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 (מח, ב) המטה על וישב ישראל ויתחזק אליך בא יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויגד
 אחד נוטל החולה את "המבקר) ט"ל דף( נדרים' במס אמרו ל"חז דהנה רמז, פי על לפרש יש

 וידוע, ש"ע גילו' (בן מזלו) של החולה באם המבקר הינו 'בן וזהו דוקא, מחליו" מששים
 זקונים בן כי הפסוק על וישב' בפ י"ברש הובא במדרש כדאיתא יעקב של גילו בן היה שיוסף
 שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף. לו הוא
 בא יוסף בנך ה"הנ שאמר: וזהו, ט"נ בגימטריא ה"המט ומלת ,'ס בגימטריא ה"הנ מלת והנה
 גילו, בן אחד היה לא יעקב בני בכל כי מחוליך, מששים אחד יטול והוא אותך, לבקר אליך
 המטה על וישב. מחליו מששים אחד לו שנחסר ידי על מעצמו ישראל ויתחזק לכן, יוסף רק

 (קול אליהו)    .מחליו חלקים ט"נ רק לו שנשארו ט"נ גימטריא ה"המט
 .)מח, ה( גו'.ובארץ מצרים עד בואי אליך ועתה שני בניך הנולדים לך 

יש כאן שני שאלות: א. מדוע רק אלו שנולדו לפני שיעקב הגיע זכו להימנות בכלל השבטים. 
 ם?מדוע רק יוסף זכה לכך ולא שאר השבטי

אדם שמסתובב ליד אדם גדול, הריהו  :"תורת משה נתן" רעיון נפלא ביותרמבאר בספר 
 ויש לו כיסופים איליומתגעגע שנמצא בריחוק מהצדיק ו אדםזה לעומת . הוא מחובר איליו

 דבוק איליו הרבה יותר מזה שנמצא על ידו. הוא כל הזמן חושב עליו, זה בלי גבולות כלל. -
שהרי כל כולו  הגדולעם האדם אחד עד כדי כך שזה שנמצא רחוק באופן פיזי נהיה ממש 

 .דבוק בו
בזה מובן היטיב: יוסף הצדיק, באותם השנים שהיה במצרים היו לו געגועים עזים אל יעקב 
אבינו עד שנהיה כבחינת יעקב עצמו מרוב שהיה דבוק בו, ולכן הבנים שנולדו לו באותה 
התקופה זכו להיות כשבטים עצמם שהרי נולדו מ"יעקב עצמו", אבל אותם הילדים שנולדו 

 -הגיע למצרים שאז כבר יוסף לא היה בבחינת הדבקות הגבוהה ביעקב  אחרי שיעקב כבר
כבר לא יכולים להיקרא שבטים שהרי הם רק נכדים של יעקב. אותו הדבר שאר השבטים, 

 )י תורת משה נתן"עפ(  ילדו נכדים ליעקב ולא בנים ליעקב. -שהסתובבו ליד יעקב 
 (מט, טו)עבד  למס ויהי לסבל שכמו ויט נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנחה וירא

 ידועה השאלה, שאם ראה שהמנוחה כי טוב וכו' למה א"כ "ויט שכמו לסבול"?
 רוצה ל: אם"זצ מפרשיסחא בונים ר"מביא לתרץ בשם הרה"ק הר קודש" שרפי בספר "שיח

. בעיניו ישוה  - 'שיהי ואיך עליו, הבא דבר כל לסבול עצמו את ירגיל מנוחה, לו' שיהי אדם
תמיד. וזה הכוונה וירא מנוחה כי טוב, דוקא לכן הט את שכמו לסבול כל  מנוחה לו' יהי אז

 במדת הסבלנות שתמיד יהיה במנוחה.דבר ולהתאזר 
להגר"ח קנייבסקי, מביא בשם החזון איש: עני שאינו מכיר בתאוות  בספר "טעמא דקרא"

אין כ"כ רבותא אם יושב ולומד. עיקר החכמה היא אצל אחד שיודע ומכיר  –העולם הזה 
ה בפיתויי העוה"ז ואעפ"כ יושב ולומד. וזה שאמר הכתוב ושבח את יששכר שאע"פ שרא

 אעפ"כ ויט שכמו לסבול. וזוהי אכן גדולה מיוחדת. -מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 
פירוש הדבר: שהאדם צריך למסור את כל מה שיש לו עבור כבודו בספר "לב שלום" מובא: 

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

הדורות כל שאיפת חייהם וכל מעשיהם ומרצם ורדיפתם אחרי הכסף, הוא הכל כדי שיבואו 
נתן  –בסוף למנוחה קצת, והרי זה "חלב" ההנאה שבאדם, ומעתה "ויט שכמו לסבול" 

מור גרם הרובץ רק בין המשפתיים, מנוחה זו לכבוד ה' יתברך, לעמול בתורה יומם ולילה, כח
וכדאמרו (סוף ברכות) ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ז, ולפיכך, מתוך עמל ומסירות כזו, "ומבני 

 ישכר יודעי בינה לעיתים" (דה"א יב).
פירוש זה, אמר הרב אשלג ז"ל לפני החזו"א, והחזו"א התפעל מאוד מזה, והיה אומר כמה 

 ש הזה בשמו, לכל מי שנכנס אליו!וכמה פעמים במשך היום את הפירו
ושמעתי סיפור נפלא על האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת זצ"ל שהיה לו תפילין שהיו 
חשובים לו, כי ירושה היה לו מאבותיו, וגם שהיו אלו התפילין מכתבו של הסופר הרה"ק 
רבי משה מפשווערסק זי"ע, ופעם אחת ראו איך שאיש פשוט עומד ומניח את התפילין 

אלו, ושאלו אותו לפשר הדבר, מאין בא לו התפילין האלו, וענה, שהוא נכנס אל הרבי ה
ואמר לו, מאחר שאין לו תפילין, האם יוכל להלוות לו תפילין, והאדמו"ר זצ"ל נתן לו את 
התפילין האלו, כדי להניחם, ונכנסו החסידים אל האדמו"ר ושאלו לפשר הדבר הלא 

התפילין כי אם בערב יום הקדוש, ומפני מה ראה לתת האדמו"ר בעצמו אינו מניח את 
 לאותו יהודי דוקא את התפילין היקרות, ענה ואמר בפשטות, הלא נאמר "כל חלב לה'". 

 עבודה כל שעל ויודע, בשבוע ימים כמה שעובד אדם: משל פי מבאר על בספר "זרע יצחק"
 קשה היא העבודה עצמה אך, חופשה ימי גם כך ואחר, הבית מבעל הרבה שכר יקבל שעובד
 יום הוא שלמחרת היום שהרי, יכול שאני כמה אעבוד זה כל עם, בלבו ואומר, ומפרכת
 . מאוד קשה שזה הגם ולעבוד היום לנצל לי כדאי לכך, העמל מכל טוב ואנוח חופשה
 ולהתגבר במצוות בתורה הרבה הזה בעולם להתייגע יש הבא לעולם לזכות בכדי: והנמשל

מידי,  ולהתייגע לטרוח כדאי שלא האדם מפתה והיצר, אגרא צערא ולפום הרע היצר על
 ראתה לא עין עליו נאמר אשר הבא לעולם לזכות שבכדי לו לומר יש ולזה קצת לנוח ויש

 שיזכה בכדי היינו יולד לעמל אדם הכתוב וכדברי הזה בעולם להתייגע יש זולתך אלקים
 שהוא יששכר כאן, שאמר מה וזהו כמוהו, שאין תענוג ומתענגים נחים ואז הבא לעולם
 קורת של אחת שעה יפה כי טובה היא המנוחה שבעולם הבא רואה הוא תורה בן של סמל
 הבא לעולם משל זה שארץ וידוע נעמה כי הארץ ואת הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח

 שכמו מטה ולכך נעמה, והיא תשובה' מהל ג"בפ ם"הרמב שכתב וכמו החיים ארץ שנקרא
 .ולעבוד לסבול הזה בעולם

 ? "ויהי למס עובד"ומהו ההמשך של 
"מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו  מבאר עפ"י הגמרא (שבת קד, א)"ציוני תורה" בספר 

 לוי בן יהושע רבי עומדים", והנה מ' וס' זה אותיות "סם", ובגמרא איתא (יומא עב, ב) "אמר

 לו נעשית זכה, לא חיים, סם לו נעשית -זכה  משה" 'שם' אשר התורה "וזאת דכתיב מאי
סם המוות", דהיינו שהתורה נקראת "סם", וזה הרמז שמ' וס' וכו' בנס היו עומדים שמי 
שדבוק בתורה מתקיים ע"י הנס ואינו צריך לעמול לפרנסתו, וכמאמר חז"ל "כל המקבל 

 עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ". 
"ויט שכמו לסבול" שקיבל על עצמו עול תורה, אם כן "ויהי למ"ס עובד"  לפי"ז אמר הכתוב

 שנעשה לו דרך נס העבודה שלו כיון שמעבירין ממנו עול דרך ארץ.
 אבי :לאמר פרעה באזני נא דברו בעיניכם חן מצאתי נא אם לאמר פרעה בית אל יוסף וידבר

 (נ, ד ה)ואשובה  אבי את ואקברה נא אעלה וכו' ועתה לאמר השביעני
למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו 

 לדבר עימו?
מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל, שיוסף ידע שכיוון שיאמר 
לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את 

אם יוסף יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה, יחרב ויתמוטט כל הנהגת המדינה, מקומו, ו
כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים. לכן התחכם יוסף, ושלח את אנשי בית פרעה 
שידברו עם פרעה בשליחותו, ולהם, יתבייש פרעה לומר שכל ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף, 

 (טעמא דקרא)      . ועל כרחו יסכים לשלחו ממצרים..
 (מח, טז)וידגו לרוב בקרב הארץ 

 פעם שמעתי הסבר לברכה של "וידגו" לרוב, לא ממש פשט, אבל זו אמת גדולה:
כששוחטים למשל פרה או תרנגולת, לא תמיד אפשר לאכול אותה, וזאת מחמת תקלה 

, חלדה, עיקור. במקרה כזה דינה של הבהמה כלשהי שארעה בעת השחיטה, כגון הגרמה
שהיא נבילה, ונאלצים למוכרה לערבי ביפו. את כל הבהמה השלימה הזו שהיתה שוה 
תרפ"ט אלפים, מוכרים במחיר מוזל לנכרי. הבהמה אמנם היתה טהורה, נכון, אבל בשחיטה 

 היה פנצ'ר ושוב אינה ראויה לאכילת יהודי.
והכל בסדר, חלק, גלאט. אפשר לאכול בשעה טובה ומוצלחת השוחט שחט את הבהמה 

אותה? עדיין לא. הבהמה צריכה לעבור בדיקה. בדיקה חיצונית ובדיקה פנימית. מממשים, 
סירכא, זה לא גלאט, לא חלק. שוב מוכרים לערבי ביפו. הבהמה היתה  –ואם מצאו משהו 

 דיקה.כשרה והשחיטה כשרה, אבל נפסלה בב
 גם כשהשחיטה והבדיקה עברו בשלום עדיין א"א לאכול עד שיכשירו אותה.

ברוך ה' כבר הכשירו את הבשר והכל בסדר, עכשיו צריכים לבשל אותו, ואם בטעות נכנס 
כף חלבי בן יומו אין פי שישים כנגד זה, אוי ואבוי! התבשיל נטרף, וכאן א"א אפילו למוכרו 

 שר לפח האשפה., אסור בהנאה! ילערבי ביפו
כל זה כששוחטים פרה או תרנגולת. אבל אם לוקחים דג מהמים, צריכים רק לבדוק האם 

סנפיר וקשקשת. אם כן? אפשר מיד לבשל ולאכול אותו. אין בעיות  –יש לו סימני טהרה 
הוא טהור  –לא בשחיטה, לא במליחה, לא בבדיקה ואין בו איסור בשר בחלב. אם הדג טהור 

 י פנצ'רים!עד הסוף, בל
יש ילד שהמלמדים כל כך נהנים ממנו, משתעשעים איתו. כזה פיינע'ר בוחר'ל, אבל כשהוא 
גדל קצת והולך לישיבה קטנה, לפתע מגלים שהתחבר שם עם בחור מקולקל, מתחיל 

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

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

 לו מחשבים, ופה ושם...
"וידגו לרוב", שצאצאיו יהיו כמו הדגים, שסימני  –זו היתה הברכה שבירך יעקב את יוסף 

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

 .(מח, כ) ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה
יש לבנו 'ישימך אלקים כאפרים ברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר אכתב רש"י: הבא ל

 וכמנשה'.
ישראל שההורים מברכים את ילדיהם בערב שבת, ויש הנוהגים רק פעם בשנה, מנהג 

 ואומרים "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה".
(מגילה כח, א) שכל פסוק שמשה רבינו לא חילק  ולכאורה, מנהג זה הוא נגד גמרא מפורשת

את הפסוק . כיצד, אם כן, מברכים בחצי פסוק? צריכים היו לומר אותו, אנו לא יכולים לחלקו
 בשלימותו!

" ומושלשוטר שלמה המלך אומר: "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין 
ז) והכונה שהעצל ילך ויראה שהנמלה אוגרת כמות אוכל לפרק זמן הגדול ממשך -(משלי ו, ו

חייה, וזאת על אף שאין לה עולם הבא. ואתה שיש לך עולם הבא, מדוע שלא תאגור לעצמך 
 ה ומצוות!תור

הגמרא מספרת שרב משרשיא החליט לבדוק זאת לבדו, הלך ביום קיץ חם כשהנמלים בתוך 
הקן שלהם, האפיל עם מעילו מעליהן. יצא נמלה אחת החוצה, רב משרשיא תפס אותה 

. שחרר אותה והיא חזרה לקן, הודיעה לכולם שיש צל, כולן יצאו ואז וקשר לה חוט אדום
ו, התרגזו הנמלים על אותה נמלה ששיקרה שיש צל בחוץ, הסיר רב שרשיא את מעיל

התנפלו עליה והרגו אותה. אמר רב משרשיא: באמת אין לה קצין ומושל. שהנה הרגו אותה 
 בלי משפט! וצדק שלמה המלך בדבריו.

שואלים שם התוספות איך עשה כן רב משרשיא? הרי הגמרא מספרת שרבי יוחנן אמר 
בשערי ירושלים, אמר איזה תלמיד לעצמו שודאי זו גוזמא כי שיהיו אבני ענק של יהלום 

התלמיד בים וראה מלאכי השרת שחוצבים מהיכן ימצאו אבנים בגודל כזה? יום אחד הפליג 
יהלומים גדולים מאוד, שאל אותם עבור מה היהלומים וענו לו שהם בשביל שערי ירושלים 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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יך. אמר לו רבי יוחנן: "ועד עכשיו לא לעתיד לבא. חזר אל רבי יוחנן ואמר לו: צדקת בדבר
 האמנת?" נתן בו את עיניו ועשאו גל של עצמות!

אם התלמיד שלא האמין לרבי יוחנן נענש, איך יתכן שרב משרשיא  –שואל, אם כן, תוספות 
 לא האמין לשלמה המלך?!

כתב שאין כאן שאלה כלל! הלא שלמה  "ם שיףהתוספות מתרץ את השאלה, אבל המהר
המלך בעצמו אמר "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם". וזה בדיוק מה שעשה רב 

 משרשיא, הלך אל הנמלה וראה את דרכיה!
גם כאן בפסוק שלנו אומר רש"י שהמילה "לאמור" נראית, לכאורה, מיותרת: ויברכם ביום 

 כאפרים וכמנשה". ישימך אלקים לאמרההוא לאמר בך יברך ישראל 
יש לבנו 'ישימך אלקים ברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר אהבא ל ועל ה אומר רש"י: "

ה' כלומר התורה עצמה אמרה בעצמה שהבא לברך את בניו יאמר" ישימך כאפרים וכמנש
אלקים כאפריים וכמנשה", ושוב לא שייך כאן הכלל ש'כל פסוק שלא פסקו משה אנן לא 

 (ומתוק האור)                  פסקינן. 
 אשר הרעה כל את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו
  טו) (נ "אותו גמלנו
, בהם ינקום שיוסף הוא שרצונם מזה דנשמע, מובן לא לכאורה" יוסף ישטמנו לו" הלשון
 בהם ינקום שיוסף היה רצונם וכי", כדבריך יהי לו" כגון' הלואי' מלשון מתפרשת" לו" דתיבת
' וכו הרבה לענינים מתחלק" לו"ד ישטמנו שמא" ישטמנו לו" שפירש י"ברש עיין?! [אתמהה

 ]. ש"ע
 לנו יעשה ולא בלבו יוסף ישטמנו הלואי יוסף ישטמנו לו מפרשים יש" הטורים בעל" כתב

 שנעשה גרמנו? לו עשינו מה כי שגמלנוהו הרעה" כל" לנו ישיב לעשות חפץ ואם, מעשה
 הם מוכנים. ל"עכ לנו יעשה כן במצרים מלך שנעשה הדבר ונתגלגל שמכרנוהו מחמת מלך

 . טובה מהרעה שנצמח לו עשו שהם כפי בדיוק להם שיעשה בתנאי אבל, בהם שינקום
 עלי חשבתם ואתם אני אלוקים התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר? "יוסף להם ענה מה
 שאמר כוונתו מה) כ יט" ( רב עם להחיות הזה כיום עשה למען לטבה חשבה אלהים רעה

 "?אני אלהים התחת כי"
 ביכלתי שאין כיון", תיראו אל" לאחיו יוסף אמר, ם"והמלבי" העקידה בעל" ביארו אלא

 שאתם ממה יותר לא אבל, רעה לכם לעשות לי שמותר נאמר אם דאפילו בכם להתנקם
 כן גם עלי להתנקם רוצה אני ואם לטובה שגרמה רעה לי עשיתם אתם והנה לי עשיתם
 אמר לכן אלוקים רק לעשות אדם ביכולת אין זה דבר אך לטובה לכם שתגרום רעה לעשות

 ".יוסף פרדס" בספר ביאר וכן" אני אלוקים התחת"
 בעת והנה, מדינה אחר מדינה וכובש הולך שהיה, צרפת קיסר בונפרטה בנפוליאון מעשה
 עלה ולא, מאד מבוצרת היתה אשר אחת עיר אל הגיע, רוסיה מלכות עם להלחם עומדו
 אין, בחילותיו העיר את והקיף סביב מצור עליה בנה כן על. העיר חומת את להבקיע בידו
 . רבים ימים שם וישבו העיר סביבות התחפרו צבאותיו וכל, אליו שיכנעו עד בא ואין יוצא
 את לנטוש לנפוליאון בדרישה פנו מקציניו כמה, הכנעה כל ואין, הימים הקיפו כי ויהי

 יכנסו הגדוד מפקד עם ובעצמו בכבודו שהוא נפוליאון הציע. ביתם אל ולשוב המערכה
 .העיר את וירגלו חקלאים כפריים בלבוש לעיר
 ששם מרזח לבית הגיעו בדרכם. לרגלה והתחילו לעיר נכנסו והמפקד נפוליאון. עשו וכן

, כולם כמו יין והזמינו המרזח בקצה שולחן ליד ישבו לשם נכנסו. רוסיא צבא אנשי נמצאו
 בעיר הכלכלי המצב כי אומרים אותם שמעו. החיילים שיחת לשמוע כאפרכסת אוזנם ושמו
 ברירה להם נשארה ולא, להם אין ופורש לחם שאלו עוללים כי עד כבד והרעב, נשוא ללא
 אשר והמפקד נפוליאון של ליבו את הרנינו אלו דברים. נפוליאון צבא בפני להכנע אם כי

 . אתו
 אל הביטו חביריו אל ויאמר, נפוליאון שהוא והכירו, אחד רוסי חייל בהם הסתכל לפתע
 נפוליאון של ליבותם ויחרדו. העיר את עלינו שצר נפוליאון זהו, החנות בקצה היושב הכפרי

 . שומעיו באזני נתקבלו לא דבריו למזלם, אולם, אויביהם ברשת יתפשו קט כרגע כי והמפקד
 באופן מחשבותם מהם להוריד חשב, ספק כל להסיר ברצותו נפוליאון את שליוה המפקד
', וכו באתם מאין אותם ויחקרו אליהם יגשו פן, המות מר סר לא שעדיין חשש כי החלטי

 אל ניגש, בזה כונתו הבין נפוליאון. שכר כוס לו להגיש נפוליאון את וצוה נגיד בקול פקד לכן
 ונשפך נפל השכר וכוס, רשלנית תנועה עשה הכוס בהגישו את, מבוקשו את והביא המוזג

? עשית מה, שוטה: עליו וצעק לארץ והפילו והכהו זעם בחמת קם המפקד, המפקד בגדי על
, ארוחתם על לו ושילם למוזג המפקד ניגש נפוליאון כשנמלט. החוצה ויצא נפוליאון וינס

, נפוליאון זה היה אילו, אליו באומרם לו לועגים הרוסי החייל של חביריו איך בעודו שומע
, הקיסר בעקבות והלך המפקד עזב ואז. הרקים כאחד ולהכותו עליו יד להרים מעיז היה מי

 . חיים צבאם אל שניהם והגיעו
 הוראת כי, מעשיו על לו שימחל נפשו על ויבקש רגליו אל המפקד נפל שם בהגיעם ויהי
 להענישך יכולתי אלמלי לו ויאמר הקיסר ויען. שונאיו ביד הקיסר יפול לבל היתה שעה

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

 )"המילואים איל"('אוצרות התורה' בשם                                                          . הטובה

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

"נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר, א"ר אבהו: אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר. 
אורניה (כבדו אזניו משמוע, רש"י), אמר להו: מאי האי חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה 

(למה אינכם קוברים אותו)? ואמרו ליה: קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים. 
אמר להו: ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון? שקל קולפא (מקל) 

יעקב לעיניה ואחיך. והיינו מחייה ארישיה, נתרן עיניה ונפלו עכרעא דיעקב, פתחינהו 
דכתיב: ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע. באותה שעה נתקיימה נבואתה 
של רבקה, דכתיב למה אשכל גם שניכם יום אחד, ואע"ג דמיתתן לא ביום אחד הואי, 

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

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

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

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

 "הכל בסדר. אבל דבר אחד אני לא מבין".
 "מה אתה לא מבין?"

 "מדוע הרבי עושה סקנדלים, באמצע התפילה? צועק ודופק. שיגיד את התפילה בשקט".
 בוער. לבו שורף באש. הוא מוכרח לצעוק".אמרה לו הרבנית: "מפני שהלב שלו 

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

 הרבנית.
 "לא, רבנית!, הלב בוער, ואני לא צועק".

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

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

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

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

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

 בידיך, מונח בו כל כספי. יש שם גם הלוואות. נסעתי ליריד לקנות סחורה. במה אקנה?"
 ר?""אולי נתת לאדם אח

 "רבנית!!!" החל לצעוק "רבנית מה את עושה לי?!!".
אמרה לו הרבנית: תסלח לי, ר' יהודי, תדבר בנימוס, בשקט. מה אתה צועק? מה אתה 

 צועק?"
 "מה אני צועק? הלב שלי בוער".

אה, הלב שלך בוער, אתה צועק? קח את הכסף. אבל דע לך, אם הלב בוער, כן צועקים. רק 
ר. אם הוא לוהט בתפילה בוער ביראת שמים, או בדברים בטלים...". אי, תלוי איפה הלב בוע

 אי.
ונטל את ראשו  -כשחושים בן דן ראה שלא נותנים לקבור את יעקב אבינו, לקח בידו מקל 

של עשו מעליו. הראש התגלגל לבין רגליו של יעקב. באותו הרגע יעקב אבינו חייך. שמעתם 
ינו לא מת" פוסק רבי שבתי את פסוקו, ומתחיל את פעם מתים מחייכים? נו, "יעקב אב

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

 ראשו מעליו.
 שאלה.רבותי, ישנה כאן 

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

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

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

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

 לחזור לביתו.
הגדול רבי חנינא בן חכינאי נעמד על פרשת דרכים והבין שכל העיר השתנה. מה הרבי 

עושים? ללכת ולשאול את העוברים ושבים איפה אני גר? זה משונה. מה עשה? עמד על יד 
כאשר יבואו  -מעין באר המים והמתין אולי ישמע שמזכירים את שמות בני משפחתו 

 לשאוב מים.
תו של רב חנינא בן חכינאי מגיעה לדלות מים. כשהבין לפתח הוא אכן שמע אומרים שב

שזו בתו (הוא לא הכירה שהרי שלוש עשרה שנה לא ראה אותה) המתין לה, וכאשר סיימה 
 צעד אחריה, עד שהגיעו לביתם. -לדלות ונטלה את הפח עם המים 

ובבית?, אומרת הגמרא שהרבנית עסקה בניפוי קמח לאפיית חלות. היא הייתה כפופה 
 ומרוב ההתרגשות מתה. - "סוי ליבה"עבר קערת הקמח בשעת הניפוי. ופתאום ל

 "ראה ליבה, כלומר נדמה לליבה פתאום שזה בעלה".רש"י מבאר:  "סוי ליבה"?מה הפירוש 
 מה פירוש הלב ראה?

אם היתה עומדת ישר עם מבט העיניים, אזי עד שהעיניים היו נותנות את הטלגרמה ללב 
הרגשת  -ינתיים, ההרגש היה מסתנן ומצטנן מעט, אבל אצלה פעל הלב (מליונית השניה) ב

. הרגישהלב פעלה אצלה יותר מהר מהרגשת העיניים, העיניים היו בקמח אבל הלב 
בפתאומיות. לפני שהעיניים השלימו את ראייתן. לא היה רגע של הצטננות, וכיון שלא היה 

"אמר: רבונו של עולם, עניה י חנינא ומתה במקום. הזדעזע רב -שבריר שניה של הצטננות 
 כאשר ראה שמתה התפלל ועשה לה תחיית המתים. זו זה שכרה, בעי עלה רחמי וחיה"

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

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

 "היכן החוזה?"
 "במצרים".

 "נו, תביאו".
 שלחו את נפתלי.

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

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

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

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

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

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

 .במיינץ החרדים קהלת של רבה, ל"זצ להמן מאיר הרב עם שארע מעשה



 

 ג 

 ראש עם לפגישה, קהילתו מראשי שנים עם לנסוע ליהמן מאיר רבי עמד הימים מן ביום
 .הקהילה של חשוב לענין בנוגע גרמניה ממשלת
 וכיון, בבוקר עשרה אחת לשעה נועדה, מראש רב זמן תוכננה אשר, החשובה הפגישה
 הקהילה ראשי עם סיכם, כשעה לוקחת ברכבת הבירה לעיר שהנסיעה ליהמן הרב שידע
 .בבקר וחמש ארבעים שמונה בשעה לצאת העומדת ברכבת יחדיו שיצאו
 בטרם חפוזה בקר ארוחת לאכול פנה התפלה ולאחר, בוקר באותו קום השכים ליהמן הרב
 .למסע הוא יצא

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

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

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

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

 ..."דרשתו
 ?"אדם חיי להציל אני יכול כיצד, ומהר, בבקשה לי תסביר, אדוני"
 אני נחון. הדרשה לאחר מעיני זלגו דמעות, יפה כך כל אז דרש הרב כבוד אבל. מיד, מיד"

 הרב כבוד רוצה האם. במלה מלה דבריו על חזרתי לביתי וכששבתי', ה ברוך, טוב בזכרון
 ?"דרשתו על עכשיו שאחזור

 משום רק התעכבתי! מיד לנסוע חייב אני, "מקומו על שנעמד תוך ליהמן הרב אמר -" אדוני"
 "נפש בפיקוח שמדבר שהבנתי

 כעת באתי ולכך, דרשתו הנפלאה בי עוררה כמה עד רק לכבודו לספר רציתי. אקצר, טוב"
 '.שנה כשלשים לפני טוב למזל נישאתי. אליו באתי למה כבודו ישמע כעת. לכאן עד

 ?'נפש לפקוח קשור זה ומה! עד עדי בנין! טוב מזל'
 איזו, רבי, אוי, שנים שש לפני שמתה עד, המנוחה אשתי עם חייתי שנים וארבע עשרים'

 ...'היא היתה מיוחדת אשה
. לדלת ונגש ממקומו בחפזה קם, הרכבת את להפסיד הוא עומד כי שראה ליהמן הרב

, נפש בפקוח שמדבר לרב אמרתי הלא. 'הפתח את וחסם קומתו מלוא האיש נעמד, להוותו
 ?!'כך אותי לעזוב הוא חושבכיצד

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

 במועד הדבור אאריך כך על אבל, המלחמה במהלך זה בני סבל כמה, זקנתי לעת לצדו
, גדול עשיר הוא בני אך, לצדה לדור בקשתני היא ואף, בגרמניה כאן גרה אמנם בתי... אחר
 ..."לאמריקה נסעתי, ובכן

 ?"ממני רוצה אתה בעצם מה" - ביאוש הרב קרא -", אדוני"
 את לקדש אפילו זכינו, נוחה היתה הנסיעה, באניה לאמריקה נסעתי, הענין ללב אגיע מיד"

 מצאו לא באמריקה החיים, בדבורים אני מאריך מה, ממהר כבודו אבל, האניה על הלבנה
 ..."ההיא הדרשה את שמעתי ואז, לגרמניה שבתי כן ועל, בעיני חן

 ?!"הדרשה שוב"
, בסנדקאות כובדתי. כאן דרה שכזכור זו, לבתי בן נולד כשחזרתי. מסים מיד אני, סבלנות"

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

 מה? התינוק ימות חלילה ואם, הסנדקאות את לקבל שוב אני יכול האם, אבינו אברהם
 ?"הרב כבוד, אעשה

 !"ללכת כבר לי תן עכשיו! הסנדקאות את עצמך על תקבל אל"
 נקרא איך! אחת שאלה עוד. "בחזקה בו אחז האיש אך, המדרגות לעבר לרוץ החל הרב
 ?"לילד

 מדלק שהוא תוך - מלפיתתו להחלץ בינתיים שהצליח - הרב ענה?" לו תקראו איך"
, דוד, אהרן, משה, יעקב: לו תקרא? לי אכפת ומה, "העגלה לתוך וקופץ בחפזון במדרגות

 ".לנכון שתמצא שם כל או לייב, גבריאל, יהונתן
 כמה: "לעברו קורא הזקן את לשמוע עוד הרב הספיק הרחוב בעקול העגלה נעלמה טרם
 ...?"היעוץ לי יעלה כמה? לכבודו לשלם אני חיב

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

 הפגישה היתה אמורה שבה שעה - עשרה אחת בשעה רק לצאת אמורה היה הבאה הרכבת
 שיקבלם תקוה תוך, זה למועד בסמוך לתחנה לשוב הם נדברו זאת למרות. בעצומה להיות
 .יותר מאחר במועד הממשלהראש

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

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

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

 והענין, לב תשומת ביתר לדבריהם כעת האזין, מהפסים שירדה ברכבת לנסוע הם היו
 .טוב היותר הצד על מהרה סודר הגיעו שלשמו
 של ביתו אל מגיע אחד ביום והנה. מהמעשה לשכוח כבר הספיק ליהמן הרב, עברו שנים
 להזמינו בזה באתי, "האיש אומר -" הרב כבוד. "מצוה בר נער - בנו עם יחד, מכר יהודי הרב

 ".החכמה עצתו בזכות שחי זה בני של המצוה בר לשמחת
, לשמחה לבוא הטרחה למרות - הסכים, משנזכר אך, להזכר דקות כמה ליהמן לרב לקח
 .היום באותו עמו שארע הנס על הטוב הכרת רגשות מתוך
 אהרן משה "יעקב היקר נכדי זהו הרב כבוד, הנה, "מאשר זורח, הזקן את הוא גלה באולם

 הזקן קרא!" רבותי. שלו המצוה בר לשמחת כעת אנו זוכים ה"ב, לייב" גביראל יהונתן דוד
 אף סרב עדינותו וברוב, נכדי חיי את שהציל האיש זהו, "לנוכחים פניו מפנה שהוא תוך

 ".כך על תשלום ליטול

 ?'כך כל רבים בשמות לילד קראתם למה, "הרב שאל -?" למה אבל"
 הרב של דרשתו את אף היטב אני זוכר, טוב בזכרון ה"ב אני נחון! כך צוה בעצמו הרב הרי"

 ..."פה בעל לפניו עליה לחזור ויכולני, רבות שנים לפני
 על הזקן של ספוריו לכל ארוכה שעה במשך להקשיב סבלנות ליהמן לרב היתה כבר כעת

 ...חייו ימי בכל עמו הקורות
 שיקראו? יעקב רצה מה "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק", :צדקה הרב אומר
 ?אחד בשם להם היה חסר מה? וישראל יצחק אברהם מנשה: שמות בכמה יוסף לבני
 בשמות שישנן שהסגולות רצה הוא, שמות בכמה להם שיקראו חפש לא אבינו יעקב

 מברכם כך ועל, ומנשה באפרים יהיו, חסדים וגמילות עבודה תורה - הקדושים האבות
 (ומתוק האור)                                                    '.ויצחק אברהם אבותי ושם שמי בהם ויקרא'

 
 קושי הפרנסה

דרשו רבותינו (בראשית רבה צז, ג): "המלאך הגאל אתי מכל רע" (בראשית מח, טז), קשה 
היא הפרנסה כפלים כלידה. בלידה כתיב: "בעצב תלדי בנים" (בראשית ג, טז), ובפרנסה 

תאכלנה כל ימי חייך" (בראשית ג, יז). וגדולה פרנסה מן הגאולה, שהגאולה  כתיב: "בעצבון
על ידי מלאך, "המלאך הגאל אתי", ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא: "פותח את ידך 

 ומשביע לכל חי רצון" (תהלים קמה, טז).
ף רבי יהושע בן לוי אמר, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר: "לגזר ים סו

 לגזרים" (תהלים קלו, יג), ונאמר שם: "נתן לחם לכל בשר" (שם, כה).
ונשאלתי, מדוע באמת לא יכולה להיות הפרנסה על ידי שליח, באמצעות מלאך, וצריך 

 -שתהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ומה ההשואה בין הפרנסה לקריעת ים סוף 
א "אלקי עולם ה', בורא קצות הארץ, ועוד, מה הקושי לקדוש ברוך הוא בקריעת הים, הל

לא ייעף ולא ייגע" (ישעיה מ, כח), ומלבד זאת, הרי מראש הותנה עם הים שיקרע לפני בני 
 ישראל (בראשית רבה ה, ה)!

 נטעים את התשובה, בסיפור מעשה.
העניות בפולין היתה נוראה. לחם לאכול לא היה. קם בחור נמרץ, ואמר להוריו: "במקום 

כם לנטל, אנסה לעזור לכם. אפליג לארצות הברית. מספרים, שהכסף מתגלגל להיות עלי
 שם ברחובות. ארוויח, ואשלח לכם".

דווה ליבם, והיססו. שמעו שמצב היהדות שם בשפל המדרגה. רבים לא עמדו בנסיון 
 שמירת השבת.

י הבטיח נאמנה שישמור תורה ומצוות ויעמוד בכל הנסיונות. בחשש נתנו הסכמתם, בתנא
 שיכתוב להם לעתים תכופות.

 הבטיח, והפליג.
וכאשר חשש הוריו, כן היה. בכל מקום דרשו עבודה בשבת. נאמן להבטחתו, סרב. הרויח 
פרוטות מעבודות מזדמנות, שליחויות וסבלות. סבל חרפת רעב, בגדיו התרפטו ובלו, 

ה. פרנסתו מפרוטותיו חסך לשלוח אגרות להוריו. לא רצה להדאיגם, סיפר שהכל כשור
מצויה, אבל מרויח הוא כפועל מתחיל. עוד מעט יעלו את משכורתו, ויוכל לשלוח להם 

 כספים.
שמחו ההורים בצלחתו, אך דאגו לרוחניותו. אם מצא עבודה, האמנם שובת המפעל 

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

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

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

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

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

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

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

אכן, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיקרע לפני בני ישראל. הגיעו בני ישראל אל 
מים הים, ודרשו מימוש התנאי. הביט בהם הים, ולא הכירם. אלו בני ישראל? לא יתכן! כה דו

הם למצרים, ושרו של מצרים אכן טען: "מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי עבודה זרה, 
והללו" (ילקוט שמעוני רמז רלד), והם ביקש לבלעם, שנאמר: "והמים להם חומה" (שמות 
יד, כט), אל תקרי חומה אלא חימה (מכילתא בשלח ו), אינם דומים לאותו 'צילום' של בני 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 אשרינו בעולם הזה

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

חקירה מהדף  המשגיח, ראוי לצטט משהו מספרו. זה אוהב אמרה על פרשת השבוע וזה



 

ד 

היומי. ובאמת, עצותיו של ה'דרייבר' היו שוות זהב, פשוטו כמשמעו. שאלתי אודות גביר 
פלוני, אולי כדאי לפנות אליו. אמר לי לשון הרע לתועלת: אינו נותן פרוטה להחזקת תורה. 
בקי הוא בפרקי אבות, ויצטט באזניך את המשנה על "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה 

רת עוון" (אבות פ"ב מ"ב), ו"יפה תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת בטלה וגור
עוון" (שם), ו"כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ 

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

 שאתה בא אתי, אינך נשאר ברכב.
י שלו לעשות שם, לראות בבזיוני, איך משיבים פני ריקם? אבל הסכים, תמה לתנאי. מה ש

ועלינו. קיבל פנינו בכבוד, שמע והתענין, אבל הבהיר: זה עקרון אצלו. מי שטרח, יאכל. מי 
שלא טרח, מה יאכל. אין הוא מפרנס אוכלי לחם חסד. הלל הזקן היה חוטב עצים, רבי יוחנן 

ביינות, הרמב"ם והרמב"ן היו רופאים. ה"חפץ חיים" עזר  סנדלר ורבי יצחק נפח. רש"י סחר
לאשתו בחנות ולרבי מנחם זעמבא היתה חנות לפרזול. הרש"ש היה בנקאי, ורבי אפרים 
זלמן מרגליות סוחר. גם ה"חיי אדם" עסק במסחר, וליעב"ץ היה בית דפוס. הכין שעורי בית, 

 לא תשבע האוזן לשמוע, לא ידע, שהתכוננתי לכך.
תי: אני שמח לשמוע שאתה איש עקרונות. למי שמגיע מגיע, למי שלא לא. אז אולי אמר

 -תשפוט ביני לבין ה'דרייבר' שיושב פה 
 הביט בסקרנות, וגם ה'דרייבר' הופתע. לא ידע שיש בינינו סכסוך.

אמרתי: אני אוסף כסף להחזקת תורה, ואנשים תורמים בידיעה שכספם קודש למטרה 
גם הוא מוקיר תורה ומסיע אותי בהתנדבות, אבל ביקש שאחזיר לו  הנעלה. ה'דרייבר'

לפחות את הוצאות הדלק. מילא, אינו מרויח, תורם מזמנו. אבל להפסיד, אינו חייב. ואני 
אומר, מהיכן יש לי כסף, מהתמיכות של התורמים. והם תורמים לתורה, לא לדלק למכונית! 

ל תענה מיד. שהוא לא יחשוב שפסקת לחובתו איש עקרונות אתה, נכון שאני צודק? לא, א
 בלי מחשבה. תעיין בדבר, ותפסוק.

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

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

 זה הצדק, וזה היושר! ענה נחרצות. אם לא יהיה לו דלק, איך יוכל להמשיך ולהסיע אותך?!
 גם אני חשבתי כך, הפתעתי אותו. אפשר לקבל מסכת ברכות?

מצחו התקדר, התחיל לחשוד. פתחתי בסוף פרק שני. הקראתי: "שמעו אלי אבירי לב 
י)] הרחוקים מצדקה" (ישעיה מו, יב). שכל [לטובה. אשר אמצתם לבכם ודבקתם בי (רש"

העולם כלו נזון בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם אינם נזונים. שבכל יום יוצאת בת קול מהר 
חורב ואומרת: כל העולם כלו נזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת 

 לערב שבת!
פשתנו של רבי חייא ואכלה בו. שאל בעצת וספרו בגמרא (חלין פה ע"ב) שתולעת נפלה ב

רבנו הקדוש. אמר לו: שדה של הפשתן במים ושחט לתוכם עוף. התולעת אינה סובלת דם 
העוף, ותברח. [והגמרא דנה בעצה זו, מצד מצות כיסוי הדם.] ושאלו: כיצד יתכן שעלתה 

ל פסקו תולעת בפשתנו של רבי חייא, והלא שנינו שמשעה שעלו רבי חייא ובניו מבב
הרעמים והברקים, הסערות והרעידות האדמה, היין לא החמיץ והפשתן לא לקה! וענו: 

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

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

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

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

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

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

 רביעי.
קנו כרטיסים למחלקה הראשונה ברכבת, לקרון הפאר. שמונה יעוררו  עשרה אנשים

מהומה, ושניים ישדדו את העשיר וירדו בתחנה הראשונה שם תמתין להם כרכרת מילוט. 
ליתר בטחון, עלו שלושה למחלקה השניה, המחלקה העממית, בה לא היו המושבים 

לישית, בה נסעו העניים מרופדים בקטיפה, מרווחים ונוחים, ועוד שלושה למחלקה הש
והצטופפו עם צרורותיהם בספסלים נוקשים. כולם סקרו את הנוסעים, והתאכזבו. 

 רוטשילד לא היה ביניהם. שינה תכניתו, או התל בהם.
הרכבת הגיעה לתחנתה הראשונה, והם השקיפו בעד החלונות וסקרו את הרציף: אולי הגיע 
לכאן בכרכרה, וכאן יעלה לרכבת. אך לא. נוסעים ירדו ונוסעים אלו, והוא לא נמנה עליהם. 
הרכבת חצתה את צ'כיה והגיעה לקראקוב. חברי הכנופיה ירדו, מאוכזבים, ושבו על 

רשה. העשירים ירדו מהמחלקה הראשונה, הסוחרים וועקבותיהם. הרכבת המשיכה ל
מהשניה, העניים מהשלישית. הקרונות האחוריים הסיעו בהמות: סוסים, פרות וחזירים. 

כמה דלפונים קמו ונערו את הקש שדבק בהם. אבל הריח, איזו צחנה! אחד מהם ירד מקרון 
סדין הארוך שלבש, הבהמות ומזודתו בידו, כשהוא מעוה את פניו בסלידה. הסיר את ה

וחליפה מהודרת התגלתה תחתיו. עצר כרכרה ונקב בשמו של מלון פאר. שם יתרחץ וישלוף 
ממזוודתו בגדים נקיים. אך אבוי, לא הביא בחשבון שהכרכרה היתה של הכנופיה! בפינת 

 הרחוב עלו עליה שנים, תפסו במזוודה ואילצוהו לרדת בלעדיה!
עשת מיד. עצר מרכבה אחרת, ונסע למלון. עלה לחדרו. המרכבה המשיכה בלעדיו, והוא הת

שם בחדר כבר המתין לו מנהל חשבונותיו שנסע עמו בקרון הבהמות ויצא כשהם רדפו 
אחרי רוטשילד.... וכעת כבר הגיע למלון עם מזוודת בגדים בידו האחת, ומזוודת המזומנים 

 בשניה...
ומדוחים. ואנו עוברים את העולם הזה, ומה למדת מזה? שעולמנו מלא ב'שודדים', פיתויים 

'נוסע האדם אל בית עולמו', והפיתויים קורצים והנוכלים אורבים. בן תורה מבקש להשקיע 
עצמו בעולמה של תורה, לצבור ולאגור עוד ועוד נכסים רוחניים, אוצרות פז היקרים מאלפי 

נאות כלות ונפסדות זהב וכסף. אבל מה יעשה ולא ילכד בכף, ולא יאבד הכל בהתמכרות לה
- 

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

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

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

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

 -שהוא מוליך את השודדים שולל ופניו לעסקת חייו  שקשוקי הרכבת, בידעו
וכמו שספר ה"חפץ חיים" זצ"ל, מעשה בסוחר באבני חן בפטרבורג, שנסע ליריד אבני החן 
בדנציג וכספו עמו, לקנות אבנים טובות במחירי מציאה, ולהתעשר. וברוך השם, מצא אשר 

תו שלוש מאות רובלים חפש. רכש בכל כספו אבנים טובות במחיר נפלא, והשאיר ברשו
 בלבד, דמי נסיעה לביתו ושהיה באכסניות דרכים בתנאים מרווחים, כיאה למעמדו.

קור. סוחר מבוהל ומבועת סגר בחשש את הדלת אחריו: מתחרה יעמד לצאת לדרך, וזכה לב
פרש רשת לרגליו. רקם עלילה ועומדים לעצרו ולאסרו, להחרים כל רכושו ולהעמידו 

וח, ומיד. הוא מציע לסוחר שיקנה את כל יהלומיו בעשרת אלפים רובלים למשפט. עליו לבר
 במזומן, מחיר מציאה!

 "אין ברשותי", אמר בהשתתפות בצערו.
 הלה רעד כעלה נדף. "חמשת אלפים", אמר.

 "אין לי", ענהו.
פתח הלה את הקופסה שעמו, והחדר התמלא אור מזהרורי היהלומים. שווים היה כפל 

המבוקשת. "עשה עמי חסד" התחנן, "אני חייב להמלט, לברוח, לנוס. אלף, כפלים מהרבבה 
 והאוצר שלך".

 הצטדק: "כל הוני במזומנים, שלוש מאות רובלים בלבד, להוצאות דרך".
 דחק בו הסוחר הנרדף. -"תן, וקח" 

 נתן, והלה נמלט.
 -נטל הסוחר את צרורו, והלך רגלי 

 ג?!היש לך מושג מה המרחק מדנציג לפטרבור
רה, הסתפח לחבורת קבצנים. פשט יים המו. באין בריהלך?! רקד! אבל הרגלים כבדו והמע

 -עמהם יד, אכל שירים ולן בצדי דרכים 
אבל ידע, שעשיר מופלג הוא, ועשרו יתגלה כשיגיע למחוז חפצו. ובכל עת שדאבה רוחו 

 -וקצרה נפשו, חמק לקרן זוית ופתח את הקופסה, ואורו עיניו 
 "אשרי בעולם הזה", כאן, מלבד ה"טוב לך לעולם הבא"!כמה 

ן", הסוחר ותומך התורה, "לחוף ימים ישכן, וירכתו על צדון", ווזהו שנאמר בפרשה: "זבול
עסוק במסחרו ושמח בו, ואלו "יששכר", לומד התורה, "חמר גרם", סובל עולה כחמור חזק 

המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה שמטעינים אותו משא כבד, "רבץ בין המשפתים", כחמור 
ירות שהוא מוליך לשם סחורה. למה, וכי אינו ירווה, אלא רובץ בדרך בין תחומי העובא

שואף לנוח, ולחיות חיים טובים? ודאי! "וירא מנחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה". ומה? "ויט 
הם הוראות של שכמו לסבל" עול תורה, "ויהי" לכל אחיו בני ישראל "למס עבד" לפסוק ל

 -טו) -תורה (בראשית מט, יד
 מה כתוב כאן? כל מה שאמרנו!

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

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

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

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

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

 (והגדת)

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

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

 אירוסין שטר יוסף לו הראה, לברכה ראוין שאינם אלה מי י"פרש
  .ש"ע הקודש רוח עליו ונחה הדבר על רחמים יוסף וביקש כתובה ושטר
 ראויים להיותם סיבה זה מה בעי להבין וגם' בזה' אומרו לשון ב"וצל

 . הספר מן חסר עיקר' וגו רחמים יוסף שביקש י"רש ש"ומ, לברכה

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

 בעד המקדש ב)"ע ה"(ס בקידושין להמבואר לומר יש אמנם. קידושין
 לאחריני דחב משום מודים בשניהם ואפילו לקידושיו חוששין אין אחד
 דכיון לומר יש זה ולפי בה וקרוביו בו נאסרו שקרובותיה. שם י"וברש
 שם היו ולא דמי שנולד כקטן שנתגייר מי דאף קורבה שייך לא נח דבבני

 בעל הודאת מהני ושפיר לאחריני חב היה לא זולתו ישראלים במצרים
 .דין

 דכי מקרא עלה אתינן, דמי עדים כמאה דין בעל דהודאת הך והנה
 שאמר וזה. שם בקידושין ראשונים ושאר י"רש ש"וכמ זה הוא כי יאמר
 היו שהקידושין לו רמז"' בזה" אלוקים לי נתן אשר הם בני' לאביו יוסף

 . ק"ודו לברכה ראוין ושפיר דין בעל הודאת מטעם
 (יציב פתגם)                      

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

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

 , כתובה

 ל"חז כדילפי כמותה ולדה' הגוי על הבא ישראל כי נראה בזה והענין
 ומנשה אפרים יחשבו איך כ"וא, האומר פ"ס בקידושין יסיר כי מפסוק

 גרות והיתה גיירה ויוסף ישראל דין להם' שהי, אמרי אי אמנם, יעקב כבני
 קידושין שאין וידוע, יקראו יעקב שם ועל יוסף של בניו שפיר הוה גמורה
 יקראושמי על דייקא הם בני ויאמר אלה מי שאמר וזהו' בגוי תופסין
 ההלכה נפסקה פה מדברינו היוצא. קידושין בשטר בזה לי ניתנו שהרי
 על נידון נ"ב והנה, נ"ב ולא ישראל דין להם שיש ויוסף יעקב מפי

 יוסף על רעה חשבו הם כי ש"והא ..]ט"ל קידושין[ ישראל ולא המחשבה
 אלקים רעה עלי חשבתם ואתם בעצמו יוסף אמר כאשר לטובה ונהפכה
 אך, אותם לענוש ראוי אין ישראל דין להם כשיש כ"וא, לטובה חשבה
 מותו לפני ציוה אביך אליו שלחו כ"ע נ"כב אותם ידון פן מדבר מדאגה

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

 ק."ודו

 (חתם סופר)
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וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה "

ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן אלוקים 
 ט)-(מח, ח "בזה

לברכה (רש"י). ונשאלת השאלה, האם  שאינן ראויין –"מי אלה" 
כך עושים לנכדים שמגיעים להתברך, האם כך אומרים עליהם 
בפני אביהם? אלא הסביר הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב 
זי"ע שההסבר הוא כך: דהנה כשהנער נעשה בר מצוה, אביו 
מברך עליו ברוך שפטרני מעונשו של זה, כי עד עתה היה עונשו 

ו, ועכשיו כשהגדיל נפטר אביו מעונשו (כמובא וחיובו על אבי
במגן אברהם אורח חיים סימן רכה. ה), והנה ברכה זו שייכת רק 
כשחטא הבן, אבל אם יזכה נער את אורחו לשמור מצוות ד' אז 
אין מקום לברכה זו, כי גם עד עתה לא היה שום עונש על אביו 

ף וראה בגללו. וזה שאמר יעקב אבינו בראותו קדושת בני יוס
שלא טעמו טעם חטא מעולם, תמה ואמר "מי אלה" שאינן 

ברוך  –ראויין לברכה שמברך האב על בנו בהגיעו לגדלות 
שפטרני. "ויאמר יוסף אל אביו", הגדיל עוד את צדקתם, כי "בני 
הם אשר נתן לי אלוקים בזה", פירוש במצריים מקור הטומאה, 

 ואף על פי כן עומדים בצדקם...
  

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

מבאר הרה״ק ה'בני יששכר' זי״ע (אגרא דכלה, בפרשתן) וכי 
למה יתברכו בני ישראל ב'אפרים ומנשה' יותר מבשאר 
השבטים או אבות הקדושים, אלא, שמעלה מיוחדת מצינו גבי 

והראה  -אפרים ומנשה שיעקב אבינו העמיד לפניו שני אחים 
עין כל שהוא מחשיב את הקטן יתר על הגדול, והנה הגדול אינו ל

אינו מתגאה על הגדול,  -מקנא בקטן ולא כלום, ולאידך, הקטן 
להיות כאפרים  -אכן, על כגון אלו נאמר 'בך יברך ישראל' 

 וללא קנאה ה'. הגאוווכמנשה באחדות הגמורה, ללא 
כי כמו  עוד אמרו לבאר את הדמיון של חרב וקשת ל׳תפילה',

ש״חץ״ היוצא מן הקשת יהרוג את מי שפגע בו, אפילו אם הוא 
בא מתוך הקשת הנמצאת בידי חרש שוטה וקטן, מבלי כל 
הפרש והבדל אם הזורק את החץ גדול או קטן הוא, גיבור או 
חלש הוא, כי החץ עצמו יפעל פעולתו, כיוצא בו ממש היא 

לשנות  -ת התפילה, ממי שתבוא בכוחה לפעול פעולות כבירו
הטבע ולבטל הנגזר, להריק שפע ברכה עליונה ברוח ובגשם. יא. 

זצוק׳׳ל  וןמנדלסעוד ביאור שמעתי מהגה׳׳צ רבי מנחם מנדל 
רבה של קוממיות, שפעם שאל אחד מה׳בעלי בתים' את אביו 

ן זצוק׳׳ל (בעת שיעורו לבעה״ב סוצ רבי בנימין מנדלהגה׳׳
בקוממיות), מדוע 'שיכל את ידיו ׳ ולא החליף ביניהם את מקום 
עמידתם, ענה לו הגר׳׳ב, דזה ברור שהיה וויכוח בין יעקב אבינו 

ליוסף ב'שיטות' בעבודת ה' 
איזה דרך ישרה היא שיבור לו 
 האדם (כמבואר בספרים 
הקדושים), ולדורות למד 

כאשר יש  אותנו יעקב אבינו

וויכוח בינך לבין רעך, אל תבלבל אותו שיודה וילך כדרכך, אלא 
לעמוד על מעמדו, ושנה והזז את עצמך, על כן  רשיישאהנח לו, 

השאיר את אפרים ומנשה כמו שהעמידם יוסף, ושיכל את ידיו 
 שלו.

כעי׳׳ז אמרו בעלי המוסר, משל לצבי שנכנס ליער עבות ולא 
כי בכל פסיעה נסתבכו קרניו בסבך עלה בידו לעבור בדרכו 

העצים, וניסה בכל כוחו לנתק את הענפים, והנה אך נשתחרר 
מעץ אחד מיד שב להסתבך בקרניו בעץ נוסף, פגע בו עובר 
אורח ואמר לו, טיפש שכמותך, ימיך יכלו ועצי היער לא יכלו, 

קצוץ נא את קרניך ואז תוכל להלך ביער באין פגע  -איעצך 
במקום  -״ב אמרינן למי שמהלך בין הבריות ומפריע. כיו 

ש׳יסתבך' בסבך מידותיהם וטבעיהם של אינשי דעלמא, יקצוץ 
כל חד בדיליה, והכל יבוא על מקומו  -את 'קרניו הבולטות' 

 בשלום.
מסופר על הרה״ק רבי דוד מלעלוב זי״ע, שפעם עשה את דרכו 
בפרוס הפסח אל העיר ליז׳ענסק אל רבו הרה״ק הרבי רבי 
אלימלך זי״ע. בהיותו בלב יער איבד את דרכו ולא ידע אנה יפנה, 
מכיוון שכך נעמד הרר״ד ובכה אל הבורא בדמעות שליש 
שיחלצו מן המיצר, לא עברו כמה רגעים והנה פגש הרר״ד בזקן 

זה  דלהיפראחד, והוא הדריכו והוציאו מסבך היער. כאשר הגיעו 
ך שתזכרם תמיד, נענה הזקן ואמר לו שני דברים אלמד, מזה

א. בבוא הנגר לחבר שני קורות עצים יחדיו, ובאחד . ואלו הם
מהם יש 'בליטה' כלפי חוץ, אזי העצה היעוצה לחורר 'שקיעה' 

במקום לחתוך ולגזום את בליטותיו של הראשון, -בקרש השני 
וכך יתחברו שני העצים והיו לאחד. ובא לרמז לכל אחד באשר 

, ידידיו וחבריו באהבה, אחווההוא שכשברצונו להתחבר עם 
כלומר שיוותר  -שלום ורעות, עצתו שיעשה שקיעה בעצמו 

תחת . משלו לרעהו, וכך יבואו לאחדות השלימה והראויה. ב
אשר תעמוד ותפשפש במעשי רעך, עסוק בדרישה וחקירה 
אחרי מעשי עצמך... מיד אחר הדברים האלה פרח לו האיש, 

 (באר הפרשה) לטוב.ונתברר כי הנה זה אליהו זכור 
 

" גור אריה יהודה כרע רבץ כאריה וכלביא"
 ט) ,מט(

אמת' זי״ע (ויחי חיזוק גדול לנופלים מצינו בדברי הרה״ק ה'שפת 
כשהוא שוכב,  -כי כוחו של יהודה אפי׳ בשעת שפלות א) "תרנ

הרי הוא כארי ולביא, שכן גם האריה עצמו שוכב לפעמים ועדיין 
ייקרא בשם 'אריה', והטעם, כי תמיד הוא מוכן בגבורתו 
למלחמה. וכן הי' במעשה תמר שהודה ולא בוש, ולהורות לכל 

, בכוחו של אריה ריישאיהודי באשר הוא שאף בעת הנפילה 
 יעמוד מנפילתו וישוב למקומו כדאשתקד.

ולא עוד, אלא מבואר בספרים כי הנפילה היא חלק מחלקי 
הבאה לאחריה (אם  ההעליי

 הנופל אינו מתייאש),
וכמו שאמרו חז״ל (גיטין מג.) 
'אין אדם עומד על דברי 
תורה אלא אם כן נכשל בהם', 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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והיינו שאדרבה הדרך לעלייתו של אדם תבוא לו רק על ידי 

 .לוייפושייכשל 
והעיקר לחשוב רק על העתיד ולא ישקע במחשבות טורדות 
אודות 'עברו' כי אינו טוב, וכך ביארו צדיקים (עיי' ליקוטים 

'בית אהרן' דף קמג. בשם הרה״ק רא״ש מסטאלין בספה״ק 
בירכם שתדיר כ)  ,(מח" ויברכם ביום ההוא לאמר"זי״ע) בפסוק 

 -יעמידו לפניהם רק אותו היום שהם עומדים בו, ויענהו ליצרם 
אין לנו כל שייכות עם מעשינו של אמש, ולא עם של מחרת, אין 

, בו אנו אותו היום בו אנו נמצאים -לנו אלא 'היום ההוא' 
 מתחילים לעבוד את הקב״ה.

יש שאמרו לרמז בג' פעמים אלו, שלא יאמר אדם אין כוחי 
במתני להתחזק, כבר ניסיתי פעמים רבות ולא עלתה בידי, לזה 

אל תקפוץ מדרגות רבות כאחת (עד המלאכים), אלא  -אמרינן 
מך אפילו רק במעט) צהלאה 'געב זיך א ריר' (הזז את ע התקדם

כדי הילוך מדרגה אחת, וזה נרמז בג' חיזוקים אלו, כי אפילו רק 
גבי יעקב ששכב על מיטתו חולה כתיב 'ויתחזק ישראל וישב'. 

רבים היושבים בעת קריאת התורה,  -לאחמ׳׳כ ב'חזק חזק' 
ולסוף הקריאה יעמדו לאמירת 'חזק חזק'. וכן ב'הפטרה' 

'וחזקת והיית לאיש...  -בצוואת דוד כשעמד שלמה לפניו 
ללכת'. והיינו שיעלה מדרגה אחת משכיבה לישיבה, ומשם 
לעמידה, ומעמידה להליכה, לזה יקרא 'חיזוק'. וכבר אמרו (אבות 
ב טז) 'לא המלאכה לגמור', מה ה' אלוקינו דורש מעמנו כי אם 
'לזוז ממקומנו', לעלות ולהתקדם במדרגה אחת, וסוף דבר יהא 

 רשה)(באר הפ ה' בעזרינו להגיע למקום הראוי.

 
"וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט 

 שכמו לסבל ויהי למס עובד" (מט, טו)
ידועה השאלה, שאם ראה שהמנוחה כי טוב וכו' למה אם כן "ויט 

 שכמו לסבול"?
מתרץ הרה"ק הר"ר בונים מפרשיסחא זצ"ל: אם רוצה אדם 
שתהיה לו מנוחה, ירגיל את עצמו לסבול כל דבר הבא עליו, אז 

 יה לו מנוחה תמיד.תה
זה הכוונה וירא מנוחה כי טוב, דווקא לכן הטה את שכמו לסבול 

 כל דבר ולהתאזר במידת הסבלנות שתמיד יהיה במנוחה.

 
      "ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול" 

 (מט, טו)
בספר "טעמא דקרא" להגר"ח קנייבסקי, מביא בשם החזון איש: 

אין כל כך רבותא אם יושב  -זה עני שאינו מכיר בתאוות העולם ה
 ולומד.

עיקר החכמה היא אצל אחד שיודע ומכיר בפיתויי העוה"ז 
ואעפ"כ יושב ולומד. וזה שאמר הכתוב ושבח את יששכר 

אעפ"כ ויט  -שאע"פ שראה מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 
 שכמו לסבול. וזוהי אכן גדולה מיוחדת.

 טו) "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם" (נ, 
בזוה״ק איתא שכל המרבה בצדקה ובגמילות חסדים אינו צריך 
לבוא לידי יסורים, כי ע״י ה'גמילות חסד' יתעלה למדרגה כאילו 

 קיבל יסורים כל ימיו.
 ובגמרא 'כל המניח בן כמותו כאילו לא מת' (ב״ב קטז.) 

ה בראותם את רוב טובתו של יוסף, חשבו שיעקב -שבטי ק
רי לא הניח בן כמותו, ענה להם יוסף 'אל אביהם נחשב כ׳מת׳ שה

תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם', מכאן ואילך אפרנסכם 
ואעשה עמכם צדקה וחסד, ובזה ייחשב לי כאילו עברתי ייסורים 

 כל ימי חיי, ושפיר הניח אבינו בן כמותו והוא נחשב בין החיים.
 

 טו)  ,"לו ישטמנו" (נ
אביהם שמא ישטמם יוסף כשחששו אחי יוסף אחר מיתת 

ויחפש לנקום נקמתם, אמרו הלוואי לא ישמנו אלא בלב ואף אם 
ירצה לנקום בנו בפועל, יגמלנו ברעה כמו שאנו עשינו לו, ומכיוון 
שאנו עוללנו לו רעה שיצא ממנה טובה גמורה, שנעשה 'מלך' על 
מצרים, אף הוא אין לו לנקום בנו אלא ברעה אשר תצא ממנה 

 ל הטורים)(בע הטובה.
עפי״ז ביאר הגה״ק רבי צבי הירש מוואידיסלוב זי״ע (אביו של 
הרה״ק הרר״ב מפשיסחא זי״ע, 'עשרה למאה' דרוש ו') דצ״ב, 
מדוע אמר יוסף לאחיו 'אל תיראו כי התחת אלוקים אני, ואתם 

כ), וכי אלו דברי -חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה' (נ יט
נקום בכם אלא שאין ביכולתי פיוס הם, לומר להם ברצוני ל

'אתם  -עשות כן, מה פיוס יש כאן. עוד צ״ב, מדוע קנטר אותם 
חשבתם עלי רעה'. ויבואר עפ״י ה'בעל הטורים', שכך אמר להם 
יוסף, אין לכם לחשוש מנקמתי שהרי הרעה אשר עשיתם עמדי 

כי אלוקים חשבה לטובה, וא״כ אין לי  -הייתה בפועל טובה 
ברעה אשר תצא מאתה טוב (כי לפי חוקי לנקום בכם אלא 

אין לנקום ברעהו ברעה גדולה ממה שגמלוהו, והרי  -'המשפט' 
'מלך' אנכי, ומלך 'במשפט' יעמיד ארץ, משלי כט ד), וכי התחת 
אלוקים אני, אין כוח בידי בשר ודם לעשות רעה שתוצאותיה 

  (באר הפרשה) לטובה, רק האלוקים 'בעל היכולת כולם'.
 

יראו... ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים "אל ת
 כ)-חשבה לטובה" (נ, יט

שעל האדם להאמין  -כאן למדנו אורחות חיים ונתיבות יושר 
שאין ביד איש בעולם לחרוץ גורלו, ואפילו 'בעל השפעה' הגדול 
ביותר לא יוכל לא להזיקו ולא להועיל לו, ותמיד אינו תלוי אלא 
בידי שמים כמו״ש אלוקים חשבה לטובה. וכלשון קדשו של 
הרה״ק ה'אור לשמים' זי״ע בתפילתו ריבון העולמים ידעתי כי 
הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר, ואם גם אתאמץ בעצות 

ני ולתמוך נפשי ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיע
מבלעדי עוזך ועזרתך אין עצה וישועה, ואם חלילה יחפצו כולם 
להרע אז אתה בחמלתך תשים עיניך עלי ותשקיף עלי השקפה 
לטובה ממעון קדשך, הנה חבלים נפלו לי בנעימים וישועתי באה 

 ועזרתי תגלה.
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל (באר הפרשה)
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"ויהיו ימי יעקב שני חייו שבע וארבעים ומאת 

 שנה" (מז, כח)
שנים פחות.  33דהיינו:  147שנה, ויעקב בנו חי  180יצחק חי 

חז"ל מביאים שעל כל מילה שהתלונן בפני פרעה הורידו לו 
שנה אחת ("מעט ורעים היו...") ללמד שאדם צריך לקבל את 

 הייסורים באהבה. 
בעל הטורים מביא סיבה שנייה לכך: שכיוון שקילל את רחל 
(כשלבן חיפש את התרפים אמר יעקב "את אשר תמצא את 
אלוקיך לא יחיה") ובעקבות כך מתה רחל. יש לנו כלל: "קללת 

אדם שמקלל סתם את חברו, הקללה תחזור  -חינם לו תבוא" 
, לכך 33אליו, ויעקב אבינו אמר: "לא יחיה". יחיה בגימטרייה = 

שנים מחייו. כמה צריכים להיזהר מחטוא  33הורידו לו 
 בלשוננו... 

יש סיפור עם שמביא נופך נוסף על הזהירות של הוצאת קללה 
מהפה: איש חכם, ישב תחת עץ. ניגש אליו בחור, אשר שמע כי 
האיש היה אדם בעל שיעור קומה. החליט הבחור לבחון את 

ור מול החכם והחל שליטתו העצמית של החכם. עמד הבח
 -לקללו. הוא השתמש בכל מילות הגנאי הקיימות עלי אדמות 

אך ללא הועיל. החכם לא הגיב... לאחר זמן מה, התעייף הבחור 
המקלל והלך לדרכו. לאחר מנוחה קצרה, הוא חזר לסיבוב שני 
של קללות. הפעם הוא הוסיף קללות על משפחתו של החכם 

שיכל להעלות בדעתו. אך שוב,  והטיח בו את כל מילות הפגיעה
לא הייתה שום תגובה מהחכם. הבחור התעייף מאוד, פנה 
לחכם ואמר: "אני קיללתי אותך בכל דרך שיכולתי לחשוב 
עליה, אך אתה לא החזרת לי כלל וכלל?". החכם הביט אליו 
למעלה וענה בשאלה: "אם מישהו נותן לך מתנה, אך אתה 

ת המתנה?". "אצל האדם מסרב לקבלה, אזי, אצל מי נשאר
הנותן", השיב הבחור. "אם כן, אני מסרב לקבל את הגידופים 
שלך!", ענה החכם. הסתובב הבחור והלך... יעקב אבינו הפסיד 

שנה מחייו, כאשר אלו יכלו להיות השנים היפות שבחייו, כל  33
בני משפחתו על ילדיו ונכדיו מסביבו ובנו אהובו שליט בארץ... 

 ותן בשביל קללה אחת... הוא הפסיד א
 

 "וידגו לרוב בקרב הארץ" (מח, טז)
מה דגים הללו גדלים במים כיוון שיורדת טיפה אחת מלמעלה 
מקבלים אותה בצימאון כמו שלא קיבלו טיפה של מים 
מימיהם, כך הם ישראל גדלים במים בתורה. כיוון שהם 
שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון כמי 

 לא שמעו דבר תורה מימיהם. (בראשית רבה צז). ש
היה בשנות חייו האחרונות  אהצדיק רבי שמחה בונים מפשיסח

הביאו לפניו בערב יום הכיפורים את נכדיו לברכם, בעיוור, ו
חיבקם ונישקם תחילה. וכך אמר: אצל יצחק אבינו אנו מוצאים 

לי  שלאחר שכהו עיניו מראות, אמר ליקב בנו: "גשה נא ושקה
בני". כיוצא בכך אנו מוצאים אצל יעקב בעת זקנתו, ככתוב: 
ועיני ישראל כבדו מזוקן...ויגש אותם אליו וישק להם וחיבק 
להם. וכל כך למה? כי בשעה שאדם מבקש להתקשר עם 
זולתו, די לו לשם כך בחוש הראייה, שכן אנשים מתקשרים זה 

ם מאבד, לא לזה, כשהם מביטים איש בעיני רעהו. אולם, כשאד
עליכם, חוש חשוב זה שהקב"ה העניק לו ברוב חסדו צריכה 

 ות לבוא בדרך של חיבוק ונישוק. ההתקשר
 אמרות חכמה על התורה).(
  

 "בחרבי ובקשתי" (מח, כב)
 בתפלתי ובבקשתי).עותי" (בוס מתרגם זאת: "בצלותי ובאונקל

גם משה רבינו במלחמת עמלק נקט בשיטה זו, כמו שנאמר: 
הלחם בעמלק.. אנכי נצב על ראש הגבעה... ויהי ידיו ״צא 

אמונה״ (שמות יז) יען שתפלה תלויה באמונה כמו שמתרגם 
 אונקלוס: ״פריסן בצלו״ (פרושות בתפילה).

באמצעות השבח וההודאה אנו מחזקים את האמונה ואת 
הקשר עם הבורא, ובכך נלחמים ביצר הרע שמנסה לנתק 

והבקשה, אנחנו יכולים לעורר  אותנו מה'. באמצעות התחינה
רחמי שמים ולקבל סיוע ממוקד במלחמה שלנו. כי הרי יצרו 
של אדם מתגבר עליו ומתחדש עליו כל יום, ורק על ידי העזר 

 והסיוע ממרום אפשר לנצח.
מסופר על אדם זקן, מוכר ביגלה, שדרכו לבוא עם עגלה לשוק 

לקוח אחד דקות היה ניגש  20ולצעוק ״ביגלה חם״! בערך כל 
וקונה ביגלה. ראה אותו עשיר אחד וריחם עליו, שבגיל מבוגר 
הוא צריך לעמוד בחום ולצעוק כך, אז ניגש אליו ושאל אותו 

 ...חמרוויכמה שעות הוא עובד וכמה 
סיפר לו הזקן על גובה משכורתו. הציע לו אותו עשיר שהוא 
מוכן לתת לו את אותה משכורת ובתנאי שבשעות האלה הזקן 
יקרא תהילים בבית הכנסת. הזקן הסכים, אך הדבר נמשך מס' 
ימים בלבד, ומיד החליט הזקן שהוא רוצה לחזור בו מאותה 
הצעה. שאל אותו המעסיק מדוע הוא רוצה לעבוד בחוץ בחום, 
וכי לא עדיף לשבת בבית הכנסת ולקרוא תהילים...? השיב לו 

 הזקן שהוא רוצה שהם ילכו לרב העיר ושם יסביר.
כשהגיעו לרב העיר סיפר הזקן לרב, שנכון שאותו אדם עשה 

חסד שנתן לו לקרוא תהילים בבית הכנסת במקום לעמוד  אתו
בשוק ולצעוק ביגלה, אבל הוא מרגיש, שבזמן שהיה מוכר 
ביגלה הוא היה יותר קרוב לה', כי כל הזמן היה מתפלל שה' 

ילא כל ישלח לו לקוח, ואח״כ היה מודה על שקיבל תפילתו וממ
הזמן היה שקוע בתפילה. עכשיו, כשהוא קורא תהילים, שזו 

 עדיין חסרות לו תפילות מעומק הלב. -מעלה גדולה 
 אמר: לאדם היודע להתפלל, מאומה לא יחסר.  'הק ש"טהבע

והמשיל על כך משל: משל למלך שאמר לאנשיו: ״תבקשו 
אבנים  -ממני דבר ואתן לכם״. בא אחד וביקש כסף, השני 

בות. היה שם פיקח אחד שאמר למלך: ״לא כסף ולא אבנים טו
טובות חפצי, אלא ירשה לי המלך לבקרו בכל יום לדבר עמו, 

 כלימה!וואז שוב לא יחסר לי מאומה״... אוי לאותה בושה 
אם ישאלו לאדם  -ובשם הגה״צ רבי אליהו לופיאן זצוק״ל 

אחרי תפילת שמונה עשרה האם אמרת ברכת רפאנו וכדומה, 
יאמר: ״מסתמא אמרתי", אבל אינו זוכר כלל מה שאמר, וגם 
לא ידע בשעת תפילתו מה הוא אומר, רק מתוך הרגל, כבר 

הלוך ונסוע!... פעם  -ברכה אחר ברכה  -שגור בפיו מה לומר 
אחת נסעתי בעגלה בדרך, ופתאום אני רואה שהעגלון קושר 
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ר את המושכות לעגלה והוא נשכב לישון. שאלתי אותו לפש
מעשיו, והוא השיב לי: ״אל דאגה, הסוס מכיר כבר את הדרך 
היטב והוא יגיע לייעודו גם בלעדי״. וכן היה, וכשהגיע הסוס 
למקום שבעליו היה רגיל להשקותו מים נעצר. וכך הוא האדם 
בתפלתו, כמו הסוס, מכיר את דרכו ויודע מתי צריך לכרוע, 

 !,,מתי להפסיק ומתי להמשיך, אוי לאותה בושה,
על יהודי שחכר בית משקה מהפריץ. בשנה הראשונה  פרומס

ספג היהודי הפסדים הלך לפריץ ובכה לפניו וביקש רחמים. 
הפריץ התרצה ואמר ליהודי שיוכל לשלם בשנה הבאה עבור 

ושוב ליהודי לא היה  ןהפירעוהגיע זמן  ההשניישנתיים. בשנה 
ים כסף לשלם. הלך לפריץ ובבכיות אמר לו שנחל הפסד

לשנה  ןהפירעועצומים. הפריץ הסכים לדחות את מועד 
 השלישית.

מיד בתחילת השנה היהודי חי בצמצום חסך מפתו והצליח 
של שנה אחת. הוא  ןלפירעובסוף השנה לאסוף סכום השווה 

רעד ולא ידע כיצד יופיע לפני הפריץ כיון שהפריץ אמר שאם 
אז דמו הוא לא יפרע לו את הכסף שמגיע לו לשלוש שנים 

 בראשו, הוא יזרוק אותו ואת משפחתו לבור עד שימותו ברעב.
היהודי זעק מקירות ליבו לישועת ה'. לבסוף, כשהגיע לפריץ 
מצא אותו מבושם מיין ושמח. הפריץ ניגש אליו ואמר לו: 
״עשיתי חשבון ויצא שאני חייב לך הרבה כסף״. נתן ליהודי 

הכסף והזדרז  סכום עצום במזומן והיהודי הנבוך לקח את
 לצאת מהפריץ במהירות.

כאשר הגיע הביתה סיפר לאשתו על הנס שקרה לו. אמרה 
אשתו: "אוי ואבוי לנו, כאשר הפריץ יבדוק ויגלה שאתה חייב לו 
ולא הוא חייב לך רע ומר יהיה סופנו. לכן, לך מהר ותחזיר לו 

טעות״. היהודי  השהייתאת הכסף כמה שיותר מהר ותגיד לו 
לכת לרב ולספר לו את הסיפור. כששמע הרב את החליט ל

הסיפור אמר: "אל תחזיר את הכסף, אין לך ממה לחשוש! 
הפריץ לא מתפלל תפילת שמונה עשרה ולכן הוא לא ישים לב 

 שטעה ונתן לך כסף רב למרות שאתה חייב לו״...
והמסקנה העצובה היא שיהודי מתפלל תפילת שמונה עשרה, 

ונותיו ועסקיו והוא מהרהר בהם מיד צצים לפניו כל חשב
 במהלך התפילה. הסיפור משעשע אבל המסקנה עצובה...

אמר פעם מישהו משפט שמשקף מציאות עגומה: "אם אבד 
 ״...לך חפץ, תתפלל תפילת שמונה עשרה ומובטח לך

לכן עלינו להתחזק ולא להפוך את התפילה לשגרה, להכניס 
ד לגרום חיות בתפילה, לקרוא ספרים שמדריכים כיצ

שהתפילה תהיה מעניינת, ונזכה כולנו שתפילותינו תהיינה 
  רצויות לפני המקום.

 (אמונה שלמה)

 
  "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" 

 (מט, כא) 
כתב בספר 'אמרי נועם' (הקדמון, הוזכר במהרש״א עירובין קה. 
ד״ה והא) וז״ל: למה היה נפתלי קל ברגליו כאילה, לפי שנותן 

בשעה שעובר בדרכים נותן אמרים טובים ויפים,  -אמרי שפר 
ונותן שלום לכל הפוגעים אותו, על כן אין שום אדם מעכבו 

יא האיגרת ללכת במרוצה לדרכו, ולכן שלחו אותו להב
 ממצרים...

הגה׳׳צ רבי שריה דבליצקי שליט׳׳א סיפר מאי דבדידיה הוי 
בימי חורפו היה צריך להתיר איזה נדר ולצורך כך עלה , מעשה

לביתו של הגה׳׳ק ה 'חזון איש' זי׳׳ע, באותו זמן ישב בביתו של 
בחזו׳׳א עוד יהודי שפלפל עמו בתורה. מששמע החזון איש את 

אני ותלמיד חכם זה שניים אנו, עתה צא נא  הנה, רצונו נענה
החוצה והבא יהודי נוסף בכדי שנוכל להתיר לך את נדרך בבית 
דין של שלשה. רבי שריה יצא חוצה והכניס עמו הלך שלא היה 
חכם וצדיק... תיכף משנכנס החל החזון איש לברר את הפתח 
שיש לו להתיר את הנדר, לאחר מכן התיישב ועשה התרת 

ושלושתם ענו בקול , דת וכדין בכל פרטיה ודקדוקיהנדרים כ
רם 'מותר לך, מותר לך, מותר לך'. משיצא אותו אחד נענה 
החזון איש לרבי שריה ואמר, הנה יהודי זה אין לו כל שיג ושיח 

לכן, אין כאן כל 'התרת' , בהלכה ולא הבין כלל מה שאמר עתה
ת נדרך. נדרים, לך שוב והבא יהודי בר אוריין ונתיר לך א

מעובדא זו נראה כמה יש להזהר בכבוד הבריות, שהחזו׳׳א 
הטריח עצמו לעשות עצמו כאילו הוא 'מתיר נדר' עם כל הסדר 
המקובל להתרה זאת. והכל בכדי שיהודי זה לא יכלם חלילה. 
הרבה יש לנו ללמוד ממעשה זה, ויש לנו להעמיק בעובדא זו 

 משפט.דהחזון איש לא פחות מאשר בפסקיו בחושן 
פעם עבר הגה׳׳ק ה'חפץ חיים' זי׳׳ע ברחובה של עיר ומצא על 
הארץ דף הנראה כ'שמות', התכופף הח׳׳ח כדי לטמנו יחד עם 
ה'גניזה', אך משהגביה את פיסת הנייר מצא שאין כתוב על גבי 
הנייר אלא דברים ממילי דעלמא, ואעפי׳׳כ הכניסו לכיסו. 

הדף למקום שהיה  וישאלהו ה'מלווה ' מדוע לא השליך את
מתחילה, ויענהו הח׳׳ח, כי לא רציתי שיצטרך עוד יהודי 
להטריח עצמו ולהתכופף כמוני מתוך מחשבה כי 'שמות' לפניו 
וישליכהו ארצה בראותו כי נייר סתמא הגביה וחוזר חלילה, ע׳׳כ 
הטמנתיו בכיסי, ובזה מנעתי טרחה וצער מכמה וכמה בריותיו 

  של הקב׳׳ה...
שעבין זי׳׳ע נכנס פעם למעמד 'כתיבת אותיות' הגה׳׳ק מט

בספר תורה, והנה בראשונה נתכבד הגאון לכתוב בספר התורה, 
אך הוא לא אבה לכתוב ומינה את ה 'סופר' שיכתוב בשליחותו 
את האות. מכיוון שאותו גדול וקדוש לא כתב בעצמו וסמך רק 
על הסופר אף שאר המזומנים לא כתבו בעצמם אלא מינו כל 

חד במקומו את הסופר שסיים בעצמו את כתיבת כל ספר א
שהבחין , התורה. לאחר מכן ביאר הגה׳׳ק מטשעבין את מעשיו

, שבין הנאספים נמצא יהודי המומר לדבר אחד מן התורה
שאינו ראוי לכתוב אות בספר תורה. אלא שלא רצה לפגוע 
בכבודו ולעכב בעדו מלכתוב אות בתורה, על כן גרם בעקיפין 

 . ולא יכלם יהודי זה, יכתוב איש בספר התורה שלא
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   הֶנֱהנָ י יְהּודִ  – יוַיְחִ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 670 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  יַוְיחִ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

שהיה נוכח במקום נדהם מן  ,התלמיד
הספיק ההעזה שהייתה לאותו יהודי, וטרם 

 המשיך האורח ואמר:  ,הגיבל
 

כדי  ,יתלקרוא גם לרבנמציע אני ובכן, "
שתהיה גם כן נוכחת ושתשמע את ההסבר 
ותראה, כיצד יש להפריש תרומה 
ומעשרות, וכדאי להאזין לדברים שאומר 

 ".היטב
 

לרב ולרבנית הוא ביקש כוס יבשה והראה 
הפרשת תרומות ומעשרות את כל תהליך 

בדבריו הרב מתעניין תוך כדי שבפרוטרוט, 
 בכל שלב ושלב. ושואל שאלות 

 

הניחה הרבנית את ידה על ההסבר תוך כדי 
השולחן ונשענה עליו, מבלי להתבלבל פנה 

נא להוריד את היד "האורח אליה ואמר: 
 ."!זה מפריע לי ,מהשולחן

 

את 'הסברו המלומד' כשסיים  ,ולא זו בלבד
שלבי כל האם רר: "יפנה אל הרב וב

ורק כאשר היה  ."?כדבעי הובנוהתהליך 
 ת.משוכנע בכך, קם ועזב את הבי

 

נו, בקושי רב י"רב :אמר התלמיד לרב ,כשיצא
הצלחתי להתאפק מלגעור באותו יהודי, 
להוכיח אותו על עזותו ולשלוח אותו מכאן, 

 איפה כבוד התורה?
 

 הובשלואת ראשו נענע רבי זיידל אפשטיין 
אינני מבין אותך, אתה רואה יהודי : "ואמר

 "נהנה, מדוע זה מפריע לך?!

אמר רבי מובא ש (כתובות קיא ע"ב)בגמרא 
ברו יותר חם לינייטוב המלבין ש :יוחנן

ּוְלֶבן ִׁשּנַיִם "נאמר: הרי ש ,ממשקהו חלב
אל תקרי לבן  ."(בראשית מט, יב) בֵמָחלָ 
 ים.יניבון שיים אלא ליניש

 

קל לטרוח עבור הזולת באופן יותר לעתים 
טכני, מלהעניק לו חיוך ותחושה טובה, 

 דווקא נתינה זו הינה מובחרת יותר. אולם
 

דוגמא מאלפת לחסד זה, אנו מוצאים אצל 
מש כמשגיח (ששירבי זיידל אפשטיין זצ"ל 

כפי שהעיד  ,בירושלים) 'אור-תורה'ישיבת 
 :'לעבדו בלבב שלם'תלמידו בספר 

 

ימים ספורים לאחר שהגיע רבי זיידל 
אפשטיין ארצה, נכנס תלמידו לבקרו, הרב 

הגיש לו וקיבל אותו במאור פנים, כדרכו 
 שהוא מתנצל: כדי ה, תוך ישתי

 

יה טוב ימקווה אני שההכשר של השת"
יין אני חדש בארץ ישראל ועוד עבורך, עד

מהו ההכשר  ,לא הספקתי להתעניין
 ."שעליו סומכים כאן

 

כעבור מספר רגעים נכנס לחדר יהודי נוסף, 
פני הרב, את אשר אף הוא הגיע להקביל 

תקבל במאור פנים ונתכבד הגם הוא 
 .היבשתי

 

אולם הלה לא חשב להסתפק בביקור 
תח נימוסין בלבד, וכעבור רגעים אחדים פ

נו חדש בארצנו הקדושה, יואמר: "רבאת פיו 
כיצד יש להפריש  ,ואולי איננו יודע

להראות האוכל תרומות ומעשרות, 
."לרב כיצד מעשרים?ולהסביר 

 (בראשית מט, יב) ב"ם ֵמָחלָ ּוְלֶבן ִׁשַּניִ "

ח"תשע טבת י"ב 30/12/2017  

ויחיפרשת   
  מלכים א ב' -"ויקרבו ימי" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:10 17:22 17:53  

א"ת 16:26 17:19 17:48  

 חיפה 16:25 17:18 17:48

ש"ב 16:30 17:22 17:53  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ים בן שליולילד אורי חי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 חיים בן בכוריושטרית                          משפ' 

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה
 רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

ב     ארז מזרחי וב"   רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 קסירר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילת
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 בן יהודיתאסף בן סופיה             דוד עומרי 

 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 סימי בת סוליקה       אסתר בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       כה     נעם יצחק בן רחל בר

 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל      

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

 השלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאי
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 בת סבריה                    קסנש בת דגטו רונית
 יצחק בן חנון                      ר' אליעזר בן עטיה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?חלה שחוממה על סיר בשרישל  הדינמה  
 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

שר ובפרט כאעל החלה, מותר לאכול את החלה עם חלב. אדים יוצאים מהסיר ולא על סיר בשרי סגור היטב  מונחתחלה ש
לא היה שמכסה הסיר  ,אולם אם החלה קיבלה טעם בשר כגוןיש נייר כסף המפסיק בין המכסה לחלה, החלה נשארת פרווה. 

שו"ע (יו"ד סימן צז ס"ג) וז"ל: פת שאפאו עם הצלי וכו', אסור לאכלם בחלב. והני  מקורות: סגור היטב, אסור לאכול את החלה עם חלב.
ול המחזיק שנים עשר עשרונים ופיו פתוח, מותר. ראה עוד בש"ך (יו"ד סימן קה ס"ק כב) דבלוע מכלי יוצא מילי בתנור קטן, אבל בתנור גד

לאוכל כדי קליפה. ובפרי מגדים (או"ח פתיחה לסימן קעג) כתב, דכשיש בו רוטב בולע יותר מכדי קליפה. ובפתחי תשובה (יו"ד שם אות יג) 
ר כסף או בתוך תבנית וכדו', הרי זה מכלי לכלי שאם יבש ביניהם לא נפלט כלל ומותר לגמרי. כתב להקל. אולם אם הניח את החלות על ניי

 וכמ"ש הרמ"א (יו"ד סימן צב).
 

 וכן הדין לענין שאר מאכלי פרווה שהונחו על סיר בשרי כדי לחממם, אם המכסה סגור באופן שלא עלו אדים למאכל [או
 אכילתו. שהמאכל עטוף היטב], אין צריך להמתין לאחר

 

 
  
 
 
 

סיפרה בתו של הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ״ל זאת ניתן ללמוד מהסיפור הבא, אותו  -עד כמה רבותינו עבדו על מידותיהם 
פור היה רבי מרדכי עצמו טורח ומכתת י. בכל ערב יום כפוריםיבערב יום הכמרדכי נולדה  יתו של רבייראש ישיבת טלז: רע

פור, ועל אף יצומו של ערב יום כיחד בעומודו, ובמייבל תו לכבוד יום הולדתה. על אף היותו שקועירגליו לקנות פרחים לרעי
ואף בערוב ימיו, כשכבר קשתה עליו מאד  .פור וזר פרחים בידוישיראוהו מהלך בערב יום כ ,שאין זה כבודו של ראש הישיבה

 שיקח אותו לחנות הפרחים. ,ההליכה, היה מזמין רכב
  

 
 
 
 

קיבל ' ובו ניתן לראות, עד כמה נזהרו רבותינו שלא לבייש אף אחד. באחד הימים ביירבי אהרן לן סיפור מופלא מתוך 'להל
טתו. אחד הנכנסים הניח על הכרית ייושב במקומו על מ שטיינמן שליט״א את הקהל בעודומרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב 

שהמים עלולים  ,לא חשבמי שהניח את הקערה מכוסה, ולכן  (הספל היהא מים את הקערה לנטילת ידים ובה ספל מלרבינו שליד 
מדוע נשפכו המים  ,לא סובב את ראשו כדי לראותהרב והמים נשפכו על המיטה.  ,לפתע הזיז מאן דהו את הספל שפך).ילה

י שכולם עזבו את רק אחר קרה מאומה. כאילו לא ,די שלא לבייש. הוא המשיך לשבת ולדבר עם הנוכחיםכ ומי שפכם,
  ואף היה צורך להחליף את כל המצעים. ,רטוביםכי כל בגדיו  ,התברר ,החדר

 
 
 
 
 

היה רבני תורכיה בדורות האחרונים  ראשעד כמה עלינו ללמוד מרבותינו, כיצד לעבוד על המידות ובייחוד בין אדם לחברו. 
יתה רבה י. כל כך ה'בין אדם לחברו'ל ד מאד בדברים הנוגעיםגאונותו, היה זהיר ע רבי חיים פלאג'י זצ"ל. אולם, לצדהגאון 

שאני יוצא ידי  כשם –במה שנוגע לעבודתו יתברך  ,ידי חובה יזכני ה' לצאתן זה, עד שרגיל היה לומר: "יבעני זהירותו
  ". חובת הבריות

 

-ונמנם מעט. לפתע חש במאן שבוהוא פרש לפינה צדדית, שם י ,עליו עייפותו מהלך בדרך, והנה גברההרב פעם אחת היה 
המונח  יום מנסה לגנוב ממנו את צרור המעות-קשה כי יהודי ,חיקו. הוא פקח קלות את עיניו, והבחין דהוא השולח יד אל

הומה המקום היהשכן ,הגנב, יביא הדבר לידי הלבנת פניםכי אם ירים את קולו ויניס אתהבין הרב באותם רגעים בחיקו.
 פיות ילדיו הרעבים. כדי להאכילבמעשה זה  שנכשליבחינו במעשיו העוברים ושבים. מסכן הוא, ודאי ווב באותה שעה, אדם

שלא לבייש יהודי  ממנו את כספו. מוכן היה לוותר על ממונו, ובלבד שם עצמו כישן, והניח לגנב ליטולמה עשה? לבסוף, 
 .ברבים

 

 
 

'ב קֵחלֶ  -בוְָחלָ ר ָּבׂשָ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל שמתלעילוי נ ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלות לות לשאלשא
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ַּמֲעֶרֶכתַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת הַ ְּכתֶֹבת הַ 

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

תַהּזּולַ ל עַ ה ַמְחָׁשבָ   

  ְלַבֵּיׁשא ֶׁשד ּוִבְלבַ 

  ַלֲחֵברֹום ָאדָ ן ֵּבי
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ד' אב ה'תרצ"ה -נולד ב – מלעלובבידרמן זצ"ל אלעזר מנחם האדמו"ר הרב אלתר  
ק מרן רבינו אלעזר מנחם "ש זקינו הרה"נקרא עבין חומות ירושלים עיר הקודש.  )1935(

-1944(ה'תש"ה -. בשנים ה'ת"שאלתר מסוסנובצא 'ק ר"אביו הרהש דוד "מלעלוב וע
בלבד לא היה לו, לחם קשים ביותר, ואביו הגיע למצב שאפילו  תנאי הקיום היו )1949

  (בהמלצת האדמו"ר ר' שלמה גולדמן מזוויעהל). באבי-נאלץ לעבור לתל
 

כבר באותם . א, שם ספג תורה וחסידות במידה גדושה"ד בת"ת חב"בילדותו למד בת
רבינו . "תפארת ציון"בימי בחרותו למד בישיבה למצויינים . ימים ניכרו בו גינוני קדושה

התמיד מאוד בלימוד וכן סיפרו עליו כי  ,מעילויי הישיבהועדיין נחשב חלוש מאוד, היה 
 ץהרבי. הוא בפתח תקו'לישיבת לומזוכך עלה ונתעלה. לאחר מכן עבר התורה הקדושה
 .א ומסר שיעורים תמידין כסדרן מדי יום ביומו"יבת לעלוב בתתורה ודעת ביש

 

כדי  ,את ישיבת כולל האברכים שם השקיע כל כוחו ומרצו פתח פטירת אמו לאחר
בעל יראת שמים  שילמדו בהתמדה בלימוד רצוף ובתענית דיבור, להרבות כבוד שמים.

ושעו. סיגף עצמו הקודש. רבים פנו אליו ונ-עצומה. שקדן עצום. ענוותן. בעל רוח
שיש  ,בתעניות. קירב רבים לאבינו שבשמים. ביקש לעזור לכל אדם. כאשר הבחין

, פנה אליו כדי לסייע לו. בכה רבות לבורא על צרותיהם האישיות של מצוקה למישהו
 בכלל. ישראל יהודים בפרט ועל עם 

 

אפילו ב מציינים ברטט, כי בכל עשרות שנות הנהגתו, לא נמצאה "בארהחסידיו 
ק "משפחה אחת ששיחרה לפתחו ולא זכתה להיפקד בדבר ישועה ורחמים, אם בזש

. בעל אהבת ישראל אף אלו שלא היו יכולים להיוושע בדרך הטבע ואם בזיווגים הגונים
מדרשו של אביו. ידע את יום פטירתו והלך באותו היום -מופלאה. כיהן כאדמו"ר בבית

י"ד טבת -. נפטר בנהג כךל אף שמעולם לא עמהם  דונפרמנהלי המוסדות לוהודה 
  שנים. 66-חי כ ).2001( ה'תשס"א

 

(ממלא מקום האדמו"ר ר' דוד  ילדיו: מרת עטיל. אמו:האדמו"ר ר' משה מרדכי.  אביו:
  פארק, חתן ר' מנחם קליין),-(מכהן כאדמו"ר בבורוהאדמו"ר יעקב יצחק  ברק),-אביו בבני

  המשפיע ר' אלימלך, המשפיע ר' נחמן. מאירות),(ראש ישיבת פנים  ר' חיים יוסף
מיכל ר' ), חזון אי"שר' אברהם ישעיהו קרליץ (ה, שאול ברוק 'ר ,רפאל כהן 'ר מרבותיו:

 ץליפקובי היהוד

 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

כסף רב כשבידי תיק עם  ,ו מארה״ב: כשהייתי צעיר יותר, יום אחד הלכתי לתומי למקום מסוים"חיים ראט היר' יפר מקורבו של רבינו ס
אני  ,ששמרתי עליהם מכל משמר, אך לפתע כשקמתי ממקומי לחזור לביתי, ששייכים למפעל ענק שבבעלותי וךראלפי מסמכים יקרי עו

  .מגלה לחרדתי כי כל התיק ותכולתו היקרה נעלמו
 

, לא ידעתי מה אעשה, יאוש התגנב ללבי, וכך באתי לבית מדרשו של רבינו, כשראה אותי רבינו שם לב למצב רוחי יעולמי חרב עלי
 דול על תיקי יקר הערך שנעלםואני שפכתי שיחי בבכי ובצער ג ?"רע עמךימדוע פניך רעות היום, שמא דבר מה א" :הקודר, ושאל אותי

 מה אעשה.  ,ממני, ואיני יודע
 

ימצא, בעזרת השם, ולא יכי הגנב  ,גנב לקח ממך את התיק, ואל תחשוש" :באופן ברור ,לפליאתיאמר רבינו ששמע את כאבי הגדול 
כי אין לי מה להיות  ,לי שהבטיח ,לשמע דברי רבינונדהמתי . "רק זאת, אלא כל האבידה תימצא עוד הלילה עם כל תכולתה ב״ה

מספר מדברי רבינו לא נפל דבר, לאחר  :וחכיתי כיצד יעבור עליי הלילה. ואכן לא יאומן ,תה ליישרוי בדאגה, אך אמונת חכמים איתנה הי
, והם מבקשים שאבוא מיד לתחנת המשטרה ,רב ףיש מסמכים רבים וכס ,שמצאו תיק שבו ,שעות אני מקבל טלפון מהמשטרה בעיר

  .י שאוכל לתת סימנים, כי אכן מדובר בתיק אותו איבדתיכד
 

מה עם הכסף הרב  - שם, ומצד שני אבל אולי את המסמכים יקרי הערך לא ימצאו ,תיק מצד אחד אולי מצאו ,חושש בלבהלכתי לתחנה 
כי כל  ,רבינו הבטיחני נאמנהרי כי ה, הרחקתי מחשבותיי מכך אבל כחסיד נאמן לרבו כבר רוקן את כל הכסף? השודד אולי .שהיה שם

 חסרון.  התיק ישוב אליי ללא שום
 

נוספים, מגלה  שאני מוסר עדות וגם פרטים ,היקר, וכך בזמן המשטרה, הראו לי את התיקתחנת למשרדי  מחשבות אני נכנס ןוכך באות
הביא  איך לא נעלם דבר מהתיק, הוא ,יןמצליחים להב שהצליח לכייס ממני את כל התיק, אך הם לא, כי מדובר בגנב מומחה ,לי השוטר

  .דבר חסרלא גם הכסף הרב נמצאו בתיק, גם המסמכים היקרים ו ,דברי רבינומ ואכן לא נפלו דבר ,לי את התיק
ל, מחשובי חסידי צאנז ובאבוב ובצעירותו משמשו בקודש של הרה״ק מוויליפאלי זי״ע ־ ובאחרית זצ"חיים הרבסט  'חסיד הישיש רה

במחלה קשה, מצבו התדרדר, ורבינו אינו מסיח דעתו בהעתרתו עליו בתפילה ל"ע בק ברבינו והיה לחסידו הנלהב חלה ימיו התד
האחרון בארה״ב, אף עלה רבינו זי״ע לבקרו בביתו עם קבוצה מצומצמת של מקורביו. רבינו מתעניין  ת קודשבליל שב לרפואה שלימה.

  פחה, לדעת מה מצבו של חיים בן חיה.ל ובני המש"כל יום ויום אצל מקורביו בחו
 

 בןחיים מה עם חיים לעולמו. מתקשרים להודיע על כך לרבינו, משענה הטלפון שאל רבינו על אתר: ״ 'רהתבקש ב טבת "ק י"במוצאי שב
 לא נסתר ממנו בכל פעם שאל עליו בשם אמו... דבר פטירתו של זקן החסידיםמה שאין כן  ,הוא הזכיר אותו בשם אביו . הפעםיוסף?!״

 דרכו האחרונה.ב וווהי, ורבינו לארץ הקודשוטס לה. ארונו קודשו-וראינו עין בעין את רוח

ן זצ"לִּביֵדרמָ ם ְמַנחֵ ר ֶאְלָעזָ ר ַאְלּתֶ האדמו"ר ר'  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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תֱאמֶ ל ׁשֶ ד ֶחסֶ   

בתחילה שילמה בעבור שלושה  והציקה לנו מאד. וגדלה עם הזמן
ניגשנו לאחר מכן מראש, הצ'קים נפדו והכל היה בסדר.  חודשים

צריך "החודשים הבאים.  אליה וביקשנו לקבל המחאות בעבור
 אבל החודש אני צריכה להוציא הרבה להיכנס מהביטוח לאומי,

  ".אז אני אתן המחאה לחודש הבא, בסדר? כסף על תרופות,
 

תאריך יומיים לפני  היא חייכה ורשמה המחאה לחודש הבא.
 ".כיסויכי אין  ,אל תפקידו את הצ'קפנתה אלינו ואמרה: " ההפקדה

הבינה.  היא לאאולם  ,שלקחנו חובות כדי לבנות ,להסבירניסיתי 
 ."שה זקנהיסבלנות. אני א חכו מה לעשות? שאני אישן ברחוב?!"

תרופות. מה  אני צריכה לקנות"תה אומרת: ישדיברנו, הי בכל פעם
ריחמנו עליה. מצד שני, שילמנו  מצד אחד ."לעשות? לגור ברחוב?!

שהדירה לא רק שלא  ,יה. נוצר מצביחובות הבנ בעמל רב את
 יתה מקור להוצאה. יאת עלותה, אלא גם ה מימנה

 

קשישה  לרב לשאול איך מוציאים דיירת מסוים הלך בעלי בשלב
בעולם אינו דואג לה, כיצד  שאיש ,שה עריריתיומבוגרת מהבית?! א

 הזמן עבר, וכל חודש שהסתיים, גרר חוב שייך לעשות דבר כזה?!
שה ילגרש א שהוא לא מסוגל ,נוסף. בסופו של דבר, החליט בעלי

וויח עוד שהסתמכה על יהודים רחמנים. היינו יכולים להר ,קשישה
הזו  שהישקלים לחודש, אבל לא היינו מסוגלים לגרום לא 3,000

 לחיות את שארית חייה עזובה לנפשה.
 

שנים שבהן  במשך חמש שנים!אצלנו שה הערירית התגוררה יהא
חשבנו לעצמנו  התקרבה אל היהדות.ו כיבדה את אורח החיים שלנו

של  היא בתו שגילה נוסק לתשעים, ,שהיעל אף שמדובר באש
 הקב"ה, והוא רוצה את התשובה שלה. 

 

טוב והזמינה אמבולנס.  יומיים לפני שנפטרה, היא לא הרגישה
 איתה, והיא השיבה שלא. אחרי יום הגענו לבקר, אם לבוא ,שאלנו

 ,התורנות והחלטנו לעשות תורנות בין כל השכנים. סיפרנו לה על
  תה מאושרת. אבל למחרת היא נפטרה.יוהיא הי

 

לא ישב עליה 'שבעה'. השכנים  להלוויה. אישהגיעה כונה כל הש
 והילדים התכנסו לומר תהילים. אחרי ארגנו תפילות בביתה,

. כשפינינו את השידה, מצאנו חפציהה'שבעה' התפנינו לפנות את 
 היה כתוב 'צוואה'.  שעליו ,ד"במגירה מעו מכתב

 

ה החליטהיא שתרגיש כאן טוב כל כך.  שלא ידעה ,היא כתבה
 אם אנחנו נחמדים רק בגלל הכסף. התברר ,לשלם ולראות להפסיק

היא רוצה  כי אנחנו יהודים גומלי חסדים, ולכן ,שהיינו נחמדים ,לה
 בעבורנו. בתל אביב להשיב לנו, יש לה דירת שניים וחצי חדרים

 

על שמנו. לא חשבנו  ההדירה נרשמו ,ד"עם הצוואה פנינו לעו
שהדירה שווה כמעט  ,ז התברררציני אבל א שמדובר בסכום

ובשל הנוף  מחירי הדיור בתל אביב שקלים בגלל ןשלושה מליו
 שצופה לים.

 

שנותר לה, תרמה בעבור כתיבת  ד בדירה. את הכסף"כך זכינו, בס
שהתקרבה לאביה  ,נשמתה. ניכר בבירור ספר תורה לעילוי

אילו  ,מה היה קורה ,. אני לא רוצה לחשובפטירתהלפני  שבשמים
על שהיה לנו  לבורא . אני אסירת תודההמתעקשים לפנות היינו

 .לכך זכינואנחנו לה לגור בדירה.  אורך רוח כדי לאפשר

ויש בו כדי  ,'האמנתי ואספרהלהלן סיפור המעובד מתוך '
הוא למעשה כי כאשר האדם גומל חסד עם הזולת,  ,ללמדנו

  כך היה: -גומל עם עצמו הרבה יותר. ומעשה שהיה 
 

מ"ר.  לאחר שקיבלנו בס"ד אישור להרחיב את הדירה בחמישים
יחידת דיור  החלטנו להוסיף חדר אחד, וביתר המטרים נבנה

ואולי  ,יהיאת עלות הבנבמשך הזמן כך נוכל לכסות להשכרה. 
 גם לחסוך עבור הילדים.

 

את יחידת הדיור ריהטנו בנו את הדירה. והרח לווינו כספים
לזוג צעיר. כבר בשעה רבע  ופרסמנו מודעת השכרה המיועדת

תה אישה קשישה. יעל הקו הי לשבע בבוקר קיבלנו טלפון.
ובסיכומו של עניין הביעה את רצונה  ,ששאלה לא מעט שאלות

  .את יחידת הדיור בשכירות למרות שעדיין לא ראתה
 

שכל  ,והסביר לקח את הטלפוןהוא ילה. בעלי חזר בשבע מהתפ
חודשים מראש  עוד אנחנו לא מקבלים המחאה לשלושה

לאחר כשעה נשמעו  וחתימה על חוזה, אנחנו לא מתחייבים.
שלא שומרת  ,קשישה שהיא נקישות בדלת ובפתח עמדה

אולם  ,לשוכרת כזאתכשהיא נשענת על מקל. לא ציפינו מצוות, 
 הראנו לה את הדירה.

 

התחילה לספר את  עד סוף חיי', אמרה, ואזכאן אשכור 'אני 
ששת הימים, ומאז היא לא  סיפור חייה. חתנה נהרג במלחמת

לשפת בדירה הסמוכה  אביב-התחתנה. כעת היא גרה בתל
 הים, אבל השכנים לא מתייחסים אליה. 

 

לגור בבני ברק. החליטה ולכן  ,נחמדים שהדתיים חושבתהיא 
קשה, הנה הכל חתום וטוב', והיא גם צ'קים, 'בב היא הביאה

ברור שהיא לא  לחתום על חוזה. לא ידענו מה לעשות. מוכנה
היא לא מתאימה  תה הדיירת שהיינו מקבלים מלכתחילה,יהי

 .צניעותבשתלך  ,הבטיחה לאורח החיים בשכונה. אבל היא
 

, םולילדי מאותו יום השתנו חיינו. אם עד היום דאגנו לעצמנו
יתה יחדשה. היא ה דיירת –וספה דאגה נוספת היום נמאותו 

קשישה וערירית, אבל להוטה לשיחה. היא נקשה על כל דלת 
 והציגה את עצמה כדיירת חדשה.  יןיודלת בדירות הבנ

 

שלא  ,דיירת איך הכנסנו ,שכעסו עלינו. הם לא הבינו ,היו שכנים
ריחמו עליה  השכנים רובאולם מתאימה לאורח החיים במקום. 

כ. ה"תשמח ללכת לביוהיא  בודדה ו אותה שאלות. היאושאל
רב, והם הלכו אבא שלה היה לפני השואה, הם גרו בפולין, 

 ,לא ידעהשבארץ הביאו אותה לקיבוץ. שנים  אבל פה .כ"לביה
 יהודים שנראים כמו היהודים ההם בעיירה. שיש

 

וריחמנו  ד מהסיפורים שלהוהשכנים וגם אנחנו התרשמנו מא
עול הדאגה לחייה.  . באופן טבעי לקחנו על עצמנו אתעליה מאד

גם בעבורה. כאשר בישלנו  כך שכאשר קנינו במכולת, רכשנו
. היא מעצמה לא ביקשה להתארח גם עבורההכנו אוכל לשבת, 

שבהם היא  ,סירבה כשהציעו לה. היו חגים בשבתות וגם
  .חג הפסח ובראש השנהב כגון:להתארח.  הסכימה

 

בעיה שהלכה הייתה אילולא  ,נחמד כול להיותהסיפור היה י
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  ""ויחיויחי""פרשת פרשת  
  ].יד, מח[ "שיכל את ידיו"
זה כיהן משכיל . סיפר בערוב ימיו שילד יהודי קטן הצילו מהתבוללות, שעזב את דרך התורה' משכילים'החד א

  .תיתופעם באו לפניו אם יהודיה עם בנה הקטן שלא היטיב לדבר צרפ, כרופא בפריז
ביקש הדוקטור לשמוע ממנו מה הוא יודע בתורת ,  בחיידרד ומשהתברר לו שהוא לומ,דיבר עם הילדהרופא 
  .גם ידע ידע –י "אך את כל פרשת ויחי עם פרש, הוא אמנם לא ידע על בוריהצרפתית . ישראל
קטנים שלו נוצרים בליבם אהבה האם אני משתייך לעם כזה שגם הילדים ': ואמר, הרופא החילוני אל ליבונזדעזע 

, המחדיר בלב בניו הצעירים יראת שמים בצורה שכזו, לעם כזהרק . אסור לי להפרד מעמי, כה עזה לתורה
  '!מובטחים חיי עולם

, בקי בשפות,  חילרגיבול אומרים שמנשה היה "חז. וכמה חשובים לומדיה, ונראה כמה חשובה היא התורהבואו 
           –י "כתב רש' אביך חולה'המילים על . לבד מתלמיד חכם, לשמו של אפרים לא נוסף כל תואר, ברם !ח"וגם ת

כי עם ,  יוסף סבר שדרגתו של מנשה גדולה משל אפרים,והנה .'זה אפרים שהיה רגיל ללמוד תורה בבית יעקב'
והגיב , יעקב שיכל את ידיואבל . וגם בקיאים בשפות, וגם גיבורים, ח"שהם גם ת, ישראל זקוק לאנשים כאלה

  .לעמוד בראש עליו –ראש וראשון לבעלי תורה  שהוא –ואמר כי אפרים 
           כאן משהו על כבודה ונספר . צריכים להיות תמיד בראש מעייניו של כל יהודי, הלומדים וכבודה של תורהכבוד 

ליד התיבה הורה להתקין מדרג ל "זצש אלישיב "שמרן הגרי סיפר א"רבי יצחק זילברשטיין שליטגאון ה .של תורה
  .לתורה באמצעות המדרגה' לעלות'כדי שהעולים לתורה יוכלו אכן , בבית המדרש שלו

ייה לתורה תהיה צריכים להקפיד שאכן העל', יעמוד'במילה , אלישיב ציין שכיון שפותחים את הקריאה לעולההרב 
  .ולא עמידה, לא עלייה יש כאן, וכשבימת ספר התורה מצויה בגובה זהה לרצפה, ייה למקום גבוהועל' עמידה'בגדר 
                   , וכדי לעלות אליה צריך לטפס על פני כמה מדרגות, בתי כנסת שתיבת הקריאה מוגבהת מאודיש 

  .'עלייה'העיקר שאפשר יהיה לקרוא לכך , א הסתפק במדרגה אחת"אבל מרן שליט
והתקנתה של המדרגה היתה עלולה לגזול עוד כמה , ש אלישיב אין מקום מיותר"שבבית מדרשו של מרן הגריכיון 

וכשמגיעה עת הקריאה , שהתקין את המדרגה בתוך הרצפה, קראו הגבאים לנגר מומחה, מטרים מרובעים
  .ובסיום הקריאה מחזירים אותה למקומה, מוציאים ומתקינים אותה ליד התיבה

הסממנים לכך חד  א. זו את הכבוד וההדר שרוחשים בני עדות ספרד לעלייה לתורהזדמנותהאפשר שלא לציין באי 
שהרי עתה הוא שב , ומתברכים ממנו, מנשקים בניו את ידיו, הוא שכשאשר העולה יורד מהתיבה לאחר הברכות

  .ורוח של קדושה שורה עליו, מהעלייה לתורה
נוסיף כאן את הערתו של הגאון רבי יהודה סילמן בענין החובה לשמור , ואם דיברנו על הכבוד וההדר לעולה לתורה

ומשליכים את בדלי הסיגריות ,  ציין שיש המעשנים מחוץ לבית המדרש סילמןי"הגר .על כבודו של בית הכנסת
            , וללכלך את מבואותיו של בית המדרש, הכיצד אפשר לעשות פעולה כזו, לפלא ייחשבבאמת  ו.במעברים

  !?בעוד שבסלון הבית שלנו לא היינו מעזים לעשות זאת
ועושים זאת , הוסיף שיש המבקשים לעשן בדקות האחרונות לפני כניסת השבת' קהל חסידים'רבו של בית הכנסת 

, וכך יוצא שהרצפה נשטפה לפני שבת, וכשנכנסת השבת משליכים את הסיגריה במקום, במבואות בית הכנסת
  .נשאר המקום מלוכלך דוקא בכניסתה של שבת קודשו

ל "מ שך זצ"ל מספרים שמרן הגרא"ביתו של הגאון רבי יצחק זלזניק זצני  ב.והנה מעשה מופלא על כבוד התורה
  . עימו בעניינים שעל סדר היוםומשוחח ,היה מתקשר פעמים רבות אל בעל הבית

, מגבעתי זלזניק את המעיל העליון עם ה"היה לובש הגר, משהיו מודיעים לאביהם שמרן הרב שך נמצא על הקו
  . ורק אז מרים את השפופרת,רבתי- נעמד בהכנעה, ניגש לטלפון

במיוחד כשמדובר ברבן , דיגלה-ללמדנו שגם כשמשוחחים בטלפון צריך לזכור את החיוב לכבד את התורה ונושאי
  .אפשר להגיע אחר כך לזלזול גם בפניו, מזלזלים בשיחה טלפוניתאם  ו.של כל ישראל

ואסור , ולמרות שהיה במעשה זה משום ביזוי התורה, מביא מעשה בתלמיד חכם אחד שניגן בחתונה' חוות יאיר'ה
ח "ח בכך שכל מה שלמדנו שאסור לת"את מעשהו של הת' חוות יאיר'מסביר ה, ח למחול על כבוד התורה"תל

  .מותר ומותר לו למחול, אך בדברים שבין אדם למקום, הוא רק במצוות שבין אדם לחבירו, למחול על כבוד התורה
וממילא , ת"עוד משכן להשי, שמחת החתונה היא היא האמצעי לבניית עוד בית מקדש', חוות יאיר' הףמוסי, והרי

    .)ברכי נפשי( ...ולנגן בחתונה, ח למחול על כבוד התורה שלו"ומותר היה לת, הרי מדובר במצוות שבין אדם למקום
  ].כו, נ ["וימת יוסף בן מאה ועשר שנים"

. על השכר המצפה לאדם בעבור המצוות שהוא מקיים, מעוררים כל נפש, נו בחיי כותב בפסוקנו דברים נלהביםירב
            , ה"הוא משה רבינו ע, וקבל שכרו במי שגדול משניהם' זכה ,הוא מוכיח זאת מכך שיוסף שקבר את אביו

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 טזהמוריס מור נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו" היחביבה בת מוזלי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



, יוסף שהתאמץ במצוות קבורת אביו, דהיינו. 'וכו', שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, שנתעסק בעצמותיו
ה שנתעסק " רבינו עגם משה ש.הלא הוא משה רבינו, מיעקב ויוסף, שלו יתעסק מי שגדול משניהם-זכה שבקבורתו

  .'שנאמר ויקבור אותו בגי, ה"זה הקב, קיבל שכרו בגדול ממנו, ביוסף
 –אם בחייו ; יש לו שכר גדול, מכאן למדנו שכל המשתדל במצוות לעשותם': היא, לדברי רבינו בחיי, והמסקנה

  .בספר שאינו נמחק יוחק,  שכרו אתו–ואם במותו , לתו הטובה תביא פריה ממרחקפעו
' לעבוד עבודת ה, לא לכבוד עצמו רק לכבוד שמים, לא בעצלתיים, יתחייב אדם שיעשה המצוות בזריזות,  כןועל'

  .'וכו', להתחזק בתוחלתו, ולהשתעשע בתורתו, יתעלה ולשמור משמרתו
וכפי שכותב רבינו ,  ממנו אפשר ללמוד על השכר שמקבל האדם בחייו על שמירת המצוות,סיפור נפלאהנה לפנינו 

, האדם עשה מצווה במקום אחד, אכן, בסיפור שלפנינו. ' הטובה תביא פריה ממרחק פעולתו– אם בחייו'יי בח
  ...וכפי שניווכח, והברכה הגיעה לו במרחקים

יודעים שכאשר מתקרבת למחסום מכונית הנהוגה , סמוך לגבול רצועת עזה', מחסום ארז'אנשי החוק הניצבים ב
, ולוודא שלא מדובר ברכב שנגנב זה עתה מיהודי תושב ארץ ישראל, דוק את מסמכיהולב, יש לעוצרה, על ידי ערבי

             ' חמאס'במציאות ה, ן כבר להחזיר את הרכבלא נית, שם. והגנב הערבי מתכוון להכניס את המכונית לעזה
 החיילים משקיעים מאמצים. הבדיקה העיקרית מתבצעת באמצעות בדיקת אמינותם של מסמכי הרכב .של ימינו

  .על מנת לוודא שהמסמכים אינם מזויפים
, החיילים נכנסו לכוננות. שהיתה נהוגה בידי ערבי, נוצצת, התקרבה למחסום ארז מכונית חדשה, במקרה שלפנינו
ועל פי כל , הוציא את המסמכים, הלה ציית לדרישה .ודרשו מהנהג הערבי להציג מסמכים, עצרו את הרכב

שעל פי נתוני המסמכים , והמכונית היא אכן בבעלותו של הערבי, אמיניםהבדיקות נראה היה שהמסמכים הם 
. צועת עזההחיילים התכוננו כבר לאפשר לערבי להיכנס לתוך ר .רכש אותה לפני זמן קצר במרכזה של ארץ ישראל

התקרב אל הנהג הערבי בפנים , ובדק את שלדתו, מפקד המחסום שניצב מאחורי הרכב. ועכשיו קרה משהו
... מצביע על המסמכים, כאינו מבין את השאלה, והערבי ...!'?הרכב הזה הוא שלך, תגיד לי' :ואמר לו, מותמאיי

אני אוכיח לך , הרגע שהרכב הזה גנוב- אם לא תודה בזה; 'והמפקד אינו מרפה .מגיב', תסתכל מה כתוב כאן, הנה'
בטחונו העצמי של  ...!?נבת את המכונית הזומאיפה ג. ואז העונש שלך יהיה הרבה יותר גדול, זאת שחור על גבי לבן

  .'מעלה אדומים'והוא הודה שגנב את המכונית מהישוב , שתיים-ולא עברו עוד דקה, הערבי התמסמס קמעה
הרי המסמכים , מהיכן ידעת שהוא גנב את האוטו; או בן נביא, הנביא אתה': ואמרו לו, ניגשו החיילים אל המפקד

  !' היה לראות בהם כל רמז לזיוףואי אפשר, שידרו אמינות מליאה
' פגוש'המודבק על ה' סטיקר'ולהביט ב, ם ללכת אל מאחורי הרכבקרא הקצין לחייליו וביקש מה, במקום להשיב

  . גם הם הבינו עתה מהיכן תפס מפקדם שהרכב גנוב. ופרצו בצחוק, החיילים ראו .הגדול והיוקרתי של הרכב החדש
  .'אין עוד מלבדו' . מילים3ק ר'? סטיקר'ב, מה היה כתוב שם

ולאחר שגנב , מעין זה' סטיקר'כדי לדעת שערבי לא ידביק על מכוניתו , לא צריך להיות מפקד צבאי במחסום ארז
  ...הוא פשוט שכח להוריד את הסטיקר, את המכונית

  .אולי אפילו לא התחיל. בכך עוד לא תם הסיפור
               , וסיפרו לו כיצד גילו שהרכב גנוב, בוא לקחת את רכבווהודיעו לו שי, משהתקשרו החיילים לבעל הרכב

  !'מכל האלוקים' עתה ידעתי כי גדול ה': ואמר, התרגש האיש עד לדמעות
                , הם פעילי התשובה של אחת הישיבות המפורסמות, לגילויו של הרכב' אחראים'עד מהרה התברר שה

ילים אלה זכו להחזיר בתשובה רבים מתושבי פע .שליד ירושלים, המקיימים פעילות עניפה בישוב מעלה אדומים
סירב האיש , ל"הרכב הנ-משהגיעו לבעל. תוך שהם מוכיחם לכולם בדרכי נועם את מתיקות התורה, המקום

  .מילה בענייני תשובה-ולא רצה לשמוע מילה וחצי, לשמוע את דברי הפעילים
, כולו בצבעה המטאלי של המכונית-ן כלוליבו היה נתו, שעות מספר לפני כן הוא רכש מכונית יוקרתית חדשה

  ...מה לו ולתשובה. איבזור המשוכלל שלהבמושבים המרופדים וב
אם הוא אינו מתעורר מהדברים . כבר שאי אפשר להכריח אף יהודי לחזור בתשובה-פעילי הישיבה יודעים מזה

, ריך להיפרד ממנו בשלום ובנחתצ, התנגדות וסירוב-ועל אחת כמה וכמה כשהוא נוקט בגילויי, המושמעים באוזניו
שאלו אותו אם יהיה איכפת לו , לפני שנפרדו מהאיש, אבל. וכך עשו תלמידי הישיבה .כושר אחרת- ולהמתין לשעת

  .'אין עוד מלבדו'את הסטיקר עם המילים , עתה-שנרכשה זה, מכוניתו-שידביקו על פגוש
  .אמר', ן שתדביקו את הסטיקר הזה על הפגושאני מוכ, כן'. ולמרבה הפלא השיב החיוב, האיש הרהר לרגע

  ...נגנבה המכונית, כשהחנה הנהג את מכוניתו ליד ביתו, ומחצית השעה לאחר מכן, הסטיקר הודבק על הפגוש
                , אתם רואים, נו': התרסה-י סופר ואמר בחצי"ניגש אל הגר, להיכל הישיבה, עזעוכולו מז, הנהג הגיע

   -  - -  !?זו תורה וזו שכרה; ועכשיו הרכב נגנב, כמתיואני הס, ביקשתם להדביק את הסטיקר
אין עוד 'ומי שתלה על רכבו סטיקר , ואמר לבעל הרכב שדבריו אינם צודקים, ראש הישיבה שמע את הדברים

הוא לאסוף כמה בחורים , מה שברור שהדבר היחיד שביכולתי לעשות בנידון'. בוודאי לא יינזק בשל כך', מלבדו
  ...' על מנת שהרכב יימצא במהרהולומר פרקי תהלים

רק בגלל הסטיקר שהיה , ומתבשר שרכבו אותר', מחסום ארז'שעתיים והנהג מקבל את הטלפון מ-ולא עברה שעה
ואי אפשר לסמוך על ', אין עוד מלבדו'עכשיו נוכחתי לדעת ש: וכיצד הגיב עתה הנהג המאושר ...על הפגוש האחורי

  .יכול- הכל,אלא על השם יתברך, אף אחד אחר
                   , יהיה לו שכר גדול מכך, כל המשתדל במצוות לעשותם'דבריו של רבינו בחיי ש, בנהג זה, התקיימו בו

           , ופרקי התהלים שנאמרו בישיבה, הסכמתו להדבקת הסטיקר. 'וכו', ופעולתו הטובה תביא פריה ממרחק
  .)ברכי נפשי( ...הביאו את המכונית ממרחק

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז סיה בת כשוורקוד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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. "ַוְיִחי ַיֲעקֹב" 

ַוּיֹאֶמר  ֶאְפַרִים...  ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש  ַיד  ָאִביו  ָיִׁשית  ִּכי  יֹוֵסף  "ַוַּיְרא 
. יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ֹלא ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבכֹר" 

"ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ֶאת ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד ַוֹּיאְמרּו ֵאֶבל-
. ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָאֵבל ִמְצַרִים" 

. "ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים" 

:  
.

:  
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 16:30 17:21 17:53 

16:26 17:18 17:48 
16:25 17:17 17:48 

 
16:30 17:21 17:53 

"" " 

 , יהודי ישיש, אב לתשעה ילדים   נקודה למחשבה     
  חזר לביתו ערב אחד לאחר שסיים את לימודיו, ישב עם אשתו לסעודת ערב, המרק היה טעים, ובין לגימה ללגימה    

תוך מספר דקות החל האב לתלונן על כאבי ראש חזק... הוא החזיק בראשו, התאדם, התקשה לנשום, אשתו . 
הביטה קפואה, פיה פעור, לא מבינה מה קורה, ו...הבעל נפל על הארץ ללא תגובה. זעקות שבר נשמעות מכל קומות הבניין. האישה בהיסטריה. 

ס ע אמבולנס. תוך מספר דקות מוצאת האישה את עצמה יושבת ליד מיטתו של בעלה בגב האמבולנס השכנים מנסים לעזור עד שיגי
מסתכלת האישה על בעלה, מחוסר ההכרה, מזילה דמעה, מתפללת לבריאותו של בעלה. הדקות חולפות באיטיות דמות כנצח...הם מגיעים . 

 א לידו עומדת צמודה מתפללת... "גברתי, בעלך עבר אירוע מוחי קשה". הסבירו הרופאים. לבית החולים. בליל רופאים מטפל בבעל והי
נפגע, "מערכות גופו קרסו, על פי הנראה כרגע אין יודעים מתי יתעורר ואם יתעורר, אולם יש לצפות על פי הסימנים כשיתעורר, מתישהוא. הזיכרון 

ומונשם,  ב רת לבעלה מביטה בו מעד למסך הדמעות, בעלה שוכבחשש כבד". האישה חוז –הדיבור נפגע ולגבי שיתוק 
ל מוניטורים, צינורות, נוזלים ומכשירים מחוברים לגופו. היא יושבת לצידו, מחזיקה בידו ומתפללת. ועל מה מתפללת ? על הבריאות? על נס, ע

 ל אף אחד מאלו. אלא יושבת ומודה, בוכה ומודה, מודה לאלוקים. ישועות, בעבור שיחזור לאיתנו, בעבור עצמה, בעבור הילדים. לא ע
 

הנפלא שנתת לי. תודה לך שנתת  ם שבשמיים על מה להודות בזמן כזה?? פונה היא לבורא עולמים ואומרת: "תודה לך אבא, תודה לך אבא
הנפלאים שלנו ביחד, על הזכות  ם שבשמיים כל אותם השנים השנים". מוחה דמעה וממשיכה. "אני  מודה לך אבא י לי

ה שהייתה לי להיות שוצפה עם בעל כזה בהקמת בית יהודי לתפארת". כך יושבת ומודה לאלוקים. והנה...אחרי כחצי שעה של דברי תודה ותודה, חש
המומה בפה פעור ועיניים בולטות מתקשה  !! "מה קרה" ?? שאל הבעל. האישה..פתאום האישה את ידו של בעלה לוחצת את ידה...

  הא..." "מה קורה...איפה אני...מה כל המכשירים האלו?" מתעקש הבעל.“לענות 
 לא מבין הבעל. “ "היה לך אירוע...  מ..ו..ח..י..אתה בבית החולים". מצליחה האישה להוציא מפיה. "מה? אירוע מוחי? בבית חולים?

"כ..ן   א..נ..י   י..ו..ד..ע..ת". "אם כן בואי נילך הבייתה". "כן, בוא נילך" הוציא הבעל ”. והב להיות בבית חולים"הרי אישתי את יודעת שאני לא א
 את המכשירים מגופו, קם על רגליו ויצא עם אשתו את בית החולים. כאילו כלום לא קרה. 

 

 (העורך) השם כי טוב כי לעולם חסדו.. הודו ל".טוב להודות לה'".  “אומר דוד המלך : 

 אחד זקן שלום שח משיב אינו למי גם שלום לומר
 שהתקשה כזה אחד היה, צעיר שבהיותו' שיחי
אבא ציון בן שרבנו ואף דאח לכל שלום להשיב
, שלום לו משיב היה לא לשלום קדמו ל"זצ שאול
 . שלום לו אומר היה יום יום ורבנו! טעם ובלא

 

 אינו שלום לו אומר שאתה זה אדם, רבנו וכשנשאל
? ה אתה מדוע, שלום לך משיב
 באמירת והמשיך פירש ולא סתם, תשובה ענה לא

 ארוכים חודשים אחר ימיםה מן שביום עד, שלום
 .ל"זצ רבנו של לאוהבו והיה, נשבר, מאוד

 מאיר רבי המשגיח אל ניגשו בחורים מספר
 . מסוים בתלמיד לטפל בבקשה ל"זצ חדש

, דחוף באופן -לדעתם – להעשות צריך זה טיפול
 . חמור העניין כי

  – להם ענה – ביותר ע יודע אני
 רצוי כך שמשום, כך כל דחוף רשהדב יודע אני

ד עד שאחכה דווקא
 שיש מה כל את, לו לומר אוכל אז רק 

 ...שאקלקל לחשוש מבלי, לומר

 מועלם יהודה רבי את אחד יום כשליוויתי
 לידנו עבר, מי'עג יוסף רבי מספר – לביתו ל"זצ

, זאת הרבכראות, לבכות שהחל 
ן והתכוון להתכופף החל גדולה בענווה

 .והלך הרב נרגע הגיעה שאימו לאחר ורק 

 שליט״א ון אוןולהצלחת מו״ר עט״ר הג                    ת.נ.צ.ב.ה.     זצ״ל   ירבי   העלון לעילוי נשמת 

 אחת יולדת
 אחד ממשפחת

 רבנו של הגבאים
, ל''זצ כדורי יצחק
 אצלה הרופאים שראו

 צוארו סביב שהטבור
 והיתה, עוברה של

. לעובר 
 עוגה לה הביאו תיכף
 היא, עליה בירך שהרב
 מתוך העוגה את אכלה

  גדולה אמונה
 .

 

 חבל רגע בן והנה
 והיא, השתחרר הטבור
 .ושלם ילד בריא ילדה

 חיי כי אומן באמונת חי היה ל"זצ הכהן אפרים הרב
. המצוות וקיום התורה עסק ללא  חיים נחשבים אינם האדם

 

, ן ענין על  אחד אדם עם כשדיבר, פעם
 לי יתןיו אחד יבוא  אם: " הלשון בזה דבריו בתוך התבטא
 מן שיצא לבני  שאגיד כדי ]מאד עצום סך[ לירות מליון

 את ארמה  כיצד כי, זה דבר לו אגיד שלא באמת -הישיבה
  עצמי

, מנשוא קשה היה הכלכלי המצב ימים שבאותם  פי על אף
 את אוהב היה הרב אך, רבות היו עמלים פרוטה  כל ועל

 .  אחרים על ומאהבה ליבו  בכל התורה

 והרב ל"זצ יוסף יעקב רבי וישב תאח פעם
ורבי  ,דין בית אותוב ל"זצ אליהו מרדכי
 יעקב רבי אך, בדין אחד פשרה הציעאליהו 

 הנתבע זה במקרה: ואמר בנחרצות טען, ל"זצ
  וודאותב הכול לשלם חייב

 שאותו עד והתעקש ה גמורה
 . הכל את שילם אכן אדם

, לירושלים אדם אותו נסע ימים כמה לאחר
 בנס ניצל והוא רכבו התהפך מוצא של ובירידה

 הרגיש כי, לשלם שחייבו על לו להודות לרב ובא
 . ניצל זה שבזכות

 תודה, יעקב לחכם לך, אני לא זה: הרב לו אמר
 שהתעקש זה הוא כי, ו לו

 .והצלת מילטת נפשך ואת הכול שתשלם
 

, ימיו כל םייסורי סבל ה"ע ברכה ציון רבי
 על מכפר היה ממש. האחרונות בשנותיו ובפרט
 רצו פעמים כמה, השכינה בצער ומצטער הדור
 . כך כל יסבול שלא כדי ניתוח שיעשה לו לומר

 

ם רוצים אתם  מה ואמר צועק והיה
 מעליו להסיר מסכים היה ולא, 
 ת הייסורים.א

 כפי דבר  של ערכו לשקול אין
 שהוא לאחר,  בעיננו ניראה שהוא

  כפי אלא ברשותינו
 .. אותו שהשגנו לפני כנוהושהער

חבר הוא אחד שמכיר אותנו, 
 אך אוהב אותנו בכל זאת

 את תעזוב אם
 תישכח היא הדאגה

 אותך

 ,  מידותיו את ששובר מי אשרי
 . למרחוק נשמע לא והשבר

לעטוף  צריך
את דברי 
המוסר 

 בסוכריות .

העלון לע"נ 

 ה בת קלרה  

אתתעזובאם
תישכחהיאהדאגה

אותךאותך



 

אחד יושב במרכז העיר  אישש
מעמיד קופסת נעלים ומשחק עם 
הכלב שלו עליה דמקה, הרבה 

אנשים מתכנסים מסביב לראות את 
 הדבר המדהים הזה, 

אחד האנשים פונה לאותו האיש 
ואומר לו, וואו איזה כלב חכם יש 

 לך, עונה לו האיש מה חכם ? 

 

hamaor.netכל העלונים: 

י˙ ƒל כ¿ ים ַּ̇ ƒּסּור ƒּי‰ַ -  ƒ ׁ̆ ַ‰כ¿ ˙ ירל¿  ָ‰ָ‡ָ„ם ‡∆
 

נוּ  ּלָ ְכֵדי, ְמִביִנים ּכֻ ּבִ ְהֶיה ָצִריךְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְכּתֹב ׁשֶ ּיִ ָלף, ְוָטהֹור ַזךְ , ָנִקי ְקָלף ׁשֶ  ַהזֶּה ְוַהּקְ
ְפֵני ָעִמיד ִלְהיֹות ָצִריךְ  ל ּבִ ְגֵעי ּכָ ַמן ּפִ מוֹ , ַהּזְ חּות ַהחֹם ָהֲאִויר ּכְ ָלף ּוְכָכל, ְוַהּלַ ַהּקְ  טֹוב דֻעבַּ  ׁשֶ

ךְ  - יֹוֵתר ְהֶיה ֲעִמידּותוֹ  ּכָ ת ּתִ ִנים ַרּבַ  .יֹוֵתר ׁשָ
 

ְרדוּ  ישראל בני נשמות אותן ּיָ ְבִחיַנת ָהיוּ  ְלִמְצַרִים ׁשֶ ָלף'הַ  ּבִ ָעָליו' ּקְ ב ׁשֶ , ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ִנְכּתַ
ְהיוּ  ּוִבְכֵדי ּיִ ךְ ְלהִ  ֻהְצְרכוּ , ַהּתֹוָרה ֶאת ֲעֵליֶהם ִלְכּתֹב ְראּוִיים ׁשֶ ּכֵ ֵהר ְזּדַ  ֶעְליֹוָנה ָטֳהָרה ּוְלִהּטַ

ְרֶזל ּכּור - ּוְבִמְצַרִים. ְמֹאד חֶֹמר" ֶהֱעִבידּום - ַהּבַ ֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ּבְ ָ ׂשּ  " ּבַ
מֹות( ּקּון, ְיסֹוִדי' ִעּבּוד' ָעְברוּ  ֵהם), יד, א ׁשְ ּקּון ַאַחר ּתִ ָהיוּ  ַעד, ּתִ ַלת ְראּוִיים ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ

 . ֲעֵליֶהם ַהּתֹוָרה ּוְכִתיַבת
 

ָלף ּוְכמוֹ  ַהּקְ חַ  הּוא ִאם, ׁשֶ ּקֵ ּכֹות ַעל ִיְתאֹוֵנן לֹא - ּפִ ּנֹוְתִנים ַהּמַ תֹוךְ  ַהְכָנָסתוֹ  ְוַעל לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
יט ָהֶרֶפשׁ  י, ְוַהּטִ ְכִליתוֹ  ֶאת הּוא יֹוֵדעַ  ּכִ ה ֲאִני: "ִויעּודוֹ  ּתַ בוּ  ֶאְזּכֶ ְכּתְ ּיִ  ַהּתֹוָרה ֶאת ָעַלי ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ֵלב הּוא מּוָכן ְוָלֵכן!" ַהּקְ ֵלם ּבְ ימּוהוּ  ֲחֵפָצה ּוְבֶנֶפשׁ  ׁשָ ׂשִ ּיְ תֹוךְ  ׁשֶ  ַמּכֹות ּבוֹ  ְוַיּכוּ , ִסיד ּבְ

ֵסֶדר ֶזה. ִנְמָרצֹות ִרים, ּבְ ְ ם אֹוִתי ְמַיׁשּ ְכִליִתי ִמּלּוי ְלׁשֵ  .ְוִיעּוִדי ּתַ
 

ךְ  לוּ  ּכָ ם ִקּבְ ים ָהָאבֹות ּגַ דֹוׁשִ ֵזַרת ֶאת ַהּקְ לּות ּגְ ה ַהּגָ ׁשָ ֵסֶבר, במצרים ַהּקָ ִנים ּבְ י, ָיפֹות ּפָ  ּכִ
ִניִמי ַהּסֹוד ֶאת ָיְדעוּ  מּון ַהּפְ ֵזָרה ַהּטָ ּגְ ֵזָרה ָהְיָתה לֹא זוֹ . ּבַ ֵדי, ְסָתם ּגְ ר ְלָהִציק ּכְ , ָחִליָלה ּוְלַיּסֵ

א ֵזָרה ָהְיָתה זוֹ  ֶאּלָ ל ּגְ ְעּבּוד ׁשֶ ִתיַבת ִלְקַראת ֲהָכָנהוַ  ׁשִ ם, ֲעֵליֶהם ַהּתֹוָרה ּכְ ךְ  ּוְלׁשֵ ַדאי ּכָ  ּכְ
ל! "ַהּכֹל ם ּכָ ָמהּ  סֹופוֹ  ֵמעִֹני ַהּתֹוָרה ֶאת ַהְמַקּיֵ ר ְלַקּיְ א). ח, ד ָאבֹות" (ֵמעֹׁשֶ ר ֲאִני, ַאּבָ , ִמְתַיּסֵ

ה ָבר ֵאין ֲאָבל, ִלי ָקׁשֶ י, ּדָ ְכִלית ֶאת יֹוֵדעַ  ֲאִני ּכִ  .ַהּתַ
 

ָבר ַאַחרלְ  ּכְ ם ָהָעְבדוּ  ׁשֶ לוּ  ַדּיָ ֵניֶהם, ַהּתֹוָרה ֶאת ְוִקּבְ ֲארוּ  ּבְ ָ ֵלִמים ְלעֹוָלם ִיׁשּ ֱאמּוָנָתם ׁשְ  ּבֶ
ָכל. ּוְבתֹוָרָתם ֻלּיֹות ּבְ ל ִעם, ַהּגָ ָלאֹות ּכָ נֹות, ַהּתְ ּסּוִרים ַהֻחְרּבָ ָעַבְרנוּ  ְוַהּיִ נֹות ֹאֶרךְ  ְלָכל ׁשֶ  ׁשְ
לּות ַאְרנוּ , ַהּגָ ֵני ַמֲאִמיִנים ִנׁשְ ָדה ְלִמְצַרִים ַהְיִריָדה. ַמֲאִמיִנים ּבְ נוּ  ִעּבְ יָרה ִאּתָ  אֹוָתנוּ  ְוִהְכׁשִ

ֵאר ָ  .ָלֶנַצח' ה ַעם ְלִהׁשּ
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

רשימת תפוצה  ).אלו בימים עולם לאור שיוצא", אחריך משכני" – א"שליט אלבז ר"הגר של החדש ספרו מתוך(
hamaor.net@gmail.com

שלפני מלחמת העולם השניה, הגיעה ישיבתו של  בתקופהה
זצ''ל, ישיבת חכמי לובלין,  מאיר שפירא הגאון רבי

ה תפחו עד ללא נשוא, ומפעל למשבר עמוק. חובות הישיב
 . ד חייו של ראש הישיבה עמד 

 
והנה הגיעה הודעה לרבי מאיר שפירא כי הבנק אישר הלוואה 

נוספת לישיבה, עובדה שחילצה את הישיבה, לפי שעה, 
ממצוקתה הקשה. פתח מהרבי'ם שפירא בשבח והודיה 
ק להשי''ת על ישועתו כשהוא קורא על עצמו את הפסו

את עיני מדמעה את ''בתהילים: ''
רגלי מדחי''. והוסיף להסביר בדרך מליצה את הפסוק 

בדברים הבאים: ''שלוש ברירות עמדו לפני בשעה הקשה: או 
 או לא יחזיק מעמד ח''ו ואפטר מן העולם. או  

 לבדמעות שליש על רוע המצב. או שאחזר על 
ל זה מודה אני להשי''ת שהצילני מג' אפשריות כקבצן... ע

אלו: א)'' כי חילצת נפשי ממות''. ב)'' את עיני מדמעה''. ג)'' 
 את רגלי מדחי''.שלא אצטרך לנדוד ולחזר על פתחי נדיבים''

בעלי :האישה
יש לי בשורה  היקר

אחת טובה ואחת רעה 
במה אתה רוצה שאני 

 אתחיל? 
:נו טוב,תתחילי  הבעל

 בטובה. 
 

טוב הבשורה  האישה:
  הטובה היא,

!

 בריאות בבעיות הנתקלל
 , רופא בעצת לשאול מחובתו

 לו ישלח 
 ויאמצהו ויחזקהו רפואה

 . וברוחניות בגשמיות
 

, התורה פי-על לנהוג צריך כך
": ירפא אורפ"  שנאמר כפי
 חכמת פי-על –" ""

הרופא –"  ", "הרפואה
 .ויתעלה יתברך האמיתי

יָראַרִּבי ַּפַעם ַּכֲאֶׁשר ַהָּגאֹון  ָכלל ּפִ מוֵּאל ׁשַ ה ׁשְ זצ"ל ָהיָה  מֹׁשֶ
יֹוֵצא ִמֵּביתֹו, ָהיָה מֹוִדיַע ָלַרָּבנִית ְלָאן מּוָעדֹות ָּפנָיו. "ֶרעֶּבעְצן", ָהיָה 

, ֶאֱחזֹר ְּבעֹוד ַמֲחִצית ַהָּׁשָעה..." ָּתִמיד ָהיָה אֹו ֵמר ָלּה אֹוֵמר ָלּה, "ֲאנִי הֹוֵל
א ַּפֲעַמיִם ָׁשְמעּו  א ַּפַעם ְו  .
אֹותֹו ַּתְלִמיָדיו אֹוֵמר ָלַרָּבנִית: "ֶרעֶּבעְצן, ֲאנִי הֹוֵל ְלִהְתַּפֵּלל ַמֲעִריב, 

 ּוִמּיָד ַאֲחֵרי ַמֲעִריב ֲאנִי חֹוזֵר..."
 

ו: "יְַלְּמֵדנּו ַרֵּבנּו, ַהִאם ַּגם ַּכֲאֶׁשר יֹוְצִאים ִלְתִפַּלת ַּפַעם ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדי
ַמֲעִריב ַּביְִׁשיָבה ְצִריִכים לֹוַמר ְלָאן הֹוְלִכים?!"ִחּיֵ רֹאׁש ַהיְִׁשיָבה ְוָאַמר: 

א ַרק ְלָאן הֹוְלִכים,  , "ַּכֲאֶׁשר יֹוְצִאים ַהחּוָצה ְצִריִכים ְלַהִּגיד 
  ... ּוֶבֱאֶמת ַלֲחזֹר ַּבּזְַמן ֶׁשאֹוְמִרים..."

 

ִהְתּכֹונֵן ָלׁשּוב ִלְבֵאר יֲַעקֹב. ֶאָחד וְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ָׁשָהה ִּבְבנֵי ְּבַרק. 
 ִמּבֹוגְֵרי ַהיְִׁשיָבה, ָקַפץ ַעל ַהִהזְַּדְּמנּות, ְוִהִּציַע לֹו ְלַהֲחזִירֹו ִלְבֵאר יֲַעקֹב.

ה ְׁשמּוֵאל ְּכָבר נְִכנַס ֶאל ָהֶרֶכב, ְוַהּנֶָהג ֵהֵחל ְלַהְתנִיַע ֶאת  ַרִּבי ֶֹ מׁש
ה ְׁשמּוֵאל  ֶֹ א ָּכל הֹוָדָעה, ִּבֵּקׁש ַרִּבי מׁש ל ַהְּמכֹונִית, ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע, ְל

ֶאת  "ַהִאם ָאַמְרָּת ְלַרֲעיְָת ֶׁשְּתַאֵחר ָלׁשּוב ַהַּביְָתה?" ָׁשַאל 
 ?"ַּתְלִמידֹו ֶׁשּיַָׁשב ְליַד ַהֶהֶגה, "ְּכלּום 

ם ??

זצ"ל מסופר : באסיפת גדולי התורה  יצחק בלזר ענוותנותו המופלאה של הגה"צ רבי על
זצ"ל (בעל הבית  יוסף דב סולובייצ'יק שנתקיימה בעיר הבירה פטרבורג נתכבד הגאון רבי

ויכוח סוער בין כל המשתתפים  הלוי) לפתוח בדברי תורה. הוא פתח בקושיה עצומה ומיד התפתח
ג שניסו לתרץ מי בחריפות ומי בבקיאות. ורק הגאון רבי יצחק בלזר רבה של פטרבורג 

. לבסוף, בעל הבית הלוי יישב בעצמו את הקושיה בעמקות מופלאה ושוב התלקח ויכוח 
בכל המשא  ק רבי יצחק בלזר שותק  , בין הרבנים, זה מקשה וזה מפרק, 

ומתן. תמה הבית הלוי בלבו: האם זהו שאומרים עליו שגדול בתורה הוא? עוד באותו ערב לאחר 
שנסתיימה האסיפה מיהר הבית הלוי לביתו של רבי יצחק בלזר כדי להקביל פני רב העיר 

כמקובל. כיבדו רבי יצחק מאוד והחל לפלפל עמו בדברי תורה בסוגיה המדוברת ברוב הבנה 
. הביע הבית הלוי את פליאתו הרבה בפני רבי יצחק: ו וחידושיו שספו וגאונות 

תמה אני אם נהירין לו למר שבילין של סוגיא זו על כל מפרשית מדוע לא לקח מקודם חלק בכל 
המשא ומתן, ואיך לא חשש שמא יזלזלו בגדלותו התורנית? חייך רבי יצחק וגילה סודו לרבי יוסף 

ם התלבטתי בקושיה זו שהעלה כבודו באסיפה, עד שזכיתי ליישבה בטוב טעם דב: "ימים רבי
 ודעת. וכששמעתי היום קושיה זו מפי כבודו שמחתי מאד שכיוונתי לדעת גדולים. 

ובקוצר רוח המתנתי ליישוב הקושיה, וכששמעתי שכבודו יישב הקושיה באותו אופן שאני 
הוציא מאחד הארגזים מחברת עבה בה כתב את  תירצתי לא היה קץ לאושרי ושמחתי". רבי יצחק

חידושיו והראה לבית הלוי את הקושיה והתרוץ האמורים עם כל השלקא וטריא בסוגיא ההיא. 
ביקש הבית הלוי את סליחתו על שלא העריכו כראוי לו, ומיהר לפרסם בין כל הרבנים את 

 ר.של רבי יצחק בלז תגאונותו וצידקותו, ובעיקר את 

. "יהודה אתה יודוך אחיךך"
"יהודה" הוא מקור מלכות בית דוד; 
ו"אתה" רומז למלך מלכי המלכים 

 הקב"ה, כמאמר 
"" ." 

 –כשאומרים "יהודה אתה" משמעותו 
המלך צריך להיות בטל בתכלית 

 –"  "הביטול לקב"ה. ואז "
בטל כשהמלך בטל לקב"ה והעם 

 ידי המלך -למלך, נמצא שעל
 העם בטל לקב"ה.

זצ"ל את סדר  שמואל פריימן סיפר רבי פעם
הדברים שהיו שם, שהכרים והכסתות ושאר כלי 

המיטה היו מסודרים במשך היום בחדרם של 
הגאונים ז"ל כך שבכל לילה היה עליהם להוציא 

אירע שרבי .פעם אחד ם אותם משם 
שמואל חזר באישון ליל, והיה אחר שהגאונים ז"ל 
כבר עלו על יצועם כמובן שהוא חשש ח"ו להיכנס 

 ן אל חדרם ועל כן 
 באמצע שנתו  שיכסה את גופו,

חש שאחד מתעסק סביבו, וכאשר פתח את עיניו 
זצ"ל   מרן הסטיפלרלהתסתכל מיהו, ראה את 

 בשמיכה כדי שיתחמם. עומד לידו ומכסהו

עצמוהמרפהאדם
 ,  תורה מדברי

  לעמוד כוח בו אין
 .צרה ביום

ה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ניסים בן רימ נשמת:לעילוי 
 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, יליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 
 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית, הרביגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 
 אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

מונית בירושלים סיפר ,  נהג
שבאחד מהימים זכה להסיע 

הגר"שברכבו את מרן המשגיח 
ל . ויש לציין שהיה "זצ וולבה

זה רק בעשור האחרון לחייו כיון 
. כ כ "שלפנ

הסיח צערו  -באמצע הנסיעה 
לפני המשגיח שמאוד רוצה 

אך  - 
אין לו אפשרות כספית כעת 

לרכוש את זוג התפילין. 
  -וכששמע זאת המשגיח 

ליד  ה ביקש בסוף הנסיעה 
ולאחר כמה דקות חזר  –ביתו 

  -המשגיח לרכב 
ובידו סכום כסף שיוכל הנהג 
 לרכוש לו זוג תפילין כחפצו.

יתרון האדם על הבהמה 
 ועל נפש חיה , 

 החוכמה .הדיבור ו

ַאְברוּם ַרִּבי  כשנשאלל
ל ַמּדּוַע נְִמנָע "זצ נֹוִביץַאֲהרֹ

הּוא ִמָּלַקַחת ִעּמֹו ַמֶּגֶבת ַלִּמְקֶוה 
ַלְמרֹות ִּבּקּוָריו ַהְּתכּוִפים 

ֵהִׁשיב:  –ְוַהְמֻמָּׁשִכים ָׁשם 
א חֹוְׁשַׁשנִי ֶׁשָּמא "

, ּוֵמִרּבּוי ַהְמַבְּקִרים 
א ֶאְמָצא אֹוָתּה. ּומֵ  ַאַחר ַּבָּמקֹום 

ֶׁשַּמָּצֵבנּו ָּדחּוק, ִּתָּגֵרם ְלִאְׁשִּתי 
. ָלֵכן ַמְעִּדיף ֲאנִי  ָעגְַמת נֶֶפׁש ִמָּכ

א  א ָלַקַחת ַמֶּגֶבת ּוִבְלַבד ֶׁש
 ."ֲאַצֵער אֹוָתּה

חסיד המקושר לרבי 
ודבוק ומסור לו במידה 
הגדולה ביותר, עדיין 

הוא חסיד חלש. חסיד 
הוא מי שמסור 

 לפעולותיו של הרבי.
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
  "ברא מזכה אבא" - ויחיפרשת 

"ועשית עמדי חסד ואמת אל נא  על הפסוק בפרשתינו
רש"י מפרש "חסד כתב ) מז,כט( תקברני במצרים"

שעושים עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה 
  .לתשלום גמול"

יש לדעת שחסד של אמת עם המתים אינו מסתיים עם 
דווקא  סתימת הגולל, כך כותב בספר "פני ברוך". שכן

אחר הקבורה מתחילה פרשת הדינים והיסורים לנשמה 
וזוהי העת הראויה לעשות למען נשמת הנפטר, אם 
באמירת קדיש או בלימוד משניות וכדומה, לעילוי 
נשמתו. כמו שהביא בספר "מגן האלף" שלימוד 
משניות עבור נפש המת היא טובה גדולה עבורו וכמו 

אותיות שנה' 'משכתב השל"ה הקדוש רמז לכך, כי 
. ואמרו רבותינו  על אשר בנו של יעקב אבינו 'נשמה'

עליו השלום, שיושב בפתחו של גיהנום וכל הלומד 
משנה, או שאחר לומד בשבילו, מצילו מהגיהנום, ודבר 

 'שמנה' –זה נרמז בפסוק "מאשר שמנה לחמו" 
, זהו לחמו. והיה הגאון הצדיק רבי 'נשמה'אותיות 

"ל מתאונן: מדוע לא יתבוננו יחזקאל לוישטיין זצ
מכירי וידידי הנפטר לעשות חסד למענו גם לאחר 
קבורתו? אדרבה, הלא רק אז מתחילה פרשת הדינים 
והיסורים לנשמה. ואם כן, מן הראוי היה שיתחילו כבר 
מעכשיו ללמוד משניות או שאר דברי תורה לעילוי 
נשמתו. יש אנשים, מוסיף רבי יחזקאל, שכאשר 

הנפטר היה זקן מופלג או מדוכא ביסורים, שומעים ש
נרגעים קימעה. ותמוה בעיני: וכי הדינים שעומדים 
לפניו לא מדאיגים אותם? מן הראוי שיאמרו לתיקון 
נשמתו פרקי תהלים, או דברי מוסר המעוררים 
לתשובה, וכן יבקשו עליו שינצל מהדינים הקשים 

נים יש בנים אשר אינם מבי ,לצערנושעומדים לפניו. 
את משמעות הדברים ורק יושבים שבעה ומגדלים זקן 
ואחר כך הכל נשכח. יש לזכור כי החסד הגדול ביותר 
שאפשר לעשות עם הנפטר אלו  בניו  ההולכים בדרך 
התורה. ובפרט בתוך השבעה ועד סוף השנה שהוא ימי 
הדין לנפטר שהדין בעולמות העליונים קשה מאוד 

די להושיע ולהגן ולזכות מאוד וצריכים הרבה זכויות כ
את המת והוא החסד הגדול ביותר שניתן לעשות עם 
המנוח. ובפרט באמירת קדיש שאומר הבן יש בכוחו 
לפעול מאוד לזמר עריצים ולהכרית כל החוחים, 
הסובבים את השושנה העליונה. וכשאומרה כראוי יש 
בכוחו לגרום להציל את האב ולהביאו למנוחות. כיוון 

דיש שהבן אומר מפאר את שם כבוד שעל ידי הק
בכל כוחו  'יהא שמיה רבא'מלכותו. בפרט כשאומר 

דהיינו בכל כוונתו, אזי בזה מקים שכינתא מעפרא 
ומכרית זרעו של עמלק ועושה נחת רוח גדולה לבוראו 

 המופלא הסיפור ומזכה בזה את הנפטר מאוד מאוד.
שלפנינו כפי שסיפר הגאון רבי מרדכי גיפטר הבא 

הוזמנתי על ידי  ימחיש לנו דברים אלו היטב. יט"אשל
אחד מתלמידי להשתתף בשמחת כלולותיו. מאחר 
והחתונה נערכה במקום מרוחק ממקום מגורי, שיגר 
התלמיד כרטיסי טיסה עבורי ועבור עוד שמונה 
מחבריו שהוזמנו גם כן לחתונה. ביום המיועד יצאנו 

התקרבנו לדרך בהקדם כדי להגיע בזמן לחופה, אך מש
למקום הנחיתה התברר כי המטוס לא יוכל לנחות שם 
מפאת הערפל הכבד ששרר במקום. על כורחנו 
 המשכנו לטוס עד שהגענו לשדה תעופה במקום רחוק

 
 

מהמקום שבו נערכה החתונה. משנוכחנו לדעת כי לא 
נספיק להגיע לחופה בשעה המיועדת ואף לתפילת 

מנחה ביחידות  מנחה בציבור לא נזכה, נערכנו לתפילת
בנמל התעופה. ביקשנו מאחד הסבלים שנקרה בדרכנו 
והביא אותנו לחדר צדדי בנמל התעופה. עמדנו 
להתפלל והסבל נשאר בפתח החדר והשקיף על תשעת 
המתפללים. משסיימנו את התפילה שאל הסבל 
להפתעתנו: מדוע לא אמרתם קדיש? משהשבנו לו כי 

ה באידיש: אונד חסר לנו העשירי למניין, חזר והקש
וכי אני אינני יהודי? ומיד  –איך בין נישט קיין איד? 

עמד ואמר קדיש. אחר כך סיפר להם האיש 
בהתרגשות: היום הוא יום השנה לפטירת אבי ז"ל. 
זה זמן רב פרקתי מעלי עול תורה ומצוות ומובן שגם 
אינני מתפלל. בלילה שעבר נגלה אלי אבי ז"ל בחלום 

א יום היארצייט וגוזרני עליך לומר ואמר לי: היום הו
עלי קדיש. אמרתי לו: אינני מתפלל ואפילו הייתי 
רוצה לומר קדיש אינני יכול, הואיל ובמקום שאני 
נמצא אין מניין יהודים. אך אבא חזר ואמר: אני אדאג 
לכך שיהיה לך מניין ואתה תאמר קדיש! כשקמתי 

שיו בבוקר אמרתי לעצמי: אני לא אומר קדיש אבל עכ
משראיתי כיצד מתגשמים דברי אבי ובסייעתא 
דישמיא הובאו לכאן תשעה יהודים כשרים ממרחק 
רב, לא יכולתי להימנע מלומר: יתגדל ויתקדש שמיה 

 רבא...
ה"פלא יועץ" בדברו על מצוות כיבוד אב ואם, התייחס 

שיהא מכבדו לנושא זה, וכתב "ועיקר הכיבוד הוא 
ליה נייח נפשיה  במותו וכל אשר בכוחו למיעבד

כך שנו  יום יום". יעשה מידי(לעשות לו נחת רוח) 
. פירוש: כל "ברא מזכי אבא"רבותינו (סנהדרין קד.) 

נזקפת  –מצווה שעושה הבן אחר  מיתת אביו או אמו 
קטן האומר לזכותם. וכן מובא בתנא דבי אליהו רבא: 

מציל אביו מן הפורענות ומדינה של  -"יתגדל" 
בספר "אור זרוע"  ובאשה הבא כפי שמ. המעגהינום

(חלק ב, הלכות שבת סימן ג) ימחיש לנו דברים אלו 
מעשה ברבי עקיבא שראה אדם אחד שהיה  היטב.

 של עציםערום ושחור כפחם והיה טוען על ראשו מטען 
ואמר  לעמוד. גזר עליו רבי עקיבא במהירותוהיה רץ 

 לו: למה אתה עושה עבודה קשה כזאת? אם עבד אתה
ואדונך עושה לך כך אני אפדה אותך מידו ואם עני 

עשיר אותך. אמר לו: בבקשה ממך אל אאתה אני 
תעכבני שמא ירגזו עלי אותם הממונים עלי. אמר לו: 
מה זה ומה מעשיך? אמר לו: אותו האיש (הכוונה 
לעצמו) מת הוא ובכל יום ויום שולחים אותי לחטוב 

תה יני, מה היאותי בהם. ואמר לו: ב םעצים ושורפי
מלאכתך? אמר לו: גבאי מס הייתי והייתי מראשי 
העם ונושא פנים לעשירים והורג עניים. אמר לו: 
כלום שמעת מן הממונים עליך, אם יש לך תקנה? אמר 
לו: בבקשה ממך אל תעכבני שמא ירגזו עלי בעלי 

שמעתי מהם דבר שאינו יכול להיות:  מנםפורענות. א
בקהל ואומר להתפלל מד שאילמלא היה לו בן שעו

אחריו "ברוך ה'  ם"ברכו את ה' המבורך" ועוני
המבורך לעולם ועד", או יאמר "יתגדל" ועונין אחריו 

אותו האיש מן  ם"יהא שמיה רבא", מיד מתירי
אשתו מעוברת ואינו  עזב אתהפורענות. ואותו האיש 

 באותה שעה קיבלומי מלמדו. זכר ילדה בן יודע אם 
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יש לאותו אדם אם בדוק ול כתללא עליו רבי עקיב
לפני להתפלל בן כדי שילמדו תורה ויעמידו  הנפטר

בו היה האיש גר לאותו מקום  הגיעהציבור. כיוון ש
 שאל עליו. אמרו לו: ישחקו עצמותיו של אותו רשע

! שאל על הבן, אמרו: הרי ערל הוא, אפילו בגהינום
ו ו. מיד נטלו רבי עקיבא ומלשו למצוות מילה לא ע

תורה עד שישב  צליח ללמודוהושיבו לפניו ולא היה מ
ארבעים יום בתענית. יצתה בת קול רבי עקיבא עליו 

! הלך ולמדו תורה אותולמד תואמרה: רבי עקיבא, לך ו
וקריאת שמע ושמונה עשרה וברכת המזון והעמידו 
לפני הקהל ואמר "ברכו את ה' המבורך" וענו הקהל 

", "יתגדל... יהא שמיה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד
 המת מן הפורעניותאת רבא". באותה שעה מיד התירו 

. מיד בא לרבי עקיבא בחלום והכניסו אותו לגן עדן
: יהי רצון מלפני ה' שתנוח דעתך בגן עדן לו ואמר

שהצלת אותי מדינה של גיהנום. מיד פתח רבי כשם 
 עקיבא ואמר: ה' שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור.

הוכיחו גדולי ישראל כי זכות המצווה  ממעשה זה
הם כפרה לנפש האב,  –שעושה הבן אחר מיתת אביו 

אף שעושה אותם על דעת עצמו בלא ציווי מפורש 
מאביו ואפילו אם לא חינכו אביו לחיי תורה ומצוות, 
בכל אופן מזכה הבן את אביו באמירת הקדיש ובקיום 

 מצוות ה'. 
ם אם האב לא גרם ממקורות רבותינו מוכח בעליל, שג

מאומה למצב רוחניותו של הבן, נחשב הבן כחלק 
מאביו, ומזכהו לעולם הבא. הרמב"ן בפירושו לתורה 
נתן דעתו לנושא. על הפסוק "ואתה תבוא אל אבותיך 
בשלום" (בראשית טו, טו) דורשים רבותינו שבישר 
הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שיש לאביו חלק 

בסוף פרשת נח) מפרש את בעולם הבא. והרמב"ן (
העניין בשני אופנים, או משום שתרח עשה תשובה 

"שמא יש לו חלק לעולם הבא בזכות בשעת מיתתו, או 
, גם אם נניח שלא עשה תרח תשובה בנו"!!! כלומר

בשעת מיתתו, מכל מקום, זכה שיהיה לו חלק בעולם 
הבא מכוח זכותו של בנו, אברהם אבינו עליו השלום. 

ברי הרמב"ן חידוש גדול נוסף. אפילו שהיה ולמדנו מד
תרח עובד כוכבים ומזלות, שלא ניזהר בשבע מצוות בני 
נח וגם לא היה מחסידי אומות העולם, בכל זאת זכה 

לחלק בעולם הבא בזכות בנו, כי "ברא מזכה אבא".  
המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו משמעות דברים אלו 

קרו של יום היה מספרים על מלך אחד שבכל בוהיטב. 
נעמד ליד החלון ונותן הוראות לשריו "אדם שיצא 
ראשון מהעיר דינו מוות!". השמועה והגזרה פשטו 
מהרה בקרב כל אנשי המדינה, והחלו הכל לרנן אחרי 
מעלליו של המלך. באו ודיברו על ליבה של אמו 
שתבקש מבנה להעביר את רוע הגזרה. כשפנתה אליו, 

לכים ביד ה', וכנראה השיב לה: "לב שרים ומ
שהאנשים האלו בני מוות". אמרה לו "אף על פי כן, 
עליך לברר האם חייבים הם מיתה ולהיות נקי 
כפיים". הסכים המלך לדבריה. למחרת, התעורר 
המלך עם הזריחה וכשהסתכל מחלונו הבחין בזקן 
אחד שיצא את העיר. מיד ציווה את שריו שיתפסוהו. 

ועדות? והשיב, שהוא בדרכו שאלו המלך, לאן פניו מ
לעבודתו, לבית הבד, לייצר שמן שומשומין. כמו כן 
סיפר למלך, שהוא אומן גדול בתחום זה ואין לו שום 
מתחרה בענף. שאל אותו המלך "ומה אתה יודע 
מעבודת ה' ומלימוד התורה"? והשיב כי אינו יודע 
כלום. במקרה, את כל מהלך השיחה שמעה אמו של 

נתה לבנה ואמרה לו "האמת איתך. בן המלך ומיד פ
מוות הוא"! מיד ציווה המלך להעבירו בכל רחבי 
העיר, כשעל צווארו תלוי כרוז שנכתב באותיות קידוש 
לבנה "האדם הזה כך וכך מלאכתו והוא יודע ומכיר 

 במלאכתו עד הפרט האחרון ואילו ביראת ה' ותורתו
 

של אינו יודע מאומה". כשראה בנו של הזקן בצערו 
אביו, מיד לקח ספר מביתו והלך וישב בשער חצר 
המלך והתחיל ללמוד בקול רם ובנעימה רבה לימוד 
שערב ונעם למלך מאוד. ציווה המלך את שריו להביאו 
אצלו ושיקרא לפניו. אחרי שנהנה המלך מאוד 
מחוכמתו של האיש, אמר לו "ירוחם אביך שלימד 

ימד אותי אותך תורה". אמר לו האיש "ירוחם אבי של
תורה ואל ירוחם אבי אבי שלא לימד את בנו תורה 
וסבב לו הריגה". הבין המלך את הרמז ושאל אותו 
"אתה בנו של הזקן"? השיב הלה בחיוב וסיפר "אבי 
מרוב יגון וצער שאביו לא למדו תורה, אמר, אני 
אשקיע את כל הוני על בני ובלבד שילמד תורה. וכך 

, כל ימי גדלתי בין עשה. ומיום עומדי על דעתי
החכמים ואיני מכיר מאומה מעבודתו של אבי בבית 
הבד". מיד ציווה המלך לפטור את אביו מהריגה 

מעשה זה משקף נפלא את  בזכותו של הבן החכם.
"ברא משמעותה של אימרת רבותינו זכרונם לברכה 

 !מזכה אבא"
לכאורה העניין של "ברא מזכה אבא" תמוה. כיוון 

נעשה חופשי מן המצוות, ויותר אינו  שמת אדם, הוא
יכול להוסיף מאומה על זכויותיו ומעשיו הטובים 
שצבר בעולם הזה. שם, בעולם האמת, יעמוד כל איש 
על מחנהו ואיש על דגלו, וכמו שקבעו זאת חכמים 
בלשונם "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא 

! )?.טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת" (עבודה זרה ג 
כיצד, איפוא, מזכה הבן את אביו כאשר לומד או עושה 
מצוות לעילוי נשמתו? בספרו "פחד יצחק" (אגרות 
וכתבים סימן רמב) עמד הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל 

"ברא כרעא על השאלה: למה הגדירו חכמינו בלשונם 
 "רגל"?הבן הינו רגלו של אביו. מדוע דווקא  – דאבוה"

של אביו? מתרץ הגאון רבי  דו"ל"ילמה אין הבן נחשב 
יצחק הוטנר נפלא: האדם בעולם הזה נחשב 

, וכמו "עומדים", ואילו המלאכים נקראים ל"מהלך"
שמפורש בפסוק (זכריה ג) "ונתתי לך מהלכים בין 

האלה". כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן העומדים 
המצוות, ובלי קיום מצוות אין הילוך של עלייה. יש רק 

דרגה אחת. והנה הרגל היא האיבר שעל ידה עמידה במ
דאבוה,  "כרעא"נעשה האדם ל"מהלך". וזהו ברא 

עושה את זה שאם הניח אחריו בן הגון, הרי בן כלומר, 
אביו ל"מהלך" גם במקום שאביו מצד עצמו נמצא 

(כלומר, בעולם האמת אין יותר  !במצב של "עמידה"
וכך  אפשרות לקיים מצוות על כן המת נקרא עומד).

ה"חתם סופר" "כי ידוע כי אדם הולך הוא, גם ביאר 
שהולך ממדרגה למדרגה ומשלים נפשו תמיד ביתר 
שאת. וכל זה כשהוא בחיים חיותו. אבל לאחר 
שהופרדה הנשמה מהגוף, שוב עומד הוא במדרגה 
שהגיע אליה כל עוד נשמתו בו... אבל יש אופן שגם 

. ואמרו לאחר מיתה "הולך" הוא כי ברא מזכה אבא
ויש לאב  ,רבותינו כל המניח בן כמותו כאילו לא מת

 הגאון רבי אליהוהצדיק מסופר על  חלק במעשה הבן.
לופיאן זצ"ל שבימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר 
רבים משכניו רעבו ללחם, שלחו לקרוא לבניהם 
שלמדו בישיבות כדי לשאת בעול פרנסת המשפחה. 

שיבות, אך הוא היו לו אז תשעה בנים שלמדו בי
ורעייתו הרבנית עליה השלום נמנעו מלהפריע להם 
בלימודם ואף אחד מהם לא נקרא לשוב לביתו, 
השכנות שראו את מצב הרעבון שבביתו פנו לרבנית 
ושאלוה "מדוע הנכם מתייסרים על כך ועטופים 
ברעב? קראו לשניים או שלושה מבניכם שיבואו 

הרבנית בעוז להשביע רעבון ביתכם!". השיבה להם 
ואמרה "עכשיו אינני רוצה שהבנים יעזרו לי, כי יבוא 

בעולם האמת!  -זמן שבו אהיה זקוקה מאוד לעזרתם 
 ולכן רוצה אני כעת שיישארו בישיבה, כדי שיוכלו 

 



 לעזור לי אז כשאצטרך לעזרתם!!!". 
עד כמה חובה על הבן לזכות אל אביו לחיזוק עניין זה 

 בסיפור הבא שמספר נתבונןהנמצא בעולם האמת 
יהודי בשם רבי יעקב פלדמן, מיוצאי כפר דנילאב 
במחוז מרמרוש, המתגורר כיום בארץ ישראל, על 

"כאשר הייתי בן שבע עשרה  מעשה נורא שאירע עמו. 
שנה עזבתי את בית הורי ויצאתי לעבוד בעיירה 
הונגרית קטנה, שם התחלתי במהירות לשכוח את 

להסתיר את יהדותי גם  החינוך שקיבלתי. השתדלתי
מאימת הצוררים שהתחילו להשתלט אצלנו משנת 

בשנת תש"ד  תש"ב ואשר הציקו ורדפו כל יהודי. 
העבירו אותי הנאצים ימח שמם לאושוויץ, אך ניצלתי 
בנס ואחר כך עברתי לטרזינשטט ושוחררתי משם 
בשנת תש"ה. נשארתי לגור בצ'כיה עד שנת תש"ח 

כאמור ניתקתי את כל הקשר ואז עליתי לארץ ישראל. 
עם היהדות. עבדתי בשבת קודש, בראש השנה וביום 
הכיפורים רחמנא ליצלן. בליל יום כיפור תשי"ג 
עבדתי כהרגלי. באותו לילה נראה אלי אבא הרב חיים 
מרדכי ז"ל בחלום, עטוף בטלית מצוייצת, עם קיטל 
לבן מצוחצח, כמו בחיים חיותו, ואמר אלי "בני היקר, 

בתשובה, חזור לדרך שחינכתי אותך, ואם לא דע  חזור
ששנותיך ספורות"! וכך חזר החלום ונשנה מדי לילה 
בלילה במשך שבוע שלם.... והנה הגיע ליל שבת. 
בשעה מאוחרת בלילה נכנסתי לבית קפה בראשון 
לציון. אכלתי ושתיתי. חזרתי הביתה. ניגשתי להפעיל 

מאחורי את הרדיו. באותו רגע שמעתי קול קורא 
(באידיש) "אוי ואבוי, אתה שוב חוטא?" פניתי לאחור 
והנה רואה אני כמו בהקיץ את אבי שניספה באושוויץ 
ושוב עומד הוא לפני עטוף בקיטל ובטלית ואני שומע 
אותו אומר אלי "בני, אל תחשוב שזה סתם חלום, 
באתי להזהירך שתחזור בתשובה, כי בשמים כבר 

ו ימיך"... נבהלתי נחרץ עליך גזר דין שיכרת
מהמראה... דמות אבי ז"ל נעלמה מיד... אותה שבת, 
כמובן לא עישנתי סיגריות, לא פתחתי רדיו... אולם 
במוצאי שבת הלכתי לקולנוע... כיוון שחזרתי הביתה, 
כאשר אך הספקתי לפתוח את הדלת, מיד ראיתי שוב 
את דמותו של אבי כמו בהקיץ, עטוף בטלית וקיטל 

ן ומבקש לפני שאטיב מעשי ואומר לי והוא מתחנ
שזוהי אזהרתו האחרונה... באותה תקופה שימשתי 
כמנהל מוסך בשם "טיטניק" בראשון לציון. קמתי, 
איפוא, ביום ראשון בבוקר וחילקתי את העבודה בין 
הפועלים. אחר כך שמתי פעמי לבני ברק אל ה'חזון 
איש', אשר שמעתי אודותיו מפי הרבה אנשים, כדי 

ספר לו את החלומות. לפליאתי, כאשר עברתי על ל
מפתן ביתו, התחיל ה'חזון איש' לדבר אלי בחומרה 
"אוי ואבוי, אתה עובד בשבת, אתה עובד בראש השנה 

אבא שלך אין מנוחה ובגלל זה לוגם ביום הכיפורים 
בעולם העליון, נגזר עליך כרת"! הוא השלים את 

נמנם והשעין דבריו והמשיך לשבת על כיסאו כאילו מ
את ראשו בין שתי ידיו. עמדתי לפניו נבוך ונסער 
מהיכן הוא יודע?! לבסוף, אחרי כמה רגעים של 
ציפיה, פקח ה'חזון איש' את עיניו ואמר לי "בשביל 
איזו מצווה גדולה, שעשית אי פעם בנעוריך, יוסיפו לך 
במרום ימים ושנים... מעכשיו תחזור למוטב ותלך 

 חינך אותך אביך... בדרך הישרה כפי ש
אפיזודה מצמררת מספר הגאון רבי יוסף טולדנו 
שליט"א, על חבר קיבוץ השומר הצעיר שנתבקש בשעת 
הלווית אביו על ידי ה'חברה קדישא' לומר קדיש לעילוי 

זה נשמת אביו. אך הוא שאלם בתמימות 'מה 
והראו לו בסידור מה  קדיש...?', הביטו עליו בתמיהה

הביט בסידור ואמר שאינו יודע לקרוא  צריך לומר. הוא
בשפה זו... וכל המלווים עומדים ורואים, והיתה 

 הבושה נוראה. פני הבן האדימו, ולפתע הוא ניגש
 

נמרצות אל האלונקה וגילה את פני אביו והטיח בפניו 
"אתה לא לימדת אותי מעולם מהי תפילה ומה זה 

ת . הוא כיסה אקדיש... תלך מהעולם בלי קדיש!!!"
פניו והחל לבכות וכל הנוכחים בכו עימו... אוי לאותה 

טועים -בושה ואוי לאותה כלימה, לאותם הורים תועים
שהותירו אחריהם ילדים בורים שאינם יודעים מאומה 
 .מיהדות, ושלא ידעו לומר אפילו קדיש לעילוי נשמתם

ואף שאמרו רבותינו שברא מזכה אבא ובכוח אמירת 
תורה ניזונת נשמת ההורים שם הקדיש וקיום מצוות ה

יש לו לאב לצוות את בניו בעולם העליון, מכל מקום 
נחשב יותר מן  –להחזיק באיזה מצווה, ואם מקיים 

טובה גם למי שאין לו בנים אלא  הקדיש, והיא תקנה
בנות. בכוח שמירת התורה וקיום המצוות, יוכלו 

גם מבלי שיאמרו  ,הבנות לגמול עם נפש הוריהם חסד
דיש (שנתקן כאמור עבור הבנים). הזכויות הרבות הק

שעומדות להם אם יילכו באורח מישור דיים לעלות 
את נפש הוריהם ממדרגה למדרגה בעולמות העליונים 

 ולגרום להם נחת רוח בגן עדן. 
המוביל אותנו לתובנה  ,הבה ונראה מהסיפור שלפנינו

כיצד הביטוי 'ברא מזכה אבא' מקבל משמעות 
ד היכן מגעת חובת כיבוד אב במותו לעיתים מצמררת ע

   יותר מבחייו...
איך הייתם מרגישים אילו קיבלתם בדואר מכתב מעו"ד 

מליון  25אמריקני, ובו הוא מבשר לכם כי זכיתם בירושה ע"ס 
 דולר? לא פחות ולא יותר.

אין ספק כי פעימות הלב היו הופכות מואצות, לחץ הדם היה 
יו מתערפלות, וסף העילפון לא היה קופץ לשחקים, העיניים ה

מליון דולר!!! זה סכום בלתי נתפש לאברך מן  25רחוק מכם. 
ילדים, חלקם נשואים, העמוס בחובות  10 -השורה, המטופל ב

 לגמ"חים, לבנקים וכו' וכו'.
ובכן, שמואל זמירסקי קרא את המכתב הממוען אליו, ישר 

בגן הציבורי,  פעמים לפחות. הוא התיישב על ספסל 10והפוך 
 ומראות ַיְלדּות חלפו לנגד עיניו.

אבא ואמא שלו, היקרים לו, חיבקו אותו חזק. השוטר הנאצי 
שניצב בסמוך, האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפחתית. 
דמעות ניגרו כמים. שמואל בן השלוש, היה קטן מכדי להבין 
את גודל השעה, אבל ליבו הקטן, לב יהודי, קלט שמדובר 

קשה עבור כולם. עיניו של הגרמני ירו גיצים של בשעה 
שינאה. שמוליק רצה להשאר עם אמא ולהשען על ראשה, 

 הגיונו הילדותי קלט שדבר רע הולך להתחולל פה... אסון.
הנאצי קרע את אמו מעליו, ודחפה אל המשאית, אמא זועקת, 

ה לנסוע, ואמא נעלמה מעיניו לנצח. אך לשווא. המשאית החל
אבא חזר איתו לגטו, אך לזמן קצר. רופא המחנה דרש את 
התינוק אליו. אבא התחנן "תשאירו אותו אצלי". הרופא 
המרושע, בעט ביהודי, ונטל באכזריות את שמואל הרזה עד 
לשד עצמותיו. אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה 

כור את אבא ואמא" "שמואל! שמואל!" זעק, "תמיד תז
 התאנק אבא.

שמואל נלקח אל רופא הגטו, קיבל אוכל חם, כמה זריקות 
והועבר לציפורני המיסיון. מהר מאד גזזו את פאותיו, ענדו 
צלב כבד על צווארו, והנזירות עטפו אותו בחום ואהבה. 
למרות גילו הזערורי, הבין שמואל שהוא בעצם אסיר. הוא 

וזכרו, עורר בו גועל. הוא לא הבין  יהודי, והפסל של ימח שמו
 מדוע.

הוא היה ילד נוח ועדין ושיתף פעולה עם הכומר הגדול. היתה 
 לו ברירה? לא היו לו מספיק ידיעות וכוחות נפש להתנגד.

אחרי ארבע שנים, הגיע למנזר רב יהודי עם זקן ארוך ולבן 
 200 -ועיניים טובות לב. היתה זו שעת ארוחת הצהרים, כ

שבויי המיסיון ישבו שם. היו שם רוסים, קווקזים,  ילדים
 יגוסלבים, מכל מין וצבע.

שמואל זוכר היטב את הרב שאמר "בוקר טוב ילדים", ואז הוא 
זעק במלוא גרון "שמע ישראל השם אלוקינו". ליבו רטט 

 בקרבו, הוא הכיר את המלים הללו. אמא היתה משכיבה אותו 
 



 שמע. לישון, ומלמדת אותו להגיד קריאתת
"השם אחד" סיים שמואל את המשפט בקול רועד. הוא לא היה 
היחיד, היו עוד כמה כאלה סביבו. הרב קרא אליהם. הם ניגשו 
אליו והוא ליטף את ראשיהם. "מתוקים שלי" אמר "אתם 
יהודים. עכשיו אני לוקח אתכם לארץ ישראל, שם ילמדו אתכם 

 את כל התורה כולה".
חיבק ונישק את הרב ובכה ובכה.  אושר הציף את ליבו. הוא

"אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי משפחה, אבל יש לי את הרב 
 היקר הזה, ויש לי גם קריאת שמע", כך חשב בליבו.

שמואל הגיע ארצה ולמד בישיבות קדושות, הוא הפך לתלמיד 
 חכם בעל שם טוב, והקים משפחה לתפארת. 

ביו של שמואל במהלך המלחמה, גויה גרמניה, הציעה לא
להנשא לה, כדי להצילו מצפרני הנאצים. התרגיל הצליח, אביו 
של שמואל נמלט מן הגטו וניצל. אחרי המלחמה, במקום 

 לגרשה, הוא המשיך לחיות עמה. 
כשבגר שמואל נודע לו שאביו חי, מתגורר בארה"ב ונשוי 
לנוצריה. המפגש ביניהם היה צונן משהו, ורק כשנפרדו, 

שליבו קרוע בקירבו. אבא לא שרד עם אמונה.  שמואל הרגיש
 הנאצים ניצחו אותו. 

הקשר ביניהם היה רופף ביותר. מכתב פה ומכתב שם. פעם 
 בכמה שנים שיחת טלפון.

הוא הביט עוד פעם במכתב "מיסטר שמואל זמירסקי, אני 
מצטער להודיעך כי אביך משה זמירסקי, ובשמו הנוצרי סטפן 

 25ושה שיש בידי, מעביר לרשותך קלימפטון נפטר. צו היר
המליון שהיו לאביך בנכסים ובכסף נזיל.  50מליון דולר, מתוך 

אביך עדיין לא נקבר, עליך ליצור קשר עם אחיך ריצ'רד 
קלימפטון על מנת לתאם ביניכם היכן לקברו, אחר כך אעביר 
לרשותך את מחצית הירושה. על החתום פיליפ גולדשטיין 

 עו"ד".
יו הגוי, התעקש לקבור את אבא בבית קברות נוצרי. ריצ'רד, אח

"אבא חי כנוצרי לכל דבר" טען. שמואל התחנן "אבל אבא 
 יהודי...".

 
 
 

שמואל בדק היטב, ונודע לו, כי בראש השנה וביום הכיפורים 
היה אבא מגיע לבית הכנסת הסמוך ושוהה שם כמה שעות. 

 עובדה.הוא לא היה מומר, נותרה בו אמונה באלוקי ישראל. 
 הגוי התעקש. שמואל התעקש. דרך ללא מוצא.

עורך הדין גולדשטיין הציע לשמואל, הצעה מבריקה: תציע 
לריצ'רד מליון דולר יותר מן הירושה, ושיסכים לקבורה 

 יהודית...
הגוי היה מתוחכם, הוא הבין שלשותפו לירושה, יש ענין גדול 

ת דת משה וישראל והרחיב א על פימאד בקבורת אביו 
העסקה: "אני מוכן לקבורה יהודית רק בעבור ויתור על כל 

 חלקך בירושה..." חד וחלק.
שמואל ניגש אל אחד מגדולי הפוסקים שבדור כדי לדעת כיצד 

 יוצאים מן הסבך.
"הירושה עדיין אינה שלך" הסביר הרב "לירושה יש שלושה 
שלבים. השלב הראשון צורכי הקבורה של הנפטר, אחר כך 

ון למימון מזונותיה ומגוריה של האלמנה, ולבסוף ישמש הממ
תחולק הירושה בין היורשים. נכון לרגע זה, הממון שהותיר 
 אביך, צריך לשמש אותו ורק אותו, כדי להביאו לקבר ישראל".

 מליון דולר??? 25גם במחיר 
"כן" השיב הרב "קבר ישראל שווה כל מחיר, ההלכה מחייבת 

רך הקבורה ההגונה והקדושה שהממון של הנפטר יועמד לצו
 של יהודי...".

שמואל ויתר. הוא לא הרגיש שום קושי בדבר. אנחת רווחה 
מילאה את ליבו. קודם כל כבודו של אבא. נכון אבא נכשל, 
נסיון השואה היה גדול מכפי כוחותיו, אבל סוף כל סוף הוא 

 נפטר כיהודי, ומה יותר כבוד מאשר להביאו לקבר ישראל.
היחידי שיכולתי לעשות עבורו" ניגב את דמעותיו  "זה הכבוד

שנה  50 -אל מול עיני הרב. "לא זכיתי לשהות במחיצתו ב
האחרונות, אני מאמין שבשמים יעריכו את הכבוד שנתתי 

 לאבא אחרי מותו".
הרב הניח יד אוהבת על כתפו של שמואל ואמר: "האמן לי ר' 

דול. בן כמוך, שמואל, אני מרגיש שעשית לאביך כבוד, כבוד ג
 קדיש כמוך, זה עילוי נשמה הכי נפלא לאביך".

 ..!והם פסעו ברחוב, לכוון השטיבל לתפילת ערבית.

 יקרים! אחים
 

כאן המקום להזכיר את דבריו החשובים של בעל "קיצור שולחן ערוך" (סימן כו סעיף כב), לאחר שמאריך בדיני 
 ,והתפילות מועילות לאבות, מכל מקום אין אלו העיקר קדיש יתום, הוא מסיים "אף על פי שאמירת הקדיש

אומר הפסוק בתהילים ש אלא העיקר הוא שהבנים יילכו באורח מישור, כי בזה הם מזככים את האבות...וזהו
זה שהניח בנים או תלמידים ' אלא 'לכו'. לומר לך כי בואו' כתובלא  .יראת ה' אלמדכם" ל"ב "לכו בנים שמעו לי

כי יש מי שימשיך את דרכו. ובזה שממשיכים ומקיימים ולומדים הרבה ם אין לבכות עליו או דברים טובי
 ממעשיו הרי זה  החסד הגדול ביותר שגורמים נחת לנפטר ומעלים אותו במעלות עליונות עד אין סוף. 

 בקרוב ויהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים, ונזכה לראות אז בתחיית המתים
  בביאת משיח צדקנו ובגאולת עם ישראל השלימה, אמן.ו

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

  אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר.דינה חיה בת נילי דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכהון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליההרב אריה אהר 
  בצלאל בן שרה, .רונית בת שושנה, הדר בת מירב  יווג במהרה:ז

 .אריאל בן חבצלת 

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהבן אסתר,  עפרה בת שרה, יהודה
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי

   התודה והברכה
 להדפסת העלון. םעל עזרת הי"וובני ביתו לר' שחר שלום 

 מהיום יותר קל לשמור על העיניים
 שרות מיוחד עד הבית המותאם לבני התורה ומשפחתם.  

 שרות מקצועי עד הביתו, אחריות במחירים מיוחדים באיכות -משקפיי ראיה/קריאה 
 058-3288402לפרטים שחר 

  היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"  "עץ חיים
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 (עלון 'מחנה אפרים') מהו יהודי? הרב אפרים שרבני שליט"א

 
 :פטירתו קודם יהודה בנו את מברך שיעקב ,מספרת הקדושה התורה

ה ְיהּוָדה"  כל יהיו, ליהודה יעקב לו אמר, י"רשב אמר" :המדרש ואומר -"ַאֶחיךָ  יֹודּוךָ  ַאּתָ
 -"אני יהודי אלא, אני שמעוני או, אני ראובני: "אומר אדם אין, שמך על נקראין אחיך
 לכל לתת אבינו יעקב בחר הזה השם את ך.שמ על יקראו הזה העם שכל תזכה אתה

 להגיד השתוקקה לאה שלו שאמא ביום נולד הזה השם כי, היהודית האומה, הזאת האומה
 ַוּתֹאֶמר: "יהודה הזה היפה השם את בחרה והיא לה נתן שהוא המתנה על ה"לקב תודה
ַעם ן ַעלה'  ֶאת אֹוֶדה ַהּפַ מוֹ  ָקְרָאה ּכֵ  יישאו הזה העם של הילדים כל, יעקב אמר -"ְיהּוָדה ׁשְ
 . תודה זה היהודי כל כי, הזה השם את

 
 שתמיד אנשים יהיו הם, היהודי בשבט מלידה החקוק אופי שזהו ',סופר כתב'ה שכותב כמו
 היהודי מוציא אשר הראשונה המילה לכן. לשכוח לא, להעריך, להודות ידע שלהם הפה
 .היהודי זה כי", אני מודה: "היא חדשים לחיים בוקר כל מתעורר שהוא בזמן מפיו
י: "ישראל לעם רבינו משה אמר כך ֲעבּור ּכִ א ֶאְתֶכם ַנּסֹות ְלֽבַ  רוצה הוא מה". האלוקים ּבָ

 ? לבדוק רוצה הוא מה? לנסות
 

 אנשים אתם האם, טובה לו מכירים אתם האם לנסותכם ה"הקב רוצה ,ן"הרמב מסביר
 ,ל"זצ פיינשטיין משהר'  הרב על שמספרים וכמו, לשכוח יודעים שלא אנשים, שמעריכים

 ה"והקב בעיניים חולה פעם שהיית זוכר אתה" :לנכדו פעם שאמר, משה האגרות בעל
 בחיים עליי עברו אני, לך שתדע? מאחוריך שזה נכון? מזה ששכחת נכון? אותך ריפא
 ה"והקב לבד אותם עברתי אני, עובר אני מה ידעו כולם לא, ייסורין הרבה, תמורות הרבה
 כאב אין! זוכר אני הכל'! דף העברתי' לא מעולם! לו שכחתי לא פעם אף אני, אותי ריפא
. עשר מגיל רגעים אפילו, אחד רגע ה"לקב שוכח לא שמונים בן אדם  -"ושכחתי שעבר

 וגילו'. יהודיםה, רוצה 'בחזר לתת שיודעים אנשים רוצה ה"הקב. הטוב הכרת לזה קוראים
 טובה בלהכיר מתחיל זה, ה"לקב טובה בלהכיר מתחילה לא הטוב שהכרת, ל"חז לנו

 לעולם הוא, לאנשים לזכור, הזה ת"בי ף"האל את לו שאין מי כי, אותך לסובבים, לבריות
 .ה"לקב לזכור ידע לא
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ה: "רבינו למשה אומר ה"שהקב, מספר המדרש ָלֲחךָ  ְלָכה ְוַעּתָ ְרֹעה ֶאל ְוֶאׁשְ  רוצה אני" ּפַ
 ונתן ביתו את לי שפתח יתרו חמי מפני יכול איני" :משה לו אמר. שלי לילדים לעזור שתלך

 שלא אלך ואיך בשבילי התרוצץ הוא כמה, בזמנו לי עזר חמי כמה  -ה"לאיש בתו את לי
 אעבור אני אם נפש לעגמת לו אגרום אני אולי... זה את לו לעשות יכול לא אני!? ברשותו
 את לשמוע לי קשה כמה ,ל"זצ שמואלביץ הרב ואומר!?  זה את לו אעשה אני איך, דירה
 חמיך? חמיך של בתגובה תלוי שזה לו משיב ואתה ללכת לך אומר ה"הקב, הזה שיח-הדו
 ! כזאת תשובה שיענה ברשימה האחרון להיות אמור רבינו משה!? יתברך הבורא לפני

 
 ככה, לשמוע חפץ ה"שהקב התשובה שזאת רבינו משה ידע ,ל"זצ שמואלביץ הרב עונה

 החתן יהא ולא: "יועץ הפלא שכותב וכמו. טובה להכיר שתדע, שתתנהג רוצה הוא בדיוק
 שתהיה רוצה ה"הקב, טוב חתן תהיה  -ן"כב ולחמותו לחמיו להם יהא אלא, טובה כפוי
 .שוכח שלא אדם, טובה שמכיר אדם

 
 בדורות ישראל לעם שהיה החכמה מעמודי אחד ,א"המהרש רבינו על שמספרים וכמו

 שכשהיה, אידלש שמואל רבינו, עליה הודפס לא שלו שהפירוש גמרא שאין, האחרונים
 הוא, לפרקו וכשהגיע. העיירה של האופה של בבית וגדל ואמו מאביו התייתם הוא צעיר
 אמר מהימים באחד. הרבה תלמידים והעמיד ישיבה ראש נעשה, האופה של בתו את נשא

 לי עשתה שהיא הטוב כל על שלך לאמא אחזיר אני איך יודע לא אני: "לאשתו א"המהרש
! שמה על אקרא אני שלי המשפחה שם שאת, לה להחזיר יכול שאני המעט אבל, בחיים
 .אידלש -שלנו משפחה שם זה מהיום ,אידל שמה שלך אמא

 
 ".  חמותי של השם עם יהיה זה אכתוב שאני ספר כל, לי לקרוא שירצה תלמיד כל מהיום

 לבסוף חבירו של בטובתו הכופר כל" זה בלי כי! להחזיר תדע? לך נתנו, ל"חז למדונו כך
 הסובבים לאלו לזכור יודע שלא ,ממורמר מרגיש שתמיד מי". ה"הקב של בטובתו כופר
 ההורים כבר מה: "להגיד יודעת והיא?". עושה כבר את מה: "לאשתו להגיד רק ויודע אותו
 אנשים להיות זה ,הכל לפני כי. יתברך לבורא גם ישכחו אחד יום הם?", לנו נתנו שלך

 ! טובים
 

 . רגלי ההולך באברך הבחין, ברכבו נסיעתו בעת, אחת פעם, ל"זצ שך הרב על מספרים
 להיות יכול זה, הרב: "הנהג לו אמר". אותו לקחת בבקשה תסתובב: "לנהג הרב אמר מיד

 בשביל הוא מי: "הנהג שאל. הרב ענה". זאת בכל א,נור לא, נורא לא". "גדול מאוד סיבוב
 שלו המטריה עם עלי סיכך והוא גשום יום היה שנים כמה לפני, הזה הבחור?". "הרב

 שלא אדם! אנשים אילו! נפש אצילות איזו". "לבית אותו לקחת רוצה אני, חצייה במעבר
 הרגע עד, יודה תמיד הוא, יתברך לבורא ישכח לא לעולם הוא, מטרייה אפילו שוכח

 .כאלה יהיו שלו הילדים גם כזה אבא, האחרון
 

 שיש, לו ואמר בישיבתו האברכים לאחד קרא אחד שיום ,ל"זצ שך הרב על מספרים עוד
 אותו יקדם ה"ובע, יום יום איתו שילמד מלמד לו וימצאו לו שיעזרו רוצה שהוא בחור איזה

 שיש טוב הכי שאת, מבקש ואני: "ואמר הרב הוסיף. יום יום אליו צמוד ויהיה בלימוד
 היחס את שראה האברך". אשלם ואני חודש כל אלי תבוא! יעלה זה כמה משנה לא א,תבי

 אני, לך אספר אני". "לרב קשור הזה הבחור איך: "שאל מיד תלמיד אותו אל הרב שרוחש
 הייתה אחת חולצה. מרוד עני והייתי שבליטא בסלוצק בישיבה למדתי, צעיר בחור הייתי

 לי היה לא אותה מכבס כשהייתי, בשבוע פעם. השבוע כל במשך לובש הייתי שאותה לי
 אפשר היה עוד זה עם אך, מתייבשת החולצה שהייתה עד מקור רועד והייתי ללבוש מה

 איתה לילך יכול הייתי ולא בגבה גדול חור בה ונעשה בלתה החולצה לאט, לאט, להסתדר
 .הגב כל את לי כשרואים



  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 יראו שלא לישיבה ראשון נכנסץ, בחו חושך כשעוד, מאוד מוקדמת בשעה, בבוקר קם הייתי
, ספר ולא שתייה כוס להביא לקום יכול הייתי לא. היום שעות כל במשך הקיר על ונשען אותי
 היה התלמידים שאחרון עד נשען הייתי כך. לפני נמצאים שהיו הספרים עם מסתדר הייתי
 על ששמעה, העיירה מנשי אחת אישה -הישועה הגיעה אחד שיום עד. מהישיבה יוצא

, גדול עשיר היום באותו הרגשתי ,חדשות חולצות שתי לי שלחה, שלי הכלכלית המצוקה
 ואיני שעה באותה ללבוש מה לי שיש בידיעה לכבס יכול, ללכת יכול, ספר להביא יכול הייתי
 ?לו דואג שאני הזה הבחור את רואה אתה" :לאברך שך הרב אמר". מקור לרעוד כבר צריך

 לא הוא! בעולם לא כבר שהיא אפילו! חולצות שתי לה זכר הוא שנה שישים". שלה הנכד זה
 הטובות את תשכח אל רק הכל תשכח. אנשים רוצה "ההקב. שלה הנכדים את אפילו לה שכח
 שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני. !לך שעשו

 
ָנה ִעים ּוְמַאת ׁשָ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ יו ׁשֶ ֵני ַחיָּ  (מז,כח) ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ׁשְ

שנות חייו של יעקב אבינו, לפני פלא עצום ישנו בפסוק הראשון של פרשת ויחי. התורה מונה את 
 ?מותו, וכי היכן מצינו שמונים את שנות חייו של האדם קודם מותו

 :קושיא זו הקשה מרן בעל ה'אגרות משה', רבי משה פיינשטיין זצ"ל, וביאר
ללמדנו על גדלות חייו של יעקב אבינו, שכל שנות חייו, בין בילדותו בין  שהתורה באה

כשלומדים את מסכת חייו של יעקב אבינו,  .זק אמונתו בבורא עולםבזקנותו, היו שוות בחו
על הנסיונות והקשיים שעבר, בילדותו בבית אביו בצל אחיו עשו, בימים בהם שהה בבית 

עבר, ולאחר מכן בבית לבן, בכל תקופת עבודתו ונישואי רחל לאה, ולאחר מכן בצער הגדול 
למצרים, וכל רדתו למצרים, הרי אין לתאר אלו  שהיה לו על העלמות יוסף, ולקיחת בן זקוניו

תקופות של צער ומכאוב עברו על יעקב אבינו בחייו, ובכל זאת שמר על אמונת חוסן 
לכך כתבה התורה מספר שניו עוד קודם מותו,  .בבורא עולם, ללא שום הבדל בין זמן לזמן

 .ללמדנו, כי כל חייו שווים היו לטובה בכל זמן ועת
 

לה], שהיה ,הביא מדברי חז"ל [הובא ברש"י פרשת וישב לז שון פינקוס זצ"להגאון רבי שמ
אין לו חלק לעולם הבא. עם  –ידוע ליעקב אבינו מפי הגבורה, שאם אחד מבניו ימות בחייו 

העולם כולו בטל.  –ישראל לא יכול להתקיים ללא י"ב השבטים, וכשעם ישראל לא קיים 
חושה זו שאין לו עולם הבא, במשך עשרים ושתיים מבהיל לחשוב! כי יעקב אבינו חי בת

שנה, מצב המביא אותו לחשוב, כי לכאורה אין סיבה לעבוד את הקב"ה, שהרי כל תכלית 
העולם הזה הוא לחיי העולם הבא, ולא מצינו אצל יעקב אבינו שום שינוי בעבודת ה' שלו 

לו  לפעמים עלולות לגרום כל אדם עובר תקופות קשות ונסיונות בחייו, ש .בכל תקופת חייו
הרהורי מחשבות של יאוש, בריחה ועוד, אך האדם החזק באמונתו, החי את ה' בכל רגעיו, 
ויודע כי הוא מנהיג העולם, וכל דבר נעשה בתוקפו והנהגתו ברחמים גמורים אינו מתייאש 

 הוא ונאמן... בנקל, שכן עם מחשבות אמונה בהירות, אפשר לשרוד גם תקופות קשות בחיים
 !שמו ליראי שכר לשלם

 
 מתלמידי, ל"זצ ליבמן גרשון' ר הגאון סיפר, האיומה השואה של הזעם בימות שקרה נורא מעשה
. יהודי שהוא לו שסיפר, ברוסיה זקן ישיש פעם פגש ליבמן הרב .א"זיע מנובהרדוק הסבא
 לא, שמע קריאת לא, מיהדותו כלום ידע לא היהודי אך? יהודי הוא במה הרב אותו שאל

ר לֹא" לדקלם ידע הוא אחד פסוק רק! ממש כלום! כיפור יום ולא שבת לא תפילה ַחת, ֲאׁשֶ -ּתַ
ְמָחה, ּוְבטּוב ֵלָבב ה' ָעַבְדּתָ ֶאת ׂשִ  שמע קריאת של בסיסי פסוק. מדהים". ֵמֹרב, ּכֹל ֱאלֶֹהיָך, ּבְ

 …ידע גם ידע – התוכחה פרשת מתוך פסוק לדקלם אבל, ידע לא הוא
סקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל לא ידעה גבול, והוא בקש מן היהודי הסבר לפשר הדבר 

בימי צעירותי הייתי במחנה ההשמדה " :המוזר הזה? הסביר לו היהודי את פשר הענין
שהיו  'בירקנאו', יחד עם עוד יהודים, תחת ידם האכזרית של קלגסי הנאצים ימ"ש,

  .מעבידים אותנו בעבודות קשות עד מאד, באכזריות איומה ובלא טיפת אנושיות כלל
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  ה שלמה:לרפוא

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה קה ז"ל, אהרון רפאל בן רב לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה ב

מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 .ל"ז זבולון הכהןאברהם בן חנה וומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 
 

 
אותם ארורים חיפשו כל הזדמנות להתעלל ביהודים, כשהם מתמוגגים מהנאה למראה 

תחביב' נורא היה ' .ממש מוות עד רבות ופעמים ...היהודים הנאנקים תחת סבל שאין לתאר
ד גבעה. הם היו מבקשים מן היהודים לטפס על הגבעה לנאצים במחנה, שהיה ממוקם לי

כשעל כתפיהם משאות כבדים מאד. [וצריך להבין שהיהודים היו במצב של תת תזונה, 
בשערי מות, ממש עור ועצמות ותו לא], וכך היו חיות הטרף הנאציות עומדים בצד הגבעה, 

תפיהם, ומחמת כובד ונהנים ומתמוגגים למראה היהודים המנסים לטפס כשמשא כבד על כ
מתגלגלים ומתדרדרים למטה בשברון עצמות ומות אכזרי מאין  –המשא וקושי הדרך 

 –אני, שהייתי בריא ובעל גוף  .מעטים ממש זכו לצאת בחיים מ'תחביב' אכזרי זה .כמותו
הצלחתי לעמוד בזה. יהודי נוסף שהיה עימי הצליח אף הוא לשרוד את התעלול הנורא הזה, 

התפלאתי מאד, כיצד הוא  .ודי שברירי ורזה, שכולו היה אוסף של עור ועצמותהיה זה יה
באחת העליות עם המשא הכבד, התקרבתי אליו וראיתי שהוא מלמל דבר ד??? מחזיק מעמ

ר לֹא"מה. התקרבתי יותר ושמעתיו מלמל בכונה גדולה את הפסוק:  ַחת, ֲאׁשֶ  ה' ָעַבְדּתָ ֶאת-ּתַ
ְמָחה,  ׂשִ בכל פעם שהיה היהודי החלוש עולה על הגבעה, היה ". ֵמֹרב, ּכֹל וְּבטּוב ֵלָבבֱאלֶֹהיָך, ּבְ

פסוק זה הוא הסימן היחיד  .שב ואומר את הפסוק, וחוזר על כך שוב ושוב וזה מה שהחזיקו
שנותר לי מיהדותי, לאחר עשרות שנים תחת השלטון הקומניסטי שמחק ממני כל שריד 

 !".מיהדותי
 
 אי הזה?" שאל אותו הרב גרשון ליבמן בהתפעמות, והזקן ענה: מי היה היהודי הפל"

בתקופות של חושך  האפשרות היחידה להחזיק מעמד!!". הקלויזנבורג רבה"הכל קראו לו 
היא הדבקות בה' יתברך, לחיות את ה' בכל המצבים, ולהאמין כי הכל בידו, והוא  –ומצור 

 )שליט"א הרב בנימין בירנצוויג( !!!בעל הכוחות כולם ואין כח בעולם מלבדו
 

ה ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשּ ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ  (מח,כ) ְיׂשִ
 ? ומדוע, בניו את לברך הישראלי לאיש ביותר הטובה הברכה היא זו לעיל כאמור
 מחמת במצרים אבינו יעקב של ישיבתו כראש מכהן אפרים שהיה כיון א"זיע א"החיד מרן כתב

 עושר כל את ומנהל הצדיק יוסף של ביתו כרב מכהן היה ומנשה, בתורה העצומה גדלותו
 ועושר תורה, אחד במקום וגדולה תורה, המושלמת הברכה וזוהי. עצום גיבור היה ואף הממלכה
 לאדם שיש החיד"א מרן ומדגיש מוסיף כך שעל, אלא. לבניו אדם כל מאחל זו ברכה, וגבורה
 חשובה התורה היא אפרים שברכת לדעת כלומר, למנשה אפרים את להקדים תמיד לזכור

 !והכבוד העושר שהיא מנשה לברכת היא וקודמת
 



 

 
 שבת שלוםם

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
היא הפרשה המסיימת את חומש בראשית  ,פרשת ויחי

 ובמרכזה ברכות יעקב אבינו לבניו השבטים. 
ַהַּמְלָא " :הפסוק על ג) ,צז רבה (בראשית במדרש רבותינו דרשו

 יםיכפל הפרנסה היא קשה - (מח, טז)" ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע
 ,טז), ג (בראשית" ניםב תלדי בעצב: "כתוב בלידה. כלידה

 .יז), ג (בראשית" חייך ימי כל תאכלנה בעצבון" כתוב ובפרנסה
 המלאך" - מלאך ידי על שהגאולה, הגאולה מן פרנסה וגדולה
 שנאמר:  הוא ברוך הקדוש ידי על ופרנסה ,"אותי הגואל

 .)טז, קמה תהלים(" רצון חי לכל ומשביע ידך אתפותח"
 ים כקריעת אדם של מזונותיו םקשי, אמר לוי בן יהודה רבי
 ונאמר, )יג, קלו תהלים(" לגזרים סוף ים לגוזר" שנאמר, סוף
 .)כה שם(" בשר לכל לחם נותן": שם

 על הפרנסה להיות יכולה לא באמת מדוע, השאלה ונשאלת
 ה"הקב ידי על שתהיה וצריך, מלאך באמצעות - שליח ידי

 .ףסו ים לקריעת הפרנסה בין ההשואה ומה, בעצמו
' ה עֹוָלם אלוקי" הלא ,הים בקריעת ה"לקב הקושי מה, ועוד

א ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתוֹ  א ִייַעף ְו " ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ 
 ברוך הקדוש תנהה מראש הרי, זאת ומלבד ,)כח, מ ישעיה(

  !?)ה, ה רבה בראשית( ישראל בני לפני שיקרע הים עם הוא
 ,התנאי מושימאת  ודרשו, יםה אל י"בנ הגיעווהנה, כש

 כה! יתכן לא? ישראל בני האלו. הכירם ולא הים בהם הביט
 נשתנו מה: "טען אכן מצרים של ְוָׂשרוֹ , למצרים הם דומים
" עובדי עבודה זרה והללו, זרה עבודה עובדי הללו, מאלו אלו

ְוַהַּמִים : "שנאמר, םְלָבְלעָ  קשיב והים, )רלד רמז שמעוני ילקוט(
 ֹחָמה תקרי אל )כט, יד שמות(" ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם ָלֶהם
 'צילום' לאותו דומים אינם, )ו בשלח מכילתא( חימה אלא

 בני, ויעקב יצחק אברהם צאצאי, ישראל בני של (שיקוף)
 '...תצלום'שב אותם לא ,הם אחרים אלו - הקדושים השבטים

 המקטרג פי ולסכור להתערב צריך הוא ברוך הקדוש והיה
 ?!זרה עבודה עבדו לדעתם וכי ,שבעולם שוטה: "לו לומר
, הדעת טרוף ומתוך שעבוד מתוך אלא עבדוה לא והלא
 רׂש[זאת]  ששמע ןוכיו! "כרצון ואונס כמזיד שוגג דן ואתה
 על החזירה - ישראל על השנתמלא הֵחמָ  אותה, ים של

 )כו, יד מותש(" ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים": שנאמר, מצרים
 .)רלד רמז, שמעוני ילקוט( מצרים על מישראל ששבו
 עם, השנה בראש הוא עומד .אדם של במזונותיו הדין והוא
, השופר וחרדת הדין יראת עם, אלול חודש קבלות כל

, יד ברוחב מזונות לו ונקצבים, כנה וחרטה ותשובה בתפילה
 ומזונות חוק לחם לשון )ה, פא תהלים(" ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא"

 ..)טז ביצה(מסכת 
 לרדת למלאך הוא ברוך הקדוש מורהובהמשך השנה, 

, האדם ואת אות לזהות ידע איך. מזונותיו לו ולמסור
, המלאך יורד .למזונות ועוכששי נראה כך: תמונהלו מוסרים
 .לתמונה דומה אינו, דבר אותו נראה אינו, זר אדם ופוגש
 האדם הוא שהוא ,לשכנעו צריך יתברך והבורא, המלאך נבוך

 "...סוף ים כקריעת אדם של מזונותיו קשים" וזהו שנאמר: -
אלא ע"י הקב"ה ולכן כמו  ,מלאך ידי על הפרנסה אין לפיכך

כך גם פרנסתו של האדם היא  ,שהגאולה תהיה ע"י הקב"ה
 אבל, מלאך נשלח כאן גם כלומר ע"י הקב"ה ולא ע"י מלאך.

 ולהעיד להתערב צריך הוא ברוך ושוהקד, אותנו מזהה אינו
 . (ע"פ והגדת) ...אנחנו באמת שאלו

 ְּבַרֲחָמיו ְוַיְׁשִמיֵענּו ,יוִׁשיֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ֵׁשִניתשהקב"ה ויהי רצון 
ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְּכֵראִׁשית ִלְהיות  ָּגַאְלִּתי ֵהן :ֵלאמר ַחי ָּכל ְלֵעיֵני

 !םיכֶ קֵ ֲאִני ה' ֱאל ,יםקִ ָלֶכם ֵלאל

 
 
 
 
 
 

 שנות שלוה במצרים. 17חי  יעקב .א
שלא יקברנו במצרים, אלא  שביעוומקורא ליוסף יעקב  .ב

 .מערת המכפלה)ב( בחברון
 לבנים.  אבותה של הנצח ברכת - ומנשה לאפרים יעקב ברכת .ג
 ."איש אשר כברכתו ברך אותם"בניו ליעקב  ברכות .ד
 יום.במצרים שבעים ובכיה  -"ה אבינו עפטירת יעקב  .ה
לקבור את יעקב במערת  שראלירץ עליית יוסף ואחיו לא .ו

, ארץ מצרים וזקני פרעה, עבדי כל באיםעמהם  המכפלה,
 .גדולספד מ - ליד הירדן בגורן האטד - ובדרך

האחים מבקשים מיוסף מחילה על המכירה, ויוסף   .ז
ה , וניחם אותם שהימשיבם שאין בליבו תרעומת עליהם

 .כדי שיפרנסם בשנות הרעב ,זה בהשגחת ה'
גדולת יוסף ופטירתו, ומשביע את אחיו, שיעלו את  .ח

 עצמותיו לארץ ישראל לכשיגאלו.
 

 
 
 

 

' בגמ איתאזיע"א:  הראש"ל הרב עובדיה יוסףמרן  הקשה
 קוראין ואין לשלושה אלא - אבות קוראין אין: (טז) ברכות
 (רבא במדרש דמובא קשה, לארבע. ולכאורה אלא - אמהות

 אדם העולם אבות ארבע בה שקבורים - ארבע קרית ה)"נ פרק
 אדם שגם מצינו כ"וא ,יעקב, יצחק, אברהם, הראשון
 (יבמות א"הריטב פ"ע: ותירץ מרן? 'אב' בתואר נקרא הראשון

 דוקא היינו לארבע אלא אמהות ריןקו דאין פ"דאע: מו)
 שלא אבל, אמנו יוכבד, אמנו מרים לומר שאין בתפילה
 ולפיכך אבות בתואר לאחרים גם לקרות רשאים - בתפילה
 .  'אב' בתואר הראשון לאדם המדרש קורא

 טז] ברכות ,ישראל [מאור
 

 

 
' בגמ נאמר: א"זיע הראש"ל הרב עובדיה יוסףמרן  הסביר

ִהְנִני " :י), ל (ירמיה מרשנא מת לא אבינו יעקב: )ח תענית(
מֹוִׁשיֲע ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲע ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ְוָׁשב ַיֲעֹקב ְוָׁשַקט 

 - בחיים זרעו מה, לזרעו יעקב מקיש - "ֲחִרידְוַׁשֲאַנן ְוֵאין מַ 
 אבינו יעקב פירוש מה ,להבין צריך ולכאורה. בחיים הוא אף
 פירושו אלא? נפטר אבינו שיעקב יודעים כולם הרי? מת לא

, חי הוא - למעלה הנצחיים והחיים הרוחניים החיים שלגבי
, ישראל לעם שנעשה מה כל את רואה הוא, איתנו חי הוא
, חוס רחמנא: ואומר, ה"הקב לפני בתפילה ומדע והוא

! יגאל)-(יפדה פרוק רחמנא, (הקב"ה יציל) שזיב רחמנא
 .  מאיתנו מתעלמים לא המתים
 על המתים של תפילתם שאלמלי :אומר הקדוש הזוהר
 - המתיםוהנה,  .שעה חצי העולם מתקיים היה לא, החיים
 מריםואו, ה"הקב לפני עלינו שמתפללים העולם אבות אלו

 הרשעים אלו -" ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע' ה ַאל ִּתֵּתן" (תהלים קמ, ט)
ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו ָאְמרּו" :ה) פג, שם( שנאמר - להכחידנו שזוממים

א ִיָּזֵכר  - שמו ישתבח - ה"הקב אבל ,"עֹוד ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ִמּגֹוי ְו
 שמגינה היאו ומתפללים שעומדים האבות תפילת את שומע
 ]ב"קפ' עמ ניסן [זכרון                                            .  עלינו

 בס"ד

 זשע"ת טבת   ז'            ז"ל חמי מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף העלון מוקדש ל              'זשנה   342עלון מס' 

 ַוְיִחי
ם שבת שלום  לללוםת שבת

 ב' וםערך בינש 462 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

נכנס כבוד אביו, ולא בהרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג 
 ,חולה שאלולי שבאו אחרים ואמרו לו אבא ,בכל שעהאצלו 

עם יחד שלא רצה להתי ,היה יודע. אלא להודיעך ִצְדקוֹ לא 
 ומקללם.  (שמכרו אותך) אחיך בך עשו האיך לו יאמר שלא אביו

 .כל דבריו גזירות הן ,אמר יוסף, אני יודע צדקו של אבא
א ִיְחֶיה: "אמר ללבן ֶהי   (לא, לב) "ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱא

ונמצאתי  - יקללם ?!ומתה אמי, ואני בא לומר שיקללם
השבטים,  בשביל אלא העולם אנבר שלא ,העולם כל את מחריב

 .)פסיקתא רבתי ג, י(אביו בכל שעה הולך אצל לפיכך לא היה 
! גדלות נוראה כזו של יוסף הצדיק !תסמרנה שערות הראש!

 אינה נקלטת בשכל אנוש.
זצ"ל בעל  רבי לייב פרידמןןכותב הגה"צ  -"לפי שכלנו" 

"צדקת הצדיק": "אחרי שנפרד יוסף מאביו עשרים ושתים 
אביו האהוב, אהבה  - וזכה לראות שוב את פני יעקב שנה

"ִּכי ַעָּזה  :)תנחומא וישב יט( פי שמתואר במדרששלא תתואר כ
וכמים הפנים  ,ַכָּמֶות ַאֲהָבה, זו אהבה שאהב יעקב את יוסף"

שמר ילפנים ודאי אהבו יוסף באותה מידה, ויוסף מצליח לה
חת עם פעם א פילושאר אישנה שלא לה ,במשך שבע עשרה

אביו  עם ?! משום שידע שאם ישארמדוע, לבדאביו 
ביחידות, ישאל אותו את השאלה המתבקשת, מה קרה? איך 
הגיע למצרים? והכל בכדי שלא לספר לאביו לשון הרע אל 

מעולם לא שלח לקרוא לו ולשאול  ,יעקב מצידוגם  .אביו
כשיעקב מרגיש שקיצו  ,אותו על כך, רק עתה לפני פטירתו

 א לבנו ליוסף".קרב קר
ראה  אגרודנאגב, רבי שלמה הרכבי זצ"ל מנהל רוחני ישיבת 

 - את גדלותו של יעקב אבינו ,מאידך בדברי הפסיקתא
שאחרי שבנו אבד ממנו עשרים ושתים שנה והוא מתגלה 
כמלך במצרים, הלא בלי ספק היה מלא שאלות כרימון, איך 

שמוע וזו תכונה חזקה באדם ל - התגלגלו כל המאורעות
אולם יעקב אבינו לא שואל,  - בפרוטרוט מה אירע עם בנו

כי פניו רק אל העתיד, ומה שהיה בעבר, אינו נפקא מינה. זו 
 שהיא עבורנו תורה שלימה. ,הנהגת האבות

כדי להבין עד כמה היתה הקרבתו של יוסף בהימנעותו 
 :)פ"ג רבתי כלה( חז"ל דברי את לייב ר' מביא אביו, עם מפגישה

ינו שיעקב שלא נשק ליוסף, אמאי? סבר דלמא איידי "מצ
יעקב אבינו כלומר שאטעיניה נשי אגב שופריה", ,דגלה

הכשילו אותו הנשים  ,במצריםיוסף חשש שמא בגלל גלות 
מחמת יופיו. יוסף בוודאי הבין היטב מדוע אביו שכה אוהבו 
 לא מנשק אותו, והלא בפגישה אחת יכול היה לספר לו על

פר ועל כך שעמד בנסיון, אעפ"כ יוסף מתגבר, אשת פוטי
הוא מבטל את כל החשבונות, ולא מספר לאביו, והכל כדי 

 שלא לגרום אי נעימות לאחיו.
היה המנהג שבאחד  ,אצל אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זצ"ל

בלימוד. עמו מימות השבוע היו מתאספים כל בניו לשוחח 
ם במשך חידושי תורה שנתחדשו לה ,והיו משיחים בפניו

ימות השבוע. בנו מהר"א זצ"ל היה מגיע גם הוא, אולם, 
ם והיה שותק תמיד ומעולם לא השמיע ש ,למרבה הפלא

 הדבר ויהי זה, במעמד בדבריהם התערב לא וגם דבר תורה
לפלא. איך יתכן שאף פעם אין לו מה לומר, להוסיף 

השמיע  ,שכשהגיעו כולם ,אירע ,ולהעיר? כעבור שנים רבות
ורה ואף התערב בשיחתם כדרכה של תורה. לפליאתו דבר ת

של אביו ובקשתו, שיאמר לו מה יום מיומיים, ניאות רבי 
 ,שהסיבה שהוא שותק מדי שבוע במעמד זה ,אהרון והשיב

היא מחמת העובדה שאימם של אחיו החורגים היתה נוכחת 
 ,בזמן השיחה, וחשב שהנאתה תהיה שלימה ,בבית בקביעות

 ,בשיחה שהתערב יום באותו .מדברים בניה את רק כשתשמע

לא היתה הרבנית בעיר, לכן לא כבש את מעיינו והשמיע 
 דבר תורה בלי חשש.

ר זה סופר להגה"צ רבי גדליה אייזמן שליט"א מנהל וסיפ
בעת ששהה בבית הבראה של  ,'קול תורה'ישיבת דרוחני 

ועד הישיבות בנתניה. וסיפר תלמידו הג"ר שלום קליין 
גדליה נרעש מאוד מהסיפור, הוא צעד בחדר  בישר ,ט"אשלי

 מוסר "כמה אמר: דקות, כמה ולאחר ושוב מצד לצד הלוך
בכדי להגיע לדרגה מרוממת כזו? לשתוק שנים  ,ללמוד צריך

 רך של אי נעימות של הזולת"!סכה רבות, כדי לא להגיע ל
]מאמרי שלמה ח"א עמ' ק. ,ויבך יוסף עמ' כז[

 

 

 

החסיד אזהרה ד' כתב: "לא ינשק אחד  יהודהי בבצוואת ר
 מבניו כשהוא מת, כי לא יישאר לו אפילו אחד". 

כתב: ולאדם שמת לו בנו או בתו  (סי' רל"ו) חסידים פרובס
י מקצרים לא ינשק אותם, ולא יניח אשתו לנשק אותם, כ

ויש  ימי בניהם ובנותיהם, ויש למחות ביד האב והאם.
 לתמוה, דהרי מקרא מלא שיוסף נשק את אביו לאחר מותו.

הביא דברי הספר  (יו"ד סי' שצ"ד סק"א)" פתחי תשובהוב"
'חסידים הנ"ל וכתב: ונ"ל דדווקא לבנו ובתו אסור, אבל 

וישק  לשאר מתים מותר, כדכתיב גבי יעקב "ויבך עליו אביו
לו". הרי שה"פתחי תשובה" עמד בקושיא זו, ומתוך כך תירץ 

(שפת אמת  'במעבר יבוק' ןכמו שדווקא לבן ובת אין לנשק, וכ
  .ר"פ מ"א)
הביא מרבינו אפרים  )(דבש לפי' מערכת נו"ן אות כ"ד והחיד"א

שכתב: קבלה מפי רבינו אלעזר בן רבנו יהודה  (עה"ת בפ' ויחי)
שכשהוא מנשקו המת מחבבו,  שסכנה לנשק מת, לפי

בידוע  ,ומוליכו לבית עולמו, וכל אדם שנושק בנו אחר מותו
שכל בניו ימותו, חוץ מאב ואם שאין חשש לנשקם. ומבואר 
מזה שגם רבינו אפרים חילק בין אב ואם לשאר מתים. 

 (פ"י ה"ז)והעיר בזה על הס' חסידים שבירושלמי בשבת 
ושע, וא"כ חזינן דאע"פ מבואר שכשנסתלק ר"א נשקו רבי יה
נשקו, ואולי  קוםמכל שר' יהושע לא היה בנו של ר"א מ

 שאני תלמיד לרבו שמותר וצ"ע. 
ובעיקר ראיית ה"פתחי תשובה" ו"המעבר יבק" מיוסף, 
שמותר לנשק אב ואם, לכאורה יש לדחות ראיה זו, דהנה 

שיעקב אבינו לא מת, וביאר  :(ה:)רש"י הביא הגמ' בתענית 
": הרי הפרשה מעידה שמת, וחנטו אותו מצריים, חיירבנו ב"

ובכו אותו שבעים יום, ואח"כ קברוהו בניו במערת המכפלה. 
לא טעם טעם מיתה, כי נפשו של יעקב  - 'לא מת'ופירוש 

לתוקף קדושתו, כי שאר  - הייתה מרחפת על גופו תמיד
חוזרות  ,נפשות הצדיקים שאינם במדרגת הקדושה כמוהו

קרן, וכיון שעלו לא ירדו, וא"כ מה שיוסף נשק לשורשן ולעי
אפילו  - הוא משום שיעקב לא מת, אבל בעלמא ,את יעקב

 לבן אסור לנשק את אביו לאחר מותו. 
לו נשק, אבל אין לעשות כן  - וישק לו" כתב: "אור החייםוה"

למת אחר, כי המת גדוש בטומאה, וטומאתו בוקעת ועולה 
קת, אלא לו ליעקב כי חי עד לרקיע, ותיפגם הנפש הנוש

שבעלמא אפילו לבן אסור לנשק  ,הוא". ומבואר מהאוה"ח
את אביו לאחר מותו, ומה שיוסף נשק את אביו, זהו משום 

 שיעקב לא מת. 
שלבנו  ,לא כה'פתחי תשובה' וה'מעבר יבוק' שנקטודוזהו 

 של המת מותר לנשק את אביו לאחר מיתה. 
איתא, "קם ר"א בר"י ונטל  (פ' האזינו דף רצ"ו:)אמנם בזוהר 

  .ידוי ונשיק ליה" ולכאורה זהו ראיה ל"פתחי תשובה"
 ]פנינים מבי מדרשא[

  נקיטת זהירות בפגיעה בזולת



 

 

וכן כתוב שקברוהו  וה אותם שלא יקברוהו במצרים,יצ
לא אבינו שיעקב  (תענית ה:)א וכתוב בגמר במערת המכפלה,

שחנטו אותו איך כתוב בתורה א"כ קשה ו מת אלא חי,
הממשיך שכל מי שיש לו בן  מתרצת הגמרא? אלא וספדו לו

[כלומר: בנו ו מה זרע"והסיבה:  אינו נקרא מת, - דרכו בתורה
". בחיים [כלומר: הנפטר עצמו נחשב] הואבחיים אף  של המת]

מהם חיים? חיים של תורה  -אנו לומדים מדברי הגמרא ו
!!! כי בלי תורה, קיום מצוות וחסדים, החיים וקיום המצוות
 אינם חיים!!!

, שאחרי החיים - ום של החייםקיהעניין בהציבורי שיח ה
 היו ולאורך השנים תמידתופס את כלל שכבות הציבור, 

שיש חיים אחרי  ,תהו ופעמים גם לא יאמינוישי ,יהיו כאלהו
הוא,  אך אחד מהדברים שחייב כל יהודי להאמין בו. החיים

שיש חיים אחרי החיים וחייב להאמין בתחיית המתים. 
 החיים את מתחיל הוא עולמו, למעשה כשאדם הולך לבית

 הנצח. חיי -האמיתיים 
שאירע כעת קוראים יקרים מובא לפניכם סיפור מדהים 

 בנושא זה. נכונה תן לנו פרספקטיבהיבדור שלנו, שי
 

 'ידיעותעתון ב הפצה ומנהל נתניה, תושב רפפורט, שלום
 לא חלם מימיו שיתקרב אי פעם ליהדות. ,אחרונות'

זה שלא האמין כלל כי  - יוןלאחר ביקור חטוף בעולם העל
הוא קיים, ולאחר המשפט שעמד בפניו וההזדמנות שקיבל 

, כל חייו -להמשיך את חייו בעולם הזה ולתקן את מעשיו 
נו לא אחר ישהסנגור שהגן עליו בפני בית דין של מעלה ה

שנים  28-מאשר החייל שהציל במלחמת שלום הגליל לפני כ
 יהודי החבוי.כל אלו עוררו בו את הניצוץ ה -

היה שלום רפפורט בכוח שריון  ,במלחמת שלום הגליל
 שנפגע מפגז סורי.

החל לעלות בלהבות והוא איבד  ,הטנק של שמעון בן ציון
את הכרתו. שלום שלף אותו מתוך הטנק בכוחות אדירים, 

 והצליח להביא אותו לנגמ"ש הפינוי. הוא הציל את חייו.
ון בן ציון חזר לישיבה, דרכיהם נפרדו. שמע ,שנה 28במשך 

שבה כיהן כמגיד שעור, ולאחר מכן כמשגיח. בהמשך, כיהן 
בישיבה התיכונית של קריית ארבע, וכיום הוא משמש מגיד 

  שיעור במכון מאיר.
שלום חזר למושבו ולעבודתו, ושימש כאחד ממנהלי ההפצה 
של 'ידיעות אחרונות', כשהוא ממשיך את חייו בעולמו 

שניים לא נוצר עוד כל קשר, ולכאורה גם לא בין ה החילוני.
עד שמאורע דרמטי הפגיש  ,היה אמור להיווצר ביניהם קשר

מאשר  ה לא פחות ולא יותרתפגישתם הבאה היאותם שוב.
 בעולם העליון. - בבית דין של מעלה

התמוטט שלום בעקבות  ,בטבת תש"ע באמצע ישיבת עבודה
א דופק עד דקות, שכב לל 10במשך כש התקף לב קשה.

שצוות אמבולנס ביצע בו החייאה והבהיל אותו לבית 
שם בוצעה בו החייאה נוספת. הרופא  - החולים איכילוב

אמר למשפחתו שהוזעקה למקום: "הסיכוי שלו לשרוד את 
אלא לנס של ממש.  ,הלילה שואף לאפס, הוא לא זקוק למזל

 הוא יהיה שבר כלי"... "אשתי נכנסה למקום -גם אם יחזור 

מספר שלום. היא אמרה לי: "אם טוב לך שם  -שבו שכבתי" 
 בעולם הבא, אני משחררת אותך, אל תתאמץ לחזור"...

באותו זמן עבר שלום תהליך מדהים בעולם האמת. "אני 
זוכר עד היום ברהיטות", הוא מספר, "עברתי בתוך מסדרון 
שהיה מואר באור לבן. ראיתי אנשים שכבר נפטרו ש(כאילו) 

, חיילים שהיו אתי בצבא "הלקבל את פני. אמי עבאו 
 ונהרגו, דמויות שונות שאת חלקן הכרתי ואת חלקן לא.

הגעתי לחדר שעל פי זיכרוני שהו בו כשני מנייני אנשים. 
התברר לי שאני נמצא בבית הדין. אמרו לי לשבת, והציגו 
בפני את האיש שאמור לסנגר עלי. לא אמרו לי את שמו. 

מוכרות מאוד. אלו היו פנים מבוגרות של  הפנים היו לי
 בעת שהיה צעיר יותר. ,מישהו שהכרתי

המשפט החל. נאמרו בו דברים שעשיתי בעולם. דברים 
טובים ודברים רעים. אב בית הדין פנה לסנגור באלה 

שמעתי נאום הגנה  -המילים: 'שמעון, זכותך לדבר'. ואז 
ת ולהתקיים, לוהט עלי. על מעשיי הטובים, על זכותי לחיו

 ועל הדברים שעומדים לזכותי בעולם הזה.
לאחר הנאום החם של הסנגור, התכנס בית הדין לדון 
בגורלי. לאחר פרק זמן שקשה לי לאומדו, אמר אב בית הדין 

הם הטובים  ,פחות או יותר כך: 'החיים במקום שאליו הגעת
ביותר שיש. אבל, עומדים לזכותך מעשים שבגינם אנחנו 

שמגיעה לך הזדמנות לחיות. אבל אנחנו משאירים חושבים 
שאם תחזור  ,בידיך את זכות הבחירה. אנחנו מבטיחים לך

לעולם שבו חיית, ניתן לך שנות דור של חיים בבריאות 
מלאה. לא תהיה חולה בשום דבר, כולל בלב. ההמלצה שלנו 

עניתי לבית הדין: 'ובכל זאת, אני רוצה  היא: הישאר עמנו'.
התיקון שאני צריך לבצע בעולמי, אני רוצה לבצע את 

 נפרדנו, ו... התעוררתי. לחזור'.
 שלום חזר הביתה לאחר ניתוח שעבר, והשתקם במהירות.

הוא התפנה לחפש מיהו הסנגור השמימי  ,אחרי שהחלים
המופלא שהגן עליו. הפנים היו כל כך מוכרות לו... הוא ידע 

  שקוראים לו שמעון, אבל לא זכר מיהו.
באחת משיחות העומק שקיים עם אשתו, היא אמרה לו 

'אתה זוכר חייל בשם שמעון שהצלת את חייו  -לפתע 
 בקרב? יכול להיות שזה הוא'!
 כן, אלו הם תווי הפנים שראה. !בבת אחת הבריק לו הברק

שהסיפור של שלום  ,באחד הימים צלצל חברו הטוב יוסי
מסוים, והוא מאוד הסעיר אותו, והוא יצר קשר עם מקובל 

העביר את המסר הבא: 'שלום חייב להיפגש עם שמעון בן 
שלום מצא את הטלפון של הרב שמעון  ציון מקריית ארבע'.

 בן ציון, צלצל, וביקש להיפגש עמו בדחיפות.
התרגש מאוד לשמוע את קולו של  ,הרב שמעון בן ציון
 שנים שבהן לא התראו.  28לאחר  ,האיש שהציל את חייו

הטיל עליו אחריות כבדה. הוא אמר לשלום: 'לא הסיפור 
זכור לי שהייתי אי פעם בבית דין של מעלה. אני מבטיח לך 
שבאותו לילה ישנתי טוב מאוד. אבל יתכן שהמעשה הטוב 

נגר עליך. אין ספק ישנה התלבש בדמותי וס 28שעשית לפני 
שלום החל לרעוד  ,כאשר נפגשו השניים שזה מרגש מאוד'.

כאשר ראה בדיוק את תווי הפנים שראה בבית דין בכל גופו. 
של מעלה, התחוור לו מעבר לכל ספק שיש חיים אחרי 
המוות, יש מי שמשגיח על העולם ורואה את כל מה שאתה 

 זה היה סנגורו. -עושה. לא היה לו כל ספק 
השניים החלו להיפגש בקביעות ללימוד משותף, וכפי 

ממשיך את חייו שלום  ,שנאמר לו בבית דין של מעלה
אט -אטחדשה וחזקה. והחל  אמונה בבריאות שלמה עם

  ר תורה ומצוות.להתקרב ליהדות, וכיום הוא שומ

 סיפור מדהים... -החיים שאחרי החיים 



 

 

הרב מה נדרש מאדם כדי להתעטר בתואר צדיק? שאל 
: מי "נחל אליהו". זאת, ועוד ושליט"א בספר אליהו דיסקין

לה ומהי אמת המידה למדוד גד ,נחשב ליותר צדיק, כלומר
 ,מקה של צדקות? תשובה נחרצת וברורה לשאלות אלוווע

אנו מוצאים בדברי הגר"א בביאורו על שולחן ערוך אורח 
 חיים, בסעיף הראשון.

הרמ"א מביא שם את דברי הרמב"ם ב"מורה נבוכים": 
רה ובמעלות הוא כלל גדול בתו ,"שויתי ה' לנגדי תמיד

 הצדיקים, אשר הולכים לפני האלקים". 
בביאורו מביא הגאון כדרכו מקורות שעליהם מובססים 

 ראכמו שאמרו בגמ -הדברים הנ"ל: "כלל גדול בתורה" 
דרש בר קפרא: איזוהי פרשה קטנה שכל גופי  )ברכות סג.(

בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך.  -תורה תלוים בה 
"איש צדיק תמים, את  :אמרנכמו ש -ים" "ובמעלת הצדיק

האלקים התהלך נח", וכן בחנוך "ויתהלך חנוך את האלקים", 
וכן באבות "אשר התהלכו אבותי לפניו". ומסיים הגר"א 

 ואומר: וזהו כל מעלת הצדיקים.
הרי לנו דברים מפורשים: רצונך לדעת מיהו צדיק? המהתלך 

". י ה' לנגדי תמידשויתתלפני ה' תמיד, ומושרש בו בכל עת, "
שהם היו מרכבה לשכינה, דהיינו  ,מעלת האבות היתה בכך

לא הסיחו דעתם אפילו לרגע מבורא העולם. בכל עת ובכל 
 מקום היו במצב של "שויתי ה' לנגדי תמיד".

" זצ"ל יעץ פעם לבחור חזון אישכיצד מגיעים לכך? מרן ה"
 ישיבה שהיה מבאי ביתו, כיצד יוצרים קשר תמידי עם

לעצמך לבקש על כל דבר,  להקב"ה. וכך הוא אמר לו: הרג
קטן. בכל ענין פנה אל ה' ובקש את  דבר גדול וביןדבר בין 

תוטבע בנפשך עמידתך זה,  ה לו. באופןּתֹודֶ עזרתו וגם 
התמידית לפני ה', ותלותך הבלתי פוסקת בו יתברך. חשובה 

עלול  שבהם הקטנים, בדברים ה' אל הפניה ,זה בענין במיוחד
 האדם לחשוב שהוא יכול להסתדר גם בלי הקב"ה, ח"ו.

 ,מסופר שחסידים שמעו פעם את רבי פנחס מקוריץ זצ"ל
 .'תעזוב לא שהמשרתת' נצור": "אלקי בתפילת מבקש

השומעים היו משוכנעים שמדובר כאן בסודות ובעניינים 
גבוהים, ולכן שאלוהו אחר כך מה הן הכוונות המונחות 

אמר להם: המשרתת שלנו בביתי רוצה לעזוב במילים אלו? 
בטוב. לכן ביקשתי ה שחכשאשתי אינה  ,דווקא עכשיו

מהקב"ה, שהעניין יסתדר על הצד הטוב. חזרו החסידים 
הרבי מבקש בתפילת  ,ושאלו בפליאה: וכי על דבר זעיר כזה

שמונה עשרה? אמר להם: לצורך זה נתקנה התפילה, כדי 
 שנבקש על כל דבר ודבר.

שבתפילה אנו  כך רא"א דסלר זצ"ל כתב מאמר שלם עלהג
מבקשים על עניינים נשגבים כגון בינה, תשובה וסליחה, 

על כסף ופרנסה. ומבאר  -ולפתע אנו מבקשים "ברך עלינו" 
הן על כלים  - כאחת כולן שלמעשה כל הבקשות,שם

אמר שאין צורך  ,לעבודת ה'. כאשר שמע זאת ה"חזון איש"
. יותר ה, אלא ביאור הדברים הינו פשוטלהגיע להסבר ז

אדרבה, עניין התפילה הוא להיות כבן המתחטא אצל אביו, 
פונה אליו  אף אלא ,לא רק דברים גדולים - ומבקש ממנו

ל דבר קטן. התפילה נועדה להשריש בנו את הידיעה כב
שגם פרנסה יש לבקש מה', וכן כל דבר ודבר  ,והתחושה

 אפילו הקטן ביותר!
נתאר לעצמנו רב  :את הדבר על ידי יחסי בן עם אביונמחיש 

גדול שיש לו בן רך בשנים, וכל הבקשות של הבן מאביו, 
הינן בעניינים רוחניים בלבד. כאשר הילד נזקק לחומש או 
לסידור, הוא בא ומבקש מאביו שיקנה לו אותם. כמו כן הוא 
בא מדי פעם אל אביו ומבקשו שידריכו בענייני תורה ויראת 

מים. אך אין הוא מרהיב בנפשו, לבקש מאביו ממתקים ש
וכדומה. לילד כזה, בודאי אין קשר בריא עם אביו! הקשר 
הבריא של ילד לאביו, מתבטא בכך שהוא יכול לבקש ממנו 
גם את הדברים הקטנים. הוא הדין באשר לקשרים שלנו עם 

מי שהולך לפני ה' תמיד, פונה אליו יתברך  אבינו שבשמים.
 עת ולאו דוקא בזמן התפילה. בכל 

סיפר בנו של הג"ר יוסף לב, יהודי ניצול שואה תלמיד חכם 
מתלמידי הגר"ש שקאפ: פעם אחת, כאשר אבי לקה בליבו, 

כדי לבקשו שיזכיר  ,נכנסתי אל מרן בעל ה"קהילות יעקב"
את אבי בתפילה. כאשר ראה רבינו את הפתק שעליו היתה 

ד אנחה ואמר: אוי טאטע רשומה הבקשה, נפלטה ממנו מי
 ! רחם על ר' ירוחם, כמה הוא סובל. )=אבא(

תנו לכאורה היה מחכה לשעת תפילה ואל יכל אחד מא
הזדמנות כל שהיא, כדי להעלות אז את הבקשה מהקב"ה. 
ואילו ממרן ה"קהילות יעקב" אנו רואים כי יש ללכת לפני ה' 

ה' תמיד, ולכן בלי שום הכנות, המשיך את שיחתו לפני 
 וביקש מיד גם עבור החולה שזה עתה הזכירו לו את שמו. 

 ]ילקוט יוסיף לקח[                            
 

סנהדרין ( ראזיע"א: בגמ הראש"ל הרב עובדיה יוסףמרן כתב 
ש שמו, י שילה ומריםאש נחלקו מה שמו של המשיח, י )צח
 מנחםשמו, יש אומרים  חנינהשמו, יש אומרים  ינון ומריםא

ואלו ואלו דברי אלוקים חיים ונרמזו כל השמות הללו  .שמו
 נינה.חנון, י ילה,ש נחם,מר"ת  'משיח'י : כמשיחבמילת 

  ]הגדה של פסח - חזון עובדיה עמוד ר"ה[   
 

 חזק חזק ונתחזק

   
 ברינה                ן רוֹ              

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 ט"ו טבת – ויוסףלע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה               
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםסעוד בן זוהרהאשר מלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה                 עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ רים ורבי: נוראני בת ממרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : יצחק (אייזיק) בן זהבה: מתנאל בן איריס זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 יה בת ציפורה : רחל בת חיההוד

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

" ד"שויתי ה' לנגדי תמיצדיק = 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה

 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : נהפאולה בת די

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רות ת בת: גלי רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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  6171111-03(שידור חי  פרשת שבוע 18.30-ב. יום חמישי 19.30 -ב ערבית מסכת שבת 18.30 ה' ב-א' :שיעור קבוע

 אולגה ביהכ"נ "בית יוסף" גבעת 3041. -בפרשת השבוע ב שיעור שבת קודש: )2951228-073מיעה חוזרת ש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (מז', כט')  אל נא תקברני במצרים
ושלא  )פה להיות עפרה כינים (ומרחשין תחת גופיסו: רש"י

 יעשוני מצרים עבודה זרה
הלא יעקב אבינו חי בארץ גושן ושם הרי לא  :ויש לשאול

 ו מכות מצרים אז ממה הוא חושש?שלט
אדרבה ידע יעקב  :מגור זיע"א 'אמרי אמת'מתרץ ה

אם הוא היה נקבר  , ממילאשהמכות לא ישלטו בארץ גושן
שם היו עושים אותו עבודה זרה באומרם שהיות והוא 

 מתוק מדבש!   קבור שם לא שולטים שם המכות.
***** 

 וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה: ויאמר יוסף אל
ויאמר קחם נא  לוקים בזה-אביו בני הם אשר נתן לי א

 ט')-(מח', ח' אלי ואברכם
לברכם ונסתלקה שכינה ממנו,  (יעקב) קשירש"י: בביאר 

לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים ויהוא ובניו 
  ?ראויים לברכהשאינן  – ר מי אלהויאמ ממנשה.

 -' רש"יבזהים לוק-בני הם אשר נתן לי א'עונה לו יוסף 
 .הראה לו שטר אירוסין וכתובה

והלא יעקב חשש  ?ויש לשאול: מה מועיל שטר הכתובה
 לברכם כי ראה את הרשעים שעתידים לצאת מהם?

: (ציצים ופרחים) מסאדיגורא זיע"א 'מתרץ נפלא ה'אביר יעקב
אצל  ראינווהלא  ?יעקב דן אותם על שם סופםמדוע 

 ?'באשר הוא שם' מצבושהקב"ה דן אותו ע"פ ישמעאל 
בן סורר ומורה נידון על ש וכי מאידך גיסא ראינויש לומר 
 .'מוטב ימות זכאי ואל ימות חייבוכדברי רש"י 'שם סופו 

לעולם ומורה הגיע  בן סוררומה ההבדל? התשובה היא: 
שהרי הוא נולד לאשת יפת  ,כתוצאה מנישואים פגומים

 בשעת המלחמה התירה אותה אמנםתואר גויה שהתורה 
 .אבל קבעה שממנה יצא ילד רע מעללים סורר ומורה

וממילא ברור לנו שכל תולדותיו יהיו נמשכים לעבירות 
 ולכן מוטב שימות זכאי ולא חייב.

נולד בהיתר שהרי אברהם היה  הוא - מה שאין כן ישמעאל
 .באשר הוא שםא נידון ור בלקיחת הגר לאישה ולכן המות

לפי זה מתורצת השאלה באופן נפלא: יעקב רואה ברוח 
את תולדותיהם המרשיעים של אפרים ומנשה  הקודש

שיוסף לקח אישה  כיווןאולי זה נגרם  :ותוהה לעצמו
ואז יש לדון את בניו על אשת איש וכיו"ב) (שאסורה עליו 

 ?הסופם וממילא הם אינם ראויים לברכשם 
בני הם אשר נתן ' :יוסף מבין את תהיית אביו ומיד מבהיר

שטר מראה לאביו שטר אירוסין והוא  – 'בזהים לוק-לי א
יו בהיתר הנישואים שלי ה ,אבא תהיה רגוע'כתובה ואומר 

 באשר הוא'לא בניי לא על שם סופם  גמור ויש לדון את
 מתוק מדבש!'. םקחם נא אלי ואברכ'אומר  מיד יעקב' ושם

***** 
 (מח', יד') שיכל את ידיו כי מנשה הבכור

 בגלל מהפסוק כי יעקב שיכל את ידיו מובן לכאורה 

 

  תשע"ח ויחיפרשת 

 148גיליון  - יתשנה רביע

בס"ד

 166.113  –  כניסת השבת
 17.24 –יציאת השבת 

  17.56 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

אולגהביהכ"נ "בית יוסף" גבעת3041.-שבוע ב

 

 
 

 שמנשה הבכור והוא תמוה?
 'אף על פי' באה כאן במובן של 'כי'המילה  :רש"י ביאר

יעקב שיכל את ידיו בידיעה ברורה דהיינו  '.בגלל'ולא 
 שידע שמנשה הוא הבכור. אע"פ

לשים את : יעקב רצה ביאר ע"א' זינועם אלימלך'ואילו ה
יוסף העמיד את הבעיה הייתה ש ,יד ימינו על אפרים

לבקש יכול היה  יעקב אמנם  .מנשה בצד ימין של יעקב
. גע בוד שמאל אבל אז הוא היה פוממנשה לעבור לצ

ובמקום זאת הוא את מנשה בצד ימין  משאיריעקב לכן 
 ימינו על אפרים הצעיר.משכל את ידיו ומניח את יד 

הוא ואם תשאל מדוע  'שיכל את ידיו' שיעקב נאמרולכן 
 'כי מנשה הבכור'התשובה היא  ?לא החליף את מקומו

 מתוק מדבש!   והוא לא רצה לפגוע בכבודו.
 

 מקום מילתא דבדיחותא ובעניין שינוי
והוא  'תניח לי'מתי יקרה שאדם יאמר לאדם אחר 

אומר לחסיד אדם כש :? התשובהרוצה שהוא ילךלא 
 ...וכוונתו לתפילין 'תניח לי'ד "חב

***** 
  (מט', כ') מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך

ישנת במסורה ג' פסוקים שבהם יש את המילה 'והוא' 
 והם: הפסוק באמצע 

  ן)(כאי מלך נדיתן מע והוא שר שמנה לחמומאא. 
 (ישעיהו לב', ח')על נדיבות יקום  והואנדיבות יעץ ב. ונדיב 

 (איוב כח', כג')את מקומה  ידע והואלוקים הבין דרכה -ג. א

 קח זצ"ל בספרו 'קול יעקב': רבי יעקב ר מבאר
המרפה עצמו מדברי '(כתובות קיא') : מובא בגמרא הקדמה

רפאים בל 'תורה אינו קם בתחיית המתים שנאמר 
וכתב הרב 'דברים אחדים' שמי (ישעיהו כו', יט')  'יקומו

  מכוחם. ים יזכה לקוםשמחזיק ביד תלמידי חכמ
 לקום גם נותני צדקה לעניים יזכושוכתבו המפרשים 
 לא מגזל.ולהם בא ביושר ובלבד שהממון ש

 שמנה מאשר' :לפי זה מתבארים ג' הפסוקים נפלא
מי שלומד תורה דהיינו  'משנה'אותיות  'שמנה' 'לחמו

 בתחיית המתים.לקב"ה  'יתן מעדני מלך והוא'אז 
שהוא מנדב מי  – 'ונדיב נדיבות יעץ'הפסוק השני אומר 
 'על נדיבות יקום והוא' יזכה כמיםמכספו לתלמידי ח

 בתחיית המתים.
של  – 'לוקים הבין דרכה-א'והפסוק השלישי אומר 

וגם זה יזכה אותו לקום הצדקה שהאדם נותן לעניים 
 'מקומה דע אתי הואו' בתחיית המתים אבל בתנאי ש

 מתוק מדבש!  . ח"ויושר ולא בגזל ב את כספו חשהרווי
***** 

 (נ', א') עליו וישק לו ויפול יוסף על פני אביו ויבך
מובא בצוואת רבי יהודה החסיד שאסור לאדם לנשק מת. 

  ואם כן כיצד יוסף נישק את אביו?
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הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום  –רפואה שלימה /  דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
 –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –זיוה בת סלימה  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון 

באותו יום שבת לא עישנתי סיגריות ולא פתחתי כלל 
רדיו, אבל במוצאי שבת הלכתי לקולנוע ושוב באותו 

לי שזו אזהרתו האחרונה הלילה התגלה אלי אבי ואמר 
 והתחנן אלי שאיטיב את מעשיי...

באותה תקופה שימשתי כמנהל מסגריה במוסך 'טיטניק' 
בראשון לציון. קמתי ביום ראשון והלכתי לעבודה, 
חילקתי את העבודה בין הפועלים ולאחר מכן נסעתי 
י לבני ברק אל מעונו של ה'חזון איש' עליו שמעתי מפ

 .'החלומותספר לו על 'הרבה אנשים על מנת ל
לפליאתי הרבה מיד עם כניסתי למפתן ביתו פנה אלי 
ה'חזון איש' בחומרה ואמר לי: 'אוי ואבוי אתה עובד 

? לאבא בשבת? אתה עבד בראש השנה וביום הכיפורים
 שלך אין מנוחה בעולם העליון, נגזר עליך כרת'...

 ,הוא סיים את דבריו, התיישב על כסאו כאילו מנמנם
ן את ראשו בין שתי ידיו ואני עמדתי לפניו נסער השעי

 מהיכן הוא יודע?...ותהיתי 
'דע לאחר מספר רגעים פקח ה'חזון איש' את עיניו ואמר

לך, בשביל איזו שהיא מצוה גדולה שעשית בנעוריך 
מעכשיו תחזור למוטב  ,יוסיפו לך במרום ימים ושנים

הוסיף: ואז  ותלך בדרך הישרה כפי שחינך אותך אביך'
 תזכור איזו מצוה גדולה עשית בנעוריך?' 'ושמא

השבתי לו ' למרות שהייתי מחלל שבת לא עשיתי רע 
 לאף אדם וגם נתתי צדקה'

זה לא מספיק השיב הרב 'לא בשביל זה אתה זוכה 
 שיקרעו מעליך את גזר הדין'

ואז נזכרתי שכאשר הייתי נער כבן ארבע עשרה שנה 
בכפר מסוים באה אלינו אישה אחת ומסרה לאבא ש

מוטל ילד יהודי מת ואין מי שיטפל בו ויביאו לקבר 
 ישראל... 

למרות . ואבי שלח אותי אל הכפר להסדיר את הדבר
כיוון שהדרכים היו  ,שהדבר היה כרוך בסכנת נפשות

לבצע את מלאות בצוררי ישראל, יצאתי במסירות נפש 
עשיתי את  ,המצווה, עברתי דרך יער עבות  בפחד מוות

צווה בתכלית השלימות והנער הובא לקבורה בקבר המ
 ישראל.

לשמע הסיפור נענע לי ה'חזון איש' בראשו ולא הוסיף 
לדבר... עם יציאתי מביתו קיבלתי על עצמי לשמור 
תורה ומצוות כיהודי שלם ומיני אז אני רואה ברכה 

 והצלחה במעשי ידיי.
 

! מסיפור זה רואים אמנם כמה גדולה אחים יקרים
מה היא מצוות גמילות חסדים עם המתים אבל ועצו

ומעבר לכך רואים כמה גדול כוחה של התשובה!!! עד 
כדי כך שבזכותה ניתן לקרוע גזר דין ולזכות לחיים 

 מחדש ולא משנה עד כמה סטה האדם מן הדרך...
 

 שבת שלום ומבורך!!!
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

ך

 (מז', כט'))ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים 

חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה  רש"י:
 לתשלום גמול

: בשכר שנתעסק יוסף בקבורתו (סוטה א', ט')מובא במשנה 
של יעקב אביו זכה שמשה רבנו בכבודו ובעצמו נתעסק 

 בקבורתו שלו.
 

המעובד ע"פ  בעניין זה אבקש להביא בפניכם סיפור נוראא
ששמע מבעל  )בספר 'פאר הדור'( עדות של הרב אלעזר קליין

 :)דפי העזר 'לאור הנר' תשע"ד ע"פ(מעשה ר' יעקב פלדמן ה
ויצאתי  הורייעזבתי את בית  היותי בן שבע עשרהב

 לשכוח התחלתיבעיירה הונגרית קטנה, שם  לעבוד
הוריי, זאת   בביתבמהירות את החינוך היהודי שקיבלתי 

 .יהודיבין היתר גם מאימת הצוררים אשר רדפו כל 
הנאצים ימ"ש לאושוויץ יחד  אותיבשנת תש"ד העבירו 

אחי, שרדתי את השואה בדרך נס ובשנת תש"ח  עם
 עלית לארץ ישראל.

גם כאן התנתקתי כליל מהחינוך היהודי אותו קיבלתי 
 בבית הוריי, עבדתי לא רק בשבת קודש אלא אף בראש

 השנה וביום הכיפורים.
בליל יום כיפור תשי"ג עבדתי כהרגלי, באותו הלילה 
נגלה אלי בחלום אבי ר' חיים מרדכי ע"ה כשהוא לבוש 
קיטל לבן מצוחצח ואומר לי 'חזור בתשובה, חזור לדרך 

 ...מקוטעות'שחינכתי אותך אחרת שנותיך 
לא התייחסתי לחלום למרות שהוא חזר על עצמו בכל 

 ך כל אותו השבוע.לילה במש
קודש, נכנסתי לבית קפה בראשון שבת והנה הגיע ליל 

לציון אכלתי ושתיתי, חזרתי לביתי ונגשתי להפעיל את 
 הרדיו... באותו רגע שמעתי קול מאחורי 'אוי ואבוי אתה

שוב חוטא?!...' פניתי לאחור והנה אני רואה לפניי את 
חשוב אבי ז"ל ושוב הוא לבוש קיטל לבן ואומר 'אל ת

שזה סתם חלום... באתי להזהירך שתחזור בתשובה כי 
  בשמים כבר נחרץ עליך גזר דין שייכרתו ימיך'... 

 ודמות אבי נעלמה מיד... נבהלתי מאוד מהמראה 

 

 פירוש 'וישק לו': אצל יוסף נאמר תירוץ אור החיים הקדוש
 וון שקיימא לןוזאת כי .נשק אבל למת אחר אסור דווקא לו

 .'יעקב אבינו לא מת'ש
: האיסור לנשק מת הוא )'דבש לפי'(תירוץ החיד"א הקדוש  

חוץ  )רח"ל(כו לבית עולמו ומולימחבבו שהמת  סכנהמשום 
 וכיו"ב(מאב ואם שמותר לנשקם והראיה מיוסף שנשק לאביו. 

  )ס"ק א' שצ"ד יורה דעה 'פתחי תשובה'ובא בה
כשנפטר רבי אליעזר נכנס  )שבת ב', ז'(ויש להקשות מהירושלמי 

תלמידו רבי יהושע חלץ תפיליו והיה מגפפו ומנשקו ובוכה 
 ?וכאן זה לא אביו נדר...ואומר הותר ה

צדיקים ב הנ"ל: 'אור החיים'ע"פ תירוץ  'מעדני אשר'מתרץ ה
 מתוק מדבש!  )''מעדני אשר( שבמיתתם קרויים חיים.כיוון מותר 



              
    

חיוי •  166  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (מז, כט) ועשית עמדי חסד ואמתת
 מצפהפירש"י דחסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת שאינו 

ויש לדייק בלשונו של רש"י דהוי ליה לרש"י לפרש  .לתשלום גמול
סד של אמת כי הוא ללא חקיצור דחסד שעושין עם המתים הוא ב

  .ומדוע הוסיף רש"י שאינו מצפה לתשלום גמול ,תשלום גמול
ויש לבאר דלכאורה קשה הרי גם לחסד שעושים עם המתים יש שכר 

וניה דהיינו כדאיתא במועד קטן כ"ח דיספד יספידוניה ויקבר יקבר
וא"כ איך אמר יעקב אבינו  ,שהמספיד יספידוהו והקובר יקברוהו

לתשלום  "מצפה"ולכן פירש"י שאינו  ,דהקבורה היא חסד של אמת
דבאמת יש שכר ותשלום גמול גם על הקבורה אך איש אינו  ,גמול

רוצה ואינו מצפה וממתין על שכר זה שהרי כל אחד רוצה לחיות 
וכיון  ,ת עבור כבוד זה שיעשו לו אחרי מותוובחרת בחיים ולא למו

 .גמילות חסד לכן נקרא חסד של אמת שעושה זאת רק עבור מצוות
  , הובא בויקרא דאורייתא)קהלות יצחק(

  )מח, טז( וידגו לרוב בקרב הארץ
"מה דגים הללו גדלים במים כיוון  בראשית רבה צז)איתא במדרש (

מקבלים אותה בצימאון כמו שלא  שיורדת טיפה אחת מלמעלה
ה. כך הם ישראל גדלים במים בתור קיבלו טיפה של מים מימיהם,

חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון  כיוון שהם שומעים דבר
  .תורה מימיהם" כמי שלא שמעו דבר

 על דגי הים שנאבקים –החילוק בין דגי האוקינוס לדגי אקוריום 
  .וריוםול דגי האקש על כל טיפה חדשה לעומת האדישות

ם הסבר מיוחד של מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א ומה יכולי
  ללמוד מכך אוהבי התורה ולומדיה

 :ובפיו שאלה ,יבסקיון רבי חיים קנאחד הגיע לביתו של מרן הגא
והנה כאשר אני מנסה  .יש אקווריום עם דגים ,הוא מספר ,בביתי

אינני רואה שהדגים עטים על  .לשפוך טיפות מים אל האקווריום
רק כאשר אני משליך להם פירורי  .כפי שהגמרא מתארת ,הטיפה הזו

ומנהלים קרב על כל  ,המים-הם מתקבצים אל קו ,למזונם ,לחם
 ?בין הדגים שבים ובין הדגים שבאקווריום ,ההבדל אם כןמה  .פירור

  .שאל האיש את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
והטיפה המושלכת  ,ואם ננסה לתרץ שכיון שמי הים הם מלוחים

מפני  ,זה אינו ,אליה ולכן הם נמשכים ,אליהם שם היא מתוקה
הם קופצים  ,שהגמרא מציינת את העובדה שלמרות שהם מצויים בים

ואם הסיבה היא מפני שטיפה זו  ,על כל טיפה כמוצאי שלל רב
  ?מתוקה מה החידוש בכך
 ,בגלל היותם בשטח כל כך גדול ,הדגים שבים :השיב לו מרן הגר"ח

  רואים  הם ...מבינים' בענייני מים'הם הופכים להיות  ,שכל כולו מים
הרי שליש משטחו של העולם הוא [לפניהם עולם כה גדול של מים 

ואם כן  ,וכולם מים ,ענק פרושים לפניהם מאופק לאופק-ומרחבי ],ים
בערכיותם ובסגולתם  ,הדגים מקבלים מושג בחשיבותם של המים

ון שכך ברור שכל טיפה וטיפה ומכי !הם לומדים להעריך את המים
שכן מי שיודע להעריך את  ,חשובה להם ,ספת להם על מי היםהמתוו

ידע גם להעריך כל חלק וחלק מתוך החפץ  ,חשיבותו של חפץ פלוני
אמר מרן הגר"ח משיטים בשטח  ,אבל הדגים שבאקווריום שלך .הזה

ואין הם רואים מול עיניהם את מרחבי הים  ,צר וקטן עד מאוד
הם אין וממילא  ,הולכן אין להם הערכה לכל טיפה וטיפ ,הענקים

  .קופצים על הטיפות שהינך משליך להם אל תוך האקווריום

והדבר מקביל במאוד לחשקת התורה הנראית אצל אוהבי התורה 
היודעים להעריך כל  ,שכן ממש כמו הדגים שבים .בעם ישראל

 ,קדים כל ימיהם על דברי התורהגם תלמידי החכמים השו ,טיפה
ולכן הם לא יהיו  ,מודעים לחשיבותה של כל מילה ומילה בתורת ה'

שתתווסף להם בהבנת דברי  ,מוכנים לוותר על כל תוספת קטנה
זו הסיבה שלפעמים אנחנו נתקלים בהערות של גדולי  .התורה
הערות העשויות להיחשב  ,ארזי הלבנון וענקי התורה ,הדורות

ולמרות זאת הקדישו גדולים  ,ם לא כל כך חשוביםבעינינו כדברי
 .הדברים הקטנים' הללו'אלה מזמנם על מנת להעיר ולהאיר גם את 

ועסקו  ,על מרצם ועל ממונם ועל כל אשר להם ,לא חסו על זמנם
יודע גם  ,היודע להעריך את סגולתה של תורת ישראל .בהערות הללו

 ,של הלומדנוספת המרחיבה את אופקיו  את סגולתה של כל ידיעה
  (מבשר טוב)   .ולא משנה כלל באיזה תחום

   (מט, יד) יששכר חמור גרם
ר גרם ללידת יששכר, ב"בעל הטורים" מביא מדרש שקולו של החמו

כי לאה שמעה את קול חמורו של יעקב, והבינה שיעקב הגיע, ויצאה 
  ו לאהל שלה ונולד יששכר.לקראתו והביאה אות

שאל רבי גדליה אייזמן זצ"ל מה התורה באה לרמוז לנו כאן דבר זה, 
שקולו של החמור גרם לידת יששכר? התשובה היא, לפעמים נדמה 
לבן אדם בכל מיני הזדמנויות, מה אני כבר יכול לעשות, מי אני ומה 

יצאו אני? עליו לזכור, הנה מי גרם ללידת שבט יששכר, אשר ממנו 
חכמים וסופרים, יודעי בינה לעיתים? נעירת חמור! ומה כבר שווה 

  נעירת החמור? והנה התוצאה "יששכר"!
היתה חנות שבחלון  ערים במרכזסיפר רבי דב יפה זצ"ל: באחת ה

תמונות לא רצויות למשוך עיני הקונים, יום  ו תלויותהי הראווה שלה
אחד בעל החנות שם לב שבחור אחד שומר מצוות, עובר על יד 
החנות ומסובב את ראשו לבל יכשל בראייתו, בעל החנות השתומם, 

הכיר מישהו שלא העיף מבט, כל כך התרגש והחל לחשוב לא הוא 
שיותר מושך אותו, והתחיל להתענין ביהדות, כנראה שיש לו דבר 

ולאט לאט התקרב, ושב בתשובה שלמה, ולא עוד אלא הקים מוסד 
  ללימוד יהדות, שרבים התקרבו על ידו לה' ולתורתו.

הטיית הראש! אמר רבי  גרם לכל זה? מעשה קטן לכאורה של ומה
דב יפה זצ"ל: מי יודע אם לא היה מטה ראשו, על מה היה נתבע 

תו בחור בשמים, על אי הטיית הראש, או על מוסד של לימוד או
  (הרב טוביה שפיגל)    יהדות שלא הוקם בזכותו??.

מצאתי חן  וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא
אבי השביעני לאמר  בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר

  )ה- נ, ד( אבי ואשובהואקברה את  וכו' ועתה אעלה נא
וכי  למה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים?

  אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עמו?
 יבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל,מתרץ הגר"ח קנ

יאמר לו  שיוסף ידע שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצרים
ואם יוסף  פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו,

ותתמוטט כל הנהגת  יעזוב את ההנהגה אפי' לתקופה קצרה, תיחרב
מצרים. לכן התחכם יוסף,  המדינה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את

עם פרעה בשליחותו, ולהם,  אנשי בית פרעה שידברו ושלח את
תלויה אך ורק ביוסף, ועל כרחו  ל ההנהגהיתבייש פרעה לומר שכ
  )טעמא דקרא(  יסכים לשלחו ממצרים...

  
                                    

  איפה מוזכר בפרשה זו אדם אחד פעמים באותו פסוק, אולם בכל פעם הוא נקרא בשם אחר?                             

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  ועשית עמדי חסד ואמתת

מילצקי זצ"ל: בימי  שאינו מצפה לתשלום גמול. מסופר על רבי חיים חייקל פירש רש"י: חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת,
יהודי בראשו מכדור הגרמנים, ומצבו  הרוסי שנלחם נגד החיילים הגרמנים. באחד הימים, נפגע חייל מלחמת העולם הראשונה, גויס לצבא

ישראל. החייל נפטר, ורבי חיים חייקל, שהיה  גסיסתו, הספיק ללחוש לרבי חיים חייקל, שידאג להביאו לקבר היה אנוש. בתוך פרפורי
נפשות,  מרחק של שלושה ק"מ עד לבית הקברות, תוך כדי סכנת מה, והלךהעמיס את הנפטר על כתפיו בעיצומה של המלח חזק ביותר,

האלימים, אלא שבנס היה  קרב. גם הדרך לבית הקברות הייתה בסכנה מפני הקוזקים שכן היה צפוי למשפט צבאי חמור על עריקה משדה
יאונה לו כל רע. בינתיים, גברו הגרמנים על ש הסכנות. לאחר שקבר את החלל, חזר לעמדתו הצבאית בלי כרואה ואינו נראה, וניצל מכל

 רבי חיים חייקל נפל להיות שומר בהמות. פעם אחת, בהיותו בשבי את הבחורים והטילו עליהם עבודות שונות. בגורלו של הרוסים, לקחו
שנפצע. הוא  ל נכריאדם שצונח על האדמה. מיד ניגש אליו וראה שזהו חיי רועה את הבהמות בשדה מחוץ לעיר, שמע קול יריה וראה

נמצא בסביבה שום אדם  חיילים גרמנים ומיד חשדו בו שהוא התנקש בחייו, שכן לא ניסה לחבוש את הפצוע, אלא שתוך כך עברו כמה
החייל. ועד לביצוע גזר הדין, הוכנס  העמד למשפט צבאי ונידון למוות, באשמה שהתנקש בחיי מלבדו. לא הועילו כל טענותיו, הוא

שהביא במסירות נפש לקבר ישראל, כשהוא פונה  שהה בצינוק, ראה לפתע את דמותו של אותו חייל יהודי אחד הלילות בהםלצינוק. ב
 אדאג שלא יהרגו אותך, אין לך מה לפחד, כי ממש לפני שיגשו לו, מכיון שמסרת את נפשך למען אבוא לקבר ישראל, אני אליו ואומר

ליד הקיר, וכבר  שלישי בצהריים. בשעה היעודה העמידו את רבי חיים חייקל וע גזר הדין נקבע ליוםלביצוע גזר הדין, אתה תינצל, יום ביצ
וצעק לחיילים: "אל תהרגו  להרגו. פתאום, ברגע האחרון, הגיע למקום במרוצה קצין בכיר עמדה מולו כיתת חיילים עם רובים בידיהם כדי

שמצאו בכיסו של החייל הנכרי מכתב  הסביר הקצין כי התבררה צדקתו של רבי חיים חייקל, לאחר אותו, אל תעשו לו דבר". לאחר מכן,
  )שאל אביך ויגדך, ספר איש לרעהו( חייקל הגנה עליו להצילו ממוות. הולך לירות בעצמו ולהתאבד. זכות המצוה שעשה רבי חיים שבו הוא מודיע כי הוא

  
  

 הבן הרים את הטלפון והזדעזע לשמוע את קולה של אמו שנפטרה לפני יומיים...!                                                 
לה של מזכירת בית מעשה שהיה ביהודי מאמריקה, שביום מן הימים התקבלה שיחת טלפון בביתו. מן הצד השני של האפרכסת נשמע קו

האבות בלונדון, בו שוהה אמו הישישה. המזכירה הודיעה לבן בצער רב אודות פטירת אימו. הבן שלא צפה כלל את פטירת אמו, משום 
שהייתה בריאה, נותר בהלם ובעצב עמוק, והדבר הקשה ביותר מבחינתו כעת, הייתה עובדה שלא הורשה על ידי השלטונות לצאת ממדינתו, 

  מים שונים, ועל כן ביקש מהחברא קדישא קדישא בלונדון להביא את אמו לקבורה.עקב טע
כעבור יומיים, בעוד האיש שהיה בנה היחיד של המנוחה, יושב שבעה בביתו, צלצל לפתע הטלפון. "מדוע אינך מתקשר לשאול בשלומי 

"וכי שכחת אותי לגמרי, הלא  -רק רגע עם מי אני מדבר?",יקירי?..." בקע קולה של גברת זקנה. האיש שלא אחז במה מדובר מיהר לשאול: "
  אמך אני!...". הבן הזדעזע עד עמקי נשמתו עד שהתעלף...לאחר שהתאושש, גילה כי אכן מדובר באמו.

ה טעות מצערת ארעה במזכירות בית האבות. נודע כי הנפטרת לא הייתה אלא חברתה היהודיי  - לא הייתה זו תחיית המתים. מה התברר? 
  שכנתה של האשה, ובשגגה החליפו בין שתי הנשים...

בבית האבות כעת ההרגשה היא מאד לא נעימה, היאך יודיעו כעת למשפחת המנוחה (האמיתית) אודות פטירתה, לאחר שכבר 
של התקיימה הלווייתה והיא נקברה. בלית ברירה, ניגש המנהל להתקשר בדחילו ורחימו אל הבן הרשום בכרטסת כבנה היחיד 

הנפטרת, והתחיל להסביר, תוך כדי התנצלות, כי האם שבקה חיים... "בסדר", קטע אותו הבן בלי לשמוע את ההמשך, "תדאג לשרוף 
את הגופה! את האפר תשלח אלי, עם החשבון...!"  המנהל ההמום, ביקש שוב את סליחת האיש, ובישר לו כי כבר הובלה אמו 

  .לקבורת עולמים, על ידי החברה קדישא
"אמא ניצחה!!!", הפטיר הבן בזעם וירד מהקו... צוות בית האבות החליט לחקור את הסיפור, והתגלה כי כל המקרה המשונה התנהל 

  בהשגחה פרטית מופלאה. הסכיתו נא ושמעו:
הודיע לאמו כי הנה התברר כי המנוחה הייתה מסוכסכת מזה שנים עם בנה שהשתמד והפך להיות כומר קתולי, בכל פעם שהגיע לביקור, 

לאחר מותה ישרוף את גופתה "כמנהג המקובל"... אמו של בן הבליעל, בכתה עד סוף ימיה לבורא עולם שירחם עליה, ותזכה להגיע לקבר 
  ישראל כדת וכהלכה, ויושב בשמים שמע תפילתה, והצדקת הגיעה לקבורה יהודית, עם קדיש על אפו ועל חמתו של בנה!...

יצחק זילברשטיין שליט"א את השאלה הבאה: מאחר ושמחתי עתה גואה בליבי, בעקבות הבשורה על אמי שלא הבן בא ושאל את רבי 
על שמועות הטובות לו לבדו, מברך שהחיינו, והטובות  (או"ח סי' רכ"ב ס"א)נפטרה, האם רשאי אני לברך על כך "שהחיינו", כמבואר בשו"ע 

  לו ולאחרים, מברך הטוב והמטיב.
שלא יברך, שהרי לא מצינו שיש לברך את ברכות ההודאה אלא על טובה ממשית שהגיעה לו, אך כאן  לא הגיעה לו שום ולכאורה נראה 

  טובה, רק נודע לו שאירעה טעות, ולא מצינו שמברכים על כך.
 ב"מ) ,(חשוקי חמד         אולם, אמר הרב בשם רבי חיים קניבסקי, דיכול לברך משום שמחתו, כדין ברכה על בשורות טובות!

                            

  מי אני? ,על האדמה אני שווה כמה מיליונים, וליםבמקרר אני שווה כמה שק              
  שם הזוכה: נפתלי גולדשטיין נ״י    חלזון. השבועית: תשובה לחידה    .לחם (רש"י ד"ה "חוק לכהנים"): תשובה לחידת פר"ש

   , ולתושבי פתח תקווה בלבד. י החידותרק לפותרים את שת כניסה להגרלההתזכורת: 

  

  להולדת הבת הנכדהרלה פ –משפחות ויימן        משפחת קליין להולדת הבת        דת הבן הנכדיגודה להול –משפחות אליהו    :מרכז העיר

  משפחת מוניסר לנשואי הבן     הנכדה תלאירוסי הבמרכז העיר) (לבל  –ת דיאמנט ומשפח       משפחת פרידמן להולדת הבת: גני הדר

  משפחת וינגורט להכנס הבן לעול תורה ומצוות       משפחת אשכנזי לנשואי הבת  

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
לרוב המצויה, לחבירו אדם שבין במצוות הגדולה ההזנחה את'' חיים חפץ''ה בראות

זה מסוג להלכות מיוחד ספר ח''תרמ בשנת הוציא, והיראה התורה אנשי בין] גם[
בזהירות העוסקים הקודמים לספריו המשך הוא זה ספר''. חסד אהבת'' בשם

בשמירת חובתו שלאחר'', חיים חפץ''ה האיש של יעודו את להשלים ובא, הדיבור
מאיר ישראל רבי ריכז זה בספר''. טוב ועשה מרע סור'' התפקיד עליו מוטל לשונו
, אורחים הכנסת, שכיר שכר, הלואות מתן, צדקה: כגון חסד בענייני ההלכות את

רבות בערים נוסדו הזה הספר בהשפעת'. וכדו חולים בקור, וכלה חתן שמחת
  '.וכו הצדק לינת, חולים עזרת, חסדים גמילות, אורחים הכנסת של מוסדות

 )הגדולים המאורות(

 
עלנפסקה האש. נשרפו בתיה כל וכמעט רדין בעיירה דלקה נפלה ז''תרפ בשנת

בית כעשרים עוד עם לפלטה שנותרו, הישיבה ובניני מאיר ישראל רבי של ביתו יד
רבי. רע בכל היה ומצבם, כלום מרכושם הצילו לא העיירה תושבי כל. שמאחוריהם

השיג כל ראשית. הנשרפים לעזרת והתמסר, לימודיו את לגמרי הפסיק מאיר ישראל
בידו מקלו לקח כך אחר ומיד, ראשונה עזרה להם והושיט בהלוואה כסף סכום
מינסק, קובנא, וילנא - שבסביבה הגדולות בערים שבועות עשרה במשך וסובב
וכל, תילה על העיר הוקמה קצר זמן במשך. לטובתם גדולים סכומים ואסף, ועוד

 )הגדולים המאורות(. למעמדם שבו תושביה

 
הדעת מנקיי אחד של בהלוויתו השתתפתי אחת פעם: ל"זצ לוין אריה רבי סיפר

ונעימים נאהבים שהיו, הימים משכבר ורע ידיד היה נפטר לאותו, מירושלים
פורש זה שידידו ראיתי לפתע. שנה שלשים במשך אחת במחצה ושעבדו, בחייהם

, כראוי עולמו לבית המנוח חבירו את מלוה אינו, דרכה לתיבתח שהיתה, ההלויה מן
: בלבי חשבתי... עציץ לקנות כדי, בסמוך שהיתה פרחים לחנות נכנס זה ובמקום

? אמת של חסד עימו יגמול ולא, בחייו - עימו שהיטיב הקרוב לחבירו ידיד ינהג הכך
בעת לקנותו צריך והוא, העציץ את לקנות אחרת שעה למצוא יכול אינו כלום
את תוכיח הוכח) ''ז''י, ט''י ויקרא( הכתוב על לעבור לא כדי? דוקא יהוההלו

שנים הלא, אני גם ואדע ילמדני: לו ואמרתי פניו על והוכחתיו אליו נגשתי'', עמיתך
אותו לי הסביר? עציץ לקנות כדי מהלוויתו פרשת ומדוע, למנוח כאח רע היית
מובנים מטעמים, אתמול מת והוא אחד במצורע אני מטפל שנים מזה: ואמר יהודי

זוג היה שבכללם, וחפציו בגדיו כל את לשרוף - יהודים שאינם - הרופאים החליטו
, הרופא לבין ביני סוכם ואז, התפילין את שישרפו ליבי בכל התקוממתי. תפילין
העשוי העציץ בתוך יונחו והתפילין, עציץ אביא, בצהרים עשרה-שתים שעה שעד
העציץ את ולקנות לרוץ - אפוא - הייתי מוכרח. כדין - האדמה בתוך ויגנזו, חרס
לדון עצמי על קבלתי - אריה רבי ואמר הוסיף - מאז. התפילין את לקבור מנת על
 '')ישראל אהבת ילקוט('' ...זכות לכף אדם כל
 

אוהב, שלום ורודף שלום אוהב, ןואהר של מתלמידיו היה, הלוי ידיד טוב יוםרבי 
בהספדו, ל''זצ ידיד אליעזר רבי, בנו עליו שאמר וכפי. לתורה ומקרבן הבריות את
מבית ושוב הלוך רגליו על הולך שהיה והחסיד הצדיק אבי אדוני: הלשון בזה

, יפות פנים בסבר אדם כל את ומקבל בחלקו שמח והיה, מדרשו לבית הכנסת
ידבר שלא שכן וכל, אדם משום הרע לשון מקבל ואינו, כגופו אדם כל את ומכבד

אחר לדבר משיאו היה אז, איתו לדבר אחד בא היה אם אף אלא. אחרים על הוא
או צדיקים של מעשה או המוסר דברי של הזה החידוש נא שמע: לו אומר והיה
לו שואל קטן או גדול אחד אם וכן. שהוא מה לפי אחד כל, קבלה או תורה דברי
עד: לו אומר אז, קיבל לא אם, ולסוף. כבוד בכל לו ישיב השב הנה, קושיא איזה
 )ותפילות סגולות(    אח כל עם שלום ורודף שלום אוהב היה גם וכן. דעתי השיגה כאן

 
אחד ראה פעם. וחרד זהיר "איש חזון""ה היה קטנים ילדים של בכבודם אף

יספר, משובבותו יחדל ולא במידה כי: שהפריע שש כבן ילד על מאיים מתלמידיו
אלו בדיבורים שיש, לו והעיר איש החזון בו מיחה מיד''. חדר''ב שלו למורה כך על

מאיום צער יש לילד הרי כי. בתורה תעשה לא שהוא דברים אונאת איסור משום
הרי: ושאל תלמיד אותו נענה. בקטן ובין בגדול בין שוה דברים אונאת ואסור, זה

ועל אביו על מטלת חינוך מצות: איש החזון השיבהו? הילד את ולרסן לחנך מצוה
 )(אמרי יושר... דאוריתא בלאו נכשלת אתה בעוד, רבו

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְקְרבוּ ָרֵאל ְיֵמי ַויִּ יתָ ...  ָלמוּת ִיׂשְ ִדי ְוָעׂשִ  המתים עם שעושין חסד:  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעּמָ

 לחסד גם הרי, לכאורה)י"רש"(גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חסד הוא
 דיספד(  ח"כ  ק"מו)ל"ז וכמאמרם גמול תשלום יש המתים עם שעושים
  הקובר, מותו לאחר אותו מספידים - לאחרים הסופד( יקברונו דיקבר, יספדוניה

 גמול לתשלום מצפה שאינו" כשאמר בלשונו י"רש דייק, אלא(. לקבורה זוכה
 שאין אלא, המתים עם שעושים לחסד גם גמול תשלום ויש יש ודאי, כלומר" 

 שיזכה מצפה אחד כל אדרבה,בו ורוצה זה גמול לתשלום מצפה אדם שום
 )                   בסוליש ד"אב הכהן ב"רי ר"הג(.  ושנים ימים לאורך ויחיה

 
ה ֵני ְוַעּתָ ֶאֶרץ ְלךָ  ַהּנֹוָלִדים ָבֶניךָ  ׁשְ  ֶאְפַרִים ֵהם ִלי ִמְצַרְיָמה ֵאֶליךָ  ּבִֹאי ַעד ִמְצַרִים ּבְ

ה ֶ ְראוֵּבן וְּמַנׁשּ ְמעֹון ּכִ  כי, מעלתם רום מחמת יוסף בבני בחר יעקב: ִלי ִיְהיוּ ְוׁשִ
 של קורתו ובצל השבטים של לאורם והתחנכו טוב במקום שנולדו הנכדים שאר
 במצרים שגדלו ואפרים מנשה אולם, לתפארת שיגדלו רבותא זה אין יעקב

 כל ועם, ביותר ירודה שהרוחניות במקום,  אלילים ועבודת טומאה של בסביבה
 כי, ושמח יעקב התפעל מכך,  פניהם על ה׳ ויראת וקדושים צדיקים היו זאת
 בארץ נסיונות מיני כל על להתגבר ומנשה אפרים של הללו הכוחות שכל הבין
 ) משה דרש( הם״ ״לי אמר ולכן חנוכו מפרי הם, נכר

 
 

אוּ ׂשְ ַנַען ַאְרָצה ָבָניו ֹאתוֹ  ַויִּ רוּ ּכְ ְקּבְ ְמָעַרת ֹאתוֹ  ַויִּ ֵדה ּבִ ָלה ׂשְ ְכּפֵ ר ַהּמַ  ָקָנה ֲאׁשֶ
ֶדה-ֶאת ַאְבָרָהם ָ ֲאֻחזַּת ַהׂשּ י ֶעְפֹרן ֵמֵאת ֶקֶבר-ַלֽ ִחּתִ ֵני-ַעל ַהֽ א ּפְ  באו כאשר: ַמְמֵרֽ
 השיבו, לי שיך הקבורה מקום:ואמר עשו בא, יעקב את לקבור ממצרים השבטים

 עשו אמר, המכפלה במערת חלקו את גם הבכורה עם ממנו קנה יעקב כי לו
 את לשלוח השבטים החליטו. במצרים נשאר השטר אולם מכירה שטר לי הראו
 ולא חרש היה דן״ בן ״חושים, השטר את להביא מצרים אל הרגלים קל נפתלי
 חושים שאל, לנפתלי ממתינים בעודם לעשיו השבטים בין הויכוח את כלל שמע
 מחכים והם מעכב עשיו כי לו השיבו? סבא את קוברים ולא מחכים מדוע

 יהא נפתלי שיבוא ועד, חושים אמר, ממצרים המכירה שטר את שיביא לנפתלי
 )י״ג סוטה ע״פ. (והרגו עשיו ראש על הכה, מקל נטל?! בבזיון מוטל אבא אבי

 מן יותר יעקב של לכבודו נאיק חושים מדוע שמואליביץ חיים רבי שואל
 מדוע ועוד זאת אבא אבי של בבזיונו כולם חשו לא האם? כולם השבטים
 טיעוני אתשמעו יעקב בני כל אלא? שרח היה דן בן שחושים הגמרא הדגישה

 אביהם שיעקב לכך הסתגלו כך כדי ותוך, עמו ונתנו ונשאו והתוכחו עמדו עשיו
 היו אזניו אשר דן בן חושים אך, הבזיון רגש אצלם קהה אט אט, במטתו מוטל

 לבזיון גורם עשיו כי לו הסתבר שפתאום כיון כלו הדיון את שמע ולא כבדות
 הוא ברוך הקדוש.מעשה ועשה וקם כבודו קנאת בו בערה מיד הקדוש סבו
 אדם יכול בזכותה, טובה זו מדה קרובות לעתים, הסתגלות דתימ בכולנו נטע

 לעיתים אך, וכאב צער ואפילו נוחות אי עם להתמודד, קשים במצבים לעמוד
 למצבים ואפילו בדיעבד של למצב מסתגל האדם, למכשול בדרכנו עומדת היא

 בימים. (ולתקן להשתפר אנחנו מתעוררים וכאשר, לתקנם שבכוחו שליליים
, דועכת ההתלהבות אש אלה עליה לימי מסתגלים אנחנו אט אט) למשל נוראים

 ללבותה המידות ולתיקון לקדושה התתעוררות אש על לשמור עלינו מוטל לכן
 )מוסר שיחות(. דרכינו בכל ברכה נראה כך נעשה ואם, תדעך שלא

 
 

ה ָאִביךָ  ֵלאֹמר יֹוֵסף-ֶאל ַוְיַצוּוּ ר מֹותוֹ  ִלְפֵני ִצוָּ  של לאמיתו אלא? ציוה היכן: ֵלאֹמֽ
 שנסתפקו אלא, לפייסו חייב לזולתו רעה שהעושה היטב האחים ידעו דבר

 על ועלה שמכרוהו ביוסף שאירע כפי, טובה צמחה וממנה רעה שנעשה במקרה
 אמו את שקבר על מיוסף מחילה מבקש יעקב את כשראו אבל.לגדולה זה ידי
 על לעבור הגולים שיוכלו כך אחר טובה יצאה שממנה פי על אף ־דרך אם על
 צריךאז גם, טובה ממנה שיצאה רעה של זה במקרה שגם הבינו אז. קברה פני

 לפני בהתנהגותו מותו״ לפני ציוה ״אביך שאמרו מה זהו, מחילה ולבקש לפייס
 כל על מחילתך ולבקש אותך לפייס החובה עלינו שמוטלת אביך לימדנו מותו
 )שפירא מאיר ר׳( טובה מהם יצאה שבסוף פי על אף לפניך שחטאנו מה

 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                      

 בס"ד  
 ויחי

 215:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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 ובאו, המדרש בית מנכבדי שלושה נבחרו, מהדיינים אחד נפטר אחת בעיר
, הרבנות את לפניו להציע שמים וביראת בתורה מפורסם שהיה אחד של לביתו

, הרבנות כתב לו למסור באו כי לאשתו ואמרו, בביתו אותו מצאו לא הם
 רב אותו וכשחזר, זו הצעה על מאד שמחה, ומעוני מדחקות שסבלה האשה
 ירא להיות צריך רב: בתמימות לה החזיר, הזאת ההצעה על לו וסיפרה לביתו
 רשע :לו ואמרה צעקה.רב להיות אני ראוי כי בעצמי מרגיש איני ואני, שמים
  ?...ממך גדול יותר שמים וירא צדיק בעיר פה יש האם, מרושע

 

 

 לחול קודש בין מבדילין שאנו לפי במוצש״ק הנביא אליהו מזכירין שאנו טעם
 שבהם לפסולים שבישראל כשרים בין יבדיל כשיבוא הנביא אליהו כן כמו' וכו

 וכבורית מצרף כאש היא כי ואומר'  וגו לוי בני את ומטהר מצרף וישב שנאמר
 )אבודרהם(,) ג מלאכי' (וגו, מכבסים

 

, עלינו קמים רבים שרבים כיון, ולהתחזק לעמוד גדול צורך יש בזמננו והנה
 מלא הרחוב כי, הרחוב נגד להלחם עלינו. הזה בזרם ולהלחם חיל לאזור וצריך

 של פניו נראים כיצד, הגענו מצב לאיזה ראו. לתאר אפשר שאי פריצות
 מי אפילו. ברחוב לעבור קשה, החוצה לצאת קשה ממש כיום הרי, הרחוב
 שעובר מי כל. ברחוב לעבור יכול הוא אין, קטן דבר רק לקנות לצאת שצריך

 פריצות מלא הכל, באווירון או ברכבת, במכונית שנוסע מי כל, ראווה חלון ליד
 הייתי בצעירותי אני גם. החוצה לצאת אפשר שאי, הגענו לאן ראו. נוראה
, גדולות ערים ובעוד בקובנא, בווילנא הייתי, ברחוב והלכתי גדולות בערים
, ברחוב להסתובב אפשר שאי רק לא, היום אבל. ברחוב ללכת אז היה ואפשר
 יכולים האם, האבות, אתם לי תאמרו.אפשר אי הבית מפתח לצאת אפילו
 לצאת לבניכם להרשות תוכלו האם או? החוצה לצאת לבנותיכם להרשות אתם

 כזו בשעה לשבת אפשר כיצד, כן ואם? עליהם לסמוך ניתן האם? החוצה
 עם נעשה מה לדעת מבלי, המדרש בבית הטלית עם, בשלוה, ידיים בחיבוק
 אפשר אי! בוער זה! גיוואלד, אוי: ולזעוק לרחוב לצאת צריך הרי? ילדיכם
. הזה בזמן להתחזק חייבים, יקרים יהודים, לי האמינו.כזו בשעה בשלוה לשבת

 חובתו. לומדת היא מה, הולכת היא היכן לדעת חייב הוא, בת שיש למי
, להבין לה לתת, היותר ככל בזה להסביר, יהדות שיותר כמה בה להחדיר
 הוא העיקר כי, זו בדרך ונכדיה ילדיה את תחנך היא אז כי, באמונה לחזקה
 שחביבותו, אבינו באברהם מצאנו הרי. הבאים לדורות שיעבירו לילדים החינוך
 אלא, כיצחק בן לו שיש מפני או אברהם היה שהוא מפני היתה לא ה"להקב
 עד האמונה יסודות את לבנו הלאה יעביר ויצחק, ליצחק יעביר שהוא מפני
 את יצוה אשר למען" )יט יח בראשית( אמר ה"הקב שהרי, הדורות כל סוף
 הגדול החיזוק זהו". ומשפט צדקה לעשות' ד דרך ושמרו, אחריו ביתו ואת בניו

  זצ״ל) הרב שך(  .היום הנדרש
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 יום עד לעשות לו נזדמן ולא פלוני זמן עד דבר לעשות נדר אם תשובה:

 נשאל, בשבת לעשותואי אפשר  בשבת בא יום ואותו זמן אותו של האחרון
 (ספר החידות). בשבת לואפי

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ַמְרתָּ  ֶמֶרת ֶאת ְוׁשָ ְדָרָכיו ָלֶלֶכת יךָ קֱאלֹ' ה ִמׁשְ ֹמר ּבִ ָטיו ִמְצֹוָתיו ֻחּקָֹתיו ִלׁשְ ּפָ  ּוִמׁשְ
תּוב ְוֵעְדֹוָתיו ּכָ תֹוַרת ּכַ ה ּבְ יל ְלַמַען ֹמׁשֶ ּכִ ׂשְ ל ֵאת ּתַ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ְוֵאת ּתַ  ּכָ

ר ְפֶנה ֲאׁשֶ ם ּתִ  :ׁשָ

 מואלוזין הגר״ח השיג כיצד:, בדרשתו פעם סיפר זצ״ל שבדרון שלום רבי
' ר. מהורדנא הלל' ר, בשעתו הנודע הגאון עם ולהשיאה בתו את לשדך
 והיה, חיים רבי של בישיבתו הלומדים טובי עם נמנה, בחור בהיותו, זה הלל
 של אשתו לרבנית ונכנסה בישיבה לבקרו אמו באה אחד יום. מאביו יתום

 לאשה, הנה: לרבנית ושח כך על חיים רבי שמע. נימוסים לביקור הגר״ח
 מאוד ומתאים, ביותר ומעולה טוב בחור והוא, בישיבה בן יש, הזו האלמנה
 ותציע בענין דברים עמה שתיקח אולי כדאי לכן, שלנו הבת עבור לשידוך

 על האלמנה עם ושוחחה חיים רבי כמצוות הרבנית עשתה. השידוך את לה
 נפרדה אחרי זה...מסכימה שאינה ובתקיפות בוודאות אמרה שזו אלא, כך

, והנה. בעגלה לביתה חזרה לדרכה מואלוזין ויצאה הרבנית מן האלמנה
 הנוסעים כל. הגלגלים אחד שנשבר, לעגלה תקלה קרתה הדרך באמצע
 שוב דרך כברת עוד לאחר. הגלגל את שתיקנו עד העגלה מן לרדת נצטוו
 פעם עוד שיצאו ולאחר, ותיקנו ירדו ושוב, העגלה מן ציר נשבר: תקלה
 מיד הבינה. לפתע מת הסוסים מן אחד: אירעה שלישית תקלה גם לדרך

 היססה לא. הזאת״ הרעה ״בשלי ואמרה הנביא יונה של כבסיפורו האלמנה
, הגר״ח של לביתו ובאה חיים רבי אל הלכה, לואלוזין חזרה מיד ופנתה
 לה השיב? לקחת רוצים אתם בכח וכי: ושאלה והכריזה השולחן על דפקה
 האלמנה שוב יצאה. ולשלום לחיים נא סעו, לא באמת, לא: חיים רבי

 והרבנית, זמן איזה עבר.תקלה כל בלא בשלום הנסיעה עברה והפעם, לדרכה
 בה העיר זו והיתה, אחרת לעיר נסיעה איזו לעשות נצרכה חיים רבי של

: נסיעתה בטרם חיים רבי לה אמר. הלל' ר של אמו אלמנה אותה התגוררה
 שנית לה והציעי האלמנה לבית נא סורי, עיר לאותה נוסעת כבר את אם
 את לסכם הרשאה כח לך נותן ואני, תסכים בודאי היא הפעם. השידוך את
 בעצמך הלא, מבינה אינני: חיים לרבי ואמרה הרבנית תמהה...הענין כל

 רבי לה השיב? תסכים כן שעתה לחשוב טעם מה, מסכימה היא שאין ראית
 שאלה. לדבר תיאות שהיא בעיני עתה פשוט, לא: החלטי בקול חיים

, ב אבות( אומרים חז״ל הלא: חיים רבי לה השיב? לך מנין זו: הרבנית
 בפעם. רצונך״ מפני אחרים רצון שיבטל כדי, רצונו מפני רצונך ״בטל)ד

 עניתי, רוצים״ אתם בכוח ״וכי: בתמיהה לי ואמרה לפני באה כשהיא, ההיא
 שמים שרצון סימן בזה ראיתי התעקשה כך כל שהיא מפני כי, לא באמת לה
 רצון ואם, כך כל מתעקשת היתה לא היא אחרת שהרי, יהיה לא שזה הוא

 מפני רצונך ״בטל שנאמר מה שזהו למסקנה הגעתי יהיה לא שזה הוא שמים
 אם כי, בכח אותו לקחת רוצה לא באמת שאני לה אמרתי ולכן, רצונו״

 ביטלתי אני אם, חשבתי זה אחרי אבל. רוצה לא אני גם רוצה לא הרבש״ע
, יהיה לא שזה רצתה לא שהיא מה אולי, באמת היה שזה כפי רצוני את
 כבר בודאי היא אז כי רצונה זה ואם, שלה רצונה אלא שמים רצון זה אין

 כי, רצונך״ מפני אחרים רצון שיבטל ״כדי בי יתקיים שכן, עכשיו תסכים
 ור׳נעשה שהשידוך, היה אמנם וכך...יהיה בודאי וזה, רוצה כן הרי אני
 )שבדרון שלום רבי(..חיים רבי של לחתנו נעשה הלל

ְדָרָכיוָלֶלֶכתיָך ִמְצֻחּקָֹתיוִלְשֹמרּבִ
תעאׁשרכלאתתׂשכיללמעןשה

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

מנכבדישלושהנבחרו, ייניםמהדיאחדלׁשּבדרכיוללכתיָךקאלֹ'

"

שלונבחרויינים

"תת"ת"פרפראות"

תשוב
האחרון

ביילואפי

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  
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