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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 





  
  
  
  
  
  
  

    
  

  







  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ארבה
 נחו ביום שבת

בבעל הטורים כותב חידוש שביום שבת נחו 
ְּבֹכל ַוָּיַנח הארבה, ולומד זאת מהפסוק כתוב כאן "

 .)11ם", וכתוב וינח ביום השביעיְּגבּול ִמְצָריִ 
 הארבה לא ראו

ְוא יּוַכל " חידוש מצינו בכלי יקר, שהפסוק 
 כי הם יהיומוסב על הארבה, ץ" ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶר 

רבים ויחשיכו את עין הארץ, ממילא לא יוכלו 
 לראות.

 )2והמטרה בזה היא על פי מה שאמרו חז"ל
שהסומא אוכל ואינו שבע, ואמר אביי מי שיש לו 
רק סעודה אחת יאכל אותו ביום, כי בלילה לא 
ישבע. וכיון שרצה הקב"ה שהארבה יכלו את כל 

 ירק ארץ מצרים, לכן עשה שלא יראו ולא ישבעו.
  הארבה שבא לצפת

בספר קב הישר מביא מעשה נורא עם האר"י 
הקדוש, שפעם ישב בשדה עם תלמידיו ולמד 
סתרי תורה, לפתע אמר לתלמידיו שימהרו לקבץ 

יצחק הכהן רבי צדקה מביניהם, ושלח את תלמידו 
שילך לתתו לעני אחד. כשהלך אל אותו עני שאל 
אותו מה קרה לו, וספר לו כי עני ואביון הוא, ועכשיו 

לו חבית של מים ואין לו מעות לקנות אחר. נשברה 
נתן לו את המעות וברכו העני. כשחזר ר' יצחק אמר 

בגלל בכיו להם האריז"ל כי היה קטרוג גדול על 
של אותו עני. וישאו התלמידים את עיניהם ויראו 
נחיל ארבה גדול פונה אל העיר ויבהלו מאד, אך 
האריז"ל הרגיעם ואמר להם שכעת בטלה הגזרה. 
ואכן מיד באה רוח מזרחית ונשא את הארבה אל 

 הים.
 

כן משמע פשטות לשונו של הבעל הטורים: "מלמד שנח  )1
הארבה בשבת", אך אפשר לבארו שביום שבת ירדו ונחו בגבול 

  יומא עד ע"ב. )2 מצרים, כלומר שבו ביום התחילה המכה.

 164גליון   ו“תשע •ָּפָרַׁשת ּבֹא 



 

 .ֶמר ְל ַאל ּתֹוֶסף ְראֹות ָּפַניָּׁש ַוּיֹאֶמר לֹו ַּפְרעֹה ֵל ֵמָעַלי ִה 
כשדבר משה עם פרעה הוציא ממנו ניצוצי הקדושה, 
ופרעה הרגיש שעוד מעט לא ישאר בו מעט חיות, לכן 

 )לב שמח( .הזהירו 
 

אותיות ממון, את ממונו . ה'ֲעבֹד ֶאת ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח לַ 
 )הכין עזרא( צריך ליקח  לעבוד ממנו את ה'.
 
נתקשה משה "י: 'ברש. ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים

משה רצה שבימיו יתוקן פגם הלבנה '. במולד הלבנה
ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ונתקשה לראות את 

 )קדושת לוי( הלבנה בפגימתה.
 

ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 
, סופי תבות משה. ַהָּׁשָנה

כי משה הוא זה שקבל ולמד  ראשי תבות הלל.
קידוש החודש, והלל הוא זה  ני ישראל מצותאת ב

שקבעם לדורות בזמן שאין מקדשים על פי 
 (מהר"ש מבעלזא) הראיה.

 
'בתיהם' אלא בתינו, שבכל לא כתוב . ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל

 שנה מתעורר אור זה של את בתינו הציל.
 )דברות קודש (לעלוב) בשם הרבי מלובלין( 

 
רוצה לפתוח פתח ה. ַקֶּדׁש ִלי ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם

בנפשו לקיים רמ"ח מצוות, אזי העיקר לקדש את 
קדש את המחשבה  -המחשבה. 

זה יהיה פתח ל -הנקראת 'בכור', ואז 
  )אהבת שלום(  רמ"ח מצוות עשה.

 
 -האדם צריך לקדש את הבכור  .ַקֶּדׁש ִלי ָּכל ְּבכֹור

 (חדושי הרי"מ) ראשית היום לה', ואז יהיה כולו קודש.

 
להנחילו יכול הוא אצלו אמונה שלימה הכש

 אחריםל
ָאְזֵני ִבְנָך  ר ּבְ ַסּפֵ ר ּוְלַמַען ּתְ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ּוֶבן ּבִ

ִמְצַריִ  י ּבְ ְלּתִ י ֲאִני הם וגו' ִהְתַעּלַ ם ּכִ יש '. ִויַדְעּתֶ
'וידעו כי אני ה'', כי  לדקדק דלכאורה היה לו לכתוב

 הרי מדבר על הבנים שעל ידי הספור ידעו. אך 

 
הכתוב בא להודיענו כי כאשר רוצה אחד להשריש 

צריך הוא בלב חבירו דבר אמונה או כל דבר, 
, ואז בעצמו להאמין באמונה שלימה באותו דבר

יהיו בבחינת 'דברים היותאים מן הלב נכנסים ללב', 
בשלמות לא יוכל להשפיעה  אבל כשאמונתו אינה 

לאחרים. וזהו פרוש הפסוק "למען תספר באזני בנך 
ובן בנך" וגו' כדי להשריש האמונה בלבם כי לה' 

הם כרצונו, אך הכח והממשלה בעליונים לעשות ב
כדי יכנסו הדברים אל לבם צריך קודם "וידעתם כי 
אני ה'" שאתם בעמכם תדעו ותחקקו בלבכם את 

 מבעלזא) רבי יהושע(מהר"י  האמונה השלימה.

בימי הנעורים ישרש תאוותיו שלא יתגברו 
 בימי הזקנה

ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלךְ  ה ּבִ יש אנשים  .ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ
בימי נערותם כשכחם חזק הם אוזרים חיל אשר 

ללחום נגד התאוות, אך בימי זקנותם כשתחלש 
כחם נופלים לתאוות ח"ו, לזה אמר משה רבינו 
"בנערינו ובקנינו נלך", שבימי הנעורים נכבוש 
יצרינו כל כך, ונכניע את כח הגשמיות, עד שלא 
ישאר מהם מאומה שיתגבר עלינו בימי זקנותינו, 

ידינו מלעמוד בקשרי מלחמה. וזה מה כאשר תאזל 
שאמרו חז"ל 'אשרי ילדותינו שלא בישה את 
זקנותינו', שבילדותינו עשינו שלא נבא לידי בושה 

 )לרבי מנחם מענדיל מקאסוב(אהבת שלום  בזקנותינו.

 
ָהיָ ה ָהַאֲהבָ י ְידֵ ל עַ  יֵניהֶ ה ׁשֶ רוּ ם ּבֵ ם ָלהֶ  ִנְתַקּצְ

נוֹ  ְעּבוּ ת ׁשְ ִ  דַהׁשּ
ים  לֹׁשִ ִמְצָרִים ׁשְ בּו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ּומֹוׁשַ

ָנה. ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ סֹופֹו  ׁשָ ָצִריְך ְלָהִבין, ֲהֵרי ּבְ
ִנים  ר ׁשָ י ִאם ָמאַתִים ָוֶעׂשֶ ִמְצַרִים ּכִ בוּ ּבְ ָבר ֹלא ָיׁשְ ל ּדָ ׁשֶ

ִמְנַין ע ֵמאֹות  ּכְ בּו ַאְרּבַ ׁשְ ּיָ ב ׁשֶ ה ִנְכּתַ ְרד"ּו, ְוָלּמָ
ים. ֹלׁשִ יְך יֹוֵסף  ּוׁשְ ִהְמׁשִ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ י ַאַחת ַהּקְ ְוֵיׁש לֹוַמר, ּכִ

דִּ  ל ַהּצַ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ִמְצַרִים הּוא ַהּקְ ים ִלְהיֹות ּבְ ִהְקּדִ ׁשֶ יק ּכְ
ְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה  ּיִ מֹוָך" ׁשֶ ִמְצַות "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
יֹוְצֵאי ֶיֶרְך ַיֲעֹקב  תּוב "ַוְיִהי ָכל ֶנֶפׁש יֵניֶהם. ְוָלֶזה ּכָ ּבֵ

ְבִעים ָנֶפׁש" 'ָנֶפׁש'  ָהי -ׁשִ ַאְחדּות ָלׁשֹון ָיִחיד ׁשֶ ּו ּבְ

  תלמידים שהביאו חומר לגליון:
 פר; אליעזר שנעקאהרן שובקס; יחזקאל ארנסטר; פנחס ארנסטר; רפאל פנחס גולדשטיין; יצחק אייזיק ווייס; אהרן יוסף שי



 

ִמְצַרִים" ִלְפֵניֶהם,  ְזכּות "ְויֹוֵסף ָהָיה ּבְ ֶנֶפׁש ֶאָחד, ְוֶזה ּבִ ּכְ
ל ֶאָחד ָהָיה  ה זֹו. ּוֵמֲחַמת ַאְחדּוָתם ּכָ ָ יְך ָלֶהם ְקֻדׁשּ ְוִהְמׁשִ
ל ֲחֵברֹו. ִאם  ם ׁשֶ א ּגַ ְעּבּוד ַעְצמֹו ֶאּלָ ה לֹו לֹא ַרק ׁשִ ָקׁשֶ

ְנַין ְר  ּמִ ן יֹוֵצא ׁשֶ ל ּכֵ ִמְצַרִים ִנְכּפַ ָהיּו ּבְ ִנים ׁשֶ ד"ּו ׁשָ
ִנים  ָ ע ַהׁשּ ׁשַ ב ָלֶהם ּתֵ ָנה. ְועֹוד ֶנְחׁשַ ב ְלת"ך ׁשָ ְוֶנְחׁשַ
ית ַהּסַֹהר, ֲהֵרי  ר ּבֵ ד ְלפֹוִטיַפר ְוׂשַ ְעּבָ ָהָיה יֹוֵסף ְמׁשֻ ׁשֶ
ּבֹון ַעל  ַרם ֶאת ַהֶחׁשְ ּיֹוֵסף הּוא ּגָ ָנה. ְוֵכיָון ׁשֶ תכ"ט ׁשָ

ם הּוא ַעְצמֹו ְיֵדי ָהַאחֲ  ב ּגַ יְך ָלֶהם, ָלֵכן ֶנְחׁשַ ִהְמׁשִ ָוה ׁשֶ
ְנָין, ֲהֵרי ַסְך ַהּכֹל  ב ַלּמִ ֶנְחׁשַ

 וגו'ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו  הַוּיֹאֶמר מֶֹׁש 
ל כפילות דקדקו המפרשים ע .ָלנּו' ֵנֵל ִּכי ַחג ה

הלשון 'נלך', היה לו לומר 'בנערינו ובזקננו 
בבנינו ובבנותינו נלך. ויש לומר על פי מה דאיתא 
 בגמרא דהגם שאין הכל חייבין במצוות ראיה

, אבל במצוות (לעלות לרגל ולהביא עולת ראיה)
) הכל לאכול מבשר שלמי שמחה(שמחה 
וזה מה שאמר משה רבינו "בנערינו  חייבים.
ו נלך" אלו החייבים בראיה, "בבנינו ובזקנינ

ובבנותינו" שאינם חייבים בראיה גם אתם "נלך", 
והטעם "כי חג ה' לנו" ובשמחה על כל פנים גם 

 )עני מנחת( הם מחוייבים.

 'ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה ןְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹו
אפשר לפרש למה רק  .ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו

כי  "לדורותיכם" כתיב בה חוקה ולא על "לכם", 
שמחה גדולה כזו שיצאו ב להם עצמם שהיו

לגוי , ונעשו עבדים נרצעיםומהיות מצרים סבל מ
העולם מדרך זה הלא  ,מצויין במלכיו וכהניו

ואין צריך לקבוע להם בחוק, , לחוגג היום הזה
ניהם אבל ככל שיעברו הדורות יתכן שיקומו ב

אשר לא ידעו ולא ראו את מעשי ה', וירצו לקבוע 
לזה אמר "לדורותיכם חוקת  ימים אחרים לחגוג,

, שאין להם שמחה כזו כיום עולם תחגוהו"
שנגאלו מבית עבדים ונעשו עבדים למקום ברוך 

 (משך חכמה) .הוא

צריך להבין הלא איתא . ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני ִּתְפֶּדה
במדרש שגם הנקבות הבכורות מתו, אם כן מדוע 

אפשר לומר על פי ולא נצטוו לפדות את הבנות. 
נפש שבעים ד ,יערות דבש מה שכתב בספר

 שרישבעים נגד למצרים, הם יעקב שירדו עם 
חוץ משר מצרים האומות, והם כולם מצד זכר 

, רוחניות)נות י(כמובן שמדובר בבחנקבה שהוא מצד 
מלך ולכן ציוה נולדה יוכבד בין החומות. וכנגדו 

 ", כיון ששרו מצד נקבה.הבת תחיוןמצרים "כל 
נולד משה של מצרים, שהיתה נגד שרו  דומיוכב

ולכן מתו הנקבות את כח מצרים,  לבטל בינור
הנקבות רק אפשר דלפי זה ו , עד כאן.בכורותה
צד משר מצרים של מצרים מתו, כנגד בכורות ה

שאר  י. אכן בכור"כל הבת תחיון"פך יה ,נקבה
, אומות שהיו במצרים לא מתו כי אם הזכריםה

הו שנאמר וז כמו השרים שלהם מצד זכר,
בתהלים "ויך כל בכור במצרים" היינו כל בכורי 
הזכרים שהיו במצרים משאר האומות, אבל 
"ראשית אונים" דהיינו כל הבכורות גם הנקבות 

זה נמצא שבני ישראל שלא היו פי ול"באהלי חם. 
מן המצרים היו כשאר אומות, ולא נגזר על 
הבכורות הנקבות, לכן לא היה להן הצלה 
מהגזרה ואינם צריכים פדיון, אבל הזכרים שגם 
בשאר האומות לקו ורק בני ישראל נצלו, חייבים 

  (פני דוד) בפדיון.

פעם הוכיח הרה"ק רבי חיים מצאנז אדם אחד על 
גבול רעהו, והלך וחכר את בית המזיגה  שהסיג

שהיה חבירו רגיל לחכור. אמר האיש לדברי חיים: 
הלא אותו איש פושע ישראל הוא ומצוה לקברו, 
אמר לו הדברי חיים: יש לי ראיה מן התורה שאין 

חז"ל  ושום מצוה לקבור פושעי ישראל, שהרי אמר
שלפיכך לקו במכת חושך, שבאותם ימי אפילה 

רשעי ישראל, כדי שלא יראו המצרים את  מתו
ישראל קוברים מתיהם ויאמרו גם הם לוקים. והנה 

פירש רש"י שלא  ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרתעל הפסוק 
להתעסק בהן כדי שיהיה לנם היה בידם מצוות 

זכות להיגאל, לכן נתן להם שתי מצוות של דם 
פסח ודם מילה. ואם לקבור את הרשע מצוה היא, 
הרי היה בידם מצוה רבה של קבורת הרשעים 

 במכת חושך, אלא מכאן שאין בזה שום מצוה...



 

 (ב)ּתֹור ַהָּזָהב 
ַּבְּזַמן ַההּוא 
ִהְתַּפְּתחּו ְיׁשּוִבים 
ְיהּוִדִּיים ֶּבָעִרים ֶׁשַּתַחת 
ַהִּׁשְלטֹון ָהעֹוְּתַמאִני, 
ָּבֶהם ִהְתַקְּבצּו ִנְמְלֵטי 
ַהֵּגרּוׁש ִּבְסָפַרד. ְּבִעָּקר 
ְידּוִעים ַהִּיּׁשּוִבים 
ֶּבָעִרים ַסאלֹוִניִקי 

, ִניקֹוּפֹול 1ֶׁשְּבָיָון
, 2ֶׁשְּבּבּוְלַגְרָיא

ְוַאְדִריַאנֹוּפֹול 
 ֶׁשְּבתּוְרִקָיא.
 קֹול קֹוֵרא

ֵאֶצל ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו  ַמֲעֶׂשה ּנֹוָרא ֵאַרע
ְּבִׁשְבּתֹו ְּבִניקֹוּפֹול, ְּכִפי ֶׁשְּמַסֵּפר ַרֵּבנּו ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ 

. ְּבֵליל ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְׁשַנת רצ"ג ָעלּו ַרִּבי 3ְּבִאֶּגֶרת
ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ ְוַכָּמה ֲחֵבִרים ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָמָרן, ָׁשם 

קּו ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה ְּכִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל, ָיְׁשבּו ְוָעְס 
ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ָׁשְמעּו קֹול יֹוֵצא ִמִּפי ַה'ֵּבית יֹוֵסף', 
ִּבְבִחיַנת ְׁשִכיָנה ְמַדֶּבֶרת ִמּתֹו ְּגרֹונֹו, ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶזה 

ַוֲאִני ַּכָּמה ָׁשִנים ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאִׁשי ְוֵאין ְמַנֵחם ִלי, 
ֻמְׁשֶלֶכת ְּבָעָפר חֹוֶבֶקת ַאְׁשַּפּתֹות, ְוַעָּתה ֶהֱחַזְרֶּתם 
ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה. ִהְתַחְּזקּו ְיִדיַדי ִהְתַאְּמצּו ֲאהּוַבי 
ִׂשְמחּו ְוִעְלצּו. ּוְדעּו ִּכי ַאֶּתם ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ּוְזִכיֶתם 

ֶכם ְוֶהֶבל ִּפיֶכם ִלְהיֹות ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלָּכא, ְוקֹול ּתֹוַרְת 
 ָעָלה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה"...

"ַאְׁשֵריֶכם ָּבַני, ֻׁשבּו ֶאל ִלּמּוְדֶכם ְוֶאל ַּתְפִסיקּו ֶרַגע, 
ַוֲעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי א ָכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות, ְוֵאין 
ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבָרב אֹו ִבְמָעט, ְוֵעיֵניֶכם ַאל ָּתחֹוס 

ֵליֶכם, ִּכי טּוב ָהֶאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה ּתֹאֵכלּו, ְוִאם ַעל ּכְ 
ּתֹאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם טּוב ָהָאֶרץ ַהִהיא ּתֹאֵכלּו. ָלֵכן ַמֲהרּו 

 ַוֲעלּו, ִּכי ֲאִני ַהְּמַפְרֶנֶסת ָלֶכם ַוֲאִני ֲאַפְרֶנְסֶכם"...

                                                      
ּבֹו ָהָיה ַהִּיּׁשּוב ַהִּנְכָּבד ְוֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ֶׁשל ּגֹוֵלי ְסָפַרד. ַהָּגאֹון  1

ַרִּבי יֹוֵסף ַטִאיְטַצאק ִמּגֹוֵלי ְסָפַרד ֵהִקים ָּבּה ְיִׁשיָבה, ֲאֶׁשר ַרִּבים 
ְלִמיָדיו, ֵּביֵניֶהם ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַאְלֵׁשי, ַרֵּבנּו ִמְּגדֹוֵלי ְצַפת ָהיּו ַּת 

ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ, ַרֵּבנּו ֱאִליֶעֶזר ַאְׁשְּכַנִּזי (ַּבַעל ַמֲעֵׂשה ה', ֶׁשְּלִפי 
ֵּדעֹות ׁשֹונֹות ָלַמד ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת ֵאֶצל ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו ִּבְצַפת). 

 ירֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבִחּבּוָריו.ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף ַמְזּכִ 

ָח  ַזר ְּבֵליל ֵׁשִני ֶׁשל ָׁשבּועֹות ִהְתַאְּספּו ׁשּוב, ְוַגם ָאז
ַהַּמְרֶאה ַהִּנְפָלא ַעל ַעְצמֹו, ְוָאז ִחֵּזק ָלֶהם ֶאת ַהִּצּוּוי 
ֶׁשל ֵליל ֶאֶמׁש: "ֲעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֵיׁש ְלֵאל ֶיְדֶכם, 
ַרק ֶׁשַאֶּתם ֻמְטָּבִעים 
ְּבִטיט ֶחְמַּדת ֵּתֵבל 

 ַוֲהָבָליו".
ַּכּמּוָבן ֶׁשְּלקֹול ֶזה 
ֶהְחִליטּו ַלֲעזֹב ֶאת 
ַהּגֹוָלה ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ 

 ִיְׂשָרֵאל.
ְּבאֹוָתם ְׁשַנִים ָּגְבָרה 
ְוָהְלָכה ַהְּמִׁשיָכה ַלֲעלֹות 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְכַלל, 
ּוְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת 
ִּבְפָרט. ְוִהִּגיַע ַהַּמָּצב 
ֶׁשְּצַפת ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ַאף 

 ָה ּוְבֵאיכּות ֲחָכֶמיָה.ִמְּירּוָׁשַלִים ְּבַכּמּות ּתֹוָׁשֶבי

 /ִּפַּנת ִיְקַרת  '
"ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ד' ֳעִני ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָהָיה ֶזה 
ָקרֹוב ְלֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ִנְדחּו ֵמַעל ַאְדָמָתם 
ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר ְּבַכָּמה ֵּגרּוִׁשין 
ְוַכָּמה ְׁשָמדֹות, ָזַכר ָלֶהם ְּבִרית ֲאבֹוָתם ְוָׁשב ֶאת 

ּוָתם ְוִקְּבָצם ֵמַאְפֵסי ָאֶרץ ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ְׁשב
ְּבִעיר ְצַפת  ִמִּמְׁשָּפָחה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּצִבי ְוִנְתַיְּׁשבּו 

... ּוְבֵכן ָהָיה תובב"א ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות
א הּוא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ִמְגַּדל עֹוז ָּבנּוי ְלַתְלִּפיֹות, ֲה

ַרָּבה, ְוַגם ֶיֶקב ַהּתֹוָרה ָחַצב ּבֹו, ֶיֶקב ִּבְׁשִקיָדה 
ַהְּמֻׁשָּמר ַּבֲעָנָביו, יֹוְרִדים ְועֹוִלים ְּבִמְלֶחֶמת 
ַהּתֹוָרה, ָלִנים ְּבעּוְמָקּה ֶׁשל ֲהָלָכה, ְוַכְרֵמנּו ְסָמַדר 
א  ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים, ֲה

ָּתִמיד ָהיּו ְמַתְמִרים ְועֹוִלים  ֵהם ַהַּתְלִמיִדים
ַאְׁשְּכלֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֹאַפן ֶגֶפן ַאֶּדֶרת ֶּכֶרם 
ֶחֶמד ָענּו ָלּה, ִמָּׁשם ֵּתֵצא ּתֹוָרה ְואֹוָרה ְלָכל 

 4ְּתפּוצֹות ַהּגֹוָלה, ֻּגָּלה ַעל ֹראָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנרֹוֶתיהָ 
 ְמִאירֹות ֶאל ֵעֶבר ָּפֶניָה".

 "ת ַאְבַקת רֹוֵכל ְלָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף ִסיָמן א)(ׁשּו 

 ָׁשם ֵהִקים ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ְיִׁשיָבה ְּבֵׁשם 'ֵּבית יֹוֵסף'. 2
הּוָבא ִּבְׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ַמֶּסֶכת ָׁשבּועֹות ֶּפֶרק ֵנר ִמְצָוה  3

 (בדפוסים החדשים אות ה).
ֶׁשַבע ְקִהּלֹות ִּבְצַפת, ְוַנְרִחיב ְּבֵסֶפר ְצַפת א ְמַׁשֵער ִמָּכאן ֶׁשָהיּו  4

 ַעל ָּכ אי"ה ַּבַּמֲאָמר ַהָּבא.

   comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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 שתי למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל ה' ויאמר

 ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען :בקרבו אלה אותתי
 (י, א ב) ה' אני כי וידעתם בם שמתי אשר אותתי

המפרשים תמהים, מהיכן ידע משה לומר לפרעה על מכת ארבה, והרי הקב"ה 
 לא אמר לו כלום על המכה. נביא כאן תירוצים אחדים:

ב "באח ש"עד ך"דצ המטה על חקוקות כתבו, שהיו בדעת זקנים לבעלי התוספות
 האחרונות במכות כ"שא ומקשה על זה, וראה שכעת מגיע מכה המתחילה עם א'.

 למשה ה"הקב לו מדאמר המכה משה דהבין ל"נ לכן שוב להודיעו? הוצרך אמאי
 כתיב דיואל הארבה במכת גם שהרי הארבה, מכת על לספר הוא ודרך "תספר ולמען"

ועוד, הרחיבו  וב"רבי יוסף בכור שור", וכן הוא ב"הגדת המהר"ל"ספרו".  "לבניכם עליה
בזה שבכל המכות עד עתה היו מעל הטבע, ולכן שוב אין מקרה שבו ידברו מהמכה. 
אבל מכת ארבה הרי שכיחה בכל הזמנים, ודרך האנשים שמשווים תמיד את מה 
שעיניהם רואות, למקרים הקודמים. לכן מובן שכשאמר הקב"ה למשה שבמכה זו 

להגיע וכל פעם יאמרו שזה לא כמו  יתקיים "למען תספר" הבין שזו מכה שתמשיך
  שהיה במצרים, וזה דווקא במכת ארבה.

 דעת זקנים)(
בחידושי הרד"ל (על מדרש רבה), הוסיף על רעיון זה, [כפי שמובא במדרש: 

 ברמז משה וכתב עליהן יביא מכה מה למשה ה"הקב גלה בנך באזני תספר "ולמען
ספרו"] לפי  לבניכם עליה) א יואל( דתימא כמה ארבה מכת זו בנך באזני תספר ולמען

" במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמעןמאמר הכתוב "
ו"התעללתי" הוא לשון שחוק, והנה בגמ' שבת  ספ"ט איתא ש"מצניעין את החגב 

לקטן לשחוק בו", הרי שדרך הקטנים לשחק עם חגבים, ולכן דרך הבנים לספר  
          ממכת ארבה ביותר.

 (חידושי הרד"ל על מדרש רבה)
, אומרים (ומובא בחת"ס עה"ת) ע"זי מאוסטרופולי שמשון רבי הגאון בשם

) הגרוניות" (אהחע" ואותיות )השפתיים אותיות" (בומף" אותיות כי ידוע שהנה
" פרעה" של" פ"ה את נחליף ואם. אחד הוא המבטא שמוצא לפי, בזו זו מתחלפות

 את הכנס" פרעה" אל" בא" ה"הקב רמז וזה", ארבה" האותיות יצא' א'ל' ע' ואת', ב'ל
" בקרבו אלה אותתי שתי למען" ההמשך מבאר ובזה". פרעה" לתוך" בא" המלה
 לך ויצא' פרעה' אצל אותיות שתי במקום" בא" של הללו האותיות את תשית

 מצרים.                                                                 עתה להכות שעליך המכה היא כי", ארבה"
 (הגה"ק ר"ש מאוסטרופלי זי"ע)

 אשר אותתי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען
 ב) (י, ה' אני כי וידעתם בם שמתי

זצ"ל  תולדותיו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי –" "שאול בחיר ה'בספר 
 האמצעי ר"(ונכתב ע"י תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל) מספר כך: האדמו

, בשבט ג"כ ביום ד"תרנ בשנת מעלה של לישיבה נתבקש) י"כ"ק מהר( מבעלזא
 שידוע וכפי. החולים בבית שם ונתקבל, ברופאים לדרוש וינאל נסע, חליו בהתגבר
 שמע) ל"זצ מקאשוי בראך שאול רבי ק"הגה( רבנו. לבעלזא והובילוהו וינאב נסתלק

 פרשת' ק"בשל] כרב כיהן שם[ ממאגנדארף נסע, בווינא נמצא מבעלזא ר"שהאדמו
 .מבעלזא ר"האדמו אל' בא

 בין, בווינא אזמבעלזא  ר"האדמו ק"כ אצל מביקורו הרבה לספר רגיל' הי רבנו
 נמצא ל"זצ סופר השבט בעל מפרשבורג שהגאון לי נודע ראשון ביום: "סיפר היתר

 מעשי על שאלני הוא, מפרשבורג הרב את לבקר הלכתי, ברופאים לדרוש בווינא כ"ג
 זה על. ק"ש על אליו ובאתי, כאן נמצא מבעלזא ר"האדמו ק"שכ לו עניתי, בווינא
 שהרב הוסיף רבינו? רבי אל ונוסעים דרבים ת"ת מניחים האם: הרב שאלני

 .כן ושאלני תמה כ"וע, גדולה בהתמדה למדו שבמאגנדארף ידע מפרשבורג
 אומרת הגמרא" מפרשבורג להרב אמרתי: "וכותב מקאשוי ק"הגה ממשיך

 אני, מאחוריו מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי דמחדדנא האי רבי אמר) יג עירובין(
 לא מפרשבורג שהרב וראיתי התבוננתי". מבעלזא ר"האדמו פני אל הסתכלתיזכיתי ו
 רוצה הנו אם אותו ושאלתי, דעתו להפיס זאת בכל רציתי. דעתו הנח ולא, אותי הבין

 מסרתי הסכמתו אחרי, שלישית בסעודה ק"בש ר"האדמו שחידש מה ממני לשמוע
 וידעתם' וכו בנך באזני תספר ולמען" פ"עה, בא' פ השבוע' בפ דקדק ר"שהאדמו,  לו
 וידעתם: "רבים בלשון וסיים, בנך באזני תספר ולמען: יחיד בלשון התחיל'" ה אני כי
 חלה' לבנך והגדת' מצרים יציאת סיפור מצות הלא לכאורה דהנה, ותירץ'"? ה אני כי
' הי יכול ישראל מכל ומי, ממצרים כשיצאו, הראשונה בשנה מיד ישראל בני על

 משה רק שנשאר נמצא, יצאו ממצרים וכולם, שם היו כולם הלא אז? זו מצוה לקיים
 והגדת" ולקיים לבניו לספר יכול' הי הוא, מחוץ אז היו ובניו שאשתו היחידי רבנו
, ישראל כלל כל נשמות נכללו רבנו משה שבנשמת ומכיון, הראשונה בשנה גם" לבנך

 . זה במצוה ישראל כל את הוא הוציא
 -" וידעתם" ז"ועי", בנך באזני" דוקא אתה -" תספר ולמען, "זה לפי מאד ויומתק

 פנה, "רבנו מספר" כשגמרתי". "ישראל כל את בזה יוציא הוא כי'" ה אני כי" כולכם

 ר"האדמו אל נוסעים אנו, כרכרה תזמין מיד לך: "למשמשו ואמר מפרשבורג הרב
 "".מבעלזא

 (שאול בחיר ה')
 לנו ה' חג כי נלך ובבקרנו בצאננו ובבנותנו בבנינו נלך ובזקנינו בנערינו משה ויאמר

 (י, ט)
פירוש נפלא הנמצא ב"בית הלוי" (כת"י), עה"פ אפשר לבאר פסוק זה, בהקדם 

 בארץ גבור :מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי בתהילים (קיב, א ב) "הללויה
יברך", ובגמ' ע"ז (יז, ב)איתא: "במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר  ישרים דור זרעו יהיה

בירושה מאב מצוותיו". ומה הכוונה בדרש זה? וביאר, דידוע שמידות טובות עוברות 
לבן, אמנם לפעמים יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות, ואעפ"כ לא 
יהיה ניכר בזרעו אחריו. הטעם לזה, מפני שהאב עשה את המצווה לשם כבוד או 
ממון, כך שמוריש לבנו במידות ותכונות נפשו את החיבה לממון או לכבוד, והן אמנם 

ורה, אבל בחירתו זו, לא עוברת בירושה, רק שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י הת
החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש לבנו. ויותר מזה, שאם האדם עושה את 
המצווה כיוון שהגיע למסקנה שההשקעה הטובה והמשתלמת ביותר היא עמל 
התורה, שכן שכרה היא נצחי, הרי, שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא משום 

יירש ממנו את  אכן בנו, אמנםזאת אומרת, שהוא "סוחר" טוב,  ה"ריווחיות" שבדבר,
התכונה להיות "סוחר", אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמתית שלהשקיע 

 בתורה זהו ההשקעה הטובה ביותר, ואולי בעיניו ייטב להשקיע בנדל"ן... 
אמנם, באם מקיים את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי 

 משך דבר זה לזרעו אחריו.יו
בזה יתבאר הפסוק הנ"ל: "אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" ובגמ' 

ולא בשכר מצוותיו", לאיש כזה מובטח לו: "גבור בארץ יהיה זרעו" כגבור  -במצותיו "
 הכובש את יצרו, ו"דור ישרים יבורך".

 –וזה מה שאמר משה רבנו, מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך" "בבנינו ובבנותינו" 
"כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל שמחתנו מלשון "חג", שכל -דהיינו שיהיו זרענו יראי ד', 

    "ד' לנו". רק  לשם השם ולא לשום כוונה אחרת. –השמחה והמטרה בעבודת השי"ת 
 (ציוני תורה)

 לא ואנחנו אלקינו ה' את לעבד נקח ממנו כי פרסה תשאר לא מנוע ילך מקננו וגם
 (י, כה) שמה באנו עד ה' את נעבד מה נדע

 ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' (עירובין ק, ב) "אמר
מתרנגול",  ארץ דרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול צניעות למידין היינו תורה

והוא ע"ד הכתוב (איוב לה, יא) מלפנו מבהמות ארץ, שהבהמות מאלפות אותנו דרך 
ארץ. וזה שאמר משה רבינו לפרעה, גם מקננו ילך עמנו, כי "ממנו נקח לעבוד 
אלוקינו", שנלמד מהבהמות הדרך האיך להתנהג, ואם תשאל מדוע  נזקקים אנו 

ה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון ללמוד מהבהמות, מפני ש"ואנחנו לא נדע מ
         שעדיין לא ניתנה תורה.

  (ארץ חמדה להמלבי"ם)
 זהבוכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 (יא, ב)
 ומגרת משכנתה אשה "ושאלה) כב (ג המפרשים שואלים שאלה. בפסוק כתוב

ושמלת"  מה, בגדים של גויים?! כל ילד יודע כי בזכות שלא  זהב וכלי כסף כלי ביתה
נגאלו ממצרים, ואיך אומרת התורה שהם שאלו  –שינו את שמם , לבושם ולשונם 

 מהשכנים הגויים ביגוד, אתמהה?!.
 אך אם תביטו שוב בפסוק, חייך הרב גלינסקי ואמר:

 בניכם על  -וכו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם  בפסוק כתוב "ושאלה אשה
בנתיכם". בגד של אשה מצרית קצר, ואכן, אשה יהודית משליכה אותו לפח,  ועל

אלא שלא הן עצמן לבשו את הבגדים, הן הלבישו את הילדים בבגדים של המבוגרים 
בזכות "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" להם, לילדים הקטנים, היה הבגד ארוך... "ו

                                                                                                נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים".
 (להגיד) 

(יג, ו  הימים שבעת את יאכל לה': מצות חג השביעי וביום מצת תאכל ימים שבעת
 ז)

 ועוד? ימים שבעת מצה אכילת מצות נכפלה בפסוק זה: מדוע ל"זצ א"הגר דייק
 בפסוק מדוע ועוד", יאכל" כתוב ובסופו" תאכל" כתוב הפסוק בתחילת מה מפני

 )? מלא( מצות כתוב השני ובפסוק) ו בלא" (מצת" כתוב ראשון
, פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות המנהג על לרמז בא שהפסוק, ופירש

 שבעת" הכתוב ש"וז בפסח מצה אכילת על ציווי הוא הראשון דהפסוק ל"י כ"וא
 אתה זאת ומלבד, ימים שבעת מצות יאכל לעצמו אחד כל דהיינו ,"מצת תאכל ימים

 שידאג כלומר אחרים י"ע שיאכל היינו) בצירי" (יאכל" שמצות להשתדל מחוייב
 כתוב מצה אכילת חיוב עליו שיש האדם שלגבי מובן ז"ועפי מצות לעניים שיהיה

. חסר כתוב ולכן, וכביצה כזית עד אכילתו ולצמצם לדקדק רשאי שלעצמו" מצת"

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 דהיינו מלא" מצות" כתוב ולכן לצמצם רשאי אינו לעניים לתת מדובר כאשר כ"משא
 )הגר"א(                        ".ושבעו בשעריך ואכלו" כ"כמש ממש שביעה כדי להם שיתן

 (יג, יג) בבניך אדם בכור וכל
 אין וגם. שליח ידי על לפדות יכול האב סימן שה סעיף י) "ואין (יו"ד הרמ"א פסק

וט"ז  ". המפרשים מתקשים (ראה ש"ך)א"קל' סי ש"ריב( האב בלא אותו פודין ד"ב
שם), מה הטעם שא"א לפדות ע"י שליח. מאי שנא מכל המצוות כמילה וכדומ' 

 שאפשר ע"י שליח?
(יור"ד רצד) כתב שהוא לפי שבמכת בכורות היה "אני ולא אחר"  בשו"ת חת"ס

 זכר לזה, האב בעצמו יש לו לפדות את בנו.
 נראה יותר (יור"ד סימן קצט) ובתוספת נופך: "אך בשו"ת דברי יציבכעין זה כתב 

 ויבואר שליח י''ע ולא בעצמך" תפדה בניך בכור וכל" למעט הכתוב שבא א''להרמ
 מה כלומר" זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה" הכתוב בהמשך טעם בטוב

" ממצרים' ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת, "שליח י''ע מהני דלא זו מצוה נשחנה
, ישראל בכורי על לפסוח שרצה כיון שליח י''ע ולא מלאך י''ע לא ובעצמו בכבודו

 הבכורים בפדיית גם לזה וכזכר לרע טוב בין מבחין אינו למשחיח רשות ומשניתן
 .שליח" י''ע ולא בעצמך לעשות מצוך אנכי

של פדיון הבן הוא על מכירת  כתב לפ"ד הרבינו בחיי דהטעם בספר ברכת יצחק
יוסף שנמכר בעשרים שקלים שהם ה' סלעים, וכיון ששם עשו בעצמם המכירה ועשו 

 חרם שלא לשתף אחרים, לכן גם הפדיון מוכרח האב בעצמו בלי לשתף אחרים.
. בבכוריהם מצרים כתב לבאר עפ"י דברי המדרש, "למכה בספר ציוני תורה

 כל נכנסו. בכור כל ומת הלילה כחצות, ל"א, בכורות מכת ה"הקב ששלח בשעה
 אתם אין, עלינו הביא משה שאמר מה כל, להם ואמרו, אבותיהם אצל הבכורות
. מתים אנו לאו ואם, מבינינו האלו העברים את והוציאו בואו שנחיה? מבקשים
 כל נכנסו, עשו מה. מכאן יוצאים אינן מתים המצרים כל אפילו, ואמרו להם השיבו

 העם את הוציא ממך בבקשה, ואומרים לפרעה מצווחין והיו פרעה אצל הבכורות
. אלו של שוקיהם וקפחו צאו, לעבדיו אמר. ועליך עלינו תבוא רעה שבשבילם הזה
 מצרים למכה, שנאמר, אביו את והרג חרבו אחד כל ונטלו יצאו מיד, הבכורות עשו מה

 ששים. בבכוריהם מצרים למכה אלא, כאן כתיב אין מצרים בכורי למכה. בבכוריהם
 חזינן שמתו גם האבות במצרים. .באבותיהם הבכורות הרגו רבוא

 הטעם אפשר: כתב) יד דף ק"הזוה על( גאלאנטי א''למהר חמה והנה בספר בזהרי
 צריך ולכך, ישראל עם משטמה מ"לס לו נשאר מצרים בכורי הרג ה''שהקב משום

 פודהו ממש בהם פודהו שהאדם סלעים בחמש כי' וכו סלעים' ה יהיה שהפדיון
וא"כ היה תביעה לשטן אף על האבות, וכדי לתקן את חלק זה,   ש''עיי' וכו מהמות

 )ציוני תורה(   קבעו שדייקא האב יפדהו ולא אחר.

 מאוצרות המגידים  
 (י,ט) כי חג ה' לנו… ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו

במלים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה 
אתם  מבקשים" (שם יא), אשר הוצגה קודם לכן: "לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי 

 ההלכים" (שם ח).
לא היה ויכוח בעלמא, כי אם  -אומר הרב שלמה זאיד  -הויכוח בין משה לפרעה 
את טענותיו והציג את עמדתו, ומשה הסביר לו מהי עמדת ויכוח עקרוני, שבו טען פרעה 

 היהדות בענינים הללו ובמה שונה היא מכל דת אחרת.
פרעה מתיחס לעבודת ה' יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי, ממש כמו הבן 

 הרשע מההגדה של פסח ששואל "מה העבודה הזאת לכם".
ע אי אפשר להנות ממנו אלא מדו -טוען הבן הרשע  -פעם בשבוע יש יום חופש 

 צריכים לקום להתפלל בבית הכנסת?
וכמה עבודת הכנה הוא דורש  -הוא ממשיך בטענותיו  -אחת לכמה חדשים יש חג 

בהכשרת הבית לפסח ובאפית  -מכם? כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו: בפסח 
 העבודה הזו?!לשם מה כל  -מצות, בסכות, בבניית סכה וקנית ארבעה מינים 

משום כך, טוען פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה'", עבודה קשה כזאת מתאימה 
 לגברים ולא לנשים ולילדים, ולכן אין טעם שתוציאו את כלם ממצרים!

לעומתו טוען משה רבנו: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי 
אנחנו רואים כחג,  -ה רואה כעבודה, עול ומשא כבד חג ה' לנו". כלומר, את מה שאת

 ומאחר ששמחה גדולה היא לנו, גם נשים, גם ילדים וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה.
 הוכחה לכך הביא הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים:

פרעה 'נכנע' לבקשת משה והסכים לשלוח את הנשים והטף, אולם עדין מתקשה 
 למשה: "רק צאנם ובקרכם יצג" (י, כד).לשלוח את הצאן, ומודע 

משה משיב לו: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת" (שם כה), ומנמק את הסיבה לכך: 
 "ואנחנו לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה", ומפרש רש"י: "כמה תכבד העבודה".

האם יעלה על הדעת שעבודת ה' היא ענין כבד, אשר משה מתבטא עליו "תכבד 
מקשה הרב מרדכי חילו, ומתרץ כי כל זאת נאמר רק בהתאמה לעמדת  - העבודה"?

פרעה, ותו לא, לשיטתו של פרעה עבודת ה' היא ענין כבד, ולכן השתמש משה בביטוי 
 הזה.

כדי לדאוג שעבודת ה' תהפך להיות משהו שמח ולא כבד, נדרשת מכל אחד ואחד 
לכל מאמץ באופן חיובי ולא לראות בו עול  מאתנו עבודה אישית, שתגרום לנו להתיחס

 כבד.
כאשר יש בבית לחץ עבודה לקראת החג, עלול הדבר לגרום להתפרצות רגשות, אשר 

 ממנו יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול.
בשנות העשרים של המאה הקודמת, עם הגירת היהודים מאירופה לחופי ארצות 

ד עם נסיון קשה בשמירת שבת, כשבכל עבודה שמצאו הם הברית, הם נאלצו להתמוד
חויבו לעבוד גם ביום השבת, ואם לא עשו כך מצאו את עצמם ביום שני בבוקר מפוטרים 

 וחסרי מקור פרנסה.
רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון, המצוקה הכלכלית היתה בלתי נסבלת והם 

 דרות רוחנית חמורה ביותר.נאלצו לחלל את השבת, ומכאן קצרה היתה הדרך להתדר
אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות מאותם ימים, הוא ספורה של משפחה 

 חרדית בעלת ילדים קטנים, אשר אביה התעקש בכל כוחו להמנע מחלול שבת בכל מחיר.
מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה חדשה, עד שהצליח למצוא עבודה שלא תדרוש ממנו 

 שומר בנין.והפך ל -לחלל את השבת 
מתוקף תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים, ועובדה זו סיעה לחסוך כמה 

פרוטות נוספות, משום שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר ביחד אתו, ולא נאלץ 
 לשלם מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות.

ם בחדר הקטן הזה היו, בנוסף למשפחה ולכל הילדים, ג -אולם אליה וקוץ בה 
הפחמים שנועדו לחמום ולהסקה, ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך והם נצבעו 

 בשחור.
באחד הימים עבר יהודי ברחוב, והנה הוא רואה תופעה מדהימה: שני ילדים כושים 

 מדברים ביניהם ב...אידיש.
סימן שאלה גדול הצטייר מול עיניו, וגרם לו לסוב על עקבותיו  -אידיש אצל כושים? 

 בחון שוב את המראה הבלתי שגרתי.ול
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב, הוא פתח בשיחה עם 
הילדים, והופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים, אלא ילדים יהודים המתגוררים בלית 

 ברירה במחסן פחמים.
לבו הרחום של אותו יהודי התכווץ למראה המצוקה הכלכלית הקשה שבה הם 

 יים, והוא בקש מהם לקרוא לאחד מן ההורים.שרו
כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמשה שטרות בני מאה דולרים כל אחד: "קחי 
ומצאי לכם דירה אחרת", אמר בנדבנות, כשהסכום העצום, שהיה בו כדי מחיה לחודשים 

 רבים, מתנפנף בידיו.
ולם האם לא עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו התודה הגדולה ביותר, א

 הסתפקה בכך, אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה המיוחדת.
 רגע לפני שנטלה את הכסף, בקשה לברר ענין נוסף: "האם אתה שומר שבת?".

 היהודי נענע ראשו לשלילה.
שבריר רגע של מבוכה עמד באויר, אולם לאחריו פסעה האם אחורנית, החזירה את 

אנחנו כאן, משום שאנחנו שומרי שבת, ואינני רוצה לקחת כסף ידה המושטת ואמרה: "
 מיהודי שאינו שומר שבת".

 הוא נד בראשו לסכלותה, ומבלי לומר מלה סב על עקבותיו והלך לו לביתו.
"מה דעתך על הטפשה שפגשתי היום?" שאל את אשתו, מיד בכניסתו הביתה, וגולל 

 באזניה את כל ספור המעשה.
 כלל לתגובתה הסוערת.הוא לא היה מוכן 

"אנחנו כל כך נוראים, עד שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?", התקצפה" "גויים לכל 
דבר... אוי לנו... הרי הבטחת לי, כשהתחלת לעבוד בשבת, שאתה עושה זאת רק עד 

כמה שנים חלפו! התבססנו היטב ואנחנו נחשבים לאנשים אמידים  -שנתבסס מעט, והנה 
 ודה בשבת מעולם לא הפסקת! אוי לנו... גויים שכמותנו!!...".אפילו, אבל את העב

 וכתוצאה מאותו מעשה, קם לו האיש ושב בתשובה שלמה!
 מעשה מופלא נוסף מאותה תקופה:

זצ"ל התגוררו שתי משפחות ששמרו שבת במסירות  בשכנותו של רבי משה פינשטיין
נפש, ומדי יום ששי פוטרו האבות מעבודתם ונותרו ללא מקור מחיה, אך בעוד 

פרקו כולם  -שבמשפחה אחת יצאו כל הילדים שומרי תורה ומצוות, במשפחה השניה 
 את עול המצוות והפכו לחלוניים גמורים.

אבו: כיצד יתכן שכך ארע לי? הלא אביהם בא לפני רבי משה ושטח לפניו את כ
שמרתי שבת במסירות נפש, ממש כמו שכני... מדוע הוא זכה שכל ילדיו ימשיכו את 

 דרכו, ואני נותרתי כך?...
 נענה רבי משה ואמר לו:

שכנך בא הביתה מדי יום ששי שמח ומאושר ואמר: "ילדים, ברוך ה', גם השבת זכינו 
מחה ונודה לבורא עולם, על שהסכים לקחת למסור את נפשנו! הבה נעשה קדוש בש

 מאתנו את הקרבן שהקרבנו לו!"
נקל לשער את התרוממות הרוח שאותה חשו בני הבית למשמע הדברים, הם חשו כי 
השבת אינה אלא זכות עצומה, וכדאי להם לשמרה בדקדוק רב, אף מתוך מסירות נפש 

 והקרבה עצמית.
צוץ, כתפיך שחוחות, ובשפל קול הודעת אבל אתה לעומת זאת חזרת הבית השבור ור

לילדיך: "מי יודע מה יהיה אתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר! אין לנו פרנסה... אין לנו 
 אוכל..."

ילדיך אשר הבינו כי השבת היא מקור הבעיה, הרהרו בינם לבין עצמם: "מי צריך את 
הכל?...", ואכן,  השבת הזו?... אבא המסכן חונך כך, אבל אנחנו, למה שלא נותר על

בהזדמנות הראשונה השליכו אחרי גיוום את כל התורה כולה, והפכו למחללי שבת ר"ל. 
 הם העדיפו חיים קלים על פני קשי העבודה בקיום התורה והמצוות.

לעול תורה ומצוות כאל "חג" היא הבסיס  הרי לנו ששמחה בעבודת ה' והתיחסות
 (ומתוק האור)     לחינוך הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות!

 
 המצוה, ושכרה.

, ב)] בארבעה עשר יום ן [היינו בחודש ניסן, הראשון לחדשי השנה (שמות יבו"בראש
לחדש בערב תאכלו מצת" (שמות יב, יח), הכתוב קבעו חובה (פסחים פב ע"א). וכן פסק 
הרמב"ם (הלכות מצה פ"י ה"א): "מצות עשה מן התורה לאכל מצה בליל חמשה עשר, 

 שנאמר: בערב תאכלו מצות, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו".
ל, ראש ישיבת "מחנה אברהם" ורב חוג ספר לי הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"

חתם סופר בבני ברק: יום אחד הופיע אצלו אחד מבני הקהילה, נרעש כולו. היה בפיו 
 סיפור מרעיש, אבל רקעו התרחש כשלושים שנה לפני כן, במחנה המות אושויץ.

בשלהי מלחמת העולם. ממש בשנה+ האחרונה.  יהודי הונגריה הגיעו לאושויץ
כשהצוררים נחלו מפלה אחרי מפלה בשדה הקרב וממשלת הונגריה בקשה לפרוק על 
הגרמנים שהפכוה לבת חסותם, השתלטו הגרמנים על הונגריה, תחמו את הגטאות ותוך 
 כחודשים ימים שלחו כמליון יהודים להשמדה. ה' יקום דמם. אותו יהודי היה ביניהם.

הפרידו בינו לבין אשתו ואת ילדיו שלחו למשרפות. הטביעו מספר כחול על זרועו וחייו 
ים על פרוסת לחם ופנכת מרק ליום. שכנו לדרגש ינתנו לו לשלל תמורת עבודת פרך. התק

היה 'בנן של קדושים' צאצא לגזע צדיקים, שושלת מפוארת עתירת יחס. חזקו בלא הרף 
ת פנאי ללמוד תורה ואמרות צדיקים. יום אחד פנה אליו באמונה ובטחון, ונצל כל שע

בהתרגשות עצורה: חג הפסח מתקרב, 'מרור' יש בשפע, אובער אוו נעמט מען א 'כזית' 
 מצה, מאין ישיגו ולו כזית מצה?!

ושיע, ברב או במעט. בעלות הברית הפציצו ממגורת הוברוך השם, אין מעצור לה' מ
ים, אוצר בלום במחנה הריכוז, אבל מי שינסה לשים מזון. היו שם שקי תבואה מבוקע

בכליו מתחיב בנפשו. ספר לחברו, שהמריצו למסור נפשו. החביא במקום מסתור כמה 
ף שתי אבנים וטחן באמצעותן את יגרגרים. בהפסקה הקצרה שהיתה להם מדי יום שי

המתכת סת מתכת, ערב את הקמח במעט מים, נקב במסמר ואפה על טס יהגרגרים. לבן פ
סת יד. מחמת עביו היו בו שני 'כזיתים', אחד יהמלובן. יצא רקיק עבה ונוקשה, גדלו כפ



 

 ג 

 -עבורו ואחד עבור חברו. עכשיו צריך להגניבו למחנה. אם יתפס, אחת דתו 
צמיד זרועו לגופו. עבר את הביקורת בשער ותנתו לבשרו, ההניח את הרקיק בין כ

ן עמד שומר גרמני שהבחין בתנוחה המאולצת המחנה, והמשיך אל הבלוק. בפתח הבית
 -של ידו. "מה אתה מחביא שם", נבח. משך את ידו, והרקיק נפל 

דרך עליו בעקב מגפו בחמת זעם, ואלו הצלפות הצליף בפרגולו! היהודי נפל מעולף, 
קרבן חדש. בשארית כוחותיו אסף היהודי את הפרורים שסביבו,  בנתיים והזקיף מצא

 שו. גרר עצמו לדרגשו, והתעלף.שעבורם מסר נפ
חברו עוררו, רחץ פניו במים, הגיר מעט לגרונו, השיב נפשו, פתח ידו, והראה לחברו 
את האוצר. אלו היה בכף ידו חופן יהלומים, לא היה החבר מתרגש יותר. אח, הייליגע 
מצה, מצה קדושה בעמק הבכא, בגיא צלמות, קרן אור בחשכה! אבל, כמה חבל, בכל 

 רים, אין יותר מכזית אחד!הפרו
התחנן החבר: "בבקשה ממך, תן לי את ה'כזית', מימי לא עבר עלי ליל סדר בלי 'כזית' 

 מצה!"
ענהו: "מה פתאום, ה'כזית' שלי הוא. מסרתי עליו את נפשי, הוכיתי עליו מכות 

 נמרצות, לא אותר עליו!"
מ"הא  -אותה בלע פה  אני יודע -והלה מתחנן: "אנא ממך, אני אקריא לך את ההגדה 

לחמא עניא" עד "חד גדיא". גם את "שיר השירים" אומר, תאמר אחרי מילה במילה. רק 
 את ה'כזית' תתן".
 והשני מסרב.

פח, "את משפחתי אבדתי, י"את כל חלקי לעולם הבא אתן עבור ה'כזית'! ראה", התי
 כל מה שהיה לי אבד. מה נשאר לי?! לפחות, 'כזית' מצה!"

 יפח לעומתו: "הלא כמוני כמוך, והמצה שלי היא!"וחברו מת
סוף דבר, לא עמד בהפצרות והגיעו לפשרה: חברו יאמר את ההגדה, ויזכה בשכרו 

לפום צערא אגרא, וכמה הסתכן והצטער בגינה, שייך לו. וכך  -למצה. אבל שכר המצוה 
ני חורין", היה. בערב לחש לו חברו את ההגדה, יחדו בכו ב"השתא עבדי, לשנה הבאה ב

 שוררו את ההלל וקראו "לשנה הבאה בירושלים". את המצה, אכל החבר.
למחרת יצאו לעבודה. החבר התפלל בלחש, זמזם ב"הקל בתעצומות, עצם עיניו 
בקריאת שמע, גחן בכריעות תפילת העמידה, ובהגיעו להלל לא עצר כו להבליג. הזדקף 

 ים ונפל שדוד. השם יקום דמו.ושאג את הברכה, ובאותו רגע השיגו כדור המרצח
חברו שרד, והגיע ליום השחרור. עלה ארצה ובנה את חייו מחדש. הקים משפחה 

 לתפארת ונמנה על בני קהלת "חוג חתם סופר" בבני ברק.
 -פר בבואו, כהקדמה יכל זה ס

 כי הלילה הופע החבר בחלומו.
עטוי בגדי לבן, פניו מאירות כזהר הרקיע, ובקשה בפיו: "הזוכר אתה שנתת לי את 
המצוה, בתנאי שאתה תקבל את שכר המצוה?" זכר, ודאי זכר. "אז באתי לבקשך. אנא, 

כל המצוות עשיתי, קבלתי עליהן שכר. חוץ ממצוה זו. המעשה  -ותר לי על שכר המצוה 
 בוך, הענק לי גם את שכר המעשה!"היחיד, עליו לא קבלתי שכר. אנא בטו

ות שבה. הזכיר לחברו: "הלא המצה שלי היתה. אני סכנתי נפשי יונדהם לבקשה. לע
בלקיחת הגרגרים, בטחינתם ואפיתם, ובהגנבתם למחנה. אני הוכיתי עבורם, כמעט 

 תרתי על המצוה, לפחות, אזכה בשכר!"ישלמתי בחיי. התחננת, בכית, ו
ל הזכיר שהוא זה ששמר חשבון הלוח וסיפר שהלילה ליל והחבר ידע והסכים, אב

החג, והוא זה שזרז להשיג המצה, והוא שהקריא את ההגדה, ומבקש בתמורה את שכר 
 -המצוה. עבורו, ירד מהעולם העליון. עבורו התגלה, זה חשוב עבורו כל כך 

 והחבר סרב. פני חברו הקדוש התכרכמו בפחי נפש, באכזבה עמוקה, ונעלם.
, והנה חלום. התפעמה רוחו. לא ידע האם טוב עשה. מצד אחד, "חייך קודמים". קם

ואין שום הצדקה, ממש עזות מצדו. מצד שני, בכל זאת. אין מתגרים בנשמה קדושה, 
 ובקשתו של נפטר...

 קש אישור לסרובו, או הוראה לויתור.י"והגיע אלי", סיפר הרב אונגר. "ב
, זה ענין עבור רבי. שלחתי אותו לרבי ממכנובקה, אמרתי לו שאין זו שאלה עבור רב

 ובקשתי שיחזור ויספר מה אמר לו".
 "ומה אמר", הסתקרנתי.

 -"הוא חזר למחרת", ספר הרב אונגר, "ובפיו סיפור מופלא" 
בקוצר רוח חכה לערב, לשעות קבלת הקהל של הרבי. נכנס אל הקודש פנימה, וספר 

 את ספורו.
 פי יושר, עליך לוותר"...שמע הרבי, והפטיר: על 

ותר! כל שאלתו, האם לנהוג לוהתקומם: על פי יושר?! על פי יושר ודאי אינו צריך 
 לפנים משורת הדין!

הסביר הרבי: "הלא תבין, חברך נפטר. מה שיש לו, יש לו. המצוות שסיגל עומדות 
 -יא חסרה לו לזכותו. יותר מהן, אינו יכול להשיג. מצוה אחת קים ולא קבל עליה שכר, וה

 אבל אתה חי!
אתה מניח תפילין, מתעטף בטלית, מתפלל שלוש תפילות ומברך מאה ברכות ליום. 
ושבתות, וחגים, ומצוות לאין ספור! ובנים לך, ואתה מחנכם למצוות, וכל מצוה שהם 

 -מקימים נזקפת גם לזכותך, לזכות החינוך שהענקת 
 וה אחת?!"ותר למענו על שכר מצוהאין זה מן היושר, שת
 -ותר" ו"טוב, אם הרבי אומר, א

"לא כך. לותר צריך בלב שלם", פסק הרבי. הוציא מכיסו צרור מפתחות. "הכנס לבית 
המדרש הסמוך" אין שם איש עתה. תפתח את הדלת במפתח הזה. תדליק את האורות, 
י ותפתח את ארון הקודש, במפתח הזה. תכניס את הראש לארון הקודש, ותשפוך לבך לפנ

הקדוש ברוך הוא. תספר על הכרותכם, על האחוה הנפלאה ששררה ביניכם, על החיזוק 
שקבלת ממנו. על ההמרצה שהמריץ אותך לאפות את המצה. על ליל הסדר ההוא, 
בעלטה, על הדרגש. תחיה את הלילה ההוא, הלילה האחרון לחייו, ואז תאמר שאתה 

 -לנשמתו בעולם העליון  מותר לו בלב שלם על שכר המצוה, לעשות נחת רוח
 אחר כך, תחזור אלי"...

עשה כן, והמראות והמאורעות שבו והציפוהו, הכל חי מחדש, והמעמד סחט ממנו 
את כל כוחותיו. בקושי גרר רגליו משם. סגר את ארון הקודש ונשק לפרוכת, כיבה את 

אל הרבי. האור ונעל את בית הכנסת. החזיר את המפתחות לגבאי, לא היה לו כח להכנס 
 בקש מהגבאי להודיע שיבוא למחרת. התנהל באפס כח לביתו, וקרס למיטתו.

 ענותו לבקשתו.יוחברו הופיע בחלומו. פניו מאירות וזוהרות, בא להודות על ה
בבוקר הלך להתפלל במנינו של הרבי. לאחר התפילה סיפר על ההתגלות השניה. 

 -הרבי לא הופתע, אבל פתח ואמר: "ראה נא 
חברך היה בנן של קדושים, גדל בבית מלא תורה ויראה. אין ספק, שסיגל מצוות 
ומעשים טובים לאין שיעור. וזכה ומת על קידוש השם, ואם היו עליו תביעות ונמחקו בכך 

וחז"ל העידו בהרוגים אלו שאין כל בריה יכולה  -כליל. מצוות כה רבות ואפס עברות 
היה לו לעזוב את העידון הנפלא, ההנאה  וכדאי -במחיצתם בגן העדן העליון לעמוד 

העילאית מזיו השכינה, ולרדת לכאן, כדי להתחנן ולהעתיר, ממש לפשוט יד, כדי לזכות 
 -בשכר מצוה אחת 

 כמה מצוות מתגלגלות למרגלותינו, ואין אנו גוחנים לאספן! -ואנו 
בה מצוות. כל פרשה בתורה, כל משנה, כל עמוד גמרא. בכל שיעור תורה, כה הר

 ובאיזו קלות ראש אנו מבזבזים את השעות!
 -כל עזרה לזולת, כל עידוד ומחמאה. וכמה אנו אטומים, כמה מתעלמים 

 איזה שיעור מוסר הוא!"
 לספר"... היהודי הוותרן "חזר -ם הרב אונגר זצ"ל יסי -"ואת כל זה" 

 )והגדת(                                           אכן, איזה שיעור מוסר!

 
 כח המעשה
וך" כתב בענינם כדרכו את שרשי נאמר דיני קרבן הפסח, ובספר ה"חינבפרשתנו 

, ט), המצוות וטעמן: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש" (שמות יב
לפי שכך דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם, אבל שאר 
העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל, כדי למלא בטנם. ואנו, 
שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחרות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, ודאי ראוי לנו 

 ושרות (מצוה ז).להתנהג באכילתו דרך חרות 
"ולא תותירו ממנו עד בקר" (שמות יב, י). הענין הוא כדרך מלכים ושרים, שאינם 

כדבר שאין  צריכים להותיר תבשילים מיום אל יום, על כן נאמר, שאם יוותר ממנו, שישרף
חפץ בו, כדרך מלכים. וכל ה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו ה' יתברך מעבדות 

 ונעשינו בני חורין וזכינו למלכות ולגדולה (מצוה ח).
"לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב, מו). מפני שנעשינו אדונים באה 

וץ, כדרך מליכם שכל המוכן המצוה שיה אהפסח נאכל במקום החבורה ולא נוציאנו לח
להם נאכל בהיכלם ברוב עם שלהם. ודלת העם בעת שיכינו סעודה גדולה ישלחו ממנה 

 מנות לחוץ לרעיהם, לפי שהיא חידוש אצלם (מצוה טו).
"ועצם לא תשברו בו" (שמות יב, מו), שאין כבוד לבני מליכם לגרר העצמות ולשברם 

העם הרעבים. על כן, בתחילת בואנו להיות סגולת ככלבים. לא יאות לעשות כן אלא לעניי 
כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות 
מעשים המראים לבנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדימוי 

 שאנו עושים, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם (מצוה טז).
ולמה יצוה ואתנו השם  חשוב בני לתפוש על דברי ולומרףוהמשיך וכתב: ואל ת

יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, הלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא 
ישכח מפי זרענו. דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנוער ישיאך לדבר כן. 

 רה ובמצוות.ועתה בני, בינה ושמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתו
דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק 

 בהם אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים 
השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הוב, 

מתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים ו
 הלבבות.

ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק 
תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באמונות רעה, 

באותה אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו באמת אם כל עסקו תמיד כל היום 
 להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו.

ועל כן אמרו חכמים ז"ל (מכות כג ע"ב) "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל 
נפעלים לפיכך הרבה להם תורה ומצוות", כדי להתפיס בהן כל הפעולות הטובות אנחנו 

להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז"ל על זה, באמרם (מנחות מג ע"ב) "כל מי שיש לו 
מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו, מובטח לו שלא יחטא", לפי שאלו מצוות 

 תמידיות, ונפעל בהן תמיד.
לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. 

אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלקים, מה הפסד יש כי  יבטיחך יצרך לומר ואל
אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר 
צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות. הלא גם לי לבב כמו 

ם אחריהם. אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד משכוני היהם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע 
תך דבר זה, עדיעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר יברשתם. רבים שתו מתוך כך כוס תר

אל יקשה עליך מעתה רבוי המצוות בענין זכירת נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו. כי 
 ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.

 ינוך" היסודיים כל כך.עד כאן דברי ספר ה"ח
נוסיף ונאמר, שהואיל וכל מטרת יציאת מצרים לקבלת התורה, ככתוב: "בהוציאך את 
העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה (שמות ג, יב), וכתב שם רש"י שאף על פי 
שאין בידם זכויות נגאלים הם הואיל ועתידים לקבל התורה, וכך פתח הקדוש ברוך הוא 

: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ, ב), במתן תורה
כדאית היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי (רש"י, מהמכילתא). ושמא יתמהו מדוע הרבה 

 להם תורה ומצוות, לפיכך השמיעם עובר ליציאה את כח המעשה ופעולתו.
 רבנו ישראל סלאנטר זצ"ל למדנו את כח המעשה, במעשה שהיה.

פעם נסע מקובנה לוילנה, ובחר בקרון מעשנים. הצית סיגריה, וקפץ עליו רגזו של 
 אברץ צעיר שיש במולו. "חוצפה שכזו, להרעיל את כולם בעשן!"

 מיהר לבקש סליחתו, וכיבה את הסיגריה.
 רטן הלה: "מה הועיל, אם כבר הרעיל את האויר!"

 קם ופתח את החלון, לאורר את הקרון.
 שחודר קור מקפיא, וכולם יחלו בדלקת ראות", סינן האברך."ולא אכפת לו 

 מיהר וסגר את החלון.
"וכולם יחנקו בעשן שהשאיר אחריו", התרעם האברך. לא בלם פיו עד שהרכבת 
עצרה ברציף. ואז קם בהפגנתיות, ונמלט מהקרון ומנסועו חסר ההתחשבות. ביקש לרדת 

ם התגודדו ונשאו עינים צופיות. המתח מהרכבת, ונדהם. הרציף המה אדם. המוני יהודי
 ניכר בעליל.

 למי הם ממתינים, תמה האברך.
 התשובה היתה מידית. אך נראתה דמותו של רבי ישראל, והכל נהרו לקבל פניו.

 "מי הוא", חקר האברך את אחד הנדחפים.
 "אינך יודע? הצדיק הנערץ, רבי ישראל מסלאנט!"



 

ד 

 הדרך?!הוא?! אותו ציער, הכעיס והקניט כל 
עיניו חשכו. ברר באיזו אכסניה מתגורר הצדיק, וחלץ נעליו לפני המפתן. בא לקבל 
נזיפה. להפתעתו, קיבל פניו כמכר ותיק. לבקש סליחה, על מה ולמה. אמנם נכשל, אבל 
מביע חרטה כנה, ואין אדם עומד על דברי תורה אל אם נכשל בהם (גיטין מג ע"א). ישב 

 ו בעיר הגדולה.מר, מנין הוא, ומה מעשי
סח הלה ששנות מזונותיו על שולחן חותנו כלו, ולמד מלאכת השחיטה לפרנס 

ירות, אך תנאי הציבו: שישיג 'קבלה', הסמכה לשחיטה, ימשפחתו. השיג משרה באחת הע
 מבית הדין בוילנה שנודע כסמכות הלכתית מקובלת, והרי הוא כאן....

נהרו פני רבי ישראל: מי יודע, אולי כל התקרית לא ארעה אלא לשם כך! חתנו הגאון 
רבי אליהו גרודזנסקי (חותן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל), הוא אב בית הדין! מיד התעטף 

 באדרתו והלך עמו לבית הדין. ביקש מחתנו שיתהה על קנקנו של האברך ויודיעו דבר.
 לון היה חרוץ!שבו אליו בפנים נפולות: הכש

"אך אשמתי היא", הגיב רבי ישראל. "עייף אתה מטורח הדרך, ודעתך פזורה מהכעס 
שכעסת. וכבר אמרו, שהכועס חכמתו מסתלקת (פסחים סו ע"ב). שב ותנוח כמה ימים 

 -ותזכר בתלמודך" 
האברך היה נבוך. קנה כרטיס הלוך ושוב, ולא הביא עמו מעות, חשב שביוא, יבחן, 

 -קבלה' וישוב מיד יתעטר ב'
 "תנוח דעתך", השיבו רבי ישראל. "אורחי תהיה, על חשבוני".

 מיד הזמין לו חדר באכסניה, וארוחות כיד המלך.
 רמז לו חתנו: זה לא יעזור, נעור וריק הוא, אינו יודע דבר!

הרגיעו רבי ישראל, כבר הביא זאת בחשבון. שאלו האם מכיר הוא אברך בקי בהלכה 
 יאות ללמוד עם האברך דנן מהתחלה, ושכרו עליו!ובהוראתה, ש

ישב האברך באכסניה, על חשבון רבי ישראל. אכל על חשבונו ולמד על חשבונו, ורבי 
ישראל עוקב אחר התקדמותו ומשנן עמו את ההלכות. עמד למבחן, והתעטר ב'קבלה' 

 -נלהבת. אלא שאליה וקוץ בה: חושש הוא שבינתים נתפסה המשרה המובטחת 
לא היתה זו משרה הראויה למעלתו! העירה קטנה, והמשכורת זעומה.  -יי, בררתי "א

 כבר השגתי עבורו משרה בישוב נכבד, המשכורת כפולה והדיור על חשבון הקהילה!"
 האברך נבוך. אינו יודע, עליו להועץ באשתו ובחותנו.

 רבי ישראל הרגיעו: כבר הודיעם.
 ושמחו?

 ממתינים הם לבואו!
 וד לבית הנתיבות ונפרד בלבביות לשלום.ליוהו בכב

הקטר צפר והרכבת יצאה לדרכה. על הרציף עמדו רבי ישראל וחתנו, מנופפים לאברך 
 -המתרחק. רבי אליעזר פנה אל חותנו: "יודע מר, גבאי צדקה אני בעירי" 

חיוך הבליח בעיני רבי ישראל, וחתנו המשיך: "עד כה לא הטרדתיך. חשבתי שאין לך 
 בל עתה, מבקש אני תרומה לעניי וילנה"...כסף. א

החיוך התרחב: "מה תדבר, הן יודע אתה שאין לי פרוטה משלי! מסרתי עצמי לטובת 
הציבור, ויהודי עשיר התחייב לתת לי כל צרכי. איני נהנה מכספו אלא כדי חיי: לחם 

 לאכול, ובגד ללבוש!"
 -פרטי"  "ולהחזיק אברך זר באכסניה ברווחה, ולממן עבורו מורה

 -"ידעתי שלכך חותר אתה. הנני ואסביר לך 
שנינו במשנה (בבא מציעא פ"ו מ"ד) שהמרמה את חברו פעמים שאין הקרבן זכאי 
לפצוי, ואין לו עליו אלא תרעומת. וקשה, מה השמיעונו בכך. וכי לולא המשנה לא היה 

וקיבל!  הלה מתרעם. ועוד, בכמה מקומות תמהה הגמרא: מה המקום לתרעומת, סבר
 (בבא מציעא עו ע"א) ומה השאלה, למרות הכל הפסיד, ומתרעם!

והתשובה, שעל פי דין אסו רשתהא ליהודי תרעומת על חברו. שהרי נצטוינו באהבתו 
(ויקרא יט, יח), ושלא לשנאו (שם יז)! כדי שיתרעם זקוק הוא להתר, ואז ורק אז זכותו 

 להתרעם.
חל, אזי סבר וקיבל. מחל על זכותו להתרעם, ואם הביע חרטה ובקש מחילה, ונפגע מ

 והתרעומת אסורה מצד הדין!
מבין מר, אותו אברך אכן פגע בי ברכבת. התנהגותו היתה מבישה, ועל פי דין מותר 
היה לי להתרעם. הכעיסני, וכעסתי. אבל בא ובקש מחילה, ומחלתי. וכמשמחלתי, אבדתי 

 את זכות התרעומת.
 הקפדה בלבי?ומה אעשה אם עדין חש אני 
 אין בררה, חיב אני למחותה!

 -אך כיצד? 
הדרך אחת היא, מאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא, ב): "רצונך לדבק באהבת חברך, הרי 

 -נושא ונותן בטובתו"! 
 כח המעשה!

לכן לא היתה לי כל בררה. השתמשתי בכסף שניתן לי לצרכי, כי אכן היה זה הכרחי 
בו, להיטיב עמו. ונסחפתי באהבתו, ובךכ מחיתי מלבי כל שמץ  עבורי: לארחו, להתענין

 טינה והקפדה!"
ועל כח המעשה מורה קרבן הפסח על כל דיניו, כהקדמה למתן תורה וקבלת על 

 )והגדת(      מצוותיה.

 
 מסע השכנוע

"ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו" (שמות יב, מג), 
מעשיו לאביו שבשמים, ואחד נכרי ואחד ישראל מומר במשמע (רש"י). עברין,  שנתנכרו

מותר לאכול בו. "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" (סנהדרין מד ע"א), והבן הרשע 
הוא אחד המסובין בליל הסדר, שלא נדע. אבל המומר והנכרי, כרותים ומובדלים. ואספר 

- 

את הירקות לישיבתנו בחדרה. הבחנתי  בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא
שפני הנהג חורים, ועיגולים כהים מכתרים את עיניו הטרוטות. נבהלתי. שאלתי לשלומו, 

 ומעין הדמעות נפרץ: אוי לו ואבוי לו, חייו אינם חיים, טוב מותו מחייו.
 מה קרה, מה ארע?

 חרפתו!בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו, בקא אל גרביא. מה יעשה, אנה ישא 
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל, ראש הישיבה מסתכל עלי ואני משיב לו מבט, ואומר לנהג: 

 "אסע לשם, ואדבר אתה".
 "איך תסע, זה כפר עוין, יסקלו אותך באבנים", נבהל הנהג.

 "איני פוחד מהם, אני פוחד רק מהשם", השבתי לו. נובהרדוקער או לא?!
לכוון חדרה. והלוך? שנת תשכ"ז היתה השנה בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור, 

הראשונה שלאחר השמיטה. ירקות קנינו מאותו נהג. אבל בפרות נהגה עדין קדושת 
שביעית וקנינו מערבי שהביא מהמטע שלו, מאזור המשולש. כשהגיע, אמרתי לו: "אני 

 מצטרף אליך בדרך חזור".
 "אין בעיה", ענה ברוחב לב. "לאן?"

 עניתי. "לבקא אל קרביא",
 "לא, לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"

התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי. "טוב, תוריד אותי לפני שתכנס אל 
 הכפר". לכך, הסכים.

 נסענו, ועצר. אמר: "מאחורי העיקול, נמצא הכפר".
ירדתי, והתחלתי ללכת, וכמו שאמר, מאחורי העיקול התעופפה האבן הראשונה. 

 ניתי אל הנער הזורק: "איפה גר כאן הקאדי", כהן הכפר המוסלמי.פ
אה, אל הקאדי מועדות פני? מיד התלוה אלי להורותני, והסביר לכולם שאני אורח 

 של הקאדי, אין לפגוע בי. הגיע לבית אחד, ואמר: "כאן".
 הודיתי לו, ועליתי. התקבלתי בכבוד. כן, הוא דובר עברית. במה יוכל לעזור?

אמרתי: "אני רב, אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקידושין. האם גם אצל הערבים 
 כך?"

 אישר. הוא מסדר הנשואין בכפר.
אמרתי: "אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה, לא אסדר לו קידושין. עליה 

 להתגיר גרות אמת כדי להנשא ליהודי. האם גם אצל הערבים כך?"
 מכיר בנישואין מעורבים". ענה: "גם האיסלאם אינו

הזכרתי: "על הגרות להיות גרות אמת. אם חשקה נפשה ביהודי לא נגיירנה. התהליך 
 אורך לפחות שנה!"

 אמר: "אצלנו אין מדקדקים כל כך, אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"
"אני שמח לשמוע", אמרתי. אני מאחל לעצמי שמחות שמחות יותר. "יש כאן נערה 

עה שתבין, ששתי הדתות שוללות נשואין יחשקה בבחור ערבי. אני רוצה להודיהודיה ש
 מעורבים. עליה להתאסלם לשם כך".

"בהחלט", שתף פעולה. סר אתי לחלון והראה לי את בית הבחור. השבאב שנקהלו 
למטה ראנו ביחד, והצבעתי לעיניהם על הבית. "כן, זהו", אישר. נפרדנו בכבוד, ויצאתי. 

 ה. הקאדי עמד בחלון וליוה אותי במבטו.עו משטמה, אבל לא פגעו בי לרעיניהם ירק
התדפקתי על דלת הבית, ופתחה לי ערביה קשישה. לא איתה רציתי לדבר. אמרתי: 

 -"עברית" 
עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית. התפלאה לראות דמות רבנית בלוע 

 הארי.
 ד למות בגללך", בשרתי לה."דרישת שלום מאביך. אמללת אותו. הוא עומ

קיבוץ  -התפרצה: "הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר 
הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה. החבר הצהיר שאינו מאמין  -השומר הצעיר 

באלוקים, עפר לפיו, לא צם בכיפור, ולאבי לא היה אכפת. והבחור הזה בחור מאמין, למה 
תה רב, אתה תבין אותי. תסביר לו: מה עדיף: להנשא לכופר, או שלא אנשא לו?! א

 למאמין?"
 הערביה עמדה בצד, חשדנית ועוקבת, מנסה להבין את הנאמר.

אמרתי: "בואי ואסביר לך מה ההבדל. אם היד נקטעת, רחמנא לצלן. כל זמן שהגידים 
אבל יש מתפקדת, והיסודים איומים, מחוברים יש תקוה, אפשר לאחות. אמנם אינה

 -תקוה, היא חלק מהגוף. כשנקטעה כליל, אין לה תקנה! 
ין חלילה, 'ישראל אף על מבחור יהודי, גם אם חילוני, אינו שומר מצוות, אף אינו מא

פי שחטא ישראל הוא' (סנהדרין מד ע"א). שייך הוא לעם ישראל, והוא או צאצאיו עוד 
הוא. והמצטרף אליו כורת  ם, בן נכר, גם אם מאמין בבורא עולישובו בתשובה. אבל ערבי

 עצמו מעם ישראל!"
 "לדעתי, אתה טועה", פסקה.

אמרתי: "לא אוכל להתעכב. אני מעורר חשד, ועוד מעט יגיע האוטובוס שאני חוזר 
איתו. אבל אם את רוצה הוכחה, דעי: כשתפרוץ מלחמה, אותו בחור מעין שמר יתגייס 

צח חרבו כדי לשחוט אותו! חשבי על כך", כדי להציל את אביך, והבחור הערבי יצח
 והלכתי.

ם "ם יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי האוילא שערתי שבתוך חדשי
מרצועת עזה, הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת ומדינות ערב יערכו למלחמה 

 שר בשמחה: "היא חזרה!"יכוללת. ואז, יום אחד, הגיע טנדר הירקות והנהג ב
ות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה ותכיר את בהתרגש

אורחות האיסלאם. וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו בחרה מצהיר שכבר הכין 
 -בריה לשחוט את כל היהודים אאת הש

ינה לעצמה את בחיר ליבה משסף את ינזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני, ודמ
 (והגדת)         ות. הבינה לאן נקלעה, וברחה!גרונו של אביה בעינים בורק

 בדרך הדרוש  
 כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 (יא, ב) :זהב וכלי

 בבקשה' וכו נא דבר) א"י שמות( הפסוק על') ז ברכות( ל"ידוע מאז
 לקיים משום ל"ת מפורסמת' . התמי'וכו צדיק אותו יאמר שלא' וכו

ובדרך אגב נבאר את מאמר  .גדול ברכוש יצאו כ"ואח שהבטיח הבטחתו
 דיינו". ממונם לנו נתן ולא בכוריהם את הרג בעל ההגדה "אילו

 נ"בב אף ומשלם מת אין ל"קיי הא דרכים הפרשת הקשה דהנה ונראה
 וגם במיתה גם המצרים את ה"הקב דן ולמה) ב"וע א"ע :ז"ע' (התוס ש"כמ

 כאחת באין ותשלומין מיתה אם דרק נמי, ל"קיי דהא ל"ונ, ש"ע בממון
 עצמו ד"הפר ש"לפמ נ"וה, מממון לפטרו מיניה בדרבה ליה קם אמרינן

, הענקה מדין, ובקר צאן על' הי גדול ברכוש יצאו דהבטחת הספרי בביאור
 הא המצרים לקו למה ם"הרמב קושיית על תשובה בהלכות ד"הראב' ולתי
 סירובם על מיתה חייבין שהיו' ותי, ישראל את דישעבדו היה' ה גזירת

 בשעת רק בא מיתה החיוב דהרי, שפיר מיושב ז"ולפ', ד בציווי לשלחם
 כהבטחת לעבד הענקה מדין קודם נתחייבו כבר הממון חיוב אבל הסירוב

 דמצות מבואר דקידושין ק"בפ והנה .ל"כנ בשניהם נדונו ושפיר, ה"הקב
 ויצאו של ההבטחה דלקיום ש"א כ"וא, כספים ולא ובקר בצאן הענקה
 שאילת אבל ובקר בצאן נתקיים הענקה דין משום הוא דהחיוב, גדול ברכוש

 רק' שהי כוונתי ידע שלא צדיק אותו יתרעם שלא כדי רק הוא וזהב כסף כלי
 וזהב כסף על ל"הדק כן אם אמנם. ל"כנ ובקר בצאן וסי הענקה דין משום

, מ"קלב ל"וקיי, כאחד ותשלומים מיתה ל"הו כ''א, ההבטחה בכלל ה''של

 וזהב כסף ממון דייקא' ממונם' את לנו נתן ולא בכוריהם את הרג אילו ש"וז
 .כאחד ותשלומים במיתה שדנם הוא כפולה טובה הרי דיינו

 (דברי מהרי"א)

 (יב, כט) מצרים בארץ בכור כל הכה וה' הלילה בחצי ויהי

, ת"וז כצהרים" השמש שזרחה מלמד הלילה בחצי "ויהי במדרש:
 אלקים ויקרא דכתיב הקללה על שם מזכירין אין' בגמ דאיתא נקדים ולתרץ
 במדרש הפשט וזה לילה גבי אלקים כתיב ולא לילה קרא ולחושך יום לאור
 מתרץ ולזה הקללה על שם מזכירין אין הלא קשה' וכו' וד הלילה בחצי ויהי

                             :ק"ודו כצהרים השמש שזרחה מלמד המדרש

 )(מדרש יונתן                  
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 אגדה ובקיאות   

"ולמען תספר באזני בנך" (י, א)

לא  מדוע  בנך,  באזני  התורה  כותבת  מה  לשם  להבין,  צריך 
מספיק למען תספר לבנך?

 בפשטות משמעות הדגשה זו, היא להשמיעם באופן שישמעו 
זצ"ל  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון  מפוניבז'  הרב  היה  היטב. 
מטעים ואומר: בזמנים רגילים די אמנם לספר לבנים כדבר איש 
אל  להשמיע  יש  חזקים,  רעשים  ישנם  כאשר  אמנם  רעהו,  אל 

האוזן פנימה, שכן בלי זה הדברים לא יישמעו.
דווקא במצרים, בה ישנה רע כה גדול של כוחי ועוצם ידי, היפך 
אמונה, שם מדגישה התורה "ולמען תספר באזני בנך", ספר את 
הדברים אל תוך אזניו, שמילדותו כבר ישמע היטב ויכניס הדברים 

לליבו למרות כל האוירה ההפוכה שנמצאת ברחוב.
הגאון רבי שרגא משה קלמנוביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר בארה"ב 
זצ"ל  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון  מרבו  פעם  ששמע  סיפר 
"ציגאלע,  בשיר:  תינוקיהם  את  מרדימות  הנשים  היו  שבילדותו 
מיגאלע, קאטינקע" ופירושו הוא מלשון "צאי גאולה, מי גאולה, 
כתנאי...". שהלא ישנה שאלה כיצד תהיה הגאולה, האם כשכבר 
ישראל  כלל  את  שיביא  הוא  והמשיח  ישראל,  בארץ  ישוב  יהיה 

לארץ ישראל.
וזהו ששרו האמהות: "ציגאלע, מיגאלע, קאטינקע"... כי האמהות 
בכל הדורות ידעו והבינו את הסוד, שאסור להזניח ולהמתין עם 
להחדיר  צריך  אלא  קטנים,  ילדים  אצל  האמונה  השרשת  ענין 
לילדים כבר בקטנותם את ענין האמונה והציפיה לגאולה ולביאת 

המשיח.
את  ולחנך  ללמד  צריך  אלו  עניינים  כי  הסוברים  כאותם  ולא 
כי  אלו..."  ולענינים  לילדים  "מה  באומרם:  כשיגדלו  רק  הילדים 
האמת היא שככל שהילדים קטנים ורכים יותר כך אפשר להשריש 

בליבותיהם את ענין האמונה, ואז זה נקלט ונשרש יותר. 
(ליקוטי שמואל - זכרון מאיר)

"ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" 
(י, כב)

"חשך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן שלשת 
ימים, ועוד שלשת ימים אחרים חושך מכופל על זה, שלא 
קמו איש מתחתיו. יושב אין יכול לעמוד, ועומד אין יכול 

לישב.

ולמה הביא  עליהם חשך? שהיו בישראל באותו הדור 
רשעים, ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי אפילה 

כדי שלא יראו מצרים במפלתם, ויאמרו אף הן לוקין 
כמונו. ועוד שחיפשו ישראל וראו את כליהם, וכשיצאו 

והיו שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום, אומר לו 
אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני הוא.  (רש"י)

צפרדע  דם,  מכות:  שמונה  עברנו  עתה  עד  הלא  להתבונן,  יש 
כנים... ורש"י לא שאל למה הביא עליהם דם, צפרדע.. מדוע "נזכר" 

רש"י דוקא כאן לשאול "למה הביא עליהם את החושך"?
באר בספר "נחלת יעקב": לרש"י הוקשה לשם מה נצרכו שני 
סוגי החושך - אחד שלא ראו, והשני שלא זזו ממקומם? ועל זה  
ענה: שבאמת עבור קבורת מתי ישראל די היה בחושך רגיל, שבו 
המצרים רק אינם רואים זה את זה, אבל אחרי שלושת ימי החושך 
המצרים,  בבתי  מלאי'  'ספירת  לערוך  ישראל  נזקקו  הראשונים 
הבית  שבעלי  צורך  היה  כך  ולשם  מהם,  לקחת  ניתן  מה  לראות  

לא יזוזו ממקומם...
מטרת  רש"י:  על  בפירושו  מסביר  מברטנורא  עובדיה  רבנו 
המצרים  את  ללמד  היתה  המצרים,  על  הקב"ה  שהביא  המכות 
לקח, להראות להם בברור שהקב"ה שומר על היהודים - למצרים 
אך  לדם,  הופכים  מימיהם  כל  לרחצה.  ולא  לשתיה  לא  מים,  אין 
הצפרדעים  וצלולים.  זכים  ממים  ליהנות  ממשיכים  היהודים 
כך  ליהודים.  כלל  מפריעות  אינן  אך  המצרים,  חיי  את  ממררות 

בכל מכה ומכה.
אבל במכת חושך המצרים אינם יכולים לראות את המתרחש 
אצל היהודים. אין הם יכולים ללמוד לקח מן המכה. על כן דוקא 
לאיזו  למצרים,  לקח  אין  אם   - תביא..."  "ולמה  רש"י  שואל  כאן 

מטרה מביא ה' את המכה הזו? מהי התועלת במכת חושך?!
ועונה על כך רש"י את שני התירוצים.

(נחלת יעקב - ר"ע מברטנורא)

"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה 
מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" (יא, ב)

בקשה, בבקשה ממך הזהירם על  נא אלא לשון  נא - אין  דבר 
כך, שלא יאמר אותו צדיק אברהם 'ועבדום וענו אותם' קיים בהם, 

'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם (רש"י)
דברי רש"י צריכים באור - לשם מה צריך הקב"ה להורות למשה 

אגישמקע ווארט
                                גליון של"ז פרשת בא ו' שבט תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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שיבקש מבני ישראל שיקחו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, וכי הם 
מעצמם לא רצו לקחת מהמצרים את רכושם?

במשל.  ע"ב)  ברכות (ט  במסכת  הגמרא  משיבה  זו  שאלה  על 
והיו   האסורים,  בבית  חבוש  שהיה  לאדם  משל   " שם:  נאמר  וכך 
אומרים לו בני אדם: 'מוציאין אותתך למחר מבית האסורין ונותנין 
לך ממון הרבה', ואומר להם: 'בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני 
מבקש כלום'". כלומר, אדם המיחל לשחרורו מכלאו, לא מתענין 
בפצויים שהוא  עתיד לקבל, אלא חפץ בדבר אחד ויחיד- לצאת 

כמה שיותר מהר לחירות.
וכך גם נהגו בני ישראל: כשאמרו להם שבעוד זמן קצר יוצאים 
הפצוי  שבמשל:  האסיר  כמו  הגיבו  גדול,  ברכוש  ממצרים  הם 
הכספי לא מענין אותנו, אנו רוצים לצאת מיד. ולכן הורה הקב"ה 

למשה שיבקש מהם לקחת.
משה  את  צריך  מה  מפני  הקושיא,  את  מתרץ  מדובנא  המגיד 
המשל   באמצעות  המצרים,  רכוש  את  שיקחו  מהעם  לבקש 

הבא:
זה  כבש  פעם  מלכים,  שני  בין  התנהלה  שנים  רבת  מלחמה 
שטח מזה, ופעם גברה ידו של יריבו והוא כבש ממנו. כל צד ספג 
אבדות כבדות, ולבסוף החליטו המלכים כי הצעד האחראי ביותר 

מבחינתם הוא לערוך הסכם ביניהם.
ממדינתו,  גדול  גיבור  יביא  מלך  שכל  סיכמו  ההסכם  לצורך 
יחפרו בור גודל במרכז, ולעיני שני המלכים ינסו הגיבורים להפיל 
מלכו  יוכרז   - זאת  לעשות  שיצליח  מי  לבור.  רעהו  את  איש 

כמנצח.
התחרות החלה. גבור אחד רץ לעברו השני, הרים אותו על ידיו 
והחל לרוץ איתו לכיון הבור. הגיבור ה'נסחב' לא התנגד לכל אורך 
הדרך, והמלך שלו כבר חש את המפלה הצורבת ותכנן להעניש 

אותו קשות, כשיעלה מובס מתוך הבור.
אולם כשהגיעו לשפת הבור, התעשת הנסחב, הפך את היוצרות, 

ובין רגע היה הגבור השני מוטל בתוך הבור.
"אמנם נצחת" לחץ לו המלך את ידו - "אבל כמעט התעלפתי 

מרוב פחד. אמור לי, מדוע נתת לו לסחוב אותך עד הבור?"
"וכי סבל אנוכי" - החזיר לו הגיבור "שאסחב אותו עד הבור? 

בכרתי לתת לו לסחוב אותי..."
זהו שנאמר - מסיים המגיד מדובנא - "דבר נא" היה על משה 

לבקש מאת בני ישראל שיקחו כלי כסף וכלי זהב, משום הטורח 
שהם עומדים לטרוח כעת.

שכן, ידעו ישראל שתהיה ביזת הים, ושהמצרים עתידים להביא 
לים את כל הכסף והזהב שלהם, ועלולים היו לחשוב שאין טעם 
שיהיו כעת 'סבלים' על רכוש שבין כה וכה עתיד ליפול בידיהם. 
אדרבה, יתכבדו המצרים ויסחבו בעצמם את כל רכושם עד לים! 
לפיכך, היה על משה לבקש מהם לטרוח כעת בענין זה, שלא 
יאמר אותו צדיק, אברהם: 'ועבדום וענו אותם' קיים בהם, 'ואחרי 

כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם.
(המגיד מדובנא)

"דבר נא  באזני העם" (יא, ב)

הזהירם על כך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם: 'ועבדום 
ועינו אותם' בהם 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים 

בהם (רש"י).

מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שיקחו את רכוש המצרים מן 
הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק", ולא משום עצם ההבטחה?

בספר "דרש מרדכי" של הרב מרדכי דרוק מובא כי האדמו"ר 
מקלויזנבורג זצ"ל תרץ זאת בעזרת מעשה שארע לו בימי השואה 

האיומה.
שכבו לישון על  כולם  העבודה המפרכים  באחד מימי  זה  היה 

הדרגשים והרבי מצא את עצמו שוכב ליד יהודי מומר.
עולם  יהיה  לי  גם  רבי,  יודע,  "אתה  אזנו:  על  לחש  המומר   

הבא!"
"לך?" התפלא האדמו"ר - "איך יתכן? הלא אתה משומד!"

שלשה  בדק  הוא  לכאן  אותי  הביא  "כשהיטלר  המומר:  השיב 
יהדות  שמץ  בהם  שיש  אלו  את  אף  למצוא  כדי  אחורנית  דורות 
אתכם  וסובל  כיהודי,  היטלר  בשביל   טוב  אני  אם  בלבד.  קלוש 
יתכן,  לא  הבא...  העולם  בשביל  גם  אני  שטוב  הרי  כיהודי,  ביחד 
לעולם  להכנס  אזכה  לא  ושם  יהודי,  היותי  בגלל  אסבול  שכאן 

הבא!".
לשמע הדברים הגיב האדמו"ר בקורת רוח: "יישר כחך, תרצת 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

הראשון  ביום  אך  תאכלו  מצות  ימים  "שבעת 
תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה 
יום  עד  הראשון  מיום  מישראל  ההיא  הנפש 

השביעי" (יב, טו)

פירש"י: הנפש ההיא, כשהיא בנפשה ובדעתה פרט לאנוס, 
והרי  אונס  לפטור  קרא  איצטריך  אמאי  להבין  צריך  ולכאורה 
במיוחד  קרא  שאיצטריך  הכא  ומ"ש  התורה  בכל  פטור  אנוס 

לפטור.
תשובה: זה קרוב לאונס ולא אונס ממש.

התורה  בכל  פטור  אונס  דהא  כן  הק'  עה"ת  צבי  הר  בספר 

כדילפי' מהפסוק ולנערה לא תעשה דבר (דברים כב, כו) וכתב 
הריטב"א  כשיטת  נח  בן  דין  להם  היה  דעדיין  דכיון  ליישב 
האשה  על  מת  "הנך  לאבימלך  דאומר  הא  גבי  ט'  דף  במכות 
שמים,  בידי  פטור  להיות  והו"ל  אנוס  שהיה  אף  לקחת"  אשר 
אבל אבימלך שהיה לו דין של בן נח חייב ומחדש כאן דהיינו 
באנוס מחסרון ידיעה שלא למד, אבל אנוס שהאכילהו חמץ 
באונס כזה בן נח יהיה פטור וע"ע ברמב"ם הלכות מלכים פ"ט 
מותר  דאומר  שוגג  ד"ה  ע"ב  ק"ח  דף  זבחים  בתוס'  ועי'  ה"ב 

דהוי אנוס שאני מאנוס דעלמא ומיושבים דברי רש"י.
 (חידושי הגרח"ק)
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מונה  שאותה  הסיבה  אודות  לי  שהיתה  גדולה  קושיה  בכך  לי 
הקב"ה להוצאתם של ישראל ברכוש גדול ממצרים.

אברהם,  של  לזרעו  מאומה  לתת  חייב  לא  הקב"ה  כן,  כי  הנה 
לפי שבשנות השיעבוד הם נשתקעו במ"ט שערי טומאה ועבדו 

עבודה זרה ממש כמו שכניהם.
אלא, כדי שלא יאמר אותו צדיק: הלא הבטחת 'כי גר יהיה זרעך 
בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה... ואחרי כן 

יצאו ברכוש גדול'.
ואם אין הם נחשבים לזרעי - מפני מה קימתם בהם 'ועבדום 
טובים  הם  השיעבוד,  עבור  טובים  הם  שאם  מכאן  אותם'?  וענו 

דים גם כדי לקבל את שכר הרכוש הגדול!"
(דרש מרדכי)

ועל  המזוזות  שתי  על  ונתנו  הדם  מן  "ולקחו 
המשקוף" (יב, ז) 

משה  אבל  ישראל,  לעם  לומר  רבינו  משה  את  ה'  ציוה  כך 
רבינו אמר את הדברים בסדר הפוך: "... וטבלתם בדם אשר בסף 

והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם..." (יב, כב)
בספר אוצר אפרים מובא תירוץ נפלא בשם רבי נתן גשטטנר 
זצ"ל בביאור שינוי הלשון בין ציווי הקב"ה לקיומו על ידי משה:

על  אתכם  "ואשא  (יט,ד)  יתרו  בפרשת  לקמן  הפסוק  על 
כנפי נשרים ואביא אתכם אלי" כתב התרגום יהונתן בן עוזיאל: 
"וטענית יתכון על עננין הי כעל גדפי נשרין מן פילוסין (רעמסס) 
ואובילית יתכון לאתר בית מוקדשא למעבד תמן פסחא, ובההוא 

לילא אתיבית יתכון ליפולסין"
כלומר, לפני כשלושת אלפים ושלוש מאות שנה, בערב הפסח 
והביאם  כבוד  ענני  על  אבותינו  את  הקב"ה  לקח  מצרים,  של 
ולאחר  הפסח,  את  שחטו  שם  המקדש,  בית  למקום  לירושלים 

מכן החזירם למצרים!
לפי זה - אומר הרב גשטטנר - הדברים פשוטים: בצווי הוצרך 
לפני  תחילה  יד  בהשג  הן  כי  המזוזות.  את  להקדים  הקב"ה 
המשקוף, ואין מעבירין על המצוות כדאיתא במסכת יומא (לג, 
ב) "אמר רבא: שמע מניה מדריש לקיש, עבורי דרעא אטוטפתא 
על  מעבירין  אין  דאמר   - לקיש  "מדריש  רש"י  ופרש  אסור" 
המצוות. עבורי דרעא אטוטפתא - לאחר תפילין שבזרוע בשביל 

תפילין של ראש דהא בזרוע פגע תחילה" עכ"ל.
את  שחטו  שם  לירושלים,  הביאם  הרי  הקב"ה   למעשה,  אבל 
כבוד,  ענני  גבי  על  למצרים  החזירם  מכן  ולאחר  הפסח,  קרבן 
ואם כן, כשבאו חזרה הלא הגיעו מלמעלה ואז פגשו תחילה את 
המשקוף, ורק אחר כך ירדו למטה לכיוון המזוזות, לכן נתנו את 
על  להעביר  שלא  כדי  המזוזות,  לפני  המשקוף,  על  קודם  הדם 

המצוות.
                  (אוצר אפרים)

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי 
כסף וכלי זהב ושמלות: וה' נתן את חן העם בעיני 

מצרים וישאילום וינצלו את מצרים" (יב, לה-לו)

מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם 
כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים?

לקראת  מזודותיהם  את  ארזו  ישראל  שבני  מבאר,  התוספות 
היציאה, ובתחתית המזודות טמנו את כלי הזהב, הכסף והאבנים 

הטובות.
היהודי:  של  ביתו  דלת  על  המצרי  נקש  מצרים,  יציאת  בליל 

"מוישה, אתם הולכים?"
אכן כן, משיב משה.

"אני מבקש שתחזיר לי את הזהב והכלים ששאלת ממני..."
אני  מעט,  תמתין  "רק  לב,  ברוחב  מויש'ה  משיב  בעיה"  "אין 
רק צריך לפרק את המזודה ומיד תוכל לקבל... מדובר בלא יותר 

משעתייים שלוש..."
שעתים - שלוש? המצרי מתחלחל - מי יודע אילו מכות עוד 
מעמד...  מחזיקה  בקושי  מצרים  כך  גם  הללו?!..  בשעתים  יבואו 
ככל  מהר  שתלכו  "העיקר  ממלמל,  הוא  צריך..."  לא  טוב,  "טוב, 

האפשר".

                               (ומתוק האור)

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

שאלה: בפ"י פי"ד "ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח 
בכל גבול מצרים כבד מאוד" וכו' וכתב בבעל הטורים וז"ל 
"וינח ב' במסורה דין ואידך וינח ביום השביעי מלמד שנח 
מתריעין  בתענית  דאיתא  להא  רמז  ד"א  בשבת  הארבה 
ומתענין על הארבה בחול אבל לא בשבת וזהו וינח בכל 
גבול מצרים אפי' אם נח הארבה בכל הגבול אעפ"כ וינח 
ביום השביעי" ויש להבין מהו לשון קרא "וינח" גבי הארבה 
כדכתבו  "מנוחה"  ליחשב  שייך  לא  אכילה  מניעת  הלא 
התוס' (שבת קכב, א ד"ה מעמיד, ועי' רש"י להלן כג, יב) 
בקרא "למען ינוח שורך וחמורך" שאינו מניחו מלתלוש 

ולאכול כיון שמניעת אכילה אינה מנוחה אלא צער.
שהיתה  מצינו  ארבה  במכת  דוקא  טעם  מה  צ"ב  ועוד 
מצינו  שלא  מה  השבת  ביום  המכה  מן  למצרים  מנוחה 

בשאר המכות שהונח להם ביום זה מצרתם.

לאכילה  ראוי  שאין  מה  גם  אוכל  הארבה  תשובה: 
ה"ו  פ"ג  תענית  בירו'  כמ"ש  ולאבד  להשמיד  כדי  רק 
מנוחה,  ושייך  הכל  את  שמחסל  חסל  שמו  נקרא  למה 
מפני  אולי  בשבת  נח  הארבה  דווקא  למה  שהעיר  ומה 
זרעי  לישראל  ששמו  על  למצרים  לעונש  בא  שהארבה 
חטים ושעורים כמ"ש בשמו"ר פי"ג ולפי שנתנו לישראל 
לנוח בשבת כמ"ש בשמו"ר פ"ה י"ח לפיכך גם הארבה 

נח בשבת.
                                                    (חידושי הגרח"ק)
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בין שבילי המוסר  
אותם  שראה  כיוון  לבקרו.  תלמידיו  נכנסו  זכאי  בן  יוחנן  ר'  כשחלה 
התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו: 'נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, 

מפני מה אתה בוכה? אמר להם"...
וכאן הוא עורך חשבון נפש שהוא נוקב ויורד חדרי בטן: "אילו לפני 
מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי 
אין כעסו כעס עולם ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ואם ממיתני 
גם אין ממתו מיתת עולם ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף 
על פי כן הייתי בוכה, ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים 
כעסו  עלי  כועס  שאם  עולמים  ולעולמי  לעד  וקיים  חי  שהוא  הקב"ה 
ואיני  עולם  מיתת  מיתתו  ממיתני  ואם  עולם  ואם אוסרני איסורו  עולם 
יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד הוא מוסיף על חשבון 
הנפש הזה אלא שיש לפני שתי דרכים אחת של גן עדן ואחת של גיהנום 

ואיני יודע באיזו מולכיים אותי ולא אבכה?" (ברכות כח)
"יבהלוך  ודבריו:  הזאת,  הגמרא  מופיעה  לרא"ש  חיים"  ב"ארחות 

רעיוניך בזוכרך חרדת רבי יוחנן בן זכאי".
האם אנו טובים ממנו? אלא כל אדם משלה את עצמו שהוא לא בכלל 
אם  בספק,  היה  זכאי  בן  יוחנן  שרבי  ונראה  נתבונן  אם  אך,  הזה.  הספק 
בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר? החרש והפיקח הסתובבו 
ביער. הפיקח שמע אריה שואג ונבהל מאוד, והחרש - כשראה את הפנים 
המבוהלות של הפיקח - נבהל גם הוא. הפיקח נבהל מהאריה, והחרש 
חרשים  מסויימת  במידה  אנחנו,  הפיקח.  של  המבוהלות  מהפנים  נבהל 
ביחס לעומק  הדין והמשפט, לכן אנו צריכים להסתכל על פני הפיקח, 

"יבהלוך רעיוניך בזכרך חרדת ר' יוחנן בן זכאי".
כיוון  לבכי-  אותו  שעורר  המדוייק  הזמן  על  בחז"ל  הדגשה  כאן  יש 
בדיוק  היתה  לבכי  שההתעוררות  משמע  לבכות,  התחיל  אותם  שראה 

כשהוא ראה את הפנים.
מה הדיוק הזה בא ללמדנו? מוסרים בשמם של הסבא מקלם והסבא 
מסלבודקא זצ"ל שחז"ל באו להדגיש כאן שהדבר שעורר את ר' יוחנן בן 
זכאי לבכי היה הפחד.  החשש שמא ואולי בתפקידו כרב פגם במשהו, 
בהשפעתו היה שמץ של פגם. כמה גדולה אחריותו של רב! (מפי הרב 

דורון גולד שליט"א)
ר' שלום שבדרון, דרשן מפורסם היה. בכל שבת דרש בבית הכנסת 
"זכרון משה" בירושלים. באחת מדרשותיו דפק בחוזקה על הסטנדר ושאג 
מנהמת לבו: "יהודי "זכרון משה" היקרים! כשנבוא אנחנו לשמים, נתבע 
החריפים?  דבריו  מכוונים  היו  למה  בתער!"  גילוח  ועל  שבת  חילול  על 
ב"סמטת  ספר  אודות  נודעו  ברזל,  עזרא  ר'  נפשו,  וידיד  שלום,  ר'  הוא, 
אותו  ולשדל  בדברים  אתו  לבוא  החליטו  הם  בתער.  המגלח  הספרים" 
לחדול ממעשיו. הספר התגלה כאגוז קשה לפיצוח, גס ועקשן והוא ניסה 
מצווים:  הם  אך  באיום,  ובסוף  בעדינות  בתחילה  מעליו,  אותם  "לנער" 
ולאחר  בדבריהם,  התמידו  הם  פעמים.  מאה  אפילו   - תוכיח"  "הוכח 
תקופה ארוכה חלחלו דבריהם ונשאו פרי. חלפו מספר חודשים ונודע 
הם  בתער.  ומגלח  בשבת  המספרה  את  פותח  לסורו:  שב  שהלה  להם 
נגשו למספרתו, והוא, מיד בראותם, קרא: "איני רוצה להכירכם, הסתלקו 

מפה!"  הם דרשו הסבר והוא סיפר:
לעילוי  קדיש  להגיד  רציתי  אבי,  של  לפטירתו  הראשון  השנה  "ביום 
לי  המליץ  והוא  זאת,  לעשות  אוכל  היכן  חבר  אצל  התעניינתי  נשמתו. 
'זכרון משה' השוכן לא רחוק מן השוק ובו מתקיימים  על בית הכנסת 
היעד.  עבר  אל  פעמי  ושמתי  בכיפה  הצטיידתי  השעון.  מסביב  מניינים 
וקריאת  התפילה  בשעת  לדבר  "אסור  השלט:  עיני  את  צד  משנכנסתי, 
התפילה  ובאמצע  דולרים,  חלפן  ישב  המפואר  לשלט  מתחת  התורה" 
על  אתי  לדבר  באי  אתם  היציג!  השער  אודות  דיבורים  לחברו  מלמד 
הכתוב  את  מכבדים  הם  האם  אנשיכם?  מתנהגים  וכך  תורה,  איסורי 

בתורה? זהו היחס שמקלב איסור תורה? אפתח אני את המספרה בשבת! 
ר'  פנה  משה'"  'זכרון  "יהודי  מוסר!"  לי  להטיף  תוכלו  לא  בתער!  אגלח 
ב'סמטת  פרושה  מצודתכם  אולם  כאן,  יושבים  "הנכם  למאזיניו,  שלום 

הספרים' יהודי מחלל שבת ומגלח בתער בגינכם!"
סיפר יהודי חשוב, איש חינוך ותיק, על דודו החילוני שהתגורר בעיר 
חולון. דוד זה היה אדם טוב, ואחיינו החליט שהגיע העת לנסות לדבר על 
לבו שישוב בתשובה. הוא הזמין אותו לשבת, ומשנתקל בהתנגדות ניסה 
לשכנע וללחוץ ולבסוף הצליח. אשתו הכינה סעודות מפוארות, המינה 
את ילדיהם הנשואים, ובעיני רוחם הם ראו כבר את הדוד חבוש כיפה. 
הוא הכין דברי תורה היוצאים מן הלב וקיווה לטוב. בלילה שבת בסיום 
הסעודה, הוזמן הדוד לסיבוב קצר בעיר בני ברק. הם הגיעו ל"טיש" של 
אחת החסידויות החשובות. האדמו"ר ישב בראש ה שולחן, החסידים על 
הפרנצ'ס והמראה היה מלא הוד. הוא חיפש מקום לדוד, אך בינתיים צד 

משהו את עיניו של הדוד.
אחד החסידים עמד עם ילדיו וקילף בוטנים. את הקליפות הוא השליך 
על הרצפה. הזדעזע הדוד החילוני מן המראה וביקש לצאת מיד "אצלנו 
הכנסת?  בבית  קליפות  לזרוק  לעולם!  כזה  דבר  יתרחש  לא  בחולון 
איזה בזיון! איזה זלזול!" האחיין ניסה לסנגר שיבואו המנקים עוד מעט 
ויאספו, אך הדוד אטם אוזניו משמוע. אותו אברך חסיד לא ידע לעולם 
שאיבד עולם מלא במעשיו. המתרפה ממלאכתו אח הוא לאיש משחית! 
אני  האם  בתער?  גילחתי  אני  האם  לפניו"  ונפרטים  מעשיו  כל  "באים 
שהמעשים  וידע  השפעתו  את  יראה  הוא   - "נפרטים"  שבת?  חיללתי 
זקן  יהודי  אבה  לא  באחריותו  השבת,  התחללה  באחריותו  בגינו.  נעשו 
מחולון לשוב בתשובה. ועל כן, אין לו אלא לחתום. אין לו אלא לחתום 
רש"י:  מבאר  השם.  חילול  עוון  את  תחלל  מיתה  רק  מעשיו!  אלו  שהיו 
"הציבור מדקדק עם תלמידי חכמים. בעל האטליז יוכל לחשוב שאם אין 

הוא משלם מיד, הרי הוא גזלן. כמה חמור עוון חילול השם!"
חיים"  ה"חפץ  על  מסופר  מאוד,  בזה  נזהרים  היו  וצדיקים  גדולים 
שבערוב ימיו היה סגי נהור, ואף על פי כן תמיד היה יושב ולפניו גמרא 
ביכולתו  שאין  אף  הגמרא  את  פותח  הוא  מדוע  אותו  שאלו  פתוחה. 
שואלים  אלי,  נכנסים  ורבים  אעשה  מה  אבל  "נכון,  השיב:  והוא  לקרוא 
שאלות, מבקשים עיצה טובה, איך אוכל להכניס אלי לחדר יהודי ששמע 
אינו  כשספר  אותי  ויראה  גדול  מתמיד  שהינו  בראדין  חים"  ה"חפץ  על 
"מתרפה  התורה.  בשקידת  לזלזול  לגרום  עלול  אני  בכך  לפני?  פתוח 

במלאכתו" וזה פשר בכיו של ר' יוחנן.
שואל החיד"א (לב דוד ר' חיים ויטאל פרקי התשובה) האם רבי יוחנן 
בן זכאי עשה תשובה לפני מותו? הרי הוא היה בדעה צלולה ודיבר עם 
תלמידיו. סביר להניח שעשה תשובה, ואם כן מדוע הוא מסתפק ואומר: 
חיים  ר'  אומר  גיהנום?"  של  ואחת  עדן  גן  של  אחת  לפני,  דרכים  "שתי 
מיתה  שרק  השם  בחילול  נכשל  הוא  שמא  היה  שלו  שהחשש  ויטאל 
ממרקת אם עשה תשובהו עבר יום הכיפורים ובאו עליו יסורים. ר' יוחנן 
חשש שאולי לא היו לו מספיק יסורים ואפילו עשה תשובה לא יתכפר 
נורא  השם.  חילול   - זכאי  בן  יוחנן  ר'  של  הפחד  סיבת  היתה  זאת  לו. 

נוראות.
נביא כאן דרך מילוט מהעוון הנורא של חילול השם:

רבינו יונה כותב (בשער הרביעי) "תרופתו של החולי הזה היא לקדש 
הדר  כבוד  השם,  גבורת  אדם  לבני  ולהודיע  בעולם  יתברך  שמו  את 
לעשות  היא  השם  חילול  של  עוון  כנגד  המשקל  תשובת  ז"א,  מלכותו. 
לקדש שם השם, ולזכות את הרבים. ביאר הרב שך זצ"ל: גם אם תקיים 
מצוה כדי לזכות בכבוד, וכמובן, מעשה כזה אינו שלם, אך ראוך אחרים 
והושפעו - אינך יכול לקלקל את מעשהו של הזולת, ועל כן מתייחסת 

אליך שלמות המעשה שלו.
                      

(אמונה שלימה)
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 שבעה לפטירתה -לעי"נ מרת שרה בת ר' דוד 

 )ב, י" (בנך ובן בנך באזני תספר ולמען"
 דברי את מביא) יא, כח דברים, משה תורת" (סופר חתם"ה

 ימיו שחתם מי אשרי: 'אברהם רבי לבנו באגרתו ם"הרמב
 הוא צריך אותם ענינים נקצבו אדם שלכל, כלומר', במהרה
 ואשרי, ימיו את השלים – לתקנם סיים ואם, הזה בעולם לתקן

 . בעולם תפקידיו כל את להשלים במהרה שזכה מי
 שרבים או לחנכם בניםלו שיש שאדם", סופר חתם"ה הוסיף

 תיקונו את שהשלים לאחר אף ימים להאריך יכול, לו צריכים
בפרילטובה' הוהותירך): 'שם(הכתובמןלכךורמז, בעולם
 לאחר אף בעולם' ה שיותירך תזכה צאצאיך שבזכות', בטנך

 . תיקונך שהשלמת
 מכך", סופר חתם"הלדברי נוסף רמז הביא' יוסף פרדס' בספר

 לזה ובדומה', בנך ובן בנך באזני תספר ולמען' כאן שנאמר
 ', האדמה על ימים תאריכו ולמען): 'ט, יא( דברים בחומש נאמר
, לתורה בניך בחינוך–' תספר ולמען'ב אתה עוסק שאם מכאן
 תיקונך שהשלמת לאחר אף –' ימים תאריכו ולמען'ל תזכה
 . בעולם

 

 )ג, י" (מפני לענות מאנת מתי עד"
 הבינלאומי הדין ביתבפני למשפט פרעה את מביאים היינו אילו

 ?אותו מרשיעים היו מה על – בהאג מלחמה לפשעי
, פוליטיים באסירים בהתעללות, עם ברצח מואשם היה הוא

 . ליאור רכים תינוקות ובזריקת, אזרחים של חרויות בשלילת
". מפני לענות מאנתמתי עד" –? בפסוק פרעה' מואשם' ובמה

, הנוראים והפשעים העוולות לכל שגורמת, האמתית האשמה
, ה"הקב בפני לבו להכניע פרעה של סירובו –!" מאנת: "היא

 לייב אהרן רבי ידי על נאמרו, אלו דברים. בקולו ולשמוע
. ל"ז לוונשטיין יצחק רבי, מקורבו ידי על מפיו והובאו, שטיינמן
 מתי עד" של, הזו התוכחה: ואמר שטיינמן הרב עוד והוסיף
 אדם לכל נאמרת היא. הרשע לפרעה רק לא נאמרה", מאנת
 לכל והבסיס, המחלות כל אבות אבי. בימינו אף, ואדם

, לבו את מכניע אינו שאדם –" מאנת מתי עד" הוא, החטאים
 . לבורא לבו את משעבד אינו
 בעת אף. לבו בשרירות ללכת לו הגורמת, גאוה באדם יש

 לכך דעתו נותן הוא אין, חלילה, ומצוקות צרות עליו שבאות
 . דרכיו לתקן לעוררו, באו ה"שמהקב

 

 )כא, י" (חושך ויהי"
 ויחשיך חושך שלח) "קח תהלים( הכתוב שאמר זהו: ובמדרש

 ". דברו את מרו ולא
ם ג שהיו כתוב רבתי שלמה חכמת שבספר ם סופרהחת כתב
 היו כן וכמו, חושך במכת למצרים נראים מבהילים מראות כן

 להרוג יכולים היו ישראל כי עצומה בסכנה יושבים המצרים
 בני רק, פה פוצה ואין ולילך ממונם את מהם ולקחת אותם

 בלי לילך שלא השבועה על עברו ולא' ה ציווי את שמרו ישראל
ל ע ויחי בפרשת יונתן בתרגום שמובא כמו, פרעה רשות

 אותם השביע שיוסף" ישראל בני את יוסף וישבע" הפסוק
 . זמנם קודם יצאו שלא
 יכולים ישראל בני והיו", ויחשיך חושך שלח" בפסוק מרומז וזה

 את" דברו את מרו לא" אבל, מלחמה בלי גדול ברכוש לברוח
 זמן קודם ממצרים ברחו ולא כך על שנשבעו השבועה דברי

 .הגאולה
 

 )ב, יב" (חודשים ראש לכם הזה החודש"
הואהירח, הירחפיעלעתותיהםאתוקובעיםמוניםישראלבני

 נעלם שהוא עד והולך מתמעט שהירחכשם, ישראל עם סמל
 מחדש הוא זורח ואז עוד שאיננו סבורים והכל, העין מן

 בשפל הוא נתון כבר אם אף, ישראל עם גם כך, והולך ומתרבה
 ומתנער חוזר הריהו, כליל הוא שוקע הנה כי ודומה המדרגה

 יתמלא לבוא שלעתיד וכשם, אורו במלואוזורח חוזר משפלותו
 גם יהיה כך בראשית ימי שבעת וכאור החמה כאור הירח אור

  . ישראל עם של עתידו
 )מדרשה פ"ע(

 

 )כג, יב" (הפתח על' ה ופסח"
 יחזור שאדם שבכדי המוסר בספרי ל"חז שאמרו מה ידוע

 ואז מחט של כחודו קטן פתח לפתוחהוא צריך בתשובה
 שהצעד זאת אומרת, אולם של כפתחו פתח לו פותח ה"הקב

, האדם מידי לבוא צריכה הראשונה וההשתדלות הראשון
 ביציאת אולם, בדבר' ה עזרת את רואה הוא אז מכן ולאחר
 של כחודו פתח יפתחו ישראל שבני חיכה לא ה"הקב מצרים
, נגאלים היו לא במצרים נשארים היו אחד רגע עוד אם כי מחט

 יכלו ולא הטומאה של החמישים לשער נכנסים היו כי
 . הפתח על' ה ופסח ולכן, להתמהמה

 של כחודו פתח לי פתחו" על ויתר שהקב"ה הדברים כוונת
מיד  גאל אלא, " ורק אז "אפתח לכם כפתחו של אולם"מחט
 החמישים בשערחלילה  יכנסו לבלתי ממצרים ישראל בני את
 טומאת של החמישים בשער נכנסים היושאם, הטומאה של

 . מצרים גאולת הייתה לא מצרים
 

" לנגוף בתיכם אל לבוא המשחית יתן ולא"
 )כג, יב(

 ה"הקב י"ע הייתה בכורות שמכת: כתובבפירוש הרי, ותמוה
 ולא אני מצרים בארץ ועברתי" שנאמר, ובעצמו בכבודו
 אל לבוא המשחית יתן "ולא הכתוב אמר מדוע כן,ואם  ,"מלאך
 י"ע הייתה בכורות מכת אמנם: הוא ההסבר אלא" לנגוף בתיכם
 ,"טבעיות" מיתות גם הזה בלילה היו הרי אבל, בעצמו ה"הקב
 הכתוב לילה. על כך אומר באותו למות שעתם שהגיעה אלו

 שלא כדי, בתיכם' אל לבוא למשחית' היתן 'לא לילה שבאותה
 ידי על ניגפו ישראל בני שגם, לומר למצרים פה פתחון לתת
 ) מווילנא וןהגא( . בכורות מכת
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 את' ה ציוה כאשר ישראל בני ויעשו וילכו"
 )כח, יב" (עשו כן ואהרן משה
 להבין: וצריך ."עשו כן ואהרן משה אף, עשו כן ומהו" י"פירש

 יותר ת"השי מצוות לקיים יחוש מי הרי עשו, שהם פשיטא
 מורכבת פסח קרבן מצות דהנה לפרש ואפשר ואהרן? ממשה
 הפסח. אכילת מכן ולאחר, ועשייתו לקיחתו, חלקים מכמה
 י"ע לקיימה שאי אפשר שבגופו, מצוה הוי הפסח אכילת והנה
 אפשר הרי הכנותיו וכל וצלייתו השוק מן לקיחתו כ"משא, אחר

 עושה שעבד מלאכות הם אלו כלל ובדרך, אחר י"ע לקיימה
 שהתורה מה וזהו, בעצמו לעשותם נכבד לאדון ראוי ואין, לרבו

 הכל ואהרן משה עשו המצוה שלכבוד, כאן לנו הדגישה
 השוק אל והלכו, בעצמם הכל עשו ישראל שבני כשם, בעצמם
 ראשי היו שהם ואהרן משה אף עשו כן, הפסח ולהכין לקנות
 כל כמו אלה כל ועשו, כבודם על חסו ולא פנים נשואי העדה

 . עשו כן הם שאף הרבותא וזהו, ישראל
 )ע"זי סופר הכתב(

 

 בארץ בכור כל הכה' וה הלילה בחצי ויהי"
 בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכר מצרים
  " בהמה בכור וכל הבור בבית אשר השבי

 )כט, יב(
 בארץ בכור כל הכה' וה, בניסן ו"ט בליל הלילה בחצי ויהי

 מכה אותה על למשהה"ב הקדוש שהודיע בשעה מצרים,
 אחד כל, ישראל לבני ילדיהם והביאו מצרים כמה עמדו

 הזה בלילה וילון שליהבן קחו, להם אומרים והיו למיודעו
 את נוטלים שהיו ישראל בני עשו וכך. ידך על ויישן בביתך
 . בניהם יד על במיטה אותם שמים והיו המצרים של בניהם

 גדולה מגפה שהייתה בכורות מכת התחילה הלילה חצי וכשהיה
 שהיו פ"אע המצרים בכורי וכל ממנה הצלה הייתה שלא

 התעורר למחרת. במכה נפגעו ישראל בכורות יד על נמצאים
 עוד היה וזה. בניו יד על מת המצרי בן את ומצא הבית בעל
 ובפרט, להדביק המגפה מטבע כי, לישראל שנעשה לחוד חסד
 ולא יהודי שום נפגעלא כ"ואעפ, אחת במטה נמצאים אם

 . מצרי שום ניצול
 )לועז מעם(

 

 )ל יב," (לילה פרעה ויקם"
 ".ממיטתו: "י"רש

 מכסאו קם אם משנה זה מה? י"רש כאן לנו חידש מה ולכאורה
 .גדול דברכאן לנו השמיע י"רש אלא? ממיטתו או
 ם""הרי חידושי" בעל של לזמנו הכוונה( בימינו" משכילים"ה
, אפיקורסים (לא מאמינים בכח עליון) הם כי מתפארים) ל"זצ

 מיד, חולי או כאב קצת יחושו אם רק כי, הבל הם דבריהם אולם
 אובות אל יפנו להבדיל או, תהילים ויאמרו בתפילה יעמדו

 .אפיקורסים ולא עול פורקי הם, למעשה. וידעונים

 הוא עיניו במו. אמיתי אפיקורס היה פרעה. שונה היה פרעה
 אחת כולן התקיימו משה הודיע עליהן המכות כל כי לדעת נוכח

 בארץ, בכור-כל ומת" שנית בו מתרה משה ביום ובו, לאחת
 אשר השפחה בכור עד, כסאו-על היושב פרעה מבכור מצרים
 ארץ-בכל, גדלה צעקה והייתה. בהמה בכור וכל הרחיים, אחר

 זאת ובכל", תוסיף לא וכמהו, נהיתה לא כמוהו אשר, מצרים
 בלב בלילה מיטתו על לישון ללכת היססלא בכור שהיה פרעה
  קם. הוא מצרים בארץ הצעקות לשמע ורק, שקט

 )הררימשה של מהמאסף(
 

 )מג, יב" (בו יאכל לא נכר בן כל"
, ישראל פושעי את אפילו מצרפים הכיפורים יום תפילת אל

 על כי, להכריז ישראל תפוצות בכל נהוג הקדוש היום בתחילת
. העבריינים עם להתפלל מתירים הקהל דעת ועל המקום דעת
 את מאתנו מרחיקים אנו אז, פסח קרבןאכילת בעת כן לא

 דרשו" בו יאכל לא נכר בן כל" הפסוק על שכן, פושעים אותם
. שבשמים לאביו מעשיו שנתנכרו במימדבר הפסוק כי, ל"חז

 רצונו את מביע והוא ישראל מפושעי פושע בא כאשר
 להתענות עצמו על לקבל, הכיפורים יום בעבודת להשתתף
 רצונו כי הוא אות, ומשתיה מאכילה ולהתנזר, עינויים בחמישה
 מריח אשר, המומר כן לא. לצרפו הראוי מן ודאי ואז, לשמים

 רצונו את מביע הוא והרי, הפסח צלי של הטוב ריחו את
 נאמר לזה – כריסו את לענג כדי האוכלים חבורת אל להצטרף

 בגלל או טוב ריח בגלל ליהדות שבאמי. במקומו יישאר כי
 . לצרפו הראוי מן ואין יבואשלא לו טוב, ערב טעם
ע)"זי מקוצק ק"(הרה

 

" ישראל בבני רחם כל פטר בכור כל לי קדש"
)ב, יג(

 כשאדם, לי' ל: 'קדש"זצוק מטשערנאביל המגיד ק"הרה אמר
 אחד כל להחזיק צריך, בכור' 'כל אזי, ת"להשי להתקדש רוצה

 וגם, הענוה במדת להיות וצריך, ממנו יותר במעלה מישראל
, ישראל' בבני 'רחם, דיבורים לדבר פיו את כשפותח, כל' 'פטר
 .ישראל כלל כל ורחמים חסדים להמשיך שהם דיבורים רק יהיו

 

 זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה"
 ממצרים' ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת
 )יד, יג" (עבדים מבית
 שעוסק אביו את רואה הבן כאשר לפרשיש סופר: בכתב מובא
 לעבדים נותן אינו למה" זאת מה" שואלו, בעצמו בפסח

 הוציאנו יד בחוזק" אביו לו עונה, זה בעסק שיעסקו ומשרתים
 ה"הקב רק" מלאך ולא אני" ל"חז שדרשו כמו" ממצרים' ה

 י"ע ולא זה בעסק עוסק בעצמי אני גם ולכן, ובעצמו בכבודו
 .שליח

 א גוט שבת 
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 נפלאים יםסיפור
 אב פרשת

 

 שבעה לפטירתה -לעי"נ מרת שרה בת ר' דוד 

 )א, י" (פרעה אל בא משה אל ’ה ויאמר"
 אין ה"הקב מן כי ."פרעה אל בא" אלא כתוב, לא" פרעה אל לך"

 לכן ,"כבודו הארץ כלמלוא, "מקום בכל נמצא הוא, הולכים
 ... תלך אשר בכל אתך הנני, אתי בא: כלומר" בא, "כאן אמר
 בלשון צחות דובר היה ל"ז מקלשין מוט'ל ’ר החסיד הגביר

 שלח אחת פעם. בוארשה גדולים עסקים לו והיו, המדינה
 ביקש אליו כשבא. ל"זמווארקי יצחק ’ר הקדוש הרב אחריו
 רצון את לבטל בהשתדלות אחד גדול לשר שילך, הרבי ממנו

". משפטחושן"ערוךהשולחןעלשריפהלגזורהממשלה
 עם ללכת מחויבים והיהודים, המדינה חוקי שיש בטענה

 הגזירה הממשלה. חוקי לפי ולהתדיין לערכאות משפטיהם
. זו גזירה להוציא שעומדים היה ידוע אבל, לאור יצאה לא עדין
 מאיים והוא, גדול כעסן הוא שר אותו: לרבי מוט'ל ’ר השיב
 . שתהיה איזו בהשתדלות, אליו הבא כל אל ברובה לירות
 אל לך" ולא", פרעה אלבא" למשה אמר ה"הקב: הרבי לו אמר
 שילך, ’ה לו ואמר, מפרעה מתיירא היה רבינו משה כי", פרעה
 ). ן"’פרעה צו קום: "באידיש( יחד עמו
 ’ר את בראותו והשר, שר לאותו בשמחה מוט'ל ’ר הלך ואז

 )חן אמרי( . בקשתו את ומילא מפניו נבהל מוט'ל
 

 אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען"
 )ב, י" (במצרים התעללתי

", חזקה ביד ממצרים' ה ויוציאנו: "הפסוק על מביא ההגדה בעל
 ברית" בספרו ל"זצ אלקבץ הלוי שלמה רבי הקשה. הֶדֶבר זה

 יצאנו בזכותה ולא, החמישית הייתה הדבר מכת הלא": הלוי
 את הוא ברוך הקדושהקשה, זו ממכה שהחל, ותירץ! ממצרים

 מחמת מיד להוציאםמסכים היה, זו הקשחה ולולי, פרעה לב
 את לשחרר מסכיםפרעה היה אם וכך, הואיל. המכות תוקף
שבאמצעותהיאהתשובה? לבואת' ההקשהמדועהעם,

 כמו, הגדול בכוחו ברורה אמונה לישראל ה"הקב לימד, המכות
 התעללתי אשר אתבנך ובן בנך באזני תספר למען: "שנאמר
 כי ,'"ד אני כי וידעתםבם שמתי אשר אותותי ואת במצרים

 אז: לשאול יש שכאןאלא. כרצונו בו ועושה בעולם שליט הוא
 וניטל, ישראל את לשלח היו שמוכנים, ועמו פרעה אשמים מה

 רק, בכורות ומכת חושך, וארבה ברד, שחין, דבר לסבול עליהם
 וכתב, באמונה מוחשיים שיעורים ישראל בני את ללמד כדי

 מפי נאה משל כך על ששמע, ל"זצ צדקה יהודה רבי הגאון
 לעשיר, דומה הדבר למה משל: ל"זצ י'פלאג ישועה רבי הגאון
 את להוריו שהאיר, בן לו נולד זקנותו ולעת, בנים חשוך שהיה

, זקנתה מחמתלגדל ולהאכיל  יכולה הייתה לא אשתו. שיבתם
. בשכרה רב ממון לה וקצב בנו את אכילשת מינקת שכר לפיכך

 טובי את לעריסתוהבהילו הדואגים הוריו. הבן חלה, אחד יום
. ותרופה מזור לו מצאו ולא אונים חסרי שעמדו, הרופאים

 שלח. הבירה מעיר מומחה רופא של שמעו הגיע האב לאזני
 כל בשכרך ואתן, תעמוד אל, אלי רדה: "ואמר מרכבתו את אליו

 בפנים בראשו והניד התינוק את בדק, הרופא בא". שתבקש

 תרופה אין כלום: "בעצב אצבעותיו פכר הישיש האב. חמורות
, הרופא אמר", תרופה יש", "תקוה כל אפסה האמנם, למחלתו

 קרא" שבעולם הון כל בעד ארכשנה, היא יקרה אם" ..".אבל"
, מאוד היא חריפה אך, "הרופא אמר", היאיקרה לא, לא. "האב
". עצה אין, "האב לחש", כן אם". "לשתותה התינוק בכוח ואין

 לפעם שבה והתקוה, הרופא אמר", אחת בדרך לנסות אפשר"
 יבריא אולי, התרופה את המינקת תשתה אם. "האב בלב

 תחלה והיא, בחריפותה לה תזיק שהיא ספק אין. התינוק
 ישתהו ואם, זו בתרופה ספוג יהיה חלבהאבל, נוראות ותסבול
 את לה לבשר המינקת אל האב רץ". יירפא אולי התינוק
 התרופה: שמחה לא כלל המינקת אבל. המרנינה הבשורה
 השופט אל האב פנה. לשתותה מסרבתוהיא, ומרה חריפה
 אמרה. למות תינוקו עלול, בגללה. לדין המינקת את ותבע

, אחרות מיניקות לשכור הוא יכול, וחס חלילה: "המינקת
 אלא נשכרתי לא אני. בעינויים ויתייסרו התרופה את שישתו
". תרופות בעבורו לשתות התחייבתי ולא, הילד את להיניק
 ראהו. נפולות ופניו, לביתו האב שב. טענתה את השופט קיבל

 ואת המינקת טענת את לו סח. דכדוכו לסיבת ושאל הרופא
 בפני להתייצב וביקש, הרופא של פניואדמו. השופט של דינו

 שאל" מדוע?. "הדין פסק על לערער הוא מבקש. השופט
 נגרמה התינוק של מחלתו כי, להוכיח שבידי משום. "השופט

 מאכלים ואכלה נזהרה שלא, המינקת של פשיעתה עקב
 לשתות היא חייבת, כך משום. לתינוק והזיקו חלבה את שעכרו

", הדבר כך אם. "הרופא טען ,"להבריאו כדיהמרה התרופה את
 התרופה את ליטול שאחייבנה בלבד זו לא, "השופט אמר
 עליה אטיל עוד אלא לשכרה תוספת כל לקבל בלי המרה
 על נחתו מצרים מכות והנמשל: ..".מכספה התרופה את לרכוש

 לשאול ואין. באמונה ידן על יתחזק ישראלשעם כדי, המצרים
 בני של להתעלותם להביא כדי לסבול המצרים על מדוע

 עם ניחן, הקדושים והשבטים האבות שבימי משום, ישראל
 האמונה את בהם החלישו ועמו ופרעה. אמונה בחוזק ישראל

 ידי ועל ובלבנים בחומר ושעבודם בפרך העבדתם ידי על
 עול את לסבול עליהם, לפיכך. טומאה שערי ט"למ דרדורם
 ולהשיב, שגרמו מהמחלה ישראל בני את להבריא כדי המכות

 יהודה) (קול . לקדמותו מצבם את
 

 )ג, י" (מפני לענות מאנת מתי עד"
, צאן לרועה משל ל"זצ אייזנר ל'גד רבי החסיד המשגיח סיפר
 הרועה כעס. יום כל כבש ממנו וטרף לעדרו התנכל שזאב

 ומשהגיע, שעות כמה חיכה. ולתפסו לזאב לארוב והחליט
 עקבותיו על הזאב סב. גדולה אבן הרועה עליו השליך הזאב
 עמו ורץ, בזנבו שתפס עד, אחריו לרדוףהרועה החל. וברח
 נפל. הריצה בקצב לעמוד יכל ולא כוחות שאפסו עד יחדיו
 הקרקע על נגרר וגופו. הזאב בזנב אוחזת וידו ארצה אפיים
!" וואלדגי", וואלדגי" וצווח צועק החל. השדה באבני ונחבט
! הזנב את עזוב –שוואנץ די אפ לאז, שוטה: אחד חכם לו אמר
 הגדולים) (בשפתי.אותו לעזוב פשוט צריך, הרע מן להינצל כדי
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' לה והעתירו הפעם אך חטאתי נא שא ועתה"
 )יז, י" (אלקיכם

 אלהים הוא כי, למשה כבוד דרך, חטאתי' נא 'שא "וטעם
) ג, יא להלן( מצריםבארץ מאוד וגדול) א, ז לעיל( לפרעה

 פעם בכל פרעה יאמר כן כי, לשניהם, אלקיכם'' ה אל 'והעתירו
 לו אמר כן כי, המעתיר הוא משה כי פרעה יודע כי, מוסר דרך

), כה שם( ''ה אל 'והעתרתי), ח ח לעיל( לך' אעתיר 'למתי
 לשון בזה משה ידבר לא כי), כט ט שם( ''ה אל כפי את 'אפרוש

 ן"הרמב של פירושו את .)ן"רמב" (מפיו שקר יוציא שלא, רבים
 בלשון שאמירה לכך כהוכחה מסאטמר הרבי הביא זה פסוק על

, הדין מעיקר ואסורה שקר אלא אינה ליחיד, שמכוונת רבים
 ". שחרבו עולמות" בספר שמסופר כפי
 כלה לבין נובהרדוקאיחתן בין חתונה שנערכה בעת זה היה

 . מסאטמר
, יפהן אברהם רבי השתתף" ברכות שבע"ה מסעודות באחת
 הסעודה במהלך. מסאטמר הרבי ואף נובהרדוק ישיבת ראש
 מדותיהם, המוסר תנועת גדולי אודות לספר אברהם רבי החל

, מסלנט זונדל רבי על סיפר השאר ובין, הנהגתם ודרכי הטובות
 זונדל רבי קיבל הימים באחד. מסלנט ישראל רבי של רבו

 על להתפלל בקשה ובו ל"בחו מתלמידיו אחד מאת מכתב
 . החולה אשתו
 את מקריא הרב היה, ראייתו נחלשה ימיו שבערוב מאחר

 אותם ומעלה הדברים את רושם היה וזה, שלו לגבאי תשובותיו
 הגבאי מן ביקש מכןלאחר. כן עשה כעת ואף, הכתב גבי על

 מתפללים אנחנו: "הקריא הגבאי. שכתב מה את לפניו להקריא
 דבר זהו, "הרב אמר", כך על אחתום לא". "רעייתו לשלום
' אנחנו' כתבת ומדוע, לרפואתה מתפלל אני רק הרי, שקר

 ". לתקן נא ?רבים בלשון
 כמה ועד זונדל רבי של חסידותו מידת מגיעה היכן עד ראה"

 לו ענה. סיפורו את אברהם רבי סיים –" האמת באמירת דקדק
 חיוב אלא חסידות מדת זו אין ן"הרמב לפי: "מסאטמר הרבי
 !"שקר ממש זה הרי כן מדקדק היה לא שאם! גמור
: דברינו בתחילת המובאת ן"הרמב של לשונו את לו ציטט וכאן

 –" ממש שקר לשון הדבר היה' אנחנו' אומר היה משה אם"
 אלא, בכך לדקדק חסידות מדת רק זו שאין מכאן" – סיכם
 לאדם מתכוונים כאשר, יחיד בלשון לומר הוא גמור חיוב
 ".בודד

 

 )כג,י( "במושבותם אור היה ישראל בני ולכל"
 אולם, כיהלום מאיריהודי כל, מרוז'ין ישראל רבי הצדיק אמר

 במשבצת ומונח, כראוי מלוטש הוא אם רק מאיר היהלום
 ייראה ואז, המתאיםבמקום יהודי כל לשבץ צריך כן. המתאימה

 בני כאשר', במושבותם אור היה י"בנ ולכל' הכוונה וזו. אורו
. ומזהירים מאירים הם במקומם משובצים, במושבותם ישראל
 שמע, טובות באבניםסוחר שהיה מוסינזון מוניא רבי החסיד
 אנשים אודות שבח דברי', מלובביץ ב"רש ר"האדמו מרבו

', ענין' מהם' עושה' הרבי מה: מוניא' רשאל. אחדים פשוטים
. דבר רואה איני אני: לו אמר. רבות מעלות בהם יש: השיבו
' ר הוציא. שברשותו היהלומים מן לו להראות הרבי ביקשו
 על הצביע, השולחן על היהלומים את סידר, החבילה את מוניא
 איני אני: הרבי אמר'. פלאים פלאי היא זו אבן: 'ואמר אחת אבן

 לראות כדי" מבין" להיות צריך, מוניא' רהשיב. כלום בה רואה
, כיהלומים הם יהודים של נשמות אף: הרבי לו אמר. ביהלומים

 . לראותם כדי" מבין" להיות צריך
 תורה) (יגדיל

 

 רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא "דבר
 )ב ,יא"(זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה

 אותם ועינו ועבדום, אברהם צדיק אותו יאמר שלא כדי: "י"רש
 " . בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי, בהם קיים

 לשיחה עד היה  ל"זצ מברדיטשוב יצחק לוי רבי  כי מסופר
 שנהגו" מגידים"ה אחד לבין פשוט יהודי בין שהתקיימה
 '.ה בעבודת היהודים ידי את ולחזק בעיירות להסתובב

 הצרות על, הדחוק מצבו על" מגיד"ה בפני התלונן יהודי אותו
 משתדל שהוא למרות זאת וכל, ענין בכל נתון הוא בהן

, אדם לשום רעה גרם לא מעולם', ה בעבודת מאוד ומתאמץ
 וזו תורה זו" האם? הללו הצרות לו מגיעות מדוע מבין הוא ואין

 ?יהודי אותו שאל" שכרה
 השכר מן חלק שאמנם והסביר, אותו לנחם" מגיד" אותו ניסה
 אינו זה שכר אבל, הזה בעולם גם ניתן הטובים המעשים על

 .שברוח בתענוגות אלא בגשמיות
 לאותו ואמר התערב, השיחה את  יצחק-לוי רבי כששמע מיד
 ה"שהקב הצרות! האמת אינה זו. לו תאמין"אל – פשוט יהודי
 שכר גם לך חייב הוא ולכן, ממש גשמיות צרות הן עליך מביא
  "!כולן צודקות טענותיך. ומוחשי גשמי

 את יצחק-לוי רבי לו הוכיח, הצדיק דברי על מגיד אותו כשתמה
 יאמר שלא, "לעיל שהבאנו רש״י בדברי נדייק אם :כך הדברים

 יצאו ואחרי, בהם קיים אותם ועינו ועבדוםאברהם צדיק אותו
 ייתכן) המגיד( לשיטתך", בהם קיים לא גדול ברכוש

" גדול ברכוש יצאו כן ואחרי" אבינולאברהם שבהבטחתו
 לבני לתת עתיד שהוא לתורה, רוחני לרכוש הקב״ה התכוון
 שהרי, ורב עצום גדול רכוש זה כי עוררין ואין, סיני בהר ישראל

 פיך תורת לי טוב"ו" מפנינים היא יקרה" נאמר התורה על
 ההבטחה חובת ידי לצאת ה"הקב היה ויכול", וכסף זהב מאלפי

 ה"הקב אותם ציווה, זאת למרות, והנה. התורה במתן לאברהם
 יאמר שלא כדי" ,ממש זהב וכלי כסףכלי מהמצרים לקחת
 קיים אותם ועינו ועבדום"ש בטענה יבוא ולא" צדיק אותו
 גדול ברכוש יצאו כן ואחרי" ואילו, בגופם, ממש" בהם", "בהם
 אלא, בגופם, ממש" בהם" קיים לא" בהם קיים לא

 .התורה במתן להם ושילם, בנשמותיהם
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

תפקידו וייעודו של דורנו
י' בשבט נותן לנו כוח שלא להתרשם מקשיים הנערמים בדרכנו, 

ולהוסיף לפעול להפצת אור התורה והחסידות ולהכין את העולם לגאולה
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336 בתי חב"ד 
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מנהיגים נגד הזרם. הרבי הריי"צ (משמאל) וחתנו הרבי מליובאוויטש
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דרישה בלתי�אפשרית?

פרעה נדרש לתת

לקחים מאומות העולם

 (תורת מנחם תשמ"ו, כרך ב, עמ' 424)

להקריב את המקנה של פרעה

הלבשה במצוות

(רש"י)

למען הגאולה

(לקוטי שיחות) 

צאינה וראינה

(אור התורה)

לא בחיפזון

(מדרש רבה)

בריחה מהרע

(תניא)

פה�סח

(עיטורי תורה)

שחיטת האלילים

(הרבי מליובאוויטש)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

יש סדר

אדמו"ר הריי"צ (רבי יוסף!יצחק) מליובאוויטש 
ובעלי  חוטאים  אפילו  יהודי,  כל  לקרב  נהג 
חשוב  אורח  אליו  נכנס  אחת  פעם  עֵברות. 
והתרעם על שהרבי מקרב יהודי מסויים. "על 
אותו יהודי צריכים להחיל את הכלל 'מורידין 

ולא מעלין'", אמר האורח בקנאות.

השיב לו הרבי:

'חושן  חלקים.  ארבעה  יש  ערוך  "בשולחן 
משפט'  ב'חושן  הרביעי.  החלק  הוא  משפט' 
ורק  סימנים,  מארבע!מאות  יותר  יש  עצמו 
בסוף ממש נכתב על אותם יהודים שבהם יש 
לנהוג בבחינת 'מורידין ולא מעלין'. הווי אומר: 
הדינים  כל  את  ולקיים  ללמוד  צריך  תחילה 
המפורטים מתחילת השולחן ערוך, ורק אחר!

כך אפשר לדון על דחיית יהודי"...

אמרת השבוע מן המעיין

מעט,  מדבר  חסיד  חסיד?  "מהו 

 — יותר  עוד  עושה  הרבה,  חושב 

הריי"צ  (הרבי  עצמו"  עם  זה  וכל 

מליובאוויטש)

פתגם חסידי



מלאך 
באלף
1949

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

גאולה ביד שליח
גאולתו של עם ישראל שזורה בדמותו של הגואל, הוא המשיח. כל הדברים 
והנפלאים שמתרחשים בגאולה נעשים על!ידי אדם, "מלך מבית  הגדולים 
דוד" (כלשון הרמב"ם). ונשאלת השאלה: מדוע? מדוע אין הגאולה יכולה 
להיות 'בלי מגע יד אדם', מין מפנה כלל!עולמי, שבמהלכו האנושות מתעלה 

בעצמה לרמת הקדּושה, האמונה, הצדק והיושר של עידן הגאולה?

הייתה  זו  ממצרים.  הגאולה  על  גם  לשאול  אפשר  שאלה  אותה  למעשה, 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה   — בעצמו  הקב"ה  מאת  שבאה  אלוקית,  גאולה 
מהלכי  כל  עברו  בשעה  בה  אך  וגאלם",  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  המלכים 
הגאולה דרך משה רבנו: הוא שהביא את בשורת הגאולה, הוא שהזהיר את 

פרעה, הוא שהביא את המכות והוא שהוציא את העם ממצרים.

אותה שאלה אפשר לשאול על מעמדו של רבי. לשם מה צריך רבי? הלוא 
את  מכוון  תפילותינו,  את  זמן, שומע  ובכל  מקום  בכל  עמנו  נמצא  הקב"ה 
כל!כך  מרכזי  יסוד  אפוא  מדוע  וברכות.  כוחות  שפע  לנו  ומעניק  צעדינו 
בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט, שהכרח הוא להתקשר לצדיק, לרבי?

'ממוצע המחבר'
דרך  תעבור  והשפעותיו  כוחותיו  של  שההתגלות  הקב"ה,  רצה  שכך  אלא 
כך מתמזג הכוח  צינור להעברת השפע האלוקי.  ודם, שנעשה  אדם, בשר 
האלוקי עם מציאותו וגדריו של העולם ונעשה חלק ממנו, ואינו בא כמשהו 

'מלמעלה', שכופה ושובר את המציאות הקיימת של העולם.

עיקרון זה נראה בבירור אצל משה רבנו. הוא אומר לעם ישראל: "אנוכי עומד 
בין ה' וביניכם" (דברים ה,ה). בשפת החסידות הוא מכונה 'ממוצע המחבר', כי 
הוא משמש נקודת חיבור בין עם ישראל ובין הקב"ה, והוא שמחבר ומקשר 
את העם עם ה'. וכך מבואר בתורת החסידות (ספר המאמרים תרנ"ט עמ' 
קצ): "הגילוי צריך להיות על!ידי משה דווקא, כי בעצמם לא היה ביכולתם 
כי!אם על!ידי ממוצע דמשה. אך בחינת הממוצע דמשה  לקבל את האור, 
האור  עצמות  בחינת  נמשך  משה  שעל!ידי  ממוצעים...  לשארי  דומה  אינו 

ממש".

ייחודו של משה רבנו היה בהיותו נטול כל ישות אנוכית משלו, כפי שנאמר 
עליו: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על!פני האדמה"; וכפי שאמר 
הוא עצמו: "ונחנו מה". דווקא משום שהיה בטל לגמרי לקב"ה ולרצונו, היה 
הקב"ה יכול לשרות בו ולהתגלות דרכו, בבחינת "שכינה מדברת מתוך גרונו 

של משה".

מקשר את הנשמות
כך בכל דור ודור יש 'אתפשטותא דמשה' (כלשון הזוהר), כלומר התלבשות 
ודור  נשמת משה בנשיאי ישראל. אותם צדיקים שהקב"ה שותל בכל דור 
הם המשך לתפקידו זה של משה רבנו, ועל!ידם השפע האלוקי עובר לעולם. 
(ראה  בעצמו  אלו האדם מתחבר עם הקב"ה  בצדיקי אמת  דבקות  על!ידי 

ספר המאמרים מלוקט כרך א, עמ' כה).

וכהסבר הגמרא על ציווי התורה "ולדבקה בו": "וכי אפשר להידבק בשכינה?", 
בשכינה  דבוק  יהיה  ועל!ידם  חכמים,  בתלמידי  לדבוק  האדם  שעל  אלא 
עצמה. שכן על!ידי הקשר עם נשמת הצדיק, כל יהודי מתקשר עם השורש 

העליון של כל הנשמות — עם השכינה.

ישראל  עם  כל  של  כללית'  'נשמה  הוא  צדקנו.  משיח  של  תפקידו  גם  זה 
בגלל  אבל  ודם,  בשר  אדם  הוא  אמנם  הכללית').  'יחידה  הקבלה:  (ובלשון 
עוצם ביטולו המוחלט לקב"ה (שלכן הוא נקרא "עני ורוכב על חמור"), הוא 

זוכה ל"ונחה עליו רוח ה'", ועל!ידו באה הגאולה האמיתית והשלמה.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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מסירות נפש לאתרוג

שטר ההצלה

היציאה מההתבודדות

'הרב מפריז' מספר על הרבי

למעלה: הרבי בפריז. למטה: הרב אלברט וספרו

ברכת "לקבוע מזוזה"
מזוזה,  כשקובעים  הברכה  נוסח  מה  שאלה: 

"לקבוע מזוזה" או "על קביעת מזוזה"?

כ.  אות  וק"נ  שם,  ור"ן  רא"ש  ז,א�ב,  פסחים  מקורות: 
אבות  מגן  ונו"כ.  ואילך,  הי"א  פי"א  ברכות  הל'  רמב"ם 
למאירי, עניין ח. טושו"ע יו"ד: רסה,ב; רפט,א; ברכי יוסף 
שם. שו"ת יביע אומר ח"ז חיו"ד סי' כא ס"ק ז בהערה, 
ויחוה דעת ח"ו סי' מד, וש"נ. שכל טוב סי' רפט ס"ק מג, 
'ברכת המצות'  ערך  ח"ד  אנציקלופדיה תלמודית  וש"נ. 

טור תקלג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

ÆÆט¢ו בשבט שמח ו

ט¢ו בשבט שמח°מרגישים חג באושר עד

ספר שכולו הנאה

1 -700 -704120  ' טל

 הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

 70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
  כריכה קשה | 352 עמודים
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 6500-המודפס ב

, ]₪ 100[ ש''רפואו  נ''לעלהקדיש 
₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 

 אפשר גם בחד פעמי, לחודש
           0504120812 

 גליון
305 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
 קורי העכביש הציל  

 ומהטותממאכל טריפה 
 משפט צדק

 
 בבורחו המלך דוד את הצילו העכביש שקורי ,ידענו היום עד

 עם שאירע המדהים הסיפור את שנשמע לאחר .שאול מפני
 כדי הזה החרק את שולח ה"שהקב נלמד ,הדורות מגדולי אחד

 הספר בהקדמת מובא המעשה .ודור דור שבכל צדיקיו להציל
 ובו שטיינהרט מנדל מנחם 'ר בן משה יוסף ר"לג 'שור כח'

 מכומר למחבר שהיתה הגדולה ההצלה על מופלא תאור
 .אסורות במאכלות להכשילו שניסה
 בעניינים ל"זצ המחבר הגאון עם להתווכח היה רגיל אחד כומר
 כל לצדיק יאונה לא" הפסוק על הויכוח נסוב אחת פעם .שונים

 ההגיונית והחקירה השכל שמצד טען האפיקורס כאשר ,"און
 בעל .לדבריו ראיות כמה הביא ואף ...אפשרי בלתי דבר הוא
 מביתו הלך שהלה עד ,ראיותיו כל את כמובן סתר 'שור כח'ה

 ינסה הוא .בעצמו הדבר את לנסות והחליט ,וזעף סר כשהוא
 שומר ה"הקב אם עיניו במו להיווכח כדי שיחו בן את להכשיל

 ...עליו
 תרנגולים שלושה וקנה הזה המין הלך :שם מסופר וכך

 ,מאוד ושמנו עבו כי עד ,חזיר בבשר רק אותם ופיטם מסורסים
 תוך ,הנאמנים ממשרתיו אחד י"ע בשוק למוכרם שלח הוא

 וירצה לקוח יבוא אם' :האלה כדברים עליו מצוה שהוא
 ממחירם וכמה כמה פי ,מאד גבוה במחיר לו נקוב ,לקנותם
 של הרבנית את תראה אם אך .מהעיסקה שיירד כדי ,הרגיל

 להתוריד ,תרנגולים לקנות בכדי לשוק מגיעה 'שור כח'ה
 פחות ואפילו ,מאד זול המחיר העופות את ותמכור מהמחיר
 היה וכך .התרנגולים את ממך לקנות שתסכים כדי ,משוויים
 .מעשה בשעת
 מפוטמים כך כל תרנגולים ראתה היא ,לשוק באה הרבנית
הסחורהאתמידקנתה,מוזלכהבמחירלההמוצעים
 .הסעודה בבישול והחלה ,עצומה בשמחה לביתה והביאתה

 עסוק היה שכאשר היתה זה גאון של בקודש והנהגתו דרכו
 הענין לו נתברר אשר עד לפיו דבר הכניס לא ,פלונית בסוגיה
 כל לצדיק יאונה שלא ה"הקב שהבטיחנו וכיון .צרכו כל ההוא
 וגם ,ביותר קשה הלכה בדבר ההוא ביום המחבר התקשה ,און

 שהרבנית למרות ,לפיו אוכל הכניס ולא ממנהגו חרג לא הפעם
 המפוטמים העופות עם הטעימה הסעודה על לו הודיעה

 .לו הממתינה
 המרק את הטמינה ,יתקלקל שהבשר שחששה הבית בעלת

 לחםרק יום באותו אכלו הבית ובני ,הבא ליום הבשר עם
 כדי הבשר קדירת את לקחת באה כאשר ,ממחרת ויהי .וביצים
 התכסתה שהקדירה לתדהמתה הבחינה ,הכיריים על לחממה

 והגאון ,לעשות מה בעלה את שואלת היא .עכביש בקורי כולה
 כמות בצד העכביש קורי עם הקדירה את שתניח לה מורה

  

 .לה שנשאר הבשר יתר את ותבשל ,שהיא
  כל לצדיק יאונה לא' ההבטחה מתקיימת ההוא ביום גם אבל
  ,בביתו כלל אכל ולא הבן פדיון לסעודת נקרא הבית בעל ',און

  ובבוקר ...המחרת ליום הקדירה את הרבנית הטמינה ושוב
 היא שוב...הקדירה פי את העכביש קורי מכסים שוב

  להניח ,אתמול כמעשהו לה המורה ,בעלה עם מתייעצת
 .עשתה וכך .הבשר שארית את ולבשל ,בצד הקדירה

  תהיה דבר של ובסופו ,הוא ריק דבר שלא יבין דעת-בר כל
  סיפור לפני עוד אבל ',שור כח'ה לבעל גדולה הצלה בכך

  רע איש של נוספת ממזימה ה"הקב הצילו ,הלזה ההצלה
  ,הדיונים של השלישי שביום מובא הספר בהקדמת .מעללים
  והגאון מאד גבוה כסף סך על לדיון אנשים שני אליו מגיעים
 .מתלמידיו דיינים שני לדיון מצרף
  לו להביא משמשו את הרב שלח ,למשפט שישב בעת ,והנה
  אף יצא ,בכך שהבחין הדין מבעלי אחד .השוק מן טבק מעט
  לאב הטבק את להביא רוצה שהוא לשמש ואמר החוצה הוא
 .הדין בית

 יצא אכן הדין ובעל ,הסכים ,רבה כי בתמימותו ,השמש
 מונח היה בו הכלי בשולי הטמין אבל ,הטבק את וקנה השוקה
  כדי עליהן הטבק את והניח זהב מטבעות שלוש הטבק

 נכשל שהרב לכולם להוכיח כדי זאת וכל ,מכוסות שתהיינה
 מנת עלהכלי את לשמש מסר האיש .שוחד קבלת באיסור

 .להרב שימסרהו
  יצאו ,הדין בעלי של טענותיהם את שמעו שהדיינים לאחר

  נכנסו דינו ובית והרב ,הדיונים לאולם מחוץ האחרונים
  דיני פי על צדק משפט לאור להוציא כדי דדינא לעומקא
  בעלי את לזכות נטתה הדין בית אב דעת .הקדושה התורה
  כי לולהוכיח ניסו והדיינים ,הטבק את שהביא הנזכר הדין

 להם שמע לא הדין בית אב אבל .שכנגדו הדין בעל עם הצדק
  התפלפלו וכך ,הראשון עם שהצדק טעמים מכמה והוכיח
 את שיסיימו שהחליטו עד ,מכריע באין היום כל במשך

 ...למחרת המשפט
 הבשר מקדירת יאכל לא היום שגם והודיע לביתו הגיע הרב
  כל במשך .נוסף יום הקדירה ניטמנה וכך .הדין את שיסיים עד

  בחוקרו ,תנומה ולעפעפיו לעיניו שינה ד"האב נתן לא הלילה
  הרבה ,רב כה זמן במשך ער היותו ובשל ,הדין בירור את

 עד ,ושואף שואף הוא .מהרגלו יותר הטבק את לשאוף
 ...לעיניו נגלו שם שיו והמטבעות ,מהכלי אזל שהטבק
  זאת שם מי' לאמר המראה לקראת הדין בית אב ויחרד

  ממנו ודרש השמש את הרב אליו הזעיק בוקר עם .'באמתחתו
  השמש לו ויספר ,הטבק את עבורו קנה מי לו לגלות במפגיע

 לקרוא ומיד תיכף שישלחו ציוה הרב .דין הבעל עם העניין כל
 שלוש את לו והשיב פניו על הוכיחו ,לפניו ומשבא ,האיש את

 את ולעוות עיניו את בהן לעוור ביקש אשר המטבעות
 .המשפט

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתרינו  
 גליונות לפי השבוע" לדעת"



 המשך סיפור לשבת קודש

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גרבנו עובדיה יוסף בן  ג''רשכבה ע''גמרן  נ''לע
 ל''זצוקמרגלית 

  משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן

  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סליםחוה בת צחיינש סחליטו בן מנגסטי אביי

  רותם .מסעודה בת פריחה פאני,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון
  בת גלית ,רחל בן אברהם ,חורשיד בת גומרים בת גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן

  בן חזקיהו שלום ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית
  בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף ,אסתר
  ,מסעודה בן דוד ,חנה בן הירש מרדכי ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה ,אסתר
  ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה בן אברהם

  ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב
 ככב בן ומשה שזו בן חיים

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין וכוכבה  : שנה

מנשה בן טובה , בת שרה
 כתוןהרצל בן , ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו , ורעייתו

ודליה   כמסנהדוד בן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 

 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר

0775446726 
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
-------------------------------------- 

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

זהבה בת רחל דן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים בת שולמית  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהבן 
כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה, רחל

:  להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי

 ש''ברהוגש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

 שיעורי תורה
וכן  . }2*{. 026400000:גם ב ל''זצניתן לשמוע את שיעורי מרן 

:  בקול מרן בלויין א''שליטיוסף  י''הגר ל''הראשאת מרן 
ן, ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד  , 0583257777

  ,העניין כל את הרב להם סיפר ,למשפט הדיינים התיישבו כאשר
  והרשיעו הצדיק את והצדיקו ,נטיה כל ללא בהלכה ונתנו ונשאו
  שמנעו על 'לה תודה נתן והרב ,התורה דיני כפי הרשע את

 ד"לאב נתגלתה בטרם שעוד קרה כך .במשפט עוול מעשות
  יתברך 'ה הצילו ,התרנגולים בענין לו שתהיההגדולה ההצלה

  ,הראשון ביום כבר נגמר היה הדין אם שכן ,השוחד מנטילת גם
  במטבעות מבחין היה ולא הטבק בעישון מרבה הרב היה לא

 שהרב להוכיח אפשרות דין הבעל בידי היתה כך ואחר ,הזהב
 .שוחד קיבל
 ,ידם על תקלה תבוא שלא ,צדיקיו על שומר ה"שהקב כיון אבל

  ונחזור ...השוחד דבר התגלה ובלילה ,למחר עד הדין נמשך
  הרבנית ביקשה ,טובה בשעה הדין משהסתיים .הבשר לענין

  לו שקנתה המפוטמים מהעופות בעלה את סוף סוף להאכיל
 .הקדירה את העכביש קורי מכסים שוב והנה ,בשוק

  'ה ומאת ,הוא ריק דבר לא כי הרב והכיר ,לבעלה לספר ותמהר
  זו בקדירה יותר תגעי אל - אשתו על ציוה - ועתה.זאת היתה
  יתברך רצונו היה מה נראה אשר עד ,הבשראת תבשלי ואל

 והחל הרב של לביתו האפיקורס הגיע יום באותו עוד .זה בענין
  ובלהט ',און כל לצדיק יאונה לא' הפסוק על עמו להתווכח שוב

 הוא אם וגם ,גדול צדיק הרב שכבוד יודעני הנה' לו אמר הויכוח
 שהוא אומרים העולם כל אבל ,ענוותנותו ברוב בכך מודה אינו
 ...לפיך נכנס חזיר שבשר עליך להעיד יכולני זאתולמרות ,צדיק

  ויען ?'זאת לומר בנפשך תרהיב איך' :בשאלו הרב השתומם
  אנכי אשר התרנגולים שלושת את קנתה אשתך הלא' :המין

 אותם שחטת כי לי נודע וגם ,חזיר בשומן רק אותם פיטמתי
 .'...מהם ואכלת
  ובירך ,השמיימה ועיניו ידיו את הגאון הרים ,לו להשיב ובמקום
 ואחר ,הגדולה מהתקלה אותו ושמר שהצילו יתברך 'ה את שנית
 שלוש כל את לו והראה ,הענין כל את לאפיקורס סיפר כך

  לבן גבי על שחור לו והוכיח ,שעליהן העכביש קורי עם הקדרות
 לא ...אחת חתיכה לפיו שנכנסה מבלי ,שם נשאר הבשר שכל
 .ביתו בני ואל הוא

  אלקים ירא כי ידעתי עתה' :גדול בקול ויאמר המין גם וישתומם
 .'און כל לידך יאונה ולא אתה

 )פרשת שמיני' א ואדברההאמנתי (
 ]א[ כללות – יועץ פלא

 הנוסף החול סעודות כל כי ,יכלה בשר ועד מנפש מרובה אכילה
 ,מטמאים איבריו כי לו ואוי ,אחרא לסטרא הולך בריאותו כדי על

 להלחם הרע ליצר זין-כלי הכין ולו ,אחרא הסטרא עליהם ששכן
  סעודות לעושים וחומר קל והדברים .שאולה חיים רדתו עד ,בו

 חלק נוטלת אחרא הסטרא כי ידעו הלא ,ובשתאות בחול הרשות
 מלבד ,בם ולדבק להחטיאם מקום ומצאים הקרואים בראש
 אלא צער לידי באה בריה כל שאין ,לגוף רעים חלאים שגורם
 ממון על תשחית בל משום ועובר ,מרובה ושתיה אכילה מתוך

 

-בר שהוא ומי .חובל הוא ונפש וגוף ממון כי ,ונפש גוף
 :ההבל אחרי ילך לא ,דעת

 

באסורהרבהנכשל,נזהרשאינומי.אסורותמאכלות
  .לאוין ארבעה תולעת כל על שעובר ,החמור התולעים
  שנופלים שכיח יתושים וכן ,וירקות ופרות בחומץ ושכיחי
  באכילות שתלויים יש רבים איסורים וכהנה ,במאכל
-ד איכה( למו יקראו טמא סורו ,נזהרים שאינם ומי ,ושתיות

  ואיהו באסור נתגדל גופו כי ,חיים ארחות ישיגו ולא ,)טו
  מאה לך וברח והשמר הזהר לכן .דאסורא חתיכא גופה

  ושמת ,אסור של באחד תכנס שלא כדי היתר של שערים
 :)ב-כג משלי( אתה נפש בעל אם בלועך ׂשכין

 

  מעל וכאילו ,ונשא רם למלך גוזל כאילו ,ברכה בלא הנהנה
  או במאכל המגלגל ונפש .)א ,לה ברכות( שמים בקדשי
  כי ,כל אין יבשה ונפשו ,חובל הוא הקדושים ניצוצות

  שנדמה ויש .הנשמה ניזון ומהברכה הגוף ניזון מהמאכל
  תיבות של ובעקרן השם בהזכרת ומדלג ,שמברך בעיניו

 השם שם שמחלל ,שמברך מה גרע שיותר באופן ואותיות
  האיש מי .ברכה בלא נהנה נמצא ואכתי ,בזה השם ודבר
  ולברך להנות בבואו ילבש חרדה ,נפש בעל השם את הירא
  ויזהר ,גמלו אשר הטובה כל על ,ונשא רם מלך ,השם את

 :בתיבה תיבה ,באות אות ברכותיו לברך וישמר
 

  ).טו ,ב שמואל מדרש .יג ,ב אבות אברבנאל( אמרו באמת
  ,מאוד דלונו כי לנו אוי .נשמה בלא כגוף כוונה בלא תפילה

  אנחנו ואין ,לכוון הראויות כוונות לכוון יודעים אנחנו ואין
  ידיעה חסרון מחמת מי ,הדברים פשוטי אפילו לכוון יכולים

  חטאותינו וגם ,הזמן מטרדות כשיכורים שאנו מחמת ומי
  מועלת ומחשבה ברוח שליט אדם ואין ,ממנו הטוב מונעים
  ונעשה ,אלוקינו בעד ונתחזק חזק לפחות .כבורחת והיא
  ,באות אות במיתון הספר מתוך להתפלל בכחינו אשר את

  ושוב ברצוא בסירוגין אפילו לכוון ונשתדל ,בתיבה תיבה
  רחום והא ,ויעזרנו לנו האלוקים יתעשת אולי ,נוכל כאשר
 :בעדנו יכפר

 

  דברים הם ,וקדושה וברכו רבה שמה ויהא אמנים ענית
  כל ועל .הכוונה בהם והעיקר ,עולם של ברומו העומדים

  יודע שאינו למי שלמות תיבות אומר אם עניה מין כל פנים
  קבל כל .רב שלל ממוצא גדול רווח ומרויח ,פרי עושה לכון
  ועונשו הרבה טובה יאבד ,לענות משתדל שאינו מי דנא

 :מרובה
 

 ,אחד השם באמרו שמע של ראשון בפסוק מכוון שאינו מי
  ובארץ בשמים מלך ,ומיוחד יחיד הוא הוא-ברוך-שהקדוש
  אוי .שמע-קריאת מצות קים לא ,העולם רוחות ובארבע

  לשמוע חכמים אצל הולכים אינם אשר הארץ-לעמי להם
 את והולך ,חוקם את ואכלו בארץ רעתם רבה כי ,ללמוד
 :)כ-יג משלי( יחכם חכמים

  כספו "חזקיה אור"ל התורם כל !הקדוש הציבור לידיעת
  בו משתמשים ואין מאחר ,ולעלון ח"לגמ ',כולל'ל קודש
 !למצוות תזכו .'וכדו נקיון וצרכי מזכירות להוצאות אפילו



 
 
 
 
 
 
 
 

 "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
 

 ,נראה לי פירוש הכתוב כך' :תאומים כתב הגאון רבי ברוך פרנקל
עושה  ה'צריך האדם לראות את הניסים שעושה לו הקב"ה, כי 

כאשר אינו ראוי לכך, רק מצד חסדו גם ניסים לאדם בכל יום, 
כמו בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים, שלא היה להם  –הגדול 

את  -שום מצוה, וזהו הפירוש "חייב אדם לראות את עצמו" 
  'כאילו הוא יצא ממצרים, והבן! - הניסים שעושה לו הקב"ה

 (הגהות על טו"א ר"ה ז.)                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איך יוכל האדם לקיים  -"מעודי הייתי נבוך בזה  הסבא מקלם:
כלומר חובה היא, ואיך יוכל האדם  ,הלכה זו, והלא אמרו "חייב"

לקיים הלכה זו שיהיה בעיניו כאילו הוא יצא ממצרים, ולפי מצבי 
אם גם ולא אבין איך אדם יוכל לחשוב זאת, ו ,הדל אי אפשר זאת

איך נפסקה הלכה זו לכולם, והלא לא  ,יש אדם גדול במדרגה זו
 רבים יחכמו כל כך?!

 

כלל גדול הוא בנפש האדם, שאינו יכול להבין  -אלא יש לבאר 
לאשורו דבר שכלי, אלא על ידי שיקרב את הדבר לחוש. כך גם 
לגבי מצוות חג הפסח וזכרון יציאת מצרים, שעיקרן להמחיש 

 מנהיג ומשגיח.אדון, לאדם ענין השכר והעונש, שיש לעולם 
 

חייבו את האדם  חז"ל חידשו לנו יסוד גדול בהבנת נפש האדם.
 ,שיצייר כאילו הוא העבד ,לקרב את נס יציאת מצרים אל החוש

 ("חכמה ומוסר" ח"א)     ועל ידי זה יתפעל מהנס! ,כאילו המעשה קרה לו

 
 ,ובזכרוני שאמר לי אחד מגדולי הדור"כתב הגאון רבי משה שטרנבוך: 

שהמצוה הכי קשה לקיים בליל פסח היא החובה לצייר שהוא בעצמו 
 )"מועדים וזמנים"(הגדת         ."יצא ממצרים. ותמיד מסופק אם יוצא אף בדיעבד

 
, מפני מה בכל הפסוקים תמיהה גדולה היא -"והגדת לבנך" 

לא הובא  ,שהובאו לגבי החיוב לספר ביציאת מצרים לבנינו
ולמען תספר באזני " :הפסוק עם הציווי שהוא המפורש ביותר

 ?ה'" וידעתם כי אני ... את אשר התעללתי במצרים בנך ובן בנך
 

 האדמו"ר רבי יהושע מבעלז אמר על כך ישוב נפלא:
 

 ,שיצאו ממצרים ראו את הניסים הגדולים בעיניהם בני ישראל
שהרי עין בעין ראו זאת.  ,ואם כן לא היה צריך לספר להם על כך

לא ראו את ניסי ה' עם ו במצרים, רק שני יהודים לא היו שם
ישראל, והם אליעזר וגרשום, שני בניו של משה רבינו, שהיו 
במדין, ואם כן הפסוק "למען תספר" לא מתייחס לכלל ישראל, 

את מה  בניו אלא נאמר למשה רבינו, שיספר באוזני בניו ובני
 )הובא בהגהש"פ "כמוצא שלל רב" ,("כבודה של תורה" פסח                   !שלא ראו

 
 
 
 
 
 
 
 
  (י"ב ט"ז) ".ר מבתיכםואך ביום הראשון תשביתו שא"

 

 את מה שמצינו הגאון רבי אליהו מישקובסקי ביאר באופן נפלא
באופן מיוחד במצוות ביעור חמץ, שחל חיוב לבער את החמץ 
באמצע יום י"ד ואין רשות להמתין עד סוף היום, לעומת המצוות 

 שאפשר לקיימם כל היום. ,האחרות שזמנם ביום
 

 -ביאר הרב מישקובסקי שהתורה מרמזת בזה שאת היצר הרע 
ואין רשות  ,צריך לבער באמצע היום -הרע חמץ מרמז ליצר 

 ("לעבדך באמת")                                   לדחות זאת לזמן מאוחר יותר!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כי כל אכל מחמצת ונכרתה  ,ר לא ימצא בבתיכםושבעת ימים שא"

 י"ט)(י"ב                                                                ".הנפש ההוא מעדת ישראל
 

 הברון"רבי שלמה מבובוב ביקר בביתו של  האדמו"רפעם 
 ,שהיה תלמיד חכם מופלג ,רבי שמעון וולף רוטשילד ,הצדיק"

עם רבי שלמה והראה  ברוןעבר ה עצום.ונדיב  יהודי מורם מעם
ארון הספרים הנודע שהכיל את לו את שכיות החמדה בביתו. 

 רבבות ספרים יקרי ערך.
 

 ,בית המיוחד לפסחשם  הראהו שיש לו ו,ביתלחצר  הוציאו
 בו היה הברון ,שהיה פתוח אך ורק בימי הפסחמגורים  מבנה

ועוד רבים המסובים על שולחנו חוגגים את  ,ובני ביתו רוטשילד
 ללא חשש של משהו חמץ... ,חג הפסח

 

ברי לי, שאם הדרך ההגון והטוב היה ' :נענה רבי שלמה ואמר
דברי "לא היה זקני הקדוש ה ,הפסחלעשות בית דירה מיוחד לחג 

והיה מסדר לעצמו דירה מיוחדת לחג הפסח,  ,חיים" מהסס לרגע
 !'ומשלא ראינו אצלו כן מוכח שאין זה מן הנכון

 

הנה אמרו חז"ל שבעת עשיית  :ובטעם הדבר אמר רבי שלמה
אך , צריכים להזהר במשנה זהירות שלא יבוא לידי חימוץ המצות

ואילו אנו צריכים  ,''ראויות להתחמץהמצות צריכות להיות 
 מידי חימוץ. ותגדר ולשמור את המצ על לעשות גדר

 

יתברך. כי חשיבות יתירה יש אצל  ענין זה מרמז גם בעבודת ה'
ריבון העולמים בשעה שיש לו ליהודי נסיון או דבר קושי והוא 

להתנגד לכוחות הרע, אך אם אדם  ,עומד בכך ומצליח להתגבר
ואין המקום יכול  ,בנין השמור מכל שאור ומחמצתמקים לעצמו 

 להגיע כלל לידי חשש חמץ אין בכך חשיבות גדולה!
  )ש השני"ר מהר"ק אדמו"כמעמ' ק"ז  "שיר המעלות לשלמה"(                                                  

  
רחה בהכנה דרבה על יומי דפסחא הבא עלינו יולגודל הט"

וגם כי גרשוני נשים צדקניות מלהסתפח היום בחדרי  ,לטובה
ובטובו הגדול  ,יצילנו מכל משהו חמץ ' יתברךוה ...הוראות אקצר
 )ה"ח קל"או "ערוגת הבושם"שו"ת (                                         ."חילינו יאמץ

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ
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ומדרש אגדה שמעתי, כוכב יש ששמו רעה,  -ם "ראו כי רעה נגד פניכ
הם פרעה רואה אני באיצטגנינות שלי אותו כוכב עולה אמר ל

 י') י'(רש"י                                    "..לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה.
 

ועל האור שבאויר, שיראו כאילו הם כוכבים נופלים ורצים 
על כל אחד מאלו  ,או כוכבים שיש להם זנב ,ממקום למקום

                                 י"ד) י'הל' ברכות  (רמב"ם               .'..וגבורתו מלא עולם שכוחו'מברך 
 

לא ראינו מברכים על כוכב הרץ ממקום  מהר"ם בן חביב:כתב 
 'לא ראינו'אבל כיון שדין זה מובא בפוסקים  - מטאור -למקום 

כי  ,לברךצריך שברור  - ועל כוכב שביט וצריך לברך. ,אינו ראיה
             "שערי תשובה")(              וניכרת בו גבורת הבורא. ,הוא דבר נפלא ונדיר

 

ממקום  כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים אוהון', הזיקי'על 
   '.עושה מעשה בראשית'מברך  ... למקום ונמשך אורו כשבט

  )שו"ע רכ"ז א'(טו                                                                                                                     
 

מה ל כוונתםהאם  ע,"בדעת הטור והשו הסתפק "מור וקציעה"
שזה דבר רגיל  שאנו רואים לפעמים בלילות הצחים, כוכב נופל,

 תפרקות חלקי כוכבים.וקורה מחמת ה
 

הוא הכוכב שקראוהו החוקרים "קומיטא" יותר ש נראה לי אך
וצ"ע  ,וכן משמע מפירוש הרמב"ם. שרביט"ה"כוכב  המכונה
 (שם).                                                                             מחיבורו

 

 
כשבילי דנהרדעא, לבר אמר שמואל: נהירין לי שבילי דשמיא '

  (ברכות נח:)                                      .'מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו
                                                     

כוכב שביט  ם כןרבות בשנים עלה ג לפני ,והנה עולה בזכרוני'
  .דשיםוועמד בכל לילה כמה ח ,יותר גדול ונורא מאד מזה

 

כפירוש  ,ועלי םכוכב שביט דמברכיאותו ודע שאין זה בכלל 
זה הולך ההכוכב  , שהרי(ברכות נח:)רגע אחד רש"י שהוא יורה כחץ 

  '.עליו םאין מברכיוכל הלילה במשך זמן הרבה 
 )ח"מ א'ח "או "יהודה יעלה"שו"ת (                                                                           

  
 האותות שרמזו על החורבן

 

 דעת חכמי ישראל היתה שכל שינוי הטבע סתמו סימן רע הוא, 
 כי לא היה אותו הדור ראוי לניסים!

 

על משנה אחת לפני בואו של אספסיינוס לארץ ישראל נראה 
 ההיכל כוכב אחד נוצץ, כמו איש ובידו חרב שלופה.

 

בימי חג הפסח היה, וכל הלילה ההוא היה  –יום האות הזה 
 כאור יום, ויהי כן בכל שבעת ימי הפסח.זורח  ,ההיכל מאיר

 

וידעו כל חכמי ישראל כי אות רעה הוא, כי כוכב החרב מורה על 
על אש שתבוא. ויתר העם אמרו כי מלמד חרב הרומים, והאור 

 אות טובה הוא, המורה על אור גדול.
 

ובימים ההם הביאו עגלת בקר לקרבן, ויהי בהפילם אותה לארץ 
 לשוחטה, והנה ילדה כבש...

 

. "שה פזורה"שהיא כ ,ראלויאמרו כי גם זה אות על כנסת יש
הלידה אמרו, ועמי הארץ  חכמי ישראל ידעו כי אות רעה הוא,

  ."בטרם תחיל ילדה"כמו שנאמר  ,מורה על הצלחה
 

ראו אות בשער הקדים, שהיה שער ארבעים שנה קודם החורבן 
צריכים לפותחו ולסוגרו, וקול היו כבד וגדול מאד, עשרים איש 

 ד מצאוהו פתוח מעצמו... ק. יום אחוצירו הולך למרח
 

דלתות נפתחות  –חכמי ישראל הכהנים אמרו אות רעה הוא 
. ועמי הארץ אמרו אות ולהכנס סימן לאויבים לבואמאליהן, 

 לט:) (עיין תמיד ג' ח' ותוס' יומא ."פתחו לי שערי צדק"שנאמר  ,לטובה הוא
 

וחיל גדול  עליהם םרכבי אש ופרשיבאותם ימים ועוד נראו 
 , באים על ארץ יהודה וירושלים. כולם אש - מעופפים ברקיע

 

כאשר " -שיבוא  מורה על חיל רומי ,אמרו חכמים אות לרעה הוא
: 'הנה כוחו . ועמי הארץ חשבוה לטובה, באומרם"ידאה הנשר

 מלאכים עוזרים בעדנו'.או שהיו אומרים: 'ראו, , 'של חיל יהודה
 

תוך ההיכל קולות צעדה של בובחג השבועות שמעו הכהנים 
: מאד קורא, וישמעו קול חזק ונורא בהיכל אלפי איש הולכים

 !' ונסעה לנו - נלכה מהבית !'לכו
 

השכינה עזבה את הבית'.  -'אות רעה הוא  :ם אמרוירושלי חכמי
                                               הלחם ברומאים'.ל'ה' שולח את מלאכיו  :ויתר העם אמרו

 ) ש"עייוד "צפרק  "יוסיפון"(                                                                                                      

 שבישר על הטובהכוכב השביט 
 

על ידי  ,תקצ"ו המעשה הבא נכתב באיגרת שנשלחה מצפת בשנת
  :מקאלישבן שבתי יוסף  בן עדת הפרושים, רבי

 
 

לא אוכל להמנע מלספר לכם מעשה שאירע בירושלים: בליל "
ה, שמעו שומרי הר הבית "שבת שלפני חג השבועות שנת תקצ

מיד רצו כולם לברר מה ארע,  .קול רעש גדול מתוך מסגד עומר
אך הרעש התגבר, ומעל למקום המקדש נראתה דמות מנורת 

 ומרים נבהלו וברחו. אש, הש
 

איש מהימן מאד סיפר לי שאף הוא ראה את האש, אך לא 
 בדמות מנורה, אלא היה זה כוכב שביט מבהיק.

 

אחרי מספר שבועות הזמין מושל הארץ, איברהים פחה את 
רשיון  - "פירמן", ונתן להם בירושלים ראשי עדת הספרדים

ום לחדש את בתי הכנסת שלהם, מעשה חסד שלא נעשה מי
      (אגרות א"י)                                                                       "... שחרב המקדש

 

כ"ד טבת  ,נהרג ברעש האדמה בצפת ,יוסף מקאליש רבי ,כותב האיגרתנ.ב. 
 ) כ"ט "סיני"(                                        .כשהוא עטוף בטלית ותפילין ,תקצ"ז

 
כתב שליחות "מצבם של בתי כנסת אלו לפני הפירמן תואר ב

 מיוחד" ארוך ומליצי של רבי רפאל אברהם חייט לערי המערב:
 

חמישה אוי לך ארץ הצבי כי גבר אויב, על הר ציון ששמם ... "
, מטים בתי כנסיות יש בירושלים, כבדו מזוקן, בנס היו עומדים

דללו , כותליהם כאהלי קידר... ולפי רוב השנים שחרו ועומדים
עשו אותם רקועי פחים, ובשפלותם וישראל בדלותם  .וחרבו

 שאינם יכולים לעמוד ברוח מצויה...  ...לוחות ושברי לוחות
 

 ...בקיץ מפני החמה ,אין להם מנוחהצדיקים,  אשר בתוכם,והעם 
ם על אדרתהיו מתכסים ב ,כשהיו שומעים קול הגשםבחורף, ו

צה לקצה ותפילתם מהרה, עד שיגמור ברכה ראשם, בורחים מק
  ונפל מהם רוב בנין...... פורשים ובוכים םנעשים כבריכה, וה

 

אהלי אדום וישמעאל בנויות  -אוי לעינים שכך רואות 
   )"י"שלוחי א"(               ומשוכללות בציורים וכיורים בשלל צבעים..."

 
  (י"ב י"ג) ".ת על הבתים אשר אתם שםולא"

 

בריסק היתה מאז ומעולם עיר  סיפר מרן בעל "איילת השחר":
 חשובה בישראל, שימשו בה רבנים חשובים גדולי עולם.

 

בבית הכנסת היה קבוע "לוח הרבנים", שם היו כתובים כל 
הרבנים לפי הסדר משנת ר"ל, כמעט חמש מאות שנה עד 

רבנים, האחרון  המלחמת העולם השניה. היו שם חמישים ושלש
 רשימה בלוח היה הגרי"ז, הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק.ב

 

מפליא הוא כאשר עשו את הלוח הוא נעשה בצורה כזו שהרב 
 הגרי"ז, יותר לא היה מקום להוסיף אחרים!מרן האחרון יהיה 

 

רוב הרבנים בבריסק היו ממשפחתו של השר רבי שאול וואהל, מלך 
י חכמים חשובים, אנשים פולין ליום אחד. והיו לו צאצאים תלמיד

 ("אעלה בתמר")                   צדיק גדול.ת"ח וגדולים, וגם הוא עצמו היה 

 
 נסיים במה שפתחנו 

 

ם ... והקב"ה הפך את הדם לדם מילה, שמל יהושע רעה נגד פניכ"ראו 
 (רש"י שם)         ".היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם"וזהו שנאמר  אותם,

 

מעשה בספר שהיה חוזה בכוכבים, ראה באיצטגנינות שלו 
. שהיהודים יתנכלו לו ויהרגוהו סברשהיהודים ישפכו את דמו. 

כך נהרגו על  .לכן היה הורג את היהודים שבאו להסתפר אצלו
 .)שלש מאות יהודיםשהרג  רבי בון אמרויהודים ( ידו שמונים

 

נכון את חזיונו, לאחר שנים התגייר, אז התברר לו כי לא פירש 
 והפתרון הנכון הוא שהיהודים ימולו אותו ובכך יצא ממנו דם...

 

כאשר נודע לחכמים שאותו גר הרג נפשות כה רבות מישראל, 
  התפללו שיחזור לסורו. כדי שרוצח כזה לא יתערב בעם ישראל!

 (ירושלמי ע"ז ב' ב').                     חזר לסורו תפילתם נשאה פרי, הוא
 

 , והרי גר אינו יכול לחזור לגויותו, אם כך איךצבי כהן רבי הג"רתמה 
החכמים התפללו להכשילו, והרי הוא חייב בכל המצוות?! השיבו 
הגאון רבי חיים קניבסקי: "הם לא התפללו שיהיה גוי, אלא 

 שיתקלקל, מגיע לו!" 
 

שוב שאלו, ומה הוא שונה מנבוזרדן שהתגייר ויצא ממנו רבי 
                    השיבו רבי חיים: "נבוזרדן עשה מה שנבוכדנצר אמר לו".מאיר?! 

  )ועיי"ש עמ' תש"ט "מבנה לוח השנה"(                                                                                     
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  ""באבא""פרשת פרשת  
                    והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל "

  .חייך ידמ ב].ו, יב[ "בין הערבים
שהעצה , ע כלולה תשובה כהלכה לכל המצבים הקשים שאדם עובר ומתלבט בהם"בדברי מרן הבית אברהם זי
גרוע הוא . ואינו משלים בשום פנים עם מצבו' שנאבק ושופך דם בעבודת ה, סת בדמיךהיעוצה היא ואראך מתבוס

ע שהגרוע ביותר הוא כאשר אדם "ר מרן מקוברין זימאמוכ, כאשר אדם משלים עם מצבו וכבר אינו רוצה לגדול
עצמו שיש שאדם חושב בלבו שהוא אדם קטן ואינו ראוי לכלום ומתוך כך הוא מרשה ל, משלים עם המציאות

  .שכבר אינו מאמין בכוחו ואין לו שאיפה לגדול. 'להתנהג כסוג ג
ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך "התשובה היא " הואת ערום וערי"שעל , ע"וזו ביאור התשובה שנתן מרן זי

ז וא, לצדו' הייבאמונתו כי הניצחון הסופי , שיהודי נאבק ונלחם ואינו משלים בשום פנים עם מצבו, "בדמיך חיי
  "...בדמייך חיי"אומר לך 

  "...יאוש"אין להם כנפי רוח הוא הוהסיבה הגדולה ביותר של האנשים שאין להם שאיפות 
דוד המלך בספר  אומר – "אני היום ילדתיך", ה נותן לנו בכל יום ויום הזדמנות להתחדש ולהתחיל מחדש"הקב

עלינו לראות את !! חדשה ומחודשת – ל שנהוכ, הוא חודש חדש – כל חודש, הוא יום חדש – כל יום). 'תהלים ב(
  !!ניתן לפתוח דף חדש – בכל התחלה חדשה!! למה שהיה – אין קשר בין מה שיהיה!! הכל בעיניים חדשות

כי הרגע הבא הוא רגע חדש , כל רגע אפשר להתחדש. ה לפני האדם" הזדמנויות רבות להתחדשות מזמן הקב,ואכן
 טומן - כל שבוע, יכול להיות יומו הראשון של המהפך – כל יום, חדשותהוא הזדמנות להת – כל סדר. שבא לעולם

שהרי הם , יכול להיות מקפצה אשר תזניק את האדם קדימה בפוסעו בדרך חדשה – כל חג, בחובו התחלה חדשה
אשר  – ראש השנה ויום הכיפורים, חודש אלול: בכל שנה זוכים אנו לימים הנוראים – וכמובן. ימי סליחה וכפרה

  .לאחר שנמחלו עוונותיו והוא נקי ממשקעי העבר, כול האדם להתחיל מחדש ממשבהם י
ניקח לדוגמא את הזמן "... חוק ההתיישנות"ולפיכך החלנו על עצמנו את , שאנו התייאשנו מזמן – הבעיה שלנו היא

 אמיתי וכנה ימים אלו לכאורה היו אמורים לעורר בקרבנו רצון, הנה. הימים הנוראים: המסוגל ביותר להתחדשות
שערי המחילה אשר , חולף ראש השנה, עובר לו חודש אלול: אולם ראה זה פלא, להתחדשות ולהתחלה בדרך חדשה

  ?מדוע... ממשיכים בשגרה כאילו לא קרה כלום – ואילו אנו, אף הם כבר נסגרו – נפתחו ביום הכיפורים
ולהתמיד בדרך אותה קיוינו , מסלול חיינובהם לא הצלחנו לשנות את " אלולים"אחרי עשרות : התשובה אחת היא

... אנו נואשים מכדי להשיג משהו באלול הזה הבא עלינו לטובה –  השפעתה של קדושת היוםחמכולסגל לעצמנו 
ולהמשיך , לחלוף על פניהם מבלי לעשות מאומה, איכשהוא את הימים הנפלאים הללו" לעבור"התרגלנו כבר 

  "...חוק התיישנות: " אדישותינו בשתי מיליםנוכל איפוא למצות את סיבת... הלאה
ה מציב בפנינו את אותם "ואם הקב, ה אינו תובע מן האדם יותר ממה שהוא מסוגל לעשות"עלינו לדעת שהקב

כי  – ד זהמקור מופלא ליסו!! אות היא כי בכוחנו להתמודד עמם – קשיים או ניסיונות המזדמנים לנו במהלך חיינו
דברים אשר מהם נוכל ', פסיקתא רבתי'מוצאים אנו בדברי ה – סיון שאינו יכול לוה מנסה אדם בני"אין הקב
הינה " יאוש"אחת הבעיות המרכזיות הנמצאת במשפחת ה .עידוד רב לכל דרכי התשובה – כבדרך אגב – לשאוב

? בידיעת התורה? ת"בעבודת השי? כל מתחיל חושב להיכן כבר אני מסוגל להגיע ברוחניות, בעיית ההישגים
  ...הריהו מתייאש, ומשנראה לו שלא יגיע למקום מכובד לפי דעתו

 הרגליו ורישומיו, על מכלול עיוותיו – העבר. בכל גיל ובכל מצב שהוא – מכל נקודה שהיא, כל אדם יכול להתחיל"
כי ההתנגשות עלולה לגרום  – ולפעמים יש צורך לעקוף אותו, לפעמים יש להתגבר עליו: מהווה אמנם מכשול –

הבנתו ותנאי ,  וחלק זה עולה בקנה אחד עם תכונותיו-לכל יהודי חלק משלו בתורה... אה הפוכה מן המקווהלתוצ
  "...ותן חלקינו בתורתך"ולכן אנחנו מתפללים ומבקשים . חייו
העוסק ביהודי אשר התחיל את בניית ,  הבאסיפורמספר את הל "ראיה לדברים הללו היה מרן החפץ חיים זצוקכ

בכל שלב !! עוד לא מאוחר – אף פעם ממש, כי אף פעםוללמדנו , בינהשיוכל לאלפנו  – רוחני בגיל מאוחרעולמו ה
ולהגיע לבסוף אל , ניתן להתחיל לעלות – מכל נקודת פתיחה ואפילו מהדיוטא התחתונה, בכל גיל, משלבי החיים

  !!הפסגה
הטומנת בחובה דמעות רבות  – וראה הזו היו ימים בהם הצטמררו האנשים לשמוע המילה הנ–". סטיםקנטוני"ה

כשהם מותירים אחריהם בעיירה הדלה , מספור של ילדים רכים אשר נקרעו מחיק אימותיהם על ידי שליחי הצאר
  .לבבות נדכאים מצער וחוסר אונים

ביתו ועם ערב בבואו ל, שותה היה בשקיקה – את כל דברי הרבי, ילד מחונן היה. ה לא שפר עליו'אף גורלו של יוסל
בזווית החדר . העשן את אשר לימדו רבו-ומשנן לאור עששית הנפט מעלת, מתיישב על יד השולחן הרעוע – העלוב

ל באבחת גרזן של קוזק "אשר מאז אותו היום המר והנמהר בו נלקח ממנה בעלה ז, היתה עומדת אמו האלמנה

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

 ל" זצוקיה'ורג'בן ג עובדיה יוסף רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



לוחשת לעצמה  – יות לה בזוויות עיניהוכשדמעות אושר תלו, ה היה נחמתה היחידה בעולם אכזר זה'יוסל – שתוי
  ...".זאת נחמתי בעניי: "בעת לימודואשר לפזם ' את המילים אותן נוהג היה בעלה ר

נכנסת היתה אל המטבח  – ה בנה מחמד עינה'בכדי שלא להפריע ללימודו של יוסל – על קצות אצבעותיה, שרח
, קוביית סוכר באהבה שאינה יודעת גבולות מוסיפה לו –משהיה החלב רותח , החשוך ושופתת חלב על הכירה

  ...".ליתום שלי, שיהיה לו קצת מתוק: " באמרה לעצמה– ה את כוס החלב המתוק והחם'ומגישה ליוסל
ישרים שנת ה נם 'בעוד יוסל – משהופיעו שליחי הצאר השכם בבוקר, אולם כל זאת הסתיים ביום סגריר אחד

נתנו לאלמנה  – שליחי השטן הללו.  ופרצו אל הבית בגסות,דפקו על הדלת בפראות, בקיטון הצר שליד המטבח
מחאותיה וזעקותיה של האם האומללה לא הועילו לה . הגלמודה להבין כי יותר לא תראה את בנה מחמדה

ה כבר היה על מפתן 'כשיוסל. ה לפות בידיו השריריות של חייל אדיש'ולאחר מספר רגעים כבר היה יוסל, מאומה
  !...הישאר יהודי – !"בלייב אאיד, יוסלה: "וזעקה בת אלמוות בקעה מגרונה, האלמנההתעשתה לפתע  – הדלת

ילדים אשר עתידים היו לעבור כמותו את מסע , נחטפו באותו יום ילדים רבים מאותה העיירה – ה'כמו יוסל
אשר מתפקידם היה ,  אצל איכרים נבערים וגסי רוח"חינוך" נלקחו הם ל-תחילה. הייסורים בשבעת מדורי הגהנום

מאכילים , הללו היו מעבידים אותם בעבודות פרך. הצאר" הוד מלכותו"להכשירם לשמש בעתיד כחיילים בצבא 
  .היו מוסיפים עוד להתעלל ביהודונים הקטנים כאשר השיגה ידם השפלה – ומלבד זאת, אותם בצמצום רב

מתנתקים הם  – כאשר עם השנים, מאות אלפי ילדים מבני עמנו באותה התקופהבמסלול בלהות זה עברו עשרות ו
זעקתה . ה משאר בני גילו'שונה היה יוסל – אולם בזה. ומורשת בית אבותיהם נשכחת מהם כליל, מכור מחצבתם

היתה מהדהדת באוזניו  – ובשכבו בלילות הקרים על מזרון הקש המעופש,  לא הרפתה ממנו–האחרונה של אימו 
  !"...בלייב אאיד, ה'יוסל: "קריאהה

קריאת : אך על דבר אחד הקפיד ובו נאחז בכל כוחותיו, הוא לא יכול היה לעשות בכדי לממש את צוואתה של אימו – הרבה
" קריאת שמע"ובכל לילה היה הוא מפזם את , דווקא תפילה זו נשארה חקוקה בליבו – מבין כל התפילות!! שמע שעל המיטה

  .באותו ניגון ערב בו היתה אמו קוראת עמו קריאת שמע – "המלאך הגואל"ו
ועתה כלל לא דמה לילד השברירי אשר למד , חישלה את גופו – העבודה החקלאית המפרכת, ה ונהיה לאיש'כך בגר יוסל

כל זכר "... ירום הודו"כזו המוכשרת ומתאימה לשרות הצאר  – דמות תמירה וחסונה היתה לו... תורה לאור עששית הנפט
והיא  – אולם מצוה אחת נותרה בו, "נטשה"ל" ה'יוסל"שינו בעל כורחו מ – את שמו – כמובן לא נותר בו – לצורתו היהודית

  !!קריאת שמע שעל המיטה: אשר שמרה וליבתה את גחלת היהדות אשר בליבו פנימה
 – מעבר לדלת, נטשההבט : "ואמר לו, קרא לו האיכר אשר הפך מכורח המציאות לאביו – ה עשרים שנה'במלאת ליוסל

עליך להתכונן למשימת  – משבגרת – ועתה, וחישלתי אותך כיאות – אני עשיתי את שלי. ממתינים לך חיילים בכדי לגייסך
אשר הובילוהו אל מחנה צבאי בפאתיה של אחת  – ה אחר שלוחי הצאר'בלית ברירה הלך יוסל !!".שירות בצבא הצאר: חייך

אשר למרבה הצער לא , במחנה הוא פגש כמה מחבריו לעיירה: ון אשר פקד את עמוושם הוא נחשף למימדי האס, העיירות
מעטים היו הקנטוניסטים אשר הצליחו לשרוד תקופה זו תוך שמירה על הניצוץ היהודי . והמירו את דתם – עמדו בניסיון
  !!ה זכה להיות אחד מהם'אולם יוסל, מאמץ עילאי ומסירות נפש רבה נדרשו לשם כך, שלא יכבה

הם שבים היו . לא תם עם שחרורם מצבא הצאר – אלא שתלאותיהם של אותם מעטים אשר שמרו בחירוף נפש על הגחלת
בורים גמורים , כשהם כבר קרובים לימי הזיקנה – לריכוזי היהודים שברוסיה לאחר שסיימו את שנות הסבל והייסורים

ת האומללים הללו בדרך כלל קיבלו יהודי הקהילות א. שראלוכמובן שלא הכירו את דיני ומנהגי י, שאינם יודעים צורת אות
שליד וילנא " ליפנישוק"אף לעיירה . ומסתובבים בין הלומדים – והם היו יושבים רוב היום בבית הכנסת, בסבר פנים יפות

  .ה מיודענו'היה זה יוסל. וקבע לו את מקומו בחצר בית הכנסת, הגיע קנטוניסט מגודל אשר השתחרר מהצבא
ה 'יוסל" קנטוניסט"ה – ומכיוון שכך, מסכת יבמות – בשיעור המשניות שבין מנחה לערבית – תה עת למדו בבית הכנסתבאו

כנסייה "משום שהעם הרוסי השתייך ל – "יון: "היה הכינוי לגוי רוסי, בתקופה ההיא... פעמים רבות "יבם"שמע את המילה 
הם " יון"טעה וסבר כי  – "יבם"זכיר בלימודם את המילה ה את הלומדים המרבים לה'ולפיכך בשמוע יוסל, "היוונית
  "?אודות מי הם מדברים? נמצא כאן' יון'וכי איזה : "ותהה בליבו, אומרים

ה למסקנה כי הלומדים מרכלים ומלגלגים אודותיו 'הגיע יוסל – כשהביט סביבותיו ונוכח כי אין שום גוי בבית הכנסת
ובשפתו , ה נפגע עד עמקי נשמתו'יוסל. ת מאחר ששירת שנים רבות את הצאר הרוסיוזא, "נוכרי – רוסי, יון"באומרים שהוא 

מה פשעי ומה ? אחר הסבל הרב שעברתי – "יון"וכי אינכם מתביישים לשחוק עלי ולכנותני : "העילגת פנה אל הלומדים בכאב
  ".?אשמתי שגזלוני מביתי בילדותי

 ולא שוחחו "יון"ניסו לפייסו ולהסביר לו שלא קראוהו  –  היטבהלומדים ההמומים מדבריו אשר הכאב האצור בהם ניכר
  . שהוא מושג תלמודי– "יבם"אלא למדו את דברי המשנה העוסקת ב, אודותיו כלל

  .הוא אמר בטון נחרץ!!" ואודותי שוחחתם – אמרתם' יון'אלא , לא כי: "אך האומלל בשלו
ולבסוף נמנו וגמרו כי לא נותרה ברירה אלא , חככו בדעתם – ומשראו הלומדים כי אין הם מצליחים לפייסו ולהניח את דעת

ויעמוד על כך שלא , "יבם"ל – "יון"ואז ידע להבדיל מעצמו בין , ון הקודשהמסכן קצת לש" קנטוניסט"לנסות ללמד את ה
  .ולא כל שכן שלא התכוונו להעליבו, שוחחו אודותיו כלל

ובכל יום היה אחד מהם מקדיש מעט , ינם לבין עצמם תורנותקבעו ב" ליפנישוק"יושבי בית המדרש ב. למעשה – וממחשבה
ח רצונו העז וכי בכ" ליפנישוק"גילו אנשי  – מקץ תקופה, והנה. קצת לשון הקודש" קנטוניסט"מזמנו בכדי ללמד את ה

 – "יון"תוך זמן לא רב כבר ידע הוא הרבה יותר מאשר את החילוק בין ... להבין כל שמסבירים לו" קנטוניסט"מצליח ה
  !!גדל לתלמיד חכם מופלג – ח רצונו והתמדתו בלימוד התורהובכ – ולימים, "יבם"ל

עותו היה מעביר לשומעיו את המסר כי כל אדם יכול להתחיל ובאמצ, ל מספר היה את הסיפור הזה"זצ" חפץ חיים"מרן ה
אני : "היה מוסיף ואומר – משהיה הוא מסיים את הסיפור. ולו יהא זה בגיל מאוחר לאחר ששבע תלאות וצרות – ללמוד

  "!!!הגאון מליפנישוק': הכרתי יהודי זה כאשר הוא מכונה כבר בתואר
, מאוחרת או מוקדמת: מכל נקודת פתיחה!! יכול כל אחד להתחיל – כי בכל שלב ובכל מצבוממנו נוכל ללמוד , זהו הסיפור

  !!!ניתן לזנק ולהגיע עד הפסגה ואל רום המעלה – מוצלחת או גרועה
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זרים ויעקבבן מחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
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 " עוצמת השתיקה " - באפרשת 

"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו  על הפסוק בפרשתנו
למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים 

(יא, ז) כתב האדמו"ר הקדוש, רבי דוד  "ובין ישראל
מטאלנא זצוק"ל כי מכיוון שהכלבים לא חרצו את לשונם 
בצאת ישראל ממצרים, על כן ניתן להם שכרם לדורי דורות, 
ליהנות מבשר הטריפה כמו שכתוב (שמות כב, ל) "ובשר 
בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו". והנה, 

כלבים לא קופחו בשכרם, אלא מצאנו במדרש, כי לא רק ה
גם הצפרדעים, אשר מסרו נפשם וקפצו אל תוך תנוריהם של 
המצרים, קיבלו את שכרם מושלם, וכאשר מתו כל 

נותרו הן בחיי חיותן. וכאן  –הצפרדעים אשר במצרים 
נשאלת השאלה, מדוע הועדפו הכלבים על הצפרדעים? מדוע 

כאשר אותן  שכרן של הצפרדעים ניתן להן רק באותו דור,
צפרדעים שקפצו אל תוך התנורים לא מתו, בעוד שהכלבים 
קנו לעצמם שכר לדורי דורות? השיב האדמו"ר מטאלנא בזו 

"הנה, מכאן מוכח, שנקל יותר לאדם לקפוץ לתוך הלשון 
מאשר לעצור את עצמו ולשתוק נגד רצון טבעו!"...  –האש 

רים הצפרדעים אמנם הגדילו לעשות וקפצו אל תוך התנו
הלוהטים, במסירות נפש של ממש, אולם הכלבים הגדילו 
לעשות עוד יותר בשימם מחסום לפיהם, כנגד תשוקת 

מצאנו אם כן כי   הדיבור הטבעית, לנבוח ולקרוא בקול גדול.
נצירת הפה קשה עד מאוד, עד כדי כך שהתורה החשיבה 

יותר מזינוקן של  –את נצירת לשונם של הכלבים 
 ך האש. הצפרדעים אל תו

כאשר נתבונן נמצא, כי הדברים כבר אמורים במסכת אבות 
שמעון בנו אומר: כל ימי גדלתי בין  ( פרק א משנה יז) 

. דקדק התנא החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה"
לומר "ולא מצאתי לגוף", משום שכאמור, דווקא בענייני 
ב הגוף אין טוב משתיקה, וכמאמר הכתוב (משלי י, יט) "ברו

דברים לא יחדל פשע". כאשר אדם שותק היכן שצריך 
לשתוק, ומדבר היכן שצריך לדבר, אין לך עדות גדולה מזו 
על חכמתו ותבונתו. בעניין זה יש לציין את דבריו של מרן 
ה"חפץ חיים", בספרו "שמירת הלשון" (שער התבונה, פרק 
 ב), אודות מאמר רבותינו (חולין פט.) על הפסוק (תהלים נח,
ב) 'האמנם אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם'. 
ושאלו שם רבותינו, "מה תהיה אומנותו של אדם בעולם 
הזה? התשובה היא, יעשה עצמו כאילם". לא לחינם, ביאר 
ה"חפץ חיים" כי רבותינו נקטו דווקא בלשון "מה תהיה 
אומנותו של אדם בעולם הזה"? שכן, לא יוכל האדם לומר 

קדק אחר הדיבור המותר והאסור, אשים עצמי "מה לי לד
כאילם ואשתוק כל חיי, ודי לי בכך". לא ולא! אלא על 
האדם להיות אומן ובקי, חכם ומחוכם, אימתי יש לדבר 
ואימתי יש לשתוק, מתי הדיבור רצוי ואהוב לפניו יתברך, 

 ואימתי הוא מאוס ומשוקץ.
ם בהם בספר "דרך עץ החיים" כתב כי דומה כי אחד הנגעי

לוקה האדם עד מאוד בגין חוסר המחשבה וההתבוננות, 
הוא עניין הדיבור. דיבור הפה, הממהר לצאת, עלול להוביל 
את האדם לעברי פי פחת, תוך דיבורים אסורים, שקר, לשון 
הרע, ליצנות וחנופה. זאת לבד מן ההפסד החברתי והנזק 
 האדיר, אותם עלול האדם לגרום לעצמו במו פיו, בהינף
שפתיים, חיך ולשון. כאשר אדם פוגע בחברו בחיצי לשונו, 
כבר אין ביכולתו להשיב את הגלגל לאחור! אין ביכולתו 
לבטל את עוצמת הפגיעה ואת פירוד הלבבות שנוצר! גם אם 
יתמקמק האדם ויצטער, יתחרט ויכה על חטא, לעיתים 

את הנעשה אין להשיב, וחבל. וכבר אמר אחד  –רבות 
אל משפט וכדאי לנו לחרוט על לוח ליבנו את מגדולי ישר

"מעולם לא הצטערתי דבריו המאירים כקילוח של קלורין 
על מה שלא דיברתי, אבל על מה שכן דיברתי הצטערתי 

. מה טוב אם כן אילו ירגיל האדם את עצמו פעמים רבות..."
 לחשוב קודם הוצאת דיבורו מפיו, האם הדיבור כשר והגון,

 
 

זכור לתמיד כדאי להיווצר ממנו נזק וכישלון. והאם לא עלול 
שלא ניתן להחזיר מילה לאחר שנאמרה, אך אם שתקנו תמיד 

אמנם, השליטה על הדיבור דורשת מן האדם  ...ניתן לתקן
התגברות אדירה, כיוון שמטבעו נוטה האדם לשוחח כאוות 
נפשו, ככל העולה על דעתו. אולם אדרבה, היא הנותנת, ידוע 

כך מעותד  –כי לפי רוב מאמציו לשמור על לשונו  ידע האדם,
הוא לשכר רב ועצום בשמיים, וכמאמר רבותינו (אבות  פרק 

אגרא" (לפי הצער בכבישת הפה כך  -ה משנה כג) "לפום צערא
יגדל שכרו בשמים). העצה הנאותה היא אם כן לשקול את 
המילים בפלס ולמדוד את הדיבורים קודם הוצאתם לאוויר 

סוף מעשה במחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא העולם, 
הטביע באדם שכל ישר ונפלא, וכמאמר הכתוב (קהלת ז, כט) 
"עשה אלהים את האדם ישר". אלא מה? האדם אינו 
משתמש בשכלו ובדעתו, אינו מפעיל אותם קודם הדיבור, וכך 
יוצאים תחת פיו דיבורים שאינם הגונים ורצויים אשר 

ל ספק, שאילו היה האדם מקפיד אחריתן מי ישורן. אין כ
להשתמש בדיבורו ולהתיישב טרם הוא מוציאו בפיו, היו 
דיבוריו והנהגותיו זכים ומבוררים, כסולת נקיה ומשובחת. 
לעיתים אנו רואים בצורה מוחשית שהדיבור שלנו גורם 
לבעיות רבות, אנו מגלים שכשדיברנו הכנסנו את עצמנו 

ם מלכתחילה. אשר על כן, מקום שלא היינו רוצים להיות של
רווח הנובע מהשתיקה עולה שהעלינו להפנים בידיעה ברורה 

הוא לעין ערוך מהדיבור. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו 
 צעקות הכעס שבקעו מהבית האחרוןדברים אלו היטב. 

להפנות את ראשם  שברחוב השוק, גרמו לעוברים ולשבים
 רחו להתייחסהצעקות. היחידים שלא ט ולתהות על פשר

הכפר כבר התרגלו  לעניין היו התושבים המקומיים. אנשי
 שפקדו מדי מספר ימים את ביתה של להתקפות הזעם

הייתה צועקת ונוזפת  כאשר הייתה נתקפת בכעס .איזבלה
בה  אותה, ומאשימה את הסביבה שעוררה בכל הסובבים

חייה. בימים כתיקונם הייתה  את הכעס האיום שהורס את
שהתקפות  אחת הנשים האהודות שבכפר. אלא איזבלה

בלתי נשלטות והרחיקו ממנה  הזעם שטלטלו את חייה היו
מצאה את העוז,  את כל מי שחפץ בחברתה. איזבלה לא

למוחה  לבקש את סליחת הסובבים. עד שביום בהיר חדרה
ההכרה בחומרת מעשיה, היא הרגישה את הבדידות 

כעת הוא הזמן  עליה יותר מתמיד והחליטה כי המעיקה
היא ניגשה אל חכם הכפר, כדי לבקש  לחולל שינוי בחייה.

התקפות הכעס. היא  ממנו עצה שתסייע לה להתמודד עם
ממנו  תיארה לנזיר בעיניים מושפלות את מצבה, וביקשה

בדמעות כי יסייע לה להיחלץ מן התקופה הקשה. הנזיר 
תי, בכובד ראש ולאחר מכן, פנה אליה ואמר: "ב האזין לה

הזעם שבתוכך, עלייך להעניק  אם הנך רוצה לשלוט על
האורח שבכפר  מעצמך לאחרים. בימים חמים אלו, עוברי

לכל  בוודאי צמאים עד מאד. עמדי על שפת המדרכה והציעי
כוס מים קרירים, עשי זאת עד שהזעם ושבים העוברים 

איזבלה שלא הבינה  לחלוטין..." בתוכך ייעלם ממך הטמון
ו דברי ו של הנזיר אמורה לסייע לה, קיבלה אתכיצד עצת

בשתיקה והחליטה לבצע אותם במלואם. היא מילאה את כד 
במים קרירים אותם הייתה שואבת בכל בוקר מן  החרס

והציעה לכל הולך רגל שחלף על פניה וב הבאר, נעמדה ברח
במקצת את הזעם שבתוכה.  כוס מים, בתקווה שהדבר ישכך

ושאלה את עצמה  נעמדה מול המראהאבל בכל בוקר, כאשר 
 האם נותר בה עוד זעם, היא ענתה 'כן' נחרץ ומיד יצאה
 לרחוב והמשיכה להתמיד בחלוקת המים לעוברי האורח.
באחד הימים, עבר ברחוב גבר חסון בעל שיער ארוך 

במקצת מן הסובבים. איזבלה הציעה לו  שמראהו שונה
הלה לקח את  לשתייה. אך לשתות מן המים, ומזגה לו כוס

היישר  הכוס ובמקום לשתות ממנה, שפך את תכולתה
 בפרצופה של איזבלה...איזבלה הרגישה כיצד הזעם מתעורר
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לעמוד מולו בשפתיים  צמה, היא המשיכהובה במלוא הע
נוספת,  חשוקות ורק שאלה אותו האם ירצה לשתות כוס

הלה הנהן לחיוב והיא מזגה לו כוס נוספת מכד המים 
האיש הביט בה במבט לועג, לקח את הכוס ושפך  .שבידיה

של איזבלה. הזעם שהתעורר בה  אותה בשנית בפרצופה
הרגישה כיצד כל גופה  הגיע לשיאים בלתי נשלטים, היא

את הכד  רועד מזעם וכעס יחדיו, וחשה שאם לא תשליך
הכבד על ראשו של האיש הארור הזעם שבה לא ישקוט 

כל כוחה את הכד. המלחמה אבל היא רק החזיקה ב לעולם,
ניטשה בעוז, אבל היא המשיכה להחזיק  הפנימית שבתוכה

האיש שהבחין בתגובתה  את הכד בחוזקה ולא עשתה דבר.
הוא תפס  הרופסת של איזבלה, החליט לעשות מעשה.

 בשרשרת הזהב שהייתה על צווארה והחל למשוך אותה
בחוזקה. איזבלה נלחמה על השרשרת בחריקת שיניים, 

כוחה, אבל האיש היה חזק יותר ממנה. הוא  אחזה בה בכלו
אוחז בשרשרת הזהב וקיווה  החל למשוך אותה כשהוא

של האישה  שיצליח לשחרר אותה במהירות מצווארה
המוזרה, שלא מוציאה מפיה הגה למרות התנהגותו 

גרר אותה מספר מטרים, עד שאחת מנשות א הו. המחפירה
רים את כד החרס, ועם מיהרה לה הכפר שהבחינה בנעשה

על ראשו של  כל הכוח שהיה בה, זרקה אותו ישירות
 השודד. זו הייתה פגיעה ישירה, הכד התרסק לרסיסים
והאיש נפל על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה. האישה 
ניגשה לאיזבלה ועזרה לה לקום מן הרצפה, צוות טיפול 

זירה. הם בוכרכרה משטרתית הופיעו במהירות  רפואי
בעוד אנשי הצוות הרפואי מטפלים  את הנאספים,תחקרו 

הצוות הרפואי העלו את  באיש מחוסר ההכרה. כאשר אנשי
זרועותיו  האיש על האלונקה, מיהרו השוטרים לאזוק את

 ולכבול את רגליו בשרשרת פלדה. איזבלה הביטה מבולבלת
במתרחש, עד שניגש אליה מפקד השוטרים ואמר: "האיש 

קשים שלנו כבר תקופה ארוכה, ברשימת המבו הזה היה
מעשי שוד אלימים שהטרידו את  הוא חשוד בסדרה של

תודה שלא התחלת  מנוחת התושבים. אנחנו חייבים לך
 לצעוק עליו, הצעקות היו מבריחות אותו מן המקום.

שתיקתך סייעה לנו לתפוס אותו ולהוביל אותו אל מקומו 
על פניה  החיוך שעלה מאחורי סורג ובריח..." הראוי לו,

הרגישה  של איזבלה היה חיוך של הקלה, לראשונה היא
כיצד הזעם האדיר שטמון בתוכה נעלם לו לאיטו, תחושה 

מאבק הפנימי שהתחולל בתוכה לימד  סיפוק ורוגע. של
 של השתיקה... צמתהואותה את ע

על עוצמתה של השתיקה כבר לימדונו רבותינו מהפסוק 
" כלומר, על בלי מהז). " "תולה ארץ על בלימה" (איוב כו,

שום דבר. מכאן למדו רבותינו (ילקוט שמעוני וזאת הברכה 
רמז תתקסד) ש"אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם 
עצמו בשעת מריבה, שנאמר 'תולה ארץ על בלימה' ". 
הקדוש ברוך הוא תולה את כדור הארץ על אדם ששותק 

. כאן בשעת מריבה, אדם כזה הוא היסוד לכל העולם
מוצאים אנו גדלות הנקנית בצורה בלתי צפויה, ללא עמל 
במצוות ובתורה, רק בלימה בשעת מריבה. שואל על כך רבי 
שמשון פינקוס זצ"ל בסיפרו "תפארת שמשון": ומה עלינו 
להבין, איזו גדלות טמונה בשתיקה, בבלימה? אלא כשאדם 
 יודע לשתוק לכבוד שמים, כאשר הוא מתפוצץ לומר מילה,

לעקוץ את השני, להראות את עצמו חשוב יותר. אך הוא 
זוהי הגדלות שבגדלות!  –צועק שתיקה לכבוד השם יתברך 

ולא עוד אלא, שאדם ששותק בשעה שמעליבים אותו, מבליג 
בכל כוחו, על אף שיצרו דוחק בו להגיב, מדרגתו לעולם הבא 
תהיה גדולה ממדרגתם של הצדיקים, שנאמר בהם (דניאל 

) "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים יב, ג
ככוכבים...". בעוד הם יזהירו ככוכבים וכרקיע, הרי הוא 
יבהיק כשמש עצמה. וכמו שאמרו רבותינו (שבת פח:) 
הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, 
עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר 

אוהביו כצאת השמש בגבורתו". החכמים (שופטים ה, לא) "ו
דימו אדם כזה, לצאת השמש בגבורתו, כשהיא בשיא 
תוקפה. ומדוע? מהו הדמיון דווקא לגבורתה של השמש? 
כאשר באה הלבנה לקדוש ברוך הוא ואמרה 'ריבונו של 
עולם, אי אפשר לשני מלכים שיהיו משמשים בכתר אחד, 

 הגדולים', אמר שהרי גם השמש וגם אני משמשים כמאורות
 
 

לה הקדוש ברוך הוא: 'את צודקת "לכי ומעטי את עצמך" 
(חולין ס:). את תהיי המאור הקטון לממשלות הלילה, 
והשמש תהיה המאור הגדול לממשלות היום'. יוצא, אפוא, 
שמי ששומע טענה נגדו ואינו מגיב, דומה לשמש ששתקה בעת 

ר הגדול, שהלבנה טענה כנגדה ובשל כך זכתה להיות המאו
והיא שיוצאת על הארץ בגבורתה. כך זוכה זה השומע חרפתו 
ואינו משיב. האיש שמחרפהו הוא זה שיתמעט, ואילו הוא 

דוגמה מופלאה להנהגה יאיר באור החיים כשמש בגבורתו". 
נכונה בעניין זה מצאנו אצל דוד המלך עליו השלום, בשעה 

ו והגיע עד שברח מפני אבשלום בנו. דוד המלך ברח עם אנשי
מקום שנקרא "בחורים", ואז יצא שמעי בן גרא, שהיה ראש 
הסנהדרין, והחל לקלל את דוד המלך ולסוקלו באבנים. הוא 
נשא קולו וניאץ את משיח ה' כך (שמואל ב פרק טז פסוק ז) 
"צא, צא, איש הדמים ואיש הבליעל". באותה עת ביקש 

את ראשו אבישי בן צרויה, מאנשיו של דוד המלך, להסיר 
של שמעי מעליו, כדין מורד במלכות, אולם דוד המלך עצמו 
עצר בעדו בהטעימו "כה יקלל, כי ה' אמר לו קלל את דוד 
וגו'. הניחו לו ויקלל, כי אמר לו ה' ". דוד המלך, מלכם של 
ישראל אשר נמשח בידי שמואל נביא ה', מקבל בשלוות נפש 

מבקש  מופלאה את המעשה הנורא של אותו אדם. הוא
מאנשיו להניח לשמעי בן גרא ולא לעשות לו מאומה. ובאיזה 
כוח? באילו תעצומות נפש? בכוחה של האמונה הטהורה! 

  "כי ה' אמר לו קלל את דוד". כך בפשטות.
מרן ה"חפץ חיים", כתב על כך בספרו "שמירת הלשון" (שער 
התבונה, פרק ח) באשר לשכר המופלא, לו זכה דוד המלך 

"שבאותו שעה זכה דוד להיות הרביעי לרגלי  באותה שעה
מרכבת השכינה!". דוד המלך זכה באותה שעה להצטרף 
לאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אשר הם שלושת 
רגלי המרכבה, ולהיות רגל רביעית למרכבה! הרי זהו דבר 
שאין אנו יכולים לתאר בכלל, שכר עצום ואדיר, שאין למעלה 

כה לכך דוד המלך? בשעה ששתק על עלבונו הימנו. ואימתי ז
ומחל על כבודו! אך לא רק דוד המלך זכה לשכר עצום 
ומופלא. ה"חפץ חיים" מעמידנו על כך שכל מי שינהג כך, 
ימחל על כבודו וישקיט את כעסו,  יהיה נחשב לעתיד מאוהבי 
ה' יתברך ויאיר כצאת השמש בגבורתו. העולה מהדברים 

המידה של זה ששומע חרפתו ושותק,  לעיל מעלה כי על ידי
מתכפרים חטאיו יותר מאשר על ידי תעניות. בהתאם לכך 
מתפרשת יפה המשנה (אבות  פרק א משנה יז) "כל ימי גדלתי 
בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה" כי על ידי 
ששומע אדם חרפתו ושותק, מתכפרים כל עוונותיו, ואין גופו 

ת. יוצא אם כן, שגדלותו של האדם צריך להסתגף ולהתענו
נמדדת ביחס ישיר לגודל שתיקתו. המעשה הנפלא שלפנינו 

נקרא לה רחל. השעה תשע יבהיר לנו דברים אלו היטב.. 
וחצי בבוקר. בעלה ב'כולל' והיא בבית עם התינוק, אשר 
ברגעים אלו מתרוצץ ברחבי הבית. לפתע היא מגלה שישנם 

ק סתם עם פקק את חור מים על הרצפה. מתברר שהתינו
הניקוז של האמבטיה, פתח את הברז, המים עלו על 
גדותיהם וכעת הבית מוצף במים... היא נוטלת מגב ובמשך 
שעה וחצי עובדת קשה לגרוף את המים (תוך כדי כך היא 
נזכרת שהיה לה כאב גב לפני יומיים...). פתאום מצלצל 

ל, אני הטלפון. על הקו השכנה מלמעלה ובפיה בקשה "רח
חייבת לצאת לאיזה מקום, תוכלי לעשות לי טובה ולשמור 
על התאומים שלי?", היא מסכימה, ותוך חמש דקות 
התאומים בביתה, מצטרפים לתינוק שלה. ישנם עדיין מים 
על הרצפה... סוף סוף היא גומרת לייבש את הבית, ואז היא 

עשרה -מביטה בשעון ומגלה לחרדתה שהשעה כבר שתים
הכין ארוחת צהריים. היא תופסת את התינוק ועליה ל

והתאומים, רצה למכולת, חוטפת מהמדף שתי קופסאות 
תירס, נעמדת בתור לקופה, משלמת ואז רצה הביתה, 
מחממת מהר משהו מהמקפיא, וברוך השם איכשהו ארוחת 
הצהריים מוכנה בזמן. יעקב מגיע הביתה, מביט בסיר 

שי לאכול בבית ומפטיר בנימת אכזבה "אין משהו אנו
הזה"?... מה זה פה גן חיות?? והיא שותקת, ממלמלת 
בשקט "אני מצטערת, לא היה לי זמן, הוא יוצא מהבית, 
קונה לעצמו מנת פלאפל, חוזר, השעה כבר שתיים. "אני 
חייב לישון", הוא מודיע לאשתו, "בבקשה, תשמרי על 
השקט". היא משתדלת בכל כוחה לשמור על התינוק 

 ם שלא יפריעו את מנוחת בעלה. בשלוש הוא חוזרוהתאומי
 
 



לכולל, ובשלוש וחצי חמותה מתקשרת "רחל, שמעתי 
שהכנת היום תירס לארוחת צהריים"... ברגע זה, הדם 
עלה לה לפנים, הדמעות עולות לעיניים. היא אומרת "רק 
רגע, אמא". היא ניגשת לברז, מוזגת לעצמה כוס מים 

קינו מלך העולם, שהכל נהיה ומברכת "ברוך אתה ה' אלו
בדברו" ושותה. ויחד עם המים נשטפים גם הכעס 
והדמעות, הכל נמוג כלא היה! עוצמה של שתיקה!!! ברגע 
זה הקדוש ברוך הוא מכנס פמליא של מעלה, ואומר: ראו 
בריה שבראתי בעולמי. זוהי גדלות של "לך דומיה 

בקוק תהילה". "וה' בהיכל קדשו, הס מפניו כל הארץ" (ח
  השבח הגדול ביותר הוא "הס מפניו כל הארץ". –ב, כ) 

כאשר ירגיל האדם את עצמו שלא להגיב על פגיעה בכבודו, 
אלא לשתוק ולאצור את כעסו בליבו פנימה, יגלה עד מהרה 

ורוחו נרגעת בקרבו. אמנם  –כי כעבור זמן מה מצטנן כעסו 
ה. כן, עבודת מידות קשה היא זו, אך שכרה מובטח בציד

"פעם הרבי הקדוש, רבי משה לייב מסאסוב היה אומר 
שווה יותר  –אחת שהיהודי בולם פיו ומתאפק מלכעוס 

. מידה זו, מידת השתיקה, מובילה אל מאלף תעניות!"
מידת הסבלנות. ומידת הסבלנות היא שורש ביטולה של 
מידת הכעס. על פי דברים אלו נמצא כי עצה מופלאה היא 

מחשבות אודות הבורא יתברך ויתעלה להתחזק באמונה וב
שמו, אודות הנהגתו והשגחתו על כל ברואיו, בכלל ובפרט. 
שכן, מתוך מחשבות טהורות אלו וחיזוק אמוני זה, בא 
האדם לכלל רוגע ומנוחת הנפש, בהכירו בידיעה ברורה שכל 

לא בא לו אלא מידו של הקדוש ברוך הוא,  –מה שבא לו 
ה לו לאדם שפלוני או אלמוני אביו שבשמיים. גם אם נדמ

מזיקים לו ברצונם הרע, עליו לזכור תמיד שאין הם אלא 
וכאשר זוכה האדם  בגדר מקל! מקל האחוז בידו של המכה.

 להפנים ידיעה חשובה זו בתוך ליבו זוכה שיתקיים בו
הפסוק (משלי טז, ז)"ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים 

אויביו זו אשתו. והוא הדין,  אותו"! ואמרו על כך רבותינו,
כשמישהו אחר פוגע בך, אין זה אלא סימן שהפגיעה מגיעה 
לך מן השמיים, ואל לך להתרעם על הפוגע, אלא לקבל דין 

סיפר פעם הגאון רבי נסים יגן זצ"ל: היה  שמיים באהבה.
פעם אדם צדיק שלא הגיע לו סבל בעולם הזה, וימיו עברו 

נה בשיעור התורה שהשתתף בו, עליו בשלווה ובנעימים. וה
שמע פעם מרבו את דברי רבותינו (עירובין מא:) שמי שיש 
לו אישה רעה אינו רואה פני גהינום. אדם לא יורש פעמיים 
גהינום: או בעולם הזה או בעולם הבא. חשב האיש לעצמו: 
למה לי לסבול גהינום בעולם העליון, שישרפו אותי יום 

לי לסבול שבעים שנה מאשתי, ולילה באש הנוראה?! עדיף 
שתקלל, שתרביץ, שתעשה מה שהיא רוצה, רק שאעבור 
את הסבל הרב ואכנס לגן עדן. פנה מיד לשדכן מומחה, 
ושאל אותו כמה הוא לוקח עבור שידוך. אמר לו "אלף דולר 
מכל צד". אמר לו "שמע, אני אתן לך עשרת אלפים דולר, 

רעה בעולם!  אך בתנאי אחד: שתביא לי את האישה הכי
נקמנית, צעקנית, לא עושה רצון בעלה, בקיצור מרשעת 
אמיתית"!... "השתגעת"?! תמה השדכן. "לא, אני מדבר 
ברצינות", אמר האיש. "ואני מוכן לחתום לך על 
התחייבות"! אישה טובה קשה למצוא, כמו שאמר שלמה 
המלך, אך אישה רעה לא קשה למצוא... אמר לו השדכן 

ה, בכל דור ישנן כמה נשים רעות, אציע לך "אין שום בעי
כמה מהן"... אמר לו "לא, אין צורך בכמה, מספיקה אחת, 
רק שתהיה מרשעת"!... חיפש השדכן אישה רעה, הגיע 
לשכונת הפחים ושאל "יש כאן אישה רעה"? אמרו לו: 
בסוף הרחוב, שם בניין האחרון ישנו שלט "מתחם סגור"... 

ים ממנה, אפילו המשטרה מצורעת, כל השכנים בורח
קללות, צעקות,  –פוחדת ממנה. הפה שלה מדיף ריח צחנה 

אישה רעה ה' ישמור... התגרשה כבר שבע פעמים"... 
הגיע השדכן אל המדוברת ואמר לה "תשמעי, יש לי הצעת 
שידוך מצוינת עבורך, יהודי צדיק יסוד עולם". 
"ברצינות"? "כן". אמרה האישה לעצמה: לפחות עד 

תונה אשחק אותה כאילו אני אישה טובה... התלבשה הח
צנוע. וכמו כן החליטה לשתוק, כי אמרה: אם אדבר, אהיה 
מוכרחה לקלל אותו וגם יצא הריח... עדיף, אפוא, 
שאשתוק. ואכן בפגישות ישבה כמו אילמת. "בת כמה 
את?" שאל החתן, והיא שתקה. כתבה לו בעט את הגיל, 

 ו את פיה. "כמה פעמיםכדי שלא תצטרך לפתוח עלי
 
 

התגרשת?" הראתה לו באצבעות מספר שבע... חשב האיש: 
זהו זה, כזו אישה אני צריך. יש למהר לערוך את החתונה! 
בעת החופה הודיע כי החליט לכתוב בכתובה סכום של שני 
מיליון דולר! והוא היה אדם אמיתי, לא משקר. ומדוע 

יסבול ממנה התחייב על סכום עתק כזה? כדי שגם אם 
קשות, לא יוכל לגרשה, כי מהיכן ישיג שני מיליון דולר... 
כך יסבול עד המוות, ויגיע למעלה מזוכך וטהור. החופה 
נערכה כדת וכדין, ובסיומה צעדו בני הזוג אל חדר היחוד. 
בחדר היחוד פנה אליה ואמר לה "את התמונה הכי יפה 

רה לו כך שלי"... כאן סוף סוף פתחה האישה את פיה ואמ
"ודאי יודע אתה שמהיום והלאה תהיה מסכן, אומלל, אני 
אמרר לך את החיים... אבל דבר אחר ברצוני להבין: האם לא 
אמרו לך שאני רעה? מדוע, אם כן, בכל אופן התחתנת 
איתי?". אמר לה החתן בחיוך "אדרבה, רק על דעת כן 

זהו מקח טעות, הכל  –התחתנתי איתך, שאת רעה. אם לא 
טל"! "מדוע?" התפלאה האישה. "פשוט מאוד", הסביר ב

החתן, "פוחד אני מדינה של גהינם, ובגמרא כתבו שמי שיש 
לו אישה רעה אינו רואה פני גהינום. מעדיף אני לסבול 
גהינום כאן ממך, מאשר את הגהינום שם. "מה"?! קראה 
האישה. "בעולם הבא אתה תשב בגן עדן ואני בגהינום? לא 

יהיה"! חזרה בתשובה ונהיתה צדקת יותר ממנו. יקום ולא 
מה  מאז לא פתחה את פיה אלא לדברי טובה וחכמה.

לומדים אנו מכאן? שאם אדם שותק ומוכן לסבול בדומיה 
אפילו אם יתחתן עם האישה הגרועה בעולם, הרי שהאישה 

 הכי רעה תהפוך לאישה הטובה והמתחשבת ביותר... 
מלבד הטובה הצפונה לעתיד העולה מהדברים לעיל מלמד כי 

לבוא לזה ששתק למחרפיו, הרי שמידה זו תביא לו טובה אף 
בעולם הזה, שכן בכך שנמנע מלהגיב הוא מקהה את שיני 
מלעיגיו, ונוטל מהם את נשקם שהרי כך אמרו רבותינו 
(סנהדרין ז:) אשרי אדם ששומע חרפתו ושותק ומרגיל עצמו 

שהיו באות עליו על ידי הלכו להם בשתיקתו מאה רעות  –בכך
 המריבה.

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
 עוצמתה של השתיקה עד היכן היא מגעת... 

"אני לא מאמין!" מלמל מיסטר כגן בתדהמה. "רק כעת אני מבין  
איזה חוב גדול נפל על כתפיי כרעם ביום בהיר!" הוא לא האמין 

ברנס יוכל לעשות לו דבר שכזה,  שידידו הטוב איל ההון ג'פרי
אבל המציאות הכואבת דיברה בעד עצמה. כל בני קהילת 'עם 
ישראל חי' שבאחת ממדינות אמריקה מכירים היטב את מיסטר 
דיוויד כגן. מלבד העובדה שהוא הגבאי ומנהל בית הכנסת הגדול 
שבמקום, הוא גם משמש כראש הקהילה והוא הרוח החיה בארגון 

י החיים היהודים של תושבי הקהילה. כל האירועים ובהפעלת הוו
החברתיים של בני הקהילה מאורגנים על ידו. בנוסף, הוא דואג 
לעזור לכולם בבעיות הבירוקרטיות שבהן נתקלים בחיי היום יום. 
מיסטר כגן לא היה סתם אדם בקהילתו, אלא אדם מוערך וראש 

רים. אחד קהילה חביב ואוהד שכמותו קשה למצוא במקומות אח
מידידיו הוותיקים, היה איל ההון גפרי ברנס, שחוץ מעסקי הנדל"ן 
המסועפים שלו ברחבי העולם, הוא היה גם סוחר מתכות גדול 
שעסקיו פרושים על פני כמה יבשות. באחד הימים החלו החברות 
שבבעלותו להיכנס לקשיים רציניים. בועת הנדל"ן האמריקאית 

דולות מאוד לעבר התהום. גם התנפצה, וגררה עמה חברות ג
החברה של ג'פרי נקלעה לחובות ענק, והוא נאלץ להיפטר מנכסים 
רבים במחירי הפסד. גלגל ההפסד המשיך להידרדר במורד התלול, 
עד שהחברה עמדה ממש לפני פשיטת רגל. ג'פרי נאלץ למכור את 
כל נכסיו ואף את אחוזתו הפרטית על מנת לשלם את החובות 

ע, בשלב מסוים הוא היה זקוק להלוואה מידית בסך שאליהם נקל
מהבנק, כדי שלא יעקלו לו את החשבון. בצר לו הוא  $ 100,000

פנה אל האיש הטוב ביותר בסביבה, מיסטר דיוויד כגן ראש 
הקהילה. מיסטר כגן לא היה מודע לקשיים שנחתו בתקופה 

על האחרונה על ראש ידידו, וכאשר הוא פנה אליו בבקשה לחתום 
הוא קצת התפלא על כך שאיל האון  $ 100,000ערבות לבנק על סך 

האגדי זקוק להלוואה בנקאית זעומה, אך לא עלה בלבו שום חשש, 
והוא חתם על הערבות בשמחה.  לא חלפו שבועיים, ובקהילת 'עם 
ישראל חי' נודע שמר ג'פרי ברנס 'האיש העשיר ביותר בקהילה', 

ו וילדיו למקום לא ידוע. חברי ירד מכל נכסיו, וברח עם אשת
הקהילה קיבלו את הידיעה ברגשות מעורבים והיה צר להם על 

 ידידם הטוב שנקלע לחובות עצומים, אך היחיד שקיבל זאת
 
 



בתדהמה עצומה היה מיסטר דיוויד כגן שחתם לו על הערבות  
הבנקאית. מיסטר כגן ההמום, הבין שעוד כמה ימים הוא יקבל 

ק לשלם את סך ההלוואה שעליה חתם לפני פניה רשמית מהבנ
זמן לא רב. הוא ניסה לאתר את ג'פרי בכל הדרכים האפשריות, 
הפעיל את קשריו הרבים בכל רחבי העולם, אבל כל אלו לא העלו 
מאומה. ג'פרי לא היה היחיד שאיבד את כספו באותם ימים 
קשים, מדי יום נודע על עוד ועוד אנשים, שברגע אחד איבדו את 

ל רכושם, ויחד עמם קרסו גם כמה בנקים גדולים בקול רעש כ
גדול. שבוע לאחר מכן הוא קיבל זימון לבנק על מנת לעשות 

שנפלה על כתפיו  $ 100,000הסדר חוב, להלוואה הגדולה בסך 
השחוחות. אשתו הנסערת, שעד אותו הרגע לא ידעה למי בעלה 

בינה מדוע חתם ערבות, אמרה לו שהיא בשום פנים ואופן לא מ
הוא צריך לשלם חוב של מישהו אחר, ודרשה ממנו לדעת מיהו 
אותו אדם שגנב את כספם וברח לו למדינה אחרת. מיסטר כגן 
שהיה אדם טוב ושקול בדיבורו, שקע במחשבות כמה רגעים, 
והשיב לאשתו היקרה לו שהוא לא רואה כל צורך לספר לה מיהו 

יביא לה כל תועלת "אני  אותו אדם, מכיוון שזהו לשון הרע שלא
עם הקשרים שלי, עשיתי את מרב המאמצים לגלות היכן הוא 
מסתתר, ולא עלה בידי, אין כל סיכוי שאם תדעי מיהו את תצליחי 
לעשות יותר ממה שעשיתי, ולכן זה יהיה סתם לשון הרע", הודיע 
מיסטר כגן לאשתו הנסערת. שנה חלפה לה במהירות, ומיסטר 

התאושש מהערבות על תשלום החוב הגדול. כגן הספיק קצת ל

באותה תקופה קיבלו מיסטר כגן ואשתו הזמנה לחתונה של קרובי 
משפחה בניו יורק. השניים טסו לחתונה, וכשנכנסה גברת כגן 
לאולם הבחינה לפתע באשתו של ג'פרי ברנס שהיתה ידידתה 
משכבר הימים. גברת כגן, שלא ידעה מאומה על מעללי בעלה של 

ת ברנס, נופפה לחברתה לשלום תוך כדי שהיא רצה לכיוונה. הגבר
היא חיבקה אותה נרגשות ואמרה "מה שלומך? איפה נעלמת לכל 
כך הרבה זמן? אנחנו כבר כל כך מתגעגעות אלייך!" שאלה 
בהתרגשות את ידידתה, שרצתה שהאדמה תפצה את פיה ותבלע 

התחמק אותה מרוב בושה. גברת ברנס החליפה צבעים וניסתה ל
מהמקום, אבל גברת כגן לא ויתרה לה וכך התנהלה לה שיחה 
ארוכה בין השתיים, ובסופה הן נפרדו לשלום בידידות. באותו 
ערב, ניגשה גברת ברנס לבעלה ואמרה לו "תראה ג'פרי, אני יודעת 
שאנחנו חייבים כסף להמון אנשים, אבל אישה צדיקה כמו גברת 

מה שעשינו להם, היא רצה אלי  כגן לא ראיתי בחיים שלי, למרות
וחיבקה אותי כאילו כלום לא קרה. אני ממש מבקשת ממך! 
שתתאמץ יותר ובהזדמנות הראשונה שתצליח להשיג קצת כסף, 
הראשונים שנחזיר להם יהיו משפחת כגן!". חודש לאחר מכן 
הגיעה לתיבת הדואר של משפחת כגן, מעטפה ובה המחאה 

בת החשבון של מיסטר דיוויד כגן. לטו $ 100,000בנקאית על סך 
בואו נתאר לעצמנו, מה היה קורה לו מיסטר דיוויד כגן כן היה 

 מספר לאשתו מיהו הנוכל...!
 

 
 אחים יקרים!

הן שגויות וכואבות.  נתקלים באינסוף החלטות, לעיתים ההחלטות נכונות ומועילות ולעיתים אנושלנו בחיים 
למרות הזעם, למרות  ונאבקים כדי להגיע למהלכים חיוביים, לות שבנו,כאשר אנו מתגברים על ההחלטות האפ

 ,גבורה אמיתית, היא שתיקה למרות הקושיצריך לזכור כי  זהו הישג אדיר. -שאוכל אותנו מבפנים הכעס הנוראי
שבתוכנו, הם למעשה אלומות  המאבקים נגד הרגעים האפלים עלינו לדעת, כי ההחלטות הכואבות, .למרות הכאב

ובבים אותנו מה שיכול להוביל אותנו ההרגשה העצמית שלנו כלפי הס ולשפר אתימנו שעשויות להיטיב ע האור
 לחיים שמחים ומאושרים יותר!

 
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 קוראים יקרים!
 תברךבתרומה קטנה אתם שותפים לזיכוי רבים ענק לכבוד ה' י –אנו מבקשים את עזרתכם בעלויות להדפסת העלון 

 052-3939551 –לפנות לאברהם מלכה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 העלון מוקדש 
 .גבאי בן רחל זצוק"להרב שמעון לעילוי נשמת 

 יהי רצון שזכות הרב וזכות זיכוי הרבים 
יעמדו לתורם (שחפץ בעילום שמו) ולבני ביתו לכל טובה וברכה ויזכו לרוב נחת מכל 

 יוצאי חלציהם, בריאות איתנה ופרנסה בשפע לעבודתו יתברך.  
 אשריך שזכית להדפיס את העלון השבוע.

 
  

 ת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתרמנחם בן שרה, בת ב  לרפואת:
רפאל בן אסתר, אופיר בן אביבה הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת בובה.  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
 אסתר בת מסעודה, ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה,

 טוהר חיה בת איילה,

 

   :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שלום בן לאומה, שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , בן אברהםציון 

 רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה, אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,
 .רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,

 רינה בת לאה, שרה בת אנראן ,אליס בת חנה.קלמנט עמוס בן אסתרינה

 העלון מוקדש 
 מתפ"א של משטרת ישראל 2להצלחת צוות 

 יהי רצון שתזכו לסייעתא דשמייא והצלחה בכל מעשה ידכם. 







 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 איך - ע"ה קנייבסקי הרבנית - ה"ע אלישיב הרבנית של בתה נשאלה פעם
 תדיר שהיה, בעלה של עזרתו ללא הילדים חינוך עם האמא הסתדרה פעם
 שכאשר, פעם לנו אמרה, אמא - השיבה וכך. וליל יומם תורתו בלימוד עסוק

 ביותר הטובה הדרך זו, בתורה לשקידה אבא של המסירות את רואים הילדים
 לילדיה הראתה שהיא המסירות, זאת עם. מכך ליותר צריכה ואינה לחינוכם

 את לחנך מכל יותר בה היתה, התורה בשקידת רגע כל חשיבות מהי לגבי
 לבקר ל"זצ שך מ"הגרא מרן הגיע כשפעם, זכורני. הטהורה הילדים כשאיפתם

 אחת בקשה היתה ובפיה אמא אליו ניגשה, אבא עם לשוחח נכנס והוא, בבית
 אם בהיותה. טרדות כל ללא תלמודו על לשקוד שיוכל בעלה על שיתפלל -

 יוכל שבעלה זאת מלבד דבר ביקשה לא, פרנסה קשיי עם ומתמודדת, לילדים
 . המפעימה גדלותה היתה כזו... טרדות ללא התורה על ולשקוד ללמוד

 
 בתיקון וחסרים' ית למקום אדם שבין במצוות שלמים אדם בני יש כי הדעה
 באמת קיימת זו דעה אין אמנם ,לחבירו אדם בין רעים והן המידות הדעה
 עפ״י הותקנו ולא כברייתן שמדותיו זה באמת יכ ,הזה חזיון פנימיות אל לחודר
 שלם שיהיה יתכן לא ,בידו מסור יצרו ואין יצרו ביד מסור והוא ,והדעה המוסר
 שאינו מפני רק הוא ,ידועה במידה מקיימן ואם ,למקום אדם שבין במצוות
 בהתנגדות בהפגשו אבל ,המגונות המידות אחת מטעם התנגדות בהן פוגש
 אורח שבא זה וגסמ אחד דרבח ומעשה... בפניהן יראתו תעמוד לא שלהן

 החרד,ש״ק בליל לבקרו הבטיחו והאורח בביתו לבקרו החרד ויבקשו לעיר בדכנ
 להוסיף יחוכהש השטן עשה מה נגוולע בודכל לו זה היה יכ הבטחתו על שמח
 ליל והנה ,יום חמישי מליל שנשאר הנפט במעט הנר את והדליק ,בנרו נפט

 לא הזה החרד כבות,להי חשב והנר ,בא לא עדנה והאורח החורף בימי שב״ק
 בנרו נפט ויוסף ,שךובח וימצאהו האורח שיבוא הזה הקלון לנחול בנפשו שלט

 )לחזו"א פרק ד' וביטחון  אמונה(  .בשבת
 

 הניתן הגדול רכושנו הוא כי בקרבנו תןינ אשר הרע יצרנו על להתלונן לנו אין
 ודעת ה׳ יראת, והמדע החכמה הרוחניים קנינינו כל נקנה בו אשר לנו אין

 בזביחת אותם לקנות צריך כי, חינם על זה לכל האדם יזכה לא כי, אלוקים
 אותם ישיג לא כי, בינה״ קנה ... חכמה ״קנה במשלי שכתוב כמו ערה יצרו
 הרע יצרו תחבזבי הוא משלם הוא אשר והכסף, בעדם לשלם צריך אלא נםיבח

 לנו תןיהנ ברה רכושנו המה והכבוד והתאוה הקנאה, הרע יצדנו עניני כל וא״כ
, רכושו יגדל כן, אדם של יצרו שיגדל מה וכל, ייםחנהרו ונינקני כל בהם לקנות
 שהוא אף, עוה״ז עניני לקנות לו הנתן רכושו על מתלונן העשיר שאין וכמו
 קניני כל בו לקנות לנו תןיהנ רכושנו על להתלונן לנו אין כן, ברכושו נטרד
 ) משגיח ישיבת לומזא ' משה רוזנשטיין זצ"ל'לר אהבת מישרים(  בו נטרדים שאנחנו אף, עוה״ב

 
 כך שיחשוב שע״י ברך,ית לפניו ונאים חשובים שמעשיו יחזיק שהאדם ראוי״
 מרוחק הוא כי חושב הוא אם כמשא״,יותר טובים מעשים ויכשיר יסגל ראוי״

 יכול, ובהירות בזכות שאינם לפי ית׳ לפניו חשובים אינם ומעשיו יתברך מה׳
 תרשע ואל: שכתוב וכמו. היצר עצת וזוהי, תכלית באין ח״ו להתרחק באמת
 בעיניו חשובים שמעשי אומר שאני ע״י — דרכי״ ״חשבתי, הפירוש וזהו .הרבה

  .יותר״ פעם בכל לעלות עדותיך״ אל רגלי ש״אשיבה תקוה לי יש, ית׳
 )האדמו"ר מקוצק זי"ע(-אמת ואמונה(
 

 שהיה יהודי פגשתי, ל"זצ ברים חיים רבי הגאון סיפר – במונסי בשהותי
 לי סיפר. מרבו לי שיספר ובקשתי ל"זצ חיים מרן החפץ של תלמיד בשהותי

 על להקל וכדי בראדין כביר חום תמוז  שרר ז"בי ופעם בראדין למד שהוא
 ושאלם זקן נכרי איכר ופגשו שם סמוך ביער אויר לשאוף הבחורים יצאו הצום

 את מכירים אינכם אתם, הגוי להם אמר.חיים החפץ תלמידי שהם וענו הם מי
 ערב לפנות פעם עמדתי שנה  חמישים לפני: להם סיפר וכך. מכירו אני. רבכם
 את הבוכה להציל רצתי. מהיער עולים בכי קולות ושמעתי היער ליד בשדה

 הלכו.והתרגשות בדמעות ובוכה ספר על רכון יושב רבכם את ראיתי ולהפתעתי
 שמקובל וענו. זו עובדה להם ידועה אם המשפחה בני אצל לברר התלמידים

 יכשל שלא' לד ומתפלל בוכה היה ברורה המשנה את שכתב כי בשעה אצלם
 ) חיים מרבה(. האמורה היה בתקופה שזה וכנראה הלכה בדבר

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְרֹעה ֶאל ּבֹא י ּפַ י ֲאִני ּכִ ְדּתִ  שך הרב מרן שח: ֲעָבָדיו ֵלב ְוֶאת ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכּבַ
 היום, בדעתו יציב אינו, ושוטה כסיל היה שפרעה הנחה יש אצלנו:ל"זצ

 בתורה כשקוראים, וממילא.ההיפך ואומר בו חוזר ולמחר כך אומר
 ע״ז מביטים אנו, דבריו מכל פרעה בו חזר - הרווחה שהיתה שבשעה
 התורה. האמת זאת אין, אולם. כשוטה שהתנהג מסויים אדם על כסיפור
 לבו את שהכביד זה הוא הקב״ה - לברי את הכבדתי אני ״כי אומרת

 סיפור זה אין ־ לבו הכבדת על התורה סיפור כי, נמצא. הרווחה כשהיתה
 מתנהג שהשי״ת התנהגות על לימוד אלא, שוטה אדם של התנהגות על
 נוראים.לבבו את השי״ת שהכביד עד פרעה שהתנהג כמו שמתנהג מי עם

 את השי״ת שיכביד יתכן, מאד עד גדול חכם אף כי, למתבונן הדברים
, כן אם.המרובה חכמתו כל אף על, כל לעין כשוטה להתנהג ויכריחנו לבו
 מלהגיע להזהר, בלבבו מורא ליתן, ויחיד יחיד לכל זה סיפור נוגע הרי
 ) אורות טללי( , זו בהנהגה השי׳ית עמן שיתנהג מצב לידי

 
ר ּבֶ ָאְזֵני ָנא ּדַ ֲאלוּ  ָהָעם ּבְ ה ֵרֵעהוּ  ֵמֵאת ִאישׁ  ְוִיׁשְ ָ ֵלי ְרעוָּתהּ  ֵמֵאת ְוִאׁשּ  ֶכֶסף  ּכְ
 הזהירם ממך בבקשה, בקשה לשון אלא נא אין: פירש י"ורש: ָזָהב ּוְכֵלי
, בהם קיים אותם וענו ועבדום, אברהם צדיק אותו יאמר שלא, כך על

, ידועה השאלה.): ט ברכות( בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן ואחרי
 שבזוהר אלא? הבטחתו לקיים צריך השם אין צדיק אותו יאמר לא ואם

 שהיו הקדושים לניצוצים הכוונה גדול״ ש״ברכוש מפרשים קבלה ובספרי
 הוציאום, ממצרים ישראל ובצאת, מצרים בטומאת ומשוקעים כבולים
 יוצא הקב״ה היה וזהב כסף בלי יוצאים היו אם אפילו כן ואם. ותקנום

 שלא אלא. רוחני רכוש היינו גדול״ ברכוש יצאו כן ואחרי" הבטחתו ידי
 שיעבוד רק לא, ממש בהם קיים אותם ועינו ועבדום: צדיק אותו יאמר
, גדול ברכוש יצאו כן ואחרי, הגוף את המפרכת פיזית עבודה אלא רוחני
 כסף כלי שישאלו ממנו בקש לכן. רוחניי רכוש אלא ממש בהם קיים לא

 )מדובנא המגיד(.           כמשמעו פשוטו, גדול רכוש, ושמלות זהב וכלי

 
ָקם ְרעֹה ַויָּ  מה, בזה רש״י משמיענו מה לכאורה)  רש״י(ממטתו:ַלְיָלה ּפַ

 רש״י בא גדול דבר אמנם? ממטתו או מכסאו קם אם בדבר יש חשיבות
 שוא אך אולם, הם אפקורסים כי מתפארים שבימינו המשכילים. להודיענו

 תהלים ואמירת בתפילה ירבו מיד בראשם יחושו רק אם כי, לשונם יהגה
 ולא עול פורקי אלא אינם למעשה. ואובות מכשפים אל להבדיל יפנו או

 במו. אמיתי אפיקורס היה הוא רק, מצרים מלך פרעה כן לא. אפקורסים
 אחת, באו, עליהן הזהיר רבנו שמשה המכות כל כי., לדעת נוכח עיניו
 מצריםבארץ בכור כל ״ומת: משה שוב התרה ביום בו והנה. נעדרה לא

 וכל הרחים אחר אשר השפחה בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכור
 נחיתה לא כמוהו אשר מצרים ארץ בכל גדולה צעקה והיתה בהמה בכור

 בו לעלות הסס לא זאת ובכל היה בכור עצמו פרעה תוסיף״ לא וכמוהו
 שהדהד, הוודאות הצעקות למשמע ורק ו ת ט מ על שקט בלב בלילה
   ),   ישרים עיני מאיר(.ישרים שנת מקודם ישן עליה, ממטתו קם מצרים בכל

 
 את חז״ל קראו לחינם לא :ָלֶהם ָעׂשוּ  לֹא ֵצָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמהַּ  ָיְכלוּ  ְולֹא
 היו תמול־שלשום. זה היה גדול דור אכן כי דיעה׳ ״דור בשם המדבר דור

 כיון, הגלות של טומאה שערי במ״ט משוקעים, משועבדים עבדי־עבדים
 הגיעו אלא, בה׳ מאמינים שנעשו בלבד זו לא, קלה שעה משם שיצאו
 ״צדה שגם עד ובטחון אמונה של ביותר והגבוהה הנעלה המדרגה לכלל
 ירמיהו( הנביא שאומר זה. והנורא הגדול המדבר לדרך להם״ עשו לא
 בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך ״זכרתי): ב׳
 מאוששת לאמונה להגיע יכול מאהבה ה׳ עובד רק כי, זרועה״ לא

 )שפת אמת(.ומבוססת כזאת

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                        

          

 אב   דבס"
 611גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )הפנינים מבחר( כבריאות עושר אין                                                                      

 (חזון נחום).עם כל זה שונא לתת כבוד לזולתוו הרי הוא אוהב כבוד הבעל גאוה                                                       
 (אומר לגולגולת)קנאתם תא בםימל חיק אחרים בכבדו כי , המכבד זה מכובד איזהו                           

 ה(איגרת המוסר)מעשה עתב לך זויבו פן ,התעש בטרם חקור                                    
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   מייל בתגובות הערות והארות 
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 המוות את רק מעלי ויסר" פרעה אומר הארבה במכת רק מדוע להבין יש
 שכתב מה להתבונן ויש? פחות לא כואבות היו המכות שאר הרי" הזה יש

 משם שלומדים" מצרים גבול בכל וינח) "יד,י( הפסוק על" הטורים בעל"
 ל"הנ ולפי" השביעי ביום וינח" כתוב בשבת שגם כיוון בשבת נח שהארבה

 שהתנהג הארבה מכת את אך לסבול פרעה יכל המכות כל שאת לומר יש
  נסבלת בלתי הייתה כזו יהודית תכונה, השבת ביום ונח" חרדית" בצורה

 ).ל"זצ יודלביץ שבתאי' ר המגיד(
 
 
 
 

 בהרשלושה פעמים: ניתנה התורה כי "תרגום ואחד מקרא שנים" לקריאת טעם
 לפיכך" היטב באר" נאמר ושם ,מואב ובערבות. מועד באהל. סיני טעם

 ).החדש מטעמים ספר(תרגום שלישית פעם אומרים
 
 
 

 
 

דשו של הגר"א וההצלחה הגדולה של הרשעים בתקופה זו, כלשון קסוד 
שיצליחו מאוד, דהרי באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ורק בעוה"ב סוד 

, וממילא כשבאים לשלם לרשע שכר מיעוט מעשיו, הוא מקום התענוג האמיתי
הרי נותנים לו חתיכה מן העולם הבא שלו, וזהו "שכר גדול מאוד", כי פורעים 

 ארץ ישראלכאן חוב גדול, ומכיון שעושים דברים שאין ארץ ישראל סובלת, ד
מקיאה עוברי עבירה, משלמים להם שכר מעשיהם ובאופן זה נדחים מן הנחלה 

רץ הקודש ומתקיים בהם הפסוקים בתהילים "יחילו דרכיו בכל האמיתית בא
עת, מרום משפטיך כנגדו, כל צורריו יפיח בהם". שמתגברים על כל אויביהם 
ואי אפשר לעמוד כנגדם, וע"כ מצליחים במלחמותיהם, לנצח אויביהם פעם 
אחר פעם, דזהו תקופה שהשעה משחקת לו, לרשע, עיין ברכות ז' ע"ב, והם 

אמנם כשיגמר תשלום  ממש כמו בעלים, ודורסים על כל העומד כנגדם. שולטים
שכרם, ממילא יפקע בעלותם, ועם ישראל הדבקים בהשי"ת באמונה טהורה, 

וזה הפי' בדברי  ומתחזקים בתורה ותפילה, יהיו תיכף מוכנים ומזומנים לגאולה,.
שים ממש הגר"א ז"ל, שההצלחה של עם ישראל בתקופה הקשה ביותר, שנפג

עם הרע בתקפו, תהא דווקא ע"י העמדת בני השפחות ראשונה, דלרוב תקפו 
צה היא רק להעמידם בראש ישל הרע, אי אפשר להלחם בו ולהכניעו, והע

הציבור, שהכבוד והממשלה שמקבלים, זהו סיבת האבדון 
 ).ל"זצו וינטרויב' אלי ישראל רבי צ"עיני ישראל מהגה(.העולם הבאשלהם מן 

 
 
 

, נדר בלשון אמר לא לואפי נדרים בכלל  היא הרי דצדקה הדין:  שאלה:

 ? מנדר חמור שיהא, סתם צדקה יתכן איך
 אינו בלב שגמר אע״ג מפיו הוציא לא אם כל הדעותל םנדריב : תשובה:

 חשב אם הפוסקים לרוב בצדקה אבל, יעשה "מפיו היוצא ככל" כדכתיב ,כלום
 כדכתיב ,מזבח בהקדש כמו מחשבתו לקיים חייב לצדקה דבר איזו ליתן בלבו

 )ספר החידות( .בלב דתלוי הרי "עולות לב נדיב כל"
 

"פרעהאומרהארבהבמכתרקע
פחותלאכואבותהיוהמכותשאר
"ידי(הפסוקעל גבולבכלוינח)

כיהודיתתכונה, השבתביוםונח
).ל"זצביץ

ניהתורהכי"תרגוםואחדמקראנים
נאמושםמואבובערבותמועדל

).החדשמטעמיםספר(תרגוםית

ולה של הרשעים בתקופה זו, כלש

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ה יָרא ַאל ְוַאּתָ י ּתִ ַחת ְוַאל ַיֲעֹקב ַעְבּדִ ָרֵאל ּתֵ י ִיׂשְ ֲעךָ  ִהְנִני ּכִ  ְוֶאת ֵמָרחֹוק מֹוׁשִ
ה ְבָים ֵמֶאֶרץ ַזְרֲעךָ  ְוַאּתָ ב ׁשִ ַקט ַיֲעקֹוב ְוׁשָ ֲאַנן ְוׁשָ  הספור את: ַמֲחִריד ְוֵאין ְוׁשַ
 בעירשערך הודיה לסעודת נקלעתי כאשר, עצמו המעשה מבעל שמעתי הבא
 זה היה.:שבטרבלינקה ההריגה בגיא לו שהיה פרטי נס בעבור, שבצרפת פריז

, גרמניה של לשטחה פלשו הברית כשכוחות, השניה העולם מלחמת בשלהי
 מחנות אסירי מעט שחרור: שמשמעותה, המלחמה לקץ נותרו ספורים וימים
 המרצחים רב אל פנה, ידועה אינה שזהותו, דהו מאן.לפליטה שנותרו המוות
 עתק הון ממנו שיקבל, בהצעה, טרבלינקה ההשמדה מחנה על אחראי שהיה

 של ורםשחר לפני שנותרו האחרונים שבימים: והיא, לבקשתו יענה אם
 כמובן.רעב למזי כיאות ועשיר משובח במזון אותם שיכלכל, היהודים האסירים
 כבר והנה.הרב כספו את ממנו ונטל, זו מפתה להצעה סרב לא הנ״ל שהרוצח
 בעל.המחנה אל טריות לחמניות של משלוח הגיע, הצהרים לאחר, יום באותו

 אותם הוציא הלחמניות שניחוח, מספר המחנה באותו אסיר שהיה המעשה
 להתיצב האסירים כל נקראו כאשר ובפרט. נחלתם שהיתה העמוקה מאדישותם

 לא כך.תעתועים כחלום בעיניהם נראה שהיה, הלחמניה לקבלת ארוך בתור
 הלחמניות נשלפו גדול שק ומתוך. התחילה והחלוקה, למחשבה רב זמן נותר
 בסוף כמעט כשעמדתי, אני.החלוקה על מפקח נאצי כשקצין, זה אחר בזה

 אזכה שאכן האמנתי ולא. פסימי מאד הייתי: המעשה בעל מספר, התור
 אפילו בי נותר ולא, והלאה ממני היתה כבר ״והאמונה״. רוח מקוצר, ללחמניה

 המחשבה בי חלפה, בתורי קמעה שהתקרבתי רגע ובכל, תקוה של שביב
 והנה.הגואלות מהלחמניות סופית יתרוקן הוא השק אל שאגיע עד, שוודאי

 לשעות אותה שאשמור החלטתי.וריחנית טריה לחמניה אני גם קבלתי הנס קרה
 בשביל. מציק רעב מתוך ולא, מלאה קיבה עם לישון אלך סוף שסוף כדי, הערב

, בטחון מעט בי נטעה החדשה המציאות.קצת עוד לסבול כדאי הזה התענוג
 נוספת פעם בתור אעמוד אם יקרה מה: בליבי אמרתי, קצר שקלול ואחרי

 ואחטוף כגנב שאתפס או! השניים מן אחד והרי? לחמניה עוד ליטול ואתגנב
, אצליח ואם! מחיי מותי טוב כי. להפסיד מה לי אין ממילא, בראשי כדור

 בלחמניה וזכיתי מעשה עשיתי נוספת מחשבה ובלא. לחמניה עוד הרווחתי
 אולי. להאמין במי יש זאת ושבכל, במוחי משהו שזז חששתי הפעם.נוספת
 חולצת בתוך והסתרתים הלחמניות זוג את נטלתי. אותי אוהב הקב״ה זאת בכל

 הפינות אחת אל נפניתי, זהירה באופטימיות הפעם. בה לבוש שהייתי הפיג׳מה
 בחבטה חשתי המחנה רצפת על התישבתי בטרם. אחת לחמניה לאכול כדי
 בטרם אותן תביא מיד? הא, לחמניות שתי גנבת! אותך ראיתי. כתפי על קשה
 שזהו חשבתי בתחילה.זה לאכזרי מיד אותן שמסרתי כמובן.גווך את אפרק
 ופשוט, הגרמני בשבי שנפל רוסי חייל היה שהנ״ל לי התברר אך, נאצי חייל
 אינני כי: בליבי ואמרתי, עמוק ודכאון ביאוש שקעתי רגע מאותו.אותי שדד
, הקשיח הדרגש אל שבתי.למות פשוט! למות היה מאווי וכל. תקותי ואפסה יותר מאמין
 אור ומעט, הפציע השחר.יותר ומיואש יותר עצוב הפעם אך, הלילה שנת את לנום כדי
 הזו הפעם אך. משנתי והעירני שינה לזה לקרוא אפשר אם. ישנתי בו הבלוק אל חדר
 הטרףחיות של שאגות לא. כולו הבלוק את אפף תעשייתי שקט. מתמיד שונה היה
 עדיין כולם והנה, יותר מקרוב לראות קמתי.לבלוק שלי השותפים אושת ולא, אציותהנ
 אין. לשווא אך שכני את להעיר ניסיתי.המאוחרת השעה למרות, קימה סימני מגלים לא
 אצל בדקתי.מגיבות ואינן קרות שהן חשתי אך, בידיו מעט לנענע ניסיתי. קשב ואין קול
 לכל חיים שבקו הבלוק אנשי כל. נוראי מחזה לפני נגלה לפתע אך, השכנים שאר
 חיה נפש. מתים כולם שם גם והנה, השני הבלוק עבר אל אמוק כאחוז רצתי מיד.חי
 האמריקאים. שאלתי? קרה מה.נאצי קצין ולא אסיר לא. במחנה מתהלכת לא
 לאחר לי התברר? כולם מתו למה אבל. ברחו הנאצים וכל למחנה התקרבו כבר
 הגרמני השטן בידי מורעלות היו הלחמניות כל כי, אמריקאיה הצבא ע״י מכן

 יהודי להשאיר מסוגל היה לא הוא, ותקילין תבין שקיבל למרות.ימ״ש הימלר
 המילים ממני נפלטו ספונטני ובאורח. חי לבדי נותרתי אנוכי רק, בעצם אז.חי

 שלימה באמונה מאמין אני.המוות דממת את שפילחה אדירה בצעקה
 הנם על הודיה סעודת אני עורך שנה בכל, אז יומנ.בהקב״ה
)דשאנאות.(׳הלישעשההגדול )דשא נאות.(׳ה לי שעשה הגדול

ם, בוד והממשלה שמקבל
'אליישראלרביצ"עיני ישראל מהגה(. הבא

אפנדריםבכלל  היאהרידצדקה

?מנדרחמורשיהאסתם

המעונינים לתרום 
אפשר העלון צת פלה

לצלם את העלון או 
 להתקשר ל:

0583238724 
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שנה עשירית
גליון

שס"ב

ichudbchidud gmail com

"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ְוַׁשֲחטּו 
ַהָּפַסח. ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת 

ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקר". שמות י"ב, כ"א - כ"ב.



המשך בעמוד הבא



©

המשך מעמוד הקודם







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

בא

בס"ד

365 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:37, ת"א 17:39גלי

אחרונות  מכות  שלש   -  3 בגימטרייה  בא  פרשת 
סבל  פרעה  לחשוב  ננסה  פרעה.  על  מביא  שה‘ 
ממכות קשות בשל סירובו לשחרר את בני ישראל, 

מדוע סבל כל כך?! 
הדבר יובן על פי משל של המגיד מדובנא: 

דג,  עבורו  להכין  שלו  האהוב  מהטבח  ביקש  מלך 
מין  שעלה  בריח  מיד  חש  לאכול  המלך  משניגש 
המלך  למאכל.  ראוי  אינו  שהוא  המבשר  ריח  הדג, 
כעס על הטבח והחליט להענישו בשל כך.  המלך 

שאהב אותו נתן לו ברירה בין שלושה עונשים: 
או שיאכל את מה שבישל, או שיקבל מאה מלקות, 

או שישלם מאה זהובים. 
לעצמו,  חשב  לו,  היה  לא  ושכל  קמצן  היה  הטבח 
שכדאי לו לאכול את הדג - ולפטור עצמו מהעונש. 
לאחר שנתנו לו לאכול את צלחת הדג הסרוח, ואכל 
ובקש  התחרט  להקיא,  ורצה  ברע  חש  מחציתו, 
לנסות לקבל המאה מלקות. כי לשלם, כלל לא עלה 
על דעתו, שהרי קמצן היה. החלו להלקותו כדבעי. 
ראה  מלקות,  חמישים   - לארבעים  הגיעו  וכאשר 
שלא יוכל להחזיק עוד מעמד, אזי צעק ’הצילו‘ אני 

מוכן כבר לשלם את המאה זהובים...
כל  את  שילם  הוא  דבר  של  כן - שבסופו  אם  יצא   
את  לקה  גם  הדג,  את  אכל  גם  העונשים,  שלושת 
אולם,  זהובים...  מאה  שילם  ולבסוף  הארבעים 
את  משלם  היה  בתחילה,  שכל  מעט  לו  היה  אילו 
הזהובים מיד ולא היה צריך לעבור את כל הצרות. 
שילח  גם  מכות,  קיבל  גם  פרעה  הנמשל:  הוא  כן 
אילו  בים...  וחילו  הוא  טבעו  וגם  ישראל  בני  את 
היה במכה הראשונה מבין שה‘ הוא האלוקים לא 
לו  הועילו  לא  שלבסוף  ייסורים  לעבור  צריך  היה 

מלשלח את בני ישראל... 
הוא הדין גם לגבינו לצערי גם הרבה אנשים סובלים 
מאוד עד שהם מגיעים להכרה מה ה‘ רוצה מהם... 
כפי שמבאר השפתי צדיק זצ“ל וזה לשונו: ”דהיינו, 
על  תיכף  יתייסר  העונש,  את  שמקבל  שהאדם 
יצטרכו  לא  ממילא,  תשובה.  יעשה  ומיד  זה,  ידי 
ויעשה  שיבין  עד  עונשים,  וכמה  בכמה  להענישו 

תשובה וכו‘“. 
שנקבל,  מכה  בכל  וננסה  עצמינו  את  נחלץ  הבה 
זו  וממילא  ממני?!“  רוצה  ה‘  ”מה  לרגע:  לחשוב 

תהיה האחרונה...

נלמד מהפרשההכל תלוי בכוונה

זהב  וכלי  כסף  כלי  ממצרים  וישאלו  משה  כדבר  עשו  ישראל  ”ובני 
ושמלות“.

יש להתבונן מה בא הכתוב להדגיש שבני ישראל עשו כדבר משה, וכי מי 
לא יחפוץ לקבל במתנה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והיה מספיק לכתוב 
”וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות? מבאר האור החיים הקדוש 
שהפסוק בא ללמד שלא שאלו ממצרים כלי כסף וזהב לתאוות ממון, כפי 
שבדרך הטבע הלב חומד לעשות מצוות כאלה ולקחת כמה שיותר, אלא 
זה  ודבר  הקב“ה,  מצות  קיום  לשם  משה  כדבר  שעשו  חידוש  כאן  היה 
משנה את כל מעשה המצוה. יש כאן לימוד נפלא בקיום המצוות שבכל 
מעשה מצוה הקשור לענין חומרי וגופני כמו באכילת סעודת שבת ויו“ט. 
בכל דבר כזה המצוה נמדדת לפי הכוונה למעשה המצוה. אם עושים את 
המצוה כדבר משה, הרי מעלתה גדולה עד לשמים ואם המצוה היא לשם 
הנאה, יש חסרון בנשמה של המצווה כך מתנהלים העניינים ברוחניות, 
אדם יכול לעשות מעשים רבים לאין תכלית, אבל אין בהם כל ערך, כולם 
שווים אפס. ברם, ברגע שיתווסף פן רוחני למעשים אלו, הם יקבלו צורה 

אחרת לחלוטין צורה של ”חיים“. 
לאכול  צורה  עם  נברא  האדם  הרי  האכילה.  היא  ביותר  הטובה  הדוגמא 
אלא  האדם  רק  ולא  אחרת.  להתנהג  יכול  לא  אחד  ואף  הבורא  קבע  כך 
בוחר  האדם  איך  היא  והשאלה  זה.  צורך  עם  נבראו  החיים  בעלי  גם 
השולחן  אל  לגשת  אפשרות  לו  יש  חי!  בעל  כמו  או  אדם  כמו  לאכול, 
כמו בן אדם ויש גם אפשרות לעשות זאת כמו בעל חי, אם האדם יפתח 
ספר בשעת האכילה, וילמד ממנו אפילו הלכה אחת. כבר קידש את כל 
וכך  בחיים,  בחר  לא  אזי  לא,  אם  והיה  האכילה.  על  שכר  ויקבל  אכילתו 
בצורה  לעשות  הבחירה  בידו  ניתנת  עושה,  שאדם  ופעולה  פעולה  בכל 
רוחנית, או ההפך, החפץ חיים היה נוהג לומר שאמנם בעל בית המרקחת 
תרופה  מוכר  שהוא  פעם  בכל  אם  אבל  לפרנסתו,  תרופות  ומוכר  עומד 
לאנשים יכוון שהוא עושה זאת גם כדי לקיים מצות חסד, וכדי להחיות 
וכן  ביותר.  הנעלות  במצוות  עוסק  הוא  כולו  היום  שכל  הרי  אדם,  בני 
שעובד  מי  או  אוטובוס  נהג  כמו  בו  מתעסק  שאדם  ומקצוע  דבר  בכל 
בבנק וכד‘ הכל תלוי מה מסתובב בראשו בשעה שהוא עוסק בפרנסתו. 
ומשום כך מדרגת היהודי היא גבוהה ונשגבה כיון שגם המעשה הגשמי 
הקדוש  האר“י  על  שמסופר  וכמו  גדולה.  למצווה  להיהפך  יכול  ביותר 
ממלמל  שהוא  תלמידו  הבחין  אחת.  שעה  במשך  מטתו  על  ישן  שהיה 
בתוך השינה. כשהתעורר הרב ביקש תלמידו רשות לשאול מה למד הרב 
בשעת השינה, אמר לו האר“י הקדוש גם אם אומר לך 80 שנה מנסתרות 
התורה שלמדתי בשנתי לא אספיק לגלות לך מה שהשגתי בשעה אחת 
של שינה. כי גם השינה של צדיק שהוא דבר גשמי, כיון שנעשית לשם 

שמים, יש בה קדושה גדולה.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:22, ת"א 16:36



סיפור השבוע

מעשה ברבי משה סופר שישב לו בחדר קודשו בעיר פרשבורג 
נשמע  דפיקה  קול  והנה  בהלכה,  שיעור  בניו  שני  לפני  והרצה 
בדלת. אין זאת כי איש עני בא לתנות צרתו לפני ולבקש ממני 

עזרה בצר לו – חשב הרב.
ואולם מה נדהם הרב ומה נשתומם כאשר פתח את הדלת ומצא 
את ראש עדת בני ישראל בפרשבורג, פרנס הקהל ובעל בעמיו 

עומד לפניו כעני בפתח.
תדהמתו  אותות  אשר  הפרנס,  אמר  ורבי,  מורי  תתפלא  נא  אל 
של הרב לא נעלמו מעיניו, אם נא מצאתי חן בעיניך הרשני נא 
להישאר אתך לבדך בחדר זה כי לי דבר סתר אליך הרב ולישועתך 
לבניו  ורמז  סופר  החתם  ענה  עין“!  כהרף  ה‘  ”ישועת  זקוק.  אני 
את  לספר  החל  והלה  אחריהם.  נסגרה  והדלת  החדר  את  לעזוב 
כל הקורות אותו: ההצלחה בגדה בי ומסחרי ירד פלאים. יצאתי 
נקי מנכסי ואין דרך לפני אלא ליטול תרמיל ולחזר על הפתחים. 

גם עושרי וגם כבודי גזו וחלפו ממני ואנא אני בא?...
איך נואלת לדבר כך? ענהו הרב רכות ובלב מלא רחמים האהבה 
והכבוד אשר ירכוש לו האדם, לו לבדו הם ולא לכספו, ואתה אם 
גם הפסדת את כל כספך, הרי כבודך עוד חדש עמך, כי מעשיך 

הטובים וצדקת פזרנותיך יעמדו לך בעת צרה, לחזקך ולאמצך.
כי  מרה  אנחה  מתוך  הפרנס  קרא   – כספי  את  הפסדתי  רק  לוא 
אנוכי  ברם,  באהבה.  יסוריי  את  מקבל  והייתי  החרשתי  עתה 
אשר  ויתומים,  אלמנות  של  אחרים,  של  כספם  גם  הפסדתי 
שארית  את  בידי  והפקידו  יושרי  ובמידת  בעושרי  האמינו 
הפליטה שלהם, ועתה מוכרח אני לפשוט את הרגל ומקומי מוכן 

לי על ספסל הנאשמים...
לא ולא! קרא הרב, היו לא יהיה כדבר הזה, פרנס הקהל בפרשבורג 
לא יפשוט את הרגל!... רגעים אחדים ישב הרב תפוס בהרהורים, 
ופתאום כמו קרנו פניו. הוא קם ממקומו, ניגש אל השולחן אשר 
עמד על קיר המזרח, פתח את אחת המגירות, הוציא משם צרור 
מאה  צרורים  הזה  בצרור  לו:  ואמר  הקהל  לפרנס  מסרו  קטן, 
ה‘  ירחיב  אשר  עד  בהלוואה  לך  נותן  אני  הכסף  את  זהב.  דינרי 
ותקנה  השוק  יום  אל  ללייפציג  מהר  וסע  קום  ואתה  גבולך.  את 
שם את הסחורה הראשונה שתבוא לידך. ואלוקי אברהם, יצחק 

ויעקב יהיה עמך בכל אשר תלך ויצליחך בכל אשר תעשה.
ואולם פרנס הקהל, שידע את מצבו והכיר גם את מצבו הדחוק 
אל  פנה  התרגשות  ומתוך  ההלואה,  את  לקבל  סירב  הרב,  של 
הרב ואמר: רב תודות לך רבי ומורי, על הטוב והחסד אשר אתה 
עושה עמדי, אבל איך אוכל לקחת ממך את מאת הדינרים אשר 

לך, וממני אפסה כל תקווה כי אוכל להחזירם לך?
האם לא כך שניתי לך: ”ישועת ה‘ כהרף עין?“ או שמא יחד עם 
נא  אל  ראה,  חיים?  באלוקים  אמונתך  פסה  הצלחתך  אפיסת 
תוסף לסרב. היה בטוח, שלולא בטחתי בך כי תשיב לי את הכסף 
בקרוב, לא הייתי מלווה לך את מאת דינרי הזהב השמורים אתי 
לצרכי הנישואין של אחת מבנותי. ולמה זה צרה עיניך בי, אם אגב 
אורחא אקיים אני מצות ”גמילות חסדים“? קח את צרור הכסף 
מידי וקום סע לליפציג כאשר אמרתי לך, וזכור ואל תשכח: קנה 

את הסחורה הראשונה אשר תבוא לידך, כי ברכה בה.
וכאשר הרבה הרב להפציר בו לקח הפרנס את הכסף מידו ואמר: 
במה אודך מורי ורבי בעד החסד הזה ובמה אוכל לגמולך טוב?...
בשם ה‘, אל נא תודה לי! האם שכחת כי גם ריבית דברים אסרה 
התורה? אם ככה תעשה לי אהיה מוכרח לקבל את הכסף חזרה. 
את  לדבר  הפרנס  הוסיף  ולא  דרכך.  יצליח  והמקום  לשלום  לך 
ככל  דרכו,  יצליח  ה‘  כי  ואמונה,  בתקווה  הרב  מאת  נפרד  דבריו, 

אשר ברכו רבו, רבי משה סופר.
פרשבורג  של  הקהילה  פרנס  ליפציג.  בעיר  השוק  יום  הגיע 

גדולים צדיקים במעשיהם
השכים קום והקדים ללכת אל כיכר השוק כדי לחכות שם לסחורה 
הוא  עוד  הרב.  עליו  ציוה  אשר  ככל  לידו,  תבוא  אשר  הראשונה 
מסתובב והנה קול דברים מגיע לאוזניו והקול לא זר לו. הפרנס 
הסב את ראשו והנה לפניו אחד מידידיו אשר לא ראהו שנים. אין 
בשבילי  הגיעה  היום  הנה  הנכון  ברגע  הנה  שלחך  אלקים  כי  זה 
ספינה טעונה קפה במחיר של כמה אלפי דינרים ובאשראי. אבל 
הריני  בעינך,  טוב  הדבר  אם  במכירתה.  לעסוק  פנויה  שעתי  אין 
תנאי  ובאותם  לי  שעלתה  במחיר  העסקה  את  לך  למסור  מוכן 
גדולה,  כה  לעסקה  להיכנס  אם  הפרנס  פקפק  תחילה  אשראי. 
אבל מיד נזכר בדברי רבו לקנות סחורה ראשונה שתבוא על ידו 
שטרות  על  חתם  הסוחר,  ידידו  עם  ומתן  המשא  את  גמר  והוא 
משה  רבי  אותו  בירך  אשר  והברכה  למכירה.  לו  קמה  והסחורה 
כל  את  מכר  והפרנס  מועטים  ימים  עברו  לא  במלואה.  נתקיימה 

הסחורה בריווח עצום ורב.
”קופסת  וקנה  לחנות  נכנס  לפרשבורג  הסוחר  שחזר  קודם 
לרבו  דורון   – ומרגליות  טובות  אבנים  משובצת  מזהב  בשמים“ 
פני  את  לקבל  לבוא  מיהר  ביתו  אל  בא  וכאשר  סופר“.  ה“חתם 
מאה  של  סכום  מכיסו  הוציא  הצלחתו,  דבר  על  לו  סיפר  הרב, 
דינרי זהב, סכום הלוואתו ומסרם לידי הרב עם קופסת הבשמים 

שקנה לו במתנה.
הרב נטל את קופסת השמים בידו, הסתכל בה ומתוך התפעלות 
לא  כזאת  נפלאה  בשמים  קופסת  וקרא:  וחזר  קרא  שמחה  של 
ראיתי מימי! נפלאה היא קופסת בשמים זו, לא ראיתי כמוה מימי 
ליופי!... פני האורח צהלו בראותו, כי הרב שש ושמח על מתנתו.

רגשי  את  להביע  מוסיף  והוא  והנה  הנה  בחדרו  מהלך  והרב 
אותה  יושבים  שהיו  הרב,  של  בניו  ושני  והתרגשותו.  שמחתו 
ועל  הפרנס  על  ומשתאים  תמהים  מביטים  אביהם,  לפני  שעה 
הקהילה  של  זה  פרנס  הפרנס:  על  הם  תמהים  הרב.  אביהם 
שמפורסם כאחד מעשירי העדה, מה ראה ללוות מאה דינרי זהב 
לקח  כי  הצדיק,  אביהם  על  הם  ומשתאים  העני?  אביהם  מאת 
את קופסת הבשמים מאת הפרנס, והלוא זוהי רבית דאורייתא... 
עליהם  אשר  המעשה  את  יודעים  ואינם  הבנים,  שני  ויושבים 
יש  פניו  על  אביהם  את  ולהוכיח  לקום  האם  זה.  ברגע  לעשות 
זה  הרי  וישתקו  אוון  יביטו  ואם  אביהם,  כבוד  חילול  משום  בזה 
ואביהם  לעשות  מה  כדת  בדעתם  נמלכים  הם  עוד  השם.  חילול 
התלהבות  ובאותה  הפרנס,  אל  שוב  פנה  סופר“  ה“חתם  הצדיק 
לא  כזו  ומהודרת  נפלאה  בשמים  קופסת  שוב:  קרא  כבראשונה 
ראיתי מימי! ואמנם אם היית נותן לי קופסה כזו קודם שהלוותי 
לך את מאת הדינרים, כי אז הייתי מקבל מידך את דורונך בחפץ 
הבשמים  קופסת  את  לי  שהבאת  עתה,  ואילו  תודה,  ורוב  לב 
אותה  לקבל  רשאי  אינני  ההלואה  את  לך  שנתתי  אחרי  הזאת 
מידך, כי מתנתך זו תהיה נחשבת לריבית, וריבית אסרה התורה... 
לשמע דברי הרב האחרונים נפלו פני הפרנס, כי כמעט הביא את 
רבו לידי עבירה חמורה, והוא לא הרגיש בדבר. הוא לקח בחזרה 
את קופסת השמים ויצא בפחי נפש וחזר לביתו. הפעם לא יכלו 
הבנים להתאפק, והם פנו אל אביהם ואמרו: אבינו מורינו! דרכיך 
על  שמח  ראינוך  כאשר  מתחילה  צריכים.  אנו  וללמוד  לנו  זרות 
בדעתך  כי  וחששנו  טעינו  הפרנס,  לך  שהביא  הבשמים  קופסת 
כן  אם  חששנו.  ולחינם  שגינו  כי  נוכחנו  עתה   אכן  ריבית.  לקבל 
ונתת  קילוסים  עליה  הרבית  הקופסא,  על  כך  כל  שמחת  למה 
מקום לחשוד במה שאין בך? יפה שאלתם בני, החזיר הרב: חזון 
יעז  ומי  לאחרים,  הלוואה  לתת  כסף  לרב  יהיה  כי  הוא  נפרץ  לא 
הלואה  לתת  ויכולתי  ה‘  עזרנו  כאשר  עכשיו  רבית?  לרב  לתת 
להתנסות  זכיתי  מצוה“,  גוררת  ו“מצוה  מכספי,  מישראל  לאדם 

גם בנסיון של אי לקיחת ריבית ולא אשמח?



פינת ההלכה - הלכות ריבית

א.  יהודי שהלוה ברבית קצוצה לישראל מחלל שבת בפרהסיא, ובהגיע זמן הפרעון, גבה את הקרן עם הרבית, בחושבו שהדבר מותר לכל הדעות, 
וכעת נודע לו שיש פוסקים שמפקפקים בדבר, העיקר לדינא שאין צריך להחזיר את הרבית ללוה, כיון שכבר גבה את הקרן עם הרבית. ועוד 
שמרן השולחן ערוך סתם בכל ’‘מומר‘‘ שמותר להלוותו ברבית, ובכלל זה בודאי מומר המחלל שבת בפרהסיא, שדינו כעכו‘‘ם לכל דבר, וכמ‘‘ש 

מרן בש‘‘ע ואנו אין לנו אלא דברי מרן שקבלנו הוראותיו, ואם כן אף לכתחלה שפיר דמי.
היה צריך ללוות מחבירו, אסור לו לשגר אליו בתחילה איזו מתנה כדי שאחר כך יתן לו הלואה, דזו היא רבית מוקדמת. ב.  

לא יאמר אדם לחבירו הלויני היום, ואחר כך אני אלוה לך למחר, שחשוב כעין רבית. ג.  
ד.   כל רבית דרבנן מותר במעות של יתומים או של הקדש עניים, או תלמוד תורה, או צורך בית כנסת וג‘ סעודות שבת, או לצורך סעודת מצוה, או 

לצדקה, ולכל דבר מצוה. ומעות של צדקה מותר להלוותם ברבית דרבנן.
אסור ללוות ברבית קצוצה לצורך קופה של צדקה מישראל מחלל שבת בפרהסיא, ואף על ידי שליח יש לאסור.  ה.  

ו.   רבית קצוצה שהיא אסורה מן התורה, יוצאה בדיינים, שגם אם כבר שילם הלוה את הקרן עם הרבית, יוכל לתבוע את המלוה בבית דין ולהוציא 
ממנו את מעות הרבית. אבל אבק רבית, שאיסורה רק מדרבנן, אינה יוצאה בדיינים, אבל אם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר. וברבית מוקדמת 

או מאוחרת אפילו לצאת ידי שמים אינו צריך להחזיר.
ז.   סחורה שיש לה שער ידוע שהיא נמכרת בעשרה דינרים, מותר למוכרה ’‘בהקפה‘‘ בשנים עשר דינרים, ולא יאמר לו בפירוש אם תשלם לי מיד, 
הרי היא לך בעשרה דינרים, ואם לאו בשנים עשר. ומכל מקום אחר שמכר לו הסחורה בשנים עשר, ונקנית לקונה כדת, מותר לומר לו אם תשלם 

לי עכשיו, אני עושה לך הנחה, ותשלם לי עשרה בלבד. 
ח.   ראובן שיש לו שטר חוב על שמעון, וכתוב בו שזמן הפרעון יהיה בעוד ששה חדשים, וראובן זקוק למעות מיד, יכול למוכרו ללוי בפחות מהסך 
הנקוב בשטר, כדי לקבל המעות מיד, ואחר כך יכול לוי להוציא השטר חוב ויגבה המעות בשלמות משמעון. ואפילו אם היה השטר חוב על נכרי, 
ומפורש בשטר הקרן והרבית, וקיבל המוכר אחריות על הקרן והרבית, שפיר דמי, ויכול לגבות לוי הקרן והרבית כשיגיע זמן פרעון השטר חוב. 
ואם היה מלוה על פה, יכול ראובן להקנות המלוה על פה ללוי במעמד של הלוה שמעון, דהוי במעמד שלשתם, באופן שיקבל מיד את המעות 

מאת לוי, בפחות, וכשיגיע הזמן לפרעון החוב, יכול לוי לגבות משמעון כל הסכום במילואו.
ט.   אסור ללוות מחבירו סאה חטים על מנת שישלם לו אחר זמן סאה חטים אחרים, שחששו חכמים שמא יתייקרו החטים, ונמצא משלם לו יותר 
ממה שהלוהו, והוי רבית מדרבנן. ואם עושהו דמים, שמתנה עמו לשלם לו כפי מה שהחטים שוים עכשיו, כגון ששוים עשרה דינרים, ומתנה 
שיחזיר לו חטים לאחר זמן בשווי עשרה דינרים, מותר. ואם יש ללוה בביתו מעט חטים, יכול ללוות כמה סאים עליהם. ונאמן הלוה לומר שיש 
לחם  ככר  ללוות  לאשה  ומותר  שהלוהו.  הסאים  כמדת  הלוה  לו  שיחזיר  חטים  סאים  כמה  להלוותו  המלוה  שיוכל  כדי  בביתו  חטים  מעט  לו 
מחבירתה, שתחזירנו לה לאחר מכן, שכיון שהוא דבר מועט שאין דרך בני אדם בזמן הזה להקפיד בזה אם נתיקר או הוזל, לא החמירו חז‘‘ל 

לדקדק כל כך באיסור רבית דרבנן.
י.   המלוה מנה לחבירו על מנת שיתן דינר אחד לפלוני, אסור. ואפילו אם אמר המלוה ללוה על מנת שיתן דינר לצדקה, אסור. ואפילו בדיעבד שכבר 

אמר כן, ונתן הלוה הדינר, נחשב כרבית קצוצה, וצריך להחזירו ללוה.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882

עיון בלקחי מצרים - יציאת מצרים מכת בכורות וקריעת ים סוף
נצטוינו לקרוא בכל יום פעמיים קריאת שמע בה מוזכרת יציאת מצרים ועפ“י התלמוד הירושלמי גם מכת בכורות וקריעת ים סוף (ברכות 

פ“א, פ“ו) וכך אנו מזכירים בעזרת אבותינו = ברכת הגאולה ובערבית ראו בנים... 
הסבא מקלם מביא משל למה הדבר דומה:

יש סוג מזון שמספיקה לאדם, כמות קטנה ממנו כמו - תבלינים וסוגי ויטמינים. ולעומתם יש סוגי מזון הנצרכים יום יום לאדם - חלבונים 
ופחמימות... 

כן הוא הנמשל:
יש מצוות שהם פעם בשנה - ר“ה ויוה“כ - שופר 

ויש מצוות שזקוקים להם שבוע = פסח וסוכות 
ויש אחת לשבוע- שבת 

ויש שהם כארוחת בוקר וערב ונצרכות לאדם יום יום כגון הזכרת יציאת מצרים בקריאת שמע.
נתאר לעצמנו אדם שהולך לקבל ברכה מרב שיהיה לו ילדים והרב מבקש ממנו לקרוא בכל יום פרק תהילים במשך שנה ויהיה לו בן האם 

יעלה על הדעת שזה לא יקרה?! ואם משה רבנו יאמר לו?! ואם הקב“ה יאמר זאת?!.. בוודאי שזה יתקיים. 
אם כן שאלה: מדוע ר“ה ויוה“כ משפיעים עלינו מאד ובחג סוכות ופסח האדם מרגיש התעלות רוחנית ואת צאת השבת כל אחד מרגיש 

בהבדלה... אך כשהאדם מזכיר יציאת מצרים בקריאת שמע, האם מרגיש הוא שהתעלה?! 
ואם המשלנו את המצוות לאוכל הרי אחרי ארוחת בוקר וערב האדם מרגיש שבע ולאחר הזכרת יציאת מצרים - מאומה? 

ונשאל: הייתכן שסגולתו של הקב“ה לא פועלת?! 
תשובה: לא יתכן! אך למה נרמה את עצמנו הרי זה לא משפיע עלינו במאומה?! 

תרוץ יובן על פי משל: לאחד צרוד שבא לרופא ואיננו יכול לדבר. הרופא רושם תרופות לגרון ומבקש לחזור אליו לאחר שלושה ימים 
לביקורת ומסביר: לקחת כל שעה מחר תרגיש הקלה, מחרתיים שיפור ובעוד 3 ימים תבוא. 

ביום השלישי מגיע כשעדיין אינו יכול לדבר מאומה. הרופא מתפלא ושואל לקחת את כל הכדורים? והוא משיב בקושי בלעתי את כולם 
כל שעה... לבלוע?! מזדעזע הרופא, כדורים לגרון צריך למצוץ!!!... 

כן הוא הנמשל: 
ואז  האמונה  לקחי  את  ולהבין  בה  לעיין  עלינו  פעולתה..  את  פועלת  אינה  לכן  מצרים  יציאת  הזכרת  את  ”בולעים“  אנו  התשובה  זוהי 

נושפע...

פרפראות לתורה
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