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נֹו  ל׳ָאַמר ָהָאב ְלֵמִאיר 'ְרֵאה ַמה ֵהֵבאִתי ְלךָ ' ּבְ
ר  ָנס ְמֻהּדָ ְחּתֹו ּפָ ַלף ֵמַאְמּתַ ָחַזר ֵמחּוץ ָלָאֶרץ, ְוׁשָ ׁשֶ ּכְ

ְכָלל,  ים 'ּוְמׁשֻ כֹול ְלָהִאיר ְלֶמְרַחּקִ ּיָ ָנס ָחָזק ְמֹאד ׁשֶ ֶזה ּפָ
יר ָהָאב ִלְבנוֹ 'ֲעצּוִמים ַמח ל ׳ֵמִאיר. ִהְסּבִ ְמֹאד ּוָפָניו ׂשָ

ׁשּות ָנס... ׁשֶ ד עַ , ֵהִפיקּו ֹנַגּה ֵמרֹב ִהְתַרּגְ  ,ִהְדִליק ֶאת ַהּפָ
ָניו ְואֹותֹות ַצַער  ְמָחה ֵמַעל ּפָ ִ  ַאְכָזָבהוְ ִמּיַד ָחְלָפה ַהׂשּ

ְמקֹוָמם:  ָלל'ָעלּו ּבִ א! ֶזה ֵאינֹו ֵמִאיר ּכְ  .'ַאּבָ
י' ּלִ יק ׁשֶ ו ֵמִאיר אֹור ַהיֹום ָלֵכן 'ָהָאב ָאַמר  - 'ַצּדִ ַעְכׁשָ

ָנס, הַ  ְהֶיה ַלְיָלה ְוָאז ֵאין רֹוִאים ֶאת אֹור ַהּפָ ּיִ ן ׁשֶ ְמּתֵ
ְרֶאה ֵאיֶזה אֹור ָחָזק הּוא ֵמִפיץ  .'ּתִ

ׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין  ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז״ל ּבְ
ֵני  ְוָקא ִלׁשְ ָנה ּדַ ּוָ מּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד. ֵאין ַהּכַ יִקים ּגְ ַצּדִ

ַעל ִני ּבַ ֵ יק ְוַהׁשּ ים ֶאָחד ַצּדִ ׁשּוָבה ֲאָנׁשִ יק , ּתְ ּדִ א ַהּצַ ֶאּלָ
הּוא ִנְמָצא  ׁשֶ ַמְדֵרַגת ַעְצמֹו ּכְ יק'ּבְ ר 'ַצּדִ ּלֹו , ֲאׁשֶ ּכֻ

ֲעבֹוַדת  ק ּבַ ֱאלִֹקים לֹו טֹוב, ֵאין ְוִקְרַבת ה' ִהְתַלֲהבּות ְוֵחׁשֶ
ךְ  ל ּכָ ר אֹורֹו ּכָ יק נֹוֵפל  .ִנּכָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ַמה ׁשֶ

ְדֵרָגתֹו ְוָצִר  ל ִמּמַ ב ׁשֶ ַמּצָ יְך ָלקּום ּוְלִהְתרֹוֵמם ָאז הּוא ּבְ
ׁשּוָבה' ַעל ּתְ   ְוָאז אֹורֹו ַמְבִהיק ְוזֹוֵרַח יֹוֵתר., 'ּבַ

יק״ָלֵכן ֶנֱאַמר  ַבע ִיּפֹול ַצּדִ יק ״ ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ֲעָלה ׁשֶ ַהּמַ
ׁש לוֹ  ּיֵ ִפילֹות ׁשֶ ּנְ ְוָקא ּבַ יֹוֵדַע הּוא לֹא ״ ְוָקם״? ַמּדּועַ , הּוא ּדַ

ב ֶזה ַמּצָ ֵאר ּבְ ָ ְוָקא ָאז ָלקּום ּוְלִהְתרֹוֵמם, ְלִהׁשּ א ּדַ  .ֶאּלָ
ֵסֶפר  יר ּבְ בָּ ׳ְלִפי ֶזה ַמְסּבִ ל ׁשַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים , ׳תִסּדּורֹו ׁשֶ

ְפלּות ְוֻטְמָאה  ָכל  -ָהְיָתה ְמקֹום ׁשִ ְך ַוֲאֵפָלה ּבְ ַוְיִהי חֹׁשֶ
ְצִרים לֹא ָהָיה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶכל , ֲאָבל ַהּמִ ְולֹא ָלֶהם ׂשֵ

יו ְחּתָ ְך ָהאֹוֶפֶפת ֹאָתם , ָקמוּ ִאיׁש ּתַ ָראוּ ֶאת ַהחֹׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ
ֵהם רֹוְבִצים  קֹום ׁשֶ ֶהם ּכַֹח ְלִהְתרֹוֵמם ֵמַהּמָ לֹא ָהָיה ּבָ

ם יָלא ָאנּו ִנְמָצִאים , ׁשָ י ָאְמרּו ַמה ָלנּו ָלקּום ֲהֵרי ִמּמֵ ּכִ
ְך. ֲאָבל  חֹׁשֶ ֵני ּבַ ָרֵאל ָהָיה אֹורְלָכל ּבְ ְגַלל  ִיׂשְ ְוָקא ּבִ ּדַ

ְך חֹׁשֶ ּבַ ִנְמָצִאים ֵהם ֹבָתם-ׁשֶ מֹוׁשְ אֹורּבְ ְיֵדי ַעל ׁשֶ ָיְדעּו
ְך. ה ִמן ַהחֹׁשֶ ר ִלְדחֹות ַהְרּבֵ  ָקָטן ֶאְפׁשָ

 מכת חושך
א ָראּו  ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשֶׁשת ָיִמים

 .ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשֶׁשת ָיִמים
 .שךומכת ח פלאיו ענינימעט מ

 בין יום ללילה ועלא יד
היה המצרים לא  צדכתב האבן עזרא שמ

פר שלשת הימים הוא ללילה, ומסהבדל בין יום 
 . )1על פי ישראל שהיה להם אור

יבא חשך  סוהנה בים אוקינו: "ף שםוהוא מוסי
 ,עב שלא יוכל אדם להפריש בין יום ובין לילה

ואני הייתי שם  ,ויעמוד זה לפעמים חמשה ימים
 ".פעמים רבות

 חושך עצמיי
וברמב"ן הוסיף, כי לא היה זה רק מחסרון אור 

אליהם, כי אז היו יכולים השמש שלא הגיע 
עב שירד מן ֵאד היה לא להשתמש בנרות, א

  שאין נר יכול להתקיים שם.השמים, 
 לא אכלו

לא היו  'ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו אש'בימים אלו 
עם כל זאת לא אבל יכולים לאכול ולשתות, 

כדי שיסבלו אבדו חושיהם אלא נשארו בדעתם 
 .)2הרעב צעראת 

 שמעו בנ"י בביתם
עוד זאת מיסורי מכת החושך, שהרי אמרו 
חז"ל שנכנסו בני ישראל לבתיהם וחפשו 
במטמוניהם וכך ידעו מה לשאול מהמצריים. והם 

שבו ושמעו שבני ישראל עושים בבתים כבתוך י
, והיו שלהם פותחים דלתות ומזיזים חפצים

לא יכלו לעשות אך יראים שלא יגנבו את ממונם, 
 .)3מאומה

_____________ 
ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור "כוונת הכתוב מבאר זה בו )1

, שאם תקשה אם היה חושך מנין ידעו שזה "ְּבמֹוְׁשֹבָתם
מדרש ) 2נה ע"פ בנ"י. שלשת ימים לכן אמר שזה נמ

אליעזר נחמן פואה לרבי  בחידוש על הגדה של פסח
שם. )3. (תלמיד המ"ע מפאנו)

    



 

 

מדת הדין  ה'.ֱאִקים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ַוְיַדֵּבר
מדת הרחמים,  - אמר למשה  , -עצמו 

 (באר משה) שגם הדין של הקב"ה הוא מתוך רחמים.
  

הקב"ה  ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו וגו' ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'.
 -העביר את אוטם לבם של ישראל ונתנם לפרעה 

יכולים בני ישראל  ועכשיו ממילא 
 (דברי הרב)  ת ”יכולים להאמין בהשי

 
שלא עצמו בימי נעוריו  יקדש .ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל

אשרי ילדותינו יתבייש בהן בימי זקנותו, שיוכל לומר '
  (נועם אלימלך) .'שלא ביישה את זקנותינו

 
ל הקדים  .ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל, 

שעיקר ההמשך של כלל ישראל הם הנערים, לחנכם 
בדרך התורה, ולא כפרעה שרצה שישארו הנערים 

  "ד מבעלזא)(מהרי .אצלו
 

ש בגלל א ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו.א ָראּו ִאיׁש ֶאת ֶאָחיו וְ 
 לכןבצערו להושיט לו עזרה, 

לו תהיה יפול ולא בעצמו  הוא - 
  חידושי הרי"ם)ה( תקומה.

 
מי שירצה להתקדש לה',  וגו'.ַקֶּדׁש ִלי ָּכל ְּבכֹור 

צריך שיחשוב שכל יהודי גדול ממנו, 
לרחם על כל אחד הדבר הראשון הוא 

אם הוא מתנהג כאדם או מבני ישראל, 
 זה ענין שלי הוא ואין זה נוגע לך.כבהמה 

 (רבי מאיר'ל מפראמישלאן) 

  
 כזקנים וגם ישוב הדעתכנערים גם זריזות 

ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך. יק  ּבִ ּדִ ם ָהַרב ַהּצַ ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ
עְלז "ש ַמֲהַר  סּוקזלה"ה ִמּבֶ יב ֵלב : "ְלָפֵרׁש ַהּפָ ְוֵהׁשִ

ִנים ַעל ֲאֹבָתם ִנים ְוֵלב ּבָ ֲעַלת ְיֵמי " ָאבֹות ַעל ּבָ ּמַ ׁשֶ
עּוִרים  ּגֹוֶבֶרת ַהּנְ ָאָדםהּוא ׁשֶ ִריזּות ּבָ ת ַהזְּ ּוַמֲעַלת  ,ִמּדַ

ַעת ּוב ַהּדַ ּגֹוֶבֶרת ַהְמִתינּות ְוִיׁשּ ְגרּות ׁשֶ ְוַעל , ְיֵמי ַהּבַ
ֵקִנים ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה  ָעִרים ִלְלֹמד ֵמַהזְּ ִתּקּוָנּה ַהּנְ ּכְ

ַעת ּוב ַהּדַ ִיׁשּ ֵקִנים ְצִריִכים  ,ּבְ ָעִרים ְוַהזְּ ִלְלֹמד ֵמַהּנְ
ְצֹות ֵרז ֶאל ַהּמִ ר ָיֹבא . ְלִהְזּדָ ֲאׁשֶ ּכַ ְוַעל ֹזאת ַמְבִטיַח ׁשֶ

יַח ָמׁשִ יַאת ּבִ ִלְפֵני ִביא ַהּנָ יב ֵלב ָאבֹות"ֵאִליָּהּו " ְוֵהׁשִ

ל  ַעת ׁשֶ ּוב ַהּדַ ׁשּ יִּ ֵקִנים ִיְהֶיה  -' ָהָאבֹות'ׁשֶ ַעל "ַהזְּ
ִנים ִנים", "ּבָ ִנים ִיְהֶיה ַהזְּ " ְוֵלב ּבָ ל ַהּבָ ַעל "ִריזּות ׁשֶ

ינּו ". ֲאבֹוָתם ה ַרּבֵ ָאַמר ֹמׁשֶ ר ְלָפֵרׁש ַמה ׁשֶ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ
ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלךְ " ֵני ָהִעְנָיִנים , "ּבִ ְתּפֹס ֶאת ׁשְ ּנִ  -ׁשֶ

ָעִרים ם ְזִריזּות ַהּנְ ֵקִנים, ּגַ ַעת ַהזְּ ּוב ּדַ  .ְוַגם ִיׁשּ
)הרה"ק רבי אליהו אב"ד דראהביטש (אזור אליהו 

ּבּור ƒ„ּ‰ַ י נ≈ פ¿ ƒָב‰ ל ָ ׁ̆  ַמֲח
ם ָלֶכם ְלאֹות ַעל  ים.ְוָהָיה ַהּדָ ּתִ ְּדִהֵּנה ָצִרי  ַהּבָ

ָהָאָדם ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת ְּדָמָמה ֹקֶדם ָּכל ִּדּבּור 
ְוִדּבּור, ַהְּינּו ְּכֶׁשִּיּפֹול ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְלַדֵּבר ֵאיֶזה 

ִהְתּבֹוֵנן ְּבִׂשְכלֹו ַהֵאי ּוַמה ִּדּבּור ֲאַזי ָצִרי לְ 
א ְיַדֵּבר ִּבְלִּתי ַּכָּוָנה. ְוֶזהּו: "ֲאֹד־ָני ְׂשָפַתי  ְיַדֵּבר, ְו

ֶׁשָּצִרי ְלַקֵּבל ָעָליו ַּבְּתִחָּלה ֹעל ַאְדנּותֹו  "ִּתְפָּתח
א ִּכְרצֹון ה', ְוַרק ַאַחר ָּכ "ְׂשָפַתי  א ְיַדֵּבר ֶׁש ֶׁש

ם. ְוֶזה ֵּפרּוׁש "ִּתְפָּתח ָלֶכם ָלׁשֹון ְּדָמָמה,  ְוָהָיה ַהּדָ
ים ּתִ , ֹקֶדם ֶׁשֵּיְצאּו ָהאֹוִתּיֹות ִמִּפי ְלאֹות ַעל ַהּבָ

, ִמֹּקֶדם ִיְהֶיה (ַהֵּתבֹות ִנְקָרִאים ָּבִּתים)ְוִיְהיּו ָּבִּתים 
 ָלֶכם ְּדָמָמה ַלְחֹׁשב ַמה ְּתַדְּברּו.

˙ כּו˙ ָ‡בו… ˙ ז¿ ר∆ ר∆ עו… „ּו˙ מ¿  ָ‰ַ‡ח¿
ה , ַויֹּאֶמרַההְֹלִכים ָוִמי ִמי ְנָעֵרינוּ  ֹמׁשֶ  ּוִבְזֵקֵנינוּ  ּבִ

ְּבֵאיֶזה ְזכּות ַּתְמִׁשי ַּפְרֹעה ָׁשַאל ֶאת ֹמֶׁשה  ֵנֵלְך.
א ֵאין ְּבָיָדם ַמֲעִׂשים טֹוִבים , ְּגאּוָלה ְלִיְׂשָרֵאל ֲה

ְנָעֵרינוּ  ָעָנה לֹו ֹמֶׁשה ִּבְזכּות ָהֵרעּות ְוָהַאְחָוה  ּבִ
ְזֵקֵננוּ  ִיְתעֹוֵרר, ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו ְזכּות ָהָאבֹות  -ּבִ

 .ַהְּקדֹוִׁשים ְוִנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה

ברש"י: 'אין . ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו
נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על 
כך, שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום ועינו 
אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא 
קיים בהם'. והדבר מוקשה הבנה, למה צריך 
הטעם כדי שלא יאמר אברהם, הלא הקב"ה 

. ויש לומר, הבטחתוהבטיח ובודאי נאמן על 
יכול לצאת ידי חובתו בלימוד התורה,  אדםדהנה 
המטרה אין שכל התוכחות הכתובים בתורה כגון 

שיתקיימו בפועל, אלא על ידי שלומדם האדם 



 

 

ומתעורר בו פחד ה', בזה יוצא כבר ידי חובת 
, וכן אמרו חז"ל כל העוסק בתורת היסורים

באמת . והנה כאן הקרבנות כאילו הקריב אותם
ברהם שהרכוש הגדול לומר לאיכול הקב"ה היה 

שהובטח לישראל, יתקיים על ידי נתינת התורה 
אשר יקרה היא מפז ומפנינים, אבל על זה יכול 
אברהם לטעון 'ועבדום ועינו אותם קיים בהם' 
בפועל ממש ולא על ידי התורה, 'ואחרי כן יצאו 
ברכוש גדול לא קיים בהם' בפועל ממש אלא על 

ממך  ידי התורה, לכן אמר למשה 'בבקשה
 מבעלזא) הרה"ק ישכר דוב(מהרי״ד  הזהירם על כך'.

ַוִּיֵּתן ה' ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ַּגם ָהִאיׁש מֶֹׁשה ָּגדֹול ְמֹאד 
בלשון כינה אותם למה יש לדקדק  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים.

קשה  עוד וא לשון גנאי, ולא בני ישראל.עם שה
וכן , לכאן גדול מאד" גם האיש משהמה קשור "

, דהנה זה פירושומיותרת. ונראה דה "גם"מלת 
מה שזכו ישראל בביזת מצרים היה חלף עבודתם 

 גביהא בן פסיסא[כטענת ממה שנשתעבדו בהם 
, ואם כן שבטו של לוי לפני אלכסנדר מוקדון]

. שלא היה בכלל השעבוד לא היה בכלל החן
והנה מצינו בגמרא שהלווים אינם בכלל 'עם'. 

וב "ויתן את חן ה'עם' בעיני מצרים" לכן כת
להוציא את הלווים, שלהם לא היה חן ולא רצו 
המצריים להשאיל להם. אך לפי זה צריך להבין 
מה שחז"ל משבחין את משה שלא נתעסק בביזת 
מצרים אלא בעצמות יוסף, ולכאורה מה השבח 
בזה, הלא משה לוי היה וממילא לא היו המצרים 

ו בעיניהם. לכן אמר "גם משאילים לו כי נתן חנ
האיש משה גדול מאד" וגו', ואם היה רוצה היה 
יכול לשאול, וממילא בא שבחו שעזב זאת והלך 

 דרוש ה  (פרשת דרכים להתעסק בעצמות יוסף.
 )על רמב"ם] 'משנה למלך'[בעל להגה"ק רבי יהודה רוזאניס 

  כח לורבי ר' ישראל חיים כ"ץ יישר הפנינה זו המציא לנו 

במדרש מכאן שדורשים כתוב  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
צריך  .שלושים יוםהפסח בהלכות פסח קודם 

להבין כוונת המדרש, כיצד לומדים מכאן לדרוש 
שלשים בהלכות הפסח. ויש לומר בדרך רמז, 

הוא שאם נחצה תיבת 'פסח' דהיינו חצי של פ' 
הוא ד' ויצא ח' של ל', וחצי הוא ס' של מ', וחצי 

תיבת למ"ד, וזה הרמז "זבח פסח" שתזבחו 
ותחתכו תיבת 'פסח', מאז "ואמרתם" תאמרו 

ותדברו בהלכות פסח שהוא למ"ד יום קודם 
 )לחם עוניספר בשם (פרדס יוסף   הפסח.

בעיר בארדיטשוב היו יהודים שהיו סוחרים בגבינת 
כבשים, והיה דרכם לנסוע למדינת בעסארעביא, שם 

, והיו לוקחים הכשר מהמרא היו קונים גבינה וחמאה
דאתרא של אותו מקום, ואחר כך הביאו את הסחורה 
לבארדיטשוב והראו את חותם ההכשר להרה"ק בעל 
הקדושת לוי זצ"ל, שהיה נותן את אישורו למכור את 
הסחורה. פעם אחת לא היה מצוי כל כך גבינה 
וחמאה, וקנו סחורה בלי הכשר, בדרך לבארדיטשוב 

בד"ק שפיטיווקע זי"ע, ובקשו ממנו פגעו את הרה"ק א
שיתן להם הכשר, אך כמובן שהוא לא רצה לתת 
להם. אמרו לו הסוחרים שאם לא יתן להם יכו אותו 
מכות נמרצות, כאשר ראה שהוא בסכנה נתן הכשר 
בלית ברירה, אך בראש כתב ההכשר כתב את זמן 

". חודש תמוז לסדר מתניכם חגורים וגו'נתינתו: "
סוחרים לבארדיטשוב, הראו את כתב כאשר חזרו ה

ההכשר להרה"ק, עיין הרב בכתב והתמלא פליאה, 
ימות הלא סדר מתניכם חגורים זה פרשת בא שחל ב

החורף ולא בחודש תמוז, אך מיד אורו עיניו ובת 
שחוק עלתה על פניו, באמרו שאינו יכול להתיר את 
הגבינה. שהרי כתב ההכשר עצמו מעיד שהגבינה 

ָמְתֵניֶכם י איננו נמצאים בסדר אסורה, שהר
 חרציכון יהון אסירין, :, אלא כוונתו לתרגומוֲחֻגִרים

 וגו',כלומר שחריצי הגבינה יהיו אסורים, והוסיף לכתוב 
, שכיון ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכםשכוונתו להמשך הכתוב: 

שהיה מקלכם בידכם שרציתם להכותו, בלית ברירה 
 כתב את כתב ההכשר.

 מ
, ולא היה בידו פעם עבר אורח אצל רבי דוד לעלובער

במה להשקיט רעבונו, כי היה ביתו ריק מכל, רק קמח 
שמורה למצה היה בידו. לא היסס רבי דוד ומיד לקח 
את הקמח והכין ממנו מאכל לאורח. ואמר על כך: 

ודרשו חז"ל 'אל  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹותכתיב 
ת, מצוה הבאה לידך אל תיקרי את ַהַּמּצֹות אלא ַהִּמְצוֹ 

תחמיצנה'. מדוע רמזה זאת התורה דוקא כאן? אלא 
הכונה, שאף כשאתה שומר על ַהַּמּצֹות, ובידך קמח 
שמורה, אבל אם באה לידך מצוה אחרת, כגון 
הכנסת אורחים 'אל תחמיצנה' אלא קיים את המצוה 

 עליך עכשיו. המוטלת



 

 

 ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ
 קֹורֹות ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה ִּבְצַפת 

ַּגם ְלחּוץ ְלֶאֶרץ ִהִּגיעּו ֵהֵדי ַהְּׁשמּוָעה ַעל ַהֻחְרָּבן 
ֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ַהָגַה"ק ַהֲחַתם סֹוֵפר ַהּנֹוָרא. ָידּוַע 

ְזצּוַק"ל, ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהְּיִדיָעה ֵמִאַּגְרּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
 ִמְׁשְקלֹוב ֶׁשִּנְׁשְלָחה ֵאָליו. 

: (ָּפָרַׁשת ֱאמֹור)ַהֶהְסֵּפד ִנְדַּפס ְּבֵסֶפר 'ּתֹוַרת מֶֹׁשה' 
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ˙ ַ̇ י ƒַעל מ „ ּפ≈ ס¿ ∆‰ ׁ̆ רּו ¿„ּ ı ר∆ ן ‡∆ ּבַ ַעל ֻחר¿ ו¿

 ˙ ב≈ ם כ״„ ט≈ יו… ‰ ּב¿ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ יל ּב¿ ƒל ָ‚ּ‰ַ
‚ּו  ר¿ ∆‰ נ∆ ים ו¿ ƒּ̇ סּו ַ‰ּבָ ר¿ ∆‰ נ∆ ˙ ו¿ בּו ָ‰ֲעָירו… ר¿ ח¿ נ∆ ָעַבר, ו¿ ∆‰

י  נ≈ ‡ו… ם ּ‚¿ ל, ּוָב‰∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ƒמ ˙ ו… ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒָלפ‡ֲ
ח¿  נ∆ ים, ו¿ ƒינּו ָ‰ַרּב ≈̇ נו… ֲעו… ı ָלר…ב ּבַ ר∆ י ‡∆ מ≈ ַחכ¿ בּו ו¿ ר¿

י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ָ„ּ ֈם כ∆ ¿ ׁ̆ ָי‰ ּו ר¿ ב∆ ַפ˙ ט¿ ¿̂  ˙ ‚' ֲעָירו…
ָייר  ƒ‡ 'ם ‡' ב ‰ יו… ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ז…‡˙ ּב¿

ר  מו… ¡‡ ˙ ַ ׁ̆ ָר ַעי לו…  [ְׁשַנת]ּפָ ר 'ָ‰מּו מ≈ ָזכו…
„ ּנּו עו… ר∆ ּכ¿ ז¿  . 1לפ"˜ (תקצ"ז)' ‡∆

 ַהֵּׁשאת ְוַהָּׁשֶבר 
ַהֻחְרָּבן ַהּנֹוָרא ְוָהֲאֵבדֹות ַהְּגדֹולֹות ֵהִביאּו 

ָׁשָנה ִלְפֵני  77רּוַח ִּנְדָּכָאה ַעל ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה. 
ְּכָבר ָהְיָתה ְרִעיַדת ֲאָדָמה  (ִּבְׁשַנת תק"ך)ֵכן 

ַּפַעם ַאַחת, נֹוַסף ְלָכ ְּפָרעֹות ֶמֶרד 
ָּכל ֵאּלּו ִהְׁשִאירּו  ַה'ַפָלִחים' ִמְּׁשַנת תקצ"ד,

 ַצֶּלֶקת ֲעמּוָקה ֵאֶצל ּתֹוְׁשֵבי ְצַפת. 
ְוֵכן ְמָתֵאר זֹאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְקלֹוב 

: (ִמּיֹום ב' ֲאָדר)ְּבִאַּגְרּתֹו ִמְּירּוָׁשַלִים ֶאל ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' 
 ƒמ ל¿ ַ̇ ים ו¿ ƒ‡ ר≈ ים ַ‰י¿ ƒ„ָפַר ים ס¿ ƒנ ‰ ַרּבָ ּמָ ם ּכַ ƒי ע ƒב ¿ ׁ̆ ָי י "ּוב¿ י„≈

ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ „ ו¿ ב≈ י ּכָ ƒּכ ˙ ‡ו… יַני רו… ע≈ ים, ו¿ ƒמ ל≈ ¿ ׁ̆ ים  ƒֲחָכמ
רּו  ּכ¿ ƒל…‡ נ ˙, ו¿ ƒי ַ‡ר ּבַ ¿ ׁ̆ ƒל…‡ נ ׁ̆ י ַמּמָ ƒַפ˙. ּכ ¿̂  ‰ נ∆ ּבָ ƒּ̇ ∆ ׁ̆
‡ּו  ¿̂ ים ל…‡ ָמ ƒּ̇ י ּבָ ֲעל≈ ָכל ּבַ ˙, ו¿ בו… חו… ָ‰ר¿ ˙ ו¿ ַ‰חּוˆו…

˙ ַרבּ  יעו… ƒ‚י ƒו ׂ̆ ּפּו ƒח ם ּב¿ ƒ‡ י ƒם ּכ י‰∆ ≈ּ̇ ˙ ּבָ מו… ˜ו… ˙ֈ מ¿ ו…
מו… ˙"˜  ַ‚ם ּכ¿ כּו˙, ו¿ י ַמל¿ ≈„ ‡ ַעל י¿ ּלָ ר ‡∆ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ‰ָּיָנ נ¿ ƒּוב
ַ‚ם  ˙. ו¿ ָברו… ¿ּ̃ י˙ ַ‰ ‰ ּב≈ ∆ׂ̆ ַנֲע ‡ּו ו¿ ¿̂ מ¿ ƒים ל…‡ נ ƒ̇ ר מ≈ ≈̇ יו… ו¿
ָב‰  ר¿ ח¿ י נ∆ ƒָיָנּ‰, ּכ נ¿ ƒב ‡ י˙"˘ ּב¿ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… ין ר¿ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ

˙ ו… ׁ̆ ָפ ‚ּו ָ‡ז ˜ס"ב נ¿ ר¿ ∆‰ נ∆ ַנ˙ ˙˜"כ ו¿ ¿ ׁ̆ ƒַנ˙ ּב ¿ ׁ̆ ƒן ּב כ≈ ֈ ו¿
ים,  ƒ„ּו‰ יר ַ‰י¿ ƒָב‰ ע ר¿ ח∆ נ∆ ָלל ו¿ ָ ּׁ̆ ן ַ‰ ּבַ ˙˜ˆ"„ ָ‰ָי‰ ֻחר¿

                                                      
ִּכי:1 סֹוֵפר ַהֲחַתם טֹוֵען ז…‡˙,"ִּבְדָבָריו ‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ָע ם ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י¿ ˙‡ַ נ¿ ƒ̃

י˙  ם ַ‰ר ּב≈ ָ ׁ̆  ֈיו ָ„ּ ָר‰ ָלּ‰ ַיח¿ ֻחּב¿ ∆ ׁ̆ יר  ƒם ע ƒַמי ָ ּׁ̆ ַער ַ‰ ַ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ י  ƒּכ
ל ∆̇ ּכ… ƒמ יָנ‰ ƒכ ¿ ׁ̆ ָזָז‰ ל…‡ ו¿ ים ƒנ ּפו… ָעָליו ˙ ּיו… ƒּפ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ל ≈̇ ו¿ '‰

מּו ּפ¿  ָׂ̆ ים  ƒנ ָ ׁ̆  ‰‡ָ ב מ≈ רו… ָּ̃ ƒמ ‰ י ז∆ ר≈ ַ‚מ¿ ‰ ל¿ ּנ≈ ƒ‰ י, ו¿ ƒם ַמֲעָרב י‰∆ נ≈
ַפ˙, ¿̂ ƒּב "י ƒר‡ֲ‰ָ ו¿ ן ירו… ƒמ ּב¿ "י ƒּב ¿ ׁ̆ ַר י ƒ̃ ל… ¡‡ ׁ̆ י ƒ‡ ר ב∆ ∆̃ ם ָ ׁ̆ י ƒּכ ַפ˙ ¿̂ ƒל

ם  ƒי ּפַ מו… ַ‡ל¿ ם ּכ¿ ƒי יר ַ‰ּ‚ו… ƒם ע‚ַ ָב‰ ו¿ ר¿ ח¿ יר נ∆ ƒל ָ‰ע ‰ ּכָ ָּ̇ ַע ו¿
 ıים חּו ƒּי ƒב י ָ‰ַער¿ ל≈ √‰‡ָ ים ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ ֲ‡רּו יו… ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַעט  ‚ּו, מ¿ ר¿ ∆‰ נ∆

רּוַח ו¿  ַח„ מ≈ ׁ̆ ּפַ י≈ יר, ו¿ ƒָלע."˙  ַ‰ּוו…
ְוָאֵכן ַהְחָלָטתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ִּכי ִהִּגיַע 
ָהֵעת ְלַהֲעִביר ֶאת ְקִהַּלת ַהְּפרּוִׁשים ִלירּוָׁשַלִים, ְּכִפי 

ָ‰ַרב ְּבִאַּגְרּתֹו:  2ֶׁשּכֹוֵתב ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ַאְרֵיה ַמְרקּוס "ו¿
ר  ּכָ ז¿ ƒן ַ‰ּנ ‡ו… ‰  ָרֵאל ִמְׁשְקלֹוב)(ַרִּבי ִיְׂש ַ‰ּ‚ָ ָּ̇ ו… ַע ּ̇ ע¿ נר"ו ּ„ַ

ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒי ל…‡ נ ƒַלם ˙"ו, ּכ ָ ׁ̆ רּו ׁ̆ י¿ ∆„… ּ̃ יר ַ‰ ƒע ַע ּב¿ ≈̃ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿
ם  ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ יל  ƒל ָכל ַ‰ּ‚ָ ָח„ ּב¿ ∆‡ ˙ ƒי ינּו ֲ‡ָנ"˘ ַ‡ף ּבַ ַ‡ח≈ ל¿

יָר‰". ƒ„ּ ˙י ב≈  ל¿
ְזַמן ַרב ִלּוָה ֲעַדִין ַהַּפַחד ְוחֶֹסר ְמנּוַחת ַהַּדַעת ֵאֶצל 
ַמה ַּגם ֲעִזיַבת  ּתֹוְׁשֵבי ְצַפת ֶׁשָחְׁשׁשּו ִמְּפֵני ַהָּבאֹות,

 ַהֵּפרּוִׁשים הֹוִסיָפה ַּגם ִהיא ְלרּוַח ַהְּנֵכָאה.

ֶאת ַהִּבּטּוי ְלָכ ָאנּו מֹוִצִאים ְּבִדְבֵרי ַהֶּנָחָמה 
ַרֵּבנּו ַּבִּסּיּום ַהְּדרּוׁש ֶׁשָּנָׂשא ְּבֵעת ַהָּיאְרַצייט  ֶׁשָאַמר

:  3ִּפֵרׁש ֶאת ַהְּגָמָרא ְּבֶפֶרק ֵחֶלקַהֻחְרָּבן ַלֲהרּוֵגי 
ן  י ּב∆ ַ̇ יָמ ָמ‡ ‡≈ ס¿ ƒ̃ ן  י ּב∆ ƒס י יו… ƒַרּב ˙ יָ„יו ‡∆ ƒמ ל¿ ַּ̇ ֲ‡לּו  ָ ׁ̆ '"

ם  ‡, ָ‡ַמר ָל‰∆ „ ּבָ ƒו ל ּ„ָ ּפו… ƒי ‰ ו¿ נ∆ ּבָ ƒי ‰ ו¿ ַער ַ‰ּז∆ ַ ּׁ̆ ל ַ‰ ּפו… ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿
 .'‡ „ ּבָ ƒו ן ּ„ָ ּב∆ ∆ ׁ̆ ˙ו… ַע„  נו… ב¿ ƒין ל ƒ̃ י ƒּפ ין ַמס¿ ≈‡ ל ו¿ ּפ… ƒַוּי ‰ נ∆ ּבָ ƒי ו¿

י  ƒַמר ּכ‡ָ ַער'ו¿ ַׁ̆ '  ̇ ּיו… ƒ̇ '‡ו… ׁ̆ ‡ 'ַרַע ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ם ּב¿ ַפ˙', ּ‚ַ ¿̂ ' ,
 ¿ ׁ̆ ל  „ו… ָ‚ּ ׁ̆ ‰ ַרַע ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ‰ ּכַ ז∆ ים ו¿ ƒָעמ י ּפ¿ ≈ּ̇

˙ ר"ל.  ו… ׁ̆ ָפ ‰ נ¿ ּמָ ‚ּו ּכַ ר¿ ∆‰ נ∆ ı ו¿ ָ‡ר∆  ּבָ
י˜ּו  ƒּפ ּל…‡ ַיס¿ ∆ ׁ̆ ַע„  ו¿ ָנ‰, יָל‰ ַ‡ֲחרו… ƒפ ‰ּו נ¿ ּז∆ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ו¿

ן". י ָרˆו… ƒ‰ ן י¿ ן ּכ≈ ‡, ָ‡מ≈ „ ּבָ ƒו ן ּ„ָ ˙ו… ּב∆ נו… ב¿ ƒל 

ַפ˙ ¿̂ ƒל ‡ ּלָ ∆‡ ם י‰∆ נ≈ פ¿ מּו ָׂ̆ ל…‡ ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ל¿ ים ƒל ָ‰עו… ָכל ו¿
"ֈי ר≈ ַ‚מ¿ ָח‰ ל¿ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒם נ ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒָי‰, ו ר¿ ב∆  ּוט¿

ִּנְׁשַלח'ֶנֱאָמן', ַהְּמֻכֶּנה2 ּׁשֶ ַהֶּכֶסף ַעל ַהֶּנֱאָמן ָהַאֲחַראי ֶׁשָהָיה ֵּכיָון
 .רּוִׁשים ִמחּוץ ָלָאֶרץַלֲעַדת ַהּפְ 

ַעִין3 ַּבת ֵסֶפר ְּבסֹוף .ִנְדַּפס

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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 אלה אותתי שתי למען עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל בא משה אל ה' ויאמר
 שמתי אשר אותתי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען :בקרבו

 (י, א ב)ה'  אני כי וידעתם בם
המפרשים תמהים, מהיכן ידע משה לומר לפרעה על מכת ארבה, והרי הקב"ה לא אמר לו 

 כאן תירוצים אחדים: כלום על המכה. נביא
ב וראה "באח ש"עד ך"דצ המטה על חקוקות כתבו, שהיו בדעת זקנים לבעלי התוספות

 הוצרך אמאי האחרונות במכות כ"שא ומקשה על זה, שכעת מגיע מכה המתחילה עם א'.
 ודרך "תספר ולמען" למשה ה"הקב לו מדאמר המכה משה דהבין ל"נ לכןשוב להודיעו?

ספרו".  "לבניכם עליה כתיב דיואל הארבה במכת גם שהרי הארבה, מכת על לספר הוא
ועוד, הרחיבו בזה שבכל המכות עד עתה  וב"רבי יוסף בכור שור", וכן הוא ב"הגדת המהר"ל"

היו מעל הטבע, ולכן שוב אין מקרה שבו ידברו מהמכה. אבל מכת ארבה הרי שכיחה בכל 
ניהם רואות, למקרים הקודמים. לכן הזמנים, ודרך האנשים שמשווים תמיד את מה שעי

מובן שכשאמר הקב"ה למשה שבמכה זו יתקיים "למען תספר" הבין שזו מכה שתמשיך 
 (דעת זקנים) להגיע וכל פעם יאמרו שזה לא כמו שהיה במצרים, וזה דווקא במכת ארבה. 

 תספר בחידושי הרד"ל (על מדרש רבה), הוסיף על רעיון זה, [כפי שמובא במדרש: "ולמען
 בנך באזני תספר ולמען ברמז משה וכתב עליהן יביא מכה מה למשה ה"הקב גלה בנך באזני

 תספר ולמעןספרו"] לפי מאמר הכתוב " לבניכם עליה) א יואל( דתימא כמה ארבה מכת זו
" ו"התעללתי" הוא לשון שחוק, והנה בגמ' במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני

ש"מצניעין את החגב לקטן לשחוק בו", הרי שדרך הקטנים לשחק עם שבת  ספ"ט איתא 
 (חידושי הרד"ל על מדרש רבה)       חגבים, ולכן דרך הבנים לספר  ממכת ארבה ביותר. 

 כי ידוע שהנה, אומרים (ומובא בחת"ס עה"ת) ע"זי מאוסטרופולי שמשון רבי הגאון בשם
 לפי, בזו זו מתחלפות) הגרוניות" (אהחע" ואותיות )השפתיים אותיות" (בומף" אותיות
 האותיות יצא' א'ל' ע' ואת', ב'ל" פרעה" של" פ"ה את נחליף ואם. אחד הוא המבטא שמוצא

 מבאר ובזה". פרעה" לתוך" בא" המלה את הכנס" פרעה" אל" בא" ה"הקב רמז וזה", ארבה"
 שתי במקום" בא" של הללו האותיות את תשית" בקרבו אלה אותתי שתי למען" ההמשך
 מצרים.                                                            עתה להכות שעליך המכה היא כי", ארבה" לך ויצא' פרעה' אצל אותיות

 (הגה"ק ר"ש מאוסטרופלי זי"ע)
 בם שמתי אשר אותתי ואת במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען

 ב) (י, ה' אני כי וידעתם
תולדותיו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי זצ"ל (ונכתב ע"י  –" "שאול בחיר ה'בספר 

) י"כ"ק מהר( מבעלזא האמצעי ר"תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל) מספר כך: האדמו
 לדרוש לוינא נסע, חליו בהתגבר, בשבט ג"כ ביום ד"תרנ בשנת מעלה של לישיבה נתבקש

 רבנו. לבעלזא והובילוהו בוינא נסתלק שידוע וכפי. החולים בבית שם ונתקבל, פאיםברו
 נסע, בווינא נמצא מבעלזא ר"שהאדמו שמע) ל"זצ מקאשוי בראך שאול רבי ק"הגה(

 .מבעלזא ר"האדמו אל' בא פרשת' ק"לשב] כרב כיהן שם[ ממאגנדארף
: סיפר היתר בין, בווינא מבעלזא אזר "האדמו ק"כ אצל מביקורו הרבה לספר רגיל' הי רבנו

 לדרוש בווינא כ"ג נמצא ל"זצ סופר השבט בעל מפרשבורג שהגאון לי נודע ראשון ביום"
 ק"שכ לו עניתי, בווינא מעשי על שאלני הוא, מפרשבורג הרב את לבקר הלכתי, ברופאים
 ת"ת מניחים האם: הרב שאלני זה על. ק"ש על אליו ובאתי, כאן נמצא מבעלזא ר"האדמו
 בהתמדה למדו שבמאגנדארף ידע מפרשבורג שהרב הוסיף רבינו? רבי אל ונוסעים דרבים
 .כן ושאלניתמה כ"וע, גדולה
 אמר) יג עירובין( אומרת הגמרא" מפרשבורג להרב אמרתי: "וכותב מקאשוי ק"הגה ממשיך

 פני אל והסתכלתיזכיתי  אני, מאחוריו מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי דמחדדנא האי רבי
. דעתו נחה ולא, אותי הבין לא מפרשבורג שהרב וראיתי התבוננתי". מבעלזא ר"האדמו
 שחידש מה ממני לשמוע רוצה הנו אם אותו ושאלתי, דעתו להפיס זאת בכל רציתי
' בפ דקדק ר"שהאדמו,  לו מסרתי הסכמתו אחרי, שלישית בסעודה ק"בש ר"האדמו
: יחיד בלשון התחיל'" ה אני כי וידעתם' וכו בנך באזני תספר ולמען"פ"עה, בא' פ השבוע
 הלא לכאורה דהנה, ותירץ'"? ה אני כי וידעתם: "רבים בלשון וסיים, בנך באזני תספר ולמען
 כשיצאו, הראשונה בשנה מיד ישראל בני על חלה' לבנך והגדת' מצרים יציאת סיפור מצות

יצאו  וכולם, שם היו כולם הלא אז? זו מצוה לקיים' הי יכול ישראל מכל ומי, ממצרים
 יכול' הי הוא, מחוץ אז היו ובניו שאשתו היחידי רבנו משה רק שנשאר נמצא, ממצרים

 נכללו רבנו משה שבנשמת ומכיון, הראשונה בשנה גם" לבנך והגדת" ולקיים לבניו לספר
 . זה במצוה ישראל כל את הוא הוציא, ישראל כלל כל נשמות
 כי" כולכם -" וידעתם" ז"ועי", בנך באזני" דוקא אתה -" תספר ולמען, "זה לפי מאד ויומתק

 מפרשבורג הרב פנה, "רבנו מספר" כשגמרתי". "ישראל כל את בזה יוציא הוא כי'" ה אני
 (שאול בחיר ה')"מבעלזא ר"האדמו אל נוסעים אנו, כרכרה תזמין מיד לך: "למשמשו ואמר
 (י, ט) לנו ה' חג כי נלך ובבקרנו בצאננו ובבנותנו בבנינו נלך ובזקנינובנערינו משה ויאמר

אפשר לבאר פסוק זה, בהקדם פירוש נפלא הנמצא ב"בית הלוי" (כת"י), עה"פ בתהילים 
 דור זרעו יהיה בארץ גבור :מאד חפץ במצותיו ה' את ירא איש אשרי(קיב, א ב) "הללויה

: "במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו". ומה יברך", ובגמ' ע"ז (יז, ב)איתא ישרים
הכוונה בדרש זה? וביאר, דידוע שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן, אמנם לפעמים 
יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות, ואעפ"כ לא יהיה ניכר בזרעו אחריו. הטעם 

ש לבנו במידות ותכונות לזה, מפני שהאב עשה את המצווה לשם כבוד או ממון, כך שמורי
נפשו את החיבה לממון או לכבוד, והן אמנם שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י התורה, 
אבל בחירתו זו, לא עוברת בירושה, רק החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש לבנו. ויותר 
מזה, שאם האדם עושה את המצווה כיוון שהגיע למסקנה שההשקעה הטובה והמשתלמת 

היא עמל התורה, שכן שכרה היא נצחי, הרי, שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא ביותר 

משום ה"ריווחיות" שבדבר, זאת אומרת, שהוא "סוחר" טוב, אמנם בנו, אכן יירש ממנו את 
התכונה להיות "סוחר", אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמתית שלהשקיע בתורה 

 ו ייטב להשקיע בנדל"ן... זהו ההשקעה הטובה ביותר, ואולי בעיני
אמנם, באם מקיים את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי יומשך 

 דבר זה לזרעו אחריו.
 -בזה יתבאר הפסוק הנ"ל: "אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" ובגמ' "במצותיו 

בארץ יהיה זרעו" כגבור הכובש את יצרו,  ולא בשכר מצוותיו", לאיש כזה מובטח לו: "גבור
 ו"דור ישרים יבורך".

דהיינו  –וזה מה שאמר משה רבנו, מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך" "בבנינו ובבנותינו" 
"כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל שמחתנו מלשון "חג", שכל השמחה -שיהיו זרענו יראי ד', 

 (ציוני תורה)   ם השם ולא לשום כוונה אחרת."ד' לנו". רק  לש –והמטרה בעבודת השי"ת 
 מה נדע לא ואנחנו אלקינו ה' את לעבד נקח ממנו כי פרסה תשאר לא עמנו ילך מקננו וגם

 (י, כה) שמה באנו עד ה' את נעבד
 היינו תורה ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' (עירובין ק, ב) "אמר

מתרנגול", והוא ע"ד הכתוב  ארץ דרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול צניעות למידין
(איוב לה, יא) מלפנו מבהמות ארץ, שהבהמות מאלפות אותנו דרך ארץ. וזה שאמר משה 
רבינו לפרעה, גם מקננו ילך עמנו, כי "ממנו נקח לעבוד אלוקינו", שנלמד מהבהמות הדרך 

ללמוד מהבהמות, מפני ש"ואנחנו לא נדע מה  האיך להתנהג, ואם תשאל מדוע  נזקקים אנו
 (ארץ חמדה להמלבי"ם)      נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון שעדיין לא ניתנה תורה.   

 (יא, ב) זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר
 כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה "ושאלה) כב (ג המפרשים שואלים שאלה. בפסוק כתוב

ושמלת"  מה, בגדים של גויים?! כל ילד יודע כי בזכות שלא שינו את שמם ,  זהב וכלי כסף
נגאלו ממצרים, ואיך אומרת התורה שהם שאלו מהשכנים הגויים ביגוד,  –לבושם ולשונם 

 אך אם תביטו שוב בפסוק, חייך הרב גלינסקי ואמר: אתמהה?!.
 ועל בניכם על  -וכו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם  בפסוק כתוב "ושאלה אשה

בנתיכם". בגד של אשה מצרית קצר, ואכן, אשה יהודית משליכה אותו לפח, אלא שלא הן 
עצמן לבשו את הבגדים, הן הלבישו את הילדים בבגדים של המבוגרים "ושמתם על בניכם 

בזכות נשים צדקניות נגאלו ועל בנותיכם" להם, לילדים הקטנים, היה הבגד ארוך... "ו
 (להגיד)                                  אבותינו ממצרים".    

 (יב, יג) והיה הדם לכם לאות על הבתים
 כתב בשו"ת הרשב"א חלק ד סימן קפז, וזה לשונו הקדוש: 

ללמד את בני יהודה, להשיב אמרים אמרי אמת וכתוב יושר, ישר בעיני לכתוב לפניכם, על 
כבד עבר עליכם עתה מקרוב. כי דבר בתוך העדה ביום הקהל אחד כי אמר באזני אחד נ

מחכמי האומות ישמעלים ומלא אזנים בדבריו. ואמרתם לאמר לכם תשובה על דבריו. על 
כן ראיתי לכתוב בספר את אשר נתווכח עמי אחד מחכמיהן באותן הדברים ויותר מהמה 

 בדומה מה ששמעתם.  
שך כתב:] חזר ובא עלי מצד אחר ואמר, הנה הכתוב [כותב באריכות את כל הויכוח, ובהמ

אומר שאין בית אחר הבית השני, שכן כתוב (חגי ב, ט) גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון 
 מן הראשון. הנה שקראו אחרון, ואם יש אחר לאחריו לא יקרא לזה אחרון:

וישם את אמרתי, לא קראו אחרון אלא בהצטרף אל הראשון. וכמוהו (בראשית לג, ב) "
השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים". הנה 
קראה ללאה וילדיה אחרונים אע"פ שרחל ויוסף אחרונים להם, אלא שקראם אחרונים 

 בהצטרף אל השפחות וילדיהן:
ודע האמת אמר, זה בדיבור בני אדם שאינם יודעים ולא בידם האיחור. אבל בדברי הנביא שי

אמרתי, יבא אפילו במה שיאמר לנביא מפי הגבורה. שכן כתוב במה שאמר הוא  לא יבא:
ט) "והיה אם לא יאמינו ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו -יתעלה למשה (שמות ד, ח

לקול האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולקחת (גם) ממימי 
 . הדם - ות השני אחרון אע"פ שבא אות המים. הנה שקרא לאויהפך לדם היאור"

מה שנאמר  –על פי זה ידוע לפרש הפסוק: "והיה הדם לכם לאות על הבתים" והיה הדם 
"לאות על  –למשה לעשות אות למצרים אות עם הדם אם לא ישמעו לאות ה'אחרון' 

 אחרי ה'אחרון' דהיינו הבית השני. (ספרים)אות על בניית בתי המקדש השלישי  –הבתים" 
 (יג, ו ז)הימים  שבעת את יאכל לה': מצות חג השביעי וביום מצת תאכל ימים שבעת
 מה מפני ועוד? ימים שבעת מצה אכילת מצות נכפלה בפסוק זה: מדוע ל"זצ א"הגר דייק

" מצת" כתוב ראשון בפסוק מדוע ועוד", יאכל" כתוב ובסופו" תאכל" כתוב הפסוק בתחילת
 )? מלא( מצות כתוב השני ובפסוק) ו בלא(

 ל"יכ"וא, פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות המנהג על לרמז בא שהפסוק, ופירש
 ,"מצת תאכל ימים שבעת" הכתוב ש"וז בפסח מצה אכילת על ציווי הוא הראשון דהפסוק
 שמצות להשתדל מחוייב אתה זאת ומלבד, ימים שבעת מצות יאכל לעצמו אחד כל דהיינו

 מובן ז"ועפי מצות לעניים שיהיה שידאג כלומר אחרים י"ע שיאכל היינו) בצירי" (יאכל"
 ולצמצם לדקדק רשאי שלעצמו" מצת" כתוב מצה אכילת חיוב עליו שיש האדם שלגבי
 רשאי אינו לעניים לתת מדובר כאשר כ"משא. חסר כתוב ולכן, וכביצה כזית עד אכילתו
 בשעריך ואכלו" כ"כמש ממש שביעה כדי להם שיתן דהיינו מלא" מצות" כתוב ולכן לצמצם
 )הגר"א(                          ".ושבעו

 (יג, יג)בבניך  אדם בכור וכל
 פודין ד"ב אין וגם. שליח ידי על לפדות יכול האב סימן שה סעיף י) "ואין (יו"ד הרמ"א פסק

". המפרשים מתקשים (ראה ש"ך וט"ז שם), מה הטעם )א"קל' סי ש"ריב( האב בלא אותו
 שא"א לפדות ע"י שליח. מאי שנא מכל המצוות כמילה וכדומ' שאפשר ע"י שליח?
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(יור"ד רצד) כתב שהוא לפי שבמכת בכורות היה "אני ולא אחר" זכר לזה,  בשו"ת חת"ס
 ת בנו.האב בעצמו יש לו לפדות א

 א''להרמ נראה יותר (יור"ד סימן קצט) ובתוספת נופך: "אך בשו"ת דברי יציבכעין זה כתב 
 בהמשך טעם בטוב ויבואר שליח י''ע ולא בעצמך" תפדה בניך בכור וכל" למעט הכתוב שבא

 י''ע מהני דלא זו מצוה נשחנה מה כלומר" זאת מה לאמר מחר בנך ישאלך כי והיה" הכתוב
 י''ע ולא מלאך י''ע לא ובעצמו בכבודו" ממצרים' ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת, "שליח
 לרע טוב בין מבחין אינו למשחיח רשות ומשניתן, ישראל בכורי על לפסוח שרצה כיון שליח
 .שליח" י''ע ולא בעצמך לעשות מצוך אנכי הבכורים בפדיית גם לזה וכזכר

הרבינו בחיי דהטעם של פדיון הבן הוא על מכירת יוסף שנמכר  כתב לפ"ד בספר ברכת יצחק
בעשרים שקלים שהם ה' סלעים, וכיון ששם עשו בעצמם המכירה ועשו חרם שלא לשתף 

 אחרים, לכן גם הפדיון מוכרח האב בעצמו בלי לשתף אחרים.
 ששלח בשעה. בבכוריהם מצרים כתב לבאר עפ"י דברי המדרש, "למכה בספר ציוני תורה

, אבותיהם אצל הבכורות כל נכנסו. בכור כל ומת הלילה כחצות, ל"א, בכורות מכתה"קבה
 את והוציאו בואו שנחיה? מבקשים אתם אין, עלינו הביא משה שאמר מה כל, להם ואמרו

 מתים המצרים כל אפילו, ואמרו להם השיבו. מתים אנו לאו ואם, מבינינו האלו העברים
, ואומרים לפרעה מצווחין והיו פרעה אצל הבכורות כל נכנסו, עשו מה. מכאן יוצאים אינן

 צאו, לעבדיו אמר. ועליך עלינו תבוא רעה שבשבילם הזה העם את הוציא ממך בבקשה
, אביו את והרג חרבו אחד כל ונטלו יצאו מיד, הבכורות עשו מה. אלושל שוקיהם וקפחו
 מצרים למכה אלא, כאן כתיב אין מצרים בכורי למכה. בבכוריהם מצרים למכה, שנאמר

 חזינן שמתו גם האבות במצרים. .באבותיהם הבכורות הרגו רבוא ששים. בבכוריהם
 משום הטעם אפשר: כתב) יד דף ק"הזוה על( גאלאנטי א''למהר חמה והנה בספר בזהרי

 יהיה שהפדיון צריך ולכך, ישראל עם משטמה לס"מ לו נשאר מצרים בכורי הרג ה''שהקב
וא"כ   ש''עיי' וכו מהמות פודהו ממש בהם פודהו שהאדם סלעים בחמש כי' וכו סלעים' ה

היה תביעה לשטן אף על האבות, וכדי לתקן את חלק זה, קבעו שדייקא האב יפדהו ולא 
 (ציוני תורה)   אחר.

 מאוצרות המגידים  
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור 

(י, כג) במושבתם
הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט זצוק"ל . היה לו בביתו חדר ששימש כבית מדרש. שם למד 

 עם התלמידים וענה תשובות.
כל יום שישי, לפני שבת, היתה הרעבעצין מכינה בחדר של בית המדרש נרות גדולים שיאירו 

ית המדרש היו נרות שם בחדר כל הלילה. הנרות עליהם בירכה דלקו בחדר בו אכלו, ובב
 נוספים, אותם הדליק השמש.

פעם בליל שבת ישב רבי ברוך עם משפחתו לסעודת שבת. כשנגמרה הסעודה נכנס לחדר 
ללמוד. כעבור מספר שניות יצא משם וקרא: "רעבעצין, שכחנו להדליק נרות בבית 

 המדרש!" צרה שכזו! חושך!
חד נכנסתי לפני שבת לחדר וראיתי שיש "כיצד יתכן הדבר", תמהה הרבנית, "והלא אני במיו

 בו נרות מוכנים להדלקה והכל בסדר. איך יכול להיות שחשוך?"
 היא נכנסת פנימה ורואה שהחדר מואר. בכל ארבעת הצדדים יש נר!

 נבהלה הרבנית: "מה קורה פה? למה הרב אומר שאין אור? הלא החדר מואר כולו!" 
 בה לעומתו: "בא תראה"."היכן יש אור?" שאל הרב, והרבנית משי

 הוא נכנס שוב לחדר ושואל: "היכן האור? הרי חושך מצרים כאן, לא רואים כלום!"...
פחד גדול אחז ברבנית: שמא בעלה התעוור. אבל הרי הוא ישב בשולחן והכל היה בסדר... 

 נכנסה להיסטריה.
 ר את הענין".ראה הרב שהיא כל כך מבוהלת, פנה אליה ואמר:"רעבעצין הרגעי, תכף נבר

 שאל את השמש: "מתי הדלקת את הנרות, בזמן או אחרי הזמן?"
השמש הודה על האמת: "באמת אחרתי, אבל היה זה זמן שמותר עדיין להדליק. בטוח 

 שעוד היה יום".
אמר הרב בנעט: "דע לך שכשהדלקת את הנרות היה זה מאוחר מידי, וצריך הנך כפרה על 

אינני  –י רואה את האור, כי כל דבר שנעשה שלא על פי דין חילול השבת. וזו הסיבה שאינ
 רואה!

 (יחי ראובן)          ללמדנו כי אפשר שלאחד יהיה אור ולשני חושך. הכל תלוי במדרגתו! 

 
 (י,ט) כי חג ה' לנו… ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו

במלים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם  
מבקשים" (שם יא), אשר הוצגה קודם לכן: "לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים" (שם 

 ח).
לא היה ויכוח בעלמא, כי אם ויכוח  -אומר הרב שלמה זאיד  -הויכוח בין משה לפרעה 

את טענותיו והציג את עמדתו, ומשה הסביר לו מהי עמדת היהדות עקרוני, שבו טען פרעה 
 בענינים הללו ובמה שונה היא מכל דת אחרת.

פרעה מתיחס לעבודת ה' יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי, ממש כמו הבן הרשע 
 מההגדה של פסח ששואל "מה העבודה הזאת לכם".

ע אי אפשר להנות ממנו אלא צריכים מדו -טוען הבן הרשע  -פעם בשבוע יש יום חופש 
 לקום להתפלל בבית הכנסת?

וכמה עבודת הכנה הוא דורש מכם?  -הוא ממשיך בטענותיו  -אחת לכמה חדשים יש חג 
בהכשרת הבית לפסח ובאפית מצות,  -כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו: בפסח 

 דה הזו?!לשם מה כל העבו -בסכות, בבניית סכה וקנית ארבעה מינים 
משום כך, טוען פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את ה'", עבודה קשה כזאת מתאימה לגברים 

 ולא לנשים ולילדים, ולכן אין טעם שתוציאו את כלם ממצרים!
לעומתו טוען משה רבנו: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג 

אנחנו רואים כחג, ומאחר  -אה כעבודה, עול ומשא כבד ה' לנו". כלומר, את מה שאתה רו
 ששמחה גדולה היא לנו, גם נשים, גם ילדים וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה.

 הוכחה לכך הביא הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים:
פרעה 'נכנע' לבקשת משה והסכים לשלוח את הנשים והטף, אולם עדין מתקשה לשלוח 

 : "רק צאנם ובקרכם יצג" (י, כד).את הצאן, ומודע למשה
משה משיב לו: "גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת" (שם כה), ומנמק את הסיבה לכך: "ואנחנו 

 לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה", ומפרש רש"י: "כמה תכבד העבודה".
האם יעלה על הדעת שעבודת ה' היא ענין כבד, אשר משה מתבטא עליו "תכבד העבודה"? 

קשה הרב מרדכי חילו, ומתרץ כי כל זאת נאמר רק בהתאמה לעמדת פרעה, ותו לא, מ -
 לשיטתו של פרעה עבודת ה' היא ענין כבד, ולכן השתמש משה בביטוי הזה.

כדי לדאוג שעבודת ה' תהפך להיות משהו שמח ולא כבד, נדרשת מכל אחד ואחד מאתנו 
 חיובי ולא לראות בו עול כבד.עבודה אישית, שתגרום לנו להתיחס לכל מאמץ באופן 

כאשר יש בבית לחץ עבודה לקראת החג, עלול הדבר לגרום להתפרצות רגשות, אשר ממנו 
 יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול.

בשנות העשרים של המאה הקודמת, עם הגירת היהודים מאירופה לחופי ארצות הברית, 
שמירת שבת, כשבכל עבודה שמצאו הם חויבו לעבוד הם נאלצו להתמודד עם נסיון קשה ב

גם ביום השבת, ואם לא עשו כך מצאו את עצמם ביום שני בבוקר מפוטרים וחסרי מקור 
 פרנסה.

רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון, המצוקה הכלכלית היתה בלתי נסבלת והם נאלצו 
 ה ביותר.לחלל את השבת, ומכאן קצרה היתה הדרך להתדרדרות רוחנית חמור

אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות מאותם ימים, הוא ספורה של משפחה חרדית 
 בעלת ילדים קטנים, אשר אביה התעקש בכל כוחו להמנע מחלול שבת בכל מחיר.

מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה חדשה, עד שהצליח למצוא עבודה שלא תדרוש ממנו לחלל 
 והפך לשומר בנין. -את השבת 

תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים, ועובדה זו סיעה לחסוך כמה  מתוקף
פרוטות נוספות, משום שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר ביחד אתו, ולא נאלץ לשלם 

 מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות.
בחדר הקטן הזה היו, בנוסף למשפחה ולכל הילדים, גם הפחמים  -אולם אליה וקוץ בה 

 לחמום ולהסקה, ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך והם נצבעו בשחור.שנועדו 
באחד הימים עבר יהודי ברחוב, והנה הוא רואה תופעה מדהימה: שני ילדים כושים מדברים 

 ביניהם ב...אידיש.
סימן שאלה גדול הצטייר מול עיניו, וגרם לו לסוב על עקבותיו ולבחון  -אידיש אצל כושים? 

 ה הבלתי שגרתי.שוב את המרא
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב, הוא פתח בשיחה עם הילדים, 
והופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים, אלא ילדים יהודים המתגוררים בלית ברירה במחסן 

 פחמים.
לבו הרחום של אותו יהודי התכווץ למראה המצוקה הכלכלית הקשה שבה הם שרויים, 

 ם לקרוא לאחד מן ההורים.והוא בקש מה
כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמשה שטרות בני מאה דולרים כל אחד: "קחי ומצאי 
לכם דירה אחרת", אמר בנדבנות, כשהסכום העצום, שהיה בו כדי מחיה לחודשים רבים, 

 מתנפנף בידיו.
ה בכך, עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו התודה הגדולה ביותר, אולם האם לא הסתפק

 אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה המיוחדת.
 רגע לפני שנטלה את הכסף, בקשה לברר ענין נוסף: "האם אתה שומר שבת?".

 היהודי נענע ראשו לשלילה.
שבריר רגע של מבוכה עמד באויר, אולם לאחריו פסעה האם אחורנית, החזירה את ידה 

שאנחנו שומרי שבת, ואינני רוצה לקחת כסף מיהודי המושטת ואמרה: "אנחנו כאן, משום 
 שאינו שומר שבת".

 הוא נד בראשו לסכלותה, ומבלי לומר מלה סב על עקבותיו והלך לו לביתו.
"מה דעתך על הטפשה שפגשתי היום?" שאל את אשתו, מיד בכניסתו הביתה, וגולל 

 באזניה את כל ספור המעשה.
 רת.הוא לא היה מוכן כלל לתגובתה הסוע

"אנחנו כל כך נוראים, עד שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?", התקצפה" "גויים לכל דבר... אוי 
לנו... הרי הבטחת לי, כשהתחלת לעבוד בשבת, שאתה עושה זאת רק עד שנתבסס מעט, 

כמה שנים חלפו! התבססנו היטב ואנחנו נחשבים לאנשים אמידים אפילו, אבל את  -והנה 
 א הפסקת! אוי לנו... גויים שכמותנו!!...".העבודה בשבת מעולם ל

 וכתוצאה מאותו מעשה, קם לו האיש ושב בתשובה שלמה!
 מעשה מופלא נוסף מאותה תקופה:

בשכנותו של רבי משה פינשטיין זצ"ל התגוררו שתי משפחות ששמרו שבת במסירות נפש, 
שבמשפחה אחת ומדי יום ששי פוטרו האבות מעבודתם ונותרו ללא מקור מחיה, אך בעוד 

פרקו כולם את עול המצוות והפכו  -יצאו כל הילדים שומרי תורה ומצוות, במשפחה השניה 
 לחלוניים גמורים.

אביהם בא לפני רבי משה ושטח לפניו את כאבו: כיצד יתכן שכך ארע לי? הלא שמרתי שבת 
ני נותרתי במסירות נפש, ממש כמו שכני... מדוע הוא זכה שכל ילדיו ימשיכו את דרכו, וא

 כך?...
 נענה רבי משה ואמר לו:

שכנך בא הביתה מדי יום ששי שמח ומאושר ואמר: "ילדים, ברוך ה', גם השבת זכינו למסור 
את נפשנו! הבה נעשה קדוש בשמחה ונודה לבורא עולם, על שהסכים לקחת מאתנו את 

 הקרבן שהקרבנו לו!"
משמע הדברים, הם חשו כי השבת נקל לשער את התרוממות הרוח שאותה חשו בני הבית ל

אינה אלא זכות עצומה, וכדאי להם לשמרה בדקדוק רב, אף מתוך מסירות נפש והקרבה 
 עצמית.

אבל אתה לעומת זאת חזרת הבית השבור ורצוץ, כתפיך שחוחות, ובשפל קול הודעת 
לנו לילדיך: "מי יודע מה יהיה אתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר! אין לנו פרנסה... אין 

 אוכל..."
ילדיך אשר הבינו כי השבת היא מקור הבעיה, הרהרו בינם לבין עצמם: "מי צריך את השבת 
הזו?... אבא המסכן חונך כך, אבל אנחנו, למה שלא נותר על הכל?...", ואכן, בהזדמנות 
הראשונה השליכו אחרי גיוום את כל התורה כולה, והפכו למחללי שבת ר"ל. הם העדיפו 

 על פני קשי העבודה בקיום התורה והמצוות. חיים קלים
הרי לנו ששמחה בעבודת ה' והתיחסות לעול תורה ומצוות כאל "חג" היא הבסיס לחינוך 

 (ומתוק האור)      הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות! 

 
 המצוה, ושכרה.

, ב)] בארבעה עשר יום לחדש "בראשון [היינו בחודש ניסן, הראשון לחדשי השנה (שמות יב
בערב תאכלו מצת" (שמות יב, יח), הכתוב קבעו חובה (פסחים פב ע"א). וכן פסק הרמב"ם 
(הלכות מצה פ"י ה"א): "מצות עשה מן התורה לאכל מצה בליל חמשה עשר, שנאמר: בערב 

 תאכלו מצות, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו".
ל, ראש ישיבת "מחנה אברהם" ורב חוג חתם סופר ספר לי הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"

בבני ברק: יום אחד הופיע אצלו אחד מבני הקהילה, נרעש כולו. היה בפיו סיפור מרעיש, 
 ת אושויץ.ואבל רקעו התרחש כשלושים שנה לפני כן, במחנה המו

יהודי הונגריה הגיעו לאושויץ בשלהי מלחמת העולם. ממש בשנה+ האחרונה. כשהצוררים 
ו מפלה אחרי מפלה בשדה הקרב וממשלת הונגריה בקשה לפרוק על הגרמנים שהפכוה נחל



 

 ג 

לבת חסותם, השתלטו הגרמנים על הונגריה, תחמו את הגטאות ותוך כחודשים ימים שלחו 
כמליון יהודים להשמדה. ה' יקום דמם. אותו יהודי היה ביניהם. הפרידו בינו לבין אשתו ואת 

ו מספר כחול על זרועו וחייו נתנו לו לשלל תמורת עבודת ילדיו שלחו למשרפות. הטביע
פרך. התקיים על פרוסת לחם ופנכת מרק ליום. שכנו לדרגש היה 'בנן של קדושים' צאצא 
לגזע צדיקים, שושלת מפוארת עתירת יחס. חזקו בלא הרף באמונה ובטחון, ונצל כל שעת 

תרגשות עצורה: חג הפסח פנאי ללמוד תורה ואמרות צדיקים. יום אחד פנה אליו בה
 מתקרב, 'מרור' יש בשפע, אובער אוו נעמט מען א 'כזית' מצה, מאין ישיגו ולו כזית מצה?!

וברוך השם, אין מעצור לה' מהושיע, ברב או במעט. בעלות הברית הפציצו ממגורת מזון. 
היו שם שקי תבואה מבוקעים, אוצר בלום במחנה הריכוז, אבל מי שינסה לשים בכליו 
מתחיב בנפשו. ספר לחברו, שהמריצו למסור נפשו. החביא במקום מסתור כמה גרגרים. 
בהפסקה הקצרה שהיתה להם מדי יום שייף שתי אבנים וטחן באמצעותן את הגרגרים. לבן 
פיסת מתכת, ערב את הקמח במעט מים, נקב במסמר ואפה על טס המתכת המלובן. יצא 

מת עביו היו בו שני 'כזיתים', אחד עבורו ואחד עבור רקיק עבה ונוקשה, גדלו כפיסת יד. מח
 -חברו. עכשיו צריך להגניבו למחנה. אם יתפס, אחת דתו 

הניח את הרקיק בין כותנתו לבשרו, הצמיד זרועו לגופו. עבר את הביקורת בשער המחנה, 
והמשיך אל הבלוק. בפתח הביתן עמד שומר גרמני שהבחין בתנוחה המאולצת של ידו. 

 -תה מחביא שם", נבח. משך את ידו, והרקיק נפל "מה א
דרך עליו בעקב מגפו בחמת זעם, ואלו הצלפות הצליף בפרגולו! היהודי נפל מעולף, והזקיף 
מצא בנתיים קרבן חדש. בשארית כוחותיו אסף היהודי את הפרורים שסביבו, שעבורם מסר 

 נפשו. גרר עצמו לדרגשו, והתעלף.
ים, הגיר מעט לגרונו, השיב נפשו, פתח ידו, והראה לחברו את חברו עוררו, רחץ פניו במ

האוצר. אלו היה בכף ידו חופן יהלומים, לא היה החבר מתרגש יותר. אח, הייליגע מצה, 
מצה קדושה בעמק הבכא, בגיא צלמות, קרן אור בחשכה! אבל, כמה חבל, בכל הפרורים, 

 אין יותר מכזית אחד!
 לי את ה'כזית', מימי לא עבר עלי ליל סדר בלי 'כזית' מצה!"התחנן החבר: "בבקשה ממך, תן 

ענהו: "מה פתאום, ה'כזית' שלי הוא. מסרתי עליו את נפשי, הוכיתי עליו מכות נמרצות, לא 
 אותר עליו!"

 מ"הא לחמא -פה  אני יודע אותה בעל -לך את ההגדה  והלה מתחנן: "אנא ממך, אני אקריא
עניא" עד "חד גדיא". גם את "שיר השירים" אומר, תאמר אחרי מילה במילה. רק את ה'כזית' 

 תתן".
 והשני מסרב.

"את כל חלקי לעולם הבא אתן עבור ה'כזית'! ראה", התייפח, "את משפחתי אבדתי, כל מה 
 שהיה לי אבד. מה נשאר לי?! לפחות, 'כזית' מצה!"

 כמוך, והמצה שלי היא!"יפח לעומתו: "הלא כמוני יוחברו מת
סוף דבר, לא עמד בהפצרות והגיעו לפשרה: חברו יאמר את ההגדה, ויזכה בשכרו למצה. 

לפום צערא אגרא, וכמה הסתכן והצטער בגינה, שייך לו. וכך היה. בערב  -אבל שכר המצוה 
לחש לו חברו את ההגדה, יחדו בכו ב"השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין", שוררו את 

 ל וקראו "לשנה הבאה בירושלים". את המצה, אכל החבר.ההל
למחרת יצאו לעבודה. החבר התפלל בלחש, זמזם ב"הקל בתעצומות, עצם עיניו בקריאת 
שמע, גחן בכריעות תפילת העמידה, ובהגיעו להלל לא עצר כו להבליג. הזדקף ושאג את 

 דמו.הברכה, ובאותו רגע השיגו כדור המרצחים ונפל שדוד. השם יקום 
חברו שרד, והגיע ליום השחרור. עלה ארצה ובנה את חייו מחדש. הקים משפחה לתפארת 

 ונמנה על בני קהלת "חוג חתם סופר" בבני ברק.
 -כל זה סיפר בבואו, כהקדמה 

 כי הלילה הופע החבר בחלומו.
 עטוי בגדי לבן, פניו מאירות כזהר הרקיע, ובקשה בפיו: "הזוכר אתה שנתת לי את המצוה,
בתנאי שאתה תקבל את שכר המצוה?" זכר, ודאי זכר. "אז באתי לבקשך. אנא, ותר לי על 

יד, עליו כל המצוות עשיתי, קבלתי עליהן שכר. חוץ ממצוה זו. המעשה היח -שכר המצוה 
 ך, הענק לי גם את שכר המעשה!"לא קבלתי שכר. אנא בטוב

י היתה. אני סכנתי נפשי נדהם לבקשה. לעיוות שבה. הזכיר לחברו: "הלא המצה של
בלקיחת הגרגרים, בטחינתם ואפיתם, ובהגנבתם למחנה. אני הוכיתי עבורם, כמעט שלמתי 

 בחיי. התחננת, בכית, ויתרתי על המצוה, לפחות, אזכה בשכר!"
והחבר ידע והסכים, אבל הזכיר שהוא זה ששמר חשבון הלוח וסיפר שהלילה ליל החג, 

הוא שהקריא את ההגדה, ומבקש בתמורה את שכר המצוה. והוא זה שזרז להשיג המצה, ו
 -עבורו, ירד מהעולם העליון. עבורו התגלה, זה חשוב עבורו כל כך 

 והחבר סרב. פני חברו הקדוש התכרכמו בפחי נפש, באכזבה עמוקה, ונעלם.
קם, והנה חלום. התפעמה רוחו. לא ידע האם טוב עשה. מצד אחד, "חייך קודמים". ואין 

צדקה, ממש עזות מצדו. מצד שני, בכל זאת. אין מתגרים בנשמה קדושה, ובקשתו שום ה
 של נפטר...

 "והגיע אלי", סיפר הרב אונגר. "ביקש אישור לסרובו, או הוראה לויתור.
אמרתי לו שאין זו שאלה עבור רב, זה ענין עבור רבי. שלחתי אותו לרבי ממכנובקה, ובקשתי 

 שיחזור ויספר מה אמר לו".
 מה אמר", הסתקרנתי."ו

 -"הוא חזר למחרת", ספר הרב אונגר, "ובפיו סיפור מופלא" 
בקוצר רוח חכה לערב, לשעות קבלת הקהל של הרבי. נכנס אל הקודש פנימה, וספר את 

 ספורו.
 שמע הרבי, והפטיר: על פי יושר, עליך לוותר"...

שאלתו, האם לנהוג לפנים התקומם: על פי יושר?! על פי יושר ודאי אינו צריך לוותר! כל 
 משורת הדין!

הסביר הרבי: "הלא תבין, חברך נפטר. מה שיש לו, יש לו. המצוות שסיגל עומדות לזכותו. 
 -יותר מהן, אינו יכול להשיג. מצוה אחת קים ולא קבל עליה שכר, והיא חסרה לו 

 אבל אתה חי!
ה ברכות ליום. אתה מניח תפילין, מתעטף בטלית, מתפלל שלוש תפילות ומברך מא

ושבתות, וחגים, ומצוות לאין ספור! ובנים לך, ואתה מחנכם למצוות, וכל מצוה שהם 
 -מקימים נזקפת גם לזכותך, לזכות החינוך שהענקת 

 האין זה מן היושר, שתוותר למענו על שכר מצוה אחת?!"
 -"טוב, אם הרבי אומר, אוותר" 

"לא כך. לותר צריך בלב שלם", פסק הרבי. הוציא מכיסו צרור מפתחות. "הכנס לבית 
המדרש הסמוך" אין שם איש עתה. תפתח את הדלת במפתח הזה. תדליק את האורות, 
ותפתח את ארון הקודש, במפתח הזה. תכניס את הראש לארון הקודש, ותשפוך לבך לפני 

אחוה הנפלאה ששררה ביניכם, על החיזוק הקדוש ברוך הוא. תספר על הכרותכם, על ה
שקבלת ממנו. על ההמרצה שהמריץ אותך לאפות את המצה. על ליל הסדר ההוא, בעלטה, 

על הדרגש. תחיה את הלילה ההוא, הלילה האחרון לחייו, ואז תאמר שאתה מותר לו בלב 
 -שלם על שכר המצוה, לעשות נחת רוח לנשמתו בעולם העליון 

 י"...אחר כך, תחזור אל
עשה כן, והמראות והמאורעות שבו והציפוהו, הכל חי מחדש, והמעמד סחט ממנו את כל 
כוחותיו. בקושי גרר רגליו משם. סגר את ארון הקודש ונשק לפרוכת, כיבה את האור ונעל 
את בית הכנסת. החזיר את המפתחות לגבאי, לא היה לו כח להכנס אל הרבי. בקש מהגבאי 

 התנהל באפס כח לביתו, וקרס למיטתו. להודיע שיבוא למחרת.
 וחברו הופיע בחלומו. פניו מאירות וזוהרות, בא להודות על היענותו לבקשתו.

בבוקר הלך להתפלל במנינו של הרבי. לאחר התפילה סיפר על ההתגלות השניה. הרבי לא 
 -הופתע, אבל פתח ואמר: "ראה נא 

ראה. אין ספק, שסיגל מצוות ומעשים חברך היה בנן של קדושים, גדל בבית מלא תורה וי
טובים לאין שיעור. וזכה ומת על קידוש השם, ואם היו עליו תביעות ונמחקו בכך כליל. 

וחז"ל העידו בהרוגים אלו שאין כל בריה יכולה לעמוד  -מצוות כה רבות ואפס עברות 
עילאית מזיו וכדאי היה לו לעזוב את העידון הנפלא, ההנאה ה -במחיצתם בגן העדן העליון 

השכינה, ולרדת לכאן, כדי להתחנן ולהעתיר, ממש לפשוט יד, כדי לזכות בשכר מצוה אחת 
- 

 כמה מצוות מתגלגלות למרגלותינו, ואין אנו גוחנים לאספן! -ואנו 
כל פרשה בתורה, כל משנה, כל עמוד גמרא. בכל שיעור תורה, כה הרבה מצוות. ובאיזו 

 ות!קלות ראש אנו מבזבזים את השע
 -כל עזרה לזולת, כל עידוד ומחמאה. וכמה אנו אטומים, כמה מתעלמים 

 איזה שיעור מוסר הוא!"
 "חזר היהודי הוותרן לספר"... -סיים הרב אונגר זצ"ל  -"ואת כל זה" 

 (והגדת)                                          אכן, איזה שיעור מוסר! 

 
 כח המעשה

קרבן הפסח, ובספר ה"חינוך" כתב בענינם כדרכו את שרשי המצוות בפרשתנו נאמר דיני 
וטעמן: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש" (שמות יב, ט), לפי שכך דרך 
בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי, לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם, אבל שאר העם אינם 

כדי למלא בטנם. ואנו, שאוכלים הפסח יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל, 
לזכרון שיצאנו לחרות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו 

 דרך חרות ושרות (מצוה ז).
"ולא תותירו ממנו עד בקר" (שמות יב, י). הענין הוא כדרך מלכים ושרים, שאינם צריכים 

שאם יוותר ממנו, שישרף כדבר שאין חפץ בו, להותיר תבשילים מיום אל יום, על כן נאמר, 
כדרך מלכים. וכל ה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו ה' יתברך מעבדות ונעשינו בני 

 חורין וזכינו למלכות ולגדולה (מצוה ח).
"לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב, מו). מפני שנעשינו אדונים באה המצוה 

ם שכל המוכן להם נאכל יכחבורה ולא נוציאנו לחוץ, כדרך מלההפסח נאכל במקום  שיהא
בהיכלם ברוב עם שלהם. ודלת העם בעת שיכינו סעודה גדולה ישלחו ממנה מנות לחוץ 

 לרעיהם, לפי שהיא חידוש אצלם (מצוה טו).
ם לגרר העצמות ולשברם יכשמות יב, מו), שאין כבוד לבני מל"ועצם לא תשברו בו" (

ככלבים. לא יאות לעשות כן אלא לעניי העם הרעבים. על כן, בתחילת בואנו להיות סגולת 
כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים 
המראים לבנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדימוי שאנו 

 נקבע בנפשותינו הדבר לעולם (מצוה טז). עושים,
ולמה יצוה ואתנו השם יתברך  אל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומרוהמשיך וכתב: ו

לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, הלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי 
ה בני, בינה זרענו. דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנוער ישיאך לדבר כן. ועת

 ושמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות.
דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם 

 אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים 

וב, טבתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל ה השתדלותו ועסקו בהתמדה
ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים 

 הלבבות.
ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד 

ו המלך ומינהו באמונות רעה, באמת אם בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריח
כל עסקו תמיד כל היום באותה אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור. 

 כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו.
ועל כן אמרו חכמים ז"ל (מכות כג ע"ב) "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך 

הם תורה ומצוות", כדי להתפיס בהן כל הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות הרבה ל
טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז"ל על זה, באמרם (מנחות מג ע"ב) "כל מי שיש לו מזוזה 
בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו, מובטח לו שלא יחטא", לפי שאלו מצוות תמידיות, 

 ונפעל בהן תמיד.
ם ראה מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. ואל לכן אתה ראה ג

אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלקים, מה הפסד יש כי אתענג  יבטיחך יצרך לומר
לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות, 

הלא גם לי לבב כמו הם, קטני  וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות.
עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם. אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד ברשתם. 
רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר ידיעתך דבר זה, אל יקשה 
עליך מעתה רבוי המצוות בענין זכירת נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו. כי ברבות 

 סקינו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.ע
 עד כאן דברי ספר ה"חינוך" היסודיים כל כך.

נוסיף ונאמר, שהואיל וכל מטרת יציאת מצרים לקבלת התורה, ככתוב: "בהוציאך את העם 
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה (שמות ג, יב), וכתב שם רש"י שאף על פי שאין 

איל ועתידים לקבל התורה, וכך פתח הקדוש ברוך הוא במתן בידם זכויות נגאלים הם הו
תורה: "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ, ב), כדאית היא 
ההוצאה שתהיו משועבדים לי (רש"י, מהמכילתא). ושמא יתמהו מדוע הרבה להם תורה 

 .ומצוות, לפיכך השמיעם עובר ליציאה את כח המעשה ופעולתו
 רבנו ישראל סלאנטר זצ"ל למדנו את כח המעשה, במעשה שהיה.

 ת סיגריה, וקפץ עליו רגזו של אברךפעם נסע מקובנה לוילנה, ובחר בקרון מעשנים. הצי
 צעיר שיש במולו. "חוצפה שכזו, להרעיל את כולם בעשן!"

 מיהר לבקש סליחתו, וכיבה את הסיגריה.



 

ד 

 רטן הלה: "מה הועיל, אם כבר הרעיל את האויר!"
 קם ופתח את החלון, לאורר את הקרון.

 "ולא אכפת לו שחודר קור מקפיא, וכולם יחלו בדלקת ראות", סינן האברך.
 מיהר וסגר את החלון.

"וכולם יחנקו בעשן שהשאיר אחריו", התרעם האברך. לא בלם פיו עד שהרכבת עצרה 
סעו חסר ההתחשבות. ביקש לרדת ויות, ונמלט מהקרון ומנברציף. ואז קם בהפגנת

מהרכבת, ונדהם. הרציף המה אדם. המוני יהודים התגודדו ונשאו עינים צופיות. המתח ניכר 
 בעליל.

 למי הם ממתינים, תמה האברך.
 התשובה היתה מידית. אך נראתה דמותו של רבי ישראל, והכל נהרו לקבל פניו.

 אחד הנדחפים. "מי הוא", חקר האברך את
 "אינך יודע? הצדיק הנערץ, רבי ישראל מסלאנט!"

 הוא?! אותו ציער, הכעיס והקניט כל הדרך?!
עיניו חשכו. ברר באיזו אכסניה מתגורר הצדיק, וחלץ נעליו לפני המפתן. בא לקבל נזיפה. 
להפתעתו, קיבל פניו כמכר ותיק. לבקש סליחה, על מה ולמה. אמנם נכשל, אבל מביע 

ה כנה, ואין אדם עומד על דברי תורה אל אם נכשל בהם (גיטין מג ע"א). ישב מר, מנין חרט
 הוא, ומה מעשיו בעיר הגדולה.

סח הלה ששנות מזונותיו על שולחן חותנו כלו, ולמד מלאכת השחיטה לפרנס משפחתו. 
 השיג משרה באחת העיירות, אך תנאי הציבו: שישיג 'קבלה', הסמכה לשחיטה, מבית הדין

 בוילנה שנודע כסמכות הלכתית מקובלת, והרי הוא כאן....
נהרו פני רבי ישראל: מי יודע, אולי כל התקרית לא ארעה אלא לשם כך! חתנו הגאון רבי 
אליהו גרודזנסקי (חותן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל), הוא אב בית הדין! מיד התעטף באדרתו 

 נקנו של האברך ויודיעו דבר.והלך עמו לבית הדין. ביקש מחתנו שיתהה על ק
 שבו אליו בפנים נפולות: הכשלון היה חרוץ!

"אך אשמתי היא", הגיב רבי ישראל. "עייף אתה מטורח הדרך, ודעתך פזורה מהכעס 
שכעסת. וכבר אמרו, שהכועס חכמתו מסתלקת (פסחים סו ע"ב). שב ותנוח כמה ימים 

 -ותזכר בתלמודך" 
, יבחן, וב, ולא הביא עמו מעות, חשב שביום אחדהלוך ושהאברך היה נבוך. קנה כרטיס 

 -יתעטר ב'קבלה' וישוב מיד 
 "תנוח דעתך", השיבו רבי ישראל. "אורחי תהיה, על חשבוני".

 מיד הזמין לו חדר באכסניה, וארוחות כיד המלך.
 רמז לו חתנו: זה לא יעזור, נעור וריק הוא, אינו יודע דבר!

יא זאת בחשבון. שאלו האם מכיר הוא אברך בקי בהלכה הרגיעו רבי ישראל, כבר הב
 ובהוראתה, שיאות ללמוד עם האברך דנן מהתחלה, ושכרו עליו!

ישב האברך באכסניה, על חשבון רבי ישראל. אכל על חשבונו ולמד על חשבונו, ורבי ישראל 
לא עוקב אחר התקדמותו ומשנן עמו את ההלכות. עמד למבחן, והתעטר ב'קבלה' נלהבת. א

 -שאליה וקוץ בה: חושש הוא שבינתים נתפסה המשרה המובטחת 
לא היתה זו משרה הראויה למעלתו! העירה קטנה, והמשכורת זעומה. כבר  -"איי, בררתי 

 השגתי עבורו משרה בישוב נכבד, המשכורת כפולה והדיור על חשבון הקהילה!"
 ועץ באשתו ובחותנו.יוהאברך נבוך. אינו יודע, עליו לה

 ישראל הרגיעו: כבר הודיעם. רבי
 ושמחו?

 ממתינים הם לבואו!
 ליוהו בכבוד לבית הנתיבות ונפרד בלבביות לשלום.

הקטר צפר והרכבת יצאה לדרכה. על הרציף עמדו רבי ישראל וחתנו, מנופפים לאברך 
 -המתרחק. רבי אליעזר פנה אל חותנו: "יודע מר, גבאי צדקה אני בעירי" 

י ישראל, וחתנו המשיך: "עד כה לא הטרדתיך. חשבתי שאין לך כסף. חיוך הבליח בעיני רב
 אבל עתה, מבקש אני תרומה לעניי וילנה"...

החיוך התרחב: "מה תדבר, הן יודע אתה שאין לי פרוטה משלי! מסרתי עצמי לטובת 
הציבור, ויהודי עשיר התחייב לתת לי כל צרכי. איני נהנה מכספו אלא כדי חיי: לחם לאכול, 

 בגד ללבוש!"ו
 -"ולהחזיק אברך זר באכסניה ברווחה, ולממן עבורו מורה פרטי" 

 -"ידעתי שלכך חותר אתה. הנני ואסביר לך 
צוי, ישנינו במשנה (בבא מציעא פ"ו מ"ד) שהמרמה את חברו פעמים שאין הקרבן זכאי לפ
הלה ואין לו עליו אלא תרעומת. וקשה, מה השמיעונו בכך. וכי לולא המשנה לא היה 

מתרעם. ועוד, בכמה מקומות תמהה הגמרא: מה המקום לתרעומת, סבר וקיבל! (בבא 
 מציעא עו ע"א) ומה השאלה, למרות הכל הפסיד, ומתרעם!

שתהא ליהודי תרעומת על חברו. שהרי נצטוינו באהבתו  והתשובה, שעל פי דין אסור
תר, ואז ורק אז זכותו י(ויקרא יט, יח), ושלא לשנאו (שם יז)! כדי שיתרעם זקוק הוא לה

 להתרעם.
ואם הביע חרטה ובקש מחילה, ונפגע מחל, אזי סבר וקיבל. מחל על זכותו להתרעם, 

 והתרעומת אסורה מצד הדין!
מבין מר, אותו אברך אכן פגע בי ברכבת. התנהגותו היתה מבישה, ועל פי דין מותר היה לי 

משמחלתי, אבדתי את זכות לתי. וי. אבל בא ובקש מחילה, ומחלהתרעם. הכעיסני, וכעסת
 התרעומת.

 ומה אעשה אם עדין חש אני הקפדה בלבי?
 יב אני למחותה!יאין בררה, ח

 -אך כיצד? 
הדרך אחת היא, מאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא, ב): "רצונך לדבק באהבת חברך, הרי נושא 

 -ונותן בטובתו"! 
 כח המעשה!

תן לי לצרכי, כי אכן היה זה הכרחי עבורי: רה. השתמשתי בכסף שניילכן לא היתה לי כל בר
מחיתי מלבי כל שמץ טינה  ךכו. ונסחפתי באהבתו, ובלארחו, להתענין בו, להיטיב עמ

 והקפדה!"
 ועל כח המעשה מורה קרבן הפסח על כל דיניו, כהקדמה למתן תורה וקבלת על מצוותיה.

 (והגדת)    

 
 מסע השכנוע

חקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו" (שמות יב, מג), שנתנכרו "ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת 
מעשיו לאביו שבשמים, ואחד נכרי ואחד ישראל מומר במשמע (רש"י). עברין, מותר לאכול בו. 
"ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" (סנהדרין מד ע"א), והבן הרשע הוא אחד המסובין בליל 

 -ם ומובדלים. ואספר הסדר, שלא נדע. אבל המומר והנכרי, כרותי
בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא את הירקות לישיבתנו בחדרה. הבחנתי שפני הנהג 
חורים, ועיגולים כהים מכתרים את עיניו הטרוטות. נבהלתי. שאלתי לשלומו, ומעין הדמעות 

 נפרץ: אוי לו ואבוי לו, חייו אינם חיים, טוב מותו מחייו.
 מה קרה, מה ארע?

 חה עם צעיר ערבי לכפרו, בקא אל גרביא. מה יעשה, אנה ישא חרפתו!בתו בר
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל, ראש הישיבה מסתכל עלי ואני משיב לו מבט, ואומר לנהג: "אסע 

 לשם, ואדבר אתה".
 "איך תסע, זה כפר עוין, יסקלו אותך באבנים", נבהל הנהג.

 "איני פוחד מהם, אני פוחד רק מהשם", השבתי לו. נובהרדוקער או לא?!
בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור, לכוון חדרה. והלוך? שנת תשכ"ז היתה השנה הראשונה 
שלאחר השמיטה. ירקות קנינו מאותו נהג. אבל בפרות נהגה עדין קדושת שביעית וקנינו מערבי 

 ש. כשהגיע, אמרתי לו: "אני מצטרף אליך בדרך חזור".שהביא מהמטע שלו, מאזור המשול
 "אין בעיה", ענה ברוחב לב. "לאן?"

 רביא", עניתי.ג"לבקא אל 
 "לא, לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"

התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי. "טוב, תוריד אותי לפני שתכנס אל הכפר". לכך, 
 הסכים.

 "מאחורי העיקול, נמצא הכפר". נסענו, ועצר. אמר:
ירדתי, והתחלתי ללכת, וכמו שאמר, מאחורי העיקול התעופפה האבן הראשונה. פניתי אל הנער 

 הזורק: "איפה גר כאן הקאדי", כהן הכפר המוסלמי.
אה, אל הקאדי מועדות פני? מיד התלוה אלי להורותני, והסביר לכולם שאני אורח של הקאדי, 

 ע לבית אחד, ואמר: "כאן".אין לפגוע בי. הגי
 הודיתי לו, ועליתי. התקבלתי בכבוד. כן, הוא דובר עברית. במה יוכל לעזור?

 אמרתי: "אני רב, אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקידושין. האם גם אצל הערבים כך?"
 אישר. הוא מסדר הנשואין בכפר.

לו קידושין. עליה להתגיר גרות אמרתי: "אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה, לא אסדר 
 אמת כדי להנשא ליהודי. האם גם אצל הערבים כך?"

 ענה: "גם האיסלאם אינו מכיר בנישואין מעורבים".
הזכרתי: "על הגרות להיות גרות אמת. אם חשקה נפשה ביהודי לא נגיירנה. התהליך אורך לפחות 

 שנה!"
 יא בלי המרת דת!"אמר: "אצלנו אין מדקדקים כל כך, אבל ברור שלא נש

"אני שמח לשמוע", אמרתי. אני מאחל לעצמי שמחות שמחות יותר. "יש כאן נערה יהודיה 
שחשקה בבחור ערבי. אני רוצה להודיעה שתבין, ששתי הדתות שוללות נשואין מעורבים. עליה 

 להתאסלם לשם כך".
קהלו למטה ראנו "בהחלט", שתף פעולה. סר אתי לחלון והראה לי את בית הבחור. השבאב שנ

ביחד, והצבעתי לעיניהם על הבית. "כן, זהו", אישר. נפרדנו בכבוד, ויצאתי. עיניהם ירקו משטמה, 
 אבל לא פגעו בי לרעה. הקאדי עמד בחלון וליוה אותי במבטו.

 -התדפקתי על דלת הבית, ופתחה לי ערביה קשישה. לא איתה רציתי לדבר. אמרתי: "עברית" 
 נערה שתהיה מתורגמנית. התפלאה לראות דמות רבנית בלוע הארי.עברית? הביאו את ה

 "דרישת שלום מאביך. אמללת אותו. הוא עומד למות בגללך", בשרתי לה.
קיבוץ השומר הצעיר  -התפרצה: "הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר 

הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה. החבר הצהיר שאינו מאמין באלוקים, עפר לפיו, לא צם  -
בכיפור, ולאבי לא היה אכפת. והבחור הזה בחור מאמין, למה שלא אנשא לו?! אתה רב, אתה 

 יר לו: מה עדיף: להנשא לכופר, או למאמין?"תבין אותי. תסב
 הערביה עמדה בצד, חשדנית ועוקבת, מנסה להבין את הנאמר.

אמרתי: "בואי ואסביר לך מה ההבדל. אם היד נקטעת, רחמנא לצלן. כל זמן שהגידים מחוברים 
ים איומים, אבל יש תקוה, היא חלק לאחות. אמנם אינה מתפקדת, והיסור יש תקוה, אפשר

 -וף. כשנקטעה כליל, אין לה תקנה! מהג
בחור יהודי, גם אם חילוני, אינו שומר מצוות, אף אינו מאמין חלילה, 'ישראל אף על פי שחטא 
ישראל הוא' (סנהדרין מד ע"א). שייך הוא לעם ישראל, והוא או צאצאיו עוד ישובו בתשובה. 

יו כורת עצמו מעם ישראל!"אבל ערבי, גם אם מאמין בבורא עולם, בן נכר הוא. והמצטרף אל
 "לדעתי, אתה טועה", פסקה.

אמרתי: "לא אוכל להתעכב. אני מעורר חשד, ועוד מעט יגיע האוטובוס שאני חוזר איתו. אבל 
אם את רוצה הוכחה, דעי: כשתפרוץ מלחמה, אותו בחור מעין שמר יתגייס כדי להציל את אביך, 

 חשבי על כך", והלכתי.והבחור הערבי יצחצח חרבו כדי לשחוט אותו! 
לא שערתי שבתוך חדשיים יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי האו"ם מרצועת עזה, 
הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת ומדינות ערב יערכו למלחמה כוללת. ואז, יום אחד, הגיע 

 טנדר הירקות והנהג בישר בשמחה: "היא חזרה!"
אותה לפני שתשהה שם תקופה ותכיר את אורחות  בהתרגשות סיפר שהקאדי סרב להשיא

האיסלאם. וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו בחרה מצהיר שכבר הכין את השאבריה 
 -לשחוט את כל היהודים 

נזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני, ודמיינה לעצמה את בחיר ליבה משסף את גרונו של אביה 
 (והגדת)        חה! בעינים בורקות. הבינה לאן נקלעה, ובר

 בדרך הדרוש  
 כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש וישאלו העם באזני נא דבר

 (יא, ב) :זהב וכלי

' וכו בבקשה' וכו נא דבר) א"י שמות( הפסוק על') ז ברכות( ל"ידוע מאז
 הבטחתו לקיים משום ל"ת מפורסמת' . התמי'וכו צדיק אותו יאמר שלא

ובדרך אגב נבאר את מאמר בעל ההגדה  .גדול ברכוש יצאו כ"ואח שהבטיח
 הפרשת הקשה דהנה ונראה דיינו". ממונם לנו נתן ולא בכוריהם את הרג "אילו
 ולמה) ב"וע א"ע :ז"ע' (התוס ש"כמ נ"בב אף ומשלם מת איןל"קיי הא דרכים

 דרק נמי, ל"קיי דהא ל"ונ, ש"ע בממון וגם במיתה גם המצרים את ה"הקב דן
, מממון לפטרו מיניה בדרבה ליה קם אמרינן כאחת באין ותשלומין מיתה אם
על' היגדולברכושיצאודהבטחתהספריבביאורעצמוד"הפרש"לפמנ"וה

 ם"הרמב קושיית על תשובה בהלכות ד"הראב' ולתי, הענקה מדין, ובקרצאן

 חייבין שהיו' ותי, ישראל את דישעבדו היה' ה גזירת הא המצרים לקו למה
 ', ד בציווי לשלחם סירובם על מיתה

 חיוב אבל הסירוב בשעת רק בא מיתה החיוב דהרי, שפיר מיושב ז"לפו
 נדונו ושפיר, ה"הקב כהבטחת לעבד הענקה מדין קודם נתחייבו כבר הממון

 ולא ובקר בצאן הענקה דמצות מבואר דקידושין ק"בפ והנה .ל"כנ בשניהם
 הוא דהחיוב, גדול ברכוש ויצאו של ההבטחה דלקיום ש"א כ"וא, כספים
 כדי רק הוא וזהב כסף כלי שאילת אבל ובקר בצאן נתקיים הענקה דין משום
 בצאן וסי הענקה דין משום רק' שהי כוונתי ידע שלא צדיק אותו יתרעם שלא
 כ''א, ההבטחה בכלל ה''של וזהב כסף על ל"הדק כן אם אמנם. ל"כנ ובקר
ולאבכוריהםאתהרגאילוש"וז, מ"קלבל"וקיי, כאחדותשלומיםמיתהל"הו

 שדנם הוא כפולה טובה הרי דיינו וזהב כסף ממון דייקא' ממונם' את לנו נתן
  .כאחד ותשלומים במיתה

 (דברי מהרי"א)

  (יב, כט) מצרים בארץ בכור כל הכה וה' הלילה בחצי ויהי

, ת"וז כצהרים" השמש שזרחה מלמד הלילה בחצי "ויהי במדרש:
 אלקים ויקרא דכתיב הקללה על שם מזכירין אין' בגמ דאיתא נקדים ולתרץ
 במדרש הפשט וזה לילה גבי אלקים כתיב ולא לילה קרא ולחושך יום לאור
 מתרץ ולזה הקללה על שם מזכירין אין הלא קשה' וכו' וד הלילה בחצי ויהי

                                               :ק"ודו כצהרים השמש שזרחה מלמד המדרש

(מדרש יונתן)

 נלב"ע י"ד טבת תשע"ז. והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר' גדלי' הכהן ע"ה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה לעילוי נשמת האשה



















                  פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת באפרשת בא            ||        ד' שבט ד' שבט תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 673673                                                                                                                                                                                                      44//11        
 

ֹ ת ָּפָרׁשַ    ליְִׂשָראֵ י ְּבכֹורֵ ת ְּתִפילַ  –א ּב

 

 

 673 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע| א ּבֹ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 הצדיקים שיראים תמיד שמא יגרום החטא".
 

 ,הרי לנו, כי למרות ההבטחה המפורשת
 ְלאֹת ָלֶכם ַהָּדם נאמרה לבני ישראל "וְָהיָהש
 ַהָּדם ֶאת וְָרִאיִתי ,ָׁשם ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ַעל

א ,ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִּתי  ְלַמְׁשִחית נֶֶגף ָבֶכם יְִהיֶה וְ
עדיין הם  -")יג, יב שמות( ִמְצָריִם ְּבֶאֶרץ ְּבַהּכִֹתי
שמא יגרום החטא, עד שהוצרכו  ,חששו
יום תפילה ותשובה כדי להינצל  לקבוע

נקבעה  - מגזר הדין, ולזכר אותו היום
 לדורות.גם תענית 

 

ניתן להבין את דברי פרעה, לפי זה 
ממשה כשביקש  'גם'השתמש במילה ש

יעתיר עליו ויבקש להצילו למרות ש ,רבינו
פרעה היה מודע היטב לתפילתם  היותו בכור.

הוא  ולכןשל בני ישראל על הצלת בכוריהם, 
בתוך יכלול גם אותו ש ,ביקש ממשה רבינו

 אותה תפילה, ואולי בזכות כך הוא ינצל.
 

ומכל מקום, אנו צריכים ללמוד מכך מסר 
 - חשוב, ולאו דווקא מגישתו של פרעה הרשע

אלא בעיקר מגישתם של בכורי ישראל 
כאשר פוקדת אותנו צרה רח"ל, או  הצדיקים.

מצוקה כלשהי משכימה לפתחנו, אנו 
ממהרים לגשת לצדיקים ולבקש את ברכתם, 

 שיצאנו ידי חובה.  ,ובכך אנו סבורים
 

אולם בני ישראל הבכורים הבינו שהם 
להתפלל ולהרבות לצום, עצמם צריכים ב

 תחינות ובקשות מבורא עולם.

ברתם וברכתם י"קחו כאשר ד - "ירש רשיפ
לא אמות, שאני התפללו עליי ש -גם אותי

לכאורה יש לעיין, מה משמעות  ".בכור
הלא  "?(שמות יב, לב) יּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אֹתִ הלשון: "

אין אנו  -בפסוק זה ובפסוקים הקודמים 
שפרעה ביקש מבני ישראל  ,מוצאים

 ?.להתפלל או לברך
 

 - רק שילח אותם לעבוד את ה' רי פרעהה
נשבר במכת בכורות! שעורפו הקשה לאחר 

 כביכול? 'להצטרף'ברכה ביקש  האיזל
 

ם "בשם מרן החת 'מקדש הלוי'ראיתי בספר 
תענית 'סופר זיע"א טעם מחודש למנהג 

באותה שנה בה יצאו שבערב פסח,  'בכורות
בני ישראל ממצרים, בערב פסח שהיה 

התענו בכורי  -' מכת בכורות'למעשה ערב 
אותו היום תפילה בישראל וקבעו 

פן יפגע בהם  ,שוותשובה, שכן הם חש
המשחית בצאתו להכות את בכורי מצרים, 

 ימותו.חלילה וגם הם 
 

 ,לזכר אותו יום תשובה ותפילה ועל כן,
נקבע גם  - שנקבע במצרים בערב פסח

לדורות יום של תשובה ותפילה באותו היום, 
ולשם כך מתענים כל הבכורים כדרך 

 שהתענו בכורי ישראל במצרים.
 

ניתן למצוא כבר אלו  ואמנם, יסוד לדברים
,בדבריו של רבינו יונה במסכת ברכות

 שכתב בזה הלשון: 
 

היו  - בשעה שעבר השם לנגוף את מצרים"
מפחדים ומתפללין לבורא עולם לקיים דברו 

יתן המשחית לבוא אל בתיהם, שדרך יושלא 

 לב)-לא(שמות יב,  י"ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אֹתִ וכו'   הוִַּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַליְלָ "

ח"תשע ד' שבט 20/01/2018  

 פרשת בא
  ירמיה מו -"הדבר אשר" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:40 17:53 18:28  

א"ת 16:57 17:50 18:24  

 חיפה 16:57 17:50 18:24

ש"ב 17:00 17:53 18:27  

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

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה תובריאו

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

    דביר נלי בן רחל    שמואל אימן בן אסתר זרי 
 חיים בן בכוריו   משפ' שטרית                       

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

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

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

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

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
בן אסתר                       רונית בת סימי       אורן

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

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

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

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

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

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

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -יזרי בן פרחהמרדכי נ

 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            
 סימי בת סוליקה       אסתר בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל      
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
 שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

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

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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  ?מהו דין מראית עין ובמה עליו להיזהר מפני מראית עין 
 

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

אין בו כלל איסור, אלא  - בשר וחלב, אפילו שמצד הדין תבשילכאוכל או  יםשנרא ,שלא לבשל או לאכול מאכלים ,גזרו חז"ל
שייך כשעושה  'מראית עין'ונחלקו הפוסקים האם  שהוא בשר בחלב ממש. ,סבורעלול להרואה שמשום מראית העין, היות 

שהחשד הוא איסור דרבנן. ולהלכה נקטינן כל שהחשד לעניין איסור דרבנן, כאיסור מהתורה, או שמא אף שנראה כדבר 
 מותר.

 

 מקורות: כלי. היות והרואה לא יתלה שהוא דם דגים, אלא יחשוב שהוא דם בהמה ועוף שאסורים.מאסור לשתות דם דגים 
ויש לעיין אם יועיל שיכתוב פתק או שיאמר לכל  גמרא כריתות (כא ע"ב). וכן העלה הכרתי ופלתי (יו"ד שם). ראה שו"ת יחוה דעת (שם).

 וכה להרב אברהם צבי הכהן (עמוד רכב) העלה להחמיר. ויל"ע.המסובים שזהו תחליף חלב או תחליף בשר. ובספר הלכה ער
 

, ואין לחוש או קפה עם אבקה פרווה הנראה כחלב משקה סויה מיד אחר ארוחה בשרית ,מותר לשתות חלב סינטטי כגון
), ובשו"ת ציץ שו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סימן ח), ובשו"ת יחוה דעת (שם מקורות: למראית העין שיחשדו בו ששותה חלב ממש.

והרוצה להחמיר  וכבר הארכתי בזה בתשובה (כת"י). אליעזר ח"ה (סימן יב). ושוב ראיתי בספר דברי בניהו חט"ו (סימן טז) שהאריך בזה.
 ולהניח את האריזה על גבי השולחן, ובפרט כאשר נמצא בסביבת אנשים שאינם בני תורה, תבוא עליו ברכה.

 

בשו"ת הרי בשמים (כרך רביעי סימן  מקורות: מאכל בשרי אף על פי שדומה קצת במראה לחמאה.יש להתיר למרוח מרגרינה על 
בית חרושת שעושה חמאה פרווה משומן אגוז, וכתב שאינו רואה חשש של מראית העין. ע"ש. וכן בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה על לג) נשאל 

בעולם שמוכרים חמאת קוקוס, ולא חיישינן לחשד רק היכא שאין מצוי (סימן פה) כתב שמותר לבשל חמאת קוקוס עם בשר, משום שמפורסם 
כל כך שהרואה תולה במצוי. ובשו"ת יגל יעקב (חיו"ד סימן כג) העלה להקל למרוח מרגרינה על לחם בסעודה בשרית. וכ"כ בשו"ת משנה 

ו חמאה, ולא דמי לחלב שקדים שהקפידו עליו הלכות ח"ה (סימן צו), ובשו"ת חשב האפוד ח"א (סימן כ) כתב שמרגרינה שכיחה היום כמ
 חכמים. ובספר נועם הלכה (סימן כד) העלה להקל בזה מאחר שמוכרים מהם הרבה מאוד, ויש קצת הבדל בצבע לכן יש להקל.

 
 
 
  
 

ליו. איידע לו, כי הפגיעה עלולה לחזור  -דה. וכאשר הוא פוגע בזולת ידה כנגד מיעל האדם לדעת, כי בורא העולם משלם מ
ושבים. במיוחד רעדו ממראהו  העובריםשהפחיד את  ,דוכלב גדול מאשהיה לו אדם, התגורר  רושליםבשכונה אחת בי

 שחששו לצאת מפתח ביתם נוכח פגיעתו הרעה.  ,המאיים, הילדים הקטנים
 

כך נמשך המצב,  .הנענו בשליל ,כדי שלא יפחיד את הילדים ,את הכלב המאיים רולקש וכי עלי ,וגם כאשר העירו לבעלי
המקובל אחד ממקורביו של  ל כלבים בשנתם.ע, ומגודל פחדם החלו לדבר תקופה ארוכה את ילדי השכונה הכלב הפחידו

, ואז חתיכת בשר מורעלת אם כדאי לתת לכלב"ה :את רבינו שאלהוא ל התגורר בשכונה ו"רב מרדכי שרעבי זצההצדיק 
שועת ידרך הנאותה! חכו מעט ותראו את הלא, אין זו "הרהר קמעא ואמר: הרב  ".?הכלב ימות ויפסיק להפחיד את הילדים

 ."בורא העולם
 

כי על  ,קבע, וראה את מה שאירע שהובהל למקום ,רופא וטרינר בעליו ונשכו. ...התנפל הכלב עלמכן ימים ספורים לאחר 
 ,ובכך הסיר את האימה והפחד ,תות מולב זריקכלולסלקו מהמקום. הוא נתן מיד צריכים להמית את הכלב  - פי החוק

 .שהיו נחלת הכלל
 
 
 
 
 

קוסובה לאחר פטירת חמיו הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ  ש ורבה של"(גיסו של החזון אי ל"הגאון רבי אבא סוויאטיצקי זצ
ה סוקר ובוחן את , הריקים מאדם, של קוסובה. הוא היבסמטאותיהמוקדם בבוקר צעוד להקור חורף והל) היה נוהג בימי "זצ

שארובתו לא מעלה עשן, ,  ,ביתארובה משלו. יש ין? ובכן, לכל גג יכמוס". מה הענ ןיילברר "ענכדי גג העץ של כל בית יהודי 
. בני הבית לחמם את ביתו,להסקה ואין ידו משגת לקנות עצים ,סימן שבעל הבית עני מרודוזה התנור, שם לא הוסק 

  להם אם לא רב העיר?ודאי רועדים מקור. מי ידאג 
, נטל קרדום ונכנס למחסן העצים שבחצר ביתו. חטב רדת החשיכהאת אשר מוטל עליו לעשות. בערב, עם  ,ידע רבי אבא

שם  חרש לעבר הבית, מניחמו את שנתם, היה צועד נל וובקע כמה גזעים יבשים וקשרם בחבילה. ובאישון לילה, עת הכ
 ושב על עקבותיו...תביישו כדי שלא י ,בחשאי את צרור העצים

 
 
 

'אק ֵחלֶ  -ןָעיִ ת ַמְרִאי –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ָחִסיָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפנְ ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפנְ 

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

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

ֹ , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת ֹ ַהּב   90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ֶׂשם ֶׂשם ַהּב

  

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

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

הִמּדָ ד ְּכֶנגֶ ה ִמּדָ   

תַלּזּולַ ה ֶעְזרָ   
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ניגש לאחד המדפים והוציא את הספר 'מנחת יהודה' (מחבר הספר היה הגאון האדמו"ר המקובל ר' יהודה אלא רבינו לא השיב דבר 

). ואמר לו: "היה לך אבא צדיק גדול, ואתה מגיע אליי? ר' ניסיםהמנוחות והוא אביו של -ד' ניסן תשכ"ב, ציונו בהר-ע באצלן עטיה נלב"
הקודש של הצדיק, וכמובן הלך להשתטח על ציונו של אביו -הופתע מרוחר' ניסים !". ובזכותו תיוושעעצתי לך, שתלך לציונו ותבכה שם, 

 לו הכאבים, עד לסוף ימיו, והוא לא הזדקק לשום ניתוח.  הצדיק, וכבר בדרך חזרה נעלמו
בקומה השניה, ואילו בקומה הראשונה התגורר המקובל  11רבינו התגורר בשכונת בקעה. רבינו התגורר ברח' שמעון כשעשה שהיה מ

נוספת עבור שני אנשים. את  הרב יהושע שהרבני. שבת אחת, בשעת סעודת הבוקר, מזגו לרבינו חמין. והנה ביקש רבינו, שימזגו צלחת
היא הכינה חמין. ואם הם יאכלו גם הופתעה עד מאוד, שכן הרבנית שהרבני הצלחת ביקש ממשמשו להעביר לחכם יהושע שהרבני. 

יאכל בשבת. חכם יהושע אמר לה: "אין דבר, זכות גדולה נפלה בחלקנו לקבל יהרי שהאוכל, שהיא הכינה, לא  -ממה שהצדיק נתן להם
שכל החמין נשרף! ואלמלא  ,מהצדיק". והנה, לאחר הקידוש ביקשה האישה להביא גם מעט מהחמין שלהם וגילתה להפתעתהאוכל 

 לא היה להם מה לאכול.  -רבינו ששלח להם אוכל 
ראו את  כשהגיעו,לקחו אחד מחבריו אל הצדיק בנתיבות. יום אחד , שלא היה מאמין בסיפורים, שסיפרו על רבינו. אדם אחדסופר על מ

רך סעודה גדולה. נכנסו השניים וישבו בין כולם. במהלך הסעודה הגישו להם קערות עם פירות שונים. אותו חבר, שפקפק ורבינו ע
חברו הזהירו נטל שני תפוחים מהקערה, עישר על הפירות ושם בכיסו. א והבקדושת רבינו פנה לחברו ואמר: "מי עישר את הפירות?" 

כיסו. ב חזקחום האדם לבית הרב חש כשהיו עדיין קרובים בסיום הסעודה קמו ללכת.  לה לא התייחס לכך.אולם ה ,לא לנהוג כך
 .םנכווה ממגעאף מפוחמים לגמרי והוא שהם  ,גילהמכיס חליפתו. בזריזות הוציא את התפוחים, ולהפתעתו יוצא עשן לפתע ראה 

מעשיו. חזרו השניים לבית הצדיק. עוד בטרם פצה הלה את ש עוד בגלל ייענוחברו הציע, שיגש במהירות לרב, לבל  ,הוא החל לרעוד
 ".שאין בודקין מן המזבח ולמעלה? ,וכי אין יודע אתהפיו אמר לו הבבא סאלי: "

זצ"ל אַאִּביֲחִצירָ ל יְִׂשָראֵ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדי לַהְּמֻקּבָ  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  

נולד בעיר ריסאני במרוקו ביום ראש   -סאלי בבאההמכונה רבי ישראל אביחצירא זצ"ל 
כל לימוד בן לשושלת רבנים מפורסמים עושי ניסים. מילדותו שקד על  .)1890(ה'תר"ן השנה 

כיסו  ,כשיצאו עמו לרחוב, ששל מגיוענפי התורה. אביו החל ללמדו את דרכי הקדושה, 
לת, אבילדותו נחטף ע"י ערבים מבני תאפיל .כדי לשמור על טהרת עיניו ,את עיניו בגלימה

ולאחר שאביו שילם שוחרר. הרבה בתעניות וסיגופים פרש  - שדרשו כופר גבוה תמורתו
ים מענייני העולם ולמד תורה בנגלה ובנסתר. התענה משבת לשבת, נשאר ער לילות שלמ

שלו בענייני סקים הייתה עצומה ופסקי דין ובקיאותו  בש"ס ובפ .תורה והרבה בלימוד
 רך סיגופים רבים.הלכה התקבלו ללא ערעור. טבל פעמים רבות במקוואות קרים וע

 

שנה. בשנת  13-, תפקיד בו שימש כ'אביר יעקב'נתמנה לראש הישיבה ע"ש סבו  17בגיל 
בלבד נבחר לכהן כרב, דיין ומורה צדק של כל מחוז  30בן כבהיותו  )1920(ה'תרפ"א 

לאחר ו 'ל-בית א'למד בישיבת המקובלים ו עלה לארץ )1922(ה'תרפ"ב תאפילאלת. בשנת 
. לאחר מכן פילאלת, הרב משה תורג'מןאבהוראת רבו, ראש ישיבת ת שנה חזר למרוקו

 ו.' וחזר שוב בהוראת רבפורת יוסף'והחל ללמוד בישיבת  חזר לירושלים
 

שלוש  עלה לירושלים והתגורר בשכונת בקעה בדרום העיר, לאחר )1950(שנת ה'תשי"א ב
 .לעודדם ששמע על הירידה הרוחנית בקרב היהודים במרוקו חזר לשם על מנתכם שני
גר תחלה בהמנת להשתקע בה סופית.  הפעם עלועלה לארץ  )1964(שנת ה'תשכ"ד ב

מופתים  ההתפרסם כעושמשכנו בנתיבות. ביבנה, אחר כך באשקלון, לבסוף קבע את 
שנים.  94-חי כ )1984(ה'תשד"מ ד' שבט -. נפטר בהקודש. רבים נושעו על ידו-וכבעל רוח

המונים עולים לחגוג  ציונו בנתיבות. יום פטירתו הפך להיות יום הילולא וכל שנה ביום זה
 .המשיך דרכוא רר' ברוך אבוחציהמקובל  פטירתולאחר  הציון הקדוש. את ההילולה על

 

 .(ממשפחת בן חמו)מרת עישא  אמו: ר' מסעוד. אביו: .(בעל 'אביר יעקב') יעקב ר' סבו:
נפטרה בעת בת אחותו.  -(זיווג ראשוןמרת רחמה  :נשותיו .)בבא חאקי( ר' דוד, ר' יצחק אחיו:

בת ר' אליהו  -(זיווג שלישי מרת מרים, )שני(זיווג  אמסלם מרת פריחה לידת בתה שגם לא שרדה).
ר' יצחק פדידה, ר' משה  :רבותיומ. (בת ר' יעקב בן שמחון) -(זיווג רביעי. מרת סימי אמסלם)

הרשל"צ ר'  מתלמידיו: .ר' אליהו לעג'מי, עזרא עטיהר'  חברותא: ,(בבא סי בן יוסף)תורג'מן 
ברהם אביחצירא, (נישאה לר' א מרת רוחמה, (בבא מאיר) ר' מאיר (זיווג שני):ילדיו  מרדכי אליהו.

מרת  (זיווג שלישי):ילדיו מרת שרה. שישה ילדים נוספים לא שרדו. רבה של יבנה ורמלה), 
 , מרת עליזה הראל.(נישאה לר' דוד יהודיוף), מרת פנינה (בבא ברוך)אביגיל בוסו, ר' ברוך 

 מרת אסתר.  :(זיווג רביעי)ילדיו 
סיפורים הבאים המעובדים מתוך הספר הנפלא הקודש, יעידו ה-, כי הרב היה בעל רוחל העובדהע

בו, על אף שעבר מספר יסים': מסופר על ר' ניסים עטיה מחיפה שסבל משבר. למגינת לי'מעשה נ
ם. בצר לו החליט לנסוע לרבינו יניתוחים, בכל פעם היה השבר חוזר מחדש, והרופאים הרימו ידי

. והנה משמשו של הרב יוצא בתורתינים ראה קהל רב, הממכשהגיע בנתיבות, כדי שיזכה לברכתו. 
החוצה לחדר ההמתנה ושואל בקול: "מי זה ניסים עטיה?". הלה הופתע לשמוע את שמו ואמר, כי הוא 

מבקשו הצדיק. בהיכנסו, מיודענו תהה על מה ולמה האיש המדובר. "הצדיק ביקש שתיכנס אליו". 
 מספר לצדיק על בעייתו.כדי שהוא  את הצדיק, החל לבכות ולבקש על נפשו, תוךכשנכנס וראה 
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םעֹולָ א ְּבבֹורֵ ה ֱאמּונָ   

 הורה הרופא. ,"אותו שוב הרדימי"
 

קרבה התכשהאחות  ."לשאת כך את עצמת הכאבים הוא לא יוכל"
 ואההתעקשתי לשוחח עם הפרופסור.  אליי עם המזרק, התנגדתי.

עד כמה אני  ,לבדוק בכדיניגש למיטתי ושאל אותי מספר שאלות 
 כי אני בהכרה ,כהלכה והוא נוכח לדעת ער. עניתי לו על הכול

 מלאה. 
 

באותו רגע אזרתי אומץ  לתופעה כזו. הוא נדהם. מעולם לא היה עד
לי  שאני משוגע, אבל יש ,אולי תחשוב"נרגש:  ואמרתי לו בלב

י האם יודע הנך מיהו הרב ואני רוצה למלא אותה. ,שליחות אליך
 שאלתי. ,?"מליובאוויטש

 

ממש לפני " באדישות. , שאל?"שמעתי עליו. מדוע הנך שואל"
דמותו של הרבי מולי. הרבי ביקש  מספר רגעים, ראיתי לפתע את

בתך  -מדי יום  למסור לך, שאם תתחיל להניח תפילין ממני
אינני זוכר את תגובתו של הרופא, כי  , נשמתי עמוקות."תבריא
 עמוקה. שקעתי שוב בתרדמה -ת דבריי שסיימתי א ברגע

 

שכבתי שהניתוח הושלם.  התעוררתי בחדר ההתאוששות, לאחר
כשלפתע ניגש אלי הרופא. הוא  ,רבות חולפות בראשי מחשבותכש

מאמין! אני  אני"ידי וכשדמעות נוצצות בעיניו אמר:  החזיק את
  ."מאמין למה שראית!

 

קרתי ישב ,האחרונה הפעם"המשיך: כך ואחר שניות עברו מספר 
לא היה  המצווה שלי. מאז ועד היום בבוקר-ביום בר הייתה "כ,בביה

כעת, בתי חולה  מצוות כלשהן. או לקיוםבורא העולם לי כל קשר ל
 שום אנוש. הרופאים, ביניהם אני, לא נותנים  מאוד ונמצאת במצב

 . "סיכויים לחייה
 

אינני  -היקרה  את בתי -אחרים, ואותה  איזה אבסורד: אני מרפא"
לאחר שהרמתי ידיים,  סבלה. אתלרפא, אף לא להקל  יכול

 . "האמנתי בה גם דרך שמעולם לא החלטתי לנסות
 

שעד עתה כלל לא  ,ומתפלל לאלוקי הבוקר מצאתי עצמי קם"
 ,ביקשתי גם שירפא את בתי. ,משוכנע בקיומו. התחננתי הייתי

 ."עה והתקבלהכי תפילתי נשמ ,אדעשכי ישלח לי סימן כלשהו 
 

פקחת את עיניך  ,שלך שעות, באמצע הניתוחמספר והנה, כעבור "
עד  לחלוטין. היית אמור להיות מורדם היטב באורח בלתי טבעי

דעת מלאה מסרת לי את  מה לאחר סיום הניתוח. בצלילות-לזמן
למצב של  ומיד שבת, מעצמך, -הרבי מליובאוויטש  שליחותו של

כי הסימן אותו  ,שהות להגיב. חשתי ת ליחוסר הכרה. אפילו לא נת
 מה יכולתי לחשוב ,כבר יכול לתאר לעצמך ביקשתי, הגיע. אתה

 ".באותם רגעים
 

נס ושניהם  -התרפאה בדרך בתו חזר לכור מחצבתו, והרופא 
 ושלמים... בריאים

 
 

אמריקאי -בעיתון היהודי את הסיפור הבא סיפר מר ירמיהו ירדן
: לפני כמה שנים תקפה  (Jewish Press)'פרס ואיש’ג'הנפוץ 

 שהעמידה את חיי בסכנה גדולה. ל"ע, קשה  אותי מחלה
 

ובין המוות.  ייתי בין החייםוכבר ה ,הידרדר במהירות מצבי
השורה הראשונה, המתמחים  אושפזתי במרכזים רפואיים מן

רופאים  מעין אלו. זכיתי לטיפול מסור ומקצועי של בריפוי מחלות
 שם. -גדולים, בעלי

 

שגופי  , עדתרבים וממושכים המחלה החלה לסג לאחר טיפולים
 השקיבלתי מהמחלה הקש 'פטור'אלא שה התגבר עליה כליל.

. כעבור תקופה , והשמחה הייתה מוקדמת מדיהיה זמני בלבד
 אליי.  היא שבה

 

חששתי ממנו, אך במהירות  שלא כל כך ,זה התחיל בזיהום קל
הרופאים, עברתי  החמיר. חזרתי אלוהתפשט,  הוארבה 

נאמר לי בצער, שאין לי מנוס מלעבור  בסיומןבדיקות מקיפות, 
 ניתוח מסובך ומורכב. שוב

 

בעיניים עצומות על  כבר את הצוות הרפואי. סמכתי הכרתי
 בפעם הקודמת ואך טבעי היה שתיקי שניתח אותי ,הרופא

לא היה באזור באותו  הרפואי יופקד גם כעת בידיו. אולם הרופא
 עריכת ניתוח מהיר.  ומצבי החמור חייב ,זמן

 

שרופא אחר ינתח אותי. הוחלט לערוך , בלית ברירה הסכמתי
בתחום מחלתי.  יהודי, מומחה’, אצל פרופסור שהניתוח  את

 בעוד מספר ימים. נקבע לי תור דחוף לניתוח
 

ובתום ההכנות  - הגיע היום. הכניסו אותי לחדר הניתוחים
הרדמה. מאז לא הרגשתי את  הקפדניות הוזרקה לי זריקת

 לפתע, באמצע הניתוח, התעוררתי.התחיל.  עצמי. הניתוח
צלולה באחת,  י. הכרתי נעשתההרגשתי את עצמי, את גופ

  אך לא הרגשתי כל כאב.
 

ער ותחושתי אני שאמנם , להיות בטוחהסתכלתי סביבי, רציתי 
 כשהבטתי מולי, ראיתי לפתעמרגע לרגע.  הלכה והתחזקה

האמנתי למראה עיניי.  לא את דמותו של הרבי מליובאוויטש.
  חיזיון חי!

 

לרופא  מני למסורוביקש מהקדושות הרבי ליטף אותי בעיניו 
(מי ממחלתה בתו תבריא  -שאם יניח תפילין מדי יום המנתח, 

 ,אמרתי לרבי .ייתן וכל עם ישראל ישובו לכור מחצבתם)
הדברים. סיימתי לדבר ו... זהו.  שאשתדל להעביר למנתח את

  החיזיון פג.
 

 זה מתוך התרגשות שוב לא הרגשתי את עצמי. אך הפעם היה
שמעה אותי  ,אליי שעמדה בסמוך ,. האחותאותו חיזיוןבעקבות 

ומיהרה לומר לרופא שהתעוררתי.  ממלמל מספר מילים
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 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר  מרים בת בלה ע"ה                               
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל קיצחדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה
 "הרחל רפאת בת השמת ע    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                              יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה                                              
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידה           ישא אסתר בת זהרה ע"ה      שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

כל נשמות עם ישראלה              אברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה

 אירוע למהדרין
גלאט"?  -יןאתה עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדר  

 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית)    
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  ""באבא""פרשת פרשת  
  ].טז, י[ "נא חטאתי אך הפעםועתה שא "

יעקב ' הכירו את ראלה שלא גם . ל"ושמו הרב יעקב משה מילגרום ז, התהלך ברמת אלחנן יהודי יקר וירא שמיםשנים  במשך
, שמעון'  ר,הבן. הנעלבים ואינם עולבים, המשתייך לעדת צאן ישראל קדושים, יכלו להעיד שמדובר ביהודי עניו, משה מקרוב

  .מעשה שיש בו מסר ברור לכל אחד ואחד מאתנו,  אודות אביומעשה מופלאסיפר לנו 
היו טובים כולם . ומעולם לא החשיב את עצמו, התאפיין מאוד במידת הענווה שלו, מספר הרב שמעון מילגרום, ל"זאבא 

המופלא התרחש שבועות ספורים לאחר הסיפור  .היה זה נחשב כאירוע יוצא דופן, לפגוע בו' הצליח'מאן דהוא ם א. בשבילו
  ."שימעו וקחו מוסר" –כמו התכוונו לומר לנו מן שמיא , שכל פרטיו נודעו לנו בצירוף מקרים נדיר, שבווהמיוחד . פטירתו

נכנס למקום , מספר הרב מילגרום, לאחר החתונהכשבועיים . לשה שבועות לפני חתונתה של אחת מבנותינושל נפטר כ"זא אב
 ,והנה. דם זהא כבר מלכתחילה תהיתי מה מחפש כאן. עבודתי אדם מבוגר שעל פי הכיפה שלראשו הבינותי שהוא אינו חרדי

  .ואמר שברצונו לספר לי דבר מה בקשר לאבא, כשהגיע תורו הוא פנה אליי
           . ואף התפללנו באותו שטיבל, והייתי חבר של אביך, התגוררתי בתל אביב,  שנה60-לפני למעלה מ,  בילדותי:לספרוהחל 

, יודע שהוא נפגע מכך במאודאני . אחד פגעתי באביך והעלבתי אותו בצורה קשה ביותריום  .אמהותינו היו ידידות טובותגם 
  ."דעי שבנך פגע בבני והעליב אותו"דידה קרובה של אימי אמרה לה יוגם אימו שהיתה 

והלא אבא כבר , ניסה להבין מה הוא רוצה ממנו עתה, שמעון מילגרום מספר שכאשר היהודי ההוא סיפר את סיפורוהרב 
  .'וגם לא יכולתי לעצור בעד שטף דיבורו, אך לא הצלחתי לגלות מה עומד מאחרי כוונתו של האיש, 'נפטר לפני כמה שבועות

. יעקב משה מילגרום, ההזמנה היה חתום גם הסבאעל .  לפני מספר שבועות התקבלה בביתי הזמנה לחתונה:המשיךוהאורח 
  ?נזכר פתאום חברי מילדות להזמינני לחתונת נכדתומה  .נדהמתי

והחילותי לברר מי , הבנתי שלא הוא שלח אליי את ההזמנה, כיון שלא היה לי קשר עם אביך במשך כל יובל השנים האחרון
קיבל לידיו את , שהינו מקורב לבית סטריקוב, זמן קצר גיליתי שהמחותן שלךבתוך  .ן להזמינניימבין המחותנים היה לו עני
  .קיבלתי את ההזמנה, וגם אני נמנה על רשימה זוהיות . ושלח לכולם הזמנה, רשימת בית חסידי סטריקוב

הזכירה לו לפתע את ' בלתי מוזמנת'ואז הוא ממשיך ואומר שההזמנה ה, וניכר עליו שהוא מתרגש, משתהה לרגעהמספר 
  .ל"יעקב משה ז' החוב הישן שיש לו כלפי ר

, אבל אבא נפטר כבר לפני מספר שבועות'התפרצתי לתוך דבריו ואמרתי לו , כאן כבר לא התאפקתי: שמעון מילגרוםהרב 
גם את זה אני ,  כן:השיב, שגם את שמו לא ידעתי, והיהודי האלמוני ...?'ומה הינך מתכוון לספר לי בכל הסיפור הארוך הזה

  !ברצוני לבקש ממנו מחילה, אבל באתי לשאול אותך היכן הוא קבור, כבר יודע
הותיר עליי רושם הסיפור . שם או כתובת, נפרד ממני האיש בלא להשאיר סימן מזהה, שהשבתי לו שאבא קבור ברעננהלאחר 

  .שמעון' אומר ר, רב
וגם הם התפעלו לשמוע על , שהכירו את אבא, סיפרתי את הדבר למתפללים בבית הכנסת, אחרי התפילה, שלמחרתבבוקר 

הלומד בקביעות ,  לאחר התפילה ניגש אליי הרב יפת נדב,והנה .מקרה שבו אדם בא לבקש מחילה לאחר כל כך הרבה שנים
מדברת שם על אדם שפגע ההלכה . )'יום ד, היה זה בפרשת ויגש( ומצביע על ההלכה הכתובה באותו יום "חק לישראל"את ה

זה מציבה ההלכה במקרה  .ממש כמו המקרה שלנו... טר לבית עולמופואינו יכול כבר לבקש ממנו מחילה כי הנפגע נ, בחבירו
חששתי שמא לא יידע היהודי , שמעון' מציין ר ,לכשעצמי . לעשות זאתומדריכה אותו כיצד, כמה תנאים בפני מבקש המחילה

ומכיון שלא הותיר , ולא יעשה כל מה שצריך לעשות, כל פרטי ההלכה הזו את –לא היה חרדי  שכאמור –האלמוני ההוא 
  .שבכך הסתיים הסיפורחשבתי . לא יכולתי להראות לו את פרטי ההלכה ולהדריכו, פרטים מזהים

הקבר של ... ומסר לי דרישת שלום מ, ח מופלג"אברך ת, הרב שלום אליהו שפיגל, כחודש ימים פנה אליי אחד השכניםלאחר 
  . שאלתי– ?ל"בקבר של אבי ז, מה היה לך לחפש שם וכי .נדהמתי .אבא
ואתמול נכנס לכולל שלהם יהודי לא מוכר וביקש שמנין אברכים יצטרפו , סיפר הרב שפיגל שהוא לומד בכולל ברעננהואז 

                הצטרפתי ליציאה , מספר הרב שפיגל, אניגם  .כי הוא צריך לבקש מחילה מנפטר אחד, איתו לבית הקברות לכמה דקות
  .ומסביר לאברכים שבכוונתו לבקש ממנו מחילה, ולהפתעתי ניגש היהודי לקברו של אביך, לבית הקברות

, ואכן... "כבר חודש ימים אני מתכונן לכך; אני יודע הכל: "והוא השיב, שאלו אותו האם הוא יודע מה עליו לעשותהאברכים 
  .בדיוק כפי שמבואר בהלכה, האיש חלץ את נעליו וביקש מחילה בפני עשרה

  ...אבל עד היום אני מחפש את ההסבר לסיפור זה, אומר הרב מילגרום, אמנם תםהסיפור 
והדבר קורה , שיהודי אלמוני מגיע לבקש מחילה לאחר כל כך הרבה שנים, מישהו יסביר לי כיצד קרה כדבר הזהאולי 
  ?איך קורה שכל פרטי הסיפור מגיעים אליי בצירוף מקרים כל כך נדיר :בעיקר ו?ות בודדים אחרי פטירתו של אבאשבוע
        , שנה הוא טורח ולומד את ההלכה 60-ואחרי למעלה מ, קרה שהיהודי ההוא לקח את הענין ברצינות תהומית שכזואיך 

  ?וללא כל בושה נעמד לבקש מחילה ליד קברו של אבא, מקבץ מנין אברכים
, שמעולם לא הקפיד על כבודו, שהיה תמיד מן הנעלבים ואינם עולבים, ל"זאבא . נדמה לי שהמסר כאן ברור וחד משמעי

כנראה שהיתה זו פגיעה , הרי שאם בכל זאת הוא נפגע פעם, ולא הכניס את עצמו למריבה כלשהי, תמיד מחל ותמיד וויתר
גררה גם את רצונו העז שאף , ל"באבי ז, שהיתה בו' הנעלבים ואינם עולבים'תכונת , ומאידך. מחד גיסאזה . כואבת ביותר

 לאותו יהודי "תזכורת"ודוקא לאחר פטירתו גילגלו מן השמים , זכה אבאולכן  .גם מי שפגע בו והעליבו, אחד לא יסבול בגללו
  .)ברכי נפשי(ומשתדלים שלא ייענש שום אדם בסיבתם , גם לאחר פטירתם, ואינם עולביםנעלבים  .שעליו לבקש מחילה

  
  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  ].כו, יב[ "מה העבודה הזאת לכםם"
, נכללת התמיהה מדוע בקרבן פסח צריך היה כל אחד להקריב קרבן', מה העבודה הזאת לכם'הספורנו מבאר שבכלל השאלה 
  ?כמו בכל קרבנות הציבור, ולא די בקרבן אחד לכל ישראל

              . 'וכו', אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים', ואמרתם זבח פסח הוא לה, 'על כך הוא מה שנאמר בפסוק הבאוהתירוץ 
ואם הנס , ת על כל מה שהוא נותן לנו"ולכן צריך להשיב להשי, על ביתו' שפסח ה, בפסיחה זו נעשה נס לכל יהודי ויהודיוהרי 

  .גם הקרבן צריך להיות כזה, היה בפרטות לכל אחד
  .ת עושה עמנו נסים גדולים וחסדים עצומים על כל צעד ושעל"במיוחד כאשר השי, ת היא חובה עצומה"ההודיה להשיחובת 

שבכל דור ודור , ה" אמנם מתעוררים בלבותינו רגשי הודיה אל הקב',ע תופתובנס נמנע פיג'או קוראים על כך שכששומעים 
  .הוא לא יישאר סתם כך, אבל אם לא נעמול ונתייגע להשאיר את הרושם הזה בתוך הלב פנימה, מצילנו מידם

  .להעלים ולהשכיח מאתנו את חובת הכרת הטוב היצר הרע כבר ידאג ;אדרבה
  .שיסייעו לנו בחובת הזכירה המוטלת עלינו' ליצור פטנטים'צריך ליזום דרכים חדשות ו, בכל דבר בעבודת השםוכמו 
  .ולא שוכחים את ההטבות הגדולות שהוא עושה עמנו בכל עת ובכל שעה', נשמע כיצד מודים לההבה 

שם הוא יושב ועמל בתורה , הבית הכניסנו לחדרו הפרטיבעל . תושב ירושלים, ח גדול אחד"כאן מה שראינו בביתו של תנספר 
ונדהמנו לראות עשרות , ואף מכין את השיעורים הנאמרים על ידו בכמה בתי מדרש מפורסמים, במשך רוב שעות היממה

  .תלויות על הקיר' ידיעות חדשותיות'רבות של 
  . לא היה צריך להוסיף מילה, אבל כשהחילונו להתבונן בתוכן הידיעות, הזה' אוסף'לא הבנו מה היא מטרתו של הבתחילה 

 מחבלים 3ידיעה שניה על ; בכל קטע הופיע דיווח על כך שביריחו נלכד מחבל שהתכוון לבצע פיגוע המוני היום או מחר
  .ועוד ועוד, האחרת על פיגוע התאבדות שסוכל בחסדי שמים; שנלכדו עם מטענים מוכנים

הרי שאותו טיל ששיגרו , המרגשת ביותר דיברה על כך שבעוד שטיל שנפל בשדרות גרם רק לנפגעת חרדה אחתהידיעה 
  .יאבדוכן .  הרוגים5- גרם ל, בשטחם–  בטעות– ונפל, הפלשתינים

, עתהוהנה . וכבר הספקנו לשוכחם, עליהם קראנו ודווחנו בשעתם, פתאום צצו ועלו גם בראשנו כל האירועים הללולפתע 
, ח"תאומר ה, אני הייתי כמו כולםגם  .ולהודות עליהם מחדש, עלה בידינו להזכר בכל אותם ניסים, במחי התבוננות אחת

וההודיה הגדולה נעלמה בשיגרה , אבל מיד לאחר מכן שכחתי את הכל', ועם כל אירוע שכזה התרגשתי והודיתי לה
  .היתה שאינני עושה מספיק בהכרת הנסהרגשתי . וחשבתי לעצמי כיצד אוכל להתחזק בענין זה, הציק לידבר  ה.היומיומית

  .אף לפי ערכנו, ואנחנו לא מחזירים לו דיינו, שכל אחד יותר גדול מהשני, ה עושה עמנו נסים כבירים" הקב,אחרותובמלים 
אפשר לדרוש מיהודי שיזכור במשהו את , בחלישות כוחנו, התכוון לכך שברור שגם כיום', אף לפי ערכנו'ח ציין שבאומרו "הת

  . ח היתה שגם את הקצת הזה אנחנו לא עושים"והרגשתו של הת, חסדי השם יתברך ויתעלה
  .וגם מוצאים, ה עוזר" הקב–וכשמחפשים , כיצד אוכל להגיע לזכירה, הוא ממשיך, חיפשתי דרך

והאמן לי ', עלה במוחי באותה תקופה שבה חיפשתי את הדרך להודות לה,  את גזירי הידיעותףהזה לאסוהרעיון 
  .אי אפשר שלא לזכור להודות ולהלל בכל רגע ורגע, מול העיניים, שכשהדברים מונחים בצורה כזו

  .אני ממהר לתלות אותה כאן על הלוח הניצב מולי, פעם כאשר מופיעה ידיעה על נס כזה או אחרכל 
                 , והדבר מעניין אותו, בנושא זה של זכירות החסדים' עסוק'העובדה שהאדם ; לא רק עצם תליית הידיעה על הקירוזה 

ורק אומר וחושב , מרי מאדם שאינו נוקף אצבע בעניןכל זה מביא אותו לדרגה אחרת לג, והוא נוקט בפעולות על מנת לזכור
שאני כמו . ח את דבריו"מסכם הת, שצריך להקדיש זמן לכךהבנתי  .אבל לא עושה מאומה... 'צריך לזכור'לעצמו כל הזמן ש

  .כך מחובתי לנקוט בפעולות של ממש על מנת לזכור את חסדי השם, מוצא זמן לכל דבר רוחני
רוצה להודות להשם יתברך על כל מה , שומע עליהם, אחד מאתנו רואה את הנסיםכל . נלמד מכך פרק בעבודת השםהבה 

     , ויחד עימו מגיעים אירועים חדשים, עוברהזמן . 'החיים עושים את שלהם '–אבל איך אומרים , שהוא עושה למעננו
   .ופורחתנשכחת . ובינתיים נשכחת חובת ההודיה מן הלב, ציבוריים ופרטיים

  .)ברכי נפשי(ל "ח הנ" וכפי שעשה הת,לדעת להחיות אותהוצריך 

  ].כו, יב[ "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם"
חושף בפנינו בעיקר את המרד של בעלי התשובה באידיאולוגיה שעל ברכיה חונכו , על שלל גווניו והארותיו, עולם התשובה של ימינו

מחפשים , שהבנים העומדים מול הריקנות המזוייעת של הרחוב, כולה של תנועת התשובה בנויה על יסוד זה- כל .בבית אבותיהם
, שמרדו באבות אבותיהם, הם מחזירים מנה אחת אפיים לאבותיהםבכך  .ומוצאים אותם בבית המדרש, לעצמם אידיאלים אחרים

  .וחוזר אל בית המדרש, ומורד אף הוא בערכים שעליהם ניסו לחנכם, בא הדור השלישיעכשיו . עליה  חונכו, וזנחו את תורת השם
הגיעה לכותל המערבי לאחרונה . ןהנמסר על ידי רבי דוד זיכרמ,  בדף היומישהמערבי מתקיים שיעור מופלא ומתוק מדבבכותל 

  .'סיור מורשת'שערכה במקום מה שקרוי בלשונם ,  קיבוצים שאינם שומרי מצוות עדיין אנשי50- קבוצה גדולה של כ
שנאמרו בשיעור תפסו את הדברים . ונעמדו כמסומרים למקומם, הללו נקלעו למקום בו נמסר השיעור בדף היומיבוצניקים הקי
וכה עמדו שעה ארבמשך  .היא התורה הקדושה, עצמותיהם אל מקום יניקתו של עם ישראל-וחיברו את לשד, חיממו אותם, ליבם

השיעור בתום  .והסביר להם בטוב טעם את דברי הגמרא, השיעור קירב אותםמגיד . והאזינו, והאזינו, אנשים הקיבוצים במקום
ראו כמה חבל שעבור האידיאלים ' :ואמרו למשתתפי השיעור, התבטאו עשרות הקיבוצניקים במרירות רבה נגד החינוך שקיבלו

כפי שנוכחנו בה , וכי לא היה יותר כדאי לנו להעשיר את עצמנו בחוכמה העצומה של תורת ישראל; רפת... שנה ב50שלנו בזבזנו 
  .לזה ייקרא מרד של ממש באידיאלים הכפרניים של בית אביהם שבו גדלוגם  ...!?'בשיעור זה, עתה
 .'והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם'הפסוק על . ה זועסמך בתורה לתופל ציין "ש אלישיב זצ" מרן הגרי,והנה
ה "רמז להם הקב', לראות בנים ובני בנים'הרי שבהבטחתו כאן ', לא תשכח מפי זרעו'ה הבטיח לעם ישראל שהתורה "שהקבכיון ש

ויהיו אלה בנים שיפרקו מעליהם עול התורה ', מה העבודה הזאת לכם'שכן גם אם יוולדו להם בנים הטוענים , בשורה טובה
דהיינו מדוע אתם עובדים ', מה העבודה הזאת לכם'וגם הם יאמרו לאבותיהם , יוולדו בנים אחרים, אבל גם לאותם בנים, והמצוות

  .רהשהיא זרה לרוח התו, את העבודה הזאת
מה העבודה 'וכשם שהבנים הראשונים יאמרו לאבותיהם , אלא לראות בנים ובני בנים, ת הבטיח להם לא רק לראות בנים"השי

  ?ומדוע עזבתם את דרך התורה', מה העבודה הזאת לכם'ויגידו לאבותיהם , גם הבנים השניים יעשו כך', הזאת לכם
כשאחז מלך ישראל שאל מה העבודה הזאת ונטש את דרך , ש אלישיב האריך לבאר שבדברי ימי ישראל היתה תקופה כזו"הגרי

  .אלא שאימו הצילתהו מכך, ם אביו רצה להעבירו למולךשאמנ, אבל נולד לו בן, אבותיו
הזוהר היותר  לאחת מתקופות את עם ישראל והוביל, שאל את אביו מה העבודה הזאת, שהיה צדיק, חזקיהו המלך, הבן הזהגם 

  .)ברכי נפשי( 'וכו, ועד שבע ולא מצאו עם הארץעד שבדקו מדן , גדולות שהיו לו
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"שה בן כורשיד זנ מ"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

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

 מותר לשנות מפני דרכי שלום, 
 אבל כדאי לחפש מקודם 

אחרות.  דרכים 

מקום באיזה  ראובן שראבני בידרש ר פעם
בחו"ל הרחוקה, שיש התבוללת, וקינא מאוד על 
קדושת ישראל, ואמר להם דברים כדורבנות, 

 , ם שכל עוונותיהם 
וידועים המה,ופירט כמה מהם, ועמדו כולם 

 משתוממין, עד שרבים שבו מעוון, 
 היוצאת מהלב. 

סף יושליט"א סיפר: פעם התקשר אלי רבי  בנו
זצ"ל: לפני ראש חודש ואמר לי  בבקשה  טולדאנו

תשיג לי סכום מסוים בתרומה או בהלוואה אני 
מוכרח "הסכום היה גדול", אמרתי לו אבא בשביל 

? אבא אמר לי קבלתי על ךמה אתה צריך 
עצמי להחזיק חמשה אברכיים בכולל מסויים ותמיד 

הי"ת עזר וכעת נתקעתי, אם תוכל להשיג לי 
תרומה או בהלוואה עד שהשי"ת ירעיף עלי ב

 בחסדו. תמהתי בקול ואמרתי: 
 

י הרי אינים  אברכים שלך? אמר  לי אבא, וכי 
מה זה לא שלך אני לא מבין על  

מה אתה מדבר.. והיה  אומר כי אביו הקדוש רבי 
זצ"ל תמיד היה  אומר: אני פעם  משמש  ברוך

 לוקח מזה  ונותן לזה.  בתפקיד  "רבי לקח" , שהיה

 ˙.נ.ˆ.ב.‰.         זˆ"ל  ז˜ן רבני מרו˜ו       לו˜"זˆ בי רבי    ‰‚‡ון ‰ˆ„י˜       ‰עלון לעילוי נ˘מ˙   

זצ"ל, ובדיוק באותו רגע  יהודה צדקהנכנס תלמיד אצל הגאון רבי  פעם
ד לצאת מביתו להתיעצות דחופה בענין ציבורי חשוב, או לשאת דברו בכנס עמ

המונים. אולם כדרכו בקודש, קיבל את הבא בחביבות גדולה, כשהוא מנסה 
לקרוא מארשת פניו מה הביא אותו אליו. הלה, אחד מפרחי תורה, רצה פשוט 

שנתחדש לו בסוגיא. והנה רק  הלשטוח בפני ראש הישיבה 
חלף רגע קטן מבואו. ומיד כבר צללו שניהם במים עמוקים, פלפולא 

 דאורייתא, מתוך חדוותא דשמעתתא. התלמיד מרצה את חידושו. 
 

כהרגלו, כבדרך  ר ראש הישיבה מקשיב ומתבונן, חושב, מעיר 
אגב, במתיקות, בניחותא. התלמיד מתמלא שמחה בלבו: "ברוך השם, הגעתי 

השעה אינו דוחקת לראש הישיבה..." והנה בדיוק ברגע שהרהור בזמן מוצלח, 
וקורא  , זה חלף במחשבו, נשמעו פתאום נקישות בדלת הדירה, 

לראש הישיבה ש...הרכב מוכן ליציאה אל היעד. מתברר, שהוא עומד לנאום 
בעוד רגעים ספורים ־ כפי שתוכנן מראש בפני קהל אלפים שהתאסף לעצרת 

בנתיים ראשו ורובו  ל אומה". הדבר לא הפריע לו כלל בניני ה”ב
בפלפול שהשמיע התלמיד באוזניו...                             

זצ"ל ישב פעם עם  דוד מקרליןרבי  הגאון
תלמידיו ושוחחו ביניהם מענין הגיהנום, וכל אחד 

ו נו מן המשוחחים תיאר מדימיו
. לאחר שהאזין רבי דוד לכל מה 

שדיברו המשוחחים, נענה ואמר להם: אגיד לכם 
אני מה זה גיהנום, וזה על פי מעשה שהיה עימי. 

 

פעם אחת שכבתי במיטה ונתחדש לי חידוש, 
חשבתי על תוספות במסכת סוכה שמשם יש 
ראיה לחידוש שלי, אבל הייתי צריך לדעת 

ון התוספות, ולא יכולתי להיזכר במדויק את לש
בזה. ירדתי מן המיטה כדי להדליק נר ולהוציא 

את הגמרא על מנת לעיין בלשון התוספות וראיתי 
 . 

 זהו גיהנום!...

חבלים שירצו  שני
בכורח המציאות -להתקשר

דיהיה על כל אחד 
מאורכו.אם ירצה  

לשמור כל אחד על מידתו 
 לא יווצר קשר לעולם. 

 

בתחום בו  הקשר נוצר
משמע  

 יסוד הקשר! הויתור הוא
 ש לאישהכך בין אי

משה בן ד אחד פעם לקחתי אל  הרב  תלמי סיפר
זצ"ל מזוזה מסופר מסויים, ובקשתי שיאמר לי אם   טוב

ואולי גם ספר תורה.  ה סופר זה 
הרב עיין והתבונן במזוזה ואמר לי" אמור לסופר שכשהוא 

 "יושב לכתוב שלא יגיד לאשתו "
 ב לכתוב. ", שיאכל קודם ואחר כך יש

 

מלבד זאת הסופר ראוי לכתיבת סת"ם   ואפשר לרכוש 
 ממנו ספרי תורה ומזוזות". 

הגעתי חזרה אל הסופר וסיפרתי לו על דברי הרב. הסופר 
שכך הוא נוהג תמיד..  יהודי  , היה  המום, 

 זה הוא כיום סופר ידוע  בירושלים.

פ
עמ

ל

רא
א
בז
ז
ל
ב

  איכרים שני גרו חקלאי באיזור     
 

 וראה. ביתו ממרפסת האיכרים אחד טהבי. הימים באחד .סמוכות חוות בעלי
 לחווה ששייך שטח באמצע עשב לוחך                    את

 אל אותו והוביל ברתמות אותו ומשך לסוס ניגש. מאד רגז הוא .שלו
. יודע אתה: לו אמר. יותר מאוחר כנוש את ראה רכאש .העירונית המכלאה

 ולוחך עומד אותו מצאתי. שלי לשטח ופלש הגדר את חצה שלך הסוס היום
ו אותו והובלתי אותו לקחתי. שלי בשדה מהעשב

 אני. עצמו על יחזור הזה הסיפור פעם אי שאם לך מודיע ואני. 
 !" שוב זאת אעשה

 

. שלי החלון דרך הסתכלתי אני אתמול? לך אגיד מה.. טוב. נו ?השכן לו ענה
. לשדה ניגשתי. שלי לשדה ועבר רדהג את פרץ שלך הכבשים רדשע וראיתי

 . שלו דיר'ל חזרה אותו הובלתי. 
. עצמו על פעם אי יחזור זה אם. מה יודע ואתה, הגדר את לך ם וגם

 . עשהובמ גם כך כל התבייש ןהראשו השכן שוב זאת אעשה אני
 

 את שילם. הסוס את שיחרר .העירונית המכלאה אל הלך רבה ובתגובה
 ...לבעליו הסוס את והחזיר. מכיסו האגרה

 
 והכל עצבות, נפש עוגמת,  וצער מריבות מיני לכל ניכנס לפעמים אדם

 (העורך) . שונה ניראה והכל, ר מיותר פשוט
 

 ה בת קלרה  העלון לע"נ 

 רפואה שלמה     איילה בת שושנה

החיוב לעבוד את הקב"ה בשמחה , 
 הוא גם כאשר 

 הצרות מציפות את האדם .

זיע"א "כשהייתי  מאפטאהרה"ק  אמר
אברך,רצה היצר הרע לטרדני.התחלתי להתענות 
כדי להפטר ממנו, אבל ראיתי שעל ידי התעניות 

בהבנת  . הרעב מתגבר. 
 סברות הר"ן על הגמרא,וכך נפטרתי מן היצר..."

אבל לא יגיע  –יגיע כפיך כי תאכל" 
 תכניס את מוחך מוחך, אל

 -עושראין 
 כמו הרצון. 

 
 -שכלאין 

כמו הנהגה 
טובה.  אין 
 -חסידות

 כיראה. 
 -יופיאין 

כדעה 
 הנוחה.

 

מכה נשכחת , 
 אך מילה 
לכל עבר 
 נשלחת .

 



 

לאחר שהעובד החדש  שבועייםם
מנהל ההתחיל לעבוד פונה אליו 

ושואל: "מה ההתחכמות הזאת? 
בשאלון הקבלה לעבודה כתבת 

שיש לך חמש שנות ניסיון, 
ובינתיים התברר לנו שאתה חסר 

 ניסיון לחלוטין". נכון", 
ה העובד, "אבל אל תשכח עונ

שבמודעה ביקשתם עובד 
." 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניו-המאור םאבות

ֲ‡ַו˙ ּנוּ  ָ‡ָ„ם ּ‚ַ יל∆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ י     ּ̇ י ֲאִני ּכִ ְדּתִ  )א, י( ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכּבַ
 

ְרעֹה ל ּפַ זוֹ  נֹוָראֹות ֹותַמכּ  ְמַקּבֵ  . ִנְכָנע ֵאינוֹ  זֹאת ּוְבָכל, זוֹ  ַאַחר ּבָ
ה ִלּבוֹ  ּוַמּדּועַ  ל ָקׁשֶ ךְ  ּכָ  ?ּכָ

 

י" י ֲאִני ּכִ ְדּתִ ּלוֹ ' ֲאִני'הַ  -" ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכּבַ ְעָיהוּ " (עֹוד ְוַאְפִסי ֲאִני" - ׁשֶ  ), ח מז ְיׁשַ
יד ֶזה הּוא ְכּבִ ּמַ ֲאִני, ָמה.  ִלּבוֹ  ֶאת ׁשֶ ַנעאֶ  ׁשֶ ְתֹאם ַמה? ּכָ ִביל! ּפִ ׁשְ ה' ֲאִני'הַ  ּבִ   - ַהּזֶ

ד מּוָכן הּוא  .ַהּכֹל ְלַאּבֵ
 

ּלוֹ " ֲאִני"ֵמהָ  ְמַעט ָאָדם יֹוִריד ַרק ִאם ּנוּ , ׁשֶ ּתַ ל ִיׁשְ יו ּכָ לֹא! ְלטֹוָבה ַחּיָ  " ֲאִני"הַ  ּבְ
יד ְכּבִ ּמַ ב ֶאת ׁשֶ רוּ  ַהּלֵ ּדְ ַקּלּות ִיְסּתַ ל ּבְ ין: ָהִעְנָיִנים ּכָ ּבֵ ַעל ׁשֶ ין, ְלַרְעָיתוֹ  ַהּבַ , ְלֶאָחיו ָאח ּבֵ

ין יד" ֲאִני"הַ ... ַלֲחֵבָריו ָהָאָדם ּבֵ ל ִלּבוֹ  ֶאת ַמְכּבִ ְרעֹה ׁשֶ ה. ּפַ נוּ  מֹׁשֶ תוֹ  ַרּבֵ  ַמְקִטין ְלֻעּמָ
ּבוֹ " ֲאִני"הָ  ֶאת י ָאֹנִכי ִמי: "ְואֹוֵמר ׁשֶ ְרעֹה ֶאל ֵאֵלךְ  ּכִ מֹות" (ּפַ  ?יֲאנִ  ִמי –) יא ג ׁשְ
ם ר ּגַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ל מֹׁשֶ ּלֵ ָרֵאל ַעל ִמְתּפַ  " ַאִין ְוִאם: "אֹוֵמר הּוא ָהֵעֶגל ֵחְטא ְלַאַחר ִיׂשְ

מֹות( ַסךְ  ֲאִני ֲהֵרי -) לב, לב ׁשְ  !ַאִין ַהּכֹל ּבְ
 

ְרעֹה ָאַמר ע ּפַ ע ָהָרׁשָ ָ יק' ה: "ַהְמֻרׁשּ ּדִ ן ּוְלַאַחר", ַוֲאִני ַהּצַ י" הֹוִסיף ִמּכֵ ִעיםהָ  ְוַעּמִ " ְרׁשָ
מֹות( י ַהֲאִני ַעל). כז ט ׁשְ ּלִ ר ֵאיִני ׁשֶ י, ְמַוּתֵ ה - ְוַעּמִ ֲעׂשֶ ֶהם ּתַ ְרצֹוְנךָ  ּבָ  .ּכִ
ר ה ָהֲעבֹוָדה זֹאת -" ֲאִני"הַ  ַעל ְלַוּתֵ ׁשָ יֹוֵתר ַהּקָ עֹוָלם ּבְ ל. ּבָ יו ּכָ ל ַחּיָ  ָנִעים ָהָאָדם ׁשֶ
ּלוֹ " ֲאִני"הָ  ְסִביב ֲחלֹוקֹות ָכל, ׁשֶ עֹוָלם ַהּמַ ֵאָלה ְסִביב ִמְסּתֹוְבבֹות ּבָ ְ  ָמה", ֲאִני" ֵאיֹפה ַהׁשּ

 ...ַוֲאִני ַוֲאִני ַוֲאִני", ֲאִני" ּוִמי", ֲאִני"
ה, ַהְלַואי ְזּכֶ ּנִ ר ׁשֶ י ֲאִני"הַ  ַעל ְלַוּתֵ ְדּתִ  ֶאת ְנַטֵהר ּוְבָכךְ ", ָאֹנִכי ִמי"לְ  אֹותוֹ  ְוַלֲהֹפךְ " ִהְכּבַ

נוּ  ח ִלּבֵ ּלֹא, אֹותוֹ  ְוִנְפּתַ ֵבד ּכֹה ִיְהֶיה ׁשֶ  .ְוָאטּום ּכָ
 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 

  –מתוך ספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א  
רשימת תפוצה  ", שיצא לאור עולם בימים אלו.מ˘כני ‡חריך"

hamaor.net@gmail.com

'ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַריִם, ִאם יֶֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים, ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי 
ּבֹו זָכֹר ֶאזְְּכֶרּנּו עֹוד, ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו 
נְֻאם ה'. כלומר, שעצם הזכרת שמם של עם ישראל 

, כי מתעוררת , לפני ה' יתברך, 
ביותר אהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו. ויש 

האור החיים להוסיף מה שמובא בשמו של רבנו 
, ששאל מדוע נמשלנו דוקא לילד שעשועים, הקדוש

 ואיזה מידת הרחמים מיוחדת יש בכך??? 
 

וביאר רבנו הקדוש, שהדרך הוא שילדים קטנים גם 
שאר כשהם מטונפים ומלוכלכים משיירי אוכל או 

אותם  , דברים מאוסים, 
למרות שהילד מלוכלך ומטונף, ואילו לילד גדול 

מלוכלך לא עושים זאת. ועל כן קרא לנו השם יתברך 
'ילד שעשועים' כילד קטן החביב לאביו, לאמר לנו, 

אף על פי שמלוכלכים אתם בעוונות ופשעים, 

של מפעל גדול החליט יום אחד לרדת לאולמות הייצור  בעליוו
הוא עבר כמה מחלקות ואולמות  ועלים בעבודתם.ולראות את הפ

ייצור כשלפתע ראה בחור צעיר עומד ונשען על אחד העמודים 
הוא התעצבן, ניגש לבחור ושאל אותו:  "תגיד, כמה  בחוסר מעש.

 "בערך שלושת אלפים שקלים" ענה הבחור. אתה מרוויח בחודש?"
ים ספר בעל המפעל הוציא מכיסו חבילת שטרות, ולפני כל העובד

לבחור שלושת אלפים שקל ואמר לו :  "הנה המשכורת שלך, קח 
  אותה ואל תחזור אלינו אף פעם!"

 

הבחור לקח את הכסף והלך. לאחר מכן פנה בעל המפעל אל מנהל 
העבודה ושאל אותו :  "איך קיבלנו בחור כזה עצלן לעבודה 

 "האמת..." ענה מנהל העבודה,  אצלנו?"
 "א צלנו, הוא "הוא בכלל לא עובד א

העולם הזה הוא כפר קטן 
 ומרוחק, המושגים 
 שלו מצומצמים, 

 
אי אפשר לפרוע כאן את 

השכר העצום השמור 
 למקיימי מצוות.

זצ"ל, אשר הרבה  הירש מליסקארבי צבי  הצדיקק
זצ"ל, מספר היה,  מאיר מפרימישלאןלהסתופף בצל רבי 

כי בשיחותיו הקדושות, נהג פעמים רבות לזלזל בעצמו בענוה 
מופלגת ללא סייג, ולהמעיט את ערכו מול ערך גדולתו של 

. לעיתים סח הצדיק ן דיק מרוזי'ן הצ
מליסקא  היו דברי רבי מאיר כלפי עצמו כה בוטים עד כי לא 

ניתן אפילו לחזור עליהם ולהעלותם על דל שפתים. אמנם 
ואולם, טיפת האמת ”לבסוף, מסיים היה רבי מאיר ואמר: 

 שלנו, יקרה בעיני הקב"ה עד מאוד"!... 
 

זצ"ל, נוהג היה  שלום מבעלזר רבי ”אדמוגם כלפי כ"ק ה
,רבי מאיר מפירמישלאן בדרך זו, ומגיד שבחו ברוב עם, 

. פעם, פתח רבי מאיר וסיפר על עצמו 
באוזני קהל עדת חסדיו בדברים הבאים: ישנם היכלות בשמים, 

אשר מאיר אינו רשאי להכנס לתוכם. אמנם, בראותו את 
תקרב ובא, והשערים נפתחים בפניו, חש הצדיק מבעלז מ

 מאיר, תופס באבנטו, ומתגנב פנימה יחד עמו!"

ד 

בעיר בית ספר "תרבות" שנים ניסו עסקנים חילוניים בקמניץ להקים  במשךך
כשם שהיה קיים ברוב עיירות ליטא. רשמית היתה מטרתם בכדי שיהיו הילדים 
יותר "מתקדמים" וילמדו לימודים כלליים עם לימודי קודש. ואולם הגאון רבי 

 א זצ"ל, שידע כי מטרתם הסופית היא  ברוך בער לייבוביץ
קמניץ פחדו ממנו, על כן ורעל ההשכלה, התנגד לכך בכל תוקף. ב 

 זכתה העיר שלא יוקם בה בית הספר כזה אף שניסו כמה פעמים. 
 

, שלא יוודע הדבר ם פעם החליטו המארגנים 
לרבי ברוך בער וחשבו שכאשר יהיה כבר עובדה מוגמרת, יהיה קשה שבעתיים 

רי תורה ומצוות ־ להלחם בזה. לצורך כך אירגנו קבוצת הורים ־ בהם אף שומ
ובסודי סודות הוחלט על אסיפת יסוד בבית מסויים. בדרך לא דרך נודע הדבר 
לרבי ברוך בער, והוא החליט לעקור מחשבתם בעודה באיבה... בהגיע שעת 
האסיפה ביקש מאחד מתלמידיו להתלוות אליו, וילכו שניהם למקום האסיפה. 

ונכנס לבית, כאשר כל הנוכחים רבי ברוך בער הגיע למקום דפק קלות על הדלת 
מופתעים מבואו. למרות זאת קמו כולם לכבודו ונתנו לו כיסא. תדהמתם גברה 

ושם אותו על השולחן ולאחר  ררבי ברוך בער  רשבעתיים כאשר 
וגם אותה הניח על השולחן. כולם הסתכלו עליו  ןמכן 

 : ר למתכנסים: בתדהמה, ואז חזר וחבש את כיפתו ואמ

וא היה יליד ידיד תושב המקום ה  סיפרר
ארה"ב והגיע לאחר נישואיו לשנים קצובות 

לארץ ישראל, שנכנס לשאול את ראש 
זצ"ל מספר  הגרח"פ שיינברגהישיבה 

שאלות בהלכה; ובהנהגה. ברוב השאלות 
ךראש הישיבה נסה לקולא, אך 

 ענה בהחלטיות לא.  
ומה היתה שאלתו? היה זה האם להזמין 

  רח אצלו;זוגות צעירים להתא
זוגות  2בסעודות שבת קודש כלומר שיסעדו 
 צעירים יחד, וע"ז ענה: לא.

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:לעילוי 
 אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה,  חיא בן לולו'ה, פנחס חייםיששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  שולמית חיה בת אסתר, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 

 אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי   ,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

אור רבנו לך לשונו של  והאא
'כי ארבע   הקדושהחיים 

ת של ישראל, כל אחד מהם גלויו
נגאלו ממנו בזכות אחד 

מאבותינו. 'גלות הראשון', נגאלו 
עליו  אבינו אברהםבזכות 

השלום. 'גלות שניה', נגאלו 
עליו  אבינו יצחקבזכות 

השלום. 'גלות שלישית', בזכות 
עליו השלום.  יעקב אבינו

'גלות רביעית', תלוי בזכות 
עליו השלום. 'ולזה  משה רבנו

הגלות, כי כל עוד שאין נתארך 
 עוסקים בתורה ובמצוות, 

אין משה חפץ לגאול עם בטלנים 
 מן התורה'...

בנו של  אברהם רבי מספרר
': בבואי לירושלים דפוניבזהרב 

נים לנתי ימים לפני עשרות ש
אחדים בביתו של הגאון 

שמשון אהרן מספליק ־ רבי 
זצ"ל. הוא עצמו פולונסקי 

התקין לי את מסתו ללילות. כסא 
לכסא וקרשים על גבם. ומעליהם 
מצעים. מתון מתון במאור פנים 
ובלב רחום, עשה את מלאכתו. 

 ""רבי" ־ מחיתי ־ "
? יניח לי לסדר את 

י: ששיא, צריך הקרשים. גער ב
לכוון היטב את המלאכה... אני 
מנוסה יותר ממך במלאכה זו... 

, אדרבה, נסה, 
... מלבד זאת, מצוה של 

הכנסת אורחים צריך אדם 
לקיומה בגופו... כלום יעלה על 
 דעתך להניח תפילין במקומו?

סיום , הינו למעשה 
 להתחלה 

 של דבר אחר .
אי אפשר להגיע ברגע 

אחד אל הפיסגה , העליה 
חייבת להעשות בשלבים 

. 

 ,מי שאינו סובל דבר אחד
 ישמע אחר כך דברים הרבה .

 

צריך 
להתגבר 

על 
המידות , 

שלא 
להתנהג 

  בכעס,
 

כי כל 
עתיד 

התלמידים 
 תלוי בכך .

 



 

 

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֵאת ": ב) (י, כתוב בפרשה

  .ה' " ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ...ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים
היה צריך לומר ולמען  "באזני בנך"למה כתוב  ,יש לשאול

לא  ,הדברתספר לבנך? אלא שכאן הקב"ה רוצה שנספר את 
כדי לצאת ידי חובה אלא, נדאג שזה יכנס לאזנים של הבן 

לבנך תהיה בטוח  ,אם תספר יפה ,וממילא .ולא יצא לעולם
שגם הוא יספר את זה לבן שלו. וכן מה שהתורה אמרה 
ולמען 'תספר', ולא למען 'תלמד' או 'תשנן'. שהקב"ה רצה 

 שאם אתה רוצה שהבן שלך יבין את דבריך ,לרמוז לנו
לסופיות יבפ ולא סיפורית בצורה זה את תעביר ,לשמוע וישמח

אלא הוא עלול  אותם שלא רק שהבן לא יבין - או בפלפולים
 ח"ו. ומי לנו גדול מהמגיד מדובנא רבי יעקב הם,למאוס ב
 אומרדרשה היה  ובכל ,הדרשנים יגדולמשהיה  - קרנץ זצ"ל

 ,ורששד שאדם ,כתב 'חי איש בן'ה וכן ומשלים. יפוריםס
צריך שיהא שליש סיפורים שליש אגדות ושליש הלכות. וכך 

לאפוקי מדרשנים זאת, היה דורש רבי מאיר בעל הנס, ו
 הס מלהזכיר.  ,שחושבים שסיפורים זה דברים בטלים

והתחיל לזלזל  ,ומעשה בבחור בן תורה שיצא קצת מדרך ה'
הרי אביך אברך  ,במילי דקדושה, וכששאלו אותו מה קרה לך

מה ראית כי  ,שב ולומד כל היום תורה וחינך אותך על כךשיו
עשית את הדבר הזה? ויען הבחור ויאמר כשאבא היה חוזר 
מהכולל ושאלתי אותו, אבא איך היה בכולל, היה אומר 

 כשהיה חוזר מאיזה חתונה ,ולעומת זאת כרגיל, כמו כל יום.
חצי שעה מספר בהתלהבות איך היה השניצל והריקודים,  -

אין מה לדבר. וכן כשהיה חוזר  - ההכנות שלפני החתונה ועל
 אמרתי !!!איזה התלהבות לפני ואחרי ,מטיול בים וכדומה

, אז בשביל מה כנראה, שהעולם הזה יותר מעניין לעצמי,
  קירות של בית המדרש?!... 4-לסגור את עצמי ב

, בעל "תולדות אדם", קושר זצ"ל רבי יהושע מאוסטרובה
לדברי  בנך")-באזני בנך ובן ("ולמען תספרל הכתוב כאן ראשיתו ש

השכל -". עלינו להפיק מכאן מוסר  'הסיום: "וידעתם כי אני ה
לחשיבות היתרה של חינוך הבנים. אם נחדיר בלב בנינו 

נתעלה גם אנו  - בעולם 'את ההכרה בגדולת ה,בנינו-ובני
 ".' ויקוים בנו "וידעתם כי אני ה 'למדרגה גבוהה בידיעת ה

 [לעצמנו ואח"כ] ראשית להחדיר ,נו כהורים וכמחנכיםתפקדי
, והוא משגיח האמונה בהקב"ה ושאין עוד מלבדו ,להם

עלינו השגחה פרטית, ושהכל מאיתו יתברך! ואחת הדרכים 
היא ע"י לימוד התורה הקדושה,  ,להנחיל להם אמונה

ולהחדיר להם שהתורה היא דרך חיים ולא תורה מלשון 
על  הלכה למעשה. -ללמוד על מנת לעשות  אלא'תאוריה', 

להעניק לטפינו  ,כן, מוטלת עלינו אחריות כבדת משקל
יסודות של לימוד התורה, ואולי הדבר  םולנערינו את אות

ַוְּתִהי החשוב הוא ללמד בחשק ובהתלהבות, ולא כדרך של "
 באר, ומ(ישעיה כט, יג)" ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדהִיְרָאָתם ֹאִתי 

הוא האויב הגדול של כל  - ההרגל ,זצ"ל הגר"ח שמואלביץ
 רגש קדושה והתרוממות. 

בשעה שאדם ניצב אל מול הנעלה והנשגב ובנפשו 
מתנוצצים זיקים של אש קודש, מגיח ההרגל ומכבה את 

הלב ואז עד כי תדעך האש כליל.  ,גחלי הקודש בזו אחר זו
 ". ֻלָּמָדהמְ על כי המצוות והיראה נעשו " ,רחק מה'מת

 
 
 
 
 
 

  דבר העורךהמשך 
ההרגל מרחיק את האדם מבוראו, הפה והשפתיים ממשיכים 
בהרגלם, אולם ההתלהבות, הלהט והרגש וכל הכלול 

רגשי  כל הוא הממית ההרגל .נעלם ואיננו -במסגרת ה"לב" 
הבאים לשנות את הדרך  ,קודש של התעוררות והתחדשות

 .ם חדש ומזוכךהמעוותת ולהמירה באורח חיי
זכרון ' ובספר כתבזצ"ל  הגאון הרב בן ציון אבא שאול

, מעולם לא ראיתי בחור שלמד בחשק, ונחלש 'הדסה
אדם רוצה שבניו ובנותיו יאזינו בקשב כש בעבודת ה', ע"כ.

 בסיפורים ובמעשיות, את דבריו במשלים 'יתבל' ,רב לדבריו
 ובחשק רב.  בהתלהבות ויגיד את הדברים בשמחה

ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִביָנה ְלָהִבין, ְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשֹמַע, ונסיים בתפילה: 
ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּיים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַּתְלמּוד ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשֹמר וְ 

 ". אכי"ר.תֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה
 

 

 המשך המכות שהביא הקב"ה על ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים: .א
 .כ)-(י', אההתראה והמכה  -ארבה               

 .כט)-(י', כאהמכה  - חושך              
  .י)-(יא, אההתראה על מכת בכורות  -בכורות               

 במצרים: תחילת מצוות ה' למשה בארץ  .ב
 א' ניסן הראה ה' למשה ואהרן את מולד הלבנה.ב .א
 ציווי קידוש החדשים והשנים ע"י הסנהדרין. .ב
  ה לקרבן פסח.י' ניסן ׂש-בלקחת  :מצריםמצות פסח  .ג
לסמן ו ,ביום י"ד בניסן "ֵּבין ָהַעְרַּבִים" לשחוט אותו .ד

את לולאכ ט"וובליל  ,את פתחי בתיהם בדם הֶׂשה
כשהם מוכנים  ,עם מצות ומרור ,הצלוי באש בשרו

  ליציאה ממצרים ולא לצאת מביתם במשך כל הלילה.
     באיסור(ט"ו ניסן) ָלֹחג את היום  דורות:ל פסחמצוות  .ה

     לֵיָאכֵ לא ושה' שבעת ימים, קרבנות ל - חגו, מלאכה
  .א חמץ בבתי בני ישראלִיָּמצֵ  לאשו

, הפסח ישראל קיבל על עצמו לקיים את מצותם ע .ג
[הגדה של פסח, פרשת ציצית,  לתם ע"י ה'הצ ומצות סיפור

 .ברכות אמת ויציב, ואמת ואמונה]
ה' עובר בכל  השימורים, ליל ט"ו ניסן,בליל  מכת בכורות: .ד

, ולאחר שפרעה עצמו מתו בכורי מצרים ארץ מצרים וכל
נתנו אף ו ,לעם ישראל שיצאו מתחננים - והמצרים

דיוק ב ,הזה" עצם היום"-ב - לישראל כסף זהב ושמלות
 עם ישראל יוצא ממצרים. -שנה מברית בין הבתרים  430

: כדרך מלכים, בחבורה אחת, אסור קרבן פסחאכילת דיני  .ה
לשבור עצם, ואין להותיר מהקרבן, ואסור לגוי, לערל 

 לאכול ממנו. -ולישראל מומר 
 (בכור) אדם, בכור שור ושה, ופדיון פטר הקדשת בכור דיני .ו

   זכר למכת בכורות. -החמור 
אכילת מצה,  -זכרון יציאת מצרים, ומצוות פסח  מצות .ז

איסור חמץ, והגדה בליל הסדר, ומצות קדושת בכורות, 
 .)(יגמצרים ת ומצוות תפילין של יד ושל ראש, זכר ליציא

 
 
 

 

 בס"ד

חשע"ת   טבת      חכ"             זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ            'חשנה   345עלון מס'  

 ב'וםערך בינש 465 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 ּבֹא .זצ"ל אדלשטיין קביע רבי

 שבת שלום



 

 

 
התמחיתי בתחום  ,סורכפרופ .שנה 25-עלינו מרוסיה לפני כ

יה יוים. חיינו חיי פאר, היתה לנו וילה יפהפרפואי מס
 בסביון, חיינו התנהלו על מי מנוחות. 

לא יצא לי להכיר את החרדים.  ,במשך תקופת הסתגלותנו
, שמנהלים חיים 'שחורים' שמעתי שיש אי אילו אנשים

שמעתי שהם סוחטים את המדינה בכסף, ושיש  .מוזרים
 ל הראש וכו'...  להם מנהגים מוזרים כמו לשים פיסת בד ע

מיהרתי  ,היתי אותםיכמעט ולא נתקלתי בהם, וכשז
 מן המקום.  להתרחק

יום אחד כשחזרתי הביתה ראיתי שאשתי לא מרגישה טוב, 
ולא חל שיפור במצבה. ביום הרביעי הזמנו רופא הביתה, 
הרופא שמע את הסיפור בקצרה והחל לבדוק, משהו לא 

ורשם מספר בדיקות  נראה לו. הוא שאל את אישתי שאלות,
ואמר שהכל יהיה בסדר. ולי הוא סינן: "קח אותה מהר 
לבדיקות, אני מקוה שזה לא מה שאני חושש ממנו". הלכנו 
לבדיקות, אח"כ חזרנו לרופא ומשם לעוד רופא ומשם 
 ,לפרופסור ואז, אחרי שבועיים שלמים של חששות ופחדים

פר על הגיעו כולם להסכמה שמדובר ב"מחלה", קשה לי לס
הפחדים שעטפו אותי, היינו כ"כ שקועים בטוב עד עומק 

 שפתאום אומרים לך: לא עוד!   ,הצוואר
המחלה של אשתי קיננה במקום קשה, והרופאים קיוו שהיא 

 תצא מזה בשלום.  
הילדים שלי היו עסוקים בקריירה שלהם.. הם אמנם דאגו 

אבל לא טרחו לעשות כלום בשבילה. לא האשמתי  ,לאימם
 אותם, זה בסה"כ החינוך שלי, ממי היה להם ללמוד אחרת?   
שנינו נותרנו ביחד להתמודד עם המחלה, האימה וההחלמה. 
השגתי לאשתי את מיטב הרופאים, היו לי קשרים לא 

ההשלכות  תרגילים, אחרי מספר ימים החלו בטיפולים. אח
היא נשירת השיער ולאשתי היה הדבר הזה  ,של הטיפול
חד. אחות אדיבה האיצה בה ללכת לבני ברק, חשוב במיו

 ? היינו בהלם.  ""בני ברק? מה יש לנו לעשות בבני ברק
חייכה  - "יש שם חנויות של פאות, פשוט לכי והזמיני פאה"

האחות. אשתי הגיעה לבני ברק ונכנסה לחנות, המוכרת 
אם כי בתמיהה עצומה. ראו  - חסה אליה בנחמדותיהתי

מה היא עושה  ,ור לנושא דת, אם כןשאשתי בורה בכל הקש
שבה על י"באתי לקנות פאה" אמרה אשתי והתיבחנות זאת. 

עד שאשתי  ,יפה ךכל כיחסה לאשתי יהמוכרת התסא. יהכ
התחילה לספר לה את הסיפור האישי שלה. מסביב הקשיבו 

 הנשים בהזדהות, וחלקן אף מחו דמעות.  
ה"? נבהלה "תני לנו את השם שלך" ביקשה אישה אחת. "למ

"כדי שנתפלל עליך". אשתי הסכימה, היא הרגישה  - אשתי
שאכפת להן ממנה. הן לא מתנהגות כמו חברותיה הטובות 

כשהיא  ,שמרחמות בגלוי ושוכחות בסתר. אשתי יצאה משם
מלווה במילות איחול ותפילה. היא הרגישה שלמישהו אכפת 

 סיפרה לי ,ממנה, אפילו יותר מילדיה. כשחזרה הביתה
בהתלהבות על הנשים המיוחדות שפגשה, "כולן שם 

 אדיבות וקשובות".  ךכל לבושות בצניעות והן כ
אבל שמחתי שהיא מצאה  ,לא הבנתי ממה היא מתלהבת
. אחרי שבועיים נזקקה ךכל כאוזן קשבת וכבר לא רע לה 

אשתי בדחיפות לפאה, וקבעה עם המוכרת את הזמן 
 המתאים לה. 

הנשים שבידן היא הפקידה את שמה  היא הגיעה, וראתה את
 לתפילה. "נו, איך את מרגישה"? שאלו אותה. 

תוך כדי סיפור היא פרצה בבכי, הנשים בכו יחד איתה, 
שתבקש מהם  ,וחלק מהן נתנו לה שמות של רבנים

שיתפללו עבורה. מספר נשים אף החליפו איתה מספרי 
 טלפון, מאותו רגע הרגישה אישתי שהיא לא לבד.  

יא הגיעה הביתה מאוד נסערת: "איך בכלל יכולנו לחשוב ה
? הם אנשים נהדרים עם יכולת גבוהה 'שחורים'שהם כ"כ 

להשתתף עם השני. נראה לי שתהנה מאוד להיפגש עם 
שאחת מהן הזמינה אותנו  ,ואז גילתה לי .הבעלים שלהם"

לשבת. בתחילה התנגדתי והרגשתי מאוד לא נעים, הייתי 
עם אחד  ,לא היה לי נאה לשבות שבת שלימהפרופ' מכובד, 

. אבל כשראיתי שהנשים הללו מחיות את אשתי, 'שחורים'ה
וגם ההזמנה עושה לה משהו, הסכמתי למרות שהיו 

 למארחים הנחמדים שלנו תנאים שלא כ"כ התאימו לי... 
בדיוק בצפצוף השני, כך  בערב שבת נסענו ולמזלנו הגענו
לא יכול לתאר לכם את  שלא נגרם חילול שבת... אני

ההרגשה שהרגשנו באותה שבת. את הזמירות הנפלאות, את 
התחושה הקדושה שפיעמה בתוכנו. את התדהמה מכך 

פחדנו מהם". המארחים הסבירו  ךכל שכ 'השחורים'"שאלו 
לנו מהי תפילה, הראו לנו את הסידור, וכשראו שאנחנו 

 ,רכיםהם הציעו לנו להירשם לסמינר ע ,רוצים לדעת עוד
 שם יסבירו לנו את הכל במדויק.   

במקביל לטיפולים של אשתי הלכנו לסמינר, ואם עד עכשיו 
התנגדתי, כעת מצאתי את עצמי פוסע עם אשתי לאותה 
מטרה. בדיוק כשהיינו זקוקים לכ"כ הרבה כוחות נפש, 
הגיעה אלינו האמונה הפשוטה, היכולת להתפלל, לבקש. 

איך ַנְדנּו בין תקוה  ,ליםקשה לי לתאר את המשך הטיפו
 יאוש. יל

אשתי יצאה מהמחלה, היא נשארה עם  ,תהליך בסופו של
כיסוי ראש לצמיתות ואנחנו קיבלנו על עצמנו לשמור שבת, 
כשרות... חלק מן הילדים הולכים בעקבותינו, ואחד עדיין 

 מהסס אך שומר שבת. 
רציתי לומר שהיחס שלכם לסביבה קובע הרבה, הוא לסיום, 

יותר מכל מילות  - יכול לבנות עולמות, ולהחזיר בתשובה
 הסבר ושכנוע. והסיפור שלי מוכיח!  

 
 

  

התהלך משכיל אחד אשר השתדל  ,באחת הערים בגליציה
כלפי אחיו היהודים  - להפגין את רגשות הבוז והסלידה

ואורחות חייהם, עד שהעתיק את דירתו אל בין הגויים 
אשר ביקש  ,ה להתרועע. פעם פגש בו רב העירִהְרּבָ  שעמהם

להביע את סלידתו מהתנכרותו כלפי אחיו היהודים וקרא 
! נעמד המשכיל מול הרב "לעומתו: "שלום עליכם, ר' פסח

י למר, המכיר אותי ואת משפחתי שנים ְּתֵמַהנִ וקרא בחיוך: "
 רבות, היאך נשכח ממנו ששמי אינו "פסח"?  

ניות דעתי לא טעיתי כלל בקריאת שמך, השיב הרב: "לע
בפרשתנו נאמר כי הקרבן שהקריבו ישראל בליל יציאת 

על שום שפסח הקב"ה על בתי בני  ,"פסחחמצרים נקרא "
ישראל בזמן מכת בכורות. אף אתה ברוב "משכילותך" 

הנך פוסח בהתמדה ובעקביות על כל בתי היהודים  ,הנלוזה
זה, ומעדיף אתה  ומתרחק מחברתם של היהודים במקום

להתרועע בחברת הגויים המפטמים אותך במאכליהם 
את דעתך, ולכן ראוי והגון  האוטמים ומבלבלים - הטרפים

 [הדרה של תורה]                                    לקרוא לך "פסח".

...ּבֹארק –ממה יש לך לחשוש 



 

 

 האר"י הקדוש מציל את צפת ממכת ארבה
מובא מעשה עם הארבה שאיים  (פרק ט') 'קו הישר''ר בספ

 לכלות את העיר צפת. 
אל קבר הנביא הושע  הלכו בצוותא האר"י הקדוש ותלמידיו

בארי שבבית העלמין העתיק של צפת. רגילים היו ללמוד -בן
בין ההרים הסובבים את צפת, ומפעם לפעם היה האר"י 

קברי  הקדוש מזמין את בני החבורה, להשתטח עמו על
הצדיקים הפזורים באזור. הם כבר ידעו שע"י השתטחות 

אפשר להתחבר לנשמת הצדיק ולהשיג סודות  ,זוגון כ
 .עליונים בתורה

הנביא בתפילה ארוכה, וסביבו  ציוןהאר"י הקדוש עמד ליד 
התקבצו תלמידיו. לאחר מכן ישבו התלמידים והאזינו 

 .למוצא פיו, דברי תורה וקבלה עמוקים ונשגבים
כי פני רבם השתנו. השמחה  ,לפתע הבחינו התלמידים

 השורה עליו תמיד, פינתה את מקומה לארשת דאגה. 
מה היה האר"י מהורהר, ולאחר מכן פנה אל תלמידיו -זמן

כי גֵזרה קשה מרחפת על  ,ואמר: "הודיעו לי כעת מן השמים
תושבי צפת. מכת ארבה תבוא בגבול צפת, אשר תאכל את 

תכלה את כל פרי העץ, עד שלא ישאר דבר כל עשב הארץ ו
 ". למחיה בכל הסביבה

נבהלו התלמידים מאוד ושאלו: "רבנו, עונש חמור כזה מן 
ענה להם  "?השמים, על שום מה? במה חטאו תושבי צפת

האר"י הקדוש: "כל זה בא עלינו בגלל יהודי אחד, ר' יעקב 
אלטרין שמו. עני מרוד הוא ואיבד את מקור פרנסתו, ובא 

לקב"ה על מצבו הקשה. כשראו מן  ,כביכול ,בתרעומת
 ".שאין איש מיושבי צפת בא לעזרתו, נגזרה הגֵזרה ,השמים

  שות אבל, רבי", קראו התלמידים, "אולי עוד אפשר לע"
ושלום. מה עלינו -מה ולהציל יישוב שלם מצרה חס-דבר

שכל אחד מתלמידיו ינדב סכום כסף  ,ציווה האר"י "?לעשות
נכבד. קרא האר"י  יּדֵ  סכוםל לבסוף הצטברשמסויים, 

לבית  ושלחוהכסף, למידו רבי יצחק הכהן, מסר לו את לת
 .הכסףהעני ולהעניק לו את 

צפת העתיקה, עד שמצא יצא רבי יצחק וחיפש בסמטאות 
את ביתו של האיש. מראה הבית מבחוץ היה עלוב. הקיש 
התלמיד על הדלת ולא נענה. רק קולות של בכי נשמעו 
מתוך הבית. אזר התלמיד עוז ופתח בעצמו את הדלת, 

כשהוא יושב במרכז הבית, סביבו  ,והבחין בר' יעקב אלטרין
 ...בני משפחתו, והוא מדבר כלפי מעלה, ובוכה

השתיקה את בכיו של ר' יעקב.  ,כניסתו של תלמיד האר"י
?! אמר 'הוא הביט באורח בפנים תמהות, כשואל 'מה רצונך

כי תלמידו של האר"י הוא וזה עתה שמע  ,לו רבי יצחק
כי ר' יעקב שרוי בצרה ויש לעזור לו. "מה אירע לך  ,מרבו

ר' יעקב שפך את ליבו לפני  .שאלו רבי יצחק "?ומדוע תבכה
כדי להביא  ,אורח. הוא סיפר לו על פרנסתו שעסק בהה

לחם לביתו. כד גדול של חרס היה לו, ובו היה מוביל מים 
להחיות  הצליח ,שהשתכר מהמעט באזור. התושבים לחצרות

את משפחתו. עתה נשבר הכד ועמו מטה לחמו. באין לו כד, 
 .אין הוא יוצא לעבודתו, ואין לו ממה להאכיל את ילדיו

", הוסיף היהודי הפשוט לספר, ' יתברךי פניתי אל הבצר ל"
"וטענתי: האם כך ראוי לי?! האם עונש של רעב חלילה נגזר 
עליי ועל בני משפחתי?! וכי רשע אני יותר מכל העולם 
כולו?! והלוא הוא זן את כל העולם בחן בחסד וברחמים, 

 "?... ומדוע לקח ממני את מקור פרנסתי
מה צדקו דברי האר"י. הוא השתאה התלמיד כשנוכח כ

הוציא את צרור הכסף שאספו התלמידים, פנה אל היהודי 
נא ר' יעקב, הנה שמע ה' את תפילתך ומעתה -ואמר: "שמע

לא תדע עוד מחסור. אנו, תושבי צפת, נתמוך בך 
 ". ובמשפחתך, ככל שיידרש

פני האיש אורו והוא לא ידע את נפשו מרוב שמחה. הוא 
משפחתו ובמטבעות שהתגלגלו לידיו, הביט באושר בבני 

ולא חדל מלהודות לה' ולהביע את תודתו לפני האורח שבא 
 .בדיוק ברגע הנחוץ, להציל את משפחתו מחרפת הרעב

לא שת לבו לדברי התודה. פניו הרצינו,  ,אולם רבי יצחק
 ,והוא פנה אל היהודי בנימה של תוכחה: "הידעת שבעבורך

בסכנת כליה ורעב?! כאשר  כמעט התחייבו כל תושבי צפת
באת בטענות כלפי הקב"ה, הביטו בשמים וראו שאין לך 

אילולא רבנו  -עוזר מקרב אחיך ושכניך, ונגזרה עליהם גֵזרה 
 "...הקדוש ששמע זאת ובזכותו ניצלו כל תושבי העיר

התחרט האיש מאוד על הדברים שאמר בתוך צערו, והבטיח 
עוד. הוא  עמוד לקטרגיישים את מבטחו בה' ולא  ,כי להבא

נפרד מרבי יצחק בהתרגשות, והלה שב אל חבריו לספר 
 .להם את סיפורו של ר' יעקב
בטלה הגזרה. האר"י נתאם אכן  ,שאלו התלמידים את האר"י

פעל להסרת הגֵזרה  ,השיב להם, כי כסף הצדקה שנתנו לעני
מה ופתאום נראה ענן של ארבה -עבר זמן. מעל תושבי צפת

אימה נפלה על כולם. פנו התלמידים אל  ,צפת מתקרב להרי
הגֵזרה. פני האר"י  נתבטלהאם חלילה לא  ,רבם ושאלוהו

הקדוש היו מאירות ושלוֹות, והוא לא נראה דאוג כלל. 
 "."הוסיפו לעסוק בתורה, בניי", אמר, "ודאגתכם תחלוף

עברו כמה רגעים, ורוח עזה הופיעה והדפה את ענן הארבה 
 .שלא נשאר אחד כולו אל הים, עד

כי בזכות ראייתו  ,הסיפור התפרסם וִהכה גלים ונודע לכל
 .ניצל כל האזור ממכת הארבה ,הקדושה של האר"י הקדוש

 

 
 ראשון יבוא הקב"ה שנקרא": )שמות רבה טו, ב( מובא במדרש

 ראשון שנקרא המקדש בית ויבנה "אחרון ואני ראשון אני" -
ו ֵמֵעׂשָ ויפרע ". כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" -

 ".ויצא הראשון אדמוני" - ראשון שנקרא
 ".ראשון לציון הנה הינם" - ראשון ויביא משיח שנקרא

החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא " הראשון בחודש
כן יוצא, שהקב"ה ישפיל את ֵעָׂשו וירים את קרן אם ". לכם

ניסן נגאלו ב: "מכאן מאמר חז"ל -המשיח בחודש ניסן 
 ". ובניסן עתידים להיגאל
אחד חולה ומוכה שחין  - שני עניים: משל למה הדבר דומה

 ,יצאו לקבץ נדבות. במשך כל הזמן - והשני גיבור חייל
לקב"ה שיגביה הגיבור היה צוחק על החולה והחולה התפלל 

מתו באורח פתאומי  ,באותה מדינה. שפלים וישפיל גאים
רופא המלך ושר המלחמה. המלך חיפש ומצא אחרים 

שר של וכדי לבחון את כישוריהם של הרופא ו. במקומם
חולה ועל הרופא להוכיח  - ביקש הרופאהחדשים,  המלחמה

שהוא ירפא אותו, ואילו משר המלחמה ביקש המלך, לצאת 
. איך הוא מנצחו ,ויראה לעיני כל - נגד גיבור אחר מלחמה

אך דא עקא, אף אחד לא הסכים ללכת. ממונים מטעם 
יצאו לרחובות לתור אחר שניים כאלה. משפגשו את  ,המלך

 .דיברו עימם והללו הסכימו ,שני העניים
אמר הגיבור לחולה: "הנה לך, אפילו המלך רוצה לתת לי 

ם שתפילת החולה אכן נענתה, התברר לה ,כשהגיעו"... כבוד
 ...הגיבור חטף מכות קשות ואילו החולה נרפא

מתגאה היום ומתפאר ביכולותיו  ֵעָׂשו :הוא הנמשלך כ
ה' ישפילו, יביא משיח וקרן ישראל  -להשמיד את ישראל 

ראשון " - ומתי כל זה יקרה? בחודש ניסן ותתנשא. תורם
 ."הוא לכם לחודשי השנה



 

 

אמר רבי אלעזר, למה נמשלה תפלתן  : (סוכה יד.)אמרו חז"ל 
" יצחק ויעתר: "[בראשית כה]וכמו שמצינו  של צדיקים כעתר?

 " לו ה'. ויעתרלה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, "
ך את התבואה בגורן ממקום זה מהפעתר  כדי לומר לך, מה

אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש למקום, 
 . דת אכזריות למדת רחמנותיברוך הוא ממ

 

 9-אמא ל, 35 אשה בת :שהיה כאן בעיה"ק ירושלים מעשה
שנים שוכבת  3האמא כבר ל"ע.  ילדים, חלתה במחלה קשה

 התייאשו ממנה כבר כל ,בהדסה עין כרם, ובשנה האחרונה
הבת הגדולה דבורי, . הרופאים וזו שאלה של ימים ספורים

 ,יום אחד ע.צמודה לאמא, ולא עוזבת אותה לרג 14בת 
פותחת את העיניים ומבקשת מדבורי שתצא מהחדר.  םָהאֵ 

דבורי מבינה שכנראה הגיע הזמן, והאמא לא רוצה שיישאר 
טוב, דבורי רצה אל  .לה זיכרון ורושם אחרון של מות אמה

היא בקושי  ...ק והיא מתקשרת לאבא שלה ובוכההדלפ
ואבא,  ...דייכולה לדבר, והיא אומרת לו: "אבא תבוא מי

להביא  ,אתה ביקשת ממני שאני אזכיר לך ברגעים האלה
האחות מתחילה להתכונן, "... נרות נשמה, אז אני מזכירה לך

האחות לוקחת את  .גם היא מבינה שזו שעת שערי מוות
הן נכנסות לחדר  .ות לחדר של אמאדבורי והן נכנס

הרימה את השמיכה  םָהאֵ ? ונשארות מאובנות. מה קרה
ריבונו של עולם, אינני ... ואומרת: "מעל הראש, פורצת בבכי

אני מרגישה שנשארה  .טיפשה, ואני מודעת היטב למצב שלי
אבא שבשמים, אני רוצה  .לי שעה, אולי שעתיים לחיות

תועלת תהיה לך מעוד מצבה איזו  ...לשאול אותך שאלה
איזו תועלת תהיה לך מעוד שני פרקי  ?בהר המנוחות

אבא שבשמים, אני רוצה לעשות  ?תהילים ביארצייט שלי
רחמן ו נאמן איתך עסקה. אתה מלך ממית ומחיה! רופא
אמנם אני . אתה! תן לי לחיות ותהיה לך ממני תועלת
 יההאשאני  ,פטורה מתלמוד תורה, אבל אני מבטיחה לך

אני  ,שפחה בשבילך, ואת כל הבקרים במשך כל החיים שלי
בצהריים, אני  14:00עד  8-מקדישה ללומדי תורה. כל יום מ

אעמוד ואבשל עבור לומדי התורה! בורא עולם תנסה 
 . בוכה, ותוך כדי בכי היא נרדמתם ככה הא "...אותי

זזה  לא - האחות חוזרת לדלפק להירגע מעט, ודבורה'לה
האמא מתעוררת ומבקשת מעט  ,דקות 20אחרי  ממקומה.

אמא לא לוגמת מים, אין כבר קרוב לשנה ש .מים לשתות
לפני שנפטרים מבקשים  ,שהצדיקים ,אבל דבורי יודעתושט. 

להצדיק עליהם את  - מים, כדי לברך 'שהכל נהיה בדברו'
זה  ,דבורי יודעת שאם עכשיו האמא מבקשת מים .הדין
את רצונה האחרון של אמה, והאחות ניגשת למלא ו ...הסוף

אומרת לה: "דבורי את תחנקי את האמא, אין לה ושט, אין 
לה קיבה, היא תיחנק על המקום...". אבל דבורי לא יכולה 

מברכת 'שהכל  לאמא, ומגישה לה כוס, אמא מברכת לסרב
לא, היא לא נחנקת... היא  .נהיה בדברו', ולוגמת מן הכוס

האחות פרצה בזעקה...  .עוד כוסמסיימת את הכוס ורוצה 
האחיות האחרות ששמעו את הזעקה נכנסו לראות מה קרה 

שלא הכניסה לגופה כבר שנה מים,  - האמא ,ולתדהמתם
כל הצוות הרפואי כולל מנהל  ...מתחילה לשתות כוסות

נכנסו גם הם לחדר והם לא מאמינים למה שהם  ,המחלקה
 מבתה בקשתהאמא מסיימת כוסות של מים ומ ...רואים

 40אומר: אני כבר  המחלקה מנהל !...בורי משהו לאכולד
פחות משבוע, חלוף  !שנה רופא, ולא ראיתי דבר כזה מימיי

 עם תעודת שחרור בדרך הביתה.  ,והאמא יושבת במונית

הבעל  .אבל היא מבקשת מבעלה שיעצור בשכונת בית וגן
יא עולה לישיבה אחת, מספר לראש הישיבה את הסיפור, וה

 !!!שנים 37מתקבלת לעבוד כטבחית... היא כבר עובדת שם 
כי כבר אמרו  !צעד קטן של שינוי כיוון, אפשר להיוושע

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם : "(ברכות י.)חז"ל 
 ".אל ימנע עצמו מן הרחמים

 
 

": מדוע הקדים הנערים לפני הזקנים? הכתב סופראל "שו
 ,לומר לנו כי עם שאין לו בנים הממשיכים את דרכוומבאר, 

בדרך רמז: אם האדם  גם ואפשר להסביר .הוא "עם יתום"
יכול לילך ולהתעלות  אהו הרי ,מביא איתו את שנות נעוריו

או כפי שאומרת הגמרא  גם בזקנותו ואפשר לומר עליו
לא ביישה לא עברנו בה עבירה, ואשרי ילדותנו ש :ג.)(סוכה נ

ילדותו שלא ביישה את זקנותו  יאשרכלומר,  .את זקנותנו
ה עד גיל ִזְקנָ  שהולך בדרך התורה והמצוות עוד מימי נעוריו

 ]אמרי חןע"פ [                                                              . הְוֵׂשיבָ 
 

 
 

יש לפרש בדרך רמז: כאשר אדם מתפלל לפני השם יתברך, 
צריך הוא להסיר את טרדות הפרנסה ממחשבתו, וזה 

ַרק " - בזמן שאדם מתפלל - " ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה'שכתוב: "
יניח בצד את כל הטרדות הפוקדות  - "גֹצאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם יֻּצָ 

רשאי הוא לקחת עמו את  - "ַּגם ַטְּפֶכם ֵיֵל ִעָּמֶכםאותו אך "
"הטף", היינו יתפלל על ילדיו שילכו בדרך התורה והמצוות 

        ]תורת הפרשה[        ויזכה לרוות מהם נחת יהודית אמתית.    
 

 

          
 ברינה                ן רוֹ              

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 ן רבקה ויוסףלע"נ חמי : מרכוס מרדכי ב         

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםד בן זוהרהאשר מסעולע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה     עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : מתנאל בן איריס : יצחק (אייזיק) בן זהבהזיווג הגון  

        
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8287523-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים

 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 סיפור מרגש לשבת –' הטבחית'

 לזרע של קימא:
 םיהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרי

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 ת נוארהרחל ב: נורית בת רחל 
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שהיה יהודה לוקח חתיכות של ברזל  בפרשת ויגש מתוארת גבורתו של יהודה בחז"ל:

ושוברם בשיניו, וכל גיבורי מצרים לא יכלו לעמוד בפניו, ובאותה שעה שהתמלא יהודה 
חימה על יוסף, מתארים חז"ל שהיה לבוש חמשה לבושים, ונימה [שערה] אחת היתה 

ואמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים יש  בלבו וכשהיה כועס היתה קורעת כולם,
מצרים, ואמר לו שנים עשר שווקים, אמר יהודה לאחיו, אני אחריב שלשה מהם וכל ב

אחד מכם יחריב אחד, ולא נשאיר בהם איש. עוד מספור בחז"ל שהחזיק יהודה קורות 
?ומדוע לא עשו כן לבסוף .בית מלכות פרעה ואיים בכוחו הגדול להפילם על כל יושביהם

 
, שהשבטים הקדושים חיו באמונה חזקה, זצ"ל בספרו לב אליהו מבאר רבי אליהו לופיאן

וכשראו את הצרה הבאה עליהם, מיד אמרו 'אשמים אנחנו' שהרי אין הקב"ה מביא 
צרה לאדם מבלי סיבה ומסובב, 'אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין על 

ם, לא עשו כן כך למעלה' הכל מאיתו יתברך, ואף שהיה בכחם להחריב את כל מצרי
אלא תלו צרתם בחטאם, ורק אחר שהשבטים ראו כי יוסף רוצה רק להעניש את 

 .בנימין, הבינו כי לא בצרתם באה עליהם, ואז 'ויגש אליו יהודה' למלחמה
 

כך היא הדרך הנכונה בכל מצב שקורה לאדם, הנה אחד  מוסיף המשגיח ר' אליהו זצ"ל
רור לו שאם היה יוצא רגע אחד קודם או רגע יוצא מביתו ומכונית פגעה בו, פשוט וב

אחד אחרי כן לא היה נפגע כלל, ומצטער על כך, אבל המאמין יודע "מהשם מצעדי 
גבר כוננו" מה' יצא הדבר שיצא בדיוק ברגע זה ושהמכונית תעבור בדיוק ברגע זה, 

וכדומה לזה בהרבה מאד מקרם הקורים לאדם בכל יום ויום, ומה שמוטל עליו רק 
 .עשות חשבון הנפש מדוע נגזר עליו כך משמיםל

 
שהגיע לישיבת קמניץ ובעלותו  מסופר כי פעם ראו את המשגיח רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

גות, ניגשו אנשים אליו ושאלוהו אם הוא במדריגות מעד ונפל ונשאר יושב על המדר
ינו קם על חש שלא בטוב? ותשובתו היתה; אני מרגיש טוב, שוב שאלוהו אם כן למה א

  : רגליו? שהרי בודאי בגלל שכואב לו החבטה שספג? ענה להם
  אני יושב וחושב מהי הסיבה ובגלל איזה עוון נפלתי? 

  אדם לא נופל סתם במקרה! 
 (עלון 'קב ונקי') !אם נופל צריך לערוך חשבון הנפש מה גרם לי לנפילה
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ָניוַויֹּאֶמר  י ִנְבֲהלּו ִמּפָ   (מה,ג) יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ
ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא : "לאחיו אומר יוסף .אחיו ובין יוסף בין נערך מרגש מפגש

נָ  י ִנְבֲהלּו ִמּפָ  מיום לנו אוי אמר ברדלא כהן אבא: "המדרש אומר ",יוָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ּכִ
 אחיו יכולים היו ולא, היה השבטים של קטנן הצדיק יוסף. התוכחה מיום לנו אוי, הדין

 כמה אחת על שהוא מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח ה"הקב לכשיבוא. בתוכחתו לעמוד
 לא – יילקח לא שבנימין, אביהם על רחמים יוסף של אחיו ביקשו כאשר". וכמה

 חמשת של מובנן". חי אבי העוד יוסף אני: "מילים חמש רק אמר אלא, יוסף הוכיחם
 כן אם? לאבא דואגים אתם באמת האם. התוכחות מכל יותר גדולה תוכחה היה המילים
 חששתם לא אז האם? לאבא הראיתם בדם הטבולה כותנתי ואת, אותי מכרתם זה כיצד
 .אותם, למשמע המילים המועטות הללובושה אדירה הציפה ? לחייו

לאחר מותו של האדם, כשיעלה לבי"ד של מעלה, יבדקו כל מצוה ומצוה: "למה ברחת 
מוקדם מבית הכנסת עוד לפני 'עלינו לשבח'?" "מאוד מיהרתי", יענה האדם, "חיכו לי 
בבית", או אז יראו לו לאדם את אותה תפילה בסרט, ויראו לו כיצד פגש ידיד מחוץ 

  .העצומ תהיה הבושה …דקות בפטפוט קליל 5לבית הכנסת והתעכב עמו עוד 
  

מתפללים היו  350. רב בית הכנסת של חוג חתם סופר בבני ברק, היה הרב אונגר זצ"ל
שטיינברג היה  בבית הכנסת. רובם ניצולי שואה עם מספרים כחולים על היד. עקיבא

 .שה ושישה ילדיםישאיבד א 30ן בשואה הוא היה אברך צעיר כב אחד מן המתפללים.
שנה, הגיע עקיבא אל הרב אונגר כשהוא  60בוקר אחד בשנת תשל"ד, כשהוא כבר בן 

רבי, חלום נורא חלמתי בלילה ואני חייב לספר אותו. אך קודם עלי " :רועד מבכי
הגעתי למחנה אושוויץ בחודש חשון של  .להקדים ולספר לרב את ההיסטוריה שלי

משפחתי איבדתי ביום שבו הגעתי לשם. נשלחתי מיד לעבודת פרך  שנת תש"ה. את כל
איומה בבית חרושת לפחמים. בסוף היום הראשון לעבודתי שם, כשאני עדיין בתוך 
היממה הראשונה לפטירת אשתי וששת ילדי, שכבתי על הדרגש שבור ומיואש, ולא 

. היה זה אברך ידעתי כיצד אשרוד ומה יהיה בסופי. לפתע, חשתי נגיעה רכה בכתפי
בשם ר' אריה, שהיה בנם של צדיקים ואדמו"רים. "עקיבא", הוא אומר לי, "לא למדנו 

ר' אריה איבד משפחה של שמונה ילדים. הוא היה בקי ". היום כלום, בא נלמד משהו
בש"ס, וידע גמרות בעל פה. התחלנו ללמוד ביחד, גמרא בעל פה. הלימוד החיה אותי, 

ופשוט העיר אותי לחיים. חלפו ימים וחודשים, רבים מהקבוצה  הוא סיפר לי וורטים,
לא החזיקו מעמד ומתו, חלקם נהרגו. ואילו אני הצלחתי להחזיק מעמד בזכות הלימוד 

". ולילה יומם נהגה ובהם ...הלילי, על בשרי חשתי את מובנו של הפסוק : "כי הם חיינו
 פחות עוד, עקיבא: "אריה' ר לי אומר הדרגש על בשכבי, אדר בחודש, אחד ערב

", אריה' ר'?!" "מצות תאכלו בערב' נקיים איך? מצה כזית נאכל איך – פסח מחודש
  ??"אתה מדבר, אנחנו פה באושוויץ! היכן נשיג כאן מצה מה על, "ביאושי זעקתי

עקיבא", עונה לי ר' אריה במתינות, "אל תגיד ככה, אנחנו אמנם באושוויץ, אבל "
ול, 'והבא ליטהר מסייעין בידו'. אל תדאג, עוד נזכה לאכול כזית הקב"ה הוא כול יכ

ומו של אב שכול, שאיבד שמונה ילדים, כיצד יוכל לקיים: "בערב תאכלו חל זהו "…מצה
  . נשק מחסני הפציצו האויב מטוסי. ההפגזות פסקו לא הלילה אותו כל" …מצות

 מחסן על נפלו פצצות ששני, גילינו, לעבודה כהרגלנו צועדים כשאנו, פורים למחרת
להזנת הצבא הגרמני.  שיועדו חיטה של טונות שהכיל אדיר מחסן זה היה. החיטה

החיטה התפזרה על פני כל השטח כמו מרבד קסום של גרעינים. כמה חלמנו אתמול על 
כשחזרנו מן העבודה בשעת לילה  מעט חיטה, והנה, כל השטח מסביבנו מוצף בחיטה

  מאוחרת, מיהרתי להתכופף ולאסוף שני חופנים, אחד עבורי ואחד עבור ר' אריה. 
ר' אריה היה המאושר באדם. "כיצד נטחן את החיטים?" שאלתי אותו. והוא עונה: "מי 

צריך ריחיים? נסה להשיג ארבע אבנים, שניים בשבילי ושניים בשבילך, נשים את 
בן ועם האבן השניה נכתוש את החיטה עד שיהיה לנו קמח". וכך עשינו. החיטה על הא

 .כל לילה טחנו עוד ועוד חיטים, "לשם מצת מצוה".
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בה' ניסן סיימנו לטחון את החיטים. אמרתי: "קמח כבר יש לנו, אבל איך נאפה את המצות?" 
" …שעות 24פירוש איך?" מתפלא ר' אריה, "בבית החרושת של הפחמים התנור בוער "מה 

 ?"בצק אליו נכניס איך – דלק, מכונות שמן, חמץ כולו, "בקול תוהה אני?" התנור עם ומה"
אך ר' אריה לא מתייאש: "יש לי רעיון. נכניס לתנור חתיכת פח, ולאחר שנלבן אותה היטב, 

ק ולאפות אותו". "ומהיכן נשיג את חתיכת הפח? אנחנו נוכל להדביק עליה את הבצ
באושוויץ!" אני מזכיר לו שוב לידידי. "עקיבא", אומר ר' אריה בנועם: "חיטים השגנו? 'הבא 

ליטהר מסייעין בידו'." יום אחד, בי"א בניסן, מצאתי לפתע בתוך החול מכסה של קופסת 
 .ת לחולצתי וכך הגעתי לעבודהשימורים, עגול ודק. מיהרתי להרימו, ולהחביא מתח

בשעה שתיים, כשיצאו הארורים להפסקה, מיהרנו להכין את הבצק: מים, קמח, לישה 
הבצק מוכן. רידדנו את המצה במהירות, ועם מסמר עשינו בה חורים. הוצאנו  —מהירה, ו

דקות כבר  3את הפח מן התנור בזהירות, בעזרת סמרטוט, הדבקנו עליו את הבצק, ותוך 
ה לנו מצה למהדרין. שני כזיתים הכנו לכל אחד. החבאתי את המצה מתחת לחולצה, הית

ושבנו למחנה, כשידי צמודה לגופי, ושומרת על המצה היקרה. כשהגענו למחנה, ראה אחד 
השומרים את תנוחתי המוזרה, וצעק: "ז'יד, מה אתה מחביא שם??" בתנועה חדה הרחיק 

הרשע לא הסתפק בזאת,  ה.בדממה על האדמה הקפוא ה צנחו להםאת ידי מגופי, ושברי מצ
ובמגפיו המסומרות ריסק את המצה עד דק, ולקינוח אף חבט בי במקלו מכות אדירות. 

הרגשתי לאט לאט איך כל גופי הולך ונמעך תחת המכות האיומות שקיבלתי, ייסורי איוב 
ייתי מיוסר כולי, ממש. צנחתי על המצה מחוסר הכרה. כעבור ארבע דקות שבתי להכרתי. ה

שברי שברים, אך נזכרתי שיש מתחתי אוצר. מצה מרוסקת אמנם, אבל גם בה אפשר 
לקיים מצות אכילת מצה. כשכולי זב דם זחלתי לדרגש ובידי האוצר היקר. "עקיבא, מה 
קרה?!" זעק ר' אריה בראותו אותי", "במקום לשאול מה קרה, תשאל מה נשאר", גנחתי, 

ברכה". ר' אריה פרץ בבכי: "אתה הבאת את החיטים, אתה חטפת מכות "בקושי כזית אחד ל
 ?"על המצה, אבל אנא, רחם עלי, איך אעבור את ליל הסדר בלי לאכול כזית מצה

ר' אריה", עניתי בתקיפות, "אני מוותר לך על ארוחת הערב של מחר ושל מחרתיים, אבל "
חייך קודמים, אני לא מוותר!" עקיבא התחנן, כאילו חייו עומדים לו מנגד: "אנא,  —המצה 

תך את כל ההגדה של פסח, מילה במילה, מהא לחמא עניא עד יתן לי את המצה, אומר א
  .יתעל מה לדבר, המצה שלי!!!" התעקשאין " "!!את המצה חד גדיא, אני מתחנן, תן לי

תקבל  –אתה יודע מה?" הזדקף לפתע אריה, "בא נעשה עסקה. אני אוכל את המצה, ואתה 
שלי.  –את השכר. שכר עצום של 'לפום צערה אגרא'!" הסכמתי לעיסקה. הוא אוכל והשכר 

בקושי פירורים  –לא היו, מצה  כוסות 4אתא ליל הסדר. שבנו מן העבודה שבורים ורצוצים, 
היה לכולם בשפע. שכבנו יחד על הדרגש, ואמרנו את ההגדה בבכיות  –של כזית, אבל מרור 

נוראות. כשהגענו למילים: "השתא הכא, לשנה הבאה, בארעא דישראל", נזכרנו בליל הסדר 
ם אכלו של שנה שעברה, ר' אריה ישב אז עם שמונת ילדיו, ואני עם ששת ילדי, הגעגועי

אני כבר לא החזקתי מעמד  .בנו ללא רחם. סיימנו את ההגדה. המשכנו בשיר השירים
ונרדמתי מרוב בכי ותשישות, אך ר' אריה שאכל מצה, לא היה מסוגל להירדם מרוב 

    התרגשות, וכי קלה היא בעיניכם, זכה הוא לאכול כזית מצה בגיא צלמוות, באושוויץ. 
שחרית בהודיה עצומה ובלחש. בתפילת הלל כבר שכח היכן הוא לפנות בוקר החל להתפלל 

 את הצמיד, ממקומו זינק הגרמני השומר. התרגשות של צווחה נתן" …נמצא, "אשר קדשנו
 טוב ביום', ד קידוש על יצאה והמזוככת הטהורה נשמתו. ההדק על ולחץ לראשו האקדח
נשברתי לרסיסים. ר' אריה היה הרב שלי, אבי הרוחני, הוא החזיק אותי  .פסח של ראשון

בתוך הגהינום הנורא, כיצד אוכל לשרוד בלעדיו? הקב"ה נתן לי כוחות עצומים המשך 
קילו.  36שלושים יום נוספים. בי"ז באייר הגיעו האמריקאים. המלחמה הסתיימה. שקלתי 

קב"ה, אב הרחמים, הוא בעצמו מחיה עור ועצמות. לא מצאתי עוד טעם בחיי. אך ה
המתים. אט, אט התאוששתי. הקמתי בית בפעם השניה, ב"ה זכיתי בארבעה ילדים וכבר 

שנים אחרי אותו ליל סדר נורא הוד, הגיע אלי  33עשרה נכדים כן ירבו. אתמול בלילה, 
תה יודע אריה!" זעקתי, "איפה אתה?" "א" .בחלום ר' אריה הקדוש, כשהוא לבוש בקיטל לבן

איפה אני?" עונה לי ר' אריה, כשכולו אור, "זכיתי ליהרג על קידוש ד', אני במדור שעליו 
שנה אני מחכה  33אמרו חז"ל שאין כל מלאך ובריה יכולים להיות במחיצתם. כבר 

  להזדמנות שיתנו לי לגשת אליך.
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
וור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
  אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 

  

היום לראשונה קיבלתי אישור. עקיבא, על כל המצוות שעשיתי בעולם הזה יש לי שכר 
אדיר, אך מצוה אחת שעשיתי פה בעולם הזה, עד היום אין לי עליה שכר, מצות אכילת 
  מצה בליל הסדר תש"ה, כי היה הסכם בינינו, אני אוכל את המצה והשכר הולך לעקיבא. 

את שכר המצוה הזו. עקיבא, אני מתחנן לפניך, אנא, תוכל לקבל גם  –עקיבא יוותר  אם 
אני  –אמרתי לו: "אריה, אתן לך כל שתבקש ממני, אבל שכר של מצווה  ."!לי על השכרוותר 

לא מוכן!" ר' אריה שראה עד כמה נחוש אני בדעתי, עזב אותי בפנים קודרות ועצובות וככה 
תי מכות על המצה, אני הבאתי את התעוררתי. האם עלי לוותר לו? הרי אני הוא זה שחטפ

החיטים, הסכם זה הסכם, למה עלי לוותר? מצד שני, כואב לי לצער נשמה שהגיעה אלי 
הרב אונגר שומע את השאלה ושותק. לבסוף הוא אומר: "שאלה כזו יש " …מגנזי מרומים

, יהודי קדוש של מסירות נפש ותשאל לרבי ממכנובקאלשאול צדיק מן הדור הקודם, גש 
בלילה. הרבי ממכנובקא שומע את הסיפור ודופק על השולחן: "מן היושר עליך   11:30". ותוא

לוותר!" הוא פוסק. "רבי", תוהה עקיבא, "הרי חטפתי מכות על המצוה הזו, למה מן היושר? 
שנים עברו מן הסיפור הזה,  33אולי זה לפנים משורת הדין?" הצדיק מחייך ועונה ברכות: "

השנים האחרונות? כמה מצוות, הנחת  33ב כמה ברכות זכית להגיד בהאם ניסית לחש
תפילין, שבתות, ועוד תמשיך בעז"ה לזכות בהמוני זכויות עד מאה ועשרים, ור' אריה 

 ?"המסכן, כבר לא נותרו לו הזדמנויות יותר, האם לא ראוי לוותר לו על הזכות הזו
ממכנובקא לא מסתפק בזה: "היכנס לבית ר'בה, אני מוותר לו!" אומר עקיבא מיד. אך הרבי "

הכנסת הסמוך, פתח את ארון הקודש, ושם ליד ספרי התורה תוכל להכריז בפה מלא ובלב 
שלם על מחילתך". נכנס עקיבא לבית הכנסת בחצות הליל ומול ספרי התורה שבארון 
צה הקודש קרא: "ריבונו של עולם, אני מוותר לר' אריה בלב שלם על השכר של אכילת מ

אפיסת כוחות, שב עקיבא לביתו וצנח על מיטתו. ויהי באותו הלילה, שוב ". בפסח תש"ה
נגלה אליו ר' אריה בחלום, והנה, פניו שוחקות ומאירות: "יישר כח, עקיבא! הויתור התקבל, 

  אני מודה לך מעומק ליבי! העלו אותי לכאלה מקומות. אין לי מילים להודות לך". 
כנובקא וסיפר לו את דבר החלום. הרבי הקדוש פרץ בבכי למשמע למחרת, שב לאדמו"ר ממ

הסיפור: "סיפרת לי על יהודי קדוש, שעבר ייסורי איוב, חי בקדושה ובטהרה, ידע ש"ס, 
נמצא בגן עדן במקום הכי נשגב, ושווה לו לעזוב את כל העולם הבא, לרדת פה לעולם 

ואנחנו חיים פה בעולם, ומסביבנו ולהתחנן על עוד מצוה, כי שם הוא לא יכול לעשותה. 
מתגלגלות להן מצוות, בהישג יד, ומה נאמר למעלה?! אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום 

 !!"התוכחה. יום אחד ניפגש, עם כל האפשרויות שהיו לנו, עלינו לחטוף מצוות
ושמרתם את המצות". אומר רש"י: אל תקרא את המצות אלא את המצוות. מצוה הבא לידך "
 (ר' ישראל מאיר שושן) .ל תחמיצנה. בואו נייקר את המצוות, והבא להיטהר מסייעין בידוא
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בא •  169  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )(י, יד יעל הארבה... וינח בכל גבול מצריםוו
מלמד ובבעל הטורים: וינח בכל ארץ מצרים, וינח ביום השביעי, 

  .בשבתשנח הארבה 

מדוע נח הארבה בשבת? מתרץ רבי שמואל רובין זצ"ל אב"ד 
"למה הביא עליהם ארבה, (שמו"ר יג:) קורטשין, שהרי אמרו חז"ל 

לפי ששמו את ישראל זורעי חטים ושעורים, לפיכך הביא עליהם 
 (שמו"ר ה,כב)ך אומרים חז"ל ואכלו כל מה שזרעו ישראל". מאיד ארבה,

  שבשבת לא עבדו בני ישראל. א"כ זו הסיבה שהארבה נח בשבת...

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 
  (יא, ב)רעותה כלי כסף וכלי זהב 

: לעיל (ג, כב) בצויי ם בלשון הפסוקים מתגלה דבר מעניןכשמתבונני
הקב"ה על משה, נאמר: "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי 

". כאן, כשחוזר הקב"ה על הצווי, לא הוזכרו ושמלתכסף וכלי זהב 
את  ה"שמלות", ואילו לקמן, כשבאים ישראל לבצע הלכה למעשה

דבר ה', נאמר שוב: "ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים 
", מה פשר הדבר? באר ה"חתם סופר": ושמלתכלי כסף וכלי זהב 

המצרים נהגו לרקום על בגדיהם סמלים של העבודה זרה שלהם, 
  היה לישראל ליטול בגדים אלו מהם.אסור  –וכיון שכך 

כשם  –ה מכת בכורות, ואז אמנם בינתים, בין הצווי לקיומו, התרחש
פסל  נמס, –שהמצרים עצמם לקו גם אלהיהם לקו; פסל ממתכת 

ואם העבודה זרה היתה רקומה  התפוצץ, –פסל מאבן  נשרף, –מעץ 
היא נמחקה ונעלמה כלא היתה. ברגע שנמחקה גם  –על גבי בגד 
  ו.הותר לישראל להשתמש בבגדים אל –העבודה זרה 

לכן בתחילה ציום הקב"ה לשאול ממצרים גם שמלות, אך כשבא 
סמלי לצוות על כך שוב, היה זה לפני מכת בכורות, ומאחר שהיו 

עבודה זרה על הבגדים, אמר להם לשאול כלי כסף וכלי זהב בלבד 
רות, ולא בגדים. אבל כהגיעו לשאול בפועל, היה זה אחרי מכת בכו

ות, אחר שנמחקה מהם העבודה ואז יכלו לשאול גם בגדים ושמל
  (ומתוק האור)זרה. 

וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם צרורות 
בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו 

  לה)-(יב, לד ממצרים כלי כסף וכלי זהב
קשה, שלכאורה קודם שאלו כלי כסף וכלי זהב, ואח"כ נשאו את 

בשם אביו, (בעל החשק שלמה) מתרץ רבי שלמה הכהן מוילנא  הבצק?
שהתורה באה כאן להסביר, מדוע נשאו הבצק על שכמם ולא הניחו 
על בהמותיהם, מפני שהם עשו כדבר משה ושאלו כלי כסף וכלי זהב 
ממצרים, ולכן לא רצו להניח את הבצק ע"ג בהמותיהם, כשאפשר 

  להניח שם עוד כסף וזהב...

(בעל מראה ף מביא רבי שלמה הכהן בשם אחיו רבי בצלאל ביאור נוס

, הרי הוצאה מותרת ביו"ט רק לצורך יו"ט, אולם שביתת בהמה כהן)
לא נוהגת ביו"ט, ולכן את הכסף והזהב שאינם לצורך יו"ט, נשאו 

  ע"ג בהמות, ואת הבצק שהוא צורך אוכל נפש נשאו על שכמם...

  (יב, לו) וישאילום וינצלו את מצרים
המצרים היו שונאים מושבעים של בני ישראל. הם ידעו היטב שכל 
  המכות שנתכו על ראשם הם בגלל היידאל'אך האלו... הם הבינו שכל 

הצרות נגרמות להם בגלל היהודים, ושנאו אותם יותר ממה שאנחנו 
  שונאים את הערבים! 

הנה הבה נתאר לעצמנו מצב מבעית שכזה: אני יושב בביתי. לפתע 
דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ו... על הפתח עומד  נשמעות

ערבוצ'קי... א עראבער עם כאפיה, עם שפם גדול... הנשמה שלי 
יוצאת מרוב פחד ואני רץ לצלצל למשטרה: "הלו! הצילו! הצילו! 
ערבי בדלת שלי"... לפתע אני שומע את הערבי אומר לי: "רגע! 

שות לך רעה! בסך רגע! תרגע! אל תדאג! לא באתי, חלילה, לע
הכל באתי לבקש ממך טובה. כמובן, רק אם לא קשה לך. אני רוצה 
שתלוה לי ארבע מאות אלף שקל לשבוע ימים. בתחלת שבוע הבא 
אחזיר לך את הכסף"... רבותי, תגידו אתם: יש מישהו שילוה לו? על 

לא ארבע מאות אלף  ,פי דרך הטבע אף אחד לא יסכים להלוות לו
ם אלף שקל, ואפילו לא ארבע מאות שקל! כך יתנהג שקל, לא ארבעי

  כל אחד ששכל ישר בקדקדו! לא כך?

והנה כאן, במצרים, עומדים היהודים השנואים על פתחי בתיהם של 
המצרים, ובפיהם בקשה מוזרה: "מוחמד! תוכל להשאיל לי את 
שעון הזהב התלוי שם על הקיר? את השעון הכבד, שמשקלו עשרה 

שירשת מסבא של סבא שלך?" המצרי משיב: "כן! ק"ג זהב טהור, 
הוא עוד מוסיף: "יש עוד משהו שאתה צריך? בבקשה! בכבוד"! 

בבקשה, קח..." הרי לא היה אדם מישראל, אומרים חז"ל שלא יצא 
עם פחות מתשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים 

הם גח לשאת משאות חמורים לובים הם חמורים מעולים שיש ל(בכורות ה:). 
כבדים ביותר! איך קורה דבר כזה? איך יתכן שהמצרים שכל כך 
שנאו אותנו, יותר ממה שאנחנו שונאים את הערבוצ'קי שדפק בדלת, 
מסכימים להשאיל ליהודים את כל כספם וזהבם, עד כדי כך שבני 

  ?(רש"י)ישראל רוקנו את מצרים ועשו אותה כמצולה שאין בה דגים 

ה' נתן את חן העם בעיני מצרים"! הקב"ה הנו שליט על התשובה: "ו
יהיה לו חן, גם אם זה מעל  –החן! אם הוא רוצה שיהיה לאדם חן 

ומעבר לכל הגיון, גם אם זה לא נתפס בשכל האנושי! וגם להפך. אם 
לא יעזור כלום. גם אם תעשה את כל  –הקב"ה לא נותן את החן 

  לא יהיה לך חן!  –ההתיפפות שבעולם 

לפני כמה שנים באתי לחנות כובעים לקנות שם קאפעלוטש. עמדו 
שם שלשה בחורים. האחד היה מעונין לקנות כובע והוא הביא איתו 
את שתי החברותות שלו, מסדר א' ומסדר ב', כדי שיראו איך הכובע 
עומד עליו... הרי צריך שהכובע יעמוד בדיוק "ככה" ו"לא ככה"... 

שלם, כמו הריבוע של התפילין... מה צריך לבדוק שהוא עומד מו
אומר ומה אדבר? המוכר אמר לי שהם נמצאים כבר שעתים בחנות... 
שאלתי את הבחור מה כל הסיפור הזה עם הכובע, והוא ענה לי: "מה 
כבודו רוצה ממני? אני אוחז בשדוכים! אינני יכול להראות כמו 

  .ליצן! אני צריך להראות במיטבי, אני צריך לשאת חן"..

אי! שוטה שבעולם! האם אתה בעל הבית על החן? האם  אי! אי!
יהיה לך  –אתה יכול ליצור חן? הקב"ה בעל הבית על החן! ברצונו 
  חן וברצונו לא יהיה לך, גם אם תעשה את כל ההשתדלות.

גם את זאת ראו ביציאת מצרים: הקב"ה הנו בעל הבית על החן! 
  (יחי ראובן)    מוראדיג! מוראדיג!

  
  

  מה המקור לביטוי הרווח "בחינם, קח שניים"?
  תשובה לחידה הקודמת: עמרם ולוי.

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  "שמרתם את המצותו""

  כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה (רש"י)
אדם שאינו שומר תורה ומצוות עמד  ה הבא:הגאון רבי שלום מאיר יונגרמן זצ"ל ראש מוסדות זכרון יעקב סיפר על אביו את המעש

בקשרי מסחר ענפים עם אבי ז"ל, והיה חייב לו כסף רב. חודשים רבים חיפש אותו אבי כדי לגבות את חובו, עד שסוף סוף מצא אותו והם 
עה היא חמש דקות הלה החל בכתיבת ההמחאות לתשלום החוב, והנה לפתע שם לב אבי ז"ל כי הש התיישבו יחדיו לעשות את החשבון.

אבי ז"ל קם מיד, הפסיק ועזב הכל ורץ לבית הכנסת כדי להגיע  לפני שמונה בערב. בשעה זו היתה לו קביעות ללמוד שיעור בבית הכנסת.
ני השיב לו אבא: "א אותו סוחר החל צועק אחריו: "המתן כמה דקות, ואני נותן לך את הצ'קים על כל החוב!" בזמן לפני תחילת השיעור!

לאחר פטירת  מצטער, אבל אני צריך לרוץ לשיעור, אסור לי לאחר אפילו דקה אחת!". והוא השאיר את כל הצ'קים אצל הסוחר הנדהם...
אבי מורי ז"ל סיפר אותו סוחר בהתפעלות: "אני יודע שהוא חיפש אותי חודשים רבים, והצטער מאוד בגלל החוב, ובעוד מספר דקות הוא 

 (ממגד שמים ח"ג) חוב, ובכל זאת עזב הכל כדי לא לאחר לשיעור".היה מקבל את כל ה
  

  
  עד כמה צריך אדם להרחיק לכת על מנת לזכות בברכת הלבנה?

מסופר על ה"בבא סאלי" זצ"ל שחי בנתיבות, בחצר בית מדרשו של הצדיק, ממתין הקהל בדאגה רבה ללבנה, שתואיל להגיח מבעד לחשרת 
  העבים הסמיכה, שכיסתה את השמים החל מראשית החודש, כשהלילה ההוא הוא המועד האחרון לקידוש הלבנה בחודש זה. 

מתעקשת' ואינה מתגלה, התרומם ממקומו ויצא החוצה, כשהוא קורא אל הקהל: "הבה נלך לקדש שמע ה"בבא סאלי" בחדרו פנימה כי הלבנה '
  את הלבנה!" ואכן, מיד עם צאת הצדיק תחת כיפת השמים התפזרו העבים, הלבנה התגלתה, והקהל קדשה בשמחה רבה.

מופת" שהתרחש לפניהם בזכות הצדיק. מיד סב בטרם שובו הביתה, קלטו עיניו של ה"בבא סאלי" לחשושים העולים מצד הקהל על דבר ה"
הצדיק על עקבותיו ופתח והכריז: "לא התרחש כאן כל מופת, אלא דבר טבעי לחלוטין! ומעשה שהיה כך היה: בהיותי עדיין במרוקו, בעיר 

ד עצות נודע לי כי במרחק מגורי תפלילת, ארע פעם, שעד הלילה האחרון לקידוש הלבנה היו השמים מכוסים בעבים ללא הפסקה, בעודי אוב
. נסיעה של שעות ארוכות אין עננים, קמתי מיד ונסעתי נסיעה מפרכת עד לאותו מקום, וב"ה עלה בידינו להגיע לפני אור היום ולקדש את הלבנה

  וזאת למודעי, כי כאשר אדם מוסר נפשו לקיום איזושהי מצוה, הריהו הופך בכך להיות 'בעל הבית' על אותה המצוה!
ן, הערב הזה, כאשר נוכחתי לדעת כי בדרך אחרת הלבנה לא תתגלה, השתמשתי בכחי כ'בעל הבית' על מצוות קידוש לבנה, ויצאתי לקדשה, ובכ

  "כי אם כח טבעי של מי שמסר פעם את נפשו על קיום המצוה"! עד כאן הסיפור המופלא.  –סיים הצדיק  –כפי שאכן היה. "אין זה מופת" 
האם נסיעתו הארוכה לקדש את הלבנה, הנהגה של קדושה וחסידות היא, או מעיקר הדין היא?.  ומה יהיה הדין במקרה שהשמים ועתה נבוא לדון: 

    שבעיר אחרת הלבנה גלויה, האם חייב לנסוע לשם כדי לזכות במצוה? ועד כמה?(בשיחת טלפון עם חבר) מכוסים בעננים ואין הלבנה מתגלית, ונודע לו 
ע באחת הישיבות, בלילה האחרון שהיה ניתן לקדש בו את הלבנה, שהשמים כוסו בעבים, והחליטו בני הישיבה לעשות ביניהם והנה מעשה איר

'משמרות' למשך כל הלילה, דהיינו, כל בחור נשאר ער, ועקב אחר המתרחש, האם הלבנה נגלית, וכאשר נגלתה, הקיץ את שאר הבחורים, וברכו 
  זו הנהגה של חסידות, או שמא כך יש לנהוג מעיקר הדין?...בשמחה... ובאו ושאלו, האם 

לפיכך בני הישובים שאין  "יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקוראם מדאורייתא (או"ח ס' תרפ"ה ס"ז)נאמר בשו"ע  תשובה:
, ואולי יש ללמוד מכאן, שאם מדובר "להם מניין, צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא

שבנוגע למצוות קידוש לבנה יצטרך האדם ללכת לעיר אחרת  במצוה מדרבנן, אין חיוב לצאת לעיר אחרת כדי לקיימה. אלא שהיה מקום לומר,
כאילו מקבל פני שכינה.  –ולקיים את המצווה משום שמעלתה עצומה, צא ולמד ממה שאמרו בסנהדרין דף מ"ב. "כל המברך על החודש בזמנו 

דיים (דיים אילו לא זכו אלא למצוה זו,  –וכן תנא דבי רבי ישמעאל: אילמלא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים פעם אחת בחודש 
  הואיל ומקבל פני שכינה יש לברכה מעומד. - אמר אביי "הלכך נימרינהו מעומד"  שמקבלין פני שכינה  אחת בחודש. רש"י).

ויכול לנסוע לשם אולם, למעשה נראה כי אין חיוב לטרוח וללכת לעיר מרוחקת כדי לזכות במצוות קידוש לבנה, ועל כל פנים, אם זו עיר סמוכה 
 ברכבו, ראוי לעשות כן, (וכעין דברי הירושלמי בברכות פ"ח ה"ז: "אילו שכח שם כיס אבנים טובות ומרגליות, שמא לא היה חוזר ונוטל כיסו.

  וכך גם בעניננו, אילו לצרכיו האישיים היה נוסע בשעת לילה לאותו מקום, מדוע שלא ייסע לשם כדי לזכות במצווה היקרה!). 
עניין לציין, שמעשה היה באדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל, שבאחד מחודשי החורף לא ניתן היה לקדש את הלבנה מחמת העננים, ושכר ומ

  )עיי"ש ,(והערב נא .ניעור כל הלילה אין חיוב להישארוסיים הרב זילברשטיין: דלמעשה   האדמו"ר מטוס ועלה מעל לעננים, וערך קידוש לבנה....

במונטריי  זצ"ל ]שליט"א[עם הגאון ר' אהרן לייב שטיינמן  פעם אחת כאשר למד: יק זצ"ל מובארבי משה סולוביצהגאון בספר "והאיש משה" ל
והיה סוף זמן קידוש לבנה הסכימו ביניהם שבחצי הראשון של הלילה יהיה רבינו ער כדי לעמוד על המשמר אולי יתפזרו העננים ויתגלה הירח 

ן מסויים עלה בדעת רבינו אולי מאחורי ההר שהיה רחוק כדי כשחלף זמ ,ובחצי השני של הלילה יתחלפו ,יישן אזזצ"ל  ]שליט"א[והגראי"ל 
ואכן התברר  ,אולם מספק לא רצה להעיר את הגראי"ל משנתו והלך לבדו לשם ,מהלך של יותר ממחצית השעה אפשר לקדש את הלבנה

י לא רצה שילך לבדו ויחדיו הלכו כ ] זצ"לשליט"א[הלבנה ומיד קיים המצוה אח"כ חזר למקומו והעיר את הגראי"ל  שיכולים פה לקדש את
 .כמדומה שלא גילה כלל להגראי"ל שכבר קידש וחזינן מהכא את רוב זהירותו וחסידותו

                            

וכשאין לך אותה אתה לא מחפש כשיש לך אותה אתה מחפש אותה,                 
  ?וגם לא צריך אותה אותה

  נ״י אברהם פקטרשם הזוכה:     .שני תפוחים השבועית: תשובה לחידה

  

  משפחת ניומן לאירוסי הבת: גני הדר      ת משפחת צדוק להולדת הבות פינס לנשואי הבת הנכדה       משפח   :מרכז העיר
         להולדת הבת הנכדה  דורפמן-משפחות פוטולסקימשפחת אילוז לנשואי הבן        משפחת המרא דאתרא הרב גוטפריד לאירוסי הבן       

  משפחת רוזנברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות     גד להכנס הבן לעול תורה ומצוות      משפחת טננבוים לנשואי הבתבא  –משפחת בן דב 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
הוא, רעייתו פטירת על הרעה בבשורהזצ"ל  הוטנר יצחק רבי שנתבשר אחר מיד

באי וחש מקום לעצמו מצא לא הרופא. ברבנית שטיפל הראשי  הרופא עם נפגש
רק -) הקריעה מקום על בהראותו(רואה ״אתה:בדברים פתח יצחק רבי אך. נעימות
טובה מכיר שאני תדע,  זאת בכל... האמת דיין וברכתי, קריעה קרעתי עכשיו
, נבוך עמד  הרופא ״.בטיפולה שפעל וההשתדלויות המאמצים כל על, לכבודו
 )ל"זצ הוטנר יצחק על רבי כרוןיהז (ספר... שכזה ברגע כאלו דיבורים שמע לא מעולם

 
 

בלווית עיר של לרחובה")מאליהו מכתב"ה בעל( ל"זצ דסלר רבי אליהו יצא פעם
ממושכת המתנה לאחר. לדרכם שיסיעם האוטובוס לבוא ממתינים כשהם, נוסף אדם

כדי ותוך, שלוה בחוסר מקומו על  לזוע מלווהו החל, מלבוא בושש כשהאוטובוס
כמה: "דסלר א"הגרא מרן  לפני צערו את הביע, ומתאנח השעון על מסתכל שהוא
: וביה מיניה   לעומתו השיב דסלר א"הגרא מרן אך". לנו שמתבזבז הזמן על חבל

מנוחת דרגת על להעמידנו בכדי בו יש ודאי זה מעשה?!" זמן לא זה עכשיו וכי"
שום לאוטובוס בהמתנה לו היה שלא עד,  שלו המופלא הריכוז וכוח שלו הנפש
, והוא. נוסף דבר בכך להורות  דסלר א"הגרא מרן שביקש יתכן אולם. זמן ביטול

בתחנות להתרכז   מסוגל ואינו, שכאלה לגבהים העפיל לא שעדיין מי גם כי
ההמתנה  זמן את לנצל עליו זאת למרות, הגמרא דף מול יושבו בעת כמו האוטובוס
לעבר חיצונית בהבטה לבטלו ולא רוחני ענין שהוא באיזה ובהתבוננות במחשבה

 )לדורות מחנך...(המתקדמים השעון מחוגי על בהבטה או האוטובוס מבוא דרך

 
 
 

מקלם המגיד את מילדותו הזוכר מיהודי, שמעתי:ל"זצ שבדרון שלום רבי סיפר
בביאליסטוק דיבר מקלם המגיד כי לי וסיפר. ימים לחודש לביאלסטוק הגיע כאשר

מדרשה אחריו הולך הייתי. יום מידי, בערב ואחת בבוקר אחת - דרשות כשישים
באחת.ילד היותי מאז ילדותי בזכרון חקוקים עדיין מענינים דברים ושני, לדרשה
ביאלסטוק של למתים רשות שניתנת כי האמת בעולם כרוז יצא כיצד תיאר הדרשות

בית של הגדולה והאדמה ממרומים נשמע גדול קול.שעה חצי למשך לחיים לשוב
הקברים – והחדש העתיק החיים בית לעבר ברגליהם רצו רבים. לנוע החלה העלמין
ההוא לעבר האנשים אחד צעק!" סבא! סבא."אחד ועוד אחד, יצאו והנה נפתחו

לו שנתנו כיון? נחפז לאן. נחפז סבא כי, עליו הסתכל בקושי סבא, הלבן הזקן עם
וגם יחד עימו. שאפשר כמה לתפוס האפשר ככל מהר נחפז, שעה לחצי רק רשות
לבנים בתכריכים עטופים ורצו לצאת הספיקו שכבר נוספים עשרות עוד הלכו אחריו
כבר הראשון.ביאליסטוק של הגדול הכנסת לבית?.ורצו מהרו להיכן. פשתן עשויים
נכנסו אחריו. ללמוד התחיל, בידו גדולה גמרא לקח - הכנסת לבית פנימה נכנס

הכנסת בית.נשים לעזרת שעלו נשים הגיעו, ספרים ותפסו) נפטרים( אנשים בריצה
עד דקות עשרים עוד רק נותרו, נשארו ולא כמעט פנויים ספרים. להתמלא החל

. סידור תפס בו ללמוד ספר השיג שלא מי גדותיו על מלא היה ההיכל.הזמן לסיום
, אדירים היו הקולות. דפים בגניזה חיפשו כי' שמות' של דף איזה תפסו אחרים
עלהביטו בתכריכים עטופים המתים. מצוות וחטיפת בשקיקה לימוד של קולות
דהוא מאן הכריז! דקות עשרה ארבע רק!" דקות עשרה חמש עוד: "השעון
שלצערם מהמתים עשרות. בהתלהבות, לומדים, קוראים – ממשיכים הכל.בבהלה

לשמוע - הרגעים את לתפוס בנסיון החלונות על צובאים, פנימה להכנס הצליחו לא
עוד" גמרא או משנה בידו שמחזיק הידידים אחד עם משניות לקרוא או פסוק עוד
הגדול הכנסת בבית ששרר המתח את, המגיד תיאר.הנפטרים אחד זעק!" דקות שבע

רגשות בסערת השתתף, מגיד הקלעמר על פעורות בעיניים שהביט הקהל. בעיירה
עלעצום במתח רתוקים ישבו השומעים. הרגעים את החוטפים - המתים בדאגת -

מצוות לתפוס שבאו בנפטרים המלא הכנסת בבית החולף רגע כל של – תיאור פי
ניגן" הבא העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של אחת שעה יפה"

", הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של אחת שעה יפה" במיוחד נעים בקול המגיד
את הגביה לפתע!!.השעה מחצי נשארו, רק דקות חמש עוד השעון על מביטים והם
החיים הם מה?! השעה ממחצית ליותר בעולם נמצאים אנו וכי: בכי של בגלגול קולו
 ?איתנו מה?! שעה כחצי אינו סחורה בו לאסוף שניתן הקצר הזמן וכי? כאן שלנו

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
יו ִאישׁ  ָקמוּ ְולֹא ָאִחיו ֶאת ִאישׁ  ָראוּ לֹא ְחּתָ  כאשר, הוא ביותר הגרוע החושך:  ִמּתַ

, היא התוצאה, ברם. עזרה לו ולהושיט בצערו אחיו את לראות רוצה אינו איש
 ולא"ממקומו למוש יכול עצמו הוא אין חברו של מדחקו מתעלם אדם שכאשר

  )ם"הרי חידושי(".מתחתיו איש קמו
 

ְרֹעה ֵלב ֶאת' ה ַוְיַחזֵּק ָחם ָאָבה ְולֹא ּפַ ּלְ  על ל"זצ בקשט אהרון רבי כשישב:ְלׁשַ
 שבת ליל מידי אליו להכנס דלומז׳ה הישיבה תלמידי נהגו, לומז׳ה של רבה כס

, בא פרשת בשבת לביתו שנכנסו שעה אחת פעם. מוסרית שיחה לשמיעת
 שעה פרעה חשב מה:... עצמו אל ומדבר, וחזור הלוך בחדר מתהלך ראוהו
 פנה, מלכת עמד לפתע.בפליאה תמה... עיניו במו הגדולים הנסים את שראה

 לעבור אדם יכול מחשבה בהעדר רק! מאומה חשב לא הוא: ופשט הבחורים אל
 אפילו עליו שישפיעו מבלי משהו אפילו עליו שישפיעו מבלי, גלויים נסים

 )גבוה משולחן פנינים(.במשהו
 

ר ּבֶ ָאְזֵני ָנא ּדַ ֲאלוּ  ָהָעם ּבְ ה ֵרֵעהוּ ֵמֵאת ִאישׁ  ְוִיׁשְ ָ ֵלי ְרעוָּתהּ  ֵמֵאת ְוִאׁשּ  וְּכֵלי ֶכֶסף ּכְ
? כך על לבקשם כך כל צריך היה מדוע) , י"רש(בקשה לשון אלא נא אין: ָזָהב
 ציוום ה"שהקב כיוון אלא? זהב וכלי כסף כלי לקחת ירצו שלא החשש מניין
 והוא, הרע היצר מופיע מיד מצוה של קיומה ולגבי. מצוה זו הרי, כך על

 צורךהיה לכן. אותה לקיים שלא תואנה מוצא כבר ובתחבלותיו במזימותיו
 )תורה פניני(                .      וזהב כסף כלי שישאלו מהם ולבקש להתחנן

 
ר ּבֶ ,  כך על הזהירם ממך בבקשה, בקשה לשון אלא נא אין: פירש י"ורש ָנא ּדַ
 יצאו כן ואחרי, בהם קיים אותם וענו ועבדום, אברהם צדיק אותו יאמר שלא

 אותויאמר לא ואם, ידועה השאלה.): ט ברכות( בהם קיים לא גדול ברכוש
 מפרשים קבלה ובספרי שבזוהר אלא? הבטחתו לקיים צריך השם אין צדיק

 בטומאת ומשוקעים כבולים שהיו הקדושים לניצוצים הכוונה גדול״ ש״ברכוש
 יוצאים היו אם אפילו כן ואם. ותקנום הוציאום, ממצרים ישראל ובצאת, מצרים

 גדול״ ברכוש יצאו כן ואחרי" הבטחתו ידי יוצא הקב״ה היה וזהב כסף בלי
 בהם קיים אותם ועינו ועבדום: צדיק אותו יאמר שלא אלא. רוחני רכוש היינו
 כן ואחרי, הגוף את המפרכת פיזית עבודה אלא רוחני שיעבוד רק לא, ממש
 ממנו בקש לכן. רוחניי רכוש אלא ממש בהם קיים לא, גדול ברכוש יצאו

  .כמשמעו פשוטו, גדול רכוש, ושמלות זהב וכלי כסף כלי שישאלו
 )מדובנה המגיד(
 

ֵני וְּלֹכל ָרֵאל ּבְ ֶלב ֶיֱחַרץ לֹא ִיׂשְ ֵהָמה ְוַעד ְלֵמִאישׁ  ְלׁשֹנוֹ  ּכֶ  בזה היהרמז ולמעשה: ּבְ
 עם של הגלות בתחילת שהרי. הרע לשון של החטא את תיקנו כי ישראל לעם

 תכה ״למה לרשע ואמר ניצים ואבירם דתן את משה כשראה במצרים ישראל
 משה אמר אז? המצרי את שהרגת כמו אותי להרוג רוצה אתה לו וענה? רעך״
 משום, ישראל עם של השעבוד מה ועל מדוע מבין אני כעת, הדבר״ נודע ״אכן
 לשון מעוון נתקנו ישראל שעם רומזת התורה ועכשיו. הלשון בעוון נגועים שהם
 היו עדיין שאילו, לשונו״ כלב יחרץ לא ישראל בני ״ולכל שכתוב כמו הרע

 ראוי הרע לשון המספר כל חכמינו אמרו כבר הרי הרע לשון בעוון נגועים
 )ל''זצ בנט מרדכי רבי(                       .                  לכלבים להשליכו

 
ָקם ְרֹעה ַויָּ  חשיבות מה, בזה רש״י משמיענו מה לכאורה)  רש״י( ממיטתו: ַלְיָלה ּפַ
. להודיענו רש״י בא גדול דבר אמנם? ממטתו או מכסאו קם אם בדבר יש

, לשונם יהגה שוא אך אולם, הם אפיקורסים כי מתפארים שבימינו המשכילים
 אללהבדיל יפנו או תהלים ואמירת בתפילה ירבו מיד בראשם יחושו רק אם כי

 פרעה כן לא. אפקורסים ולא עול פורקי אלא אינם למעשה. ואובות מכשפים
 המכותכל כי., לדעת נוכח עיניו במו. אמיתי אפיקורס היה הוא רק, מצרים מלך

 שוב התרה ביום בו והנה. נעדרה לא אחת, באו, עליהן הזהיר רבנו שמשה
 בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכור מצרים בארץ בכור כל ״ומת: משה

 מצרים ארץ בכל גדולה צעקה והיתה בהמה בכור וכל הרחים אחר אשר השפחה
 לאזאת ובכל היה בכור עצמו פרעה תוסיף״ לא וכמוהו נחיתה לא כמוהו אשר
, הוודאות הצעקות למשמע ורק ו ת ט מ על שקט בלב בלילה בו לעלות הסס

),  ישרים עיני (מאירישרים.  שנת מקודם ישן עליה ,ממטתו קם מצרים בכל שהדהד

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 בא
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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" הזה המוות את רק מעלי ויסר" פרעה אומר הארבה במכת רק מדוע להבין יש
" הטורים בעל" שכתב מה להתבונן ויש? פחות לא כואבות היו המכות שאר הרי
 בשבת נח שהארבה משם שלומדים" מצרים גבול בכל וינח) "יד,י( הפסוק על

כל שאת לומר יש ל"הנ ולפי" השביעי ביום וינח" כתוב בשבת שגם כיוון
 ונח" חרדית" בצורה שהתנהג הארבה מכת את אך לסבול פרעה יכל המכות
 נסבלת בלתי הייתה כזו יהודית תכונה, השבת ביום

 ).ל"זצ יודלביץ שבתאי' ר-הירושלמי המגיד(

 
 ובשבת"  ובואנו צאתנו ושמור" ערבית בתפילת אומרים חול ביום למה טעם

ישראל את רואה כשהקב״ה לפי..., עלינו ופרוש" אומרים  ערבית בתפילת
, ושמור לומר צריכין אנו אין לפיכך אותם משמר הוא השבת את שמשמרים

'. וכו ושמור" אומרים לכך שימור צריכים בחול אבל אותנו משמר הוא שהרי
 )המצות טעמי שערי(
 
 
 

 שאנו מה וכל. עולם הבורא חכמת היא רבה מה מכירים הבריאה מחכמת
 אלא, שנים כמה מלפני רק ולא, מאתמול או מהיום רק זה אין בבריאה רואים

 כפי החכמה אותה עם הבורא אותו הוא, סופה ועד הבריאה קיום ימי כל
 חכמה לנוכח העומד האדם, אחד הוא אלא מלבדו אחר ואין, בתחילה שבראה

 צריך היה, בבוקר משנתו ניעור כשהוא, למקומו ומרותק נפעם לעמוד צריך, זו
 זה איך? זה מהו - ולשאול, רואה שהוא מה כל מול ולהתפעל לעמוד
 מיהו. עצמו האדם חכמת מתוך הבורא את ולראות להתבונן גם ניתן?נעשה
 מים מעט כמו הוא המח? המח מהו? בתוכו שמבין הוא מי? השכל מהו? האדם
? הגוף תנועות את עושה מי! חשבונות ועושה, חכם, חושב, מבין והוא, בראש
 בשר האם, העצמות ולא, להתנועע יכול אינו בשר הרי? לבד הבשר זהו האם
 אינו ביותר הגדול הפילוסוף? הולך אני איך, כן ואם? ללכת יכולים עצמות או

 כח, הכל את ומפעיל שפועל מי כאן יש בודאי כן ואם, בזה הסבר לתת יכול
 מעשה תמיד יום בכל ומחדש ובורא שברא ומיוחד היחיד הבורא והוא, נעלם

 האדם שיתבונן בשעה) ב"ה ב"פ ת"יסוה' הל( ם"הרמב כתב כך ועל.בראשית
 מיד, קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה, הנפלאים ובברואיו במעשיו

 כמו, הגדול השם את לידע גדולה תאוה ומתאוה, ומפאר ומשבח אוהב הוא
 האדם. ל"עכ", חי ל-לא לאלקים נפשי צמאה) "ג מב תהלים( דוד שאמר
 ורגש חוש לאדם יש'! לד נפשו צמאה הרי, הבורא וחכמת הבריאה מול העומד

 שיש  היא ביותר הגדולה האמת הרי כן ואם, , האמת את לבקש רצון של
 הוא הבריאה את רואה וכשהאדם, העולם את ומנהיג ברא הוא, עולם בורא
 כמה, נפשי לך צמאה) "ב סג תהלים( דוד שאמר כמו, עצום נפש לצמאון מגיע
התפעלות מרוב, הבריאה פלאי מול אל כמאובן לעמוד נשאר אני", בשרי לך

 )ל"זצ שך הרב(!האלקית החכמה מראיית

 
 

 ימצא לא רושא ימים שבעת,)(פרשת בא פרק ב' פסוק יט' נאמר בתורה שאלה:
האיסור של בפסח באיזה שנה  " שהאיסור של חמץ הוא שבעה ימים,בבתיכם

 ?חמץ היה פחות משבעה ימים 

שיצאו ממצרים האיסור של חמץ היה רק ליום הפסח הראשון   תשובה:
 לפסח מנין אומר הגלילי יוסי רבי פסחים צו.)(:כמו שמובא בגמרא .אחד

 לא} ג-יג שמות{ תלמוד לומר אחד יום אלא נוהג חימוצו שאין מצרים
 .יוצאים אתם היום ליה וסמיך חמץ יאכל

 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

 פינקוס דוד שמשון הרב סיפר:, ֹאְיָביו ֶאת ְוָזַעם ֲעָבָדיו ֶאת' ה ַיד ְונֹוְדָעה
 יהודי כל. האיומה השואה בתקופת שאירע נורא מעשה על שמעתי: ל"זצ

 השלטון תחת שהיו הסובבות ובמדינות בגרמניה ימים באותם שהתגורר
 בכדי, מבטחים מקום אל לברוח כדי ביכולתו אשר כל לעשות ניסה, הנאצי
 יהודים400 של קבוצה היתה, העת באותה.הדם צמאי מהנאצים נפשו להציל
 שנלחמה, אנגליה אל אוניות י"ע לברוח'  ה בחסד שהצליחו, גרמניה אזרחי
 כך לכל לא אך. ושלווים בטוחים הרגישו ובכך, הגרמנים כנגד העת באותה
 הפליטים שהשארת החליטה הבריטית הממשלה של אסיפה. זמן הרבה

 שאולי מחשש, מדינתם את לסכן יכולה, מלחמה בשעת במדינתם מגרמניה
 להם שיעזור חשוב מידע להם ויעבירו לנאצים שיעזרו, מרגלים בהם יש

, ראשיהם מעל המרחפת המוות וסכנת הגלות סבל מספיק לא, לכן. במלחמה
 האישיים והמכתבים המזכרות כל את ומשליכים רכושם את גונבים כעת אז
? לנו מגיע זה מדוע, עולם של רבונו אלוקים משפחותיהם ובני קרוביהם של
 אתה איפה, לנו עושים מה הבט, עולם של ריבונו? לסבול עלינו נגזר האם –

 דוד כדברי, האהובים בניו על ומשגיח עומד, במרומים יושב אך?!. אבא
 עירומים"! עמדי אתה כי רע אירא לא צלמוות בגיא אלך כי גם: "ה"ע המלך
 השאלה אך. בשלום אוסטרליה חופי אל היהודים 400הגיעו, כל וחסרי

 מדוע אז, אותם הצלת כבר הרי, עולם של רבונו: 'באוויר ריחפה הגדולה
 התגלית שנמצאה עד?', הרב והסבל הביזה את המסכנים לעבור צריכים היו

 יהודי מצא, גירוש אותו לאחר שנים עשרות, שנים מספר לפני. המרעישה
 הפרקים באחד. בצוללת המלחמה בשנות ששירת גרמני קצין של יומן, אחד

, בראדר זיהתה הגרמנית הצוללת: 'כתב הוא,המלחמה שנות את המתארים
 כה בשעות שכזאת הפלגה. צבאי ציוד ללא שהפליגה בריטית מסחר אונית
. האוניה על לירות הוראה נתנו והגרמנים, כהתאבדות אז נחשבה קשות
 פגעו אכן היריות האם. דממה שקט. המסחר אונית אל נשלחו יריות מספר

 נשלחה ומיד, האוניה אל מסביב פזורים חפצים קלט הצוללת רדאר?. במטרה
 וגילתה לאוניה שמסביב החפצים את משתה הסירה. לאיזור גרמנית סירה

 את ביומנו הקצין תיאר וכך. גרמניה אזרחי של בגרמנית הכתובים מכתבים
. כמותנוגרמנים עם באוניה פגענו שלא שראינו מאוד שמחנו:"האירוע

 לחופי עד האוניה את ללוות הצטווינו), ש"מ( מהיטלר שקיבלנו ובהוראה
 הפליטים שירדו לאחר". בריטים תוקפים מפני עליה להגן בכדי, אוסטרליה

 אל בחזרה דרכה את עושה המסחר שאונית הגרמנים הבחינו, באוסטרליה
 הרב מסיים!.לים אותה פוצצו ומיד לאנגלים שייכת שהיא והבינו אנגליה

 על והצטערו בכו יהודים שנה ארבעים. המעשה בעומק נתבונן: " .ל"זצ פינקוס
 שפגעה הדין מדת על התמרמרו אפילו אולי, האישיים והמכתבים המזכרות אובדן
 איפשר ממש ובנס, ת" השי עמם שעשה החסד גודל למפרע מתברר והנה. בהם
' ה להם זימן,להנצל סיכוי חוסר של מצב מתוך. מבטחים לחוף בשלום להגיע להם

.  חייהם ניצלו ובכך למים  חפציהם את שזרקו, ואכזריים פושעים, באניה מלחים
 )פינקוס הרב  שיחות( 

 

שמשהרבסיפר:, אְיָביוֶאתָזַעם
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תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים
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