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 ) כג, ט( :משה ביד' ה פי על שמרו' ה משמרת את יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על

 המשכן על שהענן לפעמים שהיה באמרו הגדולה האריכות את להבין יש
 או ימים", "לילה עד מיומם" או" בוקר עד מערב"ו" מספר ימים"ו" רבים ימים"

 המשכן על שהענן עת שבכל באמרו די היה הרי בזה האריכות מה וכי', וכו" חודש
 . נסעו ובהעלותו, חנו

 עד ערב" אל ועובר" מספר ימים" עם שמתחיל, הפסוקים הסדר להבין יש עוד
 ".חודש או ימים" ושוב" בוקר

 בפסוק והן יח בפסוק הן זה על פעמיים שחוזר' וכו יסעו' ה פי על" ההדגשה גם
 .שוב הפסוקים בין ומוזכר כג

 שבת' הגמ דברי על ל"זצ שמואלביץ ח"הגר של הנפלא פירושו את ונקדים
 - במקומו שלא לבנות מנת על. סותר הוי - במקומו לבנות מנת על סותר) "ב, לא(

 סותר והתם, ממשכן להו ילפינן מלאכות כל, מכדי: רבה ליה אמר. סותר הוי לא
" יחנו' ה פי על" דכתיב כיון התם שאני: ליה אמר! הוא במקומו שלא לבנות מנת על

 ".דמי במקומו לבנות מנת על כסותר
 למקום ממקום הנוסע אדם שהנה', הגמ דברי את  שמואלביץ ח"הגר וביאר

. עבר שבהם המקומות ואת דרכו כל את לאחת אחת ימנה עבר היכן נשאלהו באם
 לא הוא למקום ממקום עוברת שכשאמו אמו בחיק הנמצא תינוק אצל הוא כן לא

 מתחילת – אמו בחיק– מקום באותו נמצא אלא זה ובמקום זה במקום עובר
". יחנו' ה י"עפ" של מקום באותו שעה באותה י"בנ אף היו כן. גמירא עד הנסיעה

 נשאך אשר ראית אשר ובמדבר) "לא, א דברים: (מפורש פסוק שהוא ובאמת. כ"ע
 המקום עד באכם עד הלכתם אשר הדרך בכל בנו את איש ישא כאשר אלקיך' ה

 ".הזה
 לנו יתגלה המסעות ב"מ במסגרת ישראל בני שעברו במה נתבונן באם, הנה
 וזהו המשכן מעל הענן עלה שהנה, מסעם קורות לעצמנו ונצייר. העצומה דרגתם

 כל את במהירות אורזים המשפחה בני וכל והאב, מסעם לתחילת וסימן אות
 הגיעו אשר עד ונסעו), ממצריים רב רכוש עם עלו שהרי( הרב ורכושם כבודם

 על דבר כל", החבילות את פרקו"ו", התמקמו"ו החדש למקום הגיעו. לחנייתם
 '.וכו' וכו לבהמות מקום ולהכין ולהקצות, המגורים, השינה דירת, מקומו

 ליתן הספיקו לא' אפי ואולי, בשלום מקומו על בא הכל, מרובה עבודה אחרי
" ונסעו בבקר הענן ונעלה בקר עד מערב הענן יהיה אשר ויש, "לעפעפיהם תנומה
 . הבאה לחניה עד ונוסעים, מחדש הכל החבילות את לארוז, שוב! נוסעים

", חבילה שום מפרקים לא. "יותר חכם המשפחה אבי היה כבר, זו בחניה
 ...פעמיים לעבוד חבל שכן", הארגזים על יושנים"

 רק לפרק... "להישבר מתחיל הוא יום ושוב לילה ועוד, יום עובר, לילה עובר
 או ימים או.  "ימים כמה לאחר המשפחה בני לכל הוא מכריז" דחוף שצריך מה

 יסעו ולא ישראל בני יחנו עליו לשכן המשכן על הענן בהאריך ימים או חדש
 .אחד לילה ופעם יום פעם, יומיים ופעם חודש פעם". יסעו ובהעלתו

 כלולתיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי' ה אמר כה': "ירמי הנביא התנבא עליהם
 ".זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך

 בדעתה יש וכי, למקום ממקום מוליכה שהרועה בהמה? דומה הדבר למה הא
? לרעתה או לטובתה הדבר אם חושבת היא וכי? הרועה מטרת את להבין חשבונות

 ישראל בני היו כן. לכאן או לכאן מחשבה שום בלא הרועה אחרי הולכת היא הרי
 של נדנוד ום בלא באמו מבטחו כל את ששם, אמו עלי כגמול, שעה באותה
 ויסע) "נב, עח( בתהילים ישראל זמירות נעים שאמר וכמו, טרוניא או מחשבה

 ".במדבר כעדר וינהגם עמו כצאן
 לפעמים היו שהחניות לומר הכתוב האריך. הכתובים לביאור נבא בזה  

 בזה שהיה זו נקודה להדגיש כסדר שלא כתבם ובדייקא,  קצרות ולפעמים ארוכות
 לרגע הרהרו לא י"שבנ" יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על"ש לנו ומדגיש ל"כנ טורח
 ".משה ביד' ה פי על שמרו' ד ומשמרת" ו"ח ש"ית הבורא אחר

 )תורה ציוני(
 מי ויאמרו ישראל בני גם ויבכו וישבו תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסף

 )ה ד, יא( הקשאים את חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו: בשר יאכלנו
 ארץ דרך תורה למדך, גבולך' ה ירחיב כי.] פד חולין[ שאמרו ד"ע לבאר ל"נ
 האדם יחיה הלחם ועל, כ"כ צורך בו אין כי, גבול בהרחבת רק בשר יאכל שלא
 להם' ה נתן אשר הלחם הוא כי, ותדיר בשפע המן' ה נתן לכן ל"ונ. בלעדו א"וא

 שבתות אלו דהזמנים ל"וי. לזמנים אלא בא ולא כ"כ צורך בו אין בשר אבל. לאכלה
 ולשמוח שבתות לעונג בשר' ה נתן אלו ובזמנים, בשר בהם לאכול דמצוה, ט"ויו
 להברות שמים לשם שאוכלים לחסידים אבל. זו במצוה שווים וכולם, כראוי ט"ביו

 שאמרו ד"ע', ה לעבודת ואומץ כח להוסיף במאכל להרבות מצוה' ה לעבודת גופם
 ויום יום בכל שליו להם' ה נתן ולכן', וכו שמים לשם מעשיו שכל הלל.] טז ביצה[

 וישובו, תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף, הקרא כונת שזהו ל"י ומעתה. ל"כנ
 החסידים אלו כמו יום בכל לאכול רצו כי, בשר יאכילנו מי ישראל בני גם ויבכו
 כי למו אוכל בקשו הם אבל. שמים לשם היה אכילתם אשר, שאכלו מעשה ואנשי
 כי, במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו ואמרו. בטנם ולמלאות לאכול התאוו

 במקום שלא סיפוקינו די לאכול לנו שהיה, מצות בלא חנם יום כל אכלנו במצרים
 . ל"וק שפיר ואתי, בשר לאכול מצוה שיש ביום רק לאכול לנו אין ועכשיו. מצוה

 )סופר כתב(  
 )יב, יא( ילדתיהו אנכי אם הזה העם כל את הריתי האנכי
: ואמר, א"בנ של מבקורת להתפעל שלא א"שליט קנייבסקי ח"הגר פעם דיבר

 לאהרן במחנה למשה ויקנאו) "ז"ט ז"ק( תהלים הפסוק על לי אמר ל"זצ אבא
 להיות שצריך עליו טענו - לשמים ועלה ומובדל מופרש היה משה'". ה קדוש
' ה קדוש כי עליו טענו - במחנה והיה' וכו שלום רודף שהיה אהרן ואילו, במחנה
 ! ומופרש מובדל להיות צריך

 האב, ובנו אב הלכו אחת פעם, בקדמונים שכתובה וכמדומה, מליצה ישנה
 תרחם לא ואיך: לו ואמר האב את אחד אדם פגש. רגלי הלך והבן החמור על רכב
 כיבוד זה וכי: לבן ואמר שני אדם פגשו. בנו את עליו והעלה מהחמור ירד? בנך על
 החמור על תרחם לא איך וכי: ואמר שלישי אדם פגשו. החמור על שניהם ועלו? אב

 על רוכב אחד ואין הולכים חמורים שלשה: לו ואמר ברביעי פגעו. שניהם וירדו
 שמתפעל מי של הסוף זה. שכמם על ושמוהו החמור שלקחו היה דבר סוף, חבירו
 )שיחה דרך(     ...לו שאומרים ממה
 (יב, ה) בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם: ה'ירד ו

ומפני מה משכן והפרידן ממשה לפי שאומרים מקצת  -ויצאו שניהם ברש"י: "
שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו וכן מצינו בנח שלא בפניו נאמר (בראשית 

שלא  בר אחר,ד .ובפניו נאמר (שם) כי אותך ראיתי צדיק לפניז) איש צדיק תמים 
 ".ישמע בנזיפתו של אהרן

אפשר לבאר הטעם למה הביא רש"י פירוש נוסף, שהטעם שלא אומרים כל 
שבחו של אדם בפניו הוא שלא יתגאה. אבל אצל משה רבינו שהעידה עליו התורה 

גיאות מכך, ומדוע א"כ "עניו מכל האדם שעל פני האדמה" וודאי לא יבא לידי 
  משכן והפרידן ממשה, לזה הביא טעם נוסף "שלא ישמע בנזיפתו של אהרן".

 (פני יצחק)    
 )כז, יא( במחנה מתנבאים ומידד אלדד ויאמר למשה ויגד הנער וירץ
 ויהושע מת משה מתנבאים שהיו לפי הכלא בית אל תנם א"ד" י"רש כתב
 ".לארץ ישראל את מכניס

", בתרי שתיקה בסלע מילה' "הגמ דברי את רמז בדרך ל"ז הגאון בזה פירש
 הסלע אל דבר שלא מפני היה, ישראל לארץ רבינו משה נכנס לא שלכן דהסיבה

 היה שמשה דהיינו בסלע" מילה" היה שאם" בסלע מילה" אמרו וזהו, הכהו אלא
 מנבואתם שותקים ומידד אלדד היו" בתרי תיקהש" מכהו ולא הסלע אל מדבר

 )  א"הגר(      .מכניס ויהושע מת שמשה
 מאוצרות המגידים  

 )טו, יב( מרים האסף עד נסע לא והעם
, ליאור כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה בשביל המקום לה חלק הכבוד זה
 )י"רש' (מרחוק אחותו ותתצב' שנאמר

 פרט לכל לב שימת
 נראה הוא בעינינו אם גם, יהודי של מעשה כל התורה החשיבה כמה עד רואים כאן

 .חשוב כך כל ולא קטן
, עבורנו גדולים מדי שהם משום לא מהם דעתנו את מסיחים שאנו דברים ישנם

 האמת אך. רועשות, גדולות מצוות אוהבים אנחנו. עבורנו מדי קטנים היותם עקב אלא
 !ביותר הקטנים המעשים של ערכם את גם ולתאר לשער שאין היא

 עבורוקטן מדי דבר אין גם מידה באותה, ת"השי עבור גדול מדי דבר שאין כשם
 .יתברך

, הקודש ארון ניצב, נמצאים אנו בו המדרש בבית, כאן הנה: פשוטה מאוד דוגמא
 מוסיף זה פס: היא התשובה? בלעדיו להסתדר היה ניתן לא וכי. קטן קטן פס ישנו בצדו
 יהיה שהוא דאג ה"הקב ולכן, שלנו החיים בתוך חן ומעט המדרש לבית כבוד מעט
 .כאן

 אחד פס ישנו באמצעה. ולבן שחור בצבע פסים עם עניבה ישנה: נוספת דוגמא או
 שהוא דבר שום אין. חן להוסיף? מה לשם. שם הציבו ת"השי? שם עושה הוא מה. ירוק
 שייכלל ודואג בו מטפל ה"הקב - חן לנו יוסיף הירוק הפס אם. ת"השי עבור קטן מדי

 .העניבה בצבעי
 חשובכמה עד ולהבין, הבורא הנהגת מדרכי ללמוד החיוב מוטל עלינו גם

 :דוגמאות כמה לכך ונביא, פרט לכל להתייחס

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" ב‰עלו˙ךפר˘˙  
 .‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ©
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 רוצה אני, אמא: "ומבקש הקטן בנה נכנס. השבת את ומכינה במטבח נמצאת אמא
 לקחת זמן כעת לה אין אך, מים ומוסיפה לכוס' סירופ' מעט מכניסה אמא". לשתות
 .ולערבב כפית

 יהיה לא הוא אמנם. כראוי מעורבב יהיה לא הפטל כוס אם גם יסתדר הילד, נכון
! כן? טעים יותר מעט המשקה את לעשות מצוה זו האם. נורא לא אבל, מתוק כך כל

 !מצוה זו אבל, עולם מרעישת מצוה לא זו! זאת לעשות יש, מצוה זו ואם
 בחור. תה של קנקן מונח השולחן ועל, האוכל בחדר יחד יושבים ישיבה בחורי

 דבריו מתוך הבין לידו היושב חבירו". חם מספיק לא התה: "ואומר, בקנקן נוגע אחד
, פושר תה גם שותה היה אחרת כי, מצמא מת לא אמנם הוא. חם בתה מעוניין שהוא
 .חם תה מכוס ליהנות כעת מעוניין הוא אופן בכל אבל

 כך על ידברו פטירתו אחרי וכי, חם תה עם קנקן לו ויביא החבור יקום כעת אם
 במצוה גם לזלזל אין - אבל. קטנה מצוה זו, לא? גדולה מצוה זוהי! לא?! שלו בלוויה
, למעננו בהם מטפל ה"שהקב לכאורה הקטנים לפרטים קץ שאין כשם כי. כזו קטנה

, חסד זהו אם. אותה עשה - מצוה זו אם. לעשותם מוטל עלינו שגם לדברים קץ אין כך
 !מעשייתו להתחמק אין - ביותר קטן חסד זהו אם גם

 ושורש יסוד'ה בעל: הבא המשל על לי תסלחו! לעשות שמחוייבים למה גבול אין
 הייתי לא - ברחוב יורק מישהו ורואה ברחוב הולך כשהייתי: עצמו על מספר' העבודה

 אחרי שיעבור שאדם כדי, ברגלי היריקה את משפשף הייתי קודם אלא, הלאה עובר
 זו אבל, גדולה כ"כ מצוה אינה זו. הרגשתי שאני גועל תחושת אותה את ירגיש לא

 !מצוה
 עשוי מחבר אחד חיוך כזה שבמצב מבין אחד כל. נפש מר אדם לפעמים רואים

 !זאת לעשות גדולה מצוה וזוהי, בחיים מהפך אצלו לחולל
 גם, נכון - יפה בצורה אליו מדבר וחבירו, בנפשו בריא באדם מדובר כאשר גם אך

 מצוה! מצוה זו אך, נפשי לטיפול יזדקק ולא ישתגע לא הוא, יפה אליו ידבר לא אם
 טובה מילה של כוחה מה לדעת ניתן לא לעולם! בערכה לזלזל אין אך, אמנם קטנה

 .בה צורך לשומע שיש בשעה הנאמרת
 .אחד ישיבה ראש על ששמעתי מעשה לכם אספר 

, טיסה כרטיס צורף להזמנה. בשוויץ שתערך לחתונה הזמנה מקבל הוא אחד יום
, השולח מיהו להיזכר ניסה הוא"! בתי לחתונת בא, ממך אנא: "הבקשה עליה ונכתבה

 .בצעירותו' פוניבז בישיבת אתו למד זה שיהודי נזכר ואז
, בישיבה יחד למדו הם, נכון. אותו הכיר בקושי הוא הרי: בעיניו לפלא הדבר היה

 ?!טיסה כרטיס עם הזמנה לו שישלח כך כדי עד אך
 להשתתף אותי להזמין החלטת פתאום מה: אותו ושאל אליו התקשר הוא

 ?קשר כמעט לנו היה לא הרי, טיסה כרטיס לי להעניק ועוד, בשמחתך
 כבחור משוויץ' פוניבז לישיבת הגיע הוא ימים באותם: וסיפר יהודי אותו פתח

 את ראה לא בחברה וגם, בלימודיו הצלחה ראה לא הוא. מאוד קשה לו והיה, צעיר
. הביתה לחזור והחליט, שבור ממש היה הוא. הדעת את מניחה בצורה משתלב עצמו
 תלמיד לא ודאי אך, כשר יהודי, פשוט יהודי יוצא שהיה כנראה, הביתה חוזר היה אם
 .חכם

 ולשוב טיסה כרטיס לעצמו לקנות רשות הוריו לו נתנו בו יום באותו זה היה
 .כרטיס לקנות שילך והחליט, בישיבה ישב הוא. הביתה

. הצווארון את לו וסידר], בגילו בחור אז שהיה[ ישיבה ראש אותו אליו ניגש והנה
, מיד החליט, כך ואם! ממני איכפת למישהו הנה: נפלאה כה לתחושה לו גרם זה מעשה
 !הביתה חוזר אינני

, כ"אח רבות ושנים. גדול ח"ת נעשה הימים וברבות, בישיבה נשאר הוא ואכן
 כבוד ברוב והזמינו הצווארון את לו שסידר בחור אותו את עדיין זכר, בתו את כשחיתן

 .בשמחתו להשתתף
 !למישהו לעשות הנכון בזמן טובה מילה יכולה מה לדעת אפשר אי
 צריך שלא אדם גם". טוב בוקר" אמירת, חיוך! מצוה היא ביותר הקטנה המצוה גם
 !חיוך צריך מי לדעת א"וא. אליו כשמחייכים מעריך חיוך

 !תהלים פרק תאמר, פנוי רגע לך יש אם
 ואחד אחד כל עבור גם מדי קטן דבר להיות צריך ולא', ה עבור מדי קטן דבר אין
 )שמשון תפארת(      .מאתנו
 ובנחה: מפניך משנאיך וינסו איביך ויפצו ה' קומה משה ויאמר הארן בנסע ויהי

 לו)-(י, לה :ישראל אלפי רבבות ה' שובה יאמר
 זה שאין לומר ומלאחריו מלפניו סמניות לו עשה - הארן בנסע כתב רש"י: ויהי

 כתבי בכל כדאיתא' וכו לפורעניות פורעניות בין להפסיק כדי כאן נכתב ולמה מקומו
  ):קטז שבת( הקדש

 הזה המדרש ענין הרמב"ן: "אבלומה הם הפורענויות? הפורענות הראשונה, כתב 
 שמא אמרו, הספר מבית הבורח כתינוק בשמחה סיני מהר שנסעו, באגדה אותו מצאו
 מפני משם עצמן להסיע מחשבתם שהיה', ה מהר ויסעו וזהו, מצות לנו ויתן ירבה
 וכו'". ראשונה פורענות וזהו', ה הר שהוא

 כאשר כי, בעיני "והנכוןהפורענות השניה, זהו ה"מתאוננים", וכתב הרמב"ן 
 הראשון במסע והנורא הגדול המדבר בתוך ובאו לישוב קרוב שהיה סיני מהר נתרחקו

, נשתה ומה נאכל ומה, הזה במדבר נחיה ואיך, נעשה מה לאמר בעצמם מצטערים היו
 חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה מלשון, ממנו נצא ומתי והעינוי העמל נסבול ואיך

 וכו"., עצמו על ומצטער כואב לשון שהוא), לט ג איכה(
יש להבין מדוע הפסיק הפוענויות דייקא עם פרשת 'ויהי בנסוע'? ומה הם הנוני"ם 

 ההפוכים מצידי הפרשה?
ונמשיל הדבר לראובן שנצרך להגיע למקום רחוק, אשר הדרך איליו מפולתלת 

לו רעהו שמעון  וסבוכה, והוא לא הכיר את הדרך כלל, המתין לעת מצא, וכאשר סיפר
שנוסע הוא לאותו מקום ביקש ממנו ראובן הלז שרוצה ליסוע אחריו ברכבו, ונתן 
שמעון את הסכמתו לכך. במהלך הנסיעה הארוכה הבחין ראובן באחד שמצפה 
בתחנה והשיב על שאלתו שרוצה להגיע גם הוא לאותו ישוב המרוחק, ועלה על רכבו 

הנוסע "מדוע נוסע הנך אחר הרכב שלפנינו  של ראובן. במהלך הנסיעה התחיל לרטון
ואינך עובר אותו לנסוע לפניו?" ראובן לא ענהו דבר, ואותו נוסע רטן וכבר ממש כעס 

 ולא הבין "כבר יכלת לעבור אותו לפני שעה ושעתיים?!"....

כמובן שלא ידע שדוקא הרכב שלפניו הוא המורה את דרכם ובזכותו אינם טועים 
 .המפותלתבדרך 

של לעניינינו: התורה הקדושה וכל תרי"ג המצוות הר הם כאבוקה המאירה הנמ
את דרכינו, ומבלעדם לא ידע האדם את המעשה אשר יעשה אם ישר הוא ואם לאו, 

 עצות.  –בזוהר הק' קורא לתרי"ג מצוות "תרי"ג עיטין" 
שלא יתווספו להם  –כדברי הרמב"ן  –כאשר בני ישראל שמחו על נסיעתם מסיני 

היא התורה הק'  –מצוות, באה התורה ומוכיחה אותם ראו נא "בנסוע הארון"  עוד
ראו נא שהיא המוליכה אותנו ומאירה לנו את הדרך בה נלך. ומה  –המונחת בארון 

מקום יש לשמוח כביכול המצוות המה לטורח ולמשא? הרי הם ממש כאותו נוסע 
שרק בזכותו אינו טועה שרטן על ראובן הנ"ל ולא ידע שההיפך הגמור הוא האמת 

 בדרכו. 
בגמ' ברכות איתא שב'אשרי' לא מופיע האות נו"ן מפני שמרמז על נפילה. עי"ש. 
והנה כאן שהתייחסותם למצוות היתה ממש להיפך מן האמת כנ"ל נרמז להם בזה 

 ההפוך. שהפכו את תכלית התורה והמצוות לגמרי. –נפילה  –הנו"ן 
 יאמר וגו'"? ומדוע הביא הפסוק השני "ובנחה 

שדאגו ונתיראו מה יהא בדרכם ומהיכן  –כדברי הרמב"ן הנ"ל  –שהנה חטאם היה 
 יאכלו וכו'.

' ה ובזה הוכיחם משה בב' דברים: א. "ובנוחה יאמר שובה ה'" וכתב רש"י  "שובה
". והנה בכך מה מקום תושעון ונחת בשובה) ל ישעיה( וכן מרגוע לשון תרגמו מנחם -

 יש לדאגה? כל הנהגתם היא בשובה ונחת. 
וביותר, שהרי היו שם כל כלל ישראל, ובמצב כזה ישנה השראת השכינה בגילוי 

  -וכתב רש"י  –ישראל"  אלפי "רבבות ממש, ההפך הגמור מ"הסתר פנים" וזהו אומרו 
בות". ומה מקום רב ושתי אלפים משני פחותים בישראל שורה השכינה שאין "מגיד

 (ציוני תורה)      יש לדאגה מהמדבר ומכל עתידם?
 שנה אלפים מזון שמעון ברבי אלעזר רבי אמר ביומו יום דבר ולקטו העם ויצא"
 כיום בעיניך שנים אלף כי אומר הוא ולהלן ביומו יום דבר דכתיב יום בכל יורד מן היה

. הדרך משאוי מפני ונמס השמש וחם והמותר יום בכל יורד היה למה כן אם אתמול
 בכל עיניהן נושאין ישראל שיהיו אחר דבר. צונן ולא חם אותו אוכלין שהיו אחר דבר
 )בשלח שמעוני ילקוט" (שבשמים לאביהן יום

 עזרא רבי היה הוא מי שמעתם וודאי, ל"זצ ברזל עזרא רבי עם במונית נסעתי פעם
 !ברזל

 הגדולים להיות צריכים, המוניות נהגי אתם" באומרו לנהג פנה ל"זצ ברזל הרב
 את לסדר היד את מגביה שרק מי כל. מסודרת עבודה לכם אין כי', בה בבטחון ביותר

 בחסדי ותלויים מצפים אתם כך כל, מונית לעצור יד הגביה כי חושבים אתם מגבעתו
 רואים, כמוכם ומי'... בה לבטחון ולזכות למרום עיניים לתלות לכם קל, ממילא, אחרים
 ...פרנסתכם מגיעה כיצד דבר של בסופו

 מכולת ליד העומד ישיש ביהודי והבחין בוורשא ברחוב שהלך באדם מעשה
 !". בייגלאך! בייגלאך: "בקול וקורא, פרטית

 מספר הם ומה קונים כמה, המכירה מתנהלת כיצד לראות סקרן היה הוא
 בייגלע ולקנות יד להושיט אדם נעצר, בערך שעה ברבע פעם כי ראה והוא, הרוכשים

 המוכרשקט המכיר בשעת) פחות או יותר לפעמים, בשעתיים שמונה, בשעה-ארבע(
 בקול לקרוא ממשיך הרוכל המקום את עוזב הקונה וכאשר!" בייגלאך" קורא לא

 .הפוגה ללא!" בייגלאך"
. רעיון במוחו עלה, הרהר" רחמנות, לצעוק אפשר כמה" עליו ריחם יהודי אותו

 שאתה המקסימום ליום מרויח הנך כסף כמה, יהודי' ר: "ושאל הבייגלאך למוכר ניגש
 ?"להרויח יכול

 ".רובל חמשה"
 שעות ובאותן רובל חמשה ערב מידי לך אתן אני, עסק נעשה בא, מה יודע אתה"

 יום מידי ותגיד הגדול המדרש בבית תשב, עיר של ברחובה בשמש היום עד שעמדת
 ..."ושם שם בכל כוונה עם התהילים ספר כל את

 ".רבה תודה, מסכים אני, בסדר" הסכים הישיש
 שילםוההוא תהלים אמר הזקן. בדיבורם ועמדו. העסקה במימוש התחילה הם

 .שהבטיח הרובלים את
 אתה האם, קרה מה. "מהעסקה בו לחזור מעוניין כי ביקש והישיש שבועיים חלפו

 ?!"המדרש בבית לשבת לך טוב יותר לא וכי, ברחוב לצעוק רוצה
 ".הרב את יחד ונשאל בוא, אסביר הרב בבית" מדוע לנמק מיאן הזקן
 כבוד: החלטתו את נמק הישיש שם, ראש בכובד הרב לבית ונכנסו התביישו הם

 ריחם והוא, ליום רובל חמישה לי הבטיח, לצידי כאן שעומד היקר היהודי הנה, רבנו
 מזיק הדבר כי ונוכחתי בדעתי התיישבתי, קצרה תקופה כחלוף אך. לו כח יישר, עלי
", קונה לי תשיג" ה"להקב מלא בפה התפללתי ברחוב עמדתי כאשר היום עד. לי

 ה"להקב מודה הייתי קונה הגיע דקות עשרים לאחר ה"ב וכאשר, בייגלאך צעקתי
 הייתי יחד קונים שני מגיעים היו אם, בייגלע לרכוש מה משום שהחליט קונה לי ששלח
 כך. בייגלאך: נוספות בקריאות והתחלתי, שנית התפללתי עזבו הם. בכפליים מודה

 את לסיים בידי תסייע אלוקי", "טוב כי' לה הודו" "הושיעה' ה: "ביום פעמים עשרות
' בה בטחוני, הרב כבוד, ובכך", בי אוכלת הזקנה עייפות הרגליים כי מוקדם הבייגלאך

 אלא לאנשים נשואות לא( לשמים תמיד נשואות היו הזקנות עיני. מתרבה היה
 מרגיש אני מה משום אבל תהילים אומר שאני נכון, האחרונים בשבועיים אבל) לשמים

..."הקבועה במשכורת בטוח מרגיש ואני מאחר, נחלש' בה הבטחון התהילים עם כי
 .בוורשא בייגלאך מוכר נראה היה כך

 ומיהר" לו שככה הכם אשרי" ממלמל הרב את שמעו, לליבו הבין וורשא של הרב
 .התרגשות מתוך לבכות לחדרו

, מן ירד שוב ולמחרת מן ביומו יום מידי להוריד צורך היה מה לשם, ונשאל בואו
 בכמות לישראל ירד המן אומרים ל"חז כי. פעמים או בשנה אחת פעם מן יירד, אדרבה
 זרימה" (ונמס השמש וחם" נמס היה הוא יום ומידי. שנה לאלפיים להספיק שיכלה
 פעמי חד שיירד, כ"א) ל"חז בדברי כמבואר לירדן נשפכת היתה טובים מים של אדירה
 .וגמרנו

, כך דוקא המדבר דור את הנהיג ה"הקב), בגמרא שכתוב כפי( ברורה התשובה
 אין אחד יום אם, כאשר, ונורא גדול מדבר באמצע וארץ שמים מן במדבר הולכים



 

 ג 

 וכיון. ברעב גוועים הכל ובמהרה יישוב למקום להגיע אפשרות שום אין, אוכל
 כך משום. אין. לחם אין, האוכל כל נמס יום מידי', בה בטחון להם שיהא רצה ה"שהקב
 מביאים ל"חז. אוכל מחר גם להביא שביכולתו - ה"בהקב ובטחו לשמים עיניהם נשאו
 כשנה לאחר. מאביו שקיבל רב בממון מצויד למרחקים שנסע מלך לבן משל כך על

 פנים קבלת לו ערכו", בדרך אני" מברק ושלח. חזרה לדרכו יצא הוא אזל הכסף כאשר
, ימים שבעה חלפו. אביו עם והשתעשע לביתו נכנס שב הוא. מלך לבן כראוי מפוארת

 אתה האם" ושאל המשמעות את הבין אבא. למקומו מחר לשוב בדעתו כי הודיע הבן
 ?"לכסף זקוק
 .הבן השיב", כן"

 הביט המלך בן. לבן ומסרה המחאה על וחתם קים'ש פנקס מהארון הוציא המלך
 .יק'הש את בחזרה הושיט ובאדיבות אבא על הסתכל הוא, עיניו חשכו וכאילו, יק'בש

 המלך שאל?" בעיניך טוב לא התאריך אולי, נכונה לא החתימה האם, קורה מה"
 ).בתמימות(

 "והחותמת התאריך טוב הכל"
 -? מה אלא

 אין, מחזיר אני לכן, ימים לשבוע רק בו שיש מאד פעוט סכום רשם אבא... הסכום
 ".כזה בסכום במרחק שם לעשות מה לי

 קרוב תישאר, מרחקים לך תפליג לא כי, רוצה שאני מה זה" המלך השיב, ילדי, כן"
 יום מידי לשמים עיניהם את ישאו - שאמרנו כפי במן גם כך..." יום מידי לבקר ותבוא
 .ביומו

 האזור בכל כמו בוורשא. בנו עם לוורשא ברח ל"זצ מבריסק הרב, העולם במלחמת
 כולה את אכלו ובנו הרב שתיים או פרוסה השיגו וכאשר לחם כזית להשיג קשה היה
 שבתוך הרך את אכל והרב שבלחם הקשה את אכל הבן, כלום למחרת השאירו ולא

 פירורים מהאוכל ואכל, אוכל מלא בית לעצמו שהכין שכן בבנין להם היה. הפרוסה
 הרב אך, לו ישאר לא זה גם ומחרתיים מחר שמא וחשש, כולם כמו פחד כי, ממש

 למחר אוכל מה האומר" הגמרא דברי י"עפ כן ועשה, למחר מהיום שמר לא מבריסק
 לפני יום. מאומה שמר לא והנה, לקמץ בלי הצורך כפי אכל הוא" אמנה מקטני זה הרי
 עליו מוטל אחרים מימים בשונה היום כי מבריסק הרב חשב) א"תש( הכיפורים ים ערב

 - למחר והטמינו לחם השיג הוא, לאכול מצוה זו שמחר כיון, המחר ליום להשתדל
 הרב. הלחם את קלקל ממנו ורסיס פגז הבית על נפל הלילה במהלך. כיפור יום לערב
 לעשות ולא ה"הקב על לסמוך עליו היה, היום אפילו כי משמים אות בכך ראה

 .השתדלות
 .עובדות שתי תשמעו, דיג'מורא כך כל! בטחון! בטחון

 אספר אז, אמיתי מעשה - מעשה ע'אמת'א שזה בתנאי ס'מעשע לספר אוהב אני
 איני, שהיה מעשה זה האם ביררתי ולא' ה יראי מחסידים שמעתי אחד סיפורים שני
 מעשה וודאי והשני, רב הוא ממנו הנובע ההשכל מוסר אבל - נכון הסיפור האם יודע

 .אמיתי
 לוקח היה קבוע יהודי עגלון, לעיירה מהכפר בחודש פעם ה'לרב נסעו החסידים

 קטנה באכסניה התאכסן העגלון. לרבי יחד איתם נכנס לא אך, חודש מידי אותם
 נוסעים, הבית בני את משאירים אנו איך לעצמך תחשוב החסידים בבית והתפלל
 אחת פעם אתה גם תיכנס. לחדרו ולהכנס ר"האדמו בצל לשבות מנת על מרחקים
 הרבי מה" אותם דחה הוא. תזכה שלא חבל הלום עד הגעת כבר אם, לך כדאי - בשנה
 על ידו את יניח הוא, ללחם הרעבים וילדי החולה לאשתי, האומללים לחיי יעזור כבר

 .נכנס לא הוא?!" הקשים בחיי אותי יושיע זה וכי, ראשי
. ויצא. רב זמן הרבי בחדר שהה הוא. להכנס נאות הוא הפצרות לאחר, אחת פעם
 .דבר אותו שאלו לא בצאתו

, שלישית בסעודה מאד התעלה כי אמר אחד, ביניהם שוחחו הם בעגלה בשובם
 פיו את העגלון פתח', וכו ק"שב בליל בטיש התורה מדברי תועלת לו שהיה אמר ואחר
 :ומה כיצד לכם ואספר. מכולם יותר התעליתי אני ואמר

 כי השבתי, שלי היום סדר מה אותי שאל הוא, הרבי של בחדרו שהיתי כאשר
 מתפלל בבוקר קם אני עבודה שאין ביום: "לא או עבודה יום באותו יש אם, תלוי הדבר
 ואומר המדרש בבית יושב אני מכן לאחר, משניות לשיעור מצטרף כ"אח, במנין

 מקדים אני, צהריים אחרי, קמעה ונח שחרית פת טועם לביתי שב אני בסיום, תהלים
 שיש וביום. היום עובר וכך מעריב מנחה כ"אח יעקב בעין שיעור ושומע מנחה לתפילת
 בעיות יווצרו לא שחלילה כדי הגלגלים את משמן בבוקר השכם קם אני? עבודה
 ישנה אם, בדרך. הלקוח של ביתו ליד חונה אני וחצי בשש וכבר, הנסיעה במהלך

 התפילין את מקפל שמע קריאת קורא תפילין מניח אני, הדרך בצידי לחנות אפשרות
 שלא ומדוע" אותי שאל הרבי". מתפלל אני לעיר מגיעים כאשר, זמן אין ואם', וכו

 אחרי וחצי בשבע, למשל קליינטים לחפש לשוק תצא כ"אח ורק במנין להתפלל תקום
 בבית להתפלל רצונך כי עמו תתנה בלילה הזמין כבר מישהו זאת בכל ואם, תפילה
 ?".הנסיעה לפני הכנסת

 .באנחה עניתי" מועטים יהיו הקליינטים אז אבל"
 :קצר סיפור לך אספר, ואמר עיניו את הרבי הגביה
 והיו רובלים עשרות בכיסיו צבר, בדרכים ונסע לפרנסתו קשה שעבד פלוני עגלון

 נחושת פרוטות ובו ארנק ועוד כסף מטבעות עם ארנק, זהב מטבעות עם שקית: עמו
, יגיע לא כבר לביתו כי והבין התקרבה השבת, בדרכו היה הוא. תמיד עמו שנשאר רבות
 הרב? בביתו לשבות יוכל אם, הרב את שאל הוא. בדרך היהודיים הכפרים לאחד נכנס
 שהכספים נזכר הוא והנה לשבת אחרונות בהכנות החלו, לביתו הכניסו בשמחה ניאות
 להטמין מקום לו יש אם ושאל הכנסת לבית כבר שיצא הרב אחרי לרוץ מיהר בכיסו
 יצאו. שהטמין היכן הטמין, אותם ספר המטבעות כל את נטל, שב הרב, הכסף את

 .שבת לקבלת יחדיו שניהם
 עשיתי מה, העגלון של בליבו מחשבות להתעורר החלו שבת קבלת באמצע

!" כסף! כסף, "יודע ומי פרנסתי כל הינו הזה הכסף, מכירו שאינני מי בידי כסף הפקדתי
 בלב מכרסם כשהפחד עליו עברה מעריב תפילת. לעשות אפשר מה אבל. הלב לו צעק

 דגים הגישו. והלאה ממנו והתיאבון חמוצות בפנים שבת לסעודת התיישב הוא. פנימה
?" חלבי משהו אולי" לו הציעו. תאבון לו אין כי, התנצל כך" מסוגל לא אני" אותם ודחה

 חלפה כך) הכסף עם יהיה מה - בפחד היה הוא" (תאבון לי ואין בטוב חש איני, לא"
 .ודאגות בחששות השבת

 !".שלי הכסף: "וביקש הבית לבעל רץ מיד השבת בצאת
 ".הכסף על נדבר כ"אח, מעריב מתפללים קודם, רגע"

 ".שלי הכסף: "בעדינות אך נרגש בקול אמר הוא מעריב אחרי
 ...הרב השיב" הבדלה נעשה קודם, רקע"

 מטבעות עם השקית את הוציא הרב הבדלה לאחר. פרחה כמעט שלו הנשמה
 .בידי שהפקדת הסכום הנה - השולחן על לו ספרם, הזהב

 השולחן על שפכם העגלון. לו והושיט הכסף מטבעות עם הארנק את הביא כ"אח
 לא מהם גם" שמחה והתמלא סיים), מטבע איזה לעצמו לקח הרב שמא לראות( וספר
 ".דבר חסר

 תכולתה את שפך העגלון. הנחושת מטבעות עם השקית את הרב הוציא כ"אח
 אפשרות לי היתה אם, בקדקדך מח לך אין וכי! כאן עד, די: "הרב לו אמר. לספור וביקש
 הנחושת מטבעות את אגנוב האם, נטלתי ולא וכסף זהב מטבעות לגנוב

 ...?!".הפשוטות
 בלילה נשמתך את נטל ה"הקב, יקר עגלון, יהודי' ר אתה, ר"האדמו אלי פנה
 רגליים, עיוורים פוקח - נפקחו העיניים. בשלימות הפקדון את לך השיב ובבוקר
 לדאוג יכול לא ה"הקב לזה, הפרנסה - הקל הדבר את וכי, מתנועעות ידיים, צועדות

 המזיקים את ורואה עיניו את פוקח היה אדם אם כי אומר הקדוש הזוהר?!... (לך
 הממלאים לחיידקים מתכוון הוא אולי, מפחד נפשו יוצאת הייתה באורי המסתובבים

 !").יום שבכל ניסיך על" - מידם מצילנו ה"והקב האויר את
 אחד ויהודי פריצים שני

 .נא שמעו. מוילנא הגאון שסיפר השני המעשה
 את ביתו לבני סיפר מגלותו שב כאשר. גלות עורך היה ע"זי א"הגר, שיודע מי
 .דלהלן הסיפור

 את שומע הוא הלילות באחד'. ה ירא יהודי בבית התאכסן הוא העיירות באחת
 התאריך ממש מחר כי יודעי אתה האם" רם בקול הבית בעל את שואלת הבית בעלת
 .בקולה נשמעו והחרדה הפחד" חלילה לבור אותנו זורק הוא, לא ואם, לפריץ לשלם

 ".הכסף את ישלח ברוך הקדוש, דואגת את מה: "בשלוה הבית בעל לה אמר
 תנסה: "רעד הבית בעלת של קולה, הכנסת לבית יצא הבית שבעל לפני שחר עם
 ".אחרון היום, היום, בסכנה אנו אלוקים אהה, כסף להשיג הכנסת בבית
 ?!".תקצר' ה היד, דואגת את מה"

 ?"משהו הבאת, נו, נו: "הכנסת מבית שב כאשר
 מסוגל אתה, מה. "בשלוה אמר" בוקר ארוחת תגישי בינתיים, תקצר' ה היד"

 .אשתו תמהה?!" לפה אוכל להכניס
 בכונה המזון ברכת בירך שחרית פת אכילת בסיום. בוקר ארוחת הגישה היא, טוב

 היה ושם, הבית פתח ליד נעמד כ"אח. פלאים פלאי" לנו יחסר ואל לנו חסר לא תמיד"
 .הכובע - ש'הקפלוט את חבש המעיל את לבש, המעיל תלוי

 ?"הולך אתה להיכן" - האשה שאלה
 .לעברה הפטיר"... שואלת את מה אז, לפריץ לשלם צריך שהיום אמרת עצמך את"
 .לשאול הוסיפה" כסף לך אין אבל"
  - - ריקים בכיסים לפריץ לשלם הולך הוא - מבהיל. ענה" ישלח הוא ברוך הקדוש"

 שאכן משוכנע היה הוא, והארץ השמים באלוקי בטוח כך כל שהאיש ראה א"הגר
. בעקבותיו לצאת מיהר א"הגר. דבר יפול כיצד עיניו במו לראות וביקש, נס לו יתרחש
 .לראות

 למה מובן היה לא ממש, הסמוכה בעיירה הפריץ בית לעבר פסע', ה ירא הבית בעל
 בעומדו. בעקבותיו א"והגר. כמוה מאין בשלוה הלך הוא כי שברור מה, הולך ומדוע
 לפני כי, להמתין עליך, להכנס מבקש אתה אם: "המשרת לו אמר הפריץ בית פתח לפני
 הבית בעל הפריץ עם משוחח הוא, הסמוכים הכפרים מאחד פריץ נכנס קלה שעה

 .והמתין, סמוכה אבן על התישב היהודי...). שרפי שיח בסוד(
! רגע: היוצא הפריץ אותו עצר, פנימה להכנס היהודי התרומם, הפריץ יצא כאשר

, הבית בעל מהפריץ לקנות מעוניין אני: "מילים כמה איתך לדבר מבקש אני, רגע, המתן
 יתפרש שהוא בתקוה, זול בסכום נקבתי אני, יקר מחיר ממני דרש הפריץ, מסוים שדה
 זקוק, אני. התפשרנו לא. היקר הסכום על התעקש הוא אך, ביניים מחיר על עימי

 למחירמוחלטת הסכמה ולהביע שוב להכנס מכבודי זה אין אך, יקר במחיר גם לשדה
 אני, עצמך בשביל, כביכול השדה את לרכוש אתה שתכנס, יהודון, ממך אבקש. שלו
 דמי גם לך אשלם אני, נאמן מתווך תהיה, השדה את כ"אח לי שתעביר בך ובטוח סמוך
 "...תיווך

 ומתן משא של קצרים דברים בחכמה עימו ניהל. קנה. נכנס. כבקשתו עשה היהודי
 חייב שאותו בסכום בדיוק - תיווך דמי וקיבל יצא, מלא במחיר השדה את רכש -

 .לפריץ
 .בעקבותיו א"והגר. לביתו שב. ויצא שילם, שנית נכנס
 מעשה. מהמועטות היא זו עובדה אבל, א"הגר גלות מימי סיפורים כמעט נותרו לא
 .שהיה
 למדנו" עלינו' ה חסדך" כך" יחלנו"ה כפי" לך יחלנו כאשר עלינו' ה חסדך יהי"

 על יהבו כל את משליך כאשר' בה האיתנה אמונתו מכח והרגוע השלו כי זו מהעובדה
 .מופלאים לניסים זוכה אף אכן, בלבד' ה

 זקניםכאן היושבים וכל' לה המייחלים כל לבבכם ויאמץ חזקו בנו שיתקיים ונזכה
 )להגיד(       .סלה טוב כל ינחלו ונערים

זאת אשר ללוים, מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבוא צבא בעבודת אהל 
 (ח, כד).  מועד

וכתב רש"י: ובמקום אחר אומר: "מבן שלשים שנה". הא כיצד, מבן עשרים וחמש 
שלשים עובד. מכאן לתלמיד שלא בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים, ובגיל 

 ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים, ששוב אינו רואה. (חולין כד, א).
  –ובענין זה, אספר 

הייתי בלונדון ושוחחתי עם הרב פרידמן, ראש ישיבה בעיר, שסיפר לי את הסיפוק 
 הבא.

בין התלמידים היה בחור קשה קליטה, "קשה לשמוע ומהיר לאבד זה חלק רע", 
רי המשנה (אבות ה'). ישב וקלץ, וכלום. אלו היה זה תלמיד אחר היה משלחו כדב

מכבר, אבל אביו היה מחשובי תומכי הקהילה. גם אילו היה דורש להושיב בובה ליד 



 

ד 

הסטנדר, היו מצייתים. מכל מקום, חיב היה להיות שלם עם עצמו. קרא לאב והראהו 
ודו חמש שנים, שוב אינו רואה. את דברי הגמרא, שתלמיד שאינו רואה ברכה בלימ

 ידע שיש כזו תופעה ובנו הוא דוגמא, ויחליט.
 אמר האב: "איני איש חינוך. תחליטו אתם".

ענה ראש הישיבה: "היודע אתה, אני מוכן לטוס עם הבחור לארץ ישראל, ולשאל 
 את הסטייפלר!"

 "נו פרובלם, אני מממן את כרטיסי הטיסה!"
והתפללו אצל הכותל המערבי, נסעו לבני ברק ונכנסו 'אומר ועושה'. נחתו בארץ 

אל הסטייפלר. הרב פרידמן כתב שמאז החל הבחור ללמוד גמרא עברו יותר מחמש 
שנים ואינו רואה סימן ברכה בלימודו, אינו משתתף בשיעורים ואינו לומד עם חבריו, 

 אולי ראוי שיצא לשוק החיים. 
 קבים אחריו בלב הולם.קרא הסטייפלר פעם, ופעמיים, והשנים עו

 הניח את הפתקה, והאיר פניו לבחור: "אתה לומד בישיבה?!"
 "כן".

 "ומה אתה לומד? גמרא?!"
 "לא". אינו מבין גמרא.

 "משנה?!"
 "לא", גם משנה אינו מבין.

 והסטייפלר לא פוסק מלחייך בנועם: "אז מה אתה לומד?"
 "הלכה". קצור שלחן ערוך, חיי אדם.

 מבין?""ואת זה אתה 
"או, יס". לא הכל, אז הוא שואל. וחוזר הרבה, כדי לזכור. ומשרטט טבלאות, חבל 

 שלא הביא איתו.
 חיוכו של הסטייפלר התרחב, והוא פנה אל הרב פרידמן: "אתם ראש הישיבה?"

 נענה בחיוב.
"נו, שתצליחו. כי אם אני הייתי ראש הישיבה, ואתם המגיד שיעור, הייתי מפטר 

 –אתכם! 
מתייאשים מתלמיד שמתעלה בהתמדה מיום ליום, בכל יום לומד הלכה  איך

חדשה, ממש: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר 
 הליכות עולם לו!

 האם זה נקרא שאינו רואה סימן ברכה בלימודו?!"...
  –ואין הדברים אמורים רק לגבי בחור מוגבל זה 

 אחד ואחד! הדברים אמורים לגבי כל
פעם אמר לי: "רבי יעקב, הרי אתה מדבר בפני בני תורה. רבים מהם סבורים 
שההצלחה בלימוד נמדדת לפי ההערכה שהם זוכים לה בישיבה, ולפי הקירבה 
שמראה להם המגיד שיעור. לפי השאלות המבריקות או התשובות החריפות. לפי 

  –העיון המעמיק או הבקיאות הנרחבת 
ות בידם! שכל דף גמרא שהם יודעים, כל רש"י שהם מבינים וכל אמור להם שטע

 תוספות שהם משננים, זו הצלחה!"
אילו היו יודעים זאת, היו נחסכות מועקות כה רבות, ובני תורה כה רבים היו ששים 

 ומאושרים!
 ולמעשה, השקפתו זו של הסטייפלר היא גמרא ערוכה!

  –ומפיקים לקחה  הכל יודעים אותה, אלא שלא הכל מעיינים בה
ששנינו (עירובין נד, ב) שהיה לרבי פרידא תלמיד, שהיה מלמדו [כל דבר, לפני 
שידעו (רש"י)] ארבע מאות פעמים, וידע. יום אחד נדרש רבי פרידא לדבר מצוה. 
[הודיע לתלמיד שיתכן ויקראוהו באמצע הלימוד. ברם, לא קראוהו.] לימדו [ארבע 

ה אירע, ואמר: מאז שהוגעתני שיתכן ותיאלץ ללכת, מאות פעם[ ולא ידע. שאלו מ
הוסחה דעתי. חשבתי שהנה אתה קם והולך ונוטשני באמצע. אמר לו: ניחא. עתה 
התרכז ואלמדך. לימדו ארבע מאות פעמים נוספות. יצאה בת קול ואמרה לרבי פרידא: 

דיף לזכות רצונך שיוסיפו על ימיך ארבע מאות שנה, או לזכות כל דורך לעולם הבא. הע
 דורו לעולם הבא, ואמר הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו.

וידועים דברי הגאון רבי חיים שמולאביץ' זצ"ל, שהכל מתפעלים מרבי פרידא, 
ואילו הוא מתפעל מהתלמיד: איזה כח רצון, איזה דביקות במשימה, ללמוד כל דבר 

יים קנייבסקי שליט"א: ודבר ארבע מאות פעם! כיון שכך, שאלו את מרן הגאון רבי ח
מדוע לא זכה התלמיד לשכר זה?! וענה, שמצד התלמיד אין זו רבותא, שהלא חייב 
הוא ללמוד תורה. ואם אינו מבין אלא בארבע מאות פעמים, מחובתו ללמוד כך. משל 
למה הדבר דומה, לאדם שנשרו שיניו. האם נתפעל ממנו שמרכך את הלחם וטוחן את 

סה, הלא אין לו ברירה! להתפעל, צריך מרבי פרידא שהקדיש המצה ועמל בבישול דיי
 –לו זמן רב כל כך 

והשאלה, מדוע קיבל רבי פרידא את שכרו רק אז? והתשובה, משום שבאותו יום 
לימד שמונה מאות פעם. אם כן, ראוי שיעניקו לו שמונה מאות שנות חיים! ומוכח, 

, שכן חיוב הן: "ושננתם שעל ארבע מאות הפעמים הראשונות אין מקבלים שכר
לבניך" אלו התלמידים (דברים ו, וברש"י) ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל על מה 
שעושה יותר מחיובו מקבל שכר גם בעולם הזה (בבא קמא ט, ב ויעויין ברכות כ, ב 
ומהרש"א סוטה יד, א ושבת כג, ב עפ"ד האמונה והבטחון לרמב"ן פ"ז) וארבע מאות 

 ת עקב פיזור דעתו של התלמיד היו יותר מחיובו, וקיבל עליהן שכר.הפעמים הנוספו
 הכל ידוע, אבל יש לי שאלה.

 איך ידעו שהתלמיד זקוק לארבע מאות פעמים לשנן תלמודו?
 אין ספק שכך זה היה:

יהודי התדפק על דלתו של רבי פרידא, בשאלה להלכה ולמעשה: יש לו בן בתלמוד 
ילדים לומדים משנה ועוד מעט מתחילים גמרא, והוא תורה, ואינו קולט כלום. כל ה

עוד לא יודע חומש. החברים לועגים, המלמד לא מתייחס איליו, הוא בשולי החברה, 
אין טעם להשאירו. הוא כבר שוחח עם הסנדלר, שמוכן לקבלו כשוליה. אבל המנהל 

 אמר שכדאי לקבל את ברכתו של הרב, אז הוא בא להודיע.
 אמר הרב.תביא אותו מחר, 

האב הביא את הבחור, ילד חמד עם מבט כבוי. תשאיר אותו פה, אמר הרב, תבוא 
 בצהריים לקחת אותו.

 האב הלך, והרב ליטף את לחיו של הילד. שאל: אתה יודע לקרוא?
 כן. ברוך השם.

 וכבר למדת חומש?
 כן, בשעתו התחילו "ויקרא", אבל לא הבין. דימעה נשרה.

שב, ואפר לך. כשיהוד עובר עבירה חמורה בשוגג. למשל, עוד לטיפה, הבה נראה. 
קם באמצע הלילה ושכח שזה ליל שבת. בטעות הדליק אור, נכון? אז הוא צריך להביא 

  –קרבן חטאת. יופי. כעת, תחזור על מה שאמרתי 
 אה, אני לא זוכר.
 –טוב, אז אני חוזר 

 והמנהל, והאב. אפשר להבין את המלמד, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, וכלום.
שש שבע ושמונה, והפסקה למשחק. תשע ועשר וסוכריה. אז תחזור, אני לא זוכר. 

 בוא, נתחיל מהתחלה.
בצהריים הגיע האב. הרב קידמו בחיוך רחב, והילד תלה עיניים שואלות. איזה בן 

 נפלא, כזו התמדה ושקידה, נפלא ללמד אותו. שיאכל וינוח מעט, ויבא שוב.
לושים וארבעים פעם, וכלום. חמישים ושישים, ואין תזוזה. בשלוש הגיע. ש

 שבעים שמונים, אולי זיהה זיק הבנה. מאה, עדיין לא. נערוך הפסקה קצרה, וננסה שוב.
מאתיים ושלוש מאות, וקיר אטום. שלוש מאות וחמישים, ושבעים, ותשעים. 

אתן לך פתק עבור ארבע מאות, ותרועת נצחון. איזה יופי, אז אתה יכול, אתה מסוגל! 
 האב, ותבוא מחר!

 וכך, יום אחר יום, ידיעה אחר ידיעה, רסיס אחר רסיס.
 אם גם לאחר ארבע מאות פעם לא היה יודע? –ושוב, יש לי שאלה 

אין ספק, רבי פרידא היה ממשיך ומנסה. אולי בפעם החמש מאות, השש מאות, 
  –השבע מאות ושמונה מאות 

 לימוד של שמונה מאות פעמים!ואז, לא היה מקבל שכר על 
 –וגם זה כתוב, למעשה, בפסוקינו 

מהיכן למידים כלל זה, שתלמיד שלא ראה סימן ברכה בתלמודו חמש שנים שוב 
 מעבודת הלויים. אינו רואה?

 ומה היתה עבודת הלויים?
"תניא, מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות [בבית המקדש] 

בן גודגדא. אמר לו: בני, חזור לאחוריך, שאתה מן המשוררים ואני מן אצל רבי יוחנן 
 במיתה" (ערכין יא, ב). –השוערים, ומשורר ששיער 

 ואני שואל: מה יש ללמוד חמש שנים, כדי להגיף דלת?!
 –מלמדים חודש וחודשיים, שנה ושנתיים 

 ואין המדובר בילד, ולא בנער: מגיל עשרים וחמש עד שלושים!
ואם לא קלט איך מגיפים שער בגיל עשרים ושש ועשרים ושבע ועשרים ושמונה, 

 –הלא תלמיד של רבי פרידא הוא עילוי לעומתו 

 –ואין מתיאשים, חמש שנים ללמד להגיף שער 

(והגדת)      - - -אז כמה יש להתאמץ כדי לפתוח בפניו שער 

 בדרך הדרוש  

 לאחר הפוכה ן"ונו לפניה הפוכה ן"נו (י, לה) .הארון בנסע ויהי
 דאיתא, ד"לפע והנראה. ל"ז רבותינו מזה דברו וכבר, ישראל אלפי
, משה ויאמר הארון בנסע ויהי ר"ת) ב"ע סוף ו"קט דף( שבת' במס

 זה שאין לומר ומלמטה מלמעלה סימניות ה"הקב לה עשה זו פרשה
 מכאן שתיעקר זו פרשה עתידה אומר ג"רשב ותניא', וכו מקומה
 ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה, במקומה ותכתב

 לעתיד, שתיעקר זו פרשה עתידה י"ופירש'. וכו שניה לפורענות
 בטל הרע ויצר לפורענות ידאגו ולא בטלין הפורעניות כל שיהיו

 ח"כ דברים[ וכתיב, ח"צ הן תורה שבמשנה הקללות והנה. ל"עכ
 תקנו ה"דמשו המפרשים וכתבו', (ק הרי מכה וכל חלי כל גם] א"ס

 שני שבאו הרמז שזהו ל"וי), מהן ולהנצל להגן יום בכל ברכות מאה
 יש קללות' ק שיש הזה שבזמן מחמת כי לומר', ק בגימטריא ן"נוני

 כדי במקומה שלא כאן זו פרשה נכתבה לכן, הפורעניות מן לדאוג
 כי לומר הפוכות והן. שניה לפורענות ראשונה פורענות בין להפסיק

 מכאן זו פרשה תיעקר ואז, לברכות הקללות את להפוך ה"הקב עתיד
 בטל הרע יצר, הפורעניות מן עוד ידאגו לא כי במקומה ותכתב
 (אפריון) :.בימינו במהרה לנו לטוב, מאתנו

 

 לקח אשר הכשית האשה אדות על במשה ואהרן מרים ותדבר
 פ"בר כתב ל"ז י"דרש, בהקדם ל"נ עוד (יב, א) לקח כשית אשה כי

 על שלקתה לפי, מרים לפרשת מרגלים פרשת נסמכה למה, שלח
. מוסר לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחיה שדברה דיבה עסקי

 ערכין' [בגמ דאמרינן מהא) רוגל עין( יהודה אפיקי בספר והקשה
 שלא המרגלים אלו ומה, הרע לשון עון גדול כמה וראה בא] א"ע ו"ט

 כך יושביה אוכלת ארץ שאמרו ואבנים עצים על רק לעז הוציאו
 מאין ז"ולפי. וכמה כמה אחת על חברו על דיבה המוציא, להם עלתה
 היא, גדול חילוק יש הרי ממרים מוסר לקחת למרגלים להם היה

], לקתה) [נלקה( ולכך האנושי המין מבחר משה על דיבה הוציאה
 עצים על דיבה להוציא שלא ומוסר' ראי להם יהיה היאך עדיין אבל

 :ואבנים
 שהן עבירות יש הנה כי ל"זצ העללער ה"מהרצ הגאון ו"אמ' ותי

 הרע לשון ועון, לחבירו אדם שבין עבירות כ"ג ויש, למקום אדם בין
 נודע כאשר מצטער והוא רעה לו שגורם לחבירו אדם שבין עון הוא
 חטא גם זה בעון יש ואמנם, מום בו והטילו הרע לשון עליו שדברו לו
 מום בו ומטיל חברו על ר"לה מספר שכשהאדם, למקום אדם בין
 לך א"לרשב' אלי שאמר וכדרך, ש"השית מעשי בזה מגנה הוא הרי

 דיש' בגמ אמרו יפה ז"ולפי'), כ דף תענית( שעשני לאומן ואמור

 עצים על רק דבה הוציאו שלא, ממרגלים ר"לה עון גודל ללמוד
 מהלמקום אדם בין חטא רק בזה ואין, כלל מרגישים שאינם ואבנים
, עונות שתי בזה שיש, חברו על דיבה שמוציא למי ו"ק, להם עלתה

 מרגיש הוא האדם שהרי, לחברו אדם בין וגם למקום אדם בין
 באנוש רק הוא זאת כל ואמנם. ר"לה עליו כשמדברים ומצטער
 שבין חטא כ"ג הוי ולכן, ר"לה עליו כשמדברים צער לו שיש דעלמא

 ולא הרגיש ולא גדול עניו' שהי ה"ע רבינו משה אבל, לחברו אדם
 אדם בין חטא בזה' הי ולא, ר"לה עליו שדברו ממה כלל הצטער
 ולכך, מרגישים שאינם ואבנים עצים על ר"לה דברו כאילו רק, לחברו
 :ח"עכדפח ממרים מוסר לקחת להמרגלים להם דהיה אמרו יפה

 
, ר"לה חטא גודל להורות באה הקדושה דהתורה ל"י ז"ולפי

' הי לא כ"וא', וגו מאוד עניו משה והאיש הענין באמצע כתבה ולכן
 ר"לה שמדבר למי ו"ק, לה עלתה וכך, כלל לחברו אדם בין חטא בזה
 שזכיתי ונראה ראיתי שוב. ומצטער מרגיש שהוא אחר אדם על
' הל בסוף בזה ש"מ ל"ז ם"הרמב רבינו לדעת בזה לכוון ה"בעז

 (אפריון)  .הנחמד לשונו ש"ע, צרעת טומאות
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 סיפורים נפלאים 
 בהעלותך פרשת

 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

כ"ו בניסן-רוזנבוים זצוק"ל 

 "ויעש כן אהרן" (ח, ג)
 ."להגיד שבחו שלא שנה"י: "רש רשיפ

הוא,  גם כאשר יהודי נוגס במאכלו, אפשר לראות עליו שיהודי
  .ושאכילתו אכילה יהודית היא

ל, סיפר סיפור מופלא "המלמד הוותיק, רבי מרדכי זאב בלוי זצ
בשם רבו, שהעיד שבדידו הווה עובדא, ויש בסיפור זה מסר 

ן ההקפדה שלא יעד מאוד בענייני חינוך. בעני מאלף וחשוב
 לשנות.

 'רבו של הרב בלוי העיד שהגאון בעל ה'מנחת אלעזר
אדם היושב  ממונקאטש, נסע פעם ברכבת, וראה לפניו

 אחר, ואוכלו.-בספסל ממולו, המוציא כריך עם בשר דבר
יהודי, "הגאון שראה את אשר נעשה, צעק על האדם ההוא 

בפליאה,  'מנחת אלעזר'הנוסע הביט ב "!ראסור לך לאכול חזי
אינני יהודי, "כמי שתמה על ההערה שיצאה מפיו, ואמר לו: 

אבל הגאון האדיר,  "ולכן מותר לי לאכול את הבשר הזה!
שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם היהודי 

יהודי, אל תאכל "כולו, פונה אל האדם בשנית, וחוזר ואומר לו: 
 והוא, מתעקש אף הוא, ומצהיר שאינו יהודי... "חזיר!
כשהגאון ממונקאטש אמר לו בפעם השלישית שלא יאכל  אבל

חזיר, קרה משהו... האיש שאכל את בשר החזיר ניגש אל חלון 
בפניו  הרכבת, והשליך את הבשר החוצה, ניגש אל הגאון והודה

וביקש לדעת איך הצליח לזהותו  .שאכן הוא יהודי, פרץ בבכי
 יהודי. כ
אני ' , השיב ה'מנחת אלעזר'.'הסתכלתי עליך בשעת אכילתך'

נפגש עם הרבה אנשים, ואף אחד מהם לא אמר לי שאני יהודי, 
 שאל האיש את הגאון.  - 'וכיצד הצלחת לראות שאני יהודי?

די 'אחז בידו של היהודי, חיבקו בחום, ואמר לו:  'מנחת אלעזר'ה
את הבשר, כדי לדעת עת שאכלת היה להביט בהתנהגותך ב

 'יהודי! נךשה
ע "משלא הבין האיש את פשר הדברים, הסביר הגאון שהשו

לא ינשוך פרוסה ויניחנה ' :אומר 'ע הלכה י"אורח חיים סימן ק
מפני '. והטעם הוא, כפי שמביא המשנה ברורה, 'לחןועל גבי הש

 .'שנמאסה לבריות
החתיכה דהיינו אדם הנושך בכריך הלחם, מכניס לפיו את 

, ממאיס בכך את חברו לחןוומניח את שארית הפת על הש
דו. ולכן, המשיך הגאון והסביר לאיש ההוא, נהגו יהודי היושב לצ

פולין שכאשר הם אוכלים לחם, הם חותכים בסכין את החתיכה 
שברצונם לאכול, ומכניסים רק אותה לפיהם, והלחם עצמו 

 נשאר נקי.
ל כיו"ב, שלא נוגסים בתפוח הדבר מקובל גם באכילת תפוח, וכ

עצמו, אלא חותכים את החתיכה הראויה בסכין. כך נהגו יהודי 

, ציין 'אבותי שהתנהגו כך-ואני זוכר גם את אבותי ואבות'פולין, 
 א, בעת שסיפר את הדברים."י זילברשטיין שליט"הגר

, אמר "אחר-הסתכלתי עליך בשעת אכילתך את בשר הדבר"
וראיתי שגם אתה אוכל בצורה כזו, "לאיש,  'ה'מנחת אלעזר

דהיינו שלא נגסת בכריך עצמו, אלא אחזת סכין בידך, וחתכת 
לעצמך את החתיכה שרצית לאכול. זה הספיק לי כדי לדעת 
בבירור שאתה יהודי, וככזה בוודאי ראית אצל הוריך את קיום 

תכן יע, ולכן גם אתה מתנהג כך. לא י"ההלכה ההיא בסימן ק
 "תכן!יורה שכזו! לא ישגוי יתנהג בצ

האיש הודה והתוודה שכל דבריו של הגאון הם אמת ויציב, הוא 
אכן גדל בבית יהודי לכל דבר, ובגלל תוקף הצרות והמצוקות 
שפקדו את העם היהודי בתקופה ההיא, הגיע לאן שהגיע, הוא 
התדרדר לאן שהתדרדר, עד שהגיע למצב בו הוא אוכל בשר 

ע שראה בבית הוריו, לא "בסימן ק דבר אחר. אבל קיום ההלכה
אבל כך הורגל  ,לא שהוא ידע שזאת ההלכה .נשכחה ממנו

 קא בגלל שלא ידע שזו ההלכה המשיך בכך...וודו
האיש הפך להיות אחד מחסידיו הנלהבים של הגאון 

נגע לו בדיוק  'ממונקאטש. הוא הרגיש שה'מנחת אלעזר
מהיום והלאה בנקודה הרגישה ביותר בחייו, וקיבל על עצמו 

 ע. "להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשו
רבו של רבי מרדכי זאב בלוי הוסיף וסיפר שגם הוא השתמש 

אל המנזרים של  ס', וכאשר נכנבסימן זה של ה'מנחת אלעזר
הנוצרים, אחרי תקופת השואה, כדי להוציא משם את ילדי 
ישראל ולהצילם, התבונן בצורת אכילתם של הילדים. כאשר 
 ,הבחין בילד שאינו נוגס בפרוסה עצמה, אלא משתמש בסכין

ולא טעיתי אפילו 'היה בטוח שהוא יהודי, והוציאו מהמנזר, 
במקרה אחד. כל הילדים שהוצאתי על פי הסימן הזה, היו 

 , אמר.'יהודים
נמצאנו למדים עד כמה גדולה ועצומה היא השפעת החינוך של 

בית זה, וגם אם אנחנו הבית היהודי על כל הצאצאים שגדלו ב
סבורים שהילדים אינם מבחינים במעשים הקטנים שלנו, ואינם 

 לומדים מכך מאומה, טעות גדולה בידינו.
כל מעשה הנעשה בבית, כל פעולה, וכל מילה היוצאת מפי 
ההורים, נקלטת היטב היטב בראשם ובמוחם של הילדים 

כיצד מה לעשות ו 'הלכה לדורות'הקטנים, והם לומדים מכך 
 להגיד שבחו שלא שינה...  לפעול בחייהם הם.

 (הרב משה פוליאס)
 

תן ובב בן רעואל המדיני חו"ויאמר משה לח
תנו כי על כן ידעת וב אומשה... אל נא תעז

כי תלך ם והיה יתנו במדבר והיית לנו לעיניוחנ
עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו 

 לב)-והטבנו לך" (י, כט
ם"? המהר"י אסאד מסביר י"והיית לנו לעיני המילים רושימה פ

מגיע למצב ש"אין בעל הנס מכיר  -שאדם החי כל היום בנסים 
 בנסו", וכאשר הוא אינו מכיר בנס, אין הוא מודה עליו. 
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(נדה לא ע"א) שרצה להפליג כאותו אדם שחז"ל מספרים עליו 
טתו, יה ויום לפני ההפלגה נכנס קוץ ברגלו והוא רותק למיבאני

ה טבעה יבעודו שוכב ומקלל את מזלו הביש, הוא שומע שהאני
ן רגע משתנה סבר פניו והוא מודה ומהלל על מזלו הטוב... יוב -

לא הודה על המצב שנקלע  -רע לו יכל עוד לא הכיר בנס שא
 ן הרגע שבו הכיר בנס, הודה על כל המתרחש עמו.אליו, ורק מ

אדם שמכיר בנסים שנעשו לו ומבין כי הכל הגיע משמים יודע, 
אינו שלו, אלא מן השמים הוא, ומשום כך אין  -שכל מה ששלו 

 לו כל בעיה לחלק את שלו עם אחרים בנדיבות.
אנו, שעברנו את ניסי יציאת  -זהו שאומר משה רבנו ליתרו 

ריעת ים סוף, איננו מתפעלים מכך שאנו זוכים למן מצרים וק
מן השמים ולמדבר 'נקי' מנחשים, משום שאנו חיים במציאות 

 הזו כל הזמן.
אך אתה, אשר "ידעת חנותנו במדבר", ונוכחת לראות את ניסי 
המדבר מבלי שראית את ניסי יציאת מצרים, הנך מעריך עדיין 

ר עמנו, היה לנו אנא ממך, השא -כל נס ונס שמתרחש עמנו 
, והסבר לנו היכן הם ניסי ה'! והיה, כאשר נפנים את םלעיניי

או אז "והטבנו לך", נוכל לחלק אתך  -בדה שהכל מה' והע
 הגאוובטובתו של המקום אתנו, אך אלמלא כן נהפך לבעלי 

 ונחשב שהכל מגיע לנו בזכות ולא נתן לך דבר.
 

שטו העם ולקטו וטחנו ברחיים, או דכו "
 (יא, ח) "במדוכה
שיספק לו כל ערכו, הריהו שמח בחלקו ואינו דואג  'הבוטח בה

 דאגת המחר!
כלומר:  "שטיא הוא דא" - "שטו העם ולקטו": 'ומובא בזוהר הק

שוטים הם אלו שהשתטחו על הארץ ללקוט את המן, שכן מה 
ששייך ומיועד לאדם, יבוא לו בנקל עד שלא יצטרך אפילו 

 חכמת חיים). -ל "להתכופף... (הגאון רבי יוטף חיים זוננפלד זצ
ל מעשה שאירע אצל יהודי "צ רבי יעקב גלינסקי זצ"סיפר הגה

ניצלו בזכות עצה שקיבל בדור הקודם, שהתגורר בווינה, וחייו 
ל וכפי שסיפר "רבי ישראל מטשורטקוב זצ האדמו"רק "מכ

 אותו יהודי:
לי בדוחק. חשבתי לעקור לארצות  ההייתפרנסתי מצויה "

, בים לגהפההברית, להתפרנס שם בכבוד. קניתי כרטיס 
ונכנסתי לרבי רק כדי לבקש ברכת הדרך. למען האמת גם על 

 יעצו לי לעשות כן.זה לא חשבתי, אבל כמה מידידי 
אהה, "ובכן, נכנסתי, והרבי מטשורטקוב מסתכל עלי ואומר: 

לאמריקה אתה נוסע? אתן לך סגולה לשמירה, ואהפוך אותך 
 ."שלוחי מצוה אינן ניזוקים"לשליח מצוה. והרי ידוע, ש

שמחתי, על אף שאיני חסיד, שמחתי לעשות את רצון הרבי 
הרב את שליחותו: ואגב כך לזכות לשמירה. ואז מסר לי 

 .""תמסור בבקשה דרישת שלום בשמי ל...אלוקים שבאמריקה
רבי, האין זה אותו אלוקים "בגודל תדהמתי שאלתי את הרבי: 

אה, ככה? אם כן, מה יש לך לנסוע "? השיב לי הרבי: "שבווינה
 ..."עד לאמריקה, יעזור לך האלוקים כאן

, אבל דברי ובכן, נשארתי, את הוצאות הכרטיס כבר הוצאתי"
. וסיים אותו יהודי את סיפורו בהתרגשות: "הרבי שכנעו אותי

, 'טיטניק'ה ההייתאותה אוניה שהייתי אמור להפליג בה "
עליו הרבי  השציוו ןהביטחו "שכידוע טבעה במצולות ים...

 מטשורטקוב הציל את חייו...
 

 "בכה למשפחתיו" (יא, י)
ם התאספו חסרון הבשר העיק כל כך על עם ישראל, עד שה

ובכו על כך ברבים, ולמעשה, בכי מעיד על הנקודה שבה מרגיש 
האדם חסר, ובעניין זה העיר הרב שטיינמן שליט"א הערה 

 מעניינת המופיעה בחוברת "מזקנים אתבונן":
היה זה כאשר שמעו מקורביו אשה שמבכה את פטירת 
קרובתה בבית הקברות ואומרת: "אוי לנו, מי יעשה 'ספונג'ה' 

 כך טוב כמוך?!...".כל 
לשמע דבריה הבליעו אחדים מן השומעים חיוך, וכשהבחין 
בכך ראש הישיבה אמר מיד: מדוע אתם צוחקים? הרי סוף כל 
סוף כל אחד בוכה על הספונג'ה שלו... שכן כל מי שבוכה על 
פטירת קרוביו מצטער בעיקר על מה שחסר לו, כל איש כפי 

שה זו שעיקר הכאב שלה על עניינו. אם כן, אין הם שונים מא
 שאין לה מי שישטוף לה את הרצפה...

 

 "והאיש משה ענו מאד" (יב, ג)
א, שאחרי פטירת ''יעזק רבי דוד מטאלנא ''מסופר על הרה

אביו כשמילא את מקום אביו, בא אצלו עשיר אחד ונתן לו 
פדיון גדול, אמר לו הרבי מה ראית על כך? ענה החסיד, אבי 

 לתת פדיון כזה לאביך, ואף אני רוצה לנהוג כן.ה היה רגיל ''ע
אמר רבי דוד, מה ההשוואה? אבי זכותו תגן עלינו היה קדוש 
עליון והיה ראוי לכך אבל אני אינני ראוי. כיון ששמע העשיר כך 
נטל את הפדיון בחזרה. אמר רבי דוד: מאז למדתי שאסור 

 לשחק בענווה.
 

 "והאיש משה ענו מאד" (יב, ג)
א, שבהיותו ''יעזהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין  למסופר ע

מהלך פעם ברחוב, שמע קול קורא, משה! משה! בהביטו סביב 
ראה כי זהו קולו של מכר אשר ישב ליד הגה מכוניתו. מבלי 
להניד עפעף ניגש ר' משה אל המכונית, האיש הבין שר' משה 

: מכוונת אליו הסמיק מרוב מבוכה ואמר ההייתחשב שהקריאה 
הבחנתי בבני משה פה ברחוב, לא הייתי מעלה בדעתי לקרוא 
לראש הישיבה בצורה כה פשוטה, נוסף לכך לו הייתי מבקש 
לדבר עם ראש הישיבה, הייתי יוצא ממכוניתי וניגש אליו, לא 
הייתי מהין לבקש מראש הישיבה כי יסור אלי. ר' משה הבטיחו 

שאיני מייחס כל נאמנה כי אין לו סיבה לדאגה, זה שנים רבות 
 משמעות לדברים הללו.
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שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
21:45ב יום חמישי בשעה "ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

504ספר ון מגליז"תשעשנתבהעלותךפרשת 
)ד, ח("ָזָהבִמְקָׁשהַהְּמֹנָרהַמֲעֵׂשהְוֶזה"

ַמּדּוַע , 'ִּבְנַין ֲאִריֶאל'ְּבִסְפרֹו ַרִּבי ָׁשאּול ֵמַאְמְסֶטְרַדם ָּתַמּה 

ֻהְזְקָקה ַהּתֹוָרה ְלַהְזִּכיר ָלנּו ָּכאן ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהְּמנֹוָרה 

ֲהֵרי ְמקֹוָמם ֶׁשל ַהְּדָבִרים הּוא , 'ִמְקָׁשה ָזָהב'ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה 

ָׁשם ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה ֶאת ֹאֶפן ֲעִׂשַּית ְּכֵלי , ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה

?ְמנֹוַרת ַהָּזָהבַהִּמְׁשָּכן ּוִבְכָלָלם 

ֶׁשָּלְמדּו ל "ֶאת ִּדְבֵרי ֲחזַ י "ֵמִביא ַרִּׁש ' בְּבָפסּוק , ְוִהֵּנה

ְת'ֵמַהִּמָּלה  ֶׁשַּמֲעָלה ָהְיָתה ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶׁשָעֶליָה '' ְּבַהֲע

ְלִפי ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ִהְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה . 'ִטיביַהֹּכֵהן עֹוֵמד ּומֵ 

ֶׁשִאּלּוֵלא ֵּכן ָהָיה , ְּמנֹוָרה ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמְקָׁשה ָזָהבָּכאן ֶׁשהַ 

ָמקֹום ִלְתֹמַּה ַמּדּוַע ֻהְזַקק ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות ַמְדֵרגֹות ִּבְכֵדי 

ֲהֵרי ָיכֹול ָהָיה הּוא , ִטיב ֶאת ַהֵּנרֹותיֶׁשּיּוַכל ַאֲהֹרן ְלהֵ 

ְכֶׁשָּיבֹוא ַאֲהֹרן ּו, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּפָרִקים ְּפָרִקים

ֵייִטיב , ִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות יֹוִריד הּוא ֶאת ַהָּקֶנה ְלַמָּטהיְלהֵ 

.אֹותֹו ְוַיֲחִזירֹו ִלְמקֹומוֹ 

' ִמְקָׁשה ָזָהב'ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּמנֹוָרה ה "ֵּכיָון ֶׁשִּצָּוהּו ַהָּקּבָ , ְּבַרם

ּוֵמַעָּתה מּוָבן ַמּדּוַע , א ָיכֹול ָהָיה ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות ְּבֹאֶפן ֶזה

ַּכֲאֶׁשר רֹוֶמֶזת ַהּתֹוָרה ְלָכ , ִהְזִּכיָרה ֹזאת ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא ָּכאן

.ֶׁשַעל ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹות ַמְדֵרגֹות ְלַצד ַהְּמנֹוָרה

)לה, י("ֹמֶׁשהַוֹּיאֶמרָהָאֹרןִּבְנֹסעַ ַוְיִהי"

, ָּמִנּיֹות ִמְּלָפָניו ּוִמְּלַאֲחָריוָעָׂשה לֹו ִס - ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן 

ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ֵּבין , ְוָלָּמה ִנְכַּתב ָּכאן. לֹוַמר ֶׁשֵאין ֶזה ְמקֹומוֹ 

)י"ַרִׁש (ֻּפְרָענּות ְלֻפְרָענּות 

ְמַנֲהָלּה ד "ל הי"ַזצַ יְנסִקי 'ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּגרוְֹדזִ ְמֻסָּפר ַעל 

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָחָלה ַּפַעם ַרִּבי , ּבֹוְדָקאָהרּוָחִני ֶׁשל ְיִׁשיַבת ְסלַ 

ְוַאף ַרִּבי ַאְבָרָהם ָׁשרּוי ָהָיה ְּבַמָּצב ל "ַאְייִזיק ֶׁשר ַזצַ 

א ָּפׁשּוט ִהִּציַע ֶאָחד ַהַּתְלִמיִדים ִלְכֹּתב ִמְכָּתב , ְּבִריאּוִתי 

ִליִׁשיַבת ֶחְברֹון ִּבירּוָׁשַלִים ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשְּיַׁשְּגרּו ִמְנַין 

ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ֲעבּור ְמַנֲהֶליָה מ "עַּבחּוִרים ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי 

.ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ְּבגֹוַלת ִליָטא

ֶׁשר ִהִּציג ַהַּתְלִמיד ֶאת ַהִּמְכָּתב ִּבְפֵני ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּגַער ַּכאֲ 

ן "ְׁשֵני נּוִני'ַוְיִהי ִּבְנֹסעַ 'ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִיְתָרה ְּבָפָרַׁשת : ּבוֹ 

ְוַאָּתה הֹוֵל ְלַדֵּוַח , ַרק ִּבְכֵדי ְלַהְפִסיק ֵּבין ֻּפְרָענּות ְלֻפְרָענּות

!?ְׁשֵני ָראֵׁשי ְיִׁשיָבה חֹוִליםעל ַחת ִּבְנִׁשיָמה ַא

)א, יא("'הְּבָאְזֵניַרעְּכִמְתֹאְנִניםָהָעםַוְיִהי"

א "ְׁשִליטָ ַרִּבי ַאֲהֹרן ֵליּב ְׁשֵטיְנַמן ָאַמר ַּפַעם ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 

ם ְּדעּו ָלֶכם ִּכי ֻקְׁשיֹות ַעל ַהְנָהַגת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הֵ : ִלְמֹקָרָביו

א ִּתְתַקֵּבל  ֵמַהַּמְפִריִעים ָהָראִׁשִּיים ַהּגֹוְרִמים ַלְּתִפָּלה ֶׁש

.ָחִליָלה

ֶׁשֲהֵרי ַמהּוָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ִהיא ִהְתַּבְּטלּות ְוַהְכָנָעה ֻמְחֶלֶטת 

ּוְבֶעֶצם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻעְנָין ְלַהְכִניַע ֶאת . ְּכַלָּפיו ִיְתָּבַר

א ַאַחת , ַא ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשוֹ , ה"ִּבְפֵני ַהָּקּבָ ְרצֹונֹוָתיו 

א ִצָּפה לוֹ  ְוָאז ִמְתַּגֶּנֶבת ְּבִלּבֹו , ִנְתָקל ָהָאָדם ִּבְמֹאָרע ֶׁשהּוא 

ִקים-ַמֲחָׁשָבה סֹוֶרֶרת  ַמּדּוַע ֵאַרע ִלי , ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ִלי ֱא

?ַּכָּדָבר ַהֶּזה

אֹו , ַיְמִׁשי ְוִיְדַּבק ְּבַמֲחָׁשָבה זֹו ַּגם ִּבְתִפָּלהִאם אֹותֹו ָאָדם 

ִּבְמקֹום ֶׁשּתֹוִסיף ַהְּתִפָּלה ְּבִלּבֹו ִנְדָּב נֹוָסף ֶׁשל ַהְכָנָעה , ָאז

ַּתֲהֹפ ִהיא ָחִליָלה ְלַהָּבַעת ִאי , ה"ְוִהְתַּבְּטלּות ִּבְפֵני ַהָּקּבָ 

ֲחָׁשָבה ֶׁשְּיכֹוָלה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם מַ . ֵאמּון ְּבַהְנָהָגתֹו ִיְתָּבַר

ָּכמֹוָה , ֵאינֹו ׁשֹוֵפט אֹותֹו ְּבֶצֶדקה "ִלְסֹּבר ֶׁשִּכְבָיכֹול ַהָּקּבָ 

.ְּכַהְתָרָסה ְּגלּוָיה ִּבְפֵני ַהּבֹוֵרא

ה "ר(ְּבָכ ִהְסִּביר ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶאת ַהִחּלּוק ַהּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

ַנִים ֶׁשָעלּו ַלַּגְרדֹום אֹו ָחלּו ְּבֹחִלי ָקֶׁשה ֵּבין ְׁש ) א"יח ע

א , ְוִהְתַּפְּללּו ִליׁשּוָעָתם ֶזה ִהְתַּפֵּלל ְוַנֲעָנה ְוֶזה ִהְתַּפֵּלל ְו

ֶׁשאֹותֹו ֶׁשַּנֲעָנה ְּבַוַּדאי ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשִני , ַנֲעָנה

.ֵלָמהִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְׁש 

ְׁשֵניֶהם ָראּו ֶאת ַהָּמֶות ִלְפֵניֶהם : ּוֵבֵאר ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה

ַא ְּבעֹוד ָהִראׁשֹון ֵהִכין ַעְצמֹו עֹוד ִלְפֵני ּבֹוא , ְּבאֹוָתּה ִמָּדה

ּוִמֵּמיָלא ָעְלָתה , ָהָרָעה ּוִבֵּטל ֶאת ָּכל ֶיׁשּותֹו ְלַהְנָהָגתֹו ִיְתָּבַר

א ָּכל ְמִניעֹותְּתִפָּלתֹו ַלָּמרוֹ  א ִנָּקה ַעְצמֹו . ם ְל ַהֵּׁשִני ְלֻעָּמתֹו 

ְוֵכיָון , ְּכַלָּפיות "ְלַגְמֵרי ִמְּתִמיהֹות ּוְתִהּיֹות ַעל ַהְנָהַגת השי

ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה , ה"ֶׁשַּמהּות ַהְּתִפָּלה ִהיא ִהְתַּבְּטלּות ִּבְפֵני ַהָּקּבָ 

.ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת

)ג, יב("ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"

?'ָאָדם'ּוַמְמִׁשי ַּבִּמָּלה ' ִאיׁש'ַמּדּוַע ַמְתִחיל ַהָּפסּוק ְּבִמַּלת 

ֶׁשַהִּכּנּוי ָאָדם ְמַבֵּטא ּגּוׁש ֲאָדָמה , "ֶׁשֶמן ַהּטֹוב"הַ ְמָתֵרץ 

ְוִאּלּו ַהִּכּנּוי , ְלתֹוכֹו ְנָׁשָמה ַוֲהָפכֹו ְלָאָדםִהְכִניס ה "ֶׁשַהָּקּבָ 

ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְּבֵני "ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ִאיׁש ְמַבֵּטא ַמֲעָלה

).ג, יג" (ִיְׂשָרֵאל

"ָּבָאה ַהּתֹוָרה ּוְמִעיָדה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה -" ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה: 

-" ִמָּכל ָהָאָדם"ֹות ֹזאת ָהָיה ָעָנו ְוַלְמר, ִאיׁש ֶׁשַּבֲאָנִׁשים

ְוִהְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו ָּפחּות ַאף ֵמֵאּלּו ֶׁשֶּנְחָׁשִבים ַרק ְלגּוׁש 

!ָּבָׂשר

ֶׁשֵּכן ַּבֲעֵלי , ִעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְמִעיָדה ַעל ָחְכָמתֹו ַהְּמֻרָּבה

ְּכַמֲאַמר , ָהֲעָנָוהַּגֲאָוה ֵהם ׁשֹוִטים ְוִאּלּו ַהֲחָכִמים ֵהם ַּבֲעֵלי

"ָהעֹוָלם , ְוִאם ֵּכן, "ׁשֹוֶטה-ְוָכל ֵּגֶאה , ֵּגֶאה-ָּכל ׁשֹוֶטה : 

ַּכֲאֶׁשר ְמִעיִדים ַעל ִעְנְוָתנּותֹו ַהְּגדֹוָלה ֵאין ָלנּו הֹוָכָחה ְּגדֹוָלה 

.יֹוֵתר ַלָחְכָמה ֶׁשָהְיָתה ּבוֹ 

א, ַא ְלֻעַּמת ֹזאת ֹמה ַהֶּמֶל  ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה ַרק ֵאֶצל ְׁש

ֶאָּלא ְמִעיָדה ְּבֹאֶפן ְמֹפָרׁש ַעל , ֶרֶמז ִלְהיֹותֹו ָחָכם ִמָּכל ָאָדם
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(ָנַתִּתי ְל ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון: "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ָּכ , ג' אְמָלִכים " 

).יב

?ַמהּו ַהַּטַעם ַלֹּׁשִני ֵּביֵניֶהם

ֹמה " ֶעֶׂשר אוֹרוֹת"ִסְפרֹו ּבְ ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ֶּבְרֶּגר ְמָתֵרץ  ֶׁשְּׁש

ֶמֶל ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו ֵאין ְּכבֹודֹו "ׁשֶ ּוֵמַאַחר , ָהָיה ֶמֶל

, ֵמחֹוָבתֹו ָהָיה ִלְנֹהג ְּבִגּנּוֵני ַמְלכּות, )א"יז עְּכתּובֹות " (ָמחּול

ת ֶׁשל ֲאֶׁשר ְּכַלֵּפי חּוץ ִנְדִמים ָהיּו ְּכַהְנָהגוֹ , סּוִסים: ְּכמוֹ 

.ְוָלֵכן ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ֶאת ָחְכָמתוֹ , ַּגֲאָוה

ְּבֶׁשל ֱהיֹותֹו , ְוִאּלּו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ִלְמֹחל ַעל ְּכבֹודוֹ 

א ִנְזָקק , "ְּכבֹודֹו ָמחּול-ָחָכם ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו "ְּבֶגֶדר ֶׁשל 

.ִלְנֹהג ַּבֲעָנָוהּוִביָכְלּתֹו ָהָיה , ְלָכ

ָהָיה ָּגאֹון ַאִּדיר ַּבּתֹוָרה ְוִחּבּורֹו ָהַאִּדיר " ָחֵפץ ַחִּיים"הֶ 

ֲאֶׁשר ִהְתַקֵּבל ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ֵמִעיד " ִמְׁשָנה ְּברּוָרה"

א ָהָיה ְמֻפְרָסם ְּבדֹורֹו ְּכֶאָחד , ַעל ָּכ ְּבֵברּור ְוַלְמרֹות ֹזאת 

ֶאָּלא ִהְתַּפְרֵסם ְּבִעָּקר ְּבֶׁשל ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון , ַהּדֹורִמְּגאֹוֵני 

.ַהֻּמְפֶלֶגת ֶׁשּלֹו ּוְׁשָאר ִעְנְיֵני ִצְדקּות

?ַמִהי ִסַּבת ַהָּדָבר

ֲאֶׁשר , ַעְצמוֹ " ָחֵפץ ַחִּיים"הֶ ַּתְלִמיָדיו ִהְסִּבירּו ִּכי ָהָיה ֶזה 

א ָיִׂשיח ּו ָּבעֹוָלם אֹודֹות ַּגְדלּותֹו ָנָׂשא ְתִפָּלה ְמיֶֻחֶדת ֶׁש

".ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה"ּוְתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה ִמּׁשּום , ַּבּתֹוָרה

ִּכי ִמֶּמָּנה לֹוְמִדים ָהַרב ִמְּבִריְסק ְּבִעְנַין אֹוָתּה ַּבָּקָׁשה ֵהִעיר 

ל ָהָיה ֶׁשֲהֵרי ָיכוֹ , "ָחֵפץ ַחִּיים"הֶ ַעל ִעְנְוָתנּותֹו ָהֲעצּוָמה ֶׁשל 

א ָיִׂשיחּו ָּבעֹוָלם ִּבְדַבר  ְלהֹוִסיף ְּבאֹוָתּה ְּתִפָּלה ַּגם ֶׁש

א נֹוָתר ָלנּו ֶאָּלא לֹוַמר, ִצְדקּותוֹ  א ָעָׂשה ֵּכן  , ּוִמֵּכיָון ֶׁש

א ָסַבר ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ַצִּדיק א ִהְתַּפֵּלל ַעל , ֶׁשָּכל ָּכ  ַעד ֶׁש

...ָּכ

א "ְׁשִליטָ ַרִּבי ַאֲהֹרן ֵליּב ְׁשֵטיְנַמן ּדֹוָמה ָמָצאנּו ֵאֶצל ְּבִחיָנה

, ָּדן ֶסַגל ְלִהְתָּבֵר ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה' רַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ֵאָליו -

...'ֵּתן ִלי ְּבָרָכה, ַרִּבי ָדן': ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב

.ַרִּבי ָּדןִנְדַהם?', ְיִׁשיָבההַ ֶׁשֲאִני ֲאָבֵר ֶאת ֹראׁש '

ָּפַרץ ַרִּבי ַאֲהֹרן , "ְּתָבֵר אֹוִתי ֶׁשֶאֱהֶיה ְיהּוִדי טֹוב... ֵּכן, ֵּכן"

...".ֶׁשֶאֱהֶיה ְיהּוִדי טֹוב", ֵליּב ִּבְבִכי

ְזִמירוֹת ַׁשָּבת

ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר 
ל ְּברּוִאים ְלִׁשָּׁשה ּכֹ ִּכי ׁשוְֹמָריו ְוזוְֹכָריו ֵהָּמה ְמִעיִדים"

"ְועוְֹמִדים

(ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה"ַּבֵּסֶפר  ָזכֹור ֶאת "ַעל ַהָּפסּוק , ָּפָרַׁשת ִיְתרוֹ " 

ִהְקָׁשה ַעל , )הּוָבא ַּבֵּסֶפר ֲאַזֵּמר ִּבְׁשָבִחין" יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ 

ִּכי "ה לֹולֹוַמר ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָהיָ , ָחרּוז ֶזה ֶׁשִּבְזִמירֹות ַהַּׁשָּבת

הּוא ִלְכאֹוָרה " ִׁשָּׁשהלְ "ּוַמה ֶּׁשאֹוֵמר , "ִׁשָּׁשה ֹּכל ְּברּוִאיםּבְ 

.ְמֻׁשַּלל ֲהָבָנה

ַּבֵּסֶפר , ּוַבֲאֻרָּכה, ִּכי ַּכְמֹבָאר ֵהיֵטב, ֲאָבל ָהִעְנָין הּוא

ַהַּׁשָּבת ִהיא , )ַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה ֶּפֶרק ב("ֵראִׁשית ָחְכָמה"

, ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְנִקים ָּכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ָּכז ָהֶאְמָצִעיַהֶּמְר 

.ִהיא ַהִּקּיּום ֶׁשל ָּכל ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים

ַהַּׁשָּבת נֹוֶתֶנת ֶאת :ַהְינּו" ִּכי ְלִׁשָּׁשה"ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהַּפְיָטן 

.ַהִּקּיּום ְלָכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה

"זוְֹכָריו ֵהָּמה ְמִעיִדיםׁשוְֹמָריו וְ "

:"ִנְׁשַמת ָּכל ַחי"מּוָבא ַּבֵּסֶפר 

ֶׁשֵּיׁש ָּדג ַּבַּמִים ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֶחה , ָּכַתב) ג, ְּבֵראִׁשית ב(ק"ָהַרדַ 

ְוֵכן , ְוָנח ָּכל ַהּיֹום ָסמּו ַלַּיָּבָׁשה אֹו ְלֶסַלע, ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

. ְּבֵׁשם ָהֵאפֹוִדי) ֶּפֶרק יא("ֵׁשֶבט מּוָסר"הּוָבא ַּבֵּסֶפר 

סוֵֹדי "ֵהִביא ְּבֵׁשם ) ב, ְּבֵראִׁשית ב("ַיְלקּוט ָהְראּוֵבִני"ּובְ 

, ְלִפי ֶׁשּׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת" ַׁשַּבִּתי"ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל ַהָּדג הּוא , "ָרַזָּיא

ם ָּכַתב ֶׁשהּוא ָקרֹוב ַלּׁשֵ ) א, ַׁשָּבת קיט("ְמָגִדים ֲחָדִׁשים"ּובְ 

[ִׁשיּבּוֵטי" ְוָלֵכן ָרָבא , ]ֶׁשִּבְלׁשֹון ֲעָרִבי ִׁשיּבּוֵטי הּוא ַׁשָּבת" 

, )א"ִקּדּוִׁשין מא ע" (ִׁשיּבּוָטא"ָמַלח ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ָּדג ַהִּנְקָרא 

.ֵּכיָון ֶׁשָּדג ֶזה ׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת

ְוֵכן , מּוָכח ֶׁשהּוא ָּדג ָטהֹור, ִמֶּזה ֶׁשָרָבא ָמַלח ִׁשיּבּוָטא

ִמִּדְבֵרי ) ג"פג סק' ד סי"יו(" ְּפִרי ְמָגִדים"הֹוִכיַח ֹזאת הַ 

ְׁשָרא ָלן - ָּכל ַּדֲאַסר ָלן ַרֲחָמָנא ): "ב"ֻחִּלין קט ע(ַהְּגָמָרא 

. ִהִּתיָרה ָלנּו ְּבדֹוֶמה לוֹ -ָּכל ַמה ֶּׁשָאְסָרה ַהּתֹוָרה [ְּכָוֵתיּה 

, ֵחֶלב ַחָּיה- ֵחֶלב ְּבֵהָמה, ַּכְבָדאְׁשָרא ָלן -ֲאַסר ָלן ָּדָמא

ֹמַח ֶׁשל ָּדג ֶׁשְּׁשמֹו : "י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש , "מֹוָחא ְּדִׁשיּבּוָטא- ֲחִזיר

הּוא ָּדג " ִׁשיּבּוָטא"ֲהֵרי ֶׁשַּדג הַ , "ִׁשיּבּוָטא ַטֲעמֹו ְּכַטַעם ֲחִזיר

.ָטהֹור

"ָׁשמוֹר ְלַקְּדׁשוֹ ִמֹּבאוֹ ְוַעד ֵצאתֹו"

ת ַהַׁשָּבת ִהָּנּה ִמְצָוה ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ַעל ְּפֵני ְיָמָמה ְׁשֵלָמה ְּבָכל ִמְצוַ 

ְּכִפי , אּוָלם ֶיְׁשנֹו ֶהְבֵּדל ֵּביָנּה ְלֵבין ִמְצוֹות נֹוָספֹות, ָׁשבּועַ 

:ַהָּקדֹוׁש" אוֹר ַהַחִּיים"ֶׁשְּמָבֵאר הָ 

ֵאינֹו ְמַקֵּים –ּוְכגֹוןֶׁשֵאינֹוּגֹוֵנב , ָאָדם ֶׁשֵאינֹו עֹוֵברִאּסּור

ֶאָּלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ִמְזַּדֶּמֶנת לֹו , ִמְצָוה ְּבֶמֶׁש ָּכל אֹותֹו ַהְּזַמן

ָאז ֶנֱחָׁשב לֹו ַהָּדָבר , ּוְבָכל ֹזאת ֵאינֹו ּגֹוֵנב, ֶאְפָׁשרּות ִלְגֹנב

.ְלִמְצָוה

ֹוָתּה ֵמַאַחר ֶׁשֶּיְׁשָנּה ֶאְפָׁשרּות ְלַחֵּלל א–ְּבַׁשָּבת , ְלעּוַמת ֹזאת

ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת זֹוֶכה ְלִמְצָוה ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע –ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון 

!ֶׁשל ִאי ִחּלּוָלּה
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  ""בהעלותךבהעלותך""פרשת פרשת  
  ].כג, יא[ "תקצר' היד ה"

חזר אל העם היהודי , שריד בית מקדשנו, א סיפר לי שזמן קצר לאחר שהכותל המערבי"הרב ירמיהו אברמוב שליט
פנים ניגש אל - יהודי נכבד ונשוא. רבתי-נתקלו הממונים במקום בדבר שעורר בהם פליאה, ז"ת תשכבשנ

. הרשו לי לנקות מדי יום ביומו את חדרי הנוחיות של הכותל המערבי' :ובפיו בקשה מוזרה עד מאוד, האחראים
ל אני מציב בפניכם תנאי אב, ראש-ואמלא את תפקידי בכובד, אני מבטיח לקחת את המשימה הזו במלוא הרצינות

  !'את התפקיד הזה אני רוצה לעשות ללא כל תשלום: יעבור- בל
ודאג לנקיונם של חדרי הנוחיות , התפקיד בנאמנות רבהאת ואכן לאורך שנים מילא אדם זה , הממונים הסכימו

, צוע הנקיוןאלה שעקבו אחריו הבחינו שהנאמנות שלו לבי. ניקה וצחצח אותם כמו שצריך, ברחבת הכותל המערבי
בשלב מסוים החליטו הממונים לשאול אותו . בה שהביאה אותו לכךיאיש לא ידע מה הס .היא יוצאת מגדר הרגיל

הרבה -ויש בתשובתו זו כדי לספק לנו הרבה, הנאמן השיב-והיהודי. על מה ולמה לקח על עצמו תפקיד שכזה
  .כים לעם קדוש שכזהולהתאזר בעוז ובשמחה על שאנחנו משתיי, אמונה באלוקי ישראל

, בהגיעי לשם, והנה. אושוויץ, המוות הנורא-והתגלגלתי למחנה, עברתי על בשרי את אימי השואה, סיפר האיש, אני
 , שהיה מסמן בידיו לימין או לשמאל', ר מנגלה"ד'המוות הנורא ההוא שענה לשם - פגשתי גם אנכי את מלאך

והלכתי עם כל אלה שנגזר עליהם להיות , שאינו כשיר לעבודהאני כבר סומנתי על ידו כאחד  .לחיים או למוות
... אבל ברגע מסוים אזרתי עוז ואמרתי לגרמנים שהובילו אותי שיש לי התמחות מיוחדת ב. מושלחים לכבשנים

  .ואני מוכן למלא את המשימה הזו, ניקוי שירותים
                , מפוארים של הנאצים הארוריםומאז החילותי לעסוק בניקיון שירותיהם ה, הקצינים הגרמנים הסכימו
  .ולטפל בניקיון המקומות הללו, נפש האיוםה-כשאני נאלץ לסבול את גועל
              , עבודתו זו של היהודי היתה הסיבה להצלתו הפלאית באושוויץ, "תקצר' היד ה"וכפי שאומר הפסוק שלנו 

ושרדתי בחסדי השם ,  בחייםאני נשארתי, ונשרפו בכבשנים, ובעוד שאלפים ורבבות מחבריי וידידיי הלכו לטבח'
  .סיפר לממוני הכותל המערבי', את התקופה האיומה הזו

אבל במציאות , אינני יודע איזו זכות עמדה לי שאצליח להעלות בפני הנאצים את הרעיון הזה של ניקיון השירותים
                   , ל"רח, תביא גם אותי אל הכבשנים, ידעתי שכל התרשלות קטנה במילוי התפקיד. זו היתה סיבת הצלתי

                   , כשהייתי עסוק במלאכתי, מדי יום ביומו .ולכן עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות במלוא הרצינות
ומבטיח לו שאם ', הייתי שופך נפשי בתפילה לה, לה מובלים אחיי הקדושים לכבשניםוידעתי שממש ברגעים א

                   , וחיות שהיו גם שםאנקה את חדרי הנ, ולראות בבניין בית המקדש, יזכני לעלות לארץ הקודש
   .כמובא במשניות במסכת מדות

וגם אם לא זכיתי עדיין לנקות את חדרי , ולירושלים,  המרובים לארץ הקודשה הביא אותי ברחמיו"הקב, והנה
  .)ברכי נפשי( בשריד בית מקדשנו, אני עושה זאת כאן, הנוחיות בבית המקדש

  ].כג, יא ["עתה תראה היקרך דברי אם לא"
בכוחו הגדול ובזרועו , ה"היהודי נסכה בנו את ההרגשה הברורה שהקבהאמונה שליוותה במשך הדורות את העם 

                   ', בכיםהולכים ומסת'ים שהעניינ, על פי המצב בשטח, אם נראה לנווגם ! יכול לעשות הכל, הנטויה
, ברגע אחד יכול הכל להתהפך, ההצלה-החוט של גלגל-והאנשים המעורבים בסיפור לא רואים אפילו את קצה

  ...אלא לכל אורכה, ק בקצה המנהרהוהאור לא ייראה ר
ה את "מגלגל הקב, על מנת שנהא ראויים לאחר מכן לשכר הגדול ולאושר האינסופי, וכדי להעמידנו בניסיון

ולא רואים כלל לאן הסיפור מוביל , אפילהבהדברים בצורה כזו שבתחילת הדרך אנחנו מגששים בידינו ורגלינו 
. עד הפרט האחרון, הוא מודד הכל במידה, אשר הבורא מביא צרה על האדםואחרי הכל אסור לשכוח שגם כ .אותנו

אין באפשרותו , בלב טוב ומבין, המלך, הרי שגם אם הוא מחונן, כשהוא צריך להעניש, שלא כמו מלך בשר ודם
  !ת אין דבר כזה"אצל השי, ובין מי שמגיע למי שלא מגיע, להציב מחיצה ולהבדיל בין מה שמגיע למה שלא מגיע

  .הכל שקול ומדוד.  יגיע לא– ומה שלא מגיע לו, בלא שתהא שום אפשרות להתחמק מכך, יגיע, מה שמגיע לאדם
   , כי גם בהימצאו בצרה כלשהי, אמורה להביא את האדם למנוחת הדעת, ה"האמונה בכוחו האינסופי של הקב

 עוד יש בכוחו להתאזר ,והכל לטובתו, ולא מאף אחד אחר, ה"הרי שלבד מעצם האמונה שהמכה באה מהקב
  .לא יגיע, ומה שלא נגזר עליו, פרטים-במנוחה כאשר הוא יודע ומאמין שגם עומק הצרה מדוד ושקול לפרטי

בטוח הוא בכל ליבו שברגע שיקבעו בשמים . קלות-בדרך זו יוכל האדם לשאת את הצרה ולהעמיסה על עצמו ביתר
  .ף נברא למנוע את שובו להיות כאחד האדםלא יהיה בכוחו של א, הייסורים שלו הסתיימה- שסאת

ג יש בזכירה זו "שלדעת הסמ', אלקיך מיסרך' וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה'וכל זה נכלל בפסוק 
  !מצוות עשה מדאורייתא

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 ! שבתמומלץ לקרוא בשולחן

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



נו  ותרגםאלוקיכ' ולא אביתם לעלות ותמרו את פי ה"שם נאמר , הנהגה זו היא ההיפך מהנהגתם של בני ישראל במדבר
והוא האדם שגם אם יעשו לו כל הטובות , מלשון נרגן', ותרגנו'". אותנו הוציאנו מארץ מצרים' באהליכם ותאמרו בשנאת ה

  .הוא יחשוב שמתכוונים להרע לו, שבעולם
עד שגם מה שנראה , האופפת את הנהגתו של השם יתברך' הכל לטובה' שבכוחו להמחיש לנו את מידת סיפור מיוחדשמענו 
  .המעשה שלפנינו הוא דוגמא מצויינת לכך. הכל לטובה-נראה שהכל –  אם נזכה,טוב-אתחילה כדבר ללנו ב

           וכל הנוכחים במסיבת האירוסין ראו מיד שהשידוך הוא בבחינת , שידוך נעשה בשעה טובה בבני ברק בין שתי משפחות
ההתאמה בין המשודכים היתה כל כך  .ייהוהחתן והכלה ושתי המשפחות מתאימות מאוד אחת לשנ', ענבי הגפן בענבי הגפן'

אני רואה שמדובר '... שאחד המסובים ניגש לאבי החתן וביקש את פרטיו של השדכן המהולל שעשה את השידוך הזה, בולטת
                    אבקש ממך שתתן לי את שמו ופרטיו , שידוכיםבוכיוון שגם יש לי בן , בשדכן היודע להתאים כהוגן בין שני הצדדים

והוא מתגורר בעיר הקודש , הוא השדכן-ואמר לשואל שהוא, ם פלונישהאב המאושר נקב ב .ר לאבי החתןאמ', של השדכן
ואינו מכיר שדכן , עמוק בעסקי השידוכים-ואמר שהוא מצוי עמוק, הביע סימני תמיהה, האיש שהתעניין בפרטי השדכן. צפת

 , צדקת בכך שלא מדובר בשדכן מקצועי'. וביקש מהשואל לשמוע את סיפורו של השידוך, אבי החתןחייך  .כזה בעיר צפת
  .אמר האבא', תבין שהוא היה הגורם לשידוך שלנו, אבל כשתשמע את מה שאספר לך

 אודות האבא התעניין. בצפת שנשכרה על ידי אבי החתן לכמה ימים עבור בני משפחתו) צימר(כל הסיפור התחיל בדירת נופש 
הדירה על השכרתה לכמה ימי -סיכם עם בעל, המשקיפה אל הררי צפת, וכששמע שמדובר בדירה גדולה ומרווחת, הצימר

במיוחד לאחר ששמעו מהאבא שמדובר , בני הבית המתינו כבר בקוצר רוח ליום בו ייסעו לדירה בצפת .נופש בבין הזמנים
                     , הבית שעמלה קשות במשך כל ימי השנה- להביא את עקרתו, האמורה לגרום להם לנופש אמיתי, בדירה נהדרת

  .למנוחת הדעת ולשלווה אמיתית
והנה הם מגיעים לדירה ההיא . ונוסעת צפונה, מעמיסה את כל הציוד הנצרך, שוכרת המשפחה טנדר, בהגיע היום המיוחל

ינים שהדירה תפוסה על ידי לתדהמתם הם מבח. מתחלף במפח נפש, ומצב הרוח המצוין שבו היו שרויים עד עתה, בצפת
  .ונכנסה לדירה, מירושלים, עד מהרה מתברר שגם המשפחה השנייה הגיעה הבוקר... משפחה אחרת שבאה אף היא לנופש
                   , דופק לפתע את שתי ידיו בחוזקה, משהבחין במתרחש, וזה, המתגורר בסמוך, הבית-הם מתדפקים על דלתו של בעל

ברקית - בעל הבית שכח שסיכם כבר עם המשפחה הבני? מה מתברר - - - !'מה עשיתי, ויאוי ואב': נפש-וצועק במר, על ראשו
                     , רק בהגיעם למקום!!! והשכיר את הדירה לאותו שבוע גם למשפחה הירושלמית, על השכרת הדירה לשבוע זה

 .ידוהנעימות והטרחה הגדולה שנגרמה על -ובעל הדירה חשב שהוא עומד להתעלף בשל אי, התבררה הטעות הגדולה
והיה מחליט , ואם אבי המשפחה היה מתעקש, היתה הראשונה שסיכמה על דירת הנופש, המשפחה שהגיעה מבני ברק

  .הוא היה זוכה, ותובע את בעל הדירה לדין תורה, מהסיפור' לעשות עסק'
      , חה אחרתוהדירה נתפסה על ידי משפ, ה גילגל את הדברים בצורה כזו"לא לקח לו הרבה זמן להחליט שאם הקבאבל 

  .ובוודאי שלא כדאי לריב על כך', ובסופו של דבר הרווח יהיה כולו שלי, 'בוודאי שהכל לטובה
, תוך שהוא משתדל לנטוע גם בהם את ההרגשה הזו, והסביר להם את העניין, שהיו ממורמרים מאוד, הוא פנה לילדיו

                 , שיחזיר אותם הביתה, א אותם מבני ברקהאבא ביקש מנהג הטנדר שהבי .ולהספיג בקרבם את האמונה שהכל לטובה
                    , במשך כל הדרך לא הפסיק האב מלחזק את הילדים באמונה ובביטחון. ובתוך שעתיים הם היו כבר בביתם בחזרה

                     , האומן הזו-והתחזק באמונת, מי שהפנים את הדברים יותר מכולם .ואמר להם שהוא בטוח שהכל התגלגל לטובה
                      .רוח בצורה יוצאת מן הכלל-והסיפור כולו הביא אותו לרוממות, דברי אביושהאזין כראוי ל, היה הבן הגדול

                     העלתה בכמה דרגות את כל , הוא הרגיש שההתגברות שלהם שלא להתעמת עם המשפחה השנייה ועם בעל הדירה
  .בבורא עולםיאה אותם לאמונה שלימה הבו, בני המשפחה

ההרגשות שליווהו .  מיהר לבית הכנסת בשכונתו כדי לעמוד בתפילהוהבן הגדול, בדיוק בזמן מנחה, המשפחה חזרה לבני ברק
  .והתפילה עברה עליו בהתרוממות רבה, עוז-בדרך פיעמו עתה בליבו ביתר

- והגיע במקרה לבני ברק כדי לסדר דבר, שלא התגורר בכלל בעיר, בתפילת מנחה ההיא שהה בבית הכנסת אורח פלוני, והנה
וצורת התפילה ודמותו של הבחור מסמרים את האורח , מביט בבחור המתפלל בדביקות רבההוא  .ונכנס להתפלל מנחה, מה

בשלב מסוים ניגש  .התעלות מיוחדת פניו היתה נראית- ואינו מסיר את מבטו מהבחור שעל, הוא מתבונן ומתבונן .למקומו
וגם הוא התפלל , בא לתפילהבינתיים הגיע גם הא. ולשם אביו,  אותו לשמו של הבחורהאורח לאחד המתפללים ושואל

, בתו הצנועה... והכל היה נראה לו מתאים ל, האורח כבר הבין שיש כאן עסק עם משפחה טובה במיוחד. רבתי- בהשראה
  .שהיתה בתקופת שידוכיה
, ועד מהרה מצא שדכן שיתווך בין שתי המשפחות, ונאמר שהאורח ההוא היה אדם מעשי מאוד, בואו ונקצר את הסיפור

התארס עם בתו של , משפחה שחזרה מהצימר בצפתהבן הגדול לאותה . זמן קצר מאוד נסגר השידוך למזל ולברכהובתוך 
  ...'סידור מלא'שגם הבטיח , האורח

אני מקווה שעכשיו גם אתה כבר מבין שהאיש '... את כל הסיפור הזה סיפר אבי החתן למי שביקש לדעת את פרטי השדכן
  .אמר. 'השידוך שלנו שבגללו התגלגל כל, של דירת הנופשאלא בעליה ,  אכן אינו שדכןהוא, שמסרתי לך את שמו בצפת
                   , א על מקומו בשלוםוהכל היה ב, אם הטעות של בעל הדירה בצפת לא היתה מתרחשת; בואו ונחשוב עוד פעם

                  . את החתןהרי אבי הכלה לא היה מוצא – ברקית היתה מעבירה את ימי הנופש שלה בצפת כמתוכנן-והמשפחה הבני
  ... מי יודע – אבל השידוך, מרבית הסיכויים שהיה זוכה בכך, ואם אבי המשפחה היה מחליט להתעקש ולעמוד על שלו

גילגל את האירועים כך , שהשידוך הזה צריך לצאת אל הפועלוהוא ורק הוא ידע , תעלומותשלפניו ניגלו כל , ה"ורק הקב
ונתן בליבו של אבי המשפחה , ההיא תיתפס על ידי המשפחה הירושלמיתוהדירה , שהמשפחה תסכם עם בעל הדירה בצפת

הוא הביא גם את האורח ', מסודרים'כשכל העניינים כבר היו , ואז .וללכת מיד לתפילת מנחה, לעמוד בניסיון ולשוב לבני ברק
  ...והחליט לעשות שידוך, שראה את הבן ואביו מתפללים בדביקות שכזו, שלנו לבית הכנסת השכונתי

  !בוודאי שלא! ?הללו' גילגולים'אנוש היה מסוגל להכיל את כל ה-בןוכי שכלו של 
ת מגלגל את העניינים אך ורק "שהשי, אין לנו אלא להאמין בכל מקרה ומקרה המתרחש עמנו במהלך החיים, ומכיוון שכך

  . פני הדבריםעלינו להאמין שכך הם, וגם אם אין אנחנו רואים את הטובה ההיא בעיניים, לטובתנו
אבל צריך לזכור . הדבר לראות בעיניהם את הטובה שיצאה מהאירועים שהתרחשו לפני כן-במקרה שתואר כאן אכן זכו בעלי

  .עלינו להאמין שהכל לטובה, הרבה מקרים כאלו-ויש הרבה, שגם במקרה שאין אנחנו זוכים לראות זאת
  .)ברכי נפשי( .]עולם האמת[ זה יקרה רק בעלמא דקשוטויתכן ש, במוקדם או במאוחר תתגלה הטובה הזו לעינינו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז בת כורשיד נ טובה"לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: פצת העלוןלמעוניינים בה



 

"

' '  
        ...   "
           

(  ) "      

   ,       "
 "        

.(   "  "  " )

     (  '   ' )    
 :'  '      
         "
 ;"   "  ,    -  '   
 ,     ,     

.    

     
(  ) "          "

.( " ) "...     "

   ,        
   ,      
      .     
    ,  .  '    
     ,     
 :   ,        

 "?    "

   " :     
        
         

.    ,"

     '    "   
    "  :  "    
 ,          – "
       – "     "
   ?     ,    
    "      

.   "
'  '

   
(  ) "  '        "

:     

 :         
   .       ,"...  "
     ,"  "    

.     ,   '    :

63 '  [  " ] '    '

   '  ' 
      "

(  ) "    ...

:(    '  '    ,   " ) ' '  

      '  '  
        
        .  
     ,'   '    

."   " :  ,

 '   "         
 :     '  '     '
 ;"        "
         

?

        ,
       " :  
   '      
  '  '     ,(  ) "
  ' :        
   '  ,      '

.       '

'  '

     
            "

 (  ) "  

  ' "  ,       :  
         

?(   ) "...  

 ,          
    .      
 ,          
  ,      
  ,  '        
.     ,      ,

  " ?  ,"    " :    
 ,      –  "    

      –  "   "  
.     

'  ' ;' "  '

    
(  ) "   "

 (   )  "    "     
   "  "    
        ,

 .    

?    "     

   '  '         
        (  '  " )  
    ,        

.         

    ;      
 '       ,    

.     
'  '

  ' '
(  ) "       "

  ,"   – ' '" :  (   )  
           .  
   " "       ,
     "  :(   )   ,
 ,           ."
  "  "  )       

.(  "   "  
'   '

     
(  ) "          "

:     "  

     ,     ' '  
      (     ;   ) 
         ,  

.   

          
     .      ,  
  "  :     ,    
   ,       ,"    
 :(   )   ,      
           "

."  
 '  "  '  '

    

   
(  ) "    '      "

   "    "  :  
  (   )  "     .' '
."    "   ( ) 

 '  '  '

 , "      ,    ,        
           ,'  '   '  '  
:      , "   '  '  '  '     

    .               "
     ;       ,        
         ,        
         ,' '    – '   '  :(   )  

.     
."       ,   ,    ,    

(   ) "           "

 .   .  



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

      , "          
.         –    

  .   ,            
    .       ,   ,    

.  

    ,           .     
.

     ,     .         
.              

  ;             ,    
     ,     .           

.      ,     ,          

          ,        
.   

         .          
   .               

.         

 ,        ;     !?        
           ,       

.

        .       
     .        ,    
         ,        

.  

 ,     .         " ,   ,"   "
           ,      

."               .   

      .      ,     
.    ,          

                   
.             .

    ,            
    .    ,        ,   .  

.     ,       

 :       .     ,       
        ,  .   ,      ... "
                 
          .        ,

"...    .       

       ,          ,
     ,            

.      ,          .  

        ,       ,    
.      ,     ,     

    .         " ,   ,"   "
."              ,     

      .      ,      
        ,      .    

.   

           ,     
 .           .  

        .       
 .        ,"!   '   ! '  " :

.           ,       

.      ,      ,

         ,         
."  " :      

 .           .     

.        ,   '  '     

.     

:          

         "  ,     ,"  "
   ,     ;       .
 ,             .   

.   

          :      
         ,     .     

.      ,     

.       ,       

."              

 
    ,        

"   ,'  '   ;    ' '   
.'  '   "   ,

   ,    ,  "   ' '   
.'  '  '  '       .    

' '   
      "   ' '     ,  
   ' '  ,          

.(  '  ' ')        

         ' '     
:       .     

  ' '        (   " ) '  '
   ,      ,       ,  
    .      "   .   

.     "    '  '

 
 ,   "    "          
   ,  :            
  .           '     ,
    ,           

.(  '  ' ')        

  
    ,'   ' :      
   ,   –   ;       
 ' –  "  ; )   –    ,    –

.('   '

  ' '    "    (   )  '  '  
 '        ,       
   ,          .'  

.   ' '           

  ('   )    '      (   )  ,
    .('    )        
 :       (   " ) "     ,  

."     ...      ...    "

  :'   '          
             
 ,'   '            ,
     ,  –  '  '    '  :   

.('  ' ;'  ')      ,    

   
      ,  .     ' '  
     ,         
   ,     ,     

.       

    ' -  '    '  :     
 '    '    ,   ,       
   "  "  '  ')     ,    –

.(  "      ,

    
      ,(    "  "   "  , "   '  ')   
           ,  ," "   
       ,  '   '  ,  '  ,  '  : "  
 ,' '   :          ,  .   

.'  '   "   ,  "  

  " :(   ) "     , '   "   "     
 ,  ."    ,            ,
   ,      "       
 ,    , "  –     .    
        "    .     
  "   '  '      ,  .   "  –  

.(  '  '  ')     

       
  

        
 ( )   

( "  ) .           ,    



              
    

ךבהעלות •  138  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (יא, ה) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנםם
החתם סופר מסביר את דברי הפסוק ומצטט לשם כך את המובא 
בספר 'חובת הלבבות' שכוח הזכרון שניתן באדם הוא מהטובות 
הגדולות שעשה הקב"ה עם ברואיו, ובלעדי הכוח הזה לא היה 

  העולם מתקיים. 
כי כשהיה אדם נכנס בפתח זה, לא היה זוכר באיזה פתח עליו לצאת, 

עם אדם מאכל פלוני, והוא ערב לחיכו, וכן במאכל ובמשתה; אם ט
כוח הזכרון יסייע בידו לזכור לאוכלו פעם נוספת, ויהיה זה 

  לבריאותו, וכן בכל הדברים.
 –לכן אמרו בני ישראל 'זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם' 

אנחנו זוכרים את זה חנם וללא תועלת, שהרי כאן במדבר אין לנו 
  בזכרון...דגים, ואם כן מה התועלת 

  (שם)את הקשאים וגו' 
שאלו את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א אודות המן שאכלו בני 

האם כאשר  ישראל במדבר. שבגמרא כתוב שברכו עליו ברכת המזון.
ו תכונת לחם, וכאשר כיונו לטעם התכוונו לטעם לחם, גם נהיה ל

רות היתה לו תכונת פירות, ולא היו צריכים לברך אחריו ברכת פי
מזון, כי אז באמת לא היה מזין כפת, או שמא תמיד היה מזין כפת, ה
  קא מינה היה רק לענין הטעם?...פוהנ

כאן והוא  מרן הגר"ח השיב והביא לכך ראיה ממה שכתב רש"י
מספרי שהמן היה משתנה לכל הטעמים חוץ מחמישה מינים 
הקישואים והאבטיחים וכו' מפני שקשה למניקות, ואם נאמר 

לא השתנתה, והיה לו תמיד תכונת לחם, ורק בטעם שהתכונה 
הרגישו את ההבדלים, אם כן מדוע היה קשה למניקות (ודוחק לומר 

  (שיח הפסח)     דהרגשת טעם לבד מזיק למינקת).

  (יא, ו)ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו 
 הרב מטשיבין, –לכאורה, העיר הגאון רבי דב בעריש ווידנפלד זצ"ל 

למה אמרו "נפשנו יבשה", והלא על המן התאוננו, ואם כן היה להם 
  לומר "גופנו יבש"!

ותירץ, דלגבי יום הכיפורים נאמר (ויקרא כג, כז): "ועיניתם את 
נפשותיכם", ובזוהר הקדוש הקשו: והלא העינוי הוא על הגוף? 
ותירץ הזוהר, שמכיון שיום הכיפורים אסור באכילה, הרי חסרות לו 

רכות הנהנין שהיה יכול לברך אילו היה אוכל, וחיסרון כל כל ב
  הברכות הללו הוא אכן 'עינוי לנפש'!

מעתה, אמר הגאון מטשיבין, כך גם לגבי המן, שעליו בירכו רק 
ברכה אחת, ולא היו בו ברכות חלוקות כמו שיש באוכל ממש: העץ, 

אחת האדמה, מזונות וכד', וכיון שבירכו על המן רק ברכת הנהנין 
הרי הוא עינוי לנפש, ולזה אמרו "נפשנו  –ולא הרבה ברכות 

  יבשה"...     (ושלל לא חסר)

 ד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאיםוירץ הנער ויג
  (יא, כז)במחנה 

  מבאר רש"י: ...'שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ'.
ביאר הגר"א מוילנא ביאור נפלא: דהנה, מובא בגמרא במגילה (דף 

  אך  סלע,   הדיבור שווה והיינו,  "מילי בסלע משתוקי בתרין".  יח.): 

כפליים. וידוע, דעל חטא מי מריבה נשבע הקב"ה שלא  –השתיקה 
יכניס את משה רבינו לארץ. כי הקב"ה אמר למשה שידבר אל הסלע, 

אל הסלע ונתן מימיו", ומשה הכה את הסלע, כמו שכתוב "ודברתם 
כמו שנאמר "ויך את הסלע", נמצא אם היה משה מדבר אל הסלע 

  כאשר ציוהו ה', אז היה משה נכנס לארץ.
וזהו מאמר חז"ל: "מילי בסלע" אם היה משה מדבר אל הסלע, 
"משתוקי בתרי" הוי אלדד ומידד, השניים הללו היו שותקים, ולא 

. כי משה היה נכנס לארץ ולא היה להם על מה היו מתנבאים כלל
  (במשנת רש"י)להתנבאות.   

  (יא, לד) ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה
  מה הדבר היחיד שנשאר מתאווה? אנדרטה!!

קברות התאווה... למה קראו לזה קברות התאווה?? כי שם!!! שם 
מקומות המתאוים... יש לי קושיה עצומה: חסרים  קברו את העם

בכל מקום שישראל חטאו.. והיה נגף אז  ששם!!! ששם קברו... הרי
בחטא העגל ישראל חטאו...  שם קברו את כל החוטאים... הרי גם

בעגל!! נו... אז למה לא  והיה נגף... ו... ושם קברו את כל מי שחטא
המרגלים... גם שם  קוראים לזה קברות העגל?? אותו דבר בחטא

המרגלים? ו...  קברו אז למה לא קוראים לו קברות מתו.. ו... וגם שם
למה רק  ובקיצור: בכל מקום... בכל מקום היה מצב ששם קברו... אז

  בקברות התאווה יש דגש על הקבר... ששם קברו???
  הביאור בזה הוא אולי כך:

ליד הבית שלי יש כל מיני חנויות... עברתי ליד חנות בגדים... משם 
החליפה... אח"כ עברתי ליד חנות ספרים את החולצה ואת  יש לי

את הסידור ואת החומשים שלי... אח"כ עברתי ליד  משם יש לי
את כל המכתבים ששולחים לי... ואז עברתי ליד  הדואר... משם יש לי

  חנות גלידה... שם!!!!!
מה שם?? מה יש לי משם??? אה... אתה יכול בבקשה להגיד מה יש 

ויחיד: שם קברתי את הכסף  מהחנות גלידה??? דבר אחד לי
  שלי!!!! זהו!!!

מתאוות לא נשאר כלום!!! רק דבר אחד: קבר!! קברות 
גלידה... שלמתי עשר שקל... תוך חמש דקות זה  התאווה!!! רציתי

ועכשיו?? תכל'ס... מה נשאר לי בידיים??? כלום!!  נגמר... ו... ו...
ר עשר שקל!!!! האנדרטה של העש שום כלום!!! שם קברתי

מהתאווה!!! תאווה זה הכלי  שקל... זה הדבר היחיד שנשאר לי
מחטא העגל שעם  שהוא הכי ממחיש לנו את החדלון!!! אפילו

 ישראל אמנם יצאו בשן ועין... אבל הם יצאו על הדרך גם עם
מסקנות. וכמובן גם עם י"ג מדות של רחמים שנתגלו בעקבותיו... 

שלילי... אבל בסופו של דבר בעולם... אפילו דבר  בקיצור: מכל
מסקנה... או משהו... משהו שאפשר  יוצאים עם משהו!!! עם איזה

כלום!!! הדבר היחיד  למשש אותו... אבל מתאווה??? שום
תאווה  שיוצאים איתו זה קבר!!!! קיום התוהו האפס וההעדר!!!

קוברת את החיים... קוברת את הכסף... קוברת את האדם ומוציאה 
  (אז נדברו)     . קברות התאווה!!!העולם. אותו מן

  
  

                                    

  ?המן במדבר מה ירד עם    
    .עגלון: תשובה לחידה משבועות

  מוזכר משום שהשבט שלו התפצל לשבטים אפרים ומנשה. לוי אינו מוזכר משום שנשיא השבט שלו לא הביא קרבן בפרשה זו.יוסף אינו  מפרשת נשא: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  "לא ישנתי כל הלילה...""

ת. הוא הביט בי לא אופייניסיפר הרש"מ וואלך שליט"א: יום אחד נכנסתי לביתו של הגר"י גלינסקי זצ"ל ונדהמתי לראותו שרוי ברצינות 
ברה סקרנותי שבעתיים. רבי יעקב שעבר כל כך הרבה בחיים, פתאום לעת זקנותו מוטרד מדבר מר: "לא ישנתי כל הלילה"... כעת גוא

  שגוזל את שנתו, מה זה יכול להיות?
להריגה, ערכו השנים חשבון הנפש, על מה השיח רבי יעקב בפני את ליבו: "המדרש מספר שכשהוציאו את רבי ישמאעל ורבן גמליאל 

ולמה הגיעה להם הגזירה הנוראה הזו. שאלו רבי ישמעאל את רבן גמליאל: "שמא כשדרשת ברבים גבה ליבך עליך"? השיב רבן גמליאל: 
  "לא מעולם לא גבה ליבי בעת שדרשתי".

נתי כל הלילה... אתה מבין למה, נורא ואיום! על צד זה שרבן "עכשיו פנה אלי רבי יעקב ואמר: "נו, אתה וודאי מבין מה קורא כאן, לא יש
יד שמעולם לא גבה אוכל להע . זה הרי פחד נורא... אני הרי כל ימי בדרשות, איךא להריגהה לבו פעם אחת בדרשה שלו, הוא מוצגמליאל גב

  ליבי?..."
: אני "נעניתי לרבי יעקב בראשי. לא יכולתי למצוא מילה שתרגיע את סערת רוחו. אחרי מספר שניות של שקט פנה  אלי רבי יעקב ואמר

  מבקש ממך שתכנס לשאול את הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א מה עושים"...
  קי מוטרד מאוד. מדברי המדרש האלו, ואיך אפשר להסיר דאגה מלבו.ובו כתבתי שהגאון רבי יעקב גלינס ערכתי מכתב"

"נעניתי בתשובה כתובה מרבי חיים, שכיום אין לחשוש מגבהות הלב, היות שעל כולם מדברים סרה, ועל כולם לועגים, גם על דרשנים, ואין 
  מקום לגאוה, להיפך זה עוד בזיון...

ננת הצער והדאגה סרה מפניו והיה נראה כי דעתו נחה עליו מתוך התבטלותו המוחלטת "נכנסתי לרבי יעקב והראיתי לו את המכתב. ע
  הו)(איש לרעלדעתו של רבי חיים קניבסקי.       

  
  

  לשחק עם ספינר בשעת התפילה, כדי לכוון טוב יותר              
 , זה מועיל לריכוז,אותו בידים, ולדעת הרבה מהחוקרים , והוא כלי קטן שמסובבים'יצאה משחק חדש, הנקרא 'ספינרונה לאחר: שאלה

 .עוזר לי קצת להתרכז טוב יותר ןאני לא בטוח בכך, אבל אולי זה אכ, להתרכז טוב יותר שאדם הסובל מבעיות ריכוז, אם יקחנו בידו, יצליח
, כי לדעת החוקרים אני יצליח התפילה להתרכז, האם מותר לי לשחק עם הספינר בעת קשה לי קצת , בתפילת שמונה עשרההשאלה היא
  יותר בשעת התפילה? לכוון טוב

  .המלכים ארה"ב, ואם כן בוודאי שאסור לעשות כן לפני מלך מלכי גם אדם הסובל מבעיות ריכוז, לא היה מעיז לשחק עם זה לפני נשיא: תשובה
ולא החזיר לו שלום,  םבתפילה, בא הגמון אחד ונתן לו שלו ה עומדעל חסיד אחד שהי ) מספרת,:הגמרא בברכות (דף לב :מקורות ונימוקים

בסייף מי היה  ם, אם הייתי חותך ראשךהחזרת לי שלו אאמר לו כשנתתי לך שלום למה ל ו לאחר שסיים תפלתו,שסיים תפלת ו עדהמתין ל
ונתן לך שלום, היית  ם, ובא חברךעומד לפני מלך בשר וד תבדברים, אמר לו אילו היי עד שאפייסךו המתן לי אמר ל ?!תובע את דמך מידי
וחומר ומה  ם קלראשי בסייף. אמר לו והלא דברי תעושים לך?! אמר לו, היו חותכים א וה היו מלו לאו, ואם היית מחזיר ל מחזיר לו?! אמר

 א חיהמלכים הקדוש ברוך הוא, שהו אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי ר בקבר, כךן ומחבשר ודם שהיום כא ת עומד לפני מלךאתה שהיי
עת נשאל, האם מישהו שסידר כ ו לשלום.ונפטר אותו חסיד לבית ןמה וכמה, מיד נתפייס אותו הגמוכ תולעולמי עולמים, על אח ם לעדוקיי
יכול להיות בטוח  אלהתרכז, בוודאי שלא, ואם ישחק, הו ק כדיהאם כשיבא אליו ישחק עם משח ם נשיא ארצות הברית,פגישה ע ולעצמ
לו את הכוחות שהיה פעם  ואין ה ממלךהברית, שדרגתו פחות תואם הדברים אמורים בנשיא ארצו א תתמלא.ובקשתו ל ו אותו משם,שיזרק
המלכים, שאין  פני מלך מלכין כשעומד לוכל שכ מלך, שהיתה אימתו מוטלת על הבריות, ן לידכל שכן שלא היה מעיז לעשות כ ,למלך

 א פטור, אבללהתרכז, ואם הוא אנוס הו ת הכל כדילריכוז], אלא יש לעשו ת, שזה מועילעל צד שיש בזה קצת אמ םלשחק עם משחקים [ג
 (ווי העמודים)   .ה זלזול במלךהמלך, ז םלשחק במשחק בשעה שמדבר ע

                          

ם מכ מי :םחבר שאל אות רקד םמה דרק אח השתתפו בהצגה. משהו מנחם, ,שמוליק                    
אומר את האמת  םמה דהסביר: רק אח משהו, : אני לא רקדתיאמר , מנחםה: אני רקדתיענ שמוליק? רקד

  ?מי רקד אמת. אמר משה .והשני משקר
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"" " 

 , האחד: ישראל בארץ יש אגמים שני     נקודה למחשבה
 ענפיהם את פורשים עצים. גדותיו את מפארים ירק כתמי. בו חיים ודגים מתוקים מימיו
ו חופיו לאורך. המבריאים מימיו לתוך הצמאים שורשיהם את ושולחים עליו

 נוצצים מים הזה הים אל מביא הירדן נהר. ך"התנ בימי ילדים ששיחקו כפי, 
 את כאן בנו והציפורים לגדותיו סמוך בתיהם את הקימו האנשים. הגבעות מעל שירדו

 . הזה במקום לשבת שזכו על ם החיים בעלי וכל, קניהם
 אינו עלה, לדגים זכר אין כאן. אחר ים לתוך ומשתפך דרומה לזרום ממשיך הירדן נהר

 בדרך ובוחרים מכאן פונים הנוסעים. צוחקים אינם ילדים, שרות אינן ציפורים, רועד
 מהו. האגם מימי ף ועוף חיה אדם, המים פני על תלוי כבד ראווי. אחרת
, האשם ירדן בנהר לא? מזה זה רחוקים שאינם האגמים שני בין זה עצום להבדל הגורם
 ולא, האשם נמצאים הם שבה בסביבה לא. האגמים שני לתוך מימיו את מגיר הוא
 שומרם אינו אך, הירדן מימי את מקבל : : ההבדל מקור הרי. שמסביב באדמה
 השני האגם. מתוכו אחרת טיפה מזרים הוא לתוכו הזורמת טיפה כל תמורת: לעצמו
 את יוציא לא הוא. קמצן של בתאווה לתוכו הבאים המים את אוגר הוא, יותר ערום
 החיים ים כן ועל, נותן כינרת ים. עליה שומר הריהו אליו הבאה טיפה כל. מתוכו המים

 "."" לו קראו האדם ובני, מאומה נותן אינו ניהש הים. הוא
 

 עוזרים מעניקים יש, בעולם יש אדם בני סוגי שני, ישראל בארץ יש אגמים שני
 (העורך) ...תיזרום לאחרים תעניק ........שלו וכאלה. ותורמים

מלחמת השחרור נתנו אותותיהם בתקציב הישיבה, והוא הדלדל מאד. הבחורים הוסיפו  ימי
שהיה מקים  זצ"ל בן ציון חזן בילחם. רודם, אולם רבים מהם רעבו ללשקוד על לימ

ה הישיבה ופטרונה, כבר לא היה צעיר, והוא התקשה לכלכל את הישיבה 
שהיה ברשותו. הישיבה המפוארת עמדה בפני  שוקת שבורה, ונראה היה כי לא  

, נטל עליו את זצ"ל עזרא שרים בילם אז התגייס רירחק היום והיא תאלץ להיזהר. ואו
יהול הישיבה, ובימים הטרופים ההם יצא לגייס כספים בחו"ל. הוא הקים בישיבה מטבח נ

 וחדר אוכל, ובהם החיו בני הישיבה את נפשותיהם.

מבקש ליחד מילין על נקיות לשונו של  הרב  הגר"י
זצ"ל "מעולם לא שמענו ממנו ביקורת  ניסים טולדנו

שקפתיים. על מישהו או משהו, גם בעניינים תורניים וה
, היתה לו גם היתה, וולא שלא הייתה לו 

ואליבא דאמת היו אנשים ופעולות שלא מצאו חן בעיניו, 
 אלא שהוא לא העלה את הדברים על דל שפתיו". 

 
הגר"י מוסיף ומבאר את עומקה של הנהגה זו, "אבא פחד 

, מ"מ יתכן א שלעיתים אף אם הביקורת היא 
בה גם נקודות הנובעות מאינטרסים ותהיינה שותפות 

אישיים וכדו', ומשכך בחר שלא להשמיע את דעתו כנגד 
עניינים שונים." כך גם כשביקשו לערבו בענייני 

ופוליטיקה, עסקנות חרדית וכו', רבנו 
, ולא אבה לשמוע מטוב ועד רע. הוא שמר על 
 שלמותו האישית, ועל דרגתו הרוחנית הגבוהה, עלה

 ונתעלה בכתרה של תורה ובכתר שם טוב.

גדל על ברכי סבו הגדול זצ"ל  יהודה ליאון רבי
אשר היה תלמיד חכם ומקובל גדול והעיד עליו כי 
סבו היה מתבטא אין קיר בפני ומה שאני מבקש 

  הלראות אני רואה עליו אמרו כי היה 
עשרים וארבע שעות ביממה ולא הסיח דעתו 

על ברכיים קדושות אלו גדל ומהבורא ולו לרגע קט 
  100(סבו זה היה מעל גיל  רבי יהודה ליאון

את  לויהודי קדוש מאוד) וממנו קיבל 
 הדבקות בבורא כל העולמים ולקיים תדיר 'שויתי ה'

 לנגדי תמיד' 
 

לא בחינם עברו עליו ימי ילדותו בשמירה מופלאה 
מן השמים שלא יכשל חלילה בראיית דברים 

אסורים והרחקה מכל חטא ועוון זאת כמובן נוסף 
תו אשר על גשמיו העל השמירה 

 .ניצל מכל היזק גופני

ןָהַרָּבה של ַהָּגאֹון ַרִּבי  ְזִהירּותוֹ  -ּבֶ
רוּק א ְלַהְטִריַח ֶאת  ִציֹּון ּבְ זצ"ל ֶׁש

ֹ ִמֶּמּנָ  א ָהַרָּבנִית ְוַלְחס ה ָּכל ַמֲאָמץ ֶׁש
, ָראּו ַּגם ִמָּכ ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָרָאה  ֶֹ ְלצר

  ֶׁשְּבזֶה ֶׁשִהיא 
ְוהֹוֶלֶכת ְלׁשּוק 'ַמֲחנֵה יְהּוָדה' ִלְקנֹות 

ֲעבּור ַהיְִׁשיָבה, ִהיא ִמְתַאֶּמֶצת יֵָתר ַעל 
א נָתַ  ן ָלּה ַהִּמָּדה, ָמנַע ִמֶּמּנָה ַהַּמֲאָמץ ְו

 .  ְלַהְמִׁשי
 

ְּכמֹו ֵכן, ָהיָה אֹוֵמר ָלּה ָלנּוַח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת 
א  א ַלֲעבֹד יֵָתר ַעל ַהִּמָּדה ַמה ֶּׁש ְו

ֶאת ת.ֶהְכֵרִחי ַלֲעׂשֹות.
ִאְׁשּתֹו ְּבִענְיָנָיוַּכֲאֵׁשר ַהּנְָכִדים ִהְתָאְרחּו 

ֵמֶהם ְלַסֵּדר ֶאת ְּבֵביתֹו, ָהיָה ְמַבֵּקׁש 
ַהִּמְטָּבח ְלַאַחר ָהֲארּוָחה ְּכֵדי ֶׁשָהַרָּבנִית 

א ִּתְתַאֵּמץ.  א ִּתְטַרח ְו

זצ"ל הציל המונים, מקטנים  יעקב יוסףרבי  חכם
. מים חיים. ועד גדולים מבורות נשברים לבאר 

היה מכתת רגליו בכל יום שני בשבוע לשכונות  
 המרוחקות בירושלים כמו נווה יעקב ועוד. 

 

רבים  ת שם היה דופק על הדלתות 
להכניס את ילדיהם לתלמודי תורה. ולא אחת עת שמע 

יעסוק בתורה, על פלוני החפץ כי בנו ילמד מקצוע ולא 
. פעם אף רץ ישר במוצאי ומשכנעוהיה רץ לביתו 

ן תשעה באב לבית כזה, למרות שעדיין 
. ורק בקבוק שתייה לקח בחיקו.  וכך נעשו בזכותו 

 המוני אברכים ויראי ה' וגדלו להיות ת"ח.

מנהיג בישראל יש לו  כל
מעלות המבטאות את שלמותו 
העצמית, ומעלות המבטאות 

ת שלמותו  כמנהיג. א

נראו שני הדברים מיד  
עם לידתו: לידתו מהול רומזת 
, ואילו 
זה שנתמלא הבית כולו אור 

, לרומז על 
המביא אור ושפע רוחני לבית 

 ישראל כולו.

אומר: כשם  זצ"ל הבעל שם טוב הרה"ק
כנקודות שהכוכבים אשר בשמים נראים לעינינו 

 שעה שהם עולמות עצומים,  -זעירות בלבד
 

בעולם אשר בעולם הזה מראיהם  ךכך 
 אולם בשמים הם עצומים. -עלוב ושפל

פשוטים אוכלים כדי שיהיה להם כוח  אנשים
גבוהה לומדים כדי שתהיה  דלילמוד 

 להם דעה כיצד לאכול.

ים" אינם עושים.  דע! שה"אומר
 וה"עושים" אינם אומרים.

כל לשון הרע טריה, 
 מתפשטת 

 כאש על קש יבש
 

לא איש 
בלא 

אישה, 
ולא 

אישה 
בלא איש, 

 
ולא 

שניהם 
בלא 

 שכינה.

המרחק מביתי לביתך, הוא 
 –קילומטר. אך מליבי ללבך 

 אפילו לא מילימטר.

 אל תהיה מתוק מדבש 
 על מנת שלא יבלעוך.

אנו בידינו יוצרים את 
 עתידנו וקוראים לו "גֹורל".

ן  ו  בריאות ולב שמח           תחי'                       :לברכת והצלחת העל



 

מהכפר הסיחה צערה  אשהה
לחברתה: זה שישה חדשים לא 

 קיבלה שום ידיעה מאביה.
 ניחמה חברתה: מה בכך? 

 

 אבא שלי מת לפני שש שנים, 
 ועדיין לא קיבלתי 
 שום ידיעה ממנו.

hamaor.netכל העלונים: 

 להעלות את הנפשות
 

ַהֲעלְֹתָך ֶאת ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ּבֵ נֹוָרה  "ּדַ ֵני ַהּמְ  ַהּנֵרֹת ֶאל מּול ּפְ
רֹות" ְבַעת ַהּנֵ  (במדבר יב, א). ָיִאירּו ׁשִ

 

רבותינו (ראה במדבר רבה טו, ו, ובפירוש רש"י)  למה נסמכה פרשת המנורה  
לפרשת הנשיאים (השנויה בפרשה הקודמת, פרשת נשא), לפי שכשראה אהרן חנוכת 

בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם 
 ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות.

ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), אהרון היה מדליק ו"מטיב"   הם רמז לנשמות, ֵנר ה' ִנׁשְ
יִתי (ישעיה מֹות ֲאִני ָעׂשִ נז, טז).  את הנשמות, מטיב את מעשיהם והופכם מרע לטוב, ּוְנׁשָ

 אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות פ"א מי"ב).
אהרון הכהן היה רואה ברוח קדשו את כל עוונות האדם ואיזו עבירה עבר איש פלוני 
בשעה פלונית, אך כשהיה פוגש באותו אדם לא היה מזכיר לו מאומה מחטאו אלא 

 דקות בכל יום. מקרבו ומחבבו, ומציע לו ללמוד ביחד כמה
 

אותו אדם היה מפשפש במעשיו וחוזר בתשובה שלימה באומרו בליבו, "אהרון  
הכהן, גדול ישראל רוצה ללמוד איתי? אוי ואבוי, הלא פשעי וחטאי אני אדע, לּו יריחון 
בהם שכני אזי ירחקון ממני (מתוך פיוט "אלקי אל תדינני" ליום ראשון של ר"ה, יעוי' 

 ת ע' ערך ענוה ד"ה וחייב אדם לומר), מוכרח אני לשוב ממעשי הרעים".בפלא יועץ או
כך זכה אהרון הכהן להחזיר נשמות אבודות רבות אל אביהם שבשמים, אל כור 

מחצבתם, וזאת מפני שלא הסתכל על הגוף הנגוף המלוכלך בעוונות אלא התבונן 
הו חכם הרואה את בנשמה הקדושה החצובה מתחת כסא הכבוד הטמונה בכל יהודי, איז

הנולד (תמיד לב ע"א), אהרון הכהן ראה מה יכול לצאת מאותה נשמה קדושה, ולכן 
 העלים עינו מעוונותיו של אותו אדם וקרבו בעבותות אהבה.

שנזכה לקרב את כל אחינו בית ישראל לאבינו שבשמים ונראה בקרוב  
 בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 בית ישראל לכל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

, יעקב יוסף בן מרגליתהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  ם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יור

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.co

m 

להתייצב לפני המלכות  זצ"ל החפץ חייםהוצרך  פעםם
כדי לבטל גזירה שריחפה על מוסדות התורה, עקב הלשנה של 

ו קרא לאחד ממשפחת קורניצער ה'משכילים'. לפני צאת
שיבוא יחד עמו. חשב הלה  זצ"ל "ה'חתם סופרמנכדי בעל 

לתומו כי הסיבה שהחפץ חיים קורא לו להצטרף אליו, כדי 
שידבר הוא לפני המלכות ואולם למרבה הפלא לא כך היה. 
שכן כאשר הגיעו, פתח החפץ חיים ודיבר כל אשר על ליבו 

, ואכן התבטלה הגזירה. , דברים שהועילו
כאשר יצאו אמר החפץ חיים לאיש שהתלוה עמו כי הוא יכול 

 לשוב לביתו בשלום. 
 

תמה הלה: למה מה הוזקק לי הח"ח? הסביר לו החפץ חיים, 
כי מאחר וסבו הגדול בעל החתם סופר היה גדול כוחו לקנא 
קנאת ה' וללחום כנגד המשכילים ועוקרי הדת למיניהם, "על 

של החתם סופר תלך עמי לבטל את  ת תי כעת כן רצי
המלשינות של ה'משכילים' ולכן קראתי לך כנכדו של החתם 

 סופר שתבוא עמי..."

ִהְׁשִקיַע ִּבְדָאגָה  ַרּבֹותת
ְיִחיֵאל ּוְבַמְחָׁשָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ֵטין זצ"ל ַעל  ִמיְכל ַפְיְנׁשְ

טֹוָבָתּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית. ָּכ ִּבְׁשנַת 
יָה ְמֻאְׁשָּפז ְּכֶׁשהָ  –תשמ"ז 

ְּב'ֵביִלינְסֹון' ְּבֶמֶׁש ְׁשבּוַעיִם יִָמים 
 ַאַחר ֶהְתֵקף ַהֵּלב ֶׁשָעַבר, 

ת ְוָהַרָּבנִית 
ִמֵּדי יֹום ּתֹו ֶׁשִהיא ְמָסֶרֶבת  

ְלַהְפָצרֹוָתיו ַהחֹוזְרֹות ְונְִׁשנֹות ָלֵתת 
נָה ִמֵהר ְוקָ  –ְמנּוָחה ְלַעְצָמּה 

ָלַרָּבנִית ַׁשְרֶׁשֶרת ִמּזָָהב ְלאֹות 
ַעל ְמִסירּות נְַפָׁשּה  

 ְלָסֳעדֹו ְּבֵעת ָחְליֹו...

ביהודי מערבי, שנשמע ליצרו ואכל  מעשהה
רע ולמחר היה לבו נוקפו -טריפה. בלילה חלום

כל היום. ראה שניטלה מנוחה הימנו והלך אל 
תשובה. אמר לו הרב: מעכשיו -הרב לבקש דרך

יום, ואחרי התפילה תאמר -תתפלל בציבור כל
-פרקים תהילים. קיבל עליו. הלך לבית שני

ואמר שני פרקים הכנסת, התפלל עם הציבור 
סתכל וראה: מאחוריו עומד תהילים. בינתיים ה

יהודי צנום ודל, פיאותיו ארוכות, כנפות קפוטתו 
מגיעות לו עד לקרסוליו, ואף הוא אומר תהילים, 

 פרק אחרי פרק, פרק אחרי פרק. 
תמיהה גדולה ניענע המערבי בראשו ותמה 

בינו לבין עצמו: יהודי צנום כזה ובעל פאות 
 ארוכות כאלה, 

 כך הרבה טריפות!...-ואכל כל

אירעו לישראל  במדברר
עוד ניסים גדולים, ומדוע לא 
אמרו עליהם שירה, כדרך 

סוף? -שאמרו על קריעת ים
לא  א אלא 

-על הנס עצמו של קריעת ים
סוף, אלא על שבזכות קריעת 

ישראל לידי -סוף באו בני-םי
 , 
 ועל זה אמרו שירה.

בטענה  שרוצים לסלק בחור זצ"ל  לחזו"א באוו
מהישיבה, אמר להם למה אתם צריכים לזרוק 
אותו, תיקחו ספינה ותיסעו לים ותזרקו אותו 

למים. (כלומר שסילוקו מהישיבה נחשב כזריקתו 
הרבנית למים)הרבנית  שמעה מחמותה 

ם ראשונה ע"ה (אשת הקה"י) שפע קנייבסקי
זצ"ל להיכנס  הגרי"ש אלישיבשהזדמן למרן 

 לחזו"א לזמן קצר. 
לאחר שיצא אמר לה, אותו הייתי רוצה שיהיה 

  שליט"א. חיים קנייבסקיחמיו של רבנו 
שליט"א: שהחזו"א  הגראי"ל שטיימןמרבנו 

נ"י ושאל  הרש"אא"ל שהיה כאן יהודי בשם 
  שאלה בלימוד, ולפי נוסח השאלה ששאל, 

, כדאי  ב תי שהוא יודע טוב ראי
לכם לקחתו לישיבתכם בכפר סבא, ולקחתהו 

 ובאמת מאוד הצליח.

זצ"ל  רפאל שפירא הגאון רבי סיפרר
(אב"ד ור"מ מוולאז'ין) בשם אחד מבני הישיבה 

חושן משפט"  –דוולאזי'ן שאמר, כי "משו"ע 
למד שאין לבוא לידי כעס. תמהו השומעים: 

 "מה עניין כעס לדיני "חושן משפט"? 
 

 ל הסביר להם: יש כלל גדול 
בממון נחשב שהממון שלו ואי אפשר שהמוחזק 

להוציאו מידו והרוצה להוציאו מידו עליו 
להביא ראיה. וכל עוד לא הביא ראיה, נשאר 

הממון ביד המוחזק. אם כן מה מקום יש 
לכעוס? הרי ממה נפשך? אם השני מוחזק, 

, הרי לא ה'כעס' יוכל 
, להוציא ממנו, אלא 'ראיה'. ואם אני המוחזק

 הרי בוודאי שאיני צריך לכעוס.

ור, במצוק מלחמת תש"ח, ירושלים הייתה במצ בימיי
וברעב, ומצב תושביה הלך והחמיר. הלחץ על בני 

הישיבות בכלל ובירושלים בפרט, שיתגייסו לצבא, היה 
גדול, והתעמולה כנגדם הלכה וגברה. בין מנחה למעריב 

בני  ת היו נכנסים לבתי הכנסת 
תשחורת. בני ישיבה רבים התגייסו, ובמצב שנוצר היה 

ותר לעתידן של הישיבות, והייתה סכנה חשש רציני בי
גדולה שקול התורה לא יישמע עוד ח"ו, ושוב לא תהיה 

 כל זכות להגן על תושבי הארץ חלילה. 
 

ז"ל שראה את  איסר זלמן מלצרהגאון רבי 
המצב הנורא הזה ואת גודל הסכנה הבטחונית המרחפת 

,על יושבי הארץ באם יפסק קול התורה, 
 כנגד גיוס בני הישיבות. תקיף ביותר

התבטא גילוי של דרגת  בשירת היםם
מישראל התעלה  'יחידה' שבנפש. כל אחד ואחד

 למדרגת עולם האצילות, 
 , רבנו משהשהיא מדרגתו של 

 

ל ישראל להראות באצבע ולומר "זה ולכן יכלו כ
 לי", וכולם יחדיו אמרו את השירה עם משה.-ק

שערי דמעות לא 
ננעלים, אך בכל זאת 

יש שערים בשביל 
 "דמעות תנין".

אחד החליט לעזוב את  צבב
השדה שבו התגורר כל ימיו 

את לטיל בעולם. ספר הצב ולצ
. ועל תכניתו לידידיו 

אמרו הברוזים: "אנו נקח אותך 
לטיול". אחזו בשני קצותיו של 
מקל עבה, והצב תפס את אמצע 
המקל בשניו ונאחז בו היטב. 
פרשו הברוזים כנפים, וכל 

  .ה השלושה 
 

כך חלפו על פני ארצות רבות, 
ובכל מקום הרימו אנשים את 

יהם והתפעלו מן הצב ראש
המעופף. "ראו, הנה מלך 

הצבים", צעק מישהו. "כן, אני 
 המלך", התלהב הצב. 

 , עוברגע 
 נפל ארצה והתרסק...

בני אדם מתאמצים לדבר יפה, 

"אין אדם 
מעיז פניו 
בפני בעל 

 חובו" 
 

אבל כיום 
עושים 

 זאת 
דרך 

 הטלפון.
 

 צריך להמתיק את הכעס ברחמנות

 שמור על קשר 
 ולא על ֶקֶצר.

הקדוש  החפץ חיים
אומר: הירא שמים 

חושב בכל דבר שמא 
דבר זה אסור, והאינו 

חושב בכל דבר  –ירא 
 אולי הוא מותר.

 

העולם 
דומה 

לשותה 
מים 

מלוחים 
תמיד 

נישאר 
 צמא 
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בהעלותך את הנרות... אל מול פני המנורה יאירו שבעת 
 ג')-ח', ב'ויעש כן כן אהרון (הנרות. 

 להגיד שבחו של אהרון שלא שינה -אהרון: ויעש כן רש"י
 ומדוע היה לו לשנות? ומה השבח בכך שלא שינה?

: מובא הקדמהמסביר נפלא בעל ה'שפתי צדק' זיע"א: 
בספרים הקדושים ששבעת הנרות מרמזים על שבעת 
הרועים וכל אחד מהם מורה על דרך אחרת בעבודת השם 

 אברהם = חסד, יצחק = עבודת התפילה וכו'...
נמצא שהנר האמצעי שנקרא 'פני המנורה' הוא הנר 

 הרביעי והוא כנגד משה שהוא התורה הקדושה. 
וזה שנאמר 'אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות' שכל 

 מידה צריכה להיעשות אך ורק ע"פ התורה הקדושה.
לפי זה נאמר 'ויעש כן אהרון' אהרון שמידתו היא אהבת 

זאת רק ע"פ התורה. שכן ורדיפה אחר עשיית שלום עשה 
יש פעמים שחושבים אולי לצורך שלום אפשר לוותר על 
מצווה מסוימת ולא כך הדבר, אלא שלום אמתי מושג רק 

 כששומרים על שלימות התורה הקדושה.
'להגיד שבחו של אהרון שלא שינה' שהיה רודף שלום ללא 

 מתוק מדבש!גריעת הוראות התורה הקדושה.    
***** 

 בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש (ח', יט')ולא יהיה 

 : שלא יצטרכו לגשת אל הקודש...רש"י
הסביר נפלא בעל ה'אמרי נועם' זיע"א: יש יהודים שרק 
בשעת צרה ניגשים אל הצדיק או לבית ה' להתפלל על 

 צרתם ובשעת רווחה הם לא חשים התעוררות.
' כדי שהם ולא כך הדבר אלא 'ולא יהיה בבני ישראל נגף

 מתוק מדבש!.   יקיימו 'בגשת בני ישראל אל הקודש'

 
 ובעניין זה חידה בבדיחותא:

 עשות דיאטה?ללמה מאוד קשה 
 כי זו החלטה כבדת משקל... התשובה:

***** 
בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו  

 על מצות ומרורים יאכלוהו (ט', יא')
הסדר אנו אומרים 'זכר למקדש בעת אכילת ה'כורך' בליל 

כהלל הזקן שהיה כורכן ואוכלן בבת אחת לקיים מה 
 שנאמר על מצת ומרורים יאכלוהו'.

ה נאמר לגבי פסח שני. ואילו זויש לשאול: הרי הפסוק ה
 הלל היה אומרו בפסח ראשון?

הסביר נפלא המהר"ש מבעלזא זיע"א: הלל עשה כן בפסח 
נו לליל הסדר ואין לנו ראשון וכוונתו הייתה לומר: הגע

בעוונותינו קרבן פסח, אבל עדיין אנו מצפים שיבנה בית 
המקדש עוד השנה ונוכל לעשות פסח שני בבית המקדש 
 ולאכול בו מצה ומרור. וזאת כדי 'לקיים מה שנאמר בפסח

 מתוק מדבש!שני 'על מצות ומרורים יאכלוהו'.    

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  פרשת בהעלותך תשע"ז

126גיליון -שנה שלישית

בס"ד

  199.116  –  כניסת השבת
 20.30 –יציאת השבת 

  21.12 – דקות זמניות )  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

 (י', כט'))לכה איתנו והטבנו לך כי ה' דיבר טוב על ישראל 

 מדוע לא נאמר כי ה' דיבר טוב עלינו?
מסביר ה'בני יששכר' זיע"א: יתרו פחד ללכת לצד עם 
ישראל שמא ע"י חטאיו שעשה עד כה יתעורר קטרוג על 

 ישראל.עם ישראל והם עלולים להפסיד את ארץ 
אמר לו משה: ארץ ישראל הובטחה ליעקב אבינו ע"ה 
לגודל צדקותו. וכשם שלוט זכה להינצל מסדום בזכות 
אברהם למרות שמצד עצמו לא היו לו זכויות, כך גם עם 
ישראל יזכו לארץ ישראל בזכות ישראל סבא ואין 
לחשוש שהחטא יגרום. ולכן נאמר 'כי ה' דיבר טוב על 

 מתוק מדבש!  '...(אבינו)ישראל 
***** 

  כי על כן ידעת חנותנו במדבר היית לנו לעיניים (י', לא')
וכי עם ישראל צריכים מדריך טיולים במדבר? הלא ע"פ 

 ?וה' יחנו וע"פ ה' ייסע
: כי נאה לך לעשות זאת, על אשר ידעת חנותנו רש"יאומר 

 במדבר וראית נסים וגבורות שנעשו לנו...
אסאד זיע"א: עם ישראל בהליכתם  הסביר המהר"י

במדבר זכו שארון הברית היה מיישר עבורם את הדרך, 
 משפיל הרים ומגביה בקעות למישור.

הבעיה היא שאין בעל הנס מכיר בנסו, כיוון שהם לא 
 ידעו כלל מה היה במדבר קודם לכן.

 ? התשובה היא = יתרו.ומי היה היחידי שידע
עת חנותנו במדבר' אתה לכן אומר לו משה 'כי על כן יד

הרי מכיר את המקומות בהם היו הרים ובקעות ולכן 
'והיית לנו לעיניים' להודות לקב"ה על  נסים וגבורות 

 מתוק מדבש!   שנעשו לנו.
***** 

וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים 
 במחנה (יא', כז')

ויהושע : תנם אל בית הכלא לפי שהיו מתנבאים משה מת רש"י
 מכניס

(מגילה הסביר נפלא הגר"א מוילנא זיע"א: מובא בגמרא 

: 'מילה בסלע משתוקי בתרי' ההסבר הפשוט הוא יח', א')
שאם על מילה שתדבר תקבל סלע תדע שעל שתיקה 

 תקבל כפול.
והסביר הגאון הסבר נוסף ברמז: משה נענש כיוון 

 שהיכה את הסלע במקום לדבר אליו. 
ה אומר 'מילה לסלע' אז 'משתוקי לפי זה אם הוא הי

בתרי', אלדד ומידד היו שותקים מנבואתם משה מת 
 מתוק מדבש!ויהושע מכניס.   

***** 
 -: ב' במסורה בעל הטורים    ל נא רפא נא לה (יב', יג')-א

שמשה התפלל (תהילים ס', ד') רפא נא לה, רפא שבריה כי מטה 
 ל שירפא שבריה 'כי מטה' שאם לא כן אין מי שיטהרנה...-לא
 



 

בשיעור יב' בישיבה הגדולה והוא לא אוהב לאחר...
העין בארנק שנתקע בין  תבזווי הוא מבחין לפתע

הספסל לבין התחנה. הוא מושך אותו, פותח ורואה 
בתוכו שטרות כסף רבים, הוא מחפש סימן מזהה נוסף 
כמו אולי 'רב קו' או תעודה מזהה אך לא מוצא כלום. 

שם רק חשבונית מקומטת, קבלה על הטענת  ההיית
 ה'רב קו'

הוא מגיע לישיבה ולאחר סיום הסדר הוא מתקשר 
רת האוטובוסים שהנפיקה את ה'רב קו' ומבקש את לחב

פרטי בעל הכרטיס לפי מספר החשבונית. הפקיד משתף 
 אתו פעולה ולשמחתו הוא נותן לו את הפרטים. 

'מצאת את הארנק?' נדהם הבעל שענה לטלפון 'איך 
ידעת שזה שלנו?' והמוצא סיפר את כל השתלשלות 

 העניין.
  'איפה אני יכול לפגוש אותך'

ין צורך, אל תטרח להגיע לירושלים אני אגיע אליך 'א
 ר עילית... המתחיל במצווה אומרים לו גמור'..."לבית

אחרי כשעתיים הוא דופק בדלת ונכנס... בחור מבוגר 
יחסית, חיוך קל ועדין על פניו 'שלום כבוד הרב...' 

 ומושיט את הארנק.
'תודה רבה וישר כח על המאמץ' אומר הבעל 'אני רוצה 

 פצות אותך, הבטחנו לשלם עשרה אחוז למוצא הישר' ל
 'כסף אני לא צריך' אומר הבחור בשקט

 'אז מה כן?' שואל הבעל.
'אני אוסף ברכות... לזיווג הגון...' עונה הבחור בהיסוס 
'תראו, אני כבר לא בחור צעיר, אבל אני לא מוכן לוותר 
על החלום שלי... בחורה שתהיה מוכנה שאקדיש את 

) זה 30לימוד התורה, והאמת שבגיל כמו שלי (חיי ל
 ממש לא מובן מאליו'.

הבעל החל למלמל מילות ברכה בכוונת הלב ואז נגשה 
 האישה ולחשה לבעלה 'נחמה...' והוא הבין.
היא (רק מה') נחמה הייתה בת עשרים ושבע. 'במקרה' 

התארחה בביתם בשבת והקסימה אותם באישיותה, 
 אצילית, אבל מעוכבת שידוך...ונית, רנבונה, כש

'אני כבר לא צעירה בת שמונה עשרה' אמרה להם נחמה 
בשבת 'אבל קשה לי לוותר אפילו על גרם מהחלום שלי: 
בעל שיושב ולומד ומקדיש את כל עתותיו לתורה 

 הקדושה, נבון ובעל מידות טובת וזה לא מובן מאליו...'
 השהמשפטים של נחמה הצטלצלו כעת במוחה של האי

מתערבים במילות הכאב של הבחור... ופתאום ממש בלי 
כוונה הם הפכו לשדכנים. טלפונים, בירורים, שמות 

 והמלצות התעופפו מכאן לשם ומשם לכאן.
 והשידוך קם והיה...

'רק רציתי להחזיר לכם את האבדה' צחק יעקב 
 החתן הטרי 'ומצאתי את האבדה שלי...'

 
ום מצוה בכל מאודו אדם שמוסר נפש לקי אחים יקרים:

 יזכה בוודאי לישועה וכהבטחת משה רבנו:
 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם...'

 
 ה' יזכנו, אמן!                 שבת שלום ומבורך!

מה הקשר בין המילים 'כי מטה' לבין זה שאין מי שיטהר 
 את מרים?

הקדמההסביר נפלא ה'בית מאיר' מאוסטרובצא זיע"א: 
ירה? אם תאמר מרים מי הסג(זבחים קא') : מובא בגמרא א'

משה? משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים. ואם תאמר 
 אהרון? אהרון קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים'.

 ומדוע על משה לא נאמר שהוא פסול כיוון שהוא קרוב?
מדוע נאסרו עם ישראל בקרוביהן לאחר מתן  הקדמה ב':

תורה? הרי הם נחשבו כגרים וגר שנתגייר כקטן שנולד 
 מי ומותר אפילו באחותו?ד

נחשב כתינוק  מרצונו המלאותירץ: רק גר שנתגייר 
שנולד, מה שאין כן במתן תורה שאז כפה עליהן  הקב"ה 
הר כגיגית ולא היה להם רצון מלא להתגייר ולכן הם לא 

 נחשבים כתינוק שנולד ועדיין אסורים בקרוביהן.
לפי זה מובן נפלא: אהרון ומרים היו בתחתית ההר במתן 
תורה ואצלם לא פקעה קירבתם. אבל משה רבינו היה 
בהר סיני עצמו והוא היחידי שקיבל את התורה ונתגייר 

שנולד מרצונו המלא. ולכן הוא שפיר נחשב כתינוק 
 וממילא אין לו דין קירבה כלל למרים.

על מרים 'רפא  וזה  שאומר בעל הטורים: משה התפלל
שבריה כי מטה'. דהיינו כיוון שהיא הייתה נמצאת 'מטה' 
במתן תורה לכן היא ואהרון נחשבים קרובים. וכיון שאין 
קרוב רואה את  הנגעים לכן לא יהיה מי שיטהרנה 

 מתוק מדבש!    וירפאנה מצרעתה.
 

 איזה בעל חיים מדבר לשון הרע? :בבדיחותא חידה
 'הוא הוא... הוא הוא...' :ומרכל הזמן א ינשוףף תשובה:

  הגיליון להצלחת:
רפואה שלימה /  –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה  –גיטה בת מנטה  -אמי 

לברכה   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –דקל מלכה 
לכל הישועות  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –והצלחה/ יעקב ואורי ישראל 

  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה 

 ....מסירות נפש למצווה  –רעיון וסיפור לפרשה   

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
 

 יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל / רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל / (רשל) בת נעימה ז"ל רחל 

  ויאמר משה עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם (ט', ח')
לכאורה לשון זו לא מתאימה למי שהתורה מעידה עליו 

 שהוא העניו מכל האדם?
זיע"א: אדרבה, מזה יש ללמוד  מסביר ר' אהרון מקרלין

גודל ענוותנותו של משה רבנו ע"ה. וכך אמר להם: רק 
אם אתם תעמדו כאן, אזי בכוחכם ובזכותכם אשמעה מה 

אבל אם תלכו מפה ותשאירו  .(בשבילכם)יצווה ה' לכם 
 אותי לבדי, אין לי כל זכות לשמוע מה יצווה ה' לכם.

נפש לקיום ומכאן למדנו כמה גדול כוחה של מסירות 
מצוה אחת. שהרי הם היו פטורים מלהקריב את קרבן 
הפסח בהיותם טמאי מת. ואעפ"כ הם זעקו 'למה נגרע?' 

 לא רוצים להפסיד את המצווה.
 אדם כזה מובטח לו שהקב"ה ישמע את שוועתו ויושיעו!

 
 :(מעובד ע"פ סיפור אמיתי שהובא ב'מרוה לצמא') ובעניין זה סיפור נפלאא

חזיר את הארנק שלי אפריש לו עשרה אחוז 'אם מישהו י
לבעלה  המסכום הכסף שהיה בו' כך הכריזה האיש
באוטובוס  הכששמה לב שארנקה הלך לאיבוד בנסיעת

 לביתה בבית"ר עילית.
הוא עמד בתחנה על קוצים, הוא ממש באיחור, השיעור 

 בישיבה כבר החל... הוא כבר לא בשיעור א' אלא כבר 
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הדלקת המנורה היא לעד, ואפילו חרב המשכן וחרבו המקדשות ונגנזו - הנר המערבי לא כבה, הוא נגנז עם אורו ועדיין דולק. (ספר הפרשיות)

ביטול תורה גמור. והנה יום אחד אני מבחין בו יושב לו לבד באחת מפינות בית 
ללמוד  הוא  מסוגל  מה  וכי  מאד,  התפלאתי  עצומה.  בתשוקה  ולומד  המדרש 
בעצמו, הרי אינו מבין כלום! לכן החלטתי להתקרב אליו, להתיישב מאחוריו 
ולראות במה הוא עוסק. והנה מה רואות עיני. לפניו מונח סדור תפילה והבחור 
חוזר שוב ושוב על "אהבת עולם" כשהוא מדגיש: רחם עלינו ותן בלבנו בינה 
דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד,  ללמוד  לשמוע,  ולהשכיל,  להבין 
תלמוד תורתך באהבה והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך... כל זה אמר 
כעת  הנה,  ואמר:  והוסיף  זקן,  אותו  סיפר  כאן  עד  מעיניו.  זולגות  כשדמעות 
איפה  ואני.  הפסוקים,  מגדולי  הוא  ממני,  יצא  ומה  ממנו  יצא  מה  וראה  הבט 

אני...

ההצלחה שלנו זה הכוח להתחיל כל פעם מחדש. לא להתייאש, לא להרים 
העיקר  שמתפללים,  העיקר  שרוצים,  העיקר  להתקרר.  לרצון  לתת  לא  ידיים, 
כבר  אני  גמרנו,  אומרים:  שלא  העיקר  האלה,  מהנפילות  מתבלבלים  שלא 
שנשאר  מה  כי  הרצון.  של  הקטן  הרגע  על  אותך  אוהב  ה'  כי  מעצמי.  מיואש 

לאדם בכל העבודה שלו בעולם הזה זה הרגע והדקה של הרצון.

כל אדם עובר נסיונות קשים בחיים שלו, וצריכים להיות חזקים ולהחזיק 
מעמד, כי בדרך כלל כשמחזיקים מעמד אז נהיה יותר טוב. אפילו שאדם חטא, 
אפילו שהחטא באמת חמור, אתה חייב להגיד לעצמך: מה שהיה היה, אני לא 
רוצה להמשיך לחטוא, אני רוצה לעשות רק את רצון ה', רוצה רק את ה', רוצה 
רק להידבק בה'. ה' רוצה שנתחזק ברצון, כי הרצון הוא נצחי, הוא קדוש, הוא 
בלתי מוגבל. אני לא יכול להשתנות מייד, אני גם לא יכול להשתנות לבד, אני 
הרצון.  את  עוזב  לא  אני  מוותר.  לא  אני  אבל  אבא.  שלך  העזרה  את  מוכרח 
כל החיים של האדם נראים כמו הרצון שלו. הרצון  זה החלק הכי גבוה שלנו, 
זה המנוע שלנו. כל הדרך אל ה' היא דרך של רצונות וכיסופים, של התחלות 
אל  תפילה.  מהרצון  ולעשות  לרצות.  לפחות  שאפשר  הסוד.  כל  זה  מחדש. 

ְך ְלָהִאיר ֶאת ַהחֹשֶׁ

בהעלותך לשון עלייה. זה מה שאנחנו רוצים בחיים. לעלות מעלה מעלה, 

להיות הכי קרובים אל ה', כמו שלהבת הנר שהתנועה שלה היא כל הזמן כלפי 

מעלה. הגוף שלנו זה חושך, גוף גשמי ועכור כזה, ומעוצם החושך אי היה אפשר 

לו להתקיים, רק בשביל זה ירדה הנשמה לעולם, להאיר את החושך של הגוף.

ויש לה לנשמה כוח לעמוד במלחמה הזו בתנאי אחד: שלעולם לא תניח את 

הרצון, בכל מה שיעבור עליך. רצון לשון ריצה. אדם שיש לו רצון הוא רץ אחרי 

ה'. הוא מתעקש. הוא לא מוותר.

מספרת  הקדושה  התורה  עקשנות.  ושמה  מופלאה  מידה  לו  יש  יהודי, 

בפרשת השבוע שהמנורה היתה עשויה מקשה זהב. אף על פי שיוצאים ממנה 

כפתורים, ופרחים, וכו', הכל נמשך מחתיכת זהב אחת. מקשה לשון עקשנות. 

צריך להיות עקשן בעבודת השם. הצלחה של יהודי שהוא לא מתייאש, שהוא 

אתה  רוצה,  באמת  אתה  אם  סכוי,  אין  כזה  דבר  אין  מחדש.  פעם  כל  מתחיל 

תצליח.

אחד מזקני העיר בני ברק שהיה אדם פשוט, סיפר לגאון הרב שך זצוק"ל 

כי הוא ואחד מגדולי הפוסקים שבדור הקודם למדו יחד בישיבה. אותו גדול 

היה ממש קשה הבנה, ממש לא יאומן כי יסופר. שורה אחת אינו מסוגל לקלוט 

בכוחות עצמו. ואולם, אהבת התורה בערה בו בצורה בלתי רגילה. בכל יום היה 

מחזר אצל אחד הבחורים שיעשה עמו חסד ויבאר לו שורה אחת בלבד. בקשה 

שאמנם נראתה פעוטה, אבל בהתאם לקליטה הקשה של אותו בחור, פעמים 

רבות הדבר היה נמשך מספר שעות, כך שברבות הימים הבחור היה למעמסה 

מאותם "קורבנות"  אחד  בכך.  מה  של  בטענות  לדחותו  והחלו  כיתתו  בני  על 

שנאלצו לסייעו בהבנת הנלמד, המשיך וסיפר אותו זקן, היה לא אחר מאשר 

אני עצמי. אך ברבות הימים גם אני הרמתי ידיים ודחיתי אותו מאחר וגרם לי 

בס"ד

שבת קודש   טז' סיון, תשע"ז
פרשת בהעלותך

רוֹת." (ח, ב) ְבַעת ַהנֵּ נוָֹרה ָיִאירּו שִׁ ֵני ַהמְּ רֹת ֶאל מּול פְּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנֵּ "בְּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל פאני, 

אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 

עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל
ת.נ.צ.ב.ה
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יש בעיה כזו במשפחה, ואצלו יש כזה ספור, ואצלו כזה ילד, ואצלו כזו בעיה 
בשלום בית, כל סוגי הבעיות שיש לבני אדם, באה האמונה הקדושה ועושה 
עולם  שבורא  מראש,  מתוכנן  שהכל  שאומר  ניגון  ונפלא,  עצום  ניגון  זה  מכל 
יודע בדיוק מה אתה צריך לעבור כדי שתזכה להתקרב אליו, שדוקא בדרך הזו, 
דוקא על ידי הקשיים האלה, מפה תצמח הישועה שלך, זה המסלול שהנשמה 
שלך צריכה לעבור כדי להגיע לבירור שלה. רבונו של עולם תעזור שאני אזכור 
תמיד שהכל אתה עושה לי, שככה בדיוק אתה אוהב אותי, שזה מהאהבה שלך 

מה שקרה לי.

כדי שהשלהבת לא תכבה, לדבר כמה שיותר עם ה'. לא צריך שיקרו דברים 
קטן  ילד  אותו  כמו  להיות  צריכים  מה'.  ולבקש  הפה  את  לפתוח  כדי  גדולים 
שמבקש מאביו אפילו דבר פעוט, כי זה אביו, כי אם לא, ממי יבקש? רבי נחמן 
מטולטשיין זצ"ל, תלמידו של רבי נתן, דפק פעם מסמר וקיבל מכה באצבע. 
כשראה זאת רבי נתן, אמר לו: "מדוע לא התפללת לפני שדפקת את המסמר 
הרבה  ועדוד..  נחמה  הרבה  מוצאים  ה'  עם  כשמדברים  מכה?"  תקבל  שלא 
עובר על בן אדם ביום אחד, כמה טוב וכמה נפלא שיש לנו אבא בשמים, שהוא 
יכול הכל, ששום דבר לא קשה לו, שאוהב אותנו אהבה אינסופית ורק מחכה 
שנרים את הראש ונפנה אליו. כמו הדיבור המפורסם של רבינו, שנכנס לליבו 
של רבי נתן כמו אש בוערת "שזה טוב מאד אם אומרים את כל מה שבלב לפני 
החיים  בשביל  בעיקר  הישועות,  בשביל  רק  לא  לזה.  זקוק  אתה  יתברך".  ה' 
הנפשי  השקט  בשביל  לעצמך,  שלך  החיבור  בשביל  המתיקות,  בשביל  שלך, 
שלך. כי לאן אפשר לברוח כשעוברים דבר קשה ואנחנו בדאגה , בחרדה, לא 
שירגיע  עלינו,  שישמור  ממנו  מבקשים  ה'.  אל  בורחים  להמשיך?  איך  יודעים 
אותנו, שיתן לנו עצה, שיחזק אותנו באמונה שלא קרה פה שום דב שלא היה 

צריך לקרות.

גם אם אתה מתפלל כבר כמה שנים ולא זוכה לראות ישועה, וגם אם אתה 
לאדם  גורם  היאוש  כי  להתייאש,  לך  אסור  שינוי,  רואה  ולא  סוף  בלי  מתחנן 
לומר "כאשר אבדתי אבדתי", ואז הוא עושה שטויות ונופל לעבירות, כי הוא 
אומר לעצמו "ממילא אני לא מסוגל ולא מצליח, אז מה שיהיה יהיה". גם אם 
נפלת לאן שנפלת ח"ו, אתה לא נשבר, אתה מתחדש, מתחיל מחדש, ממשיך 
של  דרך  היא  ה'  אל  הדרך  כל  כסופים.  יותר  ועוד  רצונות  יותר  עוד  עם  הלאה 

רצונות וכסופים, של התחלות מחדש.

אדם יש לו כל הזמן שאיפות להשיג וכל הזמן אומרים לו המתן! אתה לא 
יכול לקבל מה שאתה רוצה מייד. אתה רוצה? יפה מאד שאתה רוצה, תמתין! 
"ברוך  לו  אומרים  לא  למה  "המתן"!  לו  אומרים  להיטהר  הבא  אומרים  חז"ל 

הבא" ופותחים לו? כי אי אפשר לקבל בלי הכנות. בלי לבנות כלים.

לו  אין  ההמתנה,  סוד  את  מכיר  לא  אדם  אם  מייד.  מקבלים  דבר  כל  לא 
שום אפשרות להתקרב לעבודת ה' באמת. כל מי שרוצה להתקרב לה' יתברך, 
ושירגיש  פנים,  לו  ויאיר  אליו  יתגלה  ה'  ומיד  שתכף  אפשר  שאי  לדעת  צריך 
העבודה  את  חייבים  ה'.  את  אוהב  והוא  אותו  אוהב  שה'  ה',  אהבת  את  תכף 
של ההמתנה. וזה לא שממתינים בנחת ובנוחות, תוך כדי ההמתנה עובר על 
האדם מה שעובר. לפעמים הוא מרגיש שלא רק לא פותחים לו, אלא כביכול 
דוחים אותו ומרחיקים אותו, אבל אם אדם לא מפסיק להילחם, והוא מתחזק 
סוף  יכנוס  בודאי  הוא  לוותר,  מוכן  לא  הוא  אם  בתפילות,  ומרבה  ברצונות, 
סוף אל הקדושה. כי אם היו נותנים לך כמו שאתה רוצה, היית מקבל גאווה 
להתקרב  רוצה  כשאתה  לכן  מבוראו.  האדם  את  שמרחיקה  הגאווה  כמו  ואין 
לקב"ה, אזי הדרך שמראים לך זה התרחקות, כדי שתיהיה לך ענוה. אין מצב 
שלא יעברו עליך קשיים ומשברים. אבל אתה תמשיך הלאה לרצות את ה', אל 
תעשה "ברוגז" עם הקב"ה בגלל שהוא לא נותן לך את מבוקשך, אל תתייאש, 

אל תפול בדעתך.

כל  קיוונו  "לישועתך  שאומרים  כמו  לישועה  לצפות  הזמן  כל  צריך  יהודי 

זה!  את  תרצה  כל  קודם  אלא  לא,  או  זה  את  לקיים  יכול  אתה  האם  תסתכל 
ותתפלל שתזכה לקיים.

גם הצדיקים הכי גדולים, לא הכל הלך להם חלק. גם הם עברו נסיונות, גם 
להם היו זמנים של בלבולים וחלישות הדעת אך הסוד שלהם היה שהתחזקו 
והתגברו. הגדולה האמיתית של אדם היא שהוא לא נשבר מהכשלונות. שהוא 
לא מתייאש גם אם לא הולך לו כמו שהוא רוצה. שהוא לא רודף את עצמו. הוא 
מתחזק ומתגבר ומתחיל התחלה חדשה. ואם אחרי הרבה שנים של עבודת ה' 
בקדושה נפל לאן שנפל, ישמח ויודה לה' גם על הקצת שזוכה לו היום, ובזכות 

זה יוסיף עוד ועוד.

יש לנו איזו נטייה טבעית להתרכז במה שחסר לנו ולא כל כך לראות מה 
ולהגיד  יש  מה  לראות  במקום  החסרונות  על  ולבכות  לעניין  ישר  לגשת  שיש. 
כשאדם  שלנו.  הבקשות  מכל  יותר  הרבה  שפע  לנו  ימשיך  בעצמו  שזה  תודה, 
לאבינו  בינינו  כך  לבן,  אבא  בין  ככה  עוד.  לו  לתת  חשק  יש  להודות,  לומד 
שבשמים. התורה הקדושה מספרת בפרשת השבוע על בני ישראל שמתלוננים 
ואת  הקישואים  את  במצרים...  נאכל  אשר  הדגה  את  זכרנו   " משה:  בפני 
האבטיחים...ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו" (יא, ו). כל כל מהר 
שכחו את כל הניסים והנפלאות שעשה הקב"ה כדי להוציא אותם ממצרים. 
כל כך מהר גם אנחנו שוכחים. תראה מה יש, לא מה חסר. חצי כוס מלאה זה 
לא חמישים אחוז כוס, אלא מאה אחוז חצי כוס. צריך להתחזק בלשמוח במה 

שיש ולהודות על מה שקבלנו, על היש הגדול, על האוצר שבו כבר זכינו.

אנחנו רגילים כשיש חסרון, ונתמלא החסרון, אז אומרים תודה. אבל אם 
תודה!  יותר  להגיד  צריך  תודה?  להגיד  צריך  לא  כן,  מלפני  מלא  כבר  החסרון 
תודה לך הקב"ה שאני בריא. תודה שאני שמח. תודה שאני אוהב אותך כי זה 
בשבילי העונג והתענוג הכי גדולים. לא לחכות שה' יקח מאיתנו כדי שנתחיל 
תודה  להגיד  השמים,  אל  מבט  לשאת  לעצור,  הזמן  כל  לנו.  היה  מה  להעריך 
דעתו  מסיח  ולא  תודות  הרבה  להגיד  רגיל  כשאדם  הכל.  על  עולם  של  רבונו 
בפרופורציה  הכל  את  מקבל  הוא  קושי  או  נסיון  לו  כשיש  גם  אז  ה',  מחסדי 
הנכונה. נכון שאני במצב לא כל כך נעים. אבל בסך הכל החיים שלי טובים, ה' 
איתי, משפיע עלי הרבה חסד, ואז כל ההתמודדות שלו היא אחרת לגמרי. צריך 
להתרגל להודות לה' על כל דבר שנהנים ממנו, על המעיל, והמיטה, והספסל, 

והכיור, אנחנו לא נהנים מכל דבר ודבר? אז למה שלא נגיד תודה רבה?!

אדם צריך להתרגל לחשוב ולדבר, עם אשתו, עם הילדים שלו, עם החברים 
שלו, כמה טוב לנו, כמה אשרינו, כמה מתנות אנחנו מקבלים מה'. צריך להיות 
כמו ילדים שיש להם כל כך הרבה אושר ושמחה, בזכות שהם לא מוטרדים לא 

מהעבר ולא מהעתיד, חיים ושמחים בכל רגע קיים, מנצלים אותו עד תום.

גל של תודה שוטף את העולם, השי"ת ברא את העולם כי רצה לגלות את 
אדם  מוהר"ן.  בליקוטי  רבינו  גם  אומר  וזה  הקדוש  בזוהר  נאמר  זה  רחמנותו. 
צריך להאמין שהכל זה רחמים, אין לי זיווג וזה רחמים. אין לי עדיין ילדים וזה 

רחמים, אם ה' ברא אותי בשביל לרחם עלי, אז הכל זה רחמים.

צריך להתחזק באמונה. בתוך החושך, בתוך הערפל, בתוך הנסיונות, בתוך 
היסורים צריך לגלות את השם, לא לשכוח שה' לא עוזב אותנו גם לא לשניה 
מרוחקים,  היותר  במקומות  גם  הקב"ה  את  שמצא  המלך,  כדוד  ומי  אחת. 
שאמר: "חצות לילה אקום להודות לך". כשהחושך הוא בעיצומו, כשההסתר 
כה רב, היה דוד עומד לפני ה' בשירות ותשבחות, בדבקות נפלאה. דוד המלך 
זכה להרגיש שהוא בידיו הבטוחות והאוהבות של הקב"ה גם כשהיה במקומות 

היותר כואבים והיותר מרוחקים שהיו לו במשך חייו.

האלה,  הקשים  האלה,  האפורים  החיים  את  לוקחת  הקדושה  האמונה 
הדברים  וכל  סתום,  והכל  עצמו,  את  מוצא  לא  שאדם  האלה,  המבולבלים 
הקשים שקורים לנו, כל אחד ואחד וענייניו, נדמה לו שהוא נפל בפח, ואצלו 
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היום ומצפים לישועה". צריך לעמוד בפני ה' בידיעה אמיתית שרק הוא מסוגל 
באמונה.  נחלשים  שאנחנו  שלנו  הבעיה  מאומה.  משלנו  לנו  שאין  לנו,  לעזור 
רואים טבע מול העיניים, לא את ה', והעצה היחידה היא התחזקות. להאמין 
לה  שוכנת  יהודי  כל  של  ליבו  בעמקי  תקוה'.  ה'חוסר  בעומק  גם  בישועה 
האמונה האמיתית בכוחו הבלתי מוגבל של הבורא. צריך להתחבר אליה. אסור 
לאבד את האמונה והתקוה המונחות בצד המילים "כל יכול". לפעמים בחיים 

כשחושבים ש'זה הסוף', דוקא אז מתחילה הישועה.

כלל!  בעולם  יאוש  אין  אותנו!  אוהב  השם  התחזקות.  עם  ללכת  הזמן  כל 
הצער  את  חי  השם  צער!  לך  יש  שלך!  הצער  את  חי  השם  עליה!  לצורך  ירידה 
שלך! מה שלא עובר עליך, תזכור בורא עולם נמצא איתך! בורא עולם מלווה 
אותך! הוא מרגיש את הנסיון שאתה נמצא בו, הוא יודע מה שעובר עליך! הוא 

לא שכח אותך! הוא אוהב אותך! תתחזק! תפנה אליו!

התורה הקדושה מספרת לנו בפרשת השבוע על אנשים שהיו טמאים ולא 
לתקן  ממשה  וביקשו  התייאשו  לא  הם  אך  במדבר,  פסח  קורבן  להקריב  יכלו 
את החסרון אפילו שהם היו פטורים מן המצווה. כך נולד "פסח שני", בזכות 
השאלה ששאלו את משה - "למה ניגרע", וזאת שאלה שכל אחד צריך לשאול. 

למה אגרע. גם אני רוצה להתקרב אל ה'.

העיקר שממשיכים. העיקר שלא מתייאשים. כי אם אדם מתייאש, זה יותר 
קשה מכל העוונות שהוא עושה. כי כשאדם מרים ידיים, מתייאש, ועוזב את 
הרצון שלו, הוא מתנתק מכל הפנימיות שלו, הוא מתרחק מעצמו! הוא מאבד 
לאבד  זה  יאוש  לדבר.  מי  עם  אין  כלי,  לשבר  הופך  הוא  שלו,  החיות  כל  את 

לגמרי את הרצון ואז האדם מתנתק מהקב"ה ובלי הקב"ה מה נשאר?

החטא  אחרי  אפילו  שלך.  הרצון  זה  שלך  הטוב  הרצון.  את  לאבד  אסור 
הכי חמור, אתה חייב להסתכל קדימה. הרי מה שאתה רוצה זה לא להמשיך 
מה  זה  הזה  והרצון  ה',  רצון  את  לעשות  בה',  להידבק  רוצה  אתה  לחטוא, 

שאתה! כמו בסיפור הבא:

לרצות להקים ישיבות

אמצע שנות העשרים של המאה הקודמת. 

הצורב הצעיר זלמן גנץ, היה קשור בכל נימי נפשו ל"סבא" שהרביץ תורה 
מעיין  עבורו  שהיה  הדור,  בגדול  מלהביט  משו  לא  עיניו  הצאן.  בצעירי  ומוסר 
נפש  משובבי  ובמהלכים  בפלפולם,  מדהימים  תורה  חידושי  של  ונובע  מפכה 
של מוסר זך, המוסיף כוחות נפש לעמול ולעיין ולשקוד באוהלה של תורה, ולא 

לרצות דבר. חוץ מתורה ועוד תורה, ועוד תורה.

יתום היה זלמן. הוא איננו זוכר את אביו, כי בן שנה היה כאשר חלה אביו 
בדלקת ריאות קשה המכונה "שחפת", וידי הרופאים בברלין קצרו מלהושיע. 
נחום גדליה גנץ הותיר בלכתו אלמנה צעירה עם שש בנות, וינקותא אחד בשם 

זלמן, שבקושי מלמל את המילה "אבא".

פייגע גנץ היתה אישה אמיצה, חזקה וחסונה נפשית. העוצמה האישיותית 
היה  בליינגולד  אורי  משה  הרב  אביה  שלה.  הטובים  השורשים  מן  נבעה  שלה 
השופעת  חיל  אשת  חיה,  רוחמה  ואמה  השכנה,  בעיירה  קטנה  ישיבה  ראש 
ישן,  תהילים  ספר  בידיה  תדיר  שאחזה  תמימה,  אמונה  של  גועשים  נהרות 
פייגע  ננעלים.  לא  לעולם  כידוע  דמעות   ושערי  מדמעותיה.  ולח  רטוב  שהיה 
ומסביבם  העלמין,  לבית  בדרכו  גדליה  נחום  את  ליוו  הקשישים  הוריה  עם 
מאות תושבי העיירה. בשקט מופתי התנהלה הלוויה, בעוד רוח חורף טורדנית 
השלג  שיבוא.  שלג  על  מאיימים  כבדים  ועננים  וברושים,  אלון  צמרות  מניעה 
אכן ירד לו מן שמיא, כנוצות קטנטנות שבריריות, נע ימינה שמאלה בשובבות 

אופיינית. ומלבין

 דרכים, גגות ובית עלמין ארוך אחד, שבאמצעו חפור בור חדש טרי. הבור 
של היהודי הכשר, קובע עיתים לתורה, מתחסד עם קונו, ישר דרך ונקי כפיים, 

על  לומר  טובים  דברים  הרבה  היו  למספידים  לברכה.  זיכרונו  גדליה  ר'  השען 
של  אביה  נאמרו.  אכן  והדברים  העולם,  מן  טוב  בשם  שנפטר  הכשר  האיש 
את  נשא  שנותיו  שמונים  ממרומי  בליינגולד,  אורי  משה  הרב  הגאון  פייגע, 
גדליה  נחום  עם  השתדכה  פייגע  שבתו  בעיירה  ידעו  כולם  המרכזי.  ההספד 
השען, איש פשוט, לא בנם של גדולים, עקב המום המסוים ההוא עמו נולדה, 

שלא היה אלא צליעה בולטת, שנבעה מרגל ארוכה לצד רגל קצרה.

אמר "חתני  התינוק  זלמן  של  בכיו  רקע  על  מהתרגשות,  בורקות  בעיניים 
האהוב והיקר כאן המקום והזמן לספר על גדלותך במידות, בענווה, באהבת 
פנויה  דקה  כל  לנצל  ידעת  נפש  מסירות  מתוך  אבל  לפרנסתך  עמלת  תורה. 
ללימוד תורה. משכרך הדל, הפרשת חומש, למען אחזקת לומדי תורה. פייגע 
הנעלה,  לתרומתך  שמעבר  הקדוש,  לקהל  לספר  הרגע  זה  אבל  יודעת,  איננה 
דאגת להתרים ידידים ושכנים, כדי שאוכל להחזיק את ישיבתי. תמיד אמרת 
לי בענווה אופיינית 'אני רק שען, אבל המחוגים של הלב שלי נעים סביב הציר 
האמיתי, תורה, תורה, תורה'. נחום גדליה חתני האהוב תמיד חיזקת את ידי 
תקציב  מחוסר  הישיבה  את  לסגור  עמדתי  בהם  שעות  קשות...  בשעות  גם 
לפתע הופעת עם מעטפה שמנמנה בידיך, בדיוק ברגע המכריע... ולחשת על 
אוזני 'אבא, הארון נושא את נושאיו, זה לא כסף שלי, ולא של התורמים שלנו, 
זה הכסף שנובע פורח ומלבלב מפיהם של תלמידיך'. פייגע בתי היקרה, בעלך 
הקב"ה  התורה.  העולם  את  לרומם  ששאף  צנוע,  ליהודי  ומופת  דוגמא  היה 
רוצה  אני  הזה,  במעמד  כאן,  אבל  העלומות,  מסיבותיו  השושנה  את  קטף 
זלמן  נכדי  הוא  שבנו,  כדי  הכל  שאעשה  האציל,  חתני  גדליה  לנחום  להבטיח 
הינוקא, יזכה לגדול על מבועי התורה ויפאר את עם ישראל בחוכמתו וביראתו. 

זו צוואתו של נחום גדליה, זה רצונו הקדוש ואנחנו בחסדי השם, ניישם זאת.

בני  באוזנו "זלמן  ולחשה  ליבה  אל  אותו  אימצה  אמו   11 בן  זלמן  כשהיה 
תסתופף  שם  הגדולה  לעיר  נשואות  פניך  להיפרד.  עלינו  קט  זמן  עוד  אהובי, 
שלא  שלך,  אבא  של  צוואתו  את  להגשים  ותזכה  והיראה  התורה  גדולי  אצל 
היכרת. אבא רצה שתהיה גדול בתורה, וברוך השם, מלמדיך מעידים עליך כי 
נועדת לגדולות". זלמן עלה לרכבת ונפרד בדמעות מאמו ומאחיותיו. מי יודע 

מתי יזכה לראותם?

הסבא קדישא היה לו לרב, לידיד. לאבא. היתום עדין הנפש מגרמניה שבה 
שתה  זלמן  המידות.  ובתיקון  בלימוד  להצליח  הגדולה  בשאיפתו  ליבו,  את 
בהכנעה  וקיבל  דעתו,  הביע  שאלות,  שאל  הסבא,  של  דיברותיו  את  בצמא 

נזיפות מוסריות כשהיה צריך. ידו לא משה מיד רבו.

יום אחד ריחפה שמועה בישיבה כי הסבא נוסע לפראג, לפגישה, לביקור, 
שלושה  מיומיים  יותר  נרעש.  זלמן  ברורים.  היו  לא  הדברים  בריאותי.  לנופש 
בלי הסבא! נפשו לא השכילה להפנים זאת. הוא ביצע תחקיר אצל המשגיח, 
והתברר לו כי לפחות ארבעה שבועות ייעדר הסבא מן הישיבה. לבו של הצורב 
הולך  הישיבה  שראש  ספק  לי  אין  לפראג,  נוסע  בקרבו. "אני  נחמץ  ה 17-  בן 
ללמוד עם אחד מגדולי הדור, אני כבר אטה אוזן ואקלוט מפיו פניני חוכמה" 

גמלה החלטה בליבו.

הסבא עלה לרכבת בליווי בנו הצעיר, וזו הפליגה לדרכה. זלמן חיכה מספר 
שעות ועלה על הרכבת הבאה המובילה לפראג. שעת צהריים. די בקלות הוא 
איתר את האכסניה הכשרה ורחבת הידיים, בה התאכסן ראש ישיבתו ומורה 
יהודי  ליד  יושב  הסבא  את  עינו  בזווית  וקלט  פנימה,  מהוסס  צעד  הוא  דרכו. 
כובעו,  עם  פניו  את  הסתיר  זלמן   גלגלים.  כיסא  על  הישוב  ורזה  כפוף  ישיש, 
עולם  משה,  ר'  שומע  לא  "אתה  כאפרכסת.  אוזניו  אך  מנמנם,  עצמו  עשה 
להשכלה  לתת  לנו  אסור  להתרחב.  חייב  לגדול,  חייב  להתפתח,  חייב  התורה 
לאכול אותנו בכל פה... וגם הציונות טורפת לנו נשמות, אתה מבין ר' משה!" 
הסבא מדבר בלהט והזקן הצנום על כיסא הגלגלים מהנהן בראשו בהסכמה. 



אור האמונה  טז' סיון, תשע"ז גיליון מס. 4581

"אנחנו חייבים לייסד ישיבות בכל פינה שיש שם מניין יהודים, כל אברך שיודע 
ספר חייב להרגיש חובה למסור נפשו ולהרביץ... לא כך ר' משה?" הזקן ממשיך 
להניע ראשו בהסכמה. "אנחנו נקים עוד ישיבות בברלין, בוורשה, במוסקבה, 
בקייב, בווילנא, ללא ננוח. לא נרפה. מה אתה אומר ר' משה?" הזקן ממשיך 
לחדרו.  להסיעו  וביקש  שלו  המטפל  שבא  עד  מפיו,  מילה  מוציא  לא  להנהן, 
אחרי שעה של חידושים, הסבא מדבר והזקן מהנהן, הבחין הסבא בתלמידו. 
"ר' זלמן מה אתה עושה כאן?" אחרי התנצלות רפה, ביקש זלמן לשאול את 
הסבא "מי האיש הזה? האם הוא גביר גדול שיש לו הון אדיר להקים ישיבות?" 
"לא" השיב הסבא. "אז הוא בוודאי עסקן גדול ובעל השפעה, שיש לו קשרים 

ענפים שכדאי לנצלם על מנת להגדיל ולהוסיף ישיבות", התעניין הצורב.

"לא ר' זלמן, האיש אינו גביר, אינו עסקן ולא בעל השפעה. בעבר הרביץ 
ואילם".  נכה  שהוא  שנים  מספר  זה  מפורסם,  לא  עני,  איש  הוא  כיום  תורה, 
הוא  מה  כסף,  לו  ואין  השפעה  לו  אין  אם  אז  להט,  בכזה  איתו  דיברת  "אבל 
אחד  דבר  לעשות?  יכול  הוא  אחד  דבר  רק  זלמן,  "זלמן,  לעשות?".  יכול  כבר 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שבכל  אחד  לרגע  לא  אף  לשכוח  לי  תתן  אל 

מה שעובר עלי, אין לי לאן לברוח אלא אליך. כי 

אני שוכח. כשקורה משהו קשה, ואני מודאג, ואני 

חרד, ואני לא יודע מה לעשות, ואיך להמשיך, זה 

הכל כי אני שוכח אותך אבא. כי כשזוכרים אותך, 

חרדות.  ואין  דאגות  אין  אז  אליך,  ומחוברים 

בודאי  זה  וגם  ממך,  הגיע  זה  גם  שקרה  מה  הרי 

לטובה, הרי לא קורה פה שום דבר שלא היה צריך 

לקרות. אז איך זה שכחתי אותך אבא? 

איך זה שנכנסתי למצב רוח כל כך קשה?

והכי  יעיל  והכי  טוב  הכי  שהדבר  שכחתי  איך 

לך  לספר  אליך,  לברוח  זה  אמיתי  והכי  מרגיע 

שאתה  אפילו  שקרה,  מה  כל  פרטים  בפרטי 

ותרגיע  עלי,  שתשמור  ממך  לבקש  הכל.  יודע 

ממשיכים.  איך  לי  ותראה  אותי,  ותעודד  אותי, 

ואם יש בעייה עם אדם מסויים תעזור לי לזכור 

בכל  עליו  שמתפללים  הזו  הנפלאה  הדרך  את 

עליו  שתשפיע  אבא  ממך  ומבקשים  הזדמנות, 

וחושבים  בהתבודדות,  אותו  ומזכירים  טוב,  רק 

ניסים  רואים  ופתאום  כוהנים  בברכת  עליו 

ונפלאות, פתאום הוא מאיר פנים, ואומר מילים 

טובות, וגם אצלי הלב מתמלא אהבה אליו והכל 

מסתיים כל כך יפה.

מה  בכל  אתך  ולדבר  אותך  לזכור  לי  תעזור 

אני  אבא  אצלך  רק  כי  שיותר,  כמה  עלי,  שעובר 

מוצא מרפא לנפשי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

התורה יפרח  תורה, יש לו רצון עז שעולם  רק לרצות לעשות  הוא יכול  בלבד. 
ויגדל, ואת הרצון הזה אסור לקחת ממנו, את הרצון הזה צריך לעודד, לרומם, 
להגדיל. כי כשיש ליהודי, כל יהודי, ואפילו חלש ועני רצון להגדיל תורה, הרצון 

הזה פועל נפלאות... אתה הבנת ר' זלמן? הבנת?"

לימים, כשר' זלמן עצמו הפך למרביץ תורה גדול הוא נהג לספר לתלמידיו 
על המוסר המזוקק והעצום ששמע וראה אצל הסבא קדישא, באותה אכסניה 

נעימה ומוצלת בפראג.

גשר מאחורי הסיפור: יש מי שטוען, כי הישיש החולני על כיסא הגלגלים, 
תורה גדול, אך חלה  לא היה אלא סבו של זלמן הצעיר, שהיה כאמור מרביץ 
אצלו  למד  בנעוריו,  עצמו  הסבא  בפראג.  רפואי  לטיפול  והובהל  ימיו  בערוב 
תורה, ומשום הכרת הטוב האצילית שלו, נסע אליו ועודדו. אגב אורחא, זלמן 
לא הכיר את סבו עקב מחלתו, צוק העיתים, הדרכים הארוכות ולימודיו בעיר 

רחוקה.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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פרשת מטות 

שצריך להדליק עד שתהא  -בהעלותך את הנרות ”... 
 י)“(במדבר ח, ב וברש“ השלהבת עולה מאליה

 
ר הירש “ כתער של הרש -כל שנה מחדש דבריו החדים 

בפרש תצווה (שמות כז, כ) מצליחים לנענע את לבבנו 

 מחדש. הקשיבו הקשיבו:
 

מצווה להדליק את הפתיל "עד שתהא שלהבת עולה 
י  הו  [ כא: [שבת  מאליה" 

תפקיד מלמד התורה אומר:  
אל לעשות את עצמו מיותר!  

יעמיד ה"כהן" את ה"הדיוט" 
תמידית  תלות  של  במצב 
אזהרה  גם  ן  מכא  . ו ממנ
למורים ולתלמידים: שישהו 
בסבלנות  אלה  אצל  אלה 

 ובאורך רוח. 
 

 

הבה נפסע יחד, יקיריי, , במשעולי הפרשה, ונגלה, כמה 
כתער הזה שזור כחוט השני -מופלא, איך היסוד החד 

 שוב ושוב בפרשיות השונות:
 

באה מיד אחרי פרשת המנורה. “ קח את הלווים”פרשת 
ה את הלווים לעבודת המקדש. אבל “ כאן מייעד הקב 

י. להשמיע “ כלשון רש “,  קחם בדברים “ הציווי הוא ל 
כלומר: “.  אשריכם שזכיתם לשמש לפני המקום ” להם  

הפנימי  החשק  את  בקרבם  לעבודת -עורר  עצמי 
 המקדש. לא לקיחה כפויה.

 
מכן הנה מגיעה צעקת ההשתוקקות -ומיד לאחר 

יהודים שהיו טמאים “.  למה ניגרע? “ המפורסמת של ה 
הרי הם    -בפסח ראשון ונמנע מהם לעשות את הפסח  

אין להם מחנך לידם, החוק “. שלהבת עולה מאליה”הכי 
התורתי היבש פוטר אותם, אבל הם לא מוותרים. ממש 

 לא. הכמיהה הפנימית שלהם לא נותנת להם מנוח. 

 
למה ” השלהבת הפנימית שלהם בוערת כאש הכבשן:  

 “ניגרע?

 
הקוזקים ששירתו בצבא רוסיה ידועים היו בחריצותם 

אולם מיד אחרי דבר במידת הזריזות.  -עד שהפכו לשם
נהנתנות  שפרשו מהצבא הרוסי, החלו לחיות חיי 

 כך למה? התבינו? -והתגוללו במסבאות שכרות. וכל
 
זיע"א, "לא הזדהו ‘ חפץ חיים‘"אותם חיילים", הטעים ה  

עם העשייה. הם אל התחברו מבפנים למה שעשו. בכל 
בוקר אמנם קמו לעבודת הצבא, אך 
בליבם ציפו לסיום השירות הצבאי. 
החפץ  חידד  הפנימי",  וכשהרצון 
חיים, "נוגד את הפעולות, הרי שהם 

 אינן משפיעות". דברים כדורבנות. 
 

 

 
 “אמרתי לך לא לרוץ לכביש, נכון?”

 
התגוששות  ניתן לראות  כמה אבסורדי,  לעיתים, 

. 30-לאביו בן ה   3-מילולית רצינית בין הילד הרך בן ה 
כשהאב רואה את בנו הקופצני נחפז לרוץ לכביש, הוא 

מוישי, כבר אמרתי לך: לא ”זעם: -מיד מתריע בו בחמת
והילד העליז, שמתרגש “.  רצים לכביש. אמרתי לא! 

אבל אני ” נחש:  -, נעור כנשוך 30לראות ידיד חדש בן  
 הוא מכריז. איש לא יעז לעצור אותו. “, הולך!

 
אז מהי באמת הדרך לגרום לילד להיות ממושמע? 

-עושה חסל “  שלהבת עולה מאליה ” האם הדרך של  
סדר למשמעת הביתית/ הכיתתית? הרי ברי לנו שלא. 

 אז מה כן?
 

המשמעות, כך נראה, ברורה: משמעת כן, רצינות כן, 
אבל לעיתים מותר (בפרט בגילאי הבנה) לזלף גם טללי 

תוכן.   טללי  שהוא נלחם מהות,  שהילד לא ירגיש 
 !30עם אדם בן ‘ אגו‘מלחמת 

מוישי, תיזהר, ” הנוסח האפקטיבי יותר הנו אפוא:  

 “. הכביש מסוכן. בא ליד אבא, בא.
 - -“ שלהבת שעולה מאליה”כך מדליקים 

 “שוטרים וגנבים..”
 שלא יפרוץ לכביש הסואן? 3איך משכנעים ילד בן 

מזמור שיר ליום ’השיר  ..."

השבת, הוא השיר שהלויים 

מזמרים בשבת בבית המקדש. 

ולכאורה הרי בכל המזמור הזה אין 

השבת מוזכרת כלל, אז במה הוא 

 ‘.מזמור ליום השבת’

אלא שבכל ימות השבוע סובל ”

נפש -מיני צער ועגמת-היהודי כל

השכיחים בעולם התלאות, ובבא 

קודש ויהודי מתנער -השבת

מעפר החולין ומתרומם לעולמה 

של שבת, אזי רואה איך הנהגות 

 הבורא כולה חסד וכולה רחמים.

-‘  מזמור שיר ליום השבת’זהו ”

שביום השבת רואה היהודי כמה 

ולזמר לשמך ‘ טוב להודות לה’

תוכן המזמור הלא מתאר ‘. עליון

את השמחה של הבריאה כולה 

והרי זה באמת מזמור ‘. מחסדי ה

המתאים ליום השבת בו מסוגל 

יהודי להתעלות ולראות איך 

שהבריאה כולה חסד ורחמים. 

אלו  -וביום שמחתכם ’וזהו 

שבפרשתנו, היינו, ‘ השבתות

שבשבת מתרומם יהודי למעלה 

מעולם התלאות ועל ידי כן נעשית 

 ‘“. יום שמחתכם’לו השבת 

 לפרשה) ‘ נתיבות שלום’(ספר 

 343ז * “פרשת בהעלותך תשע

 לתשומת ליבכם! 

מהדורת הדפוס 
 מצטמצמת בקרוב. 

לקבלת הגיליון במייל   
שלחו בקשה ל:  -

abyisrael@gmail.com 
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 אילן החינוך
 

 א“הרב שלמה דנינו שליט
 רב מושב יערה

 

אילן  ומצא  וצמא,  ועייף  רעב  והיה  במדבר,  הולך  שהיה  לאדם  משל  משלו:  ב)  (ה,  תענית  בגמרא 

בצלו,  וישב  ממימיו  ושתה  מפירותיו  אכל  תחתיו,  עוברת  המים  ואמת  נאה,  וצלו  מתוקין,  שפירותיו 

פירותיך  הרי  מתוקין,  פירותיך  שיהיו  לך  אומר  אם  אברכך?  במה  אילן,  אילן,  אמר:  לילך  וכשביקש 

עוברת  המים  אמת  הרי  תחתיך,  עוברת  המים  אמת  שתהא  נאה.  צלך  הרי  נאה,  צלך  שיהא  מתוקין. 

 תחתיך. אלא, יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך, יהיו כמותך".

 

ולכאורה יש להתבונן, למה כשהוא מונה את המעלות של האילן, הוא מפרט: פירותיו מתוקין, צלו  

שאמת  במה  לאילן  כלל  קשורה  אינה  השלישית  המעלה  והרי  תחתיו,  עוברת  המים  ואמת  נאה, 

 המים עוברת תחתיו?

 

העוברת   המים  שאמת  בזה,  במשל  שהכוונה  הוא,  וביאורו 

מתוקים,  שפירותיו  העץ,  מעלות  לשאר  הסיבה  הוא  תחתיו, 

וצלו נאה. שמתחילת נטיעתו שעשו את אמת המים העוברת 

ולכן  נאה.  וצלו  מתוקים  פירותיו  שיצאו  לזה  גרמו  תחתיו, 

כלומר,  כמותך,  יהיו  ממך  שנוטעים  נטיעות  שכל  בירכו, 

צריך  אין  וממילא  המועילה,  בצורה  יהיו  הנטיעה  שמתחילת 

 לשאר הברכות, כי זה הראוי להיות פירות מתוקים, וצלו נאה.

 

 

 

שהם   מתוקים,  פירות  לו  שיהיו  רוצה  האדם  כאשר  השדה,  עץ  האדם  כי  כלפינו,  אמורים  הדברים 

סביבותיו  על  להשפיע  נאה,  צלו  שיהיה  ורוצה  ותורה.  ארץ,  דרך  מידות,  בעלי  שיהיו  רוצה  ילדיו, 

משפחתו והבא בצלו, צריך שיהיה אמת המים עוברת תחתיו, הרי שזה הבניה האישית של יסודותיו 

הוא, שהרי הוא בבחינת העץ "כי האדם הוא עץ השדה", ואמת המים, הינה התורה שנמשלה למים, 

כמו שאמרו בגמ' (תענית ז.) "למה נמשלו דברי תורה למים, שנא' (ישעיהו נה' א') הוי כל צמא לכו 

הפירות,  שהם  הילדים,  חינוך  של  הללו,  בדברים  להצליח  רוצה  האדם  שאם  ללמדנו,  למים", 

עוברת תחתיו,  המים  אמת  רק אם  הוא  נאה,  צלו  על סביבתו ומשפחתו, בבחינת  ולהשפיע קדושה 

בבחינת   תורה,  לדעת  צמוד  ויהיה  תורה,  ללמוד  עיתים  שיקבע  רב”כלומר  לך  שתלמידי “,  עשה 

חכמים הם הממתיקים את המים, ע"י שמכוונים את האדם בדרך הנכונה בתורה, ואז נעשית לו סם 

 חיים. 

 

מצוות  מקיים  האדם  יהיה  אם  אפילו  כי 

הוא  אבל  זה,  דבר  לילדיו  ומחדיר  בעצמו, 

שישב  לתורה  עיתים  יקבע  לא  עצמו 

פירות  יהיו  שילדיו  לו  מובטח  לא  וילמד, 

יהיה  עצמו  שהוא  ע"י  רק  אלא,  מתוקים, 

אז  תחתיו",  עוברת  המים  "אמת  בבחינת 

 מובטח שיזכה לפירות מתוקים. 

 

יהי רצון שנזכה להיות בבחינת עץ שאמת 

לפירות  נזכה  ואז  תחתיו,  עוברת  המים 

 מתוקים וצל נאה, אמן.

 

  

 

  . . האדם ” רוצה  אם 
להשפיע על סביבתו 

ו   ת ח משפ ך   -ו י ר צ
אמת ‘ שיהיה בבחינת  

שילמד תורה   -‘  המים 
 “  ויהיה מחובר אליה.

 

  “לא תתגנה על בעלה” 

והדוה ” למדנו:  (סד, ב)  בגמרא מסכת שבת  
שלא  אמרו  הראשונים  בנדתה. זקנים 
תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי 
צבעונין, עד שבא רבי עקיבא ולימד: אם 
ונמצא בעלה  בעלה  על  מגנה  אתה  כן 

 “. מגרשה..

מרגלית  כאן  להציע  מקום  יש  והנה 
“ תתגנה על בעלה “ נוצצת: הרי עניין ה 
לעיל   גם  א)  מצאנוהו  במסכת (יז,  וגם 

לגבי מקדש אשה טרם (מא, א)  קידושין  
שיראנה, ושם ממשיכה הגמרא ומנמקת 
מצוות  על  בעבירה  הזה  החשש  את 

 “.ואהבת לרעך כמוך”

-והנה זאת ידוע נו, כי רבי עקיבא הוא 
ואהבת ” הוא המדגיש את חשיבות מצוות  

כמוך  כנודע  “  לרעך  ד בקובעו  תלמו )
זה “ ש ‘)  הלכה ד ‘  ירושלמי מסכת נדרים פרק ט 

כן דווקא הוא -ועל “.  כלל גדול בתורה 
של  המשמר  על  לעמוד  צורך  ראה 

ולחשוש שהאישה “  ואהבת לרעך כמוך ” 
 תתגנה על בעלה בימי איסורם. 

ברם, הדברים אמנם מופלאים הם, אך 
נראה  הגמרא  ן  בלשו יק  נדי כאשר 
שהנוסח אחר לחלוטין: שמא תגנה על 

משמע החשש “,  בעלה ונמצא מגרשה 
שתתפרק  אלא  עצמו  הגינוי  לא  הוא 

 חלילה החבילה בכך ויבואו לידי גירושין.

ובאמת כבר ראיתי מביאים בשם ספר 
יעקב ’  ברלין זצ ‘  באר  יעקב  ל) “ (לרבי 

שכתב שרבי עקיבא הולך אפוא לשיטתו 
במסכת גיטין שהבעל יכול לגרש את 

בכך, כגון -האישה גם בגין דבר של מה 
שמצא נאה הימנה, ולכן אכן יכול לחשוש 
לגירושין כאן בהעדר ייפויה בימים אלו, 

ים   נ הראשו ם  י זקנ ן  ם   -אכ עי דו הי
בית שמאי   צעדו לשיטתו   -כתלמידי 

כי אין מגרשים אלא דבר (שם)  בגמרא  
 חמור, ולכן אין לחשוש בכך לגירושין.

בדרך  לכאורה  נאמרו  הדברים   , אכן
הגנאי  הפשוטה  בסברה  שכן  פלפול, 
עצמו הוא הבעיה, והגירושין אינם אלא 
תוצאה המשכית שיכולה להיות. והלום 

על השולחן‘ תורת השלמים’ראיתי בספר 
‘) ה סעיף ט “ דעה סימן קצ -ערוך (יורה -

שכתב כי גם להלכה שאין מגרשים על 
בכך עדיין קיים דין זה. והן -דבר של מה 

ערוך עצמו -הרי דברים ערוכים בשולחן 
“ נמצא מגרשה “ שבכלל השמיט את ה 

 והבן. “. תתגנה על בעלה“והסתפק ב

ושוב מעתה ללשון ראשון דלעיל, שרבי 
עקיבא לשיטתו הידועה בירושלמי הולך. 

 ומופלאים הדברים עד למאוד. 

 

 ומשפע מצוות תפילין..
מרעיפה צרור ‘ פרשיית השבוע’מערכת 

ברכות למזכה הרבים בנועם ובאהבה,           
 אציל המידות

‘     שלמה דנינו ומשפג רבי “הרה
 רבו של מושב יערה בגליל

 המצווה לבנו יקירו יאיר!-עם שמחת בר

 ר שיגדל לתורה ולדעת בדרך אבותיו!“יה



 

  
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘..  חזון איש‘המכבסה של ה
 

כל ‘. ”חזון איש‘הרעידו צעקותיו העקשניות של הילד את הבית הישן של מרן ה“, לא רוצה, לא רוצה להתקלח”
פעם שהתפשטתי, לקחו לי את הבגדים, והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת. בברגן בעלזן, באושוויץ תמיד 

 “.גנבו לי את הבגדים, לא רוצה
 

ל “ זצ ‘  של מרן הרב מפוניבז ‘  בתי אבות ‘זה קרה בשנת תש"ח, שלוש שנים לאחר שהסתיימה השואה. למוסד 
הגיע ילד בן עשר, פליט שואה, שאיבד את הוריו במחנה אושוויץ. דודה זקנה הצליחה לשמור עליו והביאה 
אותו ל"בתי אבות" של ישיבת פוניבז'. גברת מונק, אם הבית של המוסד, קיבלה את הילד באהבה ובחמלה. 

הילד היה מופנם וסגור. אם הבית הביאה לו, כמו לכל ילד חדש, סט מצעים, סדין, ציפה, ציפית ופיג'מה 
חדשה. הילד אכל את ארוחתו בשקט, והחביא בכיסו פרוסות לחם. הוא חי עדיין תחת אימי המחנות, רוצה 

 להיות בטוח שכשיקום יהיה לו לחם לאכול. 
 

אח"כ הלך לישון עם הבגדים, עם הנעליים, בלי להתרחץ. גב' מונק רואה הכל ולא אומרת כלום. למחרת, היא 
פונה אליו ברכות: "מוטי, בא תתרחץ, הכנתי לך גם פיג'מה חדשה", אך הילד מסרב. הוא הולך לישון בבגדים 

עובר יום ועוד יום, היא מנסה לשדל אותו בחום: "אתן לך … מלוכלכים ונעליים מלאות בוץ, ואין עם מי לדבר
 -שוקולד!" אך הילד מסרב בעקשנות. הרב גרנדביץ ז"ל. ניסה ללטף את הילד ולדבר איתו, אך הילד בשלו  

לא מוכן להתפשט, לא מוכן להתרחץ, והולך לישון עם הנעליים והבגדים המלוכלכים. הגברת מונק רואה 
שאין לה ברירה והיא קוראת לרב מפוניבז'. שהיה "אבא" של ילדי המוסד, הוא היה מנשק ומחבק אותם, ובכל 
יום שישי היה מחלק להם כסף שיקנו ממתק לכבוד שבת בקיוסק הסמוך. הוא ניגש לילד החדש: "מוטל'ה 

המתוק, למה אתה לא מתרחץ?" הילד שותק ולא עונה. אומר הרב לגב' מונק: "אי אפשר להישאר במצב כזה, 
נלך לחזון איש!" משלחת שלמה מגיעה לביתו של החזון איש, שגר בסמוך לפנימייה: הגב' מונק, הרב 
מפוניבז', הרב גרנדביץ והילד הקטן. דובר המשלחת היה הרב מפוניבז': "כבוד הרב", הוא פונה למרן החזון 
איש, "יש לנו ילד חדש, מוטי המתוק, מאז שהגיע אלינו לפני ארבעה ימים הוא לא רוצה להתרחץ, ללבוש 

החזו"א מנסה את מזלו, ושואל בחיוך: "מרדכל'ה, למה אתה לא  פיג'מה, הוא ישן עם הבגדים, וחם פה כל כך".
רוצה להתרחץ?" ולפתע, כאילו נפלו חומות ההגנה של הילד, הוא מתפרץ ועונה בזעם: "אני לא רוצה 
להתפשט! כל פעם שהתפשטתי, לקחו לי את הבגדים, והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת. בברגן בעלזן, 

אני לא אתפשט!". הנוכחים   -באושוויץ תמיד גנבו לי את הבגדים. אם אין לי הורים שישמרו לי על הבגדים  
שתקו בתדהמה. קשה היה להם לראות באיזה חוסר אמון נתון הילד האומלל, שלא מהין לשים מבטחו באיש. 

 הרב מפוניבז' יצא החוצה ופרץ בבכי. 
 

אמר החזו"א לילד: "אל תדאג, הגב' מונק תשמור לך על הבגדים". "אני לא מאמין לה", עונה הילד במרירות. 
"הרב גרנדביץ ישמור לך על הבגדים". "אני לא מאמין לו". "אז אולי הרב מפוניבז' ישמור לך על הבגדים?". 
"אני לא מאמין לו". ניסה החזו"א את הנשק האחרון: "מוטי, אתה יודע מה? אני אשמור לך על הבגדים". הוא 
מסתכל על החזו"א, במבט חשדן: "הרב, אתה תשמור לי על הבגדים?" "כן! בחיים לא שיקרתי! אני אשמור לך 

אני מוכן!". תוך עשר דקות שבה הגברת מונק לביתו של גדול הדור עם …  על הבגדים!". "אם הרב ישמור לי 
הפיג'מה. הילד נכנס לחדר, התלבש בפיג'מה, וכל הארבעה עומדים ומחכים. תוך כמה דקות יצא הילד עם 

…". הבגדים בידיים ופונה לחזון איש: "רב'ה, תשמור לי, פה הציצית, פה הגרביים, פה הכותנות, פה החולצה 
 "ודאי, אני שומר לך, אתה יכול ללכת", מאשר החזון איש. והילד הולך עם הגב' מונק לפנימייה להתקלח. 

 

כשיוצאים השניים, מביט החזון איש בפוניבז'ער רב ושניהם פורצים בבכי. "לאמיר זיין די טאטע און די 
מאמע פון דער מרדכל'ה" (הבה נהיה האבא והאמא של מרדכל'ה). החזו"א הוריד את החליפה, הפשיל 

שרוולים, לקח פיילה (קערה גדולה), מילא במים, וביחד עם הרב מפוניבז' השרה את הבגדים המלוכלכים 
במים נקיים. הבגדים שחורים משחור. מים עכורים ממלאים את הקערה. הרב גרנדביץ, האברך הצעיר, מנסה 
למנוע מהרבנים הזקנים להתעסק בעבודה כה בזויה, אך הרבנים מתעקשים: "מה פתאום?! זו המצוה 
שלנו!!" כשהיו המים כבר שחורים לחלוטין, שפך הרב גרדנביץ את המים והביא מים חדשים. הרב מפוניבז' 
משפשף עם "סינטבון", החזו"א משפשף גם הוא את הצווארון, והדמעות של שניהם זולגות לתוך המים. 
כשסיימו לכבס את החולצה, לשביעות רצונו של ה"חזון איש", תלו אותה לייבוש. הם ממשיכים עם הציצית, 

דקות, ופתאום מגיע הילד כשהוא רחוץ ומריח, לבוש בפיג'מה נקיה.  25שגם היתה שחורה כזפת, כבר עברו 
שואל הילד: "איפה הבגדים?" והחזו"א עונה לו בנחת: "הנה מרדכל'ה, הנה החולצה, הציצית והמכנסיים, 
אנחנו מכבסים אותם כעת, אני שומר לך על הבגדים, הלילה תישן אצלי" החזו"א סגר את הגמרא והשקיע 

ילדים וב"ה   11כמעט שעה למען ילד קטן בודד ויתום. היום, הילד הזה הוא אברך בכולל 'חזון איש', יש לו  

 ‘.  לימד הרב מפוניבז“, תחילתה חסד -תורה ‘. ”בתי אבות’מחתן נכדים, והכל בזכות המוסד הקדוש הזה של 

 תודות למזכירות לשכתו על הסיוע בהמצאת הסיפור)‘. עזר מציון’ר אגודת “יו -(סיפר: הרב חנניה צולק 

מרגש 
עד 
  דמעות

לעשות הכנסה 
 מהוצאה

  
 -מידת היראה, זכה לראייה    -אהרון הכהן  

-למנורה המאירה. אותם אותיות בחילופי 
 מילים.

המנורה הנה הכלי בו אנחנו רואים ראייה 
אמתית. יראה זו ראייה נטולת נגיעות. על ידי 
יש לנו  הדבקות בריבון העולמים,  יראה, 

 משקפיים אחרות על כל המתרחש בחיינו. 

מודעה  פעם  תי  ראי דוגמא:  לכם  הנה 
לאדם:   הכנסות ” שקוראת  תעשה  בא 

זאת על ידי רכישת טלפון ציבורי “, מהוצאות
ממנו תוכל לקבל הכנסה מזערית על כל 
שיחה. אנחנו רגילים לבחון כל דבר במבחן 
התוצאה של קבלת מוצר, בתמורתו הכספית. 

המידה בכל מסחר. אבל לאמיתו של -זו אמת
בעל ” דבר עלינו לדעת מיהו, כלשון המשנה,  

וכפירושו “ מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך
במקום אחר, ‘  חפץ חיים ‘ הנודע של מרן ה 

שהשכר בשמיים ניתן לפי העמל לבדו ולא 
 לפי התוחלת. 

רבי יהושע בן לוי העיד פעם, מספרת הגמרא, 
“. אם תינוק ואלמנה-מעולם לא ניצחני כי”כי 

האלמנה שגרה בשכנותו, מסופר, העירה לו 
מדוע הוא לא מרחיק לבית הכנסת משום 

-( ‘  שהרי לפום צערא אגרא ‘  שכר פסיעות ’ 
השכר). וכל יהודי שואל: כלום   -לפי הצער  

לא ידע זאת רבי יהושע בן לוי? אבל האלמנה 
רק -אומר לא ‘  לפום צערא אגרא ‘ חידשה ש 

אלא  זאת,  לזכור  יש  צער  יש  שיש   שאם 
 להזמין לכתחילה צער כדי לזכות בשכר נוסף!

אותו יש הישג נשגב.  ‘  בצער לשם עבודת ה 
צער של אהרון הכהן יצר ראייה, משקפת 

 חדשה לחיים. האור ניכר דווקא בחושך. 

לגבי  הפרשה  בהמשך  מוצאים  אנו  כך 
זכו “.  למה ניגרע ” האנשים שביקשו לדעת:  

הם הפרשה תיקרא על שמם. ראינו בזה את 
 מעלת הצער שדרכו ניתן לבנות ולעלות. 

אנשים חושבים שניתן לבנות בית רק מתוך 
בית ניתן לבנות גם מתוך חיי רווחה, ולא היא. 

צער, מתוך דמעות. הדמעות הם הטיט של 
כי ‘  חתם סופר ‘ הבניין. הלא ידוע מה ששח ה 

זכה שניו יגדלו בתורה משום שמילא את 
 כובעו בדמעות חמות עבורם.

ישנם משברים בחיים בין בני הזוג אבל יש 
להפוך שבר“.  להפוך הוצאה להכנסה ” לדעת 

חז - לכלי. (ואולי זהו מה שלימדו  ל “ כלי 
חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך “ ש 

היינו, שהרעה גם טובה היא! גם“.  על הטובה 
ה - ת  ד ו ב ע ל י  ל כ א  י .      ה ( ‘

יודעים להפוך רגעי משבר בחיי ‘  עובדי ה 
 הנישואין לרגעי צמיחה. 



 

 
 ירושלים -א. ג. ליס  ְסָפִרים/ 

 

ְך ָרִאיִתי ֵעיַני ּכָ ל ְסָפִרים, ּבְ ים ׁשֶ ּלִ י ּתִ ּלֵ  ּתִ
י ֶאְתמֹול, ְרּתִ ּקַ ּה ּבִ ָפִרים ּבָ ֲחנּות ַהּסְ  ּבַ
ִהיִתי י ָאז ּתָ ִלּבִ ל ֶזה? ּבְ  ִמי ֶנֱהֶנה ִמּכָ
ִפיץ ְוַהּמֹו"ל. ַבד ַהּסֹוֵפר, ַהּמֵ  ִמי ִמּלְ

 
ֶמַתח ִסְפֵרי ֲעִליָלה ם ּבְ יִנים ׁשָ  ַמְמּתִ

ּלֹא ָקרּו ֵמעֹוָלם, ְתָקאֹות ּוְבָדיֹות ׁשֶ  ַהְרּפַ
ִליָלה ֵמִנים, ִסְפֵרי ַהזְּ ם, ְקָצת ׁשְ  ְלִצּדָ

ׁש ֵאם טֹוָבה ְלָבְלָעם. ּגַ ֶכף ּתִ  ּתֵ
 

ת יֹּוְגַרְפָיה ִעם ֵמיָדע ְמֻאּמָ  ֵיׁש ִסְפֵרי ּבִ
עֹוד לֹא ִנְבְראּו, ים ׁשֶ  ַמְנִציִחים ֲאָנׁשִ
ט  ַהַפְנַטְזָיה חֹוֶגֶגת, ֶהָעָבר ְקָצת ֻקּמַ
ְקְראּו. ְקנּו, ּתִ ִריָכה, נּו, ּתִ ר ַהּכְ  ָהִעּקָ

 
ט  ְרּבַ ִהיט, ׁשֻ נֹו ַהּלָ ְוֶיׁשְ

רֹוָזה ּפְ  הּוא ּבִ
ִנְכַנס ְלעֹוָלם ָקסּום 

יק,  ְוַעּתִ
כּוָזר,  ן, ּבְ ַיּפָ תֹו ּבְ ִחּלָ ּתְ

ֲארּוָזה  ּבַ
ר הּוא סֹופֹו  יק. –ָהִעּקָ ּתִ ֵחיְקָך אֹו ּבַ  ּבְ

 
 ִהּנֵה ֵסֶפר ָסאִטיָרה, צֹוֵחק ַעד ְצִרידּות

חּוְך ּוִבּדּור, יר, ּגִ  הּומֹור ְלַמְכּבִ
ְכַבת ָהְרִדידּות:  ְוֵיׁש עֶֹמק נֹוָסף ְלׁשִ

ּבּור. ל ֶאת ַהּקֹוִמיְקס, ּבּועֹות ַהּדִ  ַקּבֵ
 
 

ְך ְוָעֵצב ם ְמֻדְכּדָ ָ  ָיָצאִתי ִמׁשּ
ר,  ַעל ְקִניַּת ֵסֶפר טֹוב ַנֲחִליט ְלַוּתֵ
ב ְמַעּצֵ יֵדי ּבִ חּו ֻטּפְ ן ּכֵ ִריכֹות ַהּכְ

ֶכן ִנְזַנח, ָצִריְך ְקָצת יֹוֵתר.  ַאְך ַהּתֹ
 

ַלאי ְיָתה, ָעֵיף ֵמַהּמְ אִתי ַהּבַ ּבָ  ּוְכׁשֶ
י, ית ַלֲחׁשִ  ָעָנה ִלי ֵקִלי ְוִהְסּכִ

כּו ָאז ֵאַלי "ס ְוטּור ְוַתַנ"ְך ִחיְּ  ׁשַ
י. ָאֲהָבה ָלּה ַנְפׁשִ  ְוִהּנֵה ָמָצאִתי ֶאת ׁשֶ

 
 

 agl9943@gmail.comלתגובות: 

 

 

 הקבב והנוער המתמודד
                                                                                            

הכתיבה.             -מחשבות משולחן
 ‘ שבוע הספר‘לרגל 

 
 ישראל פרידמן-הרב אברהם

 ‘עבדך בן אמתך’עורך הספר ‘, בקהילה’סופר 
  

 א. 

אבל מעט כאלו. -דורנו, ויש כמובן לא-בני“ תופעות“נהגו הסופרים בישראל לעסוק ב
מבחינתם זה לא ‘. נוער המתמודד‘הכי חורה לי לראות איך הם בוחשים בקדירת ה

כביכול זהו עוד אובייקט שמתעסקים בו ממרומי שולחן הכתיבה. “. תופעה”נערים, זו 
 מהכא להתם. ‘ על האש’שנלקח במלקחיים ‘ קבב’כמו היה 

 
השורות משתדל לכתוב כתיבה רגישה, אנושית. להיכנס לנעליים להבי ישר -כותב

אותו . שעל הגלובוס, אלא באנשים“ תופעות“בבלובן העיניים שלהם. לא להתעסק 
זה ילדים הוא בעצם  אחינו, דמינו ובשרנו דודי, יענקי, וגם תמי. “ נוער מתמודד”

שעומדים מול שיטפון של תעתועי שעה קורצים שיכול להמציא רק דור עיקש 
אלו מושכים בעט קל לכתוב. -ופתלתול כשלנו. לא קל להם, מאוד לא קל. אבל לאי

 מלמעלה. 
 
 

 ב.  
הכתיבה (של שעות הליל השקטות) הייתה -אחד מהרגעים המכוננים שהיו לי בשולחן

ביקשתי לשוחח אתו על מהלך דרמטי השיחה עם אחד מבכירי המשק הישראלי. 
הנשמות מאיימת להפוך -שהוביל בקשר לשבת קודש בימים שבהם שבת קודש נועם

להישאר מתחת לרדאר. כל פרסום רק יזיק ”אמר, “, אני מבקש”לחול. הוא אכזב אותי. 
 “.ויחבל במהלך השקט

 
לא לכתוב. כל סופר תורני יודע שאחד מהתפקידים החשובים שלו הוא לדעת מה 

מרעישים כדי לא להביא נזק. זה קרה לא פעם ולא פעמיים, אבל זה ‘ סקופים’לגנוז 
 כגון זה שהולך לעולמו. ‘ סקופ‘מ‘ סיפוק’שווה הכל. אין 

 ‘!אדום‘הרבה לפני ה-בעט משכיל יודע שצריך לעצור הרבה-כל מושך
 
 

 ג. 
 ‘.מאה שערים’של לפני כארבע שנים, בשכונת ‘ יום העצמאות’זה קרה בערב 

 
דבר לחשו לי שהוא בקי ורגיל -ד שיודעי“הלכתי לביתו של אחד מזקני חסידי חב

-במשנתה וכי הוא יודע היטב מה הייתה דעתו החריפה של הרבי בנושא הציונות
 מדינה.

 
-שאל“, מה ייצא לך מזה?”מבחינתי. אבל בנו טרף את הקלפים. ‘ פיקנטי’זה היה רגע 

ס ‘מה התכל”הוסיף הבן, “, רק סכסוך ומדנים. למי זה יתרום? צריך תמיד לחשוב”סנט. 
 “.ישראל ולא יחרחרו מדנים-ממה שכותבים. רצוי לכתוב דברים שירבו אהבת

 המשפט הזה, בחלק שאני מסכים אתו, עשה עליי רושם.
 

עד היום אני משתדל לחשוב פעמיים לפני שאני חורץ על המקלדת מהר מידי. כשזה 
מידי, אות הוא בידי ששכל הושבת ונמצא במצור ביד התיאבון -מידי, נלהב-מהר

 ‘. מאה שערים‘היצרי. זה מחייב לחשוב פעמיים על תועלת שהקורא יניב מכך. זיכרון מ
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 מסיפורי המגידד
 

1

 ממסגר נפשי". (הוציאה)"
   מי מסדר את מי?[תחילת הדרמה] —ע"ח פרק

 ענייני: תקציר

שעומדת להבריח את אדם שקשור לחוליית החילוץ ב הוא מבין שמדובר, פולט תוך כדי שינה את השם לייביש שטארקמאן(דידיה) ניקולא שומע את יונתן 
בעצם דע את הסוד הנורא שסבו הוא וי ינואהוא רם לתוהו ובוהו גמור, וובזה הוא גשיערך בהתאם כדי על כך הוא מחליט להודיע לסבו רנו  .דידיה מהמנזר

נקמה אישית ביניהם  ,הנצרות לעם היהודי יקן ולנקום בה על כל העוולות שעשתהשהמיר את דתו לאחר השואה כדי לחדור לוותיהודי לייביש שטארקמאן 
 גילה את סודו. מקבץ התקף לב פתאומי מפחד ש את השם הואאומר נכדו  בשואה. כשרנו שומע אתאבדן בני משפחתו  על

הוא  ,בשנות המלחמה כל מי שהכירו בטוח היה כי הוא בן אצולה צרפתי שהיגר לשוויץמכל וכל, רנו הצליח בגאונות מופלגת לטשטש את עברו היהודי 
שה ולכבוש אותה כליל, משם הוא עלחדור לוותיקן את הקשר המשפחתי  וא ניצלה ,ה אחד מבכירי הקרדינלים בוותיקןנישא לבת אציל שוויצרי שדודה הי

התכנית שמר את  ,הנצרותכבוד למנות אפיפיור בובה שיבצע את תכניתו שתגרום לכאוס עצום בעולם ותשפיל את  הגדול:להגשים את חלומו כדי  הכל
ידיעה זו הביאה את רנו לזעזוע ריגושי רב שהביא את  הסוד הכל יורד לטמיוןאצל נאמנו רוברט מלאר, עתה אם נחשף ת פסמכל משמר והפקיד אותה בכ

     . התמוטטות
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ך הפעם חש איך האדמה נשמטת מתחתיו, חוסר בטבעו, הוא יודע לשלוט במצבי לחץ קשים מאד, א ניקולא שירק הוא אדם רגוע מאד
התגובה של סבו הדאיג אותו מאד, גם בלי להיות במקום חש שקרה לו איזה אירוע קשה, יתכן שאף שבק חיים באופן פתאומי, הכל בגלל 

ן אותו במצב. שלא השם שהפחיד אותו עד כדי גרימת אירוע או מוות, מישהו חייב להיות במקום כדי להושיט עזרה אם עוד ניתן ולעדכ
באשמתו גרם נזק חמור לסבו היקר, הוא חייב לעשות את הכל כדי לנסות להציל אם עוד ניתן, הוא הכיר שני אנשים שמקורבים מאד לרנו, 

 רוברט מלאר עוזרו המסור והקרדינל הרמן פלונהיימר סגנו הוותיק.

 .   הוא חיפש ברשימת אנשי הקשר את רוברט מלאר כדי ליידע אותו במצב

 "הלו מר רוברט היקר, מדבר כאן ניקולא שירק הנכד של מר רנו, האם אתה נמצא בקרבת מקום לסוויטה שלו?"

 "בכלל לא, האם קרה משהו מיוחד?" נשמע קול מתוח למדי. 

שבאמצע "לצערי הרב כמעט בטוח שכן, הייתה לי איתו שיחה חשובה ולפתע נותקה אך לא מטעמים טכניים, יש לי הרגשה מאד קשה 
 השיחה אירע לסבי איזה אירוע קליני, אתה חייב להגיע אליו תיכף כדי לדאוג לו"

"וואוו אני המום ומזועזע לשמוע את הבשורה הרעה, אך כרגע אני בריחוק מקום, אין לי אפשרות להגיע אליו מידית, יקח לכל הפחות מספר 
תוקף תפקידו הוא מצוי בקרבת מקום, תעדכן אותי מידית ברגע שתדע את שעות, עדיף שתפנה לקרדינל הרמן פלונהיימר שמכהן כסגנו, מ

 המצב לאשורו". 

ניקולא לא איבד זמן מיותר, הוא צלצל לקרדינל וביקש ממנו לרוץ לחדרו של רנו לבדוק את העניינים. הקרדינל הבטיח לטפל בעניין בו 
 במקום ולעדכן אותו במצב.

שמנעה את  נמצא שרוע על כורסתו חסר הכרה, צוות טיפול נמרץ הגיע למקום, הם עשו לו החייאהשישא קכעבור שעה שב אליו כולו קודר, רנו 
עדיין למחלקת טיפול נמרץ, לפי שעה אין   Ospedale San Giacomoקריטי ביותר, הוא הועבר לבית החוליםכרגע מצבו מותו במקום אך 

 נתונים מדוייקים, אם יהיה לו מה לחדש יודיע לו.

ע שבר את ניקולא לחלוטין, אם סבא רנו ימות כעת, יתמוסס החלום הגדול שלו לרשת את מקומו, על סבא רנו לחיות עוד קצת זמן כדי המיד
שיוכל להכניס אותו לוותיקן באופן רשמי, משם תהיה הדרך קצרה להשתלט על המקום, בנושא זה הוא אובססיבי לא פחות מסבו. כדי להציל 

 יב לצאת תיכף לרומא ולעשות את כל שניתן כדי לשריין לעצמו מקום בוותיקן. את מה שנותר, הוא חי

ניתוח אנליטי קר לא נתן לפעילות הזו סיכויים גדולים, הקרדינל הרמן פלונהיימר יעשה הכל כדי לרשת את מקומו, בירור קצר שערך אודותיו 
שאינו מכיר. ספק רב אם יחוסו הרב כנכדו של רנו יועיל לו להיכנס גילה שהקרדינל הוא קשוח למדי, הוא לא ינסה לעשות פרוטקציות למי 

כאזרח לתוך שורות הוותיקן, ההצלחה הגדולה שהייתה לסבו רנו שלא עטה בגדי כמורה ובכל זאת הצליח לנהל את הוותיקן בהצלחה מרובה 
ו, למצוא עכשיו את סבא בכושר ודעתו אינה סתורה אינו אמור לחזור על עצמו, אם לא תהיה צוואה ברורה של רנו. האפשרות היחידה שיש ל

ר ולבקשו לשריין סעיף בצוואה שיכלול אותו. אך הוא לא הונה את עצמו, הסיכויים לכך קלושים ביותר, מצבו של רנו קריטי למדי, כרגע הוא חס
רוויזיה בצוואה. כעס ויאוש עמוק תקפו הכרה רק נס רפואי יצליח להוציאו מהתרדמת, גם אם כן ספק גדול אם יהיה כשיר משפטית לעשות 

 אותו, בשניה אחת כל החלומות היפים מתמוססים כקצף סבון בגלל משפט אחד אומלל. 

עם השם  לכדרך המתוסכלים חיפש שעיר לעזאזל, בכל אשם הבישוף המטורף שארל דידיה מלאז'ה, אם לא היה לו קשר עם אותו בן בלייע
ורה דבר לסבא רנו, הוא יכל לחיות עוד עשרים שנים בבריאות איתנה, מצבו הבריאותי יציב וגיליונו המוזר לייביש שטארקמאן לא היה ק

הרפואי חף מכל רישום, מלבד איזה חולי קל שהיה לפני עשרות שנים, לא ידוע לו שהשתמש אי פעם בכדור מהסוג הקל ביותר, את הרופאים 
יה לתמונה, הסיפור שלו שאב ממנו את כל הכוחות, ישנו איזשהו סוד אפל שעלה הכיר דרך העיתונות (חוץ ממקרה אחד) עד שהגיע דיד

לסבא בבריאות ואולי אף בחיים, פרדוקס מוחלט שקשה לו לפתור אותו: סבא רצה את דידיה מאד, דעתו הייתה נחושה לקדם אותו לוותיקן 
וא זומם לברוח מהכנסיה, שנה וחצי שהוא מרכז מאמצי על כדי ואף למנותו לאפיפיור, מצד שני הוא פחד שהוא כופר, כל הזמן חי בסיוט שה

 למנוע את בריחתו וברגע שלייביש שטארקמאן נכנס לתמונה התמוטט. 
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גם  !?. רוצים לקדם אותו לדרגה בכירה ביותר ואילו הוא רוצה לברוח מהמינוימשונה ביותרשל דידיה סיפור גם בלי לדעת את הסוד בשלימות, ה
חשבות רציניות לחזור לדתו מ נןלדידיה ישוזה לא מרצה אותו להישאר, מה זה אמור לומר? חייב להיות שמדה בכירה ביותר כעת הוא נמצא בע

כי שישאר הישנה, מישהו (אולי אותו לייביש) מושך אותו לשם עם פיתויים חזקים. כנראה שסבא רנו החכם ידע מההתלבטויות שלו, הוא רצה 
תן לו רמזים העיקר שישאר, הוא אף נלתת לו את התפקיד הבכיר ביותר היה עד שמוכן בשל זה הפך עולמות  ,לנצרותאדיר הוא נכס לדעתו 

. מה זה לא בשבילוכי  ,לברוח. אין לו חשק לכהן בתפקיד בכירכל הזמן  יר ביותר ואילו אותו שוטה מתכנןשקופים ביותר שמייעדים לו תפקיד בכ
  מספקת שלבישוף יש מחשבות כפירה? הוא אמור להסיק מזה, האם זו לא ראיה

תפקיד בכיר מחייב הרב שהתפקיד מחייב, פוחד מהעומס דידיה אולי מחשבה חדשה מתגנבת למוחו של ניקולא, יתכן שהסיבה שונה לחלוטין, 
 . ברוחלכן הוא מעדיף לגדול הוא לא מסוגל לעבוד עם ציבור  ,(דו כיווני) עם קהלים והוא לא בנוי לכך יקשר אינטראקטיב

ר בעיקרי כופבאמת  אולי דידיה הוא אבל רנו העלה כל העת סברא שונה, הוא חשד אותו בכפירה, אז אולי יש לרנו ידיעה שלו עצמו אין אותה,
 הדת הנוצרית, אם זה נכון הוא חייב למות. הצרה שאין הוכחות לכך, אי אפשר לסלק אותו באשמת כפירה בלי הוכחה. 

כמטורף. איך אני מוכיח את זה שדידיה הוא כופר? איך? עשר דקות בחן את העניין מכל צד לבסוף החליט: מה זה הוא החל להתרוצץ בחדר 
הוא אדם מי צריך בישוף מוזר שלא תורם כבוד לכנסיה,  משנה אם הוא כופר או פחדן שאינו מסוגל לקחת פיקוד, הוא לא מתאים למקום.

אמנם הוא  בכלל בכנסיה? י לאיש, אין לו את הכריזמה שמתאימה למנהיגים, אז מי צריך אותוסגור בתוך עצמו ומאד לא סימפט ,משונה מאד
אבל זה לא עושה אותו מנהיג, אלמלי רנו שמסתיר סוד מוזר ביותר שבגללו הוא מעוניין לקדם אותו לא היה  ,"גאון על" אין לו מקבילה בנצרות

אבל אם המצב עומד להשתנות מי צריך אותו באמת?  ,כ"ז נכון אם רנו ימשיך בתפקידלא כ"ש לבישוף,  ,מגיע אפילו לדרגת סגן כומר ראשי
 אדרבה שילך מכאן ומה שיותר מוקדם עדיף. 

שלו, הוא לא רוצה לשרת את האויב  שמעוניין להוציא את הבישוף מהסיבותהוא לא מעוניין לעזור לאותו לייביש שטארקמאן המסתורי …אבל
ז מה עושים במקרה כזה? הוא החל לרוץ בחדר תפוס מחשבות סבא, אש של כסף זו בגידה באינטרסים של על מג של סבו, לתת לו את דידיה

 מבולבלות, מה עושים עם הבישוף שעושה כל כך הרבה צרות? 

 טלפון בהול קטע את מארג מחשבותיו, הקרדינל הרמן פלונהיימר על הקו, הוא רוצה להודיע לו הודעה חשובה.

לבית החולים בדחיפות יחד עם כל בני המשפחה המבוגרים, רנו אמנם התעורר אבל נראה ששעותיו קרובות, לפי הדיאגנוזה "כדאי שתגיע 
 הרפואית הוא לא ישרוד יותר מיממה אחת שתיים, לכן כדאי שתהיו סמוכים לו כדי להנעים את שעותיו האחרונות.

^^̂ ^̂ ^ 

ליטול את הכדורים ולהיכנס לעולם החלומות לשתים עשרה שעות לפחות, אך ידו רועדת  יונתן מחזיק את שני כדורי השינה בידו הוא רוצה
 המים נשפכים על השולחן, טבעו ההססן מונע ממנו לעשות מעשים אימפולסיביים בלי מחשבה.

כן שוב אהיה ערני האם אני מבין מה אני עומד לעשות כעת? אולי זו עצה קלה לברוח לעולם הדמיון, אבל מה יקרה בהמשך? הרי אחרי 
והפחדים שוב ישובו אלי ומה אעשה אז? האם אטול שוב שני כדורים כדי לברוח לעולם ההזיות? מה יאמרו הכמרים כשיגלו שהבישוף 
שלהם ישן וישן, האם זה ימצא חן בעיניהם? הם הרי לא שוטים, אני אפול לידיהם כפרי בשל בלי יכולת להתגונן, הם עלולים לעשות בי ככל 

 ולה על רוחם, כדי להסיר את החרפה הנוראה שהבישוף שלהם מתמכר לשינה.הע

אה מאיים מאד, אבל פחדים מהעתיד שלוטה בערפל, הוא נר לטובתי, נכון שיש ליאת החילוץ, אולי החילוץ דווקא יהיה  אני גם עומד להפסיד בו ידי
יג לא רצוי, אבל בין היהודים לא להתמודד כמנה אותי, איתם קשה לילכל הפחות לא אהיה בין כל הצבועים ששונאים אותי וכביכול מכבדים 

  עשיתי את רצונו.ישמח מאד שע"ה  אצטרך לחיות כל הזמן בשקר, גם אבי

ל להיפטר מהמחשבות המבלבלות כך מתסכל אותו, איזה דבר נהדר היה אם יכשכל רגע משתנה דעתו וזה מה שכל של יונתן הבעיה הנוראה 
חייו, אבל צריך לעשות זאת בצורה חיובית ולא דרך בריחה מהמציאות (את זה עושים כל אלו שמכורים לסמים קשים ה' ישמור  שמוצצות את לשד

 הם בורחים לעולם האשליות כדי להימלט מהמציאות העגומה).

ולו על כל בריותיו מעת ברוא פסוק בתהילים נצנץ לפתע במוחו "השלך אל ה' יהבך והוא יכלכלך" יש בורא לעולם, הוא נושא את העולם כ
העולם עד אחריתו, יש בעולם אין ספור מיליארדי יצורים, כולם ניזונים ומתנהלים על ידו ולכולם יש לו מענה, כל זה אינו בגדר פסיק קטן 

לא אמסור את  בחכמתו האין סופית. אם כך למה אני צריך לסחוב את משא חיי, כשאני אפס וחדל מזימה, עיני קצרות ובינתי דלה? למה
המושכות לבורא העולם? הוא הרי הכין לי תכנית שאין לי בה ידיעה, אתנהג כ"גמול עלי אמו" שאינו יודע ומבין כלום, אבל חש רוגע מוחלט, 
באינסטינקטים המולדים מרגיש את אמו הדואגת שתמיד תהיה בשבילו, כך גם עלי לחוש. עלי להפסיק לחשוב, מה יהיה ואיך יהיה? ארד 

לילה למרתף ואשב שם, אבל לא עם ספרי הגות נוצריים (כתמיד) אלא עם עצמי, אנסה להתפלל במילים שלי שאזכה להיחלץ מהמקום ה
 הארור אחת ולתמיד ובעזר ה' אמצא את יעודי בעולם, בלי לחיות כל החיים בפחד אימים.

^^̂ ^̂ 

ים דחופים לסוכן נסיעות שהכיר וביקשו לסדר לו את הטיסה ניקולא לא איבד זמן, מיד לאחר שהתבשר על המצב החמור הרים טלפונ
הקרובה ביותר שרק יוכל, לשמחתו הרבה התברר שבעוד קרוב לשעה יש לו טיסה שיוצאת לרומא, הוא זרק לתוך תיק קטן את הציוד 

 ת הסבא בעודו בחיים. המינימאלי ליממה ויצא לדרך, כל אותן שעות דפק לבו בבהילות, שרק לא יפסיד את השעה, עליו לתפוס א

כל הדרך לא פסק מלחשוב על הבישוף המטורף שהרס את חייו, מוחו הפורה לא מפסיק מלעבד נתונים, בראשו עולה לפתע רעיון זוועתי, 
לשתף בתוכניותיו את איש המבצעים של רנו רוברט מלאר, יצא לו לשמוע לא מעט מהבישוף דידיה על רוברט מלאר "מלאך החבלה" שאין 

כל עכבות מוסריות, חיי אדם שווים בשבילו פחות מחיי כלב רחוב, הוא גם יודע איך מסלקים ממצאים חשודים בלי להותיר עקבות,  לו
בשבילו זה יהיה עניין של מה בכך איך לפטור את הבעיה המעיקה, זה יהיה בעת שיסע למדריד בתקופה הקרובה, על הדרך יוכל להעלימו בלי 
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פרו על המסתוריות הרבה שאפפה את הבישוף ואת נטייתו להתבודדות, הם כבר ירקחו סיפור שיעמיד את רמת שפיותו כל בעיה, אחרי כן יס
 של הבישוף בספק, זה יקל מאד להבין את מסתוריות העלמו.             

אחה"צ הגיע ניקולא לרומא, הוא נסע משדה התעופה הישר לבית החולים מלא חששות שמא לא ימצא את סבו רנו בין החיים,  6:00בשעה 
לשמחתו הרבה נודע לו בחדר המיון שסבו עדיין חי, אמנם הוא במצב קשה מאד, אבל לא חלה החמרה מיוחדת מאז שהגיע לבית החולים, הוא 

היה עליהם אותות מתח (מי מביניהם  מסתובבים בחדר ההמתנה בלי הרף, ניכרים פאולוס די ויטוריו והרמן פלונהיימר פגש במקום את הקרדינל
שנרקחה אצל כל תכנית לרנו בצורה יוצאת דופן, מקורב הרמן פלונהיימר כסגן, או פאולוס די ויטוריו שיזכה במשרה הנכספת שעומדת להתפנות, 

כוסס את ציפורניו ש), לא הרחק מהם עמד רוברט מלאר העוזר המסור עצמו ממשיך טבעי לתפקיד חש את יה, עתהעלהראשון לדעת היה  רנו הוא
, מבין כולם עתידו עזב את פריס בחופזה הבשורה המרה. תיכף לאחר שהגיעה אליו יתירה, האירוע הפתאומי נפל עליו כרעם ביום בהיר בעצבנות

חד ממנו, ברגע שרנו והד אותו ואולי אף פוא ינואיוחד, תפקידו העיקרי הוא בתחום האפל, איש מהצמרת מצטיין במכומר לוטה בערפל, הוא אינו 
 עוצם את עיניו ימהרו להיפטר ממנו כדי שלא ליפול לידיו בעתיד. 

חזקה שהוא  משום מה לא ראה את דיקן המכללה פול שירק במקום, ניקולא (הבן) לא מיהר ללמד עליו זכות שהוא בדרך, יש לו הרגשה
מחכה למותו של אביו (רנו) מרחוק, הוא לא התפלא על כך, הוא הכיר את מערכת היחסים הסבוכה שלאחרונה הסתבכה עוד יותר, האם ידע 
פעם אחת להתעלות על פני קטנוניותו, או שישאר מאובן ונטול רגשות כתמיד? שאל את עצמו במרירות רבה, את זה יראה בהמשך, מנוי 

 לבו שאם לא ידע להתעלות הוא יסגור איתו חשבון (אם יהיה הדבר בידו).  וגמור היה ב

אחות יצאה מהחדר, ניקולא פנה אליה בנימוס וביקשה לאפשר לו להיכנס לחדר, כשנכנס למקום גילה שפינו לו חדר שלם, הם יודעים היטב את 
כולו כשעיניו עצומות וכולו מחובר למכשירים, בפעם הראשונה  כוחו הפוליטי ונוהגים בו בהתאם. הוא ראה את סבו רנו שוכב במיטה מכווץ

ו ראה אותו נטול עוצמה "בשר ודם" ככולם, הגרפים הראו פעילות די חלושה, לא היה צריך להיות מומחה גדול כדי להבין כי שעותיו ספורות, לב
שמגיעה השעה מקטינים אותו ומראים לו שהוא בעצם של ניקולא נחמץ בקרבו, ככה נראה אדם בסופו, לא משנה כמה הוא חזק וגדול ברגע 

 כלום, אין כעת שום הבדל בין חולה סופני שלא היה כלום בחייו לבין סבא רנו עתיר העשייה, כשמגיעה השעה כולם שווים.

 הוא ניגש סמוך אליו ולחש לו: "סבא יקר, ניקולא נכדך האהוב נמצא לידך".

 ישה הגיעה אליו, אך הוא לא הגיב. העיניים של רנו פלבלו, נראה היה שהלח

הכאב עצום, ניקולא נקרע בתוכו איך מביאים לכך שמקומו יהיה משוריין בעתיד, אולי סבתא אווה יודעת משהו? היא עדיין די צלולה, אולי 
אבל מי יודע, אולי אותה הוא דאג לשתף, מתאים לסבא שחי בשלום ואחווה עם סבתא שנים רבות כל כך להודיע לה על צוואה אם הוכנה. 

 סבא רנו שחשב את עצמו "אלמוות" לא ידאג לצוואה, הוא לא רואה את עצמו ברשימת הנפטרים הקרובה, למה שבכלל ידאג לצוואה?

הוא לא ידע שלסבא רנו באותם רגעים יש תוכניות שונות למדי, למרות חולשתו הנוראה שכלו עדיין צלול מאד, הוא קלט את ניקולא נכדו  
ף אליו כדי להזכיר לו את קיומו, באותם רגעים זכר את המילים הנוראות שיצאו מפיו שזעזעו אותו כל כך, הוא פחד וגם שנא את נכדו מתכופ

שהביאו למצבו החמור. איך הוא לא מתבייש להגיע לכאן אחרי מה שחולל? שואל הוא את עצמו. הוא נזכר במשפט יהודי כל כך "הרצחת וגם 
גרם ניקולא לכל המצב החמור, אפילו אם לא התכוון לכך עשה זאת במציאות, ברגע שנודע לו מה שעשה לסבו היה עליו  ירשת?" בשני מילים

כוונתו להיעלם מהאופק, כך היה נוהג אדם עם ערכים שכשל בשוגג, איך הוא לא מתבייש להגיע וללחוש לו באוזן שהוא נכדו האהוב? ברור ש
חוצפה כזו אפילו רנו עם כל . קן, הוא רוצה לקחת את תפקידו מרגיש את עצמו חזק כדי לרשת את מקומולהתחנף כדי לבטח את מקומו בוותי

אבל עתה חוזר הוא לחלוטין מתכניתו, , ערכי האגואיזם הצרוף אינו יכול להכיל, יש לניקולא טעות מרה, אמנם הייתה לו תכנית כזו בהתחלה
 .מפעל חייו כללו את רס לאחר שהניקולא לא יניח את כף רגלו בוותיקן 

כל התכניות היפות שרקם שנים רבות כל כך הלכו לאבדון בגללו, אפילו אם דידיה ישאר בכנסיה הוא לא יגיע לוותיקן, אין מי שיוביל אותו 
לוס די לשם, גם אם יגיע לשם הוא לא יוכל לבצע את התכנית בלי הכנה מדוקדקת איך לבצע את התפקיד הרגיש. נניח שיגיע לכס ופאו

ויטוריו יעזור לו לבצע את התפקיד, אך ברגעים אלו  לא יהיה מי שירסק את הנצרות מתוכה ויביא לתוהו ובוהו וכאוס ענק, כי לא יהיה מי 
שיעלה את כל השאלות הנוראות על חלקה של הכנסיה הקתולית בשואה שבשקט עודדה את כל הרציחות האיומות ולאחר השואה דאגה 

ורים לברוח מלתת דין וחשבון בפני בתי המשפט, את כל זה רצה רנו לעורר מאחורי הקלעים אחרי שדידיה יתמנה להרבה מרצחים אר
לאפיפיור, אבל בשביל להוביל את זה בשלימות עליו לחיות עוד מספר שנים, כעת זה כבר לא נראה שיהיה, הוא יודע היטב כי זמנו תם 

)game over האמת ושם נגמרים כל המשחקים, אם היה מגיע לכל הפחות למטרה הסופית, היה לו איזשהו ) בעוד שעות ספורות יגיע לעולם
אבל כשכל הקלפים נטרפים נמצא שזרק שבעים וכמה שנים לאשפתות בלי להביא  הוא עשה את כל זה למען עם ישראל!צידוק בפניהם, 

 לשום תכלית.

ל חייו בשביל לבצע תכנית מפוקפקת שלא הניבה תוצאה אחת? ולא עוד אלא איזו תשובה תהיה לו לומר בבי"ד של מעלה על כך שהרס את כ
החטיא אחרים בשביל זה, הוא כפה על יונתן חיי שמד כדי שיבצע את התכנית ולבסוף הכל הלך לטמיון. ומי אשם בכל? ניקולא החמוד שחיטט 

תורית, ועכשיו אחרי שמוטט את הכל הוא בא לבקש שכר, אין לו יותר מידי בענייניו כדי לגלות את הסוד שלו ולבסוף חשף אותו באיזו דרך מס
, הוא לא מתחרט לרגע על מה שעשה, הוא עוד עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחסכל ספק שזה מה שמונח לו בראש, זה מה שאמרו חכמים 

 היה לו הפתעה יפה בסוף. יכול ללחוש לו באוזן שהוא נכדו האהוב, הוא מזכיר לו זאת... כדי שידאג לו בצוואה, אבל ת

באותם רגעים כשהוא סמוך למוות רנו נשאר נאמן לדרכו, הוא חייב לשלוט במצב ויש לו חשבונות כתמיד, הוא מחליט לקחת רוורס 
ולהשמיד את המסמכים המרשיעים שנמצאים בבית רוברט מלאר, למזלו הטוב אין לרוברט כל מושג איזו תכנית מפתיעה מונחת אצלו 

אסור שידע עליה דבר, הוא יבקש ממנו שתיכף לאחר מותו ישמיד את כל המסמכים שנמצאים ברשותו, כך לא יהיה לאיש מושג בכספת, 
איזו תכנית רקם, גם אם יש לניקולא בדל מידע אין לו מסמכים מרשיעים ביד, הוא לא יוכל להכפיש את זכרו גם כשיתאכזב לגלות שלא 

 חשבו עליו.                   

^^^̂ ^ 
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קרוב לשלוש שעות עמד ניקולא ליד מיטת החולה כשהוא בודק בלי הרף את הגרפים השונים שעל גבי המרקעים שמסביב למיטתו לבו דופק 
באימה, שמא הרגע האחרון של סבו מתקרב, הוא ימות בלי שבכלל יוכל לדבר איתו רח"ל. לפתע חלה תזוזה רנו פקח את עיניו הוא הסתכל 

 (ערמומי) קטן עלה על פניו הדלות. על ניקולא וחיוך

 "טוב מאד שהגעת, פחדתי שכבר לא אראה אותך שוב".

"סבא יקר למה לחשוב שלילי? אתה עוד תבריא ותחזור לאיתנך, נכונות לך עוד שנים רבות מאד" ניסה ניקולא להקל על מצב רוחו של הנוטה 
 למות.

בכלל, יודע ומבין את מצבי היטב ועלי להתכונן לגרוע ביותר, נכון ניסיתי  "ניקולא המתוק אל תשתטה, המצב קשה מאד, אני לא טיפש
שנים ולא יותר, כעת  94לחמוק מרשת מלאך המוות, חשבתי כי אאריך ימים עוד שנים רבות, אך כנראה שבשמים החליטו אחרת, קצבו לי 

יטוריו מקורבי שיגיעו אלי במהירות, אני רוצה לסדר איתם שעתי מגיעה, אני מבקש שתודיע לקרדינלים הרמן פלונהיימר סגני ופאולוס די ו
 את המינויים בעתיד".

ניקולא היה נרגש ביותר, איזה נס גדול קורה לו, הנה סבא מתעורר והוא בהכרה מלאה וגם חושב עליו, הוא כנראה מתכונן לשריין לו תפקיד 
כניסם, הוא מקוה שבמשך שלושת השעות שנמצא בפנים לא התייבשו, טוב בעתיד. למזלו הטוב שני הקרדינלים עומדים בחוץ, צריך רק לה

הוא יצא לחוץ רומז לאחות שתיתן לו להיכנס בשנית, כי עליו להכניס שני קרדינלים חשובים שהחולה מבקש לראותם, הוא יצא לחוץ אך לא 
ט מלאר נותר בחוץ, הוא התלבט קמעה אם מצא אותם, כנראה שנואשו לאחר שעות רבות של המתנה ופנו איש איש לסידוריו, רק רובר

 כדאי להכניסו במקומם, במחשבה שניה גרס, עדיף שלא, הוא אינו מסמפת אותו וגם לא מאמין שהוא האיש הנכון שיסדר את הצוואה.

לחזור בדחיפות  , הלה כבר הספיק לחזור לביתו, הוא ביקש ממנוהרמן פלונהיימרהוא יצא למסדרון הרחק מטווח שמיעתו של רוברט וטלפן ל
 פאולוס די ויטוריו, כי לסבא רנו יש הודעה חשובה למסור להם.ביחד עם הקרדינל 

רוברט מלאר ניצל את הרגע, הוא הקיש על הדלת בחופזה, האחות שבטוחה הייתה שזה ניקולא פתחה לו, כשראתה את רוברט ניסתה 
את רגלו בין הדלת לסף לפני שנעלה ונדחק פנימה בלי לשעות  לחסום את דרכו, אך כנראה שלא ידעה עם מי יש לה עסק, הוא דחק

לזעקותיה. רנו קיבלו בסבר פנים יפות למרות חולשתו הרבה, הוא לחש לו את ההוראות המדויקות, חיוך רחב עלה על שפתי שניהם, נראה 
 היה ששניהם מרוצים. 

ליו להיות מוכן לרגע המוות, באותה רגע בדיוק עליו להפעיל את רוברט יצא במהירות לביתו שבמילאנו, יש לו כעת עבודה חשובה מאד, ע
 הקוד הסודי ולסלק את כל הניירת שנמצאת בכספת.

 כשחזר ניקולא לחדר מצא את רנו אדיש לחלוטין הוא לא הגיב לכרכורים הרבים סביבו.

י החולה החשוב עלולים להתקצר, אני מבקשת "אני חושבת שאתה מפריע למנוחת החולה, על פי חוק אסור לי להכניס איש, בשל טעותי חי
 ממך בכל לשון של בקשה לעזוב את החדר" זעמה האחות שחששה מנזיפה מלמעלה.    

^^^̂ ^̂ ^ 

לפנות בקר נשמע רעש עמום, דלת המנהרה נפתחה לרווחה מזמינה את אנשי החילוץ להיכנס. ר' אליהו ור' אביש'ל  וז'ק פרטוש  3:10בשעה 
ת התלול מצוידים בפנסים חזקים כדי להאיר את הדרך, ר' אליהו הלך בראש, הוא הכיר את המקום והלך בבטחה כאילו ירדו בגרם המדרגו

עשה דרכו שם מידי יום. צינה עזה שררה במקום מלווה בריח טחב מעיק שגרם לתחושת חנק ממשית, אך למרות ה"אוירה הפסטורלית" 
 . X07ת המפותלים עד שהגיעו לחדר המשיכו לילך במרץ, עשר דקות הילכו במסדרונו

הפעם לא היו צריכים להמתין זמן רב, לאחר הנקישה הראשונה נפתחה הדלת על ידי יונתן, הוא היה חיוור וחלוש מאד לבוש בחלוק שינה 
מאבק הפנימי, כרגע עיניו היו אדומות מרוב בכי ועייפות, הוא רמז להם להתחיל לפעול לפני שיתחרט, כל רגע שמתעכבים מגביר בתוכו את ה

יד יצר הטוב שדוחקו לעמוד בהבטחה לצאת מהמקום על העליונה, אבל אין כל הבטחה שלא יתחרט, אלף ואחד פעמים פסח על שני 
הסעיפים כמעט עד לרגע זה, בסייעתא דשמיא יד הטוב על העליונה, אבל אין כל ערובה שכך יהיה בהמשך, הוא התחנן בפניהם שיעשו כל 

 זריזות, כך תכריע המציאות את המאבק הנורא.מה שצריך ב

"אם כך עלי להודיע לצוות החילוץ שיגיע כבר עתה" הודיע ז'ק פרטוש שעמד הכן, הוא שלף מתיקו את המשדר המיוחד שברשותו כדי למסור 
 את ההודעה.

תקשורת מהסוג המשוכלל ביותר שיש,  זעקה איומה נפלטה מפי יונתן שרעד בכל גופו "שלא תעז להתקשר מכאן, יש לאנשי הכנסיה מערכת
 הם יעלו עליכם בתוך דקות ספורות, עדיף שתצא החוצה ותזעיק את חבריך בצורה הפרימיטיבית ביותר".

 "אישי היקר אל תהיה מודאג, ענה ז'ק פרטוש ברברבנות, על המערכת שלי איש לא יעלה".

 ה, אני לא מעוניין לצאת מכאן, כי אתם מסכנים את חיי"."אם תשדר, אני בורח תיכף מהמקום, זעק יונתן כולו פחד ורעד

 ר' אליהו המעשי מבין כולם רמז לז'ק להטמין את המשדר, הוא הודיע ליונתן שהוא יוצא להזעיק את הבחורים.

הגיע בפעם "אני כבר לא כל כך בטוח שאני רוצה לצאת, עשיתם יותר מידי בלגן, למה חילקתם את המבצע לכמה חלקים? הייתם צריכים ל
             אחת ולסגור את כל הקצוות, בקצב הזה שאתם פועלים כל הבניין ירגיש".  
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