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 כי עמו ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע
 (יח, א)ממצרים  ישראל את ה' הוציא

 עמלק". ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמע שמועה "מה י"כתב רש
יש לדקדק בזה מהו "שמע ובא" יכול היה לכתוב "מה שמע, קריעת ים סוף וכו'", ועוד, 

 ק ששמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים?  הרי מפורש בפסו
ויש לבאר, שיתרו היה לו קצת חטא במה בהיה מיועצי פרעה להרע לישראל. ואף 
שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' (סוטה יא, א), מכל מקום, על עצם היותו מחובר לאנשי 
רשע ועוברי עבירה, נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' (מכות ה, א) שהנטפל לעוברי 

 רה נענש כמותם.עבי
והנה יתרו כבר זנח מזמן את הע"ז, ועשה תשובה. אבל כעת בקריעת ים סוף נתחדש 

עליהם. ומזה הבין שגם תשובתו  –לו מדתו של הקב"ה, מדה כנגד מדה, בדבר אשר זדו 
הוא, צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'. וכיוון שחטא ב'עצה רעה' צריך לתקן את 

ואכן החליט בדעתו שבאם ביום מן הימים יתגלגל שיעברו בני עצמו ב'עצה טובה'. 
ישראל דרך מקום מושבו, ישיאם עצה טובה. אבל לא מצא שום חיוב לטרוח ולהגיע 
אל בני ישראל כדי להשיאם עצה טובה, ובפרט כשהם נמצאים במדבר רחוק ממקום 

 ישוב.
נעקר ארבע מאות לאחר זמן מועט, שמע שבאו עמלק להילחם עם ישראל, ועמלק הרי 

פרסה ממקומו בכדי להילחם עם ישראל, ואז נשא קל וחומר בעצמו, אם בשביל להרע 
 –כך, להיטיב לא כ"ש. וזהו אומרו מה שמועה "שמע ובא", ומתרץ: "קריעת ים סוף" 

שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה כנגד מדה, "ומלחמת עמלק" שמזה הבין 
 (ע"פ 'חתם סופר')          ישראל.   שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני

 (יח, ז) האהלה ויבאו לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חתנו לקראת משה ויצא

 משה זה איש הקרוי מי לרעהו איש אומר כשהוא למי השתחוה מי יודע וברש"י "איני
משה". שואל החת"ס הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא איש כדכתיב  והאיש שנאמר

ויואל משה לשבת את האיש", ועוד, למה בחר רש"י להביא דוקא את פסוק זה, הרי "
 מצינו לפניו בפרשת כי תשא "והאיש משה"?

ומתרץ, שאכן ההוכחה שמשה השתחווה הוא לא ממה שכתוב "והאיש" על משה, 
אלא בתוכן הפסוק: "והאיש משה עניו מאוד", אם כן, במצב כזה שמצד אחד ניצב 

תן משה ומצד שני נצב משה רבן של ישראל, מי יכנע לפני מי? אומר יתרו שהוא חו
רש"י "איני יודע מי השתחווה כלפי מי", ומתרץ, תדע לך שוודאי שמשה רבינו הוא 

 (תורת משה לחת"ס)     נכנע, ומנלן? שהרי נאמר "והאיש משה עניו מאוד"
 ואת האלקים חקי תא והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי

 טז) (יח, תורותיו
 עבריין סוחר שם פרץ, מיין נהר שעל בפרנקפורט רב אביש אברהם הגה"ק רבי כשהיה

 כדי העבריין הסוחר עם להפגש הרב ביקש. בשבת חנותו פותח והיה השבת חומת את
 הכנסת מבית שכן? ולמה, בידו עלה ולא למוטב שיחזור עליו ולהשפיע בדברים לשדלו

 שיסרב עליו וחזקה, הוא אלים גבר שכן אפשר אי, לביתו ולהזמינו. רגלו הסוחר מנע
 התורה כבוד השפלת משום בזה יש הרי? איליו ילך שהרב. המדובר במה ביודעו לבוא

 . הפגישה השפעת תיפגם וממילא
 הלקוחות מן שהיה הקהילה מנכבדי לאחד וקרא ושלח נפשו עם עצה נטל, עשה מה

 סוחר אצל סחורות מיני כל של גדולה לקחת כמות עליו וצוה, סוחר אותו של הטובים
 אותו שיעמיד התובע את ידרוש אלא, לשלם יסרב הפרעון זמן וכשיגיע, בהקפה זה

 החילול דבר על דברים עמו לקחת יוכל בביתו הלה וכשיהיה, הרב לפני תורהלדין
 .שבת
 עוד, לדין אבוש אברהם רבי לפני הצדדים שני וכשהופיעו, הרב כמצוות הסוחר עשה
 התביעה סכום כל את לתובע הנתבע הושיט, ומענות הטענות את הציעו טרם

 כדי אלא היה לא זאת שכל לסוחר הרב גילה שעה אותה. ותקיליןטבין במזומנים
 ומוסר הסבר דברי כמה הרב הוסיף ומיד בשבת הפתוח מסחרו בית בענין עמו להפגש
 . העבירה בעל על לבה מן היוצאים בדברים, השכל
 הרב את לשאול לי יורשה אך, שבת שמירת עצמי על מקבל הריני, ניחא, הסוחר אמר

 למען בדוי תורה ודין מרמה בהמצאות להשתמש היתר הרב לקחמהיכן: אחתשאלה
 ? השבת שמירת

 דבר להם יהיה כי" כתוב יתרו בפרשת", מפורש מפסוק למדתי" הרב לו השיב" זה דבר"
 מוצא ואינו מישהו עם להפגש צריך הוא שאודותיו דבר לרב לפעמיםיש אם" אלי בא

 תגרום -" רעהו ובין איש בין ושפטתי: "התורה אומרת? יעשה מה, לכך נאותה הזדמנות
 האלקים חוקי את והודעתי" לקיים ההזדמנות לי תהיה אגב ודרך, למשפט אליך שיבא
 )(על התורה                 "...תורותיו ואת

 (יח, כ) יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת
 היה בעיירת המרפא מארינבאד, ראטשילד זאב שמעון הברון החסיד הרב כשהיה פעם

. במעונו השר אותו ביקר ויום יום ומידי', סופר כתב'ה בעל ק"הגה גם הזמן באותו שם
 שם התעכב לא קרולב השר וכשבא, סופר הכתב בעל בטוב כ"כ חש לא, אחד יום

 מציעא ואמר שהגמרא אומרת (בבא לפניו השר הצטדק, ללכת פנה תיכף אלא, הרבה
) אשר( חסדים גמילות זו הדרך את חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב "דתני ל, ב) דף

חולים", ולמה דרשו מצוות ביקור חולים מפסוק זה? בכדי לרמז שביקור  ביקור זה ילכו
 בלא להתעכב ולהכביד על החולה אלא "ילכו בה"... חולים צריך להיות

 (שיחת חולין של ת"ח)
 (יח כא)שנאי בצע  אמת אנשי

למה הסמיך "אנשי אמת" ל"שנאי בצע"? היה רבי יוסף חיים זוננפלד אומר, כיוון 
 (הגרי"ח זוננפלד) שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע... 

 (יח, כא) בצע שנאי אמת אנשי אלקים יראי חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה
עשירים וכו'. יש להתבונן בפרשה זו, שהנה יתרו אמר למשה רבינו  –וברש"י, אנשי חיל 

 אנשי אלקים, יראי חיל, אנשי העם מכל תחזה "ואתה רשימה שלימה של דרישות:
 לקול משה שמע"וי) פסוקים כד כה(וכו' . אח"ז אנו מוצאים  ושמת בצע, שנאי אמת,
 על ראשים אתם ויתן ישראל מכל חיל אנשי משה ויבחר :אמר אשר כל ויעש חתנו

העם". יש להבין, שאם עשה את כל אשר אמר, מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן נעלמו 
 כל הדרישות הנוספות של יתרו?

ושמעתי לבאר, שהנה אם היה משה רבינו מכריז שמחפש הוא למנות דיינים צדיקים 
אי ה' וכו', היה כל אחד ואחד מכל שבט ושבט ומכל קהילה וקהילה טוען שרבו הוא יר

 הוא המוכשר ביותר לשמש בתפקיד חשוב זה, ולא היה יכול להגיע אל עמק השווה. 
לכן התחכם משה, הלך והכריז שעושה אסיפה גדולה והכניסה מותרת לעשירים בלבד. 

ום כסף לאיזה מטרה של צדקה האנשים ששמעו מזה, הבינו שכנראה צריך לתר
וכדומ', ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו, ובזה הרוויח משה רבינו שנתקבצו רק 

 העשירים, ו"יראי אלוקים". –"אנשי חיל" 
 מכל חיל אנשי משה אשר אמר" והאיך? "ויבחר כלזה מה שכתב, שמשה "עשה את 

 (ציוני תורה)                                  ישראל" שהוא בחר רק את העשירים כאמור. 
 (יט, ג) ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה

 נשים זכו למה דאורלניש י"הר' בית יעקב אלו הנשים, שיאמר להם בלשון רכה, הקש
 רגיל שהיה ל"זצ מנרבונא משה רבי מעיני עפר יגלה מי, ותירץ, תחילה להם להגיד
 של) טבלא( נוכלא ליבה על נותנת שהיה לדיבר תחלה זכו לאה של בזכותה, לדרוש

" רכות לאה ועיני" ולכן, ולילה יום הוגה היתה ובה' וכו צוה תורה חקוק ובה זהב
            .מקודם בתורה צאצאיה זכו לפיכך, זהב של מזהרורית

 ('מושב זקנים' לבעלי התוספות)
 )יט, יז( יםקויוצא משה את העם לקראת האל

כתב החת"ס שביום ו' סיון עדיין לא ידעו ישראל שהקב"ה מסכים למשה רבינו לדחות 
המעמד לעוד יום, ובאמת כולם יצאו לעמוד בהר סני ,עמדו שם י"ב שעה שמעו רק 

ו לביתם בלילה, ובמחר בבוקר הוציאם משה קולות וברקים ולא שמעו תורה, הלכ
לקראת האלקים, וביום ז' סיון בבוקר ניתנה תורה. לכן נרדמו מרוב אפיסת כוחות 

 )י רייזמן"הגרמ(                    שהיום הקודם עמדו כל היום וקבלו מורא גדולה כזאת. 

 מאוצרות המגידים  
 כי עמו ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו וישמע
 (יח, א)ממצרים  ישראל את ה' הוציא

 תשמעו מה שאומר האלשיך הק':
יתרו חיבב את התורה, כי הגם שישב בכבודו של עולם, עזב את הכל  –"וישמע יתרו" 

והגיע למדבר להתגייר, אח"כ זכה להיות "יתר", שהוסיפו מחמתו פרשה אחת בתורה 
"יתרו" שהוסיפו אות אחת לשמו, היה  –אחר זאת התעלה עוד ועוד "ואתה תחזה", ל -

 זה כאשר התחבר עם משה רבינו, כך העפיל לדרגות גבוהות ולפסגה כזו.
להיות "יתרו  –משפל המדרגה, לעלות לשמי רום וכוכביהם  –ואיך הגיע מ"כהן מדין" 

 חותן משה". געוואלד, איך יכול להתרומם עד כדי כך?
הוא עשה  –ורה: אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך אומרת לנו הת

אוי, הוא זוכה,  –זאת על ידי "וישמע", היה לו כח השמיעה, כי אם אדם מקבל, ושומע 
ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין", כדי לחדד את גודל השטייגען של 

 "וישמע יתרו". –עה שלו יתרו, שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח השמי
אנשי העולם שומעים כל מיני דברים מעוררים והולכים הלאה. יתרו שמע ורעדו מיתרי 
לבבו, עד שעזב את הכל ובא אל המדבר. היתה זו שמיעה שיש בה קבלה והחלטה 

 שמע ותקבל". –והסכמה, שמיעה פנימית: "שמע ישראל" 
מרת התורה: "חותן משה", כי הוא או –ובאמת איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעה? 

 היה דבוק לצדיק, כך אומר האלשיך הק'. געוואלדיג.
הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיירות, בבית הכנסת ששכן בחצר בית ספר של 
נערים שאינם שומרי תורה ומצוות. החצר היתה גדולה, וכשהגעתי לשם רצה נהג 

בחורים "שקצים". הם לא שמעו. צפצף המונית להיכנס פנימה. הוא צפצף, כי ישבו שם 
שנית. צפצף שלישית והם עומדים כאילו כלום. המשיך לצפצץ עוד עד שאחד 

 הבחורים כבר הסתובב וצעק בקול: "שמענו... שמענו"...
 תזוז!!..." –הנהג חשב שהוא מתפוצץ, הוציא את הראש מהחלון וצעק: "אם שמעת 

 תזוז!"... –אתם מבינים? "אם שמעת 

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

  ח˙˘ע" י˙רופר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

ת העולם שמעו את הצפצופים, "שמענו"... אבל לא כך שמע יתרו. הוא שמע ונע אומו
ממקומו.

אנשים רואים בספרים דברי התעוררות, או שומעים ממוכיחים, מגידים, דרשנים. 
 זוכה!.  –שומעים רבות, אבל מי שבאמת שומע 

 הבה ונסביר היטב:
 לק".רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמ

השאלה ידועה, אין ספק שקריעת ים סוף היה נס גדול בהרבה ממלחמת עמלק, נס נגד 
הטבע ממש הים נגזר, וכל הניסים. לעומת מלחמת עמלק שנכון ש"כאשר ירים משה 
את ידו וגבר ישראל וכו'" אבל בכל זאת, המלחמה התנהלה בדרך הטבע. נשאלת אם 

 , מה צורך יש בתוספת של מלחמת עמלק?כן השאלה, אם יתרו שמע על קריאת ים סוף
ביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל, פלאי פלאים: חז"ל באים לגלות את צורת השמיעה שלו, 

 לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע.
יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד, אלא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק גם 

עוררה סערה תתה קריעת ים סוף היחד. הוא התבונן במה שמתרחש בעולם. כאשר הי
בראשי אומות העולם: "שמעו עמים ירגזו חיל אחז יושבי פלשת" והנה לאחר מכן הגיע 
עמלק להילחם עם ישראל, "ויבא עמלק להילחם עם ישראל ברפידים". איך יכול להיות 
דבר כזה, אחרי שכל העולם מזדעזע מקריעת ים סוף, עמלק מעז פניו ככלב, לא איכפת 

 שום דבר, והוא בא להילחם עם ישראל?!לו 
 ומלחמת עמלק, עד כדי כך?! –ככה? קריעת ים סוף 

 שמע יתרו: איך לא שומעים!... איך נראים אנשים שלא שומעים! 
...אם האוזן שומעת היטיב, אם יש לו שמיעה רוחנית עמוקה, על ידי כך כל האברים 

 כללית. כי הוא שומע תוכחות. מתרפאים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם", יש לו ישועה 
אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר: "תודה רבה, חזק וברוך!" יוצא והולך 

 הלאה בדרכו כמקודם, כבתחילה.
אתם יודעים מה שמספרים מעשהל'ה [מעשיה]. היה פעם יהודי עולה חדש שהגיע 

 יה שלו.לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים, קטף ואכל. והעץ לא ה
חלף שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת, וקרא לעברו: "ר' יהודי, שבת היום! 
האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום 
השבת לקדשו, מחלליה מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת, הרבה עבירות, ומלבד 

לא תגנוב, לא תגזול. אתה גם אוכל את התאנים חילול השבת הרי האילנות לא שלך: 
 איסורים על גבי איסורים..." –ככה, בלי לבדוק, זו סכנת תולעים, שרצים 

כך, העניק לו דרשה שלימה של "הוכח תוכיח", והיהודי המשיך ואכל, והוא חזר שוב 
 בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם.

חדש' ואמר: "כמה מיוחד כאן בארץ הקודש, בחו"ל לא היו לפתע פנה איליו ה'עולה ה
לנו דברים כאלו. ב"ה, כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות, וגם ברוך השם, לשמוע 

 בנתיים פסוקים ודברי תורה..."
"מחלליה מות יומת" "לא תגנוב", ונהנה, אוכל תאנים גנובות  –הוא שומע פסוקים 

                  א שומע?!האם זה נקרא שהו  ושומע דברי תורה.

 
לעומת זה, גדולי ישראל "שמעו", אספר לכם מעשה נפלא שבתו של ר' יידל בויאר 

 שמעה את הפרטים מבתו של בעל המעשה.
אתם יודעים כי החזון איש זכותו תגן עלינו, לצורך בריאותו נזקק להליכות קועות מידי 

 מה שאנחנו עושים... יום ביומו. אפשר לתאר מה הוא עשה בהליכה, לא
יצויין שהחזון איש היה חולה וחלש כל ימיו. עוד מימי מגוריו בחו"ל, הוי עובדה שפעם 
נכנס איליו אחד התלמידים וראה שהוא כותב בדף של החידושי תורה שלו: "ואין 
הספר תחת ידי". שאל התלמיד: "רב'ה, הנה אני רואה שהספר נמצא פה בארון?!", 

: "בארון כן, אבל לא תחת ידי... כי אין לי כח לקום ליטול את הספר אמר לו החזון איש
 החזון איש. – צמח ונהיה גדול מאוד –מהארון", מבהיל החולשה שהיתה לו, ועמה 

כאמור, ההליכה היתה חלק מרפואותו. פעם אחת, כאשר הלך עם המלוה, שתק, שתק 
כן אנחנו נמצאים?" והמלוה והלך, והגיעו עד רמת גן. הרים לפתע את הראש ושאל: "הי

 השיב: "אנחנו ברמת גן".
 אמר החזון איש. –"אוי, כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן..." 

פסע בשולי העיר, הגיע מולם יהודי תושב אותו פעם אחת [כפי שסיפרה הנ"ל], כאשר 
ם, ניגש אל רחוב, פנסיונר [שומר מצוות] שראה לפניו יהודי זקן המטייל במקום מידי יו

החזון איש ואמר לו: "מדוע אתה מסתובב סתם ככה ברחובות? אין לך מה לעשות? זו 
 לא הדרך, לא ראוי לאדם להסתובב סתם ככה".

למחרת ה,חזון איש" הגיע שוב, והיהודי, שהתגורר במקום, המתין במרפסת ביתו 
 לראות אם הזקן יבא שוב. והנה באמת רואה אותו שוב.

ב והתחיל לדבר בקול צעקה: "אמרתי לך כבר אתמול, ומדוע אתה לא ידר מביתו לרחו
שומע! אמרתי לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע היום, האם אין לך 

 מה לעשות בחיים?!"
ה"חזון איש" הקשיב ואמר לו: "ר' איד, תגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה רצונך 

 שאעשה, תסביר לי מה כוונתך?
 צה? שתשב ותגיד תהילים [במקום לטייל סתם]!..."מה אני רו

 הם נפרדו. ה"חזון איש" שב לבתו. למחרת, כמובן לא הלך באותו כיוון...
ב'בני ברק'  –אחרי תקופה קצרה אותו יהודי היה זקוק לישועה, ושמע כי לא רחוק 

 נמצא ה"חזון איש" שנהנים ממנו עצה ותושיה. אמרו לו כי כדאי ללכת איליו.
חשכו עיניו. הוא נזכר מיד שזה היהודי  –הגיע, המתין בתור. כשהגיע תורו ונכנס  הלך,

 שלפני כמה חדשים צעק עליו ברחוב.
הוא כבר שכח לחלוטין לשם מה הגיע, והתחיל רק לבקש רחמים: "רב'ה, שהרבי יסלח 

יהודי המסתובב לו, אני מבקש שאני פוגש סתםלי, לא ידעתי שזה הרב. חשבתי 
 ליחה וכפרה, רבי, ברחמנות, תסלח לי! לא ידעתי!"מחילה ס

 התחנן על נפשו.
אמר לו ה"חזון איש": מדוע אסלח לך? על מה אסלח? אתה אמרת דבר טוב מאוד, 

זה טוב מאוד,  האמן לי, מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים.
 אמרת דבר הגון".

שומע מיהודי 'לך תגיד תהילים' וחושב לעצמו  אי אי! אתם שומעים רבותי? החזון איש
זה דבר טוב, למה לא? וגם אם ברור לו לחזון איש שאם היהודי המוכיח היה יודע מי  –

לא איכפת לו. אם יהודי אומר תוכחה, עליו להאזין לדברי  –הוא לא היה אומר לו מילה 
 ילים הללו]המוסר, לשמוע ולהקשיב [כי כך רצונו של מקום שייאמרו לו עתה המ

 (יחי ראובן)     כח השמיעה! 

 
 (כ, ח) ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה

הכתוב אומר שאומות העולם עתידים לעבוד את ישראל, שנאמר (ישעיה סא, ה): "ועמדו 
 זרים ורעו צאנם", וכן (שם מט, כג) "והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך".

יד) "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי... ונתתי מטר -דברים יא, יגלעומת זאת, נאמר (
 דגנך ותירשך ויצהרך". ואספתארצכם בעתו... 

אם ישראל ישרתו את עצמם או שאומות העולם  -כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה 
 יעשו זאת?

צונו מתרצת הגמרא (ברכות לה ע"ב): כאן בעושים רצונו של מקום, וכאן כשאין עושים ר
של מקום. כאשר ישראל יעשו רצון ה', הם יזכו ל"ועמדו זרים ורעו צאנם", אך כשלא יעשו 

 כן, הם עצמם יאלצו לעבוד.
ומקשים התוספות, וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך", אין ישראל עושים רצונו 
של מקום? הלא הכתוב מדגיש: "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי". ומכאן נראה, 

 כאורה, ישראל מצויים במצב טוב מאד!של
אלא, שאכן ישראל עושים רצונו של מקום, אולם מאחר שאין הם מקימים זאת בצורה 

 אין הם זוכים לשרות אומות העולם. -המושלמת ביותר 
 רמז נאה לכך, על דרך הבאור לעיל, דרש "לקוטי צבי הכהן" על הפסוק שלפנינו:

שהוא שומר שבת, אך אינו עושה כן בצורה מושלמת, אדם  -"זכור את יום השבת לקדשו" 
 סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך". הוא עצמו יעשה את כל מלאכתו.

לעומת זאת מי שחי ברמה גבוהה יותר של "יום השביעי שבת לה' אלקיך", ומגיע למצת של 
בנך עבודת ה' מושלמת יותר, הרי שהוא זוכה לשכר של "לאת עשה כל מלאכה אתה ו

 ובתך", אלא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו את כל צרכיו.
וכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת ליהודי את פרנסתו הוא מזמן לו אותה ולה אמפלי

שלא כדרך הטבע, וגורם לאומות העולם לעשות עבורו כל מה שביכולתם, אפילו במצב 
 שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם צריכים לעשות זאת.

הרב בן ציון מוצפי שליט"א סיפר כי בפרס התגורר יהודי כפרי, שהיה עובד לפרנסתו בשדה. 
קשה היתה המלאכה, מעלות השחר עד שקיעת החמה הוא נאלץ לחרוש ולזרוע. ולמרות 

 זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו, ורק בקושי רב הצליח להביא טרף לבני ביתו.
את עיניו לשמים ומתחנן: "רבונו של עולם, אנא ממך,  מדי יום ביומו היה אותו יהודי נושא

 זמן לי את פרנסתי ברוח מתחת ידך הגדולה", ומעולם לא חדל מלקוות לישועת ה'.
ויהי היום, והנה תוך כדי עבודת החרישה המיגעת הוא מבחין בפרש הרוכב לכוונו. כשהגיע 

 ה, נפטרה.הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגוררת בטהרן, עיר הביר
'שבעה' ישב האיש בביתו, משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול, אולם לקראת 
ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו, והביא פירות מן השדה שלו, על מנת לזכות אנשים 

 בברכות לעילוי נשמתה.
לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שונים. לאחר שהסתיים 

 הארוע, פנה להתארגן ולשוב לביתו.
המולה קדמה את פניו ברחובה של עיר, וכשבר רמה טעמה, נודע לו שהמלך אמרו לעברו 

 במקום זה בעוד זמן קצר.
האיש, אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים, התרגש ביותר. ואכן, לא חלף זמן רב 

ברך בכונה רבה: "ברוך... שחלק וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ההמונים. עמד האיש ו
 מכבודו לבשר ודם", והמלך שהבחין בכך, עצר את מרכבתו וסמן לו לגשת אליו.

 "מי אתה?" שאל המלך.
 "יהודי מכפר פלוני", השיב האיש ביראת כבוד.

 "אתה יהודי?... ובכן אחוד לך חידה, ואם תדע את התשובה אשלם לך עשרה זהובים".
ע את רוצו בתדהמה. סכום זה היה מרויח במשך שלושים שנה! האיש בל -עשרה זהובים? 

 הוא כרה את אזנו, והמלך שאל: "האם יודע אתה כיצד קראו לאמו של אברהם אבינו?".
 אמו בנוסף לכך?".-"אדוני המלך", אמר האיש, "מה אקבל אם אומר את שם אם

 "על כל שם עשרה זהובים".
 כרנבו". "ובכן לאמו קראו אמתלאי, ולאם אמו קראו

 המלך התפעל, ובו במקום העניק לו עשרים זהובים.
אשרו של היהודי הרגיע שחקים, והוא אמר למלך: "אבקש את סליחת המלך מראש, אולם 

 אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי".
נתן ה' את חינו בעיני המלך והוא הסכים. נענה היהודי ואמר: "כאן בפרס התגורר לפני שנים 
רבות רשע מרושע שרצה להרוג את כל העם שלנו, הלא הוא המן הרשע. האם יודע המלך 

 כיצד קראו לאמו?"
המלך לא ידע להשיב, והבטיח לו עשרה זהובים נוספים לתשובה, והיהודי אשר זה עתה 
שמע בדרשת החכם בסעודת ה'שלושים' את המידע, אמר מיד: "שמה היה אמתלאי בת 

 קבל עוד עשרה זהובים. עורבתי", ובתמורה לכך
סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד תחית המתים... הוא  -כעת היו בידו בן רגע שלושים זהוב 

 הודה נרגשות למלך, והמרכבה המשיכה בנסיעתה.
 פתאום נזכר היהודי בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי המרכבה.

 "מה קרה כעת?", עצר המלך את המרכבה.
שואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים... אולי נדבר על מה "אדוני המלך, אנו עומדים ו

אחזיר  -שארע בחודש האחרון בטהרן?... אשאל את המלך שאלה, ואם המלך ידע לענות לי 
האם יאות המלך להעניק לי שלושים זהובים  -לו את כל שלושים הזהובים שבידי, ואם לאו 

 נוספים?".
 ך."שאל", מרגע לרגע גבר חן האיש בעיני המל

"אדוני המלך", נענה האיש בענוה, "לפני כחודש נפטרה אמי, שהתגוררה בטהרן, אולי יודע 
 המלך כיצד קראו לה?!...".

גם במצבים בלתי  -מעשה נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם יפרנסו יהודי 
 הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי", ומעשה שהיה כך היה:

סה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות ולנסות להתפרנס מן יהודי אחד מחוסר פרנ
ממין  -הענין בכבוד. בדרך כלל היה נוהג להבטיח לבני אדם הצלחות כאלו או אחרות 

 אך באחד הימים נתקל בבעיה קשה: -הדברים שאנשים אוהבים תמיד לשמוע 
לא הצליחה בארמון המלך ארעה פריצה לכספת הגדולה ורכוש יקר ערך נגנב. המשטרה 

למצוא את עקבות הגנבים, ואי מי, אשר שמעו של מגיד העתידות היהודי הגיע לאזניו, 
 המליץ עליו בחום.



 

 ג 

המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו כדי למצוא את הגנבים, ועיניו של 
 כזב אותו?היהודי חשכו... מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע מה יגזור עליו המלך כשיא

בלית ברירה החליט כי לכל הפחות הוא ינסה לדחות את הקץ, לכן פנה אל המלך ואמר: 
"אני זקוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה, וגם לשלושים תפוחים". התפוחים היו יקרי 
ערך בתקופה זו, והיהודי החליט כי אם נגזר עליו למות, לכל הפחות יעזוב את העולם מתוך 

 הי...הנאה כלש
שב הביתה, הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד, ואף חייו עומדים 

 על כף המאזנים, אך לפחות תפוחים ישנם...
עוד באותו ערב החליט לאכול את התפוח הראשון, וכשסיים קרא: "אמא, אחד גמרתי..." 

כל הגה היוצא מפיו. הוא לא הבחין באלמוני שהשתופף מאחורי חלון הבית וניסה לקלוט 
היה זה אחד משודדי הכספת, שנשלח במיוחד כדי לבלוש האם מגיד העתידות מצליח 
לגלות אותם. כששמע האיש את ההכרזה הנרגשת: "אחד גמרתי", הבין שאחד מן 

 השודדים ידוע כבר.
"מי הוא אם לא אני?", מלמל לעצמו כשהוא רועד מפחד, וחיש נמלט מן המקום וסיפר 

 ראש השודדים שבאזניו שמע את מגיד העתידות מצהיר, שיש לו כבר קצה חוט.בבהלה ל
"נמשיך מחר לבדוק את העניין", ראש השודדים התייחס לכך ברצינות גמורה, וכבר למחרת 

 שלח שליח נוסף כדי להמשיך בבילוש.
וש הערב ירד, ומיודענו היהודי מסיים לאכול את התפוח השנים ומכריז: "שנים כבר יש". לב

השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו. "גם אני כבר נתפסתי...", הרהר בבעתה, ורץ 
 לראש השודדים כדי לבשר לו על כך.

ביום השלישי החליט ראש השודדים לוודא את העניין בעצמו. הוא עמד והאזין מתחת 
 לחלון, והכרזת היהודי לא אחרה לבוא: "שלשה כבר גמרנו".

לנקוש על דלת הבית. "נתן לך את כל הסחורה הגנובה", נשבע בהן בהברקת פתע מהר 
צדקו, "רק אל תגלה מי אנחנו...". היהודי הסכים, כמובן, וכך ביום הנקוב הצליח להשיב 

 למלך המאושר את כל הממון כולו.
המלך התפעל מאד מן ההצלחה. בהזדמנות הקרובה בה ישב עם חבריו, התפאר בפניהם 

 ורר בממלכתו.באיש המיוחד שמתג
"קרא לו לכאן וננסה אותו", אמרו החברים, ומגיד העתידות התבקש לבוא במהירות 

 לארמון.
עד בואו ניסו החברים ללכוד ציפורים, שתי ציפורים ברחו להן והשלישית נלכדה והושמה 

 בכלוב. כשנכנס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו: "מה עשיו כאן עד בואך?"
ולבסוף אמר: "פעמים  -אחד. הוא חשש לספר להם ספורים בעלמא  היהודי הרהר לרגע

נמלטה הציפור, אבל בפעם השלישית לא", במלים אלו תאר, למעשה את מאורעות חייו 
בפעם השלישית כבר לא  -והביע את חששו כי למרות שהצליח להמלט פעם או פעמיים 

 יצליח.
ריו, את האמונה שהוא באמת הוא, כמובן לא שער את ההתפעלות העצומה שיעוררו דב

 כל, ואת המתנות הנכבדות שקבל מכל הקרואים.-יודע
באחד הימים הוא הגיע לארמון ובקש  -לא חלף זמן רב ושוב התרחש אתו מאורע פלאי 

לדבר בדחיפות עם המלך. המשרתים סרבו להרשות לו להכנס ואמרו כי המלך נכנס עתה 
ט פנימה ופתח את הדלת, הבחין במלך עומד ומתכונן להתרחץ, לחדר הרחצה, אך הוא שע

 הכה אותו וברח.
המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרוץ אחר המכה, ובאותו רגע שבו יצא מחדר 

 הרחצה התמוטטה התקרה שמעליו והוא נצל בנס ממות בטוח.
 התפעל המלך. -"איך ידעת?" 

 חש כי אלקיו בעזרו."לא אגלה זאת, ויהי מה", השיב האיש, אשר 
 "מדוע הכית אותי ולא אמרת לי לצאת?", התעקש המלך להבין.

"לו הייתי אומר, היית שואל אותי מדוע ולמה, ובין כה וכה היתה התקרה נופלת עליך", תרץ 
 לו האיש, ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו.

ה להיטיב עם אדם, אין האדם כאשר רוצה הקב" -מסים ה"בן איש חי" את ספורו  -הנה כי כן 
זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי, אלא מזמן לו הקב"ה פרנסה ברוח 
מן הלא כלום... וזה שנאמר "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך" (דברים כח, ב), גם אם 

                                                                         ימלט האדם מן הברכה, כאשר נגזר עליו לקבל אותה, לא יוכל להתנער ממנה לעולם.
 (ומתוק האור)

 
הקב"ה  "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"

ואביא אתכם אלי! "ועתה אם שמוע תשמעו  -ואשא אתכם! גבוה מאד  -הגביה אותנו 
והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ אלה הדברים אשר בקולי ושמרתם את בריתי 

תאמר לבני ישראל כהקדמה למתן  -תדבר לבני ישראל" אלו הדיבורים, לא פחות ולא יותר 
 תורה.

 מה הכוונה "אם תשמעו בקולי"?
 "בקולי", איזה קול? -שואל רבי שלום 

 שמעתי בשם הרבי מקוצק, שהמשיל על כך את משלו:
בנו ביער עבות, והבן הצעיר כמובן, פנה מפעם לפעם לצדדים לקפוץ ולשחק  אדם הלך עם

בין העצים. אמר לו אבא: הזהר מאד לא להתרחק ממני, כי במקום זה ביער אפשר בקלות 
ואז אתה אבוד. ביקש הילד: אבא, אבל אני מעוניין  -לטעות ללא אפשרות למצוא את הדרך 

 לטייל מעט.
לי", אמר לו אביו: "כל דקה או שניים אקרא לך בקולי, ואז, כל "יש לי עצה בשבילך ובשבי

עוד שאתה שומע את קולי זו הוכחה שלא התרחקת, אך ברגע שקולי לא ישמע באוזנך, 
 תדע שאתה מתרחק בין העצים והולך לאיבוד".

קורה לפעמים, שאדם מישראל הולך לו ברחוב, ולפתע עולה במוחו רעיון נפלא ביראת 
האם התפללתי בכוונה  -מתרגש, או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו שמים, ליבו 

היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" ואינו יודע מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? 
קולו של הקב"ה... "אם שמוע תשמעו בקולי" כביכול הקול של  -והסיבה האמיתית היא 

. כאשר שומעים ים" "שובו אלי ואשובה אליכם""שובו בנים שוב -הקב"ה הוא הדופק בליבו 
את הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"... כמה עמקות טמונה בדברים אלו! של 

 הקוצקע'ר.
ואז זוכים ל"והייתם לי סגולה מכל העמים" אם תשמעו לקול שלי, תשמרו את המצוות אזי, 

 והייתם לי סגולה. פלאי פלאים
 "והייתם לי סגולה"

י מוכרח לספר לכם סיפור. ואקדים, שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי אדם גדול מאד, אנ
אינני חושב שהכרת אותו, אתם הצעירים, וגם המבוגרים, רובם לא הכירוהו, הוא התגורר 

 בבתי ברוידא. עובדא נוראה וגם נפלאה.

יסו אותו כבחור הוא היה תושב עיירת סטוצ'ין, בימי מלחמת העולם הראשונה. הרוסים גי
לצבא במלחמתם נגד הגרמנים. הם שלחו אותו יחד עם קבוצת בחורים לחזית לא הרחק 

 מהעיירה.
בימים ההם החיילים היו מתחפרים בתעלות. ראשי החיילים מציצים מעל הקרקע מכוסים 

 יורים ברובים או מכונות יריה, וכדומה. -בשקי חול, ומבין השקים 
יהודי בשנות הארבעים לחייו.  -יהודי נוסף, לא צעיר  אותו בחור עמד בתעלה וליד חייל

שכנו זה, בן הארבעים, נפגע  -כדורי מוות עפו מכל צד. אלפי דורי אויב שרקו ללא הרף ול"ע 
מהאש ונפל. כאשר נפל שדוד, ביקש מהבחור הנ"ל שיביאו לקבר ישראל. הוא הבטיח לו 

 ברגשי קדש.
 לאחר כרבע שעה החייל נפטר.

ארוכות הקרב המשיך, וההפוגה לא נראתה באופק. הבחור החל לחשוש חלפו שעות 
להבטחתו, הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה, עוד היתה לי אפשרות להביאו לבית 
העלמין בסטוצ'ין, הקרוב יחסית, אבל ההפוגה רחוקה, התותחים יורים, מה אעשה?" הרהר 

 נוגות.
אזר עוז בנפשו השבורה, ובא לכלל החלטה ברגע מסוים, בסערת הקרב וסכנת המוות, 

 אביאו לקבר ישראל ויהי מה!". -נחושה: "הבטחתי ליהודי, אקיים את דברי 
כיון שהיה בחור גיבור בגופו, גם והתרומם על רגליו נטל את המת ובבת אחת הגביהו על 

מו בעיצו -אל תחת כיפת השמים למול אור השמש  -כתפיו, הרים את רגליו ויצא מהתעלה 
 של הקרב: החל לרוץ לכיוון העיירה, והנפטר על כתפיו.

הבחור סיפר לי, כי בדרכו חלף בין מחנות של קוזקים, מי שלא מכיר את המושג, לא יכול 
לתאר את גודל הסכנה של פגישה איתם. אך משום מה הם לא ראו אותו, וכך צעד עם המת 

 "עוסק במצוה!". -כרואה ואינו נראה  -
שלשה קילומטרים, במסירות נפש, עד הכניסה לעיר, שם פגש  -זריזות וברצף הוא צעד כך ב

את אחד מאנשי 'חברא קדישא', ומסר את הנפטר לידיו. כשסיים מצוותו תיכף ומיד שב 
לדרכו רץ בחזרה את כל הדרך, וגם עתה לא ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס לחפירה, שב 

רוסיים שפקדו עליו לא העזו להסתובב בין למקומו כאילו לא התרחש דבר. (הקצינים ה
 החיים והמתים, רק בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מזון, לכן לא הבחינו בהעדרו).

בסופו של דבר, הרוסים השליטים של סטוצ'ין נוצחו, העיר נכבשה ע"י הגרמנים. הבחור 
הכובשים חיפשו  הצדיק הנ"ל, קיבל אישור לשוב לעיירה. חלפו ימים מועטים, הגרמנים

 אחריו וגייסו אותו לשירותם. לאיזה תפקיד? שומר בהמות.
כיון שהם ידעו, כי בשעת מלחמה בהמות הינן מצרך יקר (לאכילה), הזהירו אותו בשעת 

 קבלת התפקיד: "אם בהמה אחת תחסר, דמך בראשך".
ום, בוקר הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו: "ביום אכלני חרב וקרח בלילה". ויהי הי

אחד ברעותו ברחבי השדות הענקיים בקרבת העיר, הוא נקלע שנית לעסק עם עניני מתים: 
באופק נשמעה קול יריה, והצליח להבחין מרחוק איך חייל נופל תחתיו. הוא לא ראה אדם 

ואיבד את עצמו לדעת. באותו רגע קם  -נוסף בקרבת מקום, לכן הבין כי החייל יצא לשדה 
רו לנסות להציל את חייו, הבהמות לא היו במחשבותיו אלא הצלתו של והחל לרוץ לעב

 האיש. במסירות נפש.
כאשר הגיע אליו הבחין לשמחתו, שהוא עדיין נושם וחי. פשט את כותנו, קרע אותה והחל 
במלאכת חבישה (וסתימת עורקים) כדי להשאירו בחיים. אך לא עלה בידו, לאחר דקות 

 ארוכות החייל מת.
חיילי הצבא. הם ראו על הקרקע  -תעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים בעודו מ

חייל הרוג, ולידו חייל נוסף. מיהרו להקיף אותם כפתו את הבחור (הצדיק, בעל המעשה) 
בהבנה מוחלטת שהוא זה שיירה בו למוות... לקחו אותו לכלא צבאי. תשמעו, וכעבור שעות 

 באי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות.בודדות הביאו אותו לבית משפט צ
לפני גזר הדין, נתנו לו זכות דיבור הגנה. כמובן הוא התחנן על נפשי כי אדרבה "רק ביקשתי 
להצילו! איני מכירו, ומעולם לא היתה לי מריבה עמו וכו', רק ראיתי מישהו נופל וחשתי 

בא הניח על שולחן להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי לעומתו, התובע מטעם הצ
שהוא כן הרג אותו, (כך ממש סיפר לי) אתם  -בית המשפט שמונה עשרה ראיות לכאורה 

מיום לילה ומלילה יום... בקיצור, פסקו עליו דין מות.  -יודעים כי 'עורך דין' יכול לעשות 
אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים להריגה. כך  -העונש נועד למחרת בשעה שתים עשרה 

 ים העניינים בשעת מלחמה רח"ל.מתנהל
לעשרים וארבע השעות שנותרו לו, הטילו אותו כשק עצמות לצינוק, שלא נדע מה זה 

עינויים נוראים, ללא אפשרות  -צינוק, אוי, אוי, אין אפשרות לשבת ולא כל שאר הצרכים 
אתו מינימלית להרדם. אך גם ללא הצינוק, לא עלה בדעתו לישון, שעות בודדות לפני הוצ

 להורג.
באמצע הלילה, הוא עמד משתומם, כי נראה לו, בהקיץ או בנמנום, היהודי מהסיפור הקודם 

אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים. האיש שאל אותו ואמר: למה אתה נפחד  -
תינצל.  -כל כך? אל תפחד, אל תחשוש, כי בזכות שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל 

בשערי מוות, לא יהרגוך". הוא נעלם. "האם זה דמיון או לא" לא היה לו ואפילו אם תעמוד 
 זמן רב וכח לחשוב. כך ראה ושמע, ודיו בכך.

לקראת השעה שתים עשרה הוציאו אותו, סחבו אותו מהצינוק. סגרו את עיניו, הובילוהו 
 כברת דרך, לעבר שדה פתוח סמוך לסטוצ'ין.

 העמידוהו ליד קיר, מול כיתת חיילים.
כאשר מחוגי השעון הצביעו על שתים עשרה בדיוק, הקצין צעק: "אחד". שתק שניה וצרח: 
"שתים!". עוד לא הספיק להכריז: "שלוש", ומרחוק הגיח ובא חייל דוהר על סוס בצעקות 

 שימתינו!! -רמות כשהוא מנופף במטפחת שבידו: שיעמדו 
ייר, באמרו: "לפני שעה קלה המתינו לבואו חצי דקה וכאשר התקרב נפנף בידו בפיסת נ

כאשר קברנו את החייל, מצאנו בכיסו מכתב פרידה מבני משפחתו, בו כותב שמאבד את 
 נפשו לדעת. הנה נייר".

 כמובן שהסירו את המטפחת מעל פניו, והניחוהו לנפשו.
ובאופק, אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין, כאילו התחלף קול הירי הרצחני בקול העם 

די, קולם הנצחי של בחורי ישראל שומרי מצוות במסירות נפש. הנה לכם (מסיים ר' היהו
שלום את סיפורו) "והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ". שומר ישראל שמור 

 שארית ישראל האומרים שמע ישראל.
 הניצול ה"עשירי"

מן שלי הסתיים, אבל אספר לכם עוד מעשה על "והייתם לי סגולה מכל העמים". (בחיוך), הז
 'מעשה' הרי לא נכנס בחשבון של הזמן... נאחר מעט, לא נורא.

 לאחר הדרשה ב"זכרון משה". -מעשה ששמעתי בעצמי מפיו של בעל העובדה בליל שבת 
"הפסד מצוה בליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים, דיברנו אז בדרשה, גיוואלד, על 

אדם חושב שהוא הפסיד על ידי המצוה שעשה, אך בסופו  דיברנו איך לכאורה כנגד שכרה",



 

ד 

. ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר "שכר מצוה"של דבר הוא רואה את השכר 
 מצוה, עוד בעולם הזה.

 לאחר הדרשה בא לקראתי ושאל: "אולי רוסי?" כלומר האם אני רוסי?.
 "לא, אינני רוסי נולדתי במאה שערים".

 , ואספר לרב שבדרון עובדה", אמר."אבל אני מרוסיה
 כריתי אוזן לדבריו:

כאשר הרגו את הצאר ניקולאי ימ"ש, התגוררתי ברוסיה, ואז היתה ברוסיה חצי שנה של גן 
עדן כביכול. (הצאר היה אכזר רוצח וכל מה שאתם רוצים, ולאחריו קמו הסוציאליסטים 

אנשים יצאו  -לאי פלאים בראשותו של הנשיא קרינסקי, נתנו לסחור ללא הגבלות, פ
מכליהם ובאמת הרויחו ממון רב). פרנסתי היתה ממסחר בבורסה. אוהו, סחרתי בזהב 

 מבוקר עד ערב, והרווחתי יפה. -ובמרגליות 
 בוקר אחד, יצאתי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית, בדרכי לבורסה.

י כך ברחוב, לפתע שמעתי אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד. היה בה ממון רב. כאשר צעדת
מאחורי קול קורא: "עשירי! עשירי!". קול זה לא היה מצוי רבות במחוזותינו, נו, יהודי מבקש 
"עשירי" הסבתי את ראשי, פניתי מדרכי, חזרתי לאחורי והוא הסביר: "יש לי יארצייט של 

 אבא, יום הזכרון שלו, אולי תיכנס לביתי להשלים מנין?" הסכמתי.
 ריו לחצר. הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי, ואז כביכול נהיה לי חושך בעינים:נכנסתי אח

 ארבעה אנשים היו שם.
"עשירי?!" שאלתי בתמיהה: "אתה אמרת שאני עשירי, והנה אני חמישי, אני הולך! (למה 

 רימתני)" הכרזתי.
 ך...".אתה לא תלך!". נעמד בפתח הדלת והתחנן: "כאשר יהיה לך יארצייט גם אתה תתנהג כ

כאשר שמעתי דיבורים כאלו, רחמתי עליו, חשבתי: "טוב, נו, מה אפשר לעשות, אני כבר 
 כאן, אמתין עד שיהיו עשה אנשים, שיאמר קדש על אביו".

ישבתי על קצה הכסא, בקוצר רוח. הוא יצא לחפש. מסתבר שגם לאחרים אמר "עשירי", 
שהנה בעוד דקה אני הולך  עד שלאחר כרבע שעה בערך, נאספו עשרה. חשבתי לתומי

 לבורסה, האיש יאמר קדיש וגמרנו, אך לא, הוא החל "הודו"... .
 "שחרית?!" שאלתי.

 "כן! שחרית!" השיב. חשבתי שאני מתפקע.
קמתי לצאת. והוא נעמד שוב בפתח הבית: "ר' יהודי אתה לא הולך, יש לי יארצייט של 

יד כסף, למען מצוה עם יהודי אבא!" התיאשתי והרהרתי: "אאחר שעה למסחרי, אפס
 וגמרנו". התיישבתי על מקומי.

כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת לאחר 
המצוה כבר לא התחרטתי על מה שעשיתי. יצאתי שמח וטוב לב (שמעתי כן מהרבי שלי, 

ם המצוה יש יצר הרע, אבל כי כלל ידוע הוא, שקוד -אומר ר' שלום  -ר' אהרן קצנלבויגן 
לאחר המצוה, גם אם תתנו לאדם חמישים אלף שקל הוא לא ימכור אותה). הייתי שבע 

 רצון. צעדתי עם המזוודה לעבר הבורסה.
תקרבתי, כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה: "הסתלק מכאן, כאשר ה

וקר שהקומוניסטים עלו לגדולה. הם היה זה הב -הורגים בבנין הבורסה! רוצחים!, ברח!" 
"וכבר הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי  -נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה 

 האיש ודחק אותי אחורה. הפניתי ראש ונעלמתי על נפשי".
"אחרתי חצי שעה,  "הפסד מצוה כנגד שכרה":סיים את סיפורו  -"אז אני אומר לרב" 

את החיים! קיבלתי חיים. ועד היום כאן  -ומה קבלתי בשכרה?  -'הפסד מצוה'  -הפסדתי 
 בזכרון משה אני חי לאורך ימים".

הקב"ה יעזרנו להיות עם סגולה לה', ונקיים את המצוות ברווחה, בבריאות ובחיים ונזכה 
 כולנו לחיים ולשלום, לתשובה שלימה, לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן, חזק וברוך

 )להגיד(

 
 ופים אמרום""צ

"והיו נכנים לשלשת ימים" (שמות יט, טו), לסוף ג' ימים, הוא יום רביעי, שהוסיף משה יום אחד 
מדעתו (רש"י, משבת פו ע"א). ויש להבין, הלא יכולת חכמים לגזור גזרות, מכח התורה שנתנה 

מות להם רשות לעשות כן: "ושמרתם את משמרתי" (ויקרא יח, ל), עשו משמרת למשמרתי (יב
 כא ע"א). וכאן, גזר משה רבינו עוד לפני מתן תורה, ומכח מה גזר.

 מצאתי בגמרא. -את התשובה כמו את התשובות כולן 
כידוע, אמרו (ערובין יג ע"ב) שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר 

דעתו. ומצד שני, אמרו  כמותו. מפני מה לא קבעו הלכה כמותו, מפני שלא ירדו חבריו לסוף
 (ערובין מז ע"א) שהלכה כרבי מאיר בגזרותיו. ולשתי ההלכות טעם אחד, ונסבירו במשל.

נניח, שיש אדם שראייתו מופלאה. ממש כמיקרוסקופ. בקשו חבריו לשתות כוס מים, ועצר 
בעדם: "חלילה! אני רואה את החידקים משיטים במים! שרץ המים הם. על כל חיידק מאה 

 שים ותשע מלקות (פסחים כד ע"א, מכות טז ע"ב)!"חמי
 אין הלכה כמותו. כי התורה ניתנה לעין האדם, ולא למיקרוסקופ! אפשר לשתות בלי חשש.

 -אבל אם יאמר לחבריו: "אל תשתו, כי אני רואה במים נגיפי מות" 
 ודאי ישמעו לו וימנעו מלשתות. לא יאמרו: אין אנו רואים, ולא צריך לחשוש!

ניננו: רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו על סוף דעתו. אמרו לו: התורה ניתנה ולע
להבנתנו, ואם אינה משגת עומק דעתך נפסוק כהבנתנו. [מעין מה שאמרו (יבמות יד ע"א) שבית 
שמאי היו מחודדים יותר, והלכה כבית הלל שהיו הרוב.] אבל בגזרותיו, מה לנו אם איננו עומדים 

עתו. אם יודעים אנו שרואה הוא יותר וצופה למרחוק וחוזה סכנה, ודאי נחשוש לדבריו על סוף ד
 ונציית לאזהרתו!

זהו שדרשו (פסחים פז ע"א) "אני חומה" (שיר השירים ח, י) זו תורה, ותלמידי חכמים "כמגדלות" 
 ז).שמהם מגוננים על החומה, וכמו שנאמר לנביא: "צפה נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל ג, י

 -ונזכיר את הסיפור הידוע 
בחודש תמוז תרס"ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר אלישר זצ"ל. הרב 
רבינוביץ', רב העיר נובומינסק שבפולין מבקש עזרת אנשי ירושלים. שני יהודים מנובומינסק 

גזר דין מות. הרוחות העידו שראו חמישה גויים מבצעים מעשה רצח. לאור עדותם, נגזר עליהם 
סוערות בעיר, משום שהגויים המוסתים בטוחים שזו עלילת שקר, ואם הרוצחים יומתו יפרעו 
פרעות ביהודי העיר, ומי יודע אם לא יתפשטו לכל המדינה. שני העדים עלו לירושלים. הרב 

את מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם באשי ישכנע את העדים לחזור בהם מעדותם, ויציל בכך 
 הקהילה. למברק מצורף אישור, ששולם עבור מברק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים.

הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים, וכינס את עסקני העדה. העדים אישרו את נכונות 
הסיפור. במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט. בכך העירו עליהם את זעם הגויים, 

שראל. הם יודעים שהרוחות תוססות והזעם מתלהט. העסקנים חיוו דעתם ונאלצו לברוח לארץ י
 שיש כאן חשש לפיקוח נפש, וראוי להענות לבקשת הרב.

 קם הראשון לציון ואמר: "לדעתי, המכתב מזויף!"
דבריו התקבלו באלם והלם. המשיך והסביר: "יתכן והרב רבינוביץ' אינו יודע כלל מהמברק, או 

מכל מקום, נראה לי שהמברק נשלח על ידי משפחות הרוצחים המבקשים שנאלץ לחתום עליו. 
 להציל את קרוביהם. כל העת טענו שזו עלילה יהודית, ואם אכן יודו בכך ינתן אות לפרעות!"

הגישה הפתיעה, והראשון לציון שלח את משרתו האישי, הקאוואס, אל הגאון רבי שמואל 
שהיה זקן מופלג. מחמת זקנותו ותשישותו כבר  סלאנט זצ"ל, רב העדה האשכנזית בירושלים

ישן, אך עוררוהו והציגו בפניו את המברק. אך שמע, והגיב: "לדעתי המברק מזויף. יש להשיב 
 שעל פי החוק אין החכם באשי מוסמך להתערב בענינים שמחוץ למדינתו". ואכן, כך ענו.

ו שם את הידיעה הבאה: "הודות כעבור שבועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין, ומצא
לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח 
כביכול על ידי הרב דנובומינסק, שהפציר שהעדים יודו בהעדת שקר. אילו היו משתכנעים 

 מהמברק, אין קץ לסבל שהיינו סובלים כאן!"
ולנו, אין אלא לציית לדברים,  ורועים! -ואים יותר מאתנו. רואים  כי זאת עלינו לדעת: החכמים ר

 (והגדת)         "וכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" (שמות רבה ג, ח)!

 
 אם אין כלה, אין חתן

שנינו (מכות כג ע"ב), שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים 
החמה, ומאתים וארבעים ושמונה מצוות עשה כנגד איבריו של אדם. וחמשה לאוין כמנין ימות 

שנאמר (דברים לג, ד): "תורה צוה לנו משה מורשה", "תורה" בגימטריא שש מאות ואחת עשרה, 
 "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענום.

ר מדוע כל מתן תורה, המעמד הנשגב שלא היה ולא יהיה כמוהו, "השמע עם קול אלקים מדב
מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי" (דברים ד, לג), הכל היה להשמיעם שתי דברות אלו. מדוע 

- 
 -"משל למלך שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו: גזור עלינו גזרות. אמר להם: לאו 

כשתקבלו מלכותי, אגזור עליכם גזרות. שאם מלכותי אינכם מקבלים, גזרותי היאך אתם 
 ברמב"ן שמות כ, ב).מקימים!" (מכילתא, הובאה 

 -מה נאמר כאן? אומר לכם 
בשעתו למדו בישיבה מאות בחורים, וכמה למדו בשאר הישיבות! כל אחד מהם ייחל והשתוקק, 
נשא תפילה: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש. שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז, ד), אבל 

די שיעור ומשגיחים? כמה יהיו דיינים איזה סיכוי היה לו? כמה מהם יהיו ראשי ישיבות, מגי
ורבנים? ומה עם כל השאר. לא היו באותם ימים כוללי אברכים. המאושרים זכו בנדוניה הגונה 

 ולכמה שנות 'קעסט', אכילת מזונות על שולחן החותן. ומה הלאה?!
 באחד הימים עלה יהודי כפרי לישיבה, מגושם הליכות ומחוספס דיבור. ביקש לשוחח עם ראש
הישיבה. מחפש הוא חתן מושלם, 'אתרוג מהודר', בלשונו. ברוך השם, רכוש רב לו. אחוזה רחבת 
ידים, עם רפת בקר ודיר עיזים. חלקת ירק ועצי פרי, לא חסר דבר. הוא יבנה לחתן אגף בביתו, 
ירהט ברוחב יד, יקנה ספרים לפי הרשימה. ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן, עד שהחתן יעלה על 

רבנות נכבדה. אבל אינו קונה 'חתול בשק'. רצונו לראות ולהתרשם, ואחר כך יביא 'מבינים'  כס
 -שיבחנו בלימוד. ומובן, שעליו להיות נעים הליכות ובעל מידות טובות 

ראש הישיבה העביר לנגד עיניו את תלמידיו המובחרים. מי מהם יזכה בהצעה מושלמת זו. אוכל 
 וד צריך!לשבע ובית מלא ספרים, מה ע

שלח לקרוא לבחיר הישיבה, שבחו והיללו בלי סוף. הלה הגיע, ואכן "חכו ממתקים וכלו 
מחמדים", לחצו ידיים והתפתחה שיחה לבבית. שבה את לב הכפרי מהרגע הראשון: "כזה אני 
צריך! ואם הרב כה ממליץ, נאמנת עלי עדותו. מותר אני על הבחינה. אפשר לקבוע תאריך, מתי 

 -" הוא מגיע
 -ראש הישיבה נחלץ להרגיע, זה לא הולך כך. חכה, נקבע פגישה, נשמע רשמים" 

 -"מה פגישה, בשביל מה. הכל מוכן, רק את רשימת הספרים" 
הלהיטות עוררה חשד. מי יודע מה כלול כאן, בעסקת החבילה. ידועים דברי הגאון רבי יהונתן 

בר היה כל אחד להוט להשיא את בתו איבשיץ זצ"ל ("יערות דבש" ח"א דרוש ה) שאמר, שבע
לבן תורה. ידע ש"המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי" (פסחים מט ע"ב), 
ושכל הנביאים לא התנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ומהנהו מנכסיו (ברכות לד ע"ב). הגיעו 

חתנים שיעסקו במסחר. זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד לומדיה, והעשירים בקשו 
מה עשה הקדוש ברוך הוא, נולדו להם בנות כעורות ובעלות מום, ובעל כרחם השיאון לבני תורה, 
שנאלצו לקחתן תמורת הבטחת מזונותיהם ושקידתם על התורה. כעת, גם אותן בנות אינם 

חכמים.  משיאים לבני תורה. משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק, ובלבד שלא ינשאו לתלמידי
 והקדוש ברוך הוא מקונן, כביכול: "לשוא הכיתי את בניכם" (ירמיה ב, ל)!

 -מי יודע, הרהר ראש הישיבה, מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכזו נדיבות 
אולי יש לה רגל מעץ ועין מזכוכית, לב אבן וראש קש. אולי כפופה קומתה והלבינו שערותיה.  

 אשונה, בת כמה היא?"הוא המציע, האחריות עליו: "בראש ובר
 "מה? לא! אין לי בת"...

 "מה?! לא!!! תסביר, בבקשה!"
"אה, פשוט מאד, הרב מבין, ה' ברכני בעשירות. כל מה שיש לשכני, יש לי ויותר. יש להם פרות, 
שלי רבות יותר ומפוטמות יותר. עדרי אווזים שלי גדולים יותר ושוקלים יותר. יבולי רב יותר ודשן 

י רחב ומפואר יותר. ולפתע מגיע שכני, ומתהדר בחתן שהביא לביתו, בן תורה חריף יותר, ובית
ובקי, שקדן ונעים הליכות. והכל סחים בו ובאשרו, מתקנאים בו ומתברכים בלבבם להיות כמותו. 
אמרתי: חוצפה שכזו, לא יקום ולא יהיה. אני נוסע העירה ומביא חתן לתפארת, שישים אותו 

 כליל, יעלה כמה שיעלה!"בצל, יאפיל עליו 
כשהשתנק הכפרי מרוב התרגשות, מיהר ראש הישיבה להשחיל שאלה: "הכל טוב ויפה, אבל מה 

 הוא יעשה אצלך?!"
הכפרי משך בכתפיו: "אני יודע?! יש מקום לרוב! מסתובבות שם פרות, מסתובבים אווזים, 

 יסתובב גם חתן"...
 –יקר, חסר מן הספר נשמע מופקע, נכון?! אין חתן, באין כלה. הע

 כך גם בענין התורה והמצוות.
קודם כל וראשית הכל, "קבלו מלכותי", שהקב"ה יהיה במרכז, שנשווהו לנגדנו תמיד. ואז, נשאל 
במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו. אבל אם הכל נעשה, עד ל"בית מלא ספרים", וכלה אין, אין כאן 

 (והגדת)           כלום!

 בדרך הדרוש  
 (יח, י) אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר

 ה"הקב לפני גרים שחביבים מכאן' ד ברוך יתרו ויאמר' במדרש
 חביבין)  ב"ע א"צ( בחולין' הגמ ד"עפי ל"וי. ותמוה', מישראל יותר

השםאתמזכיריןשישראלהשרתממלאכייותרה"הקבלפניישראל
השםאתמזכיריןאיןש"ומה' וכו' הישראלשמע' שנאתבותשתיאחר
 כאן והנה, צבאות' ד קדוש קדוש קדוש' כדכ תיבות שלש לאחראלא

' המד ש"וזה'' ה ברוך' שאמר, אחת תיבה אחר השם את יתרו הזכיר
 מישראל יותר ה"הקב לפני גרים שחביבים מכאן השם ברוך יתרו ויאמר
 אחת                     תיבה אחר' ה הזכיר והוא תיבות שני אחר רק' ה מזכירים אינם שהם

(טללי אורות)
מהל"יעוד(כ, ב)אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים

 המלאכים התורה קבלו לא למה מפרשים דהקשו', כו הוצאתיך שנאמר

 כמו מצרא בר ליכא ובבנו בניו דישראל ותירצו, מצרא בר טענת להם דיש
 במדבר פרשת[ יעקב יתבשאר ועיין), ה"קע סימן( משפט בחושן שכתוב

 דפתח שפיר ואתי). ד"מי ד"פ אבות( אבות וחסדי] אמנם ה"ד ב"ע ו"נ דף
ירדואיךטמאהמצריםוארץכהן' ההאוקשה', כוהוצאתיךאשראנכי
ולאהתורהשיזכוובדיןלבןלטמאמותרואבבניודהםכרחךועל, לשם

  פרדס יוסף)(             :מלאכים



 

  

- 

ַעל ַהּדַ  ְפָלָאה ִהְצִליַח ּבַ תֹו ַהּנִ ְדָרׁשָ ְצָבִעים ּבִ ן ְלַהֲעִביר ּבִ ְרׁשָ
ֶדֶרְך  ל ְיהּוִדי ַההֹוֵלְך ּבְ דֹול ׁשֶ רֹו ַהּגָ ים ֶאת ָאׁשְ ֵאין , ׳הַחּיִ ֶ ֵאיְך ׁשּ

ּתֹוָרה  ַחי ְוָדבּוק ּבַ י ׁשֶ ים טֹוִבים יֹוֵתר ִמּמִ ׁש  -ַחּיִ י ֵהם ״ַמּמָ ּכִ
ינוּ  ֲענּוג יֹוֵתר ״, ַחּיֵ עֹוָלם ּתַ ּלֹא ִנְמָצא ּבָ ה ֵאיְך ׁשֶ ִפּלָ דֹול ִמּתְ ּגָ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ן ֶאל ָאִביו ׁשֶ ַאֲהַבת ַהּבֵ ֶרת ֹאתֹו ּבְ ֶ ַקׁשּ ב ַהּמְ  .ֵמֹעֶמק ַהּלֵ
יִבים ְקׁשִ ין ַהּמַ ָרֵאל ּבֵ חּור ִיׂשְ ב ַהּבָ ם ִעם , ָיׁשַ ָ ְוָיָצא ִמׁשּ

ים, ַהְחָלטֹות ּנֹות ֶאת ַהַחּיִ ְכִנית , הּוא ֶהְחִליט ְלׁשַ ֵהִכין ּתָ
י ׁש ְמֹפֶרֶטת ּכֵ ְוקֹל , ַאְך לֹא ָעַבר ְזַמן ַרב. ַצד הּוא הֹוֵלְך ְלִהְתַחּדֵ

ר ּבוֹ  ל אֹותֹו ָזֵקן ּוְכִסיל , ַאֵחר ִהְתִחיל ְלַדּבֵ ֲהלֹא הּוא קֹלֹו ׁשֶ
ב תֹוְך ַהּלֵ ֹוֵכן ּבְ ִלּבוֹ , ַהׁשּ ֶזה: ְוִהְכִניס מֶֹרְך ּבְ יַצד ַתְצִליַח ּבָ , ּכֵ

ֶלת ְלפָ  ה ֻמּטֶ ל ֶזה, ֶניךָ ֲהלֹא ֲעבֹוָדה ַרּבָ ה ִמּכָ  . ְוֹכה ָרחֹוק ַאּתָ
ֵהל ִמזֶּה בָּ , ֲאָבל ֵאין ָצִריְך ְלִהּבָ ֲהֵרי ַהּקָ רֹב ַרֲחָמיו ״ה ׁשֶ ּבְ

ח, ַוֲחָסָדיו ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ י ִיּדַ ה ַהּכֹל ְלִבְלּתִ ה ָאָדם , עֹוׂשֶ ְוִאם ַיֲעׂשֶ
ּלוֹ  ה ֶאת ֵמַרב  - ֶאת ׁשֶ ֵלם ְוַיֲעׂשֶ ֶלב ׁשָ ל ּבְ לּותְיַקּבֵ ּדְ ּתַ , ַהִהׁשְ

בָּ  ֲעבֹוָדתוֹ ״ה ַהּקָ  .ַיֲעזֹר לֹו ְוָאֵכן ַיְצִליַח ּבַ
ר  ָרֵאל ְלָקְרָבם ֶאל ָהֹאׁשֶ ֵני ִיׂשְ א ֶאל ּבְ ינּו ּבָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

דֹול ים: ַהּגָ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ְהיּו ִלי ... ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ם ּתִ ְוַאּתֶ
ל אַ  .ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש  ְרּכֹו ׁשֶ ְך ָידֹוַע ָיַדע ֶאת ּדַ

ְלָבָבם ּיַד ָיֹבא ְוַיְכִניס מֶֹרְך ּבִ ּמִ יר  -ָלֵכן , ַהּיֵֹצר ׁשֶ ְסּבִ ּמַ ִפי ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל׳הַ  ַמח ִיׂשְ ה ְוָאַמר -׳ ִיׂשְ ים מֹׁשֶ ר : ִהְקּדִ ם ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ ַאּתֶ

ִר  ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ יִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאׂשּ ְך . יםָעׂשִ ל ּכָ ּכָ
בָּ  ה ָלֶהם ַהּקָ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ ֵדי ״ה ַהְרּבֵ ָוָאִבא ֶאְתֶכם ְוַהּכֹל ּכְ

ִקיַע , ְלָקֶרְבֶכם ַלֲעבֹוָדתוֹ  - ֵאָלי ה ַמׁשְ ּמָ ְך ּתּוְכלּו ִלְלמֹד ּכַ ִמּכָ
בָּ  ֵדי ְלָקְרבֹו ֵאָליו״ה ַהּקָ ָכל ְיהּוִדי ּכְ ח, ּבְ י ִיּדַ ה ַהּכֹל ְלִבְלּתִ  ְועֹוׂשֶ

יָלא , ַאף ֶאָחד ְמעוּ ִמּמֵ מֹוַע ִתׁשְ ה ִאם ׁשָ ״י ְוָכַתב ַרׁשִ , ְוַעּתָ
ל׳ ּכָ ׁשֶ א ּוְלַהּבָ אן ִמּכָ ָלֶכם ֶיֱעַרב ֲעֵליֶכם לּו ַקּבְ ּתְ ה ַעּתָ ִאם

י ָהָאָדם ָיֵרא . ׳ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות ה ּכִ ַהְתָחָלה ֶזה ָאְמָנם ָקׁשֶ ּבַ ׁשֶ
יָמתוֹ  ְמׂשִ ּלֹא ַיְצִליַח ּבִ ל ַעל ַעְצְמֶכם אַ , ׁשֶ ַקּבֵ ְתָיְראּו ִמּלְ ְך ַאל ּתִ

ּבָ ַהּקָ ׁשֶ יָון ְצִליחּו״ה ּכֵ ּתַ ׁשֶ ַהּכֹל ה ְוַיֲעׂשֶ ֶעְזְרֶכם ּבְ י ֲהֵרי , ִיְהֶיה ּכִ
ֵדי ה ּכְ ָעׂשָ ל ַמה ׁשֶ  .ְלָקֵרב ֶאְתֶכם ֵאָליו ְרִאיֶתם ּכָ

 נשות ישראל
 .תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלּכֹה 

: 'בית יעקב' (שמו"ר כח, ב; הובא ברש"י)דרשו חז"ל 
 הנשים. אלו

מעט על מעלת ושבח נשות  ליקטנו
 ישראל.

 זריזות במצוות
מה הטעם שהקדים  (שם)מבואר במדרש 

לאנשים, שהן מזדרזות  הנשיםאת 
 .)1במצוות

 מגדלות בניהן לתורה
מדוע הקדים את  (שם)עוד טעם במדרש 

 הנשים: כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה.
: כי הנשים (סוטה כא, א)"א המהרשוכתב 

מצויות יותר בבית, והם שולחים ילדיהם 
 ללמוד, ולכן קרא אותן 'בית' יעקב, כיון

 .)2שמצויין בבית
 (אגרת התשובה תחלת הדרש השלישי)רבנו יונה 

מדגיש יותר את חשיבות הנשים, וזה לשונו: 
מפני שהן שולחות בניהם לבית הספר "

ומשימות עיניהם עליהם שיתעסקו בתורה, 
ומרחמות עליהם בבואם מבית הספר 
ומושכות לבם בדברים טובים כדי שיהיו 
חפצים בתורה, ושומרות אותם שלא יבטלו 
מהתורה. ומלמדים אותם יראת חטא 

חנוך לנער על פי דרכו 'בילדותם, שנאמר 
נמצא לפי זה . 'ממנהגם כי יזקין לא יסור 

 .)3"הנשים הצנועות מסבבות התורה והיראה

 המשך בעמוד השלישי

 
וכתב בטור על התורה, שבשביל שחלק ה' כבוד  )1

לנשים להקדימם, לכן בעת חטא העגל לא רצו 
ובזה הוא מבאר את הכתוב: "ֹּכה  )2לפרוק נזמיהם. 

ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב" אלו הנשים, "ְוַתֵּגיד" כלומר 
והובאו  )3שהאשה תגיד "ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל" אלו בניה. 

 ברבנו בחיי על הפסוק. 



 

 

על מה היתה שמחתו, שע"י  ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה. ַוִּיַחְּד 
הטובה שעשה לישראל זכה להכיר 

  (קול שמחה) ונכנס תחת כנפי השכינה. 
 

בעיני חבירו, ועל שכל אחד היה לו . ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל
 (רבי יצחק מווארקא) ידי זה זכו לקבלת התורה.

 
הוא דבר שאין בו   .ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים

של בני ישראל לפני הקב"ה טעם והסבר, כך חיבתם 
הוא דבר שאין בו טעם אלא בבחינת חוק שכך עלתה 

  (הרה"ק מרוז'ין)  ברצון הקב"ה.
 

הפחד מפני דברים  .ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֶאל ִּתיָראּו
גשמיים היא רק לעורר יראת ה', אך מי שיש לו יראת 
ה' אין לירא משום דבר בעולם, לכן אמר משה כיון 

 (אמרי פנחס) שיש לכם יראת ה' אל תיראו משום דבר.
 

על ידי ש"ָאנִֹכי"  ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאִקים.
ו"א ִיְהֶיה ְל" מפי הגבורה שמענו, נחקק הדבר בלב 
כל איש ישראל שאפילו הקל שבקלים מוכן למסור 

שתוכלו   -נפשו על קידוש השי"ת 
  (קדושת לוי) לעמוד בנסיון.

  
 קבלת התורה רק ע"י שלום ואחדות

י  ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ ֹבאּו וגו' ּבַ ְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוּיָ ַוּיִ
ָרֵאל ֶנֶגד  ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַוּיַ ִמְדּבַ

ִדים  ָהָהר. סּוק ְמַלּמְ ּפָ ׁשֹונֹות ּבַ ֲאִריכּות ּוְכִפילּות ַהּלְ
ר  ַלת ַהּתֹוָרה ַעד ֲאׁשֶ ָרֵאל ְראּוִיין ְלַקּבָ ּלֹא ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ

יֵניֶהם לֹום ּבֵ לֹום ,ִיְהֶיה ׁשָ ל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ י ַהּתֹוָרה ּכָ , ּכִ
יר ְונִ  ִבבֹות ֶזה אֹוֵסר ְוֶזה ַמּתִ רּוד ַהּלְ ְמָצא ּוִמּתֹוְך ּפֵ

י ּתֹורֹות ּתֵ ׁשְ ָאַמר, ַהּתֹוָרה ּכִ י: "ֶזהּו ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ " ּבַ
יו  ּבּוק ְוָהַאֲהָבה ַיְחּדָ אֹוִמים ַהּמֹוֶרה ַעל ַהּדִ לֹו ּתְ זָּ ּמַ ׁשֶ

ְתאֹוִמים ְסעּו ֵמְרִפיִדים: "ְוָאַמר. ּכִ קֹום  "ַויִּ ַהְינּו ִמן ַהּמָ
ִריב ּוַמְחלֹקֶ  ם ּבְ ר ָהיּו ׁשָ קֹום ַההּוא ִנְקָרא ֲאׁשֶ י ַהּמָ ת ּכִ

ה ּוְמִריָבה וּ  ִריִדים'אֹוִתיֹּות  'ְרִפיִדים'ַמּסָ ו , 'ּפְ ְוַעְכׁשָ
רּוד לֹוַמר ִהִסיעּו ַעְצָמם ִמן ַהּפֵ  .ָנְסעּו ֵמְרִפיִדים ּכְ

ר ִסיַני" ָהיּו  "ַויָֹּבאּו ִמְדּבַ ַרם ָלֶהם ׁשֶ י ָמקֹום ֶזה ּגָ ּכִ
ה ַאַחת  ֲאֻגּדָ בָּ ע"י ּבַ ַהּקָ ָראּו ׁשֶ ַהר ִסיַני "ה ׁשֶ ַחר ּבְ ּבָ

ת  ת ַהַהְכָנָעה ְוֶזהּו ִסּבַ ִמּדַ ָהִרים ּוָבֲחרּו ּבְ ּבֶ מּוְך ׁשֶ ַהּנָ
לֹום ָ ים  ,ַהׁשּ ְלׁשֹון ַרּבִ יָרם ּבִ ַויָּבֹואּו "ְלָכְך הּוא ַמְזּכִ

ר ְדּבָ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַויַּ אּו ֲעַדִין לֹא הָ , "ִמְדּבַ ּבָ ׁשֶ י ּכְ יּו ּכִ

ֵלב ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ֹבָאם , ּכְ ד  "ֶנֶגד ָהָהר"ַאְך ּבְ ְוֻהּגַ
י ַעל ַהר ֶזה יֵֵרד  ָרֵאל"ָאז ה' ָלֶהם ּכִ ַחן ִיׂשְ ִאיׁש  "ַויִּ ּכְ

ֵלב ֶאָחד  )שלמה אפרים מלאנטשיץהרה"ק רבי  (כלי יקר .ֶאָחד ּבְ

 מ‰' ˙למ„ ל˘מע למי  ˘˜טן ממך
קִֹלי ִאיָעְצָך  ַמע ּבְ ה ׁשְ ְך.ִויִהי ַעּתָ ֱאלִֹקים ִעּמָ

ִיְתרֹו ָרָאה ֶאת ַּגְדלּותֹו ְוָחְכָמתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
קִֹלי שְׁ ָלֵכן ָהָיה ָקֶׁשה ְּבֵעיָניו לֹוַמר לֹו ע"ה,  ַמע ּבְ

ִּכי ֲהֵרי ֵהִבין , ֶׁשִּתְׁשַמע ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשִּלי ִאיָעְצךָ 
ַעל ֵּכן ֵּתֶכף , ְוָיַדע ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָחָכם יֹוֵתר ִמֶּמּנּו

ךְ ָאַמר לֹו  ְוהּוא ַעל ֶּדֶר ַמֲאַמר . ִויִהי ֱאלִֹקים ִעּמָ
ִקים "ַהָּכתּוב  ְוָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ָאָדם", ַוֹּיאֶמר ֱא

ְוַהָּכתּוב , ַּבַּמְלָאִכים"ה ֶׁשִּנְמַל ַהָּקּבָ "ל ֲחזַ 
ֲעָנָוה ֶׁשְּיֵהא ַהָּגדֹול  ְמַלְּמֵדנּו ֶּדֶר ֶאֶרץ ּוִמַּדת

ְוֶזה ָאַמר ִיְתרֹו ְלֹמֶׁשה ַאל ִיְקֶׁשה . ִנְמַל ְּבָקָטן
 "הִּכי ֲהֵרי ַּגם ַהָּקּבָ , ְּבֵעיֶני ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ְל ֵעצֹות

ְוֶזהּו , ִנְמַל ַּבַּמְלָאִכים ְּכֶׁשָאַמר ַנֲעֶׂשה ָאָדם
ךְ ֶׁשָאַמר  ֶׁשִּתַּקח ַּדְרּכֹו ֶׁשל  ִויִהי ֱאלִֹקים ִעּמָ

 .ֶׁשִּתְׁשַמע ַלֲעַצת ִמי ֶׁשָּקָטן ִמְּמ ָּבֶזה"ה ַהָּקּבָ 

דלכאורה תיבות יש לדקדק  .כֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו
'כהן מדין' יתרים כי הרי כבר ידענו זאת. ויש 
לומר דהנה קשה איך קבלו את יתרו להתגייר, הרי 
אמרו חז"ל אין מקבלים גרים לימות המשיח, וכן 
בימי דוד ושלמה לא קבלו, כי יש לחוש שמא הם 
באים לידבק רק מחמת גדלותם של ישראל ואין 

שנעשו לישראל  זו גרות, ואם כן גם לאחר הניסים
לא היו צריכים לקבל את יתרו. אך יש לומר דהנה 
הגמרא מקשה איך קיבל שלמה את בת פרעה, 
ומתרצת שהטעם שלא קבלו בימיו גרים, כי שמא 
מתאוה לשולחן מלכים דהינו לכבוד וגדולה, מה 
שאין כן לבת פרעה לא היה חסר לה כבוד 
וגדולה. וזה בא הכתוב לתרץ על יתרו, שאם 

אומר "כהן מתרץ וה איך קיבלוהו, לכן הוא תקש
(כדתרגם אונקלוס: 'רבא מדין" שהיה גדול במדין 

לו כבוד וגדולה, כמו שכתב  ולא היה חסר דמדין')
בשבחו של יתרו דבר הכתוב, שהיה יושב רש"י '

 .'בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר
 )שלמה גאנצפיד מאונגווארלהגה"ק  אפריון( 



 

 

ֶמר ֶאל מֶֹׁשה ֲאִני חֶֹתְנ ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶלי ְוִאְׁשְּת ּוְׁשֵני ַוּיֹא
אחר " ובכתיש להקשות הרי  .ָבֶניָה ִעָּמּה

שלכאורה הכונה ומתרגם בתר דפטרה  ה"שילוחי
אם כן יתרו אינו חותנו גט, וב פטר אותהש

וציפורה אינה אשתו, ואיך אמר לו אני 'חותנך' 
בן נח איתא במדרש שדהענין 'ואשתך'. ונראה 

אומר כשקונה אשה ביחוד שמיחדה לו ופוטרה 
בודאי קידש שה רבינו והנה מ .מעמדי ילה צא

כי יתרו אך הלא ידוע  ,צפורה כדת משה וישראל
התנה עם משה שבנו הבכור יהיה מיוחד לעבודה 
זרה, ומשה הסכים עמו שידע שבסופו יכיר 
באלקי ישראל ויתבטל התנאי. לכן כיון 

ידושין היו תלויים בתנאי, ולכן כל זמן שלא שהק
הכיר יתרו את בוראו היו בעיניו קידושי משה 
כיחוד בן נח, וכשהלך משה למצרים פטר אותה 
באמירת 'צאי מעמדי', וזהו "אחר שילוחיה". אך 
לאחר ששמע יתרו את כל אשר את כל אשר 
אלקים למשה ולישראל עמו, הכיר יתרו את 

ין בלי התנאי, אם כן הבורא והסכים לקידוש
היתה מקודשת כדת משה וישראל, ולא נפטרה 
ב'צא מעמדי' והרי היא אשתו ויתרו הוא חותנו, 
לכן שלח לומר לו "אני חותנך יתרו בא אליך 

 ואשתך" וגו' להודיע שבטל התנאי.
  )להגה"ק רבי משה סופר מפרעשבורגחתם סופר (  

ים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמרִק ַוְיַדֵּבר ֱא. :וברש"י
'לאמר, שהיו עונין על הן הן ועל לאו לאו'. בזמר 

פתחו ו'יום שבתון' כתוב שבשעת מתן תורה '
וענו ה' אחד', ולכאורה זאת מנין לו הרי לא נמצא 

הנה על 'אנכי' היו יש לפרש דדבר זה בחז"ל. ו
' היו לענות צריכים לענות 'הן' ועל 'לא יהיה לך

ש'אנכי' ו'לא יהיה לך'  הרי אמרו חז"ל'לאו', אך 
שמעו מפי הגבורה בדבור אחד, אם מה היו 
יכולים לענות, לכן מצאו בני ישראל עצה וענו 'ה' 
אחד', שזה מענה טוב גם ל'אנכי' וגם ל'לא יהיה 

 מבעלזא) הגה"ק רבי שלום(מהר״ש  לך'.

רבים לחוגי המשכילים, והמק שדזושני לצים מהעיר ל
וממתנגדי החסידות החליטו פעם לשבות שבת אחת 

זי"ע מאלכסנדר  אצל הרה"ק רבי חנוך העניך
שיהיה להם במה ‘ הסמוכה, במטרה לאסף 'סחורה

להתלוצץ עליו. ביום חמישי הגיעו לעיר אלכסאנדער 
במשך כל זמן שהותם שם  ונכנסו לקבל ממנו שלום.

לא גרעו עיניהם מן הצדיק, השתתפו בכל התפלות 
, כי כל תנועה היתה לחנותשובאו לכל עריכת ה

אחר כך להרבות שחוק חשובה בעיניהם, כדי שיוכלו 
ראשון החליטו כי יש די  ביום ולעשותו ללעג ולקלס.

בידם, ואפשר כבר לשוב למקומם לקבץ ‘ 'סחורה
עיניהם.  אומושב לצים, ולספר וללעג על כל מה שר

דה יויאמר האחד לחברו: "הבה נלך לקבל ברכת פר
לעג עליו חברו: "וכי אתה צריך “, טרם נסע לדרכנו

"לא “ לי זה אתה לא יכול ליסוע?!את הברכה שלו, ב
אמר לו החבר "חשבתי שבודאי אם  -“ הבנת כונתי

טובים שנוכל ‘ נכנס אליו נוכל לקנות עוד כמה 'פנינים
קבל החבר “. להפסיד זאת חבללהתלוצץ עליהם, ו

 כאשר דה.יאת הטענה ושניהם הלכו לקבל ברכת פר
נכנסו אל הקדש פנימה, שאל אתם הרבי: "אתם 

: "וכי אלהשבלבם לעגו על ה“ מש?וד חוללמיודעים 
יודעים למדנים גדולים הם ומש הם יודעים, הלא ורק ח
אך לא “, ד גם גמרא עם ראשונים ואחרוניםוללמ

לומר לי פשט  ו"האם תוכל “.אמרו דבר וענו: "הן!
ְוא ַתֲעֶלה ְבַמֲעת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר א בפסוק 

שאל אתם הרבי. ויענו לו  - ִתָּגֶלה ֶעְרָוְת ָעָליו?
 רוש הפשוט שכתוב ברש"י.יבלעג ואמרו לו את הפ

'לא תעלה להם הרבי: "הפשט בפסוק כך הוא:  אמר
איר זאלט נישט  -‘ מלשון 'כי תמעל מעל ‘תובמעל

'אשר מזבח,  אהצדיק הנקרעל ‘ פעלטשן, 'על מזבחי
כדי שהצדיק לא יגלה את חרפתך  ‘לא תגלה ערותך

 -“ לך שעשית עברות אלו ואלו... יאמרשעל ידי 
והתחיל לפרט להם את כל העברות שעשו מנעוריהם 

שו ונכלמו במעשיהם, והליצים ב שני ועד עתה.
ונתעוררו לתשובה שלמה ונעשו לחסידים מבהקים 

 של רבי העניך.

 יתפללו על בניהן
"ולכך ראויה האשה להתפלל לה' בחיי:  רבנווכתב 

שהיא מצוה  ,יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת
כי  .שיתן לה ה' בנים מאירים בתורה ,מוטלת עליה

ובזכות  ,התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה
 נר שבת שהוא אור תזכה לבנים בעלי תורה

 .)4הנקראת אור"
_____________ 

תהא האשה גם זה מאגרת התשובה הנ"ל, וכתב שם עוד: " )4
לתה יהא עיקר יזהירה להתפלל ערב ובוקר וצהרים, ובסוף תפ

תחנוניה על בניה ובנותיה שיהיו יראי שמים ושיהיו בניה מצליחים 
שבניה עובדים  לם הבאבתורה, כי עיקר זכותה של אשה לעו

 ."להשי"ת ועושים רצונו ויראים אותו



 

 

 ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 קֹורֹות ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה ִּבְצַפת 

ת ֶא  יִׁש ְמ ַה ל לְ ַע ָּפ ֵמַאְווִריְטׁש  ׁשדֹוָק ַה ַרֵּבנּו ם: ֵד ֹוּקר הַ ָמ ֲא ַמ ּבַ 
 .ּהָר פְ ַע ֵמ  ּהיָמ ִק ַה לְ ּו ּהָמ ְק ַׁש ת, לְ ַפ צְ ב ּבִ ּוׁשּיִ ַה 

ָּפֲעלּו ה ה, ָּב ָׁש דֹוְּק יר ַה ִע ָה ה ֶׁש ָת יְ ָה ַרֵּבנּו ת ַע ַּד 
ְּגדֹוֵלי עֹוָלם, ַוֲאֶׁשר ָּבּה ִנְמָצִאים ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ֵמֶהם 

ם ָב זְ ָע ְואֹוָרה ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו, ִאי ֶאְפָׁשר לְ ָיְצאּו ּתֹוָרה 
ָלֲאָנחֹות ֶׁשִּיְהיּו ְלֵתל ּוְלֳחָרבֹות עֹוָלם. ְוָכ ּכֹוֵתב ד"ר 

:  1יִר יֹויְפ ִט נְ ר' מֶֹׁשה מֹולְ  ֹוּתְר גַ ִא ֱאִליֶעֶזר ַהֵּלִוי ְּב 
˙ בƒ יָּ ֻח "מ¿  ב∆ ∆ ּׁ̆ ָמ‰ ָל ים ‰≈

 ‰ ָמם ַ‰ּז∆ ˜ו… מ¿ ƒם ּב ָּ̇ ח¿ ַּ̇
י  ≈„ ם ָמ‰. ּכ¿ י‰∆ ר ֲעל≈ ַיֲעב… ו¿

ַ‰ֲח  ˙ יƒ ל¿ י˜ ‡∆ ƒז ּׁ̆ ‰„ָ ּוב ָ‰ע≈
נָ  „ּוָמ‰ ַ‰ּז…‡˙ ַעל ּכַ ¿ּ̃ ‰ַ ‰ּ ,

י  ≈ּ̇ ˙ ּבָ יל ‡∆ ƒּ̂ ‰ַ ן ל¿ מו… כ≈ ּוכ¿
˙ ַעל מ¿  ּיו… ƒס נ≈ ר נָ כו… ַ‰ּכ¿ ∆ ׁ̆ ם, ֲ‡

 ָּ̇ ם  ƒ‡ ‰ָב יּו ַלֲחר≈ ¿‰ ƒמוּ י ׁ̆ 
 ‰ָ ˙ ≈‡ ָ„‰ מ≈ יר"ָ‰ע≈ ƒע . 

נּו ִהִּצילּו ָאֵכן ְּפֻעּלֹות ַרֵּב 
ּוב, הּוא ָהָיה ִמְׁשָען ּׁשֶאת ַהּיִ 

ְׁשָאִרים ְוהּוא ָהָיה ּנִ לַ  ֵגןּוָמ 
ֹראׁש ְלָכל לְ ְנִהיג ּוַמ לְ 

ָמעֹות ת ַּק לֻ ֲח ַהְּקִהּלֹות, ַּגם 
'ּכֹוֵלל ְּפרּוִׂשים' ִהְתַנֲהָלה 

 ַעל ָידֹו.

 ֶנהּבָ ƒּ̇ ְתאֹום ּפƒ  תפַ ̂¿ 
ַּתַחת ִּפּקּודֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִנְבנּו ַהֲהִריסֹות ְוהּוְקמּו 

"ַעל ִוי ְּבִמְכָּתבֹו: ַהּלֵ ֱאִליֶעֶזר ד"ר  רֵּפ ַס ת. ֵּכן ְמ לֹופּוּנְ ַה 
י˙ ַ‰ּכ¿  ל ָ‰ ס∆ נ∆ ּב≈ ∆ ׁ̆  ˙ ‡ֲ ƒר ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰  (ָהַאְׁשְּכַנִּזי)"י ַ‰ ר ז∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

 ָ̃ ַמן  ‰ ז¿ ָּ̇ ַ‡ַח ָ̂ ַע טו… ל¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒַעל מ נו… ו¿ ב ַעל ּכַ ָ ׁ̆ ן ר  ּבָ ר ַ‰ֻחר¿
יבו…  ƒר ח¿ ר ‰∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ." ׁ̆  ָ‰ַרַע

ָּכ ְמַסֵּפר ַּגם ַּתָּיר ֶׁשִּבֵּקר ִּבְצַפת ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה: 
נּו מ≈ "ּב¿  ב¿ ƒים נ ƒ„ּו‰ ים ַר ּ„ָ ָח ר…ַבע ַ‰ּי¿ ƒּ̇ ˙ מו… ר≈ ים, ַ‡ך¿ ֲע ּבƒ ׁ̆ ּבָ

ל ַ‰  „, וƒ  נוּ פ¿ ˙ ל…‡ נƒ בו… ר¿ ֻח ּכָ ˙ „≈ י¿ עו… „ ֲעסּו˜ו… ים עו… ƒי ַרּב
 ˙ ַפּנו… ּוָנם, י‰∆ ̇≈ בו… ר¿ ֻח ˙ מו… ר≈ ֲע ל¿ ּ̃ ƒ̇ יל ּב¿ ƒח ¿̇ ‰ַ ם ּול¿

˙ ‡ו… ‰≈ ו¿ ּלּו ל¿ ח≈ ים ‰≈ ƒַחּי ˙ ˙ ָר ו… ר ׁ̆ ּ„ָ ָח מ≈ ‡ו… ≈̇ ‰ יו… ּב≈ , ַ‰ר¿
ָר‡". ן ַ‰ּנו… י ָ‰ָ‡סו… ƒפ ר ל¿ ע≈ ַ ׁ̆ ים ל¿ ƒל כו… ר י¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ  מ≈
                                                      

נשלח על ידי מונטיפיורי לבדוק את המצב בצפת, ובקר בה  1
מות בעיר, ומשם בשנת תקצ"ח לאחר מרד הדרוזים שעשה ַׁש 

ָׁשם  ּותְוִהֵּנה ְּבעֹוד ֵמֵאּלּו ֲאֶׁשר ָנסּו ִלירּוָׁשַלִים, ֵמ 
ר ֲהֵרי ֶׁשִּבְצַפת ְלַאַח , 2ֵמֲחַמת חִֹלי ַמֵּגָפה ֶׁשִהָּכה ָּבּה

ה ָידֹו ַהְּגדֹוָלה ְוַהּטֹוָבה ֶׁשל הקב"ה, ָת לְ גַ ְת ה נִ ַהַּמּכָ 
מֶֹׁשה ר' ים ִמְּצַפת לְ יִד ִס ֲח ְּכִפי ֶׁשִּנְכָּתב ְּבִאֶּגֶרת ַה 

ים : יִר יֹויְפ ִט נְ מֹו ƒ̇ ˙ ַ‰ּמ≈ ‡ּו ‡∆ ּנ¿ ƒ̃ ים  ƒַחּי ים ּבַ ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒנ "ו¿
 ƒים „∆ ּ‚… מ ƒָלכ ¿ ׁ̆ ָ‰יּו ֻמ ∆ ׁ̆  , ך¿ ַ‡ַחר ּכָ לּו ב¿ ּסָ ∆ ׁ̆ ים  ƒּסּור ƒל ַ‰ּי
‰ּבַ  ˙, ז∆ ∆  חּוˆו… ׁ̆ ֈ ַע„  לו… ָר‰ ַר‚¿ ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ ז∆ ָר‰ ָי„ו… ו¿ ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒנ '‰

פּוָ‡‰ ל¿  ַלח ר¿ ָ ∆ לƒ חו… ַ‰ ׁ̆ ׁ̆ ָמם". ‡וּ ּפ¿ ַר ̇¿ ּנƒ ים,  ¿̂ ַע   מ≈
א ָעְברּו ָׁשִנים ַרּבֹות ַעד ֶׁשִּסיָמֵני ַהְּתִחָּיה ִנְּכרּו 

בּו ְּׁש ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ָעלּו ְוִהְתיַ ים יִד ִס ֲח ֵהיֵטב ִּבְצַפת, 
י ִמְּדָרׁשֹות ָלרֹב, ְוַחֵּיי ַהּתֹוָרה ָּבּה, ֵהִקימּו ָּבֵּת 

ק ֵפ ם. ּוְלא ָס ֶד ִּכְמֶּק  יָה ֶת בֹוחֹוְוַהֲחִסידּות ִמְּלאּו ֶאת ְר 
ֶׁשַהְּתִחָּיה ַהְּמֻחֶּדֶׁשת ֶׁשל ְצַפת ִּבְזַמֵּננּו, ֶהְמֵׁש ִהיא 

ע זַ יָ ל וְ ַמ ָע  ׁשיְט וִר וְ ַא ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵמ ֶׁש  ְּתִחָּיהְלאֹוָתּה 
 .יָה לֶ ָע 

ַעל ַהֻחְרָּבן  תֹוינָ ִק ב קֹוֵנן ְּב לֹוְק ְׁש י ִיְׂשָרֵאל ִמ ִּב ְוִאם ַר 
ם ּפƒ ַפ˙ ̂¿ : "˙ַפ ̂¿ ָרַמז אֹוָתּה ְּבֵתַבת וְ ַהּנֹוָרא,  ‡ו… ¿̇

י, ָח ּ̇≈  ƒב ם ּפƒ ַפ˙ ̂¿ ר¿ ‡ו… י, ָּ̇ ̇¿ ƒ̇ ם ּפƒ ַפ˙ ̂¿ מּו ‡ו… ¿̇ ƒּ̇ ,י ƒ̃ ֲע ¿̂
 ¿̂ ̇ ם ּפƒ ַפ ‡ו… ¿̇ ƒּ̇ ָי.ּב ƒע ק ַח ם, ְוא ָר ָר זְ ֶע ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ה' ְּב  ל¿

̇ ̂¿ : מּוּיְ ַק ְת ַּגם ִּדְבֵרי ֶנָחָמתֹו נִ ַהּיֹום ֶׁש  ם ּפƒ ַפ ‡ו… ¿̇ ƒּ̇ ,‰ נ∆ ב¿
ם ּפƒ ַפ˙ ̂¿  ‡ו… ן, ּ̇¿ ̇¿ נ≈ ם ּפƒ ַפ˙ ̂¿ כו… ‡ו… ם, ּ̇¿ ̇¿ ≈„ּ ַפ˙ ̂¿ ַ̃
 ƒם ּפ ‡ו… ן.ָּ̇ ̇¿ ≈‚ 

ה ָּׁש ְקֻד ה ּוָר ֹוּתהשי"ת ִלְבנֹות ּוְלַהְרּבֹות  נּוֵר זְ ֲע ֵּכן יַ 
ֲע ַהְּקדֹוָׁשה ְּבְּבִעיֵרנּו ְבֹוּנת יִ ַא יֵדי ִּבְמֵהָרה .ינּוֵמ ּיָ ן

 כתב את התרשמותו מהמצב בעיר.
ספר שערי צדק לרבי אביעזר טיקטין.2
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 נפלאים  ליקוטים
 יתרופרשת 

 
 וישמע יתרו" (יח, א)

 מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (רש"י)
ולא כתיב ויצא לפני זה וזה שואל רש"י (יח, ה) כתיב ויבא יתרו 

מה שמועה שמע ובא בלי להחליט לפני זה לצאת אלא הגיע 
אלא שמע מלחמת עמלק, שעמלק רץ ארבע מאות  פתאום,

אלא יצא בלי  ,פרסה בלי לחשוב כי ידע שאם יחשוב לא ילך
מחשבות, ולזה בא יתרו בלי מחשבות כי שמע שעמלק רץ 

  )שר שלום מבעלזאהרה"ק (אני אעשה כן. אף "מאויבי תחכמני"
 

 "וישמע יתרו" (יח, א)
 מלק (רש"י) מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת ע

קשה איפוא, לשם מה צריך היה לבא, והלא יכול היה להשאר 
 מאמין בביתו הוא?

אלא מששמע כי אחרי התגלות נבואה כזו שהייתה בקריעת ים 
סוף, עדיין עוד היה מקום להסתר כזה, כך שיבוא עמלק וילחם 

למד לקח מזה, כי מן ההכרח לקבל את התורה מפי  –ישראל ב
רף על עצמו, כדי שיוכל להתגבר על כוחות רבי ולשקוד בלי ה

 (שיחות צדיקים)  הרע המסנוורים את העינים.
 

ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי ויצילני 
 מחרב פרעה" (יח, ד) 

לכאורה ייפלא, מדוע נאמר בפסוק פעמיים 'ושם האחד'? מדוע 
 גרשום, ושם השני אליעזר? -לא נאמר כי שם האחד 

שהתורה מבקשת ללמדנו שאסור לנו אלא נראה לומר, 
להתייחס אל אי מי מילדינו כאל 'בן שני'... עלינו להתייחס אל 
כל אחד ואחד מהם כאילו הוא הבן האחד! בן יחיד! לא עוד ילד, 
אלא ילד יחיד ומיוחד, בעל נתונים המיוחדים לו, וכוחות 

 המיוחדים לו, ותפקיד המיוחד רק לו! 
וך הבנים. אסור לנו לערוך השוואות ואמנם זה יסוד עיקרי בחינ

בין אחד לרעהו, גם אם אחד כשרוני פחות, או בולט פחות בכל 
אסור לנו להבדיל בינו לבין אחיו, עלינו להחשיב  -מעלה אחרת 

 את כל הבנים בשווה, כל אחד על פי הכוחות שקיבל משמים! 
 (״מקדש הלוי", רבנו יוסף צבי הלוי דינר זצ"ל)

 

ל זקני ישראל לאכול לחם עם "ויבא אהרן וכ
 חתן משה לפני האלוקים" (יח, יב)

מבעלזא זצ"ל אמר  שמעתי בשם אאמו"ר שהגה"ק מהר"ש
הטעם שמשה לא אכל עמהם רק עמד ומשמש כמ"ש רש"י, 
מפני שנאמר 'ויהי ממחרת' פירש רש"י ממחרת יום הכיפורים, 
ואם כן הסעודה היה ביום הכיפורים כמו שהקשה הרמב"ן ואף 
על פי כן אכלו מפני שעדיין לא נצטוו על יום הכיפורים, ואף 

רבינו לא אמר לישראל עד דכבר ניתנה תורה, מכל מקום משה 
שצוה לו הקב"ה לאמר להם, והוא כבר ידע ממצות יום הכיפורים 
 שקיבל כל התורה בהר סיני משום הכי לא אכל עמהם, עכ"ד הק'. 

 (חקל יצחק)
 

"בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ 
מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו 

 ב)-מרפידים" (יט, א
ל היו ברפידים, ומשם נסעו, ובאו קשה, הרי קודם עם ישרא

פכה בסיפורה את סדר מדבר סיני, ומדוע התורה הקדושה ה
הדברים, שהרי כתבה התורה קודם 'באו מדבר סיני', ואחר כך 

 'ויסעו מרפידים'???
ומבאר רבינו האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, וישראל 
ם והמלאכים, וכל הבריאה כולה, היו עומדים ומצפים מיו

הבריאה, מתי יגיע יום מתן תורה. ולכך 'אהבה מקלקלת השורה' 
והפכה התורה סדר הדברים, שתחילה הודיעה, שעם ישראל 

 'באו מדבר סיני' ואחר כך הודיעה, שנסעו 'מרפידים להר סיני'.
משל למה הדבר דומה, אדם עבד כמה שנים ועשה עסקאות 

ויח בבת אחת כמה וונסיעות ומאמצים לרוב, ולאחר מכן הר
מליוני דולרים. כשירצה לספר לחבריו מה קרה, בתחילה יצעק 

ויח מליוני דולרים שזה התכלית, ולאחר מכן יספר ווישאג שהר
 את הפרטים השוליים איך הגיע לזה. 

על אחת כמה וכמה, כשהגיע הרגע של מתן תורה לא יכלה 
ה התורה הקדושה להתאפק אפילו רגע אחד, ומיד סיפרה שקר

כבר 'תכלית הבריאה שהוא מתן תורה', ורק לאחר מכן סיפרה 
 את הדברים השוליים, איך הם הגיעו למעמד הר סיני. 

ובלשון קדשו של רבינו: 'כי הוא זה, יום המקווה לבורא, לתורה, 
לעולם, לעליונים ולתחתונים, ומיום הבריאה, והם יושבים 

כשהגיעו שמה לא ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני, לזה 
עצרו כח לספר סדר הדבר, ותכף קדמה ההודעה באומרו ביום 
הזה באו, הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק, ושמחו שמים וארץ, 

 כי זה הוא תכלית הבריאה ותקוותה'...
(פירוש: הגיעו עם ישראל שהם 'חשוק ונחשק' על ידי הקדוש 

התחברו ברוך הוא, שהוא חושק אותם באהבה מרובה וכפולה, ו
להקדוש ברוך הוא שהוא 'חושק' את עם ישראל, 'וחשוק' על ידי 

 עם ישראל)
 

"ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו 
 במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" (יט, ב)

רבנו האור החיים הקדוש כותב שהתורה מרמזת לנו כאן את 
 שלשה עיקרי ההכנה ההתחלתיים לקבלת התורה: 

ים' שנסעו מבחינת רפיון ידים, לא ללמוד תורה א. 'ויסעו מרפיד
בעצלות.  ב. 'ויחנו במדבר' בשפלות ובענווה, כמו מדבר שהכל 
דורכים עליו. ג. 'ויחן שם ישראל נגד ההר' כתוב 'ויחן' לשון יחיד 
ולא כתוב 'ויחנו' אלא כאיש אחד בלב אחד, בלימוד, בחבורה 

 דוקא, והארת פנים זה לזה. 
ים הקדוש מתייחס לעצלות התורה, הוא כשרבנו האור החי

מסביר שאינו פוגע רק ב'כמות' התורה שהוא לומד פחות, אלא 
הוא פוגע גם ב'איכות' התורה שהוא כבר כן לומד, כי העצלות 
הוא כמו עשבים רעים שמזיקים לשדה, כך עצלות מזיקה 

 ומפסידה את השגת התורה...
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 נפלאים  ליקוטים
 יתרופרשת 

 
ורא 'חפץ ה'', כי רבינו מציין כאן למה שכתב בספרו הקדוש והנ

האנשים שמחפשים ללמוד בצורה שטחית או דברים קלים, 
וכשהם נתקלים בקושיא הם מתעצלים להתעכב עליה, כי אין 
להם כוח לאמץ את מוחם וגופם, אז ח"ו תורתם נעשה להם סם 
המוות, שכמו שהם חששו לאמץ את גופם בתורה, מידה כנגד 

 מידה גופם יחלש בחולאים, ה' יצילנו. 
ומסיים רבינו וזה לשון קדשו: 'וצריך המעיין לבדוק עד מקום 
שידו מגעת, ואם ידע דאיכא תלמיד חכם מעיין יותר ממנו 
בפלפול וסברא, בוא יבוא אצלו, לידע עומק הש"ס ומוצאיו 

 ומובאיו, ותבוא עליו ברכה'...
 

 "כה תאמר לבית יעקב" (יט, ג)
לבני ישראל הזכרים, שהם יגידו  –הם הנשים, ותגיד לבני ישראל 

כי דרכה של אשה שנמצאת כל היום בבית ומחנכת את בני 
 ישראל הקטנים. (מהרש"א)

 

 "ואשא אתכם על כנפי נשרים" (יט, ד)
כנשר הנושא את גוזליו על כנפיו (רש"י) בכמה מקומות נמשלו 
ישראל ליונה. וכאן בשעת קבלת התורה רמז הקב"ה לישראל 

ים י(קידושין לו) בין כך ובין כך אתם קרולמה שאמר ר' מאיר 
בנים, שנאמר "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר 
להם בני אל חי". והנה לנשר יש כל ארבעת סימני הטומאה של 
עופות טמאים, ומרמז כאן הכתוב שגם אם יהיו להם כל סימני 
טומאה כנשר, מכל מקום: "ואביא אתכם אלי". כי בכל זאת 

 (חתם סופר) ם עלי שנקראו בנים למקום.חביבי
 

 "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי" (יט, ה)
ומפרש רבינו האור החיים הקדוש, שהתורה מבטיחה לאדם, 
 שאם ישמע וילמד את התורה, יזכה לשמוע את קול ה' בעצמו. 

וכותב האדמו"ר מקאמרנא זצוק"ל בספרו 'היכל הברכה' פרשת 
זוכה גם בזמן הזה, לזכך עצמו בשלח, וזה לשון קדשו: 'ומי ש

שיהיה כולו טוב בלתי אחיזת הרע כלל, כמו שזכו אליה רבים וכן 
שלמים, מרן האר"י, והרב חיים ויטאל, 'ואחריהם בעל 'אור 
החיים' מרן רבינו חיים בן עטר', ואחריו קדושת מרן הרב רבי 
ישראל בעל שם טוב עם תלמידיו, וזכו לשמוע מעמד הר סיני 

ל ולא יסף', מתרגמינן 'ולא פסק' קולות וברקים וקול 'קול גדו
 שופר, משמיע 'אנוכי ה' אלוקיך' מפי עוטה אורה'.

וידוע שהצדיקים אמרו דברים מיוחדים, על קדושת וסגולת 
דברי רבינו האור החיים הקדוש בפסוקים של מתן תורה, 

 וכדלהלן: 
הרה"ק רבי משה מקוברין זצ"ל אמר: שדברי ה'אור החיים' 
בפרשת יתרו על הפסוק 'בחודש השלישי' בוער על הנייר, 
כלומר: שהנייר הגשמי לא יכול לעמוד בגודל קדושת הדברים 

 הנדפסים עליו, והוא כאילו נשרף.
ועוד הוא אמר: שכשרבינו האור החיים הקדוש כתב את 
הפירושים על מתן תורה, ניתזו ניצוצות של אש, מהקולמוס 

 שלו. 

רבי יצחק מסקוירא זצ"ל שדברי רבינו וכן אמר האדמו"ר 
בפרשת יתרו, 'שורף את הנייר' שקדושתו כל כך רבה, שהנייר 

 הגשמי אינו סובל אותו. 
ועוד אמרו צדיקים, 'שההכנה הראויה לקבלת התורה או לימים 
נוראים, הוא בלימוד דברי רבינו האור החיים הקדוש בפרשת 

 יתרו'.
 

 )"ממלכת כהנים וגוי קדוש" (יט, ו
פירש"י ז"ל לא פחות ולא יותר. יש לומר שהכוונה בזה היא 
שמדרגה זו של ממלכת כהנים וגוי קדוש היא גדולה מאד וגבוה 
מאד שאפילו גדולי הנביאים אינם יכולים לזכות ליותר מזה 
שאפילו מלאכי השרת לא זכו לזה וזה שאמר לא יותר, וגם לא 

ול לומר אינו יכול פחות דהיינו אפילו פחות שבישראל, אינו יכ
להגיע לזה כי כולם יכולים לבוא למדריגה זו אלא שאנו 

 (חתם סופר) מקלקלים מעשינו בעוונותינו הרבים.
 

 "כל הנגע בהר" (יט, יב)
מכאן אפשר לראות עד כמה צריכים להזהר בכבוד תלמיד חכם. 
ומה ההר שאין בו דעת ואינו מרגיש כלום, נתקדש על ידי קבלת 

זהרו כל ישראל מנגוע קצהו, קל וחומר למי שנוגע תורה עד שהו
ופוגע בכבודו של תלמיד חכם, שיש בו דעת ומרגיש בעלבון, לא 

 (חפץ חיים) כל שכן שהנוגע בו כנוגע בבת עינו. 
 

 "הגבל את ההר וקדשתו" (יט, כג)
אותיות המילה "הר" מקפות באותיות "קודש". האות ה' מקפת 

קש. נמצא כי ה'גבול' -דו, ואלו האות ר מקפת ב-לפניה ואחריה ב
המקיף את ה'הר' הוא 'קודש'. זהו שנאמר: "הגבל את ההר 

 וקדשתו". (הפלא"ה)
 

 יך" (כ, ב)ק"אנכי ה' אל
שלך ועשה  יךקהנני אל -מברדיצ'וב אמר הרה"ק ר' לוי יצחק 

עמי כחפצך, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הקב"ה גוזר והצדיק 
 מבטל.

 

 "זכור את יום השבת לקדשו" (כ, ח)
 זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו (רש"י)

יום שבת, המיוחס לר' יהודה מה שנאמר בזמר "יום שבתון" ל
הלוי, "ופתחו וענו ה' אחד", יש לפרש לפי מה שמובא (מכילתא, 
מובא ברש"י שמות כ, א) שהיו עונין על עשרת הדברות על הן 
הן ועל לאו לאו. ואם כן על זכור היו צריכים להשיב הן ועל שמור 
שהיא לא תעשה היו צריכים להשיב לאו (השמר, פן ואל אינו 

תעשה, מכות יג). ומה השיבו על זכור ושמור שנאמרו  אלא לא
בדיבור אחד ? ענו ה' אחד, שהשבת מעידה על אחדותו של 

 (אדמו"ר ר' א. מ. מגור) הקב"ה.
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 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

״וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר 
 עשה אלקים למשה ולישראל" (יח, א)

שואל רש״י: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת 
 .עמלק"

רש״י שואל מה הניע אותו לעזוב, ומשיב שכנראה שמע משהו 
שואלים כולם: והרי כולם שמעו? האם  ,מיוחד על עם ישראל

 רק אליו הגיע השמועה?
אומות העולם שמעו את השמועות המסעירות, אך מאומה לא 

אז נבהלו אלופי אדום,  ...ים ירגזוןעמ״שמעו  ,השפיע עליהם
טו) היה עוד  ,אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען״ (טו

אך הוא בא להילחם עם עם  ,אחד ששמע, ומיהו? עמלק
 .כל אחד הגיב אחרת ,ישראל

לכן הוא הגיע  ,העמוק שבדבריםיתרו שמע והבין את המסר 
 .היתה זו שמיעה עמוקה ,ולא הם

במלחמת העולם הראשונה נמלטו יהודים רבים מעיירה בשם 
בחג החנוכה נעמד רב וינה  ,קרקוב מפולין לאוסטריה שבוינה

שאל הרב: ״היכן  ,ודיבר על גבורתם של החשמונאים
י הסביר ״ב״ה, יש לנו תלמודוהחשמונאים של הדור שלנו?״ 

הן לומדות  ,תורה לבנים, אולם לבנות אין מסגרות מתאימות
ביום ראשון כשיש חופש מלמדים אותם  ,בבתי ספר של הגויים

מיהו האדם שיוכל  ,קצת יהדות, וכך הן סוטות מדרך התורה
לפתוח מסגרת לבנות? החשמונאים יצאו נגד היוונים והצילו 

ים ישבה היכן החשמונאים שלנו?" בעזרת נש ,את עם ישראל
היא  ,שמה היה שרה שנירר ,אישה צנועה ששמעה את הדברים

הקבוצה  ,שמעה את הדברים ופתחה מסגרת מיוחדת לבנות
 ,אט אט הכיתה התרחבה ,הקטנה גדלה עד שנהיתה לכיתה

היא יצרה את הגרעין הראשון למפעל העצום שנקרא היום 
ישבו בבית כנסת עשרות אנשים, כולם שמעו  ,״בית יעקב״

 .היא שמעה את השמועה האמתית ,יא היחידה שפעלהוה
ועוד בענין השמיעה והבנת השמיעה, מעשה בבחור מיוחד 

ידעו כולם שסיכוייו למצוא שידוך  ,בשם רחמים שהגיע לפרקו
 .אכן, השנים עברו, והוא לבדו ,הגון אינם גדולים

חברו  ,באחד הימים צלצל הטלפון של חבר החדר של רחמים
הבחור הופתע  ,מעוניין לברר על רחמיםהטוב של אביו 

מתוך נאמנות לחברו הטוב של אביו, ומתוך ידיעה  ,והתבלבל
ברורה שעליו לומר את האמת אמר: ״אומר לך את האמת, 
הכול לא בסדר!״ שמע אביה של הבחורה, הודה לו, וכעבור 

נדהם החבר ובסקרנותו שאל בעדינות  ,שבועיים נשברה צלחת
מסיבת האירוסין: "אמור לי בבקשה, האם את אביה של הכלה ב

לא הפריעו לך דברי"? ענה אביה של הבחורה: ״שאלתי את בתי 
היא  ,אם מפריע לך עניין הקול, כי שמעתי שהקול לא בסדר

  (אמונה שלמה)...השיבה שלא, וברוך ה', התארסה״
 

 "וישמע יתרו" (יח, א)
 ומדוע לא נאמר ,ר ששמעו ולא באובכך שהגיע, נבדל מהשא

״ויבוא יתרו״? מעשה בכפרי ששקוע היה בעבודת האדמה רק 
בהגיעו לעיר הגדולה עמד  ,ובטיפול בבעלי החיים, שנסע לעיר

בהגיעו  ,נפעם מול הבניינים הגדולים והמכוניות המפוארות
 ,לקצה העיר הבחין בברזלים ארוכים על הכביש, וקווים ביניהם

הרי  ,הוא שש למראה הברזליםמעולם לא ראה מסילת רכבת, ו
 ברזלים כאלה בדיוק יועילו לו כשהוא זקוק לרסן את הסוס! 

 .הוא החל לפרק את המסילה, ועבד במשך כשעה וחצי
לפתע שמע צפירה, ובדעתו עלתה המחשבה שאולי מתקיימת 

הוא ממשיך לעבוד,  ,באזור שמחה, שהרי בחתונה צופרים
נה, שזו בוודאי חתונה כעת הוא הגיע למסק ,והצפירה מתחזקת

אדם העומד מן הצד יכול היה  ,ויצא בריקוד תוך כדי עבודתו
לחשוב שהכפרי ודאי חירש, אך הוא שומע היטב! אבל, אוי לה 

 -כשקטר צופר  ,לאותה שמיעה שתביא אותו לריסוק איברים
 והבין!  -יש לזוז מהפסים! יתרו שמע את קולו של הקטר 

 (מפי הרב יגאל בראון)
 

 תה תחזה מכל העם" (יח, כא)"וא
ברש"י פרשת יתרו בשם המכילתא מובא שליתרו היו שבע 

על שם שיתר פרשה אחת בתורה  -שמות ואחד מהם יתר 
ולכאורה הרי הפרשה מתחילה "ויאמר חותן  ,"ואתה תחזה"

משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול וגו' כי 
, ורק להלן פירש הצעתו כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדך"

"ואתה תחזה" וכו', וא"כ מדוע נקראת הפרשה ע"ש "ואתה 
 .תחזה וגו'" ולא ע"ש "לא טוב הדבר"
" בקורת, זאת עדיין אינה –וענה הגאון הנ"ל  "לא טוב הדבר 

נחשבת לפרשה שתהיה ראויה להקרא על שמו, רק "ואתה 
וביות, תחזה", אם מוכנים לתת כתף, לפעול מעשים ופעולות חי

 .יכול להחשב לפרשה בתורהזה 
את שמובא בספר 'ופריו מתוק' ימחיש  משל הבא -הסיפור 

 העניין ביתר שאת:
מעשה בבחור שהיה בעל כשרון גדול בציור, וכדי להשתלם 
יותר באומנות זו, החל ללמוד אצל צייר נודע שתערוכותיו 

הצייר השתדל  ,מוצגות בגלריות הנחשבות ביותר בעולם
ר לתלמידו יכולות ציוריות מרשימות, ובהן להצליח להעבי

כמו כן הוא דחף את  ,לבטא את המציאות בצבעים ססגוניים
הבחור להראות את ציוריו לאחרים, כדי לקבל ביקורת ולדעת 

הבחור הלך והתקדם, ובאחד מימי האביב   ,מה יש לשפר
 .החליט ללכת ולצייר ציור נוף אמיתי בשטח

הוא נסע אל מרחבי הגליל הירוקים עד שלבסוף מצא את 
התמונה שחלם עליה: מפל מים קטן הזורם מבעד לעלווה 
ירוקה, כשברקע הרים גבוהים מעוטרים בפריחה צבעונית של 

הוא עמל על הציור במשך שעות רבות, ערבב צבעים,  ,כלניות
הוסיף עוד קו זעיר פה, ועוד נקודה קטנה שם, עד שלבסוף 
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בערב כאשר הגיע לביתו, החלה המלחמה  ,הציור היה מושלם
'הציור הזה לא מוצלח בכלל', הרהר, 'שילוב  ,הקבועה בתוכו

 .,המשיך בחיבוטי הנפש שלו הצבעים איננו מציאותי',
בבוקר, קם ונטל את הציור איתו, ולקח גם כמה עטים  למחרת

הוא הלך לטיילת הגדולה שבעירו, הציב את  ,ודף נייר גדול
ומתחתיה כתב על דף: ׳שלום לכם, אני , צירה על גבי כן ציורהי

צייר מתחיל, והייתי מאוד רוצה לדעת מה דעתכם על הציור 
נו את אנא, אם אתם רואים שיש איזו בעיה בציור, סמ ,שלי

בערב הגיע אל  ,הדבר ע"י ציור איקס במקום הטעון שיפור'
היה ניתן   ...כל הציור היה מלא באיקסים ,ציורו, ועיניו חשכו

להבחין בכך שזו לא הייתה עבודתו  של אדם אחד שהחליט 
האיקסים היו בגדלים שונים ובצבעים  ,להשחית את הציור

ים השאירו את שונים, וניתן היה לראות בוודאות שאנשים רב
סר הצייר הצעיר לבית  ,חותמם הביקורתי על גבי היצירה

מורהו, סיפר לו את הסיפור ובעיניים דומעות אמר לו: 'זהו, אני 
 ....כישלון מוחלט, תראה

אבל המומחה חייך, ואמר לו: 'אני מבקש שתכין לי ציור נוסף, 
 .בדיוק כמו הקודם'

ה לקח קופסת לאחר יומיים הוא שב עם ציור חדש, והמור
 ,צבעים ודף גדול, וביקש מתלמידו להתלוות עימו אל הטיילת

המורה הציב את הציור באותו  מקום וכתב מתחתיו: 'שלום 
לכם, אני צייר מתחיל, והייתי מאוד רוצה לדעת האם ניתן 

לפניכם ערכת צבעים, וכל מי שחושב  ,לשפר משהו בציור הזה
 .הדרוש תיקון'מה, בבקשה שיתקן את -שניתן לשפר דבר

שום שינוי לא  -בערב שבו השניים אל הציור, ולמרבה הפלא 
ואז פנה המורה אל  ,היה בו! כך היה גם במשך היומיים הבאים

זו לא חכמה לתת  -תלמידו ואמר לו: 'אתה יודע מה המסקנה? 
 ,ביקורת על השני ולסמן איקסים על כל מה שהוא עושה

ניהם היא: 'בשמחה התשובה שיש להשיב לכל המבקרים למי
 '...רבה, בוא נראה אותך עושה את זה טוב יותר

פעמים רבות אנו מותחים ביקורת על אחרים, ועלינו לזכור, 
שקל מאוד לסמן איקסים על מעשיהם של אחרים, על 

עיר כל העת על מעשיו ופעולתיו ולהמנהיגים, מורים והורים, 
עשות, 'מה אתה מציע לשל השני, אך לכשנשאל את המבקר: 

 תרון?'האם יש לך פ
 שפתיו נאלמות, ואין לו מה למכור! -

ואת השני  ,לכן במקום למתוח ביקורת, הבה נתקן את עצמינו
 .זו הדרך האמיתית לתיקון העולם ...נדון לכף זכות

רק "ואתה תחזה" אם מוכנים לתת כתף, לפעול מעשים  
 ופעולות חיוביות, זה יכול להחשב לפרשה בתורה!

 

 " (יח, כד)משה את חותנו "וישלח
 ,שלא יביט עוד במה שהוא עושה ולא יסתכל בדרכו והילוכו

 .שלא יתן לו עוד עצות
מעשה היה אצל אא"ז זצוק"ל, שהיה רב חסיד אחד בעיר 
נאשלעסק שנתגדל בין המתנגדים ואחר כך נסע והסתופף בצל 
אא"ז זצוק"ל ודרכו היה לשאול ולחקור תמיד על דרכי 

פעם אחד היה אצל אא"ז ז"ל בימים אחרונים דחג ו ,החסידים
וראה איך שביום הושענה רבה לערב הלכו מהסוכה  ,הסוכות

וגמר  ,לגמרי ובליל שמיני עצרת לא פסע פסיעה להסוכה
ולמחר בשמיני עצרת  ,בדעתו לשאול את אא"ז ז"ל על ענין זה

הלך פנימה לשאול אותו ותיכף כשבא לשם קודם פתחו את פיו 
 .אמר לו אא"ז ז"ל אספר לך מעשה בדחנות ,לשאול

פעם אחד השיג מלך אחד מאלארז צייר נפלא מופלג באומנות 
הציור היינו שצייר איזה דבר אף שצייר אותו על הנייר בשטחו 

ועשה המלך  ,(תלת מימד) אף על פי כן היה נראה כבולט ועומד
סעודה וקרא לשרים גדולים להראותם את יופי מלאכת 

וצייר שדה עם  ,ציוה להצייר לצייר איזה דברהמאלארז ו
השיבולת עם הקש והיתה נראית מכוון כשדה עומדת עם 

והראה להם זאת ונתפלאו מאוד על גודל  ,השיבולת והקשין
ועמד מרחוק כפרי אחד וראה  ,יופי האומנות כמו שדה ממש

כי השדה  ,את הציור ואמר להמלך שאינו מכוון זה הציור כשדה
ה ובגדלה אזי נראין הקשין והשיבולת נעים כשהיא בקומת

החזירו  ,וזה הציור עומד על עמדו בלי תנועה ,ונדים לכאן ולכאן
להצייר את הציור וצוה לו שיעשה איזה ציור אחר טוב מכוון 

ועשה הצייר באר מים עם הדלי ושוקת  ,בלי שום פקפוק
והמלך עשה כמו כן יום  ,להשקות הבהמות ואחר מושך הדלי

וכשנתן  ,הראות העמים והשרים את יופי מעשה הציירשני ל
להם הצייר תמונת הבאר והמים והדלי והשוקת ומכשיריו 

ובא כמו כן הכפרי הנ"ל ופייס להמלך ואמר  ,נתפלאו יותר
שאינו מכוון זה הבאר לבאר האמיתי, כי בהבאר האדם שמושך 
 ,בהדלי פעם מרכין את גופו ופעם זוקף גופו ומנענע עצמו

החזיר להצייר  ,יור מצייר אדם עומד ואחז בדלי בלי תנועהובהצ
את הציור וצוה לו שיצייר איזה דבר מופלג בשלימות שלא 

הלך וצייר את המלכה של המלך בתמונתה  ,יתבייש עוד
 ,ולבושה ותכשיטיה מכוון ממש כפי שהיו הכל מכירים אותה

כשראו השרים הציור הזה התפלאו מאוד כי ראו שהיתה 
הכפרי הנ"ל  ,מכוון ממש בכל תמונת פניה ותכשיטיה תמונתה

העיז פניו ואמר שלא טוב עשה התמונה כי המלכה יש לה 
חריצים על מצחה כדרך האדם שמתנענעים החריצים שעל 
המצח, כשראה הצייר שגם בהמלכה אמר חסרון הלך הצייר 
והכה את הכפרי על לחייו ואמר לו בשלמא בבאר ובשדה יש לך 

 ,עכ"ל המעשה ,בעניני מלכה אין לך שום ידיעהידיעה אבל 
והיינו כנ"ל  ,ואמר להרב לך בכל טוב ולא הספיק עוד לשאול

 ,שלא יסתכל בדרכי הצדיק כי גבהו דרכיו מערכנו ואין לנו הבנה
 )דברי ישראל(

 

 
 

לרפואת רפאל אהליהב בן מרים 

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"
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  791: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:31 :רבינו תם 17:55: צאת השבת 16:53: הדלקת הנר
  ).ישעיה ו(בשנת מות : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""יתרויתרו""פרשת פרשת  
                    ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים "

  ].ה, יט ["כי לי כל הארץ
  .מרחק כעשרים דקות נסיעה, כוון לנסוע אל המרכולהת, כשיצא מר רוט מביתו בארצות הברית

  .טובה, ביקשה ממנו אשתו!" תיסע בזהירות" .וחטף את מעילו מן הקולב, אמר!" אני יוצא לכמה דקות"
                   , מר רוט לא אהב שאשתו מזכירה לו כל פעם מחדש!" שאני נוהג, זו לא הפעם הראשונה, אל תדאגי"

  .ויצא לדרך, לקח את המפתחות, מלמל מתחת לשפמו!"  לא זהירכאילו הייתי בן עשר. "שינהג בזהירות
           . וחגר את חגורת הבטיחות, הסטנדרטי, הוא נכנס לרכב הלבן. המכונית חיכתה לו בחנייה הפרטית בסבלנות

  .ומוסיקה נעימה החלה מתנגנת, בד בבד הכניס קלטת לטיפ. והמנוע החל מרעיש, סובב, תקע את המפתח בחור
  !"אני זוכר" . הביתןעלה קולה של טובה מ!" תקנה שתייה"

לפחות את היקום שבאזור ההוא של . הערפל הקיף את היקום כולו. לא בחנייה הפרטית אמנם. גם הערפל חיכה לו
  .אבל החליט להתחיל בנהיגה בכל אופן, חשב מר רוט בדאגה!" אי אפשר לראות מעבר לקצה האף. "ארצות הברית

        . עד שפספס את הפניה הראשונה, וחשב שהוא מצליח לא רע, נאי השטח הקשיםמתחשב בת, הוא נהג בזהירות
". אגיע אל הכביש שאני זקוק לו, ואחר כך אחזור שוב ימינה, אם אפנה בפניה הבאה ימינה" ?מה יעשה עכשיו
  .ופנה ימינה, הרהר מר רוט

. וק אז חלף על פני הפניה השנייהכיוון שבדי, אלא שלא נותר לו זמן ארוך להיות מרוצה. המשיך בנהיגה, מרוצה
מחשב בקדחתנות את , חשב מר רוט". עדיין, אני יכול להסתדר. "הפניות השלישית והרביעית הוחמצו באופן דומה

הוא הגיע . אבל לא אל החנות. זה בטוח. הוא הגיע". ואני מגיע, רק שתי פניות שמאלה ואחת ימינה. "הדרך שעבר
  .ר לא היתה לו יציאה מן המסלול המהיר לאורך זמןשם כב. דווקא אל הכביש המהיר

,  ניחם את עצמו שוב ושוב!"אבל אני עדיין יכול להסתדר. "הוא לא הבחין בה בזמן, גם כשכבר היתה, לרוע המזל
  .שאלה טובה בפלאפון" ?מה נשמע. "תוך שהוא מפסיד את היציאות בזו אחר זו

  .הרגיע אותה". אבל אני מקווה להגיע כמה שיותר מהר, דרךטעיתי ב. כן", "?ככה. "ענה בעלה בספקנות" ככה"
  ?מה יהיה. טובה הניחה את השפופרת באנחה

ולא היה לו מושג לאן הוא , במקום עשרים דקות עברו כבר שעתיים. הוא היה עסוק מדי. מר רוט אפילו לא נאנח
כעבור . קיווה שוב ושוב". עיר שלנואני חושב שאוכל לחזור ל, אבל אם רק אפנה ימינה ממש ביציאה הבאה. "נוסע

  .אבל עדיין בארצות הברית, קצת יותר רחוק מן המרכול. כשמונה שעות נסיעה הגיע מר רוט לניו יורק
 החנות לאדם יוצא מן הבית א.  יסופר אך– לא יאומן, את הסיפור שמעתי מחבר של קרוב משפחה של מר רוט

  .לא רק לסיפורים, אבל. זה ברור. כזה דבר מתאים לסיפורים. ומגיע לניו יורק הרחוקה, הקרובה
הגורם לנו לסטות , שכזהמין ערפל חושים . פעמים רבות אנו שרויים בערפל כבד. הסיפור הזה קורה לנו שוב ושוב

אנשים רבים מאוד מעבירים את כל חייהם בנסיעה  .ולבחור בחירות לא נכונות, לפנות לכיוונים שגויים. מהדרך
של קיום התורה , במקום להעמיד לנגד עיניהם את מטרת החיים .בשעה שעליהם להגיע לחנות הסמוכה, לניו יורק
, סדר: ואפילו... הצלחה כלכלית ועושר, מעמד גבוה וכבוד. קרימשנה מעמד עיהם מעניקים למטרות , והמצוות
ובמקום להתקדם לעבר , יכולים לקבל חשיבות של מטרות במקום להישאר אמצעים, סיפוק ודומיהן, הנאה, חופש

  .החדשות הללו' מטרות'משקיעים אנרגיות ב, מטרה האמיתיתה
חשוב לדעת מהי נקודת . הם נתנו לנו צידה לדרך"  הולךדע מאין באת ולאן אתה): "א, אבות ג(ל אמרו לנו "כשחז
חשוב לשוב ולבדוק את המיקום שלנו ביחס . מתכוונים להגיע, בדיוק, לאן. וגם מהו הכיוון אליו חותרים, המוצא

חובה לפזר עננים ולשמור על . אסור להיתקע בערפל ?האם אנו מתקרבים? האם התקדמנו. לנקודת המוצא וליעד
השאלות הללו חייבות להישאל ? למה נקרא הצלחה? מהי המטרה שלנו בחיים? לאן אנו הולכים. תבהירות מרבי

  ?מהו יום מוצלח עבורך: ל נשאל פעם"הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ .שוב ושוב
תחושת ההצלחה תלויה במידה מרובה בטיב המטרות . ההצלחה היא כיבוש מטרות? מהו באמת יום מוצלח, נו

אולי יום שבו הספקנו לבצע מטלות ? יום מוצלח .גם החתירה להצלחה תהיה תמיד לעבר אותן מטרות. לנושהצבנו 
  .זכותו תגן עלינו, ז אויערבאך"לא כן הגרש. אלו הן מחשבות שלנו ?אולי יום שהכל הלך לפי התכנונים? רבות

  ".הדגשיםהוא יום שבו אני מברך את ברכת המזון עם כל ה", הרהר בקול" ?יום מוצלח"
אך אם המטרה . הצלחה היא להשיג את הכבוד או את העושר, אם המטרה היא כבוד או עושר.  אמרנורהוא אש

ביחס אל , בתפילה, היא תלויה בכוונה בברכת המזון. אז ההצלחה אינה תלויה כלל בדברים הללו', ההיא עבודת 
  .ווים את יומו של האדםהמה, ובעוד איסוף פרטים שכאלו, הבעל והילדים בכלל זה, הזולת

אלו שכבר עברו את גן , כדאי לפנות לעזרה אל הגדולים, ואם אי אפשר לעשות זאת לבד. יש לפזר את הערפל
  .)נצוצות( ומכוונים את המטיילים, וכעת הם עומדים בצריח ,המבוכה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  ].טז, יט ["ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר הולך חזק מאודד"
התגורר יהודי דתי , באותו יישוב. מוסר שיעורים קבועים מידי יום ביומו באחד מיישובי השרון, אברך חשוב תושב מרכז ארץ

  !  מיליון שקלים12וירושה בת , והותיר אחריו בן ובת שאינם שומרים תורה ומצוות, שנפטר לפני כחצי שנה
   , אך כל זאת בתנאי מראש.  מיליון2והבת ,  מיליון שקל10ל הבן יקב: האיש הותיר צוואה כתובה וחתומה ביד עורך דין

. בכל ימות השנה הראשונה לפטירתו, מבלי להחסיר אפילו פעם אחת בשלושת התפילות, שהבן יאמר אחריו קדיש כל יום
  !הבן שש מיליון והבת שש מיליון:  חצי חצי- תתחלק הירושה -באם לא יקיים הבן את התנאי 

כי אין סיכוי שאחי יאמר קדיש כל השנה באופן מוחלט שלוש , אין מה לחשוש: ואמרה לעצמה, הבת פתחה את הצוואה
ותתפוס את הפעם האחת , שתעקוב אחר אחיה ביסודיות', חברת חקירות' החליטה לשכור -? מה עשתה. תפילות בכל יום

  . מיליון שקלים נוספים4ואז מיד יש לה ביד , שהוא מפסיד את הקדיש
         , הוא מוסר את השיעור היומי באותו יישוב. ל"כאן אנו שבים לאברך היקר הנ. שלה לא היתה קלה כל כךאך התוכנית 

  . וממתין לקדיש של תפילת ערבית, אומר קדיש, ובן המנוח מגיע ערב ערב לתפילת מנחה, בין מנחה למעריב
ולא ממתין אפילו לרגע להקשיב , לחוץ' בורח'מיד אחרי תפילת מנחה היה , הבן לא נכנס אף פעם, לשיעור בין מנחה למעריב

  ...). שבהכשר השטן הראשי(משחק ומדפדף באייפונו , משתעמם, מפטפט, האיש יושב בחוץ, עד לתפילת ערבית. לשיעור
, ומידי ערב, יטיב עמוולכן האברך ה, כי הוא בא במיוחד כדי לומר קדיש על אביו, דאג לספר לאברך מוסר השיעור, אותו בן

ונכנס להתפלל ולומר , בחוץ' עסקיו'הלה היה מניח את . יצא האברך החוצה והודיע לאיש כי מתחילים ערבית, בסיום השיעור
המתינו בסבלנות , מיקדו את מאמציהם בשעות הללו של מנחה ומעריב, הבלשים של חברת החקירות .קדיש בבית הכנסת

היחיד בכך היה מיודענו ' אשם'וה, אבל הם לא השיגו את מבוקשם, יו וישכח מעריב אחדלערב אחד בו יימשך הבן בעסק
  ... שהקפיד תמיד לצאת ולקרוא לבן להיכנס פנימה, האברך היקר
היא השיגה את מספר הטלפון . והחליטה לעשות מעשה, כי היא משקיעה סכומי כסף גדולים שהולכים לטמיון, האחות הבינה

וכי היא , וסיפרה לאברך את כל הטמון מאחורי הקדיש של אחיה, היא הציגה את עצמה. אליושל האברך והתקשרה 
הוא לא ישים לב , ולו פעם אחת, כי אילולא תקרא לאחי פנימה, אני בטוחה"; בגלל הקדיש שלו ארבע מיליון שקל' מפסידה'

ידוע לי כי :  הרב הצעה שאי אפשר לסרב להולכן ברצוני להציע לכבוד. ואני ארוויח את הסכום העצום, שמתחילים להתפלל
, דרכך, הנה אני מוכנה להתחייב ליתן ארבע מאות אלף שקל; יש בקהילתכם אנשים וארגוני צדקה הזקוקים לעזרה כספית

  ..." 'שב ואל תעשה'אלא ב', קום ועשה'לא ב, אם בסך הכל לקדיש אחד ויחיד לא תקרא לו פנימה
  . והציג את הסיפור לפניו, ל"צזל מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרן לייב שטיינמן למעונו ש, האברך נסע לבני ברק

       , וזאת מפני שעליך לדאוג לקדיש של הנפטר באופן מושלם, חלילה לך מלהענות לבקשת אותה אחות: "תגובת מרן היתה
  ". חשוב עד מאוד, כל יהודישל , כי כל קדיש, אלא לטובת הנפטר, ולא לעשות שום שיקולים לטובת הבן או לטובת הבת

לצאת מידי ערב אחר השיעור ולקרוא לבן כדי שיאמר את הקדיש , והמשיך בשלו, האברך קיבל את ברכת מרן להצלחה
  . לעילוי נשמת אביו
                : לפתע פנה הבן ושאל את האברך, אחרי ערבית, וערב אחד,  הבן המשיך בקדיש שבוע ועוד שבוע-? ומה אירע בסוף

  " ?ולא מקדיש רגע אחד כדי להקשיב לך,  לא פוגע בך שאני ככה יוצא לחוץאני, תאמר לי"
  "...  ההפסד כולו שלך. אני מחלק לשומעים יהלומים: "האברך חייך והשיב בנעימות

  ".ותיווכח, תנסה להשתתף פעם אחת. יותר מהיהלומים, כן "-  .תמה הבן!" ?יהלומים"
לאחר שכל כך התרשם מדברי התורה ... הוא שומע וכולו מוקסם. יעורהבן התאמץ והחליט להישאר לשמיעת הש, למחרת

והבן לא החסיר , כבר חלפו חודשיים. וכך אירע גם בימים הבאים. החליט גם למחרת שהוא נשאר לשיעור, ששמע בשיעור
  !הוא התחיל לשמור שבת... וכיום. אפילו שיעור אחד

                     ,אלא בעיקר מבן שמתקרב יום יום לשמירת תורה ומצוות, לא רק מהקדיש, ויש לאביו המנוח נחת רוח עצומה
  .)ופריו מתוק( !כפי הוראת רבן של ישראל,  קדיש אחד ולוהודות להקפדת האברך שלא לאבד לו

   ].יב, כ ["אביך ואת אמךכבד את "
  :א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "את המכתב הבא שלחה כלה אחת אל מו

ובני זוג בעלי חסד ויראי שמים גידלו אותי במסירות שאי אפשר לתארה , הוריי נטשו אותי, כשנולדתי, לפני כעשרים שנה
  . ד בימים הקרובים"ואנו עומדים להינשא בס, התארס עם בחור מצויןזכיתי ל, הודות לטרחתם והקרבתם עבורי. במילים

והתחלנו להיפגש ולשוחח , יצרה עמי קשר, שככל הנראה עקבה אחרי במשך כל השנים, מי הביולוגיתא, ילאחר אירוס
וגם תעמוד לצידי בעת סידור , פנתה אלי אמי וביקשה שהיא תהיה המלווה שלי לחופה, לקראת החתונה .לעיתים קרובות

וגם תתבייש לעמוד מן הצד לעיני משתתפי , וזאת משום שתצטער לראות שאשה אחרת מכניסה אותי לחופה, הקידושין
  .  השמחה המודעים לעובדת היותה אמי הביולוגית

ובפרט שאני , הטוב העצומה שאני רוכשת לה-מחמת הכרת, ד את אמי המאמצת בליווי לחופהשהתכנית שלי היתה לכב, אלא
גרם שגם לאמי המאמצת ת,  ויתכן מאוד.באתי לחופהשמסרה את נפשה עבור גידולי וה, תם אמיתיחשה כלפיה קירבה של א

על פני זאת ששימשה , ה אותי והזניחואעדיף לכבד את האשה שנטשה, עגמת נפש אם לא אזמין אותה לשמש כשושבינית שלי
  .ם במשך כל השניםלי כא

  ? את אמי הביולוגית או המאמצת-את מי ראוי שאבחר לשמש כמלווה שתכניס אותי לחופה , י אפוא היאתלאש
 בת שגורמים בן או, דהיינו, )ז"ט, ז"דברים כ" (ומאיו ובה אלקר מרוא: "התורה הקדושה אומרת :א"ר שליט"השיב מו

כי עצם , מה נטשה והזניחה אותהמתייחסת גם לבת שא, זו' ארור'לת קל . 'ארור' מקוללים ב-לזלזול קלון וצער להוריהם 
  .מחייבת אותה להישמר מזלזול בה ולכבדה, העובדה שהביאה אותה לעולם

והציבור , מן הצד בזיון ובושהשכיבוד האם המאמצת תגרום לאם הביולוגית העומדת , אם אכן המציאות היא, ולפיכך
            כי רק עליה נאמר , הרי שיש לבחור את האם הביולוגית, יסתכל עליה בזלזול, שמכירה כאמה האמיתית של הכלה

         , מכל מקום,  לגרום לה לצערוכל שכן שיש להקפיד שלא, ואמנם יש להכיר טובה מרובה לאם המאמצת. 'ארור מקלה'
  . 'ארור'זו אין ' םא'על 
ם הביולוגית והמאמצת, ששתיהן יחד, והטוב ביותר הוא. תבחר הכלה כשושבינה דווקא את אמה הביולוגית ,ולכן ֵ , הא

    .)ופריו מתוק(! תהיינה השושבינות של הכלה
  ,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 שמואל בן חתון 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" זמנחם בן פאנינ " לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל" יוסף בן אסתר זנ"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .עם ישראלנ כל נפטרי "ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "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"ון בדואלקבלת העל. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  םּוְתִחי ַנְפְׁשכֶ  ִׁשְמעּו – יְִתרֹות ָּפָרׁשַ 

 

 

 675 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  ִיְתרוֹ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

באחת הצמתים, תלוי שלט ענק שאי אפשר 
אורי זוהר, אחרי לפספס. ומה כתוב בו? "
 ".עזבת את הכל?הכל, גלה לנו הכל, מדוע 

 

אתם שומעים? הוא עזב את הכל, נמלט 
מהזוהמה, התנתק מהבוץ של הבלי העולם 
הזה. אמרתי לו: "ר' אורי, אם זכיתם לקדש 
שם שמים, אני צריך ברכה מכם". הוא נתן 

 . "את הברכה שלו
 

ישב בכבודו של הוא מה היה עם יתרו? 
עולם. אבל "וישמע"! ואז התנער מהגילולים, 

אותם לאשפה, "שמע ובא" אל  השליך
המדבר, להיות יהודי. פלאי פלאים מהו כח 

: "תודה רבה, זה לא נגמר באמירתהשמיעה. 
לאחר שמיעת שיעור מוסר,  חזק וברוך"

אלא,  והאדם וח"כ ממשיך בחייו כרגיל.
 האדם באמת שומע ומשנה את עצמו!

 

נה דווקא לשמוע דרשה ולשמוע אין הכו
רואה בעצמי ם אני גם אאלא ממישהו אחר, 
מעיין בספר מוסר, ולוקח  ,מאמר חז"ל

לתשומת לבי, מייחס את הדברים ישירות 
אליי, מה אני יכול לקבל מכך, איך הדברים 

במה יכולים להשפיע עליי, להאיר את חיי, 
 אני חייב להשתפר, ולהשתנות. 

 

לאדם אם האוזן שומעת היטב, אם יש 
שמיעה רוחנית עמוקה, על יד כך כל 

שנאמר "שמעו ותחי  ,ברים מתרפאיםיהא
יש לו ישועה כללית. כי הוא שומע נפשכם", 
 תוכחות.

 סיפרפירש רש"י: "מה שמועה שמע ובא?". 
לפני מספר שהרב ראובן קרלנשטיין זצ"ל 

 שנים עמד לפני ניתוח קשה בארה"ב. 
 

לבקש מהם ולצדיקים כידוע נהוג ללכת 
. כדברי חז"ל בפרט בשעת צרה -ברכות

"כל שיש לו חולה בתוך  :(בבא בתרא קטז.)
ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים". 

גם הוא רוצה ברכה, קם ונסע שהחליט הרב 
אש 'לירושלים לעיר העתיקה לישיבת 

כי בישיבה ההיא לבקש ברכה.  'התורה
אורי  הרבישב ולמד תורה יהודי בשם 

 .שליט"א זוהר
 

כאשר נכנסתי לבית המדרש אני רואה את "
ר' אורי יושב ולומד בהתמדה עם החברותא, 
לא רציתי להפריע באמצע, המתנתי לרגע 
שיקום ממקומו ואז ניגשתי אליו ואמרתי: "ר' 
אורי תשמע אני צריך לעבור ניתוח לא קל 
בארצות הברית. אני הולך לצדיקים, וגם 

 שיו לקבל ברכה". אליך אני בא עכ
 

ר' ראובן, הוא הסתכל עליי בתימהון ואמר: "
טעית בכתובת, אינני נותן ברכות. לשם 
כך צריך ללכת לצדיקים, לחכמים, לא 

 ".אליי. אף אחד לא מבקש ממני ברכות!
 

"ר' אורי אני מגיע מבני ברק במיוחד לקבל 
ברכה ממך", התחננתי. "תהיה בריא, מה 

פלת אליי?" התחנן אתה רוצה ממני? מה נט
הוא. "תשמע" אמרתי לו, "זה לא יעזור לך, 
אני נוסע פעמים בשבוע מבני ברק לבת ים, 
ובדרך עובר בכביש גהה, שעוברים שם 
שישים רבוא איש מדי יום, ועל הכביש 

 (שמות יח, א) "וִַּיְׁשַמע יְִתרֹו"

ח"תשע שבט חי" 03/02/2018  

יתרופרשת   
 'ישעיה ו -בשנת מות :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:39 17:52 18:28  

א"ת 16:56 17:49 18:24  

 חיפה 16:56 17:49 18:24

ש"ב 16:59 17:52 18:27  

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

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  חנן רפאל בן איריסולילד אל
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                אריאל בן טובה יצחק

 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

 בן שושנהארז        יהודה אריה בן רחל ברכה
 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ

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

 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

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

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

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

 ן בן ג'וליאטנתנאל בן ג'ינה                     איל
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 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

 שושנה שירה בת סילביה

 ש בר קיימאזרע קוד   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   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

 ה שלמהרפוא       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

 שלו בן מזל פחימהסימי 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        

 אסתר בת סוליקה תמר פורטונה בת מיסה   
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      ברכהיהודה אריה בן רחל
  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     
צחק בן רבקה     רחל ברכה בת פדילה דליה      י

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 חק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווהיצ

 ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?להיזהר מפני מראית עין ישבמה 

 

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

 

כדי שלא יטעו  ,בשר בהמה עליו להניח שקדים ליד המאכלאם מבשל עם חלב שקדים. אולם יחד מותר לבשל בשר עוף 
רק בחלב שקדים, שסתמא הקפידו ראה מה שנכתב בהקדמה להלכות אלו. ובשו"ת חשב האפוד (סימן כ) כתב, שחז"ל  הערות:. הרואים

דמילתא אינו עשוי משקדים, אולם בשאר דברים אין לחשוש משום מראית העין, משום שהם שכיחים. וכתב הרב כף החיים (סימן פז אות כז) 
 מראית העין ומותר לאוכלו ביד עם חלב שקדים.שבשר המכוסה בבצק, אין בו משום 

 

שו"ת  מקורות: אולם אם ברצונו לשתות חלב שקדים אחר אכילת בשר בהמה, אין צריך להניח שקדים להיכר שאינו חלב רגיל.
 מעין אומר ח"ד (פ"א סימן ו).

 

אים, הדבר מותר ואין בו מאכל המכונה בלשון העם "שרימפס כשר" וכוונתם למאכל כשר בטעם מאכל שרצים ודגים טמ
כי ניתן  ,תפריטבכדאי שיצוין  ,ספר ישא יוסף משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל (יו"ד סימן ג). רק מהיות טוב מקורות: איסור מראית העין.

  לקבל במסעדה זו מעדן דגים כשר שטעמו כטעם הדג הטמא.
  

 
 
  
 

 

 דם מקרא ואחישני'פרשת השבוע  , היה מקפיד לקרוא את)ניץ'מויז 'אליעזר דמשק'בעל ה( "אאליעזר הגר זיע האדמו"ר הרה"ק
הפרשה  אתבערב שבת קרא בהיותו צעיר,  אריז"ל.דברי הבדיבור, כמובא ב מתחילה ועד סוף מבלי להפסיק כלל 'תרגום

 תשובהרבינו ענה תיכף  ., ושאלו דבר מה)ישראל' אהבת'בעל ( "ארבי ישראל זיעהאדמו"ר אביו,  פסוק האחרון נכנסכשהגיע לו
ושאל:  אחד מתלמידיו שראה זאת התפלא הפרשה בשנית בעקבות ההפסק... החל לחזור עלהאב הגדול , וכשיצא לאביו

 .?", עד שרבינו היה מסייםדקה אחתפחות מהאב היה מחכה  אם ,עוד רגע את הפרשה, מה היה קורהמסיים "הרי הרב היה 
 ".?!לאבי להמתין אפילו שניה ם מקרא שלי, אם אתןייזה ערך יש לשניא כיבוד הורים הוא מהתורה,השיבו הרב: "

 
 

 
 
 
 

ז'רים את פרופסור א'איכילוב'. כששאלו סט בביה"חנמצאת תמונתו של ה'חזון איש', הרב אברהם ישעיהו קרליץ,  ,כידוע
ענה להם הפרופסור:  ".בא?, מה הוא בשבילך, אולי סבתמונה האדם הזה מי" :רחמלביץ', גדול מנתחי הראש בארץ ובעולם

 התשובות".  שכשהיו שאלות שלא היו לנו עליהם תשובות, רק הוא היה עונה את ,סבא, זה אדם "לא, לא, זה לא
 

ב, שלאחר שהודיע לו "ראש מאוד מסובך של אדם מב ע"י מקרה של ניתוח צרשהקשר שלו עם הרב נו ',פרופהוסיפר להם 
אבחנתו של  עד שהרב לא יחתום. והלך אותו חולה לחזו"א והציע לפניו את ,לא חותם שהוא ,שחייבים לנתח, השיב ',הפרופ

 את הניתוח מאחורי האוזן ולא מלמעלה. שיש לבצע ,והודיע נחרצותהפרופסור. החזו"א התבונן בצילום במשך כמה דק' 
 

בתורה, אך בניתוחים ממתי הוא  את תשובת הרב, וכששמע כך כעס ואמר: "סליחה, הרב שלך מבין 'אותו בחור הודיע לפרופ
צריך להשאיר למי שבאמת מבין!". והחליט לסור לבית החזו"א. כשהגיע לביתו,  מבין?! אני חושב שאת העבודה הזאת הוא

הוא מיד זיהה אותו ואמר: "אני מזהה אותך, אתה הוא זה שנפגש עם  שיושב ומתנועע מול ספר בניגון. ,נתקל באדם צנום
 המשונה הזו?".  ח לעשות רעש בכל המדינה. רציתי רק לדעת מאיפה הגיעה חוות הדעתראש הממשלה והצלי

 

מופלאה והסביר: "הנה מכניסים את הסכין מאחורי  ענה לו החזו"א: "אני אסביר", הוא לקח עט ודף, שירטט את המוח בצורה
המצח במשך  קימט את 'פנים". הפרופלכאן ונגמר, וכך חוסכים את הסיכון הגבוה בכניסה מל האוזן מעט לכאן ועוד קצת

 ". נאמר שזה נכון, זה לא מקובל לנתח כך גם אםתוך כדי שהוא מתבונן בציור, ולאחר שסיים אמר לרב: " ,דקותמספר 
 

הרב למד היכן  ,רגעים שאל: "אפשר לשאולמספר שתק ולאחר  'הפרופ ".וכי בגלל שלא מקובל נהרוג אנשים?ענה הרב: "
 בבלי', שם זה כתוב". תסתכל, יש שם 'סט' שכתוב עליו 'תלמוד… הרב: "בתוך החדר, בספרייה שמאחוריךאת זה?". ענה לו

 

ז'רים: אלסט '. אמר הפרופב"ה והניתוח עבר בהצלחה החזו"א,השתומם, לחץ את יד הרב ויצא. הוא ניתח כהוראת  'הפרופ
וברגע אחד  ,שיכול להגיע צדיק כזה ,תדעו תמיד שלאחר כל הדיאגנוזות והאבחונים שלכם בעתיד, "אני רוצה שתזכרו!

 ".בחדרים הקטנים האלו בבני ברק יםמתחבא שכל השכל והתבונה העולמית ,היום אני מביןלהשליך את הכל לאשפה, 
 
 
 
 

'גק ֵחלֶ  -ןָעיִ ת ַמְרִאי –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל וי נשמתלעיל ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
 

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ים ִּפְנָחִסיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחּיִ ֵאִלָּיהּו ַחּיִ 

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

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

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

  

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

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm 

םהֹוִריד ִּכּבּו  

תִנְמֵצאה ַהָחְכמָ ן ֵהיכָ   
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בשנת בערב יום כיפור נולד בעיירה מיר שבבלארוס  -זצ"ל בנימין בייניש פינקלהרב  
. בהיותו כבן שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה והוא עבר עם )1913(ה'תרע"ב 

אביו משפחתו לעיר סטויבץ יחד עם תלמידי ישיבת מיר. עם סיום המלחמה נפטר סבו ו
ובשנת יחד עם תלמידי הישיבה עברו לווינה הם  .התמנה תחתיו כראש הישיבה

למיר ואביו חידש את פעילותה של הישיבה במקום. כבר בילדותו  ושב )1921(ה'תרפ"א 
תשע נהג . בהיותו כבן ש״סמהלימדו חלקים ניכרים ואביו  ,ט כבעל כישרון מופלאלהתב

ביקש ולאחר מכן שה דפי גמרא, יבחברותא חמאביו להעירו השכם בבוקר, ולמד עמו 
 ממנו לומר חידוש על הסוגיות שלמדו. 

 

חבורת עם נמנה  )1933( ה'תרצ"דמשנת . רוב תלמודו קנה בישיבת מיר המעטירהאת 
עלה  )1941(הלומדים בישיבת בריסק. שמו הטוב יצא לפניו למרחקים. בשנת ה'תש"א 

והלה  ,וא נשלח על ידי אביו לחזון אי"שלארץ עם קבוצת תלמידים בראשות אביו. ה
ר בבני ברק, כשהוא מגיע לירושלים למסור ורגהתשנים רבות התרשם ממנו עמוקות. 

תמנה ורבינו ה אביונפטר ) 1965( תשכ"הבשנת ה'שיעורו השבועי בישיבת מיר.  את
נשא את  . עשרים וחמש שנה. לצדו עמד גיסו, הרה"ג חיים שמואלביץלראש הישיבה

 125מהמספר המקורי של פי כמה וכמה הישיבה לבדו וראה את פריחתה משא 
ענוותן מופלא. הסתיר את  .תלמידים כן ירבו 8,000-כ! כיום מונה הישיבה תלמידים

. דאגתו לזולת הייתה מופלאה. נפטר עמוד הצדקה והחסד בגופו ובממונועצמו כל חייו. 
מרן  בהר המנוחות. אחריו מונה חתנו שנים. ציונו 77-. חי כ)1990(י"ח בשבט ה'תש"ן -ב

 זצ"ל. הגאון רבי נתן צבי פינקל
 

 הגאון  (מצד האם):סבא  ).הסבא מסלבודקא(הגאון ר' נתן צבי פינקל  (מצד האב):סבא 
 פינקלאליעזר יהודה  'הגאון ר אביו: ).רבה של מיר וראש הישיבה(ברוך קמאי  אליהור' 

(הגרי"ז  יצחק זאב הלוי סולובייצ'יקאביו,  ותיו:מרב .מלכהמרת  :אמו ).ראש ישיבת מיר(
הותיר חמש  ילדיו: ).אחיינית החזו״א -(בת ר' שמואל גריינימןמרת אסתר  אשתו:. מבריסק)

נתן ר' נחמן ליבוביץ, ר' נתן צבי פינקל, ר'  -בנות, שכולן נשואות לרבנים ילידי ארה"ב
 לוי לופיאנסקי.אהרן שרגא הר' בנימין קרליבך ור' ישראל גלושטיין, 

 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
לך לפוסק, . אני לא יודע: "רבינו כשאחד מנכדיו בא אליו עם שאלה הלכתית, ענהרובות. רבה את ידיעותיו המ הבינו הסתיר בענוור

זה מה שאעשה". רבי  ,שהמשנה ברורה אומר כך וכך. כנראה ,". נכדו הציע, "אני ראיתישאנשים שואלים אותו בדרך כלל שאלות כאלה
שהפסק  ה,". הצצה מהירה בפרי מגדים הוכיחמר בכגון זה?לדוגמה יא 'פרי מגדים'שה ,מה נראה לךביינוש משך את כתפיו ואמר, "

שלו היה שונה מזה של המשנה ברורה, עם הוכחה חזקה לדבריו. "אני רואה", אמר הנכד, "שצריך לעשות כמו הפרי מגדים". "האם לא 
את כל הוכחותיו של הפרי שהוא דחה  ,לעומתו. מבט באותו ספר הוכיחנו שספר פלוני עשוי לסייע במקרה הזה?" טען רב ,נראה לך
ל על ידי הערות סתמיות לא ישירות. וכל זה הסתתר מאחורי והלכתית שלמה נבנתה, הכ העד שסוגיהזה המשיך,  'המשחק'מגדים. ו

 ה"אני לא יודע" שלו!
ם, יתיילקם היו בעיח עשרות ילדים יחד עם בני משפחתו.גידל . בשני החדרים הקטנים שלו בבני ברק רבינו היו מופלאיםהחסד של עשי מ

ה לשבועות יאת כושר הראיל"ע אחד משכניו איבד  כאילו היו ילדיו שלו, ואפילו חיתן כמה מהם. אחרים היו מופרעים, אך כולם טופלו.
 שעות.גבי ישב ולמד איתו שעות על , ורבינו אחדים
לשמע הדברים  יר אותם נקיים ממש מנכסיהם.שהות ,בביתה שהתפרנס מחנותה של רעייתו. והנה אירע פעם שוד ,עשה באחד משכניומ

לאחר תקופה נוספת גייס עוד  .ואהוותקילין כהלן ביטנכנס אל ביתם והניח על השולחן מאה אלף דולר  ויום אחדמנוח, נו לא ידע רבי
 רעון.ימצדו תאריך מוגדר לפ אלף דולר להקמת העסק מחדש, בלי שיזכיר םימאתי
 פעמים ביוםמספר תה אימם. יכאילו הי ,בירושלים. הם דאגו לה בקומה מתחת לדירת משפחת פינקל ע"ה התגוררהן 'רבנית שרה יפהה

הרבנית ומצא שם  שהיא אכלה, שלא חסר לה משהו. פעם נכנס מישהו לבית לוודא שהרבנית לקחה את התרופות שלה.רבינו כדי נכנס 
  היה ראש ישיבת מיר! ותו אדםאש ,המבקר נדהם לראותבידו.  וכלי עבודה ,שוכב מתחת לתנוראדם 
כשהחל שבהתחלה סיפר, ולא גבולות. אביו מרן הגאון רבי אליעזר יהודה זצ"ל הפליג פעם בשבחו של בנו הייתה להירותו בכספי הקדש ז

אחרת.  רתו מקופת הישיבה. ומידי חודש היה מחזיר את המשכורת בצורה מתוחכמת זו אוובנו לומר שיעורים במיר, סירב ליטול את משכ
אביו ש ,חמיו מפרנסו ובחמיושאת ההרגשה באביו שואיו, כשהתגורר בבני ברק, הצליח לטעת יעוד קודם לכן בשנים הראשונות לאחר נ

 בית חרושת לקרח.הייתה למעשה משמירה לילית במפרנסו. פרנסתו 
עני קשה אדם החמה כמנהגו, פגש בדרכו שירד מביתו באשמורת הבוקר של יום ראש השנה כדי ללכת לתפילה בכותל המערבי עם נץ כ

לא יזיק לו הדבר. רבי  - היהאם כבר שתה היום כוס חמין. השיב הלה, כי כוס אחד כבר שתה, אבל אם ישתה כוס שני ,יום, ושאל אותו
לאחר שעזב די. שבה דעתו של אותו יהויעד שהתי ,ביינוש לא התחשב בכלום, העלה אותו לביתו, הגיש לו כוס חמין ושוחח עמו ארוכות

 .'שמונה עשרה'תפילת באמצע אל הכותל, לשם הגיע הרב מיהר העני את הבית 
 רביסע לארה"ב לצורך הניתוח. הישהוא  ,ניתוח רציני. הועלתה הצעההרב צריך לעבור ש ,דשים קודם הסתלקותו, התבררושה חושלכ

שהשתמשתי  ,אם אנשים יחשבוגרם, ים הגדול שעלול להתחשוב על חילול השתה: "ישקל החלטה זו רבות, ובסוף סירב. סיבתו הי
 ".בכספי הישיבה לצרכי האישי!

ל זצ"לִפיְנקֵ ש ֵּבייִנין ִּבְניִָמיב ָהרַ   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   
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הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ  ְּבֶדֶרה ֲהִליכָ   

חיוך. ואני שבתי עם  ,העסקה נחתמה, הכוסיות הורמו, המזומנים עברו
 

חברת שיפוץ שהחלה בעבודה. הם פירקו  הבאתי כעבור מספר ימים 
באותה הזדמנות. ואז הבניין ליסודות, כדי לחזק את  קירות והעמיקו עד

חברת  .סדקים ביסודות התגלושלא היה ידוע:  ,נתגלה דבר
והגיעה למסקנה חד משמעית:  ,מהנדסים עשתה בדיקה מעמיקה

הבניין רון היחיד הוא להרוס את לשימוש! הפת הבניין מסוכן
. להרוס ולבנות מחדש זו י, חשכו עיניזאתכששמעתי  .מחדש וולבנות

אצליח להחזיר כ לא רק שלא "וא ניה.קהוצאה שלא נכללה בשיקולי ה
אלא אפסיד סכומי עתק שאצטרך להשקיע ואין לי את סכום ההשקעה, 

נוכלים  שמדובר בחבורתהתברר חיפשתי את המוכרים, ואז  .מהיכן
הוריתי לפועלים שיכסו את היסודות והחלטתי  .פחבהמפילה אנשים 

 להיפטר מהבניין בכל מחיר ויהי מה!י שעלי
 

פרסמתי מודעות על מכירת בניין משרדים במחיר מציאה, המחיר 
יתה זו מציאה. ישילמתי, אך עדיין המה ששנקבתי היה גבוה מ

י שמדובר ביהודי, תה גבוהה, בשיחה ראשונה הבנתיההתעניינות הי
למכירה. יום אחד התקשר  עעדיין זה לא מוצואמרתי שהתחמקתי 

 .לו חברת השקעות בישראלשיש מוסלמי אירני,  ,אדם בשם מחמוד
הוא התעניין, בדק ולבסוף החליט לרכוש את הבניין. כמובן שהסדקים 

... מחר גוי ביסודות הבניין לא עלו בדיונים, כי הבנתי שמותר לרמות
אמור להיפגש לחתימת חוזה. אם אספר את האמת, אני בפשיטת אני 

"דע, ואמר:  ועודד המג"ש רגל!" סיים, כשכולו רועד, ועיניו דומעות.
שמללכת בדרך שבורא עולם התווה לנו אף פעם לא מפסידים!". 

ד, הוא וכמי שחרב עליו עולמו. הניסיון היה כבד מא ,שב לביתומיודענו 
לילה הסתובב מצד לצד, הוא קם להתפלל לא הצליח להירדם, כל ה

ולאחר מכן ישב ובדמעות קרא את כל ספר התהילים, החמה נץ הב
 סיון הקשה.יתן לו כח לעמוד בנישי ,ביקש מבורא עולםו
 

שאמור היה לבצע את  ,ד"התייצב במשרד עוהוא בעשר בבוקר 
העסקה ושהיה מקובל על שני הצדדים. הוא הבחין במזוודת המזומנים 

 יא הקונה. אך היה איתן בדעתו לקיים את ההלכה בכל מחיר.שהב
נזק מגילוי האמת. הוא הישיר ישלא י ,לקראת החתימה התפלל לקב"ה

. "לפני החתימה ברצוני לומר משהו שלא אמרתי :קונה ואמרה לאעיניו 
אלא להרוס ברירה ין בסכנת שימוש, אין ייסודות הבניין סדוקים והבנ

אתה אומר זאת  מדוע" .. במקום נוצרה מהומהולבנות יסודות חדשים"
 ."!רק עכשיו? אנחנו מתרוצצים שבועיים להשיג את כל הכסף במזומן

 

"האמת, שרציתי לרמות ולהעלים נושא זה, אך אתמול בשיעור תורה 
אדם, לכן אני מספר לכם קודם החתימה".  אףשאסור לרמות  ,למדתי

כעבור מחצית . צדדי נכנס עם יועציו לחדרו הקונה ביקש להתייעץ
ואמרו "אנחנו חותמים". "מדוע רוצים אתם לסגור?" שאל  והשעה חזר

אתמול כנראה, ד. "אנחנו לא מאמינים לו, הוא יהודי מתוחכם, "עוה
על סיפור ולכן הוא ממציא כעת  ,קיבל הצעה טובה יותר מקונה אחר

כן ישבו כולם לחתום, ולאחר מ לסגור עסקה".רוצים סדקים... אנחנו 
הוא לא פסק להודות לה' על חסדו למיודענו.  הועברה מזוודת הכסף

והרימו קול זעקה  עו"דהמופלא. כעבור שבועיים הגיעו הקונים ל
ענה . ן מיועד להריסה"יוהבני "היהודי רימה אותנו... היסודות סדוקים

 ,שהוא מודיע לכם ברורות ,"אילו לא הייתי שומע בעצמי :להם העו"ד
ברגע זה. אבל אני  מבטל את העסקה ד להריסה, הייתישהבניין מיוע

 שהבניין עומד ,איך שהוא מודיע בצורה ברורה י,זניושמעתי במו א
ל, החוזה שריר ולהריסה, ויש סדקים ביסודות, וקיבלתם עליכם את הכ

 .מללכת בדרך שבורא עולם התווה אף פעם לא מפסידים!וקיים!". 

 שלו נדל"ןהבשנות השלושים לחייו נחשב מוטי לאדם אמיד, עסקי 
הוא והצלחתו נסקה אל על, יושרו ואמינותו היו לשם דבר, פרחו 

של  פ"שאמת. כאשר הציע לו אחד מידידיו לבוא לסוהיה איש 
א נסע עם אשתו ושלושת ילדיו ביום שישי הו. הוא לא סירב 'ערכים'

. האווירה הנעימה ושולחן 'סוף שבוע'מלון שם נערך ההלצפון לבית 
, השרו על כולם הרגשה רוחנית נעלית, לאחר המרשיםהשבת 

זמירות ודברי תורה על הפרשה שהסתיימה סעודת השבת עם 
 הופנו לאחד האולמות להרצאה על "מעמד הר סיני".כולם 

 

שהחלה נינוחה הפכה עד מהרה לפולמוס חריף בין ההרצאה 
נסער מהמסקנות של  האורחים לבין המרצה, גם מוטי היה

. ההרצאה, והוא הצטרף למתקיפים, עד לשעות הקטנות של הלילה
 ה, כשבסיום לא נותרתלאח תהמתקיפים אחשאלות אט נפלו -אט

בצאת  הנפלאה.מההרצאה שהיה בה לסתור ולו משהו  ,שאלה
ש כי משהו זז בראשו, הוא היה כנה ואמיתי, ואם האמונה השבת ח

בשום צורה, הרי לסתור שלא ניתן  ,מבוססת על בסיס כה איתן
בני משפחתו החלו לקיים הוא ושזה מחייב כל יהודי והוא בתוכם, 

אורח חיים של שומרי תורה ומצוות. המטבח הוכשר, בשר וחלב 
 כשרות מהודרת.שיש לו נבדק לבית הופרדו, כל אוכל שנכנס 

 

ערך הפך לר' מרדכי, אברך יקר נפש ואציל במידותיו. בכעבור שנה 
מידי ערב לאחר סיום עבודתו יצא לשמוע שיעור בדף היומי שנאמר 

כחמישים אברכים . הסברהכושר ע"י מגיד השיעור, אברך בעל 
תה מלאה ימאזינים לשיעורו שנערך כשעתיים. ההשתתפות הי

יום אחד  .חדשים התעלות וכוחות רוחנייםחש בכל פעם מיודענו ו
הסביר שאסור (מגיד השיעור) המג"ש עסק השיעור בנושא רמאות. 

לקחת רכב ישן ולצפותו שיהיה נוצץ ולמוכרו כרכב מעולה, איסור 
 ,החוויר וניכרמיודענו, זה חל בין לנוכרי ובין לישראל. לפתע נדרך 

לסכם שנית את  שמשהו מטרידו. הוא הרים את ידו וביקש מהמג"ש
גיע הלבסוף ו סיכם שנית את כל המהלךהלה  .המהלך הסוגי

 . "שאסור לרמות שום אדם כולל נוכרי וכך נפסק להלכה"למסקנה 
 

 ".כרי?ושסובר שמותר לרמות נמישהו, האם יש שאל: "ר' מרדכי 
"ובכל זאת"  ".הלכה ואין עליה חולקים!הזו ": ענההמג"ש אולם 

 ."האם המסחר שלך הוא עם גויים?" ,וסיףהתעקש. "לא", השיב וה
בידו שאינו רוצה לעכב את השיעור, והשאיר זאת רמז ר' מרדכי 

. הוא בהה בחלל יותר לסוף השיעור, אך לא היה מסוגל להתרכז
 וכולו מרחף אל האסון אליו נקלע כתוצאה משיעור זה. ,החדר

 

אמר ו לאחר השיעור ניגש למג"ש עם דמעות בעיניו, וידיים רועדות
"אם זו הלכה מחר אני מכריז על פשיטת רגל ובין רגע הופך לעני 

רואה אני העסק שלי הוא בנדל"ן, וב"ה . המידפק על הדלתות
מודעה המציעה ראיתי הצלחה בעסקי. לפני מספר שבועות 

י המסחריים ילמכירה מגדל משרדים ענק במחיר מציאה. חוש
אותו לבניין משרדים  שאם ארכוש ואהפוך ,נדרכו, ובחשבון גס יצא

. מדובר בעסקה של פעם גדולות מאודלהשכרה, ההכנסות יהיו 
 רוץ על זה!!! -תהיהיהמסקנה בחיים! לאחר בדיקה מעמיקה 

הבניין אמנם זקוק לשיפוץ רציני, אך הכדאיות לעסקה היא מעל 
ולאחר מכן  'זכרון דבריםכתבו 'ד "ומעבר. רואה חשבון ומספר עו

אחד הסעיפים היה שעל הקונה  ת חוזה.קבענו פגישה לחתימ
לשלם את כל הסכום במזומן בעת חתימת החוזה. מבחינתי היה זה 
מבצע לא קל לחלוטין, נאלצתי לגייס את כל הכספים הנזילים 

. הנדרש המחיר כדי לשלם אתרבים שברשותי, ואף לוויתי כספים 
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 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל
 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר בלה ע"ה                                 מרים בת

דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          
 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       "ל                      חי זיזי בן קלרה ז                                                                דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה

 רחל רפאת בת השמת ע"ה    ע"ה וליקה בת עישהס                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            
 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 

    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל ר' דב בן בנימין אלתר  מרדכי ע"ה                          ברכה בת 
 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                                                                     יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה       

   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                             שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                      
כל נשמות עם ישראלעפאת בת השמת ע"ה                                      אברהם בן דינה ז"ל       אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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יתרו •  171  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יח, א) וישמע יתרוו
בספר אצרתיהם אמלא להגאון רבי אליעזר הלוי טורק שליט"א 
שואל: יש לתת את הדעת, מדוע הפרשה של מעמד הר סיני וקבלת 

תו לעם, נקראת על התורה, המעמד הנשגב ביותר שידע עמנו מאז היו
שם יתרו. הרי יתרו לא מיוצאי חלציהם של אברהם, יצחק ויעקב, 
אלא גר צדק שהסתפח לכלל ישראל. בדיוק הפרשה שהנציחה את 

  החלק הכה יסודי והיסטורי של התורה נקראת על שמו?
כך: דוקא אופי ההנהגה  הסביר זאת אבי מורי שליט"א במתק לשונו

ת סמל המושג של 'הכנה' לקבלת של יתרו מבטאת יותר מכל א
התורה. יתרו לימד אותנו מהי ההכנה הראויה. הפרשה מתחילה: 
'וישמע יתרו', מפרש רש"י: 'מה שמועה שמע ובא'... יתרו רק שמע 

  ומיד בא והתיצב! הוא רק שמע והוא כבר כאן!
בעלי המוסר עוררו בזה שלא די במה שהאדם מעונין לשמוע, אמנם 

וב וחיוני, אך יש לדעת שלא עוצרים ב'לרצות'. חלק זה גם הוא חש
אדם ששומע ומיד בא, מבלי שהות, מוציא אל הפועל את נכונותו 
ונותן ביטוי לרצונותיו, זוהי הדרך הראויה והנכונה לזכות בתורה. 
זוהי דרגה ראשונה במעלה הנוגעת ללמוד התורה, ומתבקשת מכל 

מו, וזאת היא אחד ואחד מאתנו. כך נהג יתרו, זה רשום על ש
מורשתו. לכן, אין פרשה מתאימה יותר שתקרא על שמו של יתרו 
יותר מפרשה זו, העוסקת בענין קבלת התורה. כיון שהאיש הראשון 
שהראה לנו כיצד אין מתחשבים בשום קושי ובשום שינוי, ומישמים 
מיד את הרצון מן הכח אל הפעל היה יתרו. בלי שהות, בלי עיכובים, 

  .'שמע ובא'..

  ד)-(יח, ג שם וגו' ושם האחד אליעזרשם האחד גר
ולכאורה צ"ב, דהיה צריך לומר 'ושם השני אליעזר', וכדכתיב 'את 
הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים'. 
ותירץ הגה"צ רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל שלכן שינתה התורה 

מהם הוא 'אחד'  ללמדנו שילדים הם לא כבשים, אלא כל יחיד ויחיד
שני שלישי וכו'... כל אחד הוא ראשון ואחרון  –ולא סתם 'מספר' 

כבן יחיד ומיוחד, שהרי לכל אחד שליחות וערך בפני  –בעולמו 
  עצמו.

ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו וישאלו איש 
  (יח, ז) לרעהו לשלום

וי איש "איני יודע מי השתחוה, למי כשהוא אומר איש לרעהו מי הקר
  זה משה" (רש"י)

ומדוע לא פורש בכתוב שמשה השתחוה? מתרץ החשק שלמה בשם 
 –אמות, ויתרו היה אדם בינוני  10אביו, שהרי משה רבינו היה גבוה 

ג' אמות, ולכן כשרצה משה לנשק ליתרו היה מוכרח לשחות כדי 
  לנשקו, ולכן א"צ לפרש הכתוב, שזה מובן מאיליו.

  (יח,יב)שראל לאכל לחם עם חתן משה ויבא אהרן וכל זקני י
הרי היה להם עומר מן לא פחות ולא יותר כדי  ,יל"ע איזה לחם אכלו

"בשש שעות ביום בא (תהלים פע"ח סי' ד') מאכלו. וי"ל ע"פ המדרש 
יתרו וירד המן לישראל בשבילו כנגד ששים רבוא וירד לו כנגד 

להם סעודה האברים", ולפי"ז היה לו הרבה מן והיה יכול לעשות 
  (טעמא דקרא)גדולה מזה.   

  

  

  (יח, כג) א בשלוםוגם כל העם הזה על מקמו יב
שהנפטר מחבירו צריך לומר לו לך "לשלום", (ברכות ס"ד) קשה, הרי חז"ל אמרו 

  והנפטר מן המת צ"ל "בשלום", א"כ מדוע אמר יתרו "בשלום"? 
יינים מתרץ החפץ חיים: "אלא הביאור כך הוא. דכל ענין מנוי הד

הוא להציל עשוק מיד עושקו, לשפוט את העם משפט צדק, למען לא 
ישלחו בעולתה ידיהם. ואיתא בספרים, דאם מי שהוא גזל את חבירו, 
אפי' שוה פרוטה, צריך להתגלגל ולבוא שוב לעולם הזה לפרוע את 
החוב, ואין העון נמחל לו עד שיקיים את ה"והשיב את הגזלה אשר 

ה דיינים הגונים שישפטו בין איש ובין רעהו גזל". וא"כ אם ימנ
בצדק, אזי לא יצטרך מי שהוא להתגלגל ולבוא שוב לעולם לסלק 

  חובותיו, וכל העם ינוחו בשלום על משכבותם ואין מחריד.
  )(יט, יז ויתיצבו בתחתית ההר

כתוב בגמרא (שבת פח.) אמר רב אבדימי בר חסא: מלמד שכפה 
ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה  הקב"ה עליהם את ההר כגיגית,

  שם תהא קבורתכם. –מוטב, ואם לאו  –
תהא קבורתכם"?  שםשאל הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל מדוע כתוב "

תהיה קבורתכם", שהרי עמדו מתחת  כאןלכאורה היה צריך לומר "
  להר, וכדי לקברם היה צריך רק להורידו עליהם?

בני  דרךהאדם את בוראו. אלא תירץ, מונח כאן יסוד גדול בעבודת 
 –אדם לומר כשיגיעו ל"שם", כשהמצב ישתפר ויסתלקו המפריעים 

הוא בבחינת "קבורתכם". כאן  –אז ילמדו, אז יתפללו. ה"שם" הזה 
כי היצר דואג שה"שם" הזה לא יבוא כ"כ  נעוץ כשלונו של האדם!

  פניני התורה) (אוצרות מהר, ולבסוף ימצא האדם את עצמו עומד ריקם ללא כלום...

  (יט, כ) וירד ה' על הר סיני
חז"ל אמרו בסוטה (ה.) שהקב"ה בחר בהר סיני מכל ההרים מפני 
שהיה עניו. ונשאלה השאלה, אם כך, מדוע נתן ה' את התורה על הר, 

  שיתן את התורה במישור או בעמק?
, שלהיות בלי כל מעלה ולא ותירץ האדמו"ר מקוצק, מכאן רואים

כך שום רבותא, להיות הר ובכל זאת להשאר עניו כמו להתגאות אין ב
  מישור או עמק זוהי הרבותא של ענוה אמיתית...

החנוכת התורה מתרץ, ע"פ הגמ' (בסוטה שם) שת"ח מותר שתהיה 
לו שמינית שבשמינית גאוה, וא"כ הרי בגמ' (ב"ב ע"ג:) אמרו שהר 

 2000 מיל ומיל הוא 4פרסאות, והרי פרסה היא  4תבור היה גבוה 
אמות. ובמדרש (פ' בא)  32,000אמה, וא"כ גובה הר תבור היה 

אמה, א"כ יוצא שהר תבור היה  500מובא, שהר סיני היה גבהו רק 
מהר סיני, שזה בדיוק שמינית שבשמינית, וזה מה שרצה  64גבוה פי 

נו במתן תורה על הר, ודווקא הר סיני, כדי ללמדנו ה' להשמיע
  שהענוה הנדרשת היא בשיעור כזה...

  (כ, טו) ו ויעמדו מרחקוירא העם וינע
פירש"י שהיו נרתעין לאחוריהם י"ב מיל כאורך מחניהם, ומלאכי 
השרת באין ומסייעין אותן להחזירם שנאמר "מלכי צבאות ידדון 

  ווקא?ידדון". מדוע נרתעו י"ב מיל בד
מבאר הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל, מראשי ישיבת 'קול 
תורה', אליבא דמאן דאמר (שבת פ"ז:) שבשבת ניתנה תורה, ומכיוון 
שכבר במרה נצטוו על השבת כמובא בסנהדרין (נ"ו:) נמצא שכבר 
הוזהרו על התחומין לפני מתן תורה, ולכן אף כאשר נרתעו לא עברו 

  )'(הגש"פ 'משאת המלךת הזדעזעותם בסוף תחום שבת... על דין תורה ועצרו א

  

  היכן מוזכרים מים בעשרת הדברות?
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  )יח, יב (רש"יומשה להיכן הלך? אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם  

  כוס של חסד
הסמוך לאור יהודה, ובזכותו הוקם  סיפר לנו הרה"ג רבי יצחק כהנא מעשה מופלא אודות ר' ציון סויד ז"ל, שהתגורר בישוב 'רמת פנקס'

בישוב בית כנסת מפואר, ונוסדו שיעורי תורה רבים, ובעצם כי ממלכת התשובה של אור יהודה כיום, באעה כתוצאה מפעילותו של ר' 
כהנא, עוד זכה להיות אצל מרן ציון, שהחל לפעול ולהפעיל למען התורה כשהאיזור כולו היה עדיין כמדבר שממה. ר' ציון, מספר הרב 

ה"חזון איש" זצ"ל, שבירכו, ועודדו לעסוק ולעשות למען לימוד התורה. אחת הדוגמאות שאיפיינו את דמותו של היהודי הזה, היא חלוקת 
לומדים, עם התה ללומדיו של אחד השיעורים התורניים המרכזיים המתקיימים מזה שנים רבות בעיר אור יהודה. עובר היה ר' ציון בין ה

 .מגש גדול ועליו עשרות כוסות תה, ומבקש מהלומדים שיגמאו להנאה, כדי שיהיה להם כוח להמשיך ולשמוע את דברי מגיד השיעור
זו, באמונה, מדי יום ביומו, במשך שנים רבות. תמיהה גדולה היתה ללומדים בענין כוסות התה, ומעולם לא  מחלק התה עשה מלאכתו

את ר' ציון סויד. הכוסות לא היו מלאות, והמשקה המהביל הגיע רק עד חציין, גם מי שהיה צמא מאוד, נאלץ העזו לשאול על כך 
להסתפק רק בחצי כוס, היו בין הלומדים שחשבו שמחלק התה הוא יהודי קמצן, שאמנם עושה חסד עם האנשים בעצם חלוקת התה, 

אף שהגדירוהו בשל כך בתכונות רעות יותר. כך או כך, הדבר לא הוסיף לו  אבל לא יכול להיפטר מתכונת הקמצנות האופפת אותו. והיו
כבוד רב. פגשתי לפני זמן מה, ממשיך הרב כהנא לספר, את בנו של ר' ציון, והוא ביקש שאעשה אוזניי כאפרכסת, ואשמע את הסיפור 

החלטתי לחלק את התה במקומו. כמובן שהפעם שיספר על אביו. תקופה קצרה לפני שאבי נפטר, אירע פעם שהוא לא הגיע לשיעור, ו
מילאתי כבר את הכוסות עד תומן, הנחתי אותן על המגש, והתכוננתי כבר לצאת ולחלקן ללומדים. ובדיוק ברגע זה הגיע אבא. ר' ציון 

את התה. גם אני,  שביעות רצון. הוא ניגש אל המגש, שופך מכל כוס את חציה, ורק אז מתחיל לחלק-מביט בכוסות, ופניו מביעות אי
מספר הבן, תמהתי מזמן מדוע אבא מחלק רק חצי כוס, ולא כוס שלימה, אבל כמו כולם הבלגתי, ולא שאלתי אותו על כך. אבל הפעם, 

ולתמיד את אבא, על מה ולמה,  כשהכוסות היו כבר מלאות, והוא שפכן, ראיתי שמדובר בעקרון חד משמעי, והחלטתי לשאול אחת
שמראהו כאיש פשוט. וכך אמר ר' ציון לבנו: תשובתו של ר' ציון לבנו, צריכה ללמדנו פרק מאלף על ערכו וחשיבותו של כל יהודי, למרות 

את ההוא וההוא, ונקב בשמם של שניים ממשתתפיו הקבועים של השיעור; ומשהשיב הבן בחיוב, המשיך האב הצדיק  אתה בודאי מכיר
ם, הם יהיו ואמר: כיון שידיהם של שני היהודים הללו רועדות, ידעתו שאם אגיש ללומדים כוס תה מליאה, הרי כשתגיע הכוס לידיה

.. התה החם יישפך להם על הידיים, ויגרום לכוויות; הוא עלול להישפך גם על בגדיהם, והיה להם בזיון רב מכך. החלטתי אפוא בבעיה.
כוסות, ובכך אמנע מהם את הבזיון. והקב"ה עשה עימי נס היום, שהגעתי -שבמקום שהם יתביישו, אתבייש אנכי, ואחלק לכולם רק חצאי

  (ברכי נפשי)     צלחתי למנוע ממך מלצאת אל הלומדים עם כוסות מלאות.בזמן, וה

  
  

  ?עצמות כדי שלא יכשלו באיסור בוררהאם לתת לילדים בשבת עוף בלי                     
יהודי ראה כשמגישים לבניו עוף הם מוציאים את העצמות, ונכשלים באיסור בורר, עלה בדעתו רעיון להגיש לילדיו עוף ללא עצמות. כיון 

ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל הציג לפניו את השאלה, ראיתי שבני נכשלים לפעמים באיסור בורר, כאשר מביאים שהיה מקורב למרן 
  להם עוף בסעודת שבת, אני מצידי מנסה ללמד אותם את ההלכות, אבל לא כל פעם זה מצליח, ובהרבה פעמים הם שוכחים ונכשלים.

בכל זאת לבי נוקפי, כי מצד אחד עוף עם עצמות יכולים ח"ו להיכשל באיסור בורר, מצד עלה בדעתי רעיון לתת להם עוף בלי עצמות, אך 
שני אם בילדותם יאכלו עוף בלי עצמות, איך ידעו להיזהר כשיגדלו, ואולי עדיף להרגיל אותם מקטנות להיזהר מאיסור בורר, למרות שמדי 

    פעם הם נכשלים?
ת העוף עם העצמות, ובינתיים האב ילמד אותם כיצד אוכלים עוף עם עצמות בשבת, ואף תשובה: להלכה היה נראה שעדיף לתת לילדים א

שעד שילמדו יכשלו מידי פעם, מכל מקום דעת המשנ"ב (ביאור הלכה סימן שיט ס"ד ד"ה מתוך) שבשעת האכילה המקל להוציא את 
רט אם לאחר שהוא מוציא את העצמות הוא מוצצם, שאין העצמות מהבשר לא נוכל למחות בידו, והיינו שאינו עובר על איסור ברירה, ובפ

בזה איסור ברירה, אמנם דעת החזו"א (סימן נד סק"ג) שגם אם מוצץ את העצמות אסור, כיון שעיקר כוונתו לברירה, ולדעתו צריך דווקא 
  למשוך את הבשר מתוך העצם ולא להיפך.

  רירה, גם אם יכשלו מידי פעם אין בזה כשלון, שלדעת המשנ"ב הוא מותר.אמנם בעניננו שמדובר בקטנים והאבא מחנך אותם על איסור ב
  תשובת מרן ראש הישיבה זצ"ל

כששאל את השאלה את מרן ראש הישיבה זצ"ל שאל אותו בפליאה איפה יש עוף בלי עצמות מעולם לא ראיתי זאת? השיב השואל, הכוונה 
יו ואומר מי יוציא את העצמות, אתה תוציא? אמרתי לו האמא תוציא, אמר מרן שמערב שבת יוציאו את העצמות מהעוף. מרן זצ"ל הביט על

זצ"ל: וכי אין לה מספיק עבודה ביום שישי שאתה רוצה להוסיף לה עוד עבודה. אמרתי לו האמא רוצה לעשות מה שיותר טוב לחינוך 
 (ווי העמודים)יום שישי לא צריך לתת לה עוד עבודה.   הילדים והיא שואלת את השאלה, אבל מרן זצ"ל חזר על שלו: יש לה מספיק עבודה ב
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
והיה, זצ״ל לפידות גרשון רבי ה״ה עצום ומתמיד מופלא גאון היה עיה״ק בירושלים

ולא, מבהיל עני היה, גבול היה לא להתמדתו, ישראל בית בשכונת כרב משמש
שכבר וכלל כלל הורגש שלא בגמרא עצמו שיקע זאת ובכל,מאחרים ליהנות רצה
לבית השתרך ובקושי, בתו אצל היה זקנותו לעת, בפיו מאכל בא לא ימים כמה

, הכוכבים צאת אחר עד השחר עלות מזמן ערב לעת עד שם נשאר והיה, הכנסת
הלימוד ולולי, נוראה חולשה מרגיש אני אמר, בבית לנוח שיבוא בתו ולבקשת
שמואלביץ חיים רבי נכנס שבעה כשישב...אגיע להיכן יודע מי, חיות כח לי שנותן
אסור אבל הרי ״רבי חיים רבי שאלו קמא בבא בגמרא עוסק איך וראה, לנחמו

גם ללמוד לו מותר ממש חיים תורה שחיי למי המבואר ירושלמי לו הוציא בתורה״
נפשו למסור חיוב אין חיים אסור ולא תענוג של חיים רק אסרו כי. אבלותו בימי
  ...נצטוותי לא זה ועל, למוות חלילה אבוא אלמד לא אם אצלי, אבלות על

 )ומנוחה בית(
 
 

לה היה שלא, נדירה במחלה שחלה חולה אצל לביקור איגר עקיבא רבי הגיע פעם
עקיבא לרבי נודע הדבר.המלך של רופאו במקום עבר רגע באותו ובדיוק, תרופה
. החולה את ויבדוק שיעלה לבקשו,זה לרופא מיוחד שליח לשגר מיהר והוא, איגר

רבי את שאל, תרופה לה שאין במחלה שמדובר וראה משהגיע אולם, ניאות הרופא
שחלה מי את לרפא אפשר שאי יודע הוא גם הרי, אותו הזעיק מדוע, איגר עקיבא
אומר היית אז גם וכי, זו במחלה נתקף היה המלך ואם: הגאון השיבו?זו במחלה
שנים כמה לפני שאכן, ואמר הרופא נזכר? בדרכך וממשיך, למחלה תרופה שאין
שבעצם המלך בפני ציינתי אך, תרופה לה שאין אמרתי אז וגם, במחלה המלך חלה

, הדברים בפרטי התענין המלך. להשיגה אפשרות אין אבל, אחת תרופה קיימת
, במדבר המצויה נדירה ציפור ללכוד צריך התרופה את להשיג שבכדי לו ואמרתי
לספר המשיך הרופא.יירפא ואז, מבשרה ולהאכילו, המלוכה מעיר הרחק הרחק
כדי, ההוא למדבר חיילים של שלמים גדודים שיגר שהמלך, איגר עקיבא לרבי

החיילים הצליחו, מאוד עד מרובים מאמצים לאחר, ואכן. הציפור את שילכדו
אל ובפנותו.ונתרפא ממנה שאכל, למלך והביאוה, הציפור את ותפסו במשימתם

שלנו במקרה כאן אבל, במלך מדובר כאשר זה כל: הרופא אמר, אייגר עקיבא רבי
ללכידת האמצעים את ישיג ומהיכן, פשוט אדם שהוא, יהודי בחולה מדובר הרי

בפינת הצטנף אייגר עקיבא רבי.והלך פסוקו את פסק המלך של רופאו?הציפור
, המלכים מלכי מלך הינך הרי, ישראל אלוקי ה׳,׳אהה: ויאמר לקב״ה והתפלל, החדר
אחד זקוק ועכשיו, בני־מלכים להיקרא הם ראויים כן ואם, בניך הם ישראל ובני
מתדפקת והנה דקות כמה חלפו לא...׳?אותה לנו תשלח לא האם. הזו לציפור מהם
את בידיו להשאיר והורה, ללוכדה ציווה איגר עקיבא רבי. הבית חלון על ציפור

כעבור! התרפא והחולה עשו כך. החולה את ולהאכיל לבשל השאר ואת, הכנפיים
אליו לשלוח מיהר איגר עקיבא ורבי, בעיר המלך של רופאו שוב עבר, זמן־מה
הנדירה הציפור את ללכוד כדי המדבר עד לנדוד צריך היה שלא, ולהודיעו שלוחים
במדבר רק מצויה כזו ציפור! ייתכן ׳לא. לכך מאמין אינו שהוא השיב הרופא.ההיא
רבי לו שיגר ואז. אמר - ׳פוזנא׳ כמו גדולה בעיר לא ובוודאי, בשמו שנקבתי ההוא

ואמר, מכך מאוד התפעל הרופא...אצלו שהותיר הציפור כנפי את כראיה עקיבא
, העיר בחוצות נתפרסמו הדברים. היהודי הרב רק לעשות היה יכול כזה שדבר
 )לשבח עלינו(.הבריות בעיני הקב״ה של כבודו שעה באותה היה וגדול

 
 

 כללית עיתונות קטעי קובץ עם לישיבה שהגיע יעקב באר תושב יהודי היה
לקרוא ישמחו הישיבה שבני לתומו וחשב אחד חכם תלמיד של בשבחו המפליגים

כאלו עיתונים נכנסים לא כאן: בגערה לו אמר לו הביא שהוא הראשון והבחור
מספר אחרי! עוד אתמוך לא ומהיום בישיבה תמכתי היום עד, ואמר נפגע והלה

: בנביא כתוב: דבריו היו וכה שיחה זצ"ל וולבה שלמה רבי המשגיח מסר שבועות
מי, יסוד כאן כתוב". אנשים עם וגם' ד עם גם וטוב וגדל הולך שמואל והנער"

שהוא סימן, אנשים עם טוב לא הוא ואם, אנשים עם טוב הוא, באמת' ד עם שטוב
הדגים את לאכול לא בישיבה שמחמירים, שמעתי: ואמר והמשיך'. ד עם טוב לא
בין היה איש החזון מרן של כולו כל הרי אבל, איש החזון מרן בשם שמועה פי על

 )ג"ח שלמה אבני(?! מחמירים לא בזה ולמה לחברו אדם

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ַמע ׁשְ ה חֵֹתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרוֹ  ַויִּ  סוף ים קריעת ובא שמע שמועה מה.'ֹמׁשֶ

 אלא?שמע העולם כל והלא, שמע יתרו רק וכי)י"רש.(עמלק״ ומלחמת
 לאותויחדיו ומאזינים היושבים אנשים מספר, עולם של טיבו שכך

 כאשר. שונה מסקנה הימנו ומוציא אחרת אותו שומע אחד כל, סיפור
 הסוחרים, וישמחו ישמעו אוהביו, התעשר פלוני כי בעיר שמועה יוצאת
 נוסף מקום על יהרהרו הגנבים ואילו, עמו במסחר לבא מעתה כדאי כי יחשבו

 ״שמעו. שוות השמיעות היו לא מצרים יציאת בסיפור.אליו לפרוץ שעליהם
 אלופי - נבהלו ״אז. מצרים כגורל יהיה גורלם כי חששו הללו, ירגזון״ - עמים
 הוא גם עמלק. כנען״ יושבי כל ״נמוגו, רעד״ יאחזמו - מואב ״אילי, אדום״
 גם אמנם. ישראל עם ולהלחם לקום דוקא לו גרמה שלו בהילותו אך, נבהל
, באירועים הטמון המסר את בהבינו, לו היתה אחרת שמיעה אבל, שמע יתרו
 )פ' משולחן גבוה-ננדיק ליב יוסף רבי.(להתגייר המדברה בא לכך

 
ֶרךְ  ֶאת ָלֶהם ְוהֹוַדְעתָּ  ה ְוֶאת ָבהּ  ֵיְלכוּ ַהּדֶ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ  בית זה להם והודעת:ַיֲעׂשוּן ֲאׁשֶ
 קמא בבא(הדין משורת לפנים זו יעשון אשר חסדים גמילות זו הדרך את חייהם

, ומשפט דין של עצום לחץ למנוע כדי:,למשה אמר שיתרו  חיים החפץ ביאר.) ק
, דין בתי יותר יצטרכו העם שיתרבה ככל כי, דינים בתי עוד להוסיף מספיק לא

 צריךאלא, סוהר בתי שיוסיפו מה יועיל לא, מגנבים מדינה להציל וכשרוצים
 זו ״הדרך״להם הודע ולכן, לגניבה יגיעו שלא הנוער את לחנך, בשורש לטפל

 בתי על לחץ יהא לא ואז, הדין משורת לפנים זו יעשון״ ״אשר חסדים גמילות
 )ומנוחה בית(.ויכוח כל ומונע מחלוקת מונע זו דרך כי. הדין

 
 

ְפטוּ ָכל ָהָעם ֶאת ְוׁשָ ל ְוָהָיה ֵעת ּבְ ָבר ּכָ ֹדל ַהּדָ ָבר ְוָכל ֵאֶליךָ  ָיִביאוּ ַהּגָ ֹטן ַהּדָ  ַהּקָ
טוּ ּפְ אוּ ֵמָעֶליךָ  ְוָהֵקל ֵהם ִיׁשְ ךְ  ְוָנׂשְ  ומחכים עומדים ישראל שעם יתרו כשראה: ִאּתָ

 לו הוקשה, לרעהו איש בין משפט בעניני להם שיפסוק משה של לתשובתו
 לבדך יושב אתה ״מדוע לו ואמר הוכיחו. ישראל של בכבודן משה מזלזל מדוע
, ועשרות חמשים ושרי ומאות אלפים שרי שיקח לו והציע עליך״ ניצב העם וכל
 שמשה נראה בפסוקים נדקדק אם.מעליו ויקלו עת בכל העם את ידונו ואז

 הקטן הדבר וכל אליך יביאו הגדול ״הדבר אמר יתרו כי, מיתרו לשונו את שינה
 אליביאון הקשה הדבר ״את כתוב שופטים מינה כשמשה ואילו. הם״ ישפטו
 את רק ידע שיתרו שמכיון, כך הוא הענין אולם?הלשון לשנוי הפשר מה משה״
 יש דולר כאלפיים עד היא התביעה אם, כך הוא הכלל ואצלם, הגויים חוקי

 ״תביעות הנקרא וזה אחד בדיון דין וחורצים אותם שידונו פשוטים שופטים
 ולכן, יותר מומחים שופטים מעמידים אז יותר גדולה שהתביעה וככל. קטנות״

 את תיקן, יתרו של הצעתו את רבינו משה כששמע.וקטן״ גדול ״דבר יתרו אמר
 הקדושה תורתינו חק שלפי משום, משה״ אל יביאון הקשה ״הדבר: ואמר לשונו

 אלא, מליון או פרוטה לחבירו גוזל אדם אם הבדל ואין, מאה כדין פרוטה דין
 ואם, מיד דין חורצים מליון על אפי׳ אז פשוט הדין שאם, הוא ההבדל

 ולכן. מתארך הדין פרוטה על גם אז, בסברא ועמקות רב עיון וצריך הדיןמסובך
 שארלשפוט יכולים שלא הקשה בדין אלא, הגזילה לגודל התייחס לא משה
 )יוסף לבוש(] הקדוש אלשיך מהר״ם[ .למשה הדין הועבר אז העם

 
בוּ ְתַיּצְ ית ַויִּ ַתְחּתִ  ל"זצ ווידענפלד בעריש דוב רבי הגאון מטשעבין הרב:ָהָהר ּבְ

 אמר", ההר בתחתית ויתייצבו" הפסוק על.) פח שבת' (הגמ דברי על אומר היה
 ואמר, כגיגית הר עליהם ה"הקב שכפה מלמד, חסא בר חמא בר אבדימי רב

 והקשו". קבורתכם תהא שם לאו ואם, מוטב התורה את מקבלים אתם אם: להם
 נצרכו מה ולשם, לנשמע נעשה הקדימו ואף הסכימו ישראל כלל הרי' התוס

 היא עצומה כמה עד להראות רצה ה"שהקב מטשעבין הרב וביאר.כגיגית ההר לכפיית
, משמר מכל עליו ושומר בנו את המחבב אב: במשל זאת והסביר. ישראל לעם חיבתו
. ממנו זאת ומונע אחריו רודף הוא,לו להזיק שעלול בדבר לנגוע עומד שהילד בראותו
. ממנו זאת מונע ולכן לו להזיק עלול שהדבר האב מבין, לכך משתוקק שהילד ולמרות

' עונש'ב עליהן איים לא", קבורתכם תהא שם': "תורה מתן'ב אותם הזהיר ה"שהקב וזהו
 חיבתו מרוב אלא', קבורתכם תהא' כאן' לומר צריך היה כן שאם, ההר עליהם שיפול
 באותו דהיינו', שם, 'תורה חיי תחיו ולא מהתורה חלילה תתנתקו אם והזהירם הודיעם

 )התורה שר(. חיים קרויים אינם תורה ללא חיים שכן, קבורתכם תהא רגע

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 יתרו

 220:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

            ) הרמב״ם(.חכמים עיני עורי החשק                                     
                         ) חוכמה כתר( .במעשה חכם היה אך,  בדברים חכם תהי אל                  

 )החיים דרכי( .צרתך בעת תמצאנו. בשלוותך בוראך את תזכור אם           

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

, הפסוק למה לשאול יש, אלי בא דבר להם יהיה כי: "ליתרו משה דברי על
 בפעם כי, להסביר אחד גדול רב ואמר? ביחיד ומסיים רבים בלשון מתחיל

 אל בא לא השניה בפעם אבל, יהודים שני הרב אל להתדיין באים הראשונה
 השני דין הבעל, זכאי שיצא זה, אחד דין בעל רק תורה הדין את שפסק הרב

 )אבא של עולמו.(בא לא כבר שהפסיד
 
 

 שנפסק הוא מועטת דהנאה משום.  הריח על אחרונה ברכה מברכין שאין טעם
 )המנהגים טעמי(. )נ״ב דף נידה י"רש(. -במעיו שנתעכל למאכל ודומה מיד

 
 

 הוא מפורש. התורה חכמי, האמתיים החכמים בדברי הוא מפורש זה דבר
 כאשר העולם", העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה: "במשנה
 עולם אל האושר מעולם יצאנו אשר אנו אלא, הוא מאושר עולם ת"השי בראו
 מן יברח אדם ואם. ממנו הוציאונו אשר הללו הכוחות שלשת על ידי  הסבל

 עולם ויהיה עולמו את יתקן - מלבו שיגרשם היינו - והכבוד והתאוה הקנאה
 לא", בחלקו השמח עשיר איזהו: "ל"ז כאמרם. הקצה אל הקצה מן אושר מלא
 הוא רק כי אמרו אלא. הוא גדול עשיר כי אמרו ולא, עשיר הוא גם כי אמרו

 והטעם. איננו עושר גם אבל, אושר שאין רק לא וזולתו - עשיר איזהו - העשיר
וכשנדקדק, לו אין יחפוץ אשר ואת, לו יחסר אשר זהו? עני דאיזהו משום, הוא

 לעשיר חסר, לעני העושר תחילת יחסר מאשר יותר דהרבה, לנו ויתברר נמצא
 ולתאוה לכבוד צועק ממנו והעשיר, רעב מחמת ללחם צועק העני. הנוסף רצונו
 -עצמו את מרגיש שהוא מה כפי מהם חדא בכל נסתכל אם. ישיגם לא אשר
 מרגיש מהם חדא וכל, לשניהם מאד רע כי נראה - העשיר על העני בעיני לא

, לו מחסור אין אשר זה רק כן על. מאד מאד לו ומר רע כי, לבו בצרת בעצמו
 הרצונות שגירש זה - כאמור? זה הוא מי.פנים בשום, אחר ולא העשיר הוא

 בו ואין, שאיפה בו אין הלא כן אם אך. מלבו העולם הזה  של והשאיפות
 הזקנים הלא? יקרא חיים לזה גם האם", אנרגיה" ובלי" אמביציה" בלי! מרץ

 אין דבר פשר זהו אמנם, המה מאושרים לא, נפש של דכדוכה אל הקרובים
 הוא הוא, ברוחניות עשיר שהוא מי. רוחני אושר רק, בעולם גשמי אושר שום

 התורה בני אשר רואים שאנו הענין זהו. פנים בשום אחר ולא, המאושר
 בתורה ומרצם לבם ותאות וחשקם עיונם כל שמו אשר אלה, האמיתיים
 פשוט אלא ב"בעוה רק לא, האמיתי באושר ירגישו אשר המה, ובחכמה

 השאיפה כי, מאושר איננו מרץ בו ואין שאיפה בו שאין מי בודאי, ז"בעוה
, מתמלאות כשהשאיפות? אימתי אבל. החיים המה, לאושר היסוד המה והמרץ
-, הכבוד ורדיפות קנאה בלי מתמלא כאשר, אחרים ביד תלוי המילוי כשאין
  .מוסר אהבת, חכמה אהבת, תורה אהבת מתוך היא כשהשאיפה, היינו

 )מאליהו מכתב-זצ"ל דסלר אליהו רבי(
 
 

כנפות וארבע ציציות, ואפילו  ארבע וב שבגד שייתכן  איך  שאלה:
 ?הכי הוא פסול

 ואחר כךת וציצי שלושת ועשה בהם וכנפ שלושלו  ההי תשובה:
 העשוי, עשה כנף רביעי ועשה בו ציצית, פסולה, משום תעשה ולא מן

וגו' משמע שיהיו הכנפות  "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות"דכתיב 
  .עשויות ארבע קודם שנעשו הציצית לא שנעשו הציצית קודם הכנפות

 )שם סי י' ובמ"ב הלכות ציצית אורח חייםע ו"ש(

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ֵמן ד ְוָאְזָניו ַהּזֶה ָהָעם ֵלב ַהׁשְ ע ְוֵעיָניו ַהְכּבֵ ן ָהׁשַ  ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ּפֶ
ָמע ּוְבָאְזָניו ב ָיִבין ּוְלָבבוֹ  ִיׁשְ  יוחנן' ר אמר:      :      לוֹ  ְוָרָפא ָוׁשָ

 העם לב השמן שנאמר אדם של דינו גזר קרעתמש תשובה גדולה
 ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד ואזניו הזה
 רווחליטא יהודי בין         :) ז''י השנה ראש(      לו ורפא ושב יבין

 מיסד של בתקופתו וולוז׳ין ישיבת של תלמידים שלשה אודות המעשה
 ביתרונותיהם התבלטו אלה תלמידים. זצ״ל מוולוז׳ין חיים רבי רבינו הישיבה

 רבנים דורות שבעה שמנתה למשפחה נצר, מיוחס היה האחד. המיוחדים
; להפליא טובות במידות ומחונן בנימוסים מוכתר היה השני; זה אחר בזה

 נתפסו לימים. בתורה עצום שקדן לזה ונוסף חריף־מוח היה השלישי ואילו
 עלאז שהשתלטה, הברלינאית ה״השכלה״ לרוח הללו התלמידים שלושת
 רבם עליהם הצטער. רעה לתרבות ויצאו הישיבה את עזבו, ישראל מחנה
 והנה, בלילה ויהי.נפשו הנחם ומאנה הרבה דמעות הזיל, ביותר חיים רבי

 ״כזאת: לו ואמר זצ״ל מוילנא הגאון, אליהו רבי רבינו רבו בחלום אליו נראה
 בפח שנפל למי תעמוד לא אבות זכות. ה״השכלה״ חרב תאכל וכזאת

 גם; ויעקב יצחק אברהם בני, הם מיוחסים  ישראל בני כל שהרי, הכפירה
 טובותמידות שכן, הפורענות בפני תריס משמשות אינן הטובות המידות

 שלא, ליהודי לו תעמוד לבדה התורה זכות רק. בלבד לישראל מיוחדות אינן
 מתיקותה שטעם מי כל, לשמה תורה פעם שלמד מי כל. מישראל נפשו תכרת

 שהתורה מובטחני - תורה של ריחה את לתוכו שספג מי כל, התורה של
 ליהודי מניחה התורה אין. שחת מרדת נפשו את ולהציל עליו להגן לו תעמוד
 רבי. רבות שנים עברו...אחר״ בעם ולהדבק באלקיו לכפור אותה שלמד
 התלמיד כי, לו ונודע אלה תלמידים שלושה של גורלם על ודרש חקר חיים

; הארץ בעמי והתבולל משפחתו ותפארת יחוסו את שכח - היחסן - הראשון
 ודעתו הפילוסופיה לחכמת התמסר, בנימוסיו שהצטיין, השני התלמיד

, השלישי ואילו; דופי של דרשות דורש והיה דתו שהמיר עד, עליו נתבלבלה
 עשה, ושקדן חריף מוח בעל בהיותו, לאוניברסיטה שנכנס לאחר, המתמיד

 השכימו המלומדים וכל לתהילה שמו שיצא עד, הכלליים בלימודים חיל
 רמה ומשרה היות. המלכותית באוניברסיטה לפרופסור נתמנה לבסוף. לפתחו
 הוא אך. דתו את להמיר נדרש, יהודי שכם על ניתנה לא כלל בדרך שכזו

 ימים שלשה של ארכה ביקש, הלחץ עליו גבר כאשר.בפעם פעם מדי התחמק

. ישראל לארץ לעלות מנת על ממקומו ונמלט וגדלו כבודו כל על ויתר זה זמן ובתוך
 מאד עלז חיים רבי. ברכתו את ולקבל לשעבר רבו פני להקביל לוולוז׳ין סר בדרכו

 רבי שאלו, מאורעותיו את לרבו סיפר שהתלמיד לאחר. בזרועותיו וחיבקו לקראתו
 מגורי בעיר לעבור לי ״נזדמן: התלמיד לו השיב ״?החטא מן הצילך מי, ״בני: חיים

 נצמדתי. שובה בניגון תורה לימוד קול בקע הבית מן. יהודי בית פני על לילה באישון
 בוכה התורה כאילו בדמיוני נצטיירו באזני שהדהדו התוגה צלילי. והקשבתי למקומי

 בליבי נתעוררו שעה אותה... בה והבגידה הכחש סף על עומד והנני, שנטשתיה על
 )חסידיך ארחות(                      ...       הלום״ עד הגעתי וכך, תשובה הרהורי

 

דְזָניו עְוֵעיָניוַהְכּבֵ ןָהׁשַ ִיּפֶ

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

"יתרוועיניוהכבדזניוואה ליש, אליבאדברלהםהיהיהכי:

"

באדברלהםהיה

"תת"ת"פרפראות"

עשויות
אע ו"ש(

)דיך

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים

ָ ְ ִ ָתְתרראאאִֵ
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  דבר העורך
מעמד הר סיני וקבלת  הוא בפרשת יתרוהעניין המרכזי 

 במשך הבריאה חיכתה זהיום ל .עשרת הדברות -התורה 
 .שנים 2448

ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי : "(יט, ו) תנולפני קבלת התורה כתוב בפרש
ְקדִׁשים ִּתְהיּו זה כתוב: " וכעניין "...ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש

'שפתי . ובפירוש ב) ,(ויקרא יט אלוקיכם"ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' 
אלא במה שהם פרושים  ,אין קדושה שייךכתוב:  'חכמים

כגון בציצית ותפילין ושאר  ,ונבדלים מן העמים במעשה
 .שום פרישות תאין ניכר ,אבל בשב ואל תעשה ,מצות עשה
קדוש אני ה' כי "שאמר  וטעם הכתובביאר: והרמב"ן 

שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים  ,לומר "יכםקאל
 , ע"כ.והנה זה כענין הדבור הראשון בעשרת הדברות

שנוסיף עוד קצת  הוא מה שהקב"ה רוצה מאתנו ,כלומר
קדושה ועוד קצת קדושה לחיים שלנו. אם אני קדוש, אני 

לים , קדושים זה להיות מובדדושיםרוצה שגם אתם תהיו ק
עושה  ,כל תזוזה קטנה של יהודי לכיוון הקדושה). מופרשים(

נחת רוח לבורא. אדם פתאום  פהומוסי בשמים עצום רעש
אך ורק כפי מרגיש שהוא רוצה לכוון יותר בתפילה, לאכול 

לוותר, , לשמור את העיניים, הוא רוצה ולא יותר-הצורך 
  לעשות איזה מעשה טוב, זה הכיוון!

קצת יותר נבדל, זה זה להיות קצת יותר פרוש,  ,להתקדש
אלא גם ממה שמותר אבל  ,לא רק ממה שאסור - להתרחק
: "לא ירבה )הלכות יסודי התורה(הרמב"ם כפי שכותב  ,מיותר

בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהם, יהיה 
דבורו בנחת עם הבריות, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב 

ם בו, נושא מהם ואינו עולב, מכבד אותם אפילו הם מקילי
ונותן באמונה, נותן ומוותר לאחרים, עומד בדיבורו ולא 
משנהו, לא מיצר לאדם לעולם בחייו ויהיה מן הנרדפים ולא 

 ".מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים
אהרון הכהן קיבל כהונת עולם. דוד המלך קיבל מלכות 
עולם. ואנחנו, עם ישראל, קיבלנו קדושת עולם. קדושת עם 

שראל היא נצחית. קדושת עם ישראל היא הדבקות שלנו י
בה'. אין שום עונג גשמי שדומה לעונג הרוחני של הנשמה 

יסוד גדול זה נמסר לעם ישראל בתור  הדבוקה בבוראה.
הדרך לקדושה והסיבה לכך היא, כי  .התורההקדמה לקבלת 

 א ע"י לימוד התורה הקדושה.יוהתקרבות לבורא העולם ה
לטהר את  כוחהטמון  שבמקוההמים הגשמיים בכח שוידוע 

לטהר את האדם מטומאתו, כך נמשלה התורה למים ובכוחה 
כדי שלימוד ו .נוהאדם מכל מיני 'טומאות' ו'זוהמות' שספג

התורה יפעל את הטהרה, צריך הוא להיות מתוך הרגשת 
קדושתה של התורה והיותה תורת ה'. לכן מברכים לפני 

נותן "ברוך אתה ה'  :לימוד התורה את ברכת התורה
תורתו  היא ,לומד שהוא שהתורה ,לחוש צריך יהודי ".התורה
 קב"ה, וכאילו עכשיו הוא מקבל אותה מפי הגבורה.של ה

לימוד תורה מתוך תחושה כזאת הופך את התורה שהאדם 
 מים חיים שמחוברים למקורם.  - לומד ל'מי מעיין'

על כך אמרו חז"ל, שאם האדם לומד תורה לשמה "נעשית 
לו סם חיים", מכיוון שהיא מחוברת עם מקורה האלוקי, 

ָאַמר ַרִּבי : (יומא ח, ט)יים במשנה ונסשהוא מקור החיים. 
ֲעִקיָבא, ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר 

ֲעֵליֶכם  , ְוָזַרְקִּתי(יחזקאל לו)ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַמה  ה', ִיְׂשָרֵאל ִמְקֵוה :(ירמיה יז)ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם. ְואֹוֵמר 

ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת 
  .", אכי"רִיְׂשָרֵאל

 

 
 
 
 
 
 

 ומלחמת עמלק ממצרים, ישראל על יציאת שמע יתרו .א
 אשת משה - צפורהמו ועִ , לעם ישראל בא ולכן עמהם,

התגייר, יתרו חתנו קיבל פניו, -ומשה רבינו ,ושני בניו
 והקריב שלמים. ישראל, בני של ההצלה ניסי על ה' את ברך

על מנוי שופטים,  למשה עצתו של יתרו :"ואתה תחזה" .ב
 (יח). דין לגייר את בני משפחתושב למ ולאחר מכן

בני ישראל הגיעו בלב אחד למדבר סיני, למחרת ה' אמר  .ג
 את חיבתכם ראיתם אתם :התורה לקבלת הקדמה למשה

תשמעו בקולי תהיו  ואם מצרים, עונשי את ולאחר מכן
 לי עם סגולה. בני ישראל אמרו כל אשר אמר ה' נעשה.

ההכנות לקראת למחרת, משה עולה להר וה' מצווה על  .ד
   :כה)-(יט, א הר סיניבמתן תורה לישראל 

         , טהרה וקדושה, איסור עליה להר. שלושת ימי הגבלה א.
קולות מעמד הר סיני: (יום קבלת התורה)  ביום השלישי ב. 

צב בתחתית ההר. יתימהעם וברקים, וקול שופר חזק. 
 .יעלו על ההרשלא  שעם ישראל וה' מזהיר שוב

 עשרת הדברות.קבלת התורה: ג. 
בקשו בנ"י ממשה  ,ה' דברות את בנ"י ששמעו לאחר ד. 

 .יד)-(כ, א (ממורא ה') שהוא יאמר להם את דברי ה'
חזרה על האיסור של עבודה זרה, ואזהרות על קדושת  .ה

 .כג)-(כ, טו וצורתו המזבח

 

עמלק. שמע, נטש  מה שמע יתרו? קריעת ים סוף ומלחמת
 את משפחתו ואת כל סוגי עבודה זרה שעבד, המיר את דתו

ובא לחסות תחת כנפי השכינה. ועל זה נאמר:  לתורת ה'
"האוזן שומעת דברי תורה וכל הגוף מקבל חיים שנאמר: 

בשמיעת דברי תורה תחיה כל הנפש , 'שמעו ותחי נפשכם'
 .]שמות רבה כז, ט[ כולה"
חד במקום יאחד שהיה מתיבחסיד  )תנחומא(במדרש  מסופר

. והיה מהפך בה וחוזר חגיגהמד בו במסכת ואחד והיה ל
עליה כמה פעמים, עד שלמד אותה היטב והיתה שגורה 

כיון שנפטר . בפיו, ולא היה יודע מסכת אחרת מן התלמוד
מפטירתו.  יודע אדם שום היה ולא לבדו, בביתו היה העולם, מן

ימה קולה בבכי באה דמות אשה אחת ועמדה לפניו, והר
ומספד, והרבתה להתאנח ולצעוק, עד אשר נתקבצו ההמון 

פנתה אליהם אותה אשה ואמרה . לביתו של אותו חסיד
להם: ספדו לחסיד הזה וקברוהו וכבדו את ארונו, ותזכו 
לחיי העולם הבא, שזה כבדני כל ימיו, ולא הייתי עזובה ולא 

עליו  שכוחה. מיד נתקבצו כל הנשים וישבו עמה, ועשו
מספד גדול ועצום, והאנשים התעסקו בתכריכיו וכל צרכי 
קבורתו, וקברו אותו בכבוד גדול. ואותה אשה בוכה 

שמי! כיון  חגיגהאמרו לה: מה שמך? אמרה להם: . וצועקת
שנקבר אותו חסיד, נעלמה אותה האשה מן העין. מיד ידעו 
שמסכת חגיגה היתה, שנראית להם בצורת אשה, ובאה 

ירתו להספיד אותו ולבכותו ולקברו בכבוד, על בשעת פט
הלא דברים קל וחומר: ומה חסיד . שהיה ׁשונה אותה תמיד

זה שלא למד אלא מסכת אחת בלבד, זכה לכך, הלומד תורה 
הרבה ומלמדה לאחרים, ומעמיד תלמידים הרבה, על אחת 

 ]גמנורת המאור אות רי[                                     כמה וכמה.
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כיבוד אב ואם היא מצות עשה, ומצוה זו היא יסוד של כל 
אם תכבד יאריכון ימיך, ואם לאו כותב:  ורש"ייהתורה כולה, 

  .וצריך ליזהר מאוד בכבוד אביו ואימו ובמוראם. יקצרון
הקב"ה אביו שלשה שותפים באדם,  (קידושין לא:)ז"ל אמרו ח

אומר הקב"ה מעלה  ,ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו
 - אני כאילו דרתי בניהם וכבדוני. מלבד הכבוד שיעשה להם

מכניס ומוציא, צריך לירא  ,מלביש ומנעיל ,משקהו ,מאכילו
"איש אמו ואביו תיראו" שמצווה לא לישב  :מהם שנאמר

 .במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור דבריו
אי זהו כבוד, : ", ראה גם מצוה רי"ב)מצוה ל"ג(' חינוך'כותב ה

  .קידושין לא:)( מכניס ומוציא ,מלביש ומכסה ,מאכיל ומשקה
ל חסד למי ומצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמ יָׁשְרֵׁשמ

שזו  - שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה
תן קים ואנשים. ושיודה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלימ

בת היותו בעולם, ועל כן יכי האב והאם הם ס ,אל לבו
באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי 

תו, והם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנ
ל -יעלה ממנה להכיר טובת הא ,דה בנפשויוכשיקבע זאת המ
 בת כל אבותיו עד אדם הראשוןיבתו וסיברוך הוא שהוא ס

פק ָצְרּכֹו כל ימיו והעמידו על ייאו לאויר העולם וסושהוצ
ַמְתֻּכְנּתֹו ושלמות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, 

ל, יהיה כסוס כפרד אין הבין, -שאלולי הנפש שחננו הא
 . יתברך ה' בעבודת זהרילה ראוי וכמה כמה במחשבתו ויעריך
משל יב לעשותו אם יהמצוה, כגון כבוד זה מנכסי מי ח דיני

אם יש לו  - משל אב ).לב קידושין(אב או משל עצמו, והלכה 
(עי' ואם לאו יחזר הבן אפילו על הפתחים  ,נכסים לאב

ויאכיל אביו, וכבוד אב ואם אי זה קודם  ירושלמי קידושין א ז)
ועד היכן כבוד אב, ואם מחל על כבודו אם יהיה מחול. ואם 

עהו, ואם יצוהו יראנו עובר על דברי תורה באיזה לשון ימנ
ב יר על דברי תורה שלא יאמינהו בזה, וכי חיואביו לעב
 .יו ובמותוילכבדו בח

שנעשה  ,דונשו גדול מאוטל עשה ועיוהעובר עליה, ב
  .כמתנכר לאביו שבשמים

מ, "את יתר הפרטים ראה בשולחן ערוך יורה דעה סי' ר
 א."רמ

סופר על המקובל רבי ישראל מ )שנח 'ג( מעיין השבועבספר 
"הבבא סאלי" זיע"א, שפעם באו אליו אם ובנה,  - חציראואב

כל הופעתו אומרת מרדנות נעורים, נראה שהובא  -הבן 
ת מרורים היא. ְׂשֵבעַ ניכר עליה כי  -לכאן למורת רוחו. והאם 

אל הרב, הגישה האם פתק, ובו היא כשהגיע תורם להיכנס 
 יברכומבקשת: בני אינו סר למשמעתי, מתחצף ומתמרד. 

 .ברכה שיתחזק במצות כיבוד הוריםבהרב 
קרא הרב את הפתק, והשתררה דממה. הבן כמו מחכה 
להיחלץ במהירות האפשרית מן המעמד המביך. יאמר הרב 

 ...את תוכחתו וישחרר אותו החוצה
נה בתוכחה. רק אנחה כאובה פורצת אך לא, הרב אינו פו

לוחש הרב, "אילו  ...מגרונו, ופניו מביעות עצב רב. "אח"
זולגות מעיניו של הצדיק,  החלו דמעות ...היתה לי אמא"

ם הייתי נושא יעל כפי -והוא ממשיך: "אילו היתה לי אם 
 "!...אותה, ורוקד מרוב שמחה

ו הקשוח בכיו הטהור של הצדיק הרעיד את הלבבות. גם ליב
התרכך ונמס. הרהורי תשובה  -והעיקש של הנער הפוחז 

וחרטה ניכרו על פניו. ואז פנה אליו הצדיק בחיבה ואמר לו: 
לידו,  ישב הנער". "בוא נא בני, שב לימיני, ואספר לך סיפור

בהיותנו צעירים, היה אבינו רבי מסעוד : והצדיק סיפר
 קשים. זצ"ל, חולה מאוד, וסבל ממכאובים חצירא ואב

התאמצנו כמיטב יכולתנו , רבי דוד, ה' יקום דמו, ואני -אחי 
ולספק לו את צרכיו.  בו לסעוד את אבינו החולה, לטפל

מתוך כאביו, היה אבינו גונח גניחות של כאב, והדבר ציער 
אותנו מאוד. באחת הפעמים, כאשר רבו האנחות והגניחות, 

נה "?!... על כךשאלו אחי רבי דוד: "אבא, למה אתה גונח כ
אבינו ואמר: "עד לרגע זה היה לי יהלום זוהר ונוצץ, ועכשיו 

! כוונתו היתה כמובן לאחי הצדיק "הועם זוהרו של היהלום
  והיקר, שעתה נכשל באמירה שאיננה הולמת את מעלתו

 .)לאבינו כי היתה משמעות של ביקורת בשאלתו(
כאשר שמע אחי מילים אלו מפיו של אבינו, נחרד ונבהל. 

שנה שלימה  הוא החליט לגזור על עצמו גלות, ובמשך
הסתגר באחד מבתי הכנסת שבעיר, ישב ולמד שם בבדידות, 

 חלילה.  ,כאילו היה מוחרם
כעבור שנה, שם פעמיו אל מושל העיר, שהיה אוהב ומעריץ 

למבוקשו.  ומאוד את אבינו. הלה קיבלו במאור פנים, ושאל
סיפר אחי למושל העיר את אשר קרה, וביקש ממנו כי יואיל 

קשת סליחה בשמו, ולברר אם הוא סולח לפנות אל אביו בב
 !לו על אותה אמירה פסולה שיצאה מפיו לפני שנה

המושל הנדהם נענה לבקשתו, והלך לַרצות את האב. ענה 
אבינו ואמר: "אכן, ידעתי כי יהלום זוהר הוא, ולא הועם 

כששמע אחי את ". זוהרו. לך אמור לו שאין בליבי עליו
כרע על  ,כשהגיע לפתח הביתד אל ביתנו. יהדברים, מיהר מי

ברכיו, וכך התקדם בכריעה עד למקום מושבו של האב. שם 
התחנן בבכיה: "אבי, אנא סלח לי. כטוב בעיניך עשה בי, 

 "!מוכן אני למסור נפשי על מזבח רצונך
כך סיים ה"בבא סאלי" זיע"א את סיפורו, וכל הנוכחים 
השתוממו לשמע הסיפור המרעיש ששמעו זה עתה מ"כלי 
ראשון". עתה פנה הרב אל הנער, הניח ידיו על ראשו ואמר 
בחום אבהי: "אם תבטיח להיטיב את דרכך ולהקפיד בכבוד 
אמך, אברכך בכל הטובות והברכות! עליך להיות מאושר על 
כך שזכית, שיש באפשרותך לקיים מצוה כה יקרה, קיימנה 

 "!אפוא בשלמות ובשמחה
 .ןומחדרו של הרב יצא נער אחר לחלוטי

 

כי פעם בא אדם לפני הגאון רבי חיים הלוי  מסופר
המתגורר , סולובייצ'יק מבריסק, ושאלה בפיו: אביו

ממנו לבוא  מבקשבביאליסטוק, שיגר לו מכתב ובו הוא 
אליו לבקרו, אולם הוא לא שלח לו את הכסף הדרוש 

 להוצאות הנסיעה מבריסק לביאליסטוק. 
קיום בקשת האב פטור מהאם הוא  ,אותו אדם ביקש לדעת

שהרי נסיעה מבריסק לביאליסטוק עולה כסף והכלל 
שחיוב כיבוד אב ואם זה רק אם אין עלויות  ,ההלכתי הוא

ההורים צריכים לשלם  - כספיות ואם יש עלויות כספיות
שמכיוון שנסיעה מבריסק  ,ולכן סבר אותו אדם

ממילא אינו  ,לביאליסטוק עולה כסף והאב לא שלח לו כסף
 ת בקשתו לבוא אליו לביאליסטוק.חייב למלא א
אין אתה מחוייב להוציא את הוצאות  אכן כן, ענה לו הגר"ח
. אבל זה לא פוטר אותך מהצורך למלא את הנסיעה מכיסך

 בקשת אביך כי אתה יכול ללכת ברגל...
, כמה חשוב לכבד את אביו ואימו, וכמה יש להיזהר ללמדנו

שמצות כיבוד אב בקיום מצוה זו, לא לחינם אמרו רבותינו 
(ושילוח הקן הוא מצוה קלה שבקלות ם היא קשה שבקשות ָואֵ 

 .אריכות ימים) -(לשניהן יש את אותו שכר 
על ידינו בקיום מצוה ויהי רצון שלא נכשל ולא תצא תקלה 

 ישמע החכם ויוסיף לקח. גדולה וחשובה זו.

סיפור מרגש...



 

 

כשאדם מתקדש, הוא כבר לא יכול לחשוב רק על עצמו. 
כפת לו מהשני. הוא יזהר שלא לעשות דבר יהודי מתקדש, אכש

שעלול לפגוע בשני. הוא יעשה הכל כדי לשמח את השני. הוא 
ואת  יראה את היופי של השני, את הנקודה המיוחדת שלו

ל באחד הסיפור מתחי כמו בסיפור הבא: ,שבו האור הפנימי
עמוק מתוך  ,הפתקים שנפל לידיה של אשתי "בדרך מקרה"

האבנים של הכותל. שם היה כתוב על אישה עצובה מחולון 
מה  ב"השנולדה לה בת כבדת שמיעה, והיא שואלת את הק

היא תעשה איתה. אשתי קראה באוזניי את הפתק, ואני 
שאלתי אותה מה פירוש כבדת שמיעה, האם כבדת שמיעה 

חירשת. אשתי אמרה שלא ממש, כבדת שמיעה היא אינה כמו 
חצי חירשת. שאלתי: "מה פירוש 'מה תעשה איתה'? שתדבר 
אליה חזק יותר, ואז היא תשמע". אשתי אמרה לי: "הבעיה 
שלה היא לא איך הילדה תשמע, אלא שכנראה קשה לה עם 

אולי נטלפן ונזמין ". הבשורה הזו, ואנחנו יכולים לעזור לה
אשתי התקשרה ואכן,  לנו"? שאלה אשתי.אותם לבית ש

לאישה מהכותל והזמינה אותה לארוחת צהריים אצלנו. מובן 
שלאשתי היו כל מיני רעיונות איך להציג את עצמה ואיך 
להסביר מנין היא יודעת על הבעיה. רק אגלה כאן ברמז, שהיא 
הציגה את עצמה כאילו מישהו פנה אליה, דבר שאינו נכון 

אחת מהאבנים של הכותל לא פנתה אליה  ל. אףמכול וכ
הגיעה אישה צעירה עם ילדה בת חמש, שהיו  ,מעולם. ובאמת

לה כל מיני מכשירים גדולים על האוזניים. מיד לחשתי לאשתי 
שאולי היא כבדת שמיעה מפני שכבד לה על האוזניים. אשתי 

א , אל תשכח שהאמא לא חירשת. היָׁשהה, ׁשָ אמרה לי: "
 עלולה לשמוע את הבדיחות הלא מוצלחות שלך".

בבית היתה אחת מהבנות שלי, שאמנם יש לה בעצמה שמונה 
ילדים, אבל יש יום בשבוע שבו היא באה לעזור. היא מסייעת 
לאשתי להכין ולהגיש ארוחת צהריים דשנה. אחרי שכולם 
גמרו לאכול, הגיע התור שלי לספר לה את הסיפור שלשמו 

וכעת אני מספר לקוראים שלך את  מחולון. הזמנו אותה
 הסיפור. עד עכשיו זו הייתה רק ההקדמה.

שנה. מיד  40הסיפור הוא על אחת הילדות שלי, שנולדה לפני 
כשנולדה, ראינו שמשהו אצלה לא בסדר. אחרי כמה שבועות 
הלכנו לרופא. הוא בדק אותה ואמר שהיא לא שומעת. אני 

שהיא חירשת". ואשתי ענתה:  אמרתי לו: "אתה מתכוון לומר
"מה, אתה חירש? זה בדיוק מה שהוא אמר. שהיא חירשת". 
אמרנו לרופא "תודה רבה" ופנינו לצאת. הוא הסתכל בנו 
במבט משונה ושאל: "אתה רוצים לשבת כאן ולהירגע"? עניתי: 
"לא, אנחנו נירגע בבית, ועכשיו אנחנו ממהרים לקנות שמיכה 

חירשת, גם יהיה לה קר בלילה"?  אלתינוקת. לא מספיק שהי
אם אני מבין את משמעות העובדה שהיא  ,הרופא שאל אותי

חירשת. אמרתי: "ודאי שאני מבין את המשמעות. זה אומר 
שהיא לא תשמע לעולם שום דבר, אבל לא נורא, בעזרת ה' 
היא תתגבר על זה". יצאנו החוצה, ואשתי שאלה: "מה עושים 

י לה שאינני יודע. זו הפעם כשילדה היא חירשת"? אמרת
ל אנחנו צריכים הראשונה שנולדה לי ילדה חירשת, וקודם כ

 שלא נולדה עיוורת או משהו כזה. ,'להודות לה
היו לנו אז (קנינו שמיכה וחזרנו הביתה. הסברנו לילד הגדול 

וזה אומר  שהודיעו לנו שהילדה חירשת ,)רק ארבעה ילדים
א ממילא לא שומעת, וחוץ שבוטל האיסור לא להרעיש, כי הי

הילדה הזו פרחה מאוד, כי אנחנו  ל נמשך כרגיל.מזה הכ
התחכמנו. מה עשינו? במקום להגיד לה דברים בקולות שהיא 
לא שומעת, עשינו לה סימנים עם הידיים והראינו לה דברים, 

היא קיבלה התייחסות רבה יותר מכל  ,כך שבסיכומו של דבר
יותר מכל הילדים ב"מאה  הילדים בבית. במחשבה שניה,

מיוחד, ואנחנו  ם חןענהדרת שערים". היא היתה ילדה 
התגאינו בה מאוד. הלבשנו אותה במחלצות, הסתובבנו איתה 

 בשכונה והראינו כמה היא חכמה אף על פי שהיא חירשת.
, רשמנו אותה לגן. אני זוכר 4או  3כשהיא גדלה והייתה בת 

לאיזה גן היא שקנינו לה בגדים בגאולה, והמוכרת שאלה 
הולכת. הילדה לא ענתה, רק סימנה שהיא חירשת. המוכרת 
שאלה את אשתי: "מה, היא הולכת לגן של חירשים"? אשתי 
ענתה: "מה פתאום גן של חירשים? היא הולכת לגן של 

. המוכרת שאלה: "והיא )שהיתה גננת של כל הילדים(פרומה" 
רשת"? לפי הסכימה לקבל אותה? אולי היא לא יודעת שהיא חי

ידעה אשתי שהמוכרת לא מ"מאה שערים", כי הגננת  ,השאלה
פרומה יודעת כל דבר שזז כאן בשכונה. גם אילו היתה חסרה 
לבת שלנו ציפורן ברגל, פרומה כבר היתה יודעת, אז שלא תדע 
שהיא חירשת?! חוץ מזה, אין מציאות כזו שפרומה לא תקבל 

געת או משותקת? מישהי לגן. אז מה אם היא חירשת או משו
אחרי ... קבל?תזה גן של "מאה שערים", לא? מישהו פה לא מ

שסיימה את הגן, היא הלכה לבית הספר והיתה תלמידה רגילה 
ואפילו חרוצה. היא היתה מביאה את כל החברות, וכשם שהיא 

 היתה שקטה, כך הן היו צרחניות. 
מתי הבת שלי גדלה, למדה בסמינר והגיעה לגיל שידוכים. הר

טלפן לשדכן ואמרתי לו במילים האלה: "תשמע, אולי יש לך 
בחור בשביל הבת שלי"? הוא שאל: "מה אתה מחפש? גבוה, 
נמוך, למדן או עובד"? אמרתי לו: "מישהו השמיע כאן תנאים? 
אמרתי לך בחור, אז תביא לי בחור, ואני לא מציב תנאים, 

בחור ? היא צריכה 'שומע'מפני שהבת שלי חירשת. אתה 
שמסכים לקחת חירשת. לא יותר מזה. הוא אמר לי שמוצא חן 
בעיניו שאני לא חושב את עצמי למשהו ולא מציב תנאים, 
ואני אמרתי לו שאני דווקא כן חושב את עצמי למשהו, ובכל 

 זאת אני לא מציב תנאים.
מהר מאד הוא הציע שידוך. בחור טוב שלומד, רק ממשפחה 

שלבת שלי היה לה שם של ילדה  לא מוצלחת במיוחד, ומשום
חברותית ומצוינת, זה עוד נחשב שאנחנו נפלנו בפח  ,טובה

והוא זכה, אבל מה אכפת לי שיחשבו. בעיניי הוא מצא חן 
ברגע הראשון, מה עוד שאני יודע טוב מאוד מה המניות של 

הם התחתנו בחתונה מפוארת, ובחופה היו שראו  חירשת.
. הילדה הזאת, שישבה בשקט, ..ןאצלי כמה דמעות. ייתכ

מים שקטים  עשתה אצלי רעש גדול בלב. כמו שאומרים:
נכנסים לכל מקום, או משהו כזה. בשבע ברכות, כשעלו כל 
מיני רבנים לדבר על החתן והכלה, החליטו לדבר על ההורים 
שלה, שהם כמדומני אני ואשתי. כולם סיפרו איך גידלנו אותה 

בימים  בעיה ואיך התגאינו בה והכול. רגיל בלי לשים לב לשום
הראשונים שתקתי, עד שלבסוף ביקשתי להגיב. כידוע, אינני 
נוהג לדבר הרבה. כלומר כן נוהג, אבל בפרטיות ולא בציבור, 

די. נעמדתי ואמרתי להם: "אתם מיאבל עכשיו זה היה יותר 
משבחים אותי על שגידלתי רגיל את הבת החכמה ביותר, 

והטובה ביותר שיש לי. מה רציתם,  הנאההחלקה ביותר, 
שאתבייש בה? אני אומר לכם: הלוואי עליכם ילדה כזו! את מי 
זה מעניין שהיא חירשת"? ראיתי שכולם הוזילו דמעות לשמע 
המילים האלה והפסקתי לפני שייהפך לאבל מחולנו. מאז לא 
השמיע איש 'שבחים' כאלה כביכול אנחנו משהו מיוחד, אלא 

אחרי החתונה הם החלו  חו את הכלה המיוחדת.כולם שיב
לבנות את משפחתם הצעירה. נולדו להם ילדים בזה אחר זה, 

 כולם בריאים ושלמים בלי שום בעיות בשמיעה.
את כל הסיפור הזה אני מספר בהתלהבות ורואה איך האישה 
לידי בוכה הרבה וצוחקת הרבה עוד יותר, ואני מסיים: "לא 

הבעיה הקטנה של הבת שלך, אלא  על כדאי שתחשבי כל הזמן
על זה שהיא בריאה ושלמה, ויש לה עיניים ופנים וידיים 

 ורגליים ואוזניים שיכולים לשים עליהן מכשירים כבדים".
היא שמחה ואחר כך קמה, אמרה תודה מכל הלב על האירוח 
ועל שעודדנו אותה. אחר כך הודתה לי על הסיפור, ולאשתי 

וההגשה. היא החמיאה לנו על שהילדות ולבת שלי על הבישול 
שלנו מסורות כל כך ושיש לנו מהן כל כך הרבה נחת, שהן 
באות לסייע לנו. אחר כך פנתה אל הדלת ופתאום הסתובבה 
ואמרה: "אולי אפשר לערוך לי היכרות עם הבת ה...זאת... 
החירשת? אוכל לראות אותה במו עיניי"? בוודאי", אמרה 

זמנתי אותך ביום שלישי, שזה היום של אישתי, "בשביל מה ה
יוכי שלנו? תכירי, זו שעזרה לי לבשל ולהגיש את כל הדברים 

, אם לשמונה ילדים מוצלחים. היא 40היא הבת שלנו, בת 
 החירשת שביקשת לפגוש".

זהו הסיפור, רבי חיים ולדר, ותמסור אותו לכל מי שיש לו ילד 
 שלא שומע או לא רואה או דברים כאלה.

לאט תכירו את כל -שלאט ,תי אומרת למסור לך ולקוראיםאש
 ..המשפחה שלנו, אבל עוד חזון למועד. שלום וכל טוב.

 ]5 חיים ולדר, אנשים מספרים על עצמם[                    

 רטיט...סיפור מ -  א שומע? עבור!ל



 

 

 כשלומדים לא מפסידים
: שמעתי מפי זצ"ל רבנו עובדיה יוסףהראש"ל מרן  סיפר 

מעשה שהיה בזמנו  ,מורנו הרה"ג רבי עזרא עטייה זצ"ל
 בעיר ארם צובה (חלב), באיש ירא ה' ששמו רבי אהרן. 

רבי אהרן היה מומחה גדול באבנים טובות ומרגליות, ובכל 
יום היה קובע עתים לתורה לאחר התפילה, והיה לו סדר 
לימוד "חוק לישראל" ומשניות והלכות, וכשהיה מסיים, 

ת שחרית, היתה כבר השעה מאוחרת, והיה סועד את לבו בפ
 .והיה הולך לחנותו

אשתו היתה מעירה לו, על שהוא הולך למשרד בשעה 
מאוחרת כל כך, וכיצד יתפרנס כראוי בצורה כזו. אך הוא 
היה משיב לה, כי הוא בוטח בה' יתברך שבזכות התורה 
. שלומד, יפרנסהו בכבוד ובנחת, וכך המשיך במנהגו הטוב

, ומצא שם ערבי והנה באחד הימים, נגש לפתוח את משרדו
אחד יושב ליד חנותו. שאל אותו מה רצונו, והערבי השיב, 

מה במשרד. נכנסו שניהם למשרד, -שרצונו להראות לו דבר
ולאחר שסגרו את הדלת, הוציא הערבי את מגבעתו 
(תרבוש) מעל ראשו, והוציא מתוכה מרגלית יקרה, ושאל 

מר: הסתכל עליה רבי אהרן וא. שוויה את ר' אהרן מה
מרגלית זו יקרה מאוד, ושוויה למעלה ממאה אלף דולר! אני 

, ואם יחפצו לקנותה אומר לך. אמר לו יהלומןאצל  בדוקא
 .הערבי: אני מתאכסן במלון פלוני, ואמתין לך שם לתשובה

לאחר שרבי אהרן סיים את לימודו, עבר  ,למחרת בבוקר
בדרכו ליד אותו בית המלון שהתאכסן הערבי, וראה שם 
התקהלות המונית בפתח המלון. שאל את הקהל לפשר 
הדבר, ואמרו לו שערבי אחד התאכסן כאן שבוע, ולא שילם 
כלום. והנה אמש בלילה קיבל שבץ לב ומת, וכעת מוכרים 
. את בגדיו, כדי לפרוע את החוב שחייב לבעל בית המלון

עמד שם רבי אהרן, וכשראה שעומדים למכור את כובעו של 
בעדו סכום מסויים וזכה בו. לקח את הכובע הערבי, נתן 

לחנותו, וחיפש בתוכו, ומצא את המרגלית מוחבאת בפנים, 
שמלימוד . למדים מכך נטלה ומכרה והתעשר עושר גדול

זוכה גם בעולם הזה  תורה, תורה לא מפסידים, וכל הלומד
 ]אבות ענף עץ[                                              וגם בעולם הבא. 

 

 
 

 חבל על כל רגע
ז': כשהיה ביזצ"ל ראש ישיבת פונ יוסף כהנמן הרבסיפר 

לומד חברותא עם רבי אלחנן וסרמן הי"ד בראדין, היו 
צריכים לעיין בעת לימודם בספר מסוים, שלא היה תחת 

הזכיר את אותו הספר  'חפץ חיים'ידם. מכיון שרבינו ה
לו את הספר, בספרו "משנה ברורה", חשבו שבודאי יש 

 .ונכנסו לביתו כדי לבקש את הספר
אמר להם החפץ חיים, שהספר אינו נמצא ברשותו, אלא 
בעת שכתב את המשנה ברורה, לקח בהשאלה את הספרים 

 .שהיה זקוק להם, ואחר כך החזירם
כאשר ראה הרב את מבוכתם של תלמידיו, הוסיף ואמר: 

הספרים  איני מצטער על הספרים שאין לי, מצטער אני על
שיש לי! כי במקום שיהיו הספרים בראשי, השתדלתי שיהיו 

 .בארון שבביתי
והסביר דבריו: כדי לקנות ספרים צריך לשלם כסף, וכדי 
להשיג את הכסף, צריך להקדיש זמן לעבודה, את אותו הזמן 
היה אפשר לנצל ללימוד תורה, אם כן בגלל הספרים בארון 

 להצטער! נחסר מהתורה בראש, ועל זה צריך 
 ! למדנו מכאן את מבטו של החפץ חיים על ערכו של רגע

זצ"ל, ששמע מפי החפץ  ר' אריה לויןואמר הרב הצדיק 
"איזהו שוטה,  - יןיבענ (חגיגה ד.)חיים, על מאמר חכמינו ז"ל 

זה המאבד כל מה שנותנים לו", שאמר בזו הלשון: "אין דבר 
ו בכל מחיר יקר בעולם יותר מהזמן, אשר אי אפשר לקנות

מילים, אשר כל מילה  200אפשר לומר  דקהשבעולם, ובכל 
 ומאבדים הזמן בהיסח הדעת"!!!  ,מצוה בפני עצמההיא 

 ]מאיר עיני ישראל[

 עד היכן...נעשה ונשמע  
[הרב ו הנצי"ב זצ"ל על סב הגאון רבי חיים מבריסק סיפר

 : דעתו היתה שאפשר לברך על]זצ"ל נפתלי צבי יהודה ברלין
אתרוג שבא מארץ ישראל שנה לאחר השמיטה, אך לרבי 
חיים היה פקפוק בדבר, ולכן חיפש ומצא אתרוג אחר ולא 

ל שנה. לאחר התפילה הנצי"ב לברך על האתרוג כבכ לאבא 
ביום הראשון של סוכות, הגיע רבי חיים להנצי"ב כדי לומר 
לו חג שמח. אמר לו הנצי"ב: אני יודע למה לא באת לברך 

רוג שלי, מפני שאתה חושש לסמוך על הפסק שלי על האת
לך שאין בזה וכיח אשמותר להשתמש באתרוג זה, אבל אני 

 .שום חשש, ורבי חיים יצא מלפניו
והנה בשעה שלוש לפנות בוקר, דופק השמש בביתו של רבי 

קורא לו. נבהל רבי חיים וחשש שמא  וחיים ומודיע לו כי סב
את כל ילדיו, וכולם מיהר  קרה משהו לסבו הזקן. הוא העיר

"ב. כאשר התקרבו לבית, ראו שהסוכה ילביתו של הנצ
לחן נמצאת ערימה של ספרים עד לגובה ומוארת ועל הש

 .הסכך, והנצי"ב רכון על הספרים
כשראה רבי חיים שהכל בסדר עם סבו, שלח את ילדיו 
לביתם, ואילו הוא נכנס לסוכה, ומיד אמר לו הנצי"ב: 

שאתה אינך  ,להוכיח לך מכל הספרים הללוקראתי לך כדי 
צודק. התנצל רבי חיים ואמר: יסלח לי סבא, אני רוצה 

 .קודם לברך ברכות התורה, ואחרי זה נוכל לדבר בלימוד
נדהם הנצי"ב ואמר: מה? לזה זכיתי לעת זקנתי, שנכדי עוד 

הוא ספק את  !לא בירך ברכת התורה בשעה שלוש בבוקר?
בבוקר  3גדולות: אוי ואבוי, בשעה ת נחואכפיו והוציא מפיו 

עוד לא ברכו ברכת התורה, כי עדיין היו ישנים... וסיפר רבי 
חיים, שאנחותיו של הנצי"ב תקפו יותר ויותר, עד שלא 

 ...יכולתי לדבר אתו כלום, וחזרתי לאחורי
 

 
          

 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         

 ה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמח :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 ע: ל לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 הרחל בת חנ -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  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 
 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 : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 יזל בת מינהשושנה רי

 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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 ׁ̆ י ƒּוַמֲחר ˜ ≈̇ ו… ׁ̆ ם  מ≈  ּ„ו…
ַנ˙ ו'  ¿ ׁ̆ יָון  ƒל ב'˙מ"ח. ס ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַלל י ים ּכ¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יםַ‰ ƒ„ מ¿ , עו…

 „ ָר‡ ‰ו… ַמֲעַמ„ ּנו… ים ל¿ ƒים ּומּוָכנ ƒנ ֻזּמָ ָר‰ -מ¿ ו… ּ̇ ַל˙ ַ‰ ּבָ ַ̃. 
י‡ ƒ ּׂ̆ י ַ‰ ע≈ ¿‚ ƒם ": ר ƒ„י ƒּפ ˙ ַ‰ּלַ ∆‡ ל̇… ו¿ ו… ּ̃ ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ‡…ָכל ָ‰ָעם ר ו¿

ַע  ֻנעּו ַוּיַ ‡ ָ‰ָעם ַוּיָ ר¿ ן ַוּיַ ≈ ׁ̆ ˙ ָ‰ָ‰ר ָע ∆‡ …ָפר ו¿ ּׁ̆ ל ַ‰ ˙ ˜ו… ≈‡ „ּו ו¿ מ¿
ָרח̃… ם . "מ≈ ַר˙ יו… ¿̃ ƒל י ∆„…‚ּ ˙ ר ‡∆ ע≈ ַ ׁ̆ ר ּול¿ ≈‡ ַּ̇ ר ל¿ פ≈ ‰ סו… ַ‡ּי≈

י  ƒ ׁ̆ י ƒ ּׁ̆ ‰ַ"‡ ר≈ ‰ ַלּבו… ּו∆ ֻ̃ ם ַ‰ּמ¿ ‰ יו… י ‰ּו‡ ז∆ ƒָר‰, ּכ ו… ּ̇ ָלם, ַל , ָלעו…
ים ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ַל ים ו¿ ƒנ יו… ל¿ ˜  ֈָלע∆ ≈ ׁ̆ חו… ˜ ל¿ ָ ׁ̆ ח¿ נ∆ ּו˜ ו¿ ּׁ̆ יַע ָח ƒ‚ּ ƒ‰

ּו˜ ּׁ̆ ָח ם  ,ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆ חּו  מ¿ ָׂ̆ ıו¿ יָ‡‰ , ָוָ‡ר∆ ƒר י˙ ַ‰ּב¿ ƒל כ¿ ַּ̇ ‰ ‰ּו‡  י ז∆ ƒּכ
 ‰ּ ָ̇ ָו ¿̃ ƒ̇ ל ( "ו¿ ∆ ׁ̆ ָ‰ב  ל¿ ƒנו… ַ‰ּנ ו… ׁ̆ ינוּ ‰‡וח‰"˜ ל¿ ≈̇ ָ ׁ̆ ר¿ ּפַ  .)ּב¿

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ „ּו ּב¿ ָר‰ ָלמ¿ ו… ּ̇ ַל˙ ַ‰ ּבָ ַּ̃ ƒּמּו„, מ ƒן ַ‰ּל פ∆ …‡ ˙ ∆‡ 
˙ וו… ¿̂ ƒּיּום ַ‰ּמ ƒ̃ ך¿  ר∆ ∆„ ‰ ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ל̇…. "ו¿ ו… ּ̃ ל ָרם -" ַ‰ ˜ו… . ּב¿

ם" ƒ„י ƒּפ ַלֲ‰בּו˙ -" ַ‰ּלַ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆ ו¿ ≈‡ ן. "ּב¿ ≈ ׁ̆ יַע  -" ָ‰ָ‰ר ָע ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ל¿
ים ƒר ֻנעוּ ". ַ‡ף ַעל ֲ‡ח≈ ַע  -" ַוּיָ ע≈ נו… ¿̇ ƒ‰ „ .ל¿ עו… „ ו¿ עו…  .ו¿

ַמ„ ַ‡ך¿  ל¿ ƒנ נּו ו¿ ּב≈ ƒל ˙ ים ‡∆ ƒׂ̆ ‰ָ‡נּו ָנ ּוב ז∆ ׁ̆ ֲעָמ„ ָח ּמַ ƒמ  ˙ ַין ‡∆ נ¿ ƒע
ָר‰  ו… ּ̇ ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּבּור ּב ƒ„ּ‰ַ ˙יַר ƒמ ¿ ׁ̆‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ׁ̆ . ּו ָר ¿„ ƒמ ָ‡ר ּב¿ ו… ּ̇ ַכמ¿ ו¿

ָע˙ו… " ט)רב‰ ˘מו˙ כט ( ¿ ׁ̆ ƒי ּב ƒַוח, ּכ ָ̂ ר ל…‡  ּפו… ƒ̂ ,ַרח ף ל…‡ ּפָ , עו…
ָע‰ ר ל…‡ ּ‚ָ ו… ים ל…‡ ָעפוּ , ׁ̆ ƒַפּנ ׁ̆ , ‡ו… „ו… ָ̃ רּו  ים ל…‡ ָ‡מ¿ ƒָרפ ¿ׂ̆, 

רוּ  ּב¿ ƒ„ּ ‡…ל ˙ ּיו… ƒר ַ‰ּב¿ ּלו…  ו¿ ָלם ּכֻ ָכל ָ‰עו… ם ו¿ מ≈ רƒ ּ„ו… ˜ ּוַמח¿ ≈̇ ו… ׁ̆ ׁ̆ , י
 ‡ ָ̂ י ָי ƒכ ל 'ָ‡נ… ו… ּ̃ יָך'„' ַ‰ ∆̃ ל… ¡‡". 

„ ּבָ כ¿ ƒנ ּוב ו¿ ׁ̆ ּמּו„ ָח ƒל , ıחּו ּמ ַ‰ּנָ ƒַע˙ ַ‰ּל ¿ ׁ̆ ƒן ל י˜  -ּו„ ‰≈ ƒס פ¿ ַ‰ּמַ
ָנ˙ו…  ¿ ׁ̆ ƒּמ ƒים, מ ƒמ ָ̇ י ר¿ ֲחל≈ ˙ו… ּ‚ַ ין ‡ו… ƒיל ƒן. ַמֲ‡כ ≈‰ ַע˙  ו¿ ¿ ׁ̆ ƒל
‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ר…ם , ַ‰ ¿‚ ƒָעלּול ל ¿ ח"ו ‰∆ ּ̇ ַל˙ ַ‰ ּבָ ַ̃ ּכּוב  ƒע ˙ל¿ ּלו… ƒפ. 

ָר‰  ו… ּ̇ ַל˙ ַ‰ ּבָ ַ̃  ˙ ּבָ ַ ׁ̆ כּו˙  ז¿ ƒַמן -ּוב ר ַ‰ּז¿ ר≈ עו… יָ‡‰ מ¿ ƒר ¿̃ ,
ל ּב≈ ַ̃ ּנ¿ ∆ ׁ̆ רּו˙  ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ָל‰  ,ו¿ ָל‰ ַמע¿ ˙ ַמע¿ ‰ ַלֲעלו… ּכ∆ ז¿ ƒָר‰ נ ˙ו… ּב¿

‰„ָ ן , ַוֲעבו… ָרˆו… ים ּול¿ ƒַרֲחמ ˙ ל¿ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ַל˙ ַ‰ ּבָ ַ̃  "ר.‡כיו¿
 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעל יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

 
 מ„ור

 לחידודי
 ‚'בעמו„ 

 ‰מפר˘ים ˜ו˘י˙ י„וע „‰נ‰ ונר‡‰
), ˆו פר˘˙ יˆח˜ בע˜י„˙ עיין( ˙פל‰ ענין על

, ˜ונו לפני ומ˙חנן מ˙פלל ˘‰‡„ם
 ו‰רי, ‡„ם ˘ל רˆונו מ˘לים ‰"ו‰˜ב

 ר˜ ˘ייך ל‡ וז‰, רˆון כ˘ינוי ז‰
 ˘ובו ו‡חרי רˆונו ‰י‰ כך ל‡ ב‡„ם,
 ‰˜ו„ם ˘רˆונו ˘כלו בעין ור‡‰ ניחם

 על ז‰ י˙כן ‰‡יך ‡בל, ‰ו‡ טוב ל‡
 ‰˘לימו˙ ב˙כלי˙ ‰ו‡ ‡˘ר ‰"‰˜ב

. חליל‰ רˆון ˘ינוי ‡ˆלו ˘י‰י‰
ıמ˜ור ˘‰ו‡ ‰"‰˜ב „ב‡מ˙, ו˙יר 
 ר˜, לבריו˙יו ל‰טיב רוˆ‰ ‰טוב

 לז‰ מוכ˘ר כלי ‡ינו ‰מ˜בל ˘‰‡„ם
 עונו˙יו מחמ˙ ‰‰˘פע‰ ‡˙ ל˜בל

 ובמ‰, ˜ונו לבין בינו ˘מב„ילין
, ˘בעירו ל‰חכם ˘ילך ‡ו, ˘מ˙פלל

 ויב˜˘ ˘י˙פלל ‰„ור ‰ˆ„י˜ ‡ˆל ‡ו
 מ‡מין ‰ו‡ בוו„‡י ‡ז, עליו רחמים

 כי חז˜‰ ו˙˜ו˙ו ˘לימ‰ ב‡מונ‰
 ובזכו˙, ל‰ו˘יע ובי„ו יכול כל ‰"‰˜ב

 ל˜בל מוכ˘ר כלי נע˘‰ זו ‰‡מונ‰
 עליון. ממ˜ור ‰‰˘פע‰

, יח˘ב למו˙ר ‡ך בפ‰ ‰˙פל‰ ז‰ ולפי
 ‰"ב‰˜ב ˘מ‡מין במ‰ במח˘ב‰ ‚ם כי

 בזכו˙, יעזר‰ו ובו„‡י ל‰ו˘יע ˘בי„ו
 בל‡ ‚ם לב‡ ˜רוב‰ י˘וע˙ו זו ‡מונ‰
 מיימינים „י˘ „י„וע ‡ך, בפ‰ „יבורו

 ‡˘ר ‰מ˜טרי‚ים ומ˘מ‡ילים
 ולז‰, ל‰ם נו„ע‰ ל‡ ‡„ם מח˘ב˙

 פי‰ם. לסכור בפ‰ ‰„יבור ˆריך
 י„וע כי, י„בר מ˘‰ ‰כ˙וב ˘‡מר וז‰
 ב˘ם נ˜ר‡ ˘ב„ור חכם ˙למי„ „כל

 ˘ב˙( ˜‡מר˙ ˘פיר מ˘‰ „רך על, מ˘‰

 ל„בר ˆריך ‰„ור ‰ˆ„י˜ ל"ור), ‡:"˜
 זר כמו ולכ‡ור‰, „יי˜‡ בפיו ˙פל˙ו
 ‰ל‡, בפ‰ ל„בר ˘ˆריך ז‰ יח˘ב
 ר˜ ז‰ ‡˘ר ‰‡מונ‰ ‰י‡ עי˜ר

" ו‰‡ל˜ים" ‡מר ז‰ על, ‰ו‡ במח˘ב‰
 ‰יינו, מ˘‰ ˘ל ב˜ולו ב˜ול יעננו

, יסכים ‰„ין מ„˙ ˘‚ם יעננו ו‰‡ל˜ים
 מ˘‰ ˘ל ב˜ולו", ב˜ול" ˆריך לז‰
 ‰מח˘בו˙ ‡˘ר, ‰מ˙פלל ‰ˆ„י˜ ‰ו‡
 לי˙ן כ„י, ‰„ין ל‰מ„˙ נו„ע ל‡

 ˘לב˜ולו ל‰יו˙ ˆריך לפי‰ם מחסום
̇  מ˘‰.  ום טוב )י(˜„ו˘

...  ס"דב

וע˙‰ ‰˙פיל‰ ‰י‡ במ˜ום ˜רבן, 
‰נ‰ ‡ם ‰‡„ם מ˙פלל 
ב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול וב˙˘ו˜‰ 
‚„ול‰ ור˘פי ˘ל‰ב˙ י"‰ ˙בער 

נ˙‚בר‰ ב˜רבו כח ‰‡˘  בו
ו˙˘רוף ‡˙ חלבו ו„מו ונ‰פך 
‰‡„ום ללבן, ו‰‰בל ‰יוˆ‡ מפיו 
נר‡‰ בחו˘ ˘‰ו‡ כמו ע˘ן 

. ו‰בל ‰‰ו‡ עול‰ ע„ כס‡ ‰כבו„
ובע˘ן ‰ז‰ ‰ו‡ כל ‰מח˘בו˙ 
ו‰יר‡‰ ו‰‡‰ב‰ ˘ל ‰˙פיל‰, 
ו‰ע˘ן ‰ז‰ ˙על‰ לריח ניחוח 

 לפני ‰'.
 נע˘‰ו‰נ‰ כ˘‡מרו י˘ר‡ל 

‡מרו ב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול  ונ˘מע
וב˙˘ו˜‰ עז‰ ו˙בער בם ר˘פי 
˘ל‰ב˙ י"‰ כנ"ל ומ‚ו„ל 
‰חמימו˙ ˙˘ו˜˙ם נ˙מעט „מם 
ונ˘רף ונ˙‰פך ‰‡„מימו˙ 
˘ל‰ם ללבן ומ‰בל פי‰ם נע˘‰ 
ע˘ן ו‰ע˘ן ‰‰ו‡ ‰י‰ כולו לבן 
מפני ‚ו„ל חמימו˙ ‰‡˘ ‡˘ר 
‰י‰ בוער ב˜רבם ו‰ע˘ן ‰‰ו‡ 

ו‰י‰ על‰ ע„ ‰כס‡ ‰כבו„ 
מעורר ‡˙ערו˙‡ „לעיל‡ ונ‚ל‰ 
עלי‰ם ‰˜ב"‰ ויר„ ב‡˘ לי˙ן 

 ל‰ם ‰˙ור‰.
ו‰ר סיני ע˘ן וז‰ו פירו˘ ‰פסו˜ 

פירו˘ ˘‰ם ‰˙יˆבו  כולו
ועל י„י ˘‡מרו ב˙ח˙י˙ ‰‰ר 
˘ו˜‰ ‚„ול‰ ע„ נע˘‰ ונ˘מע ב˙

˘˙בער ˙˘ו˜˙ם כלפי„ ‡˘, 
‰‰בל פי‰ם על‰ על ‰ר סיני 

מפני ‡˘ר יר„ עליו ‰'  כע˘ן.
ב‡˘ פירו˘ ˜ו„ם ‡˘ר יר„ עליו 

ועל י„י ‡˙ערו˙‡ ‰' ב‡˘ 
„ל˙˙‡ ‰יו מעוררין ‡˙ערו˙‡ 

 (מ‡ור ו˘מ˘) „לעיל‡.

ללללללל

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

יָחה ַּבְּתִפ   ק"בארה ִויְזִניץ ּתֹוָרה ְלַּתְלמּוֵדי ְלַתְׁשַּב"ר ָלהיִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵלב ּוְזִהירּות ַהּׂשִ

ש
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 לע"נ הוקדש המדור

 צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח

מדובשא מתיקא בעמח"ס

 

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב

עילית מודיעין - ויזניץ קרית

 ‰ ָּ̇ רּוך¿ ַ‡ ל…  „'ּבָ ָלם.̃≈ ‡¡ ך¿ ָ‰עו… ל∆  ינּו מ∆
ר  ר ‡ו… ≈̂ , ‰כונ‰ ˘ל‡ נבר‡ יוˆר מל˘ון ˆור‰ -יו…

. ‰‡ור ‰י‰ ˜ים עו„ ˜ו„ם מח„˘, ‡ל‡ ר˜ ˆויר לו ˆור‰
ברי‡˙ ‰עולם, על י„י מˆי‡ו˙ „' י˙ברך ˘‰ו‡ ‡ור ‡ין 

.'סוף, ובברי‡˙ ‰עולם ע˘‰ לו „' 'ˆור‰

ך¿  ∆̆ ‡ ח… ר≈ כיון  .י˘ מ‡ין ברי‡‰ ח„˘‰ ל‚מרי, - ּובו…
, לפני ברי‡˙ ˘ל חו˘ךכז‡˙ ˘ל‡ ‰י˙‰ מˆי‡ו˙ 

 .‰עולם

ל ˙ ַ‰ּכ… ∆‡ ‡ ר≈ ם ּובו… לו… ָׁ̆  ‰ ∆…˘ „' ע˘‰ ˘לום בין  - ע…
כלם יח„ ם וב ורע. ובר‡וטכל ‰כוחו˙, ‡ור וחו˘ך, 

 ברך ˘מולמטר‰ ו˘למו˙ ‡ח˙, ל‰רבו˙ כבו„ו י˙
בעולם.

 ı יר ָלָ‡ר∆ ƒ‡ „' מ‡יר, על י„י ‰˘מ˘, ‡˙ ‰‡רı.  -ַ‰ּמ≈
וז‰ מועיל ל‰, ˘על י„י כך ‰י‡ מˆמיח‰ פירו˙ מ˙ו˜ים 

 ומ˘ובחים.

ים ƒַרֲחמ יָ‰ ּב¿ ים ָעל∆ ƒר ַלּ„ָ ̇ ‰„רים על  - ו¿ ומ‡יר לבריו
‰‡רı ברחמים, ˘‡ור ‰˘מ˘ מזריח ל‡ט ל‡ט, ול‡ 
 בפעם ‡ח˙, כ„י ˘יוכלו ‰בריו˙ לסבול ‡˙ ‡ורו ‰חז˜.

 ‰ י„ ַמֲע˘…≈ ƒמ ָּ̇ ם  ָכל יו… ׁ̆ ּב¿ ַחּ„≈ טּובו… מ¿ ּוב¿
י˙ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ברוב טובו מח„˘ „' בכל יום ור‚ע ‡˙ כל  - ב¿

‰ברי‡‰, על י„י ˘מ˘פיע ל‰ם ‡ור וחיו˙, ו‡ם מסיר „' 
̇ ‰˘‚ח˙ו ר‚ע ‡ח„, ‰ם נ‰פכים מי„ ל‡ין ו‡פס.  מ‰ם ‡

יךָ  כמ‰ ‚„ולים ורבים ‰ם מע˘יך  - „' ָמ‰ ַרּבּו ַמֲע˘…∆
 ין ˘יעור ו‚בול.„', ל‡

 ָ̇ י ƒ…˘ָמ‰ ָע ָחכ¿ ם ּב¿ ּלָ לכל ‡ח„ מ‰ריו˙ ‰˘ונו˙ זו  - ּכֻ
. כ‚ון לזון מזו, ‰כנ˙ ‡˙ ‰‡מˆעיים ‰„רו˘ים ל˜יומו

 ‡˙ עˆמו ול‰‚ן על עˆמו מפני מב˜˘י רע˙ו.

ךָ  ָינ∆ נ¿ ƒ̃  ı ָ‡‰ ָ‰ָ‡ר∆ כל ‰ברו‡ים ‰ממל‡ים ‡˙  - ָמל¿
 ‰‡רı, ˜נויים לך, מכיון ˘‡˙‰ יˆר˙ם.

 

̃ רבי י˘עי' מ„˙˜ˆיר וביı זˆ"ל ינ: ‰ר‰"
ב˙פיל˙ו  מפורסם ‰י‰ בכל ‰‡יזור

ב‰˙ל‰בו˙. ב‡ח„ ‰פעמים ב‡ו לר‡ו˙ו 
ˆים ˜בוˆ˙ פריˆים. ול‡ח„ ‰פרי

˘‰ˆטיין ב˘נ‡˙ י˘ר‡ל, פ˜ע‰ 
 סבלנו˙ו.

‰ ‡, ַנֲענ∆ פו… ָר‡, ‡≈ ָ̃ ָסן ו¿ ע¿ ן ַ‰ּכַ ז≈  :ָ‰רו…

ר" ‡מ… י ל≈ ƒּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆ י  ƒכ ַיי˙ , ָ‡נ… ƒר ם י¿ י ּ‚ַ ƒּכ
נו…  ז¿ ‡ו… ָסמּוך¿ ל¿ ח ּב¿ ָ̇ ו… ּ̇ , ˙ י˜ ‡∆ ƒס פ¿ ַּ̇ ל…‡ 

˙ו…  ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ƒי˜ מ ƒ„ּ ַּ̂ ם! ַ‰ כ∆ ¿̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒז…‡˙, ּב ˙ ַנּסו… י ל¿ ƒ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ ∆‡ ׁ̆  ; י≈

ח ָ̇ ˙ו… ן ּב¿ יו… ּסָ ƒר ַעל ַ‰ּנ ≈ּ̇ ַוו י מ¿ ƒנ ּנ≈ ƒ‰ , ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ב∆ רו… ˜ ּבָ ּפ≈ ַּ̇ ס¿ ∆‡ ו¿
י ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒּב "!- - - 

ר ָ‰ָי‰ ּבו…  ּכָ ƒנ , ƒ‡ ַ̂ י ƒב ינו… ƒ„‰ַ ס „ּוּכָ ן , יּבַ ƒָלל מ ר ּכ¿ ָ ּׁ̆ ‡ֻ ּנּו מ¿ ינ∆ י ‡≈ ƒּכ

‰ּוֲעָל‰ ∆ ׁ̆ ן  יו… רוּ , ‡ּוָלם; ָ‰ַרע¿ ָכך¿ ַ‰ּס≈ „ּו˙ ל¿ ַנּ‚¿ ¿̇ ƒ‰‰ַ י , ב ו¿ ƒפ ל…‡ ָ‰ָי‰ ל¿

„ו…  בו… ˙. ּכ¿ ‡ו… ‡, ‰ּו‡ נ≈ יפו… ≈‡ ,„ ≈ ׁ̆ ָפ‡ו…  ּלּו ּכ¿ ƒ‡ חו… , ּכ¿ ר¿ ‡ו… ר ל¿ ≈ ׁ̆ פ¿ ƒ‡ ו¿
ל ין ּכָ ע≈ ן ל¿ יו… ּסָ ƒּנ‰ַ ˙  .ַלֲער…ך¿ ‡∆

יָניו י˙ ע≈ ƒָזו יַע ּב¿ ƒפ ע מו… ָ ּׁ̆ ֻר ı מ¿ יˆו… ƒנ ∆ ׁ̆ ‰וּ , ּכ¿ ב≈ ˙ רו… ן ‡∆ ז≈ ַלף ָ‰רו… ָ ׁ̆ ,

ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒי˜ ַ‰ּמ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ׁ̆ ָסמּוך¿ ‡∆ ַ‚ּ ƒי„ו… , נ ƒמ ¿̂ ‰ַ ‰ -ּוב¿ נ≈ ¿̃  ˙ ַעט ‡∆ מ¿ ƒּכ

י˜ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ י˙  ƒָמנ נו… ַ‰י¿ ז¿ ‡ו… ‰ּו ל¿ ב≈ ּ„ּורָלַחı ַעל ָ‰‰≈ , רו… ָיָר‰ ּכַ , ַ„˜ ו¿

˙ּוַח  ן ַ‰ּפָ ַע„ ַלַחּלו… ּבַ ƒָלם מ ע¡ נ∆ ל ו¿ „ו… ָ‚ּ ׁ̆ ל ַרַע ˜ו… ַרı ּב¿ ר ּפָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ- - - 

ל…‡ ָזע י˜ ל…‡ ָנע ו¿ ƒ„ּ ַּ̂ יך¿ , ַ‰ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ו¿

ּנּוי ƒ ׁ̆ ּום  ׁ̆ ל…‡  ˙ו… ל¿ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב , ׁ̆ ּלּו ַמּמָ ƒ‡ ּכ¿

ָבר ַרע ּ„ָ  .ל…‡ ‡≈

ים  ƒח כ¿ „ַ‰ּנו… מו… נ≈ בּו ּכ¿ ¿ּ̂ ƒים . נ ƒ ׁ̆ ָע ר¿ ƒנ

ם י‰∆ ינ≈ ‰ ע≈ ≈‡ ר¿ ּמַ ƒים ָ‰יּו מ ƒ„ָע ר¿ ƒנ ַ‡ך¿ . ו¿

ן ַבע ָרˆו… ¿ׂ̆ ן ל…‡  ƒע ֲעַ„י ָ ּׁ̆ ֻר ן ַ‰מ¿ ז≈ . ָ‰רו…
‰וּ  ≈ׂ̆ ַמֲע ּור ל¿ ּׁ̆ ƒ‡ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּוב ל¿ ׁ̆ י ָל ƒל ּב¿ ƒמ ,

יר ƒ‰ מ¿ ƒוּ ָחַזר ּב‰ ≈ׂ̆ י, ּו˙ ַעל ַמֲע ƒנ ≈ ׁ̆ ּ„ּור  ָיָר‰ ּכַ י„ , ו¿ ƒמ ¿̂ ‰ּו‡ ַמ ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ּ̇
י˜ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆  ‰ ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ נו… ַ‰ ז¿ ‡ו… ‰ ל¿ ב∆ ‰ ָ‰רו… נ≈ ¿̃  ˙ ַעם. ‡∆ ם ַ‰ּפַ ר , ּ‚ַ ּכָ ƒל…‡ נ

ָניו  ַע˙ ּפָ ַ‰ּבָ ּנּוי ּב¿ ƒ ׁ̆ ּום  ׁ̆ י˜ָ‰ָי‰  ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ין , ׁ̆ ע≈ ּומּוָכח ָ‰ָי‰ ל¿

 ׁ̆ מ∆ ָ ּׁ̆ ים, ַ‰ ƒר ˙ ֲ‡ח≈ ָלמו… עו… רּוי ‰ּו‡ ּבָ ָ ׁ̆ ן  י ָ‡כ≈ ƒּכ. 

‰ ָחפוּ  ר∆ ן ַ‰ּיו… ז≈ ל ָ‰רו… ∆ ׁ̆ ָניו  ˙ . ּפָ יל ‡∆ ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ ˜ּו ַר‰ ≈ׂ̆ ַמֲע י ּב¿ ƒּכ ‡„ָ ָ‰עּוב¿

י ƒ„ּו‰ י˜ ַ‰ּי¿ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ „ו…  בו… ּבƒ , ּכ¿ ¿‚ ƒ‰ ב ו¿ ר∆ ∆̃ ָליו ּב¿ ≈‡ ‰ ָ̂ ˙ ַ‰ַ‰ֲעָר יר ‡∆

ים ƒנ ז¿ ָריו ָ‰רו… ַ„ֲ‡ָב‰, ֲחב≈ ַער ּול¿ ַ̂ ר ל¿ ˜ו… ‰ לו… מ¿ ָ ׁ̆ ּמ¿ ƒ ַעם , ׁ̆ ן ַ‰ּזַ ורו… ו¿ ƒח ו¿

ָניו ˙ ּפָ יף ‡∆ ƒ̂ ≈‰ ∆ ך¿ , ׁ̆ „ ַעל ּכָ ּמ≈ ƒל. 

ע ַ̇ פ∆ ן, ל¿ ז≈ ב ָ‰רו… ָ י˙, ׁ̆ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ּו ּבַ ב≈ ˙ רו… ˙ו…, ָטַען ‡∆ ָנ‰ ‡ו… פ¿ ƒ‰ , ו¿
י˙ ƒָזז ¿ּ̇ ָ‡חּוז  י˜, ּכ¿ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ‰ּו  ר ֲחז≈ ב∆ ל ע≈ ∆‡.

) ‡ ך¿ ָיבו… ≈ ׁ̆ מ¿  בע"‰)‰∆



  

 

‰ר‰"˜  ˙ ָ‰יּו לו… ל¿ ֻיָח„ו… ˙ מ¿ נּועו… ¿ּ̇
רוּ  י ר' ּבָ ƒעז'יּבּוז זי"ע  ך¿ ָ‰ַרּב ּמ∆ ƒמ

‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב˙ ו… ׂ̆ ָ‰יּו עו… ∆ ׁ̆ ם ַעז ַעל  ,  ∆̆ ר…
י‡ ƒל חּו„ ָ‰ָי‰ ַמפ¿ ƒי „. ּב¿ ַ̂ ן ַ‰ ƒמ „ מ≈  ָ‰עו…

יַר˙  ƒמ‡ֲ ˙ ע≈ , ּב¿ ּלו… ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆
˙ ּבָ ַ ׁ̆ ב  ר∆ ע∆ יָל‰  ּב¿ ƒב ַ‡ַחר ַ‰ּט¿ ׁ̆ ל¿ ∆„…̃

י ח ע≈ ָנם י…„¿ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ו∆ ¿̃ ƒּמ רּו  ן"ּבַ ָ‡מ¿
למ……‰ ¿ ׁ̆ ַמ˙  ¿ ׁ̆ ƒּנ ƒמ ı יˆו… ƒי‡ נ ƒ‰ …ָמ˙ו ¿ ׁ̆ ƒי נ ƒל∆  ָעָליו ּכ ע"‰  ך¿ ַ‰ּמ∆

ָע‰ זּו  ָ ׁ̆ ים'. ּב¿ ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆ ' ˙ ר ‡∆ ּב≈ ƒח ∆ ים ל…‡ ׁ̆ ƒ„י ƒּו ַ‰ֲחס„ ָעמ¿
ר…ב , מ≈ ˙ו… ָּ̂ ƒח מ¿ ƒּב ˙ ט∆ ַל‰∆ ‰ מ¿ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆ ַלֲ‰בּו˙  ¿̇ ƒ‰‰ַ ‰ ו¿ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ 

ַ‡ֲחָריו ׁ̆ ו¿ ָל‰ ‡≈ ָפָניו ָ‡כ¿ יַנ˙ 'ל¿ ƒח ב¿ ƒיו, ּב ָ̇ יב… ƒב ט  ס¿ ַל‰≈ ¿ּ̇
 ׁ̆ י ƒ‡ .'‰ָב‰ָ ‰ ל∆ ָ ׁ̆ רו… ל…‡ ֻ‰ר¿ ַח„¿ ˙ ָ‡ז ּב¿ יו… ¿‰ ƒי  ל ≈„ י ּכ¿ ƒל ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆

לּו ‡ ּב¿ ַבל¿ ּל‡… י¿ ∆ ילוּ ׁ̆ ƒו… ַח"ו ֲ‡פ˙ י  ו… נ≈ ּפ¿ ƒמ ,„ עו… ָח„. ו¿ ַ‚ע ‡∆ ר∆ ל¿
‰ ל∆ עו… ב ו¿ ַל‰≈ ¿̇ ƒָי‰ מ‰ָ ∆ ָר‰, ַע„  ׁ̆ ָט‰√ ‰ ו¿ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ׁ̆ י„ ‡≈ ƒַלּפ ּכ¿

ַלֲ‰בּו˙ ¿̇ ƒ‰‰ַ ר…ב ּמ≈ ∆ ם, ל…‡  ׁ̆ ָ ׁ̆  „ ּום ָ‡ָ„ם ַלֲעמו… ׁ̆ ל  ָ‰ָי‰ ָיכו…
י ƒן ַרּב ּכ≈ ∆ רוּ  ׁ̆ ח¿  ך¿ ּבָ ּמַ ƒי‡ו… מ ƒ̂ ‰ו… ׁ̆ ל¿ ל ַמּמָ יו ָ‰ָי‰ ָיכו… ָ̇ בו… ¿ ׁ̆

ּיּו˙. ƒמ ¿ ׁ̆ טּו˙ ַ‰ּ‚ַ ¿ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י י„≈ ƒי‡ו… ל ƒב‰ָ  ּול¿
ו…  ׁ̆ יט¿ ƒ„י ƒּז ƒמ ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒר ‰ר‰"˜ רּב ≈ּ̃ ƒַעם ּב ל י"ע ‡≈ ז בּפַ ∆̂

רוּ  י ּבָ ƒך¿ ‰ר‰"˜ ַרּב  ∆ ׁ̆ יחּו˙ו…  ƒל ¿ ׁ̆ ƒיּבּוז ּב' ƒעז ּמ∆ ƒָרן ָמ ּבו… ַר ל מ
ין זי"ע, ƒל ּב¿ ּלֻ ƒמ '‰ ז∆ י מ¿  'ַ‰חו… ƒַמע ּכ ָ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ יַסּפ¿ ו¿ ƒפ¿ ר ƒַעלם נ ˙  ָל‡ו…

יַר˙ ƒרוּ  ֲ‡מ י ּבָ ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ָפ ך¿ ׁ̆ ס¿ כ¿ ƒם ּכָ ו¿ ‰ . נ‚ַ ‰ ָ̇ ל¿
ו…  ׁ̆ „ ‡ו… ַנפ¿ ַ̂ י ע ּכ≈ מו… ¿ ׁ̆ ƒל ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒל ַרּב ∆ רׁ̆ י ר' ָ‰ַרּבƒ  מ≈

רוּ  :  ך¿ ּבָ מו… ¿̂ ַע ָ‡ַמר ל¿ ים, ו¿ ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆  ˙ ל≈ '‡∆ ַח ו¿  ך¿ ‡≈ ¿̇ ∆‡ ‡ ּב≈
 ¿ ׁ̆ ƒָרח ל י ֻמכ¿ ƒר ָעַלי ַמ‰, ֲ‡ָבל ֲ‡נ , ַיֲעבו… רו… ַח„¿ ַע ‡∆ מּב¿ יר ו… ƒ ׁ̆  ˙

.' ּלו… ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒ ּׁ̆ ‰ַ 
ָריו, ֲחב≈ ָח„ מ≈ ∆‡ ˙ ∆‡ ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒּמו… ַרּב ƒיָ„יו  ָנַטל ע ƒֲחס ∆ מ≈ ל ׁ̆

רוּ  י ּבָ ƒרו… , ך¿ ַרּב ַח„¿ סּו ל¿ נ¿ כ¿ ƒנ ‡ .ו¿ ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ ם ָ ר≈ ּו מ≈ ׁ̆ ‚ָ ֲ‡חו… ים י ַ‰ּב¿ ƒ„
 ƒ ׁ̆  ˙ ע ‡∆ מו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ≈„ יר, ּכ¿ ƒּ̃ ים ַעל ַ‰ ƒלּוי ¿ּ̇ ָ‰יּו  ∆ ƒ  ריׁ̆ ּׁ̆ ים. ַ‰ ƒיר

רוּ  י ר' ּבָ ƒל ָ‰ַרּב ח≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ‡ּוָלם, ּכ¿ ‰ƒ  ך¿ ו¿ ַמר ּב¿ ַל לו… יר ֲ‰בּו˙̇¿ ƒ ׁ̆  ˙ ∆‡ 
ל ∆ ׁ̆ רו…  ָנ‰ ֲחב≈ ים, ּפָ ƒיר ƒ ּׁ̆ ׁ̆ ו¿  ַ‰ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒי  ר לו… ָ‡ַמ ַרּב ƒַרּב י ̂¿ ל¿ ƒב

י ƒּנ ינ∆ ≈‡" : ׁ̆ יר¿ ƒ‰ ,ן‡ ַלֲעמ…„ ּכָ ר ו¿ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ל ל¿ ן ַרע¿  ָיכו… ּכ≈ ∆ ַני יׁ̆ ּו נָ ו… בכ…
ר…ב ‡ן". ֲ‡ָבל  מ≈ ˙ ּכָ ר∆ ע∆ ּבו… ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ָ‰‡≈ ƒיַרּב ƒ‰ י ƒב ¿̂ ׁ̆ ׁ̆ ּבƒ ר¿  ו… ּ̃¿

ין. ƒּ̇ ַ‰מ¿ ׁ̆ ּול¿ י ƒֲחר‰ַ  ל¿

רּו י ּבָ ƒיַע ַרּב ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ים ך¿ּכ¿ ƒ̃ סּו ל ַ‰ּפ¿ ∆‡
י  ƒכּונ לו… ָעַלי ַ‡ֲ‰ָב‰, ַסּמ¿ ¿‚ ƒ„ "ו¿

י ƒ ׁ̆ ‡ֲ ˙ּבָ ו… י  ׁ̆ ƒים ּכ ƒּפּוח ַּ̇ י ּבַ ƒּונ„ ַרּפ¿
י נ≈ ¿ ׁ̆ י", ָר‡ּו  ƒַל˙ ַ‡ֲ‰ָב‰ ָ‡נ  חו…

ים  ƒ‡ ּבָ ח¿ ˙ ַ‰ּנ∆ ט∆ ∆‰ ׁ̆ לו… ≈‡‰ָ „ ַ̂ י ּכ≈
˙ו…  ‡ו… יו. ּב¿ ָּ̇ ח¿ ˙ו…  ַּ̇ ַלט ‡ו… מ¿ ƒע נ‚ַ ר∆

יָמ‰ ≈‡ ַח„ ו¿ ר…ב ּפַ ר מ≈ ∆„ ַ‰ח∆ י„ מ≈ ƒָחס. 
י  ƒַרּב‰ָ ָמ‰ ל¿ ר¿ נּוָס˙ו… ּ‚ָ ל מ¿ רוּ ˜ו… ב ך¿ ר' ּבָ ב≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒ‰ ין , ל¿ ƒח ב¿ ƒ‰ ו¿

י  ƒַרּב ר. ּב¿ ∆„ ח∆ „ ּבַ מ≈ עו… ∆ ׁ̆  ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב י ̂¿ ƒרוּ ָ‰ַרּב ָ‡‰ לו…  ך¿ ר' ּבָ ר¿ ∆‰
י ƒב ¿̂ י  ƒר ַרּב‡ַ ¿ ׁ̆ ƒז נ‡ָ ˙, ו¿ ֲח˜ו… ו… ׂ̆ ים  ƒנ ר  ּפָ ∆„ ח∆ ׁ̆ ּבַ יר¿ ƒ‰ ‡…ל ‡.ו¿ ָ̂  ָי

רוּ  י ר' ּבָ ƒיַע ָ‰ַרּב ƒ‚ּ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ סוּ  ך¿ ‡ּוָלם, ּכַ י ˜ "ַלּפָ ƒי ו¿ ל¿ ֲ‡נ ƒ„ ָעַלי „ו…
 ," ˙ו… ָ̃ ּו ׁ̆ יל…‡ ּ̇¿ ƒם ַרּב ס¿  ָיַכל ּ‚ַ ƒל ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ר ּב…ל י̂¿ ≈̇ ˙ ‡∆ ו…

ל, ֲ‡ָבל „ו… ָ‚ּ‰ַ ‰ ֲחז∆ ˜ ‰ּו‡  ַ‰ּמַ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ַמר: "י‡ָ י ַמ ו¿ ƒ‰ ,‰ ƒ‰ י ƒנ ּנ¿
י ƒ ׁ̆ ר ַנפ¿ ס≈ ע  מו… מו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ≈„ ַ‡ֲ‰ָב‰ ּכ¿ ר≈ ַל‰' ּב¿ ב¿ ƒ„ּ ¡‡ יםי ƒ̃ ים ל… ƒַחּי 

 ƒ‡ יַני. ו¿ ƒּס ƒם מ ָ̇ יָנ ƒ̇ נ¿ ƒיחם ּכ ƒ ׁ̆ „ ַנפ¿ ר≈ ּפָ ¿̇ ƒּ̇ ‚ּ  "ו  ƒימ ƒי  ּופ ƒנ ּנ¿ ƒ‰
ָלם". ‡ ָ‰עו… ר≈ ן ּבו… ˆו… ˙ ר¿ ∆‡ ˙ ו… ׂ̆  ַלֲע

ָע‰ ָעָליו  ּפ¿ ¿ ׁ̆ ַ‚ע ֻ‰ ˙ו… ר∆ ‡ו… ּמ¿ רּוַח ּב¿ ƒמ ‰ ָ ׁ̆ יֲחָ„ ƒם,ר…מ  ‡ָ ז ָרָ‡‰ ו¿
'‰ ׁ̆ ≈‡ „ ַ̂ י ׁ̆ ּכ≈ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒם לו…  ַרּב ƒַמי ָ ּׁ̆ ן ַ‰ ƒט∆ מ ∆‰ ƒב יו ˙ ס¿ ָ̇ יבו…

י ר'  ƒל ָ‰ַרּב ∆ רוּ ׁ̆ י ר' .ך¿ ּבָ ƒר ָ‡ַמר ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ר ו¿ סּו˜ַ‰  ך¿ וּ ּבָ : ּפָ
" ˙ ו∆ ּמָ ‰ ּכַ י ַעּזָ ƒּפ≈ ּכ ¿ ׁ̆ ƒיָ‰ ר פ∆ ָ ׁ̆ ַ י ‡≈ ַ‡ֲ‰ָב‰ ו‚ו' ר¿ ׁ̆ יָ ׁ̆  ¿̇ ב∆ ∆‰ -ל¿

ב ַ ׁ̆ ל ַמּמָ  ‰", ָח ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒּו‡ מ‰ ∆ ׁ̆  ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ י  ƒּמ¿  ׁ̆ ַרּב ƒמ, י‡ּו˙ו… ƒ̂ 
ּי≈ ‰˘יֲ‡ָבל  ƒר ס ∆ ׁ̆ רו… ַע„ ֲ‡ ז¿ ע∆ י"˙ ָ‰ָי‰ ּב¿ ƒַמ ל ם ָ‰ַרּב ˙ו… ל  ר ‡∆ ּכָ

ים ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆. 

 ∆̆ ˙ו… ר… ר ‡ו… ַ̇ „ נו… ן עו… ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ˙ ל¿ ים ַרּבו… ƒנ ָ ∆  םׁ̆ ׁ̆ ƒיַר˙ ל ֲ‡מ
י ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ּבו…  ƒל ים ּב¿ ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆  , ׁ̆ יר¿ ƒ‰ י ƒב ¿̂ ∆ ׁ̆ ƒּפַ ּנ י̇¿ ם ּב≈ ס≈ ם ר¿ ƒי ַ̇ נ¿

י ≈̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ƒָח„ מ ∆‡ ַעל ּכָ  ל¿ ר. ו¿ ∆  ך¿ ַ‰ּ„ו… ׁ̆ יי ַמר¿ ֲ‡נƒ ָ‡ַמר: "ּכ¿ ≈‡ ׁ̆ י ƒ‚ּ …זו
 ˙„ַ ֲעבו… יָ„‰ ּבַ ƒר ר ‰˘יי¿ ּכַ ז¿ ƒי נ ƒים "˙, ֲ‡נ ƒע‚ָ ר¿ ָ̃ ַ‰ ּבָ ים ּב¿ י¿ ƒָע‰ר ָ ׁ̆ 

י  ƒּ̇ ַמע¿ ָ ּׁ̆ ∆ יָמ ׁ̆ ƒע נ¿ ƒּב ‡ ≈̂ ים יו… ƒיר ƒ ּׁ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆  ˙ ַל וּ  ‰‡∆ ¿̇ ƒ‰ ֲ‰בּו˙ ב¿
רוּ  י ר' ּבָ ƒל ָ‰ַרּב ∆ ׁ̆  ׁ̆ „ו… ָּ̃ יו ַ‰ ƒּפ ƒיבּ  ך¿ מ' ƒעז ּמ∆ ƒז". וּ מ 
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 ˙ ים ‡∆ ƒינ ƒכ ם, מ¿ ּלָ ים ּכֻ ƒר‰ֲ ים נו… ƒע ס¿ ל ‡ּוָלם ַ‰ּנו… ∆‡
יָע‰'  ƒס 'נ¿ ƒם ל ים ַ‰ּיו… ƒ‡ ¿̂ ם יו… ן. ‰≈ ּכו… ר¿ ַ„ּ‰ַ
י  ƒל יּפו… ƒיּבּוז' ֲ‡נ' ƒעז ים מ∆ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ מו… ˜ו… מ¿ ƒל
ר  ֻסּ„ָ ל מ¿ ן, ַ‰ּכ… ˙ ָ‰כ≈ „ו… מ¿ ˙ עו… ָו„ו… ז¿ ƒּמ‰ַ .„ עו… ו¿

י ƒיז ƒר ם ַ‰ּז¿ יָ„‰, ּ‚ַ ƒפ ¿̃ ƒן ּב ָ‚ּ ֻ‡ר¿ ין ּומ¿ ּב≈ ƒמ ˙ חו… ם ּפָ
י  ≈„ ל ּכ¿ ƒַלי „ עו… ם ּב¿ רּו ַ‰ּיו… ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ‰ֲחבּוָר‰ַ
ן  כ≈ ָרַ‡˙ סו… ים. ‰ו… ƒע ס¿ ˙ ‡ּוָלם ַ‰ּנו… יַע ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ ל¿
ם  ָ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒם ל יכ∆ רּוָר‰: ֲעל≈ ‰ ּב¿ ָ̇ ˙ ָ‰י¿ יעו… ƒס ַ‰ּנ¿

 ˙ ָפחו… יָס‰. 3ל¿ ƒם ַ‰ּט ר∆ ˙ ט∆ עו… ָ ׁ̆ 

י ‡∆  ƒל ָּ̇ ר' ַנפ¿ ב ו¿ ≈‡ יעּו ר' ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ חּו ּכ¿ ל ָ‰‡ּוָלם ָנכ¿
ב  ַעּכ≈ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ן ָל‰∆ ַמן ַרב ָנכו… „ ז¿ עו… ∆ ׁ̆ ָלַ„ַע˙ 

ַמן  ל ַ‰ּז¿ ˙ ּכָ ∆‡ ׁ̆ ים י≈ ƒ̃ ¿„ בו… , ל¿ ּטו… ƒ‡ ל ל¿ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי מ ƒנ חו… ט¿ ƒי„ּו˜ ַ‰ּב ƒּוָלם, ַ‰ּב‡ ּבָ
 ,˙ ים ָיפו… ƒנ ר ּפָ ב∆ ס≈ ָח„ ּב¿ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ל ּכָ ים ‡∆ ƒנ ם ּפו… ָלם. ‰≈ עו… ָלנּו˙ ּבָ ב¿ ַ‰ּסַ ו¿

 ¿̇ ָכל ּוַמ י˜ ו¿ ƒּ̇ ל  ים ּכָ ƒ̃ ¿„ ן ּבו… ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ˙. ל¿ ּנו… ֻ ׁ̆ ˙ ּומ¿ נו… ו… ׁ̆  ˙ לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ַר˙  ¿„ ƒס ים ּב¿ ƒיל ƒח
ים  ƒ̃ ¿„ ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆  ˙ לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ָר‰  ¿„ּ ƒס „ ׁ̆ עו… ˜ י≈ ‰ּו‡ ָספ≈ ∆ ׁ̆  ‰ יז∆ ל ‡≈ פ≈ ם נו… ƒ‡ ,‰„ַָוו ז¿ ƒמ

.‰ ם ַעל ּפ∆ ָ̇ ים ‡ו… ƒע ¿„  יו…

 ≈‡ נּו ר' ז¿ ע≈ ֻיּ„ָ ֈ מ¿ ך¿ ר ָ‡רו… ו… ּ̇ יַ‰ י ‡≈ ƒל ָּ̇ י˙ו… ר' ַנפ¿ ƒמ¿ ָנם ב ַוֲעמ ƒל ַמ ַבּט¿ ˙ ז¿ ם, ים ‡∆ ּנָ
ָי‡ ָ‰ַ‡ֲחרו…  ל ַ‰ּסּו‚¿ ים ‡∆ ƒל ל¿ ַיַח„ ˆו… ָמָר‡ ו¿ ים ּ‚¿ ƒפ ל¿ ו… ׁ̆  ׁ̆ י ƒָנ‰ ח‡ ‰ּ ָ̇ „ּו ָל ו… מ¿

עו…  ּבָ ¿̂ ∆‡‰ָ .˜ ָפר≈ ‰ מ¿ ז∆ ‰ ו¿ ∆ ׁ̆ ¿̃ ‰ ַמ ם, ז∆ ≈„ ם ˜ו… יו… ‡ ּב¿ ָּ̇ ו ו¿ ַ̂ ˙˙ מוּ ּב¿ ויר, ָנפו… ƒו‡ַ י  ּבָ ƒּומ
ּל…‡  ∆ , עׁ̆ ׁ̆ ָר ¿„ ƒי˙ ַ‰ּמ י ּב≈ ל≈ ¿̇ ין ּכו… ּב≈ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ˙ ַ‰ּמַ יר ‡∆ ƒַמּכ„ מ≈ ¿  ו… ׁ̆ ƒם ּכ≈ ּומ מ≈ ו… ּ̇ „ ַ̂ י

 ָּ̇ ֻנ לּו מ¿ ם ַ‰ּלָ ƒַני ¿ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ע≈ רו… ן ו¿ ≈‡ ם סו… ע ָמ˜ו… ַ̂ מ¿ ∆‡ ך¿ ּב¿ יםּכָ ƒ̃  ¿מ‚ַ ן ַ‰ַ‰ ל¿ ƒי מ ַווי ר≈
ר. ָלם ַ‡ח≈ עו… ים ּב¿ ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ יָבם ו¿ ƒב ּס¿ ∆ ׁ̆ 

ָע‰ ֲ‡ֻרּכָ  ָ ׁ̆ ָפ‰ ָלּ‰  ים ָחל¿ ƒנ ּכו… ר¿ ר: ּ„ַ ע≈ ּמּוָ„ם ַ‰ּסו… ƒל ˙ ַע ‡∆ ט≈ ר ˜ו… ב∆ ים ס≈ ƒע ‰, ַ„ָיל נ¿
 ,‡ ַלב ַ‰ּבָ ¿ ׁ̆ ים ַל ƒמ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ƒים ּומ ƒנ ּכו… ר¿ ַ„ּ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒפ ל¿ ו… ׁ̆ ם  יַע. ‰≈ ƒ„ ‰, ‰ּו‡ מו… ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ּב¿

ם ו¿  י‰∆ ≈̇ ו„ו… ו¿ ז¿ ƒמ ˙ ים ‡∆ ƒיר ƒַמֲעב ֈים ƒמ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ƒמ ,˙ לו… ≈‡ ¿ ּׁ̆ ַר˙ ַ‰ ¿„ ƒס ים ּב¿ ƒל‡ָ ¿ ׁ̆ ƒים נ ƒ ׁ̆ ָ‚ּ ƒנ
ים  ƒ„ ¿ּ̇ ֲע ¿̇ ƒם מ ≈‰ ‰ּ ָר‰ ּבָ ב¿ ם ַ‰ח∆ ≈ ׁ̆ יַע  ƒפ ˜ ּבו… מו… ּפ≈ ל¿ ל ַ‰ּ„∆ ∆‡

 ָלטּוס.

ין ַמ‰  ָלנּו˙, ‡≈ יןֈ ַסב¿ ƒּ̇ ַ‰מ¿ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ּמּוָבן  ‡ן ּכַ ם ּכָ ַ‚ּ
 ˙ ָכע≈ יר ו¿ ƒח ׁ̆ מ¿ ֲענּו‚ י≈ ַּ̇ ָכל  ים, ל¿ ƒַחּי‰ַ ˜ מ≈ ל∆ ‰ ח≈ ˙. ז∆ ו… ׂ̆ ַלֲע

 ≈‡ ֈין ƒּ̇ ַ‰מ¿ יר ‰ּו‡ ל¿ ƒח ָבר ַ‰ּמ¿ ּום ּ„ָ ׁ̆ ן ו¿ נ≈ לו… ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒמ ין ל¿
 ˙ ָפחו… ם ל¿ ך¿ ‰≈ ˙, ּכָ ע≈ ר ּכָ ו… ּ̇ ם ּבַ ָ̇ ם ‡ו… ≈„ּ ַ̃ ל ל¿ ל…‡ ָיכו…
י„ו…  ƒ„ ָליו י¿ ≈‡ ‰ נ∆ ול, ּפו… ו¿ ועל¿ ‰ ו∆ ∆‡ ר¿ ƒּ̇  ֈ ∆ׁ̆ בּו. ַע„  ¿ ׁ̆ ָח
ים!  ƒֲחר‡ַ ין ַ‰מ¿ י ּב≈ ƒמ ‰ ≈‡ ָניו. ר¿ ָע‰ ַעל ּפָ ָּ̇ ַע˙ ַ‰פ¿ ַ‰ּבָ ∆ ׁ̆ ּכ¿

יר! ל…  ƒב ל ַ‰ּ‚¿ ¿„ „ זּונ¿ ׁ̆ ַלֲעמו… י ƒ‚ּ יך¿ ַיר¿ ≈‡ ˙ ע≈ ˙ ּכָ ‡ו… ר¿ ƒן ל י≈ ַענ¿ ר. מ¿ ≈̇ ל…‡ יו… ˙ ו¿ חו… ‡ ּפָ
ר  מ≈ ל, ‡ו… ≈‡ ו… ׁ̆  , רּום ַמֲעָמ„ו… ים ל¿ ƒַייֲחס ¿̇ ƒין מ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰, ּכַ ָ‡ר…ך¿ ַ‰ּז∆ ר ‰∆ ו… ּ̇ ּבַ

ול! ו¿ ועל¿  ו∆

ל  ∆‡ ׁ̆ ַ‚ּ ƒל נ ¿„ ‡. זּונ¿ ל∆ ּפ∆ ים ּב¿ ƒז ם חו… ≈‰ !‰ ּב≈ ם ַ‰ר¿ ָ̇ ָע ָּ̇ ַ‰פ¿ ים, ‰ּו‡ יָ ַ‰ַ„  ַח„ַ‡ ל¿ ƒָלל ּכ¿ יל
נו…  ּכו… ˙ ַ„ר¿ ָפָניו ‡∆ י‚ ּב¿ ƒּ̂ ר! ַמ ו… ּ̇ „ ּבַ ַח ַלֲעמו… ר≈ ּנּו טו… ינ∆ ‚…„∆ , וּ ‡≈ ָמ ל¿ ≈‰ ¿„ ַּ̇ ם ל ַ‰ ≈‰ ‰

ל ַ‰ַ„ָיל, ∆ ׁ̆ ָניו  ַח˙ ַעל ּפָ ַּ̇ מ¿ ƒיבּו˙ נ ƒ ׁ̆ ˙ ֲח ∆ ׁ̆ י ֲ‡ר∆ ƒים ּכ ƒ‡ ‰ רו… ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ‰וּ ּ̇ ַפּנ∆  ‡ מ¿
 . ָי˙ו… ל ּוָפַמל¿ ¿„ זּונ¿ ם ַמֲעָבר ל¿ ָ„‰ ּפ¿ ָמ˜ו… מ¿ ע∆ ם ל¿ ָ̇ ‰ ‡ו… ַפּנ∆ ס¿ ‰, ּומ¿ נּויָ מ¿ ƒל מ מ≈ ר ַמל¿ ּפַ

פּורו…  ˙ ס¿ ו… ּ̃ ך¿ ּ„ַ ו… ּ̇  . ָי„ו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ָטן  ָ̃ יר  ƒ ׁ̆ ך¿ ַמכ¿ ˙ו… ים ל¿ ƒּל ƒיַע ˙ ַמ מ ƒ‚ּ „ַ ָסף ן ּב¿ ָיל נו… פ∆ …‡
 ¿ ׁ̆ ל…‡  ָי‰. ל¿ ַמל¿ ל ַ‰ּפָ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ בּוָ„ ˙ ּכ¿ יס ‡∆ ƒַמֲעמ ׁ̆ י ƒח ֻיָח„ ו¿ לו… מ¿ ˙, ‰ּו‡ ˙ ַרבּ ‡≈ ו…

ַפּנ∆  נ≈ מ¿ ּכו… ˙ ַ„ר¿ ם ‡∆ ∆‰ ים מ≈ ƒל ט¿ ם נו… ָ ׁ̆ ֻיָח„  ˜ מ¿ ּפ∆ ַ„ל¿ ם ל¿ ָ̇ ַ‰ּכַ י‰∆ ‰ ‡ו… ים ם ו¿ ƒיס ƒט ר¿
ַער ַ‰  ַ ׁ̆ ל  ∆‡ „ בו… ים ַ‡ַחר ּכָ ƒר ם מּוֲעב¿ ≈‰ ˙ ו… ּ̃ ר ּ„ַ ּפַ ס¿ ƒך¿ מ ˙ו… ƒ̂ ו¿ ס.יָ‡‰ ל¿ ּי¿  ָמטו…

 ¿̃ ט∆ רו… י, ַמ‰ ַ‰ּפ¿ ƒי„ ל ƒ‚ּ ַּ̇ ל ַ‰ַ„ָיל,  ∆‡ ‰ נ∆ ׁ̆ ּופו… י ƒר ח ַנע≈ ¿̇ ƒי מ ƒל ָּ̇ יך¿ ר' ַנפ¿ ≈‡ ? ָי‰ ַ‰ּזו… ¿̂
ן?  ≈‚ ‰ ‰ו… ם ז∆ ƒ‡‰ַ ?‰ָחָנ ּום ַ‡ב¿ ׁ̆ י  ƒל ר ּב¿ ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ף ‡∆ ≈̃ ָכך¿ עו… יַע ו¿ ƒ‚ּן ַ‰‰ּו‡ ַמ ָ‰ָ‡„ו…
ּמּוָבן!  יָל‰ ּכַ ƒ‚ ‰ ר¿ ָ̃ ָל ח¿ ּמַ ‰ ַטס? ּבַ ָּ̇ ‡ַ ‰ ָ̃ ָל ‰ ַמח¿ יז∆ ≈‡ ל: ּב¿ ≈‡ ו… ׁ̆ ָליו ו¿ ך¿ ‡≈ ַחּי≈ ַ‰ַ„ָיל מ¿

וּ  ׁ̆ ¿ּ̇ נּו. ָ‡ז זּו ַ‰ ע≈ ֻיּ„ָ יב מ¿ ƒ ׁ̆ ‰ מ≈ ָ̃ ָל ח¿ ּמַ טּוס ּבַ ָּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ יב לו… ַ‰ַ„ָיל ּכ¿ ƒ ׁ̆ ָב‰! מ≈
‰ּו. ָ‡ז ‡ּוַלי  מו… ֻיָח„ ּכָ י ּומ¿ ƒ ׁ̆ י ƒ‡ ˙רּו ≈ ׁ̆ ל  ּב≈ ַ̃ ¿ּ̇  ‰ ָּ̇ ם ַ‡ ן, ּ‚ַ מו… ָ‰ָ‡„ו… ָנ‰ ּכ¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒר
י  ƒָך, ל…‡ ּב לּוי ּב¿ ָּ̇  ‰ נּו. ז∆ ע≈ ֻיּ„ָ ‰ מ¿ ∆ ׁ̆ ¿̃ ָנ‰?! ַמ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ‰ ָ̃ ָל ַמח¿ נּו ל¿ ָ̇ יר ‡ו… ƒֲעב ַּ̇

 ‰ ַמ‰ ז∆ ַמר ּב¿ לו… יר ַ‰ַ„ָיל. ּכ¿ ƒ‰ ¿̂ יי! ַמ ַ̇ נו… ˆו… ר¿ ƒּוב
יַע  ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ ַמ ָּ̇ ‡ַ ‰ ּמָ לּוי ּכַ ָּ̇  ‰ לּוי? ז∆ ָּ̇ ן  ם ּכ≈ ƒ‡
ָּ̇ ֲעבּור  מ¿ ּלַ ƒ ׁ̆ ף  ס∆ ‰ ּכ∆ ּמָ ַמר ּכַ לו… ָך, ּכ¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ יָס‰  ƒט ּבַ
ל  ∆ ׁ̆ כּום  ם ס¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ָ̇ מ¿ י ƒם ָ‰י ƒ‡ .‰יָע ƒס יס ַ‰ּנ¿ ƒט ר¿ ּכַ

  ָ̇ י ƒים ָ‰י ƒָלר ירּו˙ ּ„ו… ≈ ׁ̆ ‰ַ ם מ≈ ָנ‰ ּ‚ַ ¡‰  נ∆
יָל‰  ƒ‚ ‰ ר¿ ָ̃ ָל ח¿ ּמַ ‰ ָטס ּב¿ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ע≈ ‰. ּכָ ַ‰ּז∆

ם. ּלָ מו… ּכֻ ין ּכ¿ ƒּ̇ ַ‰מ¿ יָך ל¿  ָעל∆
 ‰ יַע, ז∆ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ י ל¿ ƒין ל ≈‡ ∆ ּׁ̆ ּמּוָבן  ‰?! ּכַ ז∆ כּום ּכָ ס¿
 ˙ ו… ׂ̆ יף ַלֲע ƒ„י ַמֲע ƒנ‡ֲ .˙ רו… ּכו… ¿ׂ̆ ‰ ַמ ּמָ י ּכַ ƒֲעבּור

י ƒָבר י ּ„¿ ƒּפ ס¿ ם ּכַ ƒע ˙ ˆ…ר ‡∆ ¿̃ ƒר ל ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים מ≈ ƒר ם ֲ‡ח≈
ר. ≈̇ ָח‰ יו… ‰ נו… ָ̃ ָל ח¿ ּמַ ָלטּוס ּבַ ס, ו¿ ר ַלַמטו… ו… ּ̇ ‰ַ 

ַח! ָל˜ו… ָך ּכ¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ יָר‰  ƒח ‰ ַ‰ּב¿ י! ז∆ ƒנ ָך ֲ‡„ו… נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ 

* * * 
ָפָניו ּב¿  ‡ ל¿ נּו˙ ָלבו… ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ,‰‡ָָל פ¿ ƒָנ‰ נ ָּ̇ ן ָלנּו ַמ ַ̇ ָ יָכל ‰' ָנ ׁ̆ ם  ָעמƒ ו… ׁ̆ ּפ¿ ים לו…

 ≈ּ̃ ַב ֲח ל¿ ַ ׁ̆  ,˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇  ׁ̆ לו… ָ ׁ̆ ינּו.  ר ָעל≈ ב≈ עו… ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  י˙ׁ̆ ַעל ּכָ ƒָח ר נ¿ ƒי, מ ƒב ַער¿ ˙ ‰ ו¿
ך¿  ל∆ ‰ּו‡ מ∆ ∆ ׁ̆ יו,  ƒי ָ‡ב נ≈ פ¿ ƒן ל ב∆ ָפָניו ּכ¿ „ ל¿ ם. ַלֲעמו… ָכל יו… כ≈ ַמ ּב¿ ים. ַ‰‡ƒ י ַ‰ּמ¿ ל¿ ƒם ָלכ

ים ָ‡נוּ  ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ נּו˙? ּכַ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒל ¿ּ̂ ַנ ן מ¿ יםּ‚ƒ ַמ  ָ‡נּו ָ‡כ≈ ƒָבל ל…‡ יע‡ֲ ,
ל ַ‰ּ„¿  ∆‡ ˙ ∆„ ∆„ ָב‰ נו… ָ ׁ̆ ח¿ נּו. ַ‰ּמַ ≈ּ̇ ע¿ ַ„ּ ˙ ב ‡∆ ≈ ׁ̆ ַי ים ל¿ ƒיח ƒל ¿̂ ˙, ַ‰ ָ‡‚ַמ ים. ז∆ ו… ƒ̂ ָח ‰ ל…‡ ּל¿

‰ ָלנוּ  י∆ ¿‰ ƒי ˙ ע≈ ים, ‡ּוַלי ּכָ ƒב ב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒים, מ ƒַחּכ . ָ‡נּו מ¿ ך¿ ל≈ יןַ‰ּמ  ‰ו… ƒח ַע˙ו… ַ„ּ‰ַ  , ו¿
ַע˙ ‡∆  ּוב ַ‰ּ„ַ ּׁ̆ ƒי ˙ ּב¿ ∆ ׁ̆ לּוָל‰ ָל‚∆ ¿ּ̂ יָל‰' ַ‰ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙„ַ נ≈ לƒ ל 'ֲעבו… .י ַ‰ּמ∆ פ¿ ך¿  ל∆

ּזו…  ƒרּוָ„‰ מ יכּו˙ י¿ ≈‡ ‡˙ ּב¿ ≈̂ ‰ יו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ו¿ ∆̃ ח∆ ָע‰ ּ„ו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ƒ̂ ּינו ƒניּפ יַחל¿ ƒי ּו. ַמ‰  ו¿
 ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒל ˙ ∆ ׁ̆ ים ָל‚∆ ƒל כו… יך¿ ָ‡נּו י¿ ≈‡ ?˙ ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒל כו… ָ‡‰? ּכ¿ ֲ‰ָב‰ ו¿ ַ‡ ּב¿ ָ‡נּו י¿ ר¿ ƒמו… י

ב…ָ‡ר  ּמ¿ ∆ ך¿ ׁ̆ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒים ל ƒ„ מ¿ י ָ‡נּו עו… ƒּכ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַ‰ר¿ כ≈ ַמ בספ‰"˜, ל¿ ים י ַ‰ּמ¿ ל¿ ƒָלכ
פ¿  ƒים נ ƒ̃ ל… י ‡¡ ּול≈ ּ̇ רּו˙ 'ַנפ¿ ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇  ,‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ י'ַּ̇ ‰˜ב"‰ ו¿ ƒּ̇ ּכ  ל¿ ƒי ע ƒל ים ּב¿ ƒּוב

? ך¿ ר∆ י ּ„∆ ּור≈ ּ̂ ƒ̃  ׁ̆ ם י≈ ƒ‡‰ַ .˙ יעו… ƒנ י מ¿ ƒל  ּב¿

 ƒָסם ּכ ֻפר¿ ָבר ּומ¿ ‡ ָי„ּוַע ַ‰ּ„ָ י ּבָ ƒ„ּו‰ ׁ̆ י¿ י ƒ‡ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ י ּכַ
ים,  ƒיע ƒר ָנם ַמפ¿ ¿ ׁ̆ ם י∆ ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ יו  ƒי ָ‡ב נ≈ פ¿ ƒל ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל¿
 ' ַכ„ו… ים, ו¿ ƒ‚ ר¿ ט¿ ַ̃ ˙, מ¿ יˆו… ƒח ים בספ‰"˜: מ¿ ƒ‡ָר ¿̃ ƒּנ‰ַ
ן  . נּוֈ ָ‡ז ַמ‰ ּכ≈ ‡ו… ר¿ ל ּבו… ב ‡∆ ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ּל¿ ƒו… מ˙ ים ‡ו… ƒע נ¿ ַ‰ּמו…

 ¿̇ ƒיך¿ מ ≈‡ ?˙ ו… ׂ̆ ר ַלֲע ָ ׁ̆ פ¿ ים ‡∆ ƒיע ƒר פ¿ ל ַ‰ּמַ ים ַעל ּכָ ƒר ּב¿ ַ‚ּ
 ,‡ ָ̃ י י¿ ף ּ„ַ ס∆ כ∆ ר ּב¿ ֻ„ּבָ ן ל…‡ מ¿ יַעֈ ָנכו… ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ לּו?  ַ‰ּלָ
יך¿  י בע˘"ט ‡≈ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ נּו ָלנּו  ¿̇ ּנָ ∆ ׁ̆  ˙ ˆו… ‰ ע≈ ּמָ ׁ̆ ּכַ ַ‡ך¿ י≈
ָ‡נּו  ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ‰ ּכ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ם ַ‰ ≈„ יַע' ˜ו… ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ ן 'ל¿ ַּ̇ ƒנ „ ַ̂ י כ≈ ו¿

ים  ƒ‡ .ּבָ ׁ̆ ר…‡ ים מ≈ ƒּוח˙ ים ּפ¿ ƒָער ¿ ּׁ̆ יּו ַ‰ ¿‰ ƒי 

ם  ƒ‡ ,ים ƒל ל¿ ּפַ ¿̇ ƒָע‰ ַ‡ַח˙' ּומ ָ ׁ̆ ים  ƒ‰ ו… ׁ̆ י‡: 'ָ‰יּו  ƒ‰ ָבר ּכ¿ ƒּוָע‰ מ„ ‰ ַ‰י¿ ָ̂ ָ‰ע≈
 ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒל ‰ ָ ׁ̆ ל ַ‰ַ‰ּ‚ָ ּכָ ∆ ׁ̆ י  ַח, ֲ‰ר≈ ב, ַ‰ּמ… ֲ‰ָכַנ˙ ַ‰ּל≈ ָר‰, ּבַ ו… ּ̇ ּמּו„ ַ‰ ƒל ים ּב¿ ƒיע ƒ̃ ¿ ׁ̆ ַמ

ר. ן ַ‡ח≈ פ∆ …‡ י‡ ּב¿ ƒ‰ 

ים ‰ּו‡  ƒּונ ּ̃ ƒּ̇ ן ַ‰ ƒָח„ מ י ‡∆ ƒר ָי„ּוַע ּכ ∆ ׁ̆ ‡ֲ י"ם ּכַ ƒָבב ו… ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ˙ ּיו… ƒ ׁ̆ ר¿ ּפַ ֻיָח„ ּבַ מ¿ ƒּב
 ¿̇ ƒ‰ ב…ָ‡ר בספ‰"˜ ע"י י ַ‰ּמ¿ ƒפ ‰, ּוכ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ˆּו˙ ּבַ ן ַ‡ּמ¿ ב (ַעּי≈ ≈‰ ‡ו… „). ּב¿ עו… ח ו¿ ּלַ ַ ׁ̆ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָמ‰. ‡ו… ָ‡ז  ָ ׁ̆ ˙ ַ‰ּנ¿ ים ‡∆ ƒכ ַזּכ¿ ‰ מ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ם ַ‰ ≈„ ָר‰, ˜ו… ˙ו… ‰, ו¿ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒי ֲ‰ָכָנ‰, ּב ≈„ י ַעל י¿ ƒּכ
ין  ≈‡ .„ ּיַ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ ‰ ַנֲע ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַע˙ ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒּבּור ּב ƒיס ַ‰ח ƒט ר¿ ָך ּכַ ׁ̆ ל¿ ר, י≈ ו… ּ̇ „ ּבַ ך¿ ַלֲעמו… ˆ…ר∆

יָך  נ∆ ּפָ ƒים מ ƒפ ָ‚ּ ƒים נ ƒיע ƒר פ¿ ַח מּוֲעָ„ף. ַ‰ּמַ ‰ ָל˜ו… ָּ̇ ָנ‰, ַ‡ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ‰ ָ̃ ָל ח¿ ַלּמַ
ָך  ¿̇ ים ‡ו… ƒַמֲעל ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒָכָנ‰ ל‰ֲ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ן ַ‰ ƒּו מ ׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ּמַ ו¿

 ‡ָ ָל‰, ו¿ ַמע¿ ר ל¿ ַ ׁ̆ י ָ‡‰ ַ‰י¿ ר¿ ƒי ַ‡ֲ‰ָב‰ ו¿ ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‰ ּול¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל ַ‰ ∆‡ ‡ ל ָלבו… ≈̃ ָנ ז ּב¿
ָר‡ּוי.  ּכָ

 

 



 בס"ד 
 
 
 
 

 
  " שפת הסימנים של בורא עולם" - יתרופרשת 

"וישמע יתרו כהן מדין חתן משה על הפסוק בפרשתנו 
את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו ..." 
(יח,א) כתב רש"י: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף 
ומלחמת עמלק". שואל הזוהר הקדוש וכי יתרו בלבד 
שמע והלא כל העולם שמעו? ככתוב: "שמעו עמים ירגזון 

כיצד אם כן שמיעה זו השפיעה  חיל אחז יושבי פלשת...". 
דווקא על יתרו ולא על כל העולם? עונים על כך רבותינו 
כי זכה יתרו שתתייחד פרשה בתורה על שמו, להיות 
חותנו של משה רבנו ולהיכנס תחת כנפי השכינה וכל 
 זאת בזכות מסירות נפשו ובהיותו סמל לבקשת האמת.

ומעבר, הוא ניסיונותיו ומסירות נפשו של יתרו היו מעל 
היה מוכן לעזוב את משרתו בתור "כהן מדין" לאחר 
שגילה את האמת הנצחית והעדיף ללכת למדבר שומם 
"בארץ לא זרועה" היכן שהיו משה ועם ישראל. דבר זה 
עורר את זעמם של כל יושבי מדין שהחליטו לנדותו. זאת 
הסיבה ששלח את בנותיו להשקות את הצאן, כי אף רועה 

רעות את צאנו, אף שבוודאי הייתה נשקפת לא הסכים ל
לבנותיו סכנה של ממש כפי שאכן אירע כשרצו הרועים 
להורגן ולהשליכן לבאר וקם משה והושיען מידם. 
השאלה הנשאלת היא מה היה הכוח הדומיננטי שהניא 
את יתרו לחזור בתשובה בעת שהתפעל כששמע על קריעת 

כל אומות ים סוף ומלחמת עמלק, מה שלא מצאנו אצל 
העולם שאף הם שמעו על הנסים והנפלאות שהיו בקריעת 
ים סוף ובמלחמת עמלק ובכל זאת נשארו בטומאתם 
ובגויותם? מתרצים בעלי המוסר על פי דברי הזוהר 

שכל העולם שמעו ולא נשבר ליבם ואילו יתרו הקדוש, 
שמע ונשבר ליבו כלומר, יתרו היה נבדל משאר אומות 

לאור הנסים והנפלאות ששמע  העולם וחזר בתשובה
אליהם כי הכין את ליבו לראות את האמת. ומכיוון 
שחיפש את האמת מתוך מניעים טהורים אף שמעשיו 
לא היו רצויים מיד הקדוש ברוך הוא סייע בידו למצוא 
את האמת, כי "בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו 

ובאמת, אין זו מעלה  והבא להיטהר מסייעים בידו".
יוחדת ביתרו אלא כך צריכה להיות הנהגת כל אדם מ

כאשר הוא שומע דברי התעוררות צריכים הדברים לחולל 
והשבות אל  -מהפכה גמורה בנפשו בבחינת "וידעת היום 

 לבבך".
על גודל מעלתה של השמיעה כבר לימדנו שלמה המלך 

"אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב באומרו (משלי ט"ו,לא) 
היא הבסיס  -. הטיית האוזן לשמוע תוכחה חכמים תלין"

לתיקון המעשים. אך דא עקא, שבימינו רבים הם הלוקים 
בחירשות, לא חלילה חירשות פיזית אלא אטימות. 
האוזן, אותו איבר שמיעה כה חיוני, עסוקה בכל שעות 
היממה בטלפונים הסלולריים. חסרה ההקשבה ללב, 

ב "שובו בנים לקול הפנימי, לבת קול היוצאת מהר חור
שובבים". אדם חירש שישן ומסביב ביתו מתחוללת 
שריפה, זוהי סכנה גדולה ומכופלת. הוא הרי לא עשוי 
להתעורר מקולות הזעקות וסירנות מכוניות ההצלה. 
האוזניים שלו לא שומעות את קול הסכנה שאחריתה מי 
ישורן. הסיפור הפולקלוריסטי הבא ימחיש לנו דברים 

ה בעיר גדולה באחת ממדינות אירופה, מעשאלו היטב. 
שהיה להם תזמורת פילהרמונית עם קבוצה גדולה של 
נגנים ששמם יצא למרחוק והיו מוזמנים לנגן בכל רחבי 
העולם. והנה, באחת מהנסיעות בהם הוזמנו לחוץ לארץ, 
יצאה קבוצה גדולה של נגנים באוניה ללב ים. בדרכם 

סערה גדולה  להופעה גדולה באחת הארצות, התחילה
 בלב ים, והאוניה היטלטלה מצד לצד וחישבה להישבר,

 
 

כל מאמצי הצוות לייצב את האוניה לא צלחו, והאוניה 
נבקעה לשניים וכל הנוסעים ונגני התזמורת עם כליהם 
צללו כעופרת במים אדירים. איש לא נותר בחיים, חוץ 
מהכנר של התזמורת, שהיה בעל כושר גופני גבוה, 

ארית כוחותיו להגיע לאי בודד עם הכינור והצליח בש
שעל גבו. ישב הכנר לנוח, וראה שהגיע לאי בודד רחוק 
ממקום ישוב, ובאי מסתובבים עופות וחיות ממינים 
שונים. לקראת הלילה, הכין לעצמו פינה לשינה, אולם 
היה ערני, שמא יתקפו אותו חיות רעות. והנה בחצות 

יים נוצצות, ובמבט הלילה, רואה הכנר מולו שתי עינ
חודר רואה הכנר כי מולו עומד נמר מסוכן רעב שעומד 
לטרפו. לא ידע הכנר מה לעשות, ובצר לו לקח את 
הכינור והחל מנגן מנגינות עצובות בטרם יעלה למרומים, 
אך ראה איזה פלא, לשמע הנגינות השקטות נשאר הנמר 
 עומד על מקומו, ולאחר כמה דקות עזב והלך. שמח הכנר
והחל לנשק את כינורו שהצילו ממוות. כך היה בלילה 
השני, בחצות הלילה אריה גדול שהריח שיש אדם 
באיזור ובא לטרפו. בצר לו חזר הכנר על מעשהו מאמש, 
עמד וניגן נעימות שקטות ונוגות. האזין האריה למנגינות 
ברטט, הזיל מספר דמעות, ואט אט עזב את המקום 

ל לילה, כשבאה חיה רעה לשמחתו של הכנר. וכך בכ
לטרפו, ניגן הכנר את מנגינותיו והחיות פרשו לדרכם. 
לאחר שבועיים, לילה אחד הגיע דוב גדול לטרפו, לא 
התרגש הכנר, וכדרכו בקודש עמד וניגן מנגינות שקטות, 
אך לרוע מזלו, הפעם הדוב התקדם לעברו, ולאחר דקות 

על העץ  מספר נשאר רק הכינור... שתי ציפורים שעמדו
אמרו זו לזו "ידענו כי כשיגיע הדוב החירש, הכינור כבר 

 לא יעזור!"...
כן, אדם יכול לשמוע את כל הדרשות הטובות 
והמצויינות, מטובי המרצים ומגידי המישרים... 

 –וכשהאוזניים אטומות, כשאין את הלב והרצון לשמוע 
"אם לא יעורר הריהו כחירש, ולא יעזור לו מאומה, כי 

"מה יועילוהו כל  –כותב רבינו יונה  –עצמו"  אדם
 ("שערי תשובה" שער ד).  המוסרים!"

אנחנו מוצפים בשפע של דברי חיזוק והתעוררות, מאמרי 
מוסר והדרכה, רעיונות יפים על פרשות השבוע, אבל 
העיסוק בדברים אלה איננו בהכרח ערובה לשיפור רוחני 

באיזשהו מקום שלנו, שכן אפשר לקרוא וללמוד הכל, אך 
זה עובר לידינו ולא נוגע בנו. בלי רצון וכמיהה מוקדמים, 
כל הלימוד והעיסוק בספרים הקדושים יכול להוביל 
מקסימום למסקנה ש... החבר שלי צריך להשתפר בתחום 

 זה או אחר. 
כמה נוקב הוא המשל על האיש שנכנס לגינת חברו, קטף 

לעומתו "'לא תפוחים ואכל בלי רשות, וכשבעל הבית צעק 
תגנוב' זה איסור מפורש בתורה!" הוא הגיב בנחת "איזה 
תענוג, גם לאכול תפוחים עסיסיים וגם לשמוע דברי 

כל כך תורה"... זה היה מצחיק, אלמלא היה זה עצוב. 
הרבה דברי מוסר ויראה מתבזבזים ולא מנוצלים רק 
בגלל שאין רצון כנה להשתפר, רצון המהווה את הקרקע 

 את השיפור.  שמצמיחה
הדברים אמורים כלפי התעוררות מדברי מוסר, אך גם 
כלפי מאורעות האדם. כידוע, כל המאורעות, הנעימים 
יותר ובעיקר הנעימים פחות, נועדו לעורר אותנו לפשפש 
במעשינו ולשוב אל ה'. אך גם כאן, מי שבאמת רוצה 
ומשתוקק לשוב אל ה' די לו ברמז קל כדי להתעורר 

 ל כשאין לו רצון אמיתי, אפשר לנער אותו ולהבין. אב
 והוא לא יתעורר, כפי שקבעו רבותינו –ולנער אותו 
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"טובה מרדות אחת בלב (כשאדם שם אל לבו  (ברכות ז .)
 רש"י), יותר ממאה מלקיות. –מאליו 

השאיפה להבין את רצון ה' נחשבת לשאיפתו המרכזית 
פתוחים של כל מבקש ה'. ואכן, כאשר היו שערי הנבואה 

יכול היה כל מבקש ה' ללכת אצל הנביא וללמוד ממנו על 
הנהגת הבורא. אלא שמאז שנחתמו בעוונותינו, אין לנו 
כהן ונביא שיורונו הדרך וכיתומים היינו ולא נותרה 
בפנינו אלא דרך אחת הלא היא דרך ההתבוננות. בימינו, 
אין הבורא מתגלה לנבראיו אלא בדרך ההסתר. הסתר זה 

מאפשר לנו לדעת את רצון ה' אלא דרך התבוננות  אינו
במעשיו. משול הדבר למפענח צפנים היושב בחדר עבודתו 
כשמכשירי הציטוט שלפניו פולטים אל נייר ההדפסה רצף 
אינסופי של נתונים, אותות וסימנים. נתונים אלו חשיבות 
עצומה יש בהם שבעזרתם יכולים מפקדי הצבא לכלכל 

שיבותם מותנית בדייקנות את צעדיהם. אלא שח
פרשנותם. שאם מצוי בידי המפענח הידע לפיענוחם אין 
חשוב מהם, ואם לא, אין מסוכן מהם. בדיוק במצב זה 
מצוי מבקש ה' שבדורנו. כמפענח הצפנים גם הוא מבקש 
לפענח את ה"אותות" שקולטים חושיו, גם הוא מבקש 
לדעת בעזרתם מה מבקשת ממנו ההשגחה האלוקית, 

שאותות אלו אינם בהירים דיים ולפרשנות הם  אלא
צריכים. כמעט כל אחד מאיתנו נתקל במהלך חייו 
בשאלה "מה עושים עכשיו?", "מה ה' רוצה ממני?", "מהו 
הצעד הנכון לעשותו כעת?". שאלות אלו צצות בדרך 

כאשר אין אנו יודעים כיצד לנהוג, במקרה זה פונים  כלל 
נו הבורא כדי שנתקרב אליו, הסימנים שמציב בפניאנו אל 

עלינו רק לדעת לקרוא ולהבין נכון את הסימנים שבדרך 
. הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. חיינו

השמש שקעה במהירות ויחד עם שקיעתה הוא נאנח על 
יום נוסף שחלף, יום שלם עבר מבלי שיצליח למכור 

וע שלו אפילו פריט אחד מסחורתו הדלה. הסיבוב הקב
בין דוכני השוק הסתיים והוא נותר במקומו הקבוע 
מצפה ללקוחות. הוא היה סוחר עני שחיי הרוכלות 
נמאסו עליו. והוא החליט להרחיק נדוד אולי מזלו יטיב 
עמו. הוא תכנן לצאת למחרת אל עיר הבירה הרחוקה 
כדי למכור את סחורתו. במשך חודשים הוא אסף פרוטה 

כדי פרוטה לפרוטה עד שקנה  לפרוטה עד שקנה שני
שני כדי חרס גדולים ומילא אותם בסחורה, בכד החרס 

תחב גושי חמאה מזוככת ואת הכד השני  –הראשון 
מילא בחלות דבש מתוקות, ונשא בליבו תפילה חרישית 
שיצליח למכור ברווח נאה את הדבש והחמאה שרכש 
במיטב כספו. למחרת, עם אור ראשון של שחר, העמיס 

כדים על הגמל שהיה ברשותו, נשק לילדיו ויצא את ה
לדרכו. היה מספיק להעיף מבט קל בגמל של האיש, כדי 
להבין שהוא עני מרוד. הגמל דידה לאורך הדרך ברגל 
פצועה ודוויה, והיה חסר זנב בשל תאונה ששיספה את 
זנבו וכאילו לא די בכל אלה, היה הגמל שתום עין ולא 

הוא ראה את הדרך שלפניו.  נותרה לו אלא עין אחת בה
הדרך הייתה ארוכה ורק לקראת ערב הגיע הסוחר העני 
לפונדק דרכים בעיירה על אם הדרך, הבריך את גמלו 
והשתרע ללינת הלילה. אך לתדהמתו, כאשר התעורר 
משנתו בבוקר המחרת גילה שהגמל נעלם מהמקום. 
"הגמל שלי!" זעק בייאוש, והחל לצעוק. יצאו לקראתו 

הפונדק ודייריו, וניסו לעזור לו ככל יכולתם למצוא בעל 
את הגמל האובד, אך החיפושים העלו חרס והגמל לא 
נראה באופק. בייאושו החל הסוחר האומלל לכתת רגליו 
לעבר מרכז העיירה. בדרכו הבחין בזקן נשוא פנים 
שישב בצדי הדרך. הביט הסוחר באיש הזקן ונשוא 

ה הבחין בגמלו האובד. הפנים, וחשב כי ייתכן וזקן ז
"סלח לי ידידי" פנה אליו הסוחר העני. "אולי הבחנת 
בגמל שעבר כאן בשעות הלילה, או הבוקר המוקדמות?". 
"לא ראיתי את הגמל..." השיב הזקן. "אבל אמור לי 
בבקשה, האם זנבו של הגמל חתוך?". "כן..." אמר 
הסוחר וליבו החל להתמלא בתקווה. "האם הוא נשא על 

 ו דבש וחמאה?" המשיך הזקן לשאול. "נכון!" אישרגב
 
 

הסוחר בנשימה עצורה. "והאם היה הגמל עיוור בעין 
שאל הזקן את שאלתו האחרונה. "זה הוא!"  –אחת?" 

צעק הסוחר באושר, וכמעט החל בריקוד. "כעת, איפה 
הגמל נמצא?" שאל בשמחה. "אין לי מושג" משך הזקן 

!". "שקרן אתה!" צווח בכתפיו, "מעולם לא ראיתי אותו
הסוחר בזעם. "אחרי כל השאלות ששאלת, איך אתה 
מעז לומר שאינך יודע ומעולם לא ראית אותו?! אתה הוא 
הגנב!" פסק הסוחר וגרר את הזקן עמו למרכז העיירה 
אל שופט העיר. הוא סיפר את הסיפור מתחילתו בפני 
השופט והאשים את הזקן בגניבת הגמל. "האם נכונים 

רים ששאלת אותו את השאלות הללו על הגמל?" הדב
שאל השופט. "אמת!" הנהן הזקן בראשו. "אם כן הסבר 
לנו בבקשה" התנסח השופט בזהירות. "אם אינך הגנב, 
כיצד ידעת את כל הסימנים על הגמל? אמור לי בבקשה 
היכן ראית את הגמל?". "מעולם לא ראיתי אותו" השיב 

ידידי, כיצד ידעת לתת  הזקן בשלווה. "אם כך אמור לי
את אותם סימנים לגבי הגמל, שרק מי שראה אותו 
והכירו היטב ידע לומר אותם?". אולם בית המשפט 
המה מפה לפה, השמועה התפשטה מפה לאוזן והמוני 
אנשים נכנסו פנימה. כולם רצו לדעת כיצד יפסוק 
השופט במשפט זה וכיצד יביא את הזקן הגנב והחצוף 

בריח. "לא ראיתי אותו אלא הבנתי על פי מאחורי סורג ו
הסימנים כיצד הגמל נראה" השיב הישיש לתדהמת 
הנוכחים. "הסבר בבקשה את דבריך" ביקש השופט. 
"פשוט מאוד אדוני השופט, הסימנים היו פשוטים. 
למדתי בחיי שצריך רק לפקוח את העיניים ולהבין 
ך אותם: הסימנים הללו היו ברורים!". "הבהר את דברי

ומיד!" קרא אליו השופט בחוסר סבלנות. "פשוט מאוד, 
התבוננתי במקום רבצו של הגמל וראיתי היכן הגמל ישן 
והבחנתי בקערורית קטנה באדמה, הבנתי שזו נוצרה 
בעקבות זנב קצוץ, אותו זמן לא ידעתי האם זה גמל או 
סוס, אבל זה היה הסימן של הזנב החתוך. ראיתי שהוא 

ביעית עושה בלגן בחול ועקבות הרגל צולע כי הרגל הר
בחול עדיין נשארו, שלושה צעדים ברורים ופס משתרך 
שיצרה הרגל הצולעת. ידעתי שלגמל יש רק עין אחת כי 
הוא אכל צמחיה רק בצד אחד של הדרך ובצדו השני 
הצמחייה עמדה כמות שהיא. ועוד משהו, שמתי לב כי 

ת היישר אל בצד ימין של הדרך עפו להן דבורים מזמזמו
מלכודת הדבש, ואילו בצד שמאל של הדרך הבחנתי 
בזבובים שרמזו לי על החמאה שנטפה בצדי הדרך. 
באותו רגע הבין השופט שלפניו איש חכם ונבון ובמקום 
להעניש אותו, ביקש ממנו להגיע בתדירות לבית 
המשפט כדי לסייע לו במשפטים הקשים ולגלות את 

 האמת... 
רים אותה תיארנו לעיל, הגם שהיא שפת הסימנים הנסת

סמויה ודורשת שימת לב והתבוננות, עדיין נותנת תחושה 
טובה, ומקילה על עבודתנו הרוחנית. הרמזים מורים 
לאדם האם הוא מתנהג בסדר, ומה עליו לתקן. על רב 
הונא מספרים רבותינו (ברכות ה :) שהיה סוחר גדול של 

ין. הלכו רבי יהודה יין. והחמיצו לו ארבע מאות חביות י
יפשפש כבודו ורבנן לנחמו ולפייס דעתו. אמרו לו: 

אמר להם: וכי חשוד אני בעיניכם? אמרו לו:  במעשיו!
וכי חשוד הקדוש ברוך הוא שיעשה בך דין ללא צדק? 
אמר להם: האם יש מישהו מכם ששמע עלי איזה דבר? 
אמרו לו: שמענו עליך שאינך נותן לפועליך את חלקם 

ות הגפן הגזומות. סופו של דבר, שרב הונא קיבל על בזמור
והועיל  –עצמו לתקן את אשר עיוות בשכרם של הפועלים 

בכך למנוע את הפסדיו; יש אומרים, שמרוב ביקוש 
. ויש אומרים, שחומץ מחירו הושווה למחיר הייןלחומץ 

. צא ולמד: הפך להיות שוב יין כפי שהיה מתחילתוזה 
ל רב הונא לא תלו את החמצת חכמים אלה שביקרו אצ

היין בגורמים טבעיים, בשינוי מזג האוויר, בצמיחה 
לקויה, בתעשיית יין לא נכונה או באחסנה לא מתאימה. 
הם ידעו, כי בהחמצת היין מעורבת יד אלוקים. ולפיכך 
 התבקש רב הונא להסיק את המסקנה הנדרשת. וכאמור, 

 
 



תיקן  לבסוף התברר שאכן היתה סיבה לכך ורב הונא
 זאת, ומיד הנזק נמנע. 

הנה כי כן, עד כמה היה חקוק בלב רבותינו הצדיקים 
בדורות הקודמים, לראות בכל מעשה חריג ואפילו קטן 
איתות משמיים וכי הכל על פי חשבון כמאמר רבותינו 

"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן (חולין ז:) 
ר כוננו, מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר "מה' מצעדי כב

מדוע –. כאן המקום לנסות להבין ואדם מה יבין דרכו"
המשוב משמיים לא תמיד תואם את מעשי האדם, ולא 
תמיד מהווה אינדיקציה לחיוב או לשלילה? תשובה לדבר 
נוכל למצוא בדברי רבותינו (בבא מציעא פג) הדורשים על 

זה  -"תשת חושך ויהי לילה" הפסוק (בתהלים קד) 
. העולם שלנו דומה ללילה שדומה ללילההעולם הזה, 

במובן הרוחני של הדברים. כפי שבלילה העולם כולו 
חשוך, אין בהירות, ולא ברור מה עומד מולנו וממה צריך 
להיזהר, כך בעולם הזה, עבודת הקדוש ברוך הוא היא 

לשון "העלם".  –מתוך הסתר ואי בהירות רוחניים. עולם 
הוא רוצה שנעבוד אותו האמת היא נעלמת! הקדוש ברוך 

דווקא בצורה זו, שבו על האדם לגשש אחר הדרך 
הרוחנית ולסלול אותה בעצמו, על פי הנחיות ההלכה 
ושיקול דעת תורני. הסימנים משמיים לפעמים אכן 
מסמנים את רצון הקדוש ברוך הוא, אך לפעמים רק 
מהווים ניסיון לאדם, לראות אם ידבוק בדרך הקדוש 

 מקרה. ברוך הוא בכל 
הסיבה הפשוטה ביותר לכך שבני אדם אינם עושים את 

אין   -חשבון נפשם הינה לכאורה, קטנונית וטריוויאלית 
 –להם פנאי לכך. בדרך כלל אין לאנשים פסק זמן ראוי 

כדי לעשות בו חשבון נפש, כדי להגיע לידי סיכום (ואפילו 
ארעי) של המצב שבו הם מצויים. ברגיל שקועים בני אדם 
בעיסוקיהם, איש איש בענייניו, ובתוך שטף העשייה 
והפעולה אין הזדמנות להגיע לנקודה של הפסקה, לנקודה 
שבה אפשר לעמוד ולתהות על דברים, ולערוך מאזן 
כלשהו. תפיסת היהדות היא, שאם אדם נחשף לאירוע 
ספציפי, עליו להפיק את הלקחים מאותו ארוע, משום 

ו! התלמוד (יבמות סג .) שהארוע מכוון בין היתר אלי
"הכרתי גויים נשמו  מביא את דברי הנביא צפניה שאמר: 

פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי 
"אמרתי אך וכל זה נועד עבור מה?  –איש מאין יושב" 

ז). כל פורענות -(צפניה ג, ו תיראי אותי תקחי מוסר"
בסין  הבאה לעולם, גם אם היא מתרחשת באנטרקטיקה,

או ביפן, היא מיועדת בין היתר עבור בני ישראל, ועל עם 
 ישראל לקחת ממנה מוסר לעצמו. 

צריך לזכור כי כל צער הבא על האדם מחושב ומדוקדק 
הוא, ואף התחושה הקלה ביותר של כאב אינה באה 
במקרה חס וחלילה. כל נימה ונימה של יסורים ולו 

ומתוכנן,  הקטנים ביותר מצטרפים לחשבון מדוייק
בהתאם לחטאו של האדם. והיה אם שב האדם מחטאו, 
הרי שאין כבר סיבה שהאדם יסבול או ייענש בדבר 
מסויים, והיסורים הולכים להם, והכל שב על מקומו 
בשלום. כאשר רוצים לעורר את האדם מן השמיים, 
שולחים אליו ייסורים לסביבת החברים הקרובה אליו, 

ם הייסורים עד אליו, תחילה מגיעי –אם אינו מתעורר 
בדברים קטנים, כמו קלקול מכונת כביסה או איבוד 

מגיעים אליו  –הארנק וכדומה, ואם אינו שומע גם כעת 
הייסורים הקשים. לבסוף לא תהיה לו ברירה והוא ישוב 
בתשובה שלמה, כדאי לו אם כן לעשות זאת לפני שהוא 
יאבד בסופו של דבר את הדברים היקרים לו 

 ל!...המשל הנפלא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב.מכ
קבוצת ציידים הצליחה לכתר שועל בלב היער. השועל 
שראה כי כלתה אליו הרעה, ושיער כי לא יוכל לברוח, 
החליט להעמיד פני מת. הוא שכב על הקרקע בלי נוע, 
וקיווה כי הציידים יעזבוהו לנפשו. אולם לציידים היו 

גמרי לגביו. השועל נחרד לשמוע לפתע תוכניות אחרות ל
כי אחד הציידים מתכונן כעת לחתוך את זנבו. צמרמורת 

 אחזה בו, אולם הוא הבין כי אם חייו יקרים לו עליו
 
 

לסבול את הייסורים הללו באהבה, ולא לזוז על אף 
הכאבים הגדולים שיסבול בחיתוך. סבור היה שבכך תם 

אחר המודיע כי כעת העניין, אולם להוותו הוא שמע צייד 
הוא עומד לעקור את אחת משיניו ולמכרה בכסף רב. שוב 
סבל השועל את ייסוריו בדממה, ובלית ברירה הבין כי 

עליו לשתף פעולה, ואכן, כך  –אם ברצונו להיוותר בחיים 
עשה. לאחר שעקרו את השן ביקש השועל לנשום 
לרווחה, אך הנה שמע הוא לפתע על המשך התוכניות... 

שוד ושבר' נחרד השועל, 'כעת מתכוון אחד הציידים '
להפשיט מעלי את עורי'. הוא הבין כי כעת מדובר במוות 
וודאי, ולכן קפץ והתחיל לרוץ, ועד שהציידים התעשתו 
מ"תחיית המתים" הזאת, כבר היה הרחק משם, במעבה 
היער. 'מה חבל', ייסר השועל את עצמו, 'שנזכרתי 

את הזנב ואת השן... לו הייתי  לברוח רק אחרי שאיבדתי
  עושה כן מלכתחילה, היו הללו עדיין נותרים בידי...!'.

כן, כולנו רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא בצורה חיה 
ומוחשית, ולנהל עמו תקשורת דו צדדית. כשהיו נביאים 
בעם ישראל, אדם היה יכול ללכת לנביא ולשמוע ממנו 

ך הוא ממנו, והאם באופן ברור מה רצון הקדוש ברו
מעשיו רצויים או לא. בימינו, אין עוד נביאים. האם בכל 
זאת ישנה אפשרות לשמוע את הקדוש ברוך הוא? אחת 
השאלות הנפוצות ששואלים אנשים הרחוקים מתורה 
ומצוות, היא "איפה אלוקים?", והם ממשיכים ושואלים 
"אם הוא נמצא, למה הוא לא מדבר איתנו?". שאלה 

ת לכאורה, הנובעת מהרצון להרגיש את הקדוש לגיטימי
ברוך הוא בצורה חיה, ולנהל עמו תקשורת דו צדדית. לא 
רק להתפלל אליו, לעבוד אותו, ולחשוב עליו, אלא גם 
לקבל ממנו אות חיים... יהודי שומר מצוות יודע שהקדוש 
ברוך הוא חי וקיים, היה הווה ויהיה אדון הכל. ולא רק 

לם ביד רמה ובהשגחה פרטית בכל שהוא מנהל את העו
רגע, אלא גם מנהל עם הברואים תקשורת שוטפת. אולם, 
תקשורת זו אינה באה לידי ביטוי באופנים אנושיים של 
דיבור או כתיבה, אלא באופן מוסווה, בשפת סתרים. 
תפקידנו, לפתוח את הלב, להאזין לשפה זו, ולפענח את 

 המסרים.
מוביל אותנו לתובנה כי הבה ונראה מהסיפור שלפנינו ה

'שמיעה' נכונה, היינו פענוח המסרים הנשלחים לאדם 
משמים היא הגורם המשמעותי ביותר ברושם החקוק 

 בנפש, כדי למצוא את השביל המוליך את הנצח...
בנסיעה למירון מתקשר תלמיד חכם אחד לבן דודו ומנסה  

בא: להחזירו בתשובה ותוך כדי הדברים מספר לו את הסיפור ה
צילצולו של הטלפון היה סתמי, הדובר מעבר לקו היה רבי 
יששכר, אברך בן תורה, אבא לגדוד ילדים שאינו משופע 
באמצעים פיננסיים יתרים. לפני כל קניה במכולת הוא חושב 
פעמיים, מה וכמה לקנות. רבי יששכר התנצל על ההפרעה וסיפר 

שנקלע לראש הכולל הרב שטרן על חברו לכולל הרב אהרן, 
לאחרונה לקשיים כספיים גדולים. מצבו דחוק ביותר והוא 
מתגלגל מגמ"ח לגמ"ח. "שמתי לב לאחרונה" מספר רבי יששכר 
"כי מרוב טרדות שהוא שקוע בהם לאחרונה, הוא כלל אינו 
איתנו. הוא מרחף רוב הזמן ומנותק לגמרי מאווירת הכולל 

היה אחד  ומריתחת הלימוד הגועשת סביבו. בעוד שבעבר הוא
האברכים התוססים ביותר בכולל ושקוע כולו בלימוד. הבנתי 
שמצוקתו הכספית גוזלת את שלוות נפשו ומרוב לחץ הוא אינו 
מסוגל כלל ללמוד. לאחר שהרהרתי בדבר, החלטתי שאני חייב 
לעשות משהו. נזכרתי שיש לי תוכנית חסכון, ובכן, שברתי אותה 

רבי אהרן הוא כה עדין  והכסף יעבור לרבי אהרן. דא עקא,
וביישן, שאם אבוא אליו עם הכסף, הוא כל כך יתבייש עד שלא 
יסכים לקחת ממני אפילו פרוטה. אבל אם אתה, הרב שטרן, 
תאמר שנדיב שחפץ בעילום שמו שלח לו תרומה מיוחדת עבורו, 

לא". הרב שטרן נפעם "כמה אתה חושב לתת  –הוא לא יאמר לך 
לפים שקל בתוכנית החיסכון, הצלחתי לו?". "היו לי חמשת א

ל'גרד' עוד שבע מאות שקל מפה ומשם, ביחד חמשת אלפים 
שבע מאות שקל שברצוני לתרום לו. ברצוני להעביר אליו את 
הכסף עוד היום. מצוקתו קשה מאוד, הדבר זועק מכל תו בפניו 
 ומעיניו העצובות". ההפתעה של רבי אהרן היתה מושלמת. "הרב

 
 



לא נעים לי לסרב למעלת כבודו, אבל גם לא נעים לי  שטרן, מאודד
לקבל סכום כה ענק, מימיי לא קיבלתי דבר כזה". הרב שטרן 
הפעיל את כל כוח השכנוע שלו על רבי אהרן עד שהצליח לשדלו 
לקבל את הכסף. זה קרה ביום רביעי בשבוע. ביום שישי 
בצהריים, צלצל הטלפון בביתו של הרב שטרן, בשיאן של 

כנות לשבת ומישהו בהול חיפש את כבוד הרב. "שלום כבוד הה
הרב, מדבר יששכר, אם הרב ישמע מה שקרה עכשיו, הרב לא 
יתפלא למה התקשרתי באופן כה בהול. ובכן, לאחר שנתתי לך 
את הסכום במעטפה על מנת למוסרו לרבי אהרן, ניגשתי אל 
ב המזוזה וביקשתי בקשה אחת מריבונו של עולם. יש לי קרו

משפחה, בן דוד ראשון שלי, שלא זכה לשמור תורה ומצוות והוא 
כל החיים רק מנסה להרוויח מליונים בפעם אחת. הוא נסע 
לתאילנד ושם ניסה בדברים לא כל כך כשרות לעשות כסף קל. 
בתחילה ההצלחה האירה לו פנים, הוא לא התחשב בסיכון הגדול 

שו את שלהם ולא ובעונש הכבד הצפוי למי שנתפס. המזומנים ע
נתנו לו לחשוב יותר מדי. עד שיום אחד הוא נתפס בשדה 
התעופה בנסיון הברחה לתוך המדינה, במזוודה בעלת דפנות 
כפולות שהכילו חומרים אסורים בכמויות ענק. הוא נעצר 
לתקופה ממושכת עד למשפט וכל מאמצי המשפחה, שגייסה את 

אלפי דולרים, ירדו  עורכי הדין הטובים ביותר בעלות של עשרות
לטמיון. גזר הדין היה כבד מנשוא: מאסר עולם! זה קרה לפני 
שלוש שנים. שלוש שנים הוא נמק בכלא עם גדולי הפושעים ולא 
רואה אור יום ומי יודע אם יזכה לצאת מהכלא בחיים! ניגשתי 
אפוא אל המזוזה וביקשתי מהקדוש ברוך הוא: 'אנא, תעשה נס, 

ודד בן בלהה ישוחרר מהכלא ויחזור לארץ אני מבקש כי גיא ע
ישראל, בזכות מצוות הצדקה שעשיתי'. עבר יום אחד, לא יותר, 
ואבא מתקשר אלי והוא בוכה וצועק 'יששכר, אתה לא תאמין 
למה שאני אומר לך: גיא שוחרר מהכלא בתאילנד והוא בדרכו 

'זה לא יכול להיות' אני צועק 'הרי הוא קיבל מאסר –לארץ'. 
'את זה גם ההורים שלו לא מבינים' מתייפח אבי 'פתאום –ם'. עול

נכנס סוהר לתא שלו, הורה לו לקחת את החפצים, לצאת מהכלא 
ולעלות על מכונית שתיקח אותו הישר לנמל התעופה לטיסה 

אביב'. קול בכי נשמע מעבר לשפופרת. רבי יששכר בירר -לתל
ך' עונה הרב 'כן, אני אית–בחרדה. 'הרב שטרן, אתה איתי?'. 

שטרן וגרונו חנוק מדמעות, 'אני כולי נרגש ממה ששמעתי'. 'כן, 
כולנו מרוגשים' אומר רבי יששכר 'לא מאמינים לנס שהתחולל. 
לצאת ככה סתם, מכור הברזל של הכלא הקשוח בתאילנד. רק 
כעת אני מבין כמה גדול כוחה של צדקה'. 'לא, אתה לא מבין' 

י מתפעל מהנס שקרה, אבל הרבה מסביר הרב שטרן 'כמובן שאנ
'ממני?'. 'אכן, רבי יששכר, –יותר אני מתפעל ממך, רבי יששכר'. 

ידעת שבכוחה של הצדקה שנתת מכל הלב לפעול גדולות 
ונצורות. אדם עושה מצווה כאן בארץ וכוחה של המצווה מגיע 
למרחקים עד לתאילנד ומזיז דברים שלא יכלו לקרות בדרך 

א ביקשת לעצמך שום דבר, לא על הילדים, הטבע. ידעת זאת ול
לא על הפרנסה. כל מחשבתך היתה נתונה ליהודי הנתון בצרה 
ובשביה. כל משאלת לבך היתה אך ורק למענו'. אני מתפעל ממך 
רבי יששכר'. עד כאן הסיפור. כעבור חודש מקבל מספר הסיפור 
י מכתב בדואר. 'כבוד הרב, אינך מכיר אותי, אני בחור מבית חרד

ושמי הוא כך וכך. גלשתי הרחק מכל החינוך שקיבלתי. רגע לפני 
שהשלכתי את הכיפה מראשי אמרתי לקדוש ברוך הוא: 'אבא 
שבשמים, אני מרגיש מנותק, אבל מוכן לנסות נסיון אחרון. אסע 
למירון להתפלל, ואם אראה איזה סימן ממך בדרך הלוך או בחזור 

ולא מוכן לתת לי לעזוב  או במירון, אדע שאתה קורא לי בחזרה
אותך. ישבתי מאחוריך באוטובוס ושמעתי את שיחתך בצימאון 
גדול. הבנתי שאתה מתווכח ומנסה לשכנע מישהו שלא מעוניין 
להשתכנע. הסיפור שסיפרת על רבי אהרן נגע ללבי. אדם שנותן 
את כל חסכונותיו לחבר ושוכח להתפלל על עצמו אלא זוכר בן 

אני גאה להשתייך לציבור כה איכותי. 'אותי  דוד כלוא בתאילנד!
שכנעת לגמרי, מצאתי בחזרה את דרכי לבית אבא'. הסיפור  –

שלך היה הסימן מהקדוש ברוך הוא שקורא לי לשוב אליו, וזה 
 מה שעשיתי. כן, חזרתי הביתה...!'

 

 
 אחים יקרים!

 

לאביו שבשמיים.  כל אדם מקבל במהלך ימי חייו מידי בורא עולם הרבה איתותים, שאמורים להשיב אותו
איתותים שמורים לו שהעולם לא הפקר, על אף שהוא אולי נראה כזה לאנשים שאינם מתבוננים. איתותים 
שגורמים לו להביט על החיים בעיניים רוחניות יותר, זכות יותר. כמה מגוחכים נראים אנו בהקדישנו את עיקר 

מריות, שפע נוחיות ומותרות, בה בשעה שהגוף אינו מאמצינו לחזוק ענייני הגוף, קידום כלכלי, רדיפה אחר חו
אלא כחליפת מגן של הנשמה, שאינה יכולה להתקיים בעולמנו זה ללא מעטה חיצוני. מגמת חיינו צריכה 
להיקבע בהתאם לצרכי הנשמה היקרה והטהורה אשר בקרבנו ואילו סיפוק הצרכים הגשמיים אינם אלא 

עינינו ולערוך חשבון נפש כנה ונוקב, בעבור נשכיל למלא שליחותינו טפלים לה. חייבים, אפוא, אנו לפקוח 
באמונה. האיתותים הללו אמורים לעורר אותנו להפנות את כוחותינו ומגמת חיינו להיקבע בהתאם לצרכי 
הנשמה היקרה והטהורה אשר בקרבנו. האיתותים הבאים עלינו משמיים מטרתם לאותת לנו שאנו מטפחים את 

המטרות שלמענן נשלחנו לחלל העולם הזה. תפקידם איפה לעורר ולהרעיד  –לטפח את הנשמה  החליפה במקום
את נימי נשמתנו ולהכריח אותנו לעשות שינוי דרסטי בחיים, לפני בוא מכה קשה וכואבת. כי אם אדם לא יעורר 

 את עצמו מה יועילוהו כל המוסרים?!.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 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 
 דוד עזרא בן חפציבה

 

חבצלת  אריאל בן  בצלאל בן שרה, רונית בת שושנה,  יווג במהרה::ז

 

 נתן בן יונה, ,יוכבד חיה בת ג'נט  :ישראל ובכללםם לע"נ כל נשמותת
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,ישרה חיה בת סימ

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלוןן אנו צריכיםםקוראים יקרים 
 050-7361626תרומות לעלון ניתן להעביר אל הרב יואל ארזי 

  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 נתיבות שלום נאות גנים" על שם עמותת "

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
 









r.m.azolai@gmail.com



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ראובן  רביהתבטא  פעם
בשיעור:" יש כאן  זצ"ל שארבני

תלמיד אחד ששמר על קדושתו 
, בשלימות מאז ומעולם, 

שאם ימשיך כך ויתמיד בלימוד  
 התורה הק' יגיע לדרגות גבוהות" 

 

גיע, ומטרתו כאן פירט לאיזה דרגא י
היתה לעודד ולהכניס שהעיקר זה 

הבלי העולם הזה כש  
 .אינם שווים מאומה

 זצ״ל        זכותם תגן עלינו ב זצ״ל                    הרב ב העלון לעילוי נשמת:          הרב 

 זצ"ל  עובדיה יוסףהמובחרת, שאל שורותיה הצטרף מרן, מר"ן רבינו  הישיבה
היתה ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה, ישיבה שיסדוה גדולי עולם ולמדו בה כל 

המפוארים של יהדות מזרח. זו היתה הישיבה הנחשבת ביותר באותם זמנים הגידולים 
 .,בעולם התורה הספרדי, והנהיגו אותה מרנן ורבנן, 

 

את לא ינו לביניהם היה גדול מאד. וכל זהרב למד בחברת תלמידים שפרע הגילאים ב
ה ולדלות הפריע לתלמיד הצעיר ללמוד בחברותא עמם, להעמיק בצוותא בים התור

פנינים יקרות שהפליאו את כל חבריו. בבית היוצר לתורה ולתעודה עיצב את השקפת 
באין מפריע. ניצול הזמן שלו היה לשם דבר בקרב  ם עולמו, ושם גם 

תלמידי "פורת יוסף". כולם ידעו שאין הוא מבטל אף לא רגע מלימוד. בכל ארוחה 
מרא. הוא נהג להביא עימו מידי יום מסכת בבא קמא רגילים היו לראות אותו בחברת הג

, ערך שם את סיום המסכת , וללמוד בכל ארוחה דף גמרא. כך, 
 הראשונה, שכולה נלמדה בזמן האוכל.  

ישב פעם בביתו ביום שישי זצ"ל  ם מצאנזחיי רבי
והנה הגיעה אישה אחת ודופקת בדלת הבן של רבי חיים 

פותח את הדלת והיא אומרת לו שהיא רוצה לדבר עם הרב 
 בר עם הרב והיא התחילה לצעוק אך הבן סירב לתת לה לד

 והרב שמע צעקות והגיע לדלת "מה את צריכה גברת?" 
 

וע אני מרויחה את הקרן ורק וכל השב י אני 
ביום שישי יש לי רווח והנה היום אף אחד לא קונה תפוחים 
ואני לא יודעת מה לעשות?" רבי חיים אמר אין בעיה את 

תתגידי לי איפה המקום שאת מוכרת 
התחיל רבי חיים מצאנז לצעוק תפוחים טובים  

תפוחים הקדושים את ה לקנותלכבוד שבת התחילו כולם 
 של כבוד הרב....   םמהידיי

המלמד להדגיש לתלמידים  על
בהזדמנויות רבות  את הנושא של 

.  בסעודת אחשורוש 
מתואר הכל, אבל דבר אחד אינו מתואר 

נגינה. וכתוב באותו ספר, שזה משום -שם
שההנהגה בסעודת אחשורוש הייתה של 

 "אין אונס". 
כאשר יש משהו על השולחן 

, אז באמת לא 
’ אונס’חייבים לקחת,אבל אם מנגנים זה 

 אפילו מי שלא רוצה שומע בעל כורחו.

בחרתי להקים את הישיבה דווקא בבאר "כי מה חושב אתה, מדוע 
 ניסים טולדנו יעקב?" שאל פעם את אחד מבני משפחתו רבי

זצ"ל. "חשבתי, שאם אלבש פראק בחוצות בני ברק, אמשוך 
 . י תשומת לב וכולם יביטו בי 

 

לעומת זאת בבאר יעקב איש לא מכירני, וכך אוכל לא להיכשל 
שהתה הישיבה בבני ברק, לא  בחטא גבהות הלב". אבל גם כאשר

ת חש רבי ניסים כל רגש מעין זה. עד כדי כך, שמדי ערב שבת 
 את רצפת בית המדרש, כדי להכין את המקום לתפילה. 

ר

  ומדוכא עצוב איש פעם היה                                   
 

 הפסיכולוג אותו שאל.  כשהגיע. ת ללכת חליטשה
 לא. מדוכא כך כל אני. לעשות מה יודע לא אני. דוקטור. הבעיה מה

 יכול לא אני אותי עוזב לא זה. מזה לצאת כדי עושה אני מה משנה
 הזה האיש לעצמו וחשב הפסיכולוג עליו הסתכל” . כך להמשיך

 ונעמי הפסיכולוג לו אמר  אותו שתנער. רצינית הצחקה איזו צריך
 האוהל את רואה אתה. לשם תסתכל. משרדו של הרחב החלון ליד

  .לעיר הגיע ? ?למטה המגרש בקצה הגדול
 

 שתהנה בטוח ואני. ולראות לעשות מה המון יש -מצויין ממש והוא
 כל. ם שם יש, הליצנים של מההופעה בעיקר. שם
 אני. מצחוק הרצפה על אותך יגלגל שהוא בטוח אני -מצחיק כך

 סיבה יותר לך תהיה ולא. הזה הליצן את לראות לך. לך מבטיח
 בפסיכולוג.  תלה. החלון מעם האיש. פנה". מדוכא להיות עולםב

 "-.. . דוקטור לו ואמר העצובות עיניו את
 

 אתה ומבלבל , , וקשיים ניסיונות יש לכולם
 . עובר אדם בן מה לדעת יכול תמיד לא

 

 (העורך) ?תדע לך מאושר שהוא חושב
 

 ה בת קלרה  לע"נ 
 רפואה שלמה     איילה בת שושנה

אחד התלמידים ששאל את ראש הישיבה  סיפר
זצ"ל על שיעור מקום הפיאות,  הגרח"פ שיינברג

וראש הישיבה ענה לו. והאיש אמר לו שעדיין לא הבין 
בבהירות את הדבר. 

ידו על  , ראש הישיבה ביקש ממנו שיניח את
ראש הישיבה  של ראש הישיבה עצמו...מקום פיאותיו 

של  י פתח וסגר את פיו כדי 
 חיבור העצם ואז ראש הישיבה שאלו: נו, הבנת?.
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"" " 

בפורת יוסף יצאו גדולי הדור  מתלמידיו
ראשי ישבות ודיינים ומורי הוראות בישראל, 

 משה צדקה אחד מהן הוא מרן הגה"צ רבי
ראש ישיבת פורת יוסף גאולה,  שליט"א,

מנצור אצל הרב ה שסיפר שהיה 
זצ"ל והיה צריך לעלות כיתה  בן שימעון

ואביו מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי 
יהודה צדקה זצ"ל אמר לו: "לא כדאי לך, אל 

תעלה כיתה, תישאר אצל חכם מנצור כדי 
 מיים". שתקנה עוד יראת ש

 

 מרן הגאון האדיר רבי: כי וכפי שהעיד בנו
 זצ"ל, שהיה שלמה זלמן אוירבעך

בשכונת בית וגן, היה  ת ראש ישיבת
אומר תמיד לתלמידיו,  מי שרוצה לקבל יראת 

 .שמיים יסתכל על פניו של חכם מנצור

 



 

בהיותי ביער, לפתע התנפלו עלי שלוש  :סיפר אחדד
מאות זאבי טרף, ועמדו לקרעני לגזרים. ונעשה לי נס ונצלתי 
מידם. שאל השואל: ומנין לך שהיו שלוש מאות, כלום היה 

ם היו מאתיים אין זה לך לב למנותם? אמר להם המספר וא
נס גדול. שאל אחר, וזו מנין לך, אם לא ספרת? אומר 

התעקש שואל אחר, אין זה נס גדול.  ההמספר: ואם היו מא
 צריך לספור? חוזר המספר ומתרעם, קטני אמנה,  הגם מא

 

זאבים מתנפלים, אינם מסוגלים לקרוע אדם  50ואם 
מר המספר, אכן היו? או 50-לגזרים? חזר העקשן והקשה, ו

אכן  20-לא נרגעו העקשנים ושאלו, ו .20בואו נתפשר על 
היו? התרגז המספר: ואם זאב אחד היה מתנפל עליכם כיצד 
הייתם נראים? חוזר שוב העקשן הנורא ושואל, ואת הזאב 

 אכן ראית במו עיניך? אומר המספר: 
 , , ואם לא היה זאב     

 מתכנת ובנו הולכים 
לטיול, לפתע שואל הבן :  

א, מדוע השמש זורחת "אב
 במזרח ושוקעת במערב?" 

 

  "האב :  "
!" 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

מּוָנ‰ יָל‰' ‡¡ ƒפ 'נ¿ ƒמ ˙ ר∆ מ∆ ו… ּׁ̆ ‰ַ  
ית ֲעָבִדים (כ, ב). ה' ֱאלֶֹקיךָ  ָאֹנִכי ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ  ֲאׁשֶ

 

ר  ַמּדּועַ  ָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוֵאינֹו אֹוֵמר: "ָאֹנִכי ה' ֲאׁשֶ ּבְ ּדִ "ה ּבַ ּבָ יר ַהּקָ ַמְזּכִ
ָרָצה ַהקָּ  ּום ׁשֶ ל ָהעֹוָלם"? ִמׁשּ ָראִתי ֶאת ּכָ ֵלב בָּ ּבָ הּוא  םעַ "ה ִלְקּבַֹע ּבְ ָרֵאל ֶאת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ִיׂשְ

י ָהעֹוָלם ֵאינֹו  יָכְלּתֹו ַלֲעׂשֹות. ׁשּום חֹק ֵמֻחּקֵ ר ַיְחּפֹץ ּבִ ל ֲאׁשֶ עֹוָלם, ְוֶאת ּכָ ִחיד ּבָ יט ַהּיָ ּלִ ַ ַהׁשּ
ֶטַבע ָהעֹוָלם, ֵאינֹו ֻמְכָרח ְרֶאה ּכְ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ַרְך, ְוַגם ּכָ ְפֵני ְרצֹונֹו ִיְתּבָ א  עֹוֵמד ּבִ ִלְהיֹות, ֶאּלָ

 ַהּכֹל ֵמֵאת ה'.
ָרא ה' ֶאת ָהעֹוָלם,  ִאּלוּ  ה ּבָ ִחּלָ ּתְ ִריַאת ָהעֹוָלם, ָעלּול ָהָיה ָהָאָדם ַלֲחׁשֹב: ּבַ יר ֶאת ּבְ ָהָיה ַמְזּכִ

ים ָהֵהם, ְללֹא ַהְנָהַגת ה'.  "ה: "ֲאשֶׁ  ְלִפיָכךְ ֲאָבל ֵמָאז ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ְלִפי ַהֻחּקִ ּבָ ר ָאַמר ַהּקָ
ֶמׁש  ֵלטֲאִני ׁשוֹ  -הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"  ֶ ָכל ֶרַגע ָנתּון. ֲאִני ׁשֹוֵלט ַעל ַהׁשּ ַעל ָהעֹוָלם ּבְ

ְצִרים  י ֵהֵבאִתי ַעל ַהּמִ ַמֲאַמר ּפִ ים. ּבְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ֵרַח, ֲאִני ׁשֹוֵלט ַעל ֶהָעָפר ְוַעל ּבַ ְוַעל ַהּיָ
ר ַמּכֹות ְוָקרַ  ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ם. ּבְ י ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהּיָ  ְעּתִ

ה  ַהְנָהַגת "ה ְלַבּדֹו ָעׂשָ ּבָ ַמן. ַהּקָ ל ַהּזְ ם ּכָ יָכה ְלִהְתַקּיֵ א ִהיא ַמְמׁשִ ָעָבר, ֶאּלָ ה' לֹא ָהְיָתה ַרק ּבֶ
ים.  ֲעׂשִ ה ְלָכל ַהּמַ ה ְוַיֲעׂשֶ ה ה' -ָהֱאמּוָנה ַהּזֹו  ִמןעֹוׂשֶ עֹוָלם עֹוׂשֶ ּקֹוֶרה ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ַרְך,  ׁשֶ ִיְתּבָ

ְמלֹא ִניָמה!  ָאסּור ָלנּו ָלזּוז ּכִ
ָבר ַעת ֵמֱאמּוָנה  ַהּדָ ַחת ּדַ ִפיָלה, זֹו ָהֱאמּוָנה. ַהּסָ מֹר ַעל ַעְצמֹו ִמּנְ יֹוֵתר ִלׁשְ עֹוֵזר ָלָאָדם ּבְ ׁשֶ

"ה  ּבָ ָבה ַעל ַהּקָ ֲחׁשָ ל ְנִפיָלה. -ּוִמן ַהּמַ ל ּכָ ָתּה ׁשֶ ִחּלָ  ִהיא ּתְ
רָ  ָרֵאל ִהי"א זצ"ל הָ ַהּגְ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ י ִעּקַ ימּו בִּ  אָיה אֹוֵמר, ּכִ ׂשִ ּיָ ֵדי ׁשֶ ה'.  ְטחֹוָנםּכְ ּבַ
ל יָרה ָלָאָדם:  ּכָ זּוָזה ַמְזּכִ חֹון. ַהּמְ ְזּכֹורֹות ֶלֱאמּוָנה ּוְלִבּטָ ֵדי ָלֵתת ְלָאָדם ּתִ ְצוֹות נֹוֲעדּו ּכְ ַהּמִ

טְ  ים ֶאת ּבִ עֹוָלם, ׂשִ רֹוֶצהחֹוְנָך ּבֹו. ֵיׁש ה' ּבָ ׁשֶ יַע ֶאת ּגּופֹו,  ּכְ ּבִ ֵדי ְלַהׂשְ ָהָאָדם ֶלֱאֹכל ּכְ
ד  ּלֹו! ָאַכל ְורֹוֶצה ָלקּום ְוָלֶלֶכת, ִמּיָ זֹון ׁשֶ ַהּמָ יִרים לֹו: קֶֹדם ּכֹל ָעֶליָך ְלָבֵרְך ְלִמי ׁשֶ ַמְזּכִ

זֹון.  ת ַהּמָ ְרּכַ יִרים לֹו: ָעֶליָך ְלָבֵרְך ּבִ  ַמְזּכִ
ל ְזּכֶֹרת ַלֲהִליָכֵתנּו ַעל ֶחֶבל "בָּ  ּכָ ל ִמְצָוה ִהיא ּתִ ַרְך. ּכָ חֹון ּבֹו ִיְתּבָ ּטָ ה ה'" הּוא עֹוד ּבִ רּוְך ַאּתָ

ֶרְך. ְמרּוַצת ַהּדֶ ח ֶאת ה' ּבִ ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ֵדי ׁשֶ  ַצר ּכְ
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

(נלקט מהספר החדש משכני אחריך ח"א עמוד תע"ב, ועיין שם מעשה נפלא בעניין זה   
רשימת תפוצה  ).ל"ַזַצ  ִמְּקָרְסָנא ַחִּיים ַרִּבי ר"ָהַאְדמֹוֵמ 

hamaor.net@gmail.com

 איסר זלמן מלצרהשיעורים שמסר הגאון רבי  דדבאחח
זצ"ל בישיבתו "עץ חיים", נשאל שאלה שהפריכה את כל 

את השיעור וירד מן הבמה. כעבור שבוע . השיעור. 
שאל שוב אחד התלמידים שאלה שהיה צורך לעיין בה, וגם 

 הפעם הפסיק רבי איסור זלמן את השיעור. 
חששתי שמא ישאלוני סיפר רבי איסר זלמן ־  וע השלישיבשב

שוב שאלה שתפרוך את השיעור, ואז כל מעמדם של השיעורים 
י שלי יתרופף בעיני התלמידים. מאידך גיסא לא יכולתי 
 , ולכן הדבר הטריד אותי ביותר. 

 

החלטתי, שכשם שיש ללמד כיצד יש לומר שיעור. כך יש ללמד 
ומר..." ואכן, בשבוע השלישי חזרתי על השאלה כיצד לא ל

שנשאלה בשיעור הראשון והסברתי את האופן שבו יכולתי 
לתרץ את הקושיה ושוב להפריך, אך בסיכומו של דבר אמרתי 

הוא עם התלמיד ששאל, והכל כדי ללמדכם שראש  
ישיבה צריך לדעת לחזור בו מדברים שאמר, אף על פי שהיה 

 רוץ טוב על הקושיה שנשאלה".בידי להשמיע תי

מאיר  שנודע כ"ק האדמו"ר רבי ככלל
זצ"ל במידת ענוותנותו המופלגת, פרימישלאןמ

 מרוז'יןהרי שבכל הקשור להערצתו את הצדיק 
, העפילו הענוה ושפלות הברך לשיאים לא זצ"ל

נודעו. כבר היו צדיקים לעולמים, אשר דברו בגנות 
עד עפר,  ,עצמם קבל עם ועדה, 

כלפי בוראם וקונם. היו גם צדיקים. אשר פירסמו 
את שנת זולתם, ורוממו את שמו עד גבהים, ברבים 

 אולם יחיד כמעט בכל הדורות, 
 

היה מהר"מ מפרימישלאן, אשר מסוגל היה 
תלהשפיל את עצמו בפה מלא לעומת 

, ולהמעיט מערך עצמו, במילים בוטות 
 ונמרצות, כלפי מי שצעיר ממנו לימים. 

 ללמד כי לא מחשבות אדם היו מחשבותיו.

את עם ישראל' פרעה המלך  , פרעה הסמויה,  'תוכניתת
 יהרשע, ציוה להרוג את הזכרים הנולדים לישראל, כדי 

, ואז יהיו מוכרחות להתחתן עם המצריים, ולא 
תה לפגום בכך ירצו לעלות מארץ מצרים. ומטרתו הפנימית, הי

את נשמות ישראל הקדושות, וממילא לא יוכלו לעלות מארץ 
מצרים גם מבחינה רוחנית, שלא יהיה לישראל תקומה חס 

וזה לשון קודשו:  האור החיים הקדושושלום. כתב רבינו 
'עצה חכמה יעץ פרעה בדבר זה, לבל יוכלו עלות מהארץ, והוא, 

, ויתחברו נשי כי באמצעות שיהרגו כל זכר ויתרבו הנשים
 ישראל עם המצריים ויתחתנו בהם, 

 לעלות מן הארץ כשיהיו לעם אחד,  ה ומעתה 
גם יפגימו הנפשות הקדושות בערבוב הנפשות, ויהיו שם עד 
עולם בר מינן... ואם היו מתחתנים עם המצריים לא היתה בר 

 מינן תקומה לשונאיהם'.

מי שאינו רוצה להיות מנהיג, אותו בוחר הקדוש ברוך  'דוקאא
את  זצ"ל האור החיים הקדוש הוא למנהיג' מבאר רבנו

דברי משה רבנו 'מי אנכי כי אלך אל פרעה' משה טען בענווה 
ח, שאיני ראוי לקיים השליחות, כי איני ראוי לדבר ונמיכות רו

בפני פרעה מלך מצרים, כי לפני מלך מדבר. אדם גדול וחשוב, 
ואני אדם קטן ופשוט, ועוד, כדי להוציא את ישראל ממצרים, 

, ומשה רבנו פחד ם צריך להיות אדם 
 שמחמת מיעוט זכיותיו, לא יוכל להוציא את ישראל ממצרים,

ויארע תקלה לכל ישראל. ענה לו הקב"ה 'וזה לך האות' שאתה 
כן ראוי, 'כי אנכי שלחתיך' שאם לא היית ראוי לא הייתי שולח 

ה אותך, ועצם העובדה ששלחתי אותך, זה סימן שאתה 
. ועוד אמר ה' יתברך למשה רבנו: 'וזה' מה שאמרת 

יבה שאנכי שאינך ראוי, 'לך לאות כי אנכי שלחתיך' זה הס
 שלחתיך, שרק מי שמקטין את עצמו, 

 

ואינו רוצה גדולות, ומתנהג בענוה ושפלות, הקב"ה חפץ בו, 
וההוכחה לכך, ממתן תורה, 'בהוציאך את העם תעבדון את 

, ל האלקים על ההר הזה' דוקא על 
 ואין אני בוחר בהרים הרמים כתבור וחרמון, 

לו שרוצים גדולה, אלא בוחר רק באלו כי אין הקב"ה חפץ בא
 שרוצים פשטות ושפלות.

חכמים המחוננים  ישנםם
בהרבה חכמה, אולם הם 

. המחזיקים אותה 
 אינם יכולים, 

או אינם רוצים למסור חכמה זו 
 ולהורותה לאחרים.

 

לפיכך אמרה תורה, כי בצלאל 
הליאב חוננו מאת ה' יתברך וא

בכישרון וגם רצון "להורות" 
חכמתם לאחרים ולהפיץ 

 מעינותיהם חוצה.

ים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת ניס נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ילולו, 

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בז, פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אל
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  יעקב יוסף בן מרגליתהרב יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     שמעון בן רינה, ישראל הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

מבואר, כי השורף את  בגמראא
 ציפורניו הגזוזות, 

 ".  "הרי הוא "
 

בעלי התוספות כותבים בשם 
", כי הוא חסיד על שם ערוךה"

שהוא שורף את ציפורניו,אף על 
פי ששריפת חלקים מן הגוף 

 מזיקה לאדם. 
 

גודל אמר על כך החסיד רבי 
זצ"ל: חסיד הוא זה  אייזנר

  ר שהזיקו של אחר 
 יותר מהזיקו שלו עצמו...

את ה' אלוקיך בכל  ואהבתת
 -לבבך ובכל נפשך"  "ובכל נפשך 

אפילו הוא נוטל את נפשך (רש"י). 
כיצד זה ניתן לאהוב בשעת יציאת 

  הנפש? כך היה מספר
: כאשר זצ"ל המשגיח ממיר

שבים הספרדים עלו המתיי
הראשונים על אדמת העולם החדש 

 רכובים על סוסיהם, -
 ו נדהמו

למראה האורחים המוזרים. מיני 
בריות משונות, שחלקן העליון 

אדם, וחלקן התחתון חיה מהלכת 
על ארבע...  כאשר קפצו הרוכבים 

מעל סוסיהם, נחה דעתם של 
התושבים.  אין מדובר איפוא, במין 

רייה משונה, כי אם שתי בריות: ב
 הסוס, ורוכבו...

 .כך אדם מורכב מגוף ונשמה

כדי לשכנע ולהדריך דרך 
תורה ומצוות,  יש קודם 

 להגביר את
, כמידתו 

של אהרן "אוהב את 
הבריות" רק אחר כך ניתן 

להצליח "ומקרבן לתורה".    

 



1



  2



  3



  

  

4



  

   



”  











48

469
17:55 17:53

v

16:53 16:39 





0723705882 02-50-15-920



 

 

 ב"ה

duvedm@gmail.com

 ח˙˘ע" י˙רופר˘˙ 

 נע˘‰ ונ˘מע
‰נ‰ ‡ם ‰‡„ם מ˙פלל וע˙‰ ‰˙פיל‰ ‰י‡ במ˜ום ˜רבן, 

 ב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול וב˙˘ו˜‰ ‚„ול‰ ור˘פי ˘ל‰ב˙ י"‰ ˙בער בו
נ˙‚בר‰ ב˜רבו כח ‰‡˘ ו˙˘רוף ‡˙ חלבו ו„מו ונ‰פך ‰‡„ום 

ו‰בל ‰‰ו‡ ללבן, ו‰‰בל ‰יוˆ‡ מפיו נר‡‰ בחו˘ ˘‰ו‡ כמו ע˘ן 
. ובע˘ן ‰ז‰ ‰ו‡ כל ‰מח˘בו˙ ו‰יר‡‰ עול‰ ע„ כס‡ ‰כבו„
 ו‰ע˘ן ‰ז‰ ˙על‰ לריח ניחוח לפני ‰'.ו‰‡‰ב‰ ˘ל ‰˙פיל‰, 

‡מרו ב‰˙ל‰בו˙ ‚„ול  ונ˘מע נע˘‰ו‰נ‰ כ˘‡מרו י˘ר‡ל 
וב˙˘ו˜‰ עז‰ ו˙בער בם ר˘פי ˘ל‰ב˙ י"‰ כנ"ל ומ‚ו„ל 
‰חמימו˙ ˙˘ו˜˙ם נ˙מעט „מם ונ˘רף ונ˙‰פך ‰‡„מימו˙ 

ע˘ן ו‰ע˘ן ‰‰ו‡ ‰י‰ כולו לבן ˘ל‰ם ללבן ומ‰בל פי‰ם נע˘‰ 
̆ ‡˘ר ‰י‰ בוער ב˜רבם ו‰ע˘ן ‰‰ו‡ על‰  ‡‰ ̇ מפני ‚ו„ל חמימו

ו‰י‰ מעורר ‡˙ערו˙‡ „לעיל‡ ונ‚ל‰ עלי‰ם ע„ ‰כס‡ ‰כבו„ 
 ‰˜ב"‰ ויר„ ב‡˘ לי˙ן ל‰ם ‰˙ור‰.

פירו˘ ˘‰ם ‰˙יˆבו  ו‰ר סיני ע˘ן כולווז‰ו פירו˘ ‰פסו˜ 
˘ו˜‰ ‚„ול‰ ע„ ועל י„י ˘‡מרו נע˘‰ ונ˘מע ב˙ב˙ח˙י˙ ‰‰ר 

 ˘˙בער ˙˘ו˜˙ם כלפי„ ‡˘, ‰‰בל פי‰ם על‰ על ‰ר סיני כע˘ן.
מפני ‡˘ר יר„ עליו ‰' ב‡˘ פירו˘ ˜ו„ם ‡˘ר יר„ עליו ‰' ב‡˘ 

 ועל י„י ‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡ ‰יו מעוררין ‡˙ערו˙‡ „לעיל‡.

 (מ‡ור ו˘מ˘)

 

 הנה אם
 מתפללהאדם 

בהתלהבות גדול 
ובתשוקה גדולה 

ורשפי שלהבת י"ה 
 ...תבער בו

 הבל ההוא עולה
 עד כסא הכבוד.

 י שאמרו"ע
 "עשה ונשמע"נ

 ,ולהבתשוקה גד
 עד שתבער

תשוקתם כלפיד אש, 
 בל פיהם עלההה

 .כעשן יניעל הר ס
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