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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 (א, ח) יוסף את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך ויקם
 בכל משתדלים היו אחיו כי, ליוסף שקרה מה ידע לא כי, יוסף את ידע לא אשר אמר

 היה' ית האל רצון כי, נכלו אשר נכליהם כל להם הועילו ולא חלומותיו ולבטל להאבידו עוז
 שאמר' ית האל רצון נגד ירבה פן אמר פרעה כך, לעולם יקום אלקינו ודבר לגדלו יוסף עם
 מה ובכל, יוסף אחי בידי עלתה לא כאשר בידו עלתה ולא עליהם מחשבות וחשב ירבה כן

 ירד. חמתו קדקדם ועל - המצרים על היתה קימה אותה ישראל על קם שהיה
 (כלי יקר)

 עבודתם כל את בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את וימררו
 (א, יד) .בפרך בהם עבדו אשר

 'וימררו באמרו די היה, בהם עבדו מה שהתורה מאריכההסיפור  אריכות להבין צריך
, ''וכו עבודתם כל 'את שמסיים מה גם היה. במאי נפקותא מאי, קשה' בעבודה חייהם
 . לכאורה לצורך שלא
 עבודה לעבוד רגיל שלא ומי], ה, יט יתרו מכילתא[ קשות ההתחלות כל הנה ל,"ונ
 כי, כ"כ עליו יקשה ולא בזה מורגל יהיה הימים ברוב מ"מ גופו. וישבר עליו, יקשה מאד
 כששוב אבל, כ"כ עליו יקשה לא השדה בעבודת יתרגל אם ולמשל. טבע נעשה הרגל
 קשות. התחלות כל בכלל ויהיה מאוד, עליו יקשה בה, הורגל שלא אחרת במלאכה יתחיל

 בחומר לעשות כשיבא כ"ואח לבסוף. כטבע לו במשך הימים ויעשה יתרגל לזה אבל, גם
 מחדש. וכן הלאה. עליו יקשה בזה רגיל ולא ובלבנים

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

 עבודה מלאכת מחדש ויתחילו עליהם יוקשה שתמיד כדי, בשדה בעבודה חליפין עשו
  תמיד. בחייהם קצין ויהיו, בה הורגלו שלא
 באלו, בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את וימררו וזהו: 

 עבודתם כל זה י"ע, עבדו אשר עבודתם כל את, אותם בחילוף בהם עבדו המלאכות
, א ר"שמו עיין[ ל"חז כדרשת בפרך היה רק, הרגל י"ע בעיניהם קל היה לא בהם שעבדו

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

 טו כב) (א, תשליכהו היארה
 פרעה בקשת את ביאר) יקרים ובפנינים הגרשוני בילקוט מובא( החושן הקצות בעל
 : כך אליו ותשובתן למיילדות
 אלא' דינא דמלכותא דינא' אמרינן דלא) ח"כ נדרים ש"ברא( תם רבנו שיטת דהנה
 לא, העם חלקי בין ואיפה איפה הוא החוק אם אבל, המדינה בני כל על שווה כשהגזירה
 את ותחיין" מדוע למילדות בטענה פרעה שבא וזהו . דינא דמלכותא דינא בזה אומרים
 .דינא דמלכותא ודינא, להורגם אתכם ציויתי והלא" הילדים
 על רק היא וגזירתך וכיון" העבריות המצריות כנשים לא כי: "המילדות השיבו זה ועל
 שאפילו" עמו לכל פרעה ויצו" כן ועל, דמלכותא דינא כאן אין המצריות על ולא העבריות

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

 יהודיה לה קרי אמאי מרד לקח אשר פרעה בת בתיה בני יג, א) "ואלה בגמרא (מגילה
 יוחנן רבי ואמר היאור על לרחוץ פרעה בת ותרד דכתיב זרה בעבודה שכפרה שום על

 אביה". וברש"י, (ראה סוטה יב, ב) שירדה לטבול לשם גירות. בית מגילולי לרחוץ שירדה
 שהיה מעשה פ"ע, שנתגיירה הוציאו מנין ל"חז דברי את בספר שי לתורה הביא לבאר

 :מבריסק הרב עם
, כשרות בענייני הרבה הקפדתו ועקב, באוניה נסע ארצה בעלייתו, ל"זצ מבריסק הרב

 חדש סיר לכם אביא אני: "להם ודאג, אוכלים שאינם ראה החובל רב. מאום אכל לא הוא
 ". א"תפו עם

 היא הלכה הלא? הזה הגוי מאתנו רוצה מה: "ילדיו את ושאל תמה מבריסק הרב
?" רוצה באמת הוא מה! סתם לנו דואג שהוא להיות יכול ולא", ליעקב שונא עשו"ש

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

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

 . זה עברי ילד לומר צריך
 לישראל מאד הציקו, בפראג מלכה תרזיה מריה שהמלכה בעת כי, מסופר
 עבה קול בעל, קרוב זלמן' ר לו שקראו נכבד שתדלן שם והיה. נשוא ללא עד, בגזירותיהם

 במעמד, המלכה בפני הופיע הוא. הגזירה לבטל המצוה שליחות עליו קיבל והוא, וחזק
 אחד אליו נגש. הנוכחים את זעזע האדיר ובקולו, היהודים בקשת לשטוח המדינה שרי

 זלמן' ר להם השיב! המלכה בפני חזק בקול לדבר הנימוס מן לא: בגערה לו ואמר מהשרים
 ישראל רבבות של קולם אלא! ולא לא? בפניכם מדבר שקולי אתם כסבורים: בחכמתו
 !עזרה ומבקשים גרוני מתוך בוקע קולם, הגזירה מצוקת תחת ונאנקים הנאנחים
 .ליהודים עשתה והנחה המלכה בפני נתקבל הדבר

 היאורה הילוד הבן כל' עליהם שנגזר אחיו בצרת הרגיש בילדותו עוד רבינו משה
 שלשה בן קטן ילד התיבה בתוך ראתה" הילד את ותראהו ותפתח" ולכן תשליכוהו,

 את פרעה בת הבינה אז, פיו מתוך פורץ אדיר בכי קול, כנער קולו" בוכה נער והנה" חדשים
 הנאנקים העברים ילדי כל קול הוא קולו" זה העברים מילדי ותאמר עליו ותחמול" המצב
 )נתן משה תורת(          .משה של גרונו מתוך בוקעים כולם הזאת הרעה בגזירה

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

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

, מגויה לינוק יהודי לתינוק לתת אין כי) ה"בהג ז"ס א"פ' סי ד"יו" (ערוך שולחן"ב מובא
 לזה ורמז מקור הביא) א"ל ק"ס שם( א"הגר ובביאור. ישראלית מינקת למצוא אפשר אם

 . עבריה מאשה אם כי מצרית מאשה לינוק לו נתנו שלא רבינו ממשה שמות' פ ר"מהמד
 הרי, רבינו ממשה הראיה מה", ליעקב אמת" בספרו ל"זצ קמינצקי יעקב רבי שואל

 מנין אך, מגויה שיינק ראוי לא השכינה עם שמדבר ופה, ה"הקב עם לדבר צריך היה משה
 ?כך על להקפיד יש ישראל ילדי בשאר שגם

 יש ילדשלכל, לבניו לתת אב כל שצריך החינוך בענין גדול לימוד מזה מבואר אלא
 וזה. ישראל של גואלם יהיה הוא הוא כאילו לחנכו צריך כ"וע, השכינה עם לדבר סיכוי
 של תינוקות אלו"? משיחי" הם ומי) ו"ט ה"ק תהילים" (במשיחי תגעו אל" מפורש פסוק
 ילד כל לחנך צריך ולכן... משיח להיות ראוי ישראל מילדי אחד כל:) קיט שבת( רבן בית

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

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

 לא צמחו שהגדולים מראה הנסיון כי. הבא' הדור גדול' כספק ישיבה בחור לכל מתייחסים
 בסופו הגדולים אלו היו הם הגדולים שיהיו שחשבנו מי ולא, מראש שציפו מה לפי דוקא
 כבראשונה' (שטייגען' לאותו ישובו לא כבר לפעילות יילכו שאם כאלו יש והנה. דבר של

 להיות יכול היה אחד אותו אולי יודע ומי, בפעילות' גישמאק' יקבלו הם). מוחלט באופן
 את ימצאו כבר הם? פעילות שיעשו בשבילם שטוב בחורים שיש ומה. הבא הדור מגדולי
 לבחור אבל, לשוב לו מורה אינו הלך שכבר בחור: והוסיף. זה לצורך לצאת איך הדרך

 (עלי ורדים)     .בשלילה לו משיב השואל
 ה)' (ג הוא קודש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום

' ד לו לכשירחיב בנפשו חושב האדם כי, ל"חז אמרו -" אשנה לכשאפנה תאמר אל"
. ומצוקה בצרה כשהוא עכשיו כן לא אבל. ובמצות בתורה יעסוק אז, מצבו ויוטב גבולו את
 - שעהובאותה מצב באותו היינו" עליו עומד אתה אשר המקום כי" הכתוב אמר ולזה
 ר"במ ל"ארז וכבר הדחוקה שעה מאותה העבודה דוקא הוא' ד שרצון דאפשר. הוא קודש
 צערא ולפום. סאתים נופל בצער שלא, בשכרו אלף נוטל תורה בצער הלומד ה"פ ש"שה

 (חפץ חיים עה"ת)     ל."ז אמרו אגרא
 (ג, ה)רגליך  מעל נעליך של הלם תקרב אל ויאמר
 ומי, דתם אמיתות על עירו של הרב עם להתווכח שרצה', קראים' של ברב מעשה

 .שיצליח א"מהגר ברכה קבל והרב. דתו את יקבל השני, שיצליח
 האולם ובאמצע, כמקובל נעליו את לחלוץ הרב שכח, הארמון לאולם הכנסו בעת

 איך תראה: למלך ואמר עליו צחק והקראי, בידיו אותם ולקח אותם חלץ ואז, נזכר
 שבא כיון, לו ענה הרב אבל! בידו נעליו עם בא, המלך לפני ארץ דרך לו אין שלו ההתנהגות

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

 ה"הקב כשנגלה: הרב אמר אז. נעליים גונבים שהקראים אמר מה סמך על, דבריו שיוכיח
 את חלץ רבינו ומשה', רגליך מעל נעליך של' ה"הקב לו אמר, הראשונה בפעם משה אל

 לשמע. אותם גנבו הקראים כי, נעליו את מצא לא, ה"הקב עם מלדבר וכשחזר, נעליו
 היו לא עוד משה שבזמן! גס שקר זה, המלך אדוני: המלך לפני צעק אלו דברים הקראי
 הקדומה היא שדתינו מודה שהוא המלך אדוני אתה רואה: למלך הרב אמר אז. קראים
 מלפניפנים בבושת יצא הקראי ואילו כמנצח ויצא הרב לדברי המלך הודה ואז! והנכונה
 .המלך

 מאוצרות המגידים  
 )ב, ה( ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור

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

בת מלך, עוזבת את הגילולים והולכת לטהר את עצמה מהעבודה זרה, לרחוץ בנהר, 
 לטבטל.

ה , וכאשר בת מלך מחליטל גם לאדם מן השורה העושה תהליך כזהזה לא פשוט וק
ליים וההקרבה רבה עד מאוד. גדולים כפהנסיונות  –החלטה לעזוב את גילולי בית אבא 

ורבותי, את הסיעתא דשמיא, שהיא קבלה על אתר, מחמת מורי  –ואכן, מיד רואים פה 
 מסירותה והחלטתה האיתנה להיטהר. 

הגיע מלאך ראשון והרג את נערותיה. "ונערותיה הולכות על יד היאור", כותב רש"י 
כי "בא גבריאל וחבטן בקרקע" ". מיתה, כמו הנה אנכי הולך למותלשון  –הקדוש: "הלכת 

שמחו בה על רצונה להציל לפי  –מה יש? מדוע הרגן?  )סוטה יב, אכמו שאומרת הגמרא (
 את משה.

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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כתוב שהן אמרו לה: כאשר מלך גוזר גזירה, הרחוקים מהמלך חושבים  )שםבחז"ל (
לא יבגדו  אולי לעבור על גזרה, ספק עושים כך ספק אין עושים, אבל הקרובים למלך ודאי

בפקודה, אינם מסוגלים לעבור על גזירת המלך. הרי המלך ציוה: "כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו", לפי החוק חובה להרגם, ובוודאי שהתינוק הנמצא כאן הוא יהודי, מי יכול 

יל אותו, לעבור על להצלהניח ילד על שפת היאור? ודאי תינוק יהודי הוא, ואת הולכת 
 גזירת המלך אביך?!

שטן שבא למנוע ממנה לעשות את המעשה הטוב. קשה לה, נו, לכל נסיונות. הם היו 
אותן, ובטלו הקשיים הרג  –אדם יש נסיונות. והיא זכתה שעל המקום בא המלאך וחבטן 

 הללו! היא קבלה סיעתא דשמיא מיוחדת, להקל עליה את הנסיון.
מקום התארכה כמו מכאן (ידה  –תשלח את אמתה ותקחה" ולא עוד, אלא "ו

אמה. פתאום היד מתארכת, א נס גלוי! שישים  –עד אחרי הכביש הסמוך  )הדרשה
 סיעתא דשמיא.

"והתבאר בתורה, כי  )שער א'ר אומר רבנו יונה בשערי תשובה (שמעו נא את אש
למעלה מן הטבע, ינו סיעתא דשמיא ייד טבעם משגת", ה יעזור ה' לשבים כאשר אין

 ומוכח כן מבתיה שסיעו לה וגם זכתה באותה שעה גורלית להציל את משה רבינו ע"ה.
 מה התרחש אחרי זה?

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

אין לנו מושג מה המשמעות לראות שכינה. זו הרי דרגה עליונה נוראה שהגיעה אליה 
 ה.מיד כאשר ירדה לרחוץ מעבודה זר

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

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

 חיים". ה"חפץ
קטנה ליד העיר וילנא.כמו בכל  ]עיירהה"חפץ חיים" ספר כך: היתה שטעטלע [

תפוצות ישראל, גם בעירה קטנה זו התקיימו שיעורי תורה, בעלי בתים ישבו ולמדו תורה, 
 חלקם בשיעור גמרא, אחרים שיעור משניות, עין יעקב והלכה.

ד החבורה שלמדה את באחד השיעורים למדו באותה תקופה משניות יבמות. לי
 המשניות ישב יהודי קנטוניס.

מי לא יודע את הרקע של היהודים הללו. הצאר הרוסי ימח שמו לקח ילדים, שלח 
שאין בהם זכר במקומות רחוקים  לצבא, –אותם לעשרים וחמש שנה של עבודות המלך 

ישקייט. ליהודים, בכונה תחילה כדי שלא יפקד עליהם שם ישראל עוד וישכחו בכל הייד
 מסכן אחד כזה ישב לידם, איש לא צעיר.

מימינם  ", שאינם יודעיםניםובאותם ימים, הלצים היו קוראים לקנטוניסטים "יו
. והקנטוניסט הזה ידע כי )פשוטלא  –"המכנה שם לחבירו" ומשמאלם, כך כינו אותם (

 הלצים בשטעטל'ע קוראים לו יווני.
כוח שיבים ועונים. ובאותו יום, כל הוויכדרכו של שיעור תורה, מתפלפלים, מקשים מ

ן ועוד פעם והיה כך, ואם היבם היה אחרת וכו'. עוד פעם יוהיבם  – יבםהיה סביב המילה 
... והבין כי לועגים עליו, חשב בתום לב כי כוונתם להתלוצץ בו. יוון!שמע הוא  –יוון 

 ן"יו"צוחקים עליו. כמה אפשר לומר שוב  –התאפק ככל שיכול היה, אבל הם לא פסקו 
 בשיעור אחד... התמלא בצער נורא.

לא מתביישים? מה אני אשם שלקחו אותי  עד שקם בחרון אף והטיח בהם: "אתם
לכם  ? אחרי כל מה שעברתי לא כואבי והייתי כל השנים רחוק אצל הגוייםמההורים של

לשבת ולצחוק עלי? ובפעם, פעמיים, לא די לכם? עשרים פעם, שלושים פעם! וכי כך 
 התורה מלמדת אותכם?!"

יושבים ולומדים אנחנו  !וחלילהחס הם נבהלו. נגשו מיד להרגיע אותו: "חס וחלילה! 
 .", לא חשבנו עליך חלילה אפילו פעם אחתיבםודברנו על  משניות יבמות

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

שמסבירים לו, לא מה כ ?מה עושים איתו :זה לזה. אמרו היו אובדי עצותהנוכחים 
 מצליחים.

כותבים איך רגע אחד, תהיה רגע בשקט ונסביר לך הכל. " :יהודי חכם ואמר לוקם 
אתה תראה ותבין כותבים עם נ' סופית, הנה  יון''ו יבם.סופית.  מ' ?, מה כתוב בסוף'יבם'

להגיד שהתכוונו אליך, בשעה אתה יכול  ואיךשהמילה שונה והמשמעות אחרת לחלוטין, 
 ."שהמילה שונה ואחרת

חה חה חה, תודה רבה לך אדוני, אתה יכול למכור לי מה שאתה " :ולגלגשמע הלה 
, ואיך אוכל יודע א' ב'איני  ?, ואם כן מדוע שאאמין לךלא יודע מה זה מ' סופיתאני רוצה. 

 ?!"שלא איכפת להם לשפוך את דמיאנשים  –לך ולחבריך להאמין 
 ?, אז מה אתה רוצה שנעשה כדי להוכיח לך שלא התכוונו אליךתגיד -
אתם תלמדו אותי א' ב', ואני אראה בעיניים שלי מה זה מ' סופית ומה זה נ' סופית,  -

 אז אבין שלא התכוונתם אלי.
 א' ב'.אותו מדו יל

הכרתי את האיש, וכולם היו קוראים אותו הגאון  :את סיפורו "חפץ חיים"הסיים 
 מא' ב'... !"יפנישוקימל

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

 !ז למה צוחקים עליו, לימדו אותו א' ב', איזו סיעתא דשמיא בלי גבולגמתריהודי 
, אבל רבותי, כדאי לנו "הבא לטהר מסיעין אותו"מהפרשה לידע ולהודיע שלמדנו 

, יותר חזק, יותר עמל התורה, יותר תפילה, יותר לב בתפילה, יותר לבוא ליטהר באמת
מסייעים " ?אז אומרים בשמים, ככה אתה בא ליטהר א,ה !ליטהרבא  – דקדוקי הלכה

 לך סיעתא דשמיא למעלה מן הטבע.נותנים  –אותו 
 )יחי ראובן(

 
  טו) (ב, הבאר על וישב מדין בארץ וישב פרעה מפני משה ויברח' וגו פרעה וישמע

 על המספר סופו לבין, פרעה מפני משה של בריחתו על המספר הפסוק תחילת בין
 התורה קירבתם כ"א מדוע, לתמוה ויש!! שנה כשישים ן"הרמב לדעת עברו - למדין ביאתו
 ?ז"אח בזה תיכף סמוכין היו כאילו, אחד פסוק בתוך

 היטב ונתבונן הבה, מאוד עד ועמוקה נוראה הערה לנו לרמוז הכתוב שבא, לפרש ויש
 !לפנינו חשוב יסוד כי -

 רק. משה אל' ה של דיבורו הוא הכל", משה תורת" היא - התורה כל כי, להקדים וראוי
 אליו נגלה' שה לפני עצמו משה של מעשיו את התורה לנו מתארת מעטים בפסוקים

 - וגדילתו בצמיחתו רבינו משה נראה והכיצד מעשיו את נא ראו: אמר וכביכול, בראשונה
 !וקדש ראה וכזה

 - הראשון: עיקריים דברים שני מתוכם נראה - אלו מעטים בפסוקים נתבונן אם והנה
 קו על נחרצת עמידה - והשני, ולצאן יתרו לבנות, י"לבנ בעזרה, החסד וגודל המידות טוב

 ובהצלת, הרשע על בגערה, המצרי בהריגת, חשבון כל וללא מורא ללא, חת ללא, האמת
 .הרועים מיד הבנות

 ומסירות, רבינו משה של גבורתו ונראה נא נסור, המראה נורא מה נא נתבונן והנה
 .בדרכו הנקרה פשוט עוול על נפשו

 היהודי קנאת את קינא אחת פעם כי -? ולמה, ההריגה מפחד ממצרים בורח משה
, למחרת, השניה ובפעם, העוול על מקנאים ולא שותקים כולם כי בראותו המוכה

 .ממש נס בדרך וברח למוות נידון, נתפס, עליו הלשינו מיד - הנרדף להציל כשהתערב
 מה: לעצמנו ואומרים" הראשונות על תוהא" בבחינת מתחרטים מיד היינו לבטח אנו

 ?...פעמים שתי לנו לא במקום התערבנו מה לשם... זאת ולצרה לנו
 לבנו שב היה הזמן כל לבטח - זו התערבותינו מחמת מתמשך סבל סובלים היינו ואם
 ?...זאת עשינו ולמה מה על: בנו אוכלת היתה למפרע והחרטה ולחשוב להרהר

 שרבים איך, דהוא כל נעשק לעזרת נחלץ אחד כאשר לשמוע - לצערינו - אנו רגילים
 מכל תסבול רק אתה", "בצד שב", "מתערב אתה מה", "לך איכפת מה: "בנוסח בו סונטים
, המחנה בשולי הנמצאים" הנפש יפי" של ומימרות זמירות וכהנה כהנה', וכדו" הענין

" צדיקים ו"ל"ה י"ע ולהזדעק להיתבע האמת לקול ומניחים, להתערב צריך שלא הקובלים
 ...שעבר הדור של

 רבינו משה של האמת
 .והדרו יופיו במלא רבינו משה לפנינו עומד כאן אך

 שנה שישים כמעט ממעשיו רבינו משה סבל כמה לנו ומספרת אותנו מלמדת התורה
 !!התערבותו על לרגע אף נתחרט לא פ"ועכ - חייו כל כמחצית שזה, רצופות

 גלההוא - שנותיו מיטב, האלוקים איש משה של חייו מחצית כמעט: היטב נשמע
 הכבד מחירה את ונדודים בגלות משלם הוא חייו מחצית, ייתפס שלא כדי גלות אחר גלות
 !קל לרגע ולו מתחרט ואינו - עוול במניעת והתערבות האמת זעקת של

 מקום את לקבוע חושב הוא ושם, למדין מגיע הוא נדודים של שנה שישים לאחר
...עוול רואה הוא - הבאר על ועודנו - לשם בהזדמנו שמיד אלא), ן"רמב ראה( מושבו

 אולי, כאן האנשים הם מי, יישן היכן, יאכל היכן יודע אינו, אחד אף מכיר אינו הוא
 בנות באות - עוול לפניו הוא רואה אבל - כלום יודע אינו, ומאיימים מסוכנים כולם

 .אותם ומגרשים באים והרועים, צאן להשקות
 לא שנה שישים וכי! פעמיים חשוב: משה של לעברו זועקים היינו הלא הצד מן אנו, נו
 ???לך לא ריב על להתערב לא לקח לימדוך
 טוב לקח" -? השנים מכל משה למד לקח איזה!!! אדרבה!!! לא: היא התשובה אך
 "!ויושיען משה ויקם: "שהות בלא"! לכם נתתי

 שנה שישים כשסובל אדם חושב מה על לרגע נא נחשוב הנה שכן. פשוטה והסיבה
 ?לאאם אך... חושב הוא מה על אנו יודעים - הוא מתחרט אם? האמת מרדיפת כתוצאה
! טוב עשיתי: חושב הוא"!! אמת" רק ויום יום כל הוא חושב בהכרח אזי - לא אם
, אמת! האמת ומידת היושר מחייב כך כי, העוול על ולקבול ולהוכיח להתערב צריך הייתי
 !!אמת ושוב אמת

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

 ועד מפרעה מבריחתו, רבינו משה של הסבל שנות שישים את התורה לוקחת לפיכך
, התורה מקבל משה לראש עטרה להניחם, אחד בפסוק אותם וכורכת - למדין הגיעו

 !!בעולמי שבראתי בריה נא ראו: ועדה עם קבל ולהכריז
 גבול אין לאמת
 רבינו משה חשש לא איך? לדעת בלי מסתכנים איך? כיצד: אנו תמהים עדיין אמנם

 ...?גלות של שנים ועשרים במאה המעשה על ישלם כעת שמא
 אין" אמת"ל בנוגע!! סוף ואין, מחיר אין, גבול אין" אמת"של היא התשובה אכן
 אז - גלות שנות שישים הוא במצרים ההוא המעשה של מחירו אם!! וויתורים או פשרות

 זוהי כי, ברירה אין שוב אזי - יותר גרוע יהיה כעת ואם!! האמת זוהי כי, להיות צריך כך
 !האמת

 נעלה אז - האמת על ושמירה רדיפה תוך השקר בעולם בכלל להתקיים א"א ואם
 ...לירח

 במתנת משה ישמח - לילה וארבעים יום ארבעים השמימה לבסוף מגיע משה לכן
 )ב שלום(ל                                                                                            "!!משה זה אמת!! "חלקו

 

 
 נעורים  חופת
 יודלביץ שבתי רבי

 כנער וקולו ילד הוא תני? הילד את ותקח ילד לה וקרי נער לה קרי, בוכה נער והנה"
 לו היה שכילד( ה"ע רבינו למשה מום בעל עשייתו כ"א נחמיה רבי לו אמר יהודה רבי דברי
 לראות אזכה לא שמא אמרה בתיבה נעורים חופת אמו לו שעשתה מלמד אלא) נער קול

 )רבה מדרש(בחופתו" 
 - ראש על וחופה לתיבה אמו אותו הכניסה. אמא של לב. רחימאית אם של לב, אי

 ".לחופתו אזכה לא שמא"
 :לכם ואספר, סיפור מספרים

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

 גאון גדול מקובל שהיה העיר רב, כן כמו. היסוד אבן בהנחת שיתכבד זה הוא, הפינה אבן
 יחפוץ. אשר כל על - והבטחה ברכה ויקבל יבקש האבן את שהנותן הבטיח, מופלא וצדיק
 נאות והוא, רופא שהיה כמדומני, יהודי עמד מצווה של לשמחה שהתאסף הקהל בין
 .המצוה של לכבודה הפינה אבן ביריית זכה הוא. עתק סכום - האבן כמשקל זהב לתרום
 מנת על הקדוש הרב לבית פסע אלא, מיותר זמן המתין לא הוא המעמד סיום עם
 .והבטחה ברכה לבקש
 .הרב שאל?" בקשתך מה"
 "...ילד לי יבטיח שהרב רצוני. לי אין ילד אך, וזהב כסף גם, והותר די לי יש ממון, רבי"
 .פילל לא, כזו קשה לבקשה". בני שאלת קשה שאלה" הזדעזע הרבי", אוהו"
 .לשמים תלויות ועיניו הרב השיב" ימים שלשה לי להמתין תאלץ, בילד רצונך אם"

 הדבר אבל, לך להבטיח אפשר, בסדר: "לו שאמר הרב אל נקרא הוא ימים' ג לאחר



 

 ג 

 :נרגש עמד היהודי" רב ביוקר לך יעלה
 שהילד קודם עוד, שנית, כספך כל את תאבד, ראשית, בילד מאד חפץ אתה אם"
 ".תמות אתה - יוולד
 עליו הביט בהחלטיות השיב" הכל לי כדאי. ילד העיקר, עצמי על מקבל! מסכים אני"
 ".תמות האם גם, העולם לאויר יצא שהילד לאחר, שלישי תנאי אבל" והוסיף הרב

 .טוב". רעייתי את לשאול עלי, הבית בעל אינני, השלישי התנאי על"
 .נפש מסירות. והוא היא - הסכימו הם. הסכמה עם כשעה לאחר שב הוא
 ...יאחזון - ורעדה - וחיל. ובירכם הבטיח הרבי
 :מהיר בקצב להתגלגל החלו העניינים, ואכן
 איבד קצר ובזמן הסתבכו עסקיו. הפסדים לצבור החלו ונכסיו מספר שבועות חלפו

 נותר הוא העיבור חודשי ובמהלך החמיר מצבו נוסף זמן בחלוף. ביש בעסק רכושו רוב את
 .חיים שבק כשבועיים ולאחר למשכב נפל הוא - הלידה לפני כחודש. ואביון עני

 את נטלה. בעיר להשאר והתביישה פרוטה ללא נותרה, לשעבר, הנכסים עתירת האם
 .אחרת לעיירה ונדדה חפציה שארית

 וללדת סמוך לכפר להגיע בכוונתה כאשר, לדרך יצאה היא הלידה לפני מאוד סמוך
 רבה חולשה. לרדת שהחל כבד שלג עם וגשמים רוחות, קור, קשה היתה הדרך. שם

 אור מרחוק כבר נצנץ שלפתע עד. מקור לקפוא הולכת היא שהנה וחששה, אותה תקפה
 ביתו זה היה. הכפר בקצה הבית עד וצעדה כוחותיה שארית את אזרה היא. הכפר מפאתי

 .גדול צדיק היה, אופה היות מלבד אופה אותו. האופה של
 לא. למנוחה מיטה לה ולסדר לארחה הזדרזו הבית בני. החצר בדלת האשה נקשה

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

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

 .עשו כך
 ליוה מצומצם אנשים מנין, עולמה לבית והסתלקה, הילד אם נפטרה, הברית למחרת

 .העלמין לבית אותה
 ומי. במסירות רבות שנים אותו גידלה הבית ובעלת האופה בבית נותר הקטן הילד

 !.א"המהרש? זה ילד היה
 שמואל כלומר, אדליש שמואל: תיבות ראשי א"מהרש אבל, רחל קראו היולדת לאמו

 מרת האומנת אמו שם על בגמרא נחקק א"מהרש - בישראל ספרו ושם שמו. אדל בן
 !...אדל

 לקחתו ביקשו רבים. הסמוכות בעיירות שמו יצא, לאיש - א"המהרש גדל כאשר
. האופה בת עם אתחתן בעריסה בהיותי חופה כבר לי ערכו" השיב" לא: "מיאן הוא. לחתן
 הוא זו אמו שם ועל". חיי את חב אני ולהם - לבן לה הייתי, אותי גידלה - זו בת של אמה
 .א"מהרש: נקרא

 בשם, משה אלא אותך קורא איני לך שיש שמות עשר מכל, ה"הקב אמר? "הבנתם
 !!.אותו שגידלה האם, האומנת האם -" פרעה בת בתיה לך שקראה

 החלום
 .א"המהרש על מעט נספר

 וכך, הבית מתקרת היורד לחבל וקשרם ארוכות שערות היו א"למהרש כי מספרים
 מהשערות בכאב חש מעייפות נשמט היה וראשו נרדם כאשר, בלילות תורה למד

 מתלמידיו אחד אמר פעם כי עוד סיפרו. בתלמודו והמשיך התעורר כך ידי ועל, הקשורות
 ,א"המהרש הגיב. לישון חפץ הוא כי השיעור בשעת
 ?!"...אתמהה, לישון וללכת לקום אבל, ניחא כאן ונרדמת התעייפת אם"

 של בעירו הכנסת בית שמש. מגוריו בעירת מתנגדים לו קמו בשעתו, כידוע
 ולסובב הכנסת בית את לסגור נוהג היה הלילה חצות ולאחר, גדול צדיק היה א"המהרש

 הלילות באחד, פעמים בשבע התהילים ספר את סיים ובסבבו פעמים שבע הבימה את
 ושוב! מאד והדור גובהה קומה בעל יהודי. ועוררו, אחד איש בא והנה, תרדמה עליו נפלה
 רבי מתגורר היכן" :ושואלו, בחוזקה משנתו מעוררו לקראתו נוסף אדם והנה, נרדם

. כספירים האירו האיש של פניו)?" א"המהרש של אביו שם( לוי יהודה רבי בן שמואל
 ?"שמך ומה אתה מי לי אמור, ראשית" השמש שאלו
 ".הנביא אליהו אני"
 ?"שראיתי הראשון האיש ומי"
 מעלה של דין בבית, בשמים? "כאן מעשיכם ומה". ישראל מלך הקדוש שאול הוא"

 וגדול חכם ידי על להינתן צריך הפסק כאשר, המלך ודוד שאול בענין מסויים דין מתנהל
 ".אליו באנו לכן. א"המהרש והוא -, הזה מהעולם

 חשובה וצדקתו תורתו, מאד הוא גדול כי בכבודו הזהרו: "לאמור הנביא אליהו הוסיף
 ".תמות מות עיניך ראו אשר את שתגלה ביום כי שראית מה תספר אל אבל! בשמים

 בקול ואמר, הכנסת בית במרכז הבימה על עלה ימים כמה ולאחר, התאפק לא השמש
 על עתק לדבר מחלוקת מחרחרי מתהלכים בתוכנו, א"למהרש מתנגדים ישנם: "גדול
 הוא בדורנו א"המהרש כי, לי נודע זה ובמעשה, מעשה הווה וכך כך כי לכם דעו אך, צדיק
 וזה. הגילוי בעקבות חיי את מסיים שאני פ"אע כך על לכם לספר החלטתי. בשמים פוסק
". ממש הקרובים בימים מהעולם אסתלק כאשר, אמת הסיפור כי והסימן האות לכם יהיה
 .א"במהרש ללחום פחדו יום מאותו. הווה וכך

 )להגיד(                                ".לבן לה ויהי" - אדל בן - אידליש שמואל הרב

 
 שכר שיחה נאה

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

- 
סובבתי בארצות הברית, לטובת מוסדות התורה. שבעה כוללי אברכים, ובהם מאות 
לומדים בעלי שמפחות, ואני שלוחם. הזמן קצר והמלאכה מרובה. פקדתי את מעונו של 
סוחר עשיר בר אורין, יודע ספר ומוקר תורה. קבלני בחביבות והתפתחה שיחה בדברי 

. והוא, ברוך השם, כגל של אגוזים. אתה נוטל תורה. זה חלק מהטכס, חציו לה' וחציו לכם
אחד, ועשרה מדרדרים אחריו. כל אמרה, "שומע ומוסיף". אין מה לומר, היה נחמד. שעה 
של קורת רוח. הכלל, הגיע למעשה, והצטדק: העסקים אינם כתמול שלשום, אדרבה, 

 שאאציל לו ברכה. הפעם, אין ביכלתו לתרום.
תי. הכל יודעים מדוע אני בא, ודאי שלא כדי להעביר האמת, גם אם לא כעסתי, הקפד

ערב בווארטים קלילים. זמני יקר, והאברכים תלוים בי. היה אומר בתחילת הערב, והייתי 

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

"א): אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה בהם צדקה, ושוב אין הגמרא (גטין ז ע
מראים לו סימני עניות. וכתב הרמב"ם (הלכות מתנות עניים פ"ו ה"ב): לעולים אין אדם 
מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה. יש מה לומר. ישתכנע, ירויח. 

 ערב. אם לא, אמשיך הלאה. אבל מה כעת. בזבז לי
 -אמרתי: "עשית לי תרגיל, למדת ממשה רבינו" 

 על כך לא חשב! ממשה רבינו, מה למד?!
 -אמרתי: "זה שייך לספור" 

 אמר: "אדרבה!" יהיה זה סיום נאה לערב נפלא.
. הואיל ותקיעת אמרתי: "הספור ידוע, החוזה מלובלין זצ"ל בקש בעל תוקע למנינו

שופר 'חכמה ואינה מלאכה' (ראש השנה כט ע"ב) בחר ב'חכימא דיהודאי', רבי בונים 
מפשיסחא זצ"ל, שהיה מצעירי תלמידיו. נאות הרבי מפשיסחא, אבל הודיע שאינו יודע 
כונת התקיעות. קבע לו החוזה זמן, ולמדו עומק כונת התקיעות דמיושב ודמעומד 

י מפשיסחא "שומע ומוסיף", ושואב מלא חפנים ממעינות ברוממות השגותיו. והרב
החכמה. כשסיים לימוד כונת התקיעות, הודיע לחוזה שבעצם אינו יודע לתקוע... יש 

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

כשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה ענה: למדתי זאת ממשה רבינו, אב הנביאים. 
ואמר לו: "לכה ואשלחך את פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים" (שמות ג, י), חקר: 
"הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה 
 שמו, מה אמר אלהם" (שם, יג). ובארו רבותינו ששמותיו של הקדוש ברוך הוא כפי
הנהגותיו, "שמי אתה מבקש לידע, לפי מעשי אני נקרא" (שמות רבה ג, ו). ובקש לדעת 
מה ההנהגה העליונה ביציאת מצרים, והודיעו הקדוש ברוך הוא שם הנהגת ספירת כתר 
עליון (תקוני זהר נא, ב), "אהי"ה אשר אהי"ה" (שם, יד). היש לנו מושג מה התגלה לו 

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

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

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

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

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

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

 אחד!"תרצתי! לי ולרב ראש 
 "אין ספק", הסכים עמו רבי אייזיל, "אבל הראש האחד שוכן על כתפי"...

 אז, במטותא, עד הסוף!" -"טוב", סיימתי. "אבל אם נהגת כמשה רבינו 
 לא הבין: "מה פרוש 'עד הסוף'?"

הסברתי, ואין פשוט מזה: "הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו ושלחו בשליחותו. 
הבורא ביציאת מצרים להשגה והבנה, ולאחר מכן הודיע שאין חקר משה רבינו להנהגת 

 -ביכלתו. עד כאן, נהגתם כמוהו 
 אבל בסופו של דבר הרי הלך בשליחות הבורא!"

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

 חייך חיוך רחב, והתברר שבכל זאת יכל...

 
 דפי" "בבן אמך תתן

לכתחילה, חשב הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל להיות נחבא אל הכלים, צדיק נסתר. 
לשם כך השתלם במקצוע הנגרות, להיות "גדול, הנהנה מיגיע כפיו". למד להתפלל 
במהירות עצומה עם כל הכוונות ושינן את כל הש"ס בעל פה כדי שיוכל להגות בו תוך כדי 

תאכל, אשריך וטוב לך" (תהלים קכח, ב), יגיע כפים ולא יגיע  עבודתו, לקיים "יגיע כפיך כי
 מח.

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

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

שארכו שלוש וארבע שעות ובהם בלל חצי הש"ס בחריפות עצומה, כשהלומדים אינם 
פרקים. לאחר מכן, העידו, נזקקו לשבועיים  ימספיקים אלא לרשום מראי מקומות וראש

כדי לעמוד על מהלך שיעור אחד. בהקדמת הספר "עולת שמואל" כותב המחבר: ימים 
"בשנת ת"ד דרך כוכב חדש בשמי התלמוד בוילנא בהופיע בה הגאון הגדול והנפלא 
מוהר"י סלנטר זצ"ל שהראה נפלאות בעוצם חידודו ופלפולו שהפליא לב השומעים 

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

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

ו, הוצעה לרבי ישראל מסלאנט. שמח להזדמנות להרחיב מעגל אליעזר טייץ את משרת
השפעתו, שהרי זו היתה כל מטרתו. החל להרצות שעוריו בישיבה, והם הפכו לאבן 
שואבת ללומדי העיר גאוני התורה. חש רבי ישראל שבעקיפין נפגע מכך מעמדו של רבי 

תר על המעמד סס, והתפטר ממשרתו! וייותיק. לא הומרדכי מלצר, ראש הישיבה ה
 וההשפעה והמשכורת, ושב ללמוד בבית הכנסת שבחצר זריצא!

 ממי למד זאת?
 מהתורה, וממנחיל התורה.

כידוע, עוד לפני לידתו נועד משה רבינו להיות מושיען של ישראל (סוטה יב ע"א), 
הנתונים בשעבוד קשה ומר. הצטער בצער כל יחיד מהם כאילו היה זה צערו (שמות רבה 

) ואמר: "מי יתן מותי תחתיך!" נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, וגילה לו שגם השכינה א, כז
כביכול מצטערת בצערם של ישראל (שמות רבה א, ה) ותגאל כביכול עם גאולתם (פרקי 
דרבי אליעזר לח). הוא שנבחר להיות הגואל, "ואם אין אתה גואלם אין אחר גואלם (שמות 

 -רבה ג, ג) 
 כך בגאולתם ולרוץ לגאלם, סרב!ובמקום לשמוח כל 



 

ד 

 שבעה ימים התעקש, עד שחרה בו אף ה'!
ומדוע? כי אהרן התנבא במצרים (שמות רבה ג, טז משמואל א ב, כז). וכשמשה רבינו 
יבוא, יאפיל עליו ויעמידו בצל! חשש: "עכשיו אכנס בתחומו של אחי, ויהא מצר בשביל 

 (שמות ד, יד)! כך". ולא הלך עד שהובטח: "וראך, ושמח בלבו"
 -ונספר 

בבחרותו למד הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל בישיבת דודו הגאון רבי וואלף איגר זצ"ל 
בברסלאו. בהיותו בן שתים עשרה כבר כתב את חדושיו על מסכת חולין, ובהיותו בן חמש 

בקש לזכות בו עבור  עשרה כבר השמיע שעוריו בישיבה. הגביר רבי איציק פרנס מליסא
בתו, והגיע עם שני תלמידי חכמים מופלגים כדי לתהות על קנקנו. החלו לשוחח עמו 
בלימוד, ולא ענה להם. התאכזבו, ובקשו לשוב על עקבותיהם. השתאה דודו, ושאלו 

 פשר הדבר.ל
ענהו: "אילו הייתי עונה להם, חייב הייתי לומר לאחד שנעלמו ממנו דברי התוספות 

פלוני ומהשני נשמטה גמרא מפורשת. אמרתי לנפשי: מוטב שיתבטל השדוך, ולא במקום 
 אלבין פניהם"...

התפעל מצדקותו של הבחור, ואמר לו: "ניחא. אל תתפלפל אתם, אלא השמיעם 
 מחידושיך".

נעתר רבי עקיב איגר, ושטח בפניהם אחת ממערכותיו הנודעות. התפעמו, והמליצו 
יה. שב החותן לעירו, וסיפר לכולם על האוצר בו זכה. הזמין בכל פה על השידוך שקם ונה

את החתן לביקור, וכל לומדי העיר התכוננו להקיפו בחבילי שאלות ולשמוע פלפוליו. 
הגיע, ושאלוהו, והוא כאלם לא יפתח פיו. השמיעו חדושיהם, ואינו מגיב. כגודל הציפיות, 

 גודל האכזבות.
 ז לחתנו שישוב לישיבה. הפרת התנאים תגיע אליו.הרינונים הגיעו לאזני החותן, שרמ

 שאר בליסא כל השבוע. תמה החותן, והבליג.יענה שברצונו לה
ראת סוף השבוע חיזר החתן על כל לומדי העיר, הזכירם את קושיותיהם והפתיעם לק

ברוחב בקיאותו. מזה נשמט דיוק לשון הרמב"ם ומזה נתעלמה סוגיא ערוכה. המם בעומק 
לק בין הנושאים והכביר ראיות. הפריך פלפולי סרק והרחיב בחידושים נכונים. עיונו, חי

 וכולם הודו והמליכו ואמרו: זכה רבי איציק פרנס ביהלום שבכתר!
יתא, למה גרמת לי עגמת נפש כה רבה! יהתמרמר החותן: "אם כך גדול חילך לאור

 למה כבשת מעינך, גן נעול מעין חתום!"
מצא ששוהה כאן חתן נוסף וחותנו מתפאר בו. ובאמת כלי  ענה, שכאשר הגיע לליסא

מפואר הוא, והכל מתפלפלים עמו ומתפעלים ממנו וחותנו רווה ממנו רוב נחת. ושיער, 
 -שאם יגלה כוחו ועוצם גאונותו יאפיל על אותו חתן 

ובלם עצמו. הפיל עצמו לתוך כבשן האש של לגלוג וביטול, ולא פגע במעמדו של 
 אותו חתן!

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

 ובחוג המשפחה!
ודוד המלך אומר: "תשב באחיך תדבר, בבן אמך תתן דפי" (תהלים נ כ), ופרש רש"י: 

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

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

 
 ויפגשהו במלון בדרך ויהי עה"פ נוסיף כאן מספר "לב שלום" שגם כן מבאר נקודה זו:

 ועל. בנו אליעזר את מל שלא לפי, למשה - המיתו ויבקש"  )ד"כ', ד( המיתו ויבקש' ה
 ואצא אמול: אמר אלא, נתרשל לא, ו"ח: יוסי ר"א, תניא. מיתה עונש נענש - שנתרשל

 לך צוני ה"הקב - ימים שלשה ואשהה אמול! ימים שלשה עד לתינוק היא סכנה -? לדרך
 ).י"רש" (תחלה במלון שנתעסק לפי -? מיתה נענש מה ומפני! מצרים שוב

 וקודם מילה מצוות את דוחה" מצרימה שוב לך" של שהציווי, היא הדברים משמעות
 של גדלותה אף על - זה ציווי מחמת המילה את שאיחר במה כשורה נהג ומשה, למילה
 אך", תחילה במלון נתעסק"ש על אלא נענש לא שכן', וכו בריתות ג"י עליה שנכרת מילה
 .נענש לא - במילה העיכוב עצם על

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

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

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

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

 ת"ל דוחה עשה כגון חברתה מפני אחת מצוה דחיית שכל, מכאן אנו למדים אלא
 מוטלות כששתיהן אז אשר, לבד העושה אל שנוגעות במצוות אלא שייכת אינה -' וכדו
 .חומרתה מפני השניה את לדחות יכולה אחת - לפניו

 הכל - האחר של צערו או כבודו עומד ומאידך וחמורה חשובה מצווה יש לי אם אבל
 זה לדחות בכדי ב"בעה ואינני, הזולת חשבון על לבא יכולות אינן שלי המצוות כי! נעצר
 !!!זה מול

 מ"ע פלוני לאיש יחדיו והלכנו, עמו ל"זצ לאפיין אליהו' ר של בקשתו פ"ע נלוותי פעם
 את אשתו לנו פתחה לביתו בבואנו. נצרך היה לענין צירופי אשר, מה דבר על להוכיחו
 בביתה לה מזדמן יום בכל שלא מכיון אך, לבעלה וקראה החדר אל אותנו הכניסה, הדלת
 .לשיחה להאזין החדר בפתח היא אף נעמדה - שכזה ביקור
, שעה כרבע ב"בעה עם כך ושוחח במצבו התעניין, ב"בעה של בשלומו שאל אליהו' ר
 .לדרכו ויצא - לשלום בירכו

 ניצבה ב"בעה אותו של שאשתו היות כי, זו הנהגתו פשר את אליהו' ר הסביר בדרכנו
 ההערה לו מגיע היה - מעשיו חומרת מחמת שבאמת אף על לכן, החדר בפתח העת כל

, פשעהולא חטאה לא היא הרי - לאשתו שנוגע מה אבל, אשתו מול' אפי הבזיון לו ומגיע
 בעודנו באיש תוכחה מצוות ונקיים נעשה היאך כ"וא, בה גם תפגע לבעלה ההערה ואילו

 (לב שלום)                                           .?!אשתו של בעלבונה לחבירו אדם בין על עוברים

 
 עטים"ו"על כן יהיו דבריך מ

זצ"ל. האריך ימים והפליג  רבי שמעון מירוסלאב הקדוש היה אדם גדול, הצדיק
למעלה מגיל מאה בבריאות איתנה. מלבד מאור עיניו שכבה. גם לעת זקנותו המופלגת 

רבי  הקדוש כתת רגליו ונסע אל צדיקי דורו, מהם שהיו נכדים של חבריו. הגיע אל הצדיק
טר אליעזר מדז'יקוב זצ"ל שקבל פניו בכבוד מלכים, ושאלו: "אל נא יקפיד עלי מר, לא לקנ

 כונתי. תורה היא, וללמוד אני צריך. במה זכה לכזו אריכות ימים".
 לא הקפיד, וענה: "מעולם לא היו לי קושיות על הנהגת השם יתברך".

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

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

הנה משה רבינו נשלח לגאול את ישראל, ומראש נאמר לו שפרעה לא ישלחם מיד, 
אבל לא שיער שעול השעבוד עוד יכבד. ומה שארע כן, ודתן ואבירם נצבו לקראתו ופגעו 

לעם הזה, למה זה  ל, התפרץ וקבל: "למה הרעתהאבו והאשימוהו באסונם של ישר
שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל הצלת את עמך" (שמות 

כג). ואמרו (שמות רבה ה, כב) שבאותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, וכיון -ה, כב
שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין. ועם זאת לא 

ום: "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה" (שמות ו, א), יצא פטור בלא כל
העשוי לפרעה תראה ולא העשוי למלכי ז' אומות כשאביאם לארץ (רש"י), מכאן נטל 

 -משה את הדין שלא יכנס לארץ (שמות רבה ו, ד) 
"אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים, כי האלקים בשמים 

, על כן יהיו דבריו מעטים" (קהלת ה', א), שמירה גדולה צריך לשמור פיו ואתה על הארץ
ולשונו שלא יטיח בשום רמז כלפי מעלה, כגון האומרים בדרך תמיהה: הבורא ימחול לי, 
למה זה כך וכך, או איך ברא זה כך. וזו עברה חמורה, כי הכל בחכמה וביושר ובאמת 

 .ובצדק (של"ה, שערי האותיות ערך השתיקה)
הלא נראה. היה יהודי גדול. צדיק הדור היה, שאמרו (כתובות ה ע"א) שמי שמוריד 
גשמים בתפלתו הרי זה אות על צדקתו, כי מפתח הגשמים ביד הקדוש ברוך הוא לבדו 
(תענית ב ע"ב), וזה סימן שהוא צדיק גמור (מועד קטן כח ע"א). צדיק כזה היה חוני 

הדור, ענה על כל קושיא ששאלוהו חכמים (תענית כג המעגל (תענית יט ע"א). והיה גדול 
ע"ב). רק על פסוק אחד היתה לו קושיא: כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא 
זה, "שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים" (תהלים קכו, א) [כחלום נדמה 

ות שבעים שנה. פעם גלות בבל שהיתה שבעים שנה (רש"י)]. אמר: היש מי שישן ברציפ
הלך בדרך ונטה לנוח, וקם כעבור שבעים שנה. לא הכירוהו ולא כבדוהו, חלשה דעתו 

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

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

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

אומה: כי על הבורא יתברך אין מקשים קושיות. יש לך הסבר, מה טוב. אין לך, אל תאמר מ
 "על כן יהיו דבריך מעטים"!

בגמרא (נדרים לב ע"א) אמרו, שבכלל ששאל אברהם אבינו עליו השלום: "ה' אלקים 
במה אדע כי אירשנה" (בראשית טו, ח), נאמר לו: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך" ונגזרה גזרת 

 קים, אבל בפשטותו: לא כדאי לשאול שאלות!וגלות מצרים. יש כאן דברים עמ
לי פעם יהודי מחיפה: אברהם אבינו נצטוה בעקדה: "קח נא את בנך". אמר: "שני  אמר

 ונה.ובנים לי", למי הכ
 "את יחידך". אמר: "זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו".

 "אשר אהבת". אמר: "את שניהם אני אוהב".
 -עד שנאמר לו: "את יצחק, והעלהו לעולה" 

מעלהו לעולה, והיינו נפטרים מצרתם אילו לא היה שואל, היה לוקח את ישמעאל ו
 של הערבים...

 (והגדת)           ללמדנו עד כמה אפשר לחסוך, כשלא שואלים שאלות!
 

 בדרך הדרוש  
 (ב, ב) ותרא אותו כי טוב

 האיך להבין וצריכין. מהול שנולד מלמד טוב כי אותו ותרא רבה במדרש
 בספר בילקוט וגם בירושלמי דאיתא מה פי על לפרש ויש. בקרא זאת מרומז

 וכי לארץ לחוץ אם כי הלך לא והלא טוב לארץ יפתח וילך הפסוק על שופטים
 . ממעשר פטורה שהיא לפי אין ומשני הוא טוב ארץ ל"חו

 מה אדמתך לפרי בטנך פרי מקיש עקב פרשת רבה במדרש איתא והנה
 יובן כן אם. המילה וזה עישור צריך בטנך פרי אף עישור צריך אדמתך פרי

 ליה וקשיא ממעשר שפטור אלא טוב מיקרי לא והא טוב כי אותו ותרא המדרש
 תיכף טוב כתיב היאך כן ואם המילה זהו מעשר ליתן כן גם צריך אדם הלא

 דלא טוב כי ביה אמרינן שפיר הכי משום מהול שנולד מלמד אמר לזה. כשנולד
 :המעשר ממנו ליתן צריכין היו

 (חנוכת התורה)

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

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

 ש"לפמ ולכאורה' הזה לעם הרעותה למה' ה' ואמר טען משה דהנה ב"ונל
 ארבע של הזמן קודם ממצרים לצאת יכלו העבודה הכבדת ידי דעל המפרשים

 . הוא בדין הרי הזמן השלים השעבוד שקושי שנה מאות

 אבינו אברהם על שנגזר זרעך יהיה גר כי דגזירת עוד כתבו במפרשים אך
 ועשר במאתים מחלקם יותר השלימו כבר ישראל שבני ונמצא, זרעו' כל' את כלל
 ה"משרע בא ולכן השעבוד לקושי הוצרכו ולא יצאו ובדין שם שנשתעבדו שנה

 אבל אברהם זרע בכלל הוה עשיו אם רק זה אמנם הזה לעם הרעותה למה בטענה
 גר כי' בכלל אינם הרי ויצחק אברהם זרע בכלל אינם ועשו דישמעאל אמרינן אי

 לא עדיין הרי ישראל בני על כולה חלה שהגזרה וכיון, יעקב בני רק' זרעך יהיה
 למה בטענה בא שמשה ומזה השעבוד בקושי צורך היה ושפיר הזמן את השלימו
 .יצחק זרע בכלל שעשיו ליה דסבירא חזינן הרעותה

 לארץ להיכנס ביקש שמשה) ואתחנן פרשת( בכתובים מבואר והנה
 ה"ע רבינו משה כי, ורבו פרו מצות לקיים שיוכל כדי דהיינו לומר ונראה, ישראל

 יוצא בלבד זכרים בשני אם במחלוקת שנוי זה והרי, בנים אם כי בנות לו היו לא
) א ז"פ שבת( אמרו האשה מן שפירש בטעם והנה. ר"פו במצות חובתו ידי אדם
 עמהן שכינה דברה שלא ישראל ומה אמר, בעצמו וחומר קל נשא, דריש מאי

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

 שלי ארכייהושע יטול ע"רבש לפניו אמר, יהושע את קרא) ט ר"דב( ומצינו
 והלך משההשכים מיד, לך עושה שהוא כדרך לו עשה ה"הקב אמר, חי ואהא
 ביניהם והפסיק הענן עמוד ירד מועד לאהל נכנסו' וכו יהושע של לביתו

' וכו הדיבור לך אמר מה ואמר יהושע אצל משה הלך הענן עמוד משנסתלק
 שהדיבור באופן ישראל לארץ וליכנס לחיות רוצה היה שמשה מזה ורואים. ש"עיי

 שהרי ר"פו מצות ולקיים להשלים יוכל שוב שכן וכיון עמו ולא יהושע עם יתייחד
 . עמו מדברת ששכינה מחמת אלא האשה מן פירש לא עיקרו כל

 זרע בכלל שעשו ל"דס' הרעותה למה' בטענה בא שמשה דכיון, יבואר ובכן
 דבשני אמרינן כ"א, ר"פו מצות בו קיים אבינו שיצחק דחזינן מהא וההוכחה יצחק
 מצות לקיים כדי ישראל לארץ לכנוס משה בקש כדין דשלא ונמצא, מקיים זכרים

 א"ל במלחמת ולא' תראה עתה' אז לו נאמר ולכן, בנים שני לו היו כבר דהא ר"פו
 .                                                  ק"ודו מלכים

 (יציב פתגם) 



 

 

 

 ת ותקופה
לוח השנה מצויין כי בשבוע הבא ליל ב

 תחול 'תקופת טבת'. 4:30חמישי בשעה 
 ?)1מחשבין אותהמה היא התקופה? כיצד 

  תקופות השנה
ישנם כמה דעות כיצד לחשב חשבון 

בחשבון הנקרא המנהג הנפוץ הוא  ,)2התקופות
  '.תקופת שמואל'

שעות.  6-יום ו 365אורך שנת החמה היא 
תקופות: תקופת ניסן,  4-והיא מתחלקת ל

 תקופת תמוז, תקופת תשרי, תקופת טבת. 
 אורך התקופה

 91יצא החשבון  4-יום ל 365כשנחלק את 
השעות  6. כעת נחלק את שעה) 6(=יום ורבע 

שעה היוצא מזה  1½, נקבל 4-הנוספים ל
 וחצי שעות. 7-יום ו 91: היאשאורך כל תקופה 

 החשבון
אם נרצה לדעת באיזה יום ובאיזה שעה 

תקופת ניסן, נוסיף אל  -תחול התקופה הבאה 
שעה  7½ )4:30שעה (ליל ה' התקופה הנוכחית 

. ))3הימים אין צורך להוסיף ראה הערהחשבון (את 
ביום ה' בשעה  נמצא שתקופת ניסן תחול 

12:00. 
 

סובר שבזמן הזה מחוייב כל  (מצוה ד אות י)ה'דרך פקודיך'  )1
ה לחשב חשבון המולדות תוראחד במצוות עשה מן ה

כל מי : "(שבת עה, א)והתקופות. ומביא מה שאמרו חז"ל 
שיודע לחשוב בחשבון תקופות ומזלות ואינו חושב עליו 

'".ְוֵאת ֹּפַעל ה' א ַיִּביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו א ָראּו'הכתוב אומר 
יש שנחלקו בזה שמואל ורב אדא. ו ע"א ראה ערובין נו )2

היא יותר  עוד דעות המובאים בראשונים. תקופת רב אדא
(רמב"ם אמתית ובה היו משתמשים לחשבון עיבור השנה 

, אבל אנו מחשבים לתקופת שמואל )קידוש החודש פ"י ה"ו
חשבון זה הוא לחשב את היום  )3. שהיא קלה ופשוטה יותר
יום  91הרי שבעוד  7-למתחלק  91בשבוע, והיות שמספר 

 .יהיה כמו היום הנוכחי
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 .ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה
שאף כשהיו  , יבותתאשי ר 

 לא שינו שמותםו שמרו על בשביה
 )בעל הטורים( ובזכות זה נגאלו.

 
ולא 'אשר באו', כי יעקב הרגיל את בניו . ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה

ואינם  לחשוב כאילו רק עכשיו 
 (מהר"י מבעלזא) תושבים, וכך החזיקו עצמם בגלות.

 
האות ו' באה לחיבור, וגם . ַוִּיְרּבּו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו

,  )'(שהוא כנגד המדה הששית 'צדיק יסוד עולםמרמז לצדיק  
 המחוברים לצדיק,  

 (דברי אמת) שנשפע להם כל מיני השפעות טובות.
 

 -ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץ. 
 .הנשמה -, הגוףאת 

 )העניך מאלכסנדר ביר(  
 

המצרים עשו שבני . ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים
 ישראל ירגישו שעבודת ה' היא עבודת פרך.

 (רבי משה מקאברין)  
 

האמת הוא שהקב"ה הוא למעלה מכל . ְלֹעָלםְּׁשִמי ֶזה 
השמות והכינויים, אלא לצורך העולם יש לו שם 

 .הצרך הוא  -שיוכלו לקרוא אליו 
 )בעל שם טוב( 

 ,כתוב 'תאספון' עם א' ונקרא  .א תֹאִספּון
פרעה לא רצה שיאספו עצמם ביחד, כי ידע שרק על 

  )רבי דוד מלעלוב( ידי כך יחזיקו עצמם בגלות.

 
 התפלה צריכה להיות מתוך שמחה

י י ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעמִּ  ַמְעּתִ ְוֶאת ַצֲעָקָתם ׁשָ
י ֵני ֹנְגׂשָ ילֹו ִמּיַד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹתוֹ ו ִמּפְ  ָוֵאֵרד ְלַהּצִ

ידוע כי עיקר הבריאה  .ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשׁ 
די שיכירו באי עולם שיש בורא ומנהיג, ויודו היתה כ

וישבחו לשמו הגדול בכל עת. אבל לא די בזה 
שמודה ומשבח לה', אלא שצריך לעשותה בשמחה, 
ואם עושה אותה מתוך עצבות הוא פוגם מאוד 

והנה כשהיו ישראל משועבדים בעולמות העליונים. 

במצרים היה קשה להם לעבוד את ה' בשמחה 
עבוד, וזהו "ראה ראיתי את עני מחמת קושי השי

עמי" ומפני כן אין תפילתם מתוך שמחה, ואומר 
גשיו" אני זוכר הקב"ה "ואת צעקתם שמעתי מפני נֹ 

את הצעקה שלהם לפני שבאו הנוגשים ואז זה היה 
ר להם כי "וארד להצילו מיד בשמחה, על כן לך ובשֵׂ 

מצרים ולהעלותו אל ארץ זבת חלב ודבש" שמתוך 
הטובה יתמלא לבם בשמחה ויוכלו הבשורה 

 .להודות ולשבח מתוך שמחה
 )קלונימוס קלמן מקראקאלרבי  מאור ושמש( 

יש  .בְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹק
תחילה ואחר כך ישראל' 'פתח בלדקדק למה 

סיים ב'יעקב', היה לו לכתוב כדרך הכתוב, כמו 
"הקבצו ושמעו בני יעקב וישמעו אל ישראל 

הרי אביכם", ועוד רבות כהנה, ובדין הוא כך ש
שם יעקב ניתנה לו קודם, ואחר כך נוסף לו שם 

כי ידוע ששם ישראל מרמז על ישראל. ויש לומר 
גדלות ושררה כמו שנאמר "כי שרית עם אלקים 
ועם אנשים", ואילו יעקב מרמז על דרגה פחותה, 
מלשון 'עקב'. לכן עד שבאו מצרימה היו בדרגת 
'בני ישראל', אבל "הבאים מצרימה את יעקב", 

באו למצרים התחיל הגלות ונקראו בשם מש
 (יגדיל תורה בשם צרור המור)  יעקב.

צריך  .םַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבָת 
במסים, אם רצה להבין לשם מה היה צריך 

לשעבדם די בשעבוד גופם. ויש לומר דאיתא 
מוקדון  בגמרא שהמצרים באו אל אלכסנדרוס

בתביעה על ישראל שישיבו את כלי הכסף וכלי 
הזהב ששאלו מהם ישראל כשיצאו ממצרים, היה 
שם גביהא בן פסיסא והשיב להם שקודם יתנו 
שכר של ששים רבוא ישראל שעבדו לפניהם 
ארבע מאות ושלשים שנה. ואפשר שפרעה רצה 
להתחכם על טענה זו, דהנה נפסק שמלך שגזר 

אחד ואחד, הקצוב על כל מס שמי שלא יתן את ה
 הזרי היוכל מי שנתן עבורו מס להשתעבד בו, 

. לכן אמר פרעה מותר להשתמש בו יותר מדאי
שנוכל לשעבדם ולא יוכלו  ה לו"מ"הבה נתחכ

לתבוע את שכרם, "וישימו עליו שרי מסים" 

 חיים מאיר פרנקל; חיים דוד קורנפלד; דוד יצחק אייזיק ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

שיגבו מהם מסים גבוהים שלא יוכלו לשלם, 
תם "למען ענותו בסבלותם" שכך יהיה באפשרו

 (יציב פתגם)  לשעבדם על פי דין.

נראה לפרש,  ר.ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּב 
 -דהאותיות שלאחר 'מדבר' הם נהג"ש (אחר מ' 

ש') שעולה -ג', אחר ר'  -ה', אחר ב'  -נ', אחר ד' 
משיח. וזהו "וינהג את הצאן" משה  בגימטריא

רבנו רצה להנהיג את ישראל שנקראו צאן "אחר 
המדבר" שמשיח יבוא והגאולה השלימה תהיה 

 )קול שמחה(  בימיו ולא יצטרכו לעוד גלויות.
ויומתק להוסיף לזה על פי מה שכתב הבני יששכר 

ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח על הפסוק: ", (מאמרי כסלו וטבת ב, כה)
שגלות מצרים היתה  ",ְלָפנָיו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפנָיו ֹּגְׁשנָה

שרש לכל ארבע הגלויות המרומזים בתיבת 'גשנה' 
כל, שכל אחד ה'פשי נ'כלי ש'ופני ג'(ראשי תבות 

מהגלויות היתה על ידי אומה שהתנגדה לאחת מדברים 
גשנה, ' הקדמוני בגימטריא נחשאלו), שזה בא מכח ה'

. לכן גשנהצדקנו בגימטריא  משיחהיה על ידי והתיקון י
, שהוא יכין שלח את יהודה, רמז למשיח שיבוא מיהודה

את המקום לישראל במצרים שהיא שרש כל הגלויות, 
, נחששיוכלו לעשות התקון כדבעי לבטל את קליפת ה

. ובזה יתכן לבאר את דברי משיחולהכין הכנה לביאת ה
 -ל ידי גלות מצרים הרבי ר' בונם, שמשה רבנו רצה שע

יבואו מיד לתיקון השלם, וינהגם  -שרש כל הגלויות 
, ולא יצטרכו לארבע גשנהאחר ה'מדבר' שהם אותיות 

 נחשהגלויות בפרטות, אלא שתתבטל מיד קליפת ה
. (אך מיד נגלה עליו הקב"ה בסנה, ואמר לו משיחויבוא 

, להראות כי עדיין נחשלעשות המופת במטה שנהפך ל
 קליפה לגמרי וצריך עוד לעבור ד' גלויות). לא בטלה

 
ךְ  ִמּיּות ְוַאַחר ּכָ ׁשְ יּוַכל  ֹקֶדם ִיְתַרֵחק ֵמַהּגַ

ה ָ  ְלַהֲעלֹוָתם ִלְקֻדׁשּ
ת ֵלִוי ח ֶאת ּבַ ּקַ ית ֵלִוי ַויִּ ְתִחלַּ  .ַויֵֶּלְך ִאיׁש ִמּבֵ ת ּבִ

כָ ט ּוְלַמעֵ ק ְלִהְתַרחֵ ם ָהָאדָ  ָצִריךְ  ֲעבֹוָדתוֹ  ם ָהִעְנָיִניל ּבְ
י ִמּיִ ׁשְ כָּ ת ְוָלַדעַ ם, ַהּגַ ֲענּוגֵ ל ׁשֶ ל ֶהבֶ ה ֵהמָּ ה ַהזֶּ ם עֹולָ י ּתַ

ִריאָ ר ְוִעקַּ , רּוחַ ת ּוְרעוּ  ִביא ִהיה ַהּבְ ׁשְ ת ֲעבֹודַ ל ּבִ
הוּ א, ַהּבֹורֵ  ְמיוֹ ם ׁשוּ  לוֹ ן ְוֵאיי ִנְצחִ ם ִקּיוּ א ׁשֶ  ְוֵעֶרךְ ן ּדִ
ׁשוּ  ֲענּוגֵ ם ּבְ ִהְתַרֵחק ִמכָּ ר ּוְלַאחַ ה. ַהזֶּ ם עֹולָ י ּתַ ל ׁשֶ

ֲענּוִגי ים ַהּתַ ִמּיִ ׁשְ ְהיּו ֶאְצלוֹ ם ַהּגַ ּיִ ַתְכִלי ׁשֶ אּוסת ּבְ , ַהּמִ
ֲעֹבַדת  ק ַעְצמֹו ַרק ּבַ הה' ְוִדּבֵ ָ ֻדׁשּ ָאז ָיכֹול ַלְחֹזר , ּוַבּקְ

ִמּיּות ְוַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהזֶּה ׁשְ ִעְנָיֵני ּגַ ְלַהֲעלֹוָתן , ַלֲעֹסק ּבְ
ם ּוְמקֹוָרם ָהֶעְליֹון ְרׁשָ ָפסּוק . ֶאל ׁשָ ז ּבְ ְוֶזה ְמֻרּמָ

מֹות -  בֹות  ׁשְ י ּתֵ ַעל 'מִ ַמִים 'שָׁ ָראׁשֵ ָהָאֶרץ 'וְ ּמַ

ִעְנָיֵני הַ , ַחת'תָּ  ַמִים ֵהם ֶאְצלֹו ְלַמְעָלה ְוִעְנָיֵני ָהָאֶרץ שָּׁ ׁשֶ
ַתְכִלית הַ  ַחת ּבְ ְך , ְפלּותשִּׁ ֵהם ִמּתַ ְוַאַחר ּכָ

דֻ   ִחיַנת ַהּקְ ה ִלְדָבִרים שָּׁ הּוא ָיכֹול ְלָהִביא ֶאת ּבְ
ְקָרִאים  ים ַהּנִ ִמּיִ ׁשְ ָפסּוק  '.ִמְצַרִים'ַהּגַ ם ּבְ ז ּגַ ְוֶזה ְמֻרּמָ

ָהָיה ,  ַאַחר ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ן ְלָוָיה ִלְקדֻ  ה ּבֶ ר ְוַנֲעׂשֶ ִהְתַחּבֵ ית ֵלִוי' ׁשֶ ְבִחיַנת 'ּבֵ , השָּׁ ּבִ

קְ  ה ַהּנִ ַטּנָ ַהּקְ ִחיָנה ר ַלּבְ ְתַחּבֵ ּנִ ת ֵלִוי' ׁשֶ ח ֶאת ּבַ ּקַ ָרא 'ַוּיִ
ִמּיּות ִלְבִחיַנת ְקדֻ  ׁשְ ת ֵלִוי' ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּגַ  .השָּׁ 'ּבַ

ידוע שבמצרים היו בני ישראל שרויים בעמקי 
הקליפות, ואין לך קליפה גדולה מגאות שהאדם 
חושב שהוא יודע ומבין הכל ואינו מוכן לקבל אפילו 
מגדולים ממנו. וכך מבאר ה'דגל מחנה אפרים' 

מֹו ָמה  ְּׁש ְוָאְמרּו ִלי ַמה את הפסוק: בדרך הלצה 
כשאבוא לומר להם שה' שלחני, ש ,םאַֹמר ֲאֵלֶה 

הם ש , כלומרשל הקב"ה 'מה שמוהם יאמרו לי '
איך אוכל  'מה אומר אליהם'יודעים אותו יותר ממני, 

שוב לפתוח פי לדבר אליהם בשמך הגדול לגאול 
 .אותם ממעמקים

 מ
מאלכסנדר זצ"ל,   חנוך העניך רביה"ק רסיפר ה

עמד בחנותו בערב שבת, מעשה בקצב אחד ש
ומתוך טירדת העבודה שכח ששבת היום והמשיך 

ער האט גיגעבן א האק ' - בעבודתו לתוך השבת
, לפתע נזכר 'אוי וויי! הרי שבת היום, 'אין שבת אריין

וסגר מהר את חנותו ורץ לבית המדרש ונכנס 
דל צערו כשכבר עמדו באמצע 'לכה דודי', מגו

הוציא אנחה מעומק לבו. אמר הרה"ק לא הקצב 
 - נאנח, אלא האנחה בקעה מתוך תוכו של היהודי

, כלומר 'ט פין עהםעדער יוד האט ארויס גיזיפצ'
שבתוך כל יהודי טמונה וחבויה נקודת קדושה 
המצטערת כשאינו אינו עושה רצון הבורא. ובזה 

ָרֵאל ִמן  ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂש ביאר את הכתוב: 
 - , הנקודה הישראלית שבתוכם נאנחההָהֲעבָֹד 

ם  ע ֱאִקיַוֵּיַד  'טעדער יוד האט פין זיי ארויס גיזיפצ'
 מהיכן נובעת אנחתם.

 יאהר א גוט געבענטשט
. מסופר תחילת השנה למנין הנוצרים חלהשבוע 

 על הרה"ק מאפטא שנכנס לבית המדרש ואמר
חדשה  שנה מתחילה והלילה היות לחסידים:



 

הגוים, על כן הנני מברך אתכם  מניןפי ל
וכתיבה וחתימה מבורכת ובברכת: "שנה טובה 

 טובה".
הרבי: הנה ביום  םהסביר לה לתמיהת החסידים

ראש השנה נידונים כל באי עולם ועוברים לפניו 
כבני מרון, והיה אם חלילה אין ישראל ראויים 

חילת תלהיכתב לשנה טובה, הקב"ה ממתין עד 
ואז מראה למקטרג ראה מה השנה של הגויים, 
ראו כיצד נראה ראש השנה  בין בני ובין הגויים,

אצל יהודי, וראש השנה אצל גוי, שהם 
משתכרים ומתעסקים בכל תועבות, על כן מה 

 נכון לברך עכשיו 'כתיבה וחתימה טובה'.

 (ד)ַאַחר ֵגרּוׁש ְסָפַרד 
 .ְצַפת מֹוִסיָפה ְוהֹוֶלֶכת ִעם ַהִּכּבּוׁש ָהעֹוְּתַמאִני :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדםם

ְּבָׁשִנים  1ְּבִכְתֵבי ַהַּמָּסע ֶׁשָּכַתב ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה
ְוֵהם : "הּוא ְמָתֵאר ֶאת ַהַחִּיים ִּבְצַפתרפ"ג, -רפ"א

ְוֵיׁש ָּבּה ְׁשָׁשה ָּבֵּתי . יֹוֵתר ִמְּׁשׁש ֵמאֹות ַּבֲעֵלי ָּבִּתים
, ֶאָחד ֶׁשל [עֹוֵלי ְסָפַרד] 2ְּכֵנִסּיֹות, ֶאָחד ֶׁשל ְסָפַרִדים

ְוֶאָחד , 3יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּוִָתיִקים] -[מּוְסַּתַעְרִבים מֹוִריְסִקים 
ְוקֹוִרין ָלּה 'ְּכֶנֶסת , 5ַּמֲעָרב][עֹוֵלי ַאְרצֹות ַה  4ֶׁשל ַמֲעָרִבִיים

ִּכי ' ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב
ְוַקָּבָלה , ִהיא ְקדּוָמה

 [ַהָּנִביא]ְּבָיָדם ֶׁשֵאִלָּיהּו 
 ".ִהְתַּפֵּלל ָּבּה"ל זַ 

 ַרב ַהֶּׁשַפע
עֹוד מֹוִסיף הּוא ְלַסֵּפר 
 :ַעל רֹוב ַהֶּׁשַפע ָּבּה

"ָהִעיר ְמֵלָאה ָּכל טּוב 
נֹות ְּכָדָגן ִּתירֹוׁש ּוְמזֹו

ּוְבזֹול , ְוִיְצָהר ָלרֹוב ְמאֹד
                                                      

ַרִּבי מֶֹׁשה ְּבַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבאסּוָלה ָהָיה מֹוֶרה הֹוָרָאה ְּבִעיר  1
ִּבֵּקר ְּבֶאֶרץ רפ"ג -רפ"אְּבָׁשִנים , מֹוַלְדּתֹו ִּפיַסארֹו ְּבִאיַטְלָיא

ַאַחר ָּכ ָחַזר ְלחּוץ ָלָאֶרץ , ָרַׁשם ֶאת ִרְׁשֵמי ִּבּקּורֹוִיְׂשָרֵאל וְ 
ב ְּבִעיהַ . ְוִנְתַמָּנה ְלַרב ְּבִעיר ַאְנקֹוָנא "ק ַּבֲערֹב ָיָמיו ָעָלה ְוִהְתַיּׁשֵ

, ְּבֵעת ַהִּגיעֹו ָיְצאּו ְלָפָניו ָּכל ְּגדֹוֵלי ָהִעיר ְלַקֵּבל ָּפָניות"ו, ְצַפת 
ִנְפַטר . ֶׁשָּנַׁשק ֶאת ָידֹו"ק ָהַרַמ  -מֶֹׁשה קֹוְרדֹוִבירֹו ֵּביֵניֶהם ַרֵּבנּו 

ֵאין ֶזה ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה ֶׁשִהְדִּפיס ֶאת ש"כ (ִּבְצַפת ִּבְׁשַנת 
ִּכי ְסָפִרים ֵאּלּו ִנְדְּפסּו ', 'ּתֹוֶמר ְדֹבוָרה' ְו'אֹור ֶנֱעָרב"ק: ִסְפִרי ָהְרָמ 

 שמ"ט).-שמ"זִּבְׁשַנת 
ֶׁשִּנְקָרא ָּכ ', ַאּבּוַהב"י ֵבית ַהְּכֶנֶסת ַמֲהִר 'ֵּבר ֶׁשַהַּכּוָָנה לְ ִמְסַּת  2

ְולּוֵלא , ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָמצּוי ַּבּׁשּוק]-[ְלקֹוֶנה ָּכל ָּדָבר ְּבִעּתֹו 
רֹוב ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּתבּוָאה ֶׁשּמֹוִליִכים ִמָּׁשם ְלַדֶּמֶׂשק 

א ֶאְצָלם ְו]ִנְׁשָאר ִרּבּוי ַהְּסחֹוָרה [ְוָהָיה ְוִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים 
ִמָּכל ִמיֵני ֵּפרֹות טֹוִבים  ,ְּכלּום ְמִחירֹו]-[ָהָיה ָׁשֶוה 

ִמַּדֶּמֶׂשק, ִנְמָצִאים ָּבּה  ".ַוֲאֶׁשר א ִיְהֶיה ָׁשם יּוָבא
ָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים : "ְוֶזה ֵּתאּור ַמַּצב ַהַּפְרָנָסה

ֵהן , י ֶצֶמרִמִּבְגֵד  ֲחֻנּיֹות]-[ֵהן ְּבבּוִטיִקי , ִּבְסחֹוָרה
ִמְּׁשֶׁשת ֵאֶּלה ֵיׁש ת, ֵהן ְּבַבָׂשמּו, ִסְדִקית]-[ְּבֶמְרְצִריָאה 

ְוֵהם ְמִביִאים ַהִּמיְרְצִריָאה . ַהְרֵּבה ֲחֻנּיֹות ִמיהּוִדים
-[ּוְבֵעת ַהַּגִליִאי . ְוַהַּבָׂשמּות ִמַּדֶּמֶׂשק ּומֹוְכִרים ָּבִעיר

 ַלחֹוף ֶׁשָּבִעיר ֵּבירּוט]-[ם ִלְברּוִטי הֹוְלִכי ֶׁשַּמִּגיִעים ַהְּסִפינֹות]
ְוֵכן ַהְיהּוִדים ". ִלְקנֹות ְּבָגִדים ּוְדָבִרים ֲאֵחִרים

ַּבִּדים , ַׁשֲעָוה, ֻּכְתָנה: ִמְתַעְּסִקים ְּבָכל ִמיֵני ִמְסָחר
ְוהּוא . ְּגִבינֹות ְוֶׁשֶמן, ֵּפרֹות ִויָרקֹות, ְוִעְׂשֵבי ַמְרֵּפא

ָהָאֶרץ ִהיא ִמְסָחִרית ַהְרֵּבה יֹוֵתר  ְמַסֵּכם ֶׁשִּבְכָלל
ֵמִאיַטְלָיה, ִּכי ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ִיְקנּו יֹוֵתר ְּבָרצֹון ִמן 

ְוֵכן ַרִּבים ֵמֶהם ַּבֲעֵלי . ַהְיהּוִדים ִמִּלְקנֹות ֵמֲאֵחִרים
 .ְמָלאָכה ּוִמְתַּפְרְנִסים ְּבַהְרָחָבה

ׁש ַדָּים ֶׁשעֹל ִעם זֹאת הּוא ּכֹוֵתב ִּכי ַּגם ֲעִנִּיים יֵ 
ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ְּבַמה , ַּפְרָנָסָתם מּוָטל ַעל ַהִּצּבּור

ֶׁשֹּלא ָיקּוץ ָּבּה , ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלִהְתַּפְרֵנס
 .ְוִיְתָחֵרט ַעל ִּביָאתֹוח"ו 

ֵהִביא , ְּבָכל ֹאֶפן ַהַּמָּצב ַהַּגְׁשִמי ַהִּמְׁשַּתֵּפר ְוהֹוֵל
עֹוִלים ַרִּבים ּוָמַׁש ֶאת 
ּגֹוֵלי ְסָפַרד ָלבֹא 

 .ּוְלִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת

ֶׁשֵהִביאּו ּגֹוֵלי , ַעל ֵׁשם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִיְצָחק ַאּבּוַהב
 .ְסָפַרד ִעָּמם ְוִהְכִניסּוהּו ְלָׁשם

3  ם ַקּיָ א הּום ְוַהִא א, הּו תְּכֶנֶס ת ֵּביה ֵאיזֶ ר ְלָבֵר  ְּבָיֵדינּוה ָעלָ א
 )ת תק"ךִּבְׁשנַ ה ָהֲאָדָמ ת ִּבְרִעיַד  ֶנְחְרבּות ְּכֵנִסּיֹוי ָּבֵּת ה ַהְרּבֵ ם (ַּכּיֹו
ֶׁשִּנְבְנָתה ַּכָּמה ֵמאֹות ָׁשִנים ', ַהְּסָפַרִּדי"י ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהֲאִר 'הּוא  4

ּוְלִפי ַהָּמסֶֹרת ִהְתַּפֵּלל ָּבּה , ַהָּקדֹוׁש ִלְצַפת"י ִלְפֵני ּבֹוא ָהֲאִר 
 "י ַז"ל [ובעז"ה עוד נרחיב את הדבור על זה].ָהֲאִר 
ַּגם ָׁשם . לּוב, ַאְלִג'יְרָיא, ָמרֹוקֹו, ּתּוִניְסָיא: ֲאָרצֹות ְצפֹון ַאְפִריָקא 5

ְוַרִּבים ֵמֶהם , ּו ַהְיהּוִדים ְרִדיפֹות ֵעֶקב ִמְלָחמֹות ֶׁשָהיּו ָׁשםָעְבר
 .ָּבְרחּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

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

ל  ֶׁשַע ת ַהְּכֶנֶס ת ֵּבי ֶסֵ ֶ ְ ַעַ ֶ
ק  ִיְצָח  ַרֵּבנּום ֵׁש  ֵֵ ַָ ְ קִ

ר ֵסֶפ ח ֻמּנָ  ּבֹוב, ַאּבּוַה  ָ,ַה ֵסֶפחֻ
 בֶׁשָּכַת ה ּתֹוָר 
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

תיקון או ניצול הזדמנות?
הפניית הזרקור בעוצמה כזאת לעבר ריקוד מטופש של כמה נערים — 

היא אבדן מוחלט של פרופורצייה. שקוף לגמרי שיש כאן ניצול הזדמנות

מ

לא להתבלבל

זרעי השבר
זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב
עורך: מנחם ברוד שיחת השבוע

� גיליון מס' 1513  1.1.16 �ב"ה � ערב שבת�קודש פרשת שמות � כ' בטבת התשע"ו, שנת ַהקֵהל 

336 בתי חב"ד 
לשירותכם

להציע פתרונות אמיתיים לנוער שאיבד את דרכו

ניו�יורקאילתבאר�שבעחיפהתל�אביב  ירושלים

4:104:244:144:294:324:21כניסת השבת

5:265:285:255:305:315:25צאת השבת



מה השם

זעקה גדולה

גם הקב"ה מתייסר

(לקוטי שיחות כרך כו, עמ' 22)

שאלה שהיא בעצם זעקה

בזכות האמונה

(ליקוטי דיבורים)

למעלה מההשגה

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

אמונה פשוטה

למעלה מראייה

(חידושי הרי"ם)

אמונה ברועה

(ילקוט שמעוני)

פריצת המצרים

(ספר המאמרים תש"ט)

סילוק הספקות

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

כמו משה רבנו

המגיד ממזריטש ביקש מתלמידו רבי 
התוקע  להיות  מלאדי  שניאור�זלמן 
בראש השנה. רבי שניאור�זלמן הסכים 
כוונת  את  ילמדנו  שהמגיד  בתנאי 

התקיעות על�פי הקבלה והחסידות.

הכוונות  אותו את  ולימד  נענה  המגיד 
רבי  גילה  שלימדהו  לאחר  הנסתרות. 
שניאור�זלמן למגיד, שאיננו יודע כלל 
את מלאכת התקיעה בשופר. אמר לו 

המגיד: "למה רימיתני?".

גם  "הלוא  שניאור�זלמן:  רבי  השיב 
שאל  בתחילה   — כן  נהג  רבנו  משה 
את הקב"ה 'מה שמו', ולאחר שהקב"ה 
דברים  איש  'לא  טען:  זאת  לו  גילה 

אנכי'"...

אמרת השבוע מן המעיין

"בפיוט 'לכה דודי' נאמר: 'שמור וזכור בדיבור 

אחד'. יש לפרש זאת כך: בכל דיבור ודיבור 

ולשמור  לזכור  עליו  מפיו,  מוציא  שהאדם 

את ה'אחד', את הקב"ה"    (בעל התניא)

פתגם חסידי



היזהרו 
בגחלתן

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

הזעקה שלפני הגאולה
הדורות האחרונים בכללם מכונים 'עקבתא דמשיחא'. זו התקופה האחרונה 
בעת  ובה  ובאה,  הממשמשת  הגאולה  סימני  נראים  כבר  שבה  הגלות,  של 
לגאולה  העתידה  הגאולה  את  מדמים  חז"ל  וההסתרים.  הקשיים  גוברים 
ממצרים, וכשם שבגאולת מצרים גברו הצרות והסבל בסיום הגלות דווקא, 

ונעשו קשים מנשוא, כך גוברים ייסורי הגלות ככל שמתקרבים לגאולה.

כ"ק אדמו"ר האמצעי מבאר זאת כך (אמרי בינה ה,ב): "לפני עלות השחר 
גובר החושך ביותר, משום שאור השחר קרוב לבוא. כמו�כן, החושך הגדול 
של הגלות הזו והצרות העצומות שסבלנו — הם משום שצריך לבוא אור גדול 
יותר, שהוא נעלה מגילוי האור שהיה במתן תורה, וזהו אורו של משיח. כך 

היא המידה: אחר מכה — רפואה, אחר צרה — ישועה ונחמה". 

שלפני  "ידוע  תקנא):  עמ'  א,  תער"ב  (המשך  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ומוסיף 
עלות השחר מתגבר החושך ביותר. זהו שאמרו חז"ל, שבעקבתא דמשיחא 
חוצפא יסגא וכו', שהוא עניין התגברות החושך קודם גילוי האור דיום הגדול, 

יום שכולו אור".

רתיחת הקדרה
באחת מאיגרותיו (כרך א, עמ' רסו) כותב הרבי הרש"ב: "אנו, בני הדור של 
כמה  שישנם  ואף  ממש.  האחרונים  ב'בירורים'  עוסקים  דמשיחא,  עקבתא 
רב  זמן  דרוש  וכי  ביותר  רחוקים  הם  כי  לנו  נראה  שכל  שעל�פי  בירורים, 
בכדי לעשותם — הרי לאמיתו של דבר הם קרובים ביותר. למה הדבר דומה? 
לקֵדרה זו, שלקראת גמר בישולה היא רותחת ביותר, ובעת הרתיחה — מה 

שבשולי הקֵדרה עולה למעלה". 

מבואר  וכך  הבירורים.  סיום  זמן  מהיותו  נובעים  הזה  הזמן  של  הקשיים 
בתורת החסידות (שערי תשובה ב מה, א): גם בדור שָפל כ'עקב', בעקבתא 
דמשיחא, יש בכוחם של בני ישראל לברר ולהעלות את ניצוצות הקדושה 
החבויים וגנוזים ב'עשיו'. ולא עוד אלא שאז תגיע עבודת הבירור לשלמותה, 
"והיה עקב —  ז,יב)  שלא היה כמותה עד הזמן ההוא. זהו שנאמר (דברים 

תשמעון": בימי 'עקבתא דמשיחא' ודאי 'תשמעון'. 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ מביא (איגרות קודש שלו, כרך א, עמ' תפח) את אזהרת 
אביו: "בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, אין ללכת אחרי השכל, שעלול להטעות 
את האדם. יש לקיים את התורה ואת המצוות מתוך תמימות ואמונה פשוטה". 

מבט לעבר דורנו
עוד הוא אומר (לקוטי דיבורים חלק א, עמ' 220): משה רבנו ראה את ספרו 
(ראה סנהדרין  וחכמיו  דור  דור  ודורשיו,  דור  דור  וראה  של אדם הראשון, 
לח,ב). בין השאר ראה גם את הדור שלנו, הדור של עקבתא דמשיחא. הוא 
ראה שזה יהיה דור שבו השגת האלוקות תהיה בדרגה נמוכה ביותר, וכמו�כן 
ראה כי עבודת ה' — במוח ובלב — לא תהיה עבודה אמיתית. ואף�על�פי�כן, 
קיום המצוות בפועל ממש — לא ייפסק. יהודים יעסקו בתורה ובמצוות מתוך 
מסירות נפש, על אף העיכובים הרבים וכל הניסיונות הקשים. בראותו את 
עבודתם של בני הדור הזה, נעשה משה רבנו שָפל בליבו בתכלית השפלות: 
הוא ראה והרגיש את יתרונם של בני דור זה, ואת מעלתם שגדלה ממעלתו 

עד מאוד. 

מליובאוויטש,  הרבי  של  אביו  שניאורסון,  לוי�יצחק  רבי  המקובל  הגאון 
הרף.  ללא  שפתיו  מלמלו  פטירתו  יום  בבוקר  בקזחסטן.  בגלותו  נסתלק 
אנחה:  מפיו, מתוך  יוצאות  מילים מקוטעות  מיטתו שמעו  ליד  מי שעמדו 
"'ועקבותיך לא נודעו' (תהילים עז,כ). איי! עקבות משיחא, עקבות משיחא"...

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

38

גילוי בחנות יודאיקה

עבודה מצטיינת

למנוע מחלות

הרופא שמפיץ את רפואת הרמב"ם

רפואת הרמב"ם אקטואלית מתמיד. הד"ר שחר

זכירת יציאת מצרים
שאלה: כיצד מקיימים את המצווה לזכור את 

יציאת מצרים?

תרג.  כא,  החינוך, מצוות  ס'  יד,ב.  יב,ב.  ברכות  מקורות: 
נח  סי'  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  ה"ג.  פ"א  ק"ש  הל'  רמב"ם 
ס"ה.  ס  בסי'  שם  וראה  וס"ד.  ס"א  ע  ס"א,  סז  ס"א, 
אנציקלופדיה תלמודית ערך 'זכירת יציאת מצרים', כרך 

יב טור קצט.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
הספר שמסביר 

בשפה בהירה וקולחת 
כל מה שרציתם לדעת 

על הגאולה 
ועל ביאת המשיח

368 עמודים | כריכה קשה 

ימות המשיח!

 טל' 1�700�704120

בית + קלפ 
פרדי כתוב
מבחר ענק של עיצובימ מרהיבימ

עיצוב בהתאמה אישית
מבחר קלפימ איכותיימ כתובימ

ע"י 
ופרי 
ת"מ מו
מכימ

המרכז הגדול בעולמ ל�פרי תורה: 

חנות המפעל כפר דניאל מחלפ בנ שמנ
054-8309580 08-9186633

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498 
ירושלימ רח' כנפי נשרימ 5 | 02-6514026

רח' מלכי ישראל 2 (כיכר השבת) 02-5383853
WWW.HAZORF IM .COM

36 תשלומימ
ללא ריבית

10 שנימ
אחריות
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  ).ירמיה א(דברי ירמיהו : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""שמותשמות""פרשת פרשת  

           פנהו צהאשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא ותותהר . וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי"
  .האחרוניםשרידים  ה.]ב–א, ב[ "שלשה ירחים

הם אספו את כל היהודים שמצאו כולל הוריה , ארבעה חודשים הייתה יוכבד כאשר פלשו הנאצים להולנדבת 
יוכבד הקטנה הספיקו ההורים להבריח לכפר דייגים נידח בצפון הולנד את . ואחיה הגדול ושלחו אותם להשמדה

חייה הראשונות עברו עליה בחברתם של הגויים ההולנדים רק בגיל שבע נודע לה לראשונה כי היא שנות . וכך ניצלה
  .יהודיה וכי הוריה האמיתיים נספו בשואה

וניסה לשכנע אותה , הוא סיפר לה כי שמה היהודי הוא יוכבד, סיום המלחמה הגיע קרוב משפחתה לבקר אותהעם 
 אמרה הילדה והצביעה על זוג ההולנדים שאימצו אותה "אלו ההורים שלי"לחיות אצלם כיהודיה אך ללא הועיל 

  ."אני לא מכירה הורים אחרים"
 םנאותה הילדה לבוא מפע, הפצרות רבות ובעידוד ההורים המאמצים שתמכו בכך שתכיר בתרבות המקוריתמקץ 

האלו שנמשכו לאורך השנים עוררה אצלה את הנקודה המפגשים . לביקורי שבת אצל הדודים היהודיםלפעם 
לגיל בת מצוה היא הודיעה להורים המאמצים כי רצונה להכיר טוב יותר את עולם היהדות בהגיעה . היהודית

היא הגיעה ללימודים בארץ ישראל בהמשך . ולפיכך היא עברה לגור באמסטרדם אצל קרובי משפחה יהודים
  .והתחילה לחיות חיי תורה מלאים

כל . מדוע בחרו הוריה להעניק לה את השם יוכבד, אחת שליוותה אותה לאורך השנים הייתה השאלהתעלומה 
התעלומה . ההורים כמובן אי אפשר היה לשאולת א. הבירורים לימדו שהשם הזה לא היה במשפחתה מעולם

  .שגחה העליונה והביאה לחשיפת האמת המפתיעהההייתה נותרת בלתי פתורה לנצח אלמלי התערבה ה
. "יהדות הולנד ערב מלחמת העולם השניה"סיום לימודיה החליטה יוכבד להכין עבודת גמר בנושא לקראת 
היא ביקרה , כתיבת העבודהלצורך . שנולדה בעצם הימים האפלים ההם עוררה בה התקופה סקרנות רבהכיתומה 

סרקו את שורות הכתב עיניה . היהודית באמסטרדם ועיינה בעיתונות היהודית בימים ההםבארכיון הקהילה 
נשאבה אל תוך אווירת הייאוש והחרדה שהקיפה את היא . והמאורעות המבעיתים כמו קמו מחדש בעיני רוחה

  .היהודים באותה תקופה וחשה את האימה הנוראה שאחזה בהם מפני העתיד הבלתי נודע
מתוך דפי העיתון הזדקרו לפתע שני שמות מוכרים מאוד היא שפשפה את עיניה , נעצרו עיניה בהפתעהע לפת

מכתב המערכת שהתפרסם באחד על . אך האותיות הזעירות לא שיקרו, בתדהמה משוכנעת שחלה כאן טעות
 התאריך שהופיע בשולי ,הוריה שמות – "איטה והנס שיינברג"הגיליונות האחרונים של העיתון התנוססו השמות 

  .העיתון לימד אותה שהמכתב נשלח למערכת שבועות ספורים לפני שנולדה
בתקופה ". סקרנות עצומה התחילה יוכבד לקרוא את המכתב האחרון שכתבו הוריה ובשרה הצטמררמתוך 

אנשים איבדו את ".  נכתב במכתב"אוש וחוסר תקווהיהאחרונה נשמעים בקרב הקהילה היהודית קולות של י
  .הטעם בחייהם והיו אף מקרים שבהם אנשים שלחו יד בנפשם

', כל הבן הילוד היאורה תשליכהו'להזכיר להם את דברי המדרש שבשעה שהטיל פרעה את הגזרה האיומה רצינו 
אולם . עמד עמרם וגירש את אשתו שהרי מה הטעם להביא ילדים לעולם שבו יטביעו אותם מיד במימי היאור

גזר רק על הבנים אתם גוזרים פרעה . טענה מרים, לכם קשה משל פרעהש' אותם שלא כך ראוי לנהוג שכנעהמרים 
צמח , הנישואים המחודשים הללו שנעשו בזמן החשוך והקודר ביותר לעם ישראלמתוך . 'על הבנים ועל הבנות

  .ועלה משה רבינו שגאל את ישראל מגלות מצרים
לו  נקרא –ה בן "החלטנו שאם התינוק שעתיד להיוולד לנו יהיה אי". כך סיימו ההורים במכתבם, "מסיבה זו"
  "...'יוכבד'ואם תהיה בת נעניק לה את השם ' עמרם'

, ואכן הנהגתן של הנשים הצדיקות הללו, העם היהודי במשימהבעקבות הוריו של משה רבינו המשיכו כל נשות 
היתה אבוקת אור במשך כל הדורות שעלינו להמשיך בתפקיד של המשכיות עם ישראל על אף כל הקשיים 

   ...והמשיכו את מורשתו של העם היהודי, ואכן הרבה מאותם ילדי מסירות נפש הקימו דורות מפוארים, וההריגות
      ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור ותרא את התבה בתוך הסוף "

  ?זוכים לסייעתא דשמיאמתי ]. ה, ב[ "ותשלח את אמתה ותקחה
,  עזוב:עונההוא  ו!תראה כמה נפלא, בוא... של אור וזוהר, זה פותח עולם חדש,  בוא לשיעור תורה:לאחדאומרים 

הוא יראה שזה עושה לו את ולי  א!איךועוד . ויראה שזה בשבילו, ישמע, אולי יבוא, הוא יודעמהיכן . זה לא בשבילי
  !?איך הוא פוסל זאת מראשאז  .ולי א?שזה נפלא יותר מכל, היום

מהי תדע . לאיזו מורשת נפלאה, לאיזה עם נפלא אתה שייךתדע . תגלה עולם חדש,  תבוא לסמינר:לאחדאומרים 
 ואחר – תשמע ,תרשם .דרבה א?הוא יודע זאת מראשאיך . זה לא בשבילי,  הוא עונה,עזוב. מה מצוותיה, התורה

   !כך תחליט

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 



, כשמתקרביםאבל . רק נתק ותהום, קשר ואין גשראין . זה באמת רחוק, רחוקכשאתה . ן נוסףייש כאן עניאבל 
ואני אפתח לכם פתח , טפיתחו לי פתח כחודה של מח: "מתקרב אליך עשרות מוניםזה . ממש כך, מתחולל נס

  !וייפתחו בפניך שערי אורה, צעדעשה . "כפיתחו של אולם
מרחוק קול בכי שמעה . וראתה מרחוק תיבה קטנה שטה על פני המים, בתיה בת פרעה עמדה על שפת היאורהנה 
חבל .  בין כה לא אגיע לשם:אבל היא לא אמרה, היתה רחוקה רחוקההתיבה  .את ידהושיטה  ה?עשתהמה . מרגש

והיא זכתה להיות מוזכרת , והיד התארכה, קרה הנסואז . והושיטה יד, עשתה את שלה, ניסתההיא . על המאמץ
הקדוש גילו שיש בזוהר  ו!!!הבן המאומץ שלהבתור  –ובספר דברי הימים מוזכר משה רבינו כבנה , בתורה הקדושה

  !!!שהיא ניסתהשום  מ?ומדוע !ומשה רבינו מגיע בכל יום לבקרה, לה היכל מיוחד בגן העדן
מגיעה הסייעתא דשמיא , אז אפילו אם הדבר לא היה בהישג ידו, מתאמץ ולא מרים ידיים, כשאדם מנסהכי 

, יתרחש נס כדי שהוא יתגשם, ו אם זה לא יכול להתרחש בדרך הטבעואפיל... ועוזרת להאדם להגשים את החלום
  : הבאסיפורכפי שיעיד ה
באחד , מספר חודשיםלאחר . הרב מקרשוב, לימים הצטרף אלינו רבי מנחם רויטמן, בגלות סיבירבהתגוררנו 

קפא החולה , כותלי בית החולים עצמובתוך . ואושפז בבית החולים אשר בעירנו טומסק, חלה הרב, מימות החורף
  .ושבק חיים לכל חי, מקור

ואילו בן הנפטר , אני ועוד מכר אחד מיד לבית החולים לטפל בוהלכנו . הגיעה אלינו ביום ראשון בבוקרהידיעה 
לא היה מסוגל מלווני לטפל , לבית החוליםבהגיענו . הלכו לבית העלמין שבעיר וחיכו שמה, ואדם בשם מר צוקר

ולא ידעתי לשית עצות בנפשי , נותרתי יחידי, איפואאני . וברח מיד לביתו, שהפך בינתיים לגוש קרח גדול, במת
  .או בכוחות עצמי ולהעלותו על העגלהכיצד להוצי

, והובלתי אותו מבית החולים עד בית העלמין הישן, י הנחתי את הנפטר על העגלהיובכל כוחות, מותנישניסתי 
הנמצא ממש , ולאחר מכן הובלנו אותו לבית הקברות החדש, טיהרנו את המנוח כדיןשם . מ"מהלך חמשה ק
זה במוט . במוט ברזל חד באורך כשני מטרהצטיידנו . רואים שם בית לא שדה ולא בעל חילא . במדבר שממה

  .ניסינו לכרות את הקבר
היינו נועצים בכוח , מוט הברזל שעמנואת . היה שני מטר, הקשה יותר מברזל,  לקרחפךהשלג שהספיק לההגובה 

וחברי מר אני . היו ניצוצי אש מתנוצצים מבין הברזל והקרח, פעם שנעצנו את הברזל בקרחבכל . לקדוח בקרח
, של הנפטר היה חלוש מאודבנו . היה מתחלף עם חברו, התעייף מהעבודה הקשהכשאחד . צוקר התחלפנו בעבודה

  . שכל העבודה הקשה הזו התחלקה בין שנינו בלבד,כך. ולא היה מסוגל אף להרים פעם אחת את הברזל
ואף , בתוך מדבר שממההיינו . והעבודה המאומצת הזו התישה את כל כוחותינו, ובשתיה לא הצטיידנובאוכל 

והקור , עד שהבגדים שעלינו נרטבו, טיפות זיעה נפלו על פנינו בשפע, זאתלעומת . טיפת מים לשתות לא השגנו
  ...האיום והרוח החזקה חדרו היטב לעצמותינו

 אולא עלה בידינו לחפור אל,  בלילה10כבר השעה . במשך כל היום ומעט מהלילה, עבדנו ועבדנו בקדיחת הקרחכך 
  :בבכיה ונשאתי כפי לשמים בתפילהפרצתי . לא ידענו מה לעשות... מ בלבד"חמשה עשר ס

ולא הצלחנו לקדוח ,  שעות14אנו כבר עובדים . אנו לעשות רצונך לגמול חסד של אמת עמלים ! של עולםוריבונ
, וללון כאן כל הלילה רלהישא. אפשר הדבר אי – במדבר ולשוב לביתנו "מת מצווה"את הלהשאיר . כמעט כלום

כי העגלה שהבאתי , כן אי אפשר גם –את המת העירה החזיר  ל.נמות בקור הנורא כולנו –ולהחליף כוחות למחר 
אבד מנוס ממני אין דורש , הבט ימין וראה ואין לי מכיר". בה את המת נלקחה תיכף ומיד חזרה לבית החולים

  ...מייחלים ומצפים לרחמי שמים, עיני דמעות על המצב המיואש שבו היינו נתוניםזלגו  ..."לנפשי
  .פתאום התרחש הנסלפתע 
הגם . באים ומתקרבים לעברנו עם אתים בידיהם, שני אנשים בדמות גויים, במדבר ההוא, בחושך הלילהוהנה 

 התוכלו אולי :שאלנו אותםבכל זאת בלית ברירה פנינו ו, שידענו שעם אתים אי אפשר לחפור בקרח הנורא הזה
  ?לעזור לנו בחפירת הקבר
לא חלפו עשר , זה פלאוראה . החלו במלאכה, ומיד מבלי לשאול על מחיר שכר עבודה, האלמונים השיבונו בחיוב

  ...הקבר כבר היה כרוי לגמרי, דקות
, הםואילו . מ" ס15- ולא הספקנו יותר מ,  שעות14אנו עובדים במוט ברזל חד במשך : והרהרנו בלבנוהשתוממנו 

   !פשוט נס מדהים, נס... הספיקו בעשר דקות לחפור חפירה עמוקה של קבר בתוך האדמה, עם אתים בלתי חדים
, תקופה סכום זה היה פעוט מאודבאותה .  ארבעים רובל:שיבו ה? כמה מגיע לכם שכר עבודה:שאלתי אותם

 איך מסכימים ליטול סכום זעום כזה שהוא כמעט :התפלאתישוב . ג לחם"במחיר זה אפשר היה לקנות רבע ק
. ומיד קברנו את המת בכבודתיכף . היינו משלמים להם ברצון רב, הרי לו היו דורשים מאתנו מאות רובלים, חינם

  .מ" ק15 העירה דרך של ושלושתנאת הקבר הטרי וחזרנו כסינו 
, החורףעונת  ב?באו בחושך לילה ואפלה במדבר שומםיצד  כ? מי הם האנשים הללו:לא חדלנו מלהשתומםבדרכנו 

היום אין בידינו לפענח ד  ע?מי בכלל מסתובב עם את בידו, שלא מסוגלת האדמה לעיבוד לחרישה באזור קרח זה
עד שהגענו למסקנה שהיו אלו מלאכים משמים שנשלחו לעזור לנו לסיים את המשימה הקדושה  !...חידות אלו

  ...שנטלנו על עצמינו במסירות נפש
האמנו שנוכל  לא –בעת קור איום ובלב מדבר , העם בגדים רטובים מזיע, עבודה מאומצת כזולאחר . ועודזאת 

בסייעתא דשמיא למחרת . שומר מצוה לא ידע דבר רע, אכן, מבלי להצטנן לפחות, מחר לקום בריאים על רגלינו
  .)נצוצות( !עמדנו כולנו בריאים ושלמים

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זל בן מרים ויעקבנוריא' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז בת כשוור ה קודסינ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"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"ז נ 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" זיונה בן אסתרנ "לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 
 
 
 

 (א' ח') ".ויקם מלך חדש על מצרים"
 

לפני מלחמת העולם הראשונה נדבה אישה אחת בעיר רידיק 
סך של אלף דולר לבניית בית מדרש חדש, יען שבית המדרש 

 הישן היה מט ליפול. היא הפקידה את הכסף בבנק המקומי. 
 

מלחמת  –בתוך כך תרע"ד הארץ מהמלחמה הגדולה והנוראה 
ערך הכסף נשחק, מכל הכלכלה נתמוטטה ואשונה. העולם הר
את  צבוערק לעתה אפשר  ,בבנקבזמנו הניחה האישה הכסף ש

 בית המדרש הישן, שיהיה נראה כמו חדש...
 

עם  , ולא ידעו מה לעשותהלכה לעולמההאישה הנדבנית 
 לבנות בית מדרש חדשכי  ,'מצוה לקיים דברי המת' -צוואתה 
אפשר לעשות כמו חדש, ועל ידי השאלה היא אם  .אי אפשר

 זה יקרא שמקיימים דברי המת.
 

'בזמן שנשאלה שאלה זו הייתי  סיפר הגאון רבי יוסף תאומים:
בעיר רידיק, אצל אחי חביבי, הרב הגדול החריף, החסיד, ירא 

ה' ינקום דמו. והרבה פלפלו  ,אלוקים רבי יצחק דוב תאומים
 לומדי העיר בשאלה זו. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בתוך אחד הויכוחים בבית המדרש, בן אחי, מרדכי ליפא, ילד 
בן שבע שהיה אחר כך מפורסם בכינויו 'רידיקער עילוי', לימים 

 , בגיל עשרים ושבע כבר כיהן ברבנות.גאון מופלג, איש אשכולות
 

שלפי דעתו הדבר תלוי במחלוקת אמוראים  ,אמר הילד סברה
אמר שנתחדשו גזרותיו, על הפסוק "ויקם מלך חדש", אחד 

 ואחד אמר חדש ממש.
 

אם אדם  ,למקח וממכר. כלומר מחלוקת זו? למה נפקא מינה
, 'חדש ממש'אומר לחברו כלי חדש אני מוכר לך, אם אמרינן 

 ,'נתחדשו גזרותיו'דווקא חדש. ואם אומרים כלי בצריך להיות 
יכול להיות שאף אמר לו כלי חדש אני מוכר לך, אם עשאו כמו 

 דש יהיה נקרא חדש.ח
 

הלומדים , וכמדומה לי ששל הילד רעש גדול עוררו דבריו אלו
כמו לעשותו  ,את בית הכנסת לצבועיכולים לפי זה ש טענו

 .'נתחדשו גזרותיו'חדש, שהרי הלכה היא כמאן דאמר 
 

 ,בגד שקרעו ותפרומלכאורה, יש להביא ראיה  -ויש לפלפל 
בהלכות סוכה  ואילו. בחים צה.)(תוס' ז דהוי חדש, שאין זה הראשון

בחול  ולבנותהר וחזבחג יכול לשאם נפלה הסוכה  (סוכה כז.)מובא 
 המועד, ואין זה נקרא סוכה אחרת. ויש לחלק בין סוכה לבגד. 

 

כיון שכוונת האישה הנדבנית היתה לעשות  ולמעשה פסקתי:
מצוה, וכעת אם לא יעשו במעות כלום, אם המעות ישארו 

 ...ק עם הזמן אי אפשר יהיה לעשות בהם כלוםמופקדים בבנ
 לכן מוטב לפחות לעשות מצוה קטנה מאשר לא לעשות דבר.

 ) בחבל גליציה!שוכנת  רודיק-רידיקהעיר  אציין כי - ועיי"ש (שו"ת "נחמת יוסף" ל"ג                

 
 
 
 
 
 

 
על דבר העיר שנשרפה עד היסוד, ועבר זמן  -נשאלה השאלה 

מחדש, האם חייבים התושבים לשמור על המנהגים ונתיישבה 
 שהיו בה מקודם.

 

בבונה בית שסתרו ובנאו כצורתו מחדש, נחלקו תנאים  תשובה:
. ).מג סוטה( , אם זה נקרא בית חדשאם חוזר מעורכי המלחמה

  ., שאם נפלה סוכה, חוזר ובונה אותה בחול המועד(סוכה כז.) ומצינו
 

ן שאם "כתב הר ',ר 'קונם בית זהבהלכות נדרים מצינו, שהאומו
הוכיח  "לוית חן"נפל וחזר ובנאו, מותר לו להכנס אליו. ובספר 

 נחשב כבנין הישן. ,שאם בנה באותם העצים והאבנים
 

הובא 'ויקם מלך חדש', האם הכוונה חדש ממש  (נג.)בעירובין ו
בנאוהו במזבח ש ינוך"חחת מנ"ועיין או שנתחדשו גזירותיו. 

 .חדש בבית כנסת "קטנותהלכות " ת"ושו ,מחדש
 

 .בעיר נשאל בזה, וכתב שלא התבטלו המנהגים "חות יאיר"וב
 , ועמדהעירכתב שאם נעקרו אנשי  ז)"(תחילת ע "שלטי גיבורים"וב

 , ואחר כך באו יהודים ממקוםלשנים בלי יהודים כל המקום כמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
קני אם עליהם מסופ הקודמות,הוראות את השיודעים  ,אחר

 )ועיי"ש ב קמ"ט"ח "בית דוד"ת "(שו                                                   או לא. םלהנהיג
 

ובנה מאותם האבנים מזבח,  ,שנפל דן במזבח "מנחת חינוך"ה
 אם צריך לחנכו כמזבח חדש. 

אם נבנה מזבח חדש קודם בין הערבים, אין מקריבים ש ,וכתב
 הערבים, דאין מחנכים מזבח רק בתמיד של שחר. תמיד של בין

 

ושיעור זה של חדש איני יודע מה הוא, אם חדש לגמרי, או 
אפשר בנתקלקל המזבח ונפגם ותיקנוהו, אפשר שזה גם נחשב 

 חדש, או אפשר דווקא בחדש לגמרי, ואיני יודע שיעור הזה.
 

אפשר שאין זה  ,ואם נפסל וחזר ובנה מאותם אבנים ממש
 )(ת"א ז'                                          וצריך עיון בכל זה ולא ביארו לנו.חדש. 

 
. 'הטוב והמטיב'בית כנסת חדש יעמוד הש"ץ ויברך  קהל שבנו

ואם סתרו את בית הכנסת הישן ובנאוהו מחדש, נראה שגם 
) (שו"ת "הלכות קטנות" ח"ב קע"ט   מברכים, דפנים חדשות באו לכאן.    

 .ואכמ"ל תשס"ז פקודי-לויקההארכנו בעלון  בית כנסתברכה בעת חנוכת  בשאלה זו של ..בנ

 
אין  ,אם בנו בית כנסת חדש בגלל שבית הכנסת הישן נשרף

לברך על בית הכנסת החדש, כי עדיין הצער גדול על שריפת 
 !בית הכנסת הקודם, ואינה שמחה כל כך

 

להשתתף בצערם  יש ,וגם, שאם נשרפו עמו עוד בתי ישראל
  (שו"ת "לב חיים" ח"ב מ"ג)                    !ולא להרבות השמחה

 פרשת שמות
 510גליון 
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רבה של  ,יחול יום הזכרון לגאון המקובל רבי נפתלי כ"ץ השבוע
גדול בנגלה ובנסתר, כבר  ,פוזנא ופרנקפורט, בעל ה"סמיכת חכמים"

 בגיל צעיר לימים כיהן ב"ועד ארבע ארצות". נפטר כ"ד טבת תע"ט
 

שבע שנים לשבתו של רבי נפתלי ברבנות פרנקפורט, ביום כ"ד 
 , קרהו אסון שהשפיע על מהלך חייו עד מותו.אטבת שנת תע"

 

מביתו יצאה אש ששרפה את כל רחוב היהודים בפרנקפורט, 
רו ללא ותאיש נ כשמונת אלפיםולא נשאר מרכושם דבר. 

אוצרות  שעות של שריפה רצופה. עשרים וארבעקורת גג, 
בים נשרפו בשריפה זו, הון עתק וספרים. סיפר נכדו של ר

 כי רוב חידושי סבו נשרפו בשריפה זו.שיף המהר"ם 
 

רבי שמואל שאטין כ"ץ, המהרשש"ך, העיד בהקדמה לספרו 
לכן קרא  .על הפלאות שנעשו להם ביום השריפה הגדולה

לספרו "כוס ישועות", על שם שתי הישועות שנעשו להם, 
 .וכתב ידהצלת יצלו מהאש, וישועת ישועת גופם שנ

 

רבי נפתלי עצמו מצא מקלט אחרי השריפה, בבית חייט נוצרי, 
יוהנס פינגר שמו. אך היה זה מקלט לזמן קצר בלבד, כי כידוע 
העלילו עליו עלילת רשע, שהוא האיש שגרם לשריפה, 
בהשתמשו בשמות קדושים בקבלה מעשית, והושיבוהו בכלא, 

 טיל עליו גזר דין מוות! כשהתביעה דורשת לה
 

שפחתו אמרה אשר כש רבי נפתלי העיד בבית המשפט, וסיפר
מה  בדוקמיד יצא לו ,שהיא מריחה ריח שריפה, נבהל מאד

קורה, שהרי ידע שאין סיבה שתהיה דלוקה אש בביתו, כי היה 
הם הרי כי  ,אוכל זה יום תענית שובבי"ם ואשתו לא בישלה

 .בימים אלה צמים
 

, עבד של רבי נפתלי סמוך לביתוהבחדר כי ברר, במשפט הת
  .האש פרצהחייט במשך היום, הוא ששכח את הנר דולק, וכך 

 

גם לאחר שזוכה בבית המשפט, לא נרגעו הרוחות בעיר, ולא 
 סר צל האשמה מעליו, ולבסוף נאלץ לברוח מפרנקפורט.

 

קודם צאתו בירך רבי נפתלי את החייט שאירחו: "שלא יחסר 
וסיפר הרב הורביץ מפרנקפורט: כי  "!לחמו ולחם זרעו דור דור

כן היה, והיתה להם חנות מצליחה, שהיהודים השתדלו לקנות 
, ד"ר פרידריך בה. עוד בשנת תר"צ הכיר את אחד מצאצאיו

  .רטשהיה מורה ראשי באחד מבתי הספר בפרנקפו פינגר,
 

, בקושטאבסוף נדודיו פנה לארץ ישראל, אבל בדרכו נפטר 
מלאך המוות מגיע... ' ים:נורא דברים יםכשעל מיתתו מסופר

  '... אש מלהטת מסביב למיטתו '!מכאן צא'לו ורבי נפתלי אומר 
 

היום בו נפטר כשאש מסביבו, הינו  -כ"ד טבת  :מפליא ומופלא
  !לה מביתו בפרנקפורטאותו היום בו יצאה אש השריפה הגדו

 

עות מקבלה מעשית, יבצוואתו כתב שהוא מוריש לאשתו קמ
ומתיר לאשתו למוכרן בשעת דוחקה, ובלבד שלא תצטרך 

  !.. אבל הוא בטוח שהיא לא תמכרם.לבריות, ואפילו לבניה
 

בספר "כפות זהב" מביא דבר מעניין מחכמי העיר פרנקפורט. 
להשביע את שר המים  שרבי נפתלי בראותו את השריפה רצה

אבל טעה בשמות, והחליף שר של מים  שיכבה את הדליקה.
מה שברור הוא, שלא רבי נפתלי  מכל מקוםבשר של אש... 
               וא העלילו עליו.ואלא עלילות ש ,הבעיר את האש

 

הנוצרים הטביעו מדליה לזכר המאורע הנורא, שתוכנה לעג 
 חה על בתי הנוצרים... ליהודים, שהאש פגעה רק בהם ופס

 

פרנקפורט קבעו את יום השריפה, ליום תענית, חכמי ומנהיגי 
.. וגם . "כי נשרפו רחובות היהודים: ותיקנו בו סליחה מיוחדת

כל הון ותכשיטים נחמדים שאצרו אבותינו הקדמונים מאורי 
 "... אין מספרספרים  ,מרגליות ויהלומים, כסף וזהב ,הדורות

 )וספרי העיתים"שלשלת הזהב"  ,"סמיכת חכמים"(                                                                  

 
 )י"א ד'( "או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה'".

 

 , הנה אחד מהם:רבי נפתלי סיפורי נפלאות רבים מסופרים על
 

, בו למדו נודע בעיר אוסטראה היה בית ספר של מסדר נוצרי
מאות תלמידים. הדרך היחידה לבית הקברות היהודי, עברה 

ה דרכם של התלמידים, שאם מת תוהי דרך חצר בית הספר.
יהודי, היו מכריחים את משפחתו, לתת להם נרות. ואם לא היו 

 נותנים, היו יוצאים ומקללים וסוקלים באבנים את ההולכים.
 

בי נפתלי לבל יתנו נרות וה רובצלאל, צי און רביהג ,כשנפטר בנו
ובעת שהניחו את הנפטר על המיטה, עשה עיגול  .לישועים

 סביב האנשים שהקיפו את המיטה. 
 

התלמידים הנוצרים שידעו מפטירתו של רבי בצלאל, עמדו הכן 
אבל הנה  ואבנים בידם, והמתינו לזרוק על המיטה והיהודים...

איש לא  ,הלוויה לידם, איש מהם לא חרץ לשונוהכשעברה 
 ("מזכרת גדולי אוסטראה")          !הרים ידו, כאילו לא ראום... ויהי לפלא

  
 דה ווימררו את חייהם בעב. ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך"

 י"ד)-(א' י"ג ".בשדהדה ומר ובלבנים ובכל עבוקשה בח
 

 רבי יעקב ספירהנוסע המפורסם מתוך ספר מסעותיו של 
 

ם העושים במלאכתו של מושל מצרים אין קץ לכל האנשי'
אשר הורה לבנות. והעצומים בעבודת האדמה והבנינים הרבים 

א ומים. כאשר יבחוצבים, מלבני לבנים, חוטבי עצים ושואבי 
 עליהם.ניצבים ושוטרים  ,הסדר לכל העיירות והכפרים

 

. סבבתי ימים רביםישבתי שעל גדות הנילוס בעיר מיניה 
 מצריים העושים בלבנים. רבבות על בוננתי והת ,כפרים הסמוכיםב

 

כמעט ערומים, גדולים וקטנים תחת חום היום. הם עומדים 
חופרים באדמה ומוציאים עפר, ויכברום בכברות והאבק דק 

החפירות, וימשכו עליהם מים  ותיעוור עיניהם. ויוליכום אל בור
מן היאור, ועומדים עד חציים בבוץ, בוססים ורומסים בתוך 

חומר ומלבנים לבנים, ושוטחים אותם על פני מכינים  ,טהטי
 השדה לייבשם, ואחר כך שורפים אותם בכבשנים. 

 

והשוטרים עומדים עליהם במקלות חובלים ולהכות באגרוף 
, פיאסטר וחצי הפועלים לכל מתרפה במלאכתו. שכירי יום הם

 לאוכל לחץ.בקושי ליום עבודה, שכר המספיק 
 

אה על העבודה הקשה ומלאכת הפרך בעומדי מתבונן, משת
ריבוא שים יזכרתי ימים מקדם, ככה עבדו אבותינו, ש ,הזו

אל  .בחומר ובלבנים ובכל עבודה קשה, במרר גופות ונפשות
דם עוללים ויונקים  אוה היאור שמתי פני, והנה נדמה לי כי מלא

דים בפרך, ולבי אנחה ומתני חלחלה, באזני בבני אבותינו העו
 . ..נאנקים ונאנחים מן העבודה הקשה והמרה ,תיהםצללו קולו

 

עתה תהילה לקל בני האבות יושבים בכל הארץ הזאת לבטח, 
חופש ודרור  .בעלי מסחר וקנין עשירים, והם מלאים כל טוב,

כי גואלם  על דרכיהם, רודים בנוגשיהם ואדונים לעובדיהם,
 .זה זכרו לדור ודור -"אהיה אשר אהיה"  - חזק

 

 מימי קדם, שם םודים יושבים בחלק העיר שהיא אחוזתרוב היה
  .השערים ננעלים בלילה ושומרים עומדים עליהם .בתי הכנסת

 

מבואות היהודים דלים, צרים ורעים, מהם אשר שני בני אדם 
מלאי עפר, אבק  ,לא יוכלו ללכת זה בצד זה... ללא ריצוף

ם ואשפתות, אבל בתיהם מרווחים ונוחים. בתיהם נקיים וג
 טובי לב ואנשי חסד.  ,פם. האנשים בעלי צורה ודעתובגדיהם וג

 

. רוב היהודים מתעסקים במסחר המטבעות. עם נבון וחכם
תבל, מהם עשירים וסוחרים למרחבי  מהם מלומדים בתורה.

  .משי וכל מקח וממכר. מעט מזעיר בעלי מלאכה ,כותנה ,בגדיםב
 

י תחלואי הארץ כ ,עניים מעוניםבהם חלושי כח,  נמצאיםגם 
 ות, חום, רוח, עוברים בכל עיתות השנהמאד רבוומכותיה 

    ...ו ישיבתה טובהי, אבק ומחלות. רק בימי הסתקשות
 

או אוכל מאכלות  ,אין בין בני ישראל אשר פותח חנותו בשבת
בכל יום ובפרט בשבת בתי הכנסת  או נושא בת נכר. ,אסורות

ודעי ספר ויראי ה' מלאים, שחרית וערבית, וביום השבת י
 ("אבן ספיר")  מתאספים אל הבתים המיוחדים ללמוד תורה ומוסר.

  
 תל אביב ,שנת תרח"צ ,שמות שבת קודש פרשת

 מסדיגורה, ה"אביר יעקב"האדמו"ר כ"ק שולחן שבת של 
 

ין וזקני רבי שלום יוסף היה 'הרבי מאפטא נפגש עם הרבי מרוז'
הוא לומד. חומש רש"י  ילד. הרבי מאפטא קרא לו ושאלו מה

איך רש"י  ,שמות. שאלו הרבי השיב זקני. היה זה בשבוע פרשת
 השיב זקני שהרגו בשם המפורש. מסביר "הלהרגני אתה אומר". 

 

את שאלו הרבי מאפטא: בפרשת וישלח כתוב שיעקב חילק 
, למה "והיה המחנה הנשאר לפליטה"י מחנות נלשמשפחתו 

 ל להורגו בשם?יעקב פחד מעשו, הלא יכאם כך 
השיב זקני: הן במה הרג משה את המצרי בשם המפורש. 
ובאבות נאמר "ושמי השם לא נודעתי להם", שלא ידעו שם 

 ("אהלי יעקב")                                                               'המפורש...











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "לישועתך קוויתי ה'  " - שמותפרשת 

"...וירא איש מצרי מכה איש עברי על הפסוק בפרשתינו 
(ב, יא) אמרו רבותינו במדרש (ילקוט שמעוני מאחיו" 

כי משה היה רואה בסיבלם של אחיו, וכאשר ראה קסז) 
איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הלך והרגו. והיו שם 
דתן ואבירם הרשעים אשר ראו את המעשה והלכו 
והלשינו עליו לפני פרעה. אמר רבי ינאי: בא קסטינר 
(תליין) לתת את החרב על צווארו, ונעשה נס וצווארו של 

ר "ויצילני מחרב פרעה". משה נעשה של שיש. וזהו שנאמ
מכאן אמרו רבותינו במדרש "אפילו חרב חדה מונחת על 

 צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים". 
בהקדמה לספר "נס ההצלה" מובאת המחשה נפלאה מאת 
רבי יצחק זאב הלוי הרב מבריסק זצ"ל, לדברי רבותינו 
"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע 

אדם הועמד לדין על  נתאר לעצמנו,הרחמים".  עצמו מן
ידי השלטונות עקב עבירה חמורה, אשר עליה צפוי לו 
עונש מוות. אין כל ספק שאדם זה וקרוביו לא יחסכו כסף 
ומאמצים כדי לשכור עבורו את טובי הפרקליטים 
שישתדלו בכל כוחם לזכות אותו בדין. אמנם, נשכרו 

לא ליאות כדי לזכותו, אך עורכי דין בעלי שם, והם פעלו ל
ללא הועיל. יד הקטגורים גברה, ודינו של האיש נגזר 
למיתה בסיף. ברור שהאכזבה היתה גדולה, אך הנאשם 
היה עדיין מלא תקווה. הוא ידע שבפניו עומדות כמה 
וכמה אפשרויות לביטול הגזירה, ושאב עידוד רב מידיעה 

ר, כדי זו. כצעד ראשון פנה האיש לבית דין גבוה יות
לערער בפניהם על פסק הדין. לצורך הדיון המחודש, 
נשכרו פרקליטים נוספים, והון רב הושקע כדי להציל את 
הנאשם מהעונש הנורא. אך גם כאן גברה ידם של 
הקטגורים, ופסק הדין נשאר בעינו. המצב נעשה קשה 
יותר, אך עדיין נשאר פתח תקווה, על ידי בקשת חנינה 

זה גויסו אישים רמי מעלה, מאת המלך. לצורך 
שתפקידם היה להמליץ טוב בפני המלך. כמו כן הוצף 
בית המלכות במכתבים שתארו את מצבה האומלל של 
משפחת הנאשם, את עתיד ילדיו הרכים, את גורלם המר 
של אשתו החולה ושל הוריו הזקנים. הכל כדי לעורר 
רחמים בפני המלך, כדי שיחון את האיש. משאיחרה 

המלך לבוא הבינו הכל שסיכויי ההצלה קטנים  תשובת
ביותר. אך רוחו של הנאשם עדיין היתה טובה עליו. הוא 
השתעשע בתקווה קלושה, והמריץ את מקורביו להפעיל 
כל לחץ אפשרי על השלטונות. אכן הלחץ הופעל: כל מכר 
וכל ידיד, קרוב ורחוק, אשר להם מהלכים כל שהם אצל 

צל מעמדם ולעשות את כל אנשי השלטון, התבקשו לנ
אשר ביכולתם, למען הצלת הנידון. אך כל העמל היה 
לריק. פני המשדלים הושבו ריקם, גזר הדין נשאר בעינו, 
והכל שבו מן המערכה במפח נפש. הנידון הוכנס לתא 
הנידונים למות, להמתין לביצוע גזר הדין. במצב זה היתה 

. אולם התקווה להצלה בבחינת דבר שאינו מסתבר כלל
רוחו של הנאשם, אשר סירב במשך כל הזמן לראות 
שחורות, עדיין לא נפלה. הוא עדיין נאחז בזיק של 
תקווה, וציפה לאיזו שהיא הפתעה שתגאל אותו מצרתו. 
אך גם זיק זה הלך ודעך ככל שקרבה שעת ההוצאה של 
גזר הדין. והנה הגיעה השעה. הממונה על ההוצאה להורג 

דון, ושלף את החרב מנרתיקה. הוא נכנס לתאו של הני
בדק אותה, והיא נמצאה חדה ומושחזת היטב. במעמקי 
הלב של הנידון פיעמה עדיין תקווה קלושה עד מאוד. 
אולי... אולי... יארע איזה שהוא נס. אולם הבהובי 
השביבים הקלושים של התקווה נעלמו כאשר החרב 

 ערההונחה על צווארו. החרב חדה ביותר, רק כחוט הש
 
 

מפריד בינו ובין המוות. עתה כבר לא נותרה כל "סיבה", 
כאן  אשר עליה אפשר לטוות חוטים של תקווה. הכל אבוד.

סיים הרב מבריסק את דבריו ואמר: שעל רגע שכזה נאמר 
"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע 
עצמו מן הרחמים"!! גם בעת כזאת שהכל נראה אבוד, יש 

ולקוות לה' ולבטוח בו, כי עדיין יש תקווה. הוא  פלללהת
אשר דיברנו, לעולם אסור לאבד תקווה וגם כשהמצב נראה 
אבוד וחסר סיכוי, צריך לבטוח ולקוות  כי האור עוד 
 יאיר... ישנו סיפור עם אשר יבהיר לנו דברים אלו היטב.

האיש אהב  מעשה היה באיש זקן וחכם ולו ארבעה בנים.
אוד, ובכל עת חיפש דרכים ללמד אותם להסתכל את בניו מ

נכון על החיים, לחיות נכון ולדעת איך להתמודד עם מצבי 
  החיים.

בוקר אחד זימן האב את ארבעת בניו והורה להם כי בשנה 
הקרובה עליהם לצאת לדרך ולחפש את עץ האגס הגדול 

  שנמצא באזור הצפוני ליד הכפר החרב.
  לבדו!' הורה האב. 'על כל אחד מכם לצאת לדרך

  'אתה תצא בתחילת החורף!' אמר לראשון.
  'אתה תצא בסוף החורף, לקראת האביב!' הורה לשני.

  'אתה, בני השלישי, תצא באביב!' 
  'ואתה, הצעיר מכולם, תצא בחופשת הקיץ!'

'בתחילת החורף הבא נתכנס כאן שוב וכל אחד מכם יספר 
  לנו מה ראה'.

  חורף, התכנסו כולם ביחד.כעבור שנה, בתחילת ה
'ראיתי גזע נמוך  - 'מה ראית?' שאל האב את הראשון.

ועקום, עייף וחסר צבע, לא היו בו לא עלים ולא פרחים, לא 
ניצנים ולא פירות. הוא בקושי ראוי להסקה. סתם גזע עץ 

  עלוב.'
'ראיתי עץ מלא  -'ואתה, מה ראית?' פנה הזקן לשני. 

אה די עלוב, אבל הייתי אומר בניצנים ירוקים, הוא נר
  שיש לו תקווה'.

השלישי לא חיכה שישאלו אותו. בעיניים בורקות הוא 
תיאר את העץ הכי יפה שראה מימיו. 'הוא היה ירוק כולו, 
ומבריק בברק יפה של גווני ירוק בהירים וכהים. היו עליו 
פרחים לבנים מרהיבים בעלי ריח מתקתק ומדהים. זה 

שראיתי מימי. אבל כשרציתי לאכול  היה העץ הכי יפה
  משהו, לא מצאתי עליו כלום.'

'על מה אתה מדבר?!' קפץ הרביעי, 'אני ראיתי אותו מלא 
חיים. הוא היה עמוס בפירות עסיסיים, בשלים, מתוקים 
ומלאי נוזלים. היה תענוג. מלאתי את התרמיל שלי 

 בפירות ואכלתי כל הדרך'.
אה עץ אחר. שאולי טעו הם היו בטוחים שכל אחד מהם ר

ולא הבינו למה התכוון האבא. אבל האב העמיד אותם על 
טעותם: 'כולכם ראיתם את אותו העץ בדיוק, עץ האגס 
הגדול שהתכוונתי. אבל כל אחד מכם ראה אותו בעונה 

לא שלחתי אתכם לחינם. רציתי ללמד  אחרת של השנה.
לעולם, אל תשפטו מישהו או משהו  אתכם משהו חשוב.

 לפי מה שאתם רואים פעם אחת.
אל  ,לכולם יש עונות. לכל דבר. וגם אתם, בחיים שלכםכן, 

תמהרו להתייאש בחורף הקשה, כשהכול נראה אפור. 
כששום דבר לא הולך. הייאוש מתמקד רק בעונה הנוכחית, 
הקשה. התקווה רואה גם את האביב ואת הקיץ. הייאוש 

אז  נת כוח ומעוף.הורס ומרפה ידיים. התקווה מחזקת ונות
חבר'ה, בבקשה, אל ייאוש, גם אם הכול 'על הפנים'. הנה 

 הקיץ לפנינו, השמש זורחת, ויש תקווה. לכולם.
בארצות המערב רווח היה סיפור שמקורו קדום וקדוש. 
 הנה זה ידוע כי שלמה המלך חכם מכל האדם היה, ככתוב:  
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וחב "ויתן אלוקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ור
לב כחול אשר על שפת הים" (מלכים א פרק ה' , פסוק ט). 
ביקש שלמה ברוב חכמתו לתמצת את חכמתו לאימרה 
קצרה, לכמה מילים ולחקקה על טבעתו, כדי שתהיה לנגד 
עיניו תמיד. קרא לצורף החצר והורהו: "עשה לי טבעת 

...!!!" כמה הכל יעבורוחקוק על חותמה את המילים: 
עוד מחוז נכבש. הכנסות  –ורה טובה נוקב! בהגיע בש

הסתכל בטבעת, ולא  –האוצר גדלו, העם מביע נאמנות 
זחה דעתו. ידע שהכל ארעי וחולף, עלול להשתנות כהרף 
עין. בהגיע בשורות מרות, התקוממות או מפלה, עצב 
ומורת רוח, הביט בטבעת ונחה דעתו: אין מקום לייאוש. 

ים יותר. הוא שאמר נעבור גם את זה, ויגיעו ימים טוב
שלמה המלך בחכמתו "ביום טובה היה בטוב, וביום רעה 

מה?! והתבונן וראה שגם זה  –ראה" (קהלת ז, יד). 'ראה' 
 יעבור!... 

אחד משיריו/פיוטיו הנפלאים של המשורר הגדול, רבינו 
שלמה אבן גבירול זצ"ל מסתיים בשורה "כל הסתיו בכו 

חיו עצי השדה אשר  ענניו (העננים שבשמיים), עד אשר
גוועו" (הניבו עצי השדה את פריים). סתיו. עונה אפרורית 

השלכת. העלים  –ועגמומית בה מתרחש תופעת הטבע 
נהפכים לכמושים לאחר שהקיץ החם ייבש אותם, והם 
נלאים מלהחזיק חזק בעץ ונושרים בחוסר אונים. כל כך 

נו יש ריק, כל כך קודר. כך הוא הדבר גם לעניינינו, לכול
ימים כאלו של שלכת מי פחות מי יותר, יחד עם זאת יש 
לזכור שיש אביב תמיד אחרי השלכת... הנה דוגמא 

לחיים שאחרי השלכת...  –מצוינת מדמות מפורסמת 
החכם מברצלונא נשא אישה בהיותו צעיר לימים, הוליד 
ממנה שלושה ילדים, ובהגיעו לגיל שלושים נפטרו על 

לדים. הוא לא נפל ברוחו, בטח פניו רעייתו וכל הי
באלוקיו, ובגיל שלושים וחמש בערך נשא אישה שניה, 
וגם ממנה הוליד שלושה ילדים, ובהגיעו לגיל חמישים 
נפטרו רעייתו השניה וכל הילדים. החכם לא אמר נואש, 
נשא אישה שלישית וגם ממנה הוליד שלושה ילדים, 

הילדים. ובהגיעו לגיל שבעים נפטרו האישה השלישית ו
ואם לא היה די בצרתו זו, ירדו גם כל נכסיו לטמיון. 
בסיפורי תולדותיו מובא שלאחר כל מה שעבר עליו, חלם 
החכם חלום והנה הוא בוכה ומזיל דמעות בתפילה 
לאלוקיו. לפתע ניגש אליו יהודי הדור בלבושו, שלא 
הכירו מעולם, והודיע לו שמכאן ואילך יצליחו מעשיו 

ובדיוק בעת ההיא נפתחה המלחמה בין ותרום קרנו. 
פורטוגל לספרד, ומלך ספרד חיפש אדם מוכשר שינהל 
את מערכת הרכישות של צבאו. חיפש, חיפש, ולא מצא 
אלא את החכם מברצלונה, שהתעשר בכך עושר רב עד 
שהפך לאחד העשירים במדינה. חכם זה היה סמל של 

ו בגיל יושר ואמינות שהביאו תועלת לעם הספרדי. בהיות
שבעים וחמש נשא אישה רביעית, ולעת זקנותו נולד לו 
מהר"י מברצלונה שהאיר את עיני ישראל בתורתו 

חיים -ובצדקתו. יש להתעורר הרבה למקרא תולדות
אנו, כאשר ים -שכאלו, ולשאוב מכך חיזוק לתקופתנו

הצרות והיסורים מגדיש עלינו את הסאה. לפעמים, מביא 
ם צרה גדולה כדי שזו תגדלהו הקדוש ברוך הוא על האד

ותרוממהו על כל המעשים, והאור והתקומה יבואו עליו 
 רק מתוך החושך והאפילה. 

כן, בכול אחד מאיתנו קיימים ימים של חושך ואפילה מי 
פחות ומי יותר, ימים שבהם אנו מדמים עצמינו כלא 
שווים. ימים שבהם האדם שבוי בדיאלוג עצמי קודר 

את האמון בכוחותיו, את התקווה  ומייאש המערער לו
שיכול להיות יותר טוב, לא נצפות הצלחות באופק ולא 
נראה חיוך, כולם רחוקים מאיתנו, עצוב, ואנחנו כביכול 
לבד... בקיצור מיואשים. מה עושים בימים ש'שלכת' 
פוקדת את נפשנו? האם אפשר לצאת מהם כאשר עלינו 

ך אותם להמתין ולתת להם לחלוף? האם ניתן להפו
לפריחה אביבית קסומה? זאת עלינו לדעת. אכן, החיים 
מטבעם, מזמנים מצבים שבהם האדם יכול להרגיש כעלה 
 בשלכת, מיובש, לא קשור, לא שייך, נע עם כול רוח מצויה,

 
 

 -חסר חיבור למקור ועוד כהנה, אך דבר אחד חייב להישאר
האמונה והידיעה שלעולם הקדוש ברוך הוא נמצא עימנו 

 בעת צרה, וחלילה לנו להיחרד ולהתייאש.
חשוב לזכור, שכול ירידה היא מאיתו יתברך, ומטרת הכאב 

דגל. אנחנו  -הוא מלשון נס נסיוןהיא לצמוח ולא לשקוע. 
חוט  ן'-מכופפת ושפופה, ויוצאים ממנו ב נ'-נכנסים אליו ב

 שידרה זקוף, מבוסס ויציב!
"אור יחזקאל"  הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בספרו

הרחיב את הדיבור בביאור דברי הרמב"ן אשר אמר שחובת 
המאמין השלם היא להאמין שהכל נעשה ברצונו וכל חוקי 
הטבע שבבריאה אינם אלא יד ה'. שכשם שהקדוש ברוך 
הוא ברא את העולם והוא מחדש בכל יום תמיד מעשה 
בראשית, כך הוא גם יכול לשנות את כל סדרי הבריאה. 

ר לזה הוא כך: בכל רגע ורגע מתגלה לעינינו בריאה וההסב
חדשה. העובדה שאין הקדוש ברוך הוא משנה סדרי 

שאיננו ראויים שישונו הסדרים  בראשית נובעת מזה
עבורנו. לכן מן הראוי הוא לומר "כן יעשה ה' " על כל דבר, 
אפילו על מה שנראה בלתי מציאותי. לפי שבמילים אלה 

יות ראוי לכך שתשתנה עבורו מבקש האדם שיזכה לה
הבריאה. נמצא, אפוא, שהאמונה מחייבת שלא להתייאש 
בשום מצב. ואפילו חולה אנוש, רחמנא ליצלן, אסור לו 
להתייאש, וכמו שאמרו רבותינו (ברכות י .) "אפילו חרב 
חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן 

ה הוא הרחמים". מה שצריך לעשות כדי לצאת ממצב כז
דוגמא להרבות בתפילה כדי שאכן יזכה לרחמים מרובים. 

לכך מצאנו בגמרא (ברכות י .) שם מסופר כך: "בימים 
ההם חלה חזקיהו מלך יהודה למות. ויבוא אליו ישעיהו בן 
אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה': צו לביתך כי מת 
אתה ולא תחיה". ושאלו שם רבותינו מה הכוונה "כי מת 

ולא תחיה"? אם הוא מת אז בטח שלא יחיה! ופרשו אתה 
שם שהכוונה שחזקיה ימות בקיצור ימים בעולם הזה וגם 
לא יקום לעתיד לבוא בתחיית המתים. אמר לו חזקיה 
לישעיה: למה נגזר עלי העונש הכבד הזה? אמר לו: משום 
שלא עסקת בפריה ורביה. אמר לו: ראיתי ברוח הקודש 

ם ולכן העדפתי לא לשאת אישה. שיצאו ממני בנים רשעי
אמר לו ישעיה הנביא: בתוך נסתרות וחשבונות שמים 
למה לך להתערב? מה שאתה מצווה ראוי לך לעשות. ומה 

יעשה. מוסיפה הגמרא ומספרת:  –שיחפוץ הבורא לעשות 
אמר לו חזקיה לישעיה "אם כן, תן לי את בתך, ואולי 

קים..." אמר לו זכותי וזכותך יגרמו שיצאו ממני בנים צדי
ישעיה הנביא "כבר נגזרה גזרה עליך ואין מה לעשות". 
ענה לו חזקיה: בן אמוץ! כלה נבואתך וצא. כך מקובלני 

"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של  –מבית אבי אבא 
אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים"... מיד, ויסב חזקיהו פניו 

גמרא מה אל הקיר ויתפלל אל ה'. ושאלו רבותינו שם ב
הכוונה קיר? ענה רבי שמעון בן לקיש שהתפלל חזקיה 
מקירות ליבו. להבנת הענין נתבונן בדברי הנביא ישעיה 
אשר מגלה למלך כי התהליך הוא בלתי הפיך "כבר נגזרה 
עליך הגזירה". והמלך חזקיה אינו מאבד את שלוות רוחו. 
אינו מתייאש. הוא נוקט בתכסיס יהודי עתיק: תפילה 

ות לבו, תפילה שתעניק לו עוד חמש עשרה שנות מקיר
  חיים נוספות וגם את עולם הבא שלו לא הפסיד.

התבוננות במצבנו מלמדת שרחוקים אנו מאותה מדרגת 
אמונה, כי כאשר נדמה לנו הישועה עדיין אינה נראית 

חסרים אנו באמונה. ומאחר והאמונה השלימה  –באופק 
עלינו  –סה כל תקווה היא להאמין שגם בשעה שלכאורה אפ

לבטוח ולומר "אמן, כן יעשה ה' ". ואין זו מידת חסידות, 
אלא עיקר גדול מיסודות האמונה עליו נתבע כל איש 
מאיתנו. מוסיף רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל וקובע: 
"כאשר אדם אינו מאמין ביכולת ה' לשנות סדרי הבריאה, 

תברך, ואם נמצא שהוא מגביל חס וחלילה את יכולת השם י
 כן אין אמונתו אמונה כלל. 

אחד הסיפורים שללא ספק בעל המשמעות הנעלמה ביותר 
מכול אגדות שבש"ס מובא בגמרא (בבא בתרא עג.) משמו 

 של רבה בר חנה. יורדי הים סיפרו לו כי גל ים המאיים
 
 



להטביע את הספינה על יושביה נראה להם מרחוק כאשר 
נגלה להם גל זה הם היכוהו לבת אש לבנה  בראשו. וכאשר 

במקל שחקוקים עליו שלושה משמותיו של הקדוש ברוך 
 -הוא: אהיה אשר אהיה, יה, ה' צבאות, אמן אמן סלה

והים המאיים נח מזעפו. החת"ם סופר" זצ"ל הטעים 
והסביר גמרא זו באופן מעניין וכתב, כי מעשה זה הוא 

כמו שכתוב בעצם משל על ים החיים הסוער של האדם 
ואשר על  "כול משבריך וגליך עלי עברו"(תהילים מח,ח) 

כן, אין לו לאדם כי אם להיאחז באמונה בקדוש ברוך 
הוא, שיושיעו מכול  מצוקותיו וצרותיו. זהו, איפוא, 

ראשי  מקלהמקל אשר היכו בו הספנים את הגל. שהרי 
 ך! ליווינו קעולם מתיבות: 

יעקב אבינו כאשר בירך דוגמא לקיווי שכזה מצאנו אצל 
את בנו דן: "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש 
עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס וייפול רוכבו 
אחור, לישועתך קוויתי ה' " (בראשית טז, יח). נתמקד 

. " "לישועתך קוויתי ה'במשפט האחרון שאומר יעקב לדן 
הדות. אנו חוזרים משפט זה מבטא את אחד מיסודות הי

עליו כמה פעמים במהלך היום. בטרם לכתנו לישון, 
בקריאת שמע שעל המיטה, אנו אומרים אותו שלוש 
פעמים, וכן כשאנו נוסעים בדרך ואומרים את 'תפילת 
הדרך', אנו אומרים זאת שוב. מה מיוחד במשפט זה? 
דרשו רבותינו (בראשית רבה צח, יג) משמו של רבי יצחק 

בקווי, קדושת  –יסורים י ווי (מלשון תקווה)"הכל בִק 
בקווי, תאוותו של עולם הבא  –בקווי, זכות אבות  –השם 

בקווי...". דברי המדרש אלו מחדשים, שכוח הביטחון  –
בקדוש ברוך הוא הוא מפתח לכל השערים, גם כאשר 
יהודי סובל ייסורים ואינו רואה לפניו שום מוצא, צריך 

ל בקווי". אמונה וביטחון הם הוא לזכור אז כי "הכו
המפתח הפותח את כל השערים. בטחון ותקווה הם 
"מוצרים בסיסיים" לתזונת נפש האדם. במה התייחד אם 
כן דן, שזכה לברכת יעקב שלעולם לא יאבד את התקווה? 
דן היה השבט הירוד ביותר מבין השבטים. בנוסף, לדן 

.. היה בן אחד בלבד, חושים שמו, ואשר היה חירש.
כשנכנס דן לקבל ברכה מאביו, ראהו יעקב שהוא עצוב 
ושפוף... אמר לו יעקב: דן! אל תתייאש! תקווה לטוב! 

שהיו  –ואכן, כשמנו את בני ישראל במדבר, שבט בנימין 
מנה בסך הכול שלושים וחמישה אלף  –לו עשרה ילדים 

איש, ואילו דן, שהיה לו רק בן אחד מנה שישים ושתיים 
 מעט כפול מבנימין... "הכל בקווי..."אלף איש, כ

לישועתך קיוויתי ה'! איך -זה מה שברכת דן מלמדת אותנו
 אומרים? "אין ייאוש בעולם כלל".

האדמו"ר מסלונים בסיפרו "נתיבות שלום" מוסיף וכותב 
על דברים אלו כך: "דברי המדרש 'הכול בקיווי' מחדשים 

ואינו רואה לנו שכאשר יהודי סובל ייסורים קשים ומרים 
לפניו שום מוצא, יזכור אז כי הכול בקיווי, וזהו שאמר 
דוד המלך ע"ה בסיפרו (תהילים כז, יד) "קווה אל ה' 

הנה דוד המלך היה חזק ואמץ ליבך וקווה אל ה'". 
פעמים רבות בסכנת מות, והרגיש בודאי באותם הפעמים 
כאילו חרב חדה מונחת על צווארו, אפשר לדמיין זאת 

באריה ובדוב, וכשנלחם לבדו בגלית הפלשתי,  כשנלחם
וגם כשנמלט מפני שאול, ובמלחמות עם אויבי ישראל, 

כאשר האויבים הגיעו לד' אמותיו לא קם ממקומו עד נוע 
עצי הבכיות כדבר ה' אליו, בכל מקום בטח בה' מושיעו 
בעת צרה. וכדברי ר' נחמן מברסלב "שאין ולא יתכן 

פילו חרב חדה מונחת על צווארו , ולכן אייאוש בעולם כלל
 ".של האדם אל יתייאש מן הישועה המקווה

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי 
אין ייאוש בעולם כלל ו"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו 
של אדם, פשוטו כמשמעו ממש, אל יתייאש אפילו אז מן 

 הרחמים..."
הרב יהודה יוספי שליט"א,  מבין היושבים לשמוע את שיחתו שלל

המגיד המפורסם, ישב לו אייל צעיר תל אביבי שמעולם לא טעם 
את טעמם המתוק של מדרשי רבותינו, הוא היה מרותק לשמע 

 התיאור הפשטני שהצטייר מוחשי לנגד עיני רוחו, אודות משה
 
 

רבנו, מנהיגם של ישראל, אשר זכה לנס גלוי "ויצילני מחרב פרעה" 
ארו כעמוד של שיש. שורות, שורות של מאזינים שנעשה צוו

הפוערים את פיותיהם בתדהמה, ליוו את דבריו של הרב, אודות 
ישעיהו הנביא הנכנס לבקר את חזקיהו מלך יהודה בחוליו, ומכין 
אותו לפרידה מן העולם כעונש מן השמיים. והטו את אוזנם 

י אבא לתשובתו האמיצה של חזקיהו המלך "כך מקובלני מבית אב
אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן 
הרחמים"... אייל שמע. בתחילה נדהם כמו כולם. אך במחשבה 
נוספת, לאחר שהסתיימה ההרצאה, עלו התהיות ועמעמו את 
עוצמת ההרגשה: האם באמת יתכן שצוואר אדם יהפך לשיש של 

רו של משה ממש? האם היתה זו מציאות שחרב לא יכלה לצווא
רבינו?... אייל יצא אל הרחוב החשוך מלא בפקפוקים, עם ספקות 
ותמיהות. הרב היה נשמע רהוט ובוטח בדבריו. הוא קצת חשש 
לגשת לשאול ולברר. אך, הדברים היו נראים כה תלושים 
מהמציאות... לא רבים הם הזוכים להמחשה משמים, לראיית אצבע 

אותם דברי תורה שהלב  אלוקית מוחשית המצביעה בבירור על
מסרב לקבלם, אייל היה בין הזוכים במתנת השמיים הזו. הימים 
חלפו, אייל מצא את עצמו 'מחפש משמעות' למצוא פורקן לנפשו 
ולאחר דיון ומחשבה, נפל הפור על 'המזרח הרחוק', מוקד משיכה 
מוכר לצעירים רבים. ישראלים רבים מגיעים עליזים, נושאים 

יוד מינימאלי עבור מספר ימים, מקוים להסתדר תרמילי ענק בצ
בשיטת ה'סמוך'. וכאשר ישראל יורדים אין גבול לירידתם... עד 
מהרה הדרדר לדיוטא תחתונה והתקבל כ'חבר' ב'מאפיה' היפנית 

 מה שנקרא בעגה המקומית בשם ה"יאקוזה".
בהמשך מצא אייל את עצמו כנער השליחויות של החבורה, עליו 

ות המיוחדות, המורכבות, המסכנות וה"שחורות". הוטלו המשימ
ראש יהודי פיקח היה לו, והוא התמודד היטב עם המטלות כולן. 
מורכבות כפשוטות, חוקיות למחצה או פחות, בכל שעות היממה. 
בתוך שבועות ספורים הוא התחבב בזכות חריצותו על לב כולם. 

יים עצומות, וחודשים בודדים חלפו, עד ש'החברה' סמכו עליו בעינ
נאמן היה בעיניהם כאחד החברים מימים ימימה... שליחויות 
מסוכנות היו אצלו לדבר שבשגרה, והוא ביצע אותם על הצד 
ה'טוב' ביותר מבחינת ה'חברים'. עד שכאשר שקל ראש החבורה 
לשלוח 'משהו כבד במיוחד' נתן לאייל את ההזדמנות. הוא נקרא 

רעדה מהמחשבה אודותיו. והלה לחדרו של 'הראש', זה שכל העיר 
הצביע לו על מזוודה שעמדה בפינת החדר, ודיבר קצרות: אם 
מזוודה זו מגיעה לטוקיו בשלום קיבלת שלושים אלף דולר. שניות 
ארוכות חלפו עד שחדרה למוחו ההבנה, כי ה'ראש' לא מחלק 
מתנות בחינם. סכום כזה משלמים על 'סחורה' בסיכון גבוה מאוד. 

בקלות מסבך המחשבות אומר את ה'הן' הבוטח, וכשהוא הוא יצא 
חף מפחדים, בדרכו אל 'ראש המאפיה' האחר, זה המצפה 
לסחורה... הוא קיבל את המזוודה לידיו בתוספת קריצת אזהרה 
מובנת וברורה, ויצא לדרך רבת הסכנות... בתחנה הראשונה, באחד 

א כי לא מפונדקי הדרכים, לאחר שנעל את דלת חדרו כראוי וויד
נותר כל סדק הצצה מבעד לוילונות הכבדים פתח את המזוודה, 
ומצא בה את מה שכבר הבין, סחורה אסורה ומסוכנת לפי כל חוק. 

דע אם אקח קצת המחשבה שחלפה במוחו היתה פראית למדי, "מי יֶ 
עבור מטרות רווח אישיות? מה יקרה אם אקבל עוד מזומנים חוץ 

ם מישהו בכלל יוכל אי פעם מהשלושים אלף המובטחים? הא
להבחין בחסר כלשהו?" וממחשבה למעשה... עוד יומיים עתירי 
סכנות חלפו עליו, עד שדפק בבטחון על פתחו הסודי של הברנש 
המסוכן ביותר בטוקיו הבירה ובכל יפן בכלל, והמזוודה היקרה 
בידיו. זו, שראתה עיני שוטרים רבים שלא ראו אותה, שעברה 

בים ולא יכלו לה... הוא הוכנס לחדר פנימי, ומיד סיכונים מורכ
נפתחה המזוודה לאחר נעילת הדלתות וה'בוס' סקר את תוכנה. 
"חסר כאן קצת", קבע בקל מתכתי והישיר מבט מזרה אימה לתוך 
עיניו. אייל לא היה קוטל קנים, הוא ידע את המלאכה יפה. בקול 

ה מה שהבאתי". התמים ביותר בעולם, ענה בבטחון "מה שקבילתי ז
שפורפרת הטלפון הורמה מיד, המפקד של אייל ענה בקו לשאלה 
הנוקבת "כמה שלחת? כרגיל? אצלי חסר קצת. אם כן, יש לו לבחור 
עשר אצבעות מיותרות"... הפנים המצולקות, העיניים האכזריות 
ננעצו בו חסרי רחמים. "החלטת לקחת קצת"... הבחור זכר היטב 

ם האכזר אליו הוא נקלע. כאן אין 'הודאה את כללי המשחק בעול
באשמה', כאן לא מכירים את ה'סליחה' וה'ויתור', כאן יש כללים 

 אחרים לחלוטין... לקיים את האמור "והנפש החוטאת היא
 
 



תמות"... הברנש רב האימה שלף סכין ארוכה ונוצצת, והניח אותה  
ייל על השולחן. "יש לך עשר דקות אחרונות", אמר בשלווה. א

כלל לא חשב על הצלחה כאשר ניסה את האפשרות האחרונה, 
לנסות בדברים היוצאים מן הלב. בדמעות ובקול נשבר הוא פנה 
אל הברנש היפני "אני בחור צעיר, לא נגעתי בכלום. יש לי הורים 
בישראל שלא יודעים איפה אני, הם לעולם לא ידעו לאן נעלמתי. 

ואני בחור צעיר עדיין, בתחילת  הם כבר מחכים לי בכיליון עיניים.
החיים". "שקט!" כאן פקודה היא פקודה, וזאת המילה האחרונה. 
"נקלעתי לצרה צרורה". אייל החל להפנים לעצמו את 'הדקות 
האחרונות'. אין עוד מה לעשות בדרך הטבע. הוא פנה לפינת 
החדר, והחל לחשב חשבונו של עולם... לפתע, הבליחה מחשבה 

נו... "ריבונו של עולם! הרב אמר שאתה אלוקים כל חדה את זכרו
יכול, להפוך את הצוואר לעמוד של שיש. הוא גם אמר שאפילו 
חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים 
והחרב לא תוכל לצוואר. אבא שבשמיים, הראה נא לי, בנך האובד 

בוהקת כבר והנידח בקצווי ארץ, שאכן ביכולתך כעת, כשהחרב ה
ניצבת למולי, להצילני. הראה את רחמיך על בני עמך, המתחננים 
אליך בעת צרת נפשם! אבא, הושיעה נא!". הוא קיבל על עצמו 
באותם רגעים נוראים, שאם ינצל הוא מקבל עליו לחזור בתשובה 
שלימה, כדוגמת מנשה, אשר גם אותו הזכיר הרב בדרשתו, 

, במהלך השבי הנורא של מלך שהבטיח לשוב אם יענהו ה' וינצל
אשור בתוך הדוד בו בישלוהו. דמעות קלחו בעיניו, מילים חמות 
נשפכו מפיו, וכל כולו רועד מבכי עצור. הוא התחנן לפני בעל 
הרחמים על נפשו האומללה, על חייו הצעירים שעומדים להיגדע. 

אישה ושאלה בקול "מי הבחור הזה כאן בצד,  לפתע, נכנסה לחדר
השיער הזה? -בכי חסר מעצורים? מה עושה כאן מגודל שבוכה

ומה הסכין הארוכה הזו על השולחן? המפלצת האכזרית השיבה 
הפעם בשפה אנושית "הבחור הזה רוקן לנו מהמזוודה קצת 

סחורה! איזו חוצפה! הוא באמת לא יודע עם מי יש לו עסק, כעת 
ונן מזווית דע זאת אחת ולתמיד!". אייל הפנה את ראשו והתבהוא יֶ 

עינו בדו שיח שהתפתח בין הבוס לאשתו. ואז... היא הביטה בו 
והחווירה "אותו אתה עומד לרצוח? האם אינך מתבייש? הבחור 
הזה, הוא זה שהוציא אותי ואת הילדים מהריסות ביתנו לאחר 
רעידת האדמה שהיתה כאן בטוקיו לפני כשנתיים, אני בטוחה שזה 

תובב במהירות לעברה "מה??", "כן, הוא!!!". הבריון היפני הס
ודאי!" האישה היתה נסערת בצורה בולטת, "זהו הבחור שהגיע אז 
ובכוח מיוחד פינה את ההריסות והציל את הלכודים. זה הוא שהרים 
גושי בטון, בלוק אחר בלוק, והוציא חלקי מתכת מעוכים, הוא לא 

ה עומד נח עד שאני וכל הילדים נכנסו לאמבולנס, ו... אותו את
להרוג? האם אתה נורמלי? אז מה אם הוא נגע לך במזוודה, מה 
קרה? האם השתגעת??". הבוס האכזר הסתובב לעברי הביט אל 
תוך עיני, ואמר במבוכה "אינני יודע על מה היא מדברת, לא הייתי 
שם באותם שעות. אבל אם היא אומרת אני מאמין" והוא השתתק 

ף הדם סינן בקשיחות "כעת, יש לרגע. ושוב במבטו האכזרי ושטו
לך עשרים וארבע שעות להיעלם מכאן, אם לא תנצל הזדמנות זו, 
דמך בראשך"... אייל התרומם ומיהר להיעלם. הוא מייד הזמין 
מקום בטיסה הראשונה שיוצאת לארץ, ונמלט עמה. "אני יכול 
להישבע", מסכם אייל את סיפורו האישי, "שמעולם קודם לכן לא 

טוקיו בירת יפן, ובחיי לא חילצתי נפגעים מהריסות של ביקרתי ב
רעידת אדמה! רק הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא זה שהכניס 
לראשה את מחשבת הטעות בזיהוי 'המציל'..." כיוון שנחת בנמל 
התעופה, מיהר לשים את פעמיו לביתו של הרב יוספי שלימד אותו 

ם לעולם. הוא בא על מידת הרחמים ועל שערי דמעות שלא ננעלי
להודות לו על ההרצאה, על האמונה, ועל חייו שניתנו לו במתנה 
פלאית כל כך... והוא בא גם כדי לקיים וללמוד אצלו אורחות חיים 

 של יהודי מאמין, ולשוב לחסות בצל כנפי השכינה...!
 

 אחים יקרים!
לדברו הוחלתי. נפשי לה' משומרים ו) "קוויתי ה' קוותה נפשי ו-הנה דוד המלך אומר בתהילותיו (קל, ה

קוויתי אל ה'  –לבוקר...". כותב על כך הרד"ק כי בפשטות מבקש דוד בתפילתו "קוויתי ה' קוותה נפשי" 
עדיין קוותה נפשי אליו (פעם נוספת, רש"י), "ולדברו" שהבטיח  –שיושיעני, וגם כאשר לא נושעתי מיד 

 –תי שיתקיים. עוד מוסיף דוד "נפשי לה' משומרים לבוקר" להושיעני ולהוציאני מהגלות "הוחלתי" והמתנ
מן המחכים ומצפים לבוקר הגאולה, שהם שומרים ומצפים  –נפשי מקווה ומצפה תמיד לה', והנני משומרים 

 בציפיה אחר ציפיה לבוקר הגאולה ואינם מתייאשים! ("תהלים המפורש", הרב יעקב וינגרטן). 
ימית וצובעת את החיים בצבעים יפים, חוץ מהתרומה שלה לאיכות החיים תקווה, חוץ מהעובדה שהיא אופט

היא בעיקר אמירה של אמונה. ההבדל בין אלו שמקווים לטוב וממשיכים לקוות בכל מצב, לבין  –ולמורל 
הוא הרבה יותר מההבדל בין אופטימי לפסימי, הוא  –מרכיבי המשקפיים השחורים וחוזי תחזיות הזעם 

 . י המאמיןהסמן של היהוד
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי
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 העלון מוקדש להצלחת
 אורן יהודה בן תמר הי"ו  

 רעייתו אתי (אסתר) בת גילה שתחי'
 ובתם אדרת גילה בת אתי (אסתר) שתחי'

י הרבים ימלא ה' משאלות לבם לטובה ולברכה ויזכה אותם יהי רצון שבזכות הצדקה, התורה וזיכו
 שפע של פרנסה טובה לעבודתו יתברך. ובבריאות איתנה 

 
 נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:

רפאל בן אסתר, אופיר בן אביבה הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.
 אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת בובה.  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,

 אסתר בת מסעודה, ענבל בת סימי,  ת רבקה,חנה ב
 טוהר חיה בת איילה,

 

   :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שלום בן לאומה, שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהם

 רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה, אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,
 .רפאל בן שלבייה ן מיסה,חיים ב תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,

 רינה בת לאה, שרה בת אנראן ,אליס בת חנה.קלמנט עמוס בן אסתרינה







 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

        

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 אינה חכם תלמיד של אצילותו: א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון אמר
, גם אלא, ישראל כלל למען עושה שהוא הגדולים במעשים רק נמדדת אמר
 מידת את מוצא הינך שם ודווקא. ערך לפעוטי הנחשבים בדברים, בעיקר ואולי

, אחד הכנסת לבית פעם נכנסתי. התורה מכח, כמובן הנגזרת, שלו האצילות
 מעריב תפילת להתפלל עמד שהציבור בעת זה היה, זילברשטיין י"הגר מספר
 נכנס יוסף פורת ישיבת ראש ל"זצ שאול אבא ציון בן רבי הגאון את וראיתי

 בטרם עוד, והנה. המתפללים לקהל להצטרף ומבקש, הכנסת לבית הוא אף
 הוציא, מתוכו להתפלל כדי סידור לעצמו לקח בטרם עוד ואפילו, להתפלל ניגש
. לתוכה הכסף את ושלשל, הכנסת בית קופת אל ניגש, שתיים או מטבע מכיסו

 מביא ה"רל בסימן' החיים כף'ה שהרי ושאלוהו אנשים אליו שניגשו, כמדומני
: ואמר, דבריהם את ביטל הישיבה ראש אך, ערבית לפני צדקה לתת צריך שאין

. כוונתי הייתה זו לא. התפילה לפני צדקה של בגדר הייתה לא, זו נתינה'
 בית של באחזקתו להשתתף רצוני בגין הייתה הכנסת בית לקופת הכסף נתינת
 שהחשמל, נקי יהיה שהמקום וברצוני, כאן להתפלל נכנס אני הרי, הכנסת
, זה מכל נהנה הרי אני ובמציאות, הסידור מתוך להתפלל שאוכל כדי יפעל
 )ברמה קול(?! כך על לשלם ולא ליהנות אפשר ואיך

 
 חוששים אינם הם כי, באזני אנשים טוענים כאשר": אור נתיבי" בספר כתב
 משפיעה אינה אותם הסובבים של התנהגותם וכי, סביבתית מהשפעה     
 היתה בטרם, עברו בימים: הבא הסיפור את להם מספר אני, זה כהוא עליהם
 את עושים הדיירים היו ובתוכו בחצר בור חופרים היו, מתוקנת ביוב מערכת
 מלאכה, הבור את לפנות צורך היה, חדשים לכמה אחת, לפעם מפעם. צרכיהם
 שנדפה הצנחה את לשער נקל. כלל בדרך, ערבים פועלים מבצעים היו אותה
 עסקו בו ברחוב לעבור היה ניתן שלא כמעט... זו פעולה בעת האזור בכל

 מבורות אחד את לפנות צורך היה, הימים באחד, והנה. זו מטונפת במלאכה
, אפם את אטמו, נחיריהם את סתמו הסביבה תושבי'. שערים מאה'ב הביוב
 כלל הוטרד שלא מי היה אולם. התברואתי המפגע בסביבת במהירות ועברו
 ולאכול בנחת לשבת מסוגל היה ואפילו, נחיריו את סתם שלא מי היה, מהריח
 בפינוי היתה מלאכתם אשר ערבים אותם? הוא מי. ממש הביוב בור בתוך
 הוא כן ועל לריח התרגלו שהם משום? אפם את סתמו לא הם ומדוע... הבור
 הזוהמה כי שטוען מי... בעניננו גם הדבר הוא וכך!! רושם כל עליהם עשה לא

 הרי – רושם בו מותירים ואינם לו מפריעים אינם, והלכלוך הפריצות, שברחוב
 שאינו עד בנפשו הוטמע כבר שהלכלוך מאחר, להיות יכול לכך היחיד ההסבר
 גדולה שאין בושה, להיפך אלא לגאווה מקור זה אין... רושם עוד עליו עושה
 !!!ממנה

 
 

 יאוש  אחזו כי להתייעץ אברך פעם נכנס ל"זצ הוטנר יצחק רבי הגאון אל
 שישנם ברור זה: הוטנר י"הגר לו השיב. התורה ובלימוד' ד בעבודת     

 חיים של סימן הוא בעצמו הצער אבל, נפש לעגמת הגורמים בחיים מצבים
 שתהיה ברגע. והיפוכו דבר זה חי ואדם מיואש. מהחיים עייפות זהו יאוש ואילו

  !אצלך ליאוש רגל דריסת תהיה לא ממילא ")לייבעדיג("" חי"
 ")יצחק פחד"ל הזכרון ספר(

 
 מבני היו'.סלונים בית'ב רבים הסתתרו, חברון בעיר" ט"תרפ פרעות"ב

 להגן כדי, חבריהם על ונשכבו, מיתה סף על שהם שראו הישיבה          
 חייהם את שקבלו עשרה יצאו' סלונים בית'ב. המתים גופות מתחת. עליהם
 לאלול שהגיע ל"זצ מעיני דב רבי הגאון, מהניצולים אחד! זולתם בזכות במתנה
 ל"זצ ירוחם רבי המשגיח למרן זו עובדה סיפר, מיר לישיבת ט"תרפ בשנת

 זה מעשה כי באמרו, התקיעות לפני השנה בראש וסיפרה מהעובדה שהתפעל
 שיקול את מאבד אדם צרה בעת, שבעולם בנוהג. ישראל לעם לזכות יהיה
 רבי אמר, כאן. המוות עד מעלתם על ששמרו רמות לדרגות הגיעו וכאן דעתו
 לדרגה הגיעו שמכוחו ל"זצ מסלבודקא הסבא מרן תלמידי היותם ניכר, ירוחם
 ) יחדיו שניהם וילכו(שכזו רמה

 

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ים ַויֵּיֶטב ֹדת ֱאלֹּקִ ֶרב ַלְמַיּלְ  רבי הגאון של מתלמידיו חד:ְמֹאד ַויַַּעְצמוּ  ָהָעם ַויִּ
 ונולד היום ויהי. שנים במשך קיימא של לזרע זכה לא ל"זצ שווי אליהו

 הראשונים חייו בחודשי בו טיפלו, פג היה שהתינוק כיון. זכר בן לו
 כלפיהם חש הבן-ואבי, לתינוק התמסר הצוות. החולים שבבית בפגייה
אליהו  לרבי התלמיד ניגש השחרור יום הגיע כאשר. גדולה הטוב הכרת
 לא השאלה. הטוב הכרת את הצוות בפני להביע עליו לדעתו כיצד ושאל
 ציור, פרחים, תודה מכתב בין נע הספק כל שכן, במיוחד מורכבת הייתה

 תקנה אל!"לשאלה' אלי רבי התייחס כיצד נא שמעו אך. ממתקים או קיר
. האברך תמה!" המון בני עבור עשו הרי הם אבל" אליהו רבי קבע" כלום

 את ויילדו ופועה שפרה המיילדות הסתכנו כאשר: אליהו רבי לו הסביר
" מאד ויעצמו העם וירב"ש בכך ה"הקב עימם גמל, במצרים ישראל בני
 - ומתעצם הולך ישראל שעם - בעמלם ברכה ראו שהמיילדות זה עצם

, פרחים עם להם לגמול במקום לך מציע אני ולכן! יפה מתנה עבורן הייתה
 שנה מידי, ואכן".שלו ההולדת ביום שנה בכל ח"לביה הילד עם תגיע
. ומתפתח הולך" גפ"ה כיצד לצוות והראה ח"לביה הילד עם האברך נסע

 הזמנות וחילק ח"בביה הבחור הופיע, מצוה-הבר לקראת, שנה 13 כעבור
: המחלקה מראש אישי מכתב הביתה לאביו הגיע כך אחר קצר זמן...לצוות

 ריגשו שלכם הביקורים כמה עד שתדעו רצינו" שם נכתב!" טוב מזל"
 פעם ואף, גבוה סיכון בעלת בסביבה עובדים אנחנו. השנים במשך אותנו
 עוזב שהיילוד לאחר. הסתדרו דבר של בסופו הדברים אם יודעים איננו
 ".עמלנו מכל ייצא מה מועט מידע אפילו לנו אין, טיפולנו את

 
ֶרא ָבה ֶאת ַוּתֵ תֹוךְ  ַהּתֵ ַלח ַהּסּוף ּבְ ׁשְ ֶחהָ  ֲאָמָתהּ  ֶאת ַוּתִ ּקָ   כתב וברש״י ַוּתִ

 מדת פרעה בת שידעה פי על אף והנה.  הרבה אמות ידה ונשתרבבה
 בידה תשיג לא אופן ושבשום, מדתה מכפי יותר לפשטה הנמנע שמן, ידה
 ידה את משלוח נמנעה לא מקום מכל, היאור בתוך ששטה התבה את

 לבל, בא וללמדנו. והצילתו ידה נשתרבבה כי, היה דבר וסוף. להצילו
 עיני ראות לפי אם ואפילו, להצלה שזקוק מי את מלהציל האדם יתעצל
 ובל ידו יניח בל מקום מכל, להצילו הטבע בדרך בידו יעלה לא האדם
 )התורה על חיים חפץ.,(מגעת שידו מקום עד בהצלה יתעסק אלא, מנגד יעמוד

 
ה ַויֹּאֶמר י ה׳ ֶאל ֹמׁשֶ ָבִרים ִאישׁ  לֹא  ה׳ ּבִ ם ָאֹנִכי ּדְ מֹול ּגַ ם ִמּתְ ְלׁשֹםּגַ ִ  ִמׁשּ

ם ְרךָ  ֵמָאז ּגַ ּבֶ ךָ  ֶאל ּדַ י ַעְבּדֶ ה ְכַבד ּכִ  מדוע להבין ויש:  ָאֹנִכי ָלׁשֹון ּוְכַבד ּפֶ
 צחות בלשון לדבר שיוכל בכדי, מכן לאחר משה את יתברך ה׳ ריפא לא
 התשובה? כן לעשות מה׳ היפלא, ה׳ שליח שהוא מאחר, גמגום שום ללא
 בצחות מדבר והיה משה את מרפא הוא ברוך הקדוש היה שאילו היא לכך
 מעולה נואם היה שמשה שבגלל לומר למלעיזים פה פתחון בכך היה, לשון
 ממצרים ולהוציאם אחריו אותם ולסחוף העם על להשפיע הצליח לכן

 כבד שהוא כמות ע״ה רבינו משה נשאר כך משום. התורה ידו על ונתנה
 מהשכינה ורק אך היא השפעתו כי הכל ידעו למען, לשון וכבד פה

 ).הר״ן דרשות(עצמו בכוחות ולא, גרונו מתוך שמדברת
 

ָרֵאל ְבֵני ַויֵָּאְנחוּ  ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַויָָּמת ְזָעקוּ  ָהֲעֹבָדה ִמן ִיׂשְ ַעל ַויִּ ְוָעָתם ַוּתַ  ֶאל ׁשַ
 עכשיו רק מדוע – ל"זצ ין'מוולוז יצחק רבי  שאל:  ָהֲעֹבָדה ִמן יםקולָֹהאֱ 
 מה על להם היה לא המלך שמת קודם, כן לפני וכי, וזעקו נאנחו הם

 המלך עוד כל: הוא התירוץ אלא? טוב יותר היה מצבם קודם וכי? להיאנח
 תחתיו ויקום לכשימות אבל, ליהודים מתאכזר זה פרעה שרק סברו, חי

 נשתנה לא ודבר" ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַויָָּמת" והנה. המצב ישתפר, חדש מלך
ָרֵאל ְבֵני ַויֵָּאְנחוּ : "לכן, לטובה ְזָעקוּ  ָהֲעֹבָדה ִמן ִיׂשְ  תקוותם שהייתה ראו" ַויִּ
 יוכל העולם בורא ורק, שווים הפרעֹונים כל ואכן, שווא תקוות

 !...להושיעם

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                        

          

 שמות   דבס"
 411גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )כ״ג ה׳ שמואל מדרש(הזמן  ידתבכא ידהבא אין                                                               

                                ) י״ח משלי הגר״א(טלהבל יכול שמחתו ע״י, מחלה עליו ואבת אם אף, שמחהב תמיד כשאדם            

 )חזון נחום(. במה יתפארו בניו?,אם אדם יוכל להתפאר רק בתפארת אבותיו                                
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   מייל בתגובות הערות והארות 
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 בני בהם דברים שני ישנם: אומר היה ע"זי מקוצק מנדל מנחם רבי האדמו״ר

 בידי היא הפרנסה: לעשות שחייבים ממה ההיפך עושים אדם            
 יומם משקיעים אלא, לכל ומפרנס הזן הבורא על סומכים אינם והאנשים שמים
 ועבודת שמים יראת ואילו. הפרנסה בהמצאת אפיים וזיעת ומוח כוח ולילה
 מעמך שואל אלוקיך ה׳ מה ישראל ״ועתה כמ״ש אדם בבן רק תלויות הבורא

 זה בנושא דוקא והנה שמים״ מיראת חוץ שמים בידי ו״הכל ליראה״ אם כי
 ״וטהר, בינה״ בלבנו ״ותן בתפלה ומסתפק השי״ת על יהבו את האדם משליך
 .באמת״ לעבדך לבנו

 
 
 
 

 היות לומר אפשר, בזה התורה שהחמירה והטעם, מיתה חייב ששבת גוי
, הוא הדין ובעדות, הקב״ה על מעידין שישראל עדות הוא קודש ששבת    
 שהגוי במה אם כן, העדות כל נתקלקל, פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאם
 )נבחרים פתגמין( .ישראל עדות מקלקל שבת שומר

 
 
 
 

שהלך ברחובה של עיר עם בן לוייתו ושח איתו הוי במרן החפץ חיים עובדא 
אמונה. שאלו הלה דבר מה, נענה מרן החפץ חיים ואמר:  בענייני        

באמונה? הנה אנו רואים שעכשיו יום,   לשאול ולהסתפק אינני מבין מה יש
אומרת לנו "יום ולילה לא  התורה –ומי יאמר לנו שעוד מעט וירד הלילה? 

של היום, ואם   ישבותו". מציאות יום האתמול אינה מחייבת את סדרי הבריאה
המסדר  'אתמול עבר יום ובא לילה, אין הכרח שגם היום יהיה כן, אם לא דבר ד

את הימים בזה הסדר, מעביר יום ומביא לילה ד' צבקות שמו, אשר בדברו 
נעשו, אשר בדברו מעריב ערבים, בחכמה פותח שערים ובתבונה משנה   שמים

התורה ואומרת "קיץ וחורף יום ולילה לא ישבותו".    עתים. ועל זאת מעידה
מו במחשבה וכשיתהלך אדם בעול .את דברו  ונאמן עלינו מי שברא עולמו לקיים

יודע הוא שאין הוא    הרי בודאי יוקל מעליו משא החיים במידה מרובה. כי  ,זו
דרכיו, ומכין   נמצא לבדו, בודד בעולמו, אלא יש מי שמכין מצעדיו ומנהל את

צלמוות   לו כל צרכיו עתה ברגע זה ממש. וכבר אמר הכתוב: "גם כי אלך בגיא
המה ינחמוני". דוד המלך משבח לא אירא רע כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך 

ואומר כי גם בהיותו נתון במצב קשה, גם כאשר הוא הולך בגיא   ליוצרו
הרע, באשר הוא יודע שאין הוא הולך לבדו, אלא  צלמוות, אין הוא ירא מן

שצועד יד ביד עם אביו, כדוגמת   הקב"ה עמו בצרתו. הוא חש בעצמו כמי
שאינו מרגיש את עצמו   ידו, הרי בודאיהאדם ההולך ביער עבות ואביו פוסע ל

מחייבת   בודד ביער, והוא מאושר על אשר אביו משמרו. הרגשה זו כשלעצמה
אותנו לראות ולהבין אמיתות דבר ד', למצוא בתורה פתרון לכל שאלותינו 

 זצ"ל)(הרב שך .את אורח חיינו על פי כל הכתוב בספר התורה הזה  ולנהל
 
 
 

 במוצאי שבת? מלווה מלכה)רביעית( סעודה לאכול צריך איך יתכן שלא:  שאלה:

 עוד לאכול אין צריך  חשיכה לאחר עד שלישית סעודה ממשיך םא : תשובה:

 (באר היטב)במוצאי שבת (מלווה מלכה)רביעית  סעודה

 

:אומרהיהע"זימקוצקמנדלמנחם
לעשחייביםממהההיפךעושיםם

ומפרנסהזןהבוראעלסומכיםאינם

תעליהבות בתפלהומסתפקהשי
.מת״

התורהשהחמירהוהטעם, מיתה
הקעלמעידיןשישראלעדותהוא
העכלנתקלקל, פסולאוקרובהם

)נבחריםפתגמין(.ישראלעדות

שהלך ברחובה של עירהחפץ חיים 
נענה מה, דבר הלה שאלו מונה.

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

 
יל ֵעָצה ִהְפִליא יָּה ִהְגּדִ  לנו סיפר: א"שליט זילברשטיין י"הגר שח: ּתוּׁשִ

, ז״ל סויד ציון ר׳ אודות מופלא מעשה כהנא יצחק רבי הרה״ג          
 בישוב הוקם ובזכותו, יהודה לאור הסמוך פנקס׳ ׳רמת בישוב שהתגורר

 התשובה ממלכת כל ובעצם, רבים תורה שיעורי ונוסדו, מפואר כנסת בית
 לפעול שהחל, ציון ר׳ של מפעילותו כתוצאה באה, כיום יהודה אור של

, ציון ר׳.שממה כמדבר־ עדיין היה כולו כשהאיזור התורה למען ולהפעיל
, שבירכו, זצ׳׳ל" איש חזון"ה מרן אצל להיות זכה עוד, כהנא הרב מספר
 את שאיפיינו הדוגמאות אחת.התורה לימוד למען ולעשות לעסוק ועודדו
 השיעורים אחד של ללומדיו התה חלוקת היא, הזה היהודי של דמותו

 עובר.יהודה אור בעיר רבות שנים מזה המתקיימים המרכזיים התורניים
 ומבקש, תה כוסות עשרות ועליו גדול מגש עם, הלומדים בין ציון ר׳ היה

 דברי את ולשמוע להמשיך כוח להם שיהיה כדי, להנאה שיגמאו מהלומדים
 במשך, ביומו יום מדי, באמונה, זו מלאכתו עשה התה מחלק.השיעור מגיד
 לא ומעולם, התה כוסות בענין ללומדים היתה גדולה תמיהה. רבות שנים
 והמשקה, מלאות היו לא הכוסות. סויד ציון ר׳ את כך על לשאול העזו

 רקלהסתפק נאלץ, מאוד צמא שחיה מי גם, חציין עד רק הגיע המהביל
, קמצן יהודי הוא התה שמחלק שחשבו הלומדים בין היו, כוס בחצי־

 להיפטר יכול לא אבל, התה חלוקת בעצם האנשים עם חסד עושה שאמנם
 בתכונות כך בשל שהגדירוהו אף והיו. אותו האופפת הקמצנות מתכונת

, ־מה זמן לפני פגשתי. רב כבוד לו הוסיף לא הדבר, כך או כך.יותר רעות
 אוזניי שאעשה ביקש והוא, ציון ר׳ של בנו את, לספר כהנא הרב ממשיך

 שאבי לפני קצרה תקופה.אביו על שיספר הסיפור את ואשמע, כאפרכסת
 התה את לחלק והחלטתי, לשיעור הגיע לא שהוא פעם אירע, נפטר

 אותן הנחתי, תומן עד הכוסות את כבר מילאתי שהפעם כמובן. במקומו
 הגיע זה ברגע ובדיוק.ללומדים ולחלקן לצאת כבר והתכוננתי, המגש על

 אל ניגש הוא. רצון אי־שביעות מביעות ופניו, בכוסות מביט ציון ר׳. אבא
, אני גם.התה את לחלק מתחיל אז ורק, חציה את כוס מכל שופך, המגש
, שלימה כוס ולא, כוס חצי־ רק מחלק אבא מדוע מזמן תמהתי, הבן מספר
 כשהכוסות, הפעם אבל.כך על אותו שאלתי ולא, הבלגתי כולם כמו אבל
, ־משמעי חד בעקרון שמדובר ראיתי, שפכן והוא, מלאות כבר היו

 של תשובתו הוא ולמה מה על, אבא את ולתמיד אחת לשאול והחלטתי
, יהודי כל של וחשיבותו ערכו על מאלף פרק ללמדנו צריכה, לבנו ציון ר׳

 את מכיר בודאי אתה: לבנו ציון ר׳ אמר וכך.פשוט כאיש שמראהו למרות
; השיעור של הקבועים ממשתתפיו שניים של בשמם ונקב, וההוא ההוא

 שני של שידיהם כיון:ואמר הצדיק האב המשיך, בחיוב הבן ומשהשיב
 הרי, מליאה תה כוס ללומדים אגיש שאם ידעתי, רועדות הללו היהודים
, הידיים על להם יישפך החם התה...בבעיה יהיו הם, לידיהם הכוס כשתגיע
 רב בזיון להם ויהיה, בגדיהם על גם להישפך עלול הוא; לכוויות ויגרום
 לכולםואחלק, אנכי אתבייש, יתביישו שהם שבמקום אפוא החלטתי.מכך
, היום נס עימי עשה והקב״ה. הבזיון את מהם אמנע ובכך, חצאי־כוסות רק

 כוסות עם הלומדים אל מלצאת ממך למנוע והצלחתי, בזמן שהגעתי
 )נפשי ברכי(מלאות

 

אמיתות דבר ד', למצוא בתורה ן
ו על פי כל הכתוב בספר התורה הז

מלוורביעית(סעודהלאכולצריך שלא
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

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

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 6500-המודפס ב

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

 אפשר גם בחד פעמי, לחודש
           0504120812 

 גליון
303 

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

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 ?מה עושים! אבא   קודש לשבת סיפור
 

 
 !לוי קובי 'ר לך שלום

 אך,מבחייהם יותר במותם גדולים צדיקים כי ל"חז לימדונו
 יותר.כולנו בקרב וביסוס שביתה קנתה לא זו תחושה כי דומה
 ,חכם התלמיד ,הצדיק של אמותיו 'לד להיכנס ונעים נח

 עוד להוסיף ,לתשובות להתכונן ,השאלות את להכין ,להתרגש
 זה .הספיקות כהתרת שמחה אין כי ,ושמח זקוף לצאת ,קושיה
 ,הצדיק של ציונו את לפקוד מאשר יותר ונעים נח כמובן

 .כך נוהגים טובים שרבים למרות ,לישועה ולצפות נר להדליק
 צדיק היה הוא .שנים כחמש לפני נפטר ,השלום עליו אבי

 הרביץ הוא נולדתי בה בעיר .המילה מובן במלוא חכם ותלמיד
 עשרות במשך שיעורים והגיד כנסיות בתי פקד ,לעדרים תורה
 מעולם ,קולו הרים לא מעולם .לב כובשי וקסם חן לו היה ,שנים
 מאות .מעלי לא'ד אינשי בו כשעלבו גם ,הקפיד ולא כעס לא

 אותו ואהבו לקחו משומעי היו הולדתו בעיר אלפים ואולי
   .ממש נפש אהבת
 ובהסתפקות בצניעות ,בנות ושש בנים ארבעה אותנו גידל הוא

 אמונה רוויי משפטים הרף ללא שגורים לשונו כשעל ,במועט
 לא ,עין-להעלים ,לוותר" .בסיסי מוסר המון עם ,שמים ויראת

 לתת ,אדם לכל שלום להקדים ,חינם אהבת לאהוב ,להקפיד
 .אותנו מרדים היה כאלו במילים ,"הפנים על חיוך עם צדקה
 היה אותם ,השבת שולחן על צדיקים סיפורי על לדבר שלא
 .מתרונן ולב בורקות עיניים עם ,שיח בנועם מספר

 פוסק ,שלנו הדרך מורה אבל ,קדושות בישיבות גדלנו כולנו ,כן
 הנעימה שאישיותו ,אבא היה ההשקפות ומעצב ההלכות
 .השם ואהבת חמימות ,ביטחון בנו השרתה
 שבת בליל התיבה על עומד בעודו 65 בן בהיותו ,במפתיע

 והבהילו החייאה בו ביצע הרפואי הצוות .התמוטט הוא ,קודש
   .מיון לחדר
 פרצה שהמחלה בישרו הרופאים מדוקדקות בדיקות לאחר
 .איומים וייסורים קשים טיפולים של שנתיים עליו עברו .גבולות

 מסר כוחותיו ובשארית ,ת"להשי מודה ,באהבה זאת קיבל הוא
 בדרכו אותו ליוו רבות מאות .הכוללים באחד מוסר שיעורי

 כי ?מדוע ,ורצוצים שבורים היינו ובנותיו בניו ואנחנו ,האחרונה
 ההשקפה מעצב ,לחיים המדריך ,שלנו הרב גם היה אבא

   .החיים ספינת ומנווט
מעשיועלמרגשיםסיפוריםמאותשמענוהשבעהבמהלך
 .התורנית גדלותו על כמו ,הנסתרים וחסדיו
 .בקרבי שנפער ענק חלל עם ,השבעה אחרי מגורי לעיר חזרתי

 מלאכת תורה בתלמוד כמלמד ?הדרך יורה מי ?אשאל מי את
 המוסר רעיונות את תום עד ניצלתי – עלי אהובה שכה קודש

 כיתה תלמידי ,לחניכי כך על וסיפרתי ,אבא של הטובים ומעשיו
 לו ועושה נשמתו לעילוי תורם שזה לי ברור היה .היקרים 'ה

  חוכמתו על בהתרפקות נחמה מצאתי גם כך .רוח נחת
  .עילפון עד רע חשתי ,באב תשעה בליל ,כך אחר שנה .וחסדיו
 את תקף כי ואחיי אשתי התבשרו ושם החולים לבית הובלתי

  הגוף ומערכות ,יום רדף יום .קטלני טורף חיידק של סוג גופי
  המשפחה ובני ילדי את הכינו והרופאים ,זו אחר זו קרסו שלי

  י"ע מוזן ,מונשם ,החייאה למכשירי מחובר הוא" .מכל לנורא
  אחד רק אבל ,חייו את להאריך הכל נעשה ,מיוחדת צנרת

  ."...לחיים חוזר למיליון
  חסדי על נשען הכרה חסר הייתי ימים מחודש למעלה במשך
  ואחי הקטנים בני תפילות .הרפואי המיכשור בעזרת ת"השי

  ופחדה לחלוטין שבורה היתה אשתי .שחקים קרעו - ואחיות
 .ל"רח ויתמות אלמנות על לחשוב

 – התרופות ,להכרה אט אט חזרתי .משמים בסולם ירד הנס
 לא ,ניטרף הטורף החיידק ,פעולתן פעלו – המרובים ברחמיו
.שיקום תהליך החל ואילך מכאן אך ,אומנם לחלוטין
  בזו יותר או פחות ,משמחת הודעה לי הודיעה הביטוח חברת
  בשנת אותך מזכה המדוברת המחלה ,מכובדנו" :הלשון
 .הממוצע לשכרך 50% של תוספת שתכלול ,מלאה שיקום
  לשנת זכאיהנך אם המומחים הרופאים יחליטו השנה בתום
 ."ל"הנ בתנאים נוספת שיקום

  8.000 על שעמדה הממוצעת משכורתי .יסופר כי יאומן לא
  למינכבדה תוספת ,ח"ש 12,000-ל קפצה ,בחודש ח"ש

  .למדי כבדהמשכנתא צווארו ועל ילדים בשבעה שמטופל
  להיפרד לי כאב ומאידך ,השכר תוספת על שמחתי ,מחד

  .ממושך כה לזמן מתלמידי
  והוסיף החלמה איחולי איחל בחום חיבקני ת"הת מנהל

 ."לכולנו חסר אתה .לך ממתין אני הבאה בשנה"
  עשיתי ,נחתי הזמן מרבית .ביעף להם התגלגלו השנה חודשי
  מערכות את לחסן כדי מתאימות בתרופות וטופלתי ,ספורט
  מתאימות בדיקות בי בוצעו השנה תום לקראת .הגוף

  זכאי הינך ,מכובדנו" :הביטוח מחברת מכתב הגיע שלאחריהן
  שהנך תחליט אם אך .תנאים באותם נוספת שיקום לשנת
   ."זכאותך את תאבד ,לעבודתך לחזור רוצה

  4000 ואאבד ,והמוכר הידוע לשכרי אחזור ,פשוטות במילים
  ,לעבודה לשוב רציתי מאד ?עושים מה .נצרכים כה ח"ש

  ,הצוות לישיבות ,הלמדנית לאווירה ,לתלמידי התגעגעתי
  ואקום הרגשתי .ההורים עם לקשר ,החינוכיות לשיחות
   .בנשמה
  בעוד ,לאישורך ממתין אני דוד" :הקו על היה ת"הת מנהל
  נפתחת הלימודים שנת ,הסגל הרכב את לסגור עלי יומיים
  חוזר אתה אז .'ה כיתה עם כרגיל ממשיך אתה ,טובה בשעה
 ."?יקירי

   ."?בסדר .מחרתיים סופית תשובה לך אתן" .שתקתי .היססתי
  לך זקוקים אנחנו תשכח אל ,דוד תזדרז" .הסכים המנהל
 ."מאד

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



 המשך סיפור לשבת קודש

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

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

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

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

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

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

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין וכוכבה  : שנה

מנשה בן טובה , בת שרה
 כתוןהרצל בן , ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו , ורעייתו

ודליה   כמסנהדוד בן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 

 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

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

0775446726 
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

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

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

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

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

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

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

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

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

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

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

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

  חשוב השיקום מחד ?לעשות נכון מה ?אשאל מי את ?לפנות לאן
 ,ר"תשב לחנך לחזור עז רצון בי בער מאידך ,בצידו הנאות ושכרו
  אחרי .כך אחר יומיים ?חבל לא ?בחודש ח"ש 4000 לאבד אבל

  .הולדתי עיר לכיוון צפונה ונסעתי מכוניתי על עליתי התפילה
  ונעתי ,העלמין בית בשער כשנכנסתי בבוקר 11.00 היתה השעה
   .אבא של קברו לכיוון

  משניות ללמוד והתחלתי נשמה נר הדלקתי ,הציון מול ניצבתי
  דומעות עיניים עם שעה חצי אחרי .תהילים קראתי כך ואחר

 של במערבולת אני וכרגע ,לי חסר מאד אתה ,אבא" ביקשתי
  אנא .הדרך את לי סימנת תמיד ,עיני את הארת תמיד ,בלבול
  ,הדילמה את לי שיפתור במרומים היושב מן ובקשעלי התפלל
 להצטמצם אולי או ,השמנה המשכורת עם בשיקום להישאר האם
 ."?עושים מה !אבא .ישראל ילדי את לחנך ולחזור בשכר
  ובשלהבתו הנשמה בנר מביט בעודי ,מכוניתי לכיוון פניתי

 ?ליה אהני מה בטיהרא שרגא .החמה בבוהק הנבלעת
  מזוקן יהודי עיני לנגד והנה ,באיטיות נעה והמכונית התנעתי
  לי מסמן והוא ,לאיטו צועד משהו כפוף ,מבוגר ,קסקט חבוש

  ."עצור"
 ."?יוחננוב הרב של קברו היכן יודע אתה אולי אדוני לי תסלח"
 ."...שלי אבא הוא הרב" .המכונית מן וירדתי השבתי ,"כן"
 .תמהות עיניים שתי האישפער "?שלך אבא"

 על מצחו הניח המבוגר האיש .הקבר לעבר באיטיות צעדנו
  כבוד תודה" אמר לפעם ומפעם תהלים פסוקי לחש ,הצונן השיש
 ."תודה ,תודה ,תודה ,הרב

 .שיסיים והמתנתי אותי לבלוע איימה הסקרנות
 .שאלתי "?אבא את מכיר כבודו מאין"

  בני ,בן לי היה שנים 23 לפני" ואמר בחום ידי את לחץ האיש
 לא ,ממושמע לא .תקנה ללא שובב ילד .עשר אז היה גילו .יחידי
  איים ת"הת ומנהל ,ממנו שבור ,מיואש הייתי .רסן חסר ,לומד
 פנה הוא ,אחרת בכיתה שלימד שלך אבא ,יוחננוב הרב .לזרקו
  בני .ועשה אמר .'בו אטפל אני ,סיכוי עוד לילד תן' וביקש למנהל
 ,והילד .וחברו ,למורו הפך אביך ואילך ומכאן ,הרב לכיתת הוקפץ
  אבא חשוב אברך הוא כיום .צופים לנופת הפך שנתיים אחרי

 עם קמתי בבוקר היום .ממנו נחת הרבה לי יש ...ילדים לארבעה
 את שהציל על יוחננוב לרב תודה ולהכיר להודות פנימי דחף
 אבל .הדרך לי לקחה אוטובוסים ושלושה נסיעה שעתיים ...בני
  דור לי יש ובזכותו ,מאושר שעשני לאביך להודות כדי שווה הכל

 ."?חביבי מבין אתה ,ישרים
 .המנהל .הצג על הבטתי,צלצל שלי הפלאפון

 ."?המנהל כבוד כן"
 ."?חוזר אתה ,דוד החלטת מה"
 ."חוזר אני באושר ...חוזר אני איך ועוד ,חוזר שאני בוודאי"

  הייתי" לי שאמר לפני לא ,לעירו היקר היהודי את החזרתי
  ...כאן שאני השניה הפעם וזו ,שנים חמש לפני הרב של בהלוויה

,"אותינשאלבי,לכאןאותונשאורגלי
  הרבה הרבה ,במותם גדולים שצדיקים לו הזכרתי ואני ....

 .מבחייהם יותר
 )8העיתונאי חלק (

 פעם עוד אובמה עם
  ראינו לא אבל רב זמן אצלנו שמור היה הזה הסיפור

  מראה שאובמה עכשיו אבל ,לספרו מתאימה הזדמנות
  את לספר צורך ראינו במרכאות העולם את מנהיג שהוא

 .הסיפור
  אדם ,משפחתי מקרובי מאחד שמעתי הזה הסיפור את
  הוא .בדבריו בכלל לפקפק שאין ,בתכלית שמיים ירא

  מספר לפני ל"זצוק סאלי הבבא של לציון שנסע מספר
  פגש הוא .שלו הראשונה בקדנציה אובמה היה שאז שנים
  בפרסית שוחחו הם .לס'אנג מלוס פרסים משפחה בציון
  לפתע ,ישראל בארץ לגור לעלות לשכנעם ניסה והוא

  לנשיאות יבחר שוב אובמה אם" :המשפחה אם אמרה
 שאל משפחתי קרוב ."ישראל לארץ נעלה אנו ב"ארה
  לנשיא י"לא עלייתכםקשורה מה" :בהתפעלות אותה
 "?נוספת פעם יבחר אם ב"ארה
  מהפכה הייתה שנה 30 לפני – ענתה המשפחה אם

  או י"לא עלו פרס יהודי של הגדול חלקם ,בפרס איסלמית
  החלטתי את ששמעה הקרובה חברתי .ב"לארה הגרו

  שיברך הצדיקים לאחד אותך אקח אני בואי ,לי אמרה
  שהצדיק אחרי .לצדיק שתינו הלכנו .נסיעתך לפני אותך
 של עתידה יהיה מה לך ואספר בואי לי אמר הוא אותי ברך
  אמר דבריו ובתוך דברים מיני כל לי הסביר הרב .ב"ארה

  שיבוא והוסיף ב"בארה גבוהים בניינים 2 ויפלו יום שיבוא
  קדנציה יבחר הוא ,אחד כושי ב"ארה לנשיאות ויבחר יום

 .נוספת קדנציה יבחר כ"ואח אחת
  כלכלית תתמוטט ב"ארה שנייה קדנציה סוף לקראת
  .כלום שווה יהיה לא והדולר לאכול מה יהיה לא ולאנשים
  שיהיה כדי ובתים חנויות יפרצו ורעב עוני מתוך האנשים

 .לאכול מה להם
 .י"בא לגור נעלה אנחנו בשנית יבחר הוא אם לכן אז
 .לתומה סיפרה שהיא הסיפור כאן עד

  משיח מסימני שאחד ל"חז לדברי מתנגד לא שלה הסיפור
 ."מהכיס פרוטה יכלה"

  תיפול ב"שארה אומרים אוטיסטים שגם בעלון ראיתי פעם
  כשמתעסקים משיח פני לקבל אפשר-שאי בגלל כלכלית

 .בגשמיות רק
  וערך יום שיבוא נסתרים צדיקים בשם שמעתי בנוסף
 ..טישו חתיכת כמו ויהיה ירד הדולר

  יתקיים אם יחליט עולם בורא אבל ששמענו סיפור זה*
 ):לא או סופית

 !הקדוש הציבור לידיעת
  ח"לגמ ',כולל'ל קודש כספו "חזקיה אור"ל התורם כל

  להוצאות אפילו בו משתמשים ואין מאחר ,ולעלון
 !למצוות תזכו .'וכדו נקיון וצרכי מזכירות
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

שמות

בס"ד

363 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:26, ת"א 17:28גלי

”ותמלא הארץ אותם“ 
גדולתו של עם ישראל טמונה בייחודיות שיש לו.

הלך  ניקולאי  הצאר  זאת:  הממחיש  נפלא  סיפור 
בלבוש  ופאות  זקן  עם  יהודי  וראה  ברוסיה  ברחוב 
מסורתי. שאל לפמלייתו מי זה? אמרו לו זה יהודי! 
לראות  רוצה  אני  לארמון,  אלי  שיגיע   - להם  אמר 
אותו מקרוב... מיד נתנו לו כרטיס להיכנס בארמונו 
הגויים  למכריו  וסיפר  לביתו  כשהגיע  הצאר.  של 
על רצונו של הצאר לראותו, מיד החלו להסביר לו 
וקנה  לך  כזה...  בלבוש  לצאר  להגיע  יאה  זה  שאין 
הזקן  את  גלח  זוהרת...  וחולצה  חדש  מכנס  לך 
והפאות ותָרֶאה טוב, שהרי פגישה עם הצאר זוהי 
פגישה חשובה... עשה כדבריהם ולאחר כמה ימים 
נכנס לצאר. ראה אותו הצאר ושאל אותו- סליחה? 

מי אתה?! 
ברחוב  שראית  אחד  אותו  אני   – היהודי  לו  אמר 
וביקשת שאבוא אליך... אמר לו הצאר: כמוך יש לי 
כאן הרבה, רציתי לראות את האדם ההוא שראיתי 
עם זקן ופאות ולבוש מיוחד, זה סיקרן אותי... לך 

מכאן!
שהם  בזה  הוא  ישראל  עם  של  ייחודיותו  כל 
הצרות  וכל  הגויים,  מן  ומופרשים  מובדלים 
לגויים  הקירבה  של  בעטייה  הם  אותנו  שפוגשות 

והתחקות אחר מעשיהם.
את  לא היה נותן  העץ  לה הדבר דומה: אילו  משל 
שלא  הרי  לגרזן),  כת  עושים  (ממנו  לברזל  עצמו 
ברגע  הנמשל:  הוא  כן  אותו...  לכרות  יכולים  היו 
שעם ישראל מתקרבים לגויים, נותנים את ’עצמם‘ 
לגוי בשמם, לבושם ולשונם, הרי שהגויים יכולים 

לבוא ולכלות בנו... כך זה בכל הדורות: 
מלך  ויקם  מיד  אותם“  הארץ  ”ותמלא   – במצרים 

חדש על מצרים. 
בימי אחשוורוש - אכלו מסעודתו של אותו רשע, 
מיד ניסו לחסל אותם... וגם בימינו אנו - ככל שאנו 
ושכנינו  מאיראן  האיום  לגויים  להתרפס  מנסים 

מסביב הופך למוחשי יותר ויותר.
אם נעשה הבדלה הקב“ה יקדש אותנו, אך אם לא 
יבדילו  שהם  ידאג  הקב“ה  לעצמנו,  קידוש  נעשה 

אותנו מהם...

נלמד מהפרשהנושא בעול עם חבירו

”ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם“ 
לא  רבינו  משה  כן  כי  הנה  עליהם.  מיצר  להיות  וליבו  עיניו  נתן  ופרש“י 
הסתפק בעצם הידיעה על סבלותם של בני ישראל  וההשתתפות מרחוק 
והשליו  המפואר  מארמונו  יצא  כלומר:  וליבו“,  עיניו  ”נתן  אלא  בצערם, 
המעונים  אחיו  סבלות  את  בגופו  ולחוש  בעיניו  לראות  כדי  פרעה,  של 
שאי  המוסר  בעלי  ומבארים  מהם.  אחד  היה  כאילו  בפועל  להם  ולסייע 
ציורים  ידי  על  רק  זולתו  עם  בעול  ולישא  זולתו  בצער  להרגיש  אפשר 
והמכאובים  הייסוריים  או  הצער  ממיני  לזולתו  שקרה  מה  שכל  רבים, 
כאילו קרה לו ח“ו , ומה שהיה דורש מזולתו שיעשה לו, כך ידרוש מעצמו 
את  בעצמו  שהרגיש  רבינו  משה  של  דרכו  היתה  וזו  זולתו,  עם  לעשות 
שלא  אדם  ומאידך  במצרים.  נשתעבדו  ישראל  שבני  והשיעבוד  הצער 
ליתן  עלול  חברו  של  בצערו  שותף  חש  ולא  חברו  של  כאבו  את  מרגיש 
לפרעה  לו  היו  יועצין  שלשה  בתלמוד,  שמבואר  וכפי  כך,  על  הדין  את 
כשגזר ”כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו...“ יתרו - שברח – זכה לגדולה, 
לקה   - ששתק   – איוב  ואילו  בחרב,  נדקר   - לגזרותיו  שהסכים    - בלעם 
ביסורין. ואילו היה איוב כואב את כאבם של התינוקות שרצחום על לא 
אולם  יסורין,  מקבל  היה  לא  אז  כוחו  בכל  מרה  צועק  והיה  בכפם  עוול 
והתפתל  צעק  ואז  יסורין,  עליו  באו  אזי  לליבו,  נגעו  לא  שהדברים  כיון 
בצרתם  עימם  יחד  והשתתף  שידע  רבינו  משה  כן  לא  וכאביו.  מיסוריו 
הרגיש את העול וחש את הסבל,  על כן ראוי היה לגדולה ולהיות מושיען 
המופלאה  הנהגתם  על  ישראל  גדולי  אצל  מצינו  כן  וכמו  ישראל.  של 
לבעלי  בישיבה  הבא.  המעשה  שיוכיח  וכפי  הזולת,  עם  בעול  בנשיאה 
תשובה היו בחור ובחורה שעמדו להינשא וכבר שלחו הזמנות לחתונה, 
והנה מספר ימים לפני החתונה סיפרה הכלה כבדרך אגב שבעבר היתה 
משום  החתן  ראש  על  בהיר  ביום  כרעם  נפלה  הידיעה  לגוי“  ”נשואה 
שהיה כהן וכידוע אשה שחיתה עם פסול חיתון אסורה לכהן, מה עשית 
שאל הבחור את כלתו הרי ההזמנות נשלחו וההורים הגיעו מחו“ל, אמר 
רבו של הבחור בואו נלך לרב אויערבך זצ“ל אולי ימצא פתרון. כשהגיעו 
העזו  הענין  דחיפות  משום  אבל  הלילה  חצות  אחר  השעה  היתה  לביתו 
מחדרו  יצא  הרב  להם  ופתחו  דלק  עדיין  האור  למזלם  לביתו,  לעלות 
לא  הזוג  ברורה  היתה  הכואבת  שהתשובה  מובן  המעשה  כל  את  ושמע 
יכול להתחתן ע“פ ההלכה אבל באותו רגע פרץ הרב אויערבך בבכי קורע 
לב שפשוט א“א היה לעמוד מול הרב הוא המשיך ובכה ללא הרף ואם 
את  הביא  הרחום  בלבו  הרי  פתרון  הרב  מצא  לא  ההלכתי  ההגיון  עפ“י 
הפתרון, הדמעות של הרב קרעו שערי שמים ובאה הישועה לאותו הזוג. 
למחרת הגיע יהודי מארגנטינה וכששמע על הבעיה סיפר שהוא מכיר 
יהודי  אלא  גוי  שאינו  בחו“ל  הבחורה  עם  בקשר  שהיה  את ”הגוי“  היטב 
המעלים יהדותו כך  עפ“י תורת החסד הייחודית שלו, ”התיר“ הרב את 

נישואי הזוג.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

עיר  באותה  רוסיה.  של  המחוז  מערי  באחת  מתרחש  המעשה 
בימים  שרף.  יין  ליצור  חרושת  בית  שמואל  ר‘  היהודי  לו  הקים 
החרושת  בתי  בעלי  את  שחייב  חוק,  ברוסיה  קיים  היה  ההם 
למשקאות חריפים לשלם מס לממשלה על פי כמות המשקאות 
שדרכו  המרכזי,  לברז  הצמידו  כך,  על  לפקח  כדי  ומכרו.  שיצרו 
זרם היי“ש, מין מונה, והוא הורה את גובה המס שחייב בעל בית 
ישר, הקפיד  אדם  שהיה  שמואל  ר‘  לשלם לשלטונות.  החרושת 
למלא את מצותם של השלטונות. ואולם בין פועלי בית החרושת 
שלו היה גוי אחד, שמצא דרך לנקב נקב קטן בדוד שבתוכו מיוצר 
היי“ש ולגנוב מן המשקה בלי שבעל בית החרושת או השלטונות 

יחושו בכך.
הבחין  אלמלא  רבות,  שנים  זה  במעשהו  להמשיך  האיש  יכול 
הענין  את  לגלות  איים  הלה  החרושת.  בית  של  אחר  עובד  בכך 
לר‘ שמואל, בעל בית החרושת, ורק לאחר שהובטחה לו מחצית 
השנים  המשיכו  כך  לשתוק.  הסכים  הנקב,  דרך  הניגר  מהשלל 
לגנוב ממעבידם בלי שהדבר יתגלה. לימים פרצה ביניהם מריבה. 
האחד חשד בחברו, שהוא מרמה אותו ופנה להלשין במשטרה. 
האיש  את  אסרו  הללו  המשטרה.  אנשי  למקום  הגיעו  חיש 
עלינו  ציוה  החרושת  בית  ”מנהל  טען  הלה  אך  בגנבה,  שנאשם 
מתשלום  ולהתחמק  השלטונות  את  להונות  רצה  הוא  לגנוב. 
מסילות  מצאו  האיש  של  דבריו  לכיסו!“  זרם  הרווח  כל  המס. 
לליבם של השוטרים. הם שחררו אותו, ובמקומו אסרו את מנהל 
הונאת  היתה  שהאשימוהו  והאשמה  שמואל,  ר‘  החרושת,  בית 
עונש  שמואל  לר‘  היה  צפוי  שכזה  חמור  מעשה  על  השלטונות. 
בנוסף  זאת  פרך.  עבודת  עם  סיביר  לערבות  גלות  ביותר  חמור 
לשלטונות.  לשלם  שיאלץ  גדול,  כספי  וקנס  רכושו  החרמת  על 
לא יפלא אפוא, שמשפחתו של ר‘ שמואל, ניסתה לשחרר אותו 
ואכן,  להתקיים.  משפטו  עתיד  שבה  לעת  עד  לפחות  הכלא  מן 
עד  ממעצרו  שמואל  ר‘  שוחרר  ענקית  כספית  ערבות  תמורת 

ליום המשפט.
רבי  האדמו“ר  אל  ללובביץ,  שמואל  ר‘  נסע  מהכלא  בצאתו  מיד 

שמואל המהר“ש, לבקש ממנו עצה ותושיה.
שבור  האיש  היה  הרבי,  של  חדרו  אל  להיכנס  העת  כשהגיעה 
ורצוץ לחלוטין. בקושי רב הצליח לפלוט מפיו את סיפור העלילה 
רע  להיות  עלול  שסופו  משפט,  לי  צפוי  ”ועתה  עליו.  שהעלילו 
עלי  שמעלילים  שקר,  בעדויות  להלחם  ”עלי  האיש,  בכה  ומר“, 
שונאי ישראל, המתנכלים לנפשי. אוי! נאנח מעומק ליבו, מאין 

יבוא עזרי?!“
כל אותה עת ישב הרבי והקשיב לדברי היהודי האומלל, וכשסיים 
את דבריו, אמר לו האדמו“ר ”כאשר יבוא לפניך יהודי ויאמר מאין 
יבוא עזרי? עזור לו למלא את מבוקשו, וכאשר תמלא אתה את 

ה“אין“ של הזולת, ימלא ה‘ את ה“אין“ שלך!“.
בטוח  לביתו  שב  הוא  שמואל.  בר‘  רב  עידוד  נסכו  הרבי  דברי 
ומאמין בתשועה שישלח לו ה‘ יתברך. והנה בהגיעו לעירו, לאחר 
פנו  במשפט,  הצלחה  לו  ואחלו  בשמחה  פניו  את  קידמו  שכולם 

אליו בשאלה ”שמעת מה ארע לר‘ חיים?“
ר‘ חיים היה אחד מידידיו של ר‘ שמואל. איש ישר דרך, המטופל 
במשפחה גדולה ומסועפת. את פרנסתו מצא ר‘ חיים ממסעדה, 
שהיתה לו בסמוך לנהר שבקצה העיר. ”מה קרה לר‘ חיים?“ נבהל 
ר‘ שמואל, האסיר המשוחרר. ”מטה לחמו נשבר“, נאנחו האנשים, 
”ביתו והמסעדה שלו עלו באש, ועתה נותרו הוא ומשפחתו ללא 
פרנסה ואפילו ללא קורת גג. מסכנים שכאלה!“ נכמרו רחמיו של 
ר‘ שמואל על ידידו הטוב. הוא קם ופנה לעבר הנהר, כבר מרחוק 
הדלקה.  אחריה  שהותירה  החרוך  הריח  את  שמואל  ר‘  הריח 
היה  ראשו  החרוכות,  החרבות  בין  חיים  ר‘  את  ראה  משהתקרב, 
ר‘  כשהבחין  העצובה.  פניו  בהבעת  להבחין  היה  וניתן  מורכן 
ממנו  נשכחו  לרגע  עיניו.  אורו  ממאסרו,  ששוחרר  בידידו,  חיים 
לזמן  גם  ולו  שזכה  ידידו,  בשמחת  שמח  והוא  שלו,  מצוקותיו 
ברוך  לראותך!  אני  שמח  כמה  שמואל,  ר‘  מוגבל – בחופש. ”הוי, 

מתיר אסורים!“.
אך דוקא פניו של ר‘ שמואל היו קודרות עתה. ליבו היה מצר על 

משפט צדק
למצוא  וניסה  סביבותיו  על  הביט  הוא  ידידו.  את  שפקד  החורבן 
לבסוף  ופרנסתו.  רכושו  אבדן  על  האיש  את  לנחם  מילים  כמה 
שאל ”אמור לי, ר‘ חיים, איזה סכום דרוש לבנות מחדש את ביתך 
ולשקם את פרנסתך?“ ר‘ חיים הביט בו בעינים קמות. למה כונתו 

של ר‘ שמואל??
לבסוף נקב בסכום הדרוש. ”מוכן אני להלוות לך את הסכום הזה“, 
”כיצד  ביותר.  גדול  סכום  זה  היה  להסס.  בלי  שמואל  ר‘  לו  אמר 
אעז ליטול ממך סכום כה גדול?“ קרא ר‘ חיים. ”ראשית, כלל איני 
יודע מתי אוכל לפרוע חוב עצום שכזה. ונוסף לכך, הן אתה עצמך 
שמואל  ר‘  לא,  קשה.  משפט  בפני  ועומד  במצוקה,  כעת  שרוי 
ידידי, לא אוכל לקבל את הצעתך הנדיבה. היושב בשמים בודאי 
יעזור לי! כיצד אנו אומרים בתהילים מאין יבוא עזרי? עזרי מעם 
יכול,  כל  הנו  הארץ  ויוסד  השמים  בורא  וארץ!  שמים  עושה  ה‘, 

והוא בודאי יעזרני!“
לפתע  צלצלו  חיים,  ר‘  מפי  שיצאו  עזרי“,  יבוא  ”מאין  המילים 
האדמו“ר  של  בדבריו  נזכר  הוא  ערבה.  כמנגינה  שמואל  ר‘  באזני 
”כאשר יבוא לפניך יהודי ויאמר ”מאין יבוא עזרי?“ עזור לו למלא 

את מבוקשו“...
”ר‘ חיים, אני מפציר בך, אנא! קח את הכסף!“ התחנן ר‘ שמואל 
נתקפחה,  ופרנסתו  נשרף  שביתו  האיש  חיים,  ר‘  אך  ידידו.  בפניו 
עמד על שלו אין הוא רוצה לקבל כסף מר‘ שמואל הנתון בצרה! 
”קח את ההלואה!“ לא חדל ר‘ שמואל להתחנן, ”כי בנפשי הדבר! 

אסור לך להשיב את פני ריקם!“
את  לקבל  חיים  ר‘  נאות  מרובים  ותחנונים  הפצרות  לאחר  רק 
את  לידיו  שקיבל  בעת  חיים  ר‘  היה  דמעות  עד  נרגש  הסכום. 
לב  ”מקרב  שפתיו,  רחשו  שמואל“,  ”ר‘  חייו.  את  ישקם  בו  הכסף 
אני מאחל לך, כי בעזרת ה‘ תוושע גם אתה ותצא זכאי מעלילת 

הוא שחרשו נגדך!“
טחנות הצדק טוחנות לאט והן לא שינו ממנהגן גם במשפטו של 

ר‘ שמואל, חלף זמן רב, אך לבסוף הגיע יום המשפט.
הנאשמים.  ספסל  על  והושב  המשפט  בית  אל  הובא  שמואל   ר‘ 
קרוביו  ישבו  המושבעים,  וחבר  השופטים  מול  אל  יושב  בעודו 
ומכריו בבית המדרש, שפכו דמעות וקראו פרקי תהילים בבקשם 

רחמים מלפני ה‘, שיוציא את הצדק לאור.
את  והשמיעו  לדוכן  העדים  עלו  זה  אחר  בזה  החל.  המשפט 
גנבים,  פועלים  שני  אותם  כמובן,  בלטו,  העדים  בין  דבריהם. 
על  ידענו  ”מזמן  השוא.  עלילת  את  שמואל  ר‘  על  העלילו  אשר 
מנהל  כי  הדבר,  את  גילינו  לא  אך  הדוד,  בתחתית  הנקב  אודות 
אותנו  שיפטר  איים  לאו  ואם  לשתוק,  עלינו  ציוה  החרושת  בית 
מהעבודה!“ לאחר דברי העדים בא תורו של הקטגור, נאום מלא 
את  סיכם  פלילי“,  פושע  יושב  ”לפנינו  מפיו.  פעפע  ושטנה  ארס 
את  להונות  במטרה  המסכנים,  פועליו  את  ניצל  ”אשר  דבריו, 
אני  תובע  לכך,  ”אי  בגרונו,  כחכח  הקטגור  לכך  אי  הממשלה. 

להענישו בכל חומרת הדין!“
קם  בטרם  להגנתו.  מילים  לשאת  שמואל  ר‘  של  תורו  הגיע  ואז 
ממקומו, הביט לעבר חבר המושבעים הם אותם אנשים, האמורים 
בסופו של דבר לחרוץ את גזר דינו. הללו הביטו בו בשנאה ולעג, 
וכבר ראה ר‘ שמואל בעיני רוחו את גזר הדין שהם חורצים... לא 
לומר  הצליח  רב  ובקושי  ונדכא,  שבור  ממקומו  קם  שהוא  יפלא 
בקול מקוטע: ”אינני אשם...אני חף מפשע,.. העלילו עלי עלילה...
לא  ומעודי  מאיש,  גזלתי  לא  מעודי  שווא.  לעלילת  קרבן  נפלתי 
ראשו   הרכין  מקומו,  על  בכבדות  צנח  ובסיימו,  איש!“  עשקתי 

ותמך בו בידו.
נאום  את  לשאת  השופט  קם  הצדדים  כל  דברי  שנשמעו  לאחר 
מהלך  כל  את  המושבעים  חבר  באזני  סיכם  זה  בנאום  הסיכום. 

המשפט, ועל פי דבריו אמורים הם לחרוץ את פסק הדין.
”לאמיתו של דבר“, אמר השופט, ”יש להכריע עכשיו למי להאמין  
הודו  בעצמם  הם  אשר  הפועלים,  לשני  או  לפנינו,  היושב  ליהודי 
את  אך בטרם יחליטו המושבעים  כי היו שותפים למעל ולגנבה. 
החלטתם ברצוני לספר באזניכם סיפור לא ארוך“. הכל היטו אוזן 

קשבת, והשופט פתח בסיפורו:



פינת ההלכה - הלכות ריבית
לשלם חוב רבית או שאר איסורים של חבירו

שאלה: ראובן חייב לחברה סכום גדול של כמה אלפי שקלים, עם רבית והצמדות. כדי לשלם את החוב ביקש מחבירו שמעון שיתן לו כרטיס האשראי וישלם עימו 
כל הסכום, והוא יחזיר לו אח“כ הסכום שהשתמש בה. שמעון אינו יודע אם יש לחברה היתר עיסקא, ואפשר שיש בתשלום זה איסור רבית. אלא שמסתפק על הצד 
שיש בו איסור, האם האיסור הוא רק על ראובן שהחוב עליו, והוא משלם את החוב, ומה שמשתמש בכרטיס אשראי שלו, אינו עושה איסור לבעל הכרטיס, וא“כ 
אינו צריך לבדוק ולברר האם חבירו הולך לשלם תשלום שיש בו רבית. או דילמא אף שהחוב אינו שלו, כיון שמשתמשים בכרטיס האשראי שלו לשלם הרבית, 

עובר גם הוא באיסור, וא“כ אסור לשמעון לתת את הכרטיס שלו, עד שיברר האם יש בתשלום זה חשש רבית. 
שאלה נוספת: אברך עוסק בהצלת נערים נושרים. במסגרת פעולותיו נפגש עם בחור נושר, שבנוסף למה שהתדרדר לשאול תחתית ל“ע, הסתבך ג“כ עם חובות 

ונשאר חייב סכומים גדולים לאנשים ולחברות. 
אחת מן ההלוואות הוא שלווה מציניצ‘ בת“א 1000 ₪, והוא משלם כל כל שבוע 1 אחוז רבית לצינצ‘, דהיינו שמשלם 10 ₪ על כל שבוע שמחזיק הכסף בידו ואינו 
משלם.  מטבע הדברים, כשהאברך התחיל לטפל בבחור וכבר מצא מסילות בלבבו לצאת מן הרפש, רצה לעזור לו בכל התחומים וכן לשלם את חובותיו כדי שיוכל 

לחזור לדרך המלך. ויש לדון האם מותר לו לשלם את הרבית שחייב לצינצ‘ על כל השבועות שהחזיק הכסף בידו, או לאו. 
כמו כן נודע לאברך שהבחור חייב כסף לחנויות שמוכרים דברים אסורים ר“ל וכגון, נבילות וטריפות ובשר בחלב וכו‘, ויש לדון האם גם הכסף הזה אסור לו לשלם, 

שהרי משלם בזה על איסורים, או שאין בזה איסור. והאם יש חילוק בין החוב של רבית, להחוב של דברים אסורים אחרים.  
תשובה: באיסורים אחרים - באיסורי אכילה - אין איסור לשלם את החוב שנשאר אחרי קניית האיסור.  באיסורי הנאה כגון בשר [בהמה] בחלב - אסור לשלם את 
החוב. באיסור רבית - אחרי שחבירו כבר חייב רבית ואם לא ישלם יגבו ממנו בע“כ- יש לצדד להקל ולשלם את החוב. אבל אסור לתת לחבירו את הכרטיס אשראי 

שיעשה את העיסקא לכתחילה ויש בזה איסור גמור. ורק אחר שחבירו כבר נתחייב ומוכרח לשלם, אפשר להקל לתת לו הכרטיס.  
ומכאן יש לעורר לכל הנותן לחבירו להשתמש בכרטיס אשראי שלו, שיברר לפני זה איזה עסק הולך חבירו לעשות עם הכרטיס, דאם עושה בזה עסק שיש בו חשש 
ריבית עובר גם הוא באיסור גמור כיון שהוא ערב שלוף דיץ, ובפרט בדור הזה ששכיח מאוד לתת מחירים אחרים לתשלומים וקרדיט, ואפי‘ כשמשתמש בו רק 

לשלם את החוב הרי עכ“פ יש בזה משום לפני עוור, ומסייע בידי עוברי עבירה. 

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

באחת  לדרך ארוכה.  פעם  יצא  בן למשפחת אצילים,  ”בחור צעיר, 
התחנות, כשהתכונן לרדת מהרכבת, גילה כי מזודתו נגנבה! בידים 
ריקות ירד אפוא מהרכבת כל כספו, חפציו ואפילו כרטיסי הנסיעה 
שעות  כל  הצעיר  סבב  כל  ובחוסר  בערום  מזודה!  באותה  היו  שלו 
הנוסעים  מבין  איש  אך  ומדוכא,  היה  רעב  הנתיבות.  בבית  היום 
הצעיר  נשכב  הלילה  ברדת  עליו.  דעתו  נתן  לא  לדרכם  הנחפזים 
על אחד הספסלים שבתחנה, ושם ישן באותו ליל. בבוקר המחרת 
מעט  לקנות  שיוכל  כדי  נדבות,  ולקבץ  יד  לפשוט  החליט  כמעט 
מזון להחיות את נפשו, אך לא הרהיב עוז בנפשו. ואז, כשהיה על 
סף הייאוש, קרב לעברו אדם אחד...היה זה סוחר, שירד מן הרכבת 
באותה תחנה ושם ליבו אל הצעיר האומלל, הניצב בפאתי התחנה. 
”האם רצונך לאכול דבר מה“? שמע הצעיר את הזר פונה אליו. הוא 
הנהן בראשו, והניח לאיש להוליכו אל מסעדת הרכבת. הלה הבחין, 
שהצעיר איננו בן איכרים פשוט. הוא כיבד אותו בארוחה משביעה, 
”וכך  לו.  ארע  אשר  את  למטיבו  סיפר  הצעיר,  של  רוחו  וכששבה 
את  סיים  בדרכי“,  להמשיך  יכול  איני  בה,  אשר  וכל  המזוודה  בלא 

סיפורו בשפל קול.
”הסוחר, אשר לא הכיר עד כה את הצעיר שלפניו, לא הרהר. הוא 
שלף מכיסו סכום כסף, וקנה בעבורו כרטיס נסיעה להמשך דרכו. 
כדי  וכתובתך  שמך  את  לי  כיס. ”אמור  ובדמי  במזון  לציידו  דאג  כן 
שאוכל להשיב  לך את כספך לכשאגיע לבית אבי“, ביקש הצעיר, 
פנה  מהם  אחד  וכל  לצעיר.  איחל  צלחה!“  ”דרך  סרב.  הסוחר  אך 

לדרכו.
”אותו  סיפורו.  את  השופט  המשיך  יום“,  אותו  מאז  חלפו  ”שנים 
פה  הניצב  אני,  אלא  אינו  הזה  והאיש  לאיש.  והיה  התבגר  צעיר 
שכה  לב,  טוב  סוחר  אותו  היה  מי  לדעת  בודאי  רצונכם,  לפניכם! 
היטיב עימי. ובכן אגלה לכם גם זאת הסוחר הזה גם הוא נמצא כאן 

באולם. זהו הנאשם, היושב לפניכם, ר‘ שמואל היהודי!
”משך כל השנים חפשתי אחריו, ולשוא. קויתי למצאו ולפרוע את 
החוב, שהנני חב לו הן את החוב הכספי והן את החוב המוסרי. הרבה 
מאוד אנשים עברו על פני באותו יום רחוק, ורק הוא הסוחר היהודי 
האיש.  את  הכרתי  לפני,  משפטו  כשהובא  ועתה,  עלי.  דעתו  נתן 
שכמוהו  נפש  ועדין  הגון  אדם  אכן  אמת.  דברי  ניכרים  כי  אומרים, 
חזקה עליו שאינו שקרן, קל וחומר שאין הוא גנב!“ השופט סיים 

את דבריו והתישב על מקומו.
חבר המושבעים עזב את האולם ופנה להתיעץ. דקות אחדות ארכה 
מפשע!“  חף  ”הנאשם  המושבעים:  קבעו  ובשובם  ההתיעצות, 
שזוכה.  הנאשם  שמואל,  ר‘  ישב  הנאשמים  ספסל  של  מקומו  על 
האדמו“ר  מפי  ששמע  המילים  הדהדו  ובאזניו  בראשו,  תמכה  ידו 
מלובביץ: ”כאשר תמלא אתה את ה“אין“ של הזולת, ימלא ה‘ את 

ה“אין“ שלך!

כשהולכים עם ה‘ אין הגיון! הכל הולך!!! 
כשהמיילדות נקראות אל פרעה לנזיפה על שלא הרגו את הילדים, 
הם באות בתירוץ תמוה: ”כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת 

וילדו“. 
ממה  כן  אם  להיות  צריכה  הייתה  פרעה  של  המתבקשת  השאלה 

אתן מתפרנסות?! אך פלא שפרעה מקבל את התשובה?! 
משל למה הדבר דומה: 

שאלו  ושם  הקליטה  למשרד  הגיע  מאפריקה,  ארצה  שעלה  לאחד 
אותו לאדוני יש מקצוע? 

”בודאי! ואפילו פרנסה בשפע...“ ענה העולה הטרי. 
הלה  הפטיר  מומחה“  רכב  ”מכונאי  הפקיד  שאל  המקצוע?  ומהו 
בגאווה.  פקיד המשרד שאל: ובאיזה סוגי מכוניות משתמשים שם? 
”אצלנו נוסעים עם סוס וחמור...“  כמובן שפקיד הקבלה ישלח אותו 

דבר ראשון להסתכלות פסיכיאטרית... 
כן הוא הנמשל: 

שני מיילדות בכירות בעלות מעמד המתפרנסות בכבוד מהמקצוע 
ללא  תשובה  פרעה  קיבל  כיצד  הייתכן?!  עבודה?  שאין  טוענות 

היגיון, טיפשית שכזו?! 
עולם  בורא  עם  וכשהולכים  ה‘  עם  הלכו  המיילדות  היא:  התשובה 

אין הגיון גם תשובה טיפשית מתקבלת!!!... 
סיפור מדהים שקרה לפני כ-75 שנה ימחיש במי כדי לבחור: 

סבא של אחד ממנהיגי העדה החרדית הרב פרידלנדר קיבל ממלך 
הונגריה מקל הליכה כשבראשו צלב מכסף רחמנא לצלן. 

מה יעשה הרב??? אם יוריד את הצלב המלך יוריד את ראשו, ולזרוק 
אי אפשר כיוון שהמלך יחפש את זה מה עושים?... 

הרב החליט ללכת עם הקב“ה והוריד את הצלב. 
לאחר כחודש נתקיימה פגישה נוספת והמלך שאל אותו למה הוא 
והוא  מדי  ארוך  היה  שהמקל  למלך  הסביר  הרב  הצלב?  את  הוריד 

היה חייב לקצר אותו... 
המלך ההמום היקשה:“אז למה לא חתכת את המקל מלמטה?! 

לרצפה...  הגיע  זה  בסדר  היה  זה  ”מלמטה  רוח:  בקור  השיב  הרב 
את  קיבל  מדי....והמלך  ארוך  היה  שזה  מלמעלה  הייתה  הבעיה 

התשובה... 
אם המיילדות היו נמנעים מציווי המלך מסיבה שלא נעים להם... או 
מתוך רחמנות הן היו צריכות למצוא תירוץ טוב... אבל כשהולכים 

עם ה‘ אזי גם תשובה טיפשית יכולה להתקבל ללא בעיות! 
הבה נבחר בצד החזק ונפסיק לחשוב מה לתרץ.... 

פרפראות לתורה



g5337722@gmail.com
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