
  
י מידד ותנח עליה� וישארו שני אנשי� במחנה ש� האחד אלדד וש� השנ

איתא במדרש  אלדד ומידד. מי היוצ''ע  כ''ו)הרוח והמה בכתובי� (י''א, 
 ומידדממטה בנימי�.  ,הוא אלידד ב� כסלו� – אלדד (פרשת מסעי) תנחומא

  . אפרי�ממטה  ,קמואל ב� שפט� �
  

משה היו, כי אחי שאלדד ומידד  �איתא בדעת זקני� מבעלי התוס' 
כשניתנה תורה ונאסרו כל העריות פירשו כול�, שנאמר וישמע משה את 

ודרשינ� על עסקי משפחות, וג� עמר� אבי משה  ,הע� בוכה למשפחותיו
פירש מיוכבד דודתו שהיתה אשתו, ונשא אשה אחרת והוליד ממנה אלדד 

ומצאתי קונדריס מרבי עמר� שהובא מרבי הלל שהיה מאר� ומידד. 
והיה כתוב עליה� אלדד  ,אני הלל ראיתי קבר של אלדד ומידד � לישרא

אלידד ב�  –ולא מ� הא�. ויש אומרי� אלדד  ,ומידד אחי אהר� מ� האב
האי� מצינו למימר שהיו אחי  הוא קמואל ב� שפט�. ותימה –כסלו�. מידד 

 ,שהוא ממטה בנימי�, וקמואל ב� שפט� ,משה, והלא מצינו אלידד ב� כסלו�
  וצרי� לומר דמא� דאית לי' הא לית לי' הא. ,שהוא ממטה אפרי�

  
 � אלידד ב� כסלו�, ומידד  שאלדד הוא ,מדרש התנחומאליש להביא ראי' 

אי� נבררו שניה� לסנהדרי�, אלמלי  ,קמואל ב� שפט�, דא� היו אחי משה
דאי�  ,מהלכות עדות הקלפי, הא איתא ברמב''� בפרק ט''זלא נפלו מ� 

דע''פ נבואה  ,ואולי יש לחלקבסנהדרי� שני� הקרובי� זה לזה. סומכי� 
אשה אע''פ ש ,שאני, וכמו שמצינו בדבורה ששפטה את ישראל עפ''י הדבור

  פסולה לדי�.  
  

סובר כדעת  אחי�, שאלדד ומידד היוסובר ד המ''דש, וי''ל באופ� אחר
דהיינו  �יש אומרי� בקלפי נשתיירו  –וישארו שני אנשי� במחנה  –הספרי 

אמרו שלא היו ראוי� לגדולה, כי ש לא הוציא פתקיה� כלל, אלדד ומידדש
 רוצה אינו מה� קרובי� אנחנו, ומפני שמיעטו עצמ� מ� הגדולה, כי הגדול

, כי סבור שגדול הקט� מהשבעי� זקני�, כדי שלא לבייש את אחיו להיות
� הוסי  בודאי לא רצה להיות גדול מאחיו, לכ הקט� הוא כמוהו, ואחיו

    הקב''ה גדולה על גדולת� שהתנבאו ולא פסקו. 
  

 אלדד ומידד בני שבט� שמינו מה הי' כוונתלכאורה צ''ע  � ביתר ביאור
שאיתא בסנהדרי� (י''ז) כשהקב''ה אמר למשה, להיות מהשבעי� זקני�, 

אמר משה כיצד אעשה, אברור ו' מכל  ,אספה לי שבעי� איש מזקני ישראל
שני� יתרי�, אברור חמשה חמשה מכל שבט ושבט,  שבט ושבט נמצאו

נמצאו עשרה חסרי�, אברור ששה משבט זה וחמשה משבט זה, הריני מטיל 
תקי�, והביא שבעי� ושני� פ קנאה בי� השבטי�, מה עשה בירר ששה ששה,

אמר לה� בואו  ,ושני� הניח חלק, בלל� ונתנ� בקלפי ,כתב זק�על שבעי� 
בידו זק� אמר כבר קדש� שמי�, מי שעלה בידו  וטלו פתקיכ�, כל מי שעלה

 א''כ כיו� שא''א לה� .ע''ש אני מה אעשה ל� ,אמר המקו� לא חפ# ב� ,חלק
כיו� שאלדד ומידד  וי''ל .למה נבחרו ,כיו� שהיו קרובי� ,להיות מהע' זקני�
לבחור איזה מה�  לבחור ביניה�, לשבט� לא הי' אפשרהיו אנשי� גדולי�, 

שניה�, וחשבו  את בחרו בלית ברירה לכ� ראוי יותר להיות מהע' זקני�,
זק�, אבל ה� לא עשו כ�,  יהי'איזה מה�  ,ה� יעשו הסכ� ביניה�בודאי ש

 ומחמת זה זכולא נטלו פתקיה�, , ושל השני וכל אחד לכבוד חשו ואדרבה
     תנבאות במחנה. הל לגדולה

  
 �  כתיב הנ''ל שבקלפי נשתיירו, א''כ האי�רי יש להעיר על הספובאמת 

ויאסו  שבעי� איש, הא לא הוי אלא ששי� ושמונה, ואי� לומר דאלדד 
) , הלכה ד'ומידד הי' פתקיה� חלק, דהא איתא בירושלמי סנהדרי� (פ''א

� מני� השבעי�, ואי דהחלקי� יצאו פתקיה� קוד� שנשל –דמסורגי� עלו 
 לל, ע''כ נשארו בקלפי באחרונה.תקיה� כאלדד ומידד היו, ולא הוציאו פ

הנצי''ב (עמק פרש''י בסנהדרי� (י''ז) שאלדד ומידד היו מהע' זקני�.  ג�ו
, דכאשר הפילו הגורל במחנה, ולא הוציאו אלדד בדר� חידושהנצי''ב) תי' 

� בקלפי, שעדיי� קזות� את פתקיה�, ונשתיירו פתקיה� ומידד מרוב ענ
רוח חל מיד אז כשנתאספו ללכת אל אהל מועד, כול� היו במחנה, ואח''כ 

נבואה על אלדד ומידד עוד� במחנה, ונתעכבו עד שנגמר נבואת� ויצאו ג� 
 �  כוונת הפסוק ולפ''ז י''לאלדד ומידד, האוהלה ע� כל הזקני�.  –ה� 

במחנה, ולא נשתיירו אלא בקלפי, בהיות� דהיינו  –וישארו שני אנשי� 
תנח עליה� הרוח ולא יצאו האוהלה, דהיינו עוד לא יצאו האוהלה, ואל ו

זקני� קוד� לסיפור דאלדד תתמה שבקרא כתיב הורדת העני� של הע' 
משו� דע''כ הוצר� לכתוב ויאסו  שבעי� איש הזקני�, דבלא ומידד, היינו 

זה לא שיי� העני� של וישארו, ואח''כ סיי� הכתוב כל העני� של השבעי� 
  זקני�. 

 לכול� נתבררלבסו  תקיה�, אלדד ומידד לא נטלו פדאע''פ ש ולפ''ז י''ל
פתקי החלקי� יצאו קוד� ד –שה� היו מהע' זקני�, כיו� דמסורגי� עלו 

 וי''ל עוד. , דהיינו שני� אחרי� כבר נטלו פתק חלק� מני� השבעי�שנשל
� שלכאורה לדעת הירושלמי אחר ששני פתקי� חלקי� יצאו, שאר האנשי

, מי שהקב''ה תקיה�, שכבר ידעו מהע''ב אנשי�פאת י� ליטול היו צריכלא 
, עפ''י דברי צרי� כל אחד ליטול את פתקועפ''כ שא ואולי י''לחפ#.  אינו

יש מקשי� למה הוצר� ליטול ע''ב פתקי�, יקח י''ב פתקי�, על  –הגור ארי' 
, י' יכתוב ששה ששה, ועל שני� יכתוב חמשה, והנשיאי� יקחו הפתקי�

שהי' ותי' . זקני� והנשיא שיעלה בידו פתק שכתוב עליו ה', יהי' בשבטו ה'
כתוב בפתקי� זק� ראשו�, וזק� שני, וכ� כול�, וכל מי שעלה בידו זק� ראשו� 

ת� כמו שיושבי� והי' יושב בצד משה, כי הי' ישיבת� סמו� למשה כפי חשיב
אע''פ שכבר ידעו ד ולפ''ז י''לסנהדרי�, ולכ� כל אחד הוצר� ליטול פתקו. ה

 ולפ''ז י''לפתקיה� כדי לידע מקו� ישיבת�. את שה� זקני�, צרי� ליטול 
פתקיה�, שבקלפי נשתיירו, אבל כיו� את דאע''פ שאלדד ומידד לא נטלו 

, ג� ה� ידעו מקו� טלו, וכבר ידע כל אחד מקו� ישיבתוששאר הזקני� נ
אר מש י�לוהיו גד זכו לישב בצד משה, שה� ישיבת�, ומסתברא לומר שה�

  . רק ה� זכו לנבואה גדולה כזוזקני�, ש
  

ויאמר אלדד ומידד מתנבאי�  ויר# הנער ויגד למשה –נאמר שצ''ע  אבל
דמשמע שכבר יצאו כול� לאהל מועד, ולא נשאר במחנה רק אלדד  –במחנה 
להיות מע'  �דבאמת אלדד ומידד היו ראוי י''ל ולדברינו הנ''ל ומידד.

ולה ביד� פתק , הי' עה� מהקלפייפתק טלי� אתוהיו נ זקני�, ובודאי א�ה
את לא ימפתקיה�, הקב''ה  וולא נטל ,עצמ�את אבל כיו� שמיעטו זק�, 

אחרי� זוכי� לפתק זק�, ושני ע' אנשי� השרצונ�, וכמ''ש רצו� יראיו יעשה, 
וזה לא היו חלק.  לדד ומידדל אהיו שש הפתקי� שנשארו בקלפי

� וד� שנשלדהחלקי� יצאו פתקיה� ק –דמסורגי� עלו  � ירושלמי הנ''ל כה
  . מני� השבעי�

  
תקי� וכתב נטל ע''ב פשמשה  –עפ''י מה שכתב הירושלמי ש�  וי''ל עוד

תקיכ�, מי טיל� לקלפי, אמר לה� בואו וטלו פעליה� זק�, ושני� חלקי�, וה
אומר  ,אמר לו כבר מינו� מ� השמי�, ומי שעלה בידו חלק ,שעלה בידו זק�

 .�תקיה�, דכיו� שאלדד ומידד לא נטלו פ ולדברינו י''ללו הקב''ה לא חפ# ב
ד' פתקי�, שני�  והע' זקני� נבחרו משאר האנשי� שהיו ש�, נשארו בקלפי

 את ומידד לא נטלו דלרמז דאע''פ שאלדבא זה ש, דזק�, ושני� חלק
, וזה זכו להיות מהע' זקני�זק�, ופתק  וטלי�נהי'  ,פתקיה�, בודאי א� נטלו

  . לא רצו� יראיויממהנבחרי�, הקב''ה להיות שלא נבחרו הי' כיו� שלא רצו 
  

, דכיו� שאלדד ומידד לא נטלו את פתקיה�, שאמרו ואולי י''ל בדר� חידוש
כבר נתבטל הגורל,  חלק, ראוי� לגדולה, ובודאי פתקיה� היו שה� לא היו

הוא כדי לברר מי היו השבעי� זקני�  גורלכי� לעשות עיקר הטע� שצריש
 השבעי� זקני� מי היו כבר מבורר עי''זו, השבטי�מ מהע''ב אנשי� שנבחרו

   גורל.הבלי 
  
י מידד ותנח וישארו שני אנשי� במחנה ש� האחד אלדד וש� השנ) ב

 �  דעת רבותינו בספרילעליה� הרוח והמה בכתובי� (י''א, כ''ו) צ''ע 
נשארו מהע''ב שברר משה מישראל, והיו הב' היתרי� על  שאלדד ומידד

שנבואת� תהיה במדריגה  דד ומידדאללמה זכו א''כ השבעי� שאמר לו ה', 
דהזקני� לא ניבאו עד למחר, ואלו מתנבאי� מה גדולה יותר משאר זקני�, 

 דלכאורה שע מכניס לאר#,משה מת ויהו � שעתיד להיות לסו  מ' שנה
לא היו  ואלדד ומידד, הזקני� היו גדולי� מה�, שהיו ראויי� לנבואה

  ראויי� לנבואה כמו שהוכיח הגורל. 
  

והמה בכתובי� ודר� דרש אולי  אור החיי� (י''א, כ''ו)דברי וי''ל עפ''י 
שיודיע הכתוב, שהב' שלא יצאו בפתקי� נכלמו ונכנסו במחנה, מה שלא עשו 

וירא ה' בושת� כ� כל ישראל שיצאו כול� לאהל מועד, והב' נחבאו במחנה, 
טע� זה וכלימת� ויתנבאו, והוא אומרו והמה בכתובי�, שה� הפתקי�, ומ

 ולפ''ז י''ל עכ''ד.חננ� ה' ומילא תאות� ויתנבאו ולא יצאו מהמחנה, ו
דאלדד ומידד לא היו ראויי� לנבואה שהיו הב' היתרי� על דאע''פ 

כיו� שהי' לה� בזיונות, וזכו  ,השבעי�, אעפ''כ לבסו  נח עליה� הרוח
ד לנבואה רק מחמת בושת�, בחמלת ה' עליה�, וכיו� דנבואת� לא היה מצ

רק בגדר לפני� משורת הדי�, לכ� זכו לנבואה גדולה יותר משאר  ,הדי�
לא זכו לנבואה רק  ,נביאי�, שהזקני� שנבואת� באה לה� רק מצד הדי�

ונבואת� לפי מדריגת�, משא''כ אלדד ומידד שבעצ� לא היו ראויי� לכלו�, 

  

 

פרשת 
�  בהעלות
  תשע''ו
  לפ''ק



ה הגיע לה� לפני� משורת הדי�, בחמלת ה' עליה�, לכ� זכו למדריגה גדול
  מכול�, דאי� גבול לחמלת ה'.

  
שאמר דבאמת הוי דבר פלא שאביו הי' אד�  ,שמעתי בש� ראש ישיבה אחד

ואני שבאמת איני חשוב זכיתי להרבה  ,ולא זכה לכ''כ תלמידי� ,גדול
שאביו זכה לתלמידי� רק בזכות  ,תלמידי�. והסביר החילוק ע''פ סברא הנ''ל

תלמידי�,  כ''כ כ� לא היו לולבזכותו,  מו, וממילא כל תלמיד שהיה לו הי'עצ
למיד אחד, וזה יש גבול לזכותו, אבל אני מצד עצמי איני ראוי אפילו לתכיו� ש

  רק בחמלת ה', ואי� גבול לחמלת ה'. שיש לי תלמידי� הוא
  

שאסור להתייאש בכל  ,הוא חיזוק גדול לנו ,של אלדד ומידד והנה מעשה זה
שמרמז שהקב''ה  ,� חלקי�יביד� פתק ומידד שעלו המצבי�, שכמו שאלדד

 �יביד� פתק שעלו ,יותר משאר הע' זקני� זכו לנבואה גדולה ,לא חפ� בה�
,�אפילו אחד  מרמז שהקב''ה חפ� בה�, כמו''כ אצלנוש שכתוב עליה� זק

ויכול לעלות למדריגה גדולה כמו  ,נמצא במדריגה שפלה אסור להתייאשש
  אלדד ומידד.

  
פרש''י הטל  –אדני משה כלא�  �  הנה יהושע אמר למשהשבאופ� אחר, וי''ל 

לפי שאי�  �  הסביר השפתי חכמי�וה� כלי� מאליה�.  ,עליה� צרכי ציבור
 �הנ''ל  דבאמת קושיא ולפ''ז י''לטורח. אבילות והשכינה שורה על האד� מתו

שאלדד ומידד  ,האי� שיי� דבר כזה שהי' פלא בעיניוהיינו הי' קושיית יהושע, ד
הזקני� נבחרו שכיו�  וע''כ צ''למהשבעי� זקני�.  יותר לנבואה גדולה זוכי�

, ולכ� אמר שיי� לה� להתנבא נבואה גדולה כזו להיות מנהיגי ציבור, כבר לא
צרכי ציבור, וממילא  ,דהיינו על אלדד ומידד ,עליה�הטל ג�  –יהושע למשה 

  . כזו גדולה כלו לומר נבואהוג� ה� לא י
  

להיות מהע' זקני�,  י�, דבאמת אלדד ומידד ראונו הנ''לוי''ל עוד עפ''י דברי
להיות מנהיגי  י�ראו חשבו שאינ�, שמחמת גודל ענות� לא נטלו פתקיה�ו
מה�, לכ� זכו להיות במדריגת�  ואדרבה שאר הע' אנשי� הי' גדולי� ציבור,ה

בזה שנעשו מנהיגי  בעבודת הש�, (שבודאי קיבלו מדריגות גדולות של הזקני�
לו עלו , נחשב כאילהיות מהע' זקני� גדולהלדהיינו אע''פ שלא עלו  )הציבור

אבל כיו�  להיות נביאי�, �וראוי המעלה דהע' זקני�,לגדולה, דהיינו שהי' לה� 
דאי� השכינה שורה על חסרונ�, דלמעשה לא היו מנהיגי ציבור, לא הי' לה� 

   ! ורח, וממילא זכו לנבואה גדולה כזוהאד� מתו� הט
  

למה נאמר כ''ו) צ''ע  ג) וישארו שני אנשי� במחנה וגו' ויתנבאו במחנה (י''א,
דהרי אנו יודעי� שהיו במחנה, דהא  ,די לכתוב ויתנבאו הי' ''ויתנבאו במחנה''

וי''ל עפ''י הגמ' בסנהדרי� (י''ז)  כתיב בריש הקרא וישארו שני אנשי� במחנה.
אבא חני�  שה מת יהושע מכניס את ישראל לאר#.ומה נבואה נתנבאו, אמרו מ

על עסקי  �  רב נחמ� אמר � מתנבאי�.על עסקי שליו ה � אומר משו� רבי אליעזר
באו נתוי התוס' ישני� (מובא במהרש''א ש�) פי'גוג ומגוג היו מתנבאי�. 

במחנה ר''ל יהושע משמש במחנה ישראל אחריו, ובשליו כתיב ויטוש על פני 
הטע�  ולפ''ז י''להמחנה, ולעני� גוג ומגוג במחנה גדולה שיבא לעתיד עכ''ד. 

  הוא לרמז הנבואה שהיו מתנבאי�. ,עוד הפע� ''נהמח''שהתורה כתבה מלת 
  

ויאמר לו משה ומי ית� כל ע� ה' נביאי�, כי  וי''ל עוד עפ''י הפסוק (י''א, כ''ט)
בעול� הזה נתנבאו אמר הקב''ה  �  איתא במדרשית� ה' את רוחו עליה�. 

שנאמר (יואל ג', א') והי' אחרי  ,ולעול� הבא כל ישראל נעשי� נביאי� ,יחידי�
דזהו  ולפ''ז י''ל כ� אשפו� את רוחי על כל בשר ונבאו בניכ� ובנתיכ� זקניכ�.

שה� מתנבאי� , דהיינו על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאי� �רמז לדברי רב נחמ� 
  נביאי�.  � דלעתיד לבוא, דאז כל ישראל יזכו להיותעל זמ

  
 ''כי מ� המי� משיתהו, דלגבי משה כתיב ''זה על רמז נפלא כתבנוכת התורה חה

היו הראשי תיבות של ממי''� כסדר� משה  ,והנה א� היה נכתב ממי� משיתהו
מת יהושע מכניס, א� עתה הנו''� והה''א מפסיקי�, וזה שאמר מתנבאי� במ''ח 

והשתא הראשי תיבות כסדר� משה מת יהושע  ,נ''ה רצה לומר שהיו מוחי� נ''ה
    מכניס.

  
כדי להיות גדולי� וחשובי� ש ,התורה באה להורות לנושיש לפרש באופ� אחר, 

בכלל ישראל לא צריכי� להיות ממנהיגי הציבור, אלא אפילו אחד שהיה במחנה 
  יכול להיות גדול, ואפילו יותר מהזקני� שהיו באהל.

  
 �הקב''ה למשה רבי שמעו� אומר בשעה שאמר לו  איתא בסנהדרי� (י''ז)וכ

אמרו אלדד ומידד אי� אנו ראויי� לאותה גדולה, אמר  ,י שבעי� אישאספה ל
הריני מוסי  גדולה על גדולתכ�, ומה גדולה  ,הקב''ה הואיל ומיעטת� עצמכ�

  הוסי  לה�, שהנביאי� כול� נתנבאו ופסקו, וה� נתנבאו ולא פסקו.
  
ג ומגוג על עסקי גו � ומה נבואה נתנבאו, רב נחמ� אמרבסנהדרי� (י''ז)  איתא ד)

כה אמר ה' אלקי� האתה הוא אשר שנאמר (יחזקאל ל''ח)  היו מתנבאי�,
� הה� שני� דברתי בימי� קדמוני� ביד עבדי נביאי ישראל הנבאי� בימי

אל תיקרי שני� (בקמ#) אלא שני�, איזו ה� שני� נביאי�  להביא אות� עליה�,
למה הי' נבואת� צ''ע  הוי אומר אלדד ומידד. ,שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת

תלוי בשני�, הא לא מצינו בשאר נביאי� שאמרו נבואה אחת ביחד ע� נביא 
ל מלחמות גוג ומגוג ומל� דזה גופא ההוכחה שאמרו נבואה ע וי''ל .אחר

איתא בחז''ל דאי� אליהו בא לטהר או לטמא אלא לעשות שלו�, המשיח, ש
  שיח הוא לעשות שלו�.לרמז דתכלית של מ ,ולכ� נבואת� תלוי בשני� ביחד

  
 הנ''ל ולדברינו. למה נתנבאו במדבר על זמ� של משיח שלכאורה צ''עוי''ל עוד 

שאלדד ומידד מצד עצמ� ראוי להיות מהשבעי� זקני�, ומחמת גודל  י''ל
, ואדרבה שאר ענות� לא נטלו פתקיה�, שחשבו שלא ראו להיות מנהיגי ציבור

לרמז למה משיח, על זמ� של לכ� זכו לנבואה  מה�, גדולי� י� היוהע' אנש
, ובודאי א� ינהגו כמו בשביל שנאת חנ�חז''ל שבית המקדש נחרב  שאמרו

על כבוד�, אלא על כבוד מקפיד  יוה שלא , שמרבה אהבת חנ�,אלדד ומידד
  עי''ז זוכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר. דאחרי�, 

  
הרה''ג ר' דוד פיינשטיי� שליט''א (ר''י תפארת ירושלי�)  עפ''י דברי עוד וי''ל

הטע� ש � ברח דודי וגו' על הרי בשמי�  –על הפסוק האחרו� בשיר השירי� 
עפ''י מה שמבואר בגמ' ערכי� (ט''ז) דהקטורת  הרי בשמי�,שבית המקדש נקרא 
לשו�  –בשביל שנאת חנ�  והסיבה שבית המקדש נחרב הוא מכפר על לשו� הרע,

ע. נמצא דהסיבה שאנו עוד בגלות הוא בשביל לשו� הרע, ורק ע''י תיקו� של הר
דרק ע''י  –לשו� הרע ושנאת חנ� בא הגאולה, ולזה מרמז הפסוק הרי בשמי� 

  יבנה בית המקדש. הקטורת שהוא תיקו� על לשו� הרע
  
הטל  � פרש''י  � נו� וגו' ויאמר אדני משה כלא� (י''א, כ''ח)ויע� יהושע ב ה)

לפי שאי�  � הסביר השפתי חכמי�וה� כלי� מאליה�.  ,עליה� צרכי ציבור
�וכי בשביל שיעסקו בצרכי  צ''ע. טורחו אבילות השכינה שורה על האד� מתו

ויתנבאו  � ציבור יפסוק הנבואה, הא הע' זקני� שהאציל מרוחו עליה� כתיב
כמ''ש ונשאו  ,שאו בעול הציבורוה� נ ומתרג� ולא פסקו להתנבאות,ולא יספו, 

�וי''ל אייבשי# זצ''ל, בספרו יערות דבש).  ונת�ה(וכבר הקשה כ� הגאו� ר' י את
לזכות להשראת העיקר (רוח חיי�)  ר' חיי� מוולאזי� זצ''ל עפ''י דברי רבינו

מביאה לידי זריזות וכו' זהירות  –, וכמבואר בחז''ל ענוה השכינה הוא רק ע''י 
, דאדרבה זה ונת יהושעולפ''ז י''ל כורוח הקודש. עד ענוה מביאה לידי 

 עמדוה� ששנשאו בעול הציבור, הוא כיו� זקני� זכו לנבואה, אע''פ שהשבעי� 
מחמת שרר�,  לא התגאוו היו ענוי�, מנהיגי ציבור ו�, דהיינו אע''פ שהיויסבנ

, ל הציבורר, דהיינו שקבלו שררה עצרכי ציבועליה� אלדד ומידד א� הטל אבל 
ל להתנבאות, דמי שמתגאה א''א כוילא לא י�, וממיולא זכו להיות ענאפשר 

  ). כדאיתא בנדרי� (ל''ח על עניו להיות נביא, דאי� השכינה שורה אלא
  
  

  
דה נפלאה, וסיפור הבא יעיד על זה. פע� אחת הל� אבי לניחו� אבלי� אצל משפחה ענותנותו של אבי זצ''ל היתה ניכרת במ �והאיש משה עניו מאד 

תאבל שהנפטר היה ידידו נאמ�, כשנכנס לבית האבלי� מצא אחד מבני הנפטר יושב אחורי הפתח, ומיד ישב אצלו לנחמו, כשישב, מיד שאל אותו הב� המ
מני התרגשות, אבל לא הבי� פשר הדבר, כיו� שמעול� לא פגש ע� הב� הזה, וג� תמה מהיכ� ''הא� אתה הרב שפיגעל'' ענה כ�, ומיד ראה אבי על פניו סי

כ ק� ידע לשאול אותו על שמו, בכל אופ� המשי� אבי לישב ש� כחצי שעה ודיבר עמה� אודות חשיבות אביה�, ועד כמה כאב לו ההפסד של מיתתו, אח''
טר, וסיפר לי דבר פלא, דלפני שנכנס אבי לבית האבלי� שמע אביו (המתאבל) שישב אחורי הפתח אבי וחזר לביתו, למחרת פגשתי את ב� האבל נכד הנפ

תה הרב קולו של אביו הנפטר מכריז ''עתה יכנס ידידי הרב שפיגעל ותקבל פניו'' ואבי שלא הכיר את אבי� פנה מיד ושאל לאבי� הרגע שנכנס ''הא� א
לי בדר� פשטות שעתה מוב� לו סימני ההתרגשות שראה על פני הב�. המעשה היה פלא בעיני, אבל אבי לא שפיגעל'', כשספרתי אח''כ הסיפור לאבי ענה 

עשות סיפר מעשה זו א! פע�, כי מרוב ענותנותו לא ראה צור� לזה, אע''ג דהיה יכול להתגדל ולהתפאר שהנפטר הגיע מעול� האמת להכריז ולהודיע ל
  כבוד עמו.   

  
, שאלו אותו מדוע אי� הוא עולה להתיישב ''במזרח'', ''במערב'' לל בבית המדרש ''ירחי כלה''הרב ש� זצ''ל הי' עומד ומתפ –וישארו שני אנשי� במחנה 

  אשר אני יושב בי� יהודי� כמו כל יהודי, לא היית שואל שאלה זו. א� היית יודע איזו הנאה יש לי כ –השיב 
  

 �החפ� חייהתחת�,  רח''ל שהי' סומאשאחד מתלמידי החפ� חיי� זצ''ל מעיר ראדי�,  מאחדששמע  ,הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל סיפר –נא לה  קל נא רפא
 מבואר בגמ' הלא –אמר החפ� החיי�  לא. – החת� , א� הוא רואה את הכלה, השיבת החת�שאלו אופה ת החעשב ,ביקש להיות המסדר קידושי� זצ''ל

 חזרו, נתרפאחופתו תחת  החת�וכ� הי'  כ�! – החת� רואה את הכלה. השיבאתה  –החת� עוד הפע� אשה עד שיראנה, שאלו את הלקדש  לאד� שאסור
  כהלכתה.  ראה את הכלה, ומקדש את כלתוו ,ניוילע ראיה

  
אחת התפללתי בביתו של מר� הרה''ג ר' משה פיינשטיי� זצ''ל תפלת שחרית בשבת, ואחד מהמתפללי� ביקש לעשות מי שבר� לחולי� בשביל  פע�

ולא  ,ר�ישהיה אז חולה רח''ל, אבל לא היה יודע ש� אמו, אמר ר' משה זצ''ל תעשה המי שב זצ''ל ראש ישיבת בית מדרש גבוה,קטלר  הרה''ג ר' שניאור
  ' שניאור. צרי� להזכיר ש� אמו, הקב''ה יודע מי הוא ר

  
הרב ש� זצ''ל, שנחלה וזקוק לרפואה שלימה, והוא התחיל למר� הסטעפלער זצ''ל לדבר בעני� מסוי�, ובתו� הדברי� הזכיר את איש אחד פע� הגיעו 

 אי� צרי�, בשמי� כול� יודעי�, כשמזכירי� את הרב ש�, יודעי� מי הוא, אי� צור� לפרט שמו.  –לכתוב לפניו את שמו וש� אמו, אמר לו 
    1927)370)732 התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


