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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "אלה הדברים אשר דבר משה" )א, א( 
לפי שהן דברי תוכחות... הזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. 

 )רש"י(
הבעש"ט הק' הקפיד מאוד על המגידים שהיו דורשים 
לקהילות והיו מונים את חטאיהם של בני ישראל, פעם הגיע 
הבעש"ט הק' לבית המדרש וראה מגיד אחד מוכיח את בני 

ת חטאיהם, צעק הבעש"ט איך אתה יכול הקהילה ומונה א
לדבר לשון הרע על בני ישראל, האם הנכם יודעים כשיהודי רץ 
כל היום ועובד בגלל פרנסתו כדי להביא אוכל לבני משפחתו, 
וכשבא לפנות ערב ונזכר שעוד לא התפלל מנחה, ותיכף ומיד 
קם ומתפלל, בין שהוא יודע ובין שאינו יודע, מה הוא מתפלל, 

שרפים ואופנים רועדים בשעת המנחה ההוא. ואיך אתה כל ה
 לא נזהרת בלשונך להוציא לעז על בני ישראל.

 )מעשי הבעל שם טוב(
 

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל 
 ישראל" )א, א(

בכל מקום שנאמר 'אלה' בא לפסול ולמעט דיבורים אחרים, 
 ומה בא למעט ולפסול כאן??? 

שהתורה באה להעיד שמשה  ומפרש רבנו אור החיים הקדוש
רבנו למרות שהיה מנהיג של עם ישראל עשרות שנים, מעולם 
לא פתח מעצמו בשיחה בדברים בטלים, ורק מה שנאמר 
בספר דברים 'אלה הם הדברים' שדיבר משה אל ישראל על 
דעת עצמו בלא ציווי ה', אבל במשך כל שנותיו לא דיבר אפילו 

ו דיבור אחד שאינו בציווי ה', דיבור אחד של חול ולא דיבר אפיל
נם לברכה, 'ודברת בם' ולא בדברים ווכמו שדרשו חכמינו זכר

בטלים, ורק עכשיו לפני מותו דיבר הדברים האלה על דעת 
עצמו, וגם דבריו אלה, 'כל רואה יעיד כי כולן דברי תורה וחכמה 

 ומוסר'.
ובפרשת פנחס כתב, וזה לשון קדשו: 'מצאתי לחסידי ישראל 

בו כי פה של לומדי תורה, דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם שכת
בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה. ולזה אסור לדבר בו 
אפילו דברי חול, הגם שאין בהם דברים האסורים' עד כאן לשון 

 קדשו.
כלומר: הפה הוא כלי שמשרתים באמצעותו את הקדוש ברוך 

זיון גדול הוא הוא בתורה ובתפילה שהם דיבורי קודש, ולכן ב
להשתמש בו לדיבורי חול, גם כשאינם דיבורים אסורים כלשון 
הרע וליצנות, אלא כל דיבור אסור. וכמו שדרשו חכמינו על 

דוקא 'בם' ולא  -הפסוק שאומרים בקריאת שמע 'ודברת בם' 
"בני בדברים בטלים. ובזה מפרש רבנו את הפסוק הנאמר 

שמי שרוצה להיות , יששכר למשפחותם לפוה משפחת הפוני"
מבני יששכר שהם היו שבט של לומדי התורה, צריך לפנות 

 ולנקות את הפה מדברים בטלים.
ורבנו אור החיים הקדוש הנהיג כן בישיבתו הקדושה, שלמדו 
במשך שעות רבות בלי דיבור אחד של חולין, וכפי שהוא מתאר 
את גודל ההתמדה וההספקים שלמדו לדוגמא בכל מוצאי 

, וזה לשון קדשו באגרת הנדפסת מכתב יד קדשו: שבת קודש
'ובכל ליל מוצאי שבת אנו עושים משמרה ולומדים עד אור 

. ומה שאנו לומדים בדרך כלל הוא זה: כ"ו םייחודיהבוקר בדרך 
מזמורים כנגד שם הוי"ה, ומפרקי משניות כמספר שם אדנו"ת, 
וכל הפרשה של השבוע של זהר מלה במלה ובהתלהבות, 

או ארבעה דפין של גמרא, וכמו שמונה סימנים של  ושלשה
שולחן ערוך. ונגמר הסדר עד סמוך לאור היום. ואומרים תיקון 
חצות, ומתפללין עם הנץ החמה לסמוך גאולה לתפילה, וכל 
משך הלילה אין מי שידבר אפילו דיבור אחד של חולין, אלא 

 ו.יושבים בהשראת שכינה. וה' יעזור לנו' עד כאן לשון קדש
 (רבנו חיים בן עטר 'אגרות ותש .ג, כובמדבר  .א ,אור החיים א)

 

 "אלה הדברים" )א, א(
משה רבינו מוכיח את עם ישראל לפני מותו בדרך רמז, על מנת 

 לא לפגוע בכבודן של ישראל.
יש מצוה הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" 

אופן שלא ומבארים חז"ל: תוכיח אותו באופן כזה שלא יפגע, ב
 תשא עליו חטא, שלא יצא מזה חלילה חטא שפגעת בו.

צריכים לדעת שכאשר ניגשים להוכיח מישהו שחלילה אין לנו 
 נגיעות בעצם התוכחה וידינו נקיות.

מסופר על האדמו"ר הריי"צ שהגיע לבית הרפואה, נאלץ 
הרופא להזריק לו זריקה. הוא עקב בדריכות אחר ההכנות של 

ניקו ידיים בחומר מיוחד, לקחו את המחט הרופא והאחות, 
מאריזה סטרילית וניקו את המקום באלכוהול שלא יחדרו 

 חלילה חיידקים לגופו.
בתגובה אמר הרבי למזכירו שניתן ללמוד מזה מוסר השכל 
חשוב מאוד: לפני ש"דוקרים" מישהו אחר = שמוכיחים אותו 
על מעשה לא טוב שעשה, צריך שהתוכחה תהיה סטרילית 
וללא נגיעות אישיות, שאם לא כן עלולים דברי התוכחה להזיק 

 יותר מאשר להועיל...
 

 "אלה הדברים אשר דיבר משה" )א, א( 
חומות גבוהות ובצורות הקיפו את ארמון המלוכה אשר בה היה 
גנוז כל אוצרות וחמודות תבל, סביב הארמון היה גינות 

ירות ופרדסים אשר בתוכם היה נטועים כל מגדנות ופ
שנשתבחה בהם הארץ, ובנוסף לחומה הפקיד המלך כלב גדול 
לשמירה על נכסיו. בחשכת לילה כשעלטה וחשיכה כסתה 

 חצרותיוהארץ ישב לו המלך והציץ מבעד חלונו אל עבר 
, בצנעהופרדסיו, ולפתע ראה איך שאחד מאוהביו פרץ גדרותיו 

י בגדו כדי לגנוב מהפירות, אולם הכלב זינק לעברו ושיסע כנפ
וקרעוהו לגזרים, והלה התחמק וברח לנפשו. חשב המלך בלבו, 
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בושה תכסה פניו,  יפירותיאם אשאל אותו מדוע גנבת את 

ומאידך אם לא ארמז לו מאומה הרי יחשוב שאיני יודע מאומה, 
והוא ישנה וישלש בגניבתו, מה עשה המלך, פנה אליו ואמר לו: 

, אז הבין האיש כמה עז וקשה הכלב שקרע את כל בגדיך
שהמלך ראה אותו בעת שבא לגנוב, וראה גם כיצד קרע הכלב 

 את בגדיו. 
הנמשל הוא שעל הפסוק "אלה הדברים אשר דיבר משה" 
איתא במדרש "אלה הדברים" כדבורים שדובשן מתוק ועוקצן 

 אלו. םהבין מהו הדבש ומהו העוקץ בדברימר, ומן הראוי ל
רצה להוכיח את עם ישראל אך על פי זה מבואר שמשה רבינו 

לפני מותו, אך הוא היה מסופק כיצד להוכיחם, אם יאמר להם 
במפורש חטאתם במקום זה וחטאתם במקום זה, הרי הם 
יתביישו, מה עשה משה, הזכיר להם את כל הטובות שעשה 
עמם ד' "במדבר", שם נתן להם לחם מן השמים, והם יזכרו 

ור, כשהתלוננו כאשר שהלחם ניתן להם רק לאחר שחטאו בדיב
כלה להם האוכל שהוציאו ממצרים, נמצא שיש כאן דבש 
מתוק דהיינו הזכרת הטובה של הלחם שניתן להם מן השמים, 
אך אליה וקוץ בה שיזכרו בחטא שחטאו בדיבור שבעבורו ניתן 
להם הלחם. וכן הזכיר להם משה "בערבה" הוא הזכיר ישיבתם 

ג ועל ידי זה יזכרו בחטא "בשיטים" כשקיבלו משלל סיחון ועו
של בנות מדין, יש כאן איפוא, דבש מתוק ועוקץ מר. גם הזכיר 
להם "מול סוף", שכוונתו לביזת הים שהיתה גודלה מביזת 
מצרים, וכמו כן מה שזכו לנבואה בקריעת ים סוף, ואז הם יזכרו 
במה שהמרו את פי ד' על ים סוף ואמרו "המבלי אין קברים 

ונת חז"ל "אלה הדברים" כדבורים שדבשן במצרים" וזהו כו
מתוק ועוקצן מר, שבדברי תוכחות הללו מעורבים בה יחדיו 

 המתיקות והמרירות.
 

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 
 בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף" )א, א(

כשמבקשים לדבר דברי תוכחה אל "כל ישראל" אל המוני 
י תורה ומוסר מופשטים. העם, אי אפשר להגיד להם דבר

תוכחה זו לא תכנס ללבם. צריכים לעטוף את הדברים 
בספורים ומעשיות מתאימים ודברי משל ומליצה. לכן, כשבא 
משה רבנו להטיף מוסר "אל כל ישראל", הלביש את דבריו 

  במשלים, במדבר, בערבה, מול סוף וכו'.
 )קדושת לוי(

 

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל 
 )א, א( ישראל"

גם הם בדיבור, נעיין ברש"י נמצא שכל החטאים כאשר 
של  ןבענייבמחלוקת של קורח, וגם בחטא העגל, כולם היו 

ן הרע וליצנות ת היו בדיבור של לשוודיבור כי כל המחלוק
בא מכח הפגם בדיבור כי  חטא העגלגם שפטפטו כל הלילה, 

א ידוע ש"האמנתי כי אדבר" ואם היה חטא העגל משמע של
אמונה ואם כן היה פגם בדיבור, וזהו שנאמר אלה  ימעניינדיברו 

 "הדברים" אשר דיבר משה, דייקא בדיבורים הגיע חטאיכם. 

והנה באגרות הגר"א מובא וז"ל "ועד יום מותו צריך האדם 
, וזהו וותאוותית וסיגופים רק ברסן פיו ולהתייסר ולא בתעני

ת והו יותר מכל התעניהתשובה, וזה כל פרי העולם הבא וכו' וז
והסיגופים בעולם, וכל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו 
לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריה יכולים לשער וכו'. אבל 
העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה 

 והמעשים וכו', כי הפה הוא קודש קדשים. עכ"ל.
 

 א( "אלה הדברים אשר דבר משה" )א, 
אמר ר' שמואל בר נחמן אמר הקב"ה כדבורים היו בני מתנהגים 

 .)דברים רבה א, ו( לם על ידי צדיקים ועל ידי נביאיםבעו
יש לומר רש"י הביא המדרש על הפסוק )דברים א, מד( 'כאשר 
תעשינה הדבורים' הדבורים מה הדבורה הזו כיון שהיא מכה 

הם נוגע בכם לאדם מיד היא מתה אף אתם כיון שהיה אחד מ
מיד היתה נפשו יוצאה, ועוד פירש רש"י ומפני ד' דברים אין 
מוכיחין את האדם אלא סמוך למיתה כדי שלא יהא מוכיחו 
וחוזר ומוכיחו, אם כן "אלה הדברים" שהוכיח את ישראל 
כדבורה כיון שהיא מכה לאדם מיד היא מתה כך משה מיד 

  שהוכיח אותן מיד מת.
 )כסף נבחר(

 

ברים אשר דבר משה אל כל "אלה הד
 ישראל" )א, א(

גם זה מן התוכחה, דלכאורה יאמר האדם מאי שיש לומר 
איכפת לי לחברי אם אהיה רשע חס וחלילה, אמנם מבואר 
בזוהר הק' דהעולם הזה הוא כמו הספינה על הים, שיש עליה 
כמה אנשים, ואחד נוקב הספינה תחת מקומו, הלא זה מזיק 

זה אמר אלה הדברים אשר דבר משה אל לכל בני הספינה, ול
 כל ישראל, שתדעו שזה נוגע לכל ישראל. 

 )אך פרי תבואה(
 

"ד' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף 
 פעמים" )א, יא(

שבת אחת ישב החוזה מלובלין זי"ע בשולחנו הקדוש, והתחיל 
להוכיח את עצמו בדברים קשים ונמרצים, כאילו היה הפושע 

נכוו אזניהם של השומעים והיו נשמטין אחד המובהק שבדור. 
אחד מרוב אימה ופחד: אם רבם כך, מה יהא עליהם, לפתע 

הלוואי ויעזור  -השתתק החוזה והבחין במבוכתם, פנה אליהם: 
לכם השם יתברך, ולא יהיו נכדיכם גרועים יותר ממני... בסיפור 

גאון זה הסביר הרבי ר' לייבל'י אייגר זי"ע מלובלין, נכדו של ה
רבי עקיבא אייגר זצ"ל, את הפסוק דנן. כיון שראה משה 
שנשבר לבבם של בני ישראל מתוכחתו, חשש שמא יפלו 
בעצבות, ומיד אמר להם: "יוסף ד' עליכם ככם אלף פעמים", 
היינו: אף על פי שהוכחתי אתכם, יהי רצון שירבו כמותכם 

 יהודים כשרים לדורי דורות.
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בונים וידועים "הבו לכם אנשים חכמים ונ

 לשבטיכם" )א, יג(
 אם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא )רש"י(. 

, ואמר לו הרה"ק ל הרבי ר' זושא זי"עא אחד אישפעם בא 
שהולך בטלית קטן פסול, ובדק וכמובן שמצא כדבריו, ושאלו 
על זה מנין ידע, וא"ל, ציצית מכסה על העבירות שבאדם, אבל 

יתי בך דברים לא טובים, והבנתי כשאתה באת אלי רא
 שהציצית שלך אינם כשרים. 

וביאר הרבי ר' זושא מאמר חכמינו ז"ל, "הבו לכם אנשים 
וידועים לשבטיכם" א"ל משה, בא לפני מעוטף בטליתו ואיני 

ה וכי משה אינו יודע מעשיו אף על פי שהוא יודע מעשיו, וקש
מעוטף בטליתו, אלא א"ל הרבי ר' זושא אם בא מעוטף בטליתו 
לא רואים מעשיו, כי הטלית מכסה עליהם, ולכן א"ל משה "הבו 

 לכם" וגו'.
 

"הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידועים 
 לשבטיכם ואשימם בראשיכם" )א, יג(

י התורה, המתאפיינת בדעת בנוסף למעלתם הנשגבה של גדול
תורה ובכישרונם האדיר לראות נכוחה את הדברים, נתברכו 
חכמי ישראל בדבר ייחודי נוסף: "הם גוזרים לפני המקום והוא 
עושה" )מדרש(. הם לא רק מכוונים לאמת אלא יוצרים אותה. 
עצתם גזרה היא, וכאשר צדיק גוזר, הקב"ה מקיים. בדרך זו 

א תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין יתפרש מאמרם ז"ל: "ל
ושמאל' )דברים יז, יא(. אפילו נראין בעיניך על שמאל שהוא 
ימין ועל ימין שהוא שמאל, שמע להם" )ספרי(. יתכן בהחלט 
שעד שלא יצא הדבר מפי החכמים, היה הימין ימין והשמאל 
שמאל, כפי שהדברים אמנם נראים. אך כיון שאמרו על הימין 

פך הימין להיות שמאל, לפי שכך גזר הצדיק. שהוא שמאל ה
בתקופה הראשונה לרבנותו של מרן הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק 
זצ"ל בעיר בריסק, באו קציני צבא לבית הכנסת בראש השנה 
לדרוש מהרב שיבוא עימם כדי להגיד וידוי עם אסיר יהודי 
שנשפט למוות. מכיוון שהרב עמד באותה שעה בתפלת 

שחרית, לא רצו הקצינים להפריע לו, ויצאו שמונה עשרה של 
את המקום בהבטיחם כי ישובו אליו שנית כעבור זמן מה. 
כאשר הציע מישהו מהקהל לקצינים שיקחו רב אחר מתוך 
הקהל, אמרו להם שקיבלו פקודה להביא את הרב הרשמי. 
לאחר שנסתלקו, סיים הרב את תפילתו, ומששמע על העניין, 

מה. משנודע הדבר, נמצאו בין הקהל  החליט שלא ללכת ויהי
מתפללים שהעלו חשש שמא יבולע ליהודים אם הרב לא יציית 

 23להוראת השלטון, ומכיוון שהרב היה עדיין צעיר לימים )בן 
בערך( וכולם הכירוהו עוד כנער, הרשו לעצמם לחוות דעה 
בקול רם. אחדים מהם אף העזו פניהם ואמרו לרב שהוא מסכן 

ה, אך דבריהם לא הועילו והרב נשאר נחוש את כל הקהיל
בדעתו. באמצע תפילת הלחש של מוסף, באו הקצינים שנית 
לבית הכנסת. הרב, שהבחין בהם, נשאר עומד על מקומו שעה 
ארוכה, כאילו הוא עדיין באמצע תפילתו, ובכך מנע מהם 

לגשת אליו. סבלנותו של הקהל פקעה, עד שקם אחד מזקני 
עצמו בפני הקצינים כאילו הוא הרב הרשמי המקום, הציע את 

והלך עמהם. אחרי התפילה הגיעו כמה שוטרים אל בית הרב 
בבהילות, ובני הבית נבהלו מאד, כיון שחשבו שהם באים 
לאסור את הרב על שסרב לציית להוראות השלטונות. עד 
מהרה התברר, כי הללו היו שוטרים מעיר אחרת שנשלחו 

אל הנדון למוות, כיון שזה עתה לשאול אם הלך כבר הרב 
התברר כי היהודי ההוא הואשם בטעות, ולמעשה הוא חף 
מפשע, ואין להוציאו להורג. אז התברר, כי הזקן ש"התחכם" 
ויצא לשביעות רצונו של הקהל לייצג את הרב, גרם למותו של 
היהודי. אילו היו סרים למשמעתו של הרב, שהיה אמנם רך 

 לא היו נכשלים. –ראה בשנים אך אב בחכמה ובי
 )לקח טוב(

 

 "לא תגורו מפני איש" )א, יז(
ציווי זה הינו הוראה לדיין שלא יפחד מאיש בעת יושבו על 

 מדין. 
מפורסמים הסיפורים והעובדות על גדולי ישראל שבכל דור 

 ודור כיצד קיימו ציווי זה אף במסירות נפש ממש.
ל ירושלים, רבי מיוחד ונודע בפקחותו ובטוב לבו, היה רבה ש

שמואל סלנט. אולם במקום הצורך לא נרתע ועמד על דעתו 
בכל מחיר וסוף דבר היה שכולם הודו לדבריו. באחת מהפעמים 
שישב רבי שמואל לדון דין תורה בין שניים מתושבי ירושלים, 
לאחר שחייב אחד מהם, נענה החייב בעזות מצח: "רבי, אם לא 

 פץ את כל הזגוגיות בביתך".תחזור בך ותזכה אותי, אלך ואנ
רבי שמואל לא נרתע והשיב: "כלום חושב הינך שאני אשתוק 

 על צעד שכזה?"
היהודי נבהל, שכן ידע שרבי שמואל מקושר היטב עם 
שלטונות הטורקים והאוסטרים, ומי יודע מה יעשה. לפיכך 
מיהר לקבל עליו את הדין. כאשר נרגע האיש מזעמו, נענה רבי 

וק: "כלום חשבת שאשתוק על שבירת שמואל בבת שח
 הזגוגיות? לא ולא! עוד באותו היום אזמין זגג לתקן אותן"...

 )במחשבה תחילה(
 

 "לא תגורו מפני איש" )א, יז(
בבראדי כיהן רב אחד שהיה מיוחס ועשיר וקרובו של בעל 
ה"נודע ביהודה" זצ"ל. היה אותו רב תקיף ובני העיר יראו מפני 

צא לעז על אשתו כי לא טובה השמועה, תקיפותו. לימים י
וחכמי העיר דרשו וחקרו והתברר להם כי השמועה אמת. אך 
הרב חרץ משפט בכח המלכות והכריז כי כל מי שיוציא לעז על 
אשתו ויאמר עליה דבר מגונה, אחת דתו להלקותו ברבים או 
לשלם מאה אדומים בעד כל לשון גנאי שיאמר עליה. בין חכמי 

על ה"נודע ביהודה" זצ"ל, רבי מאיר מרגליות זצ"ל המקום היו ב
בעל "מאיר נתיבים", ורבי אברהם גרשון מקיטוב זי"ע, גיסו של 
הבעש"ט זי"ע. רוח לבשה אותם ברצותם לקיים את הציווי "לא 
תגורו מפני איש" והם נכנסו לבית הועד אשר בבית הרב, 

ול רם בהיותו מלא אנשים, ואז הכריז בעל ה"נודע ביהודה" בק
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ואמר: דעו נא כי אשת הרב היא חוטאת וטמאה והא לכם הקנס 
מאה אדומים בגלל שאמרתי עליה שהיא חוטאת וטמאה, ואילו 
היו לי עוד מאה אדומים לשלם עבור האמירה שהיא חוטאת 
וטמאה, הייתי אומר שוב שהיא חוטאת וטמאה, אך מכיוון 

מאה. כך שאין לי, די בכך שאמרתי פעם אחת שהיא חוטאת וט
כפל ושילש עוד ועוד את לשון הגנאי, מבלי לשלם אלא פעם 
אחת בלבד. כאשר סיים בעל ה"נודע ביהודה" את דבריו החל 
רבי מאיר מרגליות לקרוא בקול גדול בגנותה של האשה, 
ומכיוון שלא היו לו מאה אדומים, הלקוהו. לאחר מכן הצטרף 

כאשר ביקשו לקולות המחאה גם רבי אברהם גרשון מקיטוב, ו
להלקותו, החלה מהומה גדולה מהמון אדם שהתאסף במקום 
והוא נמלט מן העיר אל גיסו הבעש"ט במעז'יבוז'. בעקבות 
מעשה זה נאלץ בעל ה"נודע ביהודה" ועמו בני משפחתו לעזוב 
את בראדי אל העיר דובנא, שם ישבו חדשים מועטים, עד 

יג ישיבה ששיגרו לו כתב רבנות מהעיר יאמפאלא, שם הנה
 גדולה והעמיד תלמידים רבים והגונים ויצא שמו לקצווי ארץ.

 

 "ההולך לפניכם בדרך" )א, לג(
יהודי צריך להרגיש שהקב"ה צועד עמו יד ביד לאורך כל הדרך, 

 גם בלכתו בדרך...
הרגשה זו נוטעת בליבו של אדם בטחון מוחלט. גם בעניין 

 ית בבורא עולם.שידוכין מוצאים אנו את הצורך באמונה תמיד
 "ואין תבונה ואין עצה לנגד ה', מה' אשה לאיש."

עשיר גדול בא לפני השרף מקוצק זצ"ל וסיפורו בפיו: כידוע 
לרבינו הייתי בעבר עשיר גדול, מוקף במשרתים ומשרתות 
לרוב, ניהלתי חיי מותרות כמשופע בעושר וכבוד ולא חסר לי 

 מכל טוב שבעולם.
שהיו בביתי היתה בתולה בוגרת, בין אלו המשרתות הרבות 

שחסכה לה בעמלה ובזיעת כפה סכום כסף נכבד מעבודתה 
בביתי זה מספר שנים. לימים בקשה ממני שאקנה לה בסכום 
זה שחסכה לעצמה, כרטיס הגרלה כדי שיהא לה שמור זה 
הכרטיס לכשתמצא בעל להינשא עמו, ומי יודע מה יהא אולי 

ר ולבנות בזה את ביתה. תזכה בהגרלה מזה הכרטיס להתעש
עשיתי כבקשתה, ממשיך האיש בסיפורו, כשמוסרת היא את 
הכרטיס למשמרת ביד אביה, ואילו ממני בקשה היא לרשום 
לעצמי את מספר כרטיסה. בינתיים עברו שנים על גבי שנים, 
כשמתבגרת היא והולכת, אולם זיווג לא נזדמן לה עדיין. עלי 

גתי נפטרה, ועסקי החלו אף עברו הרבה מארעות קשים זו
להתדרדר מטה מטה, עד שאבדתי את כל הוני, ולא עוד אלא 
שנשארתי בגפי לאחר שנישאו כל בני ובנותי לאנשים, ועזבו 

 את ביתי כשמותירים אותי עני ואביון בודד וגלמוד.
ויהי היום בעת בודקי במספר הגרלות הזוכים... עמד ליבי 

הכרטיס של המשרתת מפעום! ומה רואות עיני? הנה זכה 
 שבביתי בסכום גדול ביותר סך מאה אלף רובל.

מיד חשבתי לעצמי תכנית מפתיעה, להשתדך עמה ועי"ז 
אחזור לקדמותי, שלחתי שדכן בשליחות אל אותה משרתת 
שבביתי שיציע לה אותי לחתן עבורה, כששמתי יד לפה עדיין 

היא לבל לגלותה על זכייתה הגדולה שנפלה בחלקה, ידעתי כי 
 מצידה לא תתנגד לשידוך.

ואכן כפי ששערתי כן היה, היא לא התנגדה כלל, הנישואין 
התקיימו ב"ה, כשכל אחד מאתנו מרוצה בכך, היא בהיותה 
מיואשת זה מכבר למצוא חתן כלבבה, אני בעמדי בפני עליה 
לגדולתי ולמעמדי כבראשונה בעושר וכבוד... וכיון שידעתי 

שיתי לעצמי לקחת הלוואות גדולות שעתיד לנו סכום גדול הר
 ולהפריז בהוצאות עבור החתונה...

לאחר שעברו שבועות מספר, הופעתי יום אחד בביתי ו... 
בשורה טובה מתפרצת מפי: "היודעת את, זוגתי, לא יאומן כי 
יסופר, זכינו ב"ה בכרטיס הגרלתך בזכייה גדולה ביותר, 

 התעשרנו במאה אלף רובל!"
כולה מתפלצת מצער נענית היא מרוב  בכאב עצור וכשכל

בושה, "את הכרטיס מכר אבי מזה כבר שנים מספר, כשבונה 
הוא מכך את ביתו וכלכלתו..." כרעם ביום בהיר, וכמטרי זעף 
ביום הקיץ, נתכו עלי דבריה כמהלומה, עולמי חשך עלי ולא 

 ידעתי את נפשי מרוב צער...
שואי אלה, מה אעשה עתה רבינו, באשר רק הסתבכתי מני

חשבתי שע"י הנישואין לשפר מצבי ועתה לא רק שלא זכיתי, 
אלא כי נתווספו לי חובות על גבי חובות בבניית ביתי החדש 
נוסף על כל דאגותי הקודמות, ומלבד מה שנשאתי אשה 
פשוטה משרתת בביתי בושה וכלימה לי, ברצוני לגרשה. אמר 

הסיבות לו הרב דע לך, כל זה היה השגחת ה' מסבב כל 
שתתחתן עמה, ומכיוון שגזרתו היתה שתינשאו שניכם יחד, 
ובמצב שהיית לא היתה אפשרות לעשות זאת, שאתה גביר 
גדול ולא תרצה להתחתן עם אשה פשוטה כזו, על כן הביאך ה' 
למצב זה כדי שתתחתן עמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'... 

 "מה' אשה לאיש". )דרך השידוך(
 

    לך לא אסור ימין ושמאל""בדרך בדרך א
 כז( )ב,

שליחי משה רבינו פונים לסיחון ומבקשים את רשותו: "אעברה 
בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף 

 תשבירני ואכלתי ומים בכסף תיתן לי ושתיתי".
ויש להבין מהי כפילות המילים "בדרך בדרך אלך". מבאר 

חון לחשוש מכך שישראל יעברו בספר "לוח ארז" שהיה לו לסי
בדרכו. האחד, כאשר עוברים עם רב בתוך גבולו, שמא ירדו 
לשדות ולכרמים וישחיתום בדרך הילוכם. זאת ועוד, שישראל 
ניזונים מהמן ומהבאר ולכן אין לו סיבה להסתכן בהריסת 
השדות כאשר לא ירוויח מכך מאומה. לשתי נקודות אלו כיוונו 

בטיחוהו ש"בדרך", בהיותנו בדרכים בין השלוחים בדבריהם: ה
עיר לעיר, "בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל", כך לא יינזקו 
השדות והכרמים. אולם כאשר נגיע אל תוך הערים ותחומי 
המושב בעברנו דרך ארצך, "אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים 
בכסף תיתן לי ושתיתי". גם רווח יצא לך מכך. אלא שהקב"ה 

לבו כמפורש בפסוקים וסירב, "למען תיתו בידך הקשה את 
 )במחשבה תחילה( כיום הזה".
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 "לא תכירו פנים במשפט" )א, יז(
בשנה השלישית לשבת ה"סבא" קדישא על כסא קדשו 

, היה רעב גדול בארץ, והיהודים סבלו ביותר מן הרעב, יבשיפול
והיו בצרה גדולה, הסבא קדישא שדרכו היה לזון ולפרנס 
עניים ואביונים, ובפרט אלמנות ויתומים, והיה להם לאב, לא 
יכול לשית עצות בנפשו, וצעקת אלפי עניים, ובתוכם נשים 

מה וטף, שללה את מנוחתו, מגודל כאבו ועגמת נפשו עברו כ
והרעב הלך והתפשט בכל שבועות שלא אכל כי אם לחם ותה. 

מרחבי רוסיה, ותקפה הצרה בכל תפוצות ישראל, הרבה 
צדיקים שלחו מכתבים אל ה"סבא" קדישא משפולי שירעיש 
עולמות לבטל גזירת הרעב, שהרי הוא מלומד בניסים, כתב 
ה"סבא" מכתבים לעשרה צדיקים גדולי הדור, ומהם ר' זושא 

טווקה זי"ע ר' זאב יולי זי"ע ר' יעקב שמשון משפיפמאנ
, לאחר שבאו, ילשיפולמזיטומיר זי"ע ועוד, שיבואו תיכף 

הושיבם ה"סבא" מסביב לשולחן גדול ואמר להם, דעו נא 
רבותי, שיש לי דין תורה עם השי"ת ואני עושה אתכם לדיינים, 
 ואף שלפי הדין התובע הולך למקום הנתבע, אבל כיון ד"לית

אתר פנוי מיניה", ובפרט כאן, דעל כל "בי עשרה שכינתא 
ואחר שהתפללו שריא" אפשר לקיים כאן את הדין תורה. 

כולם ביחד בציבור, ולקול בכייתם וצעקתם גם אבן מקיר 
תזעק, פקד ה"סבא" על המשמש שלו להכריז בזה הלשון: 
בפקודת העדה הקדושה הנמצאת כאן, הנני מכריז ומודיע 

ייב בן רחל תובע את השי"ת לדין תורה, והדין תורה שהרב ר' ל
יתקיים בחדר הזה לאחר שלושה ימים. כל שלושת הימים 
ישבו כל העדה הקדושה בתענית וכל אלה הימים התפללו יחד 
בציבור, ולא ניתנה רשות לשום אדם להיכנס באותו חדר, 
כשהגיע היום הרביעי, ישבו כולם אחר התפילה מעוטפים 

תרים בתפילין, וה"סבא" פקד להכריז שהדין בטלית ומוכ
תורה מתחיל, והתחיל: בשם כל הנשים והילדים של יהודי 
רוסיה אני תובע את השי"ת לדין תורה, מדוע אין השי"ת נותן 
להם מזונות, וגזר על הרעב להשחיתם ח"ו, הרי כתוב בתורה, 
"כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם", ועל ידי יחזקאל הנביא 

ר "והעולה על רוחכם היו לא תהיה", כלומר שעם ישראל נאמ
הם עבדיו לעולמי עד, ואם כן יש לישראל על כל פנים 
המשפט של עבד עברי, ונפסק הדין במכילתא ובגמרא, שאדון 
חייב במזונות אשתו ובניו של העבד, ואיך יכול אפוא השי"ת 
לעשות תורתו פלסתר ח"ו, והנה ידעתי שהמקטרג יטעון מצד 

שי"ת, שהעבדים אינם עבדים כראוי, ואינם עובדים את ה
השי"ת בשלימות, ועל זה אני משיב שתי תשובות, א. איפה 
נמצא הדין הזה, שבשביל שהעבד הוא עצל ואינו עובד את 
אדונו כראוי, יפסידו אשתו ובניו את מזונותיהם מהאדון, ב. 
 מה שהעבדים אינם עובדים כראוי אשם בכך האדון בעצמו, כי
נתן לכל עבד ועבד את היצר הרע המסית ומפתה אותו תמיד 
לבל יעבור את האדון כראוי, ואני מוכן להישבע בנקיטת חפץ, 
שלולי היצר הרע שהאדון נתן לכל עבד, בוודאי היה כל יהודי 
עובד את השי"ת בשלימות. כאשר כילה ה"סבא" קדישא 

קמה כל לטעון, עיינו הדיינים קצת בדין, ואחר רגעים אחדים 
העדה הקדושה והכריזו כולם ביחד, הדין עם ר' לייב בן רחל, 
שהשי"ת מחוייב בכל אופן שהוא לפרנס את נשי ישראל עם 
בניהם ובנותיהם, וכשם שהסבים הבית דין של מטה כך יסכים 
הבית דין של מעלה. והכריזו כן שלוש פעמים, אחרי כן ציוה 

לם "לחיים" ה"סבא" להביא יי"ש מיני מתיקה, ושתו כו
בשמחה רבה, ואכלו ביחד סעודת רעים, ולפנות ערב נסעו כל 
אחד לביתו. לא עברו חמשה ימים והממשלה פרסמה 
שמסיבריה יתחילו להוביל לרוסיה אלפי אלפים כורים חוטים 
וכל מיני דגן, כי שם היו תבואות לרוב ובזול גדול, רק שלא היו 

ום מצאו דרכים דרכים מתוקנות להוביל משם לרוסיה, ופתא
מתוקנות, על ידי הפרסום הזה נעשה תיכף בכל המדינה זול 
גדול, כי כל הסוחרים נזדרזו למכור תבואותיהם קודם שיגיעו 
התבואות מסיבריה, ולאחר חודש ימים הגיעו באמת תבואות 

 לרוב מסיבריה, וכל השנה היה זול גדול בארץ.

  

 (יז, א" )הוא לאלוקים המשפט כי"
. לו להחזיר מזקיקני אתה כדין שלא מזה וטלנ שאתה מה

 (י''רש)
 ולב כליות בוחן ה"הקב הא בא ליבא רחמנא שנאמר מה וזה
 .הדין ביום האמיתי והמשפט האמת מונחת אצלו ורק

 מאות כמה לפני התגוררה ומיוחסת נכבדה יהודית משפחה
 היה המשפחה שם. שבסוריה( חלב) צובא ארם בעיר שנים

 די: וכנוה יחוס של תואר לה הוסיפו חשיבותם בשל אך פיגוטו
 .פיגוטו

 אוסטריה מדינת את בסוריה יצגו פיגוטו די משפחת בני
 מטעם הרשמים הנציגים הקונסולים היו בניה: אחרות ובמלים

 .בסוריה אוסטריה
 בנוסף עסק, שנה כמאה מלפני חי שהיה זו משפחה מבני אחד

 לקוחותיו, כספים תובהלווא במסחר גם הקונסול לתפקיד
 .העיר ערביי היו העיקרים

 ורב עשיר ערבי פיגוטו די סניור של ביתו אל הגיע אחד ערב
 שמלוים כסף כי, ידע ידוע: פניו חורו היהודי כשראהו. נכסים
 !לעולם מוחזר אינו זה עשיר לערבי

 התוכל. קשה כספית במצוקה אני נמצא: "ואמר הערבי פתח
 הודות רק? חדשים ששה למשך זהב לירות מאתים לי להלוות

 ".הקשה ממצבי ץלהיחל אצליח לכך
 להחזיר מתכוון אינו שלפניו האיש כי פיגוטו די סניור שידע אף
 !"בקשתך את למלא אני מסכים: "השיבו, והלוואותי את

 אחר עקב משמחה נוצצות םבעיניי. הערבי של פניו אורו
 ושטר, קט רגע עוד. החוב שטרות פנקס את השולף היהודי

 כל, ועתה. המוכן השטר הנה: היהודי אמר ואז ונחתם נכתב
 על שיחתום, אחד ערב הנה להביא הוא לעשות עליך אשר

??, ערבות אתה מבקש ממני" .לכספי ויערוב הההלווא השטר
 וילעגו יצחקו הכל רבים נכסים בעל הנני והלא. "הערבי נעלב

 ".אחד ערב הנה להביא אבקש אם לי
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 חתימת ללא כסף מעניק אינני. "בו חזר לא פיגוטו די סניור אך
 .אמר! ערב

 ערב אלקים יהא, הערבי השיב" חפץ אתה בערבות אם"
 ".בשבילי

 עליו שמים שם קדש כדי כי, בלבבו והחליט הסניור זאת שמע
 מסכים זה לערב: "לערבי אפוא אמר. זו לערבות להסכם

 .זה לירות מאתיים מבוקשו את לו נתן ומיד". הנני
 אחר. הכסף את בה וצרר. מכיסו אדומה מטפחת הערבי שלף

 .בחיקו הטמינה
 היהודי את לרמות קל מה. היהודי מבית יצא לב וטוב שמח
 .באושר הרהר", הלזה

 בגן, שם. הרבות מנחלותיו אחת אל פנה מאוששים בצעדים
 דין שנח הכסף צרור הכרוב שתילי חלקת אל פנה, הגודל הירק

 שצמח גדול כרוב על והניחו אפוא הוציאו. עליו הכביד בחיקו
 הכרוב בערוגת ועיסוקי את סיים מה זמן כעבור. מקום בקרבת

 כליל נשכח האדומה במטפחת הצרור הכסף. לביתו לשוב וקם
 .מלבו
, ושם פה חפשו. הכסף בצרור נזכר והערבי, הגיע המחרת בוקר

 בגן אשר הכרוב בחלקת הניחו אמש שבליל זכר אז. מצאו ולא
 .הירק

 את אך וחפש חפש. מקום לאותו בו נשמתו עוד כל רץ אץ
 הכרוב עלי נפתחים ליל מידי הוא ידוע דבר כי. מצא לא הצרור

 עלי היו הצרור את הערבי כשהניח, אמש. הם נסגרים וביום
 הצרור את ובלעו נסגרו בבוקר, עתה אך, פתוחים הכרוב

 יוכל שמא, הכרובים עלי את להפריד הערבי ניסה...האדום
 חזר ומאוכזב ממורמר...הצלחה ללא אך, אוצרו את לגלות
 צרור את מישהו לקח יבוודא בלבו מקנן החל וחשד, לביתו
 .לעצמו הכסף

 אותם. למקום הגיעו ופועליו הירק גן את הערבי עזב אך
 קוטפים היו הירקות כשהבשילו, היבול על ממונים היו פועלים

 הערוגות בין הפועלים עברו. השוק אל, העירה אותם ומוליכים
 הכרוב לעורגת כשהגיעו. לסל והוכנס נקטף וטוב בשל ירק וכל

 את עליו בין' החביא' אשר הכרוב את גם דעת מבלי קטפו
 .היקר הצרור

 בטרם, לכל ראשית. העירה הפועלים יצאו הסלים כשנתמלאו
 מהם קונה היה אשר, אחד ירקן של לחנותו נגשו, לשוק פנו

 ראש את הירקן כשראה. ונאה משובח ירק כל גבוה במחיר
 אמר", בזמן הגיע בדיוק" לקנותו בקש והכבד העגלגל הכרוב
 הזה הכרוב את וקח מהר: "בחנותו אשר השליח לנער והורה

, ממני בקש מספר ימים לפני. פיגוטו די סניור של ביתו אל
 ".אליו אשלחהו יפה כרוב לי יזדמן שאם

 החל המבשל. הכרוב את ומסר הקונסול לבית השליח יצא
 והניחה עלה אחר עלה תלשה עליו את לנקות כדי בירק לטפל

 נותרו שעדין הירוקים העלים מבין ונדהם. בצנצנת העלים את
 מבוהלת...אדום מה דבר פתאום בצבץ, הכרוב קלח על

 יש. "מלמלה...ראה" לסניור וקראה מלאכתה את הפסיקה
 .."הכרוב בתוך אדום משהו

 עלים כמה תלש רבה ובזהירות לידיו הכרוב את הסניור נטל
 האדום הצרור לעיניו נגלה אשר עד

 את כשנטל, הרהר, מקום מאיזשהו מוכר לי נראה הזה הצרור
 בידיו לזה דומה צרור ראה אתמול הן: נזכר ואז למשרדו הצרור

 !לירות מאתים ממנו שלוה ערבי אותו של
 הזהב מטבעות את ומנה המטפחת יקישור את אפוא התיר
 !בדיוק לירות מאתים: בתוכה אשר
 ובפיו במשרד אשר הברזל בקופת והניחו הצרור את קשר
 את כי היה סבור, שכן! לבעליה אבדה המחזיר ברוך': לה תודה

 ...לעולם לקבל יזכה לא הלירות מאתים
. הגיע החוב שטר של פרעונו ומועד חודשים ששה חלפו

 אדוני. "פיגוטו די סניור של ביתו אל הערבי בא יום באותו
 לפורע כדי כסף זה ברגע בידי אין לצערי, "ואמר פתח", הסניור

 את לך אשלם ואז שלושה חדשים עוד המתן, אנא. חובי את
 !ריבית בתופסת הההלווא סכום

 אצלך ישלווית מהכסף נהניתי לא כלל הערבי המשיך", האמן"
 שעה מחיקי הוצאתיו כי זכורני. ממני נעלם מסתורי באורח

 !ואיננו נעלם ולמחרת שלי הירק בגן שהייתי
 שם טמן אשר הצרור את הוציא, הברזל קופת אל הסניור ניגש

 ?"שלך הצרור הזהו: ושאל
 !"הצרור זהו: "הערבי התלהב כן כן
 בזמן האם: האמת את לי אמור לשאול הסניור הוסיף" כך אם"

 ?"להשיבו בדעתך היה הכסף את ממני תשלווי
 "לא: "הערבי הודה

' וה. לערב' ה את תהצב כי הנך זוכר יהמשיך: "בוודא והסניור
 הההלווא את לי השיב לא אתה זומם כי ידע, ולב כליות בוחן

 כבר לי הושב שהכסף כך המאורעות את הוא גלגל לכך אי
 !" היום למחרת

 (.צדיקים של מעשיהם)
 

 "בכל יום אחכה לו"
ב"הגדה של פסח החפץ חיים" מובא בשם "שיחֹות החפץ 

 חיים":
חז"ל אֹומרים )שבת לא ע"א( שכשיגיע אדם לעֹולם האמת, 

 אחת מן השאלֹות שֻיפנו אליו תהיה: "צפית לישועה?"
הנדרשת ממנו? מדוע לֹא ישאלו  ההצפיימהי משמעות לשֹון 
 לה? הקוואם חכה לישועה אֹו 

היא מלשֹון 'צֹופה' ומביט, ומכאן שנדרש מן  השצפייאלא, 
 האדם בפשטות לעמד ולצפֹות אם המשיח כבר הגיע.

 משל למה הדבר דֹומה?
כשאֹורח נכבד צריך להגיע בעֹוד כמה ימים, מחכים לבֹואֹו, 

ר להגיע בכל רגע ורגע, , כשהוא אמוהמיועדאולם ביֹום 
 אם הוא כבר בא. -עֹומדים בפתח וצֹופים לדרך 

 לקראת בֹואֹו של משיח צדקנו! וצפייתנכך צריכה להיֹות 
 )לאור הנר(
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