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 :כך נאמר אבינו יעקב פטירת לאחר בפרשתנו
ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו"

גם וילכו: "נאמר אף בהמשך". אתו גמלנו אשר הרעה כל את לנו
 ".  לעבדים לך הננו ויאמרו לפניו ויפלו אחיו

האחים חשבו אבינו יעקב פטירת לאחר מדוע, ידועה והתמיהה
נגדם בליבו שאין להם אמר כבר הרי, רעה להם ישיב שיוסף
 ?כלום

* 
ידידו עם איטשע' ר שניהל שיחה אותה מאז חלפו חודשים חמישה
 .מראשו לחלוטין פרח שתוכנה עד, מאיר' ר - הוותיק
כמה לנפוש לצאת לאיטשע והציע הימים באחד הגיע מאיר כאשר
תוכניותיו את שיער לא כלל איטשע, צח אוויר ולנשום ביחד ימים

 .מאיר של המתוחכמות
ונידח מרוחק דתי במושב להתקיים אמור היה המסוכם הנופש
לנשום ורוצים חופש רוצים אם. מכוון היה זה. הארץ בצפון למדי
 .מרוחק למקום לצאת צריך, ונקי צח אוויר
נושא וגם, לאירוח צימר השיג הוא. הכל על אחראי היה מאיר
 .באחריותו היה האוכל

רכבו עם איטשע הגיע, אחד נעים יום של בבוקרו, המוסכם פי על
הרכב על מאיר עלה בטרם עוד. לדרך לצאת כדי מאיר את לאסוף

את להשאיר זכרת האם. "מאוד חשוב פרט לברר ביקש הוא
את ממני תבקש אל. "במבוכה חייך איטשע?" בבית הנייד הטלפון

 !"זה
סיכמנו! נוסע לא אני. "נחרץ היה - לרכב מחוץ עדיין - מאיר

ואין חופש אין אחרת. בבית הנייד הטלפון את משאירים ששנינו
 ".כלום

תלוי כאילו מרגיש הוא, נייד טלפון בלי. לו קשה זה. נאנח איטשע
ונפרד הביתה חזר הוא, ברירה לו היתה לא בסוף. וארץ שמים בין
 .הטלפון מן

היו שניהם. ליעד הגיעו הם שעות שלוש של נסיעה לאחר
כאן יש, ביררתי. "איטשע שאל -?" אוכל עם מה. "מורעבים
ואיטשע נכנסו הם". הכל ונרכוש ניכנס, כשרים מוצרים עם צרכניה
 .ארנקו את מוציא הוא החשבון את שסיימו לאחר. עגלה מילא
הצד מן עמד מאיר. נעלמו האשראי כרטיסי כל! ושבר שוד

 .במעל היתה ידו. בצחוק לפרוץ שלא והתאפק
שהיתה לשיחה קשור וזה, בעצמו איטשע זה שאשם מי בעצם
 .חודשים חמישה לפני ביניהם
לצבור הצליח והוא בעסקיו מיוחדת בהצלחה איטשע את' ד זיכה

בעשיית השנים כל עוסק מאיר היה, אליו במקביל. רב הון לעצמו
.ענק חסד ארגון הקים אף הזמן עם. במצוקה משפחות עם חסד

על להקל בידו לסייע מאיטשע מאיר ביקש הזדמנויות בכמה
תמיד יוצא היה מאיר. בישראל משפחות של הקשות מצוקותיהם

הפעמים באחת. לדעתו מאוד מצומקות היו התרומות. מאוכזב
.מאוד משמעותי משפט איטשע לו אמר ואז. בכנות כך על שוחחו

טעמה חשתי לא מעולם, הכל בו היה שתמיד בבית גדלתי אני"
להבין יכולתי הלוואי. זה את להבין לי קשה. כלכלית מצוקה של

 ".יותר אותם
כרטיסי העלמת. תוכניותיו את לטוות מאיר החל רגעים באותם

 .התוכנית מן חלק היתה האשראי

מהלדעת הביתה להתקשר חייב אני. "תזזית אחוז היה איטשע
.להתקשר טלפון לו הביאו בצרכניה!" האשראי כרטיסי עם קורה
.בבית נותרו שלו האשראי כרטיסי שאכן מעלה קצרה שיחה
 .לכך שדאגה היא הענינים בסוד שהיתה רעייתו

אפילו לו שאין טוען מאיר. במזומן לשלם צריך אז אשראי אין אם
- זאת לעומת - איטשע. אשראי ולא מזומן לא, אחד שקל

לו מזכיר מאיר. שקלים עשרות כמה ומוצא בכיס ממשמש
 .ימים לכמה להם להספיק אמור הזה שהסכום

 .למדפים המוצרים כל את החזירו ברירה בלית
נכנס הבאים לימים האוכל כל איך, חשבונות לחשב התחילו כעת
השוו, בצרכניה רב זמן הסתובבו הם. השקלים עשרות בתוך

ממרח ועוד חלב שקית, לחם כיכרות בשתי בחרו ולבסוף מחירים
.בכלל לדבר מה היה לא ונשנושים מעדנים ירקות על. במיוחד זול
עדיין פרוסות שלוש לאחר. לאכול והתיישבו מדוכאים חזרו הם

היה מאיר. רביעית פרוסה לקחת ביקש הוא. רעב איטשע נשאר
לימים גם לעצמנו להשאיר צריכים אנחנו. "לו להזכיר בשביל שם

 ".הבאים
לא אני. "מוזר מרגיש הוא כמה עד למאיר איטשע הסביר בלילה
כמה לאכול יכול לא שאני הזאת התחושה את לי היתה מתי זוכר
 ".רוצה שאני
 .נוספות חויות בשבילו נותרו עדיין

,חזרה בדרך היו כבר כאשר. באיזור לטייל יצאו הם למחרת
הדלק לתחנת נכנס הוא. דלק למלא שצריך איטשע נזכר פתאום
 .הארנק את ושלף הקרובה

 ?"דלק ממלא אני איך אשראי כרטיס לי אין! רגע"
 ?"עושים מה, מאיר. "בכי סף על היה איטשע
אוטובוס עם ונחזור כאן הרכב את תשאיר: "יצירתי היה מאיר

 ".שקלים כמה לנו נשארו הרי. בסמוך כאן שחולף
 .איטשע שאל -?" הרכב עם יהיה ומה"
 ".לכאן ותחזור האשראי כרטיסי את לך שישלחו תדאג כבר, נו"

חזרו אכן הם. להסכים נאלץ איטשע, הרב הנפשי הקושי למרות
כמה של מרחק ללכת נאלצו האוטובוס ומתחנת, אוטובוס עם

 .האירוח למקום עד קילומטרים
את איטשע סיכם -!" נוראה ההרגשה זו, כסף בלי להסתובב"

נוספות לחם פרוסות שלוש לאכול ישבו הם כאשר, האירועים
 .אתמול שקנו מהלחם

שחיים אנשים להבין שהתחלתי חושב אני, מאיר תקשיב"
 ".במצוקה

 .מאיר הגיב -" שלי המטרה את השגתי, כך אם"
* 

לא מעולם למצרים יוסף את מכרו האחים כאשר. לתרץ שמעתי
האבא של נוכחותו בלי לבד להיות התחושה את לעצמם תיארו
 .מאליו המובן כדבר יוסף של סליחתו את קיבלו הם. יעקב
התחושה את בחייהם לראשונה הרגישו, יעקב של פטירתו לאחר
יוסף שאכן להאמין יכלו לא כך ומשום, אבא בלי להיות הקשה
,שנה ושתיים עשרים במשך מאבא אותו שהרחיקו על להם מחל
 .הרע כגמולם להם ישיב עוד שיוסף כך כל חששו ולכן

)ל"זצ מוולוזין ב"הנצי אצל שהתרחש אמיתי סיפור על מבוסס המשל(
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 (מח, ב) המטה על וישב ישראל ויתחזק אליך בא יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויגד
 החולה את "המבקר) ט"ל דף( נדרים' במס אמרו ל"חז דהנה רמז, פי על לפרש יש
 גילו' (בן מזלו) של החולה באם המבקר הינו 'בן וזהו דוקא, מחליו" מששים אחד נוטל

 על וישב' בפ י"ברש הובא במדרש כדאיתא יעקב של גילו בן היה שיוסף וידוע, ש"ע
 שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף. לו הוא זקונים בן כי הפסוק

 ה"הנ שאמר: וזהו, ט"נ בגימטריא ה"המט ומלת ,'ס בגימטריא ה"הנ מלת והנה
 לא יעקב בני בכל כי מחוליך, מששים אחד יטול והוא אותך, לבקר אליך בא יוסף בנך
 אחד לו שנחסר ידי על מעצמו ישראל ויתחזק לכן, יוסף רק גילו, בן אחד היה

 חלקים ט"נ רק לו שנשארו ט"נ גימטריא ה"המט המטה על וישב. מחליו מששים
 (קול אליהו)       .מחליו

 (מט, טו)עבד  למס ויהי לסבל שכמו ויט נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנחה וירא
 שכמו לסבול"? ידועה השאלה, שאם ראה שהמנוחה כי טוב וכו' למה א"כ "ויט

 ל"זצ מפרשיסחא בונים ר"מביא לתרץ בשם הרה"ק הר קודש" שרפי בספר "שיח
 'שיהי ואיך עליו, הבא דבר כל לסבול עצמו את ירגיל מנוחה, לו' שיהי אדם רוצה : אם

 תמיד. וזה הכוונה וירא מנוחה כי טוב, דוקא לכן הט מנוחה לו' יהי אז. בעיניו ישוה  -
 את שכמו לסבול כל דבר ולהתאזר במדת הסבלנות שתמיד יהיה במנוחה.

להגר"ח קנייבסקי, מביא בשם החזון איש: עני שאינו מכיר  בספר "טעמא דקרא"
אין כ"כ רבותא אם יושב ולומד. עיקר החכמה היא אצל אחד  –בתאוות העולם הזה 

הכתוב ושבח את  שיודע ומכיר בפיתויי העוה"ז ואעפ"כ יושב ולומד. וזה שאמר
אעפ"כ ויט שכמו לסבול.  -יששכר שאע"פ שראה מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

 וזוהי אכן גדולה מיוחדת.
פירוש הדבר: שהאדם צריך למסור את כל מה שיש לו בספר "לב שלום" מובא: 

עבור כבודו יתברך, וכשמוסרים דבר למען כבוד ה' צריך ליתן מן המובחר, כדכתיב 
לה'" ולכן, ישכר שרואה "מנוחה כי טוב", רואה ומתבונן בטוב המנוחה, כמה  "כל חלב

כל אנשי תבל בכל הדורות כל שאיפת חייהם וכל מעשיהם ומרצם ורדיפתם אחרי 
הכסף, הוא הכל כדי שיבואו בסוף למנוחה קצת, והרי זה "חלב" ההנאה שבאדם, 

רך, לעמול בתורה יומם נתן מנוחה זו לכבוד ה' יתב –ומעתה "ויט שכמו לסבול" 
ולילה, כחמור גרם הרובץ רק בין המשפתיים, וכדאמרו (סוף ברכות) ת"ח אין להם 
מנוחה בעוה"ז, ולפיכך, מתוך עמל ומסירות כזו, "ומבני ישכר יודעי בינה לעיתים" 

 (דה"א יב).
פירוש זה, אמר הרב אשלג ז"ל לפני החזו"א, והחזו"א התפעל מאוד מזה, והיה 

 וכמה פעמים במשך היום את הפירוש הזה בשמו, לכל מי שנכנס אליו! אומר כמה
ושמעתי סיפור נפלא על האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת זצ"ל שהיה לו תפילין 
שהיו חשובים לו, כי ירושה היה לו מאבותיו, וגם שהיו אלו התפילין מכתבו של 

ש פשוט עומד הסופר הרה"ק רבי משה מפשווערסק זי"ע, ופעם אחת ראו איך שאי
ומניח את התפילין האלו, ושאלו אותו לפשר הדבר, מאין בא לו התפילין האלו, וענה, 
שהוא נכנס אל הרבי ואמר לו, מאחר שאין לו תפילין, האם יוכל להלוות לו תפילין, 
והאדמו"ר זצ"ל נתן לו את התפילין האלו, כדי להניחם, ונכנסו החסידים אל 

לא האדמו"ר בעצמו אינו מניח את התפילין כי אם האדמו"ר ושאלו לפשר הדבר ה
בערב יום הקדוש, ומפני מה ראה לתת לאותו יהודי דוקא את התפילין היקרות, ענה 

 ואמר בפשטות, הלא נאמר "כל חלב לה'". 
 שעל ויודע, בשבוע ימים כמה שעובד אדם: משל פי מבאר על בספר "זרע יצחק"

 אך, חופשה ימי גם כך ואחר, הבית מבעל הרבה שכר יקבל שעובד עבודה כל
, יכול שאני כמה אעבוד זה כל עם, בלבו ואומר, ומפרכת קשה היא העבודה עצמה

 היום לנצל לי כדאי לכך, העמל מכל טוב ואנוח חופשה יום הוא שלמחרת היום שהרי
 . מאוד קשה שזה הגם ולעבוד

 במצוות בתורה הרבה הזה בעולם להתייגע יש הבא לעולם לזכות בכדי: והנמשל
 לטרוח כדאי שלא האדם מפתה והיצר, אגרא צערא ולפום הרע היצר על ולהתגבר
 נאמר אשר הבא לעולם לזכות שבכדי לו לומר יש ולזה קצת לנוח מידי, ויש ולהתייגע

 לעמל אדם הכתוב וכדברי הזה בעולם להתייגע יש זולתך אלקים ראתה לא עין עליו
 מה וזהו כמוהו, שאין תענוג ומתענגים נחים ואז הבא לעולם שיזכה בכדי היינו יולד

 היא המנוחה שבעולם הבא רואה הוא תורה בן של סמל שהוא יששכר כאן, שאמר
 כי הארץ ואת הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה יפה כי טובה
 ם"הרמב שכתב וכמו החיים ארץ שנקרא הבא לעולם משל זה שארץ וידוע נעמה

 .ולעבוד לסבול הזה בעולם שכמו מטה ולכך נעמה, והיא תשובה' מהל ג"בפ
 ? "ויהי למס עובד"ומהו ההמשך של 

מבאר עפ"י הגמרא (שבת קד, א)"מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס "ציוני תורה" בספר 
 רבי היו עומדים", והנה מ' וס' זה אותיות "סם", ובגמרא איתא (יומא עב, ב) "אמר

 חיים, סם לו נעשית -זכה  משה" 'שם' אשר התורה "וזאת דכתיב מאי לוי בן יהושע
סם המוות", דהיינו שהתורה נקראת "סם", וזה הרמז שמ' וס' וכו'  לו נעשית זכה, לא

בנס היו עומדים שמי שדבוק בתורה מתקיים ע"י הנס ואינו צריך לעמול לפרנסתו, 
 דרך ארץ".  וכמאמר חז"ל "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול

לפי"ז אמר הכתוב "ויט שכמו לסבול" שקיבל על עצמו עול תורה, אם כן "ויהי 
 למ"ס עובד" שנעשה לו דרך נס העבודה שלו כיון שמעבירין ממנו עול דרך ארץ.

 פרעה באזני נא דברו בעיניכם חן מצאתי נא אם לאמר פרעה בית אל יוסף וידבר
 (נ, ד ה)ואשובה  אבי את ואקברה נא אעלה וכו' ועתה לאמר השביעני אבי :לאמר

למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול 
 לגשת בעצמו לדבר עימו?

מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל, שיוסף ידע 
ב כי שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזו

אין מי שימלא את מקומו, ואם יוסף יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה, יחרב 
ויתמוטט כל הנהגת המדינה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים. לכן התחכם 
יוסף, ושלח את אנשי בית פרעה שידברו עם פרעה בשליחותו, ולהם, יתבייש פרעה 

                      ועל כרחו יסכים לשלחו ממצרים... לומר שכל ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף, 
 (טעמא דקרא)

 (מח, טז)וידגו לרוב בקרב הארץ 
 פעם שמעתי הסבר לברכה של "וידגו" לרוב, לא ממש פשט, אבל זו אמת גדולה:

כששוחטים למשל פרה או תרנגולת, לא תמיד אפשר לאכול אותה, וזאת מחמת 
תקלה כלשהי שארעה בעת השחיטה, כגון הגרמה, חלדה, עיקור. במקרה כזה דינה 
של הבהמה שהיא נבילה, ונאלצים למוכרה לערבי ביפו. את כל הבהמה השלימה הזו 

מה אמנם היתה טהורה, שהיתה שוה תרפ"ט אלפים, מוכרים במחיר מוזל לנכרי. הבה
 נכון, אבל בשחיטה היה פנצ'ר ושוב אינה ראויה לאכילת יהודי.

והכל בסדר, חלק, גלאט. בשעה טובה ומוצלחת השוחט שחט את הבהמה 
אפשר לאכול אותה? עדיין לא. הבהמה צריכה לעבור בדיקה. בדיקה חיצונית ובדיקה 

אט, לא חלק. שוב מוכרים סירכא, זה לא גל –פנימית. מממשים, ואם מצאו משהו 
 לערבי ביפו. הבהמה היתה כשרה והשחיטה כשרה, אבל נפסלה בבדיקה.

 גם כשהשחיטה והבדיקה עברו בשלום עדיין א"א לאכול עד שיכשירו אותה.
ברוך ה' כבר הכשירו את הבשר והכל בסדר, עכשיו צריכים לבשל אותו, ואם 

ד זה, אוי ואבוי! התבשיל נטרף, וכאן בטעות נכנס כף חלבי בן יומו אין פי שישים כנג
 , אסור בהנאה! ישר לפח האשפה.א"א אפילו למוכרו לערבי ביפו

כל זה כששוחטים פרה או תרנגולת. אבל אם לוקחים דג מהמים, צריכים רק 
סנפיר וקשקשת. אם כן? אפשר מיד לבשל ולאכול  –לבדוק האם יש לו סימני טהרה 

במליחה, לא בבדיקה ואין בו איסור בשר בחלב.  אותו. אין בעיות לא בשחיטה, לא
 הוא טהור עד הסוף, בלי פנצ'רים! –אם הדג טהור 

יש ילד שהמלמדים כל כך נהנים ממנו, משתעשעים איתו. כזה פיינע'ר בוחר'ל, 
אבל כשהוא גדל קצת והולך לישיבה קטנה, לפתע מגלים שהתחבר שם עם בחור 

 את הטעם בלימוד.מקולקל, מתחיל להתגלש החוצה, מאבד 
ג' לפעמים קורה שברוך ה' בשיעור א' וב' עדין הבחור במצב של עליה, ובשיעור 

 מתחילה לה התדרדרות.
לפעמים הכל בסדר בישיבה קטנה, אבל בישיבה גדולה מתחילות הצרות... 

 פתאום מתחשק לו מחשבים, ופה ושם...
צאיו יהיו כמו הדגים, "וידגו לרוב", שצא –זו היתה הברכה שבירך יעקב את יוסף 

שסימני הטהרה שלהם הינם תמידיים, הם נשארים טהורים עד הסוף, וכך גם 
 הצאצאים לעולם לא יתדרדרו, וישארו בקדושתם לאורך ימים.

 (יחי ראובן)
 כל את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו

  טו) (נ "אותו גמלנו אשר הרעה
 שיוסף הוא שרצונם מזה דנשמע, מובן לא לכאורה" יוסף ישטמנו לו" הלשון

 רצונם וכי", כדבריך יהי לו" כגון' הלואי' מלשון מתפרשת" לו" דתיבת, בהם ינקום
 ישטמנו שמא" ישטמנו לו" שפירש י"ברש עיין?! [אתמהה בהם ינקום שיוסף היה
 ]. ש"ע' וכו הרבה לענינים מתחלק" לו"ד

 ולא בלבו יוסף ישטמנו הלואי יוסף ישטמנו לו מפרשים יש" הטורים בעל" כתב
? לו עשינו מה כי שגמלנוהו הרעה" כל" לנו ישיב לעשות חפץ ואם, מעשה לנו יעשה
 יעשה כן במצרים מלך שנעשה הדבר ונתגלגל שמכרנוהו מחמת מלך שנעשה גרמנו
 לו עשו שהם כפי בדיוק להם שיעשה בתנאי אבל, בהם שינקום הם מוכנים. ל"עכ לנו

 . טובה מהרעה שנצמח
 ואתם אני אלוקים התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר? "יוסף להם ענה מה
) כ יט" ( רב עם להחיות הזה כיום עשה למען לטבה חשבה אלהים רעה עלי חשבתם

 "?אני אלהים התחת כי" שאמר כוונתו מה
 שאין כיון", תיראו אל" לאחיו יוסף אמר, ם"והמלבי" העקידה בעל" ביארו אלא
 יותר לא אבל, רעה לכם לעשות לי שמותר נאמר אם דאפילו בכם להתנקם ביכלתי
 רוצה אני ואם לטובה שגרמה רעה לי עשיתם אתם והנה לי עשיתם שאתם ממה

 אדם ביכולת אין זה דבר אך לטובה לכם שתגרום רעה לעשות כן גם עלי להתנקם
 ".יוסף פרדס" בספר ביאר וכן" אני אלוקים התחת" אמר לכן אלוקים רק לעשות

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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, מדינה אחר מדינה וכובש הולך שהיה, צרפת קיסר בונפרטה בנפוליאון מעשה
 מבוצרת היתה אשר אחת עיר אל הגיע, רוסיה מלכות עם להלחם עומדו בעת והנה
 את והקיף סביב מצור עליה בנה כן על. העיר חומת את להבקיע בידו עלה ולא, מאד
 סביבות התחפרו צבאותיו וכל, אליו שיכנעו עד בא ואין יוצא אין, בחילותיו העיר
 . רבים ימים שם וישבו העיר

 לנטוש לנפוליאון בדרישה פנו מקציניו כמה, הכנעה כל ואין, הימים הקיפו כי ויהי
 הגדוד מפקד עם ובעצמו בכבודו שהוא נפוליאון הציע. ביתם אל ולשוב המערכה את

 .העיר את וירגלו חקלאים כפריים בלבוש לעיר יכנסו
 מרזח לבית הגיעו בדרכם. לרגלה והתחילו לעיר נכנסו והמפקד נפוליאון. עשו וכן
 יין והזמינו המרזח בקצה שולחן ליד ישבו לשם נכנסו. רוסיא צבא אנשי נמצאו ששם
 כי אומרים אותם שמעו. החיילים שיחת לשמוע כאפרכסת אוזנם ושמו, כולם כמו

 אין ופורש לחם שאלו עוללים כי עד כבד והרעב, נשוא ללא בעיר הכלכלי המצב
 את הרנינו אלו דברים. נפוליאון צבא בפני להכנע אם כי ברירה להם נשארה ולא, להם
 . אתו אשר והמפקד נפוליאון של ליבו

 חביריו אל ויאמר, נפוליאון שהוא והכירו, אחד רוסי חייל בהם הסתכל לפתע
 ויחרדו. העיר את עלינו שצר נפוליאון זהו, החנות בקצה היושב הכפרי אל הביטו
 למזלם, אולם, אויביהם ברשת יתפשו קט כרגע כי והמפקד נפוליאון של ליבותם
 . שומעיו באזני נתקבלו לא דבריו

 מהם להוריד חשב, ספק כל להסיר ברצותו נפוליאון את שליוה המפקד
 ויחקרו אליהם יגשו פן, המות מר סר לא שעדיין חשש כי החלטי באופן מחשבותם

. שכר כוס לו להגיש נפוליאון את וצוה נגיד בקול פקד לכן', וכו באתם מאין אותם
 עשה הכוס בהגישו את, מבוקשו את והביא המוזג אל ניגש, בזה כונתו הבין נפוליאון
 זעם בחמת קם המפקד, המפקד בגדי על ונשפך נפל השכר וכוס, רשלנית תנועה
. החוצה ויצא נפוליאון וינס? עשית מה, שוטה: עליו וצעק לארץ והפילו והכהו

 איך בעודו שומע, ארוחתם על לו ושילם למוזג המפקד ניגש נפוליאון כשנמלט
 מעיז היה מי, נפוליאון זה היה אילו, אליו באומרם לו לועגים הרוסי החייל של חביריו
 והגיעו, הקיסר בעקבות והלך המפקד עזב ואז. הרקים כאחד ולהכותו עליו יד להרים
 . חיים צבאם אל שניהם
 כי, מעשיו על לו שימחל נפשו על ויבקש רגליו אל המפקד נפל שם בהגיעם ויהי
 יכולתי אלמלי לו ויאמר הקיסר ויען. שונאיו ביד הקיסר יפול לבל היתה שעה הוראת

 ממות יצילוך אשר כאלו מכות לך לתת מדה כנגד מדה לך ולהשיב להענישך
 ידי על, אתה עשית כן כי, ברצון זאת עושה הייתי מלך של טובים חיים לידי ולהביאך
 ביכולתי אין אבל, מלכותי אל אותי והשבת, טובים לחיים ממות הגעתי מכותך
 ימים מספר וכעבור, רבות מתנות לו ונתנו בדרגה והעלוהו המלך ויצו. זאת לעשות
 . העיר הובקעה
 רע לעשות ה"הקב של ביכולתו רק הרי" אני אלוקים התחת" יוסף שאמר זה
                                                          . הטובה תצמח שממנו

 )"המילואים איל"('אוצרות התורה' בשם 

 מאוצרות המגידים  
  כא) (מט, "נפתלי אילה שלוחה"

: אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר, א"ר אבהו
ספר. חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אורניה (כבדו אזניו משמוע, רש"י), אמר להו: 
מאי האי (למה אינכם קוברים אותו)? ואמרו ליה: קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא 

קל דמצרים. אמר להו: ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון? ש
קולפא (מקל) מחייה ארישיה, נתרן עיניה ונפלו עכרעא דיעקב, פתחינהו יעקב לעיניה 
ואחיך. והיינו דכתיב: ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע. באותה שעה 
נתקיימה נבואתה של רבקה, דכתיב למה אשכל גם שניכם יום אחד, ואע"ג דמיתתן לא 

 אחד הואי" (סוטה י"ג)ביום אחד הואי, קבורתן מיהא בים 
 למה אתה צועק?

אספר לכם דבר מענין. היה בעולם צדיק שהיה מכונה השרף מטריסק. בלשון 
 שהוא היה יותר גדול ממלאך. -החסידים הוא נקרא "השרף" 

והיה מתפלל בצעקות, בקול  -אמרו שבשעה שעמד בתפילה, ראו שבוער אש מעליו 
 התלהבות!.איזו דביקות, איזו  -רעש גדול, 

שקטים בטבעם.  -יום אחד בא לביתו יהודי תושב גרמניה. תושבי אותו אזור בגרמניה 
והנה לקראת הימים האחרונים לשהותו אצל הרבי שאלה אותו הרבנית: איך אתה מרגיש 

 כאן?"
 "הכל בסדר. אבל דבר אחד אני לא מבין".

 "מה אתה לא מבין?"
ה? צועק ודופק. שיגיד את התפילה "מדוע הרבי עושה סקנדלים, באמצע התפיל

 בשקט".
 אמרה לו הרבנית: "מפני שהלב שלו בוער. לבו שורף באש. הוא מוכרח לצעוק".

 אמר היהודי: "גם לי בוער, וגם אצלי הלב רותח, ואינני צועק. אני מתפלל בשקט".
"לא, אם הלב בוער, מוכרחים לצעוק. אם אתה לא צועק, סימן שהלב שלך קר" 

 בנית.השיבה הר
 "לא, רבנית!, הלב בוער, ואני לא צועק".

לויכוח כזה אין סוף. היא אומרת שהלב לא בוער, והוא חושב ואומר שהלב כן בוער. 
 הרבנית שמעה לדבריו בנחת, ועזבה את המקום.

היה זה ערב שבת. היהודי לקח את כל כספו והפקידו בידי הרבנית. במוצש"ק תכף 
 בנית, את הכסף בבקשה".אחרי הבדלה ניגש לרבנית: "ר

 הרבנית שהייתה מאד פקחית: "איזה כסף?" שאלה.
 "הכסף שלי!"

 "אולי, אולי, יש לך טעות?"
 "רבעצן, רבנית, אל תעשי קונצים!"

 "אולי התבלבלת?"
"רבנית, רבנית, אל תמתחי את העצבים שלי! וכי את יודעת מה יש שם בנרתיק 

גם הלוואות. נסעתי ליריד לקנות סחורה. במה שהנחתי בידיך, מונח בו כל כספי. יש שם 
 אקנה?"

 "אולי נתת לאדם אחר?"
 "רבנית!!!" החל לצעוק "רבנית מה את עושה לי?!!".

אמרה לו הרבנית: תסלח לי, ר' יהודי, תדבר בנימוס, בשקט. מה אתה צועק? מה אתה 
 צועק?"

 "מה אני צועק? הלב שלי בוער".
את הכסף. אבל דע לך, אם הלב בוער, כן  אה, הלב שלך בוער, אתה צועק? קח

צועקים. רק תלוי איפה הלב בוער. אם הוא לוהט בתפילה בוער ביראת שמים, או בדברים 
 בטלים...". אי, אי.

ונטל את  -כשחושים בן דן ראה שלא נותנים לקבור את יעקב אבינו, לקח בידו מקל 
באותו הרגע יעקב אבינו חייך.  ראשו של עשו מעליו. הראש התגלגל לבין רגליו של יעקב.

שמעתם פעם מתים מחייכים? נו, "יעקב אבינו לא מת" פוסק רבי שבתי את פסוקו, 
 ומתחיל את הדרשה בכיכר השבת בירושלים.

כאשר אמרו לחושים בן דן שהעיכוב נובע מעשו, הוא שאל בקול "ועד דאתי נפתלי 
קולפא (מקל) מחייה ארישיה... מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון?!" מיד שקל 

 הוריד את ראשו מעליו.
 רבותי, ישנה כאן שאלה.

היו שם שמעון ולוי הקנאים הגדולים שהרגו את כל שכם בגלל שפגעו בדינה, ועמהם 
היו עוד כל שבטי קה, ואף אחד מהם לא הרג את עשו, למה ומדוע הנכד חושים בן דן, 

 , למה?!דווקא הוא היה הקנאי להרוג את עשו הרשע
 בכדי להבין, נסביר גמרא במסכת כתובות דף ס"ב.

שלוש  -הגמרא מספרת שרבי חנינא בן חכינאי נסע ללמוד תורה. כמה זמן למד? 
 עשרה שנה ברציפות למד תורה בישיבה.

הרחובות קיבלו  -כששב לעירו לאחר שלוש עשרה שנה, השתנו שבילי המקום 
ישים חדשים. עד שרבי חנינא פשוט לא הכיר את שמות אחרים, בנו בהם בניינים, סללו כב

 הדרך לחזור לביתו.
הרבי הגדול רבי חנינא בן חכינאי נעמד על פרשת דרכים והבין שכל העיר השתנה. מה 
עושים? ללכת ולשאול את העוברים ושבים איפה אני גר? זה משונה. מה עשה? עמד על יד 

כאשר יבואו  -מות בני משפחתו מעין באר המים והמתין אולי ישמע שמזכירים את ש
 לשאוב מים.

לפתח הוא אכן שמע אומרים שבתו של רב חנינא בן חכינאי מגיעה לדלות מים. 
כשהבין שזו בתו (הוא לא הכירה שהרי שלוש עשרה שנה לא ראה אותה) המתין לה, 

 צעד אחריה, עד שהגיעו לביתם. -וכאשר סיימה לדלות ונטלה את הפח עם המים 
ומרת הגמרא שהרבנית עסקה בניפוי קמח לאפיית חלות. היא הייתה ובבית?, א

 ומרוב ההתרגשות מתה. - "סוי ליבה"כפופה לעבר קערת הקמח בשעת הניפוי. ופתאום 
"ראה ליבה, כלומר נדמה לליבה פתאום שזה רש"י מבאר:  "סוי ליבה"?מה הפירוש 

 מה פירוש הלב ראה? בעלה".
עומדת ישר עם מבט העיניים, אזי עד שהעיניים היו נותנות את הטלגרמה  אם היתה

 -ללב (מליונית השניה) בינתיים, ההרגש היה מסתנן ומצטנן מעט, אבל אצלה פעל הלב 
הרגשת הלב פעלה אצלה יותר מהר מהרגשת העיניים, העיניים היו בקמח אבל הלב 

יתן. לא היה רגע של הצטננות, וכיון . בפתאומיות. לפני שהעיניים השלימו את ראיהרגיש
"אמר: רבונו של מתה במקום. הזדעזע רבי חנינא ו -שלא היה שבריר שניה של הצטננות 

כאשר ראה שמתה התפלל ועשה לה תחיית  עולם, עניה זו זה שכרה, בעי עלה רחמי וחיה"
 המתים.

א נותן רבותי. כשהאחים עמדו על עשיו, התחילו להתווכח אתו: "אה, למה אתה ל
 לקבור את אבא שלנו?"

 עשו השיב: "אני בכור".
 אמרו לו: "הרי מכרת את המקום. בנדיט שכמותך!, הרי כתבתם חוזה".

 "היכן החוזה?"
 "במצרים".

 "נו, תביאו".
 שלחו את נפתלי.

הם החלו לנסות לדון עם עשו, להכנס עמו למשא ומתן בדרכים אחרות (להראות 
רט) ואז ההרגש הצטנן (דק מן הדק) אבל חושים בן דן שלא לעשיו את החוזה אולי כך יתח

שמע את הטענות של עשיו כיון ש"יקירא אודניה" חרש באוזניו, הוא נשאר אם הרגע 
הראשון של הצער, הוא לא שמע כלום אלא רק ראה איך שעשיו לא נותן לקבור את 

(אנו ניה של צינון. ונטל את ראשו מעליו. אצלו לא היה אפילו שבריר ש -הסבא, דמו רתח 
 לא באים להבין באבותינו הקדושים, אלא רק התעוררות לעצמינו).

מסיים רבי שבתי את הדרשה  -רבותי, הלב שלנו צריך לבעור ביראת אלוקים, 
ואיך אמרה הרבנית מטריסק: "דע לך, אם הלב בוער, כן צועקים. רק תלוי איפה  -הלוהטת 

 ר ביראת שמים, או דברים בטלים...". אי, אי.                 הלב בוער. אם הוא לוהט בתפילה, בוע
 .(להגיד)

 
 האבות שבשמות הסגולות את ינחלו שבניו - יעקב ברכת
, לבניו יעקב ברכת של משמעותה את באר' יהודה קול' בספרו ל"זצ צדקה יהודה רבי

 .במיינץ החרדים קהלת של רבה, ל"זצ להמן מאיר הרב עם שארע מעשה פי על
 עם לפגישה, קהילתו מראשי שנים עם לנסוע ליהמן מאיר רבי עמד הימים מן ביום

 .הקהילה של חשוב לענין בנוגע גרמניה ממשלת ראש
, בבוקר עשרה אחת לשעה נועדה, מראש רב זמן תוכננה אשר, החשובה הפגישה

 ראשי עם סיכם, כשעה לוקחת ברכבת הבירה לעיר שהנסיעה ליהמן הרב שידע וכיון
 .בבקר וחמש ארבעים שמונה בשעה לצאת העומדת ברכבת יחדיו שיצאו הקהילה
 חפוזה בקר ארוחת לאכול פנה התפלה ולאחר, בוקר באותו קום השכים ליהמן הרב
 .למסע הוא יצא בטרם

 לו המתינה אשר העגלה את לצאת ועמד, העליון מעילו את לבש, לאכול כשסים
 הוא שמע החדר מן לצאת הספיק בטרם אך. הרכבת לתחנת לקחתו אמורה והיתה בחוץ
 ".הרב עם דחוף לדבר חייב אני: "לדלת מבעד נרגש קול

 רק ויחזור, עכשיו נוסע הוא, 'ביתו בני את הוא שומע' הרב עם כעת לדבר תוכל לא"
 ".למחר
 !"נפש פקוח של בשאלה כאן מדובר, "בתקיפות הזר אומר!' למחר לחכות שייך לא'

 הזר את והזמין הדלת את מיד פתח, נפש פקוח של בענין שמדבר ליהמן הרב כששמע
 .מבוגר איש נכנס החדר אל. להכנס

 ?"אותי מכיר הרב כבוד האם"
 .בחפזון הרב שואל?" הענין מה. זכיתי לא, אדוני לא"
 את לשמוע זכיתי רב זמן לפני, היטב מכירו אני אולם, אותי מכיר לא אולי הרב כבוד"

 ..."דרשתו



 

 ג 

 ?"אדם חיי להציל אני יכול כיצד, ומהר, בבקשה לי תסביר, אדוני"
 נחון. הדרשה לאחר מעיני זלגו דמעות, יפה כך כל אז דרש הרב כבוד אבל. מיד, מיד"
 כבוד רוצה האם. במלה מלה דבריו על חזרתי לביתי וכששבתי', ה ברוך, טוב בזכרון אני
 ?"דרשתו על עכשיו שאחזור הרב

 רק התעכבתי! מיד לנסוע חייב אני, "מקומו על שנעמד תוך ליהמן הרב אמר -" אדוני"
 "נפש בפיקוח שמדבר שהבנתי משום
 באתי ולכך, דרשתו הנפלאה בי עוררה כמה עד רק לכבודו לספר רציתי. אקצר, טוב"
 '.שנה כשלשים לפני טוב למזל נישאתי. אליו באתי למה כבודו ישמע כעת. לכאן עד כעת
 ?'נפש לפקוח קשור זה ומה! עד עדי בנין! טוב מזל'
, רבי, אוי, שנים שש לפני שמתה עד, המנוחה אשתי עם חייתי שנים וארבע עשרים'
 ...'היא היתה מיוחדת אשה איזו

. לדלת ונגש ממקומו בחפזה קם, הרכבת את להפסיד הוא עומד כי שראה ליהמן הרב
 בפקוח שמדבר לרב אמרתי הלא. 'הפתח את וחסם קומתו מלוא האיש נעמד, להוותו
 ?!'כך אותי לעזוב הוא חושב כיצד, נפש

 ד-א-מ אני? השלום עליה אשתך את להחיות אני יכול אני יכול וכי? נפש פקוח מה"
 !"ממהר
 "חי באדם כאן מדבר, התכונתי אליה לא, לא"
 ?"מדבר במה, בקיצור אמור נו"
 בני בקשת לאור לאמריקה נסעתי מותה לאחר, שנים כשש לפני מתה אשתי, ובכן"

 הדבור אאריך כך על אבל, המלחמה במהלך זה בני סבל כמה, זקנתי לעת לצדו שאדור
 הוא בני אך, לצדה לדור בקשתני היא ואף, בגרמניה כאן גרה אמנם בתי... אחר במועד
 ..."לאמריקה נסעתי, ובכן, גדול עשיר
 ?"ממני רוצה אתה בעצם מה" - ביאוש הרב קרא -", אדוני"
 אפילו זכינו, נוחה היתה הנסיעה, באניה לאמריקה נסעתי, הענין ללב אגיע מיד"
 באמריקה החיים, בדבורים אני מאריך מה, ממהר כבודו אבל, האניה על הלבנה את לקדש

 ..."ההיא הדרשה את שמעתי ואז, לגרמניה שבתי כן ועל, בעיני חן מצאו לא
 ?!"הדרשה שוב"
 כובדתי. כאן דרה שכזכור זו, לבתי בן נולד כשחזרתי. מסים מיד אני, סבלנות"

 ."ומת נשימתו התינוק אבד לפתע אך, לברית מוכן היה הכל, בסנדקאות
 ?"להועיל אני יכול במה אך - ליהמן הרב אמר -" מצער ספור זה"
 "אחר בן בתי ילדה שבוע לפני. הסוף עד לשמוע בבקשה"
 !"שלום! סנדק מחר להיות יכול לא אני? סנדק להיות אותי להזמין באת, אה"
 בבריתו להכנס הוא עומד' ה ירצה אם - מחר! סנדקאות לרב להציע באתי לא, לא"
 מה? התינוק ימות חלילה ואם, הסנדקאות את לקבל שוב אני יכול האם, אבינו אברהם של

 ?"הרב כבוד, אעשה
 !"ללכת כבר לי תן עכשיו! הסנדקאות את עצמך על תקבל אל"

 איך! אחת שאלה עוד. "בחזקה בו אחז האיש אך, המדרגות לעבר לרוץ החל הרב
 ?"לילד נקרא
 מדלק שהוא תוך - מלפיתתו להחלץ בינתיים שהצליח - הרב ענה?" לו תקראו איך"

, דוד, אהרן, משה, יעקב: לו תקרא? לי אכפת ומה, "העגלה לתוך וקופץ בחפזון במדרגות
 ".לנכון שתמצא שם כל או לייב, גבריאל, יהונתן

: לעברו קורא הזקן את לשמוע עוד הרב הספיק הרחוב בעקול העגלה נעלמה טרם
 ...?"היעוץ לי יעלה כמה? לכבודו לשלם אני חיב כמה"

 גלגליה שאון את לשמוע אלא לו נותר לא, הרכבת לתחנת הרב כשהגיע, כצפוי
 שלא בכרו אשר הקהילה ראשי שני את וגילה, ביאוש לאחוריו שב הוא. המתרחקים

 .בלעדיו לנסוע
 היתה אמורה שבה שעה - עשרה אחת בשעה רק לצאת אמורה היה הבאה הרכבת

 תקוה תוך, זה למועד בסמוך לתחנה לשוב הם נדברו זאת למרות. בעצומה להיות הפגישה
 .יותר מאחר במועד הממשלה ראש שיקבלם

 אסון? קרה מה. בתחנה הסובבים נרגשים אדם בני המוני גילו, הרכבת לתחנת מששבו
 פרטים כרגע ידועים לא, מהפסים ירדה וחמש ארבעים בשמונה שיצאה הרכבת! מחריד

 .הרוגים עשרות כמה ודאי ישנם אך, מדויקים
 !להצילם ההשגחה שליח בעצם היה הזקן

 הממשלה ראש. הבירה לעיר בשלום המשלחת הגיעה עשרה אחת השעה של ברכבת
 שאמורים שידע משום, לגורלם קודם שחשש מתוך. יותר מאחרת  בשעה לקבלם הסכים

 והענין, לב תשומת ביתר לדבריהם כעת האזין, מהפסים שירדה ברכבת לנסוע הם היו
 .טוב היותר הצד על מהרה סודר הגיעו שלשמו

 ביתו אל מגיע אחד ביום והנה. מהמעשה לשכוח כבר הספיק ליהמן הרב, עברו שנים
 בזה באתי, "האיש אומר -" הרב כבוד. "מצוה בר נער - בנו עם יחד, מכר יהודי הרב של

 ".החכמה עצתו בזכות שחי זה בני של המצוה בר לשמחת להזמינו
 לבוא הטרחה למרות - הסכים, משנזכר אך, להזכר דקות כמה ליהמן לרב לקח
 .היום באותו עמו שארע הנס על הטוב הכרת רגשות מתוך, לשמחה

 משה "יעקב היקר נכדי זהו הרב כבוד, הנה, "מאשר זורח, הזקן את הוא גלה באולם
 קרא!" רבותי. שלו המצוה בר לשמחת כעת אנו זוכים ה"ב, לייב" גביראל יהונתן דוד אהרן
 סרב עדינותו וברוב, נכדי חיי את שהציל האיש זהו, "לנוכחים פניו מפנה שהוא תוך הזקן
 ".כך על תשלום ליטול אף

 ?'כך כל רבים בשמות לילד קראתם למה, "הרב שאל -?" למה אבל"
 של דרשתו את אף היטב אני זוכר, טוב בזכרון ה"ב אני נחון! כך צוה בעצמו הרב הרי"
 ..."פה בעל לפניו עליה לחזור ויכולני, רבות שנים לפני הרב

 הזקן של ספוריו לכל ארוכה שעה במשך להקשיב סבלנות ליהמן לרב היתה כבר כעת
 ...חייו ימי בכל עמו הקורות על

? יעקב רצה מה "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק", :צדקה הרב אומר
 בשם להם היה חסר מה? וישראל יצחק אברהם מנשה: שמות בכמה יוסף לבני שיקראו

 ?אחד
 בשמות שישנן שהסגולות רצה הוא, שמות בכמה להם שיקראו חפש לא אבינו יעקב
 מברכם כך ועל, ומנשה באפרים יהיו, חסדים וגמילות עבודה תורה - הקדושים האבות

 (ומתוק האור)                                                    '.ויצחק אברהם אבותי ושם שמי בהם ויקרא'

 
 קושי הפרנסה

), דרשו רבותינו (בראשית רבה צז, ג): "המלאך הגאל אתי מכל רע" (בראשית מח, טז
קשה היא הפרנסה כפלים כלידה. בלידה כתיב: "בעצב תלדי בנים" (בראשית ג, טז), 
ובפרנסה כתיב: "בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" (בראשית ג, יז). וגדולה פרנסה מן הגאולה, 

שהגאולה על ידי מלאך, "המלאך הגאל אתי", ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא: "פותח 
 ון" (תהלים קמה, טז).את ידך ומשביע לכל חי רצ

רבי יהושע בן לוי אמר, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר: "לגזר ים 
 סוף לגזרים" (תהלים קלו, יג), ונאמר שם: "נתן לחם לכל בשר" (שם, כה).

ונשאלתי, מדוע באמת לא יכולה להיות הפרנסה על ידי שליח, באמצעות מלאך, 
רוך הוא בעצמו, ומה ההשואה בין הפרנסה לקריעת ים סוף וצריך שתהיה על ידי הקדוש ב

- 
ועוד, מה הקושי לקדוש ברוך הוא בקריעת הים, הלא "אלקי עולם ה', בורא קצות 
הארץ, לא ייעף ולא ייגע" (ישעיה מ, כח), ומלבד זאת, הרי מראש הותנה עם הים שיקרע 

 לפני בני ישראל (בראשית רבה ה, ה)!
 פור מעשה.נטעים את התשובה, בסי

העניות בפולין היתה נוראה. לחם לאכול לא היה. קם בחור נמרץ, ואמר להוריו: 
"במקום להיות עליכם לנטל, אנסה לעזור לכם. אפליג לארצות הברית. מספרים, שהכסף 

 מתגלגל שם ברחובות. ארוויח, ואשלח לכם".
דווה ליבם, והיססו. שמעו שמצב היהדות שם בשפל המדרגה. רבים לא עמדו בנסיון 

 שמירת השבת.
הבטיח נאמנה שישמור תורה ומצוות ויעמוד בכל הנסיונות. בחשש נתנו הסכמתם, 

 בתנאי שיכתוב להם לעתים תכופות.
 הבטיח, והפליג.

להבטחתו, סרב. וכאשר חשש הוריו, כן היה. בכל מקום דרשו עבודה בשבת. נאמן 
הרויח פרוטות מעבודות מזדמנות, שליחויות וסבלות. סבל חרפת רעב, בגדיו התרפטו 
ובלו, מפרוטותיו חסך לשלוח אגרות להוריו. לא רצה להדאיגם, סיפר שהכל כשורה. 
פרנסתו מצויה, אבל מרויח הוא כפועל מתחיל. עוד מעט יעלו את משכורתו, ויוכל לשלוח 

 להם כספים.
הורים בצלחתו, אך דאגו לרוחניותו. אם מצא עבודה, האמנם שובת המפעל שמחו ה

 בשבת? האם עדיין עטור הוא זקן ופאות? בקשו שישלח תמונה.
הבין לחששם, ושמח שיוכל להרגיעם. ירא ושלם הוא, שמר על דמותו היהודית. אך 

הצטלם כיצד יוכל לשמחם, והוא לבוש קרעים? הלך ושאל בגדי כבוד מאחד מחבריו, ו
 בהם. כמה הדור נראה בבגדיו השאולים! כמה שמחו הוריו לתמונתו.

סיפר להם אחד מבני העירה, שבן משפחתו מפליג לארצות הברית. מיד ארזו מכל 
 הבא ליד, שתורה לבנם. אח, כמה נזקק לכל מצרך, לכל בגד שנשלח!

 אמר השליח: "איך אמצאהו בכרך הגדול?"
 תר בטחון, גם את הצילום.מסרו לו את השם והכתובת, ולי

הגיע הלה לארצות הברית וזכר את שליחותו. איתר את הכתובת ונקש בדלת. פתח לו 
 נער מזה רעב, לבוש קרעים.

 "אתה בעל הדירה?" שאל.
 "אני הדייר כאן", ענה.

 "אה, סליחה", כנראה שהלה החליף כתובת, אין זה אותו אדם.
 משל הוא, כמובן. והנמשל, קריעת ים סוף.

אכן, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיקרע לפני בני ישראל. הגיעו בני ישראל 
אל הים, ודרשו מימוש התנאי. הביט בהם הים, ולא הכירם. אלו בני ישראל? לא יתכן! כה 
דומים הם למצרים, ושרו של מצרים אכן טען: "מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי עבודה 

ני רמז רלד), והם ביקש לבלעם, שנאמר: "והמים להם חומה" זרה, והללו" (ילקוט שמעו
(שמות יד, כט), אל תקרי חומה אלא חימה (מכילתא בשלח ו), אינם דומים לאותו 'צילום' 

 -של בני ישראל, צאצאי אברהם יצחק ויעקב, בני השבטים הקדושים 
 אלו אחרים הם, לא אותם ש'בתצלום'...

ב ולסכור פי המקטרג, לומר לו: "שוטה שבעולם והיה הקדוש ברוך הוא צריך להתער
וכי לדעתם עבדו עבודה זרה, והלא לא עבדוה אלא מתוך שעבוד ומתוך טירוף הדעת, 
ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון!" כיון ששמע שר של ים, אותה חמה שנתמלא על 

על ישראל החזירה על מצרים, שנאמר "וישבו המים" (שמות יד, כו), ששבו מישראל 
 מצרים (ילקוט שמעוני, רמז רלד).

 והוא הדין במזונותיו של אדם.
עומד הוא בראש השנה, עם כל קבלות חודש אלול, עם יראת הדין וחרדת השופר, 
בתפילה ותשובה וחרטה כנה, ונקצבים לו מזונות ברוחב יד, "כי חק לישראל הוא" (תהלים 

 פא, ה), לשון לחם חק ומזונות (ביצה טז ע"א).
ה הקדוש ברוך הוא למלאך לרדת ולמסור לו מזונותיו. איך ידע לזהותו, מוסרים מור

 לו תמונה: כך נראה כששוע למזונות.
 יורד המלאך, ופוגש באדם זר, אינו נראה אותו דבר, אינו דומה לתמונה.

 -נבוך המלאך, והבורא יתברך צריך לשכנעו שהוא הוא 
 סוף"...הוי: "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים 

לפיכך אין הפרנסה על ידי מלאך כגאולה. כלומר, גם כאן נשלח מלאך, אבל אינו 
                             מזהה אותנו, והקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהעיד שאלו באמת אנחנו...

 (והגדת)

 
 אשרינו בעולם הזה

הגעתי לארצות הברית, להתרים למוסדות התורה. להיכן אפנה, מי ומי בנותנים. יש 
יהודים טובים שנחלצים לעזור ולסייע. מכירים את כולם, את אורחם ושיגם, מסיעים 
אותך ואף מדריכים ומזהירים: פלוני חסיד נלהב, 'תקנה' אותו ב'ווארט' של רבו. פלוני 

ו מספרו. זה אוהב אמרה על פרשת השבוע וזה תלמיד של המשגיח, ראוי לצטט משה
חקירה מהדף היומי. ובאמת, עצותיו של ה'דרייבר' היו שוות זהב, פשוטו כמשמעו. 
שאלתי אודות גביר פלוני, אולי כדאי לפנות אליו. אמר לי לשון הרע לתועלת: אינו נותן 

"כל תורה  פרוטה להחזקת תורה. בקי הוא בפרקי אבות, ויצטט באזניך את המשנה על
שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון" (אבות פ"ב מ"ב), ו"יפה תורה עם דרך ארץ, 
שיגיעת שניהם משכחת עוון" (שם), ו"כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים 

 במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה" (אבות פ"ו מ"ד)...
 -אמרתי: בוא ננסה, אבל בתנאי אחד 

 בא אתי, אינך נשאר ברכב.שאתה 
תמה לתנאי. מה שי שלו לעשות שם, לראות בבזיוני, איך משיבים פני ריקם? אבל 
הסכים, ועלינו. קיבל פנינו בכבוד, שמע והתענין, אבל הבהיר: זה עקרון אצלו. מי שטרח, 
יאכל. מי שלא טרח, מה יאכל. אין הוא מפרנס אוכלי לחם חסד. הלל הזקן היה חוטב 

רבי יוחנן סנדלר ורבי יצחק נפח. רש"י סחר ביינות, הרמב"ם והרמב"ן היו רופאים. עצים, 
ה"חפץ חיים" עזר לאשתו בחנות ולרבי מנחם זעמבא היתה חנות לפרזול. הרש"ש היה 



 

ד 

בנקאי, ורבי אפרים זלמן מרגליות סוחר. גם ה"חיי אדם" עסק במסחר, וליעב"ץ היה בית 
 האוזן לשמוע, לא ידע, שהתכוננתי לכך.דפוס. הכין שעורי בית, לא תשבע 

אמרתי: אני שמח לשמוע שאתה איש עקרונות. למי שמגיע מגיע, למי שלא לא. אז 
 -אולי תשפוט ביני לבין ה'דרייבר' שיושב פה 

 הביט בסקרנות, וגם ה'דרייבר' הופתע. לא ידע שיש בינינו סכסוך.
ידיעה שכספם קודש אמרתי: אני אוסף כסף להחזקת תורה, ואנשים תורמים ב

למטרה הנעלה. ה'דרייבר' גם הוא מוקיר תורה ומסיע אותי בהתנדבות, אבל ביקש 
שאחזיר לו לפחות את הוצאות הדלק. מילא, אינו מרויח, תורם מזמנו. אבל להפסיד, אינו 
חייב. ואני אומר, מהיכן יש לי כסף, מהתמיכות של התורמים. והם תורמים לתורה, לא 

איש עקרונות אתה, נכון שאני צודק? לא, אל תענה מיד. שהוא לא יחשוב  לדלק למכונית!
 שפסקת לחובתו בלי מחשבה. תעיין בדבר, ותפסוק.

שניהם הביטו בי בפליאה. ה'דרייבר', שלא בקש הוצאות הדלק, והמארח, שפסק 
 פסקו: ודאי שהוא צודק! התרומות שנתנו לך נתנו בזכותו. צדיק הוא, שאינו תובע אחוזים

 ואינו מבקש שכר. הדלק, ודאי מגיע לו!
 זה הצדק? שאלתי.

זה הצדק, וזה היושר! ענה נחרצות. אם לא יהיה לו דלק, איך יוכל להמשיך ולהסיע 
 אותך?!

 גם אני חשבתי כך, הפתעתי אותו. אפשר לקבל מסכת ברכות?
ב מצחו התקדר, התחיל לחשוד. פתחתי בסוף פרק שני. הקראתי: "שמעו אלי אבירי ל

[לטובה. אשר אמצתם לבכם ודבקתם בי (רש"י)] הרחוקים מצדקה" (ישעיה מו, יב). שכל 
העולם כלו נזון בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם אינם נזונים. שבכל יום יוצאת בת קול 
מהר חורב ואומרת: כל העולם כלו נזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין 

 מערב שבת לערב שבת!
וספרו בגמרא (חלין פה ע"ב) שתולעת נפלה בפשתנו של רבי חייא ואכלה בו. שאל 
בעצת רבנו הקדוש. אמר לו: שדה של הפשתן במים ושחט לתוכם עוף. התולעת אינה 
סובלת דם העוף, ותברח. [והגמרא דנה בעצה זו, מצד מצות כיסוי הדם.] ושאלו: כיצד 

הלא שנינו שמשעה שעלו רבי חייא ובניו יתכן שעלתה תולעת בפשתנו של רבי חייא, ו
מבבל פסקו הרעמים והברקים, הסערות והרעידות האדמה, היין לא החמיץ והפשתן לא 

 לקה! וענו: זכותם הגנה על כל העולם, ולא עליהם בעצמם!
 -אמרתי: אמת, שאתה עמל ואתה מרויח 

 -אבל לומדי התורה הם ה'דרייבר', בזכותם אתה מרויח 
ממך אחוזים, גם לא שכר. תן להם את ה'דלק', כדי להמשיך ולסייע לך,  ואינם תובעים

 ולכל העולם!
נצחתני, הודה, ותרם בעין יפה. אבל, אמר, איני מבין: אם כל העולם נזון בזכותם, 

 מדוע נגזר עליהם להסתפק בקב חרובים?!
 -הו, זו שאלה טובה. התשובה עליה כתובה בפרשת השבוע, ונסביר אותה בספור 

בוינה בירת הממלכה האוסטרו הונגרית התגורר הגביר האדיר שמעון רוטשילד. אביו, 
שלמה מאיר, ממן הקמת מסילת הברזל מוינה, צפונה לוורשה ומערבה לגרמניה. תדירות 
 הנסיעה, פעמיים בשבוע, מי נסע מארץ לארץ באותם ימים. גם מחיר הנסיעה לא היה זול.

סק בפולין עומדת בפני פשיטת רגל, ואפשר יום אחד הגיע מברק, שרשת בתי ע
לקנות את הסחורה בחצי המחיר ואף בפחות, אך בתנאי אחד: התשלום במזומנים. 
רוטשילד החליט לנסוע ולנצל את ההזדמנות. אבל לסוד היה שותף, פקיד המברקה. בעד 
חופן שטרות, שיתף כנופית שוד בוינה. אף מסר את תוכן מברק התשובה: הוא מגיע 

 רשא ברכבת של יום רביעי.לו
עשרה אנשים קנו כרטיסים למחלקה הראשונה ברכבת, לקרון הפאר. שמונה יעוררו 
מהומה, ושניים ישדדו את העשיר וירדו בתחנה הראשונה שם תמתין להם כרכרת מילוט. 
ליתר בטחון, עלו שלושה למחלקה השניה, המחלקה העממית, בה לא היו המושבים 

ווחים ונוחים, ועוד שלושה למחלקה השלישית, בה נסעו העניים מרופדים בקטיפה, מר
והצטופפו עם צרורותיהם בספסלים נוקשים. כולם סקרו את הנוסעים, והתאכזבו. 

 רוטשילד לא היה ביניהם. שינה תכניתו, או התל בהם.
הרכבת הגיעה לתחנתה הראשונה, והם השקיפו בעד החלונות וסקרו את הרציף: 

בכרכרה, וכאן יעלה לרכבת. אך לא. נוסעים ירדו ונוסעים אלו, והוא לא אולי הגיע לכאן 
נמנה עליהם. הרכבת חצתה את צ'כיה והגיעה לקראקוב. חברי הכנופיה ירדו, מאוכזבים, 
ושבו על עקבותיהם. הרכבת המשיכה לורשה. העשירים ירדו מהמחלקה הראשונה, 

יים הסיעו בהמות: סוסים, פרות הסוחרים מהשניה, העניים מהשלישית. הקרונות האחור
וחזירים. כמה דלפונים קמו ונערו את הקש שדבק בהם. אבל הריח, איזו צחנה! אחד מהם 
ירד מקרון הבהמות ומזודתו בידו, כשהוא מעוה את פניו בסלידה. הסיר את הסדין הארוך 
שלבש, וחליפה מהודרת התגלתה תחתיו. עצר כרכרה ונקב בשמו של מלון פאר. שם 

רחץ וישלוף ממזוודתו בגדים נקיים. אך אבוי, לא הביא בחשבון שהכרכרה היתה של ית
 הכנופיה! בפינת הרחוב עלו עליה שנים, תפסו במזוודה ואילצוהו לרדת בלעדיה!

המרכבה המשיכה בלעדיו, והוא התעשת מיד. עצר מרכבה אחרת, ונסע למלון. עלה 
שנסע עמו בקרון הבהמות ויצא כשהם  לחדרו. שם בחדר כבר המתין לו מנהל חשבונותיו

רדפו אחרי רוטשילד.... וכעת כבר הגיע למלון עם מזוודת בגדים בידו האחת, ומזוודת 
 המזומנים בשניה...

ומה למדת מזה? שעולמנו מלא ב'שודדים', פיתויים ומדוחים. ואנו עוברים את העולם 
לים אורבים. בן תורה מבקש הזה, 'נוסע האדם אל בית עולמו', והפיתויים קורצים והנוכ

להשקיע עצמו בעולמה של תורה, לצבור ולאגור עוד ועוד נכסים רוחניים, אוצרות פז 
היקרים מאלפי זהב וכסף. אבל מה יעשה ולא ילכד בכף, ולא יאבד הכל בהתמכרות 

 -להנאות כלות ונפסדות 
 הוא נוסע במחלקה האחרונה והמרוחקת, המובדלת ומופרשת, בין האביונים
והקבצנים, בקרון הבהמות. וכך יגיע עם אוצרותיו בשלום, ויעשה את עסקת חייו, ויממש 

 את עשרו!
אלו דברי המשנה (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים 
במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, 

 -ם הבא אשריך בעולם הזה וטוב לך לעול
 טוב לך לעולם הבא, מובן. אבל אשריך בעולם הזה, הכיצד?!

 -אבל, כשנתבונן בדבר 
לג, כשישב על הקש בין הסוסים והפרות והשתקשק איך חש רוטשילד, העשיר המופ

 -עם שקשוקי הרכבת, בידעו שהוא מוליך את השודדים שולל ופניו לעסקת חייו 
חר באבני חן בפטרבורג, שנסע ליריד אבני וכמו שספר ה"חפץ חיים" זצ"ל, מעשה בסו

החן בדנציג וכספו עמו, לקנות אבנים טובות במחירי מציאה, ולהתעשר. וברוך השם, מצא 
אשר חפש. רכש בכל כספו אבנים טובות במחיר נפלא, והשאיר ברשותו שלוש מאות 
 רובלים בלבד, דמי נסיעה לביתו ושהיה באכסניות דרכים בתנאים מרווחים, כיאה

 למעמדו.
קור. סוחר מבוהל ומבועת סגר בחשש את הדלת אחריו: יעמד לצאת לדרך, וזכה לב

מתחרה פרש רשת לרגליו. רקם עלילה ועומדים לעצרו ולאסרו, להחרים כל רכושו 
ולהעמידו למשפט. עליו לברוח, ומיד. הוא מציע לסוחר שיקנה את כל יהלומיו בעשרת 

 אלפים רובלים במזומן, מחיר מציאה!
 "אין ברשותי", אמר בהשתתפות בצערו.

 הלה רעד כעלה נדף. "חמשת אלפים", אמר.
 "אין לי", ענהו.

פתח הלה את הקופסה שעמו, והחדר התמלא אור מזהרורי היהלומים. שווים היה 
כפל כפלים מהרבבה המבוקשת. "עשה עמי חסד" התחנן, "אני חייב להמלט, לברוח, 

 לנוס. אלף, והאוצר שלך".
 הצטדק: "כל הוני במזומנים, שלוש מאות רובלים בלבד, להוצאות דרך".

 דחק בו הסוחר הנרדף. -"תן, וקח" 
 נתן, והלה נמלט.

 -נטל הסוחר את צרורו, והלך רגלי 
 היש לך מושג מה המרחק מדנציג לפטרבורג?!

רה, הסתפח לחבורת קבצנים. יים המו. באין בריהלך?! רקד! אבל הרגלים כבדו והמע
 -שט עמהם יד, אכל שירים ולן בצדי דרכים פ

אבל ידע, שעשיר מופלג הוא, ועשרו יתגלה כשיגיע למחוז חפצו. ובכל עת שדאבה 
 -רוחו וקצרה נפשו, חמק לקרן זוית ופתח את הקופסה, ואורו עיניו 
 כמה "אשרי בעולם הזה", כאן, מלבד ה"טוב לך לעולם הבא"!

ן", הסוחר ותומך התורה, "לחוף ימים ישכן, וירכתו על ווזהו שנאמר בפרשה: "זבול
צדון", עסוק במסחרו ושמח בו, ואלו "יששכר", לומד התורה, "חמר גרם", סובל עולה 
כחמור חזק שמטעינים אותו משא כבד, "רבץ בין המשפתים", כחמור המהלך ביום 

וא מוליך לשם ירות שהיובלילה ואין לו לינה בארווה, אלא רובץ בדרך בין תחומי הע
סחורה. למה, וכי אינו שואף לנוח, ולחיות חיים טובים? ודאי! "וירא מנחה כי טוב, ואת 
הארץ כי נעמה". ומה? "ויט שכמו לסבל" עול תורה, "ויהי" לכל אחיו בני ישראל "למס 

 -טו) -עבד" לפסוק להם הוראות של תורה (בראשית מט, יד
 מה כתוב כאן? כל מה שאמרנו!

להעריך כל מנעמי העולם. ואדרבה, הלא כל העולם נזון בזכותו. אבל יודע  יודע הוא
 הוא שאין ערוך לכל מנעמי העולם מול הנאתו, אשרו ועשרו מן התורה!

 -ואספר 
ה"חפץ חיים" זצ"ל התגורר בבקתה דלה, רצפתה עפר, ורהיטיה דלים. יום אחד 

ם. מרצפים בפרקטים, התאוננה אשתו הרבנית: "ראה נא, אצל השכן עורכים שפוצי
 מסידים, מחליפים רהיטים!"

ענה לה: "הקדוש ברוך הוא חננך בבעל בן תורה, ובילדים מוצלים ההוגים בתורה, 
ובבית של תורה ואורה. ואותם, ליידער, לא חנן בידיעת התורה ובלימודה, ובבנים 

 המסיבים נחת יהודית. לפחות יחליפו ריהוט, יסיידו וירבדו"...
 להם, ולו משהו, מ"אשריך בעולם הזה"...שיהיה גם 

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 אל יוסף ויאמר. אלה מי ויאמר יוסף בני את ישראל וירא

  (מח, ח ט) 'וגו בזה אלוקים לי נתן אשר הם בני אביו

 שטר יוסף לו הראה, לברכה ראוין שאינם אלה מי י"פרש
 עליו ונחה הדבר על רחמים יוסף וביקש כתובה ושטר אירוסין

 מה בעי להבין וגם' בזה' אומרו לשון ב"וצל  .ש"ע הקודש רוח
 יוסף שביקש י"רש ש"ומ, לברכה ראויים להיותם סיבה זה

 . הספר מן חסר עיקר' וגו רחמים

, ע"זי מאוסטרובצא ק"הגה אצל בהיותי טליא הוינא וכד
 שאינם אלה מי אמר דיעקב, זה באופן לבאר לפניו אמרתי
 כשרים ישראלים במצרים היו שלא משום לברכה ראוים
 לומר יש אמנם. קידושין בלא נולדו שבניו ונמצא, לעדות

 חוששין אין אחד בעד המקדש ב)"ע ה"(ס בקידושין להמבואר
 י"וברש לאחריני דחב משום מודים בשניהם ואפילו לקידושיו

 דכיון לומר יש זה ולפי בה וקרוביו בו נאסרו שקרובותיה. שם
 דמי שנולד כקטן שנתגייר מי דאף קורבה שייך לא נח דבבני
 לאחריני חב היה לא זולתו ישראלים במצרים שם היו ולא

 .דין בעל הודאת מהני ושפיר

 עלה אתינן, דמי עדים כמאה דין בעל דהודאת הך והנה
 ראשונים ושאר י"רש ש"וכמ זה הוא כי יאמר דכי מקרא

 לי נתן אשר הם בני' לאביו יוסף שאמר וזה. שם בקידושין
 דין בעל הודאת מטעם היו שהקידושין לו רמז"' בזה" אלוקים
 ק"ודו לברכה ראוין ושפיר

 (יציב פתגם)

 

 (נ, טז) :לאמר מותו לפני צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו

 ויש השבטים כזבו שלא ליישב נראה, מותו לפני צוה אביך
 הם בני ויאמר אלה מי ויאמר כתיב דהנה, שיסמכו מה על להם
 י"ופירש ואברכם אלי נא קחם ויאמר בזה אלקים לי נתן אשר

 , כתובה ושטר אירוסין שטר לו שהראה

 כמותה ולדה' הגוי על הבא ישראל כי נראה בזה והענין
 איך כ"וא, האומר פ"ס בקידושין יסיר כי מפסוק ל"חז כדילפי
 דין להם' שהי, אמרי אי אמנם, יעקב כבני ומנשה אפרים יחשבו
 יוסף של בניו שפיר הוה גמורה גרות והיתה גיירה ויוסף ישראל

 וזהו' בגוי תופסין קידושין שאין וידוע, יקראו יעקב שם ועל
 ניתנו שהרי יקראו שמי על דייקא הם בני ויאמר אלה מי שאמר

 מפי ההלכה נפסקה פה מדברינו היוצא. קידושין בשטר בזה לי
 על נידון נ"ב והנה, נ"ב ולא ישראל דין להם שיש ויוסף יעקב

 ..]ט"ל קידושין[ ישראל ולא המחשבה

 כאשר לטובה ונהפכה יוסף על רעה חשבו הם כי ש"והא
 חשבה אלקים רעה עלי חשבתם ואתם בעצמו יוסף אמר

 אך, אותם לענוש ראוי אין ישראל דין להם כשיש כ"וא, לטובה
 ציוה אביך אליו שלחו כ"ע נ"כב אותם ידון פן מדבר מדאגה

 ', וגו מותו לפני

 עבדי שאנחנו' פי, אביך אלקי עבדי בדבריהם ורמזו וסיימו
 של בניו מדבירך באמת מותו לפני אביו ציוה וזה כישראל' ה

 ק."ודו ל"כנ יוסף

 )(חתם סופר



 

 

 

 

 ת השבתאגר
בהיותו , א תתקי"ט"דטבת שנת בי"ד 
אברהם אבן עזרא אגרת  נוקבל רבי ,בלאנדאן

 קודש'.שבת 'ששלחה אליו ה
 מדוע שלחה השבת אגרת? 

ידוע לכל אחד שהימים מתחילים מהערב, כן 
אנו עושים בשבתות וימים טובים, שמערב 

" ואחר ַוְיִהי ֶעֶרבמתחילים לשבות, וכמו שנאמר "
 ".ַוְיִהי בֶֹקרכך "

שרצו  אפיקורסיםהיו האבן עזרא בימי אך 
קר ומסתים ולומר שהיום מתחיל מהבלשנות ו

בשבת  הששבת מתחיל כלומר, שלאחריו קרובב
קר יום ראשון, וליל שבת ובב מתקר ומסתיובב

 הוא כחול ח"ו. 
 קבלת האגרת

האבן עזרא בא אל בליל שבת י"ד טבת, ראה 
ואמר לו: "קח  ,בחלומו ובידו אגרתאיש אחד 

ת האגרת ששלחה אליך השבת". קרא האבן זא
ב ועזרא באגרת שבה מבקשת השבת שיכת

מכתבים להסביר שעל פי התורה היום מתחיל 
מהלילה ומסתים בלילה, וישלח את המכתבים 
לכל המקומות בו גרים בני ישראל. ואכן כך עשה 

 האבן עזרא.
 לשון האגרת

 ֲאִני ַׁשָּבת ֲעֶטֶרת ָדת ְיָקִרים.
 ַּבֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים:ְרִביִעית  

 ם ּוֵבין ָּבָניו ֲאִני אֹות.ֵּׁש ּוֵבין ַה 
 ְּבִרית עֹוָלם ְלָכל ּדֹורֹות ְודֹוִרים: 

 ים.ִק ָּכל ַמֲעָׂשיו ִּכָּלה ֱאּוִבי 
 ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֵראִׁשית ָּכל ְסָפִרים: 

 ְלַמַען ֶאְהֶיה מֹוֵפת ַלהֹוִרים: ְוא ָיַרד ָאז ָמן.
 ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה.ֲאִני ֹעֶנג לַ 

 ּוַמְרּגֹוַע ְלַעם ׁשֹוְכֵני ְקָבִרים: 
המשך בעמוד הבא
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 ְוָׂשִׂשים ִּבי ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: ֲאִני ֶחְדַות ְזָכִרים ַּגם ְנֵקבֹות.
 ּוִבי א ִיְסְּפדּו ַעל מֹות ְיָׁשִרים: ְוא ִיְתַאְּבלּו ִּבי ֲאֵבִלים.

 ָעִרים:ְּׁש ְוַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ֵהם ַּב  ְוָאָמה.ַהְׁשֵקט ִיְמְצאּו ֶעֶבד 
 ַּבּסּוִסים ַוֲחמֹוִרים ּוְׁשָוִרים: ַּיִניחּון ָּכל ַּבֲהמֹוֵתיֶהם ְּבַיד ִאיׁש.

 ְוַגם ַיְבִּדיל ֲחׁשּוִבים ִּכְנִזיִרים: ְוָכל ַמְׂשִּכיל ְּבֵיינֹו הּוא ְיַקֵּדׁש.
 יֹומֹו ִנְפְּתחּו ֵמָאה ְׁשָעִרים:ְּב  ְּבָכל יֹום ִיְמְצאּו ַׁשֲעֵרי ְּתבּוָנה.

.ְוָנכֹון ְמֹצא ֵחֶפץ ְוַדֶּבר ָּדָבר: ְמֻכָּבד ֵמֲעׂשֹות ֶּדֶר 
 ְלַמַען ְׁשַמְרַּתִני ְמאֹד ִמיֵמי ְנעּוִרים: ּוְׁשַמְרִּתי ִמָּכל ָאָׁשם.

.ְׁשָגָגה ִנְמָצא ְּב ַהְּסָפִרים: ְּבִזְקנּוְת ֲאֶׁשר הּוְבאּו ֵאֶלי 
 ְוֵאי ֶּתֱחֶׁשה ְוא ִתֹּדר ְנָדִרים: ָׁשם ָּכתּוב ְלַחֵּלל יֹום ְׁשִביִעי.וְ 

  ְוִתְׁשָלֵחם ֶאל ָּכל ָהֲעָבִרים: ְלַחֵּבר ִאֶּגֶרת ֶּדֶר ָהֱאמּוָנה.
 האגרת של הראב"ע

אכן קיים הראב"ע את בקשת שליח השבת, וכתב 
מכתבים אל תפוצות ישראל, בהם הסביר את סדר 

ודי, והוא מחולק לשלשה חלקים: בראשית הלוח היה
 השנה, בראשית החודש, בראשית היום.

שיעקב אף ה. ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשנָ 
, ידע למצוא בכל דבר כבר היה בגלות 

, ועל ידי זה בגימטריא  -את הטוב 
 (שלום בניך)  היה יכול לעבוד את ה' בחיות. - 

 
בתרגום:  .יֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּת  

שפועלות מיד כחרב בצלותי ובבעותי. שיש תפילות 
שפעולתו מקרוב, ויש תפילות הפועלות לאחר זמן 

  )אמהרי"ד מבעלז(  כקשת שפעולתו למרחוק.
 

  .ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם בִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני ַיֲעקֹ 
אם תהיו מקובצים באחדות, אזי אפילו תהיו בדרגה 

שהיא דרגה  , תהיו נקראים  -פחותה 
  )אמרות טהורות( גבוהה.

 
כמו ימטריא בג  .הַעד ִּכי ָיבֹא ִׁשי ,

  )פני דוד( שפירש רש"י.
 
גם . 'ִליׁשּוָעְת ִקּוִיִתי ה...  ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

הסתר בתוך הסתר, אם מאמין  -כאשר יש דין בתוך דין 
שה' יתברך נמצא שם והכל לטובה, אז 

  )תשואות חן( .עת ה'יכול הוא לצפות לישו - 

מרמז על עשרה בני בנימין בגימטריא  .ףִיְטָר ב ְזֵא ן ִּבְנָיִמי
. 

 , הוא וגם רמז למרדכי הצדיק מבני בניו של 
  )שפתי כהן( שעתיד לטרוף את עשרת בני המן. 

 
 עליית מדרגה באה דוקא מנפילה

ֹטן ִיגְ  ּנוּ ָאִחיו ַהּקָ ל ִמּמֶ שמעתי פירוש על לשון  .ּדַ
(ופשוטו: הגמרא 'אוקירי לנשייכו כדי שתתעתרו' 

, שאל יזלזל אדם בנפילתו כבדו נשיכם כדי שתתעשרו)
מדרגתו שהוא שוכח את ה', כי הנפילה באה אליו 
כדי שיגבר עליה וייתעלה יותר ממדרגתו, וזהו 
 'אוקירי לנשייכו' כבדו את השכחה והנפילה שלכם,

'כדי שתתעתרו' דוקא על ידי הנפילה תתעלו 
במדריגה יותר גדולה, בבחינת 'ירידה לצורך עליה'. 
והנה מנשה הוא לשון שכחה ונפילה מדרגתו, 

אמר שואפרים הוא לשון ריבוי ומדרגה גדולה, וזה 
לשון ריבוי  -ואולם אחיו הקטן" דהיינו אפרים יעקב "

 -נשה והתעלות "ממנו" דוקא "יגדל", על ידי מ
 השכחה והנפילה יגדל ויתעלה.

 )לרבי משה חיים אפרים מסדילקאב ריםדגל מחנה אפ( 

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף 
ברש"י: ביקש לברכם ונסתלקה  .אל אביו בני הם

ממנו שכינה, לפי שראה שעתידים לצאת ירבעם 
אמר מי אלה, מאפרים ויהוא ובניו ממנשה. וי

שאינם ראויים לברכה. יש לומר שהדברים 
 בנימרומזים בפסוק "וירא ישראל את בני יוסף" 

משי, נן בהוא יבט וגם נן ברבעם יראשי תיבות 
אמר לו יוסף מה לך להסתכל על הרשעים שאינם 

הם" הסתכל על הצדיקים  בניראויים לברכה, "
ון שהוא בודאי ראוי נן בהושע ישבהם 
 יגדיל תורה בשם ילקוט הגרשוני)( לברכה.

בביאור תיבת  .וָהֱאִקים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָני
'לפניו' נחלקו במדרש רבי יוחנן וריש לקיש, רבי 
יוחנן אמר משל לרועה שעומד ומביט בצאנו, 
שהצאן הולך לפני הרועה. ריש לקיש אמר משל 
לנשיא מהלך והזקנים מהלכין לפניו. ואומרת 
המדרש הנפקא מינה בין שתי הפירושים, על 
דעתיה דברי יוחנן אנו צריכין לכבודו, על דעתיה 
דריש לקיש הוא צריך לכבודנו. יש לבאר את 
המחלוקת ביניהם דהצדיק אשר התהלך בצדקו 

המהמורות היצר ועצותיו מיום הוולדו, ולא נוסה 
אשר יקוש בהם בני אדם, צריך הוא שמירה יתירה 

 יצחק אייזיק ווייס דוד תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

שלא יפול בפח יקוש. אבל בעל מאת הבורא
התשובה אשר מכיר ויודע את כל פתויי היצר, 

כן ומזומן כגבור מלחמה להלחם עומד תמיד מו
ביצרו ואינו זקוק לשמירה מיוחדת. לכן רבי יוחנן 
אשר היה צדיק מנעוריו אמר 'אנו צריכין לכבודו' 
לשמרו לבל יפול, אבל ריש לקיש אשר היה רחוק 
ונתקרב לקדושה, ויודע הוא את מלחמת היצר, 
לא רק שאינו צריך לשמירה, אלא אדרבה הוא 

דנו, שעל ידו מתקדש שם צריך כביכול לכבו
 )עבודת ישראל(  שמים.

כתוב במדרש  .רּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹו ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש
"באפם הרגו איש" זה חמור, "וברצונם עקרו 
שור" עקרתם שורם של גרים. פירוש שהגויים לא 
ירצו להתגייר כיון שראו שהרגו את אנשי שכם 

שר נפגשו עשו לאחר שנימולו. יש לפרש דכא
ויעקב אמר עשו "אציגה נא עמך מן העם אשר 
אתי", וביאר האמרי נועם כי עשו ראה כי ליעקב 
יש גם עולם הזה, אמר כן אני גם רוצה חלק 
לעולם הבא, ולכן בקש מיעקב שיקבל גרים מבני 
עשו שהם יהיו בני עולם הבא. נמצא שבזכות 
 הגרים שיעקב מקבל מבני עשו יש לו זכות לקבל
חלק בארץ בעולם הזה. אבל כשהרגו שמעון ולוי 
את אנשי שכם גרמו שלא יתגיירו גרים, לכן 
ענשם מדה כנגד מדה שלא יהיה להם זכות וחלק 
בארץ ישראל, לכן שמעון רובם עניים שמסובבים 
ממקום למקום ואין להם מנוחה בארץ, וגם לוי 

 פנינים יקרים)( לא קבל חלק בארץ.

 
בתחילה יהיה לו יראת חטא ואחר כך יגיע 

 לירא מגדלות ה'
ִיְרָאה .ּגּור ַאְריֵה ְיהּוָדה ְרגֹות ּבְ ֵני ּדַ ִיְרָאה , א) ֵיׁש ׁשְ

ה ַמֲעׂשֶ ְרַאת ַהּבֹוֵרא, ּבְ הּוא ָסר ֵמָרע ִמּיִ ִיְרָאה . ב) ׁשֶ
ְדֵבקּות ַגְדלּות הַ , ּבִ ְבּתֹו ּבְ ַמֲחׁשַ ְתּבֹוֵנן ְוָדֵבק ּבְ ּמִ ּבֹוֵרא ׁשֶ

רּוְך  ּוִמְתעֹוֵרר ָעָליו ִיְרָאה ֵמֲחַמת רֹוְממֹות ַהּבֹוֵרא ּבָ
ם .הּוא ְרּגֵ רּוָיא : 'ְוִהּנֵה אּוְנְקלּוס ּתִ ְלטֹון ְיֵהי ְבׁשֵ ׁשִ

א א ַמְלּכָ ה (' ּוְבסֹוָפא ִיְתַרּבָ תֹו ּוַבּסֹוף ִיְתַרּבֶ ְתִחּלָ יט ְיֵהא ּבִ ּלִ ׁשַ

ְלכּות ָגר מֹוָאב"ׁשֹון ִמלְּ  ְוֶזהּו . )ַהּמַ ה ", ַוּיָ ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ
ָהָאָדם ְלטֹון ׁשֶ ְבִחיַנת ׁשִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ּבִ ָיֵרא ּוְמַקּיֵם  ּתִ

ה ', ִיְרָאה'אֹוִתּיֹות  ּוַבּסֹוף , ִצּוּוָיו ְתַרּבֶ ְרָאה ּתִ ַהּיִ ׁשֶ
ֵרא ֵמרֹוְממּות ְוַגְדלּות, ִלְבִחיַנת ַמְלכּות ָאָדם ַהּיָ לֶ  ּכְ  .ךְ ַהּמֶ

 נתמנה, מווארקא יצחק רבי ק"הרה פטירת לאחר
 והיו. מקומו לממלא מענדל מנחם רבי ק"הרה בנו

, אביו בחיי אליו מקורבים שהיו החסידים מן כמה
 לבוא יכולים היו לא כבר לרבי כשנתמנה ועכשיו
 מענדל מנחם רבי והרגיש, כמקדם אתו לשוחח

 ַוִּיְראּו בתורה כתוב: להם אמר. ומתתרע להם שיש
  ִּיְשְטֵמנּו לּו ַויֹאְמרּו םֲאִביֶה  ֵמת ִּכי יֹוֵסף ֲאֵחי
 שולחנו על לסעוד רגילים שהיו" י"רש ופירש, יֹוֵסף
 ומדוע". קירבן לא יעקב ומשמת, מקרבן והיה

 היה הוא חי יעקב היה כאשר כי? קירבן לא באמת
 אך, לקרבם יוסף יכול היה לכן, ישראל של מנהיגם

 צריך כן על, המנהיג יוסף נעשה יעקב משנפטר
 אליו להכניסם יכול ואינו, כמנהיג לנהוג הוא

 מחמת שזה חשבו האחים אך. עת בכל ולקרבם
 . כן אינו באמת אבל, שנאה

 מ
דר בצפורי שבע עשרה רבי יהודה הנשיא בחייו היה 

ב  ַוְיִחי ַיֲעקֹ כלשון הפסוק שנה, והיה קורא על עצמו
והיה אומר: , ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

, כי בשבע 'וחיה יהודה בצפורי שבע עשרה שנין'
עשרה שנה אלו היה לו מנוחה מיסוריו, כמו שיעק 

 . אבינו נח מצרותיו בשבע עשרה שנה במצרים
רבי חשש (לפני שעבר לציפורי) שלש עשרה שנה 

 יולדתוכל אותן שלש עשרה שנה לא מתה  ,ניויבש
ברה בארץ וולא הפילה אשה ע ,בארץ ישראל

ישראל, בסוף שלש עשרה שנה כעס רבנו על רבי 
י ר לאמישה ל מכ שהיה רבינו אומריא הגדול, יח

 ינקזא לירתי בנב ושעה שמץ מחואדם אעשה, 
. אבל אם יעלה הלל הזקן שמסרו לו את הנשיאות

מבבל לכאן, אצטרך למסור א תלוג ישא רנב הור
לו את הנשיאות, כי הוא משבט יהודה ואני מבנימין, 
הוא בן אחר בן ממלכות בית דוד, ואני לא בן אחר 

 .בן
שרב הונא ה בא רייי חברתלמידו ו ר למאיום אחד 

ה ארן שיוכי ובל ריו שנפ מוכרכתץ, נחוד במעו
שרבינו הקדוש סבר שרבי הבין יו נפ מוכרכתנש

ועכשיו יצטרך להעביר לו , בבלהונא עלה מ
', אהו נורוא' ר לומאתקן מיד את דבריו והנשיאות, 

שעלה לגור כאן, אלא הביאו כלומר לא היתה כוונתי 
רבי: צא וראה  ור למא ארונו לקברו בארץ ישראל.

 י מחכה לך בחוץ, יצא ולא ראה אף אחד, הביןמ



 

ה תחוה פיפזין נאולפני רבי, ף זוא נהוש מזה
 , לכן לא נראה אליו שלים יום.םים יולששמ

לטוב אצל רבנו נכנס אליהו זכור שלשים יום לאחר 
נו ומיד נתרפא, יא ונתן ידו על שיבדמותו של רבי חי

מה עם אמר לו רבי  ,יא אצלוינכנס רבי ח רלמח
משעה שנתת ידך עליה לו , אמר השיניים שלך

א אי יאתמול נתרפאה, באותה שעה אמר רבי חי
ברות שבארץ ולכם חיות שבארץ ישראל, אי לכם ע

כי יסוריו של רבינו הקדוש הצילו אותן מכל ישראל, 
לא הייתי אני רבי חייא אמר לו צרה. בכל זאת 

נך. ידע רבנו שאליהו זכור לטוב ינתתי ידי על שש
, כיון היה, מאותה שעה התחיל לנהג ברבי חיא כבוד

דמותו.ו נתגלה בדמותו.שאליהו נתגלה ב

 )ג(ַאַחר ֵגרּוׁש ְסָפַרד 
ִעם ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ָּבאּו ַרִּבים ִמן ַהְּמגָֹרִׁשים  ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמים::

 . ִלְצַפת
 ְזַּכְרנּו ֶאת ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשל ַהּמּוְסַּתַעְרִביםִה : ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

 .ְּבָראׁשּות ַרִּבי יֹוֵסף ַאְלְסַּכְנְדַרִני

 ַהְּיִׁשיבֹות ִּבְצַפת
ם ַרִּבי ַהִּגיַע ם ִע 

ת, ִלְצָפ ד ִמְּמגָֹרֵׁשי ְסָפַר 
ת נֹוֶסֶפ ה ְיִׁשיָב ה ִנְפְּתָח 

י יֹוְצֵא  ִהְתַאְּספּו ָּבּה
ה ִׁשיָב ַהּיְ ת ְּבָראׁשּוד. ְסָפַר 
ד, ְסָפַר י ִמּיֹוְצֵא ד ֶאָח ד ָעַמ 
ה ב"ר מֶֹׁש י ַרִּב א הּוא ֲה

א הּום ּגַ , 1יַהֵּלוִ ן ַהַּדּיָ ק ִיְצָח 
ל ַע ם ַהֲחתּוִמין ֵּביה ָהיָ 

ת ְׁשנַ ת ְקִביַע ן ִעְניַ 
 .ם)ַהּקֹוֵד ר ַּבַּמֲאָמ א ֶׁשהּוָב (ה ַהְּׁשִמיָט 

 ם)ְוַהְּסָפַרִּדים ִביַהּמּוְסַּתַעְר ל ֶׁש ( ֵאּלּות ְיִׁשיבֹוי ְׁשֵּת 
ִיְצָחק ַהּכֵֹהן  יַרִּב ם ַהְּמֻפְרָס  2דַהָּנִגיי ְיֵד ל ִנְתְמכּו ַע 

 .ִמִּמְצַרִים 3ׁשֹוַלאל

                                                      
1  ר ֶׁשַּיֲעִׁשיי ִמ ל ַע ח ְוִנְׂשַמ ה, זֶ ם ָחכָ ל ַע ם ַרִּבים ְּפָרִטי ָמָצאנּוא
 ת.ִּביִדיעֹום ַהּקֹוְרִאית ֶא 
א' ָגלּוָת  ֵריׁשד 'ְלַתְפִקיה ַמְקִּבילָ ה ִמְׂשָר ה ָהְיָת ד' ָּנִגי'ַה ת ִמְׂשַר  2

ת ַיֲהדּול ֶׁש  ַקְרָנּהה ָעְלָת ל ִמָּבֶב ה ַהּתֹוָר י ַחְכֵמ ת ְּגלֹום ִע ל. ְּבָבבֶ 
ג ַהַּמְנִהים, ְּבִמְצַריִ ב ֶׁשָּיַׁש ד ַהָּנִגיה ָהיָ ת ְמֻסָּימֹות ּוִבְתקּופֹום, ִמְצַריִ 
ה ָהְיָת ם ַהְּנִגיִדיל ֶׁש ם ְׁשִליָטָת ם ְּתחּול. ְּבִיְׂשָרֵא ה יָ ֶׁשָה ל ַהָּגדֹו

א), סּוְריָ א (=צֹוָב ם ַוֲאַר ל ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ם ִמְצַריִ י ְיהּוֵד ל ַע ה ְּפרּוָׂש 
 ם'].מּוְסַּתַעְרִבי' ֻּכּנּו ֶׁשֵאּלּו[

 יָהעֹוְּתַמאנִ ן ַהִּׁשְלטֹו
ת ְּבָראׁשּו 4םַהּתּוְרִּכי ָּכְבׁשּו רע"ות ְׁשנַ ף ְּבסֹו

י ִמיֵד ץ ָהָאֶר ת ֶא ץ' ָהַאִּמי ַסאִליםן 'ַהּסּוְלַטא
ל ֵאֶצ ה ְּגדֹולָ ה ְלִׂשְמָח ם ָּגַר ר ַהָּדָב , 5םלּוִּכיַהַּמְמ 

ן ִׁשְלטֹות ֶׁשַּתַח ד ְּבעֹוי ּכִ ץ, ָהָאֶר י יֹוְׁשֵב ם ַהְיהּוִדי
ן ַהִּׁשְלטֹוי ֲהֵר ת, ַנַח ב רֹום ַהְיהּוִדי ָרּוּוא ם ַהַּמְמלּוִּכי
ת ֶא ם ָּפִניר ִּבְמאֹוה ְוִקְּבלָ ת ַּבֲהִגינּוה ָנֲהגָ י ָהעֹוְּתַמאנִ 

 ְוָנְתנּום, ְלָמקֹום ִמָּמקֹו ֶׁשּגְֹרׁשּוד ְסָפַר י ּגֹולֵ ם ֲאֵחיֶה 
 ה.יָ ּכִ ְר ּוי ּתְּבָעֵר ב ְלִהְתַיֵּׁש ם ָלֶה 

ה ְׁשמּוָע ה, ָקָׁש ה ָהְיָת ר ַהַּמֲעָב ת ְּתקּוַפ ם ָאְמנָ 
ם ַהַּמְמלּוִּכיל ֵחיי ִלְפנֵ  ֻּנְגפּון ַהּסּוְלַטאי ַחָּילֵ י ּכִ ה ָנפֹוָצ 

 ָיֵגּנּוא  ַהַּמְמלּוִּכיםי ּכִ  ֶׁשָּיְדעּות ְצַפ י ְרִבּיֵ ְוַע ם, ְּבִמְצַריִ 
ם, ְרכּוָׁשת ֶא  ּוָבְזזּום ֲעֵליֶה  ִהְתַנְּפלּום, ַהְיהּוִדיל ַע 

ם, ְלֶעְזָרָת  ֶׁשָּבאּוא ְוסּוְריָ ם ִמְצַריִ י ְיהּוֵד ם ֲאֵחיֶה א ְולּולֵ 
 ל.ַּבָּגִליי ַהְּיהּוִד ב ַהִּיּׁשּוב ָחֵר ה ָהיָ 

ה, ְנכֹוָנא ְּכה ַהְּׁשמּוָע ה ִהְתָּבְרָר ר ָּדָב ל ֶׁש  ְּבסֹופֹו
ה סּוְּפָח א ִהים ְוגַ ם ִמְצַריִ ת ֶא ם ּגַ  ָּכַבׁשן ְוַהּסּוְלַטא

 י.ָהעֹוְּתַמאנִ ן ַלִּׁשְלטֹו
ַהְּׁשמּוָעה ָיְצָאה ִּכי ֵיׁש ֶׂשֶבר ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה, 

 טֹוב ָהָיה םָׁש  ַהִּיּׁשּוב ֲאֶׁשר ְצַפת ַהּקֶֹדׁש ָּבִעיר ּוְביֹוֵתר
 ָּכ ָּכל ָסֲחטּו א ַהְמקֹוִמִּיים ַהַּׁשִּליִטים ִּכי, יֹוֵתר

ֵמַהְּיהּוִדים, ֶזה  ִמִּסים
ַרִּבים ִמּגֹוֵלי ְסָפַרד  ֵהִביא
ּופֹוְרטּוַגאל ַלֲעלֹות ֶאל 
ֶאֶרץ ֶחְמָּדה. ְוַהִּיּׁשּוב 
ִּבְצַפת ָּגְדָלה ְוָהְלָכה 

 ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה.
ֶפת ֵהִביָאה ּתֹוֶעֶלת נֹוֶס 

ְלטֹונֹות ִלְצַפת, ִּׁש ִׁשּנּוי ַה 
ֶׁשִּביֵמי ַהַּמְמלּוִּכים ָהָיה 

ְלטֹון ְּבִמְצַרִים, ִּׁש ְמקֹום ַה 
ְלטֹון ִּׁש ְלטֹון ָהעֹוְּתַמאִני ָעְבָרה ֶמְרַּכז ַה ִּׁש ּוְכֶׁשָעְבָרה לַ 
ָּירֹות ָהיּו ְמצּויֹות ֶּדֶר ַהָּגִליל ְלסּוְרָיא ַּׁש ְלתּוְרִּכָיה ְוַה 

ּוְרִּכָיה, ְוֶזה ֵהִביא ֶׁשַפע ֶׁשל ַּפְרָנָסה ְלתֹוְׁשֵבי ְצַפת ְות
 ם ְסחֹורֹות ְלָעֵרי סּוְרָיא ְותּוְרִּכָיה.ָּׁש ֶׁשָהיּו מֹוִליִכים ִמ 

 ְתַאֲחדּוִה  ּוְגדּוָּלהה ּתֹוָר ם, ֶׁשַּבְּנִגיִדי םַהְּמֻפְרָסִמין ִמ ה ָהיָ א הּו 3
 ְוָעלּו ָּפְרחּוו ּוְבָיָמיל ְּבִיְׂשָרֵא ה ּתֹוָר ה ִהְרּבָ א ְוהּו, ֻׁשְלָחנֹול ַע 

ל ֶׁש  ְיִׁשיָבתֹות ֶא ק ֶהְחִזים ּגַ א הּו. ְׁשִליָטתֹום ֶׁשִּבְתחּות ַהְּיִׁשיבֹו
 ם.ִּבירּוָׁשַליִ א ִמַּבְרְטנּוָר א עֹוַבְדּיָ  ַרֵּבנּו

 י'.ֹוְּתַמאנִ ָהען ַהִּׁשְלטֹוה 'ַהְּמֻכּנֶ  4
 ֶׁשָהיּום ׁשֹוִנים ַעִּמיי ְּבנֵ ל ֶׁש ף ֲאַסְפסּו ָהיּום' ַּמְמלּוִּכי'ַה  5

ת ַּד ת ֶא ם ֲעֵליֶה  ִקְּבלּון ַהְּזַמ  ּוְבֶמֶׁשם, ַלּמּוְסְלִמים ְמֻׁשְעָּבִדי
 ם.ַעְרִבִּיי ָהיּוא ם ַעְצָמ ם ֵה  ַאם, ָהִאיְסלָ 

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 

ַי  ל מֹוֵׁש ב מֹוַׁש ם ְמקֹות, ִּבְצַפ  ַהַּסאַרָייאן ִּבְנ ָן ַ ַ ַַ ְ ק,ִ ְַ
 יָהעֹוְּתַמאנִ ן ְלטֹוִּׁש ַה ן ִּבְזַמ ת ְצַפ 
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  נפלאים ליקוטים
 חיוי פרשת

 

 

 )כח, מז" (חייו שני יעקב ימי ויהיו"
 של חייו כי לך לומר, לכך בדומה או" יעקב שני ויהיו" כתוב ולא

 . חייו שנות כל הלך אחת בדרך, היו אחידים יעקב
 ) הירש ר"הרש(

 

 )כח, מז" (יעקב ויחי"
 מיתת על לספר באה שעיקרה פרשה שכל, ותראה דקדק

 חיי. "שמה גם והוא – חיים של בביטוי הכתוב בה פותח צדיקים
 הנעלות ויצירותיהם הטובים מעשיהם כי". יעקב ויחי", "שרה
 אנו מהם, יונקים אנו מהם. תרבותנו גנזי, הדורות נחלת הם

 . חיים קרויים במיתתם צדיקים. מושפעים
 )עמי אל דרשות(

 

 )כט, מז" (במצרים תקברני נא אל"
 ויאחזו(" במצרים נאחזים בניו ובני בניו בראותו, חשש יעקב
 ישכחו הימים וברבות מכורתם ארץ זו בארץ הם שרואים"), בה
 עוררה זו דאגה. מצרים ביאור הירדן את ויחליפו מולדתם את
 התקוה את צאצאיו בלב לחזק המשפחה ראש בתור יעקב את

 רצונכם, בני: להם אמר אשר וזאת. האבות לארץ בנים לשיבת
 נא אל... "בה להיקבר אפילו רצוני אין אני, במצרים לחיות

  ."במצרים תקברני
 ) הירש ר"הרש(

 

 ) ב ,מח" (המיטה על וישב ישראל ויתחזק"
, מחוליו משישים אחד נוטל החולה את המבקר כי, ל"חז אמרו
 שהוא אדם אותו מבקר כאשר אלא אינו זה דבר כי אמרו עוד
 . כלום מחוליו נוטל אינו אחר באדם אך, מזלו בן

 יטול אשר, יוסף את לפניו להביא רצו, חולה יעקב היה כאשר
 היה אשר האחים בין היחיד הוא היה שכן, בחוליו משישים אחד
 דומה פניו מראה היה כי ל"חז שאמרו וכמו אביו של מזלו בן

 . אביו לשל
", אליך בא יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויוגד" הכתוב שאומר זהו
 . שישים בגימטריא 'הנה' שכן משישים אחד לקחת כדי
 אחד ממנו ולקח, מזלו בן היה אשר, יוסף ביקרו כאשר, ואז

 קצת שהוקלה כיון", ישראל ויתחזק" שבחוליו משישים
 ותשעת חמישים על רק ישב מעתה", המיטה על וישב, "מחלתו
 חמישים בגימטריא 'המטה' שכן, לו שנותרו החולי חלקי
 ... ותשע

 )מוילנא הגאון(
 

 )יא, מח" (פללתי לא פניך ֹאהרְ "
 להיות צריכים אנו בתפילה ידוע והנה תפילה. לשון פללתי
 התפילה, באמצע חברינו את רואים אנו אם אבל', לד דבוקים

 יקרא לזאת האם לשני אחד מרמזים עוד ו"ח ובוודאי אם
 ש'לא סימן פניך, את רואה אני אם  -פניך'  'ראה וזהו? תפילה

 . התפללתי לא אני - פללתי'

" היום הזה עד מעודי אותי הרועה האלוקים"
 )טו, מח(

 כדרך הייתה יעקב עם ה"הקב של שהנהגתו, ם"המלבי מסביר
 . צאן רועה
 של והכנתם מעשיהם על מביט אינו הצאן שרועה כפי ממש
 . לא או למרעה המה זכאים אם, הצאן

 . סיפוקי כדי, ברווח פרנסתי לי לתת אותי רועה יתברך' ה כן
 

 אלוקים ישימך לאמר ישראל יברך בך"
 )כ ,מח" (וכמנשה כאפרים

 בריאת מאז. ומנשה אפרים האחים בשני מצאנו מיוחדת מעלה
 היו הם. אחים שני בין מחלוקת תדיר נופלת הייתה העולם
, וישמעאל יצחק, והבל קין היו כך. ותחרות לקנאה סמל תמיד
 . ואחיו יוסף ואף, ועשו יעקב
 אפרים את יעקב שהקדים אף, ומנשה אפרים אצל היה כן לא

 עורר לא הרי, מנשה של לשנאתו וסיבה מקום והיה, הצעיר
 . גמורה באחוה חיו האחים ושני, קנאה כל הדבר
 כי יעקב בירך, ומנשה באפרים התגלתה אשר זו מידה כלפי
 הצטיינו אשר" וכמנשה כאפרים אלוקים ישימך" יברכו בהם

 את לברך שירצה מי לכל ומשל סמל הם ויהיו, האחוה במידת
 . ורעות באהבה בניו

 )מרדכי מקדש(
 

 ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא"
" הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם

 )א, מט(
 . שכינה ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות ביקש: י"רש

 להם אמר, הגלות קץ את לגלות יעקב ביקש' הק ה"השל פירש
, חינם שנאת ביניכם כשיש שיבוא לקץ אפשר אי כי"! האספו"

 !... אחת באגודה אחת באסיפה כולכם להיות צריכים אתם אלא
 כלומר" לכם ואגידה האספו: "נאמר ע"זי מקוצק ק"הרה ובשם
 אז", האספו" בבחינת וכאפס כאין בעצמו יהיה אחד כל כאשר

 את" יביא וזה, ומאוחדים מאוגדים להיות תזכו" לכם ואגידה"
 ... צדקנו משיח לביאת" הימים באחרית אתכם יקרא אשר
! תדעו ך'יודעלע: אמר ע"זי ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה ואילו
, הכרמל בהר שהיה הדבר עצמו על יחזור, המשיח ביאת שלפני
 לבוא שלעתיד אלא. הנביא לאליהו השמים מן אש שירדה
 חלקים' 'קירות על לטפס ויצטרכו... הבעל לנביאי תרד האש
 !... באמונה עצמם להחזיק כדי

 התכנסו" לכם ואגידה האספו" הוא לזה שהעצה: ואמר והוסיף
 ההוא בזמן אתכם" יקרא אשר את, "אחת אגודה ותעשו

 יקרר דבר כשהבעל, קרך אשר מלשון, אתכם" יקרא"כש
 היא לזה והעצה. המשיח ביאת לפני" הימים באחרית, "אתכם
 "!!!האספו: "אחת
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 נפלאים ליקוטים
 חיוי פרשת

 

 
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 נפלא מדיוק ל"הנ לדברים וסיוע חיזוק מצאו רשימות דורשי
 בניו את אסף שיעקב מקרא של פשוטו לפי שהרי: בפסוק
 היה, הגלות בקץ - הימים באחרית שיקרה מה להם לספר ורצה
 ולא" הא"ב" יקרה" אשר את לכם ואגידה האספו לכתוב צריך
". אלף"ב לקריאה אמנם היא שהכוונה אלא זאת אין ?ף"באל
 הימים באחרית של הקריאה את לבניו להגיד התכוון יעקב

 בני ושמעו הקבצו: "וזו. ההם הימים של והדרישה הסיסמא
 לחבלי ביותר המועילה התרופה כי, והתאחדו התאגדו", יעקב
 !... ישראל אחדות היא משיח

 

" אותם ויברך אביהם להם דיבר אשר וזאת"
 )כח, מט(

 שכתוב כמו בנו את להוכיח צריך שהאב הידוע פי על לפרש יש
 סימן רואה זה ידי ועל, בנו שונא שבטו חושך) כד, יג משלי(

 פירוש וזה.). יא מכות( קשה לשון הוא דיבר. בנו במעשי ברכה
 בזה, והוכיחם קשות אליהם שדיבר ידי על", להם דיבר אשר"

)ברוך מקור( ". אותם ויברך" בעצם
 

 ואת טוב כי מנוחה וירא... גרם חמור יששכר"
             " לסבול שכמו ויט נעמה כי הארץ

 ) טו-יד, מט(
, התורה עול לסבול שכמו ויט' הק י"ברש הובא ל"חז ודרשו

 לומר ואפשר, בישראל הוראה להורות עובד למס ויהי ז"ועי
, תורה לומדים שאינםעל עצמם להצדיק הרוצים העולם מדרך
 הזה העולם בתענוגי ומכיר יודע אינו ח"שהת שאומרים בזה

 ומכיר יודע היה אם אבל, ד"ביהמ מחובשי הוא ולכן, ועסקיו
"  ואמר הכתוב בא ולזה. אחריהם הולך היה הוא גם ודאי בהם
בביתולישבהיינושהמנוחהראההוא" טובכימנוחהוירא

 ואת, "מכך נהנה שהגוף טוב דבר זהו, להתייגע מבלי במנוחה
 העולם שתענוגות כמה עד וידע ראה גם והוא" נעמה כי הארץ

 עול את" לסבול שכמו ויט" כ"ואעפ, לגוף ומתוקים נעימים
 . בישראל הוראה להורות זכה ולכן, התורה

 )ע"זי סופר החתם רבינו מרן(
 

 )ט, מט" (יהודה אריה גור"
 בני מטרף" מ"מ, לטרוף שדרכו לאריה יהודה שנמשל פ"אע

 נסתלקת - עלית אלא" יוסף טרף בטרף" הסכמת לא" עלית
 מהם נסתלק ל"ר" מאחיו יהודה וירד" שנאמר כמו אחיך מכל
 שבזה, מעלה מלשון" עלית, "בחבורתם אתם להיות רצה לא כי

. עליונה למדרגה, למעלה עלה" בני טרף"ב חלק לו היה שלא
 )יקר כלי(

 

 )ט, מט" (כאריה רבץ כרע"
 – וכורע לפעמים נופל כשהוא שאפילו, יהודה של מידתו זו

 נופל איננו. כאריה ואמיץ גיבור הריהו זאת בכל –" רבץ כרע"
, לקום מיד ומתנער בכשלון מודה הוא אם כי, היאוש לזרועות

 במעשה להודות בוש יהודה היה שלא כשם. תשובה ידי על
 )ל"ז ם"הרי חידושי( ... המשיח נוצר ומכך, תמר

 

 ויט נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנוחה וירא"
 )טו, מט" (לסבול שכמו

 אם אמיתית למנוחה אדם זוכה אימתי" טוב כי מנוחה וירא"
 את לסבול שיוכל עצמו על הוא נוטל אם" לסבול שכמו ויט"

. אמיתית למנוחה זוכה הריהו – הוא סבלן האדם אם, הכל
 ) ל"זצ מווארקא י"מהר ק"הרה(

 

 התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר"
 אלוקים, רעה עלי חשבתם אתם. אני אלוקים
 )כ-יט, נ" (לטובה חשבה
 לכם ואטור אנקום לא אני, תפחדו אל להם אומר יוסף כלומר
 פועל אינני, כלומר" אני אלוקים התחת כי, "מידה כנגד מידה
 . לי גם טוב לאלוקים שטוב מהאלא ליבי שרירות אחר

", החיים אור" בעל עטר בן חיים מרבי שמעתיהחיד"א סיפר: 
 חכם תלמיד בכבוד שזלזל, למלכות קרובתקיף בעשיר מעשה
. שלום ויעשה לעשיר שימחול" החיים אור"ה אליו פנה. אחד

 ונימק. לו מחלתי מעשה לאחר ומיד תיכף כבר: החכם השיבו
 ישראל של חטאים כי נאמר ובזוהר היות: זריזותו פשר

 שלא ורגע רגע כל, אפוא כן אם. השכינה כנפי על מכבידים
 נוספת מהכבדה לשכינה צער יש הרי, הלזהעשיר לעוון אמחל

 צער למנוע זה ידי ועל, לו למחול מיהרתילכן, בגללי שנגרמה
 . מהשכינה
. מאודעדנהנה–החכםנימוקאתעטרבןחייםרביכששמע

 מראית" בספרו. רבות פעמים זה סיפורומשנן חוזר א"החיד
 יקר זה ועניין היות: ומציין. פעמים ארבע מביאו הוא בלבד" עין

 !הזמן כל, עליו לחזור צריך', ה בעבודת יסוד והוא, בעיני
 

 התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר"
 אלוקים רעה עלי חשבתם ואתם אני אלוקים
 להחיות הזה כיום עשה למען לטובה חשבה

 )כ- יט, נ" (רב עם
 התחת לאחיו שענה יוסף דברי מבאר, למאה עשרה בספר

 חשבה ה"והקב לרעה וחשבו אותו מכרו אחיו כי, אנכי אלוקים
 אלוקים התחת כי, יכול אינו בהם לנקום ירצה יוסף ואם, לטובה

 אני אבל, טובה יצא שמרעה לעשות יכול ה"הקב רק כי, אני
 מן אינו כ"א טובה שיצא מבטיח מי רעה אעשה ואם ודם בשר

 . שאנקום המידה
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 )כט, מז" (למות ישראל ימי ויקרבו"

 משמע, ימי, למות ישראל ימי ויקרבו מהו: הקדוש הזוהר שואל
 וברגע אחד ביום הלא, מת האדם ימים כמה וכי, רבים לשון
, למות ישראל יום ויקרב להיכתב צריך והיה, מת אדם אחד
 רוח את אליו לאסוף ה"הקב כשרוצה, הזוהר מתרץ, אלא

 קרבים, אדמות עלי האדם שהתקיים הימים אותם כל, האדם
 ימיו שכל, האדם של חלקו אשרי. בחשבון ונכנסים ה"הקב לפני

, מהם אחד אף נדחה ולא, ובושה חרפה בלא המלך לפני קרבים
 שמתקרבים לפי, קריבה לשון הצדיקים לגבי נאמרה ולפיכך
 בהם כתיב שלא, לרשעים אוי. בושה בלי המלך לפני ימיהם
 מלאים כשהם, המלך לפני ימיהם יתקרבו איך כי, קריבה

, רבים לשון, למות ישראל ימי ויקרבו הפסוק כוונת זו, בחטאים
 לפני הימים קריבת על אלא, המיתה יום על כאן מדברים שאין
 מסאסוב ליב משה רבי ק"הרה על מסופר. לחשבון ה"הקב
 להכנסת אם, ציבור לצרכי למרחקים לפרקים נוסע שהיה, ל"זצ

 וכאשר, רב זמן בנסיעתו נתעכב פעם. אחרת למצוה או כלה
 מה, אבא, בשאלה הצדדים מכל ילדיו הקיפוהו, לביתו חזר

 לא כאשר אך, בקש לדחותם וניסה השתמט הוא. לנו הבאת
 בצעקות, שאת, ביתר ממנו לתבוע והמשיכו, ממנו הרפו

 אותו העירה שאשתו לאחר. פתאום נתעלף, ובתחנונים
 נגעה האם, כך כל התרגשת ממה אותו שאלה, מהתעלפותו

 נענה, להתעלף צריך שהיית, הילדים של בקשתם כך כל ללבך
 אלא, התעלפתי בקשתם מפני לא, ואמר ליב משה רבי

 אבוא כאשר יהיה איך, בדמיוני לעצמי ציירתי שעה שבאותה
, הזה העולם של והארוכה הרחוקה הדרך לאחר הבא לעולם

 ומצוות תורה אילו, הזו הרחוקה הדרך מן הבאת מה וישאלוני
 דל יהיה המטען אם, פני את תכסה בושה כמה, עמך נושא אתה
 מולדתו בעיר שהיה, ל"זצ חיים החפץ על מספרים וכן. ריק או
 מכתת יום יום שהיה דעת קל אדם, לוילנה הסמוכה, עטיל'ז

 מגבאי לקחת כדי, לוילנה עטיל'מז פרסאות כמה מרחק רגליו
 בו הדרך כל את חוזר והיה, להרחה טבק מעט שם המדרש בית
 חשבון על בשיחותיו זה מעשה ממשיל היה, חיים החפץ. ביום
 וישאלוהו, האמת לעולם האדם יבוא שבוא, אחרון ליום הנפש
 קמצוץ אלא הביא שלא לו ויתברר, רחוקה כה מדרך הבאת מה

 את שפגש, מפטרבורג בלזר ה'איצל' ר על מספרים עוד. טבק
 משולחן ירד שהסבא לאחר, בצעירותו מנובהרדוק הסבא
 עזבת למה, ה'איצל' ר שאלו. במסחרו מאוד טרוד והיה, חותנו
 גדולה משפחה לו שיש לו השיב, למסחר ונכנסת הלימוד את

' ר השיבו. יחיה כיצד, למסחר יצא לא ואם, להתפרנס שצריכה
 כחץ פגעה זו שאלה דאגה?!... לך אין -תמות  וכיצד, ה'איצל
 . מעסקיו לפרישתו הגורמים אחד והייתה, הסבא של בליבו

 )התורה אוצרות(
 

 )כט, מז'" (וגו ואמת חסד עמדי ועשית"
, אמת של חסד הוא המתים עם שעושים חסד: י"רש פירש
 חייקל חיים רבי על מסופר. גמול לתשלום מצפה שאינו

 לצבא גויס, הראשונה העולם מלחמת בימי: ל"זצ מילצקי
 חייל נפגע, הימים באחד. הגרמנים החיילים נגד שנלחם הרוסי

 פרפורי בתוך. אנוש היה ומצבו, הגרמנים מכדור בראשו יהודי
 לקבר להביאו שידאג, חייקל חיים לרבי ללחוש הספיק, גסיסתו
, ביותר חזק שהיה, חייקל חיים ורבי, נפטר החייל. ישראל
 והלך, המלחמה של בעיצומה כתפיו על הנפטר את העמיס
 סכנת כדי תוך, הקברות לבית עד מ"ק שלושה של מרחק
 משדה עריקה על חמור צבאי למשפט צפוי היה שכן, נפשות
 הקוזקים מפני בסכנה הייתה הקברות לבית הדרך גם. קרב

 מכל וניצל, נראה ואינו כרואה היה שבנס אלא, האלימים
 בלי הצבאית לעמדתו חזר, החלל את שקבר לאחר. הסכנות
 לקחו, הרוסים על הגרמנים גברו, בינתיים. רע כל לו שיאונה
 של בגורלו. שונות עבודות עליהם והטילו הבחורים את בשבי
 בהיותו, אחת פעם. בהמות שומר להיות נפל חייקל חיים רבי

 וראה יריה קול שמע, לעיר מחוץ בשדה הבהמות את רועה
 נכרי חייל שזהו וראה אליו ניגש מיד. האדמה על שצונח אדם

 כמה עברו כך שתוך אלא, הפצוע את לחבוש ניסה הוא. שנפצע
 לא שכן, בחייו התנקש שהוא בו חשדו ומיד גרמנים חיילים
 הוא, טענותיו כל הועילו לא. מלבדו אדם שום בסביבה נמצא
 בחיי שהתנקש באשמה, למוות ונידון צבאי למשפט העמד
 בהם הלילות באחד. לצינוק הוכנס, הדין גזר לביצוע ועד. החייל
 יהודי חייל אותו של דמותו את לפתע ראה, בצינוק שהה

 ואומר אליו פונה כשהוא, ישראל לקבר נפש במסירות שהביא
 אני, ישראל לקבר אבוא למען נפשך את שמסרת מכיון, לו

 שיגשו לפני ממש כי, לפחד מה לך אין, אותך יהרגו שלא אדאג
 ליום נקבע הדין גזר ביצוע יום, תינצל אתה, הדין גזר לביצוע
 חייקל חיים רבי את העמידו היעודה בשעה. בצהריים שלישי

 כדי בידיהם רובים עם חיילים כיתת מולו עמדה וכבר, הקיר ליד
 בכיר קצין במרוצה למקום הגיע, האחרון ברגע, פתאום. להרגו
, מכן לאחר". דבר לו תעשו אל, אותו תהרגו אל: "לחיילים וצעק
 לאחר, חייקל חיים רבי של צדקתו התבררה כי הקצין הסביר
 הוא כי מודיע הוא שבו מכתב הנכרי החייל של בכיסו שמצאו

 חיים רבי שעשה המצוה זכות. ולהתאבד בעצמו לירות הולך
 . ממוות להצילו עליו הגנה חייקל

 )לרעהו איש ספר, ויגדך אביך שאל(
 

      מחלב" שנים ולבן מיין עינים "חכלילי
 )יב, מט(

, לחברו שוחקות פנים להראות צריך שאדם מכאן למדו חז"ל
 חברו מהמשקה יותר שווה וזה בעיניים לי-חייך מלשון חכלילי

, דורש) ב"ע קיא( בכתובותרבי יוחנן , מחלב שיניים ולבן, יין
 ולבן" שנאמר, חלב ממשקהו יותר לחברו שיניים המלבין טוב

 . שיניים וליבון אלא שיניים ולבן תקרא אל", מחלב שיניים
 פנים לחברו להראות צריך שאדם בחיים חשוב פרק למדו ל"חז

 קצת. חלב ממשקהו יותר וחיבה אהבה אות שהוא, שוחקות
 לעודדם חייבים בלב מועקה עם אנשים ישנם אכפתיות.
 . להם ולדאוג ולשמחם
 היה ובקושי, מאוד צדיק שהיה לימים צעיר חתן על מסופר
 הצעירה הכלה. ולומד יושב היה זמנו וכל, אשתו עם מדבר

. בדידות בחיי כך לחיות להמשיך יכלה ולא בלב מועקה הרגישה
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ל"זצ השרף מבריסק –יהושע לייב דיסקין  לרבי פנתה הכלה
 בעלך עם אדבר אני הרב אמר, לבה צרת את בפניו ושטחה
 חתן אותו לבית שליח הרב שלח בבוקר למחרת, יסתדר והכל

 שמע רק זה חתן, בצהריים אחת בשעה אליו שיבוא וביקשו
 את ידע ולא למאוד עדהתרגש עמו להיפגש רוצה הדור שגדול
 התרוצצות של שעות עברו כך", ממנו רוצה הרב מה" נפשו
 הלה, המיוחלת השעה שהגיע עד ממני רוצה הרב מה במוחו
 ורק הכניסו הרב, בהתרגשות הוא דפק, הרב של לביתו פנה
 בחוסר מחכה הזה והחתן, מאומה עמו דיבר ולא שלום לו אמר

 לא והרב, ורבע אחתהיא והשעה ממני רוצה הרב מה סבלנות
 אחת שעה שהגיעהעד מסתובב השעון וכך, מאומה עמו דיבר
? ממני רצה כבודו מה רבינו, ושאל: התפוצץ כבר זה וחתן, וחצי
 רציתי הרב: לו השיב, במתח מאוד אני! לחכות יכול לא אני

, מאומה עמה מדבר שאינך מרגישה אשתך מה פשוט שתרגיש
 )אפרים מאמר. (דרכו את שינה ומאז, הרמז את הבין הלה

 

 )ד, מט" (תותר אל כמים פחז"
 נהג סוחר. ל"זצ מדובנא המגיד של משלו פי על זאת לבאר יש

 התנהלההיא ו דהכב הייתה העגלה. לרוב סחורה טעונה בעגלה
 את בהם עצר שהסוחר הפונדקים באחד, והנה. באיטיות
 והותירוה הסחורה כל את וגנבו לעגלה גנבים פרצו, עגלתו
 הוא לפתע אולם, לדרכו ויצא, לכך ליבו שם לא הסוחר. ריקה
 את למצוא לו שסייעה המשטרה לעזרת ופנה, עקבותיו על שב

 הסוחר את שאלו כאשר. הגנוב הרכוש את לו ולהשיב הגנבים
, סגורה הייתה העגלהוהרי עקבותיו על לשוב ידע הוא כיצד
 כבדה הייתה היא בעגלה הסחורה הייתה עוד כל, השיב הוא

 קלה העגלה נעשתה הגניבה לאחר ואילו, בכבדות והתנהלה
 נגנבה הסחורה שכל הבנתי מיד, מדי רבה במהירות נסעה והיא

 ,המגיד מסביר האדם בני לגבי הענין גם כך. עקבותי על ושבתי
,ותענוגותיוהזההעולםלהבלינוטהלבונטייתפיעלהאדם

 עליו משתלטת כללבדרך, ובמצוות בתורה לעסוק עליו כאשרו
 לב שם האדם אם, הן שומע אתה לאו מכלל, גדולה כבדות
 ולבצע ענין לאותו לרוץ מעונין והוא מסוים לענין נלהב שהוא
 אינו זה ענין שמא בעצמו לחשוד עליו, ובזריזות במהירות אותו
 לעסקי הממהרת ריקה עגלהזוהי  אלא, וכלל כלל מצוה דבר
 המהירות כלומר", תותר אל כמים פחז" כאן הכוונה וזה. הבל

 היא יתרון שלא פעמים, ענין ובכל דבר בכל האדם של והפזיזות
 . כלשהו גרעון היא, הנכון הוא ההיפך אלא לאדם

 

)י, מט" (שילה יבוא כי עד"
 רמז להביא ושנה שנה בכל היה נוהג ע"זי מטריסק המגיד
 אשר, השלמה הגאולה ועל המשיח ביאת על התורה מן מפורש

 לחזור לרבינו לו למה" נשאל אחת פעם. שנה באותה לה יזכו
 תתקיים אשר, לגאולה הרומזים, הרמזים על מחדש שנה בכל
 ענה". שנים כמה זה ממנה נתאכזב שכבר מאחר, השנה עוד

 הרואה, הבן שעל .)לבקידושין( קובעת ההלכה" ואמר המגיד
 בתורה כתוב מקרא, אבא' לו להעיר, כשורה שלא נוהג אביו את

 אשר כמעשה לעשות שאסור לו לומר וחלילה חס ולא' כך
, שבשמים לאבינו לומר, הננו שנוהגים, ההנהגה היא וזו, עשה

 הכללית, והנפשית הגשמית מגלותנו לפדותנו עליך זו בשנה"
 ". כך בתורה כתוב מקרא כי, והפרטית

 )ע"זי מלובלין החוזה בשם זה רעיון אומרים ויש, התורה פרדס(
 

" מלך מעדני יתן והוא לחמושמנה מאשר"
 )כ, מט(
 שמנה: "מאשר לקח נא ילמד מישראל אדם כל –" מאשר"

 בפרוסת לדידו היו ביותר והדשנים השמנים המאכלים –" לחמו
 מעדני" – צדקה לתת בא כאשר –" יתן והוא, "הפשוטה לחמו
 כל לנהוג צריך כך. ביותר המשובחים המאכלים את נתן –" מלך
 ואילו, וצנועים פשוטים חיים עצמו בפנילחיות, מישראל אדם

 ). האלשיך בשם. (המובחר ומן הטוב מן יתן צדקה
 בית חכמי שלחו אחת פעם: בתלמודמסופר לזה ובהקשר
 הגיעו. לצדקה כסף לאסוף וחבריו עקיבא רבי את המדרש
 הבית שבעל שמעו להיכנס כשרצו. אחד עשיר של בית לפתח
 וטרי רך תקנה אל אבל, לארוחה ירק לנווקנה לך: לבנו אומר
 עזבוהו כך ששמעו כיון... זול יותר שהוא אתמול של ירק אלא
 פגשו, העיר מבני צדקה גבו שכבר לאחר חזרה בדרכם. והלכו
 שהייתם כפי אלי באתם לא מדוע: להם אמר, ל"הנ העשיר את

 לא ולכן, בזול ירק שביקשת שמענו וכך כך אמרו? תמיד נוהגים
 אבל, יודעים אתם ילדי לבין שביני מה: להם אמר. אליך נכנסנו

 ביתי אל שתלכו מכם מבקש ואני, בוראי לבין שביני מה לא
 הלכו. דינרים מלא ליטרא מידת לכם שתתן לאשתי ותאמרו
 לכם אמר מידה איזו אותם שאלה. בעלה שציוה מה לה ואמרו
 אני: להם אמרה, לנו אמר סתם: לה אמרו? מחוקה או גדושה
 הנה כוונתו הייתה שכך בעלי לכם יאמר ואם, גדושה לכם אתן
. כתובתי מחשבון הגידוש את אנכה –לאו ואם, טוב מה

  כתובתה את לה הכפילצדקתה בעלה כששמע
 ). ט, ד פסחים ירושלמי(

 

 אלוקים רעה עלי חשבתם אתם תיראו אל"
 )כ-יט, נ" (לטובה חשבה

 לעשות וארצה בכם אתנקם שאני לחשוש לכם אין – תיראו אל
 שלא, שלי האישי הנסיון מן יודע כמוני מי כי רעה לכם

 חשבתם אתם הרי'? ה של מחשבותיו האדם של מחשבותיו
 אם שגם אני יודע כן ואם לטובה חשבה ואלוקים רעה עלי

 ?לטובה הרעה כוונתי את' ה יהפוך גםכךהרי להתנקם ארצה
, גדול סוחר שהיה, קלעצקר בנימין רביהחסיד את פעם שאלו
 ענה. במסחר העסק בשעת חסידות בענייני לעסוק אפשר איך
 מחשבות ליפול יכולות ה"הקב לפני שעומדים בשעה אם: להם
 שעוסקים שבשעה וכמה-כמה-אחת-על, העסק על זרות

 ... וקדושות טהורות מחשבות במוח שייפלו מקום יש במסחר
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החיים אינם קרקס
ההתגרות בסכנות נראית מאתגרת הרבה יותר, אך האם חיינו נועדו 
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ניסיון מר

יוסף מנסה

לא סיפר

(תורת מנחם תשמ"ה, כרך ג, עמ' 1643)

קנאת אחים במהדורה חוזרת?

טעם השכר

(אלשיך)

זיכוך החומר

(הבעש"ט)

החמור גרם

(בעל הטורים)

חמור בקדושה

(ספר המאמרים תרפ"ט)

על�ידי הענווה

(רבי לוי�יצחק שניאורסון)

לראות ולשתוק

(רבי בונם מפשיסחה)

מנוחה בעולם הבא

(חפץ חיים)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

מקווה וביזיונות

בהליכה  להרבות  נהג  מזוויהל  שלמה  רבי 
לטבילה במקווה. כשהיו שואלים אותו שאלות 
שצריך  משיב  היה  שמימית,  תשובה  שדרשו 
לטבול  ללכת  שצריך  הייתה  וכוונתו  'יישוב', 
במקווה. לאחר הטבילה היה משיב על השאלה.

פעם אחת, כשהיה בדרכו למקווה, פגש אותו 
אדם גס רוח והמטיר על ראשו דברי גנאי. עמד 
רבי שלמה והקשיב בנחת לכל מנת הביזיונות 

ולא הגיב.

שלמה  רבי  חזר  לדרכו  האיש  שפנה  לאחר 
הלך  לא  למה  ביתו  בני  אותו  שאלו  לביתו. 
לטבול במקווה. השיב להם: "מקווה הוא דבר 
יותר.  עוד  גדול  עניינם  ביזיונות  אבל  גדול, 
צריך  אינני  ביזיונות,  שקיבלתי  אחרי  עכשיו, 

לטבול במקווה"...

אמרת השבוע מן המעיין

"אם אשמע בת�קול מן השמים שמחר 

יבוא משיח צדקנו — לא אאמין, שהרי 

ולא  היום  שיבוא  לו  לחכות  עלינו 

לדחות למחר"      (רבי יצחק מסקווירה)

פתגם חסידי



המנהל 
המסתורי

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הכוח להיגאל
ירידת בני ישראל למצרים באה על�ידי יוסף, וגם הגאולה ממנה באה על�ידו. 
קודם פטירתו בישר יוסף לאחיו על הגאולה ממצרים, באמרו: "פקוד יפקוד 
אלוקים אתכם". הוא נתן לבני ישראל לא רק את הסימן של הגאולה, אלא 
גם את הכוח שלא לשקוע בטומאת מצרים, ובסופו של דבר להיגאל ממנה.

למה הגאולה קשורה ביוסף דווקא? מסביר הרבי מליובאוויטש (לקוטי שיחות 
כרך ג, עמ' 832 ואילך) שהכוח הזה קשור עם דרגתו הרוחנית הגבוהה של 
יוסף, שהייתה נעלית משל אחיו, ואפילו משל אביו, יעקב. אֵחי יוסף היו רועי 
צאן שהתרחקו מהמולת העולם, מכיוון שהעולם הגשמי הפריע לדבקותם 
יוסף היה במצרים, מרכז ממלכת הטומאה, נעשה בה  באלוקות. לעומתם, 
לא  וכל טרדותיו  מכיוון שהעולם  בצדקו,  ואף�על�פי�כן עמד  למלך  משנה 

הפריעו לו להיות דבק בקדושה בכל עת.

ביטחון טהור
דרגתו העליונה של יוסף מסבירה מאמר תמוה של חז"ל. לאחר שפתר את 
פרעה.  לפני  להזכירו  ממנו  ביקש  בכלא,  בהיותו  המשקים,  שר  של  חלומו 
חז"ל אומרים כי יוסף נענש על כך, ולכן הקב"ה השכיחו שנתיים מליבו של 
להשליך  במקום  ודם,  בבשר  תקוותו  את  היה שתלה  חטאו  המשקים.  שר 
את יהבו על הקב"ה. נשאלת השאלה: איזה פגם היה בבקשו עזרה מבשר 
ודם, והלוא הקב"ה עצמו קבע בתורתו שהאדם צריך לפעול בדרך הטבע, 
ככתוב: "וֵברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה"; ומכאן שהאדם נדרש לפעול 

ולא לשבת באפס מעשה ולצפות לנס?!

יתרה מזו, כך נהג גם יעקב אבינו: לקראת פגישתו עם עשיו חשש "פן יבוא 
וִהכני אם על בנים", ואמנם הוא התפלל לה', אך לצד התפילה נקט פעולות 
בדרך הטבע — התכונן למלחמה וגם שלח דורון לאחיו. מדוע אפוא נענש 

יוסף על שנקט גם הוא פעולה טבעית כדי להיחלץ מהכלא?

הרוחנית  דרגתו  בגלל  דווקא  חטא  נחשבה  יוסף  של  זו  שפעולתו  אלא 
הגבוהה. אכן, בני�אדם רגילים, ואפילו צדיקים, זקוקים לעשיית 'כלי' בדרך 
נדרש  יוסף  אבל  למלחמה;  ונערך  לעשיו  דורון  יעקב  שלח  ולכן  הטבע, 

להסתפק בביטחון בה' ולא לשים את מבטחו בבשר ודם.

על דרגתו של יוסף נאמר הפסוק: "טוב לחסות בה' מבטוח באדם". האדם 
זו צריך לשים את כל מבטחו בקב"ה, בלי להזדקק  העומד בדרגה רוחנית 
לעשיית 'כלי' בדרך הטבע. ומכיוון שיוסף לא נהג כמתחייב מדרגתו הרוחנית 
בבית  שנתיים  עוד  להמתין  ונאלץ  נענש  ודם,  בבשר  תקוותו  את  ותלה 

האסורים.

למעלה ממגבלות הטבע
יוסף מסבירה מדוע הירידה למצרים קשורה  דרגתו הרוחנית הגבוהה של 
דווקא בו, וכמוה גם היציאה ממנה. כדי לרדת מטה�מטה, ל"ערוות הארץ", 
זקוקים לכוח עליון ביותר, שייתן יכולת שלא להתרשם מהקשיים ומהניסיונות 
גדול";  "רכוש  משם  להוציא  כדי  הייתה  למצרים  הירידה  מטרת  שלמטה. 
היינו, לברר את ניצוצות הקדושה הטמונים במצרים. אך כאן צריך להבטיח 
שהירידה למצרים תשיג את מטרתה, ולא תגרום חלילה לשקיעה בטומאת 

מצרים. כוח זה בא מיוסף הצדיק.

לכן דווקא יוסף הוא שהבטיח את בשורת הגאולה, כי כדי להיגאל מטומאת 
מצרים צריכים כוח שהוא למעלה מהעולם ולמעלה ממגבלות הטבע. כל עוד 
נתונים להשפעת הטבע, חל הכלל "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים". 
לכן דווקא יוסף, שדרגתו הרוחנית למעלה ממגבלות הטבע, נתן לעם ישראל 
את הכוח לגאולה ממצרים. כוח זה מלווה את עם ישראל גם בגלות הנוכחית, 

ובזכותו נזכה להיגאל בקרוב ממש.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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החמצן אזל

צלילה למעמקים חדשים

קליניקה במרחב

טיפול בנוער על יאכטה

דוד לוי ב'חדר הטיפולים', היאכטה. "הים מרגיע"

ברכת כוהנים מפי החזן
הכוהנים שאומר  ברכת  מה משמעות  שאלה: 

שליח הציבור כשאין הכוהנים עולים לדוכן? 

מקורות: רמב"ם הל' תפילה פט"ו ה"י. טושו"ע או"ח סי' 
קכז ס"ב ונו"כ, מג"א ושו"ע אדמו"ר הזקן שם, וכף החיים 
הבחירה  בית  (נ,א).  נשא  פ'  חדש  זוהר  וש"נ.  טז,  ס"ק 
להמאירי סוטה מ,א. סידור היעב"ץ, הוצאת אשכול ח"א 
עמ' ערב. שער הכולל פ"ט סל"ז. פסקי הסידור (להרב 

נאה) סי' פב. ספר המנהגים — חב"ד עמ' 13. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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  ""ויחיויחי""פרשת פרשת  
  ].כ-יט, נ ["ת עם רבובה למען עשה כיום הזה להחיוואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לט"

  .חשבה לטובה אלוקים – "רעה"גם ה
כך מבאר הרב ברוך  – יוסף אינו ממעט מרעתם אלא נוסך בהם ביטחון. לא רעה גמלתם עמדי אלא טובה: חיםיוסף בא ואומר לא

ובזכותכם בעצם אני זוכה , דווקא מעשה זה שלכם גרם לי להגיע למקום זה, אל תפחדו – "ברכת מרדכי"מרדכי אזרחי בספרו 
שהאחים נופלים על פניהם למרגלותיו של יוסף ובפיהם הצעה אם נתאר לעצמנו את המעמד המיוחד באותה עת כ .להחיות עם רב

התיתכן מזימה כל שהיא של ". אל תיראו: "מנסה לשכנעם, ואילו יוסף תוך כדי בכיה, אולי כל האחים יהיו לעבדים לאחיהם
אני "אם : יודעיוסף ? כלום קיימת איזו שהיא סיבה לפחד פרט למורא שמים ?ודם שתצליח ללא שיהא זה רצונו של הבורא-בשר
יוסף חי עם . את אחיו" יעניש"על כן לא שייך שהוא , אם כל פעולה ומעשה שנעשים לאדם נובעים מרצונו יתברך, "אלוקיך' ה

  "!אלוקים חשבה לטובה – אתם חשבתם עלי רעה! אל תיראו"האמונה ולכן הוא יודע להרגיעם ולומר להם 
כל . יוסף הוא המשכנע את אחיו שלא קיימת שום מציאות של רעה – תרי מבהיר את עוצמת הדברים בצורה ברורה ביו"רש

רק צריך . המאמין באמת זאת משוחרר הוא מכל אימה ופחד .ה"כל תכנון להרע לזולת אין זו כוונתו של הקב, כל מזימה, מעשה
  .ן ומחשבה של פחדואכן יוסף ידע איך משחררים את האחים מכל ניסיו, לדעת כיצד להגיע למדרגת אמונה נשגבה שכזו

ראייתנו לעיתים  ".האלוקים חשבה לטובה"תמיד יתבונן ויחפש את , שנגרם לאדם" דבר רע"וכדאי שנלמד ממעשה זה כי מכל 
אך ככל שדרגת , "מה זאת עשה לנו אלוקים"קל יותר לראות ולהרגיש את ה, "האלוקים חשבה לטובה"קצרה מלראות את 

ולוואי וכך נתבונן בדרכי " האלוקים חשבה לטובה"הוא יוכל למצוא ביתר קלות את ,  יותרחזקה, אמונתו של האדם גדולה יותר
  :המעשה מסופר מפי המחבר, א"לרב עזריאל טאובר שליט" פרקי מחשבה" לדברים מובאת בספר דוגמא מאלפת .הבורא

ולא נטשו את , שואה הנוראההורי עברו את ה. ינקתי מבית הורי" האלוקים חשבה לטובה"של את השקפת החיים ברוח זו 
אספר מעט . יתברך ללא חשבון ובלי פקפוק כלל' היו אלו חיי אמונה איתנה בה. אף לרגעשהכל לטובה אמונתם התמימה 

  .מהמאורעות שעברו עלינו
, 1940 הגרמנים כבשו את מדינתנו בשנת. נולדתי לפני המלחמה, אני הבכור במשפחה. לפני מלחמת העולם השנייה גרנו בפרשבורג

בשנה זו נמלטנו . 1942 בתנאים קשים ביותר עד לשנת הכוסלובקי'בצהמשכנו להתגורר . והחלו במשלוח הרכבות לאושביץ
 כבשו הצוררים גם את 1944בשנת , אולם לאכזבתנו, בתקווה ששם ננצל מהגזירות הנוראות שניתכו על היהודים, להונגריה
בהונגריה חיינו . והם תלמידי חכמים מופלגים', שכולם חיים ברוך ד, שלושה אחיםנולדו לי עוד , במשך השנים הללו. הונגריה

אמי היתה אז בשלבים . ש העבירו את רובנו לאושביץ"והגרמנים ימ, באחד מלילי שבת נתפסנו, למרות כל זאת .במסווה של גויים
, איך את משתדלת וזוכה בעוד ילדים: כאשר אנשים היו תמהים ושואלים אותה. מתקדמים של ציפייה להולדתה של אחותי

אנחנו יהודים : "היא היתה עונה תמיד במשפט אחד? כעכברים, כשמשפחתך מתרוצצת ממחבוא אחד למשנהו, בימים קשים אלו
בפשטות היא חיה את , כך ".יתברך יעשה מה שהוא רוצה לעשות' וה, ואנחנו חייבים לעשות את המוטל עלינו והמצווה עלינו

היא המשיכה להרחיב את . יתברך גם בעתות צרה היא לא שאלה שאלות ולא דאגה מה יהיה ומה יקרה', מה בההאמונה התמי
ולמרבית הפלא , היא ניצלה ממלתעות הרשע מהמחנות באושביץ. זכתה לראות את הישועה' ואמנם אמי שתחי. גבולות המשפחה

  .אך לידתה היא זו אשר הצילה את אימי, ספתה שםדווקא העובדה שהיתה במצבה המיוחד וילדה שם את אחותי שאמנם נ
אולם אני ביוזמתי שאלתי אותם לא אחת מה היו תחושותיהם . הורי לא הרבו לדבר ולספר לאחר המלחמה על מה שעבר עליהם

והעניקה להם כח , רציתי לדעת זאת כדי ללמד את הדורות הבאים אודות השקפתם האיתנה שסייעה בידם לשרוד. בימי האימה
האם חשבת באמת שאנו נשרוד עד לאחר , אמא: פעם שאלתי את אמי. להתמודד גם במצבים הקשים ביותר שעברו עליהם

מנין שאבת את הכח להביא ילדים לעולם ? כשילדת ארבעה ילדים נוספים, ותוך כדי המלחמה הרחבת את המשפחה, המלחמה
  ? הנאציםנימציפורצלת חייו בשעה שכל יהודי היה טרוד בהבאת טרף לפיו ובה, ולדאוג להם

, ילד שלך, ז"ילד אינו רק ילד בעוה, אנחנו מאמינים בתחית המתים, אנחנו יהודים: י חכמת החיים שלה"אמי הצדקת ענתה לי עפ
שימלא את ', בטחתי בה. ה"אמו והקב, אביו: שותפים הם באדם' שהרי ג, אני מלאתי את החלק שלי בשותפות! הוא שלך לנצח
  .ומה שהוא יעשה יהיה הטוב ביותר, ד הטוב ביותרחלקו על הצ

'  שיחייאחד מבני. שאף הם קנו אותה בנפשם פנימה, נוכחתי לשמחתי. ייאת ההשקפה הזו הנחלתי לילד. כך גדלתי בבית הורי
אבא מגיע לי מזל : "והנה בוקר אחד התקשר אלי בני ואמר לי. רה טובה על הולדתוכולנו ציפינו לבשו. ציפה להולדת בנו השלישי

הוא פעל במשך חצי שעה בעולם הזה מה . אבא נולד לי ילד בעל נשמה גבוהה ומיוחדת: "ענה לי בני, לשאלתי מה נולד להם!" טוב
זוהי ! זוהי השקפת התורה". האמתהוא גמר את תפקידו ועלה חזרה לעולם . שאנשים אחרים פועלים במשך תשעים שנה

  .זוהי משימת חייו של היהודי עלי אדמות". כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות: "י הקדוש"כפי שאומר רש, ההשקפה האמיתית
בכל . הוא היה יהודי שאמונתו לא פסקה כל עוד היתה נשמת חיים באפיו. היה גם הוא דמות יהודית מיוחדת, אבא זכרונו לברכה

, אולם אבא. דומה היה כאילו הכל אבוד, י הנאצים"כשנלכדנו ע. שעבר לא זז מאמונתו התמימה אפילו כמלוא נימההתלאות 
את ארבעת ילדיו , הוא אסף אותנו. והצליח בניסי ניסים למצוא אותנו לאחר מכן, נמלט באמצע הדרך', שלא איבד את בטחונו בה

  .אחי הקטנים לא ידעו מאומה על יהדותם, מחופשים כגויים,  בבודפסטהסתתרנו. וכן עוד שתי דודות צעירות וכך נמלטנו
וחייתי יחד עמו את כל , שהיתי במחיצתו של אבא בדירתנו בקומה השלישית! יהודים אנו: רק אותי שיתף אבא בסוד הגדול

 למוקש בקיום מצוותיו הדבר היה לו. אבא לא יכול היה לשהות במקום צפוף והומה כמקלט ציבורי. תלאות המחתרת ומוראותיה
ולא היה לנו , שהרי ממילא הם לא ידעו שיהודים אנו, רק את הילדים הקטנים השארנו במקלט. וזהירותו המופלגת מחשש עבירה

  .חשש שיסגירו אותנו
תה שם הי. והיינו מוכרחים לרדת למקלט, אולם דירתנו נחרבה,  נפלה פצצה על הבניין ובניסי ניסים ניצלנו44בחנוכה של שנת 
  כשהפציע הבוקר הראשון . אולם לא היתה לנו ברירה, ד לשניוגרו שם גויים רבים שנאלצו לשכב האחד סמוך מא, צפיפות נוראה

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



היתה זו מסירות נפש , ומתחת לשמיכה הניח תפילין והתפלל, הוא התכסה בשמיכתו, עלה רעיון בלב אבא, לשהותנו במקלט
. היה במעשה זה סיכון רב. ידי יום היה אבא קורא לי אל מתחת השמיכה ומתפלל עמיוכך מ .ממשית שהתרחשה מידי יום בבוקר

בשבת קודש היה . התפללנויום יום , אבא לא נרתע, ד להםואולם עשינו את מעשינו בסמוך מא, הגויים חשבו אמנם שאנו ישנים
הוא חשש כל הזמן שמא . בי את מצוות השבתמלמד אותי על השבת וקדושתה ומזכיר לי ללא הרף שאני יהודי ועלי לשמור בכל לי

  .ולא יהיה מי שילמד את בניו תורה, ימות
מעוצמת ההפגזות הוא נפל ארצה מגובה . אבא זכרונו לברכה עמד אז על מדרגות המקלט. היו הפגזות כבדות מאד, באחד הימים

לאחר מספר רגעים הוא קרא לי . אליוהשכבנו אותו על מיטתו ואט אט שבה הכרתו . ל"גרם המדרגות ואיבד את הכרתו רח
, קראתי לך כי אני רוצה למסור לך את צוואתי האחרונה: הוא אמר לי. כשם שנהג מדי יום במטרה שנתפלל יחד, להיכנס למיטה

כפי שעבר בי , ורטט עובר בי, מחזה זה עומד לנגד עיני כאילו התרחש היום. הייתי אז ילד בן שש ומעמד זה נחרט עמוק בליבי
  .אותם רגעי אימה שם מתחת לשמיכהב

שמי אבא ידע (אמא מן הסתם כבר לא תהיה לכם . כוחותיי עוזבים אותי, אני הולך למות, בני היקר: וכה היו דבריו המרטיטים
ה הוא אבי יתומים "הקב. אבל אל תדאג, )הוא לא העלה על דעתו שאמא חיה. במצב מיוחד כשל אימי אינו שב, שמגיע למחנות

ולומר , עליך לשמור על שלשת אחיך הקטנים. בקרוב תגמר המלחמה והמשיח יגיע. רק תשתדל להיות חזק, שמור עליךוהוא י
  .יחיאל, אבא חייא, יצחק צבי: ואבא מסר לי את שמותיהם של אחי. הנה אלו שמותיהם היהודיים. להם כי יהודים הם

שמתאמץ לשמור מצוות , יהודי בשנותיו הצעירות. רונו לברכהעד היום אני מתפעם ומתפעל לנוכח אמונתו הצרופה של אבי זכ
ברור לו . הוא אינו מתמרמר ואינו שואל שאלות, וכשמגיע הרגע שבו נדמה לו כי הנה הגיע סופו, בתנאי מלחמה ומחתרת איומים

שנן להם את עובדת מ, אלא הוא מעודד אותם, הוא אינו מבכה על יתמותם העתידית של ארבעה ילדיו הקטנים. 'שזהו רצון ה
זוהי . הוא משאיר אותם בידיו הנאמנות של הבורא יתברך, לבו רגוע. יתברך יגן עליהם מכל רע' ומבטיח להם שה, היותם יהודים

תהלך עמו ה: "זהו קיום בפשטות ובשלימות של הכתוב. התרצות והסכמה לכל אשר קורה מבלי לשאול שאלות! אמונה
. מאושביץ' וגם אמא חזרה ברוך ה, אבי נותר חי לאחר המלחמה". היא תקום' יש ועצת דרבות מחשבות בלב א" ".בתמימות

, להורי נולדו עוד חמישה ילדים לאחר המלחמה. נס שאירע אחת לכמה עשרות אלפים. היה זה נס בפני עצמו, משפחתנו התאחדה
, את ניסיו וחסדיו',  הנהגתו המיוחדת של הסיפור זה ממחיש את. בלי עין הרע, סבתותוסבים , ה היום בעלי משפחות"וכולם ב

  .)פרקי מחשבה, אור דניאל(נימי של מי שבוטח בו בביטחון מלא ואת עולמו הפ
  ].כח, מז[ "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנהה"

וזכו ', אבידה'מצאו את המזמן כבר , בני אותו גיל, כל החברים מסביב.  וטרם מצא את זיווגו30שהגיע לגיל , מעשה שהיה בראובן
  .קצת התדרדרומצבו הנפשי , שידוך-הוא נותר מעוכבואילו , ואף לראות צאצאים, להקים את ביתם

אני , ראה נא: "וביקש ממנו, שהינו תלמיד חכם מנקיי הדעת, שמעון שמו, ביום מן הימים פגש בידיד משכבר השנים, והנה
תזכיר , אני מתחנן. אני ממש על סף נפילה לזרועות היאוש, ליבי שבור ורצוץ.  שנים ולא הולך לי כלל10-בשידוכין כבר למעלה מ
 2000-דהיינו ב, של השדכןאתגמל אותך בכפליים משכרו , בקרוב ממש, ה כאשר אזכה להתארס"בעו, אותי בכל תפילה שלך

 וראובן המשיך להדגיש את נחיצות העניין. נ בכל תפילה"ה מעתה יזכירו בל"ואמר שבע, שמעון הרגיעו במילות חיזוק ..."דולר
  ..."אני זקוק לשידוך בדחיפות, עוברים עלי ייסורים נוראים, אנא"

  . שבהם ראובן ושמעון לא נפגשו כלל, מאז אותו היום חלפו שש שנים
. ומתרגש עד מאוד לנוכח מראה המודעה המבשרת אודות אירוסי ראובן, שמעון נוטל לידיו את העיתון היומי, בבוקר בהיר אחד

ר מאומה בעניין התחייבותו שגם לאחר דקות ארוכות של שיחה ראובן לא הזכי, המעניין היה. מיהר להתקשר אליו ולברכו בחום
הקפדתי להזכירך בשלושת התפילות , אתה יודע שבמשך כל השנים מאז היום בו נפגשנו: "בסיום השיחה ציין שמעון .לשמעון
אך לאחר ששמעון ציין בפניו את המקום , משום שהפגישה כבר נשכחה ממנו, ראובן לא הבין כלל על מה מדובר...". מידי יום

  . ראובן נזכר- דולר לכשיתארס 2000- ואודות התחייבותו של ראובן לתגמלו ב,והזמן בו נפגשו
וזאת , במחילה, כמדומני שתשלום לא מגיע לך, בנוגע להסכם שלנו: "אך הוסיף, החתן הודה לחבירו מקרב לב על כל התפילות

, כי הייתי במצב נפשי קשה, ף עבוריכפי שהדגשתי שהעניין מאוד דחו, משום שכוונתי היתה שתפעל עבורי למציאת שידוך בהקדם
ומעולם לא העלתי על דעתי זמן , כך שדעתי היתה על מציאת שידוך תוך כמה חודשים, ואכן עברו עלי מאז תקופות קשות מאוד

  !..."?גם אז היית דורש שכר, 50ואילו חלילה הייתי מתארס בגיל ...  שנים6כה ארוך של 
וממילא , אם כן כעבור שש שנים כל שכן שהדבר בהול יותר, בר היה כה דחוף עבורךהלא אם בשעתו הד: "לעומתו טען שמעון

  !..."בודאי שהתחייבותך קיימת גם עתה
  ... וככל אשר יורה יעשו, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "לבסוף החליטו השניים לשטוח טענותיהם לפני מו

 שש שעברו לאחר מהתחייבותו ראובן את לפטור שיש, מפתיעה רהסב פי על, והכריע, הצדדים טענות את שמע א"שליט ר"מו
 לשנתו מגיע שכאשר כך, שנה שבעים הם אדם של שנותיו שימי (האדם של שנותיו רוב חלפו כבר, 36 שבגיל ידוע: וכדלהלן, שנים

, חטא ולא, אדם של שנותיו רוב שיצאו כיון" רבותינו אמרו שכן, "חדשה בריה "לכעין נחשב הוא ומעתה, )שנותיו רוב עברו, 36- ה
, )בעיקר (זה זמן עד, אדם של ימיו חצי הוא, בניסיונות העמידה זמן שעיקר והיינו, "ישמור חסידיו רגלי שנאמר, חוטא אינו שוב

 להט בתוכו ויש, בוראו את ולעבוד ללמוד לו מניחים שאינם הזה העולם הבלי כנגד, הקשים הניסיונות כל כנגד לעמוד צריך האדם
  . ומשמרתו עוזרתו ואשתו, לאשה מאוד זקוק הצעיר הבחור, בעיקר זו בתקופה. להכשילו חלילה שיכולים ותסיסה
 עד עשרים מבן, שנה עשרה-שבע הוא, היצר על להתגבר האדם יךשצר ההתגברות עיקר: כתב )ויחי בפרשת(' בשדה באר 'ובספר
 בארץ יעקב ויחי 'בפסוק מרומז וזה, יחטא לא שוב, חטא ולא שנותיו רוב אדם על שעברו כיון 'אמרו ל"וחז, ושש שלושים שנת

' מיצר 'הוא שהגוף שם על ',מצרים ארץ' שנקרא, בגוף הנשמה של תהחיּו את להביא אדם שצריך והיינו', שנה עשרה שבע מצרים
  .יחטא שלא ביותר להתגבר צריך בהם אדם של שנותיו על לרמז, הכולל עם ה"ל בגימטריה ויחי. 'ים 'שנקראת לנשמה
 ועבר 36 לגיל הגיע שכבר ולאחר, בצעירותו בוראו את לעבוד כדי זה היה, צעיר בהיותו אשה בדחיפות ביקש ראובן אם, וממילא

 בעיקר ועבורן, נושעתי לא', קריטיות 'היותר בשנים: שמעון כלפי ראובן לטעון יכול, כן ואם, הניסיונות פחתו, שנותיו רוב את
  . תמה כבר כלפיך שהתחייבותי הרי, להינשא זכיתי לא, הללו בשנים ואם, עלי שתתפלל התחננתי

 ביושר לדבוק יתחנך הגנב הסתם מן זו ובתקופה (אדם בחיי חשוב זמן פרק והוא, שנים שש עד נמכר שגנב שמצינו, ועוד זאת
 רבה מדרש יעויין (ל"בחז מבואר ואמנם .פעלו שמעון של שתפילותיו ראיה אין, שנים לשש שמעבר כך, )אחר אדם להיות וישתנה
  .לכך התכוין לא שראובן נראה זאת בכל, רב זמן לאחר ופעמים מיד נענית התפילה שפעמים) ז"י ב"פ דברים
 בכל, לעיל האמור אף שעל, ח"הגר השיב, א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן, גיסו לפני השאלה את ר"מו הציע כאשר, אולם
  ! ?ממון שוות אינן שנים שש של תפילות וכי - לטעון יש ובנוסף, רב זמן כעבור גם הועילה שהתפילה יתכן זאת

  !חבירו לשמעון ראובן החתן בין לפשר יש שלמעשה ח"הגר רבינו הורה ,ולפיכך
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

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

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

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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    -חזק  – ויחיפרשת •  61 עלון מספר• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  

  (מז, כח) ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה
"למה פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו 
עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם 

  בראשית רבה)(רש"י, מ
לכאורה, אם אין הפסק בין הפרשיות (שזו הכונה ב"פרשה 

פרדת כלל? כך הקשה וסתומה"), מנין לו לרש"י שיש כאן פרשה מ
  הרא"ם (ועיין במה שנדחק לתרץ). –גם רבי אליהו מזרחי 

  תירוץ חריף אמר בזה הגאון אלכסנדר סענדר שור, בעל "תבואות שור":
ויפרו וירבו מאוד". וידוע מה בסוף הפרשה הקודמת, נאמר "

שאמרו חז"ל שהריבוי התחיל רק כאשר החלו המצרים לשעבד את 
בני ישראל, כמו שנאמר "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 
ומבואר במדרש שהשעבוד לא התחיל רק לאחר מיתת יעקב. 

  עוד לפני מיתת יעקב? –ומעתה קשה מדוע נאמר "ויפרו וירבו מאוד" 
עלינו לומר את הכלל הידוע של "אין מוקדם ומאוחר בהכרח 

בתורה", ואכן בפועל היה הריבוי רק לאחר מיתת יעקב ותחילת 
השעבוד. אולם על כך יקשה שהרי בפרשה אחת אין אומרים את 
הכלל של "אין מוקדם ומאוחר", רק בשתי פרשיות? אלא בודאי 

  סק.ש"ויגש" ו"ויחי" הן שתי פרשיות, אף שאין ביניהן הפ
  מעתה יפה הקשה רש"י: "למה פרשה זו סתומה", ואין בה הפסק?

  פסחים ו: הובא ב"כמוצא שלל רב") –(בכור שור 

  
וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא 
הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה 

  (מח, יד)הבכור 
גו לומר "סבלת" כי בני אפרים נהבספר שופטים (יב, ו) אנו מוצאים 

במקום "שבלת", עד שכאשר ביקשו לדעת על אדם האם הוא 
והיה אם אמר  –משבט אפרים, אמרו לו שיהגה בלשונו "שבלת" 
  "סבלת", אות וסימן הוא שהאיש מבני אפרים הוא.

שיבוש זה בפיהם של בני אפרים, אמר הגאון רבי דב צבי 
  קרלנשטיין, אב"ד מאלוקין, לא היה אקראי.

אם נתבונן בפסוק שלפנינו, המתאר את ברכת יעקב לאפרים שהרי 
ומנשה ושיכול ידיו של יעקב בעת הברכה, ימצא כי בספר תורה, 
שאין בו ניקוד כידוע, אפשר לקרוא את המילה "שכל" בשני 
אופנים: או בשין ימנית, ואז יהיה פירוש המילה "שכל" מלשון 

ן ודעת השליך את השלכה, והיינו שיעקב אבינו במקרה ולא בחשבו
ידיו על ראש אפרים ומנשה. אם נפרש כך, יהיה פירוש "כי מנשה 

, כלומר: לכן השליך במקרה ולא בחשבון ודעת דהאהבכור", מלשון 
שהרי מנשה הוא הבכור ולא יתכן שיעשה זאת יעקב בכוונה  –

  מיוחדת.
אם, לעומת זאת, נקרא את המילה "שכל" בשין שמאלית, תהיה 

ך: שיעקב אבינו עשה זאת בהשכל ודעת, אף כי מנשה הכוונה להיפ
  הבכור (וכפירוש רש"י והתרגום).

עמדו  –כך, בני אפרים שחששו פן יקראו בשין ימנית  משום
והרגילו את לשונם לדבר תמיד בשין שמאלית. ומכיון שזו היתה 
כוונתם, עשו לעצמם סימן דוקא במילה "שבלת", המופיעה בחלום 

  על אגדות הש"ס, הובא שם) –(תפארת צבי יוסף לגדולה...    פרעה שעל ידו עלה

  

 חי וראשית אוני.. אז חיללת יצועיראובן בכורי אתה כו
  (מט, ג) עלה

בכורו על חטא בלהה, ולכאורה יש  יעקב אבינו מוכיח את ראובן 
להבין הרי מעשה בלהה אירע כאשר חזר יעקב מחרן, ואז הוא היה 

כשהוא מוכיח את ראובן, הוא בן מאה  בן תשעים ותשע שנה, ועתה 
מאז המקרה ארבעים ושבע שנה.  ארבעים ושבע שנה, דהיינו חלף 

כל השנים הארוכות הללו לא ראה יעקב לנכון להוכיח את ראובן על 
אותו מעשה. אם סלח לו מדוע עתה לפני מותו החליט להוכיחו?  

ועל כן וידבק בעשיו עקב כך.  רש"י כתב: יעקב פחד שראובן ילך 
הבליג כל השנים. ודבר זה צריך להבין. מדוע פתאום ראובן ילך 

להזהירו שלא יביא עשו היה ידוע כגזלן עד שאביו צריך  לעשו. הרי 
בדבר זה, עד  ואילו ראובן נזהר  )בר"ר ס"ה י"ג(לו צייד מהגזל 

בימי שהתורה טרחה לכתוב שלוש מילים יתירות, "וילך ראובן 
ללמדך, שלמרות  )בראשית ל' י"ד(דודאים"  קציר חיטים וימצא 

ראובן ידו  שבתקופה זו של השנה השדות מלאים חיטים, לא פשט 
זאת ועוד:  )סנהדרין דף צ"ט:(בגזל, אלא נטל מדודאי הפקר בלבד 

יעקב אחיו, למרות שמכר לו הבכורה  עשו עושה הכל להרוג את 
אחים, למרות מרצונו, ואילו ראובן מוסר נפשו על הצלת יוסף מיד ה

שהוא נוטל ממנו החלק הכפול של הבכורה, א"כ איך נחשוד  
   בראובן שיחבור לעשו הרשע.

מבאר רבי אביגדור נבנצל שליט"א. יעקב חשש שראובן יתבייש  
עשו. נטיה שאין איש יודע  מתוכחתו ותיפתח אצלו נטיה לכיוון 

, עד רכו שהיה צדיקתוצאותיה, כי כך גם ראינו אצל לוט בראשית ד
שהיה קלסתר פניו דומה לו,  )בר"ר מ"א ו'(במדרש  שאמרו 

רוחנית, דבפנימיות  ומשמעו אינו צבע העיניים והחיוך, כי אם מהות 
של אברהם ולוט היו צדדים שווים, עד שכל מי שהביט בלוט, היה 

ההארה וצידקות של אברהם, ולמרות כל זאת,  רואה לפניו מעין 
לוט את  עזב  - על שרועיו גוזלים כאשר אברהם הוכיח את לוט 

אברהם, והלך אל הפכו המוחלט של בית אברהם בו חונך. אל סדום 
יעקב מלהוכיח את ראובן. והמתין זמן רב  החוטאת. על כן חשש גם 

שלמה  מלהוכיחו. חששו של יעקב אבינו הזקן הוא עבורנו תורה 
והלכה פסוקה!. וההוראה המעשית הנובעת מכאן היא, שלפני 

לשקול היטב את תוצאות התוכחה  מתוכננים להוכיח מישהו, יש ש
אצל אותו אדם, וכך גם משה רבנו החליט לא להוכיח את ישראל 

ומהם  ארבעים שנות המדבר, אלא רק סמוך למיתתו כיעקב. בכל 
  (מתוך העלון של הרב צולק). למד יהושע דוד המלך ושמואל הנביא

  
  

  (רמז: יו"ד סי' פ"ד סעי' ט"ו ובש"ך)איזה דבר הצומח מן הקרקע מותר ע"י שחיטה?                              
  "ולאביו שלח כזאת.. מטוב מצרים", ופרש"י בשם מדרש אגדה, ששלח לו גריסין של פול.תשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  

  סיפור –האשה שלא הגיבה למביש אותה  
שיברכה בזרע של  לפני מספר שנים נכנס יהודי לרבי חיים קניבסקי שליט"א וסיפר שמזה שנים לא זכתה בתו לילדים, ובכה לפני הרב 

והנה לקראת ל"ג בעומר החליטה  קיימא. אמר לו רבי חיים תחפש אדם שבלם פיו בשעת מריבה, ותבקש שיברך אותה, והברכה תועיל. 
לנסיעה זאת הצטרפה גם הבת עצמה. רעיית ובתי יצאו  על קברו של הרשב"י, ולעורר רחמי שמים על בתה,  אשתו לנסוע למירון, להתפלל

להסיעם מירונה, בתחנה היה לחץ עצום של נוסעים, ועד שהצליחו לעלות  בלילה, והתקרבו לתחנת האוטובוס שהיה אמור  10 -מהבית ב
   ישבה אשה נוספת שלא הכירוה.שלצידם התי על אחד האוטובוסים עבר זמן רב. בספסל 

אמר שמחר  לפתע עולה לאוטובוס אדם נוסף, שהיה נראה לחוץ מאד, רעייתי סיפרה שהיה לו מבטא אמריקאי, ואכן בעלותו לאוטובוס 
   בשעות הבוקר מזומנת לו טיסה חזרה לארה"ב.

לידינו, וטען שהיא  לצעוק על האשה שהתיישבה  האשה ספרה שמשום מה, ומסיבה בלתי מובנת, 'החל האיש -הביוש עלה על כל דמיון 
האשה עלתה לאוטובוס  התיישבה על המקום שהיה מיועד לו'... הטענות לא היו מוצדקות כלל וכלל, כיון שבעינינו ראינו שכאשר 

   והתיישבה במקומה, הוא לא היה באוטובוס, ולא היתה לו זכות לתבוע את המקום.
כידוע שלובי  סביר לו, ולדבר אל ליבו, שהאשה לו פעלה כל אוון, אבל לחץ נפשי והגיון אינם הולכים האנשים שהיו באוטובוס ניסו לה

   זרוע, כאשר האדם לחוץ, אי אפשר להסביר לו שום דבר, הוא דרש את שלו וזהו.
נותנת לי  למה את לא וצעק 'למה לקחת לי את המקום', 'ימה, עלו על כל דמיון, הוא בייש הביושים שעשה האיש הזה לנוסעת התמ

מן האוטובוס, בלי לדבר  לשבת'. והאשה לא הגיבה, הוא צעק, והיא שתקה, הוא בייש אותה, והיא לא ענתה מאומה. פשוט קמה וירדה 
   מילה. האיש התיישב במקומה.

   מספרת האשה: אנחנו שהיינו באוטובוס, הזדעזנו לנוכח המראה, לא הבנו כיצד הוא מסוגל להתנהג כך!
חרטה לפני  וטובוס החל לנסוע, ואז הגיע רגע החרטה, האיש הבין את גודל העוול שעשה, תפס את עצמו שלא נהג כשורה, והביע הא

עשה הנהג חניית ביניים, כדי  הנוסעים שנסעו עמו על הביוש שגרם לאשה שלא עשתה לו מאומה. והנה, כאשר הגיע האוטובוס ליוקנעם 
פגשתי בחניון את האשה, שנעלבה ולא עלבה,  ר, כמקובל, כאשר ירדתי מן האוטובוס, מספרת האש, לאפשר לנוסעים לנוח ולהתאוור

הגיעה יחד איתנו  ךה לעלות מיד על האוטובוס הבא, וכההוא, הצליח התברר שלאחר שירדה מן האוטובוס, ופינתה את מקומה לאמריקאי 
   אל החניון ביוקנעם.

שאפשר לבקש ממנו  קניבסקי מגדולתו של אדם כזה, שמעליבים אותו ושותק, והברכה  רבי חיים באו במוחי, הדברים שאמרולפתע עלו ו
עולבת', 'שומעת חרפתה ואינה משיבה',  על זרע של קיימא. והנה הנה עומדת עתה לפני אשה העונה על הקריטריון של 'נעלבת ואינה 

עליה. ניגשתי אל האשה וביקשתי שתמחל לאיש ההוא  דופין שנחתו הלא בעיני ראיתי את גבורתה ועוז רוחה שלא השיבה לחרפות ולגי
לאחר מכן אמרתי לה את דברי הגר"ח, וביקשתי ממנה שתברך את בתי.  שצעק עליה, ותגובתה היתה שהיא אכן מוחלת בלב שלם, מיד 

יום, נולד לבתי בן זכר, בשעה טובה  חודשים בדיוק, מיום אל 9הלא יאומן קרה. אחרי  היא הבינה לליבי, ובירכה את הבת בחום רב.  
   (ברכי נפשי).   .אייר, ובתי ילדה את בנה ביום י"ט שבט ומוצלחת, ל"ג בעומר חל ביום י"ח 

  
  (מתוך הספר אשיחה)     ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אבעניני הפרשה שו"ת          

וסף שהי' מלך שיבוא אליו הא קיי"ל מלך "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף" צ"ב איך היה מותר ליעקב לקרוא לבנו לי שאלה:
  שמחל על כבודו אין כבודו מחול?

  לא הי' מלך על ישראל וגם הי' תחת יד פרעה. תשובה:
"ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה" פי' רש"י שיוסף הראה לאביו שטר אירוסין שטר כתובה. וצ"ב מי היו עדי  שאלה:

  ק שהרי הי' במצרים?קידושין של יוסף הצדי
  היו לו עבדים שגיירם ולמדם מצות. תשובה:
"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים" צ"ב איך אומרים בק"ש שעל המטה המלאך הגואל אותי מכל רע הרי י"א שאין שאלה: 

  מבקשים מן המלאכים בקשות?
  אין מבקשים מן המלאך אלא מהקב"ה שישלח את המלאך.תשובה: 

"כל אלה שבטי ישראל" האור החיים הקדוש מבואר שעתידה העבודה שתחזור לבכורות ולטעם זה השתדל יעקב לקנות הבכורה  שאלה:
מעשו לבל יהי' לו חלק בעבודה לעתיד לבוא. צ"ב בדבריו, דהרי עשו כפר בתחית המתים, וא"כ לכאו' לא יקום לתחיית המתים, א"כ מפני 

  ים?מה חשש יעקב שכן יקום לתחיית המת
  עדיין לא נתנה תורה ואין דיני כופר. תשובה:
"הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען" צ"ב ברמ"א יו"ד סי' של"ט אסור לחצוב קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו  שאלה:

  בו את המת ויש סכנה בדבר, א"כ איך יעקב אבינו הכין קבר מחיים?
  כריתי היינו קניתי. תשובה: 

  
    

מ׳, כך שהנקודה שבה החבל הכי קרוב  14מ׳ כל אחד, ובינהם קשור חבל באורך  10עמודים באורך  2
  מ׳ ממנה, מה המרחק בין העמודים? 3לאדמה הוא במרחק 

    כתר. תשובה משבוע שעבר:

   
  

  ת הבן דללהרב אריה רביץ ומשפ' להוהנכד                    -ן יאיר לוי ומשפ' ולמשפ' גרינוולד להולדת הבב רלה מרכז העיר:

         משפחת טיטלבוים לרגל הכנס בנם לעול תורה ומצוות                 משפחת שרטר לאירוסי הבת              שואי הבןמשפחת קרמר לנ        
  
לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                              

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

           

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 כללית עיתונות קטעי קובץ עם לישיבה שהגיע יעקב באר תושב יהודי היה

 ישמחו הישיבה שבני לתומו וחשב אחד ח"ת של בשבחו המפליגים      
 כאלו עיתונים נכנסים לא כאן: לו אמר לו הביא שהוא הראשון והבחור לקרוא
 מספר אחרי! עוד אתמוך לא ומהיום בישיבה תמכתי היום עד, ואמר נפגע והלה

 כתוב: דבריו היו וכה שיחה ה"זללה וולבה שלמה רבי המשגיח מסר שבועות
 כאן כתוב". אנשים עם וגם' ד עם גם וטוב וגדל הולך שמואל והנער: "בנביא
 עם טוב לא הוא ואם, אנשים עם טוב הוא, באמת' ד עם שטוב מי, יסוד

 בישיבה שמחמירים, שמעתי: ואמר והמשיך'. ד עם טוב לא שהוא סימן, אנשים
 כל הרי אבל, ל"זצוק איש החזון מרן בשם שמועה פי על הדגים את לאכול לא

 ?! מחמירים לא בזה ולמה לחברו אדם בין היה החזון איש מרן של כולו
 )ג"ח שלמה אבני(
 
 

 אצלו ארכה העמידה שתפילת, זצ"ל מקעלם זיסל שמחה רבי על מסופר
 שהיה יהודי אליו בא, באמצע הרב שעמד בעת פעם. דקות כארבעים        

 כלעומת הלך, תפילתו את מסיים שאינו ומשראה, בוש עד חכה הלה. לו צריך
 שמיאן היהודי על לו סיפרו, תפילתו את זיסל שמחה רבי שסיים לאחר.שבא

 צריך הוא אם: 'במנוחה ואמר זיסל שמחה רבי נענה. תפילתו לסיום עד להמתין
 אינני אז גם - בא הוא שלטובתי נאמר ואם. בחזרה לכאן ישוב הרי, אותי

 ימנע לא הרי, עלי נגזר וכך היא אמיתית זו טובה אם, נפשך ממה כי, מצטער
 שאין סימן, לחכות סבלנות לו היתה ולא שהלך וההוא, כך ובין כך בין ממני
 '.האמיתית לטובתי זה
 
 

, תורם כשהגיע. ל"זצ אבוחצירה ישראל רבי לצדיק לנתיבות הגיעו ובנה אם
 מבקשת הנער של אמו אני: האם של מבוקשה את הכתב מתוך קרא הגבאי     
 כיבוד במצוות יכשל לבל, באמו כבוד ביתר לנהוג עליו וישפיע יברכו שהרב
 היתה לו: לעצמו ולחש רב צער הביעו שפניו בצדיק הביטו ובנה האם.הורים

 במורד התגלגלה ודמעה! שמחה מתוך רוקר הייתי, אם לי היתה לו... אמא לי
... לך שעוללתי הצער על סליחה, אמא סליחה: לאמו ופנה הבן נרעש...לחיו

 )ואם אב כיבוד אוצר(
 
 

 על ורק. מציאותו הרגשת ואי האדם מחלישות נובעת הכבוד אחר השאיפה
 ונדמה. אותו מקימים, אותו ומנשאים שמכבדים הכבוד תמיכת ידי           

 וצריכה רגליה על לעמוד יכולה שאינה לנבילה הכבוד אחד הרודף האדם
 היין כמו קצוב לזמן ומשכרו מדעתו האדם את מעביר והכבוד. יקימוה שאחרים

 המשקה כוח וכשוך, אמיתי ותקיף גבור שהוא חושב שתייתו שבעת לשיכור שרף
 ועצמיותו מציאותו ומבין מרגיש אשר הנבון והאיש. חלישותו ירגיש, ממנו

 עצמיות הוא שהעיקר יודע כי מאחרים שמקבל הכבוד את מחשיב אינו האמתית
 ויודע.  האחרים הכרת עם להתחשב לו אין הוא טוב בעצמיותו ובאם,  האדם
 כל ״ ז״ל דבריהם של הטעם יובן ובזה. האדם חסרונות על מכסה הכבוד שאין

 הדמיוני הכבוד בכח אין כי:) יג עירובין(״ ממנו בורחת גדולה הגדולה על המחזר
 ישיג אם אשר לאדם ונדמה. חסרונותיו מחמת באדם שיש החלל את למלא
 ופחיתות שפלותו את מרגיש בסוף אבל אנושיותו יתרומם זה איש בעיני הכרה
 )  עולם שערי(.    ערכו

 
 

 רבי( ר"אדמו את שאלתי אחת פעם: מספר לזצ" אמסטרדם נפתלי רבי הגאון
 יעמול אם: לי והשיב? הכעס למידת התרופה היא מה) ל"זצ סלנטר  ישראל      
 מידת ממילא תתוקן – לחברו טובות רק שיעשה – ההטבה במידת האדם
 לעקרה האדם שעל ואמר, ההקפדה במידת מאד מחמיר היה ישראל רבי.הכעס

 העברות כל שכמעט, אמר הוא. עברות להרבה סיבה היא כי וכל מכל ולשרשה
 העולם עסקי שכל האדם שיחשוב, ואמר.הקפידה היא סיבתן לחברו אדם שבין
 אני מה על כן ואם. לאדם ידוע אינו מהעולם הפרידה וזמן, הבלים הם הזה

 .)מסלנט י"ר תורת(? אקפיד שלי שאינו עולם על? מקפיד

                                    

                                                                                                             

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְקְרבוּ  ָרֵאל ְיֵמי ַויִּ יתָ ...  תָלמוּ ִיׂשְ ִדי ְוָעׂשִ  עם שעושין חסד:  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעּמָ
 הרי, לכאורה)י"רש"(גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חסד הוא המתים

  מועד קטן(ל"ז וכמאמרם גמול תשלום יש המתים עם שעושים לחסד גם

 אותו מספידים - לאחרים הסופד( יקברונו דיקבר, יספדוניה דיספד )ח"כ
 כשאמר בלשונו י"רש דייק, אלא .)לקבורה זוכה  הקובר, מותו לאחר

 לחסד גם גמול תשלום ויש יש ודאי, כלומר"  גמול לתשלום מצפה שאינו"
 ורוצה זה גמול לתשלום מצפה אדם שום שאין אלא, המתים עם שעושים

 . ושנים ימים לאורך ויחיה שיזכה מצפה אחד כל אדרבה,בו
                   ) בסוליש ד"אב הכהן ב"רי ר"הג(
 
 

ה ֵני ְוַעּתָ ֶאֶרץ ְלךָ  ַהּנֹוָלִדים ָבֶניךָ  ׁשְ  ֵהםִלי ִמְצַרְיָמה ֵאֶליךָ  ּבִֹאי ַעד ִמְצַרִים ּבְ
ה ֶאְפַרִים ֶ ְראּוֵבן ּוְמַנׁשּ ְמעֹון ּכִ  רום מחמת יוסף בבני בחר יעקב: ִלי ִיְהיוּ  ְוׁשִ
 השבטים של לאורם והתחנכו טוב במקום שנולדו הנכדים שאר כי, מעלתם
 מנשה אולם, לתפארת שיגדלו רבותא זה אין יעקב של קורתו ובצל

 במקום,  אלילים ועבודת טומאה של בסביבה במצרים שגדלו ואפרים
 על ה׳ ויראת וקדושים צדיקים היו זאת כל ועם, ביותר ירודה שהרוחניות

 אפרים של הללו הכוחות שכל הבין כי, ושמח יעקב התפעל מכך,  פניהם
 אמר ולכן חנוכו מפרי הם, נכר בארץ נסיונות מיני כל על להתגבר ומנשה

 ) משה דרש( הם״ ״לי
 
 

יֹּום ַוְיָבְרֵכם ךָ  ֵלאמֹור ַההּוא ּבַ ָרֵאל ְיָבֵרךְ  ּבְ ְמךָ  ֵלאֹמר ִיׂשְ ֶאְפַרִים ֱאלֹוקים ְיׂשִ  ּכְ
ה ֶ  ישימך: לבנו איש ויאמר, בברכתם יברכם בניו את לברך הבא: ְוִכְמַנׁשּ
 אפרים בברכת המיוחד מה להבין וצריך.) רש״י( וכמנשה כאפרים אלוקים
 יסוד אלא? בניו את אב יברך בה שדוקא הנכדים משאר יותר ומנשה
 כן ואם, בו יקנא ולא חבירו על אדם יתגאה שלא, היא הקדושה תורתינו
 הצעיראפרים את והקדים ידיו את ששיכל למרות כי אבינו יעקב משראה

 קנא לא ומנשה, מנשה על נתגאה לא אפרים זאת בכל,  מנשה לפני
 כמותן ישראל בני כלל שיהיו אמר,  כמקודם אוהבים ונשארו באפרים

 )דכלא אגרא( וקנאה גאוה ללא
 
 

שָכר ָ ֶרם ֲחֹמר ִיׂשּ ין ֹרֵבץ ּגָ ָתִים ּבֵ ּפְ ׁשְ , דוקא לחמור יששכר של דימויו:ַהּמִ
 החמור מנוחת דרך בין שיש ההבדל לאור זצ״ל מרקוביץ הגר״צ הסביר
 מפרך עבודה מיום שב הסוס כאשר. מנוחתו בעת הסוס של דרכו לבין

 עליו הקשור העול את ממנו להסיר צריכים ומנוחה חופש לו ליתן ורוצים
 לו נותנים אם לו די, החמור, לעומתו. להנאתו לו ומתגלגל רץ הוא ואז

 יששכר שבט.שעליו והמשא העול כל עם לנוח רובץ הוא שם שקטה פינה
 עתהיא אמיתי תורה לבן הבחינות אחת. התורה לומדי כשבט ידוע

 עדיין הוא, למנוחה לו המיועדת בתקופה או בשעה אם. שלו המנוחה
 תורה בן להיותו סימן זה הרי, בשלימות והיראה התורה עול עם עומד
 דרכו מעין - העול הסרת ללא מנוחה אצלו תתכן שלא מי אבל. אמיתי

 שבין הקשר על לרמוז כדי. אמיתי תורה בן להקרא יכול אינו - הסוס של
 שלעולם - תורה בן של ודרכו אופיו לבין מנוחתו בשעת החמור התנהגות

 גרם חמור ״יששכר נאמר, שמים ויראת תורה עול עצמו מעל מסיר אינו
 )טוב לקח ילקוט(. המשפתים״ בין רובץ

 
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                                           

                 

 חיוי   דבס"
 311גליון מספר             
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                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                            
 )נ׳ א׳ שמואל מדרש( .עצמו מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים כל                                                          

 (אומר לגולגולת)כבוד ליותר  וירצה , בעיניו יקל וכשיתכבד , עצמו הכבוד מן גדולה הכבוד תאות                                                        

 )נחמדים דברים( .שכר פרי תראה בזריזות רק כי .מחר אעשה תאמר בל היום שיעשה דבר                                     

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   מייל בתגובות הערות והארות 

 
 

 יכולה אשה האם תלמידיו את ל"זצ סולוביצ׳יק משה ר׳ הגאון שאל פעם
? מאירים נרות שתי לה יהיה ואז מראה מול שבת לכבוד אחד נר להדליק      
 שיש כמו המראה לפני האשה שכשתעמוד מאחר מועילה אינה זו דעיצה וענה
 )לב ישמח()נשים שתי כן גם יש נרות שתי שם

 
 
 
 

 כנגד שיהיה כדי. קריאת שמע בשעת שמאל ביד הציצית לאחוז שצריך טעם
 הוא שבאדם והלב"  לבבכם על.. האלה הדברים והיו"לדבר רמז.הלב      

 )המנהגים טעמי: ( ׳ ב סעיף כ״ד סימן לבוש-שמאל בצד
 
 
 

 הבריאה ענין כל את הבריאה מפרשת לדעת יכול, ומצוות תורה המקיים
 בראשית; "בראשית בפרשת שנכתב דממה. האמונה ויסודות ופרטיה       

 ואין בריאה ויש בורא שיש יודעים", הארץ ואת השמים את אלוקים ברא
 בכל נברא ומה הבריאה סדר כל ואת ההיסטוריה את יודעים. קדמון העולם

 יכלו. תורה מתן עד הראשון מאדם דור אחר דור נמסר שהכל אנו יודעים. יום
, כך אחר שנעשה מה וכל חוה יצירת ועל בריאתו על הראשון מאדם לשמוע

 שנה אלפים משלושת למעלה לפני תורה מתן ומזמן. שיקר לא מהם אחד ואף
 הלומד ילד כל, כראוי החשבון את עושים כאשר.ד"יו של כקוצו בה נשתנה לא

 כתוב הכל, יום בכל נברא מה, בבריאה חלק כל נברא אימתי יודע חומש
 חומש לו מסר ואביו אביו את לימד וסבו החומש את מלמדו אביו. בחומש
 אחת אות גם גרע ולא הוסיף לא סבו וכן'. ד תורת הכל, מזוייף ולא אמיתי
. התורה נמסרה שבו תורה מתן ליום עד איש מפי ואיש סבו אבי וכך, בתורה

 לנו שיש זה חומש. פשוט בחשבון הכל, מצרים יציאת יום את יודע הוא וכך
 אם שהרי, פסול היה הוא אחר חומש לו היה  אילו כי, ם"לרמב היה היום
 י"לר שהיה חומש אותו היה ם"ולרמב. פסול הוא תורה בספר אות חסרה
 מוכרח והדבר תיבות ואותם חומש אותו היה תמיד כן ואם, ף"ולרי ש"מיג

 יודעים אנו כי, התורה מן כן יודעים התורה את השומרים רק, ואמנם.וברור
 לא ומאז, תורה מתן ועד הראשון מאדם איש מפי איש במסורת הכל שקיבלנו
 )ל"זצ שך הרב!(ברור הכל התורה את וכשמקיימים. מאומה בה נשתנה

 
 
 

" קדש["כסדר נכתבות להיות צריכות חתפלין שפרשיות הוא הדין:  שאלה:
 תפילין, חסופר שכתב יתכן ואיך,[" שמוע אם והיה"  "שמע"" יביאך כי והיה"

 כתב איזה ידע שלא עד יחד וערבם פרשיות מאות ארבע דהיינו אנשים למאה
. ההלכה פי על בבתים להניחן מותר מקום ומכל. מאוחד כתב ואיזה, מוקדם

 . כשרים תפילין והם
 כי והיה"פרשיות מאה כך ואחר" קדש" פרשיות מאה כתב אם תשובה:

," שמוע אם והיה" פרשיות מאה ואח״כ" שמע" פרשיות מאה ואח״כ" יביאך
 ארבע מתוך כי בתפלין ולהכניסם פרשיות ארבע לקחת מותר, ביחד וערבם

 נכתבה" )קדש) פרשיה שאותה כיון כסדר נכתב יהיה הלא שלקח פרשיות
.  כשרות ולכן כסדר נכתבו תפילין אותם של הפרשיות שאר וכן ראשונה

 )קרבניט שהם חידות(

אתל"זצסולוביצ׳יקמשהר׳און
יהואזמראהמולשבתלכבודאחדר

האשכשתעמודמאחרמועילהאינה
)לבישמח()נשיםשתיכןגםש

קריבשעתשמאלבידהציציתאחוז
ללללד לבבכעל.. האלההדבריםוהיודבר

)המנהגיםטעמי: (׳בסעיףכ״דסימן

הבריאהמפרשתלדעתיכול, מצוות
בפרששנכתבדממה. האמונהודות

לבעלהאלההדבריםוהיו"דבר

    

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

 
ַמְרתָּ  ֶמֶרת ֶאת ְוׁשָ ְדָרָכיו ָלֶלֶכת אלוקיך' ד ִמׁשְ  זוג בבני שהיה מעשה :ּבִ
 שולחנם על מעשה שאכל, ואביון עני איש בביתם שאירחו         
 בלא, ערירי הזה האיש היה שכן, גדולה מצוה בכך והיתה, בקביעות
 שכל היתה הבעיה.לנפשו ומרגוע, וחמימות נועם בביתם ומצא, משפחה

 פעם כל, הבית לבני לספר מנהג לו היה, הגיע הזה העני כאשר פעם
 ידיו ליטול ניגש שהיה ועד. עליו שעבר מה וכל קורותיו את, מחדש

 את שיסיים עד לו להמתין הוצרכו המשפחה ובני, רב זמן עבר, לסעודה
 יגיע שלא לעני להודיע פעמים כמה כבר חשבו, הטרחה מרוב...הסיפורים

 עליו משפיע אליהם שבואו שידעו כיון, זאת לעשות העזו לא אבל, יותר
 מספר וגדל הלך, השנים ברבות.מכך למונעו אפשר וכיצד, ולשמחה חיות

 והם, כולם את מהכיל צר נעשה התגוררו בו והבית, הזוג בני של ילדיהם
 שאולי בדעתם העלו, החדשה לדירה המעבר לפני. דירה לעבור החליטו
 סדר וחסל, החדשה הכתובת את לעני יודיעו ולא, בחוכמה יעשו עכשיו
, שם נמצאים שלא וכשיראה, הישנה הדירה אל כמנהגו יגיע הוא...טירחה

 ממוקמת היכן יידע וכשלא, אחר למקום דירתה העתיקה שהמשפחה יבין
 אמרו.ולתמיד אחת ממנו ייפטרו וכך, יותר יגיע לא, החדשה הדירה
, עזיבתם לפני. עוברים הם לאן לעני שגילו ללא, הדירה את ועזבו.ועשו

 יגלו שלא, עברו לאן אצלם יתעניין העני שאם מהשכנים גם ביקשו
 העני של סיפוריו את יותר לשמוע ולא, בשלוה לישב הזוג בני ביקשו.לו

 זעקה נשמעת החדשה לדירה עוברם לאחר מאוד קצר זמן, וענה. הטרדן
 את פוגש, במהירות שנזעק, בעלה. במטבח שהיתה, האשה מפי גדולה
 איבד לא אבל, נבהל הבעל. ממדים גדול־ עקרב על המצביעה אשתו

 והנה, שעות כמה עוברות לא.העקרב את והרג, מטאטא לקח. עשתונות
 ממשיכים העקרבים אבל אותו, גם הורג הבעל. בבית לו מטייל נוסף עקרב
 הזוג בני חשבו.נוראה בהלה בבית וגורמים, השני אחרי האחד, להגיע

 מומחה והזמינו, הבית מקירות באחד שמקורה, עקרבים במכת שמדובר
 שלמרות נחרצות קובע אבל, מגיע הלה. הענין את שיבדוק בתחום

 מהיכן לאבחן מסוגל הוא אין הפעם, אלה בנושאים לו שיש ההתמחות
 בני של נפשם ומנוחת, להגיע העקרבים כשהמשיכו, העקרבים מגיעים
 פנחס חיים רבי הגאון אל הזוג בני ניגשו, והלאה מהם היתה הבית

 מששמע. בעצתו לשאול כדי", אור תורה" ישיבת ראש ל"זצ, שיינברג
 שר מה נבדוק ׳בואו ואמר, שירה׳ ׳פרק מהארון הוציא, דבריהם את הגאון

 הגאון.בעולם׳ מציאותו מהות על ללמוד אולי נוכל ומזה, לבוראו העקרב
 ׳טוב אומר שהעקרב ומוצא, שירה בפרק מעיין שיינברג פנחס חיים רבי
: להם ואומר הזוג לבני פונה הוא ואז.מעשיו׳ כל על ורחמיו לכל ה׳

 הם שגם האדם לבני להזכיר כדי לעולם נשלח שהעקרב למדים ׳נמצאנו
 פסוק על לאחרונה עברתם ׳אולי. השי״ת של מעשי־ידיו על לרחם צריכים

 היו לא ואשתו הבעל?יתברך׳ הבורא של ברואיו על רחמתם ולא, זה
 עוד. המכה להם באה מהיכן כבר הבינו הם. מזה יותר לשמוע צריכים
  .נעלמו והעקרבים. לביתם והשיבוהו, העני את איתרו יום באותו

 )נפשי  ברכי(

הראשוןמאדםאישמפיאישמסורת
ברוהכלהתורהאתוכשמקיימים. ה

להיצריכותחתפליןשפרשיותהוא
יתואיך,[" שמועאםוהיה"  "שמע"
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1 גיליון מס. 505שבת קודש  פרשת ויחי

ָנה" (מז, כח) ַבע ֶעשְֵׂרה שָׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, שְׁ "ַוְיִחי ַיֲעקֹב בְּ

מאה ושלושים שנה חי יעקב אבינו לפני שירד למצרים ועל השנים האלה הוא 
אומר שהיו "מעט ורעים" (מז, ט). ודוקא במצרים, הארץ הטמאה, כשהתחילה 
הגלות שבה מררו המצרים את חייהם של בני ישראל, דוקא שם ישב בשלוה? 

כפי שאומרים חז"ל שעיקר ימי חייו שחי שם היו בשמחה ונחת?!

טוב.  גמטריה  זה  עשרה  ושבע  במצרים  אבינו  יעקב  חי  שנה  עשרה  שבע 
ושמחה  חיים  למצוא  יכול  יהודי  עצום!  לימוד  פה  יש  טוב?  לו  היה  שם  דוקא 
בכל מקום אליו יתגלגל אי פעם. זו המהות של יהודי. להחזיק את עצמו בכל 
מצב ועת, גם במצרים. זה המבחן שלך. מצפים ממך להמשיך שמחה וחיים גם 

למקומות האלה שאתה בעל כורחך מגיע אליהם.

מתחזק  כשאתה  ואנחה".  יגון  ונסו  ישיגו,  ושמחה  "ששון  אומר:  רבנו 
בשמחה, אתה מבריח את היגון והאנחה הצידה.

בתוך הקושי, בתוך הצרה, אפשר למצוא הרבה דברים קטנים שמשמחים. 
בואו נעשה מהדברים הקטנים האלה דברים גדולים. רבינו אומר לשמוח בכל 
תמיד  שהיה  היה  שמנהגו  תם  על  מעשה  ספור  לנו  מספר  והוא  שאפשר  מה 
בשמחה. שמח בכל דבר עד כדי כך שנראה בעיני אחרים כשוטה. שמח בלחם 
כאילו היה בשר ובמים כאילו היו יין, הוא כל כך שמח במה שהיה לו שזכה לכן 
להרגיש את כל הטעמים הנפלאים בלחם ובמים וככה עם כל דבר ודבר. דברים 

קטנים שמשמחים יש הרבה, צריך לגלות אותם.

ירגיש  אדם  איך  אבל  שמח.  הוא  אותו,  אוהב  שה'  הידיעה  עם  הולך  אדם 

בס"ד

שבת קודש   יד' טבת, תשע"ו
פרשת ויחי

ָנה" (מז, כה) ַבע ֶעשְֵׂרה שָׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים שְׁ "ַוְיִחי ַיֲעקֹב בְּ

שהשם אוהב אותו? רק אם הוא יאהב את עצמו. אדם לא יכול להרגיש שהשם 
אוהב אותו אם הוא לא אוהב את עצמו. רוקד ושמח עם כל מצווה שהוא זוכה 
השם  הרי  לשמוח,  ממשיך  הוא  כרצונו,  לו  הולך  לא  משהו  אם  ואפילו  לעשות 
כל כך מטיב איתו, נותן לו ללמוד תורה, לעשות חסדים, לקיים מצוות, המצווה 
הכי קטנה שהוא זוכה לעשות הוא כל כך שמח בה, שהוא מרגיש כל רגע איך 
השם אוהב אותו. אדם כזה לא צריך תאוות. הוא לא צריך שום דבר. יש לו חיות 
מהשם! יש לו שמחה מהשם! הוא מרגיש את אהבת השם! הוא יכול להתפלל, 

ללמוד תורה, יכול להתבודד.

אם אדם לא הולך עם הדרך של שמחה והודאה, הוא יחפש את החיות שלו 
בתאוות, שזה העונש הכי גדול כי זה מרחיק אותו מהשם, מנתק אותו מהשם. 
מכל  תפילה,  של  מילה  מכל  תורה,  של  מילה  מכל  חיות  לו  שתהיה  צריך  אדם 
מילה בהתבודדות. אסור לו ליפול ברוחו כשהדברים לא מסתדרים כמו שהוא 
כשהוא  תיכנן,  שהוא  מה  כל  הספיק  לא  כשהוא  כרצונו,  לו  הלך  כשלא  רצה, 
בכל  שמח  שהשם  תזכור  אחרים.  לימים  בהשוואה  מאד  מעט  היום  הספיק 

מצווה הכי קטנה שאתה עושה! ה' אוהב אותך!

ומה עושים כשהדברים שאדם עובר הם באמת קשים? מתחזקים באמונה 
שהקדוש ברוך הוא יעזור. כי הוא רק טוב ומטיב. כי הוא רק רחמן. מתחזקים 
באמונה שכל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה. שהרחמים של השם הם אין 
סוף ואין תכלית. כמו משה רבינו שכל דבר שהיה רוצה היה מתפלל עליו 40 יום 

ו-40 לילה רצוף! מתפלל עד שמקבל! לא עוזב את השם!

אולי  השם!  של  ברחמים  מאמין  לא  הוא  כי  להתפלל?  מפסיק  אדם  למה 
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"היה לו לכתוב רק "ויהי יעקב בארץ מצרים" ולמה כתב ויחי? ללמדך שעל ידי בחינת אמת, בחינת "תתן אמת ליעקב", יכולים לחיות גם בארץ מצרים. חיים 
זה דביקות בשורש ובמקור, אשר משם נמשך תמיד חיות, ואף על פי שהיה בארץ מצרים, ידע יעקב אבינו שכל מצרים רק קליפה והסתר, אבל הפנימיות הוא 

חיות השם יתברך" (שפת אמת).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

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

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

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

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

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

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

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

סבטלנה

ת.נ.צ.ב.ה
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את  פתחו  לא  והם  מצרים,  ארץ  עד  מישראל  הלכו  אבינו,  יעקב  של 
אדם  בדרך,  דבר  שום  ראו  לא  שהם  המדרש  אומר  הדרך.  כל  העיניים 

יכול לנסוע בכל העולם בשמירת העיניים." 

את  שומרים  לא  אם  בה'  דבוק  להיות  אפשר  ואי  בה'  דבקות  זה  שמחה   
העיניים. הראיה מושכת את המחשבה שלנו, כל אחד יודע שכשהוא הולך עם 
עיניים פקוחות המחשבה שלו מתגלגלת מדבר אחד שהוא רואה לדבר אחר. 
אך כשהוא עוצם את עיניו בכל רגע אפשרי, ולפחות מרכין את הראש, הוא יכול 
לדבר עם ה', הוא יכול להיות בקשר עם ה' ואין תענוג גודל מזה. וזה נכון כולם, 

גם לנשים וגם לילדים.

אתן  לא  אני  מצב,  בכל  בשמחה  להישאר  היא  הזה  בעולם  שלנו  המשימה 
ואתחיל  הבית  את  אסגור  אני  לא!  ואופן  פנים  בשום  בעצבות.  להיות  לעצמי 
ה'  ברוך  גוי,  עשני  שלא  ה'  ברוך  ולהגיד  ולשמוח  ולשיר,  לה',  ולהודות  לרקוד, 
הכל  אעשה  אני  לחייך,  אתחיל  אני  ולשמוח.  לרקוד  יכול  ואני  רגליים  לי  שיש 
הזה  המלאכותי  כי  אמיתי,  הכי  זה  המלאכותי  כי  רבינו,  שאמר  כמו  מלאכותי 
נותן  לא  אתה  לעצבות,  אותך  להפיל  שרוצה  השטן,  את  מנצח  שאתה  נקרא 
מאחורי  שמסתתר  הרצון  אבל  מלאכותית,  בצורה  עצמך,  את  משמר  אתה  לו, 

המלאכותיות הזאת הוא אמיתי, הכי אמיתי שיש.

מה  מליובאויטש,  צדק"  ה"צמח  הקדוש  הרב  את  אחד  חסיד  פעם  שאל 
אמירתך  מעצם  "הלא  בפליאה  השיבו  בשמחה?  שרוי  להיות  כדי  אדם  יעשה 
שתספיק  עצומה,  שמחה  בקרבך  שתתלקח  לך  ראוי  גוי"  עשני  שחרית "שלא 
לכל היום כולו, תיזכר שאתה יהודי! אדם צריך להיות בשמחה תמיד, כל רגע, 
בשמחה,  הוא  אדם  אם  אמונה.  גלוי  של  בחינה  זה  שמחה  כי  שלו,  החיים  כל 
הוא  רגע  שבאותו  סימן  בשמחה,  לא  הוא  אחד  רגע  אם  מאמין.  שהוא  סימן 
מנותק, הוא איבד לרגע את האמונה. השמחה היא אות שאנחנו מחוברים עם 
ה'. אדם לא יוכל להגיד שהוא שמח כשהוא לא מחובר עם ה', כי זה הוללות, 
קשקושים ובדיחות, אם הוא באמת שמח, זה הוכחה שהוא מחובר עם ה'. בן 
אדם רואה פתאום שהוא עצוב, זה צריך להיות אצלו סימן שהוא לא מחובר ואז 

הוא ממהר למצוא דרך להתחבר.

כשאדם חי בענוה ובשפלות החיים שלו טובים ונעימים. כי ענווה ושפלות 
זה סימן שיש לו לאדם אמונה. הוא מבין שהוא חלש, שהוא מוגבל, שהוא לא 
יכול לבד. הוא רואה את החסרונות שלו, הוא מודע לסכנות סביבו, בגשמיות 
וברוחניות והוא כל הזמן פונה אל ה' ומבקש מה' שיעזור לו וישמור עליו ויהיה 
מפסיק  לא  הוא  רגע,  רגע  מקבל,  שהוא  המתנות  כל  את  רואה  וכשהוא  אתו, 
להודות. החיות שלו היא לא מהגאווה שלו, החיות שלו היא ישירות מה' יתברך 
מחובר  שהוא  ממה  חיות  אמיתית,  חיות  וזוהי  ושמחה  חיות  מלא  תמיד  והוא 
עם בורא עולם, יש לך חיות יותר גדולה מזאת?! שהאדם מחובר עם בורא עולם 
בעצמו?! כי אם לא מהבורא, אז החיות שלו היא מהגאווה שלו, מהדמיון שהוא 
משהו, ואז המציאות שוב ושוב טופחת לו על הפנים ומוכיחה לו שהוא כלום, 

אז איזה חיים יש לו?!

אלוקים  "ישימך  יאמר  בניו,  את  לברך  אדם  כשירצה  הדורות,  כל  סוף  עד 
אפרים  זכו  מה  בזכות  ליוסף.  יעקב  שאומר  מה  כפי  וכמנשה" (מח,כ).  כאפרים 
מידו  הברכה  את  מקבל  מנשה,  הגדול,  והשפלות.  הענווה  בזכות  ומנשה? 
השמאלית של יעקב, למרות שהיא היד הפחות חשובה והוא לא מקנא באפרים 
אחיו הצעיר, שזכה לקבל הברכה מידו הימנית של יעקב שהיא היד החשובה 
ואפרים לא מתגאה, הוא לא זוקף את המתנה לזכות עצמו. הוא שאמרנו ענוה 
ושפלות זו הרגשה פנימית, אמיתית ועמוקה, שהכל זה מתנת חינם בלי שום 

זכות מצידנו,  זה הכל חסד ורחמים של בורא עולם.

מה הברכה שמברך יעקב את כל השבטים יחד? "ויברכם ביום ההוא". שיזכו 

השם לא רוצה לתת לי? אולי לא מגיע לי? אם היית מאמין ברחמים של השם, 
היית עומד ומתפלל עד שהיית מקבל.

חיים של שמחה ואמונה אינם נתונים לחסדי הזמן והמקום. השמחה אצל 
נפרד  בלתי  חלק  היא  השמחה  הצלחה.  של  לזמנים  מוגבלת  לא  מאמין  יהודי 
של  נקודה  פנימה  בתוכו  יש  יהודי  לכל  אלוקות.  גילוי  הוא  שמח  יהודי  ממנו, 
כיסופים ואהבה לה' שזוהי השמחה האמיתית ובזכותה ובכוחה אפשר להתגבר 
מתחברים  נופלים,  אם  גם  ה'.  עם  שלך  לחיבור  לך  לך".  זה "לך  הצרות.  כל  על 
מחדש. נקודה שהיא עמידה ומתקיימת עד סוף כל הדורות. כמו תינוק שרוצה 

את אמא שלו, שרץ כל הזמן אל האמא שלו, כך כל העולם רוצה את ה'.

הראשון  הדבר  בחיים.  שמחה  הרבה  לו  יש  השם,  לאהבת  זוכה  כשיהודי 
מהמצוה,  נהנה  שאדם  זה  ה'?  אהבת  זה  מה  ה'.  אהבת  זה  העיקרי,  ביהדות, 
מהתפילה, ממעשה חסד, יותר מהתאוות שלו, מאלה שהן כמובן מותרות על 
ענייני  שאר  לכל  אותו  יוביל  כבר  זה  ממילא  ה',  את  אוהב  כשאדם  ההלכה.  פי 
ה'  את  שאוהב  מי  ביהדות.  היסודי  הדבר  זה  לכן  המצוות.  וקיום  ה'  עבודת 
משתדל בכל כוחו לקיים את מצוותיו ולעשות את רצונו. אפילו מה שהוא לא 
שהיסוד של כל היהדות זה  חייב. שלוש פעמים ביום אנחנו מזכירים לעצמנו 
אבל  מאודך".  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת  ה'.  אהבת 
להיות  צריך  הסוף  חסר.  העיקר  אז  ללב,  יורד  לא  זה  אם  במוח,  נשאר  זה  אם 

אהבה.

ואת זה צריך לשנן לילדים, ושיננת לבניך. יש נחת רוח יותר גדול מלראות 
יוסף"  את  "ויברך  בפרשה  נאמר  בה?  ושמחים  ה'  בדרך  הולכים  הילדים  את 
(מח,טו) אך היכן מצינו את ברכת יוסף? הרי מיד נאמר "המלאך הגואל אותי 
לאבא,  טובה  הכי  שהברכה  מלמדנו  יעקב  אלא  הבנים.  ברכת  שזה  רע"  מכל 
השמחה הכי גדולה שלו שהבנים שלו יהיו מוצלחים ומחונכים והולכים בדרכי 

אבות (שי למורא).

שלו  הקשר  זה  בעצם  כי  בשבילו  גדולה  שמחה  זה  היהודי,  של  הקדושה 
עם ה'. יותר קדושה יותר קשר, יותר חיבור. אי אפשר לדבר על אהבת ה' ועל 
שנמצא  השקר   מכל  עצמו  על  ומגן  עיניו  את  שומר  לא  אדם  אם  בה'  דבקות 
סביבו ואשר מושך את לבו לתאוות העולם הזה. כשהעין רואה, הלב מיד חומד. 

זה חז"ל אמרו וזה תופס לגבי כל אדם.

מורנו הרב: "עם ישראל עם קדוש, מחפשים רק לעבוד על קדושה 
"מדרגות"  ולא  "נבואות"  לא  להשיג  מחפשים  לא  ישראל  עם  וטהרה. 
ה'  עבודת  דרכי  יודעים  שלא  ואנשים  העולם  שאומות  מה  שזה 
העיקר  אצלם  העולם.  אומות  כל  ושל  בלעם  של  הטעות  וזה  מחפשים, 
זה להיות אדם גדול, אדם חשוב, אדם מפורסם. אבל אצל עם ישראל 
מחפשים רק דבר אחד, איך לעבוד על קדושה וטהרה, שזה ההפך מכל 
השיטות ומכל התורות של אומות העולם, שלא יודעים מה זה קדושה. 
הם בכלל לא מכירים מה זה המושג של קדושה. עם ישראל קדושים לא 
הקדושה,  על  לעבוד  מתחילים  כל  קודם  אצלם  בדיבורים,  מסתפקים 
האלה,  הדברים  על  ונלחמים  הברית,  קדושת  על  העיניים,  שמירת  על 
להינצל מה "לאו" של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" אפילו 
שזה קשה מאד, ואדם לא רואה כמעט שום אפשרות להינצל מזה, אבל 
הוא יודע שצריך להילחם בזה, אין לו ברירה, בשביל  זה הוא בא לעולם... 
וזה בכתוב "אבן שלמה" מהגאון מוילנא שאדם בא לעולם רק כדי לנצח 
את הדבר הזה, רק בשביל זה הוא בא לעולם, לא בשביל שום דבר אחר, 

כל הדברים האחרים באים לסייע לקדושה.
מה'  לבקש  יכול  הוא  העיניים,  על  לשמור  יכול  שנוהג  אדם  אפילו 
שישמור לו את העיניים, כי ע"י תפילה אפשר להשיג הכל. כמו הבנים 
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שיהיה להם את היום ההוא, את היום המסויים שהם חיים בו, שיחיו את ההווה 

ולא את העבר והעתיד. שכל החיות שלהם, והשמחה שלהם, תהיה מהחיבור 

עם ה' רגע רגע, בכל מה שהם עושים, שלא יצטרכו להתרפק על זכרונות העבר 

ותוכניות לעתיד כדי לקבל קצת שמחה.

לילדים,  לאשתך,  לאחרים,  תעבור  שלך  השמחה  אז  מחובר,  אתה  אם 

לחברים, כי אדם שמחובר לה' רוצה כל הזמן לשמח, לעשות טוב לכולם, הוא 

דומה לבורא שכל הזמן נותן ומשפיע. כמו בסיפור הבא:

יששכר נשמתי

בצלאל מזרחי הוא איש עסקים חסר נשימה, המנהל קרבות צפופים לרכוש 

הצלחה  סיפור  הוא  מזרחי  ברקיים,  בני  במונחים  עסקאות.  ולבצע  עסקים 

עסיסיות  גמל  קופות  מכוניות,  שלוש  דירות,  שתי  לו  יש  מרשים.  בהחלט 

ואשראי בנקאי שמנמן למדי. מזרחי בנעוריו היה תלמיד מבריק, שקדן ותוסס. 

יוחנן  פנחס  והחרישי  השקט  הבחור  למד  מזרחי  בצלאל  עם  אגודל  בצד  עקב 

שעיבי. הפער ברמת הלימוד בין מזרחי לשעיבי היה בלתי נתפש. די אם נאמר, 

שיסביר  וביקש  למזרחי  בביישנות  שעיבי  ניגש  ביום  פעמים  שלוש  שלפחות 

עיקרי  על  שיחזור  בפניו  והתחנן  לתוספות,  חננאל  רבנו  שבין  החילוק  את  לו 

השיעור היומי של ראש הישיבה. 

הגביר  של  בתו  לדרורה,  מזרחי  בצלאל  נישא   21 בגיל  בעולם.  סובב  גלגל 

הנודע שמשון גבריאל יעקובי, ששאף להשיא את בכורתו לעילוי של הישיבה 

המפורסמת. שאיפתו עלתה בידו, ואכן האברך מזרחי שקד 5 שנים על תלמודו 

בכולל, אך נשאב אט אט לעסקיו של חותנו. ואתם יודעים איך זה מתחיל, פה 

שעה, שם שעה, ולבסוף בגיל 30 מצא עצמו מזרחי שקוע עד צוואר בעסקים. 

הקרדיולוגית.  מיודענו בלבו, ואושפז במחלקה  לקה מזרחי  בגיל 45 וחדשיים 

ומשך  מזרחי  הסוחר  התעשת  לתרופה  בדיקה  ובין  להגיע  אחר  לא  הצינטור 

מנחה  בקושי  חוטף  התורה,  לעולם  מחוץ  אני  שנים  מאמין: "15  כלא  באוזניו 

הרהורי  ובעוד  לתורה?".  עיתים  קביעת  אך  זריזה,  שחרית  במניין,  מעריב 

תשובה מנקרים חולפים במוחו, הוא הבחין לפתע במסדרון המחלקה ביהודי 

תמיר ונאה, שזקנו יורד על פי מידותיו וסביבו כשתילי זיתים 6-7 ילדים קטנים 

לא  אני  האיש. "שעיבי,  לעבר  מזרחי  חירחר  בעליזות. "שעיבי!"?  המצחקקים 

רבי  הנפלא,  ורעי  ידידי  "הו,   ."17 לחדר  היכנס  בוא  ידידי  יוחנן  פנחס  טועה, 

בצלאל מזרחי, מה שלום כבודו" - האיר שעיבי פניו לעבר ידידו משכבר הימים, 

תוך לחיצות ידיים חמימות. שעיבי רכן לעבר ידידו, חיבק אותו בחמימות ולחש 

לאוזנו: "בצלאל ידידי כמעט 20 שנה לא נפגשנו... וזו אשמתי. יש לי חוב מוסרי 

זה   - ארץ  דרך  בי  יש  אם  בזכותך.  היא   - תורה  בי  יש  אם  כלפיך.  עצום  וערכי 

היחיד  היית  אתה  האור.  עמוד  שלי,  האש  עמוד  היית  בצלאל,  אתה  בזכותך. 

טעם  בטוב  אותן  לי  והסברת  הישיבה,  ראש  של  וסברותיו  ניסוחיו  את  שהבין 

שיחדרו למוחי וללבי. בזכותך, ורק בזכותך הצלחתי לצלוח את עולם הישיבות. 

כיום ידידי, זיכוני מן השמים, לעמוד בראש כולל ובו 40 אברכים שקדנים, ואני 

בבערותי ובעוניי מעביר שיעור או שניים מידי יום, הספקתי להוציא לאור ששה 

ספרים בהלכה שקיבלו הסכמתם של גדולי הדור. וכל מה שיש לי, שלך הוא. 

ושיעמוד לך לרפואה שלמה ובריאות איתנה. אגב, אבי מאושפז כאן במחלקה 

בחדר הסמוך ובאנו לבקרו".

ראש  שעיבי  יוחנן  פנחס  הבחור  אוזניו.  למשמע  האמין  לא  מזרחי  בצלאל 

הדגול,  העילוי  מזרחי,  בצלאל  ואני,  הלכה!  ספרי  לאור  מוציא  כולל!!!??? 

מצונתר ועוסק במסחר ומקבל ממנו, מן הגאון הזה, כבוד, כאילו עולם התורה 

שעיבי  הרב  בדלת.  נקישה  לילה.  חצות  אחרי.  שבועיים  יאומן!  לא  עלי.  נשען 

פותח דלת. למולו בצלאל מזרחי. "ברוך הבא ידידי", מאיר שעיבי פניו. "פנחס 

יוחנן באתי אליך בעניין רציני, ואני מבקש שתהיה קשוב לדבריי. קשה לי לחזור 

היום לאוהלה של תורה, ורק אתה יכול להציל אותי, ואתה גם חייב להציל אותי. 

שאתה  רואות  עיניי  ירבו,  כן  ילדים   10 לך  נולדו  השם  שברוך  ומצאתי  בדקתי 

ושלף  הימני  לכיסו  ידו  הכניס  מזרחי  הסוחר  חדרים".  של 2.5  בדירה  מתגורר 

בחצות  אליך  אגיע  השם,  ירצה  אם  חודש,  ראש  במזומן: "כל   ₪ משם 12,000 

בת  דירה  אשכור  מחר  כבר  כן,  כמו  נפש.  כל  על   ₪ לידך 1,000  ואשלשל  לילה 

5 חדרים, שתתגוררו ברווחה. אני מתחנן לפניך תהיה אתה יששכר שלי, ואני 

אהיה הזבולון שלך". הדברים שיצאו מלב מורתח ואוהב נכנסו אל לבו העדין 

של ראש הכולל הרב פנחס יוחנן שעיבי אשר בביישנות רבה הסכים לעיסקה. 

הסכם יששכר וזבולון נחתם בין שני הידידים הוותיקים ויצא לדרך.

הו,הו, היו אלה ימים יפים וגדושי תופינים ומעדנים, עופות, דגים ובשר שמן 

עבור משפחת שעיבי, שהמקרר שלהם מעולם לא הכיר שפע כזה. "שלא יהיו 

ידידו  לאוזני  לפעם  מפעם  לוחש  מזרחי  הסוחר  היה  מצפון",  נקיפות  שום  לך 

אותי...  צריך  שאתה  ממה  יותר  אותך  צריך  אני  טיפש,  לא  "אני  הכולל,  ראש 

תודה לקב"ה שהביא לי את הלחצים בלב, את האשפוז הכפוי, ועל ידי כך זכיתי 

לראותך במסדרון בית החולים, אתה ידידי, אתה יששכר נשמתי". במשך חמש 

שנים התנהל לו הסכם יששכר וזבולון בין השניים, כאשר מזרחי נוחת כל ראש 

חודש אצל שעיבי כמו שעון שוויצרי, הם לומדים בצוותא סוגיה קטנה ונפרדים 

בחיבוק חברי אוהב. אחרי חמש שנים, סמוך ונראה לערב ראש השנה, שומע 

הרב שעיבי שיחת סוחרים אקראית על מדרכה ברחוב רבי עקיבא. הנה ציטוט 

חלקי: "שמעתי שבצלאל מזרחי פושט רגל. הבנק עיקל לו שתי מכוניות ואת 

שתי דירותיו, ועכשיו גם החסכונות שלו בסכנה".

שעיבי  הבחין  המרשרשים,  השטרות  עם  מזרחי  כשהגיע  כך  אחר  יומיים 

בזיק של מתח המשוך בין עפעפיו של הזבולון שלו. "מזרחי, תהיה הוגן כלפי, 

ואל תסתיר ממני דבר. שמעתי שנקלעת לקשיים". נסיונות הטיוח של מזרחי 

עלו בתוהו. לאחר שתיים שלוש דקות של דחיות דיפלומטיות, התרצה מזרחי: 

אבל  מרוט...  תרנגול  כבר  אני  גדול,  סוחר  לא  אני  בגדול,  נפלתי  לעשות  "מה 

אני בהסכם שלי עומד... שכח מלשכנע אותי לפרוש מן ההסכם, אני חוסך מן 

הפה שלי וכל גרוש שארויח אני מעביר אליך. אל תדאג שעיבי, אשתי מודעת 

להסכם, והיא מסכימה. למרות הכל, אני לא רעב ללחם. "בשום אופן לא", היה 

הרב שעיבי נחרץ "אין דוחין נפש מפני נפש. הפיות של הילדים שלך קודמים 

שתממן  הדעת  על  יעלה  לא  רכושך,  את  עיקלו  הבנקים  אם  ילדי.  של  לפיות 

לי  תן  לפשרה.  מוכן  אני  מה,  יודע  "אתה  מזרחי:  מוחלט".  איסור  זה  אותי. 

עם  שבת,  לך  עולה  כמה  חשבון  תעשה  השבת.  צרכי  כל  את  לפחות  לך  לממן 

את  מעט  מעלי  יפחית  זה  תחסוך.  אל  משלם.  ואני  והמצרכים,  המעדנים  כל 

ולא.  :"לא  בצורה  לחומה  הפך  שעיבי  הרב  מאושר".  אותך  ישמור  אבל  הנטל, 

אני לא אהיה מסוגל לאכול בשבת את המעדנים שתרכוש לי מהאין כסף שלך. 

זה יפגום לי בעונג שבת שלי. תתחשב בי. מזרחי לא נכנע: "רב שעיבי, והשבת 

שלי - מה יהא עליה?

לקראת שלהי הויכוח מצאו השניים את עצמם מול דלתו של אחד מפוסקי 

הבריקו  עיניו  שבת.  עונג  לא  שבת,  עונג  כן  לטענותיהם:  רב  האזין  הלה  הדור. 

מאושר או מדמע. לאחר כשעה הוא פסק: "אתם אנשים נפלאים, ממש עמודי 

ארוכות  שעיינתי  לאחר  אבל  ישראל...  עם  על  מושלמים  סנגורים  אתם  עולם, 

בנושא הנני פוסק שהרב שעיבי, שהוא היששכר מביניכם, צודק. הסוחר מזרחי 

לא אמר נואש, הוא אחז בידו של הרב שעיבי ויחד צעדו לביתו של אחד מראשי 

אלו  שבשמים,  אבא  ראה  בלבו:  והרהר  בתדהמה,  עיניו  פער   הלה  הישיבות. 

יהודים צדיקים יש לך בעולמך... לאחר שעיין בטענותיהם פסק ראש הישיבה: 

"אני פוסק לטובתו של זבולון. הבן ידידי הרב שעיבי, הזבולון שלך מר מזרחי, 

נותן לך בעצם צדקה לצרכי שבת, וצדקה זו לעולם חוזרת.



אור האמונה  יד' טבת, תשע"ו גיליון מס. 4505

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

הרב שעיבי והסוחר מזרחי יצאו באותו לילה בני ברקי לבית העלמין וניצבו 

מול ציונו של ה'חזון איש' זצ"ל. אהבה ענקית הדביקה בין השניים, הכרת הטוב 

שאין לה קץ חיברה בין הדבקים, ורצון להיטיב איש עם זולתו חפף על ראשיהם. 

הם הדליקו נר נשמה והניחו מצחם על השיש הקר. "אנא ריבונו של עולם", הם 

שיניח  פתרון  שנמצא  עינינו  האר  ישראל,  של  מאורם  הצדיק  התחננו, "בזכות 

את דעת שנינו". 

"ידיד  ואמר:  לידידו  מזרחי  פנה  ותחינות,  תפילות  של  ארוכה  שעה  לאחר 

הוצאות  את  חודשים  שלושה  במשך  ממני  קבל  פשרה.  נעשה  בוא  נפשי, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי כל רגע פנוי, כל רגע אפשרי, לעצום 
את  לראות  שפחות  כמה  איתך.  ולהיות  עיניים 
בני  לראות  שפחות  כמה  מסביב.  שקורה  מה  כל 
דקה  כל  לנצל  איתך.  להיות  שיותר  כמה  אדם. 
פנויה כדי לדבר איתך. כל הזמן להיות בקשר. כי 
אוטומאטית  מתרומם  קשה. כי הראש  כך  זה כל 
ויש הרבה דברים 'מעניינים' שמושכים את העין 

וגורמים לשרשרת של מחשבות.

תעזור לי שיהיה לי כוח לבטל מחשבות זרות, 
אחרת,  מחשבה  אחשוב  שאני  בתפילה,  בעיקר 
התפילה  של  למילים  שקשורה  טובה,  מחשבה 
דעת.  להסיח  לא  בדבקות.  הזמן  כל  להיות  וככה 
כי כבר ראיתי שבקלות אפשר להניח מחשבה לא 
בלי  מלחמה,  בלי  טובה,  למחשבה  ולעבור  רצויה 

כוח, פשוט להתחיל לחשוב משהו טוב.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

כשלא  באהבה.  בזיונות  לקבל  לי  תעזור 

כשלא  לי,  שמגיע  לי  שנראה  כמו  אותי  מכבדים 

ממני,  כשמתעלמים  בכלל,  אלי  מתייחסים 

הרבה  ליחס  זוכים  כשאחרים  עלי,  כשצועקים 

יותר טוב, כשמתנהגים אלי בכפיות טובה ולמרות 

שאני "הפכתי את העולם" כדי לעזור לשני, הוא 

או  מתייחס.  בקושי  הוא  תודה,  אומר  בקושי 

שעשיתי לו הרבה טובות ופעם אחת לא הצלחתי, 

אז הוא חצי ברוגז.

באחרים,  וגם  האלה  המקרים  בכל  לי  תעזור 

אותי,  אוהב  שאתה  איתי,  שאתה  בזה  להתחזק 

שלי  שהנחמה  אותי,  תעזוב  לא  לעולם  שאתה 

היא רק אצלך. 

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זמן,  בכל  מקום,  בכל  שמח  להיות  אותי  זכה 
להתחבר  יכול  שאני  להרגיש  תמיד  מצב,  בכל 
מצב  או  זמן  או  מקום  יהיה  שלא  בקלות,  אליך 
לא  אני  שפה  אפשר,  אי  שפה  ארגיש  אני  שבהם 
שבכל  חיבור.  פה  לי  שאין  אותך,  להרגיש  יכול 
כמה  לשבת  אוכל  אני  אליו  אגיע  שאני  מקום 
איתך.  לדבר  ופשוט  לבד,  בשקט,  בנחת,  דקות 
עדן,  גן  כזה  זה  תענוג,  כזה  זה  בשדה.  שאני  כמו 
פעם  גדולה,  מתנה  כזו  זאת  גדול,  דבר  כזה  זה 
ירוק  עץ  צריך  אני  להתחבר  שבשביל  חשבתי 
לא  זה  שגם  מרגיש  אני  היום  שמים.  וחתיכת 
הכרחי. שלא צריך כלום. תעזור לי אבא שזה יהיה  

רק יותר מתוק ויותר מתוק.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

השבת,  בעיסקת  נמשיך  למסלולם  יחזרו  עסקיי  אם  והיה  שלך,  השבת  צרכי 
אם בחסדי השם הם ישובו ויפרחו, נחזור לעיסקת יששכר וזבולון שלנו, ואם 
חלילה..." הרב שעיבי נרגש עד דמעות, חיבק ארוכות את מיטיבו ידידו, הנהן 
בראשו ולחש על אוזנו: "בצלאל יקירי, אתה איש גדול, ובעל חסד שאין כמותך 
טוהר  של  מוחלט  מעריץ  אני  כי  שהצעת...  הפשרה  להסכם  מוכן  אני  בעולם. 
חתם  נשמתי",  יששכר  "ואתה  בעולם".  ענק  הכי  זבולון  "אתה  וכוונותיך.  לבך 
הסוחר מזרחי את השיחה.  השניים צעדו לעבר המכונית, וצמרות הצאלון נעו 

זעו בהתרגשות, הרבה מעבר לעוצמת הרוח.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

ם בבלללבבדדדדדדדההאאאשש שששל ש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 077-2611000-5-7 (בעלות שיחה רגילה)







    

     



 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
302 

 ניתקו את החשמל 
 'פרק א

 
 .ד"תשס .טבת .בערב שבע
 רבבות עוד עם יחד עצמו את טילטל ,סגרירי ירושלמי חורף

 צעיפים .הצוננת הרוח משבי פני על ,הבירה תושבי אזרחים
 ,להישבר חישבו מטריות ,התעופפו וכובעים כיפות ,השתוללו
 לאורך נמתחו וארוכים עצבנים ופקקים בצהוב דינדנו רמזורים

 השקט אי עם נמסכו הצופרים צפצופי .והרחובות הסימטאות
 שלא ,שמיא מן הרעמים רעש לעומק וצללו ,המצוי הישראלי

 חסרים לא ,נעבעך וכאלה ,אבן של לבבות לסדוק אלא נועדו
 .במקומותינו

 בספסל הצטנף ,תיכון ספר בית תלמיד ,17 ה בן שאולי רענן
 הקטנה הכיפה את לעת מעת מישש ,באוטובוס האחורי
 לראשונה כן ."ישרים מסילת"ב ועיין ,בפדחתו שביתה שקנתה
 טעמם שאת ,הנפלאות המילים נועם את טועם הוא בחייו

   .הרוחנית לשונו על חש הוא הבראשיתי
 שיתברר ,הוא התמימה העבודה ושורש החסידות יסוד"

 שישים צריך ולמה ,בעולמו חובתו מה האדם אצל שיתאמת
 ."חייו ימי כל עמל הוא אשר בכל ומגמתו מבטו
 היה .העולם בורא את מכיר שהוא חודשים שלושה הכל בסך
 .רוחני פיצפון ,חודשים שלושה בן תינוק שהוא לו שאמר מי

 לו שאין התלמוד ים את לעטוף ,להכיר ,לדעת הצימאון אבל
 ההשפעה תחת כולו נתון היה רענן .אותו לבלוע איימו ,סוף

 .דרכו בתחילת תשובה בעל לכל המוכרת והסוחפת העצומה
 בוקע ואינסופי גדול אור כי ,להספיק ,לעשות ,ללמוד ,לבלוע
   .מצדדיו מעליו ,מתוכו
 ...בעולמו חובתו מה
 לחץ ,לשפמו מתחת עצבניות שריקות שהשמיע האוטובוס נהג
 מכשיר הוא שרדיו מרבותיו שמע רענן ,הרדיו כפתור על

 מסילה לו הסוללות ובמילים באותיות להתרכז וניסה מקלקל
 ..ישרות של
 היה יכול לא רענן .עשר כבן ילד של קולו בקע הרמקול מן

 אנחנו ,שנה חצי לפני נפטר שלנו אבא" שלו הבכי מן להתעלם
   .הילדון מלמל "חושך כי בוכה אמא ועכשיו ,אחים חמישה

   .השדרן שאל "?חושך למה"
 שעה ולפני ,חשמל בחברת חוב לנו שיש לנו אמרה אמא"

 ."נרות הדלקנו .הזרם את לנו ניתקו
 ביקש "חשמל לחברת חייבת היא כסף כמה אמא את תשאל"

  .השדרן
 האמונה פעמי" ברחוב גרים ושאנחנו ,₪ 1600 אמרה אמא

20". 
 בואו .חי בשידור מצוקה כרגע שמעתם ,יקרים מאזינים"

  של הטלפון מספר מקריא אני ,לאלמנה לעזור יחדיו נתגייס

 את ונאיר תרומה נרים ויחדיו ...02-561 התוכנית מפיק
 ."ביתם

 מתגי על ולחץ ,רענן מלמל "...השמים מן אלי מדברים"
   .המשודר המספר את הפלאפון

 ,חשמל להם שניתקו משפחה שישנה שמעתי כרגע ,שלום"
 אותה תרגיעו .הכסף עם שעה חצי תוך אליכם אגיע ,רענן שמי

 .התוכנית מפיק את שתפש הראשון הוא ."...בבקשה
 יחברו הקרובה בשעה כבר ,אמא את תרגיע ,ילד שומע אתה"

 כי ,זה כרגע ממש לנו הודיע נדיב תורם ,החשמל זרם את לכם
   .השדרן עדכן ."החוב לתשלום ידאג

 .הילד ניתק ."תודה אז ,תודה לכם להגיד אומרת אמא"
 שלף ,גאולה שכונת בפאתי מרוגש ירד 17 ה בן שאולי רענן

 את ולעניין החנויות את לפקוד והחל ,₪ 100 של שטר מארנקו
   .ושבים העוברים

 שניתקו ,מכאן רחוק לא המתגוררת אלמנה ישנה ,ממך אנא"
 עוד לי חסרים ₪ 900 עתה עד התרמתי ,החשמל זרם את לה

 בפניו הביט הרהיטים חנות בעל .לבך מנדבת תרום ₪ 700
 החסד מבועי את בהם וקלט .הצעיר בתשובה החוזר של

 רענן ,₪ 700 פ"ע המחאה רשם הוא ,שבקרבו הלוהטים
 טרפו אחרי רעב כברדלס ורץ ,"תודה ,תודה" ,רב בחום חיבקו

   .הרדיו משרדי לעבר ,היער במעבה
 ."שאולי רענן" ?המפיק שאל ,"שמך מה"
 

 'ב פרק
 גולשת פלאפון שיחת .בערב 20.00 שעה .ד"תשע טבת

 .למכוניתי
 ."?בשבילי זמן דקות כמה לך יש לוי 'ר"

 .בוודאי
 .מצמרר ,סיפור שמע .לי האמן ,אוזני קצות עד מרוגש כולי"

רובם,הארץבמרכזאברכיםבכוללמשגיחואני,כהן.משמי
 בבוקר 9.00 בשעה היום .התורה על נפש מוסרי תשובה בעלי

 הסוכר כפיות בין .במטבחון המיחם ליד אברכים שני נפגשו
 את לי ניתקו אמש תשאל אל" :לרעהו האחד סיפר ,קפה-לנס
 ."₪ 3600 יותר ולא פחות לא חוב שם לי יש ,החשמל זרם

 הלוואה ממנו קח ,לדויטש גש" רעהו משיב "הבעיה מה אז"
 ."מהְּברֹוך וצא חביבה

 ."ועומדת תלויה ,אצלו הלוואה לי יש"
 ."סולידית בהלוואה לך לעזור ישמח הוא וייס ק'לאיצ גש אז"
 ולא תינוקות ארבעה עם בבית בוכה אשתי .חייב אני לו גם"

 מהריבונו רק ...לבקש ממי לי ואין ...המנהרה בקצה אור רואה
 ."עולם של

 .שומע ."?לוי אדון שומע"
 הוא .הדיאלוג את אוזן בחצי וקולט למטבח נכנס שלישי אברך"

  חוזר הוא דקה אחרי .שלו בפלאפון ומחייג החוצה יוצא
 

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

ל"זומיכלאאאאאאאאאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור



 המשך סיפור לשבת קודש

 מספר לך יש והאם ?בדיוק גר אתה היכן ,לי תגיד" .ומתעניין
 ."מונה

 ומגיש החשמל חשבון את חולצתו מכיס שולף החוב בעל האברך
 הוא דקות שלוש אחרי .החוצה יוצא שוב השלישי האברך ,לו

  בעוד שולם החוב ,וברכה מזל תגיד" ,ענק חיוך פניו על ,חוזר
 ."...אותך יחברו משעה פחות

 .מילה כל ."?לוי אדון שומע אתה"
  ,מתי ,כמה ,למה ,מה ,מי ,מידע לדלות מנסה המנותק האברך"

  .בסוגיה ושקע הכולל בפאתי לו נעלם כבר השלישי האברך אבל
  לאברך יש מאיפה" .המנותק האברך חשב ,"איתי מתלוצץ הוא"

   ."עתק סכום כמותו דלפון לאברך לשלם דלפון
 .מצלצלת שרעיתו המנותק האברך מבחין הצהריים בהפסקת

  איך ,בעלי הכבוד כל ,חזר החשמל דקות 10 לפני" .מרוגשת היא
 .!"הכסף את סכום להשיג הצלחת
  לו נמוג הלה אך ,רעהו את לאתר ניסה לשעבר המנותק
  .שני סדר תחילת עד ,העיר ברחובות
 שחובר המנותק מצליח ואז האברכים יוצאים ,בערב שש בשעה

  מה מעריך מאד אני" .המפתיע האברך של בידו לתפוש סוף סוף
 ."בשבילי שעשית

  ."בפלאפון דיברתי רק ,דבר עשיתי לא"
 ."?חשמל לחברת ₪ 3600 שילם מי אז ,רגע"
  מאז אבל ,דתיה בדיוק לא ,שמה שושנה ,אחת דודה לי יש"

  שניתקו דתי איש שאמצא לפני מתחננת היא בתשובה שחזרתי
 ."...לו לתרום רוצה היא כי ,חשמל לו
 ."?רציני אתה"
 ."בהחלט"
  לברך ,טובה לה להכיר ,שלה הטלפון מספר את לי תן ,טוב נו"

 ."אותה
 ."בבקשה"
   ."?הקו על עדיין אתה לוי אדון"

 .החשמל קווי כל לאורך בהחלט
  דודה אותה על לאשתו ומבשר לביתו שלנו האברך חוזר ,קי .או"

  טוב ערב מחייגים הם .לה להודות עלינו שחובה ,עלומה שושנה
  בבריאות אותך יברך ה"ושהקב ...לך להודות רצינו ,שושנה דודה

 ."בשפע ופרנסה צאצאיי מכל ונחת ,איתנה
  כך "אור לכם יהיה שתמיד ,אתם גם בריאים שתהיו ,תודה"

 .שושנה
 ."?נעלמת לא ,לוי אדון"

 .שושנה עם הקו על אנחנו .וחס חלילה
  מאין ,שושנה דודה לנו אימרי" ,היקר אברכנו שואל ואז ,"יופי"

  לחברת חובו את לו ולשלם דתי לחפש הרוח עליך צלחה
  ."החשמל
 ,שנים 10 לפני אסון לי קרה ,לכם אספר מה" :משיבה ושושנה

 את לי ניתקו אחד חורפי יום .כל חסרת ונותרתי התאלמנתי
   כך -אחר קצר זמן .עזרה וביקש לרדיו התקשר שלי הבן .החשמל

 
 
 

 
 

 
 

 

 ,לי שכשירווח ,החלטתי ואז .החוב את ומימן דתי תורם הגיע
 ."...מצווה אותה את אעשה
 .שתיקה של שניות כמה

 עשר לפני לך שתרם הדתי של שמו את זוכרת את האם"
 ."?שנים

  ששמו לי אמרו מהרדיו .לשכוח אפשר שאי שם זה ,בוודאי"
 ."17 כבן נער ,שאולי רענן
 .שתיקה של שניות כמה עוד

 ."...נזכר אני עכשיו ...שאולי רענן אני ,שושנה דודה"
 .!!!"לי שדאגת זה אתה !!!מאמינה לא אני"
  ."?בהאזנה אתה לוי רב"

 .כהן הרב הסוף עד
  העליונה ההשגחה ידי ,הקו צידי משני התרגשות של בכי"

  שמי אותנו שמלמדת ,הזו המופלאה הדרמה את מאירות
  ממש ,עצמו בשביל בעיקר זאת עושה ,לזולתו ודואג שתורם

 ."כך
 על לי לספר שאולי רענן האברך סיים דקות כמה לפני ,לוי אדון"

 כשעל דקות אותן את ,היטב ,היטב זוכר והוא ...הזו הדרמה
 מהדהדות עדין וברקותיו "ישרים מסילת" ספר מונח היה ברכיו

 .האחרונים בדורות מוסר של נהרות שחצבו האדירות המילים
 אתלחבר ...בעולמו חובתו מה האדם אצל ויתאמת שיתברר"

 ."לזולתו החשמל

 הסיפור מאחורי קטן פרי
  מי יקבע בו ,הקדוש השנה ראש ליום סמוך נכתב זה סיפור
 ושוב שוב לחדד וראוי ,בעתו לא מי בעתו מי ,למיתה ומי לחיים

 ,החרכים מן מציץ החלונות מן מביט מלכנו אבינו כי בקרבנו
   .להפליא ומדוקדק מופלא באופן עולמו את מנהיג ובעיקר
  העובדה מן נפעם להיות לעצמי מרשה אני ,מחדש פעם ובכל

 סכרים להיותם מעבר ,טובים ומעשים ,טוב שֵלב הפולחת
 עושים שאנחנו הטובה לכל מעל הם ,הפורענות בפני ותריסים
 .לעצמנו בעיקר .לעצמנו
 )24 ספור ,9 חלק העיתונאי( .הלב אל לתתם הדברים וראויים

 ]א[פלא יועץ ערך כללות 
,  וההקפדה עוון פלילי ככופר בעיקר וכעובד עבודה זרה הגאוה

,  וחיי צער יחיה, )א, ה. ב, סוטה ד(ואינו קם בתחיית המתים 
וכל , מתמלא עליו עברה, והעודה להפך. וכל מעיניו שיחשיבוהו

ושוכח מה שהוא פחות מכל הבריות  , זה מגאותו וזדונו
ותועבת השם כל גבה לב  , הפחותות בהיותו מכעיס את בוראו

):  א, שם ה(ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ). ה-טזמשלי (
 :גאוהמאן דאית בה  בשמתא
וכל תורתו  , חמור כעובד עבודה זרה וטורף נפשו באפוהכעס 

עד  , ואין לו תקנה עולמית, אחרא הסטראומצוותיו הולכים אל 
או , יקנוס עצמו באיזה עינוי, ואם יעבור, שיקבל עליו שלא יכעס

 :ושם ורפא לו, ברצי כסף לצדקה
בקלון חברו ומלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם מתכבד 

דוק  . הגאוהוכל אלו הם סעיפי ותולדות ). א, נטב "ב(הבא 
 :ותשכח כי היא היתה אם כמה אסורים חמורים

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 שבתאינ''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 ,סלים חוה 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''ברהוג ש''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
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ויחי

בס"ד

362 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:22, ת"א 17:23גלי

”ויט שכמו לסבול“
על  סבל  לשון  נאמר  מדוע  חיים:  החפץ  פעם  שאל 

התורה?! הרי היא מתוקה מדבש ומנופת צופים?
שסחר  גדול  לעשיר  דומה:  הדבר  למה  משל 
במרגליות ובאבנים טובות. שמע הסוחר שבמדינת 
טובות,  אבנים  של  גדולים  מחצבים  יש  אפריקה 
למכור  ואח“כ  בזול  לקנות  לשם,  לנסוע  הוא  חשב 
ברווח. הכין את צרכי נסיעתו, לקח שלושת אלפים 
מאות  ארבע  ועוד  האבנים,  את  לקנות  כדי  זהובים 
ונאה  כיאה  בנוחות,  הנסיעה  להוצאות  זהובים 
אבנים  קנה  חפצו,  למחוז  כשהגיע  כמותו.  לסוחר 
טובות בכל שלשת האלפים הזהובים שתכנן, ופנה 
לשוב לביתו. מיד לאחר מכן, פגש אותו אחד מבעלי 
בזול  הוא לקנות  אם מעוניין  המחצבה ושאל אותו 
 – מאד  מפתה  הצעתך  כמותן.  שאין  טובות  אבנים 
אלא  בארנקי,  כסף  נותר  לא  אולם   – הסוחר  השיב 
בא   - האיש  התחנן   - אנא  בלבד.  לביתי  לשוב  כדי 
וראה את האבנים, ואם אין ברשותך ממון אל תקנה. 
נעתר הסוחר להפצרות המרובות והלך לראות את 
האבנים. משראה אותם התפעל הסוחר מאד והבין 

שאבנים יפות הן שאין כמותן בכל העולם ליופי.
לקנות  לו  כדאי  כי  הסוחר  החליט  מחשבה,  לאחר 
ובלית  נסיעתו,  עבור  שהכין  בכסף  האבנים  את 
גדול.  ובצמצום  קשות  בדרכים  לביתו  ישוב  ברירה 
בכל  לדרך.  ויצא  הטובות  האבנים  את  הסוחר  קנה 
מקום שאליו הגיע ישן כאחד העניים בחוץ על תבן. 
גדול.  סוחר  הוא  אף  ידידו  בו  פגש  מחניותיו  באחד 
מה קרה לך ידידי? הירדת מנכסיך?! סיפר לו הסוחר 
אתה  הרי  ושאל:  ידידו  שמע  לו.  ארע  אשר  כל  את 
מסע  מתנאי  סובל  אתה  האין  נוחות,  לתנאי  רגיל 
בכל  אולם   – הסוחר  ענה   – אני  סובל  אמנם  אלה?! 
מתמלא  ומיד  האבנים,  קופסת  את  אני  פותח  פעם 
אני בשמחה, ומתנחם אני באבנים הטובות שקניתי, 
הוא  כך  כלל...   בעיני  קשים  לא  המסע  תנאי  ואז 

הנמשל:
כל  לקיים  לעולם  יורד  הוא  הזה.  בעולם  האדם  גם 
ימיו מצוות ומעשים טובים, אולם לפעמים מרגיש 
הטוב  מכל  הזה  בעולם  להנאות  רצון  בנפשו  הוא 
המדומה שבו, מיד מסתכל הוא בשכר המובטח לו 

לעתיד לבוא, ולבו מתמלא שמחה! 
וזהו ”ויט שכמו לסבול“...

נלמד מהפרשההארת פנים

”חכלילי עיניים מיין ולבן שינים מחלב“
וזה  לחברו,  שוחקות  פנים  להראות  צריך  שאדם  מכאן  למדו  רבותינו 
יוחנן  ר‘  אמר  הגמ‘  שדורשת  וכמו  וחלב  יין  חבירו  מהמשקה  יותר  שווה 
שיניים  ”ולבן  שנאמר  חלב  ממשקהו  יותר  לחבירו  שניים  המלבין  טוב 
אותנו  לימדו  חז“ל  שיניים.  ליבון  אלא  שיניים  לבן  תקרא  אל   – מחלב“ 
פרק חשוב בחיים שאדם צריך להראות לחבירו פנים שוחקות שהוא אות 
אהבה וחיבה יותר  ממשקהו חלב. ישנם אנשים עם מועקה בלב חייבים 
לעודדם ולשמחם ולדאוג להם. ובל נחשוב שהמשימה הזו קשה היא מדי, 
לשפוך  עשויה  לבבי,  עליכם“  ”שלום  או  טוב“  ”בוקר  אמירת  שלא,  ודאי 
על פניו של הזולת נהרה של של אור, ממש כאילו נטלת ממנו בכך יותר 
מאחד משישים של חליו, אדם שמאיזו סיבה שהיא יוצא מביתו כשהוא 
נרגז כולו סר וזועף כתוצאה מהארת פנים שתארך לא יותר משניה וחצי 
”יתחמם“ ויתהפך לבבו של האיש הזה לטובה, וכל הצער, הכעס והרוגז 
שאפפו אותו אך לפני רגע יעלמו ויהיו כלא היו, וכי לא כדאי להשקיע את 
המאמץ הקטן הלזה כדי להוציאו מהמסגר שהוא שבוי בו, וידועים דברי 
מדוע  ולכאורה  ממצרים“,  ישראל  נגאלו  צדקניות  נשים  ”שבזכות  חז“ל 
דוקא בגללן, מה עם הבעלים, עם כל הסבל הצער וההשפלות שהם עברו 

במצרים האם זכות זו לא נזקפת  לגאולת ישראל?
בגאולה  ישראל  עם  את  לזכות  יכולות  הנשים  שדווקא  לבאר  ניתן  אלא 
בעליהן  את  ופוגשות  לשדה  הולכות  היו  שכאשר  כיוון  וזאת  העתידה, 
עייפים טרודים לחוצים וכואבים, דוקא אז הן ידעו לחייך אליהם, להאיר 
להם פנים לשוחח עימם ובכך לגרום להם לשכוח מהצרות. לעיתים אנו 
עדים לתופעה שאב המשפחה פוטר מעבודתו והוא נקלע למצב כלכלי 
לו  מוסיפה  רע  בכי  הנפשי  ומצבו  שפלה,  רוחו  כאשר  אז  ודווקא  קשה. 
להן  מתחילות  נקלע.  שאליו  המצב  עקב  ייסוריו  גבי  על  ייסורים  האשה 
מריבות, לעיתים מושמעים ביטויים קשים ומעליבים אין ספק  כי הלחץ 
כסוף  שנראית  במערבולת  נמצאת  המשפחה  וכל  אותותיו  נותן  הכלכלי 
הדרך. אך צריך לזכור ”שמאשפות ירים אביון“ – להקב“ה היכולת לרומם 
את האדם אף אם הוא במעמקים. כאן צריכה לבוא לידי ביטוי גדולתה של 
האשה. דוקא עכשיו היא יכולה לעודד, לסייע, לתמוך ולהקל מהצער. אך 
אם לא תנהג כן האשה ותוסיף לו עוד מנה של ייסורים על מנותיו, בוודאי 
שמכך לא תצמח לו הישועה. זאת ידעו  לעשות היטב הנשים במצרים. הם 
הבינו שדווקא כאן נדרשת מהן התעלות והקרבה עצמית למען בעליהן 
והן ידעו לעשות את המלאכה בצורה מושלמת. הנשים הבינו שזה הזמן 
לחדש  לבעלה  לסייע  שיכולה  זו  היא  האשה  עכשיו  דווקא  פנים.  להאיר 

כוחותיו. וזכות זו היא שתגאל את עם ישראל לעתיד לבוא.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:06, ת"א 16:20



סיפור השבוע

הרופאים התייאשו ממנו, הוא שהה שישה ימים בחוסר הכרה, 
עלה לעולם העליון - פגש באביו ואמו וקיבל את חייו בחזרה. 
מסקנות  עם  ובנו,  אב  בין  העליון  בעולם  מדהים  דו-שיח 

מדהימות.
תאונת  של  אירוע  שעבר  אדם  של   – מדהים  סיפור  עוד  זהו 

דרכים מחרידה, היה במצב אנוש וחזר לחיים.
מאוד  מכובד  עסקים  איש  שואה,  ניצולת  למשפחה  בן  האיש 
ילדים  בכירה,  חברתית  עמדה  ובעל  משכיל  אדם  ומצליח, 
וילה  ביותר,  היוקרתיים  הספר  בבתי  הלומדים  מחוננים 
מפוארת המשתרעת על פני כמה דונמים באחד האזורים היפים 
והיוקרתיים ביותר – עם ברכת שחיה פרטית שום דבר לא חסר, 
לאותו  עד  יום...  לאותו  עד  המילה...  מובן  במלוא  ”מצליחן“ 
המפוארת  מכוניתו  ואת  אותו  ענקית  משאית  מחצה  בו  רגע... 
באותה  ניספו  אנשים  שני  מוות...  למלכודת  רכבו  את  והפכה 
משוסע...  מרוטש...  מרוסק...  ניצל...  הוא  מחרידה...  תאונה 

הובל לחדר הניתוח... בלי שום סיכוי... לחיות... 
אפילו  חבל  אותו,  שקיבל  הבכיר  הרופא  אמר  מת...  האיש 
לנסות... גם נס לא יעזור לו... האיש אבוד. אבל... הוא חזר... חזר 
בגדול... חזר לחיים בעולם הזה לא רק במובן הפיסי, אלא חזר 
מהפך  עשה  האמיתיים...  לחיים  ומצוות...  תורה  לחיי  לחיים 

בחייו... רבולוציה של ממש!
במוקד האירוע קשר מדהים בין אב ובנו בעולם העליון...

עדות מדהימה ומצמררת!!! מפגש של אב ובנו בעולם העליון 
מעלה  של  דין  בבית  הבן  על  נגזר  אשר  את  לבנו  מספר  האב   –
שאין  מרתק  תיאור  רוחני-דתי,  מהפך  וביצוע  לחיים –  חזרה   –

כמוהו.
 ”... לעולם לא אשכח את אותו יום, אני זוכר היטב את כל אשר 

התרחש, אני זוכר באופן הברור ביותר את כל אשר קרה...
אומר  נמרץ  טיפול  בניידת  שהגיע  הרופא  דברי  את  זוכר  אני 
מה  יותר  אין  מת...  כבר  הוא  אותו  לידו ”תעזוב  שעמד  לשוטר 
לעשות... בוא נטפל בפצועים האחרים...“ רציתי לקום ולצעוק 
– לא, אתם טועים טעות מרה, אני חי!  אני חי! אבל לא יכולתי 
שם  אי  ריחפה  נשמתי  אחר,  בעולם  כבר  הייתי  דבר.  לעשות 
בתוך  הלכוד   – המיוסר  הפיסי  בגופי  התבוננתי  חדש...  בעולם 

המכונית המרוסקת והמעוכה...
ראיתי אותו מלמעלה, מהצד, ראיתי את כל האנשים שהתאספו 
שום  הרגשתי  לא  מוזרה,  הרגשה  לי  היתה  המכונית...  סביב 
ושש  שלושים  במשך  בתוכו  הייתי  לא  כאילו  כלפיו,  רגשות 

שנים...
כל  חש  לא  אני  זמן.  באותו  לעצמי  חשבתי  הדבר,  מוזר  כמה 
גג  את  מנסרים  למטה  שם  אנשים  ושלו,  רגוע  כולי  אני  כאב, 
גופי  את  לחלץ  עילאיים  מאמצים  עושים  המעוכה –  המכונית 
קדימה  שועטת  מרחפת –  רוחי  נפשי –  ואני –  ההריסות,  מבין 

ללא מעצור...
גבול,  מעין  מחסום,  מין  בתוך  עוברת  נשמתי  כי  מרגיש  אני 
אור  אדיר,  אור  מול  ניצב  אני  ופתאום  למקום...  ממקום  מעבר 
זוהר, עוצמה רוחנית אדירה שאין לתארה במלים, ואני מתחיל 
להרגיש חויה נפלאה, הרגשה ותחושה שלא הרגשתי מעולם, 
כמה  לעצמי  חשבתי  נעימות...  רוך,  אהבה,  מלא  מסביבי  הכל 
טוב לי עכשיו, כמה נעים שלו ושקט, רק חום עצום של הקרנת 

אהבה, אהבה אמיתית.
אבל עם כל ההרגשה הנפלאה בה אני נתון, אני ממשיך לראות 
את גופי, אני רואה בצורה ברורה וחדה, איך שאני מובל לחדר 
הצוות  את  בי,  המטפלים  הרופאים  את  רואה  אני  הניתוח, 

הרפואי, את כל הנוכחים...
ולפתע, מתוך איזה שהוא מקום עולה וניצבת לפני דמותו של 
נפלטת  ומפי  ביותר...  ברורה  בצורה  מיד,  אותו  מזהה  אני  אבי, 
זעקה אדירה: אבא!!! אבא!!! והוא מביט בי במבט שכולו זעם 
 – מתמוסס  כולי  ואני  זעף  ביום  ים  כגלי  זועפים  פניו  וכעס, 
מתחיל לבכות בדמעות שליש, ומתחנן לפניו ושואל אותו בקול 
כעוס?  כך  כל  אתה  מדוע  אבא?  למה  ”אבל  גדול:  בכי  תוך  מר 

החיים שלאחר המוות
הרי לא ראיתי אותך מזה שבע שנים, מאז שהלכת לבית עולמך! 
אני אוהב אותך בכל לבי ונפשי, אני הייתי כל חיי בן נאמן ומסור, 
ובאותו  ואם???!!!...  אב  כיבוד  מצות  כוחי  בכל  תמיד  קיימתי 
רגע שבו הזכרתי את אמי... עלתה לפני דמותה של אמי, כולה 
בקול  לי  אומרת  והיא  אבי  ליד  ניצבת  כשהיא  ובוכה  רועדת 
מאד  סובלים  ואני  אבא  למה?  אהובי  בני  למה  ושבור...  מיוסר 
בגללך, אין לנו שלוות הנפש כאן בעולם העליון, למרות שחלפו 
אותנו...  מייסרים  מאד...  סובלים  אנו  כאן,  שאנחנו  מאז  שנים 
מאשימים אותנו שלא חינכנו אותך כראוי... מדוע אתה עושה 
תהיה  שאתה  כדי  כוחנו  כל  את  בך  השקענו  הרי  זה?  את  לנו 
שאיפת  כל  היתה  הרי  זו  ומצוות...  תורה  שומר   – הגון  יהודי 

חיינו... למה בני... למה אהובי... למה יקירי...
ופניו  משתנה...  פניו  ארשת  כאשר  אבי  לשיחה  נכנס  ...וכאן 
כלענה  מר  בבכי  פורץ  והוא  ומיוסרים...  מעונים  עתה  נראים 
וזועק אוי... בני... אוי בני... מר לי... רע לי בני... וי לי... מי יצילני 
לאותה  אוי  בנם...  שאתה  ולאב  לאם  ואבוי  אוי  שחת...  מבאר 
בושה... אוי לאותה כלימה... אוי מה גדולה היא החרפה... בן יחיד 
שלנו...  ”הקדיש“  אתה  תקוותנו...  כל  היית  אתה  בני...  נשארת 
אמך אשה כשרה וטהורה... כל חייה מסרה את נפשה עבורך... 
חסכה פת מפיה... כמעט ולא קנתה לעצמה מעולם בגד חדש... 
ולמרות היותה חולה ושברירית לא בחלה בשום עבודה... אתה 
את  שואה...  ניצולי  אנחנו  ואני  אמך  שנינו  כי  היטב  יודע  הרי 
שלושת ילדינו הקטנים חנהלה, מוישלה, ואברמלה השם יקום 
דמם, לקחו מאתנו חיות הטרף כבר בראשית המלחמה... קרעו 
מיטתי  על  שוכבי  בעת  בלילות...  בני...  חיי  כל  מידינו...  אותם 
אחיך...  של  האיומות  השבר  זעקות  את  מחדש  שומע  הייתי 
זעקו  אמא!!!  אבא!!!  מחדש...  עולות  הזוועות  היו  לילה  כל 
אחיך... כל לילה... בני, במשך כל חיי היה בא ועולה לפני מראה 

הפלצות...
”אבא!“ זעקה חנהלה בקול מחריד ”אבא!!! אל תתן להם לקחת 
אמא!...  אמא!...  אתכם...  להשאר  רוצים  אנו  ”אבא!  אותנו...“ 
כשידיהם  מהם...  ששמענו  האחרונות  המלים  היו   “... אמא!... 
שלקחה  המוות  משאית  מתוך  מושטות  הזעירות...  הקטנות... 
דמם  ”ונקיתי  שבשמים...  א-לי  אוי  האחרונה...  לדרכם  אותם 
לא נקיתי...“ אוי אבינו מלכנו... ”כי דם עבדיו יקום... ונקם ישיב 

לצריו...“
והחושך...  האימה  ימי  לאחר  תמו...  לא  כי  הגדולים  ה‘  בחסדי 
שהרי  הרבים...  ברחמיו  לנו  היטיב  הקב“ה  בני...  אתה  נולדת 
אנו  גם  נולדנו  לידתך  עם  אז...  היינו  צעירים  לא  כבר  אנשים 
מעט  אור...  מעט  ראינו  שנים...  מאז  הראשונה  בפעם  מחדש... 
שמחה... נחמה מועטה... אתה היית כל חיינו... את הכל עשינו 
תורה  שומר  יהודי  טוב...  יהודי  ותהיה  תשכיל  תלמד  למען 

ומצוות...
ועתה דע לך בני! שמיום שנטשת את הדת... מיום שהתפקרת 
ופרקת מעליך עול תורה ומצוות... אנו, אני ואמך סובלים מאד 
מעלה  של  בבית-דין  אותנו  מאשימים  אותנו  מייסרים  כאן... 

שלא חינכנו אותך כראוי... שפינקנו אותך יותר מדי...
לצערי  בני  עליך  נגזר  הסאה...  התמלאה  האחרון  שישי  ביום 
לאחר  זה  היה  מוות...  של  דין  גזר  מעלה...  של  בבית-דין  הרב... 
שחיללו  אנשים  לעשרות  בביתך  שעשית  גדולה  מסיבה  אותה 
את השבת בגללך... אוי איזה חילול שבת נורא היה זה... עשרות 
אש...  הדלקת  מוזיקה...  הקדושה...  השבת  את  רמסו  מכוניות 
פריקת מצוות טוטלית... הקיטרוג  כאן בשמים... בבית-דין של 
של  מוות  מוות...  דין  עליך  נגזר  מיד  ונורא...  איום  היה  מעלה... 

סקילה כדין מחלל שבת... ריסוק עצמות בתוך מכונית...
אשר  כל  את  יודעים  העליון  בעולם  כאן  שאנו  בני!!!  לך  דע 
לגזור  רוצים  כי  לנו  נודע  וכאשר  החיים...  של  בעולם  מתרחש 
גזר  את  לבטל  ואני  אמך  ניסינו  מוות...  דין  גזר  יחידי  בני  עליך 
הדין... העלנו טענות מטענות שונות... בכינו... התחננו... ביקשנו 
הגיע  שלא  צעיר...  עדין  שאתה  זעקה  זעקנו  עליך...  רחמים 
עדיין זמנך למות... אך שום דבר לא עזר... הקטיגור הביא אלפי 



פינת ההלכה - הלכות ריבית

להוסיף למלווה שהחליט בלב למחול
שאלה: הלווה לחבירו 1000 דולר, ויודע שחבירו נמצא במצב דחוק ביותר, על כן החליט שאינו גובה כלל את הכסף מחבירו אלא משאירו בידו בתור 
מתנה. אלא שלא לבייש את הלווה עדיין לא אמר לו כלום, אבל דרך אגב סיפר זאת לחבר אחר, והדברים הגיעו לידי הלווה ששמע שהמלווה החליט 

לתת לו הכסף במתנה. 
להחזיר  רוצה  במתנה,  הכסף  לו  לתת  שהסכים  על  למלווה  טובה  שהכיר  הלווה  המלך,  דרך  על  ועלה  הלווה  של  מצבו  התייצב  חדשים  כמה  אחר 

למלווה 1200 דולר, כהכרת הטוב על שהטיב עמו. 
ויש לדון האם יש בזה חשש איסור, דהרי מוסיף יותר ממה שלווה. או דילמא, כיון שהמלווה החליט לתת לו הכסף במתנה אינו הלוואה אלא מתנה 

ומותר להחזיר יותר.
תשובה: אם המלוה הודיע ללוה שאינו צריך להחזיר מותר לו להחזיר יותר. אבל אם לא הודיע לו כלום והוא יכול לתובעו את החוב אסור להחזיר 

למלווה יותר.  אבל אם מפרש למלווה להדיא שההוספה הוא עבור שמחל לו, יש לצדד להקל. 
סברת הדברים: אם המלווה היה מודיע לו שמוחל ואינו צריך לשלם נראה פשוט שמותר להוסיף לו, דכיון שמחל לו ומוסיף רק בגלל המחילה אין 

זה הוספה על הלוואה אלא על המחילה ומותר. 
אולם במעשה דידן שהמלווה החליט בליבו להשאיר הכסף ביד הלווה, אבל לא גילה לו כלום, עדיין לא נחשב משום זה כמתנה, כי כל זמן שלא אמר 
להדיא ללווה שהכסף מחול לו הרי הוא מחויב לשלם, וכל עוד שאינו משלם יכול לתבוע את הכסף בדין תורה, הרי זה הלוואה גמורה שאסור לו 
להחזיר יותר. אלא דאם הלווה מפרש להדיא למלווה שמוסיף לו בגלל ששמע שהחליט למחול לו, יש לצדד להקל, דבזה הרי אומר בפירוש שאין 

ההוספה בגלל ההלוואה אלא בגלל הנאה צדדית שהסכים למחול לו. 
ואף באופן שמחל לו רק חלק מהחוב וחלק לא מחל לו, ואילו הלווה משלם הכל בפעם אחת ואף מוסיף לו מתנה ומפרש זהו בגלל שרצה למחול 
לו, וא“כ הרי זה כהוספה בשעת פרעון דמבואר בשו“ע הרב (סעי‘ ז) דבשעת פרעון אסור להוסיף יותר אפי‘ בגלל סיבות אחרות, כבר כתבנו ב‘ספר 

התשובות‘ ח“א (תשובה עח) דאם מפרש בשעת פרעון שההוספה הוא עבור סיבה אחרת מותר גם לשו“ע הרב. 
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

מלאכים שעמדו וזעקו בכל כוחם במשך כל זמן המשפט... מוות!!! 
... סקילה!!! ... שבת!!! מחלל שבת מות יומת!!! ... ואז כאשר ראיתי 
כי כלתה הרעה וגזר הדין עומד להיחתם... צעקתי בכל כוחי... ”כבד 
ואת  אביו  את  כיבד  בני  ימיך...  יאריכון  למען  אמך  ואת  אביך  את 
מן  למהדרין  רב...  בהידור  אב  כיבוד  מצות  קיים  הוא  חייו...  כל  אמו 
המהדרין...“ ולפתע דממה מוחלטת הושלכה בבית הדין של מעלה... 
ומהדהד...  בוקע  והקול  דום...  נאלמו  והמקטרגים  המשטינים  וכל 
אבל העבירות חמורות... חמורות ביותר... ואז אני זועק... תשובה!!! 
נותן  ”אתה  הגזירה...  רוע  את  מעבירה  עולם,  של  רבונו  ...תשובה, 
יד לפושעים... וימינך פשוטה לקבל שבים...“ ”... יעזוב רשע דרכו... 

וישוב אל ה‘ וירחמהו...“
ושוב ההד העמום עולה ומרעיד... יובא הבן לכאן... יעבור תהליך של 
סקילה... יעבור את סף החיים... אם ישוב בתשובה שלמה... תינתן 
מעשיו  את  לתקן  כדי  שלמטה  לעולם  שוב  לחזור  האפשרות  לו 

ולהחזיר בתשובה את בני משפחתו...
כן!!! כן... אבא... פרצתי בבכי נורא שכולי רועד ומזועזע... אני מקבל 
עלי ברגע זה לחזור בתשובה שלמה... אני מקבל על עצמי עול תורה 
ומצוות... קלה כבחמורה... אני אעשה ככל יכולתי להחזיר בתשובה 

את ילדי ואשתי... כן... כן...
ומיד הרגשתי כי אבי ואמי מתרחקים... נמוגים בערפל... ולפני שהם 
האחרונה...  בפעם  לראותם  הספקתי  עוד  לגמרי...  מעיני  נעלמו 
ארשת פניהם נראתה שמחה ומלאת סיפוק ומבעד לערפלי הטוהר... 
שוב  אחד...  כבקול  יחד  אומרים  שניהם  את  לשמוע  הצלחתי  עוד 
בן... ברוך תהיה בן... תודה בן... תודה... בן... אני מתבונן סביבי והכל 
להרגיש  מתחיל  ואני  נמוג...  הכל  ההרגשות,  התחושות,  כל  נעלם, 
הפיסי,  גופי  לתוך  אט  אט  חוזר  שאני  מרגיש  נוחת...  יורד...  שאני 
רופאים  של  מוגבר  צוות  כאשר  הכרה  בחוסר  שכבתי  ימים  שישה 
עיני...  את  פקחתי  התעוררתי...  לפתע  ואז  המרוסק...  בגופי  מטפל 
האחות שישבה ליד מיטתי הבחינה בכך, והזעיקה את כל הרופאים 
שהיו במחלקה... הדבר הראשון שהבחנתי בו... היו הדמעות שזלגו 
סביבי  הקולות  את  שמעתי  חי...  הוא  האחיות...  של  מעיניהם 

מבשרים...
עברתי סדרה ארוכה של טיפולים רפואיים מהקשים ביותר במשך 
הפיסיותרפיסטיים  הכירורגיים  הרופאים  גדולי  ארוכים.  חודשים 

בעולם טיפלו בי, וברוך השם לאט לאט הלך מצבי והשתפר.
יום אחד, לאחר כשנה של טיפולים הגעתי כהרגלי למחלקה בה אני 
מטופל, בפרוזדור פגשתי בראש המחלקה פרופסור ידוע בעל שם 
עולמי שליוה אותי מהיום הראשון לפציעתי. ”בוא הכנס אלי לחדר... 
אני רוצה לשוחח אתך מעט“, אמר הפרופסור. נכנסתי לחדרו, הוא 

אליו  להעביר  לא  למזכירתו  הוראה  נתן  מאחורינו,  הדלת  את  נעל 
הדרמטית  מהצורה  נבהלתי  קצת  האמת,  טלפוניות...  שיחות  שום 
שבה הוא התנהג. חששתי שמא הוא בא לבשר לי בשורה לא טובה 
רוצה  שאני  זמן  מזה  פתח,  הוא  אדוני,  בריאותי... ”תשמע  מצב  על 
הראשון  היום  מאז  להבין  מנסה  שאני  משהו  יש  אתך.  לשוחח 
אני  לך.  שהיתה  המחרידה  התאונה  לאחר  לכאן  אותך  שהביאו 
עוסק במקצועי הרפואי מזה למעלה מארבעים שנה. ראיתי לצערי 
שלך  כמו  מקרה  אבל  איומות,  תאונות  של  מחרידים  מקרים  אלפי 
חי  יצאת  אתה  איך  מבין  לא  ואני  זוכר,  שאני  ביותר  מהקשים  היה 
מהמצב הנוראי שבו היית? כל פעם שאני רואה אותך, אני שואל את 
עצמי מחדש איך זה ייתכן? דרך אגב, העליתי את השאלה הזו גם 
בפני שאר הרופאים והמומחים שטיפלו בך, ואיש אינו יכול להסביר 
את הדברים, אתה היית אדוני מכל בחינה רפואית מת, אנחנו כולנו 

התייאשנו ממך, לא היה לך שמץ של תקווה...
מאלף  הדברים  מהלך  כל  את  לו  וסיפרתי  ארוכה  שעה  אתו  ישבתי 
ועד תו, הוא הקשיב לדבריי בקשב רב, לא נכנס לתוך דבריי אפילו 
פעם אחת, וכאשר סיימתי את דבריי, הוא ניגב את לחלוחית עיניו 
ואמר ... כן אדוני... אני לא איש דתי... אבל יש אלוקים... יש אלוקים... 

כנראה שהוא אוהב אותך אוהב אותך מאד... מאד מאד!!!
זהו. זה סיפורי, סיפור חיי... וכפי שהבטחתי בעת היותי שם בעולמות 
ברוך  הצלחתי  הקצה,  אל  מהקצה  חיי  אורח  את  שיניתי  העליונים, 
השבת,  מלילות  ובאחת  ילדיי,  ועל  אשתי  על  להשפיע  גם  השם 
בזוהרו,  המבהיק  השבת  שולחן  סביב  הסבה  המשפחה  כל  כאשר 
את  נפלאה  בהרמוניה  שרים  החגיגית,  השבת  סעודת  את  אוכלים 
שירי השבת... ”ישמחו במלכותך שומרי שבת... וקוראי עונג... כולם 
בבכיה  געתה  בבכי,  אשתי  פרצה  לפתע,  מטובך...“  ויתענגו  ישבעו 
הצחורה,  המפה  על  זולגות  הטהורות  דמעותיה  כאשר  עמוקה... 
לא  מעולם  נחת...  איזו  אושר...  איזה  מתיקות  מלא  בקול  ואמרה 
של  התעלות...  של  מקסימה  תחושה  איזו  כך...  כל  מאושרת  הייתי 
שבת...  שולחן  זה  מה  ידענו  לא  עברו  בימים  טוהר...  של  קדושה... 
שיכורים...  בוקר  לפנות  חוזרים  לדרכו  הולך  היה  אחד  כל  הילדים 
מה  אוי...  עולם...  של  רבונו  תודה  והיום...  מטושטשים...  שתויים... 
טוב ומה נעים שבת כל משפחה יחד... לא יכלנו לעצור, כולנו הבנים 
והבנות ואני נסחפנו אחריה – כולנו פרצנו בבכיה אדירה של אושר 

גיל ושמחה...
קורן  כולו  אבי,  בחלום  אלי  התגלה  נרדמתי,  כאשר  יותר  מאוחר 
שימחת  בני...  כן,  ואמר...  ראשי  את  ובאהבה  ברוך  ליטף  מאושר, 
אותנו בגן-עדן... שמחה גדולה יש לאמך ולי שם בגן-עדן... במקום 

שבעלי תשובה עומדים... תודה בן... תודה...“
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