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  לכוכבים ישראל בני נמשלו מדוע
  

 ַיֲעֹקב ֵאת ִמְצָרְיָמה ַהָּבִאים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְׁשמֹות ְוֵאֶּלה"

  )א, א(" ָּבאּו ּוֵביתוֹ  ִאיׁש
  

 ומנאן חזר, בשמותן בחייהן שמנאן פי על אף”

 שנמשלו חיבתן להודיע}, מיתתן אחר {במיתתן

, ובשמותם במספר ומכניסן מוציאןש, לכוכבים

 לכולם צבאם במספר המוציא) כו, מ ישעיהו (שנאמר

  )י"רש. (“יקרא בשם
  

 כלל נמשלו שלהם הכוכבים התייחדו במה לעיין יש

  ? ישראל
  

) ד, קמז תהלים (הפסוק פי על חכמיםשפתי ה ביאר

 כלומר, "יקרא שמות לכולם לכוכבים מספר מונה"

 ואל, בבריאה משלו יחודי ותפקיד שם כוכב לכל שיש

 מקום מכל, ורב עצום הוא הכוכבים שמספר פי על

 לא הכוכבים שאחד יצויר ולו, "יקרא שמות לכולם"

  . העולם בכל חורבן יגרם, תפקידו את יעשה
  

 לכל, כוכב בבחינת הוא אחד כל, ישראל בעם גם כך

 מי ואין, למלא שעליו יחודי תפקיד יש ואחד אחד

  .חדומיו חשוב שאינו
  

 ל"זצ גלינסקי יעקב רבי שהשמיע נפלאה עובדה

, בינה ולאלפנו לקח ללמדנו יכולה, משיחותיו באחת

 כי לזכור, ויהודי יהודי כל על המוטלת המשימה בדבר

  .סגולה לעם אנו בנים
  

 שבויים הרוסים הגלו, השניה העולם מלחמת בימי

 רבי גם. פרך בעבודות העבידום שם, לסיביר רבים

 למחנה המלחמה במהלך נקלע שליט״א נסקיגלי יעקב

 בשירות ולעבוד לשהות נאלץ בו, רוסי עבודה

  .הרוסים

    
  

  

  

  

  

  

 שהועסק, וזקוף גבוה אסיר בלט האסירים קהל מתוך

 היה ניתן. ביותר והבזויות הקשות העבודות בכל

 מחוסר יוותר לבל דואגים המחנה מפקדי כי, להבחין

 אותו היה ליל עד קרמבו. אחד לרגע ולו עבודה

, עליו שהוטלו המשימות את בשתיקה ממלא גברתן

 הצריף ריצפת על משתרע היה העבודה יום ובגמר

 .כוחות באפיסת
  

 החזיק, עינו בבת כעל שמר עליה קטנה בד שקית

. תוכנה את לבדוק לאיש הניח ולא, גוי אותו ברשותו

 היה בוקר ועם, למראשותיו הניחה לישון לכתו טרם

 .חלילה וחוזר, הערב עד מחבוא במקום רהמסתי
  

 המטמון מהו לדעת פעם לא השתוקקו הצריף דרי

, הוא אבל, בלויה בד שקית באותה בה שאצור הסודי

 עם מילה החליף שלא וכמעט, היה ומופנם שתקן

 עליה, הסודית השקית תכולת לגבי שלא וודאי, איש

 . מכל משמרשמר
  

 הנחתי, ל"זצ גלינסקי יעקב רבי מספר, אחד לילה

. והלאה ממני היתה והשינה דרגשי על ראשי את

 ער עדיין ואני, והאפיל העמיק הליל שחור, חלף הזמן

 עולה קל רחש שמעתי לפתע, והנה. משכבי על

 עיני את אימצתי, ונשנה הרעש משחזר. החדר מפינת

, בלאט קם גוי אותו את ראיתי ולתדהמתי. בחושך

 ומניחהפורסמת  המהבד שקית את חרישית מוציא

  .למרגלותיו

 

  

  

 
  

  ד"בס

    שמות פרשת
  

  "ָעָלי ָּכל־ַּתְגמּולֹוִהי' ַלה ָמה־ָאִׁשיב"

  .לאור" בתענוגים התענגל" הספר יצא אלו בימים ה"בע

   דשמיא בסייעתא העלון קוראי כל את מברך אני

  .דמיטב מילי ובכל
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 שאין איש לוודא סביבותיו לבלוש החל האסיר

, ורחימו בדחילו השקית את פתח מכן ולאחר, רואהו

 ומגוהצים שמורים צבאיים מדים ממנה הוציא

היו . שעליו האסיר בגדי על אותם לבש הוא, להפליא

 .הגרמני הצבא מדי אלה
  

 כשעיניו המבהיקים המדים על בידיו החליק האסיר

 מספר ועשה הצריף באמצע נעמד ואז, בורקות

 על כעת הוא פוקד כאילו, וחדות מהירות תנועות

 לפשוט מכן מיהר ולאחר, למסדר העומד ענק גדוד

 .התרחש לא מאומה כאילו למיטתו ושב, מדיו את
  

 כדי ותוך, לעבודה בדרכו אליו התלוויתי בוקר עם

 לובש הנך מדוע לי ״אמור אותו שאלתי הליכה

 החוויר האיש? הגרמני״ הצבא מדי את הלילה בחצות

 לבדוק סביבותיו מתבונן שהוא תוך, חליפות והסמיק

 לאחר. דהוא מאן לאוזני הגיעה לא שהשאלה

 וממני דברתי על לסמוך יכול שהוא אותו ששכנעתי

  :הלשון בזו לי אמר, מאומה יצא לא
  

 שאתה פיכ. גרמניה בצבא גבוה קצין הייתי ״אני

 את לשבור מנסים, אותי ששבו הרוסים אוייבי, רואה

 פרך בעבודות אותי מעבידים הם. דרך בכל רוחי

 מתאימות אינן שכלל, בזויות משימות עלי ומטילים

 לי ולגרום אותי להשפיל כדי זאת וכל, למעמדי

  .ביותר והנמוכה הבזויה לדרגה להדרדר
  

 מוכן יאינ אופן ובשום, להם נכנע איני אני אבל

 ביום לחשוב לי יגרמו הללושהעבודות , למצב להגיע

 בכל, כך משום. אנוכי ערך חסר אדם שאכן, הימים מן

, קצר לזמן ולו שלי הקצונה מדי את אני לובש לילה

 קצין אני כי, אשכח שלא! באתי מאין שאזכור כדי

 חשוביםוקרבות , למרותו נתונים חיילים שאלפי גבוה

 .דעתו שיקול פי על מוכרעים
   

, בסיביר עימו שאירע המעשה את סיים גלינסקי הרב

 קצין מאותו ללמוד אנו יכולים כי, ואמר והוסיף

 את לזכור אדם חייב מצב שבכל, השכל מוסר גרמני

 ובלתי קשים מצבים לעיתים ישנם, אמנם. מקומו

 לנהוג ומקשים החיים מהלך את הטורדים, נעימים

   ,אנו מלכים בני כי לזכור עלינו אך, ימימה כמימים

  
  

  

  
  

  
  

  . תפקידנו ומה אנו מי לדעת החובה עלינו ומוטלת

 הקבוע לנשים של רבי רו אחת משומעות שיעוהעידה

  .ל"יצחק זילבר זצ
  

 שיעור למסור יצחק הרב נסע, פחות לא, שנים עשר

 שלוש באות היו לשיעור.  יעקבנווה בשכונת לנשים

 .שתיים רק ארונש זמן כעבור. צעירות לא נשים
  

 זמן לו יש מאין, מבינה לא ״אני: מהן אחת סיפרה

, חיינו הם האלה השיעורים. ׳דודות׳ שתי - בשבילנו

 כל הרי הוא אבל. מעמד מחזיקות אנחנו בזכותו רק

 ״...עסוק כך
  

 ללא ערך ובעל חשוב היה אדם בן כל בעיניו

 ובמי להשקיע כדאי במי חשבון לעשות בלי, שיקולים

, צעיר בחור הנה? חושבים אנחנו מה כי... כך כל לא

 לבזבז חבל, קשישה אשה ואילו, בו להשקיע כדאי

 אנשים. תחרותי בעולם חיים אנחנו... זמן עליה

. פחות, ההוא, יותר חשוב זה: אחרים על מחליטים

, אדם בן כל, בעיניו. כזה דבר היה לא יצחק הרב אצל

 לותהתפע מעוררת הזאת והגישה! בפז יסולא לא

  .וכבוד
  

  צדקניות נשים של שבחן
  

 ָהַאַחת ֵׁשם ֲאֶׁשר ָהִעְבִרֹּית ַלְמַיְּלֹדת ִמְצַרִים ֶמֶל� ַוֹּיאֶמר"

  )טו, א(" ּפּוָעה ַהֵּׁשִנית ְוֵׁשם ִׁשְפָרה
  

 זו פועה. הולד את שמשפרת שם על יוכבד זו שפרה”

 כדרך, לולד והוגה ומדברת שפועה שם על מרים

  )י"רש. (“הבוכה נוקתי המפייסות הנשים
  

 ישיבת ראש ל"זצ רוזובסקי שמואל רבי פירש

 בעלות שהיו גדולתן כל עם שהמיילדות, “פוניבז”

 כך על דווקא משבחן הכתוב, ונביאות הקודש רוח

 משום, הכשרות ישראל נשות כל כדרך נוהגות שהיו

 כך על הוא שבחן עיקר, חשובות נשים שגם

 של גידולםל להתמסר, תפקידיהן את שממלאות

  .הילדים
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, בקבלה לי יש: "אומר היה ל"זצ לופיאן אליהו רבי

 ומטפלות נוראים בימים בבית שנמצאות שהנשים

 האוירה ולכל התפילות לכל זקוקות אינם הם, בילדים

 יעלו שלהם שהתפילות כדי הכנסת בבית שיש

 לכסא עד, למעלה עד ישיר צינור יש להם, למעלה

 לומר אפשרות להם שיש םמילי ובכמה, הכבוד

 הציבור כל עם הכבוד לכסא מתקרבים הם, ולהתפלל

 לפני ומתחנן ומבקש ומכתיר, ארוכות שעות שעומד

  .ונישא רם כסא על היושב, הקדוש המלך
  

 המטפלת אם: "א"שליט שטינמן לייב אהרון רבי אמר

 בימי המחזור את לפתוח מצליחה ובקושי בילדיה

 יהיה שנה איזה מכך ושלחש מה לה אין, השנה ראש

, לעשות שצריכה הזו המצוה בזכות, אדרבה. לה

  ".טובה לשנה תזכה, בילדיה שמטפלת
  

  

  אוצרו היא' ה יראת
  

" ָ  ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ְו�א ָהֱא�קים ֶאת ַהְמַיְּלֹדת ַוִּתיֶראן

ָ  ִמְצָרִים ֶמֶל� ֲאֵליֶהן   )יז, א ("ַהְיָלִדים ֶאת ַוְּתַחֶּיין
  

 מאוד יראות היו המיילדות שאמנם, לבאר שמעתי

 להרוג לגזירתו ישמעו לא אם, אותן יהרוג שפרעה

 יותר יראות שהיו מדגיש שהפסוק אלא, הזכרים את

  . האלוקים את
  

 והנה, ממנו ובורח הכלב מן הירא אדם, לדבר משל

 במנוסתו שיחזור וודאי, אריה מגיח שמולו רואה הוא

 משום, הכלב מן גם אשיר אפילו, הכלב של לכיוונו

  .שבעתיים מסוכנת האריה עם שהפגישה
  

 יראת של ביותר גבוהה בדרגה היו המיילדות כך

 יותר הרבה אצלן מוחשי היה' ה מדבר שהפחד, שמים

 כדבריו עשו לא ולכן, פרעה של עונשומ מחששן

  .הילדים את והחיו

 אדם שבני, אומר היה ל"זצ לופיאן אליהו רבי

 רבבות שהציל אדם מעריכיםו מוקירים מתפעלים

 ביראת לדרגתו לב ישימו ולא, ישראל מבני נפשות

 של ששכרן, רואה בתורה המתבונן אבל, שמים

 על הוא ,ישראל כלל את שהצילו אף על, המיילדות

 ויהי" )כא, א (שנאמר כמו ,האלקים את שיראו כך

  

  

  

  
  

  

 הרי, "בתים להן ויעש האלקים את המיילדות יראוכי 

  .הכל מן יותר חשובה שמים שיראת לנו
    

 יראת את הממחיש מעשה מובא “זאב תורת ”בספר

  .לחוש אנו שצריכים השמים
    

, מופלג זקן יהודי בשם סיפר ל"זצ יק'צ'צ זאב רבי

 לייב אריה רבי מתלמידי אחד את להכיר זכה שעוד

 תלמיד אותו. “החושן קצות“ה בעל, ל"זצ הלר הכהן

 כשלמדתי ”,הבא הסיפור תא בצעירותו לזקן סיפר

 עמדתי בו הזמן הגיע, "קצות"ה בעל, ורבי מורי אצל

 נכנסתי. בישיבתו עמל של שנים לאחר לביתי לנסוע

, מרבי פרידה ברכת ליטול פנימה הקודש אל

  .להיפרד שבאתי לו אמרתי, כשנכנסתי
    

 ידי את תפס רק, מאומה לי אמר לא הישיבה ראש

, מתוק בקול אומר והחל, והטהורה הקדושה בידו

 בחור שמח", )ט, יא (בקהלת הפסוק את במילה מילה

 בדרכי והלך, בחורותיך בימי לבך ויטיבך, בילדותך

 והחל, קט לרגע הפסיק כאן, "עיניך ובמראי לבך

, ידי את בחוזקה מנענע כשהוא, גדול בקול לזעוק

 כשפניו וסיים, "..ע..ד..ו", המילה את ומטעים ומושך

 האלקים יביאך אלה כל על כי "יםכלפיד בוערים

  ".במשפט
    

 עברו שנים גבי על שנים”, סיפורו את התלמיד סיים

 קל נדנוד על אפילו, חלילה, לעבור והפחד, זה מיום

 כשבאוזניי, ואיום נורא אצלי הוא, ו"ח עבירה של

  ..."ע..ד..ו", ורבי מורי של הנורא קולו מהדהד עוד
    

, פשוט כיהודי אהנר שהיה יהודי על מעשה נביא

  .אוצרו הייתה' ה שיראת
     

 וזכה, חיפה בעיר שנותיו כל התגורר ל"ז דונט הרב

 שמים ויראי גדולים חכמים תלמידי שכולם לבנים

 של במניות החזיק, המדינה קום בתקופת. אמיתיים

 שפעלה האוטובוסים חברת היא, “השחר ”חברת

  .ווחברי פרנסה לו העניקו אלו מניות, תקופה באותה

, “אגד ”חברת עם “השחר ”חברת התאחדה, לימים

  .בשבתות גם האוטובוסים את להפעיל החלה וזו
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, בחברה כספיהם שהשקיעו הדתיים המניות בעלי

 עם בשותפות להמשיך כדי היתר לעצמם חיפשו

 על יעלה שלא בליבו חשב דונט הרב אבל, החברה

 בחברה שותף יהיה, שמים ירא  כיהודי שהוא הדעת

 החליט והוא, מאד לו העיק העניין. שבת שמחללת

 החרדית הקהילה של רבה, קליין א"הגר אל לגשת

 כפי לעשות עצמו על וקיבל, ימים באותם בחיפה

  . לו שיורה
      

 מה של דבר הייתה לא, ימים באותם שהפרנסה נדגיש

 בעיר ובפרט, שמים ירא יהודי עבור במיוחד, בכך

 והרב, ביותר חמורה הייתה לההשא לזאת אי. חיפה

 הרב את שלח ולכן, לבדו בה להכריע רצה לא קליין

 את כתב עליו מיוחד פתק עם, "איש חזון"ה אל דונט

, לו אמר, “איש לחזון הפתק את מסור”, השאלה

  .“תעשה כך לך שיורה וכפי”
     

 לשם בבואו. “איש חזון“ה של לביתו דונט הרב מיהר

 כמה במשך והמתין ישב, רלתו הממתין רב המון מצא

 .הדור גדול של לחדרו להיכנס זכה ולבסוף, שעות

 לו הגיש דונט והרב, מיטתו על אז שכב “איש חזון“ה

 והשיב הפתק את קרא “איש חזון“ה. הפתק את

  .“אסור”, אחת במילה
     

 האיש חזר, ספקות וללא, תהיות ללא, שאלות ללא

 מקור, ורכאמ שהייתה, בחברה חלקו את ומכר, לחיפה

  .פרנסה לחפש והחל ,כמוהו מאין מעולה פרנסה

 קשה לעמול נאלץ, עצמו על הוא שסיפר כפי, מאז

  .למחייתו
     

 ופגש, מפוארת וילות בשכונת דונט הרב הלך אחד יום

 מניות בעל היה הוא שגם, הימים משכבר חברו את

 בפניו החבר הצביע השיחה במהלך. הנסיעות בחברת

 שהחברה וסיפר, לו השייכת וקרתיתוי גדולה וילה על

 תוך, שלה הפנסיונרים עבור השכונה את בנתה עצמה

 שהוא הגבוהה הפנסיה את אגב בדרך מזכיר שהוא

  .זקנותו בימי מקבל
     

, שכזו בוילה כיום להתגורר יכול היית אתה גם”  

 שלא חבל מה, מאוד גבוה בשיעור פנסיה ולקבל

 אמר, “ופהתק באותה במניותיך להחזיק המשכת

  . החבר

  

  

  

  
  

     

     

, אור של נהרה השתפכה דונט הרב של פניו על

, ברחמנות מהולה, גדולה רוחנית הנאה של ובנימה

 ובית, טובה פנסיה יש לך” ,ואמר החבר אל פנה

 הוא ביתי, מפואר בית יש לי גם כי דע אך, מפואר

 בתי את מפארים בני, חכמים תלמידי של בית

 מכל יותר הרבה לי שווה וזה ,לישרא בעם המדרשות

  "!שבעולם הון
     

     

     

  'ה נגד תבונה ואין עצה אין
     

 ַהְיֹאָרה ַהִּיּלֹוד ַהֵּבן ָּכל ֵלאֹמר ַעּמוֹ  ְלָכל ַּפְרֹעה ַוְיַצו"

  )כב, א(" ְּתַחּיּון ַהַּבת ְוָכל ַּתְׁשִליֻכהּו
     

 נולד היום, אצטגניניו לו אמרו, משה שנולד יום”

, מישראל אם ממצרים אם יודעין אנו ואין, עןמושי

 היום אותו גזר לפיכך, במים ללקות שסופו אנו ורואין

 נאמר ולא, הילוד הבן כל שנאמר, המצרים על אף

 על ללקות שסופו יודעים היו לא והם, לעברים הילוד

  )י"רש. (“מריבה מי
     

 סיבת כל. העליונה ההשגחה של דרכיה נפלאות

 גם פרעה התאכזר בו אשר, יום אותו של הגזירה

 ביאתו מחמת פחדו מתוך אלא היה לא, שלו לעמו

? בסופו לו עלתה ומה. ישראל של מושיען של לעולם

 ולא, מושיע אותו את בביתו שגידל זה היה עצמו הוא

 לאבדו מנת על נקט בהן פעולות שאותן אלא בלבד זו

. ביתו בתוך משה של לגידולו שהביאו הן, העולם מן

 את יוכבד הניחה, פרעה של גזירתו בגלל רק רישה

 בת בתיה אותו מצאה שם, היאור בתוך בתיבה משה

  .המלוכה ארמון אל אותו והביאה פרעה
     

 בספרו ל"זצ קניבסקי ישראל יעקב רבי כותב, ללמדך

 לא ותחבולותיו אנוש מעשה שכל ",“פרץ ברכת”

 ,עליו נגזר אשר את, במשהו ולו, לשנות כדי יועילו

 למען שעושה פעולות אותן כל, אדרבא אלא עוד ולא

 מן עליו שנגזר כמו שיהיה יגרמו הם הם, רצונו השגת

  "!השמים

  :להצטרפות לרשימת התפוצה
lehitaneg.betaanugim@gmail.com  

  
  


