
עצה לשפלותעצה לשפלות
למאוד,  וחריף  שנון  שהיה  חכם  בתלמיד  למאוד, מעשה  וחריף  שנון  שהיה  חכם  בתלמיד  מעשה 
זי''ע,  מיכל  רבי  הרה''ק  של  בביתו  זי''ע, ששהה  מיכל  רבי  הרה''ק  של  בביתו  ששהה 
תלמידו של הרה''ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי''ע, תלמידו של הרה''ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי''ע, 
ובהיותו תלמיד חכם, הרבה רבי מיכל לדבר עמו ובהיותו תלמיד חכם, הרבה רבי מיכל לדבר עמו 
בענינים הסבוכים שבש"ס, ובאחד הפעמים תוך בענינים הסבוכים שבש"ס, ובאחד הפעמים תוך 
כדי עיסוקם באיזה סוגיא קשה, הקשה רבי מיכל כדי עיסוקם באיזה סוגיא קשה, הקשה רבי מיכל 
אותו  של  בפיו  מענה  היה  ולא  עצומה,  אותו קושיא  של  בפיו  מענה  היה  ולא  עצומה,  קושיא 
חריף. ורק כעבור ג' ימים בישר הלה לרבי מיכל, חריף. ורק כעבור ג' ימים בישר הלה לרבי מיכל, 
את  יישב  ואכן  לקושיתו,  מענה  בידו  כבר  יש  את כי  יישב  ואכן  לקושיתו,  מענה  בידו  כבר  יש  כי 

הקושיא בטוב טעם ודעת באופן נפלא. הקושיא בטוב טעם ודעת באופן נפלא. 
כשגמר זה האחרון להרצות את דבריו, שאלו רבי כשגמר זה האחרון להרצות את דבריו, שאלו רבי 
יישוב  להשיג  שזכה  עד  לו  לקח  זמן  כמה  יישוב מיכל  להשיג  שזכה  עד  לו  לקח  זמן  כמה  מיכל 
נפלא זה, ענה לו הלה כי משך כל אלו הג' ימים, נפלא זה, ענה לו הלה כי משך כל אלו הג' ימים, 
ללא  עמל  קושייתו,  מיכל  רבי  שהקשה  ללא מאז  עמל  קושייתו,  מיכל  רבי  שהקשה  מאז 
ליאות ליישב את הדברים, ורק כעבור אלו הימים ליאות ליישב את הדברים, ורק כעבור אלו הימים 

זכה ונתבהרו לו הדברים כראוי. זכה ונתבהרו לו הדברים כראוי. 
אמר לו רבי מיכל, ואילו אני, עוד בהיותי נער כבן אמר לו רבי מיכל, ואילו אני, עוד בהיותי נער כבן 
לי  שענית  תירוץ  אותו  זו  קושיא  על  עניתי  לי י''ג  שענית  תירוץ  אותו  זו  קושיא  על  עניתי  י''ג 
במושכל  אלא  ימים,  ג'  הדבר  לי  לקח  ולא  במושכל כעת,  אלא  ימים,  ג'  הדבר  לי  לקח  ולא  כעת, 

ראשון בלבד כבר נתבהרו לי פני הדברים. ראשון בלבד כבר נתבהרו לי פני הדברים. 
והוסיף רבי מיכל ואמר לו, וכי למה אני מספר לך והוסיף רבי מיכל ואמר לו, וכי למה אני מספר לך 
זאת, כי ברצוני לומר לך עד כמה אני חייב להודות זאת, כי ברצוני לומר לך עד כמה אני חייב להודות 
להשי''ת אשר זיכה אותי להיות קשור לצדיקים, להשי''ת אשר זיכה אותי להיות קשור לצדיקים, 
ולולא זאת 'וואס פאר ַאְקִלינג וואלט איך גיווען'. ולולא זאת 'וואס פאר ַאְקִלינג וואלט איך גיווען'. 
מאוד  מתפרסם  הייתי  חריפותי  שלגודל  מאוד כלומר,  מתפרסם  הייתי  חריפותי  שלגודל  כלומר, 
לימדו  הם  הצדיקים  אלו  ורק  הגדולים,  לימדו כאחד  הם  הצדיקים  אלו  ורק  הגדולים,  כאחד 
ולא  חכמתי,  את  להסתיר  חיים  אורחות  ולא אותי  חכמתי,  את  להסתיר  חיים  אורחות  אותי 

להתפאר בה. להתפאר בה. 
את  לדורותיהם  הצדיקים  הורו  כך  את אכן,  לדורותיהם  הצדיקים  הורו  כך  אכן, 
משאר  יתירה  למעלה  זכו  אם  שאף  משאר תלמידיהם,  יתירה  למעלה  זכו  אם  שאף  תלמידיהם, 
השפלות,  במדת  להחזיק  עליהם  השפלות, ההמון,  במדת  להחזיק  עליהם  ההמון, 
חינם  מתנת  אם  כי  זה  שאין  לדעת  חינם ושעליהם  מתנת  אם  כי  זה  שאין  לדעת  ושעליהם 
מהשי''ת, כי הוא הנותן לאדם כוח לעשות חיל, מהשי''ת, כי הוא הנותן לאדם כוח לעשות חיל, 
מחמתה  אשר  סיבה  שום  האדם  במהות  אין  מחמתה אך  אשר  סיבה  שום  האדם  במהות  אין  אך 

יכול לומר כי ייחוס עצמי גרם למעלתו. יכול לומר כי ייחוס עצמי גרם למעלתו. 
בפרשתינו  המדובר  זה,  ענין  נרמז  בפרשתינו  בפרשתינו גם  המדובר  זה,  ענין  נרמז  בפרשתינו  גם 
ואלו  המשכן,  להקמת  המלאכה  ענין  ואלו הוא  המשכן,  להקמת  המלאכה  ענין  הוא 
לחכמה  זכו  מלאכה  באותה  שעסקו  לחכמה האנשים  זכו  מלאכה  באותה  שעסקו  האנשים 
ותבונה יתירה לדעת האיך לעשות כל דבר, ואכן ותבונה יתירה לדעת האיך לעשות כל דבר, ואכן 
אותם  מזכירים  אודותם  המדברים  אותם הכתובים  מזכירים  אודותם  המדברים  הכתובים 
'אשר  נאמר  אלו  לתבות  סמוך  אך  לב'  'אשר כ'חכמי  נאמר  אלו  לתבות  סמוך  אך  לב'  כ'חכמי 
אלו  גם  כי  להורות  בהמה'  ותבונה  חכמה  ה'  אלו נתן  גם  כי  להורות  בהמה'  ותבונה  חכמה  ה'  נתן 
הזוכים לחכמה, עליהם לדעת כי אין זה משלהם, הזוכים לחכמה, עליהם לדעת כי אין זה משלהם, 

ואין להם כלל במה להתגאות ח"ו. ואין להם כלל במה להתגאות ח"ו. 
(עפ"י טיב התורה - ויקהל)(עפ"י טיב התורה - ויקהל)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

לא תבערו אש בכל מֹשבֹתיכם ביום השבת (לה, ג) לא תבערו אש בכל ֹמשֹבתיכם ביום השבת (לה, ג) 
בחתם  שפירש  וכמו  השבת,  ליום  ההכנה  ענין  נרמז  הכתוב  בזה  בחתם הנה,  שפירש  וכמו  השבת,  ליום  ההכנה  ענין  נרמז  הכתוב  בזה  הנה, 
סופר, כי כדי לזכות להתעוררות הלב מכוח הארת השבת מוטל על האדם סופר, כי כדי לזכות להתעוררות הלב מכוח הארת השבת מוטל על האדם 
להתכונן עוד מבערב שבת, ולזה אמר הכתוב 'לא תבערו אש' – היינו אל להתכונן עוד מבערב שבת, ולזה אמר הכתוב 'לא תבערו אש' – היינו אל 
לכם להיכנס אל השבת בעוד שלא עשיתם שום הכנה מקודם, ואז תצטרכו לכם להיכנס אל השבת בעוד שלא עשיתם שום הכנה מקודם, ואז תצטרכו 
להבעיר את הלב 'ביום השבת' עצמו, כי זה הדבר קשה מאוד על האדם, להבעיר את הלב 'ביום השבת' עצמו, כי זה הדבר קשה מאוד על האדם, 
כי אי אפשר לו לאדם להתעלות בפעם אחת ולהתנתק בבת אחת מאוירת כי אי אפשר לו לאדם להתעלות בפעם אחת ולהתנתק בבת אחת מאוירת 
ימי החול, ולהיכנס תיכף ומיד אל הארת של קדושת השבת, כי לרוב אדם ימי החול, ולהיכנס תיכף ומיד אל הארת של קדושת השבת, כי לרוב אדם 
הקרוץ מחומר, כשראשו עסוק בענינים חומריים של ימות החול, קשה לו הקרוץ מחומר, כשראשו עסוק בענינים חומריים של ימות החול, קשה לו 
להתנתק מאותם הדברים שהוא עסוק בהם, ולהיכנס לעולם אחר לגמרי, להתנתק מאותם הדברים שהוא עסוק בהם, ולהיכנס לעולם אחר לגמרי, 
עולם רוחני, עולם שבו נהנים מזיו הקדושה, אלא מתחילה עליו להתכונן עולם רוחני, עולם שבו נהנים מזיו הקדושה, אלא מתחילה עליו להתכונן 
לזה היום, ולהתעמק עוד טרם בוא השבת במעלת וקדושת השבת, ומכוח לזה היום, ולהתעמק עוד טרם בוא השבת במעלת וקדושת השבת, ומכוח 
ידם  על  להתדבק  בתפילה  והן  בתורה  הן  בפועל,  הכנה  לעשות  יבוא  ידם זה  על  להתדבק  בתפילה  והן  בתורה  הן  בפועל,  הכנה  לעשות  יבוא  זה 
השבת,  הארת  לקבל  כלי  הוא  עושה  זאת  כל  ידי  ועל  הקדושה,  השבת, בעולם  הארת  לקבל  כלי  הוא  עושה  זאת  כל  ידי  ועל  הקדושה,  בעולם 

ויהיה ביכולתו להנות ביום השבת מזיו הקדושה. ויהיה ביכולתו להנות ביום השבת מזיו הקדושה. 
טז)  לא,  (לעיל  הכתוב  מאמר  על  הקדושים  בספרים  גם  מובא  זה  טז) ענין  לא,  (לעיל  הכתוב  מאמר  על  הקדושים  בספרים  גם  מובא  זה  ענין 
'לעשות'  לשון  כי  השבת'  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  'לעשות' 'ושמרו  לשון  כי  השבת'  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  'ושמרו 
צריך ביאור, וכי מצות שבת בעשיה תליא מילתא? הלוא בשמירה תליא! צריך ביאור, וכי מצות שבת בעשיה תליא מילתא? הלוא בשמירה תליא! 
הוא  הכתוב  שכוונת  הם  וביארו  העשיה,  העדר  ע''י  היא  הלוא  הוא והשמירה  הכתוב  שכוונת  הם  וביארו  העשיה,  העדר  ע''י  היא  הלוא  והשמירה 
על ענין ההכנה המוטלת על האדם עוד טרם בואו של השבת, כי בענין זה על ענין ההכנה המוטלת על האדם עוד טרם בואו של השבת, כי בענין זה 
שפיר שייך עשיה, ואמר הכתוב 'ושמרו בני ישראל את השבת' – שעליהם שפיר שייך עשיה, ואמר הכתוב 'ושמרו בני ישראל את השבת' – שעליהם 
מוטל לשמור על קדושת השבת, דהיינו שיהיו דבוקים מבואו ועד צאתו מוטל לשמור על קדושת השבת, דהיינו שיהיו דבוקים מבואו ועד צאתו 
בשורשם העליון, והאיך יזכו לידי כך? לזה אמר 'לעשות את השבת' – היינו בשורשם העליון, והאיך יזכו לידי כך? לזה אמר 'לעשות את השבת' – היינו 
שמכוח מעשיהם ימשיכו הם את אור השבת, כי מכוח מעשיהם עוד טרם שמכוח מעשיהם ימשיכו הם את אור השבת, כי מכוח מעשיהם עוד טרם 

בוא השבת עושים הם כלי לקבלת הארת הקדושה הנמשך בזה היום. בוא השבת עושים הם כלי לקבלת הארת הקדושה הנמשך בזה היום. 
ומובן מאליו שכפי מדת ההכנה של כל אדם, באותה מדה עושה הוא כלי ומובן מאליו שכפי מדת ההכנה של כל אדם, באותה מדה עושה הוא כלי 
לקבל הארת קדושת היום, וכעין מה שאמרו חכמינו ז''ל (עבודה זרה ג.) לקבל הארת קדושת היום, וכעין מה שאמרו חכמינו ז''ל (עבודה זרה ג.) 
'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת' כי כשם שבאכילה גשמית תלוי הדבר 'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת' כי כשם שבאכילה גשמית תלוי הדבר 
הוא  כן  כמו  המאכל,  רבוי  הוא  כך  ההכנה  ריבוי  וכפי  אחד,  כל  הכנת  הוא כפי  כן  כמו  המאכל,  רבוי  הוא  כך  ההכנה  ריבוי  וכפי  אחד,  כל  הכנת  כפי 
הארה  להמשיך  הכלי  גודל  הוא  כך  הכנתו  כגודל  הרוחנית,  ההכנה  הארה בענין  להמשיך  הכלי  גודל  הוא  כך  הכנתו  כגודל  הרוחנית,  ההכנה  בענין 

העליונה מלעילא. העליונה מלעילא. 
השבת  כידוע  כלה',  לקראת  דודי  'לכה  בפייט,  נרמז  זה  שענין  השבת ואפשר  כידוע  כלה',  לקראת  דודי  'לכה  בפייט,  נרמז  זה  שענין  ואפשר 
נקראת 'כלה', ורמז המשורר, שכפי הליכתו והכנתו של האדם לקבל את נקראת 'כלה', ורמז המשורר, שכפי הליכתו והכנתו של האדם לקבל את 
הכלה היא השבת, באותה מדה זוכה גם כן ל'פני שבת נקבלה', כי באותה הכלה היא השבת, באותה מדה זוכה גם כן ל'פני שבת נקבלה', כי באותה 

מדה מכשיר עצמו לקבל הארת קדושתה. מדה מכשיר עצמו לקבל הארת קדושתה. 
ואם האדם אכן זוכה להכשיר עצמו כראוי לקבל קדושתה, יכול להתעלות ואם האדם אכן זוכה להכשיר עצמו כראוי לקבל קדושתה, יכול להתעלות 
ישראל  כי  אנו  מגלים  השבת  שמירת  מעצם  כי  לדעת  עלינו  כי  ישראל למאוד,  כי  אנו  מגלים  השבת  שמירת  מעצם  כי  לדעת  עלינו  כי  למאוד, 
וקוב''ה חד הם, וכמו שבששת ימי בראשית ברא הקב''ה את עולמו, כמו וקוב''ה חד הם, וכמו שבששת ימי בראשית ברא הקב''ה את עולמו, כמו 

כן עובדים אנו בששת ימי המעשה, וכמו שהוא שבת ביום השביעי כמו כן עובדים אנו בששת ימי המעשה, וכמו שהוא שבת ביום השביעי כמו 
ממעל,  אלקי  חלק  הם  שישראל  מגלים  ובזה  היום,  בזה  אנו  שובתים  ממעל, כן  אלקי  חלק  הם  שישראל  מגלים  ובזה  היום,  בזה  אנו  שובתים  כן 
ליוצרינו,  כביכול  דומים  מה  בבחינת  היותינו  על  מורה  שהשבת  ליוצרינו, ומאחר  כביכול  דומים  מה  בבחינת  היותינו  על  מורה  שהשבת  ומאחר 
בודאי יכולים אנו לזכות בכוח השמירה למדרגות רמות בקדושה עליונה, בודאי יכולים אנו לזכות בכוח השמירה למדרגות רמות בקדושה עליונה, 
לשמירה  לזה  אנו  צריכים  אך  ממעל'  אלקי  'חלק  של  זו  לבחינה  לשמירה כראוי  לזה  אנו  צריכים  אך  ממעל'  אלקי  'חלק  של  זו  לבחינה  כראוי 
בתכלית הנרצה, דהיינו שתהיה כראוי במעשה ובדבור ובמחשבה, ולזה אי בתכלית הנרצה, דהיינו שתהיה כראוי במעשה ובדבור ובמחשבה, ולזה אי 

אפשר לזכות בלא הכנה כראוי עוד טרם בואו של השבת. אפשר לזכות בלא הכנה כראוי עוד טרם בואו של השבת. 
והנה כמה וכמה דברים מובאים בספרים הקדושים שעל ידם עושים אנו והנה כמה וכמה דברים מובאים בספרים הקדושים שעל ידם עושים אנו 
מאלו  אחד  על  לדבר  כאן  ברצונינו  ואנו  השבת,  קדושת  לקבלת  מאלו הכנה  אחד  על  לדבר  כאן  ברצונינו  ואנו  השבת,  קדושת  לקבלת  הכנה 
הדברים, והוא ענין של תוספת מחול על הקודש, כי כשהאדם נכנס מזמני הדברים, והוא ענין של תוספת מחול על הקודש, כי כשהאדם נכנס מזמני 
חול תיכף ומיד לקדשת השבת הרי זה כעין אדם שמוציאים אותו ממקום חול תיכף ומיד לקדשת השבת הרי זה כעין אדם שמוציאים אותו ממקום 
אפל מבלי שום זיק של אור, למקום שיש בו אור גדול, שכידוע שהדבר אפל מבלי שום זיק של אור, למקום שיש בו אור גדול, שכידוע שהדבר 
לו  קשה  לחשכות,  עתה  עד  רגיל  היה  שהאדם  מאחר  כי  מאוד,  לו מסוכן  קשה  לחשכות,  עתה  עד  רגיל  היה  שהאדם  מאחר  כי  מאוד,  מסוכן 
לסבול חוזק האור המופיע לנגדו כשאינה באה אליו בהדרגה, וכמו כן הוא לסבול חוזק האור המופיע לנגדו כשאינה באה אליו בהדרגה, וכמו כן הוא 
בעניני אור הקדושה, כי כאמור לעיל, שמאחר שהאדם רגיל במדרגת ימי בעניני אור הקדושה, כי כאמור לעיל, שמאחר שהאדם רגיל במדרגת ימי 
השבת,  יום  קדושת  את  ולהשיג  אחת  בבת  להתעלות  לו  קשה  השבת, המעשה,  יום  קדושת  את  ולהשיג  אחת  בבת  להתעלות  לו  קשה  המעשה, 
ובכדי שיהיה ביכולת האדם להמשיך זה הקדושה עליו להתעלות בהדרגה, ובכדי שיהיה ביכולת האדם להמשיך זה הקדושה עליו להתעלות בהדרגה, 
קדושת  עליה  ולהמשיך  החול  מזמן  מקצת  להקדיש  עליו  מתחילה  קדושת ולכן  עליה  ולהמשיך  החול  מזמן  מקצת  להקדיש  עליו  מתחילה  ולכן 
האור  זה  אין  עדיין  אך  שבת,  של  הארה  הזמן  לזה  ממשיך  ואז  האור השבת,  זה  אין  עדיין  אך  שבת,  של  הארה  הזמן  לזה  ממשיך  ואז  השבת, 
מתנוצץ בשלימות, עד שיכנס ליום השבת עצמו, ואז יכול להתעלות עוד מתנוצץ בשלימות, עד שיכנס ליום השבת עצמו, ואז יכול להתעלות עוד 

ולזכות לאור באור קדושת השבת. ולזכות לאור באור קדושת השבת. 
האדם  מגלה  בזה  כי  השבת,  כניסת  קדימת  של  זה  בענין  יש  מעלה  האדם עוד  מגלה  בזה  כי  השבת,  כניסת  קדימת  של  זה  בענין  יש  מעלה  עוד 
עד כמה משתוקק הוא אל בוראו, ועד כמה מצפה הוא ומייחל אל בואו, עד כמה משתוקק הוא אל בוראו, ועד כמה מצפה הוא ומייחל אל בואו, 
כי בשבת נמצא כביכול הקב''ה עם האדם, וכמו שאנו אומרים בסעודות כי בשבת נמצא כביכול הקב''ה עם האדם, וכמו שאנו אומרים בסעודות 
הישראלי  האיש  יושב  היום  בזה  דמלכא',  סעודתא  'אתקינו  הישראלי השבת  האיש  יושב  היום  בזה  דמלכא',  סעודתא  'אתקינו  השבת 
במחיצת בוראו, ובזה שמקדים הוא לקבל את השבת מגלה הוא כי חפץ במחיצת בוראו, ובזה שמקדים הוא לקבל את השבת מגלה הוא כי חפץ 
הוא בקרבתו של הקב''ה, ודבר זה בעצמו הוא סיבה לזכות להארה יתירה, הוא בקרבתו של הקב''ה, ודבר זה בעצמו הוא סיבה לזכות להארה יתירה, 
כי כמים פנים אל פנים כן מאיר אליו הקב''ה מידה במידה מאור קדושתו כי כמים פנים אל פנים כן מאיר אליו הקב''ה מידה במידה מאור קדושתו 
גם  הוא  שבת  תוספת  סגולת  כי  מצדיקים  מובא  כן  וכמו  גדושה.  גם במדה  הוא  שבת  תוספת  סגולת  כי  מצדיקים  מובא  כן  וכמו  גדושה.  במדה 

מסוגל לרבוי השפע הגשמי. מסוגל לרבוי השפע הגשמי. 
ולאור האמור מובן מה שרואים אנו בחוש שדבר זה אינו בא לאדם בנקל, ולאור האמור מובן מה שרואים אנו בחוש שדבר זה אינו בא לאדם בנקל, 
רואים אנו שהיצר מניח את כל כובד משקלו להפר רצון האדם להיות מוכן רואים אנו שהיצר מניח את כל כובד משקלו להפר רצון האדם להיות מוכן 
ומזומן לקבל את השבת מבעוד יום, כי כידוע זה דרכו תמיד, שכל מצוה ומזומן לקבל את השבת מבעוד יום, כי כידוע זה דרכו תמיד, שכל מצוה 
שעל ידה נמשך אל האדם השפעה יתירה או הארה דקדושה, מעמיד הוא שעל ידה נמשך אל האדם השפעה יתירה או הארה דקדושה, מעמיד הוא 
אין ספור קשיים כדי להניאו מרצונו הטוב, אך מזה גופא שרואים שחושש אין ספור קשיים כדי להניאו מרצונו הטוב, אך מזה גופא שרואים שחושש 
למאוד,  היא  גדולה  מעלתה  אכן  כי  להבין  עלינו  בכך,  נזכה  שמא  למאוד, הוא  היא  גדולה  מעלתה  אכן  כי  להבין  עלינו  בכך,  נזכה  שמא  הוא 
ולהתאמץ ביתר שאת כדי שאכן נזכה בכך, ונזכה עי''ז להשפעה מרובה ולהתאמץ ביתר שאת כדי שאכן נזכה בכך, ונזכה עי''ז להשפעה מרובה 

בגשמיות וברוחניות. בגשמיות וברוחניות. 

בענין הכנה לשבתבענין הכנה לשבת
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א. א. חכמינו ז"ל תקנו לקרות ארבע פרשיות 
ד'  לזכרון  ניסן  ר"ח  עד  אדר  מר"ח  בשנה 
דברים. פרשה ראשונה היא פרשת שקלים, פרשה ראשונה היא פרשת שקלים, 
השקל  מחצית  מצות  לזכרון  אותה  וקורין 
הלשכה  לתרומת  ליתן  ישראל  שנתחייבו 
בכל שנה עבור קרבן התמיד. פרשה שניה פרשה שניה 
לזכור  כדי  אותה  וקורין  זכור,  פרשת  זכורהיא  פרשת  היא 
מעשה עמלק, וזמן קריאתה בשבת שלפני 
המן  למעשה  הקריאה  לסמוך  כדי  פורים, 
זכירת  להקדים  וכדי  עמלק,  מזרע  שהיה 
מחיית עמלק לעשייתה, וכדכתיב "והימים 
שלישית  שלישית פרשה  פרשה  ונעשים".  נזכרים  האלה 
אותה  וקורין  אדומה,  פרה  פרשת  אדומההיא  פרה  פרשת  היא 
היה  שכן  החודש,  פרשת  שקודם  בשבת 
כדי  לניסן,  סמוך  הפרה  שריפת  במדבר 
מיד  החטאת  באפר  ישראל  את  בה  להזות 
טהורים  שיהיו  כדי  המשכן,  הקמת  אחר 
קורין  ולכן  בזמנו,  הפסח  לעשות  ויוכלו 
יתברך  לפניו  להתפלל  שנה,  בכל  זו  פרשה 
במהרה.  טהורים  מים  יזרוק  עלינו  שגם 
וקורין  החודש,  פרשת  היא  רביעית  החודשפרשה  פרשת  היא  רביעית  פרשה 
אותה בשבת הסמוך לר"ח ניסן, כדי לקדש 
חודש ניסן, דכתיב "החודש הזה לכם ראש 
חדשים", ומ"מ אין זה עיקר הקידוש, אלא 
הלבנה  ראיית  בעת  הוא  הקידוש  עיקר 
אינה  זאת  וקריאה  ב"ד,  אותו  שמקדשין 

אלא מדרבנן (מ"ב ריש סי' תרפ"ה).
הקורא  ישמע  פרשיות  ד'  קריאת  בעת  ב. ב. 
כדי  בפנים,  החומש  מתוך  ותיבה  תיבה  כל 
(יסושה"ע  ח"ו  לבטלה  מחשבתו  יפנה  שלא 

שער המפקד פ"ג).

מענינו  הפרשה  קראו  שלא  אירע  אם  ג.ג. 
של יום אין לה תשלומין לשבת הבאה (מ"ב 
תשלומין  לה  יש  פרה  שפרשת  וי"א  סק"ב). 

בשבת הבאה שהיא פרשת החודש, ולאחר 
אחר  בספר  יקראו  השבוע  פרשת  קריאת 
ולאחריה,  לפניה  ברכה  עם  פרה  פרשת 
ואח"כ יקראו בספר שלישי פרשת החודש, 
ויאמרו ההפטרה של פרשת החודש (שבה"ל 

ח"ד סי' ע"א בשם ספר לדוד אמת להחיד"א).

הארבע  מן  אחד  לקרות  שכחו  אם  ד. ד. 
פרשיות, ונזכרו אחר שכבר אמרו ההפטרה 
ס"ת  מוציאין  בברכותיה,  השבוע  סדר  של 
ולאחריה,  לפניה  בברכה  הפרשה  בו  וקורין 
בלא  ומפטירין  אח"כ,  קדיש  ויאמרו 
באמצע  נזכרו  ואם  ולאחריה.  לפניה  ברכה 
שכבר  לאחר  ההפטרה  שלפני  הברכה 
את  יגמור  הברכה,  תחלת  של  השם  אמר 
מהפטרת  פסוקים  קצת  ויאמר  הברכה 
לחול]  מקום  לברכה  שתהיה  [כדי  השבוע 
בו  וקורין  ס"ת  ויוציאו  אחריה,  ברכה  בלא 
לאחד מענינו של יום, ואחר ברכה אחרונה 
ברכה  בלא  הפטרה  ויקרא  קדיש,  יאמר 
לפניה, אבל הברכות שלאחריה מברך. ואם 
על  אחרונה  ברכה  שבירך  אחר  מיד  נזכרו 
אותה  ומניחין  אחרת  ס"ת  יוציאו  התורה, 
אצל הראשונה, ויאמר קדיש, ואח"כ קורין 
ויקרא  יום,  של  מענינו  שיקרא  אחר  עולה 

ההפטרה בברכותיה (מ"ב סק"ב). 
ה. ה. אע"פ שבשאר שבתות אם נמצא טעות 
בס"ת בשעת קריאת המפטיר אין מוציאין 

ס"ת אחרת, מ"מ בשבת של ארבע פרשיות 
היום,  לחובת  הוא  המפטיר  שקריאת 
המפטיר  קריאת  בשעת  טעות  נמצא  אם 

מוציאין ס"ת אחרת (מ"ב סי' קמ"ג סקכ"ג).
בד'  למפטיר  עולה  קטן  הדין  מעיקר  ו. ו. 
הש"ץ  שהרי  ס"ד),  רפ"ב  סי'  (הרמ"א  פרשיות 
שהוא גדול קורא ומשמיע לציבור ומוציאן 
ידי חובתן, ויש מחמירין בדבר שאין קורין 
וכן  פרשיות,  בד'  למפטיר  לעלות  לקטן 

נוהגין (מ"ב סי' רפ"ב סקכ"ג וביה"ל שם ד"ה או בד').
ארבע  של  בשחרית  יוצרות  לומר  נוהגין  ז. ז. 
פרשיות, ובפרשת שקלים ופרשת החודש 
אומרים יוצרות גם במוסף (מ"ב סי' תרפ"ה סק"ב).
שהם  כיון  פרה,  ופרשת  זכור  פרשת  ח.ח. 
ולשומעם  לכוין  צריך  מדאורייתא,  בעשרה 
מפי  ולשמוע  לדקדק  וראוי  הקורא,  מפי 
ואף  ס"ב).  קמ"ו  סי'  (שו"ע  במילה  מילה  הקורא 
מ"מ  מדרבנן,  הוא  פרה  שפרשת  שי"א 
לענין זה מסתברא דגם לדידהו לא מקילינן 

(מ"ב סקי"ג).

למדקדק  ראוי  הפרשיות  שבכל  ונכון  ט.ט. 
הקורא  מפי  ולשומעם  דעתו  לכוין  בדבריו 

(שם ס"ב).

י.י. בשל"ה כתב שאף אם ארבע פרשיות הן 
דרבנן, יש ליזהר בהן יותר מפרשיות של כל 

השנה (א"ר סקכ"ג).
יא. יא. בכל ארבע פרשיות אין מזכירין נשמות 
הרחמים  אב  ולענין  במנחה.  צו"צ  ואומרים 
אב  בהם  די"ל  הגמ"נ  בשם  בא"ר  כתב 
משמע  מהרי"ל  בשם  ובד"מ  הרחמים, 

דאין אומרים בהם אב הרחמים וכן העתיק 
בדה"ח (מ"ב סי' תרפ"ה סקי"ח).

פרשת שקליםפרשת שקלים
בשבת  הוא  שקלים  פרשת  קריאת  זמן  יב. יב. 
ס"א),  תרפ"ה  (סי'  בה  להיות  אדר  ר"ח  שחל 
בשבת  קורין  השבוע  באמצע  ר"ח  חל  ואם 

שלפניה (ס"ה). 
מפני  זו,  בשבת  אותה  שקורין  ומה  יג.יג. 
השקלים  על  משמיעין  היו  באדר  שבאחד 
מפני  והטעם  שקלים,  מס'  בריש  כדתנן 
שיש  זה  לענין  השנה  תחילת  הוא  שאז 
חדשה,  מתרומה  הציבור  קרבנות  להביא 
להביא  באדר  באחד  משמיעין  היו  ולכך 
ואף  ניסן.  לר"ח  מוכנין  שיהיו  כדי  שקליהן 
כדי  הזה  בזמן  שקלים  פרשת  קורין  אנו 
זה  לזכרון  שפתינו  פרים  משלמים  שיהיו 

(מ"ב סק"ב). 

יד.יד. בערב שבת שקלים יפריש עשרים ושש 
ברוך  הוי"ה  שם  כמנין  לצדקה,  פרוטות 
הוא, ובראש חדש אדר יפריש שלש עשרה 
שלשה  כנגד  והם  אח"ד,  כמנין  פרוטות 
שהיו  תרומות  שלשה  נגד  אח"ד,  פעמים 
תורמין, ועל ידי כן ינצל מל"ט קללות, ויזכה 
מ"ה,  אות  קכ"ט  דף  הצדקה  (מעשה  תחיה  של  לט"ל 

מל"ח סי' ל"א ס"ב).

יאמר  שקלים  פרשת  קריאת  קודם  טו. טו.  
וכו'  יחוד  לשם  עצומה  בשמחה  האדם 
שקלים  פרשת  קריאת  לשמוע  מוכן  הריני 
שנכתב בתורתינו הקדושה כמו שתקנו לנו 

חז"ל (יסושה"ע). 

עשה לך קהילות ודרוש עשה לך קהילות ודרוש 
לפניהם בהלכות שבתלפניהם בהלכות שבת

בפרשה זובפרשה זו (שמות לה, א) ויקהל משה את כל קהל  ויקהל משה את כל קהל 
עדת ישראל וכו' אלה הדברים. ובגמ' שבת עדת ישראל וכו' אלה הדברים. ובגמ' שבת (דף ע') 
דברים  ל"ו,  גימטריא  אלה  מלאכות,  לל"ט  דברים רמזו  ל"ו,  גימטריא  אלה  מלאכות,  לל"ט  רמזו 

שנים, הדברים שלושה, הרי ל"ט מלאכות. שנים, הדברים שלושה, הרי ל"ט מלאכות. 
בעלי  רבותינו  וז"ל:  ויקהל  פרשת  ריש  בעלי ובילקוט  רבותינו  וז"ל:  ויקהל  פרשת  ריש  ובילקוט 
אגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בה אגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בה 
פרשה שנאמר בראשה 'ויקהל' אלא זאת בלבד, פרשה שנאמר בראשה 'ויקהל' אלא זאת בלבד, 
ודרוש  גדולות  קהילות  לך  עשה  הקב"ה  ודרוש אמר  גדולות  קהילות  לך  עשה  הקב"ה  אמר 
ממך  שילמדו  כדי  שבת,  הלכות  ברבים  ממך לפניהם  שילמדו  כדי  שבת,  הלכות  ברבים  לפניהם 
וכו',  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  הבאים  וכו', דורות  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  הבאים  דורות 
דבשבת  שם  דבשבת ובמ"ב  שם  ובמ"ב  ב')  סעיף  ר"צ  (סי'  בשו"ע  בשו"עועי'  ועי' 
לישראל  תיקן  משה  גם  שבת.  הלכות  לישראל ילמדו  תיקן  משה  גם  שבת.  הלכות  ילמדו 

הלכות חג בחג וכו'.הלכות חג בחג וכו'.

גודל הנחיצות ללמוד הלכות שבתגודל הנחיצות ללמוד הלכות שבת
במ"ב  הובא  דבש,  היערות  דברי  במ"ב וידועים  הובא  דבש,  היערות  דברי  וידועים 
בהקדמתו להלכות שבת וז"ל: וכבר העיד הגאון בהקדמתו להלכות שבת וז"ל: וכבר העיד הגאון 
אי  כי  הדבש  יערות  בספרו  ותומים  אורים  אי בעל  כי  הדבש  יערות  בספרו  ותומים  אורים  בעל 
אם  שבת  מאיסור  שינצל  במציאות  כלל  אם אפשר  שבת  מאיסור  שינצל  במציאות  כלל  אפשר 
כל  ילמוד  כל לא  ילמוד  לא 

היטב  בורים  על  הדינים 
היטב, עכ"ל.

עוד  שהביא  ועיי"ש 
דהעצה  בהקדמתו  המ"ב 
כהלכתה,  שבת  לשמירת 
תמיד,  עליהם  ולחזור  שבת  הלכות  ללמוד  תמיד, הוא  עליהם  ולחזור  שבת  הלכות  ללמוד  הוא 
דאי לאו הכי אפי' ילמוד כל המוסרים המזרזים דאי לאו הכי אפי' ילמוד כל המוסרים המזרזים 
לשמירת השבת לא יועיל לו, ופי' לפי זה המדרש לשמירת השבת לא יועיל לו, ופי' לפי זה המדרש 
אדם חכמה,  ביד  יש  שאם  ומוסר,  חכמה  לדעת חכמה ומוסר, שאם יש ביד אדם חכמה, לדעת 
טועה  דאם  והכונה  מוסר,  ללמוד  הוא  טועה יכול  דאם  והכונה  מוסר,  ללמוד  הוא  יכול 
לו  יועילו  מה  מלאכה,  זה  שאין  דבר  על  לו וחושב  יועילו  מה  מלאכה,  זה  שאין  דבר  על  וחושב 
כל המוסרים והתוכחות, עיי"ש לכך צריך ללמוד כל המוסרים והתוכחות, עיי"ש לכך צריך ללמוד 

היטב הלכות שבת.היטב הלכות שבת.
כמו  שבת,  הלכות  היטב  ללמוד  צריך  ודאי  כמו ולכן  שבת,  הלכות  היטב  ללמוד  צריך  ודאי  ולכן 
שהבאנו לעיל, דכל זה א"א לשמור כהלכתה אם שהבאנו לעיל, דכל זה א"א לשמור כהלכתה אם 
בספר  ויעוין  בהלכותיה.  והליבון  היגיעה  ע"י  בספר לא  ויעוין  בהלכותיה.  והליבון  היגיעה  ע"י  לא 
שבת  ששמירת  שכשם  בהקדמתו,  טל  שבת אגלי  ששמירת  שכשם  בהקדמתו,  טל  אגלי 
בהלכות  וללמד  ללמוד  כן  המצוות,  ככל  בהלכות שקול  וללמד  ללמוד  כן  המצוות,  ככל  שקול 
שבת שקול כללמוד וללמד בכל המצוות, ועיי"ש שבת שקול כללמוד וללמד בכל המצוות, ועיי"ש 
הלכות  לימוד  ע"י  התיקון  מגודל  שהביא  הלכות עוד  לימוד  ע"י  התיקון  מגודל  שהביא  עוד 

שבת.שבת.

המשמר שבת כהלכתוהמשמר שבת כהלכתו
וז"ל:  שבת  הלכות  ריש  הט"ז  שכתב  מה  וז"ל: וידוע  שבת  הלכות  ריש  הט"ז  שכתב  מה  וידוע 
שבת  המשמר  כל  שבת   המשמר  כל  קיח:)  (שבת  הגמ'  הביא  הגמ' בטור  הביא  בטור 
כהלכתו אפי' עובד ע"ז כאנוש מוחלין לו איכא כהלכתו אפי' עובד ע"ז כאנוש מוחלין לו איכא 
למידק אי לא עשה תשובה שבת מאי מהני, ואי למידק אי לא עשה תשובה שבת מאי מהני, ואי 

עשה תשובה שבת למה לי, [פי' תשובה מכפרת עשה תשובה שבת למה לי, [פי' תשובה מכפרת 
מכפר  לא  שבת  תשובה  בלי  ואם  עוונות  כל  מכפר על  לא  שבת  תשובה  בלי  ואם  עוונות  כל  על 

כלום].כלום].
לא  תשובה  אלא  תשובה  שעשה  דמיירי  לא ונראה  תשובה  אלא  תשובה  שעשה  דמיירי  ונראה 
מהני שיהיו מוחלין לו, כדאיתא בפ' יוהכ"פ, עבר מהני שיהיו מוחלין לו, כדאיתא בפ' יוהכ"פ, עבר 
ומיתה  תולה  תשובה  בי"ד,  ומיתות  כריתות  ומיתה על  תולה  תשובה  בי"ד,  ומיתות  כריתות  על 
ממרקת, קמ"ל כאן דאם בעשותו תשובה, שומר ממרקת, קמ"ל כאן דאם בעשותו תשובה, שומר 
נמחלין,  שיהיו  תשובה  מהני  כהלכתו,  נמחלין, שבת  שיהיו  תשובה  מהני  כהלכתו,  שבת 

עכ"ל.עכ"ל.
הרבה  חוזר  היה  זצ"ל  פריינד  נטע  רבי  הרבה והגה"ח  חוזר  היה  זצ"ל  פריינד  נטע  רבי  והגה"ח 
נמצא  הט"ז  שלפי  והוסיף,  אלו,  הט"ז  דברי  נמצא על  הט"ז  שלפי  והוסיף,  אלו,  הט"ז  דברי  על 
מיוהכ"פ,  יותר  מכפר  כהלכתו  קודש  מיוהכ"פ, דשבת  יותר  מכפר  כהלכתו  קודש  דשבת 
תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה, יוהכ"פ תשובה מכפרת על עשה ועל לא תעשה, יוהכ"פ 
צריך  ועדיין  בי"ד  ומיתות  כריתות  על  צריך מכפרת  ועדיין  בי"ד  ומיתות  כריתות  על  מכפרת 
יסורין, וע"י שמירת שבת כהלכתה מוחלין הכל, יסורין, וע"י שמירת שבת כהלכתה מוחלין הכל, 

ונמצא יותר מיום הכיפורים.ונמצא יותר מיום הכיפורים.
כהלכתה  שבת  לשמור  שנזכה  יעזור  כהלכתה והשי"ת  שבת  לשמור  שנזכה  יעזור  והשי"ת 

ושני שבתות ומיד נגאלין, במהרה בימינו אמן.ושני שבתות ומיד נגאלין, במהרה בימינו אמן.

בענין שבת שקליםבענין שבת שקלים
והנה בשב"ק זו מוסיפין פרשת שקלים, וכמבואר והנה בשב"ק זו מוסיפין פרשת שקלים, וכמבואר 
בשו"ע בשו"ע (תרפ"ה סעיף א') רח' אדר סמוך לניסן, קורין רח' אדר סמוך לניסן, קורין 
כיור  ועשית  עד  תשא  כי  שהוא  שקלים  כיור פרשת  ועשית  עד  תשא  כי  שהוא  שקלים  פרשת 
מגמ',  הטעם  שהביא  מגמ',   הטעם  שהביא  (ס"ב)  במ"ב  ועי'  במ"ב נחושת,  ועי'  נחושת, 
וז"ל קורין פרשת שקלים, דאמר קרא זאת עולת וז"ל קורין פרשת שקלים, דאמר קרא זאת עולת 
חודש בחדשו לחדשי השנה, והאי לחדשי יתירא חודש בחדשו לחדשי השנה, והאי לחדשי יתירא 
שאתה  חודש  לך  יש  תורה  אמרה  אלא  שאתה הוא,  חודש  לך  יש  תורה  אמרה  אלא  הוא, 

ומוספין  תמידין  עולות  בהבאת  לחדשו  ומוספין צריך  תמידין  עולות  בהבאת  לחדשו  צריך 
בגמרא  דגמרינן  ניסן  וזהו  חדשה,  בגמרא מתרומה  דגמרינן  ניסן  וזהו  חדשה,  מתרומה 
דבניסן  וכיון  ניסן,  חודש  הוא  זה  שחודש  דבניסן בז"ש  וכיון  ניסן,  חודש  הוא  זה  שחודש  בז"ש 
מקדמינן  לכך  חדשה,  מתרומה  לאקרובי  מקדמינן בעי  לכך  חדשה,  מתרומה  לאקרובי  בעי 
ומשמיעין על השקלים באדר הסמוך לו שיביאו ומשמיעין על השקלים באדר הסמוך לו שיביאו 
שקליהם בר"ח ניסן, ואנו משלמין פרים שפתינו שקליהם בר"ח ניסן, ואנו משלמין פרים שפתינו 
ענין  בה  דכתיב  תשא  כי  של  הפרשה  ענין בקריאת  בה  דכתיב  תשא  כי  של  הפרשה  בקריאת 
משום  הקריאה  דטעם  נמצא  עכ"ל.  משום השקלים,  הקריאה  דטעם  נמצא  עכ"ל.  השקלים, 
ונשלמה פרים שפתינו, ויהיה נחשב כאילו הבאנו ונשלמה פרים שפתינו, ויהיה נחשב כאילו הבאנו 

השקלים להקריב בהם קרבנות ציבור.השקלים להקריב בהם קרבנות ציבור.
קודם  ליתן  י"א  הרמ"א,  הביא  תרצ"ב  קודם ובשו"ע  ליתן  י"א  הרמ"א,  הביא  תרצ"ב  ובשו"ע 
פורים מחצית מהמטבע הקדומה באותו מקום, פורים מחצית מהמטבע הקדומה באותו מקום, 
נותנים  שהיו  השקל  למחצית  זכר  זמן  נותנים ובאותו  שהיו  השקל  למחצית  זכר  זמן  ובאותו 
באדם, ומאחר שג' פעמים כתוב תרומה בפרשה באדם, ומאחר שג' פעמים כתוב תרומה בפרשה 
יש ליתן ג' מטבעות ע"ש כל פרטי ההלכה בזה. יש ליתן ג' מטבעות ע"ש כל פרטי ההלכה בזה. 
עכ"פ בקריאת פרשת שקלים מקיימים ונשלמה עכ"פ בקריאת פרשת שקלים מקיימים ונשלמה 

פרים שפתינו.פרים שפתינו.
ובספר אמרי פנחס להרה"ק רבי פנחס מקאריץ ובספר אמרי פנחס להרה"ק רבי פנחס מקאריץ 
שוין  וואלט  "איך  שאמר,  בשמו  מובא  שוין זי"ע,  וואלט  "איך  שאמר,  בשמו  מובא  זי"ע, 
פרשיות,  ארבע  די  קומען  שוין  זאל  עס  פרשיות, געהרין  ארבע  די  קומען  שוין  זאל  עס  געהרין 
אייבערשטין".  דעם  מיט  זעהן  מיר  זאל  אייבערשטין". איך  דעם  מיט  זעהן  מיר  זאל  איך 
שהיה מצפה על הארבע פרשיות כדי להתראות שהיה מצפה על הארבע פרשיות כדי להתראות 

לפני השי"ת.לפני השי"ת.
מחצית  נתינת  לקיים  במהרה  יזכנו  מחצית והשי"ת  נתינת  לקיים  במהרה  יזכנו  והשי"ת 
השקל בבית המקדש, אור פניך עלינו אדון נשא, השקל בבית המקדש, אור פניך עלינו אדון נשא, 
בימינו. במהרה  ונשא,  נכון  בבית  אשא  בימינו.ושקל  במהרה  ונשא,  נכון  בבית  אשא  ושקל 

דשינו ותפארתנו, אמן.דשינו ותפארתנו, אמן.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

מ˜„ים רפו‡‰ למכ‰
כוונת הקליר בפייט זה, למ"ש רז"ל כוונת הקליר בפייט זה, למ"ש רז"ל במסכת מגילהבמסכת מגילה (יג:):  (יג:): 
"אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, "אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, 
הקדים  לפיכך  ישראל,  על  שקלים  לשקול  המן  לפיכך הקדים שעתיד  ישראל,  על  לשקול שקלים  המן  שעתיד 
שקליהן לשקליו. והיינו דתנן (שקלים פ"א מ"א) באחד שקליהן לשקליו. והיינו דתנן (שקלים פ"א מ"א) באחד 

באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים".באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים".
הקב"ה  מקדים  שתמיד  מלמדנו,  הפורים  חג  הקב"ה יסוד  מקדים  שתמיד  מלמדנו,  הפורים  חג  יסוד 
מגילהמגילה  בגמרא  כדאיתא  למכה.  קודם  רפואה  בגמרא לישראל  כדאיתא  למכה.  קודם  רפואה  לישראל 
מאי,  אחר  א).  ג,  (אסתר  האלה  הדברים  "אחר  מאי, (שם):  אחר  א).  ג,  (אסתר  האלה  הדברים  "אחר  (שם): 
[פירש רש"י: "בתר בגתן ותרש כתיב, וקא בעי תלמודא [פירש רש"י: "בתר בגתן ותרש כתיב, וקא בעי תלמודא 
שבא  עד  גידלו  שלא  הכתוב  עליו  העיד  מה  מאי,  שבא אחר  עד  גידלו  שלא  הכתוב  עליו  העיד  מה  מאי,  אחר 
הוא  ברוך  הקדוש  שברא  אחר  רבא,  אמר  הזה].  הוא מעשה  ברוך  הקדוש  שברא  אחר  רבא,  אמר  הזה].  מעשה 
ריש  דאמר  זמן].  לאחר  לבא  [העתידה  למכה  ריש רפואה  דאמר  זמן].  לאחר  לבא  [העתידה  למכה  רפואה 
לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם 

כן בורא להם רפואה תחילה וכו'" ע"כ.כן בורא להם רפואה תחילה וכו'" ע"כ.
וכן אמרו שם (יב:): אמר רבא, אלמלא אגרות הראשונות וכן אמרו שם (יב:): אמר רבא, אלמלא אגרות הראשונות 
עיין  ופליט",  שריד  ישראל  של  משונאיהן  נשתייר  עיין לא  ופליט",  שריד  ישראל  של  משונאיהן  נשתייר  לא 
שבמגילה  זה  קטן  פרט  אף  ונמצא  שבמגילה .  זה  קטן  פרט  אף  ונמצא  רש"ירש"י.  פירוש  פירוש שם  שם 
הרפואה.  הקדמת  בו  יש  הראשונות,  אגרות  הרפואה. בשילוח  הקדמת  בו  יש  הראשונות,  אגרות  בשילוח 

[עיין [עיין טיב הפוריםטיב הפורים (א, כב – ג, א) בטוב טעם]. (א, כב – ג, א) בטוב טעם].
זו  מידה  מגעת  היכן  עד  נלמד,  שלפנינו  עובדא  זו מטיב  מידה  מגעת  היכן  עד  נלמד,  שלפנינו  עובדא  מטיב 
ויתרה  אנו.  בדורותינו  גם  למכה,  רפואה  הקדמת  ויתרה של  אנו.  בדורותינו  גם  למכה,  רפואה  הקדמת  של 
פצע  קשה  כמכה  בשעתו  שנראה  מה  שלפעמים  פצע מזו,  קשה  כמכה  בשעתו  שנראה  מה  שלפעמים  מזו, 
הטובה  ההצלה  לתרופת  נהפך  עצמו  הוא  הטובה וחבורה,  ההצלה  לתרופת  נהפך  עצמו  הוא  וחבורה, 

ביותר... וממכה עצמה מתקן רטיה.ביותר... וממכה עצמה מתקן רטיה.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

ביותר  הקשים  מן  הינם  סיפורנו,  מתרחש  בהם  ביותר הימים  הקשים  מן  הינם  סיפורנו,  מתרחש  בהם  הימים 
שבעים  בין  ככבשה  תמיד  הנרדף  ישראל,  בני  עם  שבעים של  בין  ככבשה  תמיד  הנרדף  ישראל,  בני  עם  של 
זאבים. – ימי השואה האיומים, כאשר דם ישראל הפקר, זאבים. – ימי השואה האיומים, כאשר דם ישראל הפקר, 

לביזה ולמשיסה תחת המגף הנאצי, ה' ירחם.לביזה ולמשיסה תחת המגף הנאצי, ה' ירחם.
העיר,  את  הגרמנים  כבר  כבשו  הגדולות  הערים  העיר, באחת  את  הגרמנים  כבר  כבשו  הגדולות  הערים  באחת 
בין  כולם  נאספו  העיר  יהודי  תקיף.  שלטון  בה  בין ושלטו  כולם  נאספו  העיר  יהודי  תקיף.  שלטון  בה  ושלטו 
גזירתו  בהם  להתקיים  והצפוף,  הנורא  הגטו  גזירתו חומות  בהם  להתקיים  והצפוף,  הנורא  הגטו  חומות 
את  ולאבד  להרוג  'להשמיד  רשע,  אותו  של  את הנוראה  ולאבד  להרוג  'להשמיד  רשע,  אותו  של  הנוראה 
ליצלן.  רחמנא  ונשים'  טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  ליצלן. כל  רחמנא  ונשים'  טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  כל 
תנועת 'המשלוחים' אל הבלתי נודע שבכבשני אושוויץ תנועת 'המשלוחים' אל הבלתי נודע שבכבשני אושוויץ 
נשלחו  שבועות  כמה  ומדי  בעוז,  פעלה  כבר  נשלחו הרחוקה,  שבועות  כמה  ומדי  בעוז,  פעלה  כבר  הרחוקה, 

עוד ועוד יהודים לעקידה על קידוש השם.עוד ועוד יהודים לעקידה על קידוש השם.
משפחה אחת באותה עיר הצליחה ברגע אחרון שלפני משפחה אחת באותה עיר הצליחה ברגע אחרון שלפני 
שניים  להחביא  הנאצים,  של  המבוהלת  שניים כניסתם  להחביא  הנאצים,  של  המבוהלת  כניסתם 
מילדיהם אח ואחות בגיל העשרה, אשר מיהרו להתחבא מילדיהם אח ואחות בגיל העשרה, אשר מיהרו להתחבא 
ולמצוא להם מקום מסתור בפאתי העיר עד יעבור זעם. ולמצוא להם מקום מסתור בפאתי העיר עד יעבור זעם. 
הם הוחבאו בתוך 'מרתף' סודי תת קרקעי, שרוב אנשי הם הוחבאו בתוך 'מרתף' סודי תת קרקעי, שרוב אנשי 
ביותר,  קשים  בתנאים  וכך  מקיומו.  כלל  ידעו  לא  ביותר, העיר  קשים  בתנאים  וכך  מקיומו.  כלל  ידעו  לא  העיר 
החזיקו את עצמם יחדיו, בתוככי הטחב והצינה הקשה, החזיקו את עצמם יחדיו, בתוככי הטחב והצינה הקשה, 
הודות  בקושי,  הצליחו  הם   – כלום!  ולא  עמהם  הודות כשאין  בקושי,  הצליחו  הם   – כלום!  ולא  עמהם  כשאין 
ברגע  המחבוא  מערת  אל  להגיע  המהירה  ברגע למנוסתם  המחבוא  מערת  אל  להגיע  המהירה  למנוסתם 
בניסיון  נתפסו  המשפחה  בני  שאר  שכל  אחר  בניסיון אחרון,  נתפסו  המשפחה  בני  שאר  שכל  אחר  אחרון, 
בריחתם וידיהם נכבלו באזיקים קשים, ועד מהרה באו בריחתם וידיהם נכבלו באזיקים קשים, ועד מהרה באו 

אל עונשם בפתרון הסופי, ה' ירחם.אל עונשם בפתרון הסופי, ה' ירחם.

והאחות  האח  ניסו  כל,  באפס  במחבואם  והאחות בשהותם  האח  ניסו  כל,  באפס  במחבואם  בשהותם 
כמה  שם  מצאו  הם  הגדול,  החושך  בתוך  כמה 'להסתדר'  שם  מצאו  הם  הגדול,  החושך  בתוך  'להסתדר' 
ללינת  כמזרן  להם  ששימשו  ובלואים,  ישנים  ללינת 'שקים'  כמזרן  להם  ששימשו  ובלואים,  ישנים  'שקים' 
הלילה... וכך החזיקו מעמד תקופה ארוכה עם מה שיש, הלילה... וכך החזיקו מעמד תקופה ארוכה עם מה שיש, 

או יותר נכון עם מה שאין...או יותר נכון עם מה שאין...
הכרחי  צורך  שהוא  בעוכרם,  עמד  אחד  חסרון  הכרחי אולם  צורך  שהוא  בעוכרם,  עמד  אחד  חסרון  אולם 

וחיוני לקיומו של אדם, הלא הוא המזון והשתייה...   וחיוני לקיומו של אדם, הלא הוא המזון והשתייה...   
המוסתרים  אף  העיר,  מבואות  את  היטב  המוסתרים בהכירו  אף  העיר,  מבואות  את  היטב  בהכירו 
לילות  כמה  מדי  יוצא  הגדול  האח  היה  לילות והצדדיים,  כמה  מדי  יוצא  הגדול  האח  היה  והצדדיים, 
חרפת  בעיר.  ומשקה  אוכל  מעט  למצוא  נפש,  חרפת בחירוף  בעיר.  ומשקה  אוכל  מעט  למצוא  נפש,  בחירוף 
הקשה  המלחמה  בעקבות  מקום,  בכל  שררה  הקשה הרעב  המלחמה  בעקבות  מקום,  בכל  שררה  הרעב 
שהשתוללה ברוב עוזה. – היתה זו אפוא משימה קשה שהשתוללה ברוב עוזה. – היתה זו אפוא משימה קשה 
בחוצות,  לילה  בשעת  היציאה  עצם  בכפלים,  בחוצות, ונועזת  לילה  בשעת  היציאה  עצם  בכפלים,  ונועזת 
שוחרי  וחיילים  'עוצר',  תחת  נתונה  העיר  שכל  שוחרי בשעה  וחיילים  'עוצר',  תחת  נתונה  העיר  שכל  בשעה 
'סכנת  בה  היה  מקום,  בכל  ושורצים  מסתובבים  'סכנת טרף  בה  היה  מקום,  בכל  ושורצים  מסתובבים  טרף 
שנתפס  (יהודי)  'יודע'  לאותו  לו  אוי  עצומה.  שנתפס נפשות'  (יהודי)  'יודע'  לאותו  לו  אוי  עצומה.  נפשות' 
יתרה  במקום.  נורה  המקרים  שברוב  בחוצות,  יתרה משוטט  במקום.  נורה  המקרים  שברוב  בחוצות,  משוטט 
מזו היה הקושי בהשגת עצם המזון או המים במקומות מזו היה הקושי בהשגת עצם המזון או המים במקומות 
היו  הם  אך   – כלום!  להתגלות  בלא  ומשונים,  היו שונים  הם  אך   – כלום!  להתגלות  בלא  ומשונים,  שונים 
נשמתם  תיפח  שלא  כדי  בדבר,  ועומדים  נשמתם מוכרחים  תיפח  שלא  כדי  בדבר,  ועומדים  מוכרחים 

בחרפת הרעב הנורא.בחרפת הרעב הנורא.
מפעם לפעם כאשר תם מלאי המזון, היה האח הבחור מפעם לפעם כאשר תם מלאי המזון, היה האח הבחור 
יוצא ל'גיחות' מסוכנות, כשאחותו הצעירה אינה פוסקת יוצא ל'גיחות' מסוכנות, כשאחותו הצעירה אינה פוסקת 
מלהתפלל ולהתחנן על נפשו, היא נשארה דחוקה בפחד מלהתפלל ולהתחנן על נפשו, היא נשארה דחוקה בפחד 
עד  הגיעו  אחיה  לשלום  ודאגותיה  הגומחה,  בצדי  עד איום  הגיעו  אחיה  לשלום  ודאגותיה  הגומחה,  בצדי  איום 
פניו  את  כשראתה  שעות  כמה  לאחר  רק  שמים.  פניו לב  את  כשראתה  שעות  כמה  לאחר  רק  שמים.  לב 
'חבילה'  עם  פנימה  'נשחלים'  אחיה  של  'חבילה' המצומקות  עם  פנימה  'נשחלים'  אחיה  של  המצומקות 

מסוימת שהצליח לסחוב, נאנחה לרווחה. מסוימת שהצליח לסחוב, נאנחה לרווחה. 
תקופה  מסתור  אותו  בתוככי  השניים  התקיימו  תקופה כך  מסתור  אותו  בתוככי  השניים  התקיימו  כך 
את  וזו  זו  את  זה  לעודד  מאוד  השתדלו  הם  את ארוכה,  וזו  זו  את  זה  לעודד  מאוד  השתדלו  הם  ארוכה, 
נקשרו  נפשותיהם  הביטחון,  במידת  עצום  בחיזוק  נקשרו זה  נפשותיהם  הביטחון,  במידת  עצום  בחיזוק  זה 
בעבותות אהבה, כאשר אין להם בכל העולם כי אם את בעבותות אהבה, כאשר אין להם בכל העולם כי אם את 

עצמם ועורם בלבד.עצמם ועורם בלבד.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

הסכנה  פני  אל  כדרכו  האח  יצא  אחד,  חשוך  הסכנה בלילה  פני  אל  כדרכו  האח  יצא  אחד,  חשוך  בלילה 
לזווית  האחות  פרשה  יציאתו  עם  תיכף  לזווית הגדולה,  האחות  פרשה  יציאתו  עם  תיכף  הגדולה, 
מתרצה  מלך  לפני  חמות  דמעות  זלגו  עיניה  מתרצה התפילה,  מלך  לפני  חמות  דמעות  זלגו  עיניה  התפילה, 
השעות  ה'.  לפני  נפשה  את  לשפוך  והחלה  השעות בדמעות,  ה'.  לפני  נפשה  את  לשפוך  והחלה  בדמעות, 
נקפו בזו אחר זו, אך משום מה הפעם התמשכה 'הגיחה' נקפו בזו אחר זו, אך משום מה הפעם התמשכה 'הגיחה' 
יצא  מאז  יצא   מאז  שעות  משש  שעותיותר  משש  יותר  כבר  חלפו  המידה,  על  כבר יתר  חלפו  המידה,  על  יתר 
האח והוא עדיין לא שב! – התברר שבאותו לילה נערכה האח והוא עדיין לא שב! – התברר שבאותו לילה נערכה 
בעיר 'סלקציה' ענקית, מאות אנשי אס. אס. מילאו את בעיר 'סלקציה' ענקית, מאות אנשי אס. אס. מילאו את 
הרחובות, משאיות רבות שעטו פנימה בזו אחר זו, כדי הרחובות, משאיות רבות שעטו פנימה בזו אחר זו, כדי 
ייעוד  אל  מקום  אפס  עד  נוראה  בצפיפות  ייעוד למלאותם  אל  מקום  אפס  עד  נוראה  בצפיפות  למלאותם 

המשלוח. המשלוח. 
התעצמה  שכזה  בלילה  השוטטות  שסכנת  מאליו  התעצמה מובן  שכזה  בלילה  השוטטות  שסכנת  מאליו  מובן 
פי כמה, ולכן היה על הבחור לנקוט במשנה זהירות בכל פי כמה, ולכן היה על הבחור לנקוט במשנה זהירות בכל 
צעד ושעל, הוא סבב סחור סחור בינות לשיחים ולעצים צעד ושעל, הוא סבב סחור סחור בינות לשיחים ולעצים 
תנועה  כל  אחר  עיניים  בשבע  ובודק  העיר,  תנועה שסביבות  כל  אחר  עיניים  בשבע  ובודק  העיר,  שסביבות 

'השלישי הכריע ביניהם''השלישי הכריע ביניהם'
תחת  שעבר  בשבוע  שפרסמתם  תחת הסיפור  שעבר  בשבוע  שפרסמתם  הסיפור 
הכותרת 'עשה לך רב וקנה לך חבר' הזכיר לי הכותרת 'עשה לך רב וקנה לך חבר' הזכיר לי 
מעשה,  בשעת  לו  עד  שהייתי  מוצלח  מעשה, סיפור  בשעת  לו  עד  שהייתי  מוצלח  סיפור 

ומעשה שהיה כך היה:ומעשה שהיה כך היה:
דורינו  מצדיקי  אחד  אצל  קהל  קבלת  דורינו בשעת  מצדיקי  אחד  אצל  קהל  קבלת  בשעת 
בנפשו  מעורער  אדם  קבע  בדרך  מופיע  בנפשו היה  מעורער  אדם  קבע  בדרך  מופיע  היה 
קבלו   הצדיק  'משיח'.   כ  עצמו  על  קבלו  שהכריז  הצדיק  'משיח'.   כ  עצמו  על  שהכריז 
בשעה  ברכתו,  את  ביקש  ואף  באהבה  בשעה תמיד  ברכתו,  את  ביקש  ואף  באהבה  תמיד 
ה'משיח'  ניגש   ביחידות  קהל  קיבל  ה'משיח' שהרב  ניגש   ביחידות  קהל  קיבל  שהרב 
כי  וטען  הרב  לברכת  מהממתינים  אחד  כי לכל  וטען  הרב  לברכת  מהממתינים  אחד  לכל 
הוא זה שמחלק את הברכות וכך בירך את כל הוא זה שמחלק את הברכות וכך בירך את כל 
לו  התיר   לעצה  זקוק  שהיה  מי  ורק  לו הנכנסים  התיר   לעצה  זקוק  שהיה  מי  ורק  הנכנסים 
להיכנס ולחלות את פני הצדיק. כמובן שלמדו להיכנס ולחלות את פני הצדיק. כמובן שלמדו 
ונכנסו  לעצה  גם  הם  זקוקים  כי  לומר  ונכנסו כולם  לעצה  גם  הם  זקוקים  כי  לומר  כולם 

לאחר ברכתו לצדיק.לאחר ברכתו לצדיק.
בבית  להתפתח  החל  הימים  שבאחד  בבית אלא  להתפתח  החל  הימים  שבאחד  אלא 
החושב  האדם  כאשר  רבתי,   מהומה  החושב הרב  האדם  כאשר  רבתי,   מהומה  הרב 
אדם  על  קולות  בקולי  צעק  ל'משיח'  אדם עצמו  על  קולות  בקולי  צעק  ל'משיח'  עצמו 
מים  שכוסות  עד  הרב   בבית  שהופיע  מים אחר  שכוסות  עד  הרב   בבית  שהופיע  אחר 

התעופפו אחד על השני.  התעופפו אחד על השני.  
ניסיתי להבין על מה קמה קול הצעקה, הסתבר ניסיתי להבין על מה קמה קול הצעקה, הסתבר 
מה  המשיחות  לכתר  טען  שנכנס  השני  מה שגם  המשיחות  לכתר  טען  שנכנס  השני  שגם 
שלא  עד  הראשון  המשיח  חמת  את  שלא שהבעיר  עד  הראשון  המשיח  חמת  את  שהבעיר 

נמצא דרך להפריד בין הניצים.נמצא דרך להפריד בין הניצים.
הוא   אף  הלוקה  שלישי  אדם  נכנס  לפתע  הוא    אף  הלוקה  שלישי  אדם  נכנס  לפתע   
ותיכף  לקראתו  מאוד  שמח  הצדיק  ותיכף בנפשו,   לקראתו  מאוד  שמח  הצדיק  בנפשו,  
אותך  שלחו  "משמים  ואמר:  אליו  אותך פנה  שלחו  "משמים  ואמר:  אליו  פנה 
הטוענים  שניים  פה  יש  בזמן!  בדיוק  הטוענים לכאן  שניים  פה  יש  בזמן!  בדיוק  לכאן 
להרגיע  מצליח  לא  אחד  ואף  משיח  להרגיע שהם  מצליח  לא  אחד  ואף  משיח  שהם 
סדר  לעשות  יכול  בטח  אתה  הרוחות,  סדר את  לעשות  יכול  בטח  אתה  הרוחות,  את 

ביניהם!!!" ביניהם!!!" 
צדדי  לחדר  השניים  את  הכניס  צדדי השלישי  לחדר  השניים  את  הכניס  השלישי 
ובאחת, לא יודע איך, פשוט החזיר את השקט ובאחת, לא יודע איך, פשוט החזיר את השקט 
עשה  לעשות  הצלחנו  לא  שכלנו  מה  עשה למקום,  לעשות  הצלחנו  לא  שכלנו  מה  למקום, 

זה השלישי.זה השלישי.
תיכף ניגשתי לנקות את המים והלכלוך שגרמו תיכף ניגשתי לנקות את המים והלכלוך שגרמו 
השניים. כשסיימתי והגיע תורי להתברך, אמר השניים. כשסיימתי והגיע תורי להתברך, אמר 
לי הצדיק: "תראה איך  ה' משגיח על כל פרט, לי הצדיק: "תראה איך  ה' משגיח על כל פרט, 
או  אצעק  שלא  משמים  ניסיון  זה  היה  או עבורי  אצעק  שלא  משמים  ניסיון  זה  היה  עבורי 
אסלק את מרי הנפש מביתי ומאידך שלח לי אסלק את מרי הנפש מביתי ומאידך שלח לי 
שרק  מקרוב  שפתם  את  המכיר  אדם  שרק הבורא  מקרוב  שפתם  את  המכיר  אדם  הבורא 
גם  מה  כנו.  על  השקט  את  להשיב  יכל  גם הוא  מה  כנו.  על  השקט  את  להשיב  יכל  הוא 
שבדיוק היום יצאה הרבנית מהבית לסידורים שבדיוק היום יצאה הרבנית מהבית לסידורים 
ואילו הייתה רואה את המהומה הייתה נבהלת ואילו הייתה רואה את המהומה הייתה נבהלת 
ודורשת לסגור את הבית בפני קהל ועתה לא ודורשת לסגור את הבית בפני קהל ועתה לא 
לא  גם  הנזק  את  שניקית  ובזכות  דבר  לא ראתה  גם  הנזק  את  שניקית  ובזכות  דבר  ראתה 

תראה דבר בשובה לבית."תראה דבר בשובה לבית."
זכיתי וברכני בחום מעומק ליבו...זכיתי וברכני בחום מעומק ליבו...

בעל המעשה: מ. ל.בעל המעשה: מ. ל.
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ִעיר ֶטֶרם ָעַמד, ָסַקְרָּת ִּכי ְלמֹוֵקׁש ְוִלְצִנין ָיֳעַמד, ַעְצָּת ֶזה ָלֶזה ֶׁשַמע ְּבַמֲעַמד. ִעּתּוד  ִריג ֵזד ֹשֵ ִעיר ֶטֶרם ָעַמד, ָסַקְרָּת ִּכי ְלמֹוֵקׁש ְוִלְצִנין ָיֳעַמד, ַעְצָּת ֶזה ָלֶזה ֶׁשַמע ְּבַמֲעַמד. ִעּתּוד "ֹשְ ִריג ֵזד ֹשֵ "ֹשְ
ְׁשָקִלים ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ִלְלַמד. ָּפָרָׁשה זֹאת ַלֲהגֹות ְּבֵקץ ֶזה, ְּפָלֶסיָה ְלַהְקִּדים ְלֶפֶלס ַצר ּובֹוֶזה"ְׁשָקִלים ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ִלְלַמד. ָּפָרָׁשה זֹאת ַלֲהגֹות ְּבֵקץ ֶזה, ְּפָלֶסיָה ְלַהְקִּדים ְלֶפֶלס ַצר ּובֹוֶזה"

 (יוצר לשבת שקלים, שחרית) (יוצר לשבת שקלים, שחרית)



חשודה.חשודה.
משנקפו השעות ועמוד השחר החל להפציע אט אט משנקפו השעות ועמוד השחר החל להפציע אט אט 
לא  מעולם  עצום,  לפחד  האחות  נכנסה  תבל,  פני  לא על  מעולם  עצום,  לפחד  נכנסה האחות  תבל,  פני  על 
כל  רבות  שעות  בצינוק  שם  להינמק  אחיה  כל השאירה  רבות  שעות  בצינוק  שם  להינמק  אחיה  השאירה 
יותר,  הרבה  גדולה  יום  באור  להסתובב  הסכנה  יותר, כך.  הרבה  גדולה  יום  באור  להסתובב  הסכנה  כך. 
ושב  ליל,  בחשכת  ויוצא  חומק  היה  תמיד  ושב ולפיכך  ליל,  בחשכת  ויוצא  חומק  היה  תמיד  ולפיכך 
מה  משום  הפעם  אך   – גדול...  הלילה  בעוד  מה למקומו  משום  הפעם  אך   – גדול...  הלילה  בעוד  למקומו 
מתמהמה הבחור ואינו חוזר, ברוב פחדה ובהלתה כבר מתמהמה הבחור ואינו חוזר, ברוב פחדה ובהלתה כבר 
נעשה  ומה  מצאו,  מי  יודע  מי  מכל...  לגרוע  נעשה חששה  ומה  מצאו,  מי  יודע  מי  מכל...  לגרוע  חששה 

עמו.עמו.
כאשר לבה החל מפרפר ברוב פחד, החליטה שחייבת כאשר לבה החל מפרפר ברוב פחד, החליטה שחייבת 
לעזרה,  הוא  זקוק  שמא  אחריו,  ולחפש  לצאת  לעזרה, היא  הוא  זקוק  שמא  אחריו,  ולחפש  לצאת  היא 
היטב  מודעת  היתה  היא   – להצילו.  עדיין  ניתן  היטב ואולי  מודעת  היתה  היא   – להצילו.  עדיין  ניתן  ואולי 
שנקשרה  לאחר  אבל  כזה,  שבצעד  הסכנה  שנקשרה לגודל  לאחר  אבל  כזה,  שבצעד  הסכנה  לגודל 
כל  היה  שהוא  באחיה,  מאוד  עד  תקופה  כל באותה  היה  שהוא  באחיה,  מאוד  עד  תקופה  באותה 
ויצאה  ידיים,  בחיבוק  לשבת  יכלה  לא  ויצאה עולמה,  ידיים,  בחיבוק  לשבת  יכלה  לא  עולמה, 

בעקבות אחיה הגדול.בעקבות אחיה הגדול.
הלכה  היא  הזהירות,  כללי  על  היטב  שמרה  הלכה מתחילה  היא  הזהירות,  כללי  על  היטב  שמרה  מתחילה 
שהמציא  המיוחדים,  והפטנטים  ההוראות  פי  על  שהמציא רק  המיוחדים,  והפטנטים  ההוראות  פי  על  רק 
שלא  לאחר  אבל  תבוא...  שלא  צרה  עת  לכל  שלא אחיה  לאחר  אבל  תבוא...  שלא  צרה  עת  לכל  אחיה 
לצעוד  היא  שחייבת  החליטה  זו,  בדרך  דבר  לצעוד מצאה  היא  שחייבת  החליטה  זו,  בדרך  דבר  מצאה 
מעט פנימה אל רחובות העיר עצמה. היא דחקה את מעט פנימה אל רחובות העיר עצמה. היא דחקה את 
העת  כל  נצמדת  כשהיא  הבתים,  מאחורי  אל  העת עצמה  כל  נצמדת  כשהיא  הבתים,  מאחורי  אל  עצמה 
על  'השקיפה'  לפעם  ומפעם  שיסתירוה,  הקירות  על אל  'השקיפה'  לפעם  ומפעם  שיסתירוה,  הקירות  אל 

פני הרחוב לבדוק את השטח...פני הרחוב לבדוק את השטח...
חיילים  שבעיר,  הגדולה  בתכונה  הבחינה  מהרה  חיילים עד  שבעיר,  הגדולה  בתכונה  הבחינה  מהרה  עד 
רבים במדים מצוחצחים הסתובבו בכל מקום, וחיפשו רבים במדים מצוחצחים הסתובבו בכל מקום, וחיפשו 
אחר 'קרבנות' שניסו פה ושם להתחמק ולברוח מידם אחר 'קרבנות' שניסו פה ושם להתחמק ולברוח מידם 

האכזרית. האכזרית. 
ראשה  את  לרגע  כשהוציאה  הרחובות,  באחד  ראשה והנה  את  לרגע  כשהוציאה  הרחובות,  באחד  והנה 
רגע  באותו  בה  הבחין  ברחוב,  במתחולל  'להציץ'  רגע כדי  באותו  בה  הבחין  ברחוב,  במתחולל  'להציץ'  כדי 
במרדף  תיכף  שפתח  סבר,  חמור  ז'נדרם  נאצי,  במרדף חייל  תיכף  שפתח  סבר,  חמור  ז'נדרם  נאצי,  חייל 
עוד  כל  וברחה  רגליה  את  מיד  נשאה  היא  עוד אחריה,  כל  וברחה  רגליה  את  מיד  נשאה  היא  אחריה, 
נשמתה בה, אבל חזקה על חייל גרמני שהשיג אותה נשמתה בה, אבל חזקה על חייל גרמני שהשיג אותה 
והחל  ידיה,  את  אזק  בחוזקה  בה  תפס  הוא  והחל בריצתו.  ידיה,  את  אזק  בחוזקה  בה  תפס  הוא  בריצתו. 
בכעס,  עליה  צועק  שהוא  תוך  בעוז,  בראשה  בכעס, לחבוט  עליה  צועק  שהוא  תוך  בעוז,  בראשה  לחבוט 
ולברוח  לצאת  העזת  איך  (עפ"ל),  מלוכלכת  ולברוח 'יהודיה  לצאת  העזת  איך  (עפ"ל),  מלוכלכת  'יהודיה 

משערי הגטו? את עוד תענשי כל כך חמורות!'.משערי הגטו? את עוד תענשי כל כך חמורות!'.
אל  העיר  ברחובות  לטבח  כצאן  אותה  הוביל  אל החייל  העיר  ברחובות  לטבח  כצאן  אותה  הוביל  החייל 
ונהנים  ומחייכים,  הגויים  עומדים  הצד  כשמן  ונהנים הגטו,  ומחייכים,  הגויים  עומדים  הצד  כשמן  הגטו, 
מהצלחתו של החייל לתפוס עד יהודי... בהגיעם אל מהצלחתו של החייל לתפוס עד יהודי... בהגיעם אל 
האקציה  בשיאה,  האנדרלמוסיה  היתה  הגטו  האקציה תוככי  בשיאה,  האנדרלמוסיה  היתה  הגטו  תוככי 
הקצב.  במלוא  התקדמו  הגדול  והמשלוח  הקצב. האכזרית  במלוא  התקדמו  הגדול  והמשלוח  האכזרית 
הפלוגה,  מפקד  הראשי  הקצין  אל  תיכף  ניגש  הפלוגה, החייל  מפקד  הראשי  הקצין  אל  תיכף  ניגש  החייל 
'הסחורה'  את  בפניו  הציג  יד  במועל  שהצדיע  'הסחורה' ולאחר  את  בפניו  הציג  יד  במועל  שהצדיע  ולאחר 

כשהיא  העיר,  בחוצות  עתה  זה  שנמצאה  כשהיא הטרייה  העיר,  בחוצות  עתה  זה  שנמצאה  הטרייה 
מנסה לנוס ולברוח על נפשה.מנסה לנוס ולברוח על נפשה.

על  ובטפיחה  הצלחתו,  על  החייל  את  שיבח  על הקצין  ובטפיחה  הצלחתו,  על  החייל  את  שיבח  הקצין 
עונשה  על  תבוא  עוד  היא  תדאג,  אל  הפטיר,  עונשה שכמו  על  תבוא  עוד  היא  תדאג,  אל  הפטיר,  שכמו 
כראוי וכיאות! – הקצין דחפה בכח אל חדר צדדי, נעל כראוי וכיאות! – הקצין דחפה בכח אל חדר צדדי, נעל 
מלאכת  את  תחילה  לסיים  ונפנה  בעדה,  הדלת  מלאכת את  את  תחילה  לסיים  ונפנה  בעדה,  הדלת  את 

המשלוח שבגטו.המשלוח שבגטו.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

בינתיים הספיק האח המסור לשוב אל המערה, בחסדי בינתיים הספיק האח המסור לשוב אל המערה, בחסדי 
המיוחדים  הזהירות  אמצעי  התגלה,  לא  הוא  המיוחדים שמים  הזהירות  אמצעי  התגלה,  לא  הוא  שמים 
סוף  וכשהצליח  בעזרתו.  היו  בקפידה  עליהם  סוף ששמר  וכשהצליח  בעזרתו.  היו  בקפידה  עליהם  ששמר 
הפרטי  'הבונקר'  אל  בחזרה  עצמו  את  לדחוק  הפרטי סוף  'הבונקר'  אל  בחזרה  עצמו  את  לדחוק  סוף 
איש,  אין  כי  בראותו  עיניו  חשכו  מאוד  מה  איש, שלהם,  אין  כי  בראותו  עיניו  חשכו  מאוד  מה  שלהם, 
מערה  שבאותה  הפינות  בכל  אחותו  את  חיפש  מערה הוא  שבאותה  הפינות  בכל  אחותו  את  חיפש  הוא 

וסביבותיה, אך לא מצא ולא כלום. וסביבותיה, אך לא מצא ולא כלום. 
לבו הרחום התמלא פחד וחרדה, היכן היא אחותו? מי לבו הרחום התמלא פחד וחרדה, היכן היא אחותו? מי 
אחותו  של  וכהחלטתה  המר?  בגורלה  עלה  מה  אחותו יודע  של  וכהחלטתה  המר?  בגורלה  עלה  מה  יודע 
ברגע הקשה החליט גם הוא על אתר, שבלעדי אחותו ברגע הקשה החליט גם הוא על אתר, שבלעדי אחותו 
עבורה!  הכל  לעשות  מוכרח  והוא  חיים,  אינם  עבורה! חייו  הכל  לעשות  מוכרח  והוא  חיים,  אינם  חייו 
עדיין  ניתן  אולי  לעזרתו?  היא  זקוקה  שמא  יודע,  עדיין מי  ניתן  אולי  לעזרתו?  היא  זקוקה  שמא  יודע,  מי 

להצילה?להצילה?
תיכף יצא האח שוב אל הדרך הנועזת והמסוכנת, אך תיכף יצא האח שוב אל הדרך הנועזת והמסוכנת, אך 
פני  על  מעט  לצאת  כאחותו  הוא  גם  הוכרח  פני הפעם  על  מעט  לצאת  כאחותו  הוא  גם  הוכרח  הפעם 
שהוא  כל  מידע  לדלות  לנסות  כדי  העיר...  שהוא רחובות  כל  מידע  לדלות  לנסות  כדי  העיר...  רחובות 
מקומי  גוי  בדרכו  פגש  ואכן  האהובה.  אחותו  מקומי אודות  גוי  בדרכו  פגש  ואכן  האהובה.  אחותו  אודות 
נתפסה  מזמן  לא  שזה  לו  סיפר  והלה  שהכירו,  נתפסה אחד  מזמן  לא  שזה  לו  סיפר  והלה  שהכירו,  אחד 
שם  הגטו,  תוככי  אל  באזיקים  והובלה  ברחוב  שם אחותו  הגטו,  תוככי  אל  באזיקים  והובלה  ברחוב  אחותו 

מתחוללת הסלקציה בשעה זו!מתחוללת הסלקציה בשעה זו!
כחץ מקשת החל הבחור לרוץ במסירות נפש אל תוך כחץ מקשת החל הבחור לרוץ במסירות נפש אל תוך 
בקומה  ניגש  איתן  עצמי  וביטחון  תעוזה  ברוב  בקומה הגטו,  ניגש  איתן  עצמי  וביטחון  תעוזה  ברוב  הגטו, 
במפגיע  ודרש  בגטו,  השומרים  החיילים  אל  במפגיע זקופה  ודרש  בגטו,  השומרים  החיילים  אל  זקופה 

'לקבל' את אחותו שהובלה הנה תיכף ומיד!...'לקבל' את אחותו שהובלה הנה תיכף ומיד!...
הבחור  של  ותעוזתו  חוצפתו  לנוכח  נדהמו  הבחור החיילים  של  ותעוזתו  חוצפתו  לנוכח  נדהמו  החיילים 
הצעיר, אך עד מהרה מילאו פיהם שחוק ולגלוג, הוא הצעיר, אך עד מהרה מילאו פיהם שחוק ולגלוג, הוא 
נכבל באזיקים והובל בידי שני שומרים בחוצות הגטו, נכבל באזיקים והובל בידי שני שומרים בחוצות הגטו, 
תוך שהחיילים אינם מפסיקים לחבוט בו באלותיהם, תוך שהחיילים אינם מפסיקים לחבוט בו באלותיהם, 
אחותך!  היכן  לך  נראה  הבה  הדרך...  כל  לו  אחותך! וללעוג  היכן  לך  נראה  הבה  הדרך...  כל  לו  וללעוג 

אמרו, שם כבר יראה לך המפקד את נחת זרועו!אמרו, שם כבר יראה לך המפקד את נחת זרועו!
שעה  באותה  שפיקד  הגדול  הקצין  אל  הגיעו  שעה והנה  באותה  שפיקד  הגדול  הקצין  אל  הגיעו  והנה 
על כל הסלקציה, והציגו לפניו את הממצא החדש... על כל הסלקציה, והציגו לפניו את הממצא החדש... 
מול  אל  נעמד  הוא  ותעצומות,  עוז  הבחור  תפס  מול שוב  אל  נעמד  הוא  ותעצומות,  עוז  הבחור  תפס  שוב 
את  לי  נא  החזר  בנחרצות:  ודרש  בעצמו,  הרשע  את פני  לי  נא  החזר  בנחרצות:  ודרש  בעצמו,  הרשע  פני 

אחותי!אחותי!
החל  התעוזה,  לנוכח  הוא  גם  משתאה  שעמד  החל הקצין  התעוזה,  לנוכח  הוא  גם  משתאה  שעמד  הקצין 

בצחוק פרוע, הוא פתח את כף ידו, וזעק על הבחור: בצחוק פרוע, הוא פתח את כף ידו, וזעק על הבחור: 
את  תקבל  היד  בכף  כאן  שערות  לך  יצמחו  את "כאשר  תקבל  היד  בכף  כאן  שערות  לך  יצמחו  "כאשר 

אחותך!!!".אחותך!!!".
הביטו  והכל  הפלוגה  חיילי  כל  נדהמו  רגע  הביטו באותו  והכל  הפלוגה  חיילי  כל  נדהמו  רגע  באותו 
פתח  ניצחון,  של  בזיק  אשר  הבחור,  אל  פתח בהשתאות  ניצחון,  של  בזיק  אשר  הבחור,  אל  בהשתאות 
ממש  ממש של  של  'שערות' 'שערות'  והנה  המפקד,  בפני  ידו  כף  והנה את  המפקד,  בפני  ידו  כף  את 
הבחור,  הזדעק  האות!  לך  "הנה  ידו!  כף  על  הבחור, צומחים  הזדעק  האות!  לך  "הנה  ידו!  כף  על  צומחים 

עכשיו עמוד נא בדיבורך והחזר את אחותי!".עכשיו עמוד נא בדיבורך והחזר את אחותי!".
הקצין התבלבל ונבוך לנוכח הנס הגדול, וחש מחויבות הקצין התבלבל ונבוך לנוכח הנס הגדול, וחש מחויבות 
החדר  אל  בדממה  ניגש  הוא  הבטחתו.  את  החדר לקיים  אל  בדממה  ניגש  הוא  הבטחתו.  את  לקיים 
פתח את הדלת ושיחרר את האחות, תוך שהוא צועק פתח את הדלת ושיחרר את האחות, תוך שהוא צועק 
(להסתלק (להסתלק  דאנעט!"  פון  "אוועק  דאנעט!"   פון  "אוועק  זעם:  בחמת  זעם:עליהם  בחמת  עליהם 

מפה!).מפה!).
נשאו  הם  אחד,  רגע  אף  המתינו  לא  והאחות  נשאו האח  הם  אחד,  רגע  אף  המתינו  לא  והאחות  האח 
הקצין...  יתחרט  בטרם  במנוסה,  ופתחו  רגליהם  הקצין... את  יתחרט  בטרם  במנוסה,  ופתחו  רגליהם  את 
כאשר  מאומה,  להם  לעשות  יכלו  לא  כאשר החיילים  מאומה,  להם  לעשות  יכלו  לא  החיילים 
הפקודה המפורשת ניתנה על ידי המפקד בעצמו, וכך הפקודה המפורשת ניתנה על ידי המפקד בעצמו, וכך 
הגיעו עד מהרה אל מערתם המסתורית, וחייהם ניצלו הגיעו עד מהרה אל מערתם המסתורית, וחייהם ניצלו 

בנס גדול מן השמים!בנס גדול מן השמים!
עלו  מכן  ולאחר  השואה,  מאורעות  כל  את  שרדו  עלו הם  מכן  ולאחר  השואה,  מאורעות  כל  את  שרדו  הם 
יצ"ו, ,  ברק  בני  יצ"ובעיה"ק  ברק  בני  בעיה"ק  ימים  והאריכו  הקודש,  ימים לארץ  והאריכו  הקודש,  לארץ 

והעמידו דורות לתפארת בית ישראל. והעמידו דורות לתפארת בית ישראל. 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

שנים,  לאחר  האיש  סיפר  מופלא  נס  אותו  טיב  שנים, על  לאחר  האיש  סיפר  מופלא  נס  אותו  טיב  על 
שבילדותו נכווה בידו מסיר רותח שנשפך על כף ידו. שבילדותו נכווה בידו מסיר רותח שנשפך על כף ידו. 
מזור  מצאו  לא  עת  באותה  החולים  בבית  מזור הרופאים  מצאו  לא  עת  באותה  החולים  בבית  הרופאים 
חתיכת  לקלוף  ונאלצו  והמקולפת,  החבולה  ידו  חתיכת לכף  לקלוף  ונאלצו  והמקולפת,  החבולה  ידו  לכף 
'עור' דקה מן הרגל, ולהדביקה על כף היד, להשלמת 'עור' דקה מן הרגל, ולהדביקה על כף היד, להשלמת 
מרגלו  שנחתכה  עור  פיסת  באותה  החסר...  מרגלו העור  שנחתכה  עור  פיסת  באותה  החסר...  העור 
שנמצאו  כך  שערות...  כמה  לצמוח  כבר  שנמצאו הספיקו  כך  שערות...  כמה  לצמוח  כבר  הספיקו 
בהצלת  הצורך  לעת  ידו,  כף  על  המצילות  בהצלת השערות  הצורך  לעת  ידו,  כף  על  המצילות  השערות 

נפשו ונפש אחותו!נפשו ונפש אחותו!
בוכה  היתה  הי"ד,  ע"ה  שלהם  שהאימא  סיפר  בוכה הוא  היתה  הי"ד,  ע"ה  שלהם  שהאימא  סיפר  הוא 
שערות  עם  מום'  'בעל  יגדל  שהוא  כך  על  שערות תמיד  עם  מום'  'בעל  יגדל  שהוא  כך  על  תמיד 

שצמחו על כף ידו... שצמחו על כף ידו... 
אבל בבוא העת התגלו דרכי ההשגחה העליונה, דכל אבל בבוא העת התגלו דרכי ההשגחה העליונה, דכל 
רפואה  השי"ת  לו  והכין  עביד,  לטב  רחמנא  רפואה דעביד  השי"ת  לו  והכין  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד 
טובה קודם למכה, כאשר מתוך המכה עצמה התקין טובה קודם למכה, כאשר מתוך המכה עצמה התקין 
בוכה  האמא  שהיתה  גופא  זה  דבר  ומתוך   – בוכה רטייה!  האמא  שהיתה  גופא  זה  דבר  ומתוך   – רטייה! 
מילדיה  שניים  להציל  זכתה  תמיד,  עליו  מילדיה ועצובה  שניים  להציל  זכתה  תמיד,  עליו  ועצובה 
ודורות  ושארית  זכר  לה  ולהשאיר  בטוח!  ודורות ממוות  ושארית  זכר  לה  ולהשאיר  בטוח!  ממוות 

מפוארים, לישועה והצלה גדולה.מפוארים, לישועה והצלה גדולה.
 [פרטיות קובץ  [פרטיות קובץ 500056500056]
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