותן מופלא.  לנגד עיניו.הבורא תה מציאות יגם בעבודה הי ."מעמדות"
את כל הונו לצדקה. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו. חילק הקודש. -רוח

ה בצדקות ִהְרּבָ קיבל על עצמו ייסורים למען הכלל.  הסתיר את מעשיו מעיני כל.
. )2009( ט"ד טבת ה'תשס"כ-נפטר בלאחר פטירתו. רק ובמעשי חסד שהתגלו 

 שנים. ציונו בהרצליה. 78-חי כ
 

 , ר' דוד, ר' משה ילדיו:. מרת דינה אשתו:מרת כיריה.  אמו:ר' ידידיה.  אביו:
הצדיק  -חכם סאסי• :אודותיו ספר ר' דוד סאסי. מרבותיו:ר' מרדכי. 

 מהרצליה.
משוכלל, וחברת  חד מבניו של חכם סאסי עבד בחברה שפיתחה כרטיס תקשורתא

אריקסון משוודיה רכשה את המוצר. מנהלי החברה השוודית האיצו במנהלי החברה 
הישראלית לשגר אליהם מהנדס בכיר, כדי שיפתור בעיה מסויימת בכרטיס התקשורת. 
התפקיד הוטל על בנו של רבינו והוא הגיע לאביו ביום שישי כדי לקבל ברכת פרדה לקראת 

ממנו לגשת לחדר ההדלקה ולקחת משם נייר כסף של הנרות  הטיסה. חכם סאסי ביקש
 שהודלקו לכבוד נשמות הצדיקים.

 

שהבן לא הבין לשם מה, בכל זאת עשה את רצון אביו והניח את נייר הכסף במזוודה. למרות 
שניסו בדרכים שונות בכירים בהגיעו לשוודיה הצטרף לצוות של שישה מהנדסים שוודיים 

 אך ללא -הם עבדו במעבדה במשך שלושה ימיםינה מהכרטיס. לפתור את בעיית הקר

 
 
 
 
 
 
   

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

ת העסקה שנאמדה איבטלו הם  -אם הבעיה לא תיפתר לשביעות רצונםשתוצאות. קרינה גבוהה פרצה מהכרטיס, והשוודים התריעו 
במליוני דולרים. מנהלי החברה בישראל נלחצו מהאיום השוודי, והודיעו לבנו של רבינו שהם קוצבים לו ארכה של חצי יום בלבד למצוא 

 בעצמו פתרון לבעיה.
 

"מה אעשה, לאחר שהם מיצו את כל האפשרויות ההנדסיות, שהיו ברשותם. חייג הבן לאביו וסיפר לו את כל השתלשלות המאורעות. 
. קח את נייר הכסף של הנרות, הנח אותו הנכון?". חכם סאסי השיב: "בני, אתה לא בכיוון למצא פתרון שעות בודדותנתנו לי רק הם 

 בצדו השני של הכרטיס, תכסה את כל האזור והקרינה תעלם!".
 

יית הקרינה. ולכן שאל שוב את אביו מה לעשות. הבן, מהנדס בכיר בזכות עצמו, לא הבין כיצד נייר כסף של נרות יכול לפתור את בע
האב חזר בסבלנות על דבריו. הבן נטל את נייר הכסף והניחו על אחד מרכיבי הכרטיס והקרינה ירדה למינימום. צוות המהנדסים 

י מישראל". "מי שעבדו עימו מחאו לו כפיים סוערות. הם התעניינו לדעת, מה עשה ועם מי שוחח בטלפון. השיב הבן: "דיברתי עם אב
הוא אביך, האם גם הוא מהנדס בכיר?". הבן חייך. "אבי הינו יהודי, שקורא תהלים ומתפלל לבורא העולם". המהנדסים הגויים לא יכלו 

 דיה. וויהודי פשוט היושב בישראל פותר בעיה סבוכה בשלהבין כיצד 

שהרב מברכה לרגל נישואי אחותה. חלף  ,האשה סברה לתומה .'מזל טוב'אמר לה מיד נכנסה אליו, והרב רבינו חת מבאי ביתו של א
. "ברכת ?"מניין יודע הרב על חתונת אחותי" :ושאלה 'תודהאמרה '. היא 'מזל טוב'לחכם סאסי אמר לה כשנכנסה שבוע ימים ושוב 

 . רבינוהמזל טוב מכוונת אלייך ולא לאחותך, אם ירצה ה' בקרוב תזכי לפרי בטן" השיב 
 

החלום היה תמוה בעיניה אבל  על כך שוב.וחוזר  "ראתה האישה בחלומה שחכם סאסי אומר לה "בעוד תשעה ימים כעבור שבוע
 ,להצלחתהל להתפלב הרה ִהְרּבָ שנפקדה בפרי בטן. במהלך חודשי העיבור המשמחת בחלוף תשעה ימים התבשרה בבשורה 

 י ילדה תאומות בריאות.השמינ בחדש ובהיותה

עות במפעל התהלים בלילות שישי, סיפר לרבינו, שאשתו מתלוננת על כאבי בטן חזקים ומבקשת את ברכתו של הודי המשתתף בקביי
 -הצדיק. הושיט רבינו דף חלק ואמר: "תיכנס לחדר ההדלקה ותטבול את הנייר בקערת השמן, שהודלקה לכבוד נשמת רבינו הרמב"ם

בביתך תיצוק עליו שמן נוסף, וזוגתך תמרח מהשמן על האיזור שכואב הרופא הגדול. את הדף הטבול בשמן הקדוש תשמור בשקית. 
 חכם סאסי הצדיק מהרצליה) – (הסיפורים מעובדים מתוך הספרלה". היהודי עשה כהוראת רבינו, ומיד פסקו הכאבים כלא היו. 

י זצ"לָסאסִ ר ֲאׁשֶ ד ָמְסעּוב ָהרַ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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םָׁשַמיִ ת ֶחְׁשּבֹונֹו  

מספר חודשים, בשלב מסוים היא  שנפטרה גם היא לפני 
שקראה באיזשהו מקום על כך שממשלת גרמניה  ,נזכרה

לקבל  1934מאפשרת לכל צאצאי התושבים שסופחו עד שנת 
  .אזרחות גרמנית הם וכל בני משפחתם

 

שהיא החליטה לבסוף לאכסן אותו בין  ,זו הייתה הסיבה
 ,המסמכים שלה, למרות שלא הייתה שום סיבה שבעולם

 גרום לה אי פעם לרצות לקבל אזרחות גרמנית.שת
 

שלוש שנים חלפו מאז, ויום אחד רחל בתה בת התשע החלה 
להרגיש חולשה כללית בכל הגוף. היא נשלחה על ידי 

  .הרופאים לבדיקות מקיפות
 

שרחל סובלת ממחלת כבד  ,בסופן התברר לתדהמתם הרבה
מעט , עורה הפך צהוב והיא לא הייתה מסוגלת כל"ע קשה

 להרים את ידיה מרוב חולשה. 
 

מחשש  ,תוך כדי בידוד מוחלטהרפואה רחל אושפזה בבית 
שמא תידבק בחיידק שיוכל חס ושלום להכריע את גופה 
החלש. עולמה של רבקה כמעט קרס עליה, וכל חייה סבו 

 . הרפואהסביב בית 
 

היא פנתה לטובי המומחים, אך הללו אמרו שאין בישראל אף 
מומחים שאלה דע לטפל במחלה הזאת, היא מומחה היו
עד שלבסוף נודע לה שרק בגרמניה ישנו מרכז בינלאומיים 

 .הנדירהרפואי בעל ידע רב בטיפול במחלה 
 

חודשים ארוכים במשך שעלויות הטיפול והאשפוז התברר 
שהביטוח הרפואי שלה וכמובן , מיליון יורובמרכז הרפואי הם 

 מיות.עלויות האסטרונוהלא מכסה את 
 

אמנם אין מחיר לחיים אבל רבקה הייתה אובדת עצות, 
ואז  מאיפה הם ישיגו סכום כל כך גדול בזמן כה קצר?!

הדרכון של סבתא! לפי החוק הבליח בראשה רעיון מטורף: '
 .'אנחנו יכולים לקבל אזרחות גרמנית!

 

היא רצה במהירות לחדרה והחלה לנבור בין המסמכים 
ה את הדרכון עם הדפים הצהובים הישנים עד שלבסוף מצא

והחותמת האדומה, שבוע לאחר מכן היא ובתה היו כבר על 
 המטוס בדרך לגרמניה. 

 

הם פנו לכל הגורמים שיכלו לזרז את התהליכים, ותוך 
שבוע היו היא וכל ילדיה בעלי אזרחות גרמנית. מה 
שהפחית את עלויות הטיפול ברחל לכמה עשרות אלפי יורו 

 בודדים...
 

שנה, החותמת האדומה עם המילה 'יודן'  שבעיםוכך לאחר 
שכל כך השפילה ילדה יהודייה אחת, הצילה את חייה של 

 ...הנינה שלה –ילדה יהודייה אחרת 
 

' ויש בו כדי ללמדנו 'שלום לעםלהלן סיפור המעובד מתוך 
הסיבה כי כל מה שנעשה הוא מאיתו יתברך ולעיתים 

 כך היה: –תתברר לאחר זמן מה. ומעשה שהיה 
 

כאשר  ,שרהע-יוכבד ברודי הייתה בסך הכול בת חמש
הנאצים פלשו לאוסטריה, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם 

 השנייה. 
 

עד אז חייה זרמו על מי מנוחות, אבל הכול השתנה באותו 
גרמניה סיפחה את אוסטריה והפכה אותה לחלק  -יום 

משטחה, וממילא כל האזרחים נהפכו לתושבים זמניים 
 של גרמניה.

 

ו את כל היהודים היא לא תשכח לעולם את היום שבו אספ
האוסטרים מול רחבת העירייה והללו נעמדו בתור ארוך 

השוטר הנאצי כשדרכוניהם הגרמניים החדשים בידיהם, 
נטל כל דרכון, הביט בשחצנות אל האיש שמולו וחתם 
את המילה 'יודן' באותיות אדומות גדולות על גבי 

 הדרכון.
 

אבא של יוכבד היה כל כך המום מההשפלה, עד שהוא 
 החליט עוד באותו היום שזה הזמן לעלות לארץ ישראל.

 .הם הצליחו להשיג כרטיסים לאנייהרבים לאחר מאמצים 
האחרונה לפני זאת האנייה שהייתה  ,התבררבדיעבד 

 שהבריטים הטילו סגר על חופי הארץ.
 

את זוועות השואה יוכבד לא עברה אבל כל משפחתה 
יומה. זו גם בשואה הא נרצחווחברותיה שנשארו מאחור 

ולכן כאשר  ,הסיבה שהיא לא רצתה שום קשר עם עברה
שכל  ,בסיום המלחמה הודיעה ממשלת גרמניה החדשה

מי שסבל מהכיבוש וארצו סופחה לגרמניה יוכל לקבל 
 אזרחות גרמנית, זה ממש לא עניין את יוכבד. 

 

להיפך, היא נתנה את הדרכון יחד עם כל המסמכים 
תשמור עליהם. חלפו שנים, הישנים לחברתה הטובה ש

יוכבד הקימה משפחה לתפארת, ילדים ונכדים, ולבסוף 
 הלכה לעולמה בשיבה טובה.

 

רבקה לוי הייתה די מופתעת מהחבילה שקיבלה בדואר, 
יוכבד, זו  -זה היה ללא ספק הדרכון של סבתא שלה 

הפעם הראשונה שהיא רואה את תמונתה בתור ילדה 
ה כל השנים קרמו עור קטנה, והסיפורים שהיא שמע

וגידים, החותמת האדומה עם המילה 'יודן' אכן התנוססה 
על עמוד השער של הדרכון ממש כמו התיאורים ששמעה 

 מסבתא שלה כאשר הייתה ילדה קטנה.
 

בהתחלה היא ממש התלבטה מה עליה לעשות עם הדרכון 
שנשלח אליה על ידי צאצאי החברה של סבתא שלה 
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  ""שמותשמות""פרשת פרשת  
  ].טז, א ["אם בן הוא"

                ', כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד'ש, הודי הוא להאמין באמונה שלימהאחד מיסודות האמונה של הי
         , וגם אם נראה לנו לכאורה שהמצב הוא ההיפך מטובה, אתר את הטובה שבכך- וגם אם לפעמים לא רואים על

ככל שהאדם יוכיח את אמונתו בעניין . ובהטהכל ל- שאכן הכל,  לנו עוד כאן בעולם הזה יתברר– אם נהא זכאים
  .ויראו לו שהכל היה לטובה, כך ייטיבו לו מן שמיא, זה

ל שלא זכה להיפקד בזרע של "באחד מחסידיו של רבי חיים מצאנז זצ,  כך סיפר הרב מרא דאתרא,מעשה שהיה
  .הרבי בירך אותו שייפקד בבן זכר. ובא בימי ראש השנה לפני רבו והפציר בו שיברכנו בילדים, קיימא

 פנה –שעשה לאחר הברכה והדבר הראשון , שמח מאוד על דבריו של הרבי, אמונה גדול-שהיה איש, חסיד זה
  .יצחק: השיב, מה השם שניתן לרך הנולד, מששאלו אותו הפקידים. נולד לו בן... והודיע ש, למשרד הפנים הרוסי

  .וכאילו הוא באמת חובק את בנו, שהיה הדבר אצלו כאילו כבר קרה, כל כך היה בטוח החסיד בברכתו של הרבי
', ופניה לא היו לה עוד, 'ל שכשהגיע לפסוק שנאמר בחנה"בריסק זצזה מזכיר לנו את מה שמסופר על מרן הרב מ

.  לאחר שעלי הכהן הבטיח לחנה שבשנה הבאה היא תחבוק בן–? מתי נאמר פסוק זה .התרגש מאוד ופרץ בבכי
וברגע ששמעה , עד ששמעה את ההבטחה יוצאת מפיו של עלי, זו עברה ייסורים רבים במשך תשע עשרה שנה, והנה

האם זכתה כבר לראות הבן במו ? וכל כך למה .ים מעיד עליה הנביא שלא היה ניכר יותר העצב על פניהאת הדבר
. האמינה חנה בכך בכל ליבה עד שהרגישה כמו שהבן כבר מצוי בחיקה, אבל כאשר עלי הכהן הבטיח לה .לא? עיניה

  .לעילוכעין זה קרה גם עם אותו חסיד שסיפרנו , לדרגה כזו של אמונה הגיעה חנה
הברכה לא , אבל. ואשתו של החסיד ההוא נפקדה וילדה. כעבור שנה אכן התקיימה ברכתו של הרבי, והנה

וגם שמחתו , זה-אמונתו של החסיד לא נפגמה בכהוא .נולדה בת, במקום הבן שהבטיח הרבי. התקיימה במלואה
  .למרות שלכאורה הברכה לא התקיימה כפי שהבטיח הרבי, היתה שלימה

וידע שאם , גם הפעם האמין החסיד ברבו. אבל שוב ילדה בת, ואשתו של החסיד נפקדה בשנית, וד שנהעברה ע
ובסך הכל ,  בנות3נולדו לחסיד עוד ,  השנים הבאות3-וכך היה ב .הכל לטובה,  בנות2ובכל זאת נולדו לו , בירכו בבן

  .יצחק: ויקרא לו אביו, ילדה האשה בן, רק בשנה השישית.  בנות5
  .וכל חשקו היה בתורת השם וביראתו, ד גדל לתפארת הוריו ורבותיוהיל
ושאלו מי הוא הילד , הגיעו שני חיילים מלשכת הגיוס של הצבא הרוסי לביתו של החסיד, 12הגיע הילד לגיל , והנה

שעשה החסיד לאחר הבטחת ' הרישום המוקדם'בגלל , כמובן, היה זה .שכן הגיע זמנו לשרת בצבא, ששמו יצחק
  ...18והנה עכשיו הוא הגיע כבר לגיל ,  יצחק–ואף שמו ניתן לו , והודיע שכאילו כבר נולד בן, הרבי

התפלאו השוטרים לנוכח .  שנים12שהגיע בקושי לגיל , הנמוך והרזה, בני הבית והשכנים הצביעו על הילד הרך
והיו בטוחים , אה כל כך נמוך ורזהוהנה הוא נר,  שנים18כיוון שלפי הרישומים שבידיהם היה יצחק בן , המראה

  .להראותו למפקדיהם, ובכל זאת לקחוהו עמהם ללשכת הגיוס. שהוא אינו כשיר לשרת בצבא הרוסי
והעניקו לו שטר שחרור מלא , פסקו את פסקם שהוא אינו כשיר לשירות צבאי, בראותם את הנער, גם המפקדים

  .עד שצמח לאחד מגדולי הדור, עהובשל כך ישב הילד יצחק ולמד ללא כל הפר, מן הצבא
  .בה פתחנו את הקטע הנוכחי, הנה לנו ראיה שאין טובה הימנה להתגשמותה של האמונה

             ; לא חייב היהודי לראות את ההבטחות שניתנו לו מתגשמות במלואן, כדי להיות שרוי בשמחה ובתקווה
והוא נאזר בביטחון ובאמונה שהכל , לא היו לו עודפניו של היהודי החסיד , זכר- מהרגע שהרבי הבטיח לו בן

  .לא נפגמת אמונתו במאומה, וגם אם לכאורה הוא רואה שאין הדברים כן, יתקיים
נרמזה המילה ', בראשית ברא אלקים'כדאי להזכיר כאן את דברי החפץ חיים שאמר שבסופי התיבות של המלים 

, מן הסוף אל ההתחלה, הזו בסופי התיבות' אמת'ז לנו את הדוע הוצרכה התורה לרמומ, ושאל החפץ חיים. 'אמת'
  ?ולא בראשי התיבות

ולפעמים אף נראים , וישירה, ה לא נראית תמיד בצורה מיידית"האמת של הקב. שאכן כך הם פני הדברים, ומתרץ
כדי להיווכח יבין ש,  גדולי הדורות–ובעבדיו , רק יהודי שיש לו אמונה שלימה בבוראו .הדברים כהפוכים לגמרי

  .)ברכי נפשי (יש להמתין בסבלנות לישועת השם שתבוא לבסוף כהרף עין, בהתגשמות הדברים במלואם
  ].ט, ב[" ואני אתן את שכרך"

שיש בו כדי ללמדנו פרק ,  על אחד הבחורים בישיבתומעשה מופלאמשגיח מפורסם באחת הישיבות סיפר לנו 
וביום האחרון ', זמן'חוזרים על כל המסכת שנלמדה במשך ה' זמן' סוף בישיבה ההיא נהוג שבכל .בעמידה בנסיונות

  .מה שכמובן מגביר אצל הבחורים את החשק ואת המרץ ללמוד, נערכת בחינה
, כיון שהוא בעל מוח מהיר. אחד הבחורים המובחרים ביותר בישיבה חיפש חברותא טובה כדי לחזור על המסכת

הרי שהחיפוש שלו אחר חברותא התמקד בעיקר בכך שגם , ימים ספוריםשרותו לחזור על כל המסכת בפוהיה בא
  .והדבר יגרום לו לעוגמת נפש רבה, לא יצליח לסיים את המסכת, אחרת. החבר יצליח ללמוד מהר כמותו

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גהגאוןרבנו ונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



הבחור הראשון . תוך שהוא מעיד שמדובר בבעל מוח מהיר מאוד, בינו ובין בחור נוסף' תיווך'אחד מבני הישיבה 
הראשון ראה שלא ' סדר'כבר ב, והנה .וקבע ללמוד עם החבר שהציע, וסמך עליו,  המתווך ואת אמינותוהכיר את

, והוא מעכב אותו על כל צעד ושעל, ממש לא מתחיל ללמוד מהר, החבר שהוצע לו ללימוד... מיניה ולא מקצתיה
  ... ונתקעהוא נתקע ונתקע, עד סוף המסכת, ובמקום להתקדם וללמוד במהירות דף אחרי דף

וחלק מהם , ותיאר כיצד ראה את חבריו מתקדמים מהר, סיפר הבחור למשגיח, הדבר הזה הרגיז אותי עד למאוד
  ...והוא עוד לא הגיע לשליש המסכת בחזרה הראשונה, ומתחילים בחזרה שניה, כבר סיימו את המסכת

והבין שמן השמים מעמידים אותו , נודע גם כבן עליה בכל מהותוהוא . הבחור הראשון לא היה רק בעל מוח מהיר
ולא לפגוע , כמו לעמוד בנסיון, והדבר המתבקש ממנו עתה הוא לא כל כך לסיים את המסכת, בניסיון קשה

               ,  שזו היא טובתוקאין ספ, קשה ככל שיהיה, ת העמיד אותו בניסיון זה"הוא הבין שאם השי .בחברותא
  .הצליח גם לפתור את התעלומה מדוע העמידוהו בנסיון שכזה' מוחו המהירב'ו

ת מנסה אותו עם "וכיון שכך עלה במחשבתו שהשי, היה בתקופת השידוכים שלו, סיפר לנו המשגיח, בחור זה
יהא בכוחו , כדי שאם יקרה לו כדבר הזה עם אשתו לעתיד, גברות על המידותתכדי ללמדו פרק בה, החברותא
  .ר על כך גם בתוך ביתולהתגב

  .דבבואה ממה שיכול להתרחש בבית-אבל אחרי הכל הוא רק בבואה, אמנם גם הנסיון הנוכחי קשה הוא עד מאוד
                , מן השמים רוצים להציב בפניי בזעיר אנפין את המצב בו אני עלול להתקל בביתי, אמר הבחור, ואם כן

כשמדובר בסך , ואם לא אתגבר על עצמי עתה, שאינן מתאימות לי כלל ועיקרדהיינו שלאשתי תהיינה תכונות נפש 
  .אני עלול להגיע למצב הרבה יותר חמור בתוך ביתי, בישיבה' חזרה' של םהכל בשבועיי

הוא הבין בשכלו שלעולם אי אפשר לדעת איזה קשיים , ולא הקים את ביתו, למרות שהבחור היה עדיין בחור
       , מחינוך אחר, מאווירה אחרת, מעיר אחרת, המגיעה ממשפחה אחרת, שתו העתידיתעם א, ימתינו לו בבית

צריך הוא לחנך , ולכן עוד בטרם ניגש האדם לבנות את ביתו, ומי יודע עם אלו תכונות היא תבוא לבנות את ביתה
  .על פי מידתו ותכונותיו, את עצמו לסבול כל אחד ואחד

. והנסיון הקשה והמר הפך להיות לדבר קל מאין כמוהו, יותר קלההפכה המשימה להרבה , משהגיע למסקנה זו
וכבר לא היה אכפת לו שהחברים האחרים סיימו את , האזין לכל דבריו, הוא התנהג בסבלנות עם החברותא שלו

  .הוא ממלא את תפקידו שניתן לו מן שמיא. וחוזרים עליה בשנית, המסכת
           .שיניו כדי לא להגיב בכעס-עצר את עצמו בעור', התפוצץ'עט ווהוא כמ, גם כאשר החברותא התעכב יותר מדי

  .וחזר להקשיב לחברותא בנינוחות, שאף מלוא ריאותיו אוויר, הוא יצא החוצה לדקה שתיים
         , עליו להמשיך וללמוד במרץ רב, ידע שלמרות שהוא נוהג בסבלנות, כיון שמדובר בבן עליה אמיתי, מאידך

ולא לגמור את , אם כן אני יכול כבר לשקוע בתרדמה, צה שאקשיב לחבר בסבלנותה רו"אם הקב'ולא לומר לעצמו 
  .עליו להתאמץ ולסיים את המסכת, אלא בד בבד עם ההאזנה לשני! גם זה אסור לו לעשות... 'החזרה

השקיע מאמצים גדולים וסיים את המסכת לא פעם אחת , ההוא' זמן'שלאחר ה' בין הזמנים'ב. וכך באמת עשה
  .מיים וחציאלא פע

ובעיקרון הזה שהנסיון הוא , ת"אם לא היתה לי אמונה בהשי'שהבחור התבטא בפניו ואמר ש, המשגיח סיפר לנו
 מדוע הביא עליי וכועס, והייתי צועק עליו בגרון ניחר, הייתי בא בטענות אל הבחור שתיווך בינינו, אך ורק לטובתי
            , ת הוא זה שתיווך בינינו"אלא השי, שלא הוא הביא את הצרה, יביאבל משהבנתי ונתון אל ל ...את הצרה הזו

  !'היה לי קל מאוד לסבול את הענין
  .ת שילם לו על כך בכפלי כפליים"השי... הנסיון הקשה שעמד בו לא עבר בשתיקה

 ,ובתוך זמן קצר ראה את עיניו הצופיות של הבורא עולם, התארס הבחור בשעה טובה, ההוא' זמן'מיד לאחר ה
  .על מנת לסייע לו בתוך ביתו פנימה, שהביאו לידי הנסיון ההוא

            , לא רק בגדיו וחפציו מסודרים. ניחון גם בטבע מסודר מאוד, לבד מכל מעלותיו, מספר המשגיח, הבחור הזה
  .הכל פועל אצלו בסדר מדויק, אלא גם מחשבותיו וכל התנהלותו

            , סדר-כל כולה אי... ובאמת הפוך', הפוך על הפוך'ב של היתה במצ, לאותו בחור, ת יעד לו"האשה שהשי, והנה
              . עד שמי שנכנס לביתה היה בטוח שעקרת הבית אינה יודעת כלל סדר מה הוא, אחד גדול' בלאגן'כל כולה 

ידע שעליו , בעניינים אלה' מנוסה'כיון שהיה כבר  .ואת התכונה השלילית הזו ראה הבחור מיד לאחר החתונה
           , בצעדים מחוכמים' להחזיר את הסדר על כנו'אלא לנסות , לא להעיר לאשתו מאומהו, להתגבר על עצמו

  .וכך עשה. כי אז הוא עלול לאבד את הכל, לא להיחפז, לאט- לאט, וללכת בענין זה צעד אחרי צעד
. ולהביאה למצב שבו הסדר בבית יישמר על הצד הטוב ביותר, את אשתו' לסדר'ה בידו עד שבתוך תקופה קצרה על

  .והרי ידוע ששמירת הסדר בבית נועדה כדי לעבוד את השם בתבונה ובדעת
אין לי ספק שלא הייתי מצליח לעמוד בסיון , ה לא היה מעמידני בנסיון הקודם עם החברותא בישיבה"אם הקב'

  .אמר הבחור האברך', היותר קשה שהיה מזומן לי עם אשתי
מעמיד את כולנו ' וה, ן קשה מתחיל בדרך כלל מנסיון קלכל נסיו! ומי לא יודע שכך מתנהלים להם כל החיים

על מנת לאזרנו חיל ולתת בידינו את הכוחות ואת הכלים לעמוד בנסיונות הכבדים שעוד נכונו ' נסיונות הקטנים'ב
נוכל לעמוד גם ', מסילתו הישרה'ל ב"כדברי הרמח, וננצח המלחמה מכל הצדדים, חיל-ואם נהיה לבני .לנו

         . ולכן קשה לנו מאוד לעמוד בו, כל הבעיה היא שאין אנו מכירים בעובדה שמדובר בנסיון .שיםבנסיונות הק
      , העומד בפניי עתה' אובייקט'והחברותא שלמד לאט הוא ה,  ברגע שהכרתי בכך שזה נסיון–? איך אמר הבחור 

וגם בנה , מר את המסכתגם ג; זכה בסעיתא דשמיא עצומה, וכיון שעמד בו. היה לי הרבה יותר קל לעמוד בנסיון
   ...את ביתו על אדני השלום והשלווה

  ).ברכי נפשי! (גם בדור יתום שכזה, ה בעולמו"איזה בנים אהובים יש להקב, אה
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"אני זנ מנחם בן פ" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



58



0527113332

15325382688
jhopko@gmail.com

5

12345



              
    

שמות •  167  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

יאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא וו
  )(א, טז והמתן אתו ואם בת הוא וחיה

" היא"והמתן אותו ואם בת  "הוא"ויש להבין מה הלשון אם בן 
ואם בן והמתן אותו ואם  ,ואמאי לא כתבה התורה באופן רגיל ,וחיה

  ".והיא" "הוא"ולשם מה ההוספה של  .בת וחיה
ויאמר בילדכן את העבריות וגו'  :וי"ל עפ"י מה דאיתא בסוטה י"א

א"ר חנינא סימן גדול מסר להן בן פניו למטה בת פניה  ,מאי אבנים
הרי כל אחד  ,וקשה לשם מה צריכים לתת סימנים לבן ולבת .למעלה

וביאר שם  ,יכול לראות בעצמו שהבן הוא בן והבת היא בת
דפרעה ציוה שהמילדות יהרגו את  ,המהרש"א בחידושי אגדות

שאפילו  הזכרים בסתר על האבנים בהיותם עדיין עוברים כדי
ופרעה רצה שדוקא המילדות  ,היולדות עצמן לא ירגישו בדבר

שבן נח נהרג על  :ז"כיון דאיתא בסנהדרין נ ,העבריות יעשו את זה
 ,וזה הדבר היחיד בו בני נח דינם חמור מישראל ,העוברין ולא ישראל

לכן נתן להם  ,וכדי שידעו מה הם העוברים האם זכרים או נקבות
שפרעה ציוה על המילדות להרוג את  ,איפואיוצא , פרעה סימן

הזכרים לפני הלידה וכיון שזה עדיין לפני הלידה הרי שאין לעובר 
עדיין שם בן כי הוא רק עובר וכן בת היא עדיין לא בת כי היא עדיין 

הכוונה אני  ,הוא ,זה מה שאמר פרעה אם בן הואדוא"כ י"ל  ,עובר
הוא  ,אז אם ההוא ,ק עוברכעת מדבר על אחד שעדיין אינו בן אלא ר

גדול מסר  ןמ' שסימוזה סמך גדול לדברי הג ,אז והמיתן אותו ,בן
דהיינו אותו עובר  ,הוא ואם ןכי פרעה דיבר על מצב של עוברי ן,לה

דעובר  ,הוא כן ",הוא"בן אז והמיתן אותו ואף שאינו בן עדיין אבל 
וכן נקבה אע"פ שאינה בת אבל  .הוא כן "הוא"אע"פ שאינו בן אבל 

הגאון רבי צבי רוטברג ( .היא כן ולכן כתוב הלשון הוא והיא ",היא"

שהביא  )תמורה סימן ה' בסוף אות ב'(בל ראה בקהילות יעקב א )שליט"א
דהיש"ש ביבמות ספ"ט כתב דעובר שפיר נקרא בן מדכתיב ויתרוצצו 

  א בויקרא דאורייתא), הובהגאון רבי צבי יברוב שליט"א( .הבנים בקרבה
חמול עליו ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ות

  (ב, ו) ותאמר מילדי העברים זה
תמה המהר"ש מבעלז זצ"ל: איך יתכן שלבת פרעה נתעוררה מידת 
הרחמנות כשראתה ילד בוכה? הרי בכל יום ראתה אלפי רציחות של 

תינוק  -תינוקות ושמעה אלפי בכיות, ואיך כששמעה קולו של משה 
נתעורר אצלה מידת הרחמנות? ומתרץ: כיוון שראתה את  - בוכה 

משה הצדיק, מיד השפיע עליה וזכתה למידות טובות, ולכן אף שעד 
עכשיו ראתה אלפי רציחות ושמעה בכיות רבות, מ"מ כיון שהסתכלה 

נהפכה לטובה. גויה שראתה פעם אחת, בראייה בעלמא  - על משה 
עלינו ללמוד עד כמה ראיית  כמה זה השפיע עליה!. –צדיק קטן 

צדיק יכולה להשפיע עלינו לטובה. וכן כתב ה"תפארת שלמה" עה"פ 
הנ"ל: להורות גודל מעלת הצדיק, שכל הניגש לראות פניו, נמשך על 

  הרב צולק)(  האדם יראת שמיים.

  (ד, יד) וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו
 ציאם ממצרים. אהרןמשה רבינו נשלח לגאול את כלל ישראל ולהו

 אחיו היה גדול ממנו בשלוש שנים, והוא לא נבחר לגאול את ישראל
  ממצרים. משה רבינו מבקש מהקב"ה "שלח נא ביד תשלח", והקב"ה

 י ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנהמבשרו: "הלא אהרן אחיך הלו
  : )יל"ש רמז קמ"א(אתך וראך ושמח בלבו". אמרו חז"ל לקר הוא יצא

  
אהרן יודע שהקב"ה כותב עליו 'וגם הנה הוא יוצא  "אילו היה

  בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו". -בלבו'  לקראתך וראך ושמח
 עמד מרן הגרא"מ שך זיע"א בהיכלה של ישיבת פוניבז' ושאל מה

 ייתן לאהרן הכהן ומהששואל כל מי שמתבונן בדברים אלו: מה 
לו, שהתורה מעידה עליו "וראך ושמח בלבו", וכי לא הכיר את  יוסיף

וכי לא עשה את מעשיו בתכלית השלמות לפי דרגתו?  עצמו דיו?
  מלכתחילה בתופים ובמחולות? מדוע לא יצא

, )"האהרן הכהן חשד בעצמו"( "האהרן הכהן האט זיך חושד גיווען"
שומעיו. "אהרן הכהן  לו וזעזע את לבותמרן הגרא"מ שך בקו הרעים

מעשיו,  ובמחולות, משום שהיה תדיר בודק את לא יצא בתופים
אם שלמים הם. כשיצא לקראת  מפשפש וממשמש פעם אחר פעם

בכל זאת חשד בעצמו  רבינו, אף שלא היתה שום קנאה בליבו, משה
בתופים  בו סרך של קנאה, ולכן לא יכול לצאת שמא בכל זאת יש

להיות  חולות לקראתו, משום שכל מעשה שהאדם עושה צריךובמ
 אמיתי. מכיון שלא היה בטוח במאת האחוזים שאין בו סרך של
קנאה, לא היה יכול לעשות מעשה שאינו תואם את פנימיותו. משום 

רק אם היה יודע שהקב"ה כותב עליו 'וראך ושמח בלבו', כלומר  כך,
קנאה, היה יוצא לקראתו נקי בתכלית הנקיון מכל סרך של  שהוא
  .ובמחולות" בתופים
 זצ"ל מרן הגרי"ש אלישיבגו את מאמר חז"ל הזה בפני רבינו כשהצי
בפשטות: "ברור שאהרן השאלה שנשאלת מאליה, הגיב מיד  ואת

עצמו היטב וידע שאין בלבו שום סרך של קנאה, ברור גם  הכהן הכיר
היה יוצא לקראת משה רבינו בתופים ובמחולות, אלא  שהוא מצידו

נבע ממקור אחר לגמרי. ידע אהרן הכהן את  שחששו של אהרן
הכיר היטב את מדרגת עצמו וידע בדיוק  גדלותו של משה רבינו,

אף מהי דרגתו שלו לעומת דרגת  הוא עומד. הוא ידעבאיזו דרגה 
הכהן מה אומרת ה'תורה'  משה רבינו אחיו, אלא שלא ידע אהרן

מאחיו בשנים יש  בעניין זה. ידע אהרן שיש 'הלכה', שלאח הגדול
במדרגות. אלא  עדיפות כלפי אחיו הצעיר, גם אם הצעיר גדול ממנו

הנהגה של  - מחולותשהוא לא יכול היה לצאת לקראתו בתופים וב
לנהוג  בעוד שייתכן כי על פי 'דין' אין -הכנעה כלפי אחיו הצעיר 

"אולם לאחר שהקב"ה בעצמו כותב בתורה 'וראך ושמח  כך".
התורה בעצמה פוסקת את הדין שבעניין זה, אין שום  בליבו', כלומר
גדול כלפי אח קטן, ולכן היה יוצא לקראתו בתופים  עדיפות של אח

  (לקראת שבת מלכתא)   .ת"ובמחולו

  (ד, כה) ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה
הוקשה על רב הסובר שאשה פסולה למול, מהא (ע"ז כ"ז.) בגמ' 

דכתיב: "ותקח צפרה צור ותכרות את ערלת בנה", ומתרצת הגמ' 
שצפורה אמרה לאיש אחר שיקח צור למול, והוא מל. ותמה ה"חתם 

שמל את אליעזר, והלא גם גוי פסול מי הוא האחר ), (תורת משהסופר" 
מיישב, שבנה גרשום  )טעמא דקרא(יים קניבסקי שליט"א למול. ורבי ח

הוא מל את אחיו אליעזר, רמז קסח),  י(ילקוט שמעונשהיה אז בן ג' שנים 
דהרי לא היה ישראל אחר במלון, דכל בנ"י היו במצרים. והוסיף עוד 

י מכאן למד הרמב"ם (בריש פ"ב מהלכות ב"טעמא דקרא": "ואול
  (אוצר פלאות התורה).מילה) שקטן כשר למול, שלא נודע מקורו" 

  
                                    

  ?המשיחין אברהם אבינו, משה רבינו, ומה המשותף ב
  בבראשית מט ב, מדובר על יעקב, פעם בשם יעקב ופעם בשם ישראל.תשובה לחידה הקודמת: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  "דהוהאלקים מן העבויזעקו ותעל שועתם אל ""

  כוח התפילה
 ובידיהם סכינים שלופות. חירבים התקרבו אל חייל יהודי בשם צע היה זה לפני שנים רבות. שעת לילה מאוחרת בצומת פולג, חמישה

 מרוב פחד רץ לכביש, עלה על טרמפ למותם. מיד לאחר האירוע, ולמרבה הנס, הצליח לפגוע בארבעה מהם פגיעות מדויקות שהביאו
  ונעלם אף הוא. מן המקום. בינתים הערבי החמישי שנותר בחיים אסף את הסכינים וברח

 שהוא היה המותקף נפלו על אוזנים ערלות. ׳היכן הסכינים?!׳ שאלו כוחות המשטרה שהגיעו למקום תפסו את החייל היורה. כל טענותיו
היה  אנשים בהצלחה מדהימה כזו, בוודאי אינך חייל תמים אלא שהדבר מצליח לפגוע ולהרוג ארבעההחוקרים, ׳איך יתכן שאדם מותקף 

אליו  בבית הסוהר ביקש להטיב את תנאי מאסרו, אך סורב שוב ושוב. היחס מתוכנן׳. הוא נשפט וקיבל עונש חמור, ארבעה מאסרי עולם!
הציל  הסוהר. אף שהוא לא היה דתי היו לו שאלות על בורא עולם. ׳אלוקים יתהיה כאל רוצח מסוכן. לבסוף השיח על מר גורלו בפני רב ב

 שאלו הרב: ׳מהיכן אתה יודע שאלוקים הציל אותך׳. השיב: ׳באותו רגע אותי ממוות, אז למה הוא השליך אותי בכלא למשך שארית חיי׳.
 שיציל אותי׳. המשיך הרב ושאלו: ׳ומאיפה ידעת לבקשמאלוקים  בו התקרבו אלי אותם רוצחים אכזריים ועמדתי בפני המוות, ביקשתי

 , אלוקים עוזר גם למי שלא מכירחיבדברי סבי שהיה רגיל לומר לי: ״צ מאלוקים, הרי אינך נראה דתי?!׳ השיב החייל: ׳באותו רגע נזכרתי
השחר״, סיפר לו את שארע,  ילתהרה״ג ז״ב שעמד במקום ושמע את הדברים, נכנס אל מרן בעל ״אי אותו!״ היתה זו תשובה מפתיעה!

שיעזור לו? שיתפלל  לייב: ׳הוא ראה שאלוקים עזר לו, למה הוא לא מבקש שוב מאלוקים ואת טענותיו של אותו חייל. אמר רבי אהרן
ל פה הוא הרוצחים, היה לו רובה ביד, אב אמר ידידי: ׳מה יש להתפלל פה, מילא אז הוא התפלל כדי להנצל מן עוד, למה הוא לא מתפלל?׳
התפלל והצליח להרוג את  יודע לירות?! ובכל זאת הואלא רבי אהרן לייב החל לצחוק: ׳וכי הוא  מאסרי עולם?!׳ כבר נשפט, ונידון לארבעה

של רבי אהרן  המשיך ידידי וסיפר: ׳בביקורי הבא בבית הכלא סיפרתי לצחי את דבריו אותו!׳ תוקפיו, שיצעק, שיבקש שוב מה׳ שיציל
  הלב׳. ודדתי אותו ואמרתי לו ׳תתפלל לה׳, תתפלל מכללייב, ע

שאלתיו בתדהמה: ׳צחי, מה אתה עושה פה, ברחת מבית הסוהר,  לאחר זמן הלכתי ברחובה של עיר והנה לפתע למולי נקרה אותו חייל.
את הערבי החמישי, לתפילתי ויצאתי לחופשי. השב״כ תפסו  קיבלת ארבעה מאסרי עולם?!׳ תשובתו היתה מפתיעה: ׳ה׳ שמע הרי

הסכינים עמו לכפר. שם הם מצאו את הסכינים. מיד  חקירתו סיפר את שארע, הוא הודה שהם באו לרצוח והוא שלקח את במהלך
  )נר לשולחן שבת(שבתי בכלא ארבעה חודשים בלבד׳. למעשה י שיחררו אותי.

  
  

 ?האם מותר להניח בצל במיטה כדי להקל על הצינון
לחתוך  ואינם בגדר רפואה ממש, כגון : בימי החורף רבים הסובלים מצינון, וישנן דברים שאנשים רגילים לעשות כדי להקל על הצינוןשאלה

אדי הבצל, וזה מיקל על תופעות הלוואי של הצינון. ויש לעיין האם  סובל מצינון, כדי שינשום בעת שישן אתבצל ולהניח אותו במיטה עם ה
פ דרכי הרפואה [תרופת סבתא], הוא בכלל גזירת שחיקת סממנים. ב. האם "א. האם דבר שאינו ע מותר לעשות כן בשבת, וזה מכמה צדדים:

סיבה להתיר  זירת שחיקת סממנים. ג. האם העובדה שבצל הוא מאכל בריאים הואשנעשית בדרך הרחה בלבד יש בה משום ג רפואה
  להשתמש בו גם בדרך הרחה, שזה אין דרך בריאים לעשות.

שבת בודאי  ומכל מקום אם הניח את הבצל במיטה מערב יפה וראוי לעיין בה. א אמר שזו שאלה"און הגדול רבי חיים קניבסקי שליטהגתשובה: 
גם בשבת עצמה. וכן  א נטה להקל בדבר ולהניח את הבצל"הגדול רבי נסים קרליץ שליט אין חשש בדבר ומותר ללכת לישון שם. ואילו הגאון

ופר, רבי שמואל אליעזר חיים ס מרדכי גרוס, רבי נפתלי נוסבוים, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי יעקב הסכימו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי
גם להשתמש בו להרחה. ומותר לאוכלו, מותר  מ שטרן טעמם מכיון שהבצל הוא מאכל בריאים"נוסבוים והגרי נ"א. וביארו הגר"שטרן שליט
 לימון ודבש למי שכואב לו הגרון, או לאכול פירות הדר למי שחסר תות כוס תה עםשטרן דכשם שלא יעלה על הדעת לאסור לש מ"והוסיף הגרי

ג רבי "והרה שעושה כן לרפואה, והכי נמי בנידון דידן יש להתיר להניח הבצל. והטעם משום שהוא מאכל בריאים ואין הדבר ניכר ,Cלו ויטמין 
ליחות, האם מותר להריח וויקס.  מי שנצטנן ונסתם חוטמו עםג]: "ה סימן שצ [חלקנשמת שבת  כ בספר"א הראה לי מש"זאב זעלפריינד שליטמאיר 

ע סעיף נה דאין "פתילה לפי הטבעת, שכתב השו כ. וביאור המחלוקת, דהמקילין מדמים דין זה להכנסת"שמיקל, ע תשובה: יש להחמיר, ויש מי
 רפואה אלא גורמת לפתיחת הנקב, וכך הריח החריף גורם לפתיחת ש. והטעם, דאין הפתילה עושה"ר נימין, ערפואה רק שלא ישי לחוש משום

שחיקת  ר [חוקן] בשבת משום גזירת"שאסור לעשות קריסטיה] "[סקנשם  א"וסרים מדמים דין זה להא דכתב המגהחוטם מצואת האף. והא
ז בודאי אין "ולפ המרפאים, 'ממנים וכדור במים בלבד, רק אם מערבים בו ס"קריסטי א לא אסר לעשות"ממנים. ואמנם הדעת תורה כתב שהמגס

כ "עשיית רפואה בשבת. וכ ת פדה אברהם שריחא לאו מילתא היא לענין איסור"כתב בשם שו מניעה להריח הוויקס בשבת. ובספר כף החיים
בשם ל] "[סימן שכח סקהבאר היטב  א הביא ראיה לאסור מהא דכתב"ואילו הגאון רבי שמאי גרוס שליט. להקלא סימן לג] "[חת באר משה "בשו
שינשוף אותו בשביל הנזילה, כיון שרוב העולם  פ"בשבת, אע[טבק] ן "יש להתיר לנשוף בחוטמו עשב הטיטוומכאן  ל:"ות קטנות וזת הלכ"שו

ו בנחיריו, אף על פי שעושה "כן להתיר לשאוף טאבק ת מים רבים כתב גם": ועיין בשול]"[סקכ. וכן כתב בשערי תשובה "ע נושפין אותו בחול,
 משום תענוג או משום ריחא, ולא מוכחא מלתא דעביד לרפואה, במיחוש הראש, כיון שנתפשט שאיפת הטאביק הגדולים וקטנים כן לפי שעלול

 (וישמע משה עיי"ש עוד באריכות)  צל שאין דרך להריחו שלא לרפואה אסור.ב כ. ומשמע דוקא בטבק שדרך להריח בו בחול שלא לרפואה, אבל"ע
                            

  מי אני?אני עולה למעלה, כאשר הגשם יורד למטה.                        
  נ״י מטה יצחקשם הזוכה:     .קוטג' השבועית: תשובה לחידה    

  

        משפחת הרשוביץ להולדת הבת         גרינבוים להולדת הבתמשפחת         שפיר להכנס הבן לעול תורה ומצוות    ת משפח   :מרכז העיר

  משפחת פקטר לאירוסי הבן           משפחת פולסקי לאירוסי הבת: גני הדר 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
עמו שלחו,רופאים בעצת לשאול לגרמניה מחלתו עקב סלנטר ישראל רבי בצאת
ישראל ר׳ נהפך והנה. השמש מעט חלה בדרך. ולשמשו בדרכו ללוותו שמש

חרד יהודי, השמש. צרכיו בכל אותו ושירת השקהו, האכילהו, בו טיפל. שמשו...ל
ישראל וקדוש שגאון מאד הצטער, זה מופרז לטיפול כלל זקוק היה שלא, ותמים
ישראל ר׳ לפני והתחנן, בתפקידו בכךמעילה ראה הוא, ועוד זאת. אותו משמש
אינו הזה השימוש כל שכאילו, לו והסביר שלו על עמד ישראל ר׳, ברם.מכך לחדול
בגלל לא אם יודע ומי, ממנו נסתרים העליונה ההשגחה ״דרכי. עצמו לתועלת אלא

אבל, בדרך שתחלה עליך גזרה ההשגחה. מחלתי ענין כל השתלשל, זה שירותי
, דואגים לי שיש, תחילה אני שאחלה יתברך ה׳ סיבב, לך שידאג מי שאין בהיות
לך לסייע אני אוכל זו שבהזדמנות כדי, בדרכי אותי ללוות אותך שכרו והם

גם ותוסר, הראשונה הסיבה תתבטל, אתה שתבריא שאחר מאד ויתכן. במחלתך
 ),המוסר תנועת(...ישראל ר׳ הפטיר, ממני״ המחלה

 
-זיע״א אבוחצירא ישראל שרבי לאחר, הראשונים החורף מימי שבאחד מסופר
. בפיו מרה ובשורה מחסידיו אחד לחדרו נכנס, בירושלים התיישב - סאלי״ ה״בבא
מחושים וסובל בביתו שוכב והוא, דרכים בתאונת נפגע, שלוש יוסף רבי הטוב ידידך
אותו ואירח, שנים עשרות מלפני ידידו שהיה, שלוש יוסף רבי. גופו חלקי בכל

בכל נמרץ ופעיל גדול חכם תלמיד היה,הקודש בארץ לראשונה כשביקר בביתו
את לסגור מיהר הידיעה את ישראל רבי כשקיבל.ירושלים הקודש בעיר הדת עניני
כשהגיע.חולים״ ״ביקור מצות לקיים משמשו עם ויצא, בגלימתו התעטף, ספריו
של ״רבונו:אמר וכך, לרפואתו מתפלל והחל, בבכי פרץ, יוסף רבי של חוליו למיטת
. ירושלים הקודש הציבורבעיר בעול הנושא הוא יוסף שרבי, לפניך וידוע גלוי, עולם
יגמול ומי וכלה חתן יקדש מי, הילודים את ימול מי, למיטתו רתוק כשהוא עתה
בחדרי יושב אני, עלי מוטל הציבור עול אין, עבדך אני. המתים ועם החיים עם חסד

, יכאב גופי וכל חולה אהיה אם גם, בתורה לעסוק להמשיך אני יכול, בתורה ועוסק
, ה׳ אנא. כואב גופו כשכל, שלו הקודש לעבודת לצאת יוכל לא, יוסף רבי אבל
ויצא, טובים לחיים הוא ויקום, אלי יעבור מכאובו וכל, יוסף רבי לבין ביני נא החלף

שעה שה׳ עד, בצערו והצטער, מיטתו ליד שהה, ארוכה שעה.לעבודתו״
יצא לילה באותו ועוד, בכאביו הקלה להרגיש יוסף רבי החל ערב לעת....לתפילתו

שמחה נתמלא ישראל רבי.הטוב כמנהגו וכלה חתן ולשמח וקידושין חופה לערוך
מהירה רפואה ששלח על לה׳ בהודאות פיו ומילא, בטוב חש יוסף שרבי כשנתבשר

  )הרבים זיכוי(...הטוב לידידו
 

אנשים טוענים כאשר:  מובא ל"זצ יגן ניסים ביר של מאימרותיו" אור נתיבי" בספר
אותם הסובבים של התנהגותם וכי, סביבתית מהשפעה חוששים אינם הם כי, באזני
, עברו בימים:הבא הסיפור את להם מספר אני, זה כהוא עליהם משפיעה אינה
עושים הדיירים היו ובתוכו בחצר בור חופרים היו, מתוקנת ביוב מערכת היתה בטרם
מלאכה, הבור את לפנות צורך היה, חדשים לכמה אחת, לפעם מפעם. צרכיהם את

בכל שנדפה הצנחה את לשער נקל. כלל בדרך, ערבים פועלים מבצעים היו אותה
במלאכה עסקו בו ברחוב לעבור היה ניתן שלא כמעט... זו פעולה בעת האזור
מאה'ב הביוב מבורות אחד את לפנות צורך היה, הימים באחד, והנה.זו מטנפת
במהירות ועברו, אפם את אטמו, נחיריהם את סתמו הסביבה תושבי'. שערים

שלא מי היה, מהריח כלל הוטרד שלא מי היה אולם. התברואתי המפגע בסביבת
מי.ממש הביוב בור בתוך ולאכול בנחת לשבת מסוגל היה ואפילו, נחיריו את סתם
את סתמו לא הם ומדוע... הבור בפינוי היתה מלאכתם אשר ערבים אותם? הוא
הוא וכך!!רושם כל עליהם עשה לא הוא כן ועל לריח התרגלו שהם משום? אפם
אינם, והלכלוך הפריצות, שברחוב הזוהמה כי שטוען מי... בעניננו גם הדבר

מאחר, להיות יכול לכך היחיד ההסבר הרי – רושם בו מותירים ואינם לו מפריעים
לגאוה מקור זה אין... רושם עוד עליו עושה שאינו עד בנפשו הוטמע כבר שהלכלוך

  !!ממנה גדולה שאין בושה, להיפך אלא
 
לאדם שכשיש ל"זצ ממיר ירוחם רבי צ"הגה בשם אומר היה ל"זצ דסלר אליהו ביר

שמשחדות נגיעות לו שיש בגלל, אותה ולפתור לאמת להגיע בעצמו לו שקשה בעיה
את שישאל עדיף, גדול אדם עם להתייעץ זמן באותו אפשרות לו ואין ,מבטו את

 . נגיעות אין לאחר כי, לעצמו לבד יפסוק ולא ברחוב לסנדלר אפילו שאלתו
 )הזיכרון פרס(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָמה ָהָבה ן לוֹ  ִנְתַחּכְ ה ּפֶ י ְוָהָיה ִיְרּבֶ ם ְונֹוַסף ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה ּכִ  ׂשְֹנֵאינוּ ַעל הוּא ּגַ

נוּ ְוִנְלַחם  עםהתיעץ שפרעה) ט, א רבה שמות( חז״ל אמרו:ָהָאֶרץ ִמן ְוָעָלה ּבָ
, ישראל עם את חלילה לכלות לפרעה יעץ בלעם. ויתרו, איוב, בלעם: שלושה
 בניו שישבו זכה, שברח יתרו, ביסורין נידון ששתק איוב. בחרב נהרג ולפיכך
 היה מה וכי  נענש איוב מה על מבריסק ז''הגרי ושאל.        הגזית בלשכת

 ברוך הקדוש לו פרע כי דוקא בייסורים נדון שאיוב ותירץ? לעשות באפשרותו
 למרות, זועק הריהו, יסורים מחמת לאדם כשכואב שהנה, מדה כנגד מדה הוא

 כשיעץ וכן. לו כשכואב שזועק האדם טבע הוא כך שכן, תושיענו לא שהזעקה
 רושם תעשה לא שזעקתו למרות,לזעוק איוב על היה ישראל את לשעבד פרעה

  מדה כנגד מדה שמכאיבים ביסורים נידון, ששתק ומכיון, פרעה על
 
 

ית ִאישׁ  ַויֵֶּלךְ  ח ֵלִוי ִמּבֵ ּקַ ת ֶאת ַויִּ  את שילדה, יוכבד היא לוי בת אותה:  ֵלִוי ּבַ
. נערה להיות נהפכה רש״י פירש משה את שילדה הזמן ובאותה, ואהרן משה
 הזכיר לא מדוע, עזרא אבן אברהם רבי הקשה,! היתה שנה ושלושים מאה ובת

 פרסם, תשעים בגיל ילדה כאשר שרה והרי? כאן שקרה הגדול הנס את הכתוב
 בגיל שילדה - יותר עוד גדול הנס כאן, ולכאורה, גדול כנס הדבר את הכתוב
 פעם: נפלא במשל, כדרכו, מדובנא המגיד השיב זו שאלה על? ושלושים מאה
 הגדולה הירידה ועל, הקשה מצבם על בשיחה ופתחו בחבורה עניים ישבו אחת

 שפעם - מהם אחד אמר - בעיר ביותר הגדול העשיר אף. צדקה במתן שחלה
 - חברו הסכים - נכון. מאומה עכשיו נותן אינו, נאה סכום עני לכל נותן היה
 - מדברים אתם מה יודע איני. בצדקה ממעטים אנשים. לכך לב שמתי אני אף

 לבקש בבתים עברתי כאשר, לאחרונה בצד העת כל שישב העניים אחד אמר
  קרה מתי. נאה סכום קבלתי ובית בית בכל. יפה בעין כולם לי נתנו, נדבה
 ענו - ראיה זו אין כך אם. העני ענה. בפורים קרה הדבר, חבריו תמהו? הדבר
, לך שנתנו פלא ולא, לאביונים במתנות מרבה אחד כל בפורים שהרי - חבריו
! פלא ממש זה, נאה סכום לך העניקו רגיל ביום כי לנו מספר היית אם אולם

 ופרסם תשעים בת היתה כאשר ילדה שרה: המגיד סיים - כאן גם הדבר הוא כן
, במצרים אולם. עצום חידוש בזה היה בימיה שכן, גדול כנס הדבר את הכתוב
 ילדה אשה שכל ל"חז דרשו כך שכן, הטבע כדרך שלא שם היו רבים נסים
 מאה בגיל ילדה אחת שאשה חריג דבר זה אין כן אם, ילדים ששה יום בכל

 )(ל"...ושלושים
 

ָמת ָרֵאל ְבֵני ַויֵָּאְנחוּ ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַויָּ ְזָעקוּ  ָהֲעֹבָדה ִמן ִיׂשְ ַעל ַויִּ ְוָעָתם ַוּתַ  יםוקִ ָהֱאלֹ  ֶאל ׁשַ
, וזעקו נאנחו הם עכשיו רק מדוע – ל"זצ ין'מוולוז יצחק רבי  שאל:  ָהֲעֹבָדה ִמן
 מצבם קודם וכי? להיאנח מה על להם היה לא המלך שמת קודם, כן לפני וכי
 זה פרעה שרק סברו, חי המלך עוד כל: הוא התירוץ אלא? טוב יותר היה

 והנה. המצב ישתפר, חדש מלך תחתיו ויקום לכשימות אבל, ליהודים מתאכזר
ָמת" ָאְנחוּ: "לכן, לטובה נשתנה לא ודבר" ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַויָּ ָרֵאל ְבֵני ַויֵּ  ָהֲעֹבָדה ִמןִיׂשְ

ְזָעקוּ   בורא ורק, שווים הפרעֹונים כל ואכן, שווא תקוות תקוותם שהייתה ראו" ַויִּ
 !. להושיעם יוכל העולם

 
 

ה ַויֹּאֶמר י ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ָבִרים ִאישׁ  לֹא ד' ּבִ מֹול ּגַם ָאֹנִכי ּדְ ם ִמּתְ ְלׁשֹם ּגַ ִ  ֵמָאז ּגַם ִמׁשּ
ְרךָ  ּבֶ ךָ  ֶאל ּדַ י ַעְבּדֶ ה ְכַבד ּכִ  ה׳ ריפא לא מדוע להבין ויש:  ָאֹנִכי ָלׁשֹון וְּכַבד ּפֶ
, גמגום שום ללא צחות בלשון לדבר שיוכל בכדי, מכן לאחר משה את יתברך
 היה שאילו היא לכך התשובה? כן לעשות מה׳ היפלא, ה׳ שליח שהוא מאחר
 פתחון בכך היה, לשון בצחות מדבר והיה משה את מרפא הוא ברוך הקדוש

 על להשפיע הצליח לכן מעולה נואם היה שמשה שבגלל לומר למלעיזים פה
 כך משום. התורה ידו על ונתנה ממצרים ולהוציאם אחריו אותם ולסחוף העם
 כי הכל ידעו למען, לשון וכבד פה כבד שהוא כמות ע״ה רבינו משה נשאר

  עצמו בכוחות ולא, גרונו מתוך שמדברת מהשכינה ורק אך היא השפעתו
 ).הר״ן דרשות(
 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                      

 בס"ד  
 שמות

 216:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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          )יונה רבינו( .להשפילם ושגיאותם אדם בני מומי מחפשים הרשעים            

 )הקנאות תורת(.לתרץ חכמים אלף יוכלו שלא מה להקשות יוכל אחד שוטה      

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

. לכתפי הגיע לא, נמוך, יהודי ברק בבני היהצ"ל:ז סיפר רבי יעקב גלינסקי
כך כל שמח, לראשונה ראהו ירושלמי שיהודי, נכון זה אם יודע איני, פרויס

 המצוות את. נדירות מצוות אוספי של דור זה הרי. לידו שנקרתה במצוה
 ומלכות בשם עליו לברך קשיב. שבענו כבר, וחסד תורה תלמוד, השכיחות

 היא מפורשת הלה והרי. אמן בענית לזכותו ואף", הבריות משנה" ברכת
 בימינו לאחזו צריך, עליו שמברך דבר כל: )ד, רו חיים אורח(ערוך ןלחובש

 עדן בגן חלק אחד שלכל)א"ע טו חגיגה( אמרו וכבר - עצומה בכונה וברך
 נוטל רשע נתחיב, עדן בגן חברו וחלק חלקו נוטל צדיק זכה. בגיהנם וחלק
נטל, חי אינו שכבר, מבורך שאותו, ספק לי אין. בגיהנם חברו וחלק חלקו
 חלקים שני זו בברכה נטל שהמברך, ספר לי ואין. עדן בגן חברו וחלק חלק

 (והגדת).!בגיהנם

 

 ומזומן מוכן זה שמקום כיון כי. סכנה למקום עצמו להכניס לאדם שאסור הטעם
 את להזיק שבחר בחירתו מחמת אלא, חטאו מחמת לא שיוזק יתכן להזיק
 חטא שלא אעפ״י, בכותל ראשו את יכה אם יוזק כשר שאדם וכמו. עצמו
 )עולם שערי.(עצמו את להרע בוחר סכנה למקום ההולך כן כמו, כלל

 

, הקטנות עד מהגדולות, מדינה כל. היהודים בשאלת עסוק כולו העולם, הנה
 על סובבת שלהם הדיפלומטיה כל. זו בשאלה עסוקים כולם וחכמיה גדוליה

 תוכם-תוך, היהודים עם שייכות להם אין שלכאורה בענינים ואפילו. זה ענין
 ישתומם קצת מופשט במבט המביט .היהודים באמת הם, גרעינם, הענינים של

 בהתעניינות בה הם שטרודים זו שאלה נולדה עתה זה האם? זאת מה, ויתמה
 העולם להעסיק בידה עלתה לא שאלה ששום נדע העולם מקורות? גדולה כ"כ

 ולא שנה כאלפים זה העולם טרוד היהודים שאלת ובפתרון, מרובה לזמן
 הם הרעים, הישנות החקירות מתחדשות ודור דור בכל. כלל עליהם נמאסה
 עתה זה כאילו, להיפך או העולם את הם מרעילים האם, טובים או היהודים

 על לתהות מתחילים ועכשיו, שלשום מתמול ידעוהו לא זה עם נולד
 נדמה', נתחכמה הבה' סוקבפ שמותרשת בפ ן"הרמב בדברי המתבונן.קנקנו

 לדין מעמידים היו במצרים גם. אלה בימינו היוצא לאור עיתון קורא כאילו לו
 והיה, הרציחה על עדים נמצאים היו לא שתמיד אלא, יהודי ילד הרוצח מצרי

 ברוסיה הפרעות בימי בזמננו כמו ממש, בירורים מחוסר לחופשי יוצא הרוצח
 כל ובכל זאת, שנה אלפים משלושת יותר עברו כבר מצרים שיעבוד מתקופת. וכדומה
, אנו תקופתנו את לעינינו העבירו כאילו חדש כה ההיא מהתקופה לנו ונמסר הכתוב
 שנאת. סוד הוא" היהודים אויבי" ענין שכל, יראה היטב המתבונן.זה מדורנו חי ציור

" קיםוהאל עשה זה לעומת זה את. "לטוב הרע שנאת של סוד אותו הוא ליהודים האומות
 שיהיו מוכרחים, יהודים כשישנם וכן[, רע שיהיה בהכרח טוב כשיש - ).יד. ז קהלת(

 אויבי גם ישנם כך, ):מה סוכה(" צדיקים ו"ל" ישנם ודור דור שבכל וכמו היהודים אויבי
 נקרא למה" - זו שנאה של מקורה לנו גילו ל"וחז ].מספיק בסכום דור בכל היהודים

 והשתרש התורה את ישראל כשקבלו ).פט שבת(" לישראל שנאה ירדה שמשם, סיני שמו
  .מאומות העולם לישראל שנאה ירדה שעה באותה, הטוב סוד כל ישראל כלל בקרב

  )ל"זצ ליבוביץ ירוחם רבי המשגיח ומוסר חכמה דעת(

 
 ?אף שקיבל רשות  "גזל,איך יתכן שאדם יעבור על  שאלה:

 ...אהו לזג קבא הזש יהלעבל תקפסמ הינאש הדועסמ לכאוה תשובה:
 )רמב"ם הלכות תשובה(

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

י ִלְראֹות ֵהיַטְבתָּ  ֵאַלי' ה ַויֹּאֶמר ָבִרי ַעל ֲאִני ׁשֵֹקד ּכִ  :ַלֲעׂשֹתוֹ  ּדְ

 בכיר מנהל על לנו סיפר הארץ בצפון בתשובה המחזירים מגדולי אחד
 אמנםנתון היה המפעל. פיטורין מכתב לביתו שקיבל מפורסם במפעל
 של וותק שצבר, הוא שדווקא שיער לא איש אבל, כלכליים בקשיים

 שורת. יפוטר, החשובות המחלקות אחת בראש דועומ, רבות שנים
 הרבה עם, אחרים עובדים עשרות לפטר יש שלפניו אמרה והצדק ההגיון
 שניחתה בגזירה להיאבק ניסה הוא כישורים פחות הרבה ועם וותק פחות
 ולמרות, לצידו היה במפעל העובדים וועד גם. אפשרית דרך בכל עליו
 חרה כך כל הדבר. ההחלטה מביצוע ההנהלה את להניא הצליח לא זאת
 לקבלוסירב, הנמרץ במאבקו המשיך, בפועל פיטוריו לאחר שגם עד לו
 של להרצאה מזדמן הוא אחד יום, והנה.לו שהוצעו הפיצויים את

 בתום. פרטית השגחה: היה ההרצאה נושא. המפורסם בתשובה-המחזיר
 מאי ׳כל חז״ל מאמר על והתמקדה, במיוחד מרתקת שהיתה, הדרשה
 המרצה אל לגשת ההוא הבכיר החליט, עביד׳ לטב, רחמנא דעביד

 העיקש סירובה את שתיאר לאחר.המכאיב סיפורו את לפניו ולשטוח
 אם, ידידי ישמע: המרצה הרב לו אמר, כנו על להשאירו ההנהלה של

 שזההוא ברור אות, מסרבת עדיין וההנהלה, שביכולתך מה כל עשית
 גם בוודאי, בהרצאתי ששמעת כפי הרי, כך ואם, יתברך הבורא רצון

 אם, לכן. כזה דבר ייתכן כיצד מבין שאינך למרות, לטובתך הפיטורין
 כיון.ה׳״ בישועת לראות והתפלל, מהענין הרפה לעצתי לשמוע ברצונך
, הרב כדברי האיש עשה, הבעייה לפתרון אחרת דרך כל לו היתה שלא

 פיצויים קיבל, לפיטורין הסכמתו על המפעל להנהלת שהודיע ולאחר
 כמה לאחר.העבודה שנות של הרב הוותק לפי שנאמדו מאוד גבוהים
 בהתרגשות לו ומספר, המרצה של ביתו דלת על מתדפק הוא שבועות
 עצמךאתה אם ׳גם: צד מכל אותו שאפפה הפרטית ההשגחה על מרובה
, בידייהקב״ה סייע מידה באיזו מושג לך אין, ההשגחה נושא על הרצית
, הגבוהים הפיצויים את שקיבל לאחר ששבועיים סיפר האיש.אמר
 רוצה היה אם גם עכשיו אולם, בנס ניצלו חייו. חמור לב התקף... קיבל

 מראש צפה ׳הקב״ה.זאת לעשות באפשרותו היה לא, לעבוד להמשיך
 את הביא ולכן, לעבוד עוד מסוגל אהיה ולא, בליבי לחלות אמור שאני

. גבוהים פיצויי־פיטורין שאקבל כדי, לכן קודם זמן־מה לפטרני ההנהלה
 לעזוב נאלץ הייתי, כרגיל לעבוד ממשיך והייתי אותי מפטרים היו לא אם
 לעומת בהרבה נמוכים היו הפיצויים ואז, הלב התקף בשל העבודה את
 נס ממש זה ׳הרי.המפעל׳ ביוזמת שבאו הפיטורין בעקבות שקיבלתי מה

 הפיצויים שבכספי העובדה ציון תוך, סיפורו את האיש סיים, משמים׳
 אפשר ממנו, סיפור לנו הרי...ילדיו עבור דירות שלוש רכש שקיבל
 לצפות אפשרות כל לו ואין, בדעת עני האדם כמה עד בבירור להיווכח
, למעלה-למעלה שמצוי מי רק. הבא ברגע יקרה מה ולדעת למרחוק
 ולדעת להשקיף יכול, ביותר הגדולה המשקפת שבידו, חכם מכל החכם

, אנחנו.האמיתי האושר את לו יביא ומה, אדמות עלי לאדם טוב מה
 לצפות לעולם נוכל לא, אופק צרי במשקפיים ההתרחשויות על המביטים

 שיש אנחנו מאושרים כמה אבל, לטובתנו הדברים יתגלגלו כיצד מראש
 ) לשבח עלינו.(להישען מי ועל לסמוך מי על לנו

יִלְראותָּת ָבִריַעלֲאִנישֵקדּכִ ַלּדְ

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

נמוך, יהודיברקבבניהיה"ל:צ"זגלינסקיאׁשֹקדּכילראֹותתהיטבת

"

ברקבבניהיה"ל:

"תת"ת"פרפראות"

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  
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ְרּבוּ  ְרצּו ַויִּ ׁשְ רּו ַויִּ ָרֵאל ּפָ  (א,ז) ּוְבֵני ִיׂשְ

בקהילה קטנה באירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, חיה אישה צדקנית, שעשרה 
בשעה שהיתה מעוברת עם אחד מהם, חל סיבוך כלשהו והרופאים . ילדים נולדו לה

הצדקנית הזו לא שמעה בקולם, הלכה בתמימות עם בוראה ! יעצו לה לבצע הפלה
לא עברו שנים רבות והגיעו . עתא דשמיא, בריא ושלםיולבסוף נולד לה בן נוסף, בסי

ל קידוש שמו ימי הזעם, ימי שואת אירופה, ושמונה מתוך ילדיה עלו על המוקד ע
שה יהבן שנותר היה הבן ההוא שהא. בן ובת: יתברך. רק שניים מילדיה נותרו לפליטה

התעקשה שיוולד בריא ושלם. והנה מכל בניה דווקא הוא ניצל! דווקא הוא היה 
גם קטע זה של הסיפור מרגש דיו, עוד מבלי שנספר ! שהשאיר שם ושארית למשפחתה
, מרן הגאון ר' אחר מאשר מאור דורנו, ראש הישיבהשאותו בן שנותר לפליטה היה לא 

בשעת מעשה לא ידעה אימו הצדקנית שהיא נושאת   !!!אלעזר מנחם מן שך זצ"ל
בקרבה את גדול הדור הבא. אבל, מה שנדרש ממנה היה לשמוע לציווי הבורא ולא 
לשמוע לעצות הרופאים וכך היא עשתה, ומשעשתה כך זיכה אותה הקב"ה להעניק 

 !סיפור זה סיפר מרן זצ"ל בעצמו! את המאור הגדול –ולעולם כולו  –ישראל לעם 
 

ָפֶרךְ  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ  (א,יג) ַויַּ
עבוד ברך, ואחר כך בקשה. וכנגד זה תיקנו לנו חז"ל ודרשו חז"ל, תחילה היה הש

ולכאורה למה תיקנו לנו זכר . וסופו מר, לקחת מרור בפסח, שבתחילת גידולו הוא מתוק
  ":וביאר "הכתב סופר. לתקופה שהיה רך, והרי תקופה זו לא היתה עדיין חלק מהגזירה

על פי הירושלמי, שכתב ש"תחילתו רך", היינו כשהיה יוסף משנה למלך במצרים היה 
ול"בסוף קשה", היינו שבסוף שיעבדו ". להם כל טוב, כמו שנאמר "ואכלו את חלב הארץ

והנה כשאדם נאלץ לעבוד בפרך אצל מי שהיה פעם . שראל בעבודה קשה, ע"כאת י
, אוהבו וידידו, זהו דבר קשה עד מאד. שכן, העובד אצל מי שהיה שונא לו מאז ומעולם

יודע הוא ששונאו ומשועבד לו, אבל זה שהיה מתנהג עמו בידידות ובאהבה, ולפתע 
וזה היה בשעבוד . זהו דבר קשה מאדנהפך לבו לשונאו, וצריך כעת להשתעבד תחתיו, 

לכן התקינו לנו , מצרים, שבתחילה היטיבו לישראל, ואח"כ שעבדום ומררו את חייהם
" בפסח, שתחילת גידולו הוא מתוק, זכר לתקופה שהיה להם טוב כי זה מרורלאכול "

 .גופא שבתחילה היה להם טוב הכביד והקשה את הגלות עוד יותר
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יָלנוּ   ַּתֹאַמְרןָו  (ב,יט) ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ

אדם אחד נשכו ערוד והוא רץ לשים את רגליו במים, שזו היא רפואתו של נשוך ע"י 
להקדים למים. כשנתנן בנהר, ראה שם ילד אחד שהיה טובע במים ושלח ידו  - ערוד

 אמר לו האיש: לא אני הצלתיך,והצילו. אמר לו הילד: אילולא אתה כבר הייתי מת! 
 . (מדרש). וברחתי ממנו למים, הוא שהצילךאלא הערוד שנשכני 

 מובא במדרש שכך אמרו בנות יתרו למשה: יישר כוחך שהצלתנו מיד הרועים. 
  אמרו בנות יתרו לאביהן: לכןאמר להן משה: אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם. 

יָלנוּ"   ".ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ
מכאן נלמד עד היכן מגיע חיוב הכרת זצ"ל: והוסיף על כך הגאון רבי חיים שמואלביץ 

טיב לו, ואדרבה ילהטובה, שהנהנה והמקבל טובה מהזולת, אע"פ כשהלה לא התכוון 
ון שבעקיפין הוא נהנה ממנו ונסבבה על ובמעשיו הוא חשב להרע לו, מכל מקום מכי

 כך. אם מכירים טובה לערוד או למצרי.חייבים להכיר לו טובה על  -ידו טובה 
 .כל שכן שחייבים להכיר טובה לאדם מישראל שבעקבות מעשיו הגיעה אלינו טובה

 
ָרה ה'ַויֹּאֶמר  ְדּבָ ה ַהּמִ  (ד,כז) ֶאל ַאֲהֹרן ֵלְך ִלְקַראת ֹמׁשֶ

למדו באותה תקופה  הגה"ק רבי אהרן קוטלר זיע"א והגה"ק רבי משה פיינשטיין זיע"א
 לוצק. לאחר שנים נעשו שניהם למקימי עולה של תורה בארצות הברית,ס בישיבת

ר' משה נסע לארצות הברית בשנת תרצ"ו, לאחר שהקומוניסטים התנכלו מאד לו 
ולמשפחתו כאשר כיהן כרבה של לובן. ר' אהרן נשאר בליטא עד פרוץ מלחמת העולם 

בות והגיע ליפן דרך מלט מהשואה יחד עם עוד בני ישייהשניה, ובחסדי ה' הצליח לה
רוסיה. ביפן עמדו בפניו שתי אפשרויות, לנסוע לארץ ישראל ולהצטרף לחותנו רבי 
איסר זלמן ששימש כראש ישיבת עץ חיים בירושלים, או לנסוע לארה"ב ולהירתם 

באותה שעה היתה ארה"ב . להצלת יהדות אירופה ולפעול להרמת קרן התורה בארה"ב
הפסוק , אהרן החליט להטיל את גורל הגר"א ר'וחנית. כמעט כמדבר שממה מבחינה ר

ָרה ה'ַויֹּאֶמר שעלה בגורל היה " ְדּבָ ה ַהּמִ ההוראה בפסוק היתה " ֶאל ַאֲהֹרן ֵלְך ִלְקַראת ֹמׁשֶ
שהיא כמדבר שממה. ואמנם ר' אהרן נסע  ברורה, לנסוע לארצו של ר' משה פיינשטיין

לארצות הברית, פעל גדולות ונצורות בשטח ההצלה. והקים את ישיבת לייקווד שתרמה 
 .רבות להרבצת תורה ולהצלת החיים היהודיים והתורניים בארה"ב ובארצות נוספות

 
ִאים ִמְצָרְיָמה ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ְמעֹון ְראוֵּבן …ְוֵאּלֶ  ב)-(א,א ...ׁשִ

אומר רש"י: אף על פי שמנאן בחייהם בשמותם, חזר ומנאן במיתתן. הקב"ה מונה וסופר 
להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים. שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם. שנאמר בישעיה: 

"המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא". להודיע חיבתן של עם ישראל שנמשלו 
 .לכוכבים

 
היה אומר דבר נורא. מדוע נמשלו עם ישראל דוקא לכוכבים? כי ידוע  מסלבודקההסבא 

מהי  –שבבריאת העולם הכוכבים האירו. הדבר תמוה, אם השמש האירה, והירח האיר 
תועלתם של הכוכבים, שאורם כה חיוור ומועט? אלא הקב"ה אמר ללבנה שתמעט את 

עטה הלבנה את עצמה, והקב"ה עצמה, כי 'אין שני מלכים משמשים בכתר אחד'. מי
עומדת לה הלבנה שהיתה בשיא הזריחה והיכולת  .הרבה צבאה בכוכבים כדי לפייסה

להאיר, ומנמיכה את עצמה. הולכת הצידה, כביכול, היא פגועה. מיד יצר בורא עולם 
יצירה של כוכבים, שלכאורה אין מהם שום תועלת. כל תכלית בריאת הכוכבים היתה 

עם ישראל נמשלו לכוכבים, שכל מטרתם הינה לפייס. גם הכוכבים,  .הלפייס את הלבנ
לפייס. מה הכוכבים  –לא בשביל עצמם נבראו. ליהודי יש תפקיד באהבת ישראל שבו 

 .נבראו כדי לפייס, גם היהודי חי ובא לעולם בשביל לפייס את השני
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תלמידו של רבי חיים בריסקער, סגן ראשי הישיבות.  גאון המידות היה רבי איסר זלמן מלצר,

בשנת תשי"ד, פחות מחודש אחרי החזון איש, נפטר ר' איסר זלמן בשם טוב ובשיבה טובה. 
הספדים רבים נערכו אחריו בכל עולם הישיבות. גם בישיבת חברון נערך מספד גדול לזכרו 

איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהיה גיסו של ראש הישיבה רבי משה מרדכי  של גאון הדור רבי
אפשטיין זצ"ל. אחד מן המספידים היה רבי משה חברוני, שהיה חתנו של רבי משה מרדכי 

 :והוא סיפר סיפור שארע עמוואחיין של הנפטר, 
ז היה זה בשנת תש"ח, כשש שנים לפני הפטירה, עוד לפני קום המדינה. בירושלים נערך א

הסתכן בהריגה או  –עוצר. משש בערב עד שש בבוקר אסור היה לצאת מן הבית. מי שיצא 
 בשעה בביתו ישב, אחד לילה. צעיר אברך אז היה חברוני משה רבי ...במעצר בחשד לריגול

 בבהלה זינק הרב. בדלת דפיקות נשמעו לפתע. למחר השיעור את והכין מאוד מאוחרת
 "?שם מי": בחשש ושאל לדלת
 בזריזות ..."דחלש נשמע מעבר לדלת, קולו של רבי איסר זלמן: "דער פטר, הדוד, הדו קול
 הנורא הדבר מהו יודע מי, במוחו מתרוצצים אימה כשתסריטי, הדלת את משה רבי פתח

 .ממש עצומה נפשות סכנת תוך, מאוחרת כה לילה בשעת עצמו להטריח הזקן לדודו שגרם
אך בפתח עמד רבי איסר זלמן כשחיוך גדול שפוך על פניו, והוא מרגיע: "אל דאגה, הכל 
בסדר, אבל יש לי איזה רמב"ם קשה, סתירה ברמב"ם, אני חייב פשט! ידעתי שאתה ער 

 ."!כעת ומכין את השיעור, מסתמא יהיה לך איזה פשט בשבילי
ת עצמית", הספידו הרב בשביל זה הגיע גדול הדור, בשעה כה מאוחרת תוך הסתכנו"

חברוני, "כזו אהבת תורה עצומה היתה לו!" והוא ממשיך בסיפורו: "כמובן, מיהרתי להכניסו 
לביתי, והוא הציג בפני את הסתירה. אכן, הסתירה היתה קשה מאוד! עיינתי ברמב"ם במשך 

היה  כעשר דקות, ולבסוף, עלה לי רעיון לתירוץ. אמרתי לו את החילוק, ורבי איסר זלמן
 מאושר. הוא נישק אותי ברוב התרגשות, באומרו: " אה! עכשיו סדרת לי את העניין!" 

 ".הוא נשאר ללמוד בביתי עד תום העוצר בשעה שש בבוקר, נפרד לשלום והלך
 ...סיפור נפלא של אהבת תורה עד כלות

 ...לא ידע רבי משה חברוני עד יום מותו אך מה באמת עמד מאחורי הסיפור?
רבי איסר זלמן מלצר חיבר ברב גאונותו את הספר "אבן האזל", המכיל שמונה חלקים. 

החלק האחרון של ספרו החשוב, חלק ח', התעכב בהמתנה לדפוס זמן רב, כשנה וחצי המתין 
חלק זה לצאת לאור. ערב אחד, התפלל הרב תפילת מעריב בבתי ברוידא, סמוך לביתו, 

רף ניתן היה להתפלל ערבית. הגבאי זרז את המתפללים השעה היתה חמש וחצי בערב, ובחו
 .שהתעכבו בבית הכנסת, עוד מעט מתחיל העוצר ואסור שאי מי ישאר בבית הכנסת

בעל בית הדפוס, שהיה גם הוא בין המתפללים, ניגש לרבי איסר זלמן ובישר לו: "כבוד הרב, 
בבוקר אפשר להביא את הכתבים, מתחילים להדפיס את הספר, הגיע התור של  8במחר 

הרב!" בשמחה מיהר הרב לביתו, לקח את תכריך הכתבים, הוסיף, תיקן, מחק וסיים את 
לאחר שעבר על כל הסוגיות מתחילה ועד  .בלילה 12:30 ההגהות האחרונות. השעה היתה

 "!תום, פנה לרבנית ואמר: "אינני יכול להדפיס מחר את הספר
למה??" נדהמה הרבנית, "לאחר שחיכית זמן כה רב?! הרי אם לא תדפיס אותו מחר, מי "

ס! אכן, את צודקת", ענה הרב בצער, "אבל איני יכול להדפי""? יודע מתי יגיע שוב תורך
אסביר לך למה. בספר מופיעה קושיה מחתנו של גיסי הגאון רבי אהרן כהן, ראש ישיבת 

חברון, במקום נוסף בספר מופיע תירוץ שתירץ לי חתנו של גיסי, הגאון רבי יחזקאל סרנא, 
ראש ישיבת חברון. כעת, אני נוכח לדעת שרבי משה חברוני אחייני לא מופיע בספר. 

הספר, ישאלו הנכדים בבא הזמן 'מדוע רק סבא שלנו לא  חוששני שאם אדפיס כך את
מופיע בספר?' וזו תהיה עוגמת נפש גדולה עבורו, ואם לאדם אחד תהיה עוגמת נפש 

 ."!מהדפסת הספר, איני מעוניין בהדפסתו! מוטב אגנוז את הספר ולא אצער יהודי בהוצאתו
סתירה ברמב"ם", קרא ר'  הרב שקע בהרהורים. לפתע עלה בדעתו רעיון נפלא. "יש לי פה

איסר זלמן, שבמוחו עלו מיד לפחות עשרה תירוצים המתאימים ליישב את הסתירה, "אכנס 
אל ר' משה חברוני, שודאי ער עדיין ומכין את שיעורו, והוא הרי ת"ח גדול, ודאי יצליח 

 .ליישב את הסתירה, אזי אוכל להכניס את תירוצו בספר היוצא לאור". וכך עשה
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בשעה מאוחרת בלילה, בזמן העוצר הוא רץ לביתו של האחיין, הציג את הסתירה וקיבל את 
התירוץ המבוקש. בבוקר, שב רבי איסר זלמן מאושר לביתו, וכתב בספר: "ותרץ לי חתן גיסי, 

 "...והדברים נפלאים ומאיריםהגאון רב משה חברוני, ר"מ ישיבת חברון, 
 .מסירות הנפש העצומה שגילה הרב בזמן סכנה היתה בעיקר בשביל לא לפגוע ביהודי

מה הכוכבים הגיעו לפייס, כך יהודי נועד, אך ורק לפייס, לאהוב  –נמשלו ישראל לכוכבים 
ובה עלינו ח .כבוד הזולת –זו היתה משנת חייו של רבי איסר זלמן כל יהודי ויהודי.  –ולכבד 

להתחזק ב"ואהבת לרעך כמוך", לאהוב את השני, לחדד את הרגישות, שחלילה לא תהיה פגיעה 
 (הרב ישראל מאיר שושן) ".בזולת, ואז נזכה בעז"ה ל"זה כלל גדול בתורה

 
ִסְבלָֹתם ים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ  (א,יא) ַויָּ

על הפסוק הנ"ל נשאלת השאלה: מדוע שלא ישלמו מיסים, הרי עמ"י היו תושבי מצרים, 
וככל תושבי המקום היה עליהם לשלם מיסים לאוצר המלוכה, ואם כן מה היתה תלונתו של 

אלא, שאמנם נכון שעליהם לשלם מיסים, אך לשם מה להעמיד עליהם "שרי  ?פרעה
ממונים על אותו הדבר נועדה אך ורק כדי שני שרים?! העמדת שני שרים ה -מיסים"

יודיע להם הפקיד  –'לטרטר' את היהודים. ימתינו שעות בתור, וכשסוף סוף יגיע תורם 
רעה להקשות פ של הדרכים אחת זו היתה, כלומר ...שחסר להם מסמך, ושיפנו למשרד השני

 (ומתוק האור). את החיים על בני ישראל
 

ים ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתּו ּכָ  ד,יט)( ּכִ
  ) רש"י(שירדו מנכסיהן והעני חשוב כמת 

שבא אליו עני אחד לבקש , בעל שו"ת שואל ומשיבמסופר על הגאון רבי יוסף שאול זצ"ל 
נדבה, והגאון ר' יוסף שאול הלך לחדר השני להביא לו כסף, וכאשר בא בחזרה ראה שהעני 

שלכאורה קשה, הרי אנו , "גנב שעון, ואמר עתה מתורץ לי מה שאמרו חז"ל "עני חשוב כמת
לא ירצה למות. אלא הכוונה היא, כמו שאין רשאים , רואים שהעני אף היותר גדול גם כן

להניח מת להיות יחידי בחדר, שצריך שומר שישמור עליו, כך אין רשאים להשאיר עני 
 .יחידי בבית

 
ן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשוּ  ֶבן ֵאין ִנּתָ  טז)(ה, ּתֶ

 היה מבאר את הפסוק על דרך המוסר: רבי יוחנן מקרלין
ן ַלֲעָבֶדיךָ ' ֶבן ֵאין ִנּתָ  בנו תבונה לשוב בתשובה בצעירותינו, אך אומנם לא ניתנה  – 'ּתֶ
השערות שמתחילות להלבין מעוררות אותנו לשוב בתשובה טרם  – 'ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲעׂשוּ '

 ('מאורי אש' עמ' תקכא)יומנו. 
 
 
 
 

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

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

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

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

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

 עזיזה.
 

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

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

זהרה ואסתר ושמחה  "ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, מסעודה ז
 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 

 



 

 
 שבת שלום  

  
 
 

  
 

 

  דבר העורך
פרשתנו  שמות. -בשעה טובה ומוצלחת מתחילים חומש חדש 

 בגלות מצרים, כפי שהרמב"ן כותב, העוסקת בתחילת שמות, -
  .הוא חומש הגלות והגאולה ,שהחומש הזה
ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי  ,ֵאָליוה'  ַוֹּיאֶמר": (ד, יא) כתוב בפרשה

א ָאֹנִכי -  אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּורָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש   ". ה' ֲה
, "ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם"ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָליו : (ש"ר ג, טו) כתוב במדרש

ִאם ֵאין ַאָּתה ִאיׁש ְּדָבִרים ַאל ָּתחּוׁש, ֲהלֹוא ֲאִני ָּבָראִתי  ,ָאַמר לוֹ 
ָחַפְצִּתי, ְוֵחֵרׁש ְוִעֵּור ָּכל ִּפּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ִאֵּלם ִמי ׁשֶ 

ּוִפֵּקַח ִלְרִאָּיה ּוִפֵּקַח ִלְׁשִמיָעה, ְוִאם ֲאִני ָחַפְצִּתי ֶׁשִּתְהֶיה ִאיׁש 
ִּתְהֶיה ְּכמֹו ֵכן, ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ְּב ֵנס ֲאִני ָחֵפץ, ְּבֵעת  ,ְּדָבִרים

, ֲהָדא הּוא ֶׁשְּתַדֵּבר ֶׁשִּיְהיּו ְּדָבֶרי ְנכֹוִנים, ֶׁשֲאִני ֶאְהיֶ  ה ִעם ִּפי
 , ע"כ.ִדְכִתיב: ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפי

או  ִאֵּלםם פה לאדם, או עשהו ֶׁשּׂשָ מתוכן הדברים עולה שמי 
 הוא הקב"ה!  ִעֵּורואו ִפֵּקחַ ואו  ֵחֵרׁש

פעמים במהלך חיינו אנו נתקלים לא אחת בויכוחים בין 
המעורבים בתוך  חברים או בין בני זוג, אשר מרוב רגשות

לים' את אוזננו ואו את עיננו ולא עוהויכוח עצמו, אנו 'נ
שאולי הבעיה היא אצלי. והנה מעשיה שתמחיש לנו  ,מבחינים

האווירה היתה מתוחה,  ,ישראליבית משפחת את הדברים: ב
בכל יום פרצו ויכוחים בין בני הזוג. שיחות עם רבנים, קריאת 

השניים פשוט לא הצליחו  מאמרים וקבלות טובות לא עזרו,
 .להפסיק להתווכח

בחצרו והגיע למסקנה מדוע יש  ישראליערב אחד ישב אדון 
ויכוחים בביתו... "אשתי פשוט לא שומעת טוב! לכן היא לא 

 "...מבינה אותי והדבר יוצר את המתיחות בבית
כדי  ,לחנות מכשירי השמיעה ישראליכבר למחרת פסע אדון 
ששמע המוכר את בקשתו אמר לו: לקנות לאשתו מכשיר. כ

אלא לאדם הזקוק למכשיר  ,"לא ניתן למכור מכשיר שמיעה
כדי להתאים  ,בעצמו, אני צריך לדעת את רמת השמיעה שלה

"אבל אני  ישראליאדון ענהו לה את המכשיר המדויק ביותר". 
 רוצה להפתיע אותה! זו מתנה"... 

תחזור אם כך, לך לביתך ובדוק את רמת השמיעה שלה ו"
לביתו, נכנס אל החדר  ישראליחזר אדון . הציע המוכר ,אליי"

האחרון וצעק לאשתו ששהתה באותה העת במטבח: "מה 
 ישראליהכנת לארוחת הערב"? כשלא ענתה התקרב אדון 

שקט, אין קול ואין "? וצעק בשנית: "מה הכנת לארוחת הערב
, להתקרב עד שהגיע מטר ממנה ישראליעונה... המשיך אדון 

הגביה קולו ושאל: "מה הכנת לארוחת הערב"? הסתובבה אליו 
אשתו ואמרה: "כבר מספר פעמים שאני אומרת לך שאני 

שהוא זה  ,ישראלימכינה חביתה עם ירקות"! אז הבין אדון 
הלך למחרת וקנה לעצמו מכשיר שמיעה ... שלא שומע טוב

ה כנרא ,אם היינו ניגשים לרופא עיניים... והשקט חזר לביתם
רובנו היינו צריכים משקפיים, לא משקפי ראייה רגילים, אלא, 

לא פעם אנו ... משקפי ראייה דרכם נראה את מומי עצמנו
מהחשש שמא נמצא רק  - עושים את האחר חרש, עיוור וטיפש

, לעמוד ולומר: "הטעות היא נמצא בעצם, אצלנו המוםש
 .לתקן את החסרונות שלנוואז כבר נהיה חייבים  "...שלי

 -" כל הפוסל, במומו פוסל: "(קידושין ע:) לא לחינם אמרו חז"ל
, הבולטים בעיניך חסרונותיובגלל  כשאתה פוסל את חברך

ובעצם את , סרונותיךהסיבה לכך היא בעצם בגלל שאלו הם ח
 .הם אלו שמפריעים לך אצל חברך המומים שבתוכך

במקום כל היום לחפש את חסרונותיו של האחר ואיך הוד 
, עצמך ועל פנימיותך לתך עולה על כולם, הסתכל מעט עלמע

יתכן וכל הבעיות שסביבך באות דוקא ממך... כשתעשה זאת 
תראה במציאות איך חייך רגועים יותר, שלווים יותר 

ולמרבה הפלא גם חייהם של כל הסובבים  ...ומאושרים יותר
 אותך!!!

 
 
 
 
 
 

בני ישראל במצרים למצרים, ובניו פשות יעקב נ 70ירידת  .א
 ה.זומיתת דור 

 ישראל בעבודת פרך.  עם גזירות פרעה על שעבוד .ב
למרות גזירת פרעה להמית כל זכר, והמיילדות החיו  .ג

 וקבלו שכר.הסכנה 
בתיה  ביאור,מרים עם משה לידת משה, הצפנתו בבית,  .ד

  פרעה. לבית משה את עמה ולוקחת ביאור רוחצת פרעה בת
משה גדל ויוצא להטיב עם בנ"י, ומציל יהודי ממכהו  .ה

 .המצרי והורגו. הדבר נודע לפרעה ודן את משה למיתה
 ציפורה לאשה.  את ונושא ליתרו, ומגיע למדין בורח משה

ממנה אותו משה רועה את צאן יתרו, מראה הסנה, וה'  .ו
 לגאול את ישראל. שליח

 יו. משה חוזר למצרים עם צפורה אשתו, יחד עם בנ .ז
 אליעזר. את להמַ  שצפורה עד משה, את להמית מבקש מלאך .ח
 פגישת אהרן ומשה לאחר עשרות שנים שלא נפגשו. .ט
 ומראה הגאולה, בשורת על ישראל לזקני בני מספר משה .י

 ".ַוַּיֲאֵמן ָהָעםהאותות, "
לעבוד  ח את ישראלומשה ואהרן באו ואמרו לפרעה לשל .יא

 יותר.. ופרעה מכביד את השעבוד יותר ואת ה'
 לה', וה' אמר שהדבר לטובה, ולצורך על כךמשה התפלל  .יב

 .הגאולה

  
 

 

 ספר הגאולה –שמות 
ן גלות מצרים ויציאת מצרים, הוא אחד יידוע לכולם שעני

 היסודות העיקריים שבאמונה. 
תלה הכתוב מצות סוכה  :)הלכות סוכה, ס' תרכ"ה( הטורכותב 

דבר שראינו  ביציאת מצרים, וכן הרבה מצוות, לפי שהוא
שנו, והיא יבעינינו ובאזננו שמענו ואין אדם יכול להכח

שהוא ברא הכל  ,המורה על אמיתת מציאות הבורא יתעלה
לרצונו והוא אשר לו הכוח והממשלה והיכולת בעליונים 

לעשות בהן כרצונו ואין מי שיאמר לו מה  ,ובתחתונים
תעשה, כאשר עשה עמנו בהוציאו אותנו מארץ מצרים 

 , ע"כ.תות ובמופתיםבאו
אם אתה  :)חכמה ומוסר חלק ב', מאמר קכ"ה( הסבא מקלםכותב 

(אחד רואה שחייבה התורה לזכור את יציאת מצרים תדיר 
 שחריתבמששת הזכירות שמזכירים בכל יום: קריאת שמע 

 ליציאת זכר = שבת מזוזה, ציצית, הנחת תפילין, ערבית,וב

ים מיציאת מצרים, הרי זה משום שהלקחים שנלמד ,מצרים)
נחוצים לאדם כמו אוויר לנשימה. כשם שאי אפשר בלי 
אויר, כך אי אפשר בלי לימוד הלקחים מיציאת מצרים. ולא 
סתם אנחנו אומרים בכל ליל הסדר 'בכל דור ודור חייב אדם 
לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, משום שבכל דור ודור 

 ת מצרים. לכל אדם ואדם, יש מענה לכל בעיה ביציא
ַוֲאִפילּו ֻּכָלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָלנּו " :ובהגדה של פסח אומרים

ְנבֹוִנים, ֻּכָלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו 
ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ְוָכל ַהַמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי 

האדם  -" ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח"גו לומר בקלם נה ".ֶזה ְמֻׁשָּבח
                      המספר משתבח.

 בס"ד

מֹות  ׁשְ
 חשע"ת י"ד  טבת           ז"ל חמי מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף העלון מוקדש ל            'חשנה   343עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 463 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

דמותו  - רבינו משה
 לוהשפעתו על עם ישרא של מנהיג

ודי, הוא הדאגה אחד הסימנים המאפיינים את העם היה
לא מסוגל לראות את חברו מדוכא  ,לזולת. יהודי אמיתי

, ה' יתברך. מידת הרחמנות הטבועה בנו, כבניו של םבייסורי
זו  ימינו.מצאה את ביטוייה המזהיר לאורך כל הדורות, עד 

 - מגביות המתקיימות בריכוזים החרדיים הסיבה שמארגני
מיד על הצלחה למען אלמנות ויתומים רח"ל, מדווחים ת

יוצאת מן הכלל בעריכת המגבית, וגם כאשר מדובר בקהילה 
בלשון המעטה,  - שחבריה אינם נימנים על העשירון העליון

  גדולים.נאספים סכומי כסף ובכל זאת 
ממש לא יבין. אין לו כלים להבין את  !זר לא יבין זאת

התופעה הזו. לך תסביר לאדם שלא התרגל מעודו 'לתת 
כדי לסייע בידי  ,אברכים חוסכים ממש מפת לחמםלשני', ש

ואו נקלעה בגיל צעיר משפחה שאחד מראשיה הלך לעולמו 
על  ,את עצמם ואת ארנקם עוד ועוד 'סוחטים', ולקשיים

 מנת לספק את צרכי זולתם. איזו זכות זו לעם ישראל!  
שבו נראה לנו  ,אבל לפעמים נקלעים בכל אופן למצב כלכלי

כבר כל אפשרות לתת ולו אגורה נוספת. רק  שבאמת אין לנו
שלשום נערכה המגבית הקודמת, ושם חתמנו על -תמול

הוראת קבע, ושבוע קודם לכן חתמנו על עוד הוראה, ולפני 
 שבועיים על עוד אחת, אז באמת כמה אפשר?!  

 

כאשר  ,שהיה בשכונת מאה שערים בירושלים מעשהה
, יני רבותאחת מעסקנים הגיעו לערוך מגבית לצדקה 

והתדפקו על דלת ביתו של רבי יוד'ל הולצמן, מתלמידי 
 חכמיה המיוחדים של השכונה.  

ר' יוד'ל זה היה אחד ה'נותנים' הגדולים של מאה שערים. 
כל פרוטה מיותרת שהיתה בכיסו, עשתה את דרכה באופן 
מיידי לצרכי צדקה. לכן, כשפתח ר' יוד'ל את הדלת, ושמע 

איש לא חשד בו שיש לו... כי  ...אין לי'במה מדובר, ואמר '
יוד'ל אומר שאין לו, הפירוש הוא שאין... ולא שייך  ביכשר

במציאות למצוא פרוטה נוספת בכיסו... עזבו העסקנים את 
איסוף הכסף בבתים ל, והמשיכו בדרכם ל'ביתו של ר' יוד
 אחרים בשכונה. 

. לא עוברות כמה דקות, והם שומעים קריאות רמות מאחור
'גבאים גבאים, אל תלכו, מצאתי כסף'! הגבאים מסתכלים 

ל הולצמן רודף אחריהם, 'דאחורנית, ורואים את ר' יו
מתנשם ומתנשף, ומנפנף בידו בשטרות כסף... משהשיג ר' 
יוד'ל את הגבאים, מסר בידם את הכסף, וסיפר שברגע 

באמת אין לו כסף, -שעזבו את הבית, ישב וחשב האם באמת
-הוא יכול לסחוט את עצמו ולצמצם את צרכיו או שעדיין

הוא בדבר מסויים, ולתת את הכסף למגבית. והנה עשיתי 
שיש באפשרותי לחסוך מהוצאות היין לקידוש,  ,חשבון

, ואת שהרי יכולני לקנות 'יין צימוקים' שמחירו זול יותר
הלכתי ולקחתי  ,וכך עשיתי ההפרש לתת למגבית הצדקה.

ואחזיר אותה מההפרשים הללו שבין שנים,  10 -הלוואה ל
 היין המהודר ל'יין הצימוקים'. והנה הכסף לפניכם...  

ר' יוד'ל, למי שאינו יודע, נחשב למדקדק גדול מאוד 
כאשר באו עסקני המגבית, החליט  ,במצוות, ולמרות זאת

שבמקום שהוא יעשה קידוש על 'יין לכתחילה', עדיף לתת 
 .  לאלמנה הרגשה של 'לכתחילה'..

ואם אותו צדיק ויתר על דברים כאלה, נראה שגם אנחנו 
עדיין יכולים לסחוט את עצמנו בדברים מסויימים, ולתת 
את ההפרש לצרכי צדקה. גם אם נראה לנו שלכאורה אזל 

כל הכסף שבארנקנו, כדאי לעשות שם חיפוש ועוד חיפוש, 
 עד שנגלה איפה אפשר לחסוך...  
ה היא הפרשה שבה החליט אחת הפרשיות העמומות בתור

במצרים. פירושים  פרעה לשחרר את שבט לוי מעבודת פרך
רבים ניתנו לכך כדי להסביר מה עלה בראשו של פרעה 

 לעשות דבר כזה, ולשחרר שבט שלם מן העבודה. 
מסביר שאת ההחלטה הזו קיבל  זצ"ל רבי יהונתן אייבשיץ

ת ש'הכוחו ,שאמרו לו (יועציו) פרעה בגלל אצטגניניו
המובילים' בעם היהודי מגיעים משבט לוי, והם אלה 

 כל העם נגד העבדות שהוטלה עליהם.העלולים להמריד את 
לכן, יעצו לו האצטגנינים, אם ברצונך למנוע מראש 'קיום 
הפגנות' ו'פתיחה במרד' מצד שבט לוי, כדאי לך לשחררם 

עצמם לא יהיו נתונים תחת -כליל מן העבודה, ואז כשהם
בד, 'לא יהיה משתלם להם' להמריד את העם. העול הכ

ובמלים אחרות: הם יעשו חשבון פעמיים ושלוש האם 
 להם.  -ב על ריב לארלהתע

-לא היו מעודכנים דיים בתכונות ,אבל, פרעה ואצטגניניו
הנפש של העם היהודי, ולא ידעו שכאשר יהודי אחד נתקל 

צרות בחברו המתייסר ודואב על צרותיו, הרי הוא מרגיש שה
גם אם יטילו על שבט לוי  ,שלו ולכן-הללו הן ממש צרותיו

להתייסר בעבודות הפרך של כלל ישראל במצרים, הם ידאגו 
עבור חבריהם באותה מידה כפי שהיו דואגים אם גם הם 

 היו נמצאים באותה ספינה.  
עצמו לא -וכפי שאכן ראינו אצל משה רבינו שלמרות שהוא

ם, יצא אל אחיו לראות נכלל בגזירת העבודה במצרי
כולו בתוך -בסבלותם, וכשהיה נתקל ביהודי הנתון כל

 !  מי יתן מותי תחתיך'השעבוד, אמר '
ראש של גוי לא מסוגל להבין את זאת! וזה גם ההסבר 
היחיד לתופעה הנאדרת המתבטאת בהיחלצותם של אחינו 

לסייע בעניין המגביות המתקיימות עבור אחיהם  ,בני ישראל
 ]עלינו לשבח[         .ים בצרה ובשביההנמצא

 
 

 "ח מרד"ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לק :.)מגילה יג(בגמרא 
על שום  (והלא בתיה שמה) יהודיה(קרא) אמאי קרי לה 

ותרד בת פרעה לרחוץ על "שכפרה בעבודה זרה דכתיב 
ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה".  "היאור
 שירדה לטבול לשם גירות.  ):ראה סוטה יב(: וברש"י
הביא לבאר את דברי חז"ל מנין הוציאו  ,'שי לתורה'בספר 
גיירה, ע"פ מעשה שהיה עם הרב מבריסק: הרב מבריסק שנת

זצ"ל, בעלייתו ארצה נסע באוניה, עקב הקפדתו הרבה 
מאום. רב  ולא אכלהוא ובני משפחתו  בענייני כשרות,

חי "אני אביא לכם סיר חדש עם תפו אמר: ,זאתהחובל ראה 
". הרב מבריסק תמה ושאל את ילדיו: "מה רוצה דמהא

לא הלכה היא ש"עשו שונא ליעקב", ולא מאתנו הגוי הזה? ה
יכול להיות שהוא דואג לנו סתם! מה הוא באמת רוצה"? 
כשחזר רב החובל, שמע את הרב שואל את את השאלה 

הכל אז הזאת! פנה אליו רב החובל ואמר לו "אני יהודי"! ו
 הסתדר... 

וזהו מה שהכריח את חז"ל לומר שבת פרעה התגיירה. 
לכה להציל יהודי? על כרחך שהיא אחרת בשביל מה היא ה

 ]עלי ורדים[                                                  התגיירה.   



 

 

 - הקדים יששכר קודם זבולון, ובפרשת ויחי כאןמדוע 
הקדים זבולון קודם יששכר  ,בברכת יעקב אבינו ע"ה לבניו

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף " יג) ,(בראשית מטדכתיב 
אניות וירכתו על צידון, יששכר חמור גרם רובץ בין 

ץ כי נעמה, ויט המשפתים, וירא מנוחה כי טוב ואת האר
 ."שכמו לסבול ויהי למס עובד

מקשה למה הקדים זבולון (בפרשת ויחי)  דושקה רובזוהה
ליששכר, הרי לפי סדר האחים יששכר נולד לפניו, וגם משה 

שמח זבולון בצאתך " :רבינו בברכותיו הקדימו כדכתיב
שהקדים  ,ובילקוט 'קר הותירץ בזוה ."ויששכר באהליך
, וכן פירש"י ל המעשה יותר מן העושהגדושזבולון ליששכר 

לכן הקדים זבולון ליששכר שתורתו ש ,בפרשת וזאת הברכה
 של יששכר ע"י זבולון היתה.

וישם את אפרים "על פסוק  (בפרשת ויחי) החתם סופרוכתב 
שמעלת  להראות ,היתה ע"ה אבינו יעקב כוונתש ,"מנשה לפני

 תורה. התומך שהוא ממנשה יותר גדולה - התורה שהוא - אפרים
אומר:  )"זה יתנו"(על פסוק בפרשת כי תשא  'קיים ההחר האו
לא  ,מה שיטול זבולון מתורתו של יששכר - יששכר וזבולוןש

 כלומר אלא שהשכר כפול ,שיתנכה מחלקו של הלומד
 מקבל השכר. זבולוןגם יששכר יש שכר, ושל
 בכתשה מציין על מ(ביו"ד סימן רמ"ו)  איגרא יבעקבי ראון הג

יכול אדם להתנות עם חברו שיעסוק בתורה ש )שם(הרמ"א 
  .והוא ימציא לו פרנסתו ויחלוק עמו בשכר

שיחלוק עמו בשכר התורה ובשכר שירויח  ,כתב )שם( ובש"ך
(בפרשת עה"ת  'אש דת'זה יהא בין שניהם יחד, ומציין בספר 

 (סימן ק"א)בשם רבנו האי גאון  מהר"ם אלשאקרובשו"ת  וילך)
י דרגות בשכר של יששכר וזבולון, תשיש ש ,םשמפרשי

ה ושו - כמו שכתב הש"ך - שמחלק השכר ,מדרגה אחת היא
 הממוני רווחיששכר נוטל חצי מהאז הדין הוא שה שובשו

תורתו הרוחני של שכר מחלק השל זבולון, וזבולון נוטל חצי 
, (כלומר שכל אחד לוקח חצי מחלקו של חברו) של יששכר

וה ווה בשושאין חולק עמו בפרנסתו ש איומדרגה שניה ה
זה והסכם ככדי פרנסתו  יששכרכמו שכתב הש"ך, רק נותן ל

אשרי 'אינו מגרע משכרו של יששכר, ועל זה נאמר הפסוק 
 יש לו שכר גדול.ש, 'אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה

תוכן לפי  ?שבעליהן לומדים תורה ומה לגבי שכר הנשים
, כפי שמובא שה יותר מן העושהמובן שגדול המעהדברים, 

גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר  ).במס' ברכות יז(
ָנִׁשים ַׁשֲאַנּנֹות ֹקְמָנה " :(ישעיה לב, ט) מן האנשים שנאמר

ודרשו, "שאננות" [" ְׁשַמְעָנה קֹוִלי ָּבנֹות ֹּבטחֹות ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי
שהקב"ה הבטיח לנשים שני  לעולם הזה, ו"בוטחות" לעולם הבא. והיינו,

ות שבעבורן זוכה אדם לעולם ועולמות. אף שאינן מקיימות את המצ
כגדולה יותר מאשר לאנשים.  ,הבא. ולפיכך נחשבת ההבטחה לנשים

כתב  מרומי שדהוב .רק בזכות קיום מצוות - שהם זוכים בעולם הבא
ואף שהבטחתן גדולה, משום שהן זוכות על שנתנו לבעליהן זמן ללמוד, 

נשותיהן מקבלות שכר  - אם בעליהן לא למדו ונענשין על ביטול תורה
לעולם הבא? [ א"ל רב לרב חייא נשים במאי זכיין .]על כל הזמן

 ]אלא בזכות לימוד התורה ,שהרי ודאי הקב"ה אינו נותן עולם הבא
בזכות שהן דואגות ללימוד התורה [ באקרויי בנייהו לבי כנישתא

. ובאתנויי ]אותן למקום הלימוד בבית הכנסתשל בניהן, ומביאות 
בבית המדרש,  ללמודשהן מאפשרות לבעליהן [גברייהו מבי רבנן 

 ונטרי לגברייהו עד דאתו מבי רבנן ]משנה וגמרא לומדיםששם 
ממתינות לבעליהן, ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה בעיר [

בזכות  ,הבא אחרת. וגדול המעשה יותר מן העושה, לכן זוכות לעולם
 . ]התורה של בניהם ובעליהם

דשכר של נשים גדול יותר  ראמביא ביאור הגמ והחיד"א
מאנשים, דלומדי תורה זוכין לשכר רק אם לומדים לשמה, 

שלא  לומדים - אבל מחזיקי לומדי תורה, אע"פ שהלומדים
זוכין לשכר  ,אם כוונתן לשמה ,המחזיקים קוםמ כללשמה מ

 .ובהתורה מחמת כוונתן הט

אומרים, שבתיה בת פרעה "ירדה  .)יגבמסכת מגילה (חז"ל 
לרחוץ מגילולי בית אביה". בת מלך, עוזבת את הגילולים 
והולכת לטהר את עצמה מהעבודה זרה, לרחוץ בנהר, 

ל. זה לא פשוט וקל גם לאדם מן השורה העושה תהליך ולטב
 60-נתארכה אמתה ל מידושל פרעה! בת וקל וחומר לה, כז

רואים פה את הסיעתא דשמיא, שהיא קבלה, מחמת  -אמה 
 מסירותה והחלטתה האיתנה להיטהר.  

ראיתי מעשה שמאוד  - "עין אותוייטהר מסיההבא ל"
התפעלתי, ובעל המעשה הוא רבי טוביה ויין זצ"ל. 

י קדשו של מפהכרתיו, הוא כותב כי שמע את העובדה ש
כמו בכל  קטנה ליד העיר וילנא. היתה עיירה: ה"חפץ חיים"

תפוצות ישראל, גם בעירה קטנה זו התקיימו שיעורי תורה, 
למדו  ,באחד השיעורים .בעלי בתים ישבו ולמדו תורה

באותה תקופה משניות יבמות. ליד החבורה שלמדה את 
ל מי לא יודע את הרקע ש .טהמשניות ישב יהודי קנטוניס

לקח ילדים, שלח  ,היהודים הללו. הצאר הרוסי ימח שמו
שנה לצבא, במקומות רחוקים שאין בהם זכר  25-אותם ל
ונה תחילה כדי שלא יפקד עליהם שם ובכ וזאת ליהודים

מסכן אחד כזה ישב לידם, איש לא צעיר.  ...ישראל עוד
באותם ימים, הלצים היו קוראים לקנטוניסטים "יוונים", 

והקנטוניסט הזה ידע כי . עים מימינם ומשמאלםשאינם יוד
הלצים קוראים לו יווני. כדרכו של שיעור תורה, מתפלפלים, 
מקשים משיבים ועונים. ובאותו יום, כל הוויכוח היה סביב 

היבם היה כך, ואם היבם היה אחרת וכו'. עוד  - 'יבם'המילה 
לועגים !... והבין כי ָיָוןהוא שמע  -פעם יוון ועוד פעם יוון 

עליו, חשב בתום לב כי כוונתם להתלוצץ בו. התאפק ככל 
שוב צוחקים עליו. כמה  -שיכול היה, אבל הם לא פסקו 

" בשיעור אחד... התמלא בצער נורא. עד ָיָוןאפשר לומר "
שקם בחרון אף והטיח בהם: "אתם לא מתביישים? מה אני 
אשם שלקחו אותי מההורים שלי והייתי כל השנים רחוק 

צל הגויים? אחרי כל מה שעברתי לא כואב לכם לשבת א
 30פעם,  20ולצחוק עלי? ובפעם, פעמיים, לא די לכם? 

נגשו ו ,?! הם נבהלו"פעם! וכי כך התורה מלמדת אתכם
: "חס וחלילה! חס וחלילה! אנחנו יושבים ולומדים ולהרגיע

משניות יבמות ודברנו על יבם, לא חשבנו עליך חלילה 
אמר בכאב  ,"אתם מספרים לי סיפורים" ת".אפילו פעם אח

ר. "תדעו שאיני מוחל לכם, אין לכם כפרה! כך שופכים עצּו
!... הנוכחים היו אובדי "ָיָוןן ָיוָ  ,את דמי, עוד פעם ועוד פעם

עצות. אמרו זה לזה: מה עושים איתו? כמה שמסבירים לו, 
לא מצליחים. קם יהודי חכם ואמר לו: "רגע אחד, תהיה רגע 
בשקט ונסביר לך הכל. איך כותבים 'יבם', מה כתוב בסוף? 
מ' סופית. ו'יון' כותבים עם נ' סופית, הנה אתה תראה ותבין 
שהמילה שונה והמשמעות אחרת לחלוטין, ואיך אתה יכול 

 להגיד שהתכוונו אליך, בשעה שהמילה שונה ואחרת". 
מה שאתה  ספרהלה שמע ולגלג: "חה חה חה, אתה יכול ל

. אני לא יודע מה זה מ' סופית, ואם כן מדוע שאאמין רוצה
אנשים  -לך? איני יודע א' ב', ואיך אוכל להאמין לך ולחבריך 

תגיד, אז מה אתה "?! "שלא איכפת להם לשפוך את דמי
אתם "? "רוצה שנעשה כדי להוכיח לך שלא התכוונו אליך

ואכן . "תלמדו אותי א' ב', אז אבין שלא התכוונתם אלי
 א' ב'. הו למדו

: הכרתי את האיש, וכולם היו קוראים "חפץ חייםסיים ה"
! מא' ב'... כי היהודי הקנטוניסט "אותו הגאון מלייפנישוק

לא נעצר בא' ב', הוא התקדם הלאה והלאה עוד ועוד, 
הגאון  -ונעשה גאון גדול ששמו נישא ונערץ בפי כל מכריו 

אז עליו,  צוחקים מדועתרגז המעיירת לייפנישוק. יהודי 
 עתא דשמיא בלי גבול! יא' ב', איזו סי הולימדוישבו ו

עין אותו", ילמדנו מהפרשה לידע ולהודיע ש"הבא לטהר מסי
התורה,  עמל יותר חזק, יותר באמת, יטהרהל לבוא לנו כדאיו

, ויטהר! אהבא ל -, יותר דקדוקי הלכה וברגש יותר תפילה
 -ייעים אותו יטהר? מסהאז אומרים בשמים, ככה אתה בא ל

 ]יחי ראובןע"פ [     יעתא דשמיא למעלה מן הטבע. ינותנים ס



 

 

–

 השרידים האחרונים

כאשר פלשו הנאצים  ,ת ארבעה חודשים היתה יוכבדב
כולל הוריה  - הם אספו את כל היהודים שמצאו .להולנד

 ,ואחיה הגדול ושלחו אותם להשמדה. את יוכבד הקטנה
הספיקו ההורים להבריח לכפר דייגים נידח בצפון הולנד וכך 

 ניצלה. 
עברו עליה בחברתם של הגויים  ,שנות חייה הראשונות

כי היא יהודיה  ,רק בגיל שבע נודע לה לראשונה .םההולנדי
 וכי הוריה האמיתיים נספו בשואה.  

הגיע קרוב משפחתה לבקר אותה, הוא  ,עם סיום המלחמה
סיפר לה כי שמה היהודי הוא יוכבד, וניסה לשכנע אותה 

"אלו ההורים שלי"  ...אך ללא הועיל ,לחיות אצלם כיהודיה
 ,ההולנדים שאימצו אותהאמרה הילדה והצביעה על זוג 
 "אני לא מכירה הורים אחרים".  

שתמכו  - מקץ הפצרות רבות ובעידוד ההורים המאמצים
בכך שתכיר בתרבות המקורית, נאותה הילדה לבוא מפעם 

 לפעם לביקורי שבת אצל הדודים היהודים. 
אצלה את  ועורר ,שנמשכו לאורך השנים ,המפגשים האלו

היא הודיעה  ,לגיל בת מצוההנקודה היהודית. בהגיעה 
כי רצונה להכיר טוב יותר את עולם  ,להורים המאמצים

היהדות ולפיכך היא עברה לגור באמסטרדם אצל קרובי 
היא הגיעה ללימודים בארץ ישראל  ,משפחה יהודים. בהמשך

 .  וקיבלה על עצמה לחיות באורך חיים דתי
ה, היתה השאל ,תעלומה אחת שליוותה אותה לאורך השנים

מדוע בחרו הוריה להעניק לה את השם יוכבד. כל הבירורים 
שהשם הזה לא היה במשפחתה מעולם. את ההורים  ,לימדו

בלתי  הנותרוכמובן אי אפשר היה לשאול. התעלומה היתה 
אלמלי התערבה ההשגחה העליונה והביאה  ,פתורה לנצח

 לחשיפת האמת המפתיעה.  
להכין עבודת גמר החליטה יוכבד  ,לקראת סיום לימודיה

בנושא "יהדות הולנד ערב מלחמת העולם השניה". כיתומה 
עוררה בה התקופה  ,שנולדה בעצם הימים האפלים ההם

סקרנות רבה. לצורך כתיבת העבודה, היא ביקרה בארכיון 
הקהילה היהודית באמסטרדם ועיינה בעיתונות היהודית 
בימים ההם. עיניה סרקו את שורות הכתב והמאורעות 

כמו קמו מחדש בעיני רוחה. היא נשאבה אל  ,המבעיתים
שהקיפה את היהודים באותה  ,תוך אווירת הייאוש והחרדה

שאחזה בהם מפני העתיד  ,תקופה וחשה את האימה הנוראה
 הבלתי נודע.  

הזדקרו  ,לפתע נעצרו עיניה בהפתעה, מתוך דפי העיתון
היא שפשפה את עיניה  ,לפתע שני שמות מוכרים מאוד

משוכנעת שחלה כאן טעות, אך האותיות הזעירות  ,בתדהמה
לא שיקרו. על מכתב המערכת שהתפרסם באחד הגיליונות 

התנוססו השמות "איטה והנס  ,האחרונים של העיתון
שמות הוריה, התאריך שהופיע בשולי העיתון  -שיינברג" 
שהמכתב נשלח למערכת שבועות ספורים לפני  ,לימד אותה
 שנולדה.  

התחילה יוכבד לקרוא את המכתב  ,סקרנות עצומה מתוך
 שכתבו הוריה ובשרה הצטמרר.  ,האחרון

"בתקופה האחרונה נשמעים בקרב הקהילה היהודית קולות 
 של ייאוש וחוסר תקווה" נכתב במכתב. 

אנשים איבדו את הטעם בחייהם והיו אף מקרים שבהם 
 אנשים שלחו יד בנפשם.  

שבשעה שהטיל פרעה  ,המדרש רצינו להזכיר להם את דברי
, עמד "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו"את הגזרה האיומה 

שהרי מה הטעם להביא ילדים  ,עמרם וגירש את אשתו
שבו יטביעו אותם מיד במימי היאור. אולם מרים  - לעולם

, 'שלא כך ראוי לנהוג 'שלכם קשה משל פרעה ,שכנעה אותם
תם גוזרים על הבנים פרעה גזר רק על הבנים א'טענה מרים 

ועל הבנות'. מתוך הנישואים המחודשים הללו שנעשו בזמן 
החשוך והקודר ביותר לעם ישראל, צמח ועלה משה רבינו 

 שגאל את ישראל מגלות מצרים.  
שאם  ,"מסיבה זו", כך סיימו ההורים במכתבם. "החלטנו

נקרא לו 'עמרם'  -התינוק שעתיד להיוולד לנו יהיה אי"ה בן 
 .נעניק לה את השם 'יוכבד'..." ,תהיה בתואם 

כמעט נעתקה נשמתה מרוב התרגשות, ודמעות  ,באותה רגע
חמות החלו לזלוג מעיניה, וחשבה לעצמה איזה עוצמת נפש 

   בזמן החשוך ששרר באותה תקופה ארורה. ,גילו הוריה
המשיכו כל נשות העם  ,בעקבות הוריו של משה רבינו

גתן של הנשים הצדיקות הללו, היהודי במשימה, ואכן הנה
שעלינו להמשיך  ,היתה אבוקת אור במשך כל הדורות

 ,על אף כל הקשיים - בתפקיד של המשכיות עם ישראל
 ,וההריגות, ואכן הרבה מאותם ילדי מסירות נפשהרדיפות 

הקימו דורות מפוארים, והמשיכו את מורשתו של העם 
 ישראל אשר בך יתפאר. - ..היהודי.

 
 
 

 

          
 ברינה                ן רוֹ               

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה     עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבינמרים בת עזיזה : לע" :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

    
 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : מתנאל בן איריס : יצחק (אייזיק) בן זהבהזיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,תלהזמנו
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 
 צוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרביםמ

 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 סיפור מרגש ומדהים... 

 
 זרע של קימא:ל

 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים
 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה

 שושנה רייזל בת מינה
 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו

 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל
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 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173
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  'ישמח לב מבקשי ה

  בסייעתא דשמייא הננו להודיע כי

  יצא לאור ספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הספרי�בחנויות  אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג ספרי�

  ספר טיב הפטרות

  יקראוחומש על 

  

  בתוכו כולל

  , ההפטרה פסוקי על ומשולב קצר ביאור

  בהפטרות הנקראי� והכתובי� הנביאי� דברי את להבי� לקורא המסייע

   עבודה דרכי, שמי� ויראת מוסר עניני של מרובה בתוספת
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  "הגזירה אמת וההשתדלות שקר" - שמותפרשת 

ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא "על הפסוק בפרשתינו 
למד את  שפרעה לא "כלי יקר"הכתב (א, ח)  "ידע את יוסף

כאשר יוסף  ,הלקח שצריכים ללמוד מפרשת יוסף. הנה
נשלח על ידי יעקב אביו עליו השלום לשכם לראות את שלום 

ולא מצאם. במצב כזה בהעדר טלפון אחיו, הגיע יוסף לשכם 
סלולרי היה צריך יוסף לשוב הביתה. אבל הבורא חשב 
אחרת, ולכן נשלח מלאך מיוחד מחופש ל"איש" ושאלו "מה 
תבקש", וכשיוסף ענה "את אחי אנוכי מבקש", כיוון אותו 
המלאך לדותן אל העבדות שהביאה בסופו של דבר לירידה 

ש"הגזירה אם כן ו מכאן למדנ ה"כלי יקר"למצרים. אומר 
אמת והחריצות שקר", הבורא יתברך יוציא לפועל את 

גם מלאכים לצורך העניין. ומכאן גזירתו, ואם צריך ישלח 
יוסף. כשסיפר להם יוסף את חלומותיו אמרו לו  לאחי

"המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו". וכשמכרו 
החלומות אותו לעבד למצרים חשבו שבזה נסתם הגולל על 

הם אלו "המתנשאים" של יוסף. ובפועל? דווקא פעולותיהם 
הביאו את יוסף אל המלוכה והם שגרמו למימוש ש

ופרעה? גם הוא לא למד לקח מפרשת אחי יוסף. החלומות. 
כשראה בחלומו מאזניים ענקיות שבכף אחת נמצאת כל 
ארץ מצרים ובכף השניה ניצב טלה קטן והמאזניים נוטות 

לה, פתרו חרטומיו את החלום ואמרו לו, שיקום לכיוון הט
מנהיג לעם היהודי שיהרוס את כל ארץ מצרים. פרעה 
החליט להילחם בגזירה, הוא נתן למילדות הוראה חד 
משמעית "אם בן הוא והמיתן אותו" כשראה שההוראה לא 
בוצעה גזר ש"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". ומה יצא 

דל על ברכיו. ב) היתה מסורת מגזירתו? א) משה רבינו ג
בידי ישראל שיבוא הגואל ויאמר פקוד פקדתי אתכם. אבל 
עם ישראל כולו ידע את הסוד, אם כן איך אפשר להאמין 
לזה שיאמר זאת? התשובה היא: היה אחד שלא ידע כי לא 
גדל בין היהודים והוא משה ששהה בבית המלוכה. אם כן 

ותו. ג) פעם אחת מי גרם את הגאולה? פרעה ברוב חריצ
כשישב משה על ברכי פרעה, הוריד את הכתר מראש המלך 
ושם על ראשו. החרטומים הזדעזעו ואמרו לפרעה, הנה זה 
הוא הרוג אותו מיד. אז הציע יתרו שינסו את הילד, ישימו 
לפניו קערת זהב וקערת גחלים ויראו לאן יושיט את ידו. 

הסיט את משה הושיט את היד לקערת הזהב, בא מלאך ו
היד לקערת הגחלים. משה נכווה והכניס את ידו לפיו והפך 
לערל שפתיים. כלומר "את אותיות השפתיים ב, ו, מ, פ, 
לא יכל משה לומר. אם כן איך יאמר פקוד פקדתי? 
התשובה היא שהשכינה מדברת מתוך גרונו, ואם כן אין 
ספק שהוא הגואל וכל היהודים האמינו לו. אז מי גרם את 

ולה? פרעה ברוב חריצותו. ד) אדם עם נפש של עבד לא הגא
יוכל להרוג נוגש מצרי. להיות מסוגל לפעולה כזאת צריכים 
נפש של בן חורין. אז מי יוכל לעשות זאת? משה שגדל 
כנסיך בבית המלוכה. ושוב, פרעה גרם לכך בגזירת "כל 
הבן הילוד". ה) אם משה רבינו היה נואם מדופלם היה 

תה יציאת מצרים חס ימישהו ולומר שלא הייכול לקום 
ושלום, אלא משה בעזרת כושרו הרטורי שיכנע את כולם 
שכך היה. אבל אי אפשר לומר זאת על משה שהרי היה 
כבד פה וכבד לשון וערל שפתיים. אז גם את האמונה 
ביציאת מצרים ומתן תורה צריכים לזקוף לזכות חריצותו 

והחריצות שקר. בספר הרי לנו שהגזירה אמת של פרעה. 
"בנועם שיח" על מועדי השנה כתב כי זהו עומק סודו של 

"לכו וראו מפעלות אלוקים נורא (תהילים סו, ה) המקרא 
(רד"ק, שם).  לעשות בהם כרצונו" –עלילה על בני אדם"

, משמעו, שעלילות מעשיו של "נורא עלילה על בני אדם"
בני אדם".  לעמקום, היעדים שתיכנן, המטרות שקבע, הם "

לא האדם קובע יעדים. הקדוש ברוך הוא הוא שמתווה 
אותם ומשתמש בבובות האדם ובמעשיותיהם, כדי לקדם 

 הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלואת תוכניותיו. 
 
 

'נגריית הזהב' הייתה אחת הנגריות המבוקשות  היטב.
ביותר, וזאת בזכות העובד הוותיק והחרוץ, משה, שהיה 

ידי זהב, דייקן ויצירתי. לקוחות הנגרייה היו  בעל
בעל  מתעקשים שרק הוא יעשה עבורם את הרהיטים.

הנגרייה לא ראה את הדבר בעין יפה. הוא אמנם הרוויח 
כסף בזכות משה, אבל תמיד חשש שיום אחד משה יתפטר 
 ויפתח נגרייה משלו, ואז כל הלקוחות יעזבו וילכו אחריו.

שב על הכיוון. הוא היה אדם ישר דווקא משה מעולם לא ח
שהסתפק במועט. הוא אהב את עבודתו, ולא חשב לעזוב 

 ולפתוח נגרייה מתחרה.
יום אחד שמע בעל הנגרייה את אחד הלקוחות מנסה 
לשכנע את משה לעזוב את עבודתו כשכיר, ולפתוח נגרייה 
בעצמו. בעל הנגרייה יצא בחשאי כדי שהשניים לא יבחינו 

ה ממתין עוד רגע, הוא היה שומע את בו. אם הוא הי
תשובתו של משה האומר שהוא מרוצה מעבודתו ולא חושב 
לעזוב, אבל בעל הנגרייה שמע רק את דברי הלקוח, 
 והחליט למנוע ממשה בכל דרך לפתוח נגרייה מתחרה.
למחרת יצאה התכנית הזדונית לפועל. כל השכונה שמעה 

משליך את משה כיצד בעל הנגרייה זועק: 'גנב! גנב!' ו
מהנגרייה בבושת פנים. בעל הנגרייה סיפר לכולם כי תפס 

מיותר לציין שמשה  את משה 'על חם' גונב כסף מהקופה.
האומלל לא גנב אפילו פרוטה, וידיו היו נקיות. הוא החל 
לחפש עבודה חדשה, אבל בכל מקום רדפה אותו השמועה 
ל שבעל הנגרייה הפיץ עליו. לכל מי שהתקשר לברר ע

משה, היה בעל הנגרייה אומר: 'אסור להעסיק אותו. הוא 
נראה תמים, אבל למעשה הוא גנב מדופלם'. המצב לא 
הותיר למשה כל ברירה, ובעצת ידידיו הוא החליט לנסוע 
 לחו'ל ולנסות שם את מזלו, אולי משם תצמח לו הישועה.
הטיסה לארצות הברית עברה עליו במתח ובלחץ. הוא לא 

דם מרוב דאגה לעתיד. כשהמטוס נחת, עבר הצליח להיר
משה במהירות את הבדיקות, נטל את מזוודתו והתכונן 
לצאת מהטרמינל. אך לפני כן ביקש להתפנות, וסר לחדר 

כאשר משה נכנס לתא, הוא לא האמין למראה  השירותים.
עיניו. על הרצפה היו מושלכות כמה חבילות גדושות של... 

בט את עצמו לוודא שהוא לא דולרים. משה היה המום וצ
חולם. הוא שמע אמנם את האגדה שבאמריקה הכסף גדל 
על העצים, אבל מעולם לא דמיין שהכסף צומח על רצפות 

 של תאי שירותים...
הוא היה מבולבל. האם הכסף שייך לו? האם עליו לחפש 
את בעליו? משה החליט לקחת את הכסף, ולחשוב אחר כך 

את חבילות הכסף למזוודה, אך  מה לעשות איתו. הוא תחב
כאשר יצא מהשירותים, נבהל לראות מולו עשרות שוטרים 
פרושים, כשחלקם מכוונים כלפיו אקדחים. משה הרים 
ידיים באופן אינסטינקטיבי. כמה שוטרים קרבו אליו 
והחלו לחפש על גופו ובתוך מזוודתו. משה היה כה מבולבל, 

ך בלגלוג ואמר: עד שפלט: 'זה הכסף שלי'. השוטר חיי
עד מהרה  .'בוודאי זה שלך, אחרי ששדדת את הבנק...'

התברר למשה ששלוש שעות לפני כן התבצע שוד בסניף 
בנק סמוך, והוא נחשד כשודד. הוא הבין שעליו לדבוק 
בגרסה הראשונה שנפלטה מפיו, שהכסף שלו, כי אם 
יתחיל להחליף גרסאות, זה יעורר רק יותר חשד. 'אני לא 

ד,' אמר לחוקרים, 'כי לפני שלוש שעות עוד הייתי השוד
במטוס...' החוקרים שאלו: 'אם כן, מאיפה יש לך את 
הכסף?' ומשה המציא תשובה במקום: 'אני איש עסקים 

החוקרים לא  המסתובב עם סכומים גדולים באופן קבוע'.
ידעו אם להאמין לו. מצד אחד ה'אליבי' שלו מוצק, והוא 

השוד, אך מאידך, בגדיו הפשוטים  אכן היה במטוס בעת
כדי לבדוק זאת, הציעו  לא נראו כשל איש עסקים.

החוקרים האמריקניים הצעה מקורית: במזוודה של משה 
 היה פנקס טלפונים. הם יתקשרו לאחד המספרים וישאלו
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אודותיו, ולפי התשובה יחליטו מי הוא. הטלפון הראשון 
זהב, מי שהחוקרים שלפו היה של... בעל נגריית ה

כאשר בעל הנגרייה  שהתנכל למשה ופיטר אתו מעבודתו.
קיבל את השיחה, הוא השיב שהוא מכיר את משה. 'האם 
הוא איש עסקים עשיר?' שאל החוקר בלי להסביר את 
כוונתו. בעל הנגרייה דמיין שמשה הסתבך עם מס הכנסה 
או עם הרשות להלבנת הון, והחליט להעליל עליו שהוא 

כדי לסבך אותו עוד יותר. 'משה הזה  מגלגל כספים
מסתובב כל היום עם סכומי ענק', אמר בעל הנגרייה, 'ואין 

משה שוחרר מהחקירה כשכל הכסף  לי מושג מאיפה'.
בידו. לאחר מכן הוא בירר את ההלכה, והתברר לו שבתנֵאי 
המקרה הספציפי, הוא יכול להשאיר את הכסף בידו. כך 

רצה לגרום לו נזק, הוא אשר אירע שדווקא בעל הנגרייה ש
הציל אותו מהחוקרים האמריקנים, והביא לכך שהוא 

 נשאר עם הכסף.
הסיפור הזה, שהתרחש לפני כמה שנים, ממחיש בצורה 
הטובה ביותר שכאשר נגזר על אדם לקבל משהו, הוא יקבל 
אותו למרות כל אלו שמנסים למנוע זאת. לפעמים דווקא 

לו שעוזרים לו בלי ידיעתם, כי הם א -אלו שרוצים להזיק לו 
כאשר משמים מחליטים  –'אין עצה ואין תבונה נגד ה' 

 שאדם מסוים יקבל משהו, אין כוח בעולם שיימנע זאת.
בספר "מאיר עיני ישראל" (חלק א) מסופר על מרן ה"חפץ 

את ה"לשם יחוד" של  לשמוע מידי יום ביומו זכינו" .חיים"
. היה הדבר עבורנו ה"חפץ חיים" קודם הנחת תפילין

כשיעור בהלכות אמונה, כשהיה מדבר בפשטות לשונו. וכך 
"שהוא הבעל הבית על כל  –מצוות עשה של הבורא יתברך 

. "כל העולם" –והיה מטעים ומדגיש את המילה  העולם..."
והשומע היה חש את האמונה הפשוטה שה' עושה כל 
 המעשים". "בני האדם נוהגים לייחס את המעשים ואת
 ,הפעולות לבני אנוש ושוכחים שהכל מאיתו יתברך. ובאמת

האדם אינו עושה דבר ואינו פועל מאומה, אלא הקדוש ברוך 
הוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, גם שלמה המלך 
צווח על כך ואומר "כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את 

חלק מהמפרשים רואים בכך הצהרת אשר כבר עשוהו". 
צורת התנהלותו של העולם. "המלך" הוא מלכו כוונות על 

של עולם, הקדוש ברוך הוא, ו"האדם" הוא היצור השוכן 
בעולם הזה וחושב שהוא "כל יכול", בידו ליצור ולעשות, 
לשנות ולנהל, לבנות ולפרק, אין מעצור בידו. ועל כך קורא 
שלמה "כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר 

שוב שאתה מסוגל לנהל את העולם עשוהו". מי אתה שתח
"אין וזהו שדרשו רבותינו  ולעשות בו ככל העולה על רוחך

. ציוריו של הקדוש "אין צייר כאלוקינו"–צור כאלוקינו" 
ברוך הוא הם מופלאים, כי הם מצליחים להטעות אותנו בני 
האדם ולתת לנו את התחושה שהכל בשליטה, הכל תחת 

לם. אבל אם מגרדים קצת ידינו, אנחנו מנהלים את העו
לעומק מגלים שמדובר בסך הכל באשליה, באחיזת עיניים. 
יש יד מכוונת מלמעלה, יד שמנווטת את העולם ומובילה 
אותו כפי רצונה. ועל כך אומר שלמה בחכמתו "כי מה 
האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו". רעיון זה 

לאחיו בביטחה בא לידי ביטוי בדברי הניחומים שאמר יוסף 
"ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה כי 

לפניכם  אלוקיםלפניכם... וישלחני  אלוקיםלמחיה שלחני 
לא אתם שלחתם אותי לשום לכם שארית בארץ... ועתה 

הנה כי האלוקים וישמני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו 
שר ואי אפ . יש יד מכוונת בעולםומושל בכל ארץ מצרים"

שוב הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו  לברוח מגזירת הבורא.
בספר "במחשבה תחילה" מובא סיפור אלו היטב.  דברים

ה באישה שגרה בבניין דירות. מעליה התגוררה משפח
התגוררה משפחה ברוכת ילדים שהרעישה בצורה מוגזמת 
במשך כל שעות היממה. פעמים רבות ניסתה השכנה לגעור 

הצלחה, הרעשים נמשכו בשיא העוצמה. בהם, אך ללא 
אותה אישה החליטה שנמאס לה לסבול ולכעוס ללא הרף, 
ולכן, החליטה לעבור דירה. תוך זמן מה נמכרה הדירה 
ואותה אישה קנתה לעצמה דירה חדשה בבניין אחר וכעת 
קיוותה שתזכה, סוף סוף, לשלווה ורוגע. אך למרבה הפלא, 

שה שלא הפסיקה בדירה הסמוכה לה, התגוררה אי
להשמיע מוסיקה רעשנית. בוקר, צהרים וערב, היו 

 נשמעים בדירתה מוזיקה רועשת ומעצבנת. האישה לא
 
 

ידעה את נפשה "מכרתי את דירתי הקודמת בגלל אותה 
משפחה רועשת, והנה סוף סוף קניתי דירה חדשה בתקווה 
לחיות בביתי האישי בשלווה, וכעת השכנה הזו מעצבנת 

מה קורה פה?" תאמינו או לא, לא  –ולי קולות ומרעישה בק
עובר זמן קצר ואותה אישה שהיתה עדיין דיירת טריה 
בבניין, קמה ותלתה שלט "דירה למכירה". תוך זמן מה 
נמכרה הדירה, אך הפעם אותה אישה לא התפשרה. היא 
קנתה לעצמה דירה פרטית, וילה, ללא שכנים משותפים 

תזכה היא בשלווה הנכספת. כעת  –והיתה בטוחה שזהו זה 
ומה דעתכם? הכל הסתדר? פשוט לא להאמין. בבית 
הסמוך ל'וילה' שלה, התגוררו אנשים שהחזיקו בביתם זוג 
כלבים מאיימים, שפשוט נבחו כל הלילה בקול גדול והעירו 

ו אותנ למדמעשה זה מ ...אותה באמצע הלילה כמה פעמים
הגזירה אמת  אי אפשר לברוח מבורא עולם, כידבר אחד: 

לפני כעשרים שנה, כאשר למרבה הצער שקר.  השתדלותוה
היו פיגועים תכופים באיזור ירושלים, היתה משפחה 

ולעקור ליישוב אחר,  שהחליטה 'לעזוב את מקום הסכנה'
הרחק משם. לימים נזדמנה בת משפחה זו לירושלים 
לצורך קניות וסידורים שונים, נקלעה לתוך פיגוע תופת 

עיר, שם מצאה את מותה הי"ד. התברר למרבה במרכז ה
הצער, שלא היה מנוס מהגזירה הקשה שנגזרה עליה וגם 

בעל כורחה זימנה אותה יד  –אם ניסתה להתרחק מהסכנה 
הדבר ניכר גם בתחום  ,לפעמים ההשגחה למקום זה.

הקבלה למוסדות החינוך. קורה לא פעם שהתלמיד/ה 
יכויים, ללא כל מתקבלים למקום שלבם חפץ נגד כל הס

הגיון. 'זה היה מחטף, לא אתן שזה יקרה שוב' זעמה פעם 
האחראית על הרישום באחד ממוסדות החינוך, כאשר 
התקבלה תלמידה טובה מאוד, ללא כל פרוטקציה. היא 
אולי לא זכרה שבהתנהלות יד ההשגחה אין 'מחטפים' ואין 

 יישלחו עבורם –'פרוטקציות', מי שנגזר עליהם להתקבל 
המלאכים הנכונים שישלימו את שליחותם כראוי. תקצר 
היריעה מלהוסיף עוד ועוד הוכחות, דומה שכל אחד מאיתנו 
יכול להעיד על יד ההשגחה בלבוש זה או אחר, שהובילה 
אותו לאן שהובילה למרות כל התחבולות והנסיונות להגיע 

כי רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא למקום אחר, 
על יוסף מסופר שם בתלמוד (שבת קיט.)  ובאכך מ. תקום

מוקיר שבת שהיה מכבד מאד את השבת. בשכנותו היה גר 
נכרי עשיר שהיו לו נכסים רבים אשר החוזים בכוכבים 
אמרו לו שכל נכסיו יעברו ליוסף מוקיר שבת. כששמע את 
הדבר הזה הוא החליט למנוע זאת בכל מחיר. הוא מכר את 

קנה אבן טובה יקרה ביותר ותפר כל רכושו ובכסף שקיבל 
אותה בכובעו. פעם אחת עבר אותו אדם על גשר שהיה בנוי 
על נהר ורוח עזה הפריחה את כובעו שנפל לנהר ואז דג אחד 
גדול בלע את האבן. באו דייגים ודגו את הדג הזה בערב 
שבת וחיפשו קונה עבורו. אמנם, משום שזה היה בערב 

השבת והדייגים לא שבת האנשים הכינו את מאכלי 
הצליחו למכור את הדג. אחד מהם נזכר שיוסף מוקיר שבת 
היה מכבד את השבת ויתכן שהוא יקנה אותו לכבוד שבת 
משום שהיה זה דג משובח וזה אכן מה שקרה. והנה, 
כאשר הכין יוסף מוקיר שבת את הדג מצא בתוך בטנו את 
 האבן הטובה הזו אשר ממנה התעשר מאוד. למדנו מכאן 
שני דברים. האחד, שמי שמוציא כספים עבור כבוד השבת, 
השבת פורעת לו. דבר שני אנו למדים מכך את היסוד 
האמור, אותו נכרי אילו לא היה מנסה למנוע את הגזירה, 
היה צריך להעשות נס גדול כדי להעביר  את כל הרכוש 
הרב ליוסף שהרי היו לו שדות, כרמים, בהמות ועוד, אבל 

דיו גרם שרכושו יעבור ביתר קלות ליוסף מוקיר הוא במו י
 שבת.

על פי דרך זו כתב המהר"ל בספרו "נצח ישראל" שמי שהכי 
מתנגד לעם ישראל הוא זה שיבנה את עם ישראל. כשם 
שפרעה גידל את משה על ברכיו. ואכן, ראינו כעין זה בדורנו. 

תה המתנגדת הגדולה לעם ירוסיה הקומוניסטית שהי
ו שקבעה באו"ם בשנת תש"ח שארץ ישראל ישראל היא ז

תינתן לעם ישראל. אפילו ארצות הברית התומכת העיקרית 
יתה אז נגד, ונציגה דיבר לפני העצרת במשך יבעם ישראל ה

כשלושת רבעי שעה על מנת  לשכנע למה לא לתת את הארץ 
ליהודים. בתוך כדי כך, הגיע אליו מברק להצביע בעד, והוא 

 ר ההיפך מכל תוכן דבריו "ולכן אנו חתם את דבריו ואמ
 
 



 מצביעים בעד"... 
האדם חושב שתכניותיו מושלמות ושום חסרון אין בהן וכך 

שהן תבוצענה במלואן. הקדוש ברוך הוא מוכיח הוא בטוח 
כל דבר שקורה אמנם, ששום תכנית לא תתבצע בלי רצונו. 

נתון להרבה מקרים ומאורעות שיכולים לשנותו מקצה 
דברים הנראים כהפוך על הפוך, רק השתדלות  לקצה, ואף

כללית ואמונה ותפילה יובילו אל המיצוי הנכון. הפסוק 
מתאר זאת במילים: 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא 

לולי האמונה והתפילה, כל פעולה כזאת או אחרת  .תקום'
  יכולה לבצע תהליך הפוך ממה שחשבנו.

ל אותנו לתובנה כי וביהבה ונראה מהסיפור שלפנינו המ
רבות מחשבות הגזירה אמת וההשתדלות שקר ואמנם כי 

  דווקא... עצת ה' היא זו שתתקייםאבל בלב איש 
כאשר נאלצנו לעזוב את הדירה במהירות, לארוז חפצים 
אפשריים, לערוך מכירה על הנשארים ולטוס לחו"ל, לא ידענו 
ן מה אנחנו עומדים לעולל לעצמנו כאשר זנחנו את עניי

השכרת הדירה. אבי היה חולה. הוא התגורר בניו יורק, אני בן 
יחיד וכל השאר במשפחה הן בנות עסוקות, אמהות למשפחות 
מרובות ילדים, שאין באפשרותן לנטוש את העבודה ואת 

יתה יטיפול משק הבית ולהתמסר לטיפול באבי. מאחר ולי ה
 עבודה מרכזית שהתבטאה בעיקר בחיפוש עבודה ואבי היה

זקוק לעזרה נואשת, לא היססתי הרבה כאשר נודע שהוא שוכב 
לבדו בבית החולים ומיהרתי להצהיר שאסע יחד עם משפחתי 

"זו לא תקופה קצרה" אמרה אחותי בחוסר  כדי לשהות לידו.
נוחות. "מדובר בתקופה של חצי שנה לפחות אם לא יותר. זה 

את  דורש הסכמה בסיסית מאשתך". ברור שאישתי לא חיבבה
הרעיון, אבל מאחר והיא עבדה ביבוא בגדי ילדים מחו"ל, גם 
היא התלהבה מהרעיון בו ניסע כולנו לשנה אחת ובמקביל, 
נשלח בגדים למכירות בישראל. הילדים שלנו היו עדיין קטנים 
לא מודעים לשינוי. הגדול היה בן ארבע, ואחריו באה 

ינו משפחה האמצעית בת שלוש. היה עוד תינוק קטן, וביחד הי
גדולה שעזבה במהירות את הבית בישראל וטסה לאמריקה 

תה לי יהגדולה. הכל התרחש כל כך במהירות, עד שלא הי
אפשרות להתארגן כראוי. לא ידעתי לכמה זמן אסע, ולכן 
התלבטתי רבות בקשר לרהיטים. אין לי אפשרות להוציא אותם 

נקה מהבית, ואם אוציא אותם הרי שלא יהיה מי שיטפח וי
אותם. להשכיר אותם יחד עם הדירה לא בדיוק התחשק לי, 
ולכן מכרנו אותם במחירי הפסד מפאת קוצר הזמן. את הדירה 
לא הצלחתי להשכיר בשבוע אחד, אבל לא דאגתי. הדירה שלי 
גדולה, מרווחת ובאזור מרכזי. היה לי שכן טוב, שסמכתי עליו 

סה ניגשתי אליו, בעיניים עצומות. אני זוכר איך יום לפני הטי
הבאתי לו את מפתחות הדירה ובקשתי ממנו להשכיר בשבילי 
את הדירה. כמובן, הוא יקבל את התשלום הראשון כיאה לכל 
מתווך. השכן, דויטש שמו, סרב מתוך נימוס לקחת כסף. "זו 
לא דירה שאפשר להישאר איתה הרבה זמן. תוך יום אני מוצא 

ו בינינו על אופן העברת לך שוכר" הודיע לי. אחר כך סיכמנ
הכסף בצורה המוצלחת ביותר, ואני עזבתי את הארץ בתחושה 
לא נוחה. אמנם יש מישהו שמטפל לי בדירה, אבל בתור בעל 
הבית, הרגשתי קצת מחוץ לענינים וקצת אחד שסומך על 
אחרים יותר מדי. משום מה השכן נראה לי שאנן במקצת. 

עשיתי היה לרוץ לבית כשהגענו לניו יורק, הדבר הראשון ש
החולים להודיע לאבא שהגעתי. הדבר השני, היה להתאקלם 
אצל בן משפחה, יהודי נעים הליכות שארח אותנו עד לרגע 
שבו מצאנו דירה, והתחלנו להשתקם בעצמנו. עוד באותו יום 
שהגעתי, טלפנתי לחוץ כולי לדויטש. הוא היה רגוע להפליא. 

צה. "באמת?" הייתי מאושר. "הדירה כבר מושכרת" הודיע מרו
שעשיתי את הצעד הנכון, ושהחששות שלי לא היו  הרגשתי

נכונים. אבל פתאום נעורו בי חיישני זהירות. "למי השכרת? 
משפחה עם ילדים? כמה?" יריתי את השאלות. "נראה לך 
שאני רוצה להרוס לך את הדירה?" כמעט נעלב השכן. 

ילדים, אני חושב "השכרתי את הדירה לאישה בודדה, בלי 
שהיא אלמנה. תסמוך עלי, יהיה בסדר". "והיא נתנה לך 
מקדמה?". "כן" השכן נקב בסכום. נשמתי לרווחה. "קח את 
 המקדמה. היא מגיעה לך" הודעתי לו ולא אפשרתי לו להוציא

 

מילת סירוב אחת מהפה. בינתיים התחלנו להתאקלם במדינה 
יל התחלתי לחפש הגדולה. אני שהיתי הרבה ליד אבא ובמקב

עבודה. אישתי גם באה לבקר בערבים יחד עם הנכדים, ואפשר 
לומר שאבי היה מרוצה ומאושר לראות שיש אנשים לידו 
בשעת חוליו. ארגנתי לו טלפון פרטי ליד המיטה והוא ידע 
שבכל שעת צרה הוא יכול לטלפן וליידע אותי מיד. מצאתי 

עות עבודה לא דירה יפה להשכרה ובמקביל היו לי כמה הצ
רעות. בארץ אין חידוש גדול באדם שיודע עברית צחה. בחו"ל 
זה כבר משהו אחר, והתחלתי לעשות שימוש בעברית שלי 
לצרכים שונים. חודש אחר כך הגיע הזמן לשלם שכר דירה 
למשכיר שלנו. לא דאגתי לרגע אחד. אמנם המשכורת שלי לא 

הילדים גבוהה  היתה גבוהה במיוחד והמחיה, כולל הגנים של
הרבה יותר מהסכומים שמוציאים בארץ. על כל פנים, ידעתי 
שאמור להישלח אלי כסף מישראל. שבועיים אחרי המועד בו 
הייתי צריך לשלם למשכיר, הגיע אלי בעל הדירה בפנים די 
כועסות. "אצלנו נהוג שמשלמים בזמן. כאן המדיניות היא 

יך". התנצלתי מעומק שונה. אתה צריך לרוץ אחרי ולא אני אחר
הלב והסברתי לו שהכסף שלו נמצא בדרך לכאן, ואני אשתדל 
לעשות את כל המאמצים שהכסף יגיע בזמן. דקה אחרי שבעל 
הדירה הלך, טלפנתי נסער לדויטש. "תגיד, מה עם הכסף? 
הגברת עוד לא הביאה לך?". לדויטש לא היה נעים. "הגברת 

לכן היא תשלם  אמרה שהיא לא קיבלה משכורת החודש.
בחודש הבא כפול שתיים". "את זה היא יכולה לומר לי אבל 
לא למשכיר שלי" הייתי זעום וכעוס. ואפשר לומר שגם מוטרד 
מאד. "מה אני עושה עכשיו?". "אשתדל לדבר איתה שוב" 
היה דויטש נבוך. אחרי יום הוא טלפן אלי ואמר שהגברת 

אלי דרך ההסדר  הביאה רבע מהסכום. הוא מיהר לשלוח אותו
המיוחד שקבענו. איכשהו, גייסתי את הסכום הנותר, כשאני 
מסתמך על כך שעוד מעט אקבל את מלוא הסכום כפול שתיים. 
לא רציתי שיצא לי שם של אדם לא אמין, ולכן טלפנתי שוב 
אל דויטש. בקשתי ממנו שיסביר לגברת ההיא עד כמה חשוב 

ר לה את המסר, ואני שהכסף ישלח בזמן. דויטש הבטיח להעבי
נשארתי מחכה לכסף עד...עד החודש הבא. אחרי שבוע איחור 
הגיע אלי בעל הדירה בכעס. "אני לא מוכן לכזאת צורה" 
הודיע לי. "או שאתה משלם על החודש הזה וחודש הבא או 
שאתה יוצא מכאן. לא חסרים בשכונה שלנו שוכרים". נלחצתי 

ודים טובים, וגם אבא שלי מאד. אני זוכר איך לוויתי כסף מיה
נידב קצת. אשתי החליטה לצאת לעבוד למרות שלא ידעה 
היטב את השפה ולמרות שחששה מאד. אבל העבודה שלא 
תוכל לסדר לנו איכשהו את שכר הדירה המתמהמה. ושוב 
טלפנתי לדויטש והזכרתי לו שהשוכרת שלנו חייבת לנו על 

, והיא אמרה חודשים שכירות. דויטש אמר שהוא דיבר איתה
שתיכף, עוד מעט, המצב הכספי שלה יתייצב והיא תוכל 
לשלם. נאנחתי. "תגיד לה שלא משנה לי המצב שלה" כעסתי 
מעבר לקו. בדרך כלל אני בן אדם סבלן וסובלני. אבל 
כשמישהו גורם לי להראות לא אמין אני מתחיל לשנות את 

הדירה עורי. ובכלל, כל העניין הזה הרגיז אותי מאד. הרי 
מושכרת, למה שאני אקח חובות במקומה? אני זה שמשכיר. 
בחודש הרביעי כבר יכולתי להגיש לבעל הדירה את המשכורת 
של אישתי אבל רתחתי מזעם על הדיירת שלנו, ובצדק. בקשתי 
מדויטש שיודיע לה שהיא אמורה לצאת מהבית. לא היה לי 

אשים, כי נעים להנחית עליו פקודות. לא רציתי גם להישמע מ
בסך הכל הוא עשה לי טובה, אבל בסופו של דבר גם הוספתי 
שאני מאד רוצה להשכיר את הדירה לאנשים אמינים. דויטש 

אחרי יומיים טלפנתי אליו.  שתק. הוא הבין טוב את המסר.
"הודעת לה שהיא אמורה לצאת?". "כן" נשמע קולו המהוסס 

ושנחכה עוד  של דויטש. "אבל היא אמרה שאין לה לאן ללכת.
ין לא יחודש. בינתיים היא שלחה לך חמש מאות דולר". זה עד

כיסה לי שכירות לחודש אחד אבל קיבלתי את הדולרים 
בשמחה. הרי הייתי בעל חוב מהחודשים הראשונים. אישתי 
כעסה מאד על הגברת האלמונית. היא גם טענה שאם אין כסף, 

דר אחד. אבל לא שוכרים דירה רחבת ידיים אלא מסתפקים בח
 חצילה לא היה מי שישמע את הטענות הצודקות. ככה עברה 

 



שנה של משיכות. במשך החצי שנה הזו קיבלתי בקושי סכום  
כסף לחודש וחצי בלבד. אחרי חצי שנה פקע כח הסבלנות 

ן לא הרגיש טוב ולא היה שייך לעזוב אותו ישלי. אבא עדי
חלק העיקרי לבד. אני הייתי שקוע עם בעיות פרנסה כאשר ה

הוא לממן את שכירות הדירה שאינה זולה במיוחד. הגעתי לסף 
הסיבולת שלי. אני לא מסוגל לעמוד בלחץ של שכירות הדירה 
ואם נשאר קצת כסף אז הוא הולך למשמרת לחודש הבא או 

הקודם. כבר ניסיתי וטלפנתי לדויטש,  לחובות של החודש
פו של דבר התחמק ובסו ובקשתי להוציא אותה משם, והוא

אמר לי בצורה גלויה שהוא לא מעוניין להיות אחראי על 
הדירה שלי. הוא התוודה שאת הסכום הראשון הוא שלח, כיוון 
שזה היה הסכום שהשארתי לו בתור תשורה על כך שהוא טיפל 
בדירה. נמאס לו מכל העניין הזה, הוא לא יודע מה לעשות 

א לא מוכנה איתה כיוון שהיא לא מוכנה לצאת. "למה הי
לצאת?" בררתי לפני שהחלטתי סופית לארוז את המטלטלים 
ולחזור לארץ. אבא התחיל קצת להתאושש, ואני איני מסוגל 
להשקיע את חיי באמריקה התובענית והזוללת כסף. "היא 
טוענת שאין לה דירה אחרת" ענה דויטש בקול שפל. הוא הבין 

ל המועמדת שיש בו קצת אשמה על כך שלא ברר קודם לכן ע
להיכנס לדירה, אבל כעת לא היה שייך. תשעה חודשים אחרי 
שהגענו, הצלחתי לשכנע את אבא להגר לישראל. לא נשאר לו 
מה לעשות באמריקה הגדולה. מכרנו את כל הרכוש שלו, 
שילמתי את החובות מהדירה המושכרת, והגעתי שוב לארץ 

ם, אבל מאד בדיוק כמו שהייתי. לא עשיר, לא עני, לא יותר חכ
מאד כועס. התארחנו אצל אחותי. אחרי הכל הייתה לה 
מחויבות כלפי ההסתבכות שלנו. נסענו בשביל אבא, אבל 
חזרנו בגלל שהעניינים לא היו מטופלים נכון. יום אחרי 
שחזרנו כבר צעדנו, אישתי ואני לפגוש את הדיירת. אפילו לא 

פתוח את ניגשנו קודם לכן אל דויטש. הדיירת לא מיהרה ל
הדלת. קודם היא שאלה מי אנחנו, וכששמעה שאנחנו בעלי 
הדירה, היא חשבה פעמיים והודיעה שכרגע אין לה כסף והיא 
לא יכולה ללכת לרחובות. התחננו שתפתח את הדלת, ובסופו 
של דבר היא פתחה. הפתעה! זה מה שחשנו כשהגברת פתחה 

אותה כי  את הדלת. אישתי שאלה אותי בלחש אם אני לא מכיר
נדמה לה שהיא הייתה אצלנו בכמה שמחות, ואני נעצתי בה 
מבט מבולבל. היא כן מוכרת, אבל... "הקשיבי גברת" החלטתי 
לדבר בלי זיכרונות. "חזרנו מחו"ל וכעת אנחנו זקוקים לדירה 
שלנו". היא פרצה בבכי קולני. הבנו שהיא אינה שפויה 

קל. "אנחנו בדעתה, או שהתנהגותה ילדותית עם פיגור 
מצטערים בצערך" נכמרו רחמיה של אישתי. היא כבר לא 
חשבה לבקש ממנה את החוב הכספי. כפרות על הכסף, מה 
שחשוב הוא להוציא את הדיירת הלא צפויה. "אין לי לאן 
ללכת, מה אתם רוצים?" פרשה הדיירת את ידיה בחוסר אונים. 

ם מזרון נכנסנו לדירה בלי רשות. המראה היה מחריד. היה ש
שבור שהגברת מצאה, גררה ברחוב והכניסה אותו לביתנו. היה 
שם עוד ארגז לדברים שלה. וזהו. הארונות במטבח היו ריקים. 
המקרר לא היה מחובר. החשמל לא פעל, בערב היא הדליקה 
נרות כי לא היה לה כסף לשלם לחברת החשמל. בבוקר נתן לה 

נדבות, ככה  בעל המכולת שוקו במתנה, או שהיא קיבצה
סיפרה. אבל היא לא מספיק נראית מסכנה ולכן אין לה כסף 
לממן את שכירות הדירה. "הביני, אנחנו צריכים את הדירה" 
התחלנו להסביר לה. בלב כעסתי מאד על דויטש. הייתי מוכן 
להיכנס לבית שלו ולשאול אותו באופן ישיר האם גם לדירה 

אבל אחרי הטובה  שלו הוא היה מוכן להכניס שוכרת כזו.
שעשה לי, לא היה לי נעים להיות התככן. בסופו של דבר, 
הגברת הודתה באמת וסיפרה ששוחררה מבית מחסה לחולי 
נפש, היא מנסה להתמודד בחוץ ובשום אופן לא להגיע למצב 
שהיתה בו קודם. אנחנו מרחמים, מוכנים לתת לה עוד יום 

החוצה. "אביבה להתארגן, אבל הגברת בשום אופן לא יוצאת 
לא תדע מה לעשות בחוץ" היא אומרת על עצמה. לשמע השם, 
אני נושך שפתים. אביבה. האם זכורה לי כזו ילדה? היה לי 
דוד, אחי אבי, שגר בארגנטינה. הם נתנו לילדה היחידה שלהם 
את השם של האביב, בתקווה שהכל יפרח. אחר כך התברר 

ותה באירועים ספורים שהילדה לוקה בפיגור קל... אני זוכר א
בשמחות. עומדת בצד ומתביישת. לא מדברת, לא משתפת 
פעולה עם כולם. ההורים נפטרו בארץ, אביבה נשארה כאן 
באין לה דואג. אפילו אבי לא יכל להגיע להלוויה של אחיו, 
כיוון שגם מצבו היה קשה. זאת אביבה! באותו רגע ידעתי מה 

לאביבה שאני מכיר  שאני עומד לעשות. הקפדתי לא לומר
אותה. אם תדע היא תתנחל בבית שלי לנצח. לכן מיהרתי 
לרשום אותה למקום חביב, שם יש מגורים בשילוב עצמאות 
עם עזרה. סיפרתי לכל האחיות מי היא הדיירת המוזרה הזו, 
וכולן החליטו לממן לה, בשותפות מדמי המעשר, את השהיה 

כלום. לא רציתי בדירה המיוחדת ההיא. לאבא לא סיפרתי 
לצער אותו. שמחתי שהייתי שליח לתת דירה לבת אחותו. לא 
פעם שמעתי אותו נאנח על גורלו המר של אחיו, על כך שנפטר 
מוקדם, ועל כך שיש לו רק ילדה אחת, וגם היא לא הסבה לו 
הרבה נחת. אז זהו. אם עד עכשיו לא ידעתי למה הביא אותי ה' 

היום אני יודע. אביבה כבר לחו"ל למשך תשעה חודשים אז 
יודעת שאנחנו בני דודים. יש לה משפחה, יש מי שיטפל בה. 
נכון שהיא לא קרובת משפחה מאד הדוקה שלנו, אבל אנחנו 
ממלאים נאמנה את החובה. שאם לא כן לקדוש ברוך הוא יש 
הרבה דרכים לאלץ אותנו לעזור, אפילו למסור את הדירה 

   !בחינם למשך תשעה חודשים...
 

 

 אחים יקרים!
 

תחבולותיו, לא ובסקי זצ"ל אומר על כך בספרו "ברכת פרץ" שמכאן אנו למדים שכל מעשה אנוש יהרב יעקב קני
יועילו להטות אפילו זיז כלשהו ממה שנגזר בשמים. רק תשובה, תפילה וצדקה, יכולים להעביר את רוע הגזירה 

עושה למען הגשמת רצונו ותכניותיו יכולות להשתנות ולא שום פעולה אחרת. יתירה מזו, אותן פעולות שאדם 
בגזירת הבורא ולהיות סיבה לתוצאה הפוכה לגמרי. כך היא הנהגת ה'. פעמים רבות אדם רוצה למנוע את 

כן, כך היא גם התכנית האלוקית, ובמקום שהוא יצליח בכך קורה להיפך הוא נהיה שותף כדי לבצע את דבר ה'. 
אנו בסדרת התרחשויות, שלכאורה אין ביניהן כל קשר ענייני, למרות  אשר מבחיניםגאולתם של ישראל. גם כ

האמצעים לישועה עשויים להיות דווקא  .הכל הם מתקשרים ביניהם למערכת שלמה המצמיחה ישועה לישראל
לכאורה כמכוונים למגמה ההפוכה. זהו אחד הלקחים העיקריים שעלינו להפיק מהנאמר לעיל.  יםאלו שנראכ
אותה מידה, גם אם סובלים אנו מתופעות מכאיבות המציקות לעם ישראל מכל עבר, יבואו ימים אלו ויעידו כי ב

 בעינינו בקרוב, אמן.זאת ברצון ה', צרות אלו עצמן תהפוכנה לטובה ולברכה. ויהי רצון שנזכה לראות 
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

  אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר.דינה חיה בת נילי דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכההרב אריה אהרון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליה 
  ל בן שרה,בצלא .רונית בת שושנה, הדר בת מירב  יווג במהרה:ז

 .אריאל בן חבצלת 

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 מנט בן אסתרינה, קל ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי
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 'זה לא ייתכן שלרוסים תהיה טכנולוגיה מתקדמת שאין לנו,' נקודה למחשבה   
 באנשיו בישיבה מיוחדת שכינס. 'אנחנו חייבים להשקיע את כל המאמצים כדי לגלות  ף נזף       

. תפעילו את כל סוכנויות הביון שלנו עד שנגלה את הסוד. אל תחסכו ו הפיתוח המתקדם שבעזרתו מה 
 קהיליית המודיעין האמריקנית קיבלה הנחיות מתאימות להשיג את המידע בכל דרך אפשרית, ובמקביל, מהנדסי  במשאבים'.

 ולילה במעבדות המתקדמות של הסוכנות כדי להמציא עט שיכול לכתוב בחלל. סוכנות החלל לא נחו ולא שקטו. הם עמלו יומם 
 

 שנאספו מכל רחבי  א מהנדסי מרכז החלל, זאת יש לדעת, אינם סתם מהנדסים, אלא 
 הֶטְפלון שמשוח על מחבתות,  כמו -ארצות הברית. רבות מההמצאות המלוות את האנושות בעשרות השנים האחרונות הומצאו על ידם 

מתכת הטיַטניום הקלה, נייר האלומיניום הדקיק ואפילו הסקוְטש המשמש לרכיסת נעליים ומעילים. כל ההמצאות הללו הומצאו על ידי 
 המהנדסים ביוסטון לצורך פיתוח החלליות ומעבורות החלל, ולאחר מכן נעשה בהם גם שימוש אזרחי. גם הפעם נערך גיוס כללי 

 , ואכן לאחר כמה חודשים הוכתרו המאמצים בהצלחה. טשל כל טובי המהנדסים כדי לתכנן עט 
 מהנדסי מרכז החלל המציאו עט בעל מנגנון היוצר לחץ אוויר בתוכו, שגורם לדיו להיצמד לצד התחתון, וכך ניתן לכתוב. 

 והנה, חודשיים בלבד  דו'חות זרמו למרכז החלל בלי שום בעיות.בטיסה הבאה צוידו האסטרונאוטים בעט החדיש, ואכן, ה
 איי להניח את ידו על הסוד הכמוס שהרוסים הסתירו כל אותו הזמן: -אי-לאחר ההמצאה הגדולה, הצליח סוף סוף סוכן חשאי של הסי

 כיצד מצליחים הקוסמונאוטים שלהם לכתוב בחלל בלי שום בעיות. הרעיון היה כל כך פשוט, 
 .. שהאמריקנים נותרו פעורי פה מול התגלית המפתיעה.  עד

 

. ם לאנשים רבים יש נטייה לחפש לבעיות פתרונות מסובכים ומתוחכמים, וכאשר מציעים להם
 : בעבודת ה' אבל האמת היא שהפתרון הפשוט, הוא במקרים רבים הפתרון הנכון ביותר. כך הדבר גם

 בצניעות, ומתוך תמימות. , , ,הקב'ה לא מבקש מאיתנו להתחכם ולטפס מעבר ליכולותינו
 (העורך). הוא שיגיע בסופו של דבר להישגים גבוהים, ויצליח בכל דרכיו.-מי שהולך בדרך הזו, הוא

 

"וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך 
 הסנה". מן השמים הראו למשה רבנו, 

 

 חייב למצוא  י כי 
 את 'לבת האש' בתוך ה'סנה' ולגלותו.

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל        הרב ב זצ״ל      הרב ב העלון לעילוי נשמת:       הרב 

 ורבינו הגאון מורינו
בן ציון אבא החסיד רבי

מגדולי זצ"ל שאול 
הפוסקים בדורינו, עסק 

הלכה,  דבתורה בתלמו
וקבלה, מתוך עמל ויגיעה, 
ומתוך יסורים. הפיץ תורה 
וקדושה לאלפי תלמידיו, יסד
ד את רשת החינוך התורני יח

 און הרבעם מרן הג
 . זצ"ליוסף  ובדיהע

 

כתב ספרים בהלכה ובתלמוד
כל הנהגותיו והליכותיו היו 

 אהבת ישראל,  
, קדושה וטהרה, 

במצוות.  ומנוחתו • ודקדוק
כבוד בבית החיים בסנהדריה

 ירושלים. 

 ה הבת קלרה   העלון לע"נ 

זצ"ל אליו  אפרים הכהןבאו הרב  פעם
חשוב ותכוף,   ןעניישני אנשים בחצות לילה על 

לבחור  אלהינשכי ישנה נערה החפצה  -והוא 
המחלל שבת, ואם לא יסכימו לכך, יש חשש 

להתאבדות חלילה, ושאלוהו  מה עליהם לעשות 
במצב כזה .רבי אפרים נבוך, כי איך אפשר  

 ם להסכים 
מי יערוב על  -שחטאו חמור ביותר,  ומאידך 

 איבוד נפש מישראל? !  
 

 ולבסוף השיבם כי ברצונו 
ה, ואחר כך  יורה להם כיצד ינהגו . ואכן, תחיל

קבעו זמן עם הבחור והוא בא  לפניו .החל רבי 
אפרים להסביר לו בחן ובנועם כמה יקר ערכו  

של יהודי בעם ישראל ומהי ערכה של שבת 
זה במשך  ןבענייקודש ביהדות.  האריך והסביר 

עד שלפתע פרץ הבחור  
שכל כך הדבר  חמור,  בבכי ואמר כי לא ידע

ובכן מקבל הוא על עצמו לחזור בתשובה 
 שלימה ולשמור שבת כהלכתה.

לזקן גילו המופלג לא היו  למרות
זצ"ל  יצחק כדורירב המקובלים ה

משקפיים, ועד פטירתו ממש היה 
םמעיין בספרים שמודפסים 

הוא גם כתב קמעות  
נו לא יכולים בכתב מאד קטן שאנח

 בכלל לקרוא. 
כאשר נשאל איך זכה לזאת? נענה 

ל בפשטות: "הכל 
". ואכן הוא הקפיד על 

שמירת עיניים מופלגת. כשהכניסו 
אליו נשים הן היו נצבות רק מהצד. 
כשהוא היה הולך ברחוב היה ניתן 

לראותו תדיר כשמעליו שמיכה שלא 
 יראה מראות אסורים.

 ניסים בבין הזמנים היה צריך רבינו רבי חתנו הגאון רבי יעקב אוחיון: סיפר
שבת אחד  באחד מבתי הכנסיות שבעיר. זצ"ל ללכת להתפלל מחוץ לישיבה, טולדאנו

 בגלל צרות שהיו בביתו ל"ע והתחיל להתווכח איתו, ם אדם אליו  נטפל
ולאחר מכן מהתנ"ך  בהתחלה בשאלות מהחומש לראות שהוא ידען יותר מהראש ישיבה,

וכשזה לא עלה בידו החל  .הלמצוא כל מיני מקומות שאולי ראש הישיבה 
תעשה טובה תתקדם  י רבנו,ואז אמר ל לצעוק עליו ולהאשים אותו בכל מיני האשמות.

  סתדר איתו.אאני כבר  תה,יהב
 

ואז ראיתי כי אותו אדם החל לקלל אותו בקללות  אני פחדתי מה הולך להיות שם,
אני לא  אני מקבל ומקבל. ,דוהוא עמד  נמרצות רח"ל.

 שני..כבוד ת"ח. מצד אחד רבנו ציווה עלי ללכת לבית ומצד ידעתי מה לעשות עם עצמי,
ענה  וניגשתי מיד לרבנו להתנצל על שלא מחיתי בכבוד תורה. בסוף אותו אחד הלך לו,

 ".י "לא נורא זהו כבו התורה שאני  לי:

 משה את אשתו  ויקחח"
 ואת בניו". 

 

משה הביא את בני ביתו 
מצרימה, כדי לחזק בעם את 
 הביטחון בגאולה הקרובה. 

 
את  ו אם משה עצמו

אשתו ואת ילדיו ומביאם 
למצרים, זה אות וסימן שאכן 
הוא יודע שלא תארך הגלות 

 הנה תבוא הגאולה.-ושהנה
 

  סירה נוטש אתה אם
  סוערים במים
  גדול סיכוי אין

 .החוף אל שתגיע

 את פחדייך שמור לעצמך 
 אבל את האומץ שלך 

 חלוק עם אחרים                

הומור הוא סוג של 
כוח משיכה, הוא 

 .. ךמושך אותך 



 

: מה ההבדל בין גן חיות אמריקאי לסיני? שאלהה
חיות אמריקאי כתוב ליד הכלוב שם תשובה: בגן 

 ה החיה. בסין כתוב שם החיה 
**** 

אימהות נפגשו ושוחחו על בעליהן. שרה: "נו,  שתיי
בעלך הפסיק כבר לעשן?" מרים: "האמת שלא, אבל 
הוא החליט לעשן רק אחרי ארוחות..." מרים: "אה, 

וואו! מעולה!" שרה: "אחרי הארוחות שלו, הארוחות 
,, הארוחות של הילדים, שלי

"... 
**** 

 ?מכל החיות עצובההחיה הכי  מיי
 ר תשובה:פרפר 

בחברת הייטק נכנס  מנהלל
למשרד חדש ומקבל זר פרחים. 

הוא קורא את הפתק המחובר לזר, 
ונדהם לראות כי כתוב בו: "נוח על 

 משכבך בשלום". 
הוא מתקשר לחנות הפרחים כדי 

להבין מה משמעות הכיתוב. אומר 
לו המוכר: "הזר שלך לא מעניין 

עיה יותר גדולה. עכשיו... יש לנו ב
 שלחנו בטעות זר אחר 

 ללוויה עם כיתוב: 
""

..." 

hamaor.netכל העלונים: 

 ˙ ּ„ו… ƒּון ַ‰ּמ ּ̃ ƒ ַין ָ‰ָ‡ָ„ם -ּ̇ נ¿ ƒּב „ סו… ִסְבלָֹתם   י¿ ְרא ּבְ ֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוּיַ  (ב, יא) ַוּיֵ
 

ְיסֹודֹות לּוי ּבַ ְנָין ּתָ נּוי ַעל ְיסֹודֹות ֵאיָתִנים,       ִקּיּום ַהּבִ ב ִלְהיֹות ּבָ ְנָין ַחּיָ ל ּבִ ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְנָין ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם  ל  -ְוִאם ַהְיסֹודֹות ְרעּוִעים ַהּבִ תֹו ׁשֶ נֹוֵגַע ִלְבִנּיָ ָבר ּבְ ן הּוא ַהּדָ ּכֵ

רָ  ְפָרט.ַעם ִיׂשְ ל ָאָדם ּכִ ל ּכָ ַעם, ּוְלִבְנָינֹו ׁשֶ  ֵאל ּכְ
 

יסֹודֹות ָהֱאמּוָנה,  ָרֵאל. הּוא עֹוֵסק ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ית הּוא "ֵסֶפר ַהְיסֹודֹות" ׁשֶ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ
ְבֵטי יָ  ה ְוׁשִ ֲאבֹות ָהֻאּמָ ֲהָקַמת ְיסֹוד-ּבַ ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָעְברּו. ּכְ ְסיֹונֹות ׁשֶ ְנָין ֵיׁש ּה ּוְבָכל ַהּנִ ֹות ַלּבִ

ֶצת,  ה ּוְמֻאּמֶ ָקָעה ְמֻרּבָ ים ַהׁשְ ַע ֲחִפירֹות ֲעֻמּקֹות, ְקִדיחֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַהּדֹוְרׁשִ צֶֹרְך ְלַבּצֵ
ֲעִמיָדה  -ְואֹוְרִכים ְזַמן ַרב  רּוָכה ּבַ ָרֵאל ָהְיָתה ּכְ ל ַעם ִיׂשְ ם ֲהָקַמת ַהְיסֹודֹות ׁשֶ ְך ּגַ ּכָ

ים ִנְסיֹונֹות ָקׁשִ ֲעלּוִלים ָהיּו, ָחִליָלה, ְלָהִביא ִליֵדי ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ ִבים ּכָ בּות מּול ַמּצָ , ּוְבִהְתַיּצְ
ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ְנָין" ׁשֶ הּוא "ֵסֶפר ַהּבִ מֹות, ׁשֶ יַע ֵסֶפר ׁשְ ר. ַרק ְלַאֲחָריו ַמּגִ ּבֵ  ַמׁשְ

 
ִבְנַין ְמגּוִרים שֶׁ  יָרה ּבְ ת ּדִ ָחַתם חֹוֶזה ִלְרִכיׁשַ ֶרם ִהְתִחילּו ִלְבנֹותֹו, ְועֹוד ֶטֶרם ָאָדם ׁשֶ ּטֶ

ִים  ל ָחְדׁשַ קּוָפה ְקָצָרה ׁשֶ ִהּנֵה עֹוד ּתְ לֹות ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ רּו ְיסֹודֹוָתיו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ ֶנְחּפְ
ְוא ְמיֹונֹות ׁשָ ה... ֵאּלּו ֵהם ּדִ יָרתֹו ַהֲחָדׁשָ ֵנס ֶאל ּדִ ים, יּוַכל ְלִהּכָ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ  אֹו ׁשְ

ַטח. ֲהָקַמת ַהְיסֹודֹות אֹוֶרֶכת ְזַמן ַרב,  ֶ ׁשּ ּבַ ית ׁשֶ ִציאּות ָהֲאִמּתִ ִצים ֶאל מּול ַהּמְ ְתַנּפְ ַהּמִ
ְנָין ְלִתְפָאָרה. ן עֹוֵמד ַהּבִ ם ִהיא ְזַמן ַרב, ְוַרק ְלַאַחר ִמּכֵ ה ַעְצָמּה לֹוַקַחת ּגַ ִנּיָ  ַהּבְ

 
ַיַחס ְלִבְנַין ׁש ּבְ ָבר ַמּמָ ן הּוא ַהּדָ ֶרְך! ֵיׁש צֶֹרְך  ּכֵ ה ּוְלִבְנַין ָהָאָדם. ֵאין ִקּצּוֵרי ּדֶ ָהֻאּמָ

ִיים ְוִנְסיֹונֹות,  ֲעִמיָדה מּול ְקׁשָ ּדֹות, ּבַ ּקּון ַהּמִ ל ּתִ ֶצת ׁשֶ ֲעבֹוָדה ִעְקִבית ּוְמֻאּמֶ ּבַ
ל ֶזה אֹוֵרְך ְזַמן ְודֹוֵרׁש ַמשְׁ  ֲאוֹות. ּכָ רּות ַעל ַהֲחָמדֹות ְוַהּתַ ּבְ ים ּוְבִהְתּגַ ים ַרּבִ ַאּבִ
ֵלם. ָ  ְוַתֲעצּומֹות ֶנֶפׁש, ְוַרק ְלַאֲחֵריֶהן נֹוָצר ָהָאָדם ַהׁשּ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 "משכני אחריך"). –(נלקט מתוך ספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א 
תפוצה  רשימת 

hamaor.net@gmail.com

"ויהי בימים ההם ויגדל משה 
 ויצא אל אחיו" . 

שלא גדל כדרך  -"ויגדל משה" 
העולם. אכן אין זה מדרך 

-ובן ם העולם 
בית בחצר המלך יהיה פתאום 

 

 עסוק בדברים כגון אלו 
  

 של אחיו...

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת  ימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעיטיפחה, שמחה בת לולו, 

יחזקאל בן  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
ר בן רגינה, , אלברט בן זוהרה  אליעזיעקב יוסף בן מרגליתהרב שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 כדי באמונה להשתמש ישש
 כדי ולא, ובתורתו' בה להאמין

. רכיל להולכי להאמין
 

 ראוי לא משימוש נובעות
 לדברים כשמאמינים, באמונה

 "הזולת בגנות

אותו כי טוב הוא".  ותראא"
בגמרא (סוטה יב) מצאנו על כך 
שני פירושים: האחד, ש"נולד 

 "כשהוא מהול", והשנייה, "
 ." 

 

לכל מנהיג בישראל מעלתו 
ושלמותו העצמית, ומעלתו 

ושלמותו כמנהיג. במשה נראו שני 
ידתו: העובדה הדברים מיד עם ל

שנולד מהול רומזת 

וזה שנתמלא הבית כולו אור רומז 
, המשפיע ל על 

 ישראל כולו. -ברכה ואורה לבית

זצ"ל הנהגתו במלבושים וכלי ביתו  משה מנדל על רבימסופר  
וד, ועפ"י רוב היו מלבושיו מה שהתנדב אחד או נעלים היה מצמצם מא

מה  ל וטליתים קטנים וכותנת ומעילים, כי על
שצריך עד קצה האחרון, וכן השתמש בבית בפחות שבכלים, ומעט מן 
המעט שהיה לפעמים קונה איזה דבר, והכל בשביל שבמקום זה יוכל 

  להרבות על דברי צדקה.
ט חלב ולפעמים ביצה מטוגנת בשמן, או תבשיל של אורז מאכלו היה מע

ואטריות עם מעט חלב. וכל ימיו לא אכל בשר חוץ משבת ויו"ט 
ולפעמים בר"ח היה אוכל בשר עוף אשר נשחט עפ"י ב' חודשים, והוא 
בעצמו היה משגיח על כשרותו ומליחותו, כי היה מקפיד בעת מליחתו 

פינות היטב מלכלוך דם. מעולם שלא יהיה שום דם דבוק וגורד בכל ה
. כל אכילתו היתה בלילה.  -לא התקרב לאוכל

היה מכניס משהו בפיו והיה שוקע בתוך עצמו, כולו מנותק , 
זצ"ל, שפעם ראה איך שרבנו אוכל  שמעון רובין מהעולם. סיפר רבי

 ם וראה ששם ראשו לאחוריו ותוחב את הלחם
 "ז חתיכת בצל. ובשבת היה אוכל הרבה וכרגיל.ואח

 אחת בא  פעםם
רבנו  מתנגד אל

 מחב"ד הזקן
-וזלזל בו מאוד. אחר

כך שאל מישהו את 
הרבי: מדוע הניח 

הרבי לאיש לזלזל בו 
 כך? -כל

 
השיב הרבי: "אני 

אומר שלוש פעמים 
ם ביום

לּו . 
הייתי משיב לו נמצא 

 שאמירתי אינה 
 אמת".      

 

 מערבי שבתות, לאחר הדלקת נרות,  באחדד
זצ''ל בניחותא בדרכו לבית הכנסת, ניגש אליו  אריה לויןפוסע רבי 

יהודי כשבפיו סיגריה דולקת ושואלו: אולי יודע אתה היכן מצוי מלון 
של ירושלים כשלצידופלוני? היסס רבי אריה, הכיצד יהלך בשווקיה 

ערב שבת בבין השמשות? מאידך גיסא הן  
יהודי זה זר הוא בירושלים, ומתחבט במציאת קורת גג, הכיצד יניחו 

לנפשו? החליט רבי אריה ללכת עמו כברת דרך, ולהביאו לפתח מלונו, 
בושו הלכו שניהם יחדיו זה לצד זה, אחד שקומתו מצומצמת, זקנו לבן ול

 שבת, ואחד גבוה ותקיף כולו חולין. 
 

א בדבר עישון הסיגריה, אלא ה אין רבי אריה
 א ולהרגשתו, ומדגיש לפניו שמקווה הוא 

כאורח בעיר הקודש. האורח שהלך עם הרב, הרגיש במצבו המגוחך, 
יה שהחזיק וכשהגיע למלונו הסתכלו זה בזה. השליך האיש את הסיגר

בידו, ופנה לרבי אריה בהתרגשות ואמר: ''רבי, אני לא דתי, אך עקשן 
אולם אתה ''שברת אותי'', בפניך . י אנכי

רבי, יש לי דרך ארץ, זה עתה השלכתי את הסיגריה מפי, וקבלתי על 
 עצמי לא לעשן בשבת קדש! 

זצ''ל הרב דברזאן אברך  שלום מרדכי הכהןהגאון רבי  כשהיהה
במחלת הטיפוס, והגיע עד שערי מות, אחיו הגאון בעל צעיר לימים נדבק 

יצחק איזיק זצ''ל נסע לרבו הקדוש רבי  ה''שושנת יעקב''
זצ''ל בעל ''ליקוטי מהרי''א'' להעתיר לרפואה, אמר לו אל  מזידיטשוב

תפחד כלל וכלל סע אליו ואמור לו כי שמו שלום, ויהיה שלם בגופו בתורתו 
האח להתאושש ושב לאיתנו. בקומו ממחלתו  ובממונו, עשה כן, ואכן החל

סיפר שבתוקף המחלה נדמה לו שהיה נוכח במשפטו בבית הדין של מעלה, 
וסנגורים וקטגורים משמיעים דברם ונגזר דינו למיתה, מסרו את נשמתו 

  .לדרךלשליח שיצא עמה 
 לפתע הגיע שליח ודרש שיחזירוהו לבית המשפט. החזירוהו וראה 

, ושאל מדוע חייבו את האברך זה ם שם 
בדין הלא מתמיד הוא בלמודו יומם וליל, ענה אחד המקטרגים, וכי לכך 
לימוד יקרא הנה אפיח רוחי בפי ואפריח את כל למודו. נענה אותו קדוש 

בכעס, האם גם ''בתקופתינו'' תבחנו כל אחד שלומד כיצד הוא לומד, האם 
תדרשו לימוד לשמה בטוהר הכוונה, קבל בית גם בתוקף הצרות והגלות 

הדין את דבריו והמחלה חלפה. סיפר לו אחיו שהרבי מזידטשוב ברכו 
ברפואה והבטיחו בהחלמה מלאה, רצה רבי שלום מרדכי לנסוע לזידיטשוב 

ו ולהודות לרבי על ברכתו ותפלתו, בבואו 
 יעו לחיים בעולם העליון.כי היתה זו צורת פני המליץ שהכר 

 חיים קנייבסקירבי  סיפרר
שאחיותיו היו נוסעות כל  שליט"א

 יום ללמוד בבית ספר 
בתל אביב, כי אז עוד לא ה בית 

 ספר בבני ברק. 
זצ"ל  החזו"אבוקר אחד אמר 

לאמא שלו, שהיום לא כדאי 
שהבנות תסענה לבית הספר,  

ר ובסוף שמעו שבאותו בוקר 
בתחנה המרכזית בתל אביב,  

זו הן היו עוברות יום יום  ובתחנה
 ובנס לא אירע להן דבר.

 לביןחכם בין גדול הבדל יש
 עומד הוא הצדיק כי צדיק

 מחליף ואינו יתברך בדבקותו
 יוסיף חכם אבל מדרגתו
    תבונתו על תמיד

 

 השבת את תכבד
 , כלל תצמצם ואל מאד 
 אדם של מזונותיו כל" כי

 מהוצאות חוץ, לו קצובים
 " טוב יום והוצאות שבתות

 

 אישי תפקיד אדם לכל
 : בעולם וייחודי
 .אתה מי גלה









r.m.azolai@gmail.com
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