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אש אחזה בקרון הרכבת" .כולם לצאת!" זעק מפקח הרכבת
ליושבי הקרון ,בו ישב גם מרנא החפץ חיים...
מה היתה תגובתו של החפץ חיים על כך?
הרב בנימין בירנצוויג
"וַ ּיִ ְקָרא הֹוצִ יאּו כָ ל ִאיׁש ֵמ ָעלָ י" (בראשית מ"א ,א')
יוסף הצדיק ממתין עשרים ושתיים שנה ,כשנפשו יוצאת לראות את
אביו .הוא עומד בנסיון עצום כשפוגש את אחיו .הוא רוצה לגלות להם
כי הוא יוסף אחיהם ,ובכך יוכל להגיע למשאת נפשו ,לפגוש באביו .הוא
מתגבר על עצמו ולא מזדהה ,והכל על מנת שיתכפר עוונם.
אך ברגע שהוא שומע מיהודה כי גדול צערו של אביו על בנו חביבו
שנמכר לישמעאלים  -נמס לבו ומחליט מיד להתגלות לאחיו ,כדי שיוכל
להיפגש עם אביו .וכאן קרה דבר משונה ,במקום שיוסף יצעק מיד את
הקריאה ,שכה נכסף אליה' :אני יוסף העוד אבי חי'?! הוא עוצר בעצמו
ומבקש" :הוציאו כל איש מעלי" ,ומדוע? מביא רש"י דברי המדרש" :שלא
היה יכול יוסף לסבול שיהיו המצרים ניצבים עליו ,ושומעים שאחיו
מתביישים בהתוודעו אליהם".
אמנם הוא עומד בפני רגע מרגש במיוחד ,כאשר המחשבות כולם
נתונות לדבר אחד ,והוא ההתגלות לאחיו והכמיהה העצומה לראות את
אביו ,ובכל זאת עוצר יוסף את עצמו – אסור לגרום צער ובזיון לזולת.
נחכה קצת ,נמתין עוד מעט ,העיקר שלא לגרום בושה לאחיו!
ומביא רש"י את המשך דברי המדרש" :אמר רבי חמא בר חנינא ,לא
עשה יוסף כשורה [שהוציא כל איש מעליו ונשאר רק עם אחיו] ,שאילו
בעט בו אחד מהן מיד מת" .יוסף לקח על עצמו סיכון גדול ,שהרי אחיו
היו יכולין להרגו כשאין איש עמם מלבדו ,ולא היה איש יודע מכך ,ומדוע
עשה כן?
מכאן אנו למדין ,מבאר מרן הגאון רבי לייב חסמן בספרו אור יהל ,כמה
חמור הוא עניין כבוד הבריות ,שלא לגרום צער לזולת ,עד כדי כך שיוסף
הצדיק העמיד את חייו בסכנה ,ולא רק את חייו ,אלא גם את חיי אביו,
שיחשך עליו עולמו לכשיבין שלא יזכה לראות יותר את בנו יוסף ...והכל
בשביל שלא לבייש את אחיו!!
בשנת תרפ"ג ,נערכה הכנסיה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל
בוינה .התרגשות גדולה אחזה בכל תפוצות ישראל כאשר הגיעה השמועה
על התאספותם של כל זקני הדור למקום אחד .בהתקרב מועד הכנסיה

הגדולה ,התפרסמה השמועה כי זקן הדור ,הכהן הגדול מראדין ,נתן
הסכמתו והוא ישתתף במעמד הפתיחה .הדבר גרם לפרץ של התרגשות
שלא תתואר ,ורבים יחלו וניסו את מזלם ,לזכות להשתתף באירוע
ההיסטורי ולחזות במלאכי עליון קדושי ארץ.
יהודים רבים ,שלא היה באפשרותם להשתתף במעמד עצמו ,ניסו את
מזלם באופן אחר ,וביום המיועד ,התאספו אלפי יהודים בתחנות הנסיעה
לאורך מסלול הרכבת ,בה נסע החפץ חיים לכנסיה הגדולה ,כדי לזכות
לחזות פני הכהן הגדול ועמו צדיקי הדור ,כשהרכבת תעצור בתחנות.
כשהגיעה הרכבת ליד העיר צ'נסטוכוב בפולין ,נאסף קהל עצום ורב
בציפייה דרוכה לראות את זיו פניו הקדושות של החפץ חיים .הקהל
העצום הצטופף ליד קרונו של החפץ חיים ,והמתין בחרדת קודש לראותו
ולזכות לברכתו ,אך דמותו הקדושה לא נראתה...
בתוך הרכבת התחוללה דרמה קטנה ...משלחת של רבנים נגשה לחפץ
חיים ובקשה ממנו שיצא אל הציבור הרב שממתין לראות את פניו ,אך
החפץ חיים סרב!
ניגש אליו הגאון רבי מאיר דן פלוצקי ,רבה של אוסטרובא ובקש שוב
מן החפץ חיים לצאת לקהל שממתין בדריכות עצומה ,הסביר לו החפץ
חיים ,שהיות וכל ימיו ברח מן הכבוד ,כיצד זה יתכן לדרוש ממנו כעת
לחפש כבוד?
"כבוד" ,הסביר החפץ חיים" ,הריהו נסיון מסוכן" ,והמשיך וציטט את
דברי ר' יהודה החסיד ,שתמורת כל התענוגים הגשמיים  -שאדם נהנה
מהם בעולם הזה ,אין מנכים לו מחלקו לעולם הבא ,בעוד שעבור כבוד,
שהוא תענוג רוחני ,כן מנכים".
אך הרב פלוצקי טען כנגד" :ראשית ,סבורני רבי ,שכדאי אפילו להפסיד
מקצת מן עולם הבא ,ובלבד לספק את משאלתם של יהודים כה רבים,
שודאי יצטערו באם לא תתמלא תקוותם ,,ושנית "...הוא ניסה לומר טעם
נוסף ,אך החפץ חיים הפסיקו ואמר" :אין צורך להוסיף ,עבורי מספיק
הטעם הראשון!"...
מיד קם הכהן הגדול מראדין ,וניגש לחלון כדי להיראות בפני קהל.
משנראתה דמות פניו הקדושות מעבר לחלון ,עבר זרם של התרגשות
בקהל העצום ,וכולם החלו נדחקים כדי להושיט יד לברכת 'שלום עליכם'.
המשך בעמוד הבא >>>
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אמר לו החוקר" :הורד מיד את הטלית הקטן!" "אני?! שאני אוריד
טלית קטן?!" הוא סטר לחוקר סטירה כה עזה ,עד כי הלה צנח
מכיסאו וכובע המצחייה שלו ,עם העיטור שעליו ,נפל על הרצפה.
יכולים אתם לתאר לעצמכם לאלו מכות זכה הוא לאחר מכן
הרב אהרן רבינוביץ זצ״ל נלחם על יהדותו בכלא הרוסי עד חירוף נפש
הּודה" (בראשית מ"ד ,י"ח)
"וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ָ
וברש״י :מכאן אתה למד שדיבר איתו קשות.
הרב אהרן רבינוביץ זצ"ל נשלח לסיביר למשך עשר שנים ,כאשר עסק
בענייני יהדות ,שנחשבו אז ברוסיה לעבירה פלילית חמורה .במהלך
החקירה אמר לו החוקר" :הורד מיד את הטלית הקטן ,מדוע יושב אתה
מולי לבוש כך?"
"אני?! שאני אוריד טלית קטן?!" הוא סטר לחוקר סטירה כה עזה,
עד כי הלה צנח מכיסאו וכובע המצחייה שלו ,עם העיטור
שעליו ,נפל על הרצפה.
יכולים אתם לתאר לעצמכם לאלו מכות זכה
הוא לאחר מכן?
סיפר לי רופא יהודי ,שהביאו אליו את רבי
אהרן אחרי המכות שספג ,והוא חבש את
פצעיו וריפא אותו .שנים לאחר מכן קראתי
ספר של אסיר לשעבר ,שם מתואר הקטע
בפירוט ,רק מבלי לציין שמות.
לאחר שחרורו ,התגורר הרב אהרן בסמרקנד,
שם היה מארגן ראשי של התפילות וההקפות
בחג שמחת תורה ,ואם כי בשנים הקשות הללו
פחדו אנשים פחד מוות מן השלטונות הוא הצליח
להחזיק את כל מתפללי בית הכנסת עד לשעה ארבע
לפנות בוקר ,כשכולם מתקהלים סביבו...
בסיכומו של דבר ,עברו על ר' אהרן כתריסר שנים במאסרים ,ובמשך
כל הזמן הזה מעולם לא חילל שבת ולא אכל טריפה ,דבר שכזה אין
שומעים בכל יום ,ואולי לא שומעים כלל.
אירועים רבים ארעו לרבי אהרן בכלא .הוא שהה בדולינקה ,בצפון
הרחוק .כאשר התקרב חג הפסח ,אסף גרעיני שיבולת שועל שנשרו
ארצה כאשר האכילו את הסוסים .לאחר שהצליח לאסוף בערך מחצית
הכוס ,טחן את הגרעינים באבנים וקיבל קמח .הוא הגיע להסכם עם אחת

המאפיות ,ושם אפה מצה אחת שתספיק ל'כזית' מצה בעבור ליל הסדר
הראשון .על המצה הזו שמר רבי אהרן כעל בבת עינו ,ועד לסעודת החג
נשא אותה עמו לכל מקום ומקום מחשש שמא תיגנב...
בפעם אחרת אסף שיבולת שועל ,הפעם לכבוד חג אחר ,לא זכור לי
אם היה זה שבועות או ראש השנה .בינתיים כינסו בחוץ את כל יושבי
המחנה ,כדי להחתימם על ניירות .על פי הנוהל המשונה שהיה נהוג
במחנות הרוסיים ,היו האסירים צריכים מידי פעם לחתום על
ניירות ,ובהם מאושר ,על פי איזה סעיף בחוק נאסר כל
אחד מהם .היה זה ביום טוב ראשון (שחל אז ביום
חמישי) .רבי אהרן יצא ובידו ספל מלא שיבולת
שועל .הוא עמד כך ,מחזיק בידו את הספל,
ובעוד כולם חותמים  -המשיך לעמוד .המנהל
היכה אותו על סירובו לחתום ,הספל נפל
מידו ותכולתו התפזרה ,אך הוא לא חתם.
למחרת שוב אספו את כל האסירים
והודיעו כי מי שלא חתם אתמול  -יחתום
מיד .אך רבי אהרן בשלו" :היום שוב חג".
"יום אחר יום?" התפלאו הרוסים.
למחרת שוב חזר על עצמו הסיפור.
"ומה היום .שוב חג?" שאלו אותו.
"היום שבת" .וכך לא חתם רבי אהרן במשך שלושה
ימים ,ובכל זאת נותר בחיים!
בנו של רבי אהרן שומר אצלו טלית קטן ,אותה תפר אביו לעצמו
במחנה .היא תפורה מהרבה רצועות ופיסות אריגים .זוכר אני שבעת
שהיה לובש את הטלית הזו  -מפחיד היה להסתכל עליו.
כל שנות צעירותו עברו על רבי אהרן רבינוביץ מאחורי גדר תיל...
ולמעשה ,כל משפחתנו עברה את 'חוויית' בית הסוהר.
(מתוך הספר 'להישאר יהודי'  -רבי יצחק זילבר זצ"ל)

>>> המשך מעמוד קודם

בשביל זקן הדור ,שהיה כבר ישיש וחלוש ,היתה משמעות הדבר סכנת
נפשות של ממש ,ולכן הרים את ידו וברך את כולם במילים 'שלום עליכם
יהודים' [בהעירו ,כי כתוב "שלום שלום לרחוק ולקרוב" ,ומכאן שאפשר
לברך ב'שלום עליכם' גם מרחוק ,ואין צורך להושיט את היד בדווקא].
אירוע זה היה מאמץ גדול בעבורו ,והוא הרגיש חולשה ,והחליט לבלי
לצאת שוב אל הקהל בתחנות הנוספות .הוא ביקש שיסגרו את הדלת
והחלונות ,כדי לאפשר לו מנוחה.
לפתע ,רעש גדול ...אל הקרון נכנס במרוצה המבקר של הרכבת,
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בפקודה שכולם יעזבו מיד את הקרון ויעברו לקרון אחר ,משום שבצד
אחד של הקרון אחזה האש במוט האופן...
מששמע החפץ חיים כי נאלצים לצאת מן הקרון אמר" :רואים אתם מה
כוחם של רבים ,מוכרחים לצאת"!
"כדאי להפסיד מקצת מן העולם הבא ,ובלבד שאוכל לספק משאלתם
של יהודים! "...פסק הגאון הישיש ,ואם על סיפוק משאלות כן ,על אחת
כמה וכמה שכדאי הוא כדי שלא לגרום בזיון וצער ליהודים!
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מדוע בכה רבי ישראל סלנטר
כשלמד את קושיית הגמרא?
''אל תחשבו כי זה נידון פשוט בדיני ממונות ,זהו נידון ממשי ומעשי,
האם יצטרכו לעבור באש של גהינום עבור גזל פרוטה מממון הזולת''
הרב ישראל ליוש
"וְ ֹלא יָ כְ לּו ֶא ָחיו לַ ֲענֹות אֹתֹו ּכִ י נִבְ ֲהלּו ִמ ָּפנָיו" (בראשית מ''ה ,ב')
כאשר למד הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל ,את קושיית הגמ' בבבא
מציעא דף י"ג על המשנה 'מצא שטר חוב אם יש בהם אחריות נכסים
לא יחזיר ,אם כשחייב מודה אמאי לא יחזיר' ,התייפח בבכי .כך מספר רבי
יעקב ניימן זצ"ל בספרו 'דרכי מוסר'.
שאלו אותו תלמידיו" :ילמדנו רבינו ,מה יש לבכות כאן?" ענה להם רבי
ישראל" :בשעה שלמדתי את קושיית הגמרא אי כשחייב מודה אמאי לא
יחזיר ,נזכרתי כי לעתיד לבוא כאשר אעלה לבי"ד של מעלה ,גם אותי
ישאל הקב"ה אם כשחייב מודה אמאי לא יחזיר? זאת אומרת ,אם הנך
מודה שאתה חייב לקב"ה על כל הטובות שעשה עמך ,מדוע אינך מחזיר
לו? מדוע אינך חוזר בתשובה שלמה? ולכך בכיתי כי ירא אני מן הדין
וחשבון שעתיד אני לתת בבי"ד של
מעלה".
ממשיך רבי יעקב ניימן זצ"ל,
חז"ל הקדושים  -פחד ה' תמיד
לנגד עיניהם .המשפט 'דע לפני מי
אתה עתיד ליתן דין וחשבון' ניצב
בקביעות בסדר יומם .זוהי הסיבה
שכאשר אבא כהן ברדלא למד את
ֹּאמר יו ֵֹסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִ י
הפסוקַ " :וי ֶ
יו ֵֹסף ַהעוֹד ָא ִבי ָחי ְולֹא י ְָכל ּו ֶא ָחיו
ַלעֲנוֹת אֹתוֹ ִּכי נִ ְבהֲל ּו ִמ ָּפנָיו" ,דרש
מיד" :אוֹי ָלנ ּו ִמ ּיוֹם ַה ִּדין אוֹי ָלנ ּו ִמ ּיוֹם
ׁשל ָהעו ְֹב ֵדי
ַה ּתו ֵֹכ ָחהִּ ,ב ְל ָעם ָח ָכם ֶ
ּכו ָֹכ ִבים לֹא יָכוֹל ַל ֲעמֹד ְּבתו ַֹכ ְח ָּת ּה
ׂוֹת
"ה ַה ְס ֵּכן ִה ְס ַּכנְ ִּתי ַל ֲעש
ֲדא הוּא ִד ְכ ִתיב (במדבר כ''ב ,ל')ַ :
ׁשל אֲתוֹנוֹ ,ה ָ
ֶ
ׁשל ְׁש ָב ִטים ָהיָה ְולֹא ָהי ּו יְכו ִֹלים ַל ֲעמֹד
ֹּאמר לֹא" .יו ֵֹסף ְק ַט ּנָן ֶ
ְל ָך ּכֹה ַוי ֶ
ֲדא הוּא ִד ְכ ִתיבְ :ולֹא י ְָכל ּו ֶא ָחיו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ ִּכי נִ ְבהֲל ּו ִמ ָּפנָיו,
ְּבתו ַֹכ ְח ּתוֹ ,ה ָ
ֱמר
ׁש ּנֶא ַ
ׁשהוּאֶ ,
ְא ָחד ְל ִפי ַמה ֶּ
יח ָּכל ֶא ָחד ו ֶ
ֹש ָּברו ְּך הוּא וְיו ִֹכ ַ
ׁש ּיָבוֹא ַה ָּקדוׁ
ִל ְכ ֶ
ַמה".
ַמה וְכ ָּ
ֶיך'ַ ,על ַא ַחת ּכ ָּ
ְא ֶע ְר ָכה ְל ֵעינ ָ
ֲך ו ֶ
(תהלים נ ,כא)' :או ִֹכיח ָ
הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל מבאר את מה שדרשו חז"ל על
הפסוק( :משלי ח ,לד)' :אשרי אדם שומע לי'  -אשריו לאדם בשעה
ששמועותיו לי ,אשרי האדם שכל מה שהוא שומע ,הוא מקשר עם ענייני
שמים ,כי כל מעייניו ורעיוניו דבוקים בה' ,וזוהי הכוונה 'ששמועותיו לי'.
***
מסופר על מרן החפץ חיים זצ"ל כי ארבע שנים לאחר נישואיו ירש
מאחות אביו  150רובל ,בכסף זה פתח החפץ חיים לפרנסתו חנות
מכולת .אשתו ניהלה את כל ענייני החנות והוא היה פנוי להמשיך ללמוד
ולשקוד על התורה.
תפקיד אחד היה לחפץ חיים בחנות ,מידי ערב בשובו מבית המדרש
היה מחשב את ההכנסות מול ההוצאות של אותו יום ,ורושם אותם
בפנקס החנות .מנהג זה עורר את החפץ חיים ל'הרגש' מיוחד ולמוסר

השכל על חייו הרוחניים .הוא עשה קל וחומר בנפשו ,אם בחיי עולם
הזה כן ,בחיי עולם הבא לא כל שכן .אם חנות כה קטנה צורכת השקעה
רבה כל כך ,לשבת מידי יום ולנהל חשבון שחלילה לא ירבו ההוצאות על
ההכנסות ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר ,בדברים חשובים ונשגבים כמו
חיינו הרוחניים ,צריכים אנו לערוך חשבון שחלילה לא ירבו ההוצאות –
העבירות ,מול ההכנסות – המצוות.
ואכן החפץ חיים היה נאה דורש ונאה מקיים .מידי ערב אחר שגמר
לחשב את חשבונות החנות ,היה מחשב גם את סדר יומו הרוחני ,רווח
מול הפסד ,ובכך יבוא לבי"ד של מעלה עם פנקס חשבונות רוחני תקין
ומאוזן.
***
מנת הייסורים של ישיבת ברנוביץ בראשותו של הגאון רבי אלחנן
וסרמן הי"ד זצ"ל ,לא הסתיימה אף
כאשר נכבשה ליטא בידי הרוסים,
והיא מצאה מקלט בסימילשוק.
הצוררים ימ"ש גזרו על פיזור
הישיבה ,ומשלא נענו סירבו לספק
לבני הישיבה לחם ,במטרה לשבור
את רוחם ונפשם ,ובכך חשבו
הרשעים כי בלית ברירה הישיבה
תיסגר .אך לא אדם כגאון רבי אלחנן
יישבר מגזירות כאלו ואחרות .הוא
החליט כי ייסע לווילנא להביא משם
לחם לתלמידיו .אך גם רעיון זה
נתקל בקשיים רבים ,כי במסגרת
רשעותם ,לא הרשו לר' אלחנן לנסוע
בתחבורה הציבורית עד לתחנת הרכבת .גם כאן לא נשברה רוחו של ר'
אלחנן ,והוא שכר עגלון שיוביל אותו עם כמה מעוזריו לתחנת הרכבת.
בחור אחד היה ידיד קרוב של העגלון ,ואף היה מתאכסן בביתו ,וחשקה
נפשו להצטרף אף הוא אל הנסיעה .כאשר יצאה העגלה רץ אחריה,
ובעזרת חבריו שהיו על העגלה ,קפץ עליה הבחור וחשב להצטרף
לנסיעה .כאשר הבחין בכך ר' אלחנן ,שאל את הבחורים" :מי התיר לכם
להעלותו על העגלה?" "הוא ידיד קרוב של העגלון ,ובודאי הוא מרשה
לו להצטרף לנסיעה" ענו הבחורים .נענה ר' אלחנן ואמר" :זוהי סוגיא לא
פשוטה .ה'מחנה אפרים' מביא בזה דעות חולקות אם מותר להשתמש
ברכושו של הזולת ,בהנחה שהוא לא יקפיד" .ראה הבחור שהעניין לא
פשוט ,ויתר על תכניתו וקפץ מן העגלה.
בהמשך הנסיעה הסביר ר' אלחנן לבחורים שהיו עמו" :אל תחשבו כי
זה נידון פשוט בדיני ממונות ,אלא זהו נידון ממשי ומעשי ,האם יצטרכו
לעבור באש של גהינום עבור גזל פרוטה מממון הזולת".
אף רבי אלחנן היה מאנשי המעלה שכל שמועותיו לקב"ה  -שכל
מעייניו ורעיוניו דבוקים בה' ,ולכן כל נידון שהיה לו ,היה גם נידון בדיני
שמיים ,מה יענה ע"כ בבי"ד של מעלה.
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כל אותו הלילה לא פסקו ההפגזות .מטוסי האויב
הפציצו מחסני נשק .למחרת פורים ,כשאנו צועדים
כהרגלנו לעבודה ,גילינו ,ששתי פצצות נפלו על מחסן החיטה
החיטה התפזרה על פני כל השטח כמו מרבד קסום של גרעינים .כמה חלמנו אתמול על מעט חיטה ,והנה ,כל השטח מסביבנו
מוצף בחיטה.
הרב ישראל מאיר שושן
מפגש מרגש נערך בין יוסף ובין אחיו.
יוסף אומר לאחיו" :אני יוסף העוד אבי חי ולא
יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"
אומר המדרש" :אבא כהן ברדלא אמר אוי לנו
מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה .יוסף הצדיק
קטנן של השבטים היה ,ולא היו יכולים אחיו
לעמוד בתוכחתו .לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא
על אחת כמה וכמה".
כאשר ביקשו אחיו של יוסף רחמים על אביהם ,שבנימין לא יילקח –
לא הוכיחם יוסף ,אלא אמר רק חמש מילים" :אני יוסף העוד אבי חי".
מובנן של חמשת המילים היה תוכחה גדולה יותר מכל התוכחות .האם
באמת אתם דואגים לאבא? אם כן כיצד זה מכרתם אותי ,ואת כותנתי
הטבולה בדם הראיתם לאבא? האם אז לא חששתם לחייו?
בושה אדירה הציפה אותם ,למשמע המילים המועטות הללו.
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 לבית הכנסת והתעכב
עמו עוד  5דקות בפטפוט קליל...
הבושה תהיה עצומה.
רב בית הכנסת של חוג חתם סופר בבני ברק ,היה הרב אונגר זצ"ל350 .
מתפללים היו בבית הכנסת .רובם ניצולי שואה עם מספרים כחולים על
היד .עקיבא שטיינברג היה אחד מן המתפללים .בשואה הוא היה אברך
צעיר כבן  30שאיבד אשה ושישה ילדים.
בוקר אחד בשנת תשל"ד ,כשהוא כבר בן  60שנה ,הגיע עקיבא אל הרב
אונגר כשהוא רועד מבכי:
"רבי ,חלום נורא חלמתי בלילה ואני חייב לספר אותו .אך קודם עלי
להקדים ולספר לרב את ההיסטוריה שלי.
הגעתי למחנה אושוויץ בחודש חשון של שנת תש"ה.
את כל משפחתי איבדתי ביום שבו הגעתי לשם .נשלחתי מיד לעבודת
פרך איומה בבית חרושת לפחמים .בסוף היום הראשון לעבודתי שם,
כשאני עדיין בתוך היממה הראשונה לפטירת אשתי וששת ילדי ,שכבתי
על הדרגש שבור ומיואש ,ולא ידעתי כיצד אשרוד ומה יהיה בסופי.
לפתע ,חשתי נגיעה רכה בכתפי .היה זה אברך בשם ר' אריה ,שהיה בנם
של צדיקים ואדמו"רים" .עקיבא" ,הוא אומר לי" ,לא למדנו היום כלום,
בא נלמד משהו".
ר' אריה איבד משפחה של שמונה ילדים .הוא היה בקי בש"ס ,וידע
גמרות בעל פה.
התחלנו ללמוד ביחד ,גמרא בעל פה .הלימוד החיה אותי ,הוא סיפר לי
וורטים ,ופשוט העיר אותי לחיים.
חלפו ימים וחודשים ,רבים מהקבוצה לא החזיקו מעמד ומתו ,חלקם
נהרגו .ואילו אני הצלחתי להחזיק מעמד בזכות הלימוד הלילי ,על בשרי
חשתי את מובנו של הפסוק " :כי הם חיינו ...ובהם נהגה יומם ולילה".

ערב אחד ,בחודש אדר ,בשכבי על הדרגש אומר לי ר' אריה" :עקיבא,
עוד פחות מחודש פסח  -איך נאכל כזית מצה? איך נקיים 'בערב תאכלו
מצות'?!"
"ר' אריה" ,זעקתי ביאושי" ,על מה אתה מדבר ,אנחנו פה באושוויץ!
היכן נשיג כאן מצה??"
"עקיבא" ,עונה לי ר' אריה במתינות" ,אל תגיד ככה ,אנחנו אמנם
באושוויץ ,אבל הקב"ה הוא כל יכול' ,והבא ליטהר מסייעין בידו' .אל
תדאג ,עוד נזכה לאכול כזית מצה "...זהו חלומו של אב שכול ,שאיבד
שמונה ילדים ,כיצד יוכל לקיים" :בערב תאכלו מצות"...
כל אותו הלילה לא פסקו ההפגזות .מטוסי האויב הפציצו מחסני נשק.
למחרת פורים ,כשאנו צועדים כהרגלנו לעבודה ,גילינו ,ששני פצצות
נפלו על מחסן החיטה.
היה זה מחסן אדיר שהכיל טונות של חיטה שיועדו להזנת הצבא
הגרמני .החיטה התפזרה על פני כל השטח כמו מרבד קסום של גרעינים.
כמה חלמנו אתמול על מעט חיטה ,והנה ,כל השטח מסביבנו מוצף
בחיטה.
כשחזרנו מן העבודה בשעת לילה 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 החיטה על האבן ועם האבן השניה נכתוש את החיטה עד שיהיה לנו
קמח" .וכך עשינו.
כל לילה טחנו עוד ועוד חיטים" ,לשם מצת מצוה" .בה' ניסן סיימנו
לטחון את החיטים.
אמרתי" :קמח כבר יש לנו ,אבל איך נאפה את המצות?" "מה פירוש
איך?" מתפלא ר' אריה" ,בבית החרושת של הפחמים התנור בוער 24
שעות"...
"ומה עם התנור?" אני תוהה בקול" ,כולו חמץ ,שמן מכונות ,דלק  -איך
נכניס אליו בצק?"
אך ר' אריה לא מתייאש" :יש לי רעיון .נכניס לתנור חתיכת פח ,ולאחר
שנלבן אותה היטב ,נוכל להדביק עליה את הבצק ולאפות אותו"" .ומהיכן
נשיג את חתיכת הפח? אנחנו 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
שימורים ,עגול ודק .מיהרתי להרימו ,ולהחביא מתחת לחולצתי וכך
הגעתי לעבודה.
בשעה שתיים ,כשיצאו הארורים להפסקה ,מיהרנו להכין את הבצק:
מים ,קמח ,לישה מהירה ,ו ---הבצק מוכן .רידדנו את המצה במהירות,
ועם מסמר עשינו בה חורים .הוצאנו את הפח מן התנור בזהירות ,בעזרת
סמרטוט ,הדבקנו עליו את הבצק ,ותוך  3דקות כבר היתה לנו מצה
למהדרין .שני כזיתים הכנו לכל אחד .החבאתי את המצה מתחת לחולצה,
ושבנו למחנה ,כשידי צמודה לגופי ,ושומרת על המצה היקרה.
כשהגענו למחנה ,ראה אחד השומרים את תנוחתי המוזרה ,וצעק" :ז'יד,
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

מה אתה מחביא שם??" בתנועה חדה הרחיק את ידי מגופי ,ושברי מצה
צנחו להם בדממה על האדמה הקפואה.
הרשע לא הסתפק בזאת ,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 ממש.
צנחתי על המצה מחוסר הכרה.
כעבור ארבע דקות שבתי להכרתי .הייתי מיוסר כולי ,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" ,בקושי כזית אחד לברכה" .ר' אריה פרץ בבכי" :אתה הבאת את
החיטים ,אתה חטפת מכות 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 המצה  ---חייך קודמים ,אני לא מוותר!"
עקיבא התחנן ,כאילו חייו עומדים לו מנגד" :אנא ,תן לי את המצה,
אומר אתך את כל ההגדה של פסח ,מילה במילה ,מהא לחמא עניא עד
חד גדיא ,אני מתחנן ,תן לי את המצה!!!"
"אין על מה לדבר ,המצה שלי!!!" התעקשתי.
"אתה יודע מה?" הזדקף לפתע אריה" ,בא נעשה עסקה .אני אוכל את
המצה ,ואתה  -תקבל את השכר .שכר עצום של 'לפום צערה
אגרא'!"
הסכמתי לעיסקה .הוא אוכל והשכר – שלי.
אתא ליל הסדר .שבנו מן העבודה שבורים
ורצוצים 4 ,כוסות לא היו ,מצה – בקושי
פירורים של כזית ,אבל מרור – היה לכולם
בשפע.
שכבנו יחד על הדרגש ,ואמרנו את ההגדה
בבכיות נוראות .כשהגענו למילים" :השתא
הכא ,לשנה הבאה ,בארעא דישראל",
נזכרנו בליל הסדר של שנה שעברה ,ר'
אריה ישב אז עם שמונת ילדיו ,ואני עם
ששת ילדי ,הגעגועים אכלו בנו ללא רחם.
סיימנו את ההגדה .המשכנו בשיר השירים.
אני כבר לא החזקתי מעמד 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 .לפנות בוקר החל להתפלל
שחרית בהודיה עצומה ובלחש .בתפילת הלל כבר שכח היכן הוא נמצא,
"אשר קדשנו "...נתן צווחה של התרגשות.
השומר הגרמני זינק ממקומו ,הצמיד את האקדח לראשו ולחץ על
ההדק .נשמתו הטהורה והמזוככת יצאה על קידוש ד' ,ביום טוב ראשון
של פסח.
נשברתי לרסיסים .ר' אריה היה הרב שלי ,אבי הרוחני ,הוא החזיק אותי
בתוך הגהינום הנורא ,כיצד אוכל לשרוד בלעדיו?
הקב"ה נתן לי כוחות עצומים למשך שלושים יום נוספים .בי"ז באייר
הגיעו האמריקאים .המלחמה הסתיימה .שקלתי  36קילו .עור ועצמות.
לא מצאתי עוד טעם בחיי .אך הקב"ה ,אב הרחמים ,הוא בעצמו מחיה
המתים .אט ,אט התאוששתי .הקמתי בית בפעם השניה ,ב"ה זכיתי
בארבעה ילדים וכבר עשרה נכדים כן ירבו.
אתמול בלילה 33 ,שנים אחרי אותו ליל סדר נורא הוד ,הגיע אלי בחלום
ר' אריה הקדוש ,כשהוא לבוש בקיטל לבן.
"אריה!" זעקתי" ,איפה אתה?"

"אתה יודע איפה אני?" עונה לי ר' אריה ,כשכולו אור" ,זכיתי ליהרג על
קידוש ד' ,אני במדור שעליו אמרו חז"ל שאין כל מלאך ובריה יכולים
להיות במחיצתם .כבר  33שנה אני מחכה להזדמנות שיתנו לי לגשת
אליך .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 .אם עקיבא יוותר – תוכל לקבל גם את שכר המצוה הזו.
עקיבא ,אני מתחנן לפניך ,אנא ,וותר לי על השכר!"
אמרתי לו" :אריה ,אתן לך כל שתבקש ממני ,אבל שכר של מצווה –
אני לא מוכן!"
ר' אריה שראה עד כמה נחוש אני בדעתי ,עזב אותי בפנים קודרות
ועצובות וככה התעוררתי .האם עלי לוותר לו? הרי אני הוא זה שחטפתי
מכות על המצה ,אני הבאתי את החיטים ,הסכם זה הסכם ,למה עלי
לוותר? מצד שני ,כואב לי לצער נשמה שהגיעה אלי מגנזי מרומים"...
הרב אונגר שומע את השאלה ושותק .לבסוף הוא אומר" :שאלה כזו
יש לשאול צדיק מן הדור הקודם ,גש לרבי ממכנובקא ,יהודי קדוש של
מסירות נפש ותשאל אותו".
 11:30בלילה .הרבי ממכנובקא שומע את הסיפור ודופק על השולחן:
"מן היושר עליך לוותר!" הוא פוסק.
"רבי" ,תוהה עקיבא" ,הרי חטפתי מכות על המצוה הזו ,למה מן היושר?
אולי זה לפנים משורת הדין?"
הצדיק מחייך ועונה ברכות 33" :שנים עברו מן
הסיפור הזה ,האם ניסית לחשב כמה ברכות זכית
להגיד ב 33השנים האחרונות? כמה מצוות,
הנחת 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?"
"רב'ה ,אני מוותר לו!" אומר עקיבא מיד.
אך הרבי ממכנובקא לא מסתפק בזה:
"היכנס לבית 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 הקודש קרא" :ריבונו של עולם,
אני מוותר לר' אריה בלב שלם על השכר של אכילת מצה
בפסח תש"ה".
באפיסת כוחות ,שב עקיבא לביתו וצנח על מיטתו .ויהי באותו הלילה,
שוב 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".
למחרת ,שב לאדמו"ר ממכנובקא וסיפר לו את דבר החלום.
הרבי הקדוש פרץ בבכי למשמע 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 ולהתחנן
על עוד מצוה ,כי שם הוא לא יכול לעשותה .ואנחנו חיים פה בעולם,
ומסביבנו 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 אל תחמיצנה .בואו נייקר את המצוות ,והבא
להיטהר מסייעין בידו.

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

5

לילה אחד מגיע רבי משה לנדינסקי זצ"ל ראש הישיבה,
מעיר את הבחור ואומר לו" :אל תשכח מחר בבוקר לקנות
לי לחמניה טריה" .הבחור נבהל עד מאוד .מה קרה לראש
הישיבה .מרוב בהלה לא ישן כל הלילה .למחרת מיהר
ללכת אל ה'חפץ חיים' לספר את הסיפור המוזר
רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל על מהות החיים של גדולי עולם
"וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ִּדּבְ רּו ֶא ָחיו ִאּתו" (בראשית מ''ה ,ט''ו)
פשר הבקשה הזאת?"
על מה דברו האחים עם יוסף מיד לאחר שנתגלה אליהם?
אמר לו רבי משה" :אצלי זה יום טוב ,גמרתי בפעם הארבע מאות את
בודאי דברו בלימוד לא שייך אחרת.
הש"ס ,ולכן לכבוד הסיום בקשתי 'לחמניה טריה'"...
יוסף מדבר עם אחיו בדברי תורה ,מיד מהרגע הראשון .הרי הוא שולח
את התורה לא שוכחים
ליעקב אבינו את העגלות ,להראות לו שהוא זוכר את הסוגיה אותה
אגב זה שאמרנו כי גדולי עולם ,גם אם רח"ל הם סובלים משכחה ,הרי
למדו קודם שנמכר למצרים ,סוגית 'עגלה ערופה' .מכך הסיק
את התורה שלמדו אין הם שוכחים .אספר לכם סיפור.
יעקב אבינו כי "עוד יוסף חי" ,שהוא נותר בצדקותו גם
אחד מגדולי עולם היה רבי דוד קרלינר זצ"ל ,בעל
בהיותו משנה למלך מצרים .כי אם הוא זוכר את
ה"יד דוד" .בזקנותו הראש כבר לא עבד .הוא לא
מה שלמד עם אביו לפני עשרים ושתים שנה,
הכיר אף אחד .הוא גם כמעט לא ראה .אבל
סימן שהוא 'חי'.
כל הזמן ישב ולמד בעל פה ,דף אחר דף.
ר' משה לנדינסקי והלחמניה הטריה
היה ממש געשמאק לשמוע אותו לומד,
רבי שלום זצ"ל סיפר פעם ,כי בראדין
כאשר הוא חוזר על דף הגמרא יחד עם
היה רבי משה לנדינסקי זצ"ל ראש
כל הראשונים.
הישיבה בזמן ה"חפץ חיים" .הוא היה
נכנס אליו משולח ,ואומר לו שהוא
גאון עולם ,אמרו שביום אחד הוא
בא לאסוף כסף לישיבת נובהרדוק.
לומד שמונים סימנים בשולחן ערוך.
הוציא רבי דוד את הארנק ,נתן לו כסף
א מויראדיגער גאון .היה בחור ששמש
והמשיך ללמוד.
אותו וישן איתו בחדרו.
המשולח נשאר לעמוד על מקומו ,תוך
לילה אחד מגיע רבי משה באמצע הלילה,
שהוא מוקסם מלימודו של רבי דוד.
מעיר את הבחור ואומר לו" :אל תשכח מחר
לא עברו כמה דקות ורבי דוד שואל אותו:
בבוקר לקנות לי לחמניה טריה" .הבחור נבהל עד
"רבי יהודי ,מה אתם רוצים?"
גאון
מאוד .מי יודע מה קרה לראש הישיבה .מה לו,
והלה משיב לו" :באתי לאסוף כסף לישיבת נובהרדוק,
רבי משה לנדינסקי זצ"ל
עולם כמותו ,ול'לחמניה טריה'? מרב בהלה לא ישן כל הלילה.
אבל כבר נתתם לי כסף".
למחרת מיהר הבחור ללכת אל ה'חפץ חיים' לספר את הסיפור המוזר,
אמר לו רבי דוד" :אני נתתי כסף לנובהרדוק? מוזר .אני לא זוכר"...
כדי שיבדוק מה קרה לראש הישיבה .ה"חפץ חיים" התפלא מאוד ואמר
את מה שהוא עשה לפני דקות ספורות ,הוא לא זכר ,אבל את כל
לבחור כי למיטב ידיעתו ,נשמע רבי משה בסדר גמור ,אבל הוא יבדוק
התורה כולה הוא זכר!
את העניין.
אותו משולח הגיע ל"חפץ חיים" וסיפר לו את הסיפור שראה במו עיניו
לאחר התפילה ניגש ה'חפץ חיים' לרבי משה והחל לדבר אתו בלימוד.
אצל רבי דוד קרלינר .ה"חפץ חיים" התפעל מאוד ולימים כאשר נפטר
הכל נשמע תקין .אמנם אין זו ראיה עדיין ,כי הצדיקים הללו ,גם אם
רבי דוד ,עשו בראדין הספד עליו ,וה"חפץ חיים" קרא לאותו משולח
הם שוכחים את ענייני העולם ,הרי את הלימוד אין הם שוכחים .החל
ובקש ממנו לספר ברבים את אשר ראו עיניו.
ה'חפץ חיים' לדבר אתו בענייני דעלמא ,והוא שומע שהכל בסדר .או אז,
ה' יהיה בעזרנו שהתורה תהיה חיינו ואורך ימינו ,וכל מהותינו תהיה
שאל את ראש הישיבה" :הבחור שישן אתכם בחדר ,סיפר לי שבקשתם
חיי תורה ומצוות.
(מתוך 'יחי ראובן' הגאון הצדיק רבי ראובן אליצור קרלנשטיין זצוק"ל)
שיקנה לכם 'לחמניה טריה' ,הרי היום לא ראש חודש ולא שבת ,ומה
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ר' שלום סגר את העיניים והתחיל את ה"דרשה"
בהתרגשות ,כל גופו נשטף בזיעה קרה במאמץ לקיים את
ציוויו של החזו"א וכשחלפו מספר רגעים עלה על דרך
המלך ,התחיל לדבר בשטף  -כמו ב"זכרון משה"...
"החזו"א חייך הרבה בשעת הדרשה" סיפר ר' שלום
כשהחזו״א בחן את דרשתו של רבי שלום שבדרון זצ״ל ,עם הדיבור והמנגינה
''יְ ַדּבֶ ר נָא ַעבְ ְּדָך ָדבָ ר ּבְ ָאזְ נֵי ֲאדֹנִי'' (בראשית מ''ח ,י''ד)
...באותם ימים הוסיף ר' שלום לקבל בתא הדואר מכתבים אנונימיים,
המבקרים את סגנון דרשותיו והחליט לנסוע לבני ברק להתייעץ עם
החזו"א.
אחד מגדולי הדור ,מתלמידי החזו"א ,אמר לנו ,שלמעשה החזו"א
מצד עצמו רצה להתחקות אחר דרשותיו של הגאון הצעיר ,הוא הכיר
אותו היטב וידע את כוחותיו בכל התחומים ,גם שמע על מאות אנשים
שצובאים על חלונות בית הכנסת הגדול "זכרון משה" וצמאים למוצא
פיו ,ורצונו היה לדעת את שיטתו בדרוש ,את סגנונו החדש וכו' .כך
שממילא מיד כשר' שלום הגיע וסיפר לו על
מכתבי הביקורת ועל הבעיה עם רב בית הכנסת
 אמר לו החזו"א" :דבר ראשון צריך לדעת מהכבודו אומר שם" .ר' שלום לא הבין את כוונתו
והחזו"א ביאר לו את כוונתו  -שהוא פשוט רוצה
לשמוע דרשה...
ר' שלום התעטף ביראת כבוד הזדעזע ואמר:
"איך אני אדרוש כאן לפני ---מי אני ומה אני
לדרוש לפניכם?!" אך החזו"א התעקש והאיץ
בו לפתוח בדברים" :זאגט! זאגט! תגיד!" אמר
החזו"א ומיד לקח כסא והתיישב ממולו בענווה
מופלאה.
ר' שלום סגר את העיניים והתחיל את ה"דרשה"
בהתרגשות ,לאט לאט ,בהתחלה היה לו קשה,
כל גופו נשטף בזיעה קרה במאמץ לקיים את
ציוויו של החזו"א וכשחלפו מספר רגעים עלה
על דרך המלך ,התחיל לדבר בשטף  -כמו ב"זכרון
משה"...
"החזו"א חייך הרבה בשעת הדרשה" סיפר ר' שלום "היו רגעים פשוט
שצחק ,דיברתי כעשרים דקות".
בסיום נעמד מרן ואמר – "כך צריך לדבר!"
אחד מגדולי ישראל ממקורביו של החזו"א ידע על ה"בחינה" וסיפר
לנו ששמע מפיו של החזו"א שאמר בהאי לישנא" :צריך לדבר ,וכך צריך
לדבר ועם הניגון"...
מכאן ואילך היה החזו"א בטוח ורגוע ,כי פה טהור חדש ניתן במתנה
לכלל ישראל בדור תהפוכות .עם ישראל קיבל איש שיצא ויבוא לפני
המחנה בכל התחומים .לנווט את שיירת הנצח בשליחותם של גדולי
הדור .אומרים שהחזו"א התבטא בהזדמנות מסוימת" :אם היה לעם
ישראל ,בתקופת ראשית צמיחת ההשכלה את ר' שלום ודרשותיו ,היו

נמנעים עוד אסונות רבים".
מה שיש לציין הוא  -אבחונו של גאון ישראל בניגונו של ר' שלום,
החזו"א ירד לשורשן של ניגון ומצא שם את מה שחיפש .את האחד בפה
ובלב .ואז נעמד החזו"א על רגליו ואמר :כך צריך לדבר ,ועם הניגון [און
מיט די ניגון'לע ,כלשונו].
למעשה ,בכל מקום אמר ר' שלום סגנון אחר של דרשה .לבחורים בני
תורה אמר "שמועס" ,לאברכים דיבר "שיחה" ולבעלי בתים "דרשה",
בארץ ישראל בצורה שונה מחוץ לארץ ,ובירושלים סגנון אחר מבני ברק
וכו' ,אבל הניגון היה אחיד...
ניגון אחד לכולם ,כי הניגון הוא עניין
של מעמקי הלב .ולב יש רק אחד...
הניגון היה גדול כל כך עד שפשוטי
העם הבינו זאת .הא לכם מה שסיפר
ר' שלום לחתנו :לאחר דרשה בבית
הכנסת הגדול בהרצליה אמר ר' שלום
"קדיש דרבנן" כמנהגו .הוא יצא
מביהכנ"ס ופנה לכיוון הרכב .גבאי
ביהכנ"ס הלכו אחריו במהירות ,עיכבו
אותו ושטחו לפניו בקשה צנועה:
האם כבוד הרב יסכים להיות לנו
שליח ציבור בראש השנה? ר' שלום
התפלא על עצם הרעיון ואף הוסיף
לשאול" :הלא יש לכם בודאי חזנים
רבי שלום שבדרון זצ״ל
מפורסמים וידועי שם עם קול ערב
ומה לכם ולי?!"
"לא!" השיבו הגבאים בתוקף" ,אנו
מעוניינים בתפילה עם הניגון הזה"...
"איזה ניגון?" שאל ר' שלום" ,עם הניגון של קדיש דרבנן!" השיבו
בהתרגשות...
לר' שלום לא היה קול צלול במיוחד והניגונים שלו לא נבדקו באולפני
הנגינה ,ומי מדבר על ה"קדיש דרבנן" שלא היה בו שום ניגון מיוחד ,אם
כך מפני מה יצאו מכליהם גבאי בית הכנסת הגדול לבקש ניגון שאין בו
ממש? התשובה היא אחת ויחידה :הלב ניגן ,ה-ל-ב .הרוח דיברה בו .כמו
שנאמר בתורה "ויהי האדם לנפש חיה" ופירש התרגום "לרוח ממללא".
לא פה שממלל אלא רוח שממללת...
הוא מה שאמר החזו"א על דרשתו  -צריך לדבר ,כך צריך לדבר ,ועם
הניגון...
(מתוך 'קול חוצב' אבני דרך מחיי רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל)
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ולא נתקררה דעת מרן החזו"א ובאותו מעמד הלך
ובא אצל רבינו (בעל שבט הלוי) במעונו ,משך בשרוולו ואמר:
"אנו רוכשים כעת את המגרש ...לא נזוז מכאן
עד שנשלים את העיסקא בכי טוב...
מרן בעל שבט הלוי מקבל את הכרעת מרן החזו"א שרוכש במפתיע מגרש עבור ישיבת חכמי לובלין
יֹוסף ֶאת ּכָ ל ַא ְד ַמת ִמצְ ַריִ ם (בראשית מ''ז ,ז')
ויִ ֶּקן ֵ
עברו שנים אחדות מפתיחת שערי הישיבה (חכמי לובלין ,של בעל
'שבט הלוי') והנה הגיעה השעה וריבוי התלמידים גרם לצפיפות יתירה,
עד שנוצר צורך להקים עבור הישיבה משכן מתאים.
היה זה מרן ה"חזון איש" זצוק"ל אשר זרז והפציר כמה פעמים ברבינו
(בעל שבט הלוי) ,שיתן דעתו על בנית מבנה עבור הישיבה ,ולמרות
שרבינו התנצל כי אין הדבר בהישג ידו ,מפני חוסר אמצעים ,לא חדל
מרן החזו"א מתביעתו .בכל הזדמנות שנפגשו היה מרן החזו"א פונה
אליו באמירה" :בעיני רוחי רואה אני כבר בנין גדול שיח"ל עומד על תילו,
שוקק והומה תלמידים רבים ,ואתם טרם התחלתם לבנותו – היתכן?!"
ולמעשה היה זה מרן החזון איש ,שקנה
בפועל את הקרקע עבור הישיבה .היה זה
כאשר שני קבלנים ,הגיעו להתייעץ עם מרן
החזו"א ,בנוגע לבנין מסויים ,שהתכוננו להקים
על שטח הגובל עם בית הישיבה .אמר להם
מרן החזו"א שלא יבנו ,מכיון שמגרש זה מיועד
ליח"ל ,ולא יוכלו להסיג את גבולה.
הלכו השניים אל רבינו וסחו לו דברים
כהוויתם ,שהחזו"א אוסר עליהם לבנות מחמת
שקרקע זאת מיועדת לישיבתו ,אך דבר זה
נודע להם רק עכשיו לאחר שכבר השקיעו
ברכישת המגרש הרבה כסף ,חמשת אלפים
לירות (סכום גדול בימים ההם) ,ולא יוכלו
לוותר על המגרש כי אם כשהסכום הזה יוחזר
להם.
התנצל רבינו בפניהם ,שאין לו שום אפשרות מבחינה כספית ,לרכוש
את חלקת המגרש ,וממילא אין לו שום תכנית וסיכוי להשתמש במגרש,
ומצידו הם יכולים לבנות עליו.
מאחר שהקבלנים היו למודים שלא לעשות שום צעד בעסקיהם ,בלא
הסכמת מרן החזו"א ,חזרו אליו הקבלנים עם דברי רבינו ,כשהם נבוכים
ואינם יודעים מה לעשות .עמד מרן החזו"א ונתן בידיהם חמישים לירות
שהוציא ממגירת שולחנו ,כתשלום "דמי קדימה" ,ואמר" :בכסף זה קניתי
עכשיו מידכם את המגרש עבור הרב וואזנר ,ועליו להשלים את יתר
הסכום"...
ולא נתקררה דעת מרן החזו"א ובאותו מעמד הלך ובא אצל רבינו
במעונו ,משך בשרוולו ואמר" :אנו רוכשים כעת את המגרש ...לא נזוז
מכאן עד שנשלים את העיסקא בכי טוב( ...פאר הדור חיי החזו"א ח"ב
עמוד רמ"ו).
לא נותרה ,איפוא ,שום ברירה בפני רבינו כי אם לקבל עליו את הכרעת
מרן החזו"א .כך עבר המגרש לרשות יח"ל ,ומאוחר יותר מגרש נוסף ,וכך
קמה במרוצת השנים קומה אחר קומה שרשרת בנייני יח"ל ,ובכללם
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היכל הישיבה המפואר ,חדרי הפנימיה והאוכל ,המתנוססים כאבני נזר
בטבורה של "זכרון מאיר".
לימים רבינו המליץ על מרן החזו"א את הפסוק (תהילים ל' ,א') "מזמור
שיר חנוכת הבית לדוד" ,דוד המלך הרי לא ראה את בנין בית המקדש
בבניינו ,אבל בגלל שהוא רואה את זה בעיני רוחו זה נקרא על שמו,
כך גם מרן ה"חזון איש" ראה את הנולד מה שיצטרך לבנין הישיבה
בגדלותה ובתפארתה ,ע"כ ראויה הישיבה להקרא על שמו של מרן
החזו"א זצוק"ל...
וכך נתגלגלו הדברים בקנית המגרש של הישיבה בהשתלשלות
מופלאה ,למרות שלא היה בידי רבינו שום אמצעים לרוכשו ,לאחר קניית
המגרש ועם התחלת הבניה נפל על כתפי רבינו
חובות כספיים כבדים .והם אילצו את רבינו לצאת
מגדרו ולנסוע כמה וכמה פעמים לחו"ל ,במטרה
לגייס עזרת תמכין דאורייתא
נקיות בממון
מן הראוי לציין פה את ההידורים המיוחדים
והחומרות שהנהיג רבינו בכל הנוגע לניהול הכספים
של הישיבה ,והשימוש בהן יהיה ג"כ בכל הזהירות
והחרדה כמו בכספי הקדש ,וע"פ כל הכללים
והסייגים בדיני ממונות המבוארים בשו"ע.
ולכן לא השתמש בשד"רים הנוטלים אחוז גבוה
לעצמם ,כנהוג בכמה מוסדות ,אלא רק באופן שכל
הכסף המובא בית ד' יהיה קודש לכלכלת הישיבה
מרן בעל שבט הלוי זצוק"ל
והקמת בנייניה .כמו כן הקפיד רבינו על הלנת שכר
לעובדים ולספקים או לבנאים וכדו' ,חוק ולא יעבור.
וכן החמיר מלקחת הלוואות בבנקים על סמך היתר עיסקא ,כאשר
הנפש היפה סולדת מכך .רבינו היה סבור כי למרות כל מיני היתרים
בדברים אלו מכל מקום לא באלה חלק יעקב ,ואין זה ראוי לישיבה
להשתמש בהיתרים אלו ,מכיון שמזיקים אם לרוחניות הישיבה.
מרגלא בפומיה של רבינו מ"ש בספה"ק "אגרא דפרקא" (אות קכ"ו)
משמו של הררמ"מ מרימנוב זי"ע ,שאם ממונו של האב אינו צרוף
מסיגים ,לא יכול בנו להצליח בלימודיו .וכן היה רגיל להוסיף את דברי
הגר"א מוילנא זי"ע שאם יש בבנין אפי' מסמר קטן אחד גזול א"א
להצליח בלימוד בין כתליו.
ואמנם כן ,עלתה בידו לשמור על עקרונות מקודשים אלו לכל אורך
שנות קיום הישיבה ,ולמרות כל הקשיים ראו בישיבה סיעתא דשמיא
גלויה באופנים מעוררי התפעלות ,כמ"ש חז"ל (מכות י' ,ב') בדרך שאדם
רוצה לילך בה מוליכין אותו .בצדק ניתן לסכם ולומר שכל החזקת
הישיבה ומימון הקמת בנייניה ,שהסתכמו בסכומים אדירים ,התרחשו
ומתרחשים באופן פלאי שלא כדרך הטבע.
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(מתוך ולא שבט הלוי בלבד)

פעם אחת ,לאחר ש'הענייה של יום שלישי' שכבה לישון,
נכנסו אבא והחברותא שלו והתיישבו ללמוד .קול לימודם
נשמע היטב ,והגברת התעוררה משנתה" ,שקט! אתם מפריעים לי
לישון!" התרעמה .אבא שמע את דבריה וביקש מהחברותא
כי מעתה ינמיכו את קולם...
הרבנית ר .צביון בסיפור מרתק על מידת החסד בבית אביה מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א
''לָ גּור ּבָ ָא ֶרץ ּבָ אנּו'' (בראשית מ"ז ',ד')
היו כאלה שלא הסתפקו בביקורים בביתנו ,אלא גם קבעו בו את
משכנם...
אחת החליטה כי בזמנה הפנוי תשב בחדר ההמתנה בביתנו ותאמר
תהלים .אשה אחת פקדה את ביתנו מדי יום בשעות אחר הצהריים – היא
וכל ילדיה עמה .כך ישבה אצלנו עד הערב ,ורק אז אספה את ילדיה
והלכה לדרכה .היו גם נשים שבאו
לביתנו כדי שאמא תאכיל את ילדיהן...
אשה אחרת היתה מגיעה אלינו שנים
רבות מדי יום שלישי ,קראנו לה 'הענייה
של יום שלישי' .במשך היום היא היתה
מקבצת נדבות באזור ,בלילה ישנה
בביתנו ,ולמחרת שבה לביתה שמחוץ
לעיר.
כבר בשעות הצהריים המוקדמות של
יום שלישי היתה נכנסת ועורמת בביתנו
את החפצים שאספה בשעות הבוקר:
בגדים משומשים ,מאכלים ,כלי מטבח
ועוד 'שמאטעס' כאלו ואחרים .את
המאכלים הכניסה למקרר או לפריזר,
ואת הבגדים הניחה באיזו פינה שעוד
נותרה פנויה בבית .בערב הגיעה לביתנו
בשנית עם 'מבחר סמרטוטים' נוסף ,סעדה את ארוחת הערב שאמא
הכינה לה ושכבה לישון ,בבוקר היתה אוספת את חפציה ופונה לדרכה,
לא לפני שאמא העניקה לה סכום כסף.
לא תמיד יכלה האשה להיסחב עם החפצים כולם מחמת ריבויים ,והללו
– שהיו יקרים לה מאוד – נשארו בביתנו עד לשבוע הבא :המאכלים
מילאו את המקרר ,הקפואים סתמו את הפריזר ,ושאר הגרוטאות נדחסו
בפינה כלשהיא ...לא פעם ולא פעמיים ביקשנו מאמא לזרוק את האוסף
המוזר שהשאירה לנו האשה ,אולם אמא סירבה ,מעולם לא העירה לה
על שהפכה את ביתנו למחסן גרוטאות ,אדרבה – היא שמרה על החפצים
כעל בבת עינה.
אותה אשה הרשתה לעצמה להגיע בערב פסח כשבידיה שקיות
נוטפות חמץ ,ואמא לא עצרה בעדה – היא פשוט הלכה וניקתה אחריה...
באחת השנים ,בשעת בדיקת חמץ ,מצא אבא את שקיות ה'שמאטעס'
הללו באחת הפינות ,שאלנו את אבא האם מותר על פי דין לזרוק את
הסמרטוטים ,והוא השיב בחיוב כי בוודאי אינם שווים פרוטה ,אולם

ביקש לשאול לפני כן את אמא ,וכמובן סירבה בכל תוקף ...ואכן ,לאחר
פטירתה של אמא ,בעת שסידרנו את ארונות הבגדים מצאנו שם שיירים
מאותם סמרטוטים.
ערב אחד הגיעה 'הענייה של יום שלישי' בעת שאמא נעדרה מן הבית,
באותה שעה כבר עלה אבא על יצועו ,ואחד הנכדים ישן במיטה שבהול,
האשה פתחה את הדלת ונכנסה ,שהרי אין אדם דופק על הדלת טרם
כניסתו לביתו שלו ...בראותה שהמיטה תפוסה,
הרעימה בקולה" :קום מהמיטה שלי!"
לשמע הצעקות קם אבא ממיטתו ויצא אל
ההול .משראה את האשה ,ביקש ממנה לחכות
בחוץ עד שאמא תחזור משום איסורי 'יחוד',
ברם האשה התעקשה כי המיטה שייכת לה,
ואיש לא יורה לה מה לעשות וכיצד להתנהג.
לאבא לא נותרה ברירה – הוא הושיט את ידו
לנכד ,והם יצאו אל הרחוב להמתין לאמא...
פעם אחת ,לאחר ש'הענייה של יום שלישי'
שכבה לישון ,נכנסו אבא והחברותא שלו
והתיישבו ללמו ד .קול לימודם נשמע היטב
ברחבי הבית ,והגברת התעוררה משנתה,
"שקט! אתם מפריעים לי לישון!" התרעמה.
מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א
אבא שמע את דבריה וביקש מהחברותא כי
מעתה ינמיכו את קולם...
פעם התעוררה 'הענייה של יום שלישי' באמצע הלילה" .בת – שבע
מגרד לי באצבעות של הרגליים" ,התלוננה" ,תני לי משחה" ,ביקשה.
אמא התנצלה כי אין ברשותה משחה מתאימה ,אולם זו לא האמינה
לה" :הכל יש לך בבית! כיצד ייתכן שאין לך משחה בשבילי?" האשה
קמה ממיטתה ,חיטטה בעצמה בארונות הבית ומרחה לעצמה איזושהי
משחה שמצאה ,בא הבוקר – והגברת החלה צווחת ,התברר כי המשחה
לא היתה אלא דבק מגע ,ואמא נאלצה לעמול קשות כדי להסיר את
הדבק מרגליה...
'הענייה של יום שלישי' לא היתה היחידה .מלבדה התארחו אצלנו עוד
מסכנות וגלמודות .גם להן היו 'חזקות' על לילות שבהם ישנו בביתנו
ועל ארוחות שהגישה להן אמא .ועוד לא הזכרתי את עשרות האורחים
שסעדו על שולחננו מדי שבת ,ובהם נדכאים וקשי יום ,חלקם מוזמנים
על ידי אמא וחלקם מוזמנים על ידי עצמם ...שהרי ביתם של אבא ואמא
היה בעבור רבים מהם ביתם הראשון.
(מתוך הספר החדש ׳בית אמי׳)
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ראה הרב מפוניבז' שאני מביט בו בתימהון ,ואמר בהתרגשות:
"וואס קוקט איהר מיר אזוי ,מה אתם מסתכלים בי כך,
הלא זו האמת לאמיתה!"
הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל ,על דבריו המופלאים של הרב מפוניבז' בחתונה שהשתתף בה
הּודה ָשׁלַ ח לְ ָפנָיו'' (בראשית מ''ו ,כ''ח)
''וְ ֶאת יְ ָ
וברש״י :להורות לפניו ,לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה.
באולמי וגשל בבני ברק נחוגה חתונתו של אחד מבחירי ישיבת פוניבז'.
בחתונה השתתפו הרב מפוניבז' ,המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין ,רבי
דוד פוברסקי והרב שך .בשעת הסעודה ניגש דוד החתן ,שהיה פרופסור
מדרום אפריקה ,אל הרב מפוניבז' ,מוטרד" :ממה יתפרנס הזוג?" שאל.
"ממה הם יחיו?"
"אל דאגה!" הרגיעו הרב" ,הוא למד מקצוע בישיבה .הוא קבלן מצליח,
בונה בתים!"
"אה" ,נחה דעתו וחזר למקומו.
ראה הרב מפוניבז' שאני מביט בו בתימהון ,ואמר בהתרגשות" :וואס
קוקט איהר מיר אזוי ,מה אתם מסתכלים בי כך ,הלא זו האמת לאמיתה!
גמרא מפורשת היא (ברכות סד ע"א) ,על
הפסוק" :וכל בניך לימודי השם ורב שלום בניך"
(ישעיה נד ,יג) ,אל תקרי 'בניך' אלא 'בוניך'!"
"זאלט איהר וויסן" ,התרגש הרב מפוניבז',
"זהו פשט ,ולא דרוש! הנה ,אשאלכם ,איזו
היא העיר הגדולה? מוסקבה ,פטרבורג ,לונדון,
פריז?! כפרים נידחים הם! הלא כך אמרו
בגמרא (מגילה ה ע"א) :איזו היא עיר גדולה,
כל שיש בה עשרה אברכים העוסקים בתורה
בבית המדרש .פחות מכן ,הרי זה כפר!
מוסקבה היא כפר עם מיליון בקתות ,ראדין
היא עיר!
תל אביב רבתי היא כפר ענק ,וכל רחוב בבני
ברק הוא עיר!"
התרגשותו של הרב מפוניבז' הרקיעה שחקים ,פניו זהרו ,ועיניו נצצו!
"ולא סתם עיר ,אלא עיר בירה! אברך זה ,בונה ארמון תפארה!
אמרו נא ,איזו העיר היפה בעולם? אומר לכם! ושוב :גמרא מפורשת
היא ,עשרה קבין של יופי ירדו לעולם ,תשעה נטלה ירושלים ואחד כל
העולם כולו (קידושין מט ע"ב) ,ופסוק מפורש" :הזאת העיר שיאמרו
כלילת יופי ,משוש לכל הארץ" (איכה ב ,ט"ו) .ומה היה יופיה ,שמעולם
לא לן בה אדם ובידו עוון ,תמיד של שחר מכפר על עוונות של יום (מדרש
תהילים מח) ,זהו היופי האמיתי –
אמור מעתה ,אברך זה ,וחבריו  -האם אינם קבלנים הם ,בוני ערים
וארמונות?!"
הבנתי ,שמה שנראה בעינינו סכה ואהל ,במבט של תורה הוא צור
חלמיש –
ולהיפך ,ארמונותיהם וטירותיהם ,כבקתות של קש הם בעינינו!
"כי יצפנני בסכה ,ביום רעה יסתרני בסתר אהלו ,בצור ירוממני" רבותינו
עמדו על הסתירה בפסוק .מצד אחד" :כי יצפנני בסכה" ,יחביאני ויסתירני.
ומצד אחד" :בצור ירוממני" ,כאילו עומד אני על סלע גבוה וחשוף .ובאמת
לא סתירה כאן ,אלא השלמה.
יש כאלו הסבורים ,שאם יכנעו לפני ארחות הגויים ,אם ידמו להם
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ויתכופפו ויתבטלו בפניהם  -ירויחו .ובאמת ,אז יפסידו .כי ייפלטו ממחסה
ה' ומחסותו ,והגויים יבוזו להם ,ונמצאו לוקים מכל צד .דווקא אם נלך
בגאון ,נדבק בארחותינו בקומה זקופה" ,בצור ירוממני" ,אזי נזכה לחסות
בהגנת הקדוש ברוך הוא" ,יצפנני בסכה ,ביום רעה יסתירני בסתר אהלו".
וכסיפור הידוע –
הקיסרית ,אמו של ניקולאי השני ,קראה בספרה על היהודים וארחותיהם.
תארו שם יהודים פולניים ,עם כובעי מצחיה וכיפות קטיפה ,מעיל ארוך
ואבנט רחב .סקרנותה התעוררה :מימיה לא ראתה יהודי! היהודים נתחמו
כידוע ל"תחום המושב" הצר בגבול פולין ,שאף היא השתייכה לרוסיה
באותם הימים ,ונאסר עליהם להכנס לפנים המדינה.
אמרה למשרתה" :חפצתי לראות פעם יהודי .אם תיתקל באחד כזה
בפטרבורג  -הביאו לפני ,ואעניק לו מאה רובלים!" הון רב.
ויהי היום ,והשלטונות התאנו למלמד עני .גבבו
תואנות שונות ,ונאלץ להסדיר רישיונותיו בעיר
הבירה .קיבל המלמד אישור ממושל עיירתו ,ונסע
לפטרבורג .שוטט נבוך ברחובותיה ,לא ידע להיכן
לפנות .לפתע הרעים עליו לובש מדים בקול" :היי,
אתה עצור!" התאבן המלמד העני מרוב פחד
והמתין בלב הולם" .מה מעשיך פה??" תבע הלה
לדעת .ביד רועדת הראה לו את רישיונו ,והסביר
בשפה רצוצה לשם מה הגיע.
"מחר באחת עשרה תעמוד ליד שער הארמון",
פקד עליו הלה.
הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל
"המלכה רוצה לראותך .היא תעניק לך מאה
רובלים ,ותסדיר את ענייניך!"
מצד אחד ,בשורה טובה שאין כדוגמתה .גם יסדיר ענייניו בלא טורח ,גם
יתעשר עושר רב ,כדמי מלמדות ליובל שנים .אך מצד שני ,כיצד יופיע כך
לעיני המלכה? הלא רגילה היא לראות אנשים מגולחים למשעי ,לבושי
קצרות .ודאי תתפלץ למראהו החריג .מי יודע ,אולי תצוה ליסרו בשוטים,
אולי תכלאהו בבית האסורים ,ותהיה אשתו עגונה ,ובניו כיתומים .אין
בררה.
גונח ומיבב הלך למספרה ,גזז פאותיו הנאות ,וגילח זקנו העבות .עיניו
חשכו כשהביט בראי ,אבל פקוח נפש דוחה הכל .משם פנה לחנות
בגדים .חולצה בעלת כפתורים ,מיקטורן קצר ,ומכנסיים ארוכות ,הוא
נראה כליצן .להשלמת המראה ,רכש עניבה.
כיצד יקבלוהו בעיירה ,הלא כל האבות יוציאו את בניהם מרשותו?! דיה
לצרה בשעתה....
למחרת בשעה היעודה ,המתין בשער חומת הארמון .בעל המדים לא
הכירו .הציג היהודי את עצמו ,והובא לפני המלכה.
רטנה" :החסרה אני מגולחים לבושי קצרות סביבי? יהודי רציתי לראות!"
וגרשה אותו מעל פניה...
כך לקה בכפליים...
(והגדת  -אלול הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל)
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הגאון רבי דוד פוברסקי זצ״ל שסיפר את הסיפור סיים ואמר:
"אתה יודע למה הם לא זכו להעמיד תלמידים ,בגלל הקפידה
של רבי שמעון שקופ זצ״ל שהקפיד על זה שעזבו את הישיבה
הגרב"צ פלמן זצ"ל מספר על מה שסיפר לו הגאון רבי דוד פוברסקי זצ״ל על הקפידה של הבחורים
הּודה ָשׁלַ ח לְ ָפנָיו" (בראשית מ''ו ,כ''ח)
"וְ ֶאת יְ ָ
וממילא בוודאי תהיה תועלת ממה שיקבלו מר' ברוך בער נוסף על מה
וברש״י :לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה.
שקיבלו מר' שמעון.
מספר אחד ממקורבי הגרב"צ פלמן זצ"ל ,מעשה מופלא ששמע
וממחשבה למעשה הכינו את עצמם לצאת לדרך ,ולפני יציאתם נכנסו
מהגרב׳׳צ בעניין זה.
לבית רבם ,ר' שמעון ,כדי לקבל ממנו ברכת הדרך ,לקראת דרכם החדשה.
מספר הסיפור היה באותם ימים בשנות בחרותו בישיבה ,והנוהג אצל
ר' שמעון שמע על החלטתם הסופית ,ונגרמה לו מעט חלישות הדעת מכך,
בני הישיבה היה שבמשך ימי חול המועד נכנסים התלמידים לבית
הבחורים הללו הצליחו בישיבה מאוד ,והוסיפו מאוד לכל אווירת
רבם ראש הישיבה להקביל את פניו ,ליהנות ולהתבסם
הלימוד ולמה לעזוב את הישיבה כאשר נהנים ומצליחים
מתורתו בימי החג הנעלים.
בה? וכי יש איזה פגם בדרך הלימוד שהוא מלמד
באחת מהשנים בימי חול המועד סוכות הבחור
בישיבה ,שיגרום להם לעזוב ולעבור לישיבה
הזה לא חש כל כך בטוב ,והיה קשה לו ללכת
אחרת ,ששיטת הלימוד שם שונה מכאן?
לביתו של ראש ישיבתו .ראש הישיבה
אבל הבחורים שהיו נחושים בדעתם ,לא
התגורר בעיר אחרת ממקום מגוריו של
שמו לב לכל זה ,ותכניתם יצאה לפועל,
התלמיד ,וכדי להגיע אליו היה צריך
שלושתם יחד עזבו את גרודנא ועברו
לנסוע נסיעה ארוכה ,ובמצבו שלא היה
לקמניץ.
לגמרי בקו הבריאות ,זה היה לו מאמץ
הבחורים הללו עלו והתעלו מעלה,
קשה .ולכן חשב בלבו שהחג הזה יוותר
ובאמת יצאו תלמידי חכמים מופלגים.
על הקבלת פני רבו ,ולא יגיע לבית ראש
אחרי המלחמה הם עלו לארץ ,ובאמת
הישיבה .ובפרט שכל הנוהג לבוא לבית
היו תלמידי חכמים משכמם ומעלה על
הרב בימי החג ,לא שייך לסדרי הישיבה,
אחד מהם אמרו שהוא לא פחות מראש
אלא זה מנהג שהתלמידים נוהגים בו ,ומצד
הישיבה מרן רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל.
הנהלת הישיבה אין שום מחויבות לעשות כן,
אבל עם כל מעלותיהם הגדולות הם לא זכו
וממילא בוודאי שלא צריך לעשות בשביל זה
להעמיד תלמידים ,אחד מהם ניסה לפתוח ישיבה
הגאון רבי דוד פוברסקי זצ״ל
מסירות נפש ,ואפשר לכתחילה להשאר בבית במצב כזה.
ולא הצליח ,והשאר כל אחד מסיבותיו שלו ,לא זכה
והנה בדיוק יצא לו לדבר עם הגרב"צ ,והשיח לפניו את מחשבותיו
להעמיד תלמידים.
הללו .אמר לו הגרב"צ "כדאי לך לעשות מאמץ ולנסוע לבית רבך,
ר' דוד פוברסקי שסיפר את הסיפור סיים ואמר" ,אתה יודע למה הם
לא כדאי לוותר על זה" .הבחור התפלא ,הוא חשב שבכלל אין מקום
לא זכו להעמיד תלמידים ,בגלל הקפידה של ר' שמעון שהקפיד על זה
להסתפק בזה ,ואילו עתה הוא מקבל תשובה הפוכה ,שצריך וחשוב מאוד
שעזבו את הישיבה" .הדור הזה הוא דור של הסתר פנים ,לא תמיד רואים
לנסוע גם במצב כזה שלא מרגישים טוב.
את השגחת הקב"ה בנגלה ,אבל יש שני דברים שבהם רואים במוחש
הגרב"צ שראה בתמיהתו ,אמר לו בוא ואספר לך סיפור ששמעתי
את השגחת ה' ,הראשון הוא שידוכים ,והשני הוא כבוד הרב .אם כתוב
ממורי ורבי מרן הגר׳׳ד פוברסקי זצ"ל.
במשנה "ומורא רבך כמורא שמים" ,נאמר בזה שכבוד הרב הוא ככבוד
השכינה ,וכמו שהשכינה היא אש ,ומי שלא מתנהג בקרבת השכינה כמו
והעמיד תלמידים
שצריך ,מיד ניזוק מאש השכינה .כך אותו הדבר בכבוד ובמורא הרב ,זה
וכך סיפר :בישיבתו של מרן רבי שמעון שקופ זצ"ל בגרודנא ,היו
אש ,ובאש לא משחקים.
שלושה בחורים שהיו מהמובחרים בישיבה ,היתה תועלת גדולה לישיבה
סיים הגרב"צ את דבריו ואמר "אתה חייב לנסוע ,אסור שיגרם שום צד
מהם ואפילו ר' שמעון עצמו היה בשיעורו נהנה מהם מאוד.
של צד של חלישות הדעת לרבך ראש הישיבה ,בכך שלא תבוא אליו .אם
יום אחד עלתה מחשבה במוחם שאולי כדאי להם לעבור לישיבתו
יש איזה חשש רחוק שתגרם מעט חלישות הדעת לרב בכך שהוא רואה
של מרן רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בקמניץ ,ומחשבתם היתה שאחרי
שהתלמידים אינם רוצים לשמוע את דבריו ,אתה צריך לברוח מזה ,ועליך
שכבר למדו כמה שנים אצל ר' שמעון ,וכבר קיבלו ממנו הרבה תורה,
לעשות כל מאמץ בעבור זה" .מובן שלאחר דברים כאלו ,שום חשבון לא
ממילא אולי כדאי לנסות ללכת ללמוד אצל ר' ברוך בער ,אשר שיטת
עמד מנגד ,וכבר ידע את אשר עליו לעשות.
(מתוך 'שלמים מציון'  -הגאון הגדול רבי שלו' בן ציון פלמן זצוק"ל)
לימודו שונה מר' שמעון ,ולקבל ממנו עוד דרך בלימוד .שהרי כל רב
מנחיל לתלמידיו את דרכו שקיבל מרבותיו בלימוד ,ולא ראי זה כראי זה,
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לפתע שלח את ידו וסטר לר' דוד לייב על לחיו
סטירת לחי מצלצלת .תדהמה!! הכל המתינו לראות
כיצד יגיב" ,זה היה בשבילי" ,הפטיר ר' דוד לייב
בשלווה אופיינית" ,אבל מה בשביל הצדקה?" שאל
אירועים וסיפורים מחייו של גבאי הצדקה המיתולוגי החסיד ר' דוד לייב שוורץ זצ״ל
יֹוסף ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף'' (בראשית מ''ז ,י''ד)
''וַ יְלַ ֵּקט ֵ
העבודה שלו היתה סביב השעון .כל סדר יומו היה סביב הצדקה .ליבו
החם תקתק כמו שעון .ההקפדה שלו בכספי הצדקה היתה כמו שעון
שוויצרי דייקני ,הוא היה גם שעון מעורר ,מעורר לבבות...
ר' דוד לייב חלף בדרכו ליד שני עצים גבוהים ,עצים עתיקים המתנשאים
לגובה רב .לפתע התרחב חיוך של הרהור על פניו" :אפשר להתרומם
לגובה רב ,ועם כל זאת להשאר בול עץ ...בני אדם ,שאינם יודעים לתת,
משולים הם לאותו עץ ,מתרוממים עם כספם לגובה ,אך נשארים בולי
עץ" .חלילה ,חלילה" ,השליך ר' דוד לייב את הרהוריו" ,יהודים רחמנים
בני רחמנים הם .כולם טהורי לב ,עצים מלבלבים .אלא שלפעמים הם
שוכחים .אז אני רק מזכיר להם .מרגיל אותם למה שהם באמת .מרגיל
אותם לתת".
פעם נכנס ביום חורפי לביתו של עשיר בתל אביב .בעל הבית ניגש
לדלת ונחרד "אוי ,דוד לייב ,ראה נא את נעליך המטונפות בבוץ ,לכלכת
את רצפת הבית שלי ,דוד לייב ,מה עשית?!"
נכמרו רחמיו של ר' דוד לייב על היהודי .הוא התנצל ,אך מיהר להעלות
חיוך על פניו" :ר' יהודי ,עד עכשיו קיימת בנפשך 'ברוך מרחם על הארץ'.
עכשיו ,במטותא ממך ,תקיים 'ברוך מרחם על הבריות'" לבבו של של
האיש התרווח ,חודה המושחז של האמירה נגע בעצב רגיש בנפשו .משום
כך מיהר לקיים בעצמו גם את ההמשך" :ברוך משלם שכר טוב ליראיו",
הוציא חופן שטרות כסף  -שכר טוב והגון והגיש אותו במאור פנים
"ליראיו" -השנורר ירא השמים.
כך הרגיל אנשים ...כך עורר את טיב ליבם.
סטירה ופשרה
ומעשה ,שהגיע לאירוע מרכזי ,שבו נכחו רבים מעשיריה של היהדות
החרדית .הם היו לבושים במיטב מחלצותיהם ,הפגינו נוכחות .לשדה
פעילות נרחב וטוב מזה לא יכול היה ר' דוד לייב לקוות .הוא סובב
בין הקרואים ,וכיסיו תפחו .אחד מהם עמד חמור סבר ומשך בכתפיו
לאות סירוב .הוא אינו מחלק לשנוררים ,מי שצריך שיתאם עמו פגישה
בלשכתו .הוא לא יוותר על הכבוד הראוי לו.
אבל ר' דוד לייב אינו איש גינונים" .גיב מיין געלט" ,בקש ,התחנן,
הפציר .התחמקויותיו של האיש לא הועילו .הוא החל לשדר גלי משטמה
לא נסתרים .ר' דוד לייב לא חדל מהפצרותיו .אט אט פקעה סבלנותו
של האיש .לפתע שלח את ידו וסטר לר' דוד לייב על לחיו סטירת לחי
מצלצלת.
במקום השתררה תדהמה .הכל המתינו לראות כיצד יגיב" .זה היה
בשבילי" ,הפטיר ר' דוד לייב בשלווה אופיינית ,וחיוך מרפרף על שפתיו.
"אבל מה בשביל הצדקה?" שאל .ומול שאלה שכזו גם לב אבן נמס...
ואנשים התרגלו ונתנו .סח עד ראיה" :חילוני ,קרוב משפחה ,היה מרבה
להשתתף בשמחותינו .היתה לו הנאה לזלזל במקבצי נדבות בעלי חזות
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חרדית .כשחלף מקבץ נדבות לידו ,נהג להוציא מכיסו חמישים לירות
(באותם ימים זה היה השטר הגדול) "עודף ,בבקשה"  -היה אומר...
(מחמישים לירות לכמה אגורות) .בדרך כלל לא היה עודף לעוסקים
במלאכת הצדקה .גם אם היה להם ,היו אלה מטבעות של כסף קטן
משום כך עזבוהו לנפשו .ר' דוד לייב היה היחיד ,שחייך והחל לתת עודף
של שטרות ושל מטבעות" ...אם כך" ,הפטיר היהודי בחיוך מבויש של
מנוצח" ,קח את הכל" ,ונתן את השטר כולו לצדקה (מפי הרב מ' ש').
"באחת השמחות שבהן השתתפתי שמעתי וראיתי קבוצת אורחים,
שרועמת על שנורר חרדי הנדחף ביניהם ,מספר הרב ב"פ" ,לך לעבוד"
קראו לעברו וסילקו אותו
משולחנם .כך גם לעני נוסף,
שהעז לגשת אל שולחנם
אחריו .לא חלפו דקות ארוכות
וראיתי את ר' דוד לייב בפתח.
המתנתי לראות איך יפול דבר:
האם יזכה לעבור בשלום ליד
שולחנם? לא האמנתי למראה
עיני .כולם ,פתחו ארנקים
ונתנו בשמחה".
לא היה זה סיפור נדי ר.
אירועים מסוג זה התרחשו
בסביבתו של ר' דוד לייב
החסיד ר' דוד לייב שוורץ זצ״ל
בתדירות גבוהה .מה היה סודו
של השנורר? סודו של הקסם
נשאר עלום .הניחוח שנדף מאישיותו היה סוד חייו ,אותו לא גילה לאיש.
ר' דוד לייב היה אורח קרוא ליד שולחנם של נותני צדקה .בעצם לא
תמיד" :באחת השמחות" ,סיפר עד ראיה ,יצא בעל השמחה לקראתו
בטרם נכנס לאולם .אולי רצה למנוע מאורחיו את "אי הנעימות"
מנכוחתם של "קבצנים" .הוא מיהר להוציא סכום כסף נכבד והגישו
לר' דוד לייב" .בבקשה ,קח את כל הסכום שאתה יכול לאסוף כאן ,ואל
תסתובב לי בין האורחים" .קבוצת אורחים שישבה סמוך לדלת הבחינה
במעשיו של בעל הבית .מבפנים בקעו קולות מחאה" .תכניס אותו!! מה
אכפת לך! תן לו להכנס!"
יהודים פשוט אהבו לתת .היו אף כאלה ,שניגשו לתת לו פעמיים .בדרך
כלל להוציא כסף מהזולת זו מלאכה קשה ,ליד ר' דוד לייב התהפכו
היוצרות ,היו שנתנו פעמיים" ...ראה איך אוהבים לתת לו כסף" קרא פעם
אחד מהצדיקים בהשתהות" .על הצדקה שנתתי לר' דוד לייב ,אין הכרח
שאקבל שכר מן השמים ,לא נתתי דוקא לשם מצוה ,נתתי כמעט רק
מכיון שאהבתי לתת לו "...אמר אחד מגדולי ישראל שליט"א.
(מתוך בחוזק יד  -פרקי גבורה מחייו של החסיד ר' דוד לייב שוורץ זצ״ל)
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סיפר לי רבי איצק'ל מפשעוורארסק בעצמו,
שבתחילת מלחמת העולם השניה ,הגלו הרוסים ימ"ש
הרבה יהודים אשר ברחו מגליציה  -לסיביר,
ובשעת מעשה היה נראה הדבר כרעה גמורה...
גאב״ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס מספר על הרה"ק רבי איצק'ל מפשעוורארסק
יֹוסף ֲא ִחיכֶ ם'' (בראשית מ''ה ,ד')
''אנִי ֵ
ֲ
דרכיך" ,ופירשו רז"ל (ברכות ז,א) שביקש לידע מפני מה "צדיק ורע לו",
סיפר לי הרבי זצ"ל בעצמו ,שבתחילת מלחמת העולם השניה ,ביום
והיינו שרצה שיוכלו בני ישראל לראות ולהבין את הטוב הכמוס בכל
כ"ג בסיון תש"א ,הגלו הרוסים ימ"ש הרבה יהודים אשר ברחו מגליציה -
הגלויות והטלטולים והמאורעות הלא טובים ,השיב לו הקב"ה "וראית את
לסיביר ,ובשעת מעשה היה נראה הדבר כרעה גמורה ,אבל אני אמרתי אז
אחורי" -כלומר :כך גזרה חכמתי העליונה שרק לאחר זמן תוכלו לראות
שכ"ג סיון הוא יום המסוגל להצלה ,שהרי באותו יום שלחו בימי מרדכי
את הטובה הגנוזה בדרכי ,אבל "ופני לא יראו" -כלומר :בשעת מעשה,
ואסתר את האגרות השניות כמסופר במגילה (ח,ט) ,ולבי אומר לי שגם
שאז הוא בחינת 'פנים' ,לא תוכלו לראות ולהבין את תכלית הטובה
מגירוש זה יצא לבסוף טובה.
היוצאת מזה ,אלא תצטרכו להאמין בה' שהכל הוא לטובה.
והנה בשעתו לא הבינו כלל מה שאמר
ומובא בשם מרן החפץ חיים זי"ע שאמר:
הרבי זצ"ל ,שהרי נשלחו אל 'ארץ גזירה'
כשם שכשאמר יוסף אל אחיו (בראשית מה,ג)
ושוממה ,אך לבסוף התברר שדווקא
"אני יוסף" ,הנה באמירת תיבות אלו בלבד
אלו שנשלחו לסיביר נצלו ונשארו
הבינו למפרע הכל ונסתלקו כל הקושיות
בחיים ,ולעומתם אותם שנשארו ברוסיה
והתמיהות ,כמו כן לעתיד לבוא ,כאשר ישמעו
– נהרגו אח"כ על ידי הנאצים ימ"ש.
העולם מפי הגבורה "אני ה'" ,יסתלקו ממילא
ואמר רבינו שליט"א :זכורני סיפור כעין
כל הקושיות והתמיהות על הנהגת העולם,
זה ,כי הנה בליל שני של פסח ,באמצע
ונבין כל מה שהיה בכל הדורות ,ויראו כל בשר
ה'סדר' ,תפסו הנאצים ימ"ש שבע
יחדיו כי עשה ה' את הכל לטובתנו.
קהילות אנשים נשים וטף מ'עסטרייך',
ועל זה הדרך היה מבאר החפץ חיים זי"ע
ולקחו אותם בספינות ,ושום מדינה
את לשון הכתוב (שמות יד ,לא) "וירא ישראל
לא הסכימה לקבל אותם ,והיו תלויים
את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים" ,דהנה
ועומדים בין עסטרייך לסלאוואקיי ,כי
"היד הגדולה" היינו מידת החסד ,ואיזה מידת
שתי המדינות לא רצו לקבל אותם,
גאב״ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א החסד עשה ה' במצרים? ומפרשי הפשט כתבו
והיתה אז מהומה גדולה (בזכרוני עדיין
שהחסד הוא במה שמתו המצרים על הים,
איך קרוב משפחתי הלך בערב שבת
אולם החפץ חיים מפרש שאחרי קריעת ים
חול המועד לעיירות הסמוכות לאסוף מצות בשביל האנשים שהיו על
סוף הבינו בני ישראל למפרע שגם השעבוד וגלות מצרים ,הכל היה חסד
הספינות) .והנה בשעת מעשה היה נראה שאלו שנלקחו בספינות היו
עבורם ,וכל הצער והשעבוד שהיה נראה לעיניים  -היה באמת בבחינת
בצרה צרורה ,ואילו אלו שנשארו בבתיהם היו ברווחה ,אבל לבסוף נתברר
"היד הגדולה".
להיפך ,שאלו שנשארו בעיר נהרגו רח"ל ,ודווקא אלו שהיו על הספינה
וכיוצא בזה ביאר ה"בני יששכר" (מאמרי ניסן ריש מאמר ט') ,וכן איתא
ניצלו והגיעו לארץ ישראל ולאמריקה.
בשם הג"ר ישראל סאלאנטער זצ"ל ,מה שאוכלין בליל הסדר את המצה
בהזדמנות אחת הוסיף רבינו שליט"א :ידוע מה שפירש מרן החתם
קודם למרור ,והלא מרור הוא זכר ל'וימררו את חייהם' ,ומצה הוא זכר
סופר זי"ע על מה שאמר הקב"ה למשה רבינו (שמות לג ,כג) "וראית
לגאולה ,ואם כן היינו צריכין להקדים ולאכול המרור קודם המצה .אמנם
את אחוריי ופני לא יראו" ,דהנה אנו רואים כמה עניינים סיבות מסיבות
הביאור הוא ,כי אין אנו אוכלין את המרור בכדי "לזכור" את המרירות,
שונות הנעשים בארץ ,אשר בשעת מעשה מאוד נפלאת בעינינו ,ואין
אלא בכדי "להודות" על המרירות ,והיינו כי אחרי שיצאנו ממצרים זכינו
אנו מבינים איזה טובה יש בזה ,ולמה עשה ה' ככה ,אך אנו מאמינים
להבין שגם המרירות שעברה עלינו במצרים היתה לטובה  -בכדי לזככנו
באמונה שלימה כי לא דבר רע הוא ,ואף שטעמו כמוס ונעלם  -בודאי
שנהיה ראויים לקבל את התורה ,ואם כן שפיר אוכלים מקודם את
הוא לטובתנו ,אמנם לאחר רבות הימים רואים אנו ומבינים למפרע כי
המצה ,כי רק אחרי הגאולה הרמוזה במצה  -ניתן להשיג ולהתבונן שגם
אכן כל הסיבות והמאורעות היו לטובתנו.
הגלות עצמה היתה לטובה.
(מתוך הספר 'רבינו הגדול אמרו')
ולזה כאשר התפלל משה רבינו וביקש (שם לג ,יח) "הודיעני נא את
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משהופיע רבי משה חיים במלבושיו המסורתיים
בין העשירים המופלגים שבלשכה ,עורר הדבר פלא עד גיחוך,
בטוחים היו כי קבצן יהודי לפניהם ,ששיגעון גדלות נכנס בו
עמדו הסוחרים והמתינו ,כשאינם פוסקים מלהביע את לעגם אל מול הסוחר היהודי שצץ פתאום,
לפתע הופיע שר הפלך על סף האולם
"הֹוצִ יאּו כָ ל ִאיׁש ֵמ ָעלָ י" (בראשית מ''ה ,א')
גדולי ישראל היו ערים תמיד לצרת נפשם של צאן מרעיתם ,אבל לא
רק לצרתם אלא אף לצרתו של כל מי שנברא בצלם .גם הדבוקים בהם
ובדרכיהם נהגו כן ,ולא פעם היה שכרם גדול גם כאן בעולם הזה.
שמו של הנגיד רבי משה חיים מחנטשין ,הלך לפניו בפולין כולה ,לבד
מייחוסו כאחיו של החידושי הרי"ם ,היה גם בעל ייחוס עצמי כבעל צדקה
ונדיב לב ,חסיד במעשיו ודבוק ברבו רבי מנחם מנדל השרף מקוצק.
כיצד זה הגיע רבי משה חיים לעושרו המופלג?
היה זה לאחר מעשה מופלא שארע עמו .שנים אחדות אחר נישואיו,
כשריחיים היו תלויים ומעיקים על צווארו ולרש אין כל ,עמד לפני רבו,
ושטח את צערו על עוללים השואלים ללחם ופורש אין להם .תמה הרבי
ואמר" :ומה ,אם אין פרנסה הולכים אל לשכת שר הפלך אשר בוורשה
הבירה ,ומגישים הצעה למכרז הממשלה!"
כחסיד נאמן ,לא היסס רבי משה חיים אף לא לרגע ,אחר שנטל רשות
מאשתו נסע הישר אל וורשה הגדולה .אל לשכתו של שר הפלך הרוסי
בוורשה נהרו אילי הון רבים מרחבי המדינה כולה .מידי פעם ,פרסמה
הממשלה הודעות על מכרזים עסקיים שונים ,לביצוע עבודות ציבוריות
רחבות היקף ,רק לקבלנים ידועי שם ,בעלי הון עצמי רב ,התאפשרה
הכניסה למכרזים מעין אלו .מתן שכר רב היה בצידם ועושר רב בצילם.
משהופיע רבי משה חיים במלבושיו המסורתיים ,בין העשירים
המופלגים שבלשכה ,עורר הדבר פלא עד גיחוך .בטוחים היו כי קבצן
יהודי לפניהם ,ששיגעון גדלות נכנס בו ,שאם לא כן ,כיצד זה מנסה דג
רקק כמותו להתמודד מול כרישים שכמותם?!
הכל תמהו ולעגו לו ,אלא שרבי משה חיים לא חנן אותם ולו במבט
קל .חזק היה באמונת צדיקים והוא ביצע את הוראותיו של הרבי בעוז
ובגבורה.
עמדו הסוחרים והמתינו ,כשאינם פוסקים מלהביע את לעגם אל מול
הסוחר היהודי שצץ פתאום בינותם ,לפתע הופיע שר הפלך על סף
האולם .הס הושלך באולם ,ובדומיה שהשתררה נשמע קולו של השר:
"היכן הוא משה חיים רוטנברג?" תוך שהוא אוחז בטופס הרישום אותו
מילא רבי משה חיים זמן קצר קודם לכן ,עיניו של השר עברו במהירות
בין הסוחרים ,והוא זיהה עד מהרה את היהודי היחיד אשר עמד בירכתיים.
"האם יליד מגנישוב אתה?" שאל השר ,ורבי משה חיים השיב בחיוב,
אך עיניו הביעו תימהון ,בוודאות ידע הוא כי פרט זה לא מילא בטופס
הרישום ,שכן לא נתבקש לרשום היכן נולד ,מהיכן אם כן ידע השר על
מקום הולדתו ,ומה עניינו בכך? תמה ,אולם השר לא הניח לו לחשוב
הרבה וביקש ממנו להיכנס אל לשכתו.
"הבה ואספר לך נשכחות" ,אמר והחל מספר:
"לפני שנים רבות נדד לו נער רוסי מעיר לעיר .יתום היה הנער מאב
ואם ,ונפשו כמהה לרכוש חכמה ודעת .יכול היה להתגורר בכפר מולדתו
במחיצת קרוביו ובני משפחתו ,אך הללו נבערים היו מדעת ,והיטב ידע
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הנער כי אילו יעשה כן ישאר אף הוא עד סוף ימיו איכר פשוט וגס.
ביכר אפוא לעזוב את מולדתו ,ולנסות מזלו בעולם הגדול .הוא תכנן
לחסוך סכום נאה ולנסות להתקבל באחד מבתי הספר היוקרתיים ללמוד
מקצוע מבוקש .בנדודיו הגיע לעיר מגנישוב שם שימש כרועה צאן אצל
איכר פולני ,יום אחד נשמטה כבשה אחת מן העדר וברחה לנפשה .ניסה
הנער לתור אחריה אך לשוא ,הכבשה נעלמה לבלי שוב .בפחד ואימה
הסתובב הנער ודמעות זולגות על פניו ,מר היה לו בכפליים .ידע היטב
את העונש הגדול ,אשר מצפה לו מידי אדוניו על רשלנותו .מודע היה גם
לכך כי יפוטר מיידית מעבודתו ויגורש ככלב חוצות ללא פרוטה על כל
עמלו אשר עמל במשך השנה האחרונה.
בעודו עומד ובוכה ,הבחין הוא לפתע בנער יהודי המתבונן בו ברחמים.
הפציר בו היהודי להשיח בפניו את לבו .תחילה ניסה הרועה להתעלם
ממנו ,אולם משראה כי אך את טובתו הוא חפץ סיפר לו על האסון אשר
ארע עמו.
'מה מחירה של הכבשה?' שאל הנער היהודי לפליאתו של הרועה,
מששמע את מחירה שאל שוב' :באיזו שעה אמור אתה לסור אל בית
אדונך?'' ,עם השקיעה' השיב הרועה.
'המתן נא לי כאן עד סמוך לשקיעה' ,אמר הנער ונחפז לדרכו .לתדהמתו
של רועה הצאן שב הנער היהודי זמן קצר לפני השקיעה כשבידו הסכום
במלואו ,אותו אסף מנדיבי עם מקרב אחיו היהודים.
הרועה היתום התקשה להודות למצילו במילים ,אולם זה האחרון זרזו
לרכוש כבשה חדשה ולצרפה אל העדר ,ולא נודע מאומה".
"אני הוא הנער הרוסי ,רועה הצאן אשר במגנישוב" ,קרא שר הפלך
בהתרגשות" ,ואתה משה חיים הצלתני אז ,לעולם לא אשכח לך זאת,
ועתה הגיעה העת לגמול לך טובה תחת טובה!"
עיניהם של הנאספים באולם המכרזים נפערו בתימהון ,כאשר יצא
שר הפלך יחד עם הסוחר היהודי בפנים שמחות וטובות את האולם
כשהודעה בפיו" :מתכבד אני להודיעכם כי הסוחר היהודי מר רוטנברג
זכה בכל המכרזים הממשלתיים המתפרסמים היום ,עמכם הסליחה על
המתנתכם המיותרת"...
הדברים נפלו על הנוכחים כרעם ביום בהיר ,אלא שלא היה לאל ידם
לעשות מאומה ,שכן סמכותו של השר עליונה היתה ובלתי ניתנת לערעור.
מני אז ,הפך רבי משה חיים לבן בית בלשכתו של שר הפלך ,והיה נוטל
חלק בראש מכרזים שונים כשרכושו הולך וגדל ,וכך גם מידת נדיבותו
וצדקותו.
עד סוף ימיו לא גבה בו לבו של רבי משה חיים ולא רמו עיניו .תדיר זכר
חובת האדם בעולמו.
גם את צאצאיו חינך בדרך זו ,להיטיב עם הזולת ולעשות חסד עם כל
אדם באשר הוא.
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('מן המים משיתיהו')

אברך שישב בקרבתו ,פנה אליו בגסות ואמר לו
שאינו סובל את ריח העשן .ר' ישראל מסלנט
לא ניסה להצטדק שהקרון מיועד למעשנים,
אלא ביקש את סליחתו וכיבה את הסיגריה
על נסיעתו של רבי ישראל סלנטר ברכבת בקרון אחד עם אברך חוצפן
הרב אהרן כהן

''וַ יִ ּּפֹל ַעל צַ וְ ֵּארי בִ נְיָ ִמן ָא ִחיו וַ יֵ ּבְ ּךְ'' (בראשית מ"ה ,י"ד)
פרש רש"י שיוסף בכה "על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של
בנימין וסופן ליחרב" ,ובנימין בכה "על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו
של יוסף וסופו ליחרב".
ר' יחזקאל מקוזמיר זיע"א ביאר באופן מופלא את עוצמת בכייתם
של השבטים הקדושים ,שכאשר בכו על חורבן ביהמ"ק ,הם גילו לנו את
הסוד לבניית הבית השלישי ,שיהיה על ידי אהבת אחים ,כאשר כל אחד
מהם יתעלם מצרכי עצמו ,חושב על זולתו ומשתתף בצערו .כך יש לפעול
לבניית ביהמ"ק הניצחי.
מסופר על ר' ישראל סלנטר שנסע פעם ברכבת מהעיר קובנא לוילנא.
כדרכו נסע לבד ללא מלווים .לבוש היה
כאחד מבעלי הבתים ,ישב בקרון שנועד
לעישון ועישן סיגריה.
אברך שישב בקרבתו ,פנה אליו בגסות
ואמר לו שאינו סובל את ריח העשן .ר'
ישראל לא ניסה להצטדק שהקרון מיועד
למעשנים ,אלא ביקש את סליחתו וכיבה
את הסיגריה.
לא עברו רגעים מועטים ושוב נשמע קולו
הנרגז של האברך" :אי אפשר לשבת כאן
ב  -ד' אמותיו של הזקן הזה ,הוא פותח את
החלון ומכניס קור לעצמותינו!" ר' ישראל
התנצל בנעימות" :סלח לי ,לא אני פתחתי
את החלון ,ואם הדבר מפריע לך אסגרנו".
והוא קם וסגר את החלון.
כשהגיעה הרכבת לוילנא ,המתין קהל רב אשר בא להקביל את פני
גאון ישראל .ראה האברך ותמה להתקהלות זו ,ניגש לאחד הממתינים
ושאלו ,תמהו עליו" :האינך יודע כי רבינו מסלנט בא?" עתה זיהה האברך
את האיש וחשכו עיניו ,כל הלילה נדדה שנתו .למחרת הגיע לאכסנייתו
של רבי ישראל ששהה בית חתנו .בטרם הספיק לפצות את פיו הקדימו
ר' ישראל בסבר פנים יפות והתעניין בשלומו.
האברך נדהם מקבלת פנים לבבית זו ופרץ בבכי תוך בקשת סליחה
ומחילה .ר' ישראל עודדו שלא יצטער ,וגילה לו שאין בליבו שום טינה

חלילה ,ודיבר עימו ארוכות במוסר .כשעמד לצאת ,עצרו ר' ישראל
ושאלו" :שמא תאמר לי לשם מה באת לוילנא?" האברך גילה לו שבא
לכאן להשיג "סמיכה" לקבלת היתר שחיטה ,צהל ר' ישראל ואמר" :בידי
לעזור לך להשיגה ,חתני הוא מראשי הרבנים בעיר ,ואני אדאג לכך שייתן
לך מה שאתה צריך" .הדלתות כבר נפתחו לפני האברך ההוא....
רבי אליהו אליעזר גרודז'ינסקי ,חתנו של ר' ישראל ,קיבלו מיד והחל
מגלגל עמו שיחה בהלכות שחיטה ,בדיקות וטריפות .אך לצערו גילה,
כי כשם שהיה מלא בעזות ובמידות מושחתות ,כן היה מנוער מחכמה.
ניחמו ר' ישראל באומרו" :ודאי יגע אתה מן הדרך .תנוח מעט ותבוא
שנית עוד ימים מועטים" .בקושי מצא האברך את הדלת והסתלק.
עברו ימים אחדים והאברך לא חזר .ר' ישראל ,שהצטייד בכתובתו
מראש ,הלך בכבודו ובעצמו
והמציא את עצמו אליו ,נכנס
לפונדקו ושאלו מדוע אינו
שב ,השיב הלה" :מחזיק
אני טובה לרבינו ,הוא פקח
את עיני ,כעת מכיר אני את
מקומי ואחזור מיד לביתי"
 .ר' ישראל לא הרפה ממנו.
הוא עודדו והמריצו לחזור
ללמוד היטב את הלכות
שחיטה.
הלך ומצא לו שוחט מובהק
שילמדו את כל הדינים,
וסיפק לו כל אותו הזמן את
כל צרכיו .לא עברו ימים רבים ועמלו של ר' ישראל נשא פרי ,האברך למד
במרץ ושקידה את ההלכות ,השתלם כשוחט מומחה ,והוסמך ע"י כמה
רבנים גדולים ,ולא נתקררה דעתו של ר' ישראל עד שמצא עבורו קהילה
הגונה שיושיבוהו בכבוד.
כששאלו את ר' ישראל" :כל כך למה?" השיב" :כשבא אלי אותו אברך
וביקש את סליחתי ,אמרתי לו כי אני מוחל לו במחילה גמורה ואין בליבי
עליו שום טינה ,ובאמת אמרתי את הדברים בלב שלם ,אך היות ואני
רק בשר ודם חששתי שתתגנב בליבי איזו קפידא עליו ,לכן השתדלתי
לחפש כל מיני הטבות לגמול לו כדי להוציא מליבי כל חשש טינה".

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
>>> צרו קשרdirshu@dirshu.co.il : <<<
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פנינים על פרשת השבוע  ///הרב צבי וינברג

איך בדק יעקב את יוסף שלא חטא
כלל בכל השנים שהיה במצרים?
ומה ניתן לראות בשערות הראש ומצחו של האדם?
אֹותי ֶאת ָּפנֶיָך" (בראשית מ"ו ,ל')
מּותה ַה ָּפ ַעם ַא ֲח ֵרי ְר ִ
יֹוסף ָא ָ
ֹאמר יִ ְׂשָר ֵאל ֶאל ֵ
"וַ ּי ֶ
האלשיך הק' (בתורת משה) עה"פ (לעיל מה ,כח) "ויאמר ישראל רב
עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות" ,כתב שאמר יעקב שקשה
להאמין ,שיוסף היה במקום זימה ולא חטא ,ולכן אמר" :לא תתקרר דעתי
עד אלכה ואראנו ואכירה בפרצוף פניו אם צדיק הוא אם אין".
שכן היו מכירים בזמנים ההם ,כי שלומי אמוני ישראל קדושים אשר
בארץ אשר היו לפנינו בימים ראשונים ,מטוהר נפשם וחלאת חולשת
זוהמתן ,יכירו וידעו בהביט אל פני אדם גם פני איש ,הצדיק הוא הרשע,
ויעידון ויגידון פרטי מעללי איש בהכרת פניו ולא יחטיאו .ולפי"ז מבאר
(להלן מח,ט) מה שאמר יעקב כאן "אמותה הפעם" ,שאחרי שראה בפניו
של יוסף שלא חטא אמר" :אמותה הפעם"  -אני כבר יכול למות ,כי
מצאתיך צדיק.
ועניין זה של הכרה בפרצוף ,מבואר באריכות בזוה"ק (ח"ב ע ).עה"פ
ואתה תחזה וגו' ,ושם (ח"ג עה ):מובא על אחד שהיה לו רושם בפניו
מחמת איסור עריות ,והיה בוכה על זה ושב בתשובה ,והעביר ר' אבא
הרשימה מפניו ע"י מעשה נס ותפילה.
ועיין בשער הגלגולים (למהרח"ו הקדמה אות יז) ומורי ז"ל ,בכל

מדוע רצה יוסף
שהמלאכים ישארו בחדר
כשהתוודע לאחיו?
"וַ ּיִ ְקָרא הֹוצִ יאּו כָ ל ִאיׁש ֵמ ָעלָ י" (בראשית מ"ה ,א')
במדרש תנחומא (פרק ד') מובא שבשעה שהיו יהודה ויוסף
מתווכחין זה עם זה אמרו מלאכי השרת זה לזה בואו נרד למטה
ונראה שור וארי (יהודה ויוסף) מתנגחין זה עם זה בנוהג שבעולם
שור מתירא מפני ארי ועכשיו שור וארי מתנגחין ועומדין והקנאה
ביניהן.
וכתב האלשיך שע"פ המדרש יש לבאר שכשיוסף אמר "הוציאו
כל איש מעלי" ,התכוון שרק אנשים יצאו אבל המלאכים ישארו
משום שפחד מאחיו ,ורצה שישמרו עליו.
וכתב הגרש"ז ברוידא זצ"ל (בספר שם דרך) שודאי שאין הכוונה
שיהרגוהו מחמת שנאתם ,אלא שחשש יוסף שיהרגוהו כפי הפסק
שפסקו בשעת המכירה שהוא רודף ,שהרי מעולם לא חזרו בהם
מפסק דינם.
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ערב וערב היה מסתכל
בתלמי ד יו העומ ד ים
לפניו ,ורואה בהם איזה
פסוק מאיר יותר באיש
ההוא מצחו מצד השרות
נשמתו המאירה שם,
והיה מבאר לו קצת
מן הפירוש של הפסוק
ההוא ,כפי הפירוש השייך
אל נשמתו כנזכר ,וקודם
שהיה ישן האיש ההוא ,היה מכוון אל הפירוש ההוא שבאר לו קצתו,
והיה קורא בפיו הפסוק ההוא ,כדי שכאשר תעלה נפשו למעלה בפקדון
בשינתו ילמדוהו עוד תשלום.
ובפרי עץ חיים (למהרח"ו שער השבת פ"ג) כתב "גם שערות של אדם
של ראש ושל זרועות ושל גוף ,מורים על דברים רבים ,וכפי גוונם או
נטייתם למעלה או למטה וכיוצא ,וכן כל אבר ואבר יש בו אותיות ,אלא
שבמצחם הוא עיקרם ,וכן בעיני בני אדם יש בהם גלוי אותיות".

האם יעקב אבינו ידע לבסוף
שהאחים מכרו את יוסף?
יֹוסף ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר ֲאלֵ ֶהם" (בראשית מ"ה ,כ"ז)
"וַ יְ ַדּבְ רּו ֵאלָ יו ֵאת ּכָ ל ִּדבְ ֵרי ֵ
הרמב"ן כתב "יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי
אחיו מכרו את יוסף ,אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו
לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים ,כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם ,אף
כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם".
ובפסיקתא רבתי (פיסקא ג ד"ה דבר אחר ביום השמיני) ,מובא שכל
זמן שהיה יעקב במצרים עד מותו לא נכנס אליו ולא היה אצלו כלל,
כדי שלא יחקור אותו איך הגיע למצרים ויאמר לו היאך עשו בך אחיך
ומקללם( ,ולכן היו צריכים להודיעו שאביו חולה).
כי אמר יוסף אני יודע צדקו של אבא שכל דבריו גזירות הן ,אמר
ללבן "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה" ומתה אמי ,ואם יקלל את
אחי השבטים נמצאתי מחריב את כל העולם ,שלא נברא העולם אלא
בשביל השבטים ,לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה ,ע"כ.
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באיזה סוג כתב ובאיזה נוסח
מותר לכתוב קמיע לגוי שחולה?
"רק ַא ְד ַמת ַה ּכֹהֲנִים לֹא ָקנָה" וכו',
בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק ַ
כתב שהסיבה שיוסף לא קנה את אדמתם ,היתה בגלל שהכהנים היפכו
בזכותו בשעה שאדונו פוטיפר רצה להורגו והם הצליחו להצילו ממיתה.
עובדה זו מופיעה בפירוש בעלי התוספות וכן בפירוש הרא"ש (וכן
מופיע במדרשים ישנים ראה תורה שלמה) שמעשה יוסף עם אשת
פוטיפר הגיע לדיון אצל "כהני מצרים" ,והם אמרו :נראה לפי הקריעה
בבגדו של יוסף עם מי הצדק ,שאם הקריעה לפניו הדין עמה ,אולם אם
הקריעה לאחוריו הדין עמו שהוא ברח מפניה והיא שהחזיקה בבגדו
וקרעה אותו ,בדקו ומצאו שהקריעה היתה לאחוריו ,וכך יוסף ניצל,
בשביל אותו "משפט צדק" זכו הכהנים שלא מכרו את אדמתם( .וראה
הוספה לזה בחזקוני לעיל לט,כ).
השל"ה הקדוש (ספר בראשית דרך חיים פרשת ויגש) לומד מכאן,
שצריך האדם לא להיות כפוי טובה ,אלא ישלם טובה תחת טובה אפילו
לגוי .שהרי הכומרים של מצרים עשו טובה ליוסף כשהיה דינו בפניהם
בעניין מעשה דאשת פוטיפרע ,שכשהבחינו שהאמת אתו הצילו אותו
ממוות ,ועל כן עתה גם כן היטיב עמהם" .הטיבה ה' לטובים ולישרים
בלבותם" ,ע"כ.
הכרת טובה לגויים באה לידי ביטוי גם בהזכרת גויים לטובה על מעשים
טובים ,כך מובא בספר חסידים (סי' תשמ"ו ותתקפ"ב) "שכשאדם מדבר
בשבח צדיקים בין על יהודים בין על גויים ,כגון שאומר אותו פלוני
עשה לישראל טובה ,יאמר זכרונו לברכה" .וכתב שם (סי' תש"צ) שמותר
לבקש מהקב"ה שיקל בדינו של נכרי שעשה טובות ליהודי.
בשו"ת חיים ביד (לגרי"ח פלאג'י זצ"ל סי' לג) מביא שנשאל מיהודי

סוחר שמתעסק עם סוחר גוי ,ועסקים אלו גורמים רווחים גדולים ליהודי
ומשפיעים לו טובה ,והגוי נהיה חולה ,ושואל האם מותר להתפלל עליו
שיחיה וגם לתת צדקה בעדו לתלמידי חכמים שילמדו לרפואתו .וכתב
שם להתיר ע"פ הספר חסידים הנ"ל ,ומביא שם כמה ראיות לדבר ,כגון
מאלישע שריפא את נעמן מצרעתו ,ועוד.
ומביא שם שרבי יהודה קצין זלה"ה היה יודע ללחוש ,ובא אליו גוי אחד
עם תינוק בידיו שמוטל על ערש דוי כמו פגר מת ועשה לו לחישה וברכה
ומיד נתרפא ,ויצא ממוות לחיים ,ונעשה קידוש ה'.
ומביא שם ששאל אותו תלמידו ,שגוי אחד יש לו כאבים עזים בלבו,
ורוצה ומבקש מאוד שיכתבו לו קמיע ,האם מותר הדבר ,וכתב שם
שיכתבו לו קמיע בלי שם ה' ורק בכתב רש"י ולא בכתב אשורי ,ובנוסח
זה" :הנני כותב קמיע זאת לשם הנושא אותה לשמירת גופו מן המזיקין
ומכל חולי ומחלה ומכאב הלב".

איזו מצוה גדולה מקיימים
הדוורים שמחלקים את המכתבים?
"וְ ֶׂש ַרח ֲאח ָֹתם" (בראשית מ"ו ,י"ז)
במסכת כלה (פ"ג) מובא שז' נכנסו חיים
לגן עדן וא' מהם היא שרח בת אשר .הסיבה
שנכנסה לגן עדן בחייה ,מובא בתרגום יונתן
כאן וז"ל" :ושרח אחתהון דאידברית כד היא
קיימא לגינוניתא על דבשרת ליעקב דיוסף
קיים"  -פי' ששרח בת אשר נלקחה בחייה
לגן עדן בזכות שהודיעה ליעקב שיוסף חי.
(ועיין שו"ת תורה לשמה סי' תקכ"ב).
בפלא יועץ (ערך בשורה) למד מכאן שמצוה
רבה תיחשב לאדם שמבשר בשורה טובה
לחברו ,וכ"ש לאיש צדיק שהגורם שתחיה
רוחו חיים יוסיפו לו חיים ,וראיה משרח בת
אשר שכיון שבשרה ליעקב על יוסף שהיה חי
זכתה ליכנס בחיים לגן עדן.

ולא טוב עשו העצלנים שבנסעם לדרכים
אין כותבים לקרוביהם ולאנשי ביתם
להודיעם את שלומם ונפשם ברעה תתמוגג
לפי רוב האהבה ,ובוודאי עתידים ליתן הדין.
והאיש אשר הוא טוב ידיו רב לו לכתוב
בכל מעבר ובהרבה דרכים כדי שיגיעו לידם
אגרותיו אם לא כולם  -מקצתם ,ויזכיר את
בני עירו הנמצאים אצלו.
ומצוה על כל מי שיגיע איגרת לידו שיטרח
בגופו וממונו לשלחה ולהריצה ולהגיעה ליד
הבעלים ולמצוה רבה תיחשב לו כי לפעמים
נפש הוא משיב ,וכמה מצוות מקיים ,גמילות
חסדים ,ומצות ואהבת לרעך כמוך ,ומשמח
לב אומללים ולהחיות לב נדכאים וישא
ברכה מאת ה' ,ע"כ.
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מהי מידת חיובו של אדם בכבוד ָסבֹו?
האם כבוד ההורים קודם לכבוד הוריהם? והאם יש חובה לכבד 'סבא רבה'?
הרב יהודה יעקבזון
בפרשת השבוע נאמרַ" :ו ּי ְִז ַּבח ְז ָב ִחים ֵלאל ֵֹקי ָא ִביו י ְִצ ָחק" ,וכתב רש"י,
זקנו ,לפיכך תלה
על פי המדרש" :חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד ֵ
זקנו ,אלא
ביצחק ולא באברהם" .ומשמעות הדברים שאדם חייב בכבוד ֵ
שחייב יותר בכבוד אביו .וכך פסק הרמ"א" :יש אומרים שאין אדם חייב
בכבוד אבי אביו ,ואינו נראה לי ,אלא שחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי
אביו" .ונחלקו הפוסקים אם חיוב זה הוא מדאורייתא או מדרבנן .ועוד
ואם אמו .וכן נחלקו אם
נחלקו  -אם חייב אדם בכבוד אבי אמוֵ ,אם אביו ֵ
זקנו.
חייב בכבוד אבי ֵ
זקנו ,יש אומרים שהוא ככל גדרי החיוב בכבודם ומוראם
וחיוב כבוד ֵ
יקראהו בשמו ,וחייב לעמוד
ֵ
של אביו ואמו ,דהיינו שלא ישב במקומו ,ולא
מפניו ,ולהאכילו ולהשקותו ,ועוד; ואף לאחר מותו  -לכבדו באמירת קדיש
וכיוצא בזה .ויש אומרים שהחיוב הוא לכבדו יותר מאנשים אחרים ,כגון
לקום מפניו ,אך לא ככבוד אביו ואמו ממש( .ויש מהפוסקים שסוברים
זקנו הוא משום כבוד אביו בחייו ,ולאחר פטירת אביו פטור
שחיוב כבוד ֵ
זקנו ,אך רוב הפוסקים לא חילקו בדבר).
גם מכבוד ֵ

וכפי שכתב רש"י ,ופסק הרמ"א  -חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד
זקנו .ויש שכתבו כי
זקנו ,ולכן צריך להקדים את כבוד אביו לכבוד ֵ
ֵ
למרות זאת ,לא ימלא את צורכי אביו ,כגון להאכילו או להלבישו ,לפני
שזקנו ימתין עד שימלא את
זקנו ,כיון שאין זה ראוי ֵ
שימלא את צורכי ֵ
צורכי אביו שהוא בנו ,ואף לאביו יֵחשב הדבר לחטא .ויש שכתבו שכבוד
זקנו ,כגון לאחר מיתת
אביו קודם רק באופן שאין אביו חייב בכבוד ֵ
זקנו ,והיה
שניהם  -וכפי שהקדים יעקב אבינו את כבוד אביו לכבוד ֵ
זה לאחר מיתת שניהם  -או שאביו אנוס מסיבה כלשהי מלכבד את
זקנו קודם לכבוד אביו ,שהרי
זקנו ,כבוד ֵ
אביו; אבל כשאביו חייב בכבוד ֵ
שניהם חייבים בכבודו.
ויש אומרים שבכל מקרה צריך להקדים את כבוד אביו ואמו ,לכבוד
זקניו .ויש מי שכתב כי ראוי לכל אדם שיצוה לבנו להקדים את כבוד
ֵ
זקנו; ואף אם לא אמר האב
זקנו ,ובאופן זה בודאי צריך להקדים את ֵ
ֵ
זקנו.
לבנו בפירוש ,אלא שיודע שזה רצון אביו ,יקדים את ֵ
[שו"ע יו"ד רמ ,כד ,ונו"כ; פסקים ותשובות שם]

הילולא דצדיקיא

הרב הקדוש רבי נתן מברסלב זי"ע
ליום ההילולא עשרה בטבת תר"ה
תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זיע"א ומפיץ תורתו
מילדותו התמיד בתורה ודרך לימודו היה בפשטות ובהבנה ישרה .בגיל
שתים עשרה השתדך עם בת רבי דוד צבי אוירבך רבה של שריגרד,
שהעריצו מאד ואף ראה בו כיורשו במשרת הרבנות.
חותנו ביקש להרחיקו מהחסידות ,אך הוא נמשך אליה ונסע לצדיקי
דורו כדי לקבל תורה וחסידות מפיהם .הסתופף בצל רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ואף כתב חלק מתורתיו ,וכן שהה אצל רבי ברוך ממז'יבוז
וצדיקים נוספים.
בשנת תקס"ב השתקע רבי נחמן בעיר ברסלב ,ושמעו הגיע לאזניו של
רבי נתן ,שגר אז בנמירוב הסמוכה .כשבא אליו בפעם הראשונה ,התקשר
אליו בקשר אמיץ לכל ימי חייו ונעשה תלמידו המובהק.
כמעט כל ספרי ברסלב נכתבו על ידו והוא מסר נפשו להדפיסם
ולהפיצם בישראל .סבל רדיפות רבות עקב התקרבותו לרבי נחמן ,אך לא

נרתע ממאומה והמשיך
ביתר שאת להפיץ את
תורת רבו.
מיוחד היה במידת
הזריזות ואת כל מעשיו
היה עושה במהירות
ציון הרב הקדוש רבי נתן מברסלב זיע"א
גדולה ,ואף כתיבתו היתה
להפליא בהיות סופר
מהיר.
בשנת ת"ר ,נפגש עם רבי מנחם מנדל מקוצק שאמר עליו "ראיתי מצח
מאיר תחת כובע פשוט".
(שבת טיש)

•איך עלה בדעת יהודה לנצח את יוסף ,שברשותו כל צבא מצרים?
•מדוע המתין יוסף ולא התגלה לאחיו מוקדם יותר?
•מדוע נבהלו האחים כשמצאו את יוסף ,הלא לשם כך ירדו למצרים?
•מדוע דוקא יהודה נבחר להקמת בית תלמוד ,ולא לוי או יששכר?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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עשרים שנה למהפכה התורנית
של 'דרשו' ברחבי העולם
הועידה השנתית הבינלאומית של 'דרשו' תיפתח בחודש הבא בקונטיקט שבארה"ב
בסימן  20שנה לארגון דרשו ופריסת פעילות הארגון בכל רחבי תבל
יעקב לוסטיג
הועידה השנתית הבינלאומית – הקונוונשן של דרשו ,תיפתח אי"ה בעוד
כחודש בסטמפורד בשבקונטיקט ארה"ב ותימשך לאורך שבת פרשת
שמות ,בהשתתפות גדולי הרבנים וראשי הישיבות ,מאות נציגי מרחבי
העולם ,נבחני דרשו ,מנהלי ורכזי פעילות הארגון בכל רחבי העולם,
אשר פועלים מדי יום ביומו להאדרת והעצמת לימוד התורה במסגרת
תכניות דרשו .הועידה מתכנסת בשנה זו בסימן  20שנה לפעילות הארגון
ופריסתו הבינלאומית
בעשייה התורנית לעידוד
הלימוד השינון והחזרה
– עשרים שנה למהפכה
התורנית של דרשו.
במשך  20שנה ,המהוות
שנות דור ,פועל ארגון
דרשו במגוון תכניות
אשר מטרתן היחידה
היא עידוד והאדרת
לימוד התורה ,דרשו
הפך להיות חלק מהותי
מסדר יומם של רבבות
לומדי תורה ,בחורים,
אברכים וקובעי עיתים
לתורה אשר באמצעות
תכניות הלימוד השינון
והחזרה של דרשו ,קבעו
לעצמם את המטרות
ואת הגשמת שאיפתם
הטהורה לגדול בתורה ולהיות נטועים בבית המדרש ברוחם ובגופם.
אלפי בני הישיבות משתתפי  3תכניות דרשו לבני הישיבות ,מעצימים
מדי יום את "בין הסדרים" בשינון ובחזרה ,בלימוד שעה לפני התפילה
והשלמת דפי המסכת הנלמדים מדי 'זמן' בישיבה ,בשעות שבימי שישי
ושבת אחה"צ ובמוצאי שבתות ,באמצע הזמן ובבין הזמנים ,לומדים,
חוזרים ומשננים ואף נבחנים על לימודם.
רבבות אברכים קבעו וייסדו לעצמם את השאיפה להיות 'יודעי ש"ס'
באמצעות תכניות דרשו ללימוד הדף היומי ,בעיון ,חלקם הגדול בתוספת
לימוד התוס' ונבחרים שביניהם בתכנית 'קנין ש"ס' ,אשר הופכת אותם
להיות יודעי ש"ס ,לומדים ומשננים ,חוזרים ונבחנים ,רוכשים לעצמם את
הידיעה בהיקף אדיר שאין כדוגמתו.
אלפים זכו להיות נמנים על לומדי 'קנין הלכה' אשר מעמידה יודעי
הלכה במקורותיה העושים דרכם בטוחה לעבר היותם מורי הוראה
בישראל ,בתכנית שאותה יסדו מרנן גדולי הפוסקים מרן רבינו הגרי"ש
אלישיב ומרן בעל שבט הלוי זיע"א ויבלחט"א מרן הגר"נ קרליץ שליט"א.

וביותר הגדיל הארגון עם יסודו של הדף היומי בהלכה ,אשר הפך
לנחלת כלל ישראל ורבבות רבבות קובעים לעצמם מדי יום ביומו לימוד
יומי במשנה ברורה למען דעת את המעשה אשר יעשון ולקנות לעצמם
קנין ידיעה בארחות חיי היהודי עלי אדמות על פי התורה הקדושה.
פעילותו של ארגון 'אחינו' – אשר מהווה את זרוע הקירוב של דרשו,
הגיעה למימדים בלתי נתפסים של עשייה בקירוב קרובים ובקירוב
רחוקים ,בהכוונת נערי ישראל לישיבות הקדושות ,בליווי הנערים
בקליטתם בתוככי היכלי
התורה למען ייקבע
מושבם שם ויהיה זה
בבחינת לקום במקום
קדשו – לאחר העליה
להר ה' ,ובסיוע אשר ניתן
דבר יום ביומו ,להקמת
ישיבות ומסגרות תורניות
ח ד שות בכל מקום
ואת ר .פעילות 'אחינו'
תצוין גם היא בהרחבה
במהלך הועידה ותעלה
על נס את הדרכים אשר
גיבש הארגון במשך
שנות קיומו להבאת
כלל ילדי ישראל
ל ה ר גש ת ' מ ת י ק ו ת
התורה' ולהטעימם את
טעם חיי הנצח הטמון
בדף הגמרא – בלימוד
התורה .משך שנות דור ,עשרים שנה ,ילדים ונערי חמד בישיבות ,כבר
נולדו לתוך עולמו של דרשו ,באתגר האדיר שהציבו לעצמם לידיעת
התורה ולשינון ולחזרה ,לידיעת ההלכה ולקנית ההיקף בידיעת הש"ס
וההלכה במקורותיה.
הפריסה העולמית של דרשו הינה כיום בכל רחבי ארץ ישראל ,בכל
מדינות אירופה ,בצפון אמריקה ובדרום אמריקה ,באוסטרליה ובדרום
אפריקה ואף במזרח אירופה ,כאשר הסניפים האחרונים נפתחו זה לא
מכבר בהונגריה שבמזרח אירופה ובברזיל שבדרום אמריקה.
היקף בלתי נתפס זה ,כמו גם המשמעויות של השליחות של נציגי
דרשו בכל מקום ואתר יעמדו בראש דיוני הועידה השנתית הבינלאומית
– הקונוונשן של דרשו ,אשר יתקיים אי"ה כאמור בחודש הבא בארה"ב
במוצאי שבת קודש פרשת שמות ,יתקיים מלווה מלכה ומעמד סיום
הועידה כשבמרכזו סיום מסכת בבא מציעא בסדר הדף היומי בבלי ,אשר
דרשו הפך את לימודו להיות לימוד איכותי שמטרתו ,לימוד שינון וחזרה
עד לידיעה ורכישת היקף הידיעה במכמני הש"ס.
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סיפור בהמשכים
תקציר הפרקים הקודמים:

פרק ה  //בני משפחת החפץ חיים נזעקו לרופאי וילנא
שבועות אחדים נהנה החפץ חיים מהשלווה
הברוכה .שרידי הבתים השרופים כבר פונו אל
מחוץ לראדין ,ותנופת בנייה והתחדשות שולטת
בעיירה .הכספים שהביא אתו ממסעו הממושך,
והמעטפות שהמשיכו לזרום מכל רחבי רוסיה,
ליטא ופולין עם תרומות גדולות וקטנות של
הקהילות השונות ,כל אלו חוללו פלאות .העיירה
החלה להשתקם ,גם אם עדיין היתה לפניה כברת
דרך ארוכה כדי שתוכל להגיע שוב אל המצב בו
היתה לפני שפשטה בה האש.
אלא שסאת הייסורים של אותו צדיק עדיין לא
התמלאה על גדותיה ,ויד ה' היתה בביתו זו אשתו.
בעיצומו של חודש אב לקתה הרבנית פריידא ע"ה
במחלה קשה מאוד .בתחילה לא חשבו בני הבית
שהמצב שלה אמור לעורר את דאגתם .כולם היו
עסוקים בצרכי הרבים ,טרחו בהכנת התבשילים
עבור התושבים שעדיין לא הספיקו לבנות את
בתיהם ,הגישו עזרה וסיוע בחלוקת בגדים וכספים
וטיפלו יומם ולילה בקשישים ובחולים שנזקקו לכך.
בנו הגדול של החפץ חיים ,רבי אריה לייב ,שהה
באותו היום בנסיעה מחוץ לראדין ,בשל היותו עסוק
בגיוס כספים ודאגה לענייני הכלל כמצוות אביו .רק
למחרת שב רבי אריה לייב לביתו ,וכשנכנס לבקר את
אמו נחרד לראות כי מצבה הרפואי אינו כשורה.
באותה העת לא היה בראדין רופא מומחה ,ורבי
אריה לייב מיהר לצאת לעיר הסמוכה כדי להביא
אתו רופא שאכן הגיע לראדין ובחן את מצבה
הרפואי של רעייתו ,אך נאלץ להודות בצער כי אין
בידו כלים ותרופות שיוכלו להביא מזור לאשה
החולה.
משראו כי כך הם פני הדברים ,החליטו בני
המשפחה בעצה אחת ,לקחת את אמם אל הרופאים
המומחים בוילנא הגדולה .לאחר התארגנות קצרה
ומהירה יצאה כל המשפחה יחד עם החפץ חיים
בעצמו ,לדרוש בעצת הרופאים הוילנאים.
הזמן הרב שאבד עד שהתבררה מחלתה של האם,
ההמתנה לרופא שלא הביא אתו מזור ורפואה,
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והנסיעה לוילנא ,גרמו לכך שחלף זמן רב עד
שהביאו את החולנית לרופאים בבירת ליטא .לאחר
שבדקו את אשת החפץ חיים ,קבעו הרופאים פה
אחד כי היא איחרה את המועד ,וכי אזלו הסיכויים
להציל את חייה" .עליכם להתכונן לקראת הגרוע
מכל" ,הם אמרו לבני המשפחה.
ימים אחדים הסתופפו כל בני המשפחה סביב
מיטתה של החולה הגוועת ,וביום שבת קודש כ"ב
אב ,השיבה נשמתה הטהורה לבוראה ,כשהיא זכה
ומזוככת מכל חטא ומכל שמץ של עוון.
במוצאי שבת קודש התקיימה הלווייתה של אשת
החפץ חיים ,והיא נטמנה בבית החיים של וילנא,
כשבני משפחתה וכל מוקירי ומעריכי החפץ חיים
המתגוררים בעיר מבכים מרה את לכתה בטרם עת
של אותה צדקת זכה וטהורה.
"מעט התורה שרכשתי הוא בזכות אמך" ,אמר
אז החפץ חיים לבנו רבי אריה לייב .בהזדמנות
אחרת סיפר לו החפץ חיים כי בהיותו עלם צעיר
דובר בו נכבדות על ידי עשירים גדולים שחפצו
בו כחתן לבתם ,ואף הציעו להעניק לו סכומי כסף
גדולים כנדוניה .אך לבסוף גברה ידו של רבי שמעון
הלוי אפשטיין מראדין ,שהיה אביו החורג של החפץ
חיים ,והוא לקחו כחתן לבתו ומעשה שהיה כך היה:
החפץ חיים הקדוש נולד לאביו רבי אריה זאב
ולאמו מרת דובושה בעיירה זיטל .לפרנסתו היה
אביו של החפץ חיים נוסע לוילנא ומלמד שם תורה
לבני העשירים ,ואלו החפץ חיים נותר עם אמו
בזיטל .כשהגיע החפץ חיים לגיל עשר שנים לערך,
לקחו אביו לוילנא עמו ושם היה החפץ חיים לומד
תורה יחד עם כמה ילדים בני גילו ,שהיו חריפים
מאוד לשאול שאלות ולפרק קושיות .כך עברו
עליו השנים עד הגיעו לגיל  .14באותה עת פרצה
באזור מגפה קשה ,וגם רבי אריה זאב הכהן היה בין
הנספים כשהשיב נשמתו הטהורה לבוראו במוצאי
שמחת תורה ,כשהוא מותיר אחריו את ישראל
מאיר הצעיר כשהוא מיותם ומרוחק מבית אמו.
המשך יבוא בעז"ה.
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מתולדותיו של מרנא החפץ חיים זיע"א

כל בתי העיירה עלו באש למעט  26בתים ,בהם בתיהם של
החפץ חיים ובני משפחתו .החפץ חיים יצא לגייס תרומות
בוילנא ובערים ועיירות נוספות ושב כעבור עשרה שבועות
כשבידיו שלושת אלפים רובלים – סכום קטן מכדי שיספיק
לשיקום הבתים הרבים שנשרפו כליל .ביקש החפץ חיים
לישב בשלווה ,אך צרה נוראה התרגשה על ביתו.

תבערה בעיירה

בערבו של יום חמישי בשבוע יצא מרנא החפץ חיים
לעיר אראני ,כדי לטפל בבית התמחוי המחלק אוכל כשר
ומבושל לחיילים היהודיים בצבא הצאר .קודם לכן איחר
את יציאתו ,התענה וערך 'הטבת חלום' ,לאחר שחזה
בחלומו גזירה קשה המרחפת על העיירה ראדין .בבוקר
יום השבת פרצה דלקה באסמו של אחד הנוכרים ,וכמעט

מאת :יעקב א .לוסטיגמן

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה – מודיעין עילית

האם מותר לשוכר דירה להוציא את המזוזות שלו כשיוצא מהדירה?
והאם הוא מזיק בכך את בעל הדירה או את עצמו?
ומה הדין כשקובע מזוזות של שוכר אחר במקומם?
בעניין הסרת המזוזה:
מבואר בגמרא (דף ק"ב) שאדם השוכר דירה ,החובה לעשות מזוזה היא
על השוכר ולא על המשכיר ,וכאשר השוכר יוצא לא יטלנה בידו ויצא.
והגמרא מבארת לנו את חומרת העניין בלקיחת המזוזה ע"י השוכר,
ומספרת לנו מעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר את אשתו ושני בניו
רחמנא ליצלן.
אכן כששוכר דירה מגוי הותר לו לקחת את המזוזה ואין להשאירה
ביד הגוי.
התוס' בשבת (כ"ב) הקשו שלגבי ציצית נפסק שמותר להתיר פתילי
ציצית מבגד אחד ולקושרם בבגד
אחר ,ולמה דווקא במזוזה הדין הוא
שונה ויש עונש כזה חמור להוציאה?
ותירצו על כך שבמזוזה אותו אדם
הוריד את המזוזה ולא נתנה בבית
אחר ויש בכך ביזוי מצוה ,עוד תירצו
התוס' שמזוזה יותר חמורה מהתרת
ציצית כיון שעשויה להציל מן
המזיקים ,ובסוגייתנו הוסיפו ביאור
שהמזיקים באים בבית שאין בו
מזוזה וכשנוטלה כאלו הוא מזיק
את אלו שידורו בבית ,והריטב"א
בב"מ כתב שלגבי מזוזה החמירו
כיון שע"י קביעתה חלה קדושת השכינה בבית הזה ולכן אין לו לסלקה
משם.
שוכר שעובר דירה ולוקח את המזוזה לדירתו החדשה
לפי הטעמים שהובאו לעייל יש לדון במקרה שאדם יוצא מדירה
שכורה ורוצה להעביר את המזוזות לדירה אחרת שהולך לגור בה ,שלפי
התירוץ הראשון של תוס' הטעם הוא משום בזיון המזוזה ,ממילא כאשר
הוא קובע אותה בדירה אחרת הדבר מותר[ ,וכך מבואר בשאילתות לרב
אחאי גאון בפרשת שלח] ,אך לפי תירוצם השני שהטעם הוא כיון שנותן
למזיקים להיכנס לבית ,וכן גם לפי טעמו של הריטב"א שמסלק בכך
את השכינה ,הדבר אסור ,וכן כתב הריטב"א בפירוש לאסור אף כשצריך
אותה לבית אחר.
כמו כן יש לדון במי שיוצא מדירה שכורה ומגיע מיד שוכר חדש אחר
לגור במקומו ומביא מזוזות משלו ,באופן שאינו מניח את הדירה בלי
מזוזה ,שלפי הטעם משום מזיקין ,הרי כאן אינו משאיר את הבית לרגע
בלי מזוזה שכשזה יוצא זה נכנס ,אך לפי הטעם שהוא משום בזיון
המזוזה גם באופן זה יהיה עליו לחוש לבזיון ,וה"ברכי יוסף" (יו"ד סי'
רצ"א אות ה' ובאו"ח סי' ט"ו אות ד') דן בזה וכתב שלפי הטעם הנ"ל היה
ראוי להתיר ,ומסיק לאסור שנראה שלא חלקו חכמים במזוזה.

יוצא א"כ שיש שני טעמים באיסור הסרת המזוזה .1 ,משום כבוד
המזוזה  .2שהבית כעת ללא מזוזה ,ולפי כל טעם יצא לנו חומרא וקולא
לעניין אם מעביר את המזוזה לבית אחר ואם מכניסים מזוזה אחרת
לבית ,ולמעשה יש להחמיר מאד בדבר זה כיון שמפורש בגמרא שיש
בזה סכנה ,וחמירא סכנתא.
סיכום דיני מזוזה להלכה
א .חיוב המזוזה בדירה שכורה
השוכר חייב בקביעת מזוזה בדירה ולא המשכיר ,כיון שחובת מזוזה
מוטלת על מי שדר בדירה ("חובת הדר") ולא על הבעלים.
ב .הוצאת מזוזה מדירת שכירות
אסור ליטול מזוזה .כאשר השוכר יוצא
מהדירה אסור לו לקחת את המזוזות ,ויש גם
סכנה בדבר.
ג .הוצאתה כדי לקובעה במקום אחר
כאשר נוטל את המזוזות על מנת לקובעם
בבית אחר יש דעות שמתירים ,אך להלכה יש
לחוש לסכנה ואין להקל.
ד .החלפתה במזוזה של שוכר חדש
כאשר נכנס לדירה שוכר אחר במקומו וקובע
מיד מזוזות משלו ,יש המקילים בכך ,אך יש להחמיר מחשש סכנה.
ה .כיצד יטול השוכר את המזוזות
העצה לשוכר שיסכם עם בעל הבית שישים מזוזות אחרות ,והוא
השוכר עצמו לא יקח את המזוזות ,רק ע"י הבעה"ב או השוכר שבא
תחתיו ,שיש להם רשות להחליף מזוזות ,והם יתנו לו.
ו .העברת מזוזה מחדר לחדר
כתב המשנ"ב (סי' ט"ו ס"ק א') שאין להתיר ציצית מטלית של גדול
לתנם בטלית של קטן שחיובו רק מדרבנן ,לפי זה יש להקפיד לא
להעביר מזוזה מחדר שחייב בודאי לחדר שאין חיובו ברור ,כגון ,שאין
לו דלת או שאין בו ארבע אמות ,לכן כשבודקים מזוזות ראוי לסמן כל
מזוזה בשקית נפרדת ולציין על דף לאיזה חדר שייכת.
ז .ברכה בהחלפת מזוזה
כאשר מחליפים מזוזה יש דעות בפוסקים אם צריך ברכה ,לכן יש
להקפיד כשמסירים את המזוזות לבדיקה להחזיר כל אחת למקומה ולא
להכנס לחיוב ברכה.
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הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

ה

ניפוי קמח
שאלה :האם חובה לנפות את הקמח קודם שימושו?
תשובה :כאשר הקמח עומד במקום אחד למשך זמן מרובה ובפרט
במזג האוויר החם והלח כאן בארץ ישראל מסייע להתרבות חרקים.
ולכן קודם השימוש יש לנפות את הקמח בין בימות הקיץ ובין בימות
החורף בנפת משי צפופה [ 60מש] בין בנפה ידנית ובין בנפה חשמלית.
כאשר קונים קמח מנופה המגיע באריזת וואקום  -שוב אינו מתליע
ואין צריך ניפוי .וכן כאשר לאחר הניפוי הנחנו את הקמח המנופה בתוך
המקפיא ,שוב אינו צריך ניפוי .ולעניין קמח מלא :כאשר הקמח המלא
טחון דק ,יש לנפותו כדין קמח רגיל .אולם בקמח מלא טחון גס שאין
אפשרות לנפותו בנפת משי ,לכתחילה יקנה אותם כשרשום עליהם
'ללא צורך בניפוי' .או יקנה ישר מן הטחנה ביום שנטחן ויתנו לתוך תא
ההקפאה .ואם אין ידו משגת יש לשומרו בקירור וקודם השימוש ישטח
את הקמח בצורה שיכול לבדוק בידו ובמראית העין.

בדיקת אורז
שאלה :האם חובה לבדוק את האורז קודם השימוש?
תשובה :אורז על כל סוגיו [פרסי ,שחור ,עגול ועוד] מצוי בו תולעים
ולכן יש לבודקו קודם השימוש .יש לשטוח את האורז על גבי משטח
ולהעביר בידו מעט מעט תוך כדי שהוא מתבונן בו שאינו נגוע .וחשש
זה מצוי בפרט באותם שקי אורז גדולים באופן שעומד כך לזמן מרובה.
אולם אף בשקיות אורז של  1ק"ג גם שאין מצוי בו תולעים מכל מקום
יש לבדוק קודם השימוש .באופן שעברו ובישלו את האורז ללא בדיקה
והאורז הנותר נקי ,המאכל מותר באכילה.

אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
בין השעות  7:30ל 10:30 -בערב
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שיחת חינם

האם ניתן להבדיל על קפה?
האם ניתן להשתמש בכוס חד פעמית ל'כוס של ברכה'?
והאם מותר לענות לקדיש באמצע ברכת המזון?
ֲמר ְמ ִדינָה'
'ח ַ
•קידוש ,הבדלה וכוס של ברכת המזון ,אינם אלא על יין; אולם ,במקום שלא מצוי בו יין ,נחשב המשקה שהוא 'חמר
מדינה' ּכ ְיַיִן ,והיינו המשקה שרוב בני המדינה שותים ממנו בכל יום.
•במקום שהיין מצוי ,אך לא בשפע  -אין לקדש ולהבדיל על חמר מדינה ,אך לענין כוס של ברכת המזון יש להקל,
אלא אם כן יש ברשותו יין בכמות המספיקה הן לקידוש ולהבדלה והן לברכת המזון.
•קפה  -יש אומרים שדינו כחמר מדינה; ויש שהקל רק במקומות שמגישים אותו בשמחות; ויש אומרים שאינו
נחשב כחמר מדינה; ויש שהקל בשעת הדחק בקפה ללא חלב בלבד.

'יין פגום'
•יין ששתו ממנו  -אפילו מעט ,ואף אם לא נגעו שפתי השותה בכלי היין  -נחשב ל'פגום' ,ואינו ראוי לכתחילה
לקידוש ,להבדלה ולברכת המזון.
•ניתן 'לתקן' יין פגום על ידי עירוי יין לתוכו; ובדיעבד  -גם אם עירה יין פגום לתוך יין אחֵר ,שאינו פגום ,אשר כמוּתו
גדולה משל הפגום ' -מתבטל' היין הפגום ביין האחֵר ,והפגימה בטֵלה.
•כאמור ,ישנן שתי דרכים לתיקון יין פגום ,האחת לכתחילה ,והשניה בדיעבד .ונוהגים לתקן בשתי הדרכים :מערים
יין לתוך היין הפגום ,ולאחר מכן מערים אותו לתוך יין אחֵר.

הכוס הראויה ל'כוס של ברכה'
•הכלי עצמו שבו מונח היין ל'כוס של ברכה'  -דהיינו הגביע  -צריך להיות שלם ,ולא יהיה בו שבר ולא סדק ולא פגם
בשפתו ,ואף לא שבר בבסיסו .ואם אין כוס אחרת ניתן להקל.
•כוס חד פעמית  -יש שניתן להשתמש בה ל'כוס של ברכה'; ויש שהורו שאין להשתמש בה; ויש שכתב שאם מנהג
המקום לשוב ולהשתמש בכוס לאחר שטיפתה ,ניתן להשתמש בה.
•ירא שמים לא יברך ברכת המזון 'על הכוס' עם ּכ ִּפ ָה לראשו בלבד ,אלא יניח גם את הכובע על ראשו ,ויש שנוהגים
להתעטף גם בבגד העליון .ויש שכתבו שצריך להקפיד על כך אף בלא כוס.

דילוג והפסקה בברכת המזון
•משעה שנתנו למז ַמן את הכוס לקראת ברכת המזון ,אף אם טרם נטל 'מים אחרונים' ,לא יפסיק בדיבור עד לאחר
שתיית הכוס לאחר ברכת המזון.
•מי שדילג באמצע בברכת המזון וטרם סיים את הברכה  -ישוב למקום הדילוג .ואם סיים את הברכה :אם דילג
דבר הכרחי לכשרות הברכה ,צריך לחזור לראש הברכה שדילג בה.
•מי שהפסיק באמצע אחת מארבע הברכות שבברכת המזון מחמת אונס הלכתי ,למשך זמן שיש בו כדי לברך
את כל ברכת המזון  -צריך לחזור לראש אותה ברכה שהפסיק בה.
•יש אומרים ששלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון דינן כדין תפילת 'שמונה עשרה' ,ואסור לענות לקדיש,
קדושה ו'ברכו' .ויש שצידד שכל הברכות דינן כדין קריאת שמע וברכותיה.
•חובה לשבת בברכת המזון ,ובדיעבד יוצאים ידי חובה אף בעמידה ובשכיבה .ומדברי הפוסקים נראה שאף
בברכה הרביעית צריך לשבת; ויש שכתב שצריך לשבת עד 'עושה שלום'.
עיקרה של מצות הזימון" :גדלו
ּ
•ראוי שכל המשתתפים בסעודה יברכו בלחש יחד עם ה'מז ַמן' ,כדי לקיים בכך את
לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו".
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האם מותר לומר לבעל חי מאולף לעשות מלאכה בשבת?
בעל חי שברשותך עושה מלאכה בשבת  -האם צריך למונעו?
הרב יהודה יעקבזון
נאמר בתורה" :וביום השביעי תשבות לעמן ינוח שורך וחמורך ,"...וקיבלו
חז"ל שפירוש הדבר שאדם מצווה על שביתת בהמתו .ומבאר האור שמח
את שורש המצוה  -שרצון השי"ת שבעלי החיים ינוחו ויתענגו בקדושת
השבת ,ובעשיית מלאכה יש להם צער .ועם זאת ,אסור לעשות מלאכה
על ידי הבהמה אף כשאינה חשה בכך ,ולא נגרם לה כל צער בעשייתה,
ואף באופן שבבני אדם נחשבת מלאכה זו כ'מתעסק'; ולאידך גיסא -
כאשר הבהמה עושה מלאכה מעצמה ומרצונה ,ללא כל הוראה או פעולה
מצד האדם ,אין חובה למונעה מכך.

ובעלי חיים המאולפים לעשיית מלאכות שונות ,כגון כלב הלוחץ על מתג
החשמל כשרומזים לו לעשות כן  -אסור להשתמש בהם בשבת למלאכות
אלו .ויש שכתב שאף אמירה לבעלי החיים לעשות מלאכה אסורה בדומה
"וד ֵּבר ָד ָבר -
לאוסרה הוא משום ַ
ּ
לאיסור 'אמירה לגוי' ,אשר אחת הסיבות
שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול" .אולם ,אמירה לבעלי חיים
בערב שבת לעשות מלאכה בשבת  -במקרה שהדבר מציאותי  -מותרת,
מפני שאין בה דיבור של חול בשבת ,וזאת בניגוד לאמירה לגוי האסורה
אף בערב שבת ,מסיבה שאינה רלוונטית לבעלי חיים.
[ביאורים ומוספים דרשו ,רמו]8 ,

בחודש טבת אירעו צרות רבות לעם ישראל,
ויה"ר שייהפכו לימי ששון ושמחה במהרה בימינו:

בחמישה בו ,בא הפליט מירושלים אל הנביא יחזקאל ואמר לו":הוכתה
העיר" ,ולדעת ר' שמעון הוא הצום העשירי ולא בעשרה בטבת.
* * *
בז' בטבת ד'ר"ל ,נאסרו שלושה מראשי היהודים שבבבל ,ראש הגולה
הונא מרי בר זוטרא ,רב אמימר בר רב ינוקא ,ומשרשיה בר פקוד ,ולאחר
זמן נהרגו על קידוש ה'.
* * *
בח' בטבת ,הכריח תלמי מלך יון את זקני ישראל לתרגם את התורה
ליוונית והיה העולם חושך שלושה ימים .התרגום גרם ליהודים להתבולל
בתרבות היוונית ולהפוך למתיוונים.

* * *
ט' בטבת נחשב אחד מעשרים ימי הצרה שצריך להתענות בהם ,ובשולחן
ערוך כתוב על יום זה" :לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו" .חז"ל הסתירו
את הסיבה ליום זה ,ויש אומרים שיום זה הוא יום הסתלקות עזרא
הסופר ,או שבו ביום נלקחה אסתר המלכה לארמונו של אחשוורוש.
אחרים מציינים יום זה כיום לידת אותו האיש ,או מות שמעון כיפא
(פטרוס) שהיה מראשוני המאמינים באותו האיש ומפיץ תורתו.
* * *
בעשרה בטבת (שהשנה חל ביום ראשון) ,סמך נבוכדנצאר מלך בבל על
העיר והטיל עליה מצור ,ומפני זה מתענים לזכר תחילת צרות החורבן.
(שבת טיש)
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גליון רל"ט
שנה ו' תשע"ז

אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא
תוסיפון לראות פני )מ"ד  -כ"ג(

הלילה אף נדנוד של נקמה בראותו
והורידוהו

רבי יוסי בן חלפתא היה גר בעיר

מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק

מצרימה .ואמנם מעידה התורה:

ציפורי .והיה תלמיד של רבי עקיבא.

שאמר:

"ולא היה איש אתו בהתוודע יוסף

מסופר :גבירה רומית אחת שאלה את

רק

אל אחיו" .אז חשו וראו בעליל כל

שלהם,

רבי יוסי בן חלפתא  :למה כתוב בספר

המדרש

מבארדיטשוב
אותם
לעצמם

צדיקים
ולעולם

זיע"א

הדואגים
הבא

את

אחיו

קהל

שמכרוהו

יהב חכמה לחכימין

בבית

הנאספים

דניאל

"יהב

חכמה

לחכימין"

-

אומר הקב"ה "אם לא ירד אחיכם

שהצדיק גם חושב זאת על עצמו,

הקטון אתכם" אם לא תתאמצו

שהקב"ה נותן חכמה לחכמים - .למה

שלא להתפעל כלל מן הקהל הרב

גם בשביל אחיכם הפשוטים וקטני

שלא יתן לטיפשים? .אמר לה רבי

ומן הכבוד הגדול שכיבדוהו.

יוסי" :אם יש לך תכשיט יקר ,ויבואו

הדרגה .אין לי חפץ בכם.

שני אנשים ,אחד עשיר ואחד עני
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם

ויקרא הוציאו כל איש מעלי )מ"ה א'(

עלה בראשית )מ"ו  -ד'(

כשהתמנה הרה"ק רבי מנחם

הגה"ק רבי אליהו לאפיאן זיע"א

מאמשינוב זיע"א להיות רבה של

מליטא

העיירה

והוזמן

הכנסת

הגדול,

לדרוש
נתאספו

סיפר,

נסיעתו

שלפני

בבית

ללונדון עשה את הגורל של הגר"א

בני

פעם

זיע"א.

זה,

)גורל

אמר

העיירה כולם ,והחל את דבריו

לתלמידיו,

בקול חוצב להבות ואמר :בשעה

ה"חפץ חיים" זיע"א( אם לנסוע או

עוד

כיצד

שיוסף

הצדיק

לא

יכל

לא?

הוא

קיבל

האריך

אותו

מהגה"ק

הרבה

להתאפק והוא נגלה אל אחיו,

עושים את הגורל ומה הם התנאים

מסופר בתורה" :ויקרא הוציאו כל

להצלחתו? בגורל עלה בידו הפסוק

איש מעלי" ,והכוונה היא שיוסף

בפרשת ויגש "אנכי ארד עמך

על

מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"

התפשטות הגשמיות ,וזה היה

ואמנם זכה רבי אליהו לאפיאן

מבוקשו "הוציאו כל איש מעלי"

לעלות לאחר שנים מאנגליה לארץ

משמע להוציא הימנו כל כח

ישראל ולהרביץ בה תורה ומוסר

אנושי נפשי וגשמי ,שלא יחוש

עוד שנים רבות.

הצדיק

התפלל

והתחנן

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:15 :ת"א4:29 :

וירצו ללוות את התכשיט .למי תלווי
אותו ? לעני או לעשיר"? אמרה לו:
"לעשיר" .שאל רבי יוסי" :למה"?
"אם

אמרה:

יאבד

העשיר

את

התכשיט הוא יוכל להחזיר לי כסף
תמורתו  -והעני מאיפה הוא ישלם"!?
אמר לה רבי יוסי" :ישמעו אוזנייך מה
שפיך מדבר! אם הקב"ה היה נותן את
החוכמה לטיפשים היו יושבים והוגים
בה בבתי כסאות ובבתי מרחצאות
שניהם מקומות מטונפים .הקב"ה נתן
חכמה לחכמים שהוגים בה במקומות
קדושים ,כמו בבתי כנסיות ובתי
מדרשות.
)עפ"י מדרש זוטא קהלת פרק א'  -ז'(

זמני יציאת השבת

פרשת ויגש

ירושלים 5:31 :ת"א 5:32 :ר"ת6:09 :

סיפר זה סיפר הרב ש.ז .פרידמן שליט"א אב"ד סטאנוב

לטובה .ובאמת ,כך קיוו מאוד הגבאים ,ולכן ,בעת עריכת

לייקווד .הופיע בגליון "נועם שיח"

השולחן אצל רבי מאיר'ל ,הם הושיבו את האורח החשוב

שמעתי סיפור נורא ,שאצל הרה"ק הרבי רבי מאיר'ל

ממש ליד הרבי ,כדרכו בקודש בימים הטובים .ויהי ,מיד

מפרעמשלאן זי"ע ,היה נוהג לבוא יהודי חשוב תלמיד חכם

כאשר נכנס הרבי לעריכת השולחן ,וראה את היהודי יושב

וירא שמים ובנש"ק ,שהרבי קירבו וכיבדו מאוד מאוד,

במקומו הקבוע לידו ,התחיל לביישו ברבים ולצעוק עליו בקול

ולפעמים אף היה מכבדו בברכת המזון על הכוס ,והגבאים,

רעש גדול :סלקו את האדם הזה ממני ,למה הוא יושב כאן

בראותם את הכבוד הרב שהרבי מכבדו ,היו אף הם מכבדים

לידי ,מי הושיב אותו כאן? והרבי הסתובב לעברו והתחיל

אותו כערכו הרם .פעם אחת נסע היהודי החשוב הזה אל

להוכיחו ברבים :הבנן של קדושים האלו חושבים שכל העולם

רבו הרבי רבי מאיר'ל זי"ע לשבת קודש .מיד כאשר נכנס

שייך להם ...והמשיך הרבי ואמר ,שבפרשת וארא )שמות ו' ,ג'(

לביהמ"ד קירבוהו הגבאים מאוד ונכנסו מיד אל הרבי

כתיב :וארא אל אברהם יצחק ויעקב ,ופירש רש"י וארא – אל

להודיעו שהיהודי הזה הגיע ,אך להפתעתם ולפליאתם

האבות ,ונפלאו המפרשים בכוונת רש"י ,הלא הדבר ידוע

הרבה ,אמר להם הרבי :מה הוא רוצה ממני ,למה הוא בא

שאברהם יצחק ויעקב המה "האבות" ,מה בא רש"י להשמיענו

לכאן? אל תכניסו אותו אלי! הגבאים לא ידעו מה אירע

וארא – 'אל האבות' ,ברם פירוש הדבר הוא כך ,רש"י הק' בא

כעת ,למה הרבי כה מתנכר אליו ,ויצאו ואמרו לו להאורח,

להשמיענו ,שיחוס אבות בלא זכות עצמו אינו שוה כלום ,ואם

שהרבי עסוק כעת ושאין זמן להיכנס עכשיו ושיבוא לאחר

האדם כשלעצמו אינו חשוב – אז מה לו ולכל היחוס! וזה בא

זמן ,אך לאחר שהאורח ראה שיהודים אחרים כן נכנסים אל

רש"י להורות לנו באמרו וארא – אל האבות ,שהגם שיצחק

הרבי ,הבין שדברים בגו ,ואמר להגבאים שיאמרו שוב

היה בנו של אברהם ויעקב בנו של יצחק ,לא החשיבו עצמם

להרבי שהוא נמצא ,ואולי יסכים הרבי שיכנס אליו .הגבאים

ל"בנן" של קדושים ,אלא היו "אבות" לעצמם ,לא רק "בנן"

נכנסו שוב אל הרבי כבקשתו ,והודיעו להרבי שהאורח

של קדושים ,כי כאמור עיקר מעלת היחוס הוא רק כאשר

החשוב הגיע ,והרבי אמר להם שוב ,שאינו יודע למה הוא

חשובים בזכות עצמם באמת ,ולא רק בזכות אבות – ...כך אמר

בא עכשיו ,ושיכנס אליו לאחר כל האנשים שבאו להיכנס

הרבי להאיש הזה – ובגמרו לדבר ,צעק עליו "לך מכאן מיד!",

אליו ,והוא יהיה האחרון .כמובן שהדברים לא נעמו לאזנם

וציוה לסלקו ממקומו על אתר ,ודרש מגבאיו שיורידו אותו

של הגבאים שלא ידעו מה לומר להאורח ,אך לאחר שהבין

לשבת האחרון ממש בסוף השולחן ,והגבאים נאלמו לשונם

האורח שהם מסתירים ממנו מה שאמר להם הרבי ,אז דרש

בדומיה ,הם עמדו כמאובנים ולא יכלו לעשות את המצווה

מהם שיאמרו לו לאלתר מה אמר הרבי ,ולא היה איפוא

עליהם – אשר היה בעיניהם כגזירה רעה ,אך לאחר שהרבי

להגבאים ברירה אחרת ,ובראש מושפל סיפרו לו דברים

הביט עליהם בעיניו הק' בפנים מאויימות ,לא היתה להם

כהווייתן ,והוסיפו שהם בעצמם אין להם שום מושג למה

ברירה אחרת ,והם ניגשו אליו והורידו אותו לשבת האחרון

הרבי כה מתנכר אליו ,אך נראה להם שאין ברירה ,וחייבים

בשולחן הרבי.

להמתין להיכנס האחרון אל הרבי.
היהודי סבר וקיבל ,ולאחר כמה שעות ,כאשר אחרוני

האורח וכמוהו יתר המשתתפים בעריכת השולחן ,המה ראו

הממתינים נכנסו ויצאו מהרבי ,נכנס אף הוא אל הרבי ,ויהי,

כן תמהו ,מה פשעו ומה חטאתו ,למה הנחילו הרבי מנת

אך ראה אותו רבי מאיר'ל ,הרים עליו בקולו ,ושאלו בגערה,

בזיונות מרים כלענה ,ועוד בפני קהל ועדה ,אך יותר

למה באת? לך מכאן מיד ,וציוה על הגבאים להוציאו

מלהחריש לא יכלו לעשות מאומה בנידון .למחרת החליט

מחדרו .המה ראו כן תמהו ,מה אירע פתאום ,למה התחיל

היהודי שהוא חוזר לשולחן הרבי ,כי שמא אתמול היתה סיבה

הרבי לזלזל כל כך בכבוד היהודי החשוב ,אך הם עשו כדבר

מיוחדת ואולי עכשיו כבר יתהפך מזלו לטובה .אך לאכזבתו,

הרבי גם בלא להבין את מחשבותיו הקדושים .האורח היה

כאשר היה בליל שבת קודש ,כך אירע ביום השבת ,אשר

מאוד שבור ,ולא ידע אם לחזור לביתו או להישאר לשבת

הרבי ביזהו כל הזמן בביזיונות נוראים ,והאורח כיתר החסידים

קודש ,בסוף החליט בדעתו להישאר לשבת קודש ,וחשב

כבר לא יכלו לסבול ,והאורח כבר החל להתרגז מאוד על

שמא היה באותו יום איזה יום קשה ,או סיבה מיוחדת

הרבי ,למה הוא עושה לו כך ,אך יותר מלשתוק לא יכל

להתנהגות הרבי כך ,ושמא בשב"ק הכל ישתנה ויתהפך

לעשות כלום.

לאחר השבת חזר האורח לאכסנייתו בפחי נפש,
והחליט לחזור לביתו ,כשנכנס להיפרד מהרבי ,לא רצה
הרבי להסתכל עליו ,אך פטרו מיד שיצא מחדרו וילך לו
לארצו.

בצאתו פגש ברבי אברהם חתנו של הרבי רבי מאיר'ל,
ורבי אברהם ראה שהאדם החשוב הזה הוא שבור ורצוץ
מאוד ,ושאל אותו מה קרה לו ,למה הוא נראה כל כך

למה להתקשר לצדיקים
יש החושבים ,בשביל מה יש לנסוע אל
הצדיק ,לשמוע מפיו דברי מוסר ולהידבק בו?
הרי יש כמה וכמה ספרי מוסר ועוד ספרים
קדושים ,המעוררים את לבו של האדם לתשובה
ולמעשים טובים ,אלמד בהם כראוי ואדבק בהם
וירווח לי ,ברם לא זו הדרך.

רע ,השיב לו היהודי ,וכי לא ראית מה שהרבי עשה לי

אפשר להמשיל את הדבר לכפרי אחד ,שהיה

כל השבת ,ואף עתה צעק עלי ובייש אותי? אמר לו רבי

נצרך מאוד לבוא אל המלך ולבקש ממנו דבר

אברהם ,באמת גם בעיני נחשב הדבר לפלא גדול ,ובפרט

נחוץ בשבילו ,אולם כידוע אין המלך סובל ריבוי

שחותני הרבי מכבד מאוד כל אדם באשר הוא ,וזהיר
מאוד בכבודם ,ולכן הציע רבי אברהם ,אולי אכנס אל
חותני הרבי ואשאלהו על התנהגותו ,שמא יש לו איזה
קפידה עליך ,ושמא יש מה לעשות בנידון ,אך היהודי
דחה את הצעת רבי אברהם ב'לא' רבתי ,ואמר לו :אני
גמרתי עמו ,אני נוסע מכאן ואיני רוצה להיות עוד כאן!
ונסע לדרכו...

לאחר כמה ימים התקבלה ידיעה מרה בחצרו של
הרבי ,ונודע להם ,אשר היהודי המדובר ,כאשר נסע
לדרכו עם עגלתו במורד ההר ,נטתה העגלה על צידה
ונתהפכה ,והיהודי הזה נפל מהעגלה ונהרג במיתה
משונה רח"ל ,הדבר ציער מאוד את כל השומעים,
שהכירו את היהודי החשוב הזה ,ורבי אברהם חתן הרבי,
נכנס מיד אל חותנו לספר לו את הסיפור הנורא על
פטירתו הטראגית והנוראה של היהודי הנ"ל .מיד כאשר
שמע הרבי את הבשורה הנוראה ,החל לזעוק בזעקה
גדולה ומרה :אוי וויי ,כמה ניסיתי להמתיק את הגזירה
הנוראה שנגזרה עליו! – חשבתי שאם היהודי יסבול
ביזיונות ,הם יכפרו עליו והגזירה תתבטל ,כי הוא יהודי

דברים ,כי אין זמנו פנוי לשמוע הרבה דיבורים
ועניינים ארוכים ,והוא אוהב את הקיצור ,וקיצור
דברים מועט שיחזיק את המרובה .ומנין לו
לכפרי פשוט זה את מעלת קיצור הדברים? מה
עשה הכפרי ,הלך אצל אחד מהשרים הקרובים
למלך ,אשר הבין בדרך דיבורו של הכפרי
הפשוט ,וגם ידע כיצד יש לדבר עם המלך,
והציע הכפרי לפניו את מבוקשו בלשונו הוא,
והשר הביא את הדברים לפני המלך בראוי
וכנכון ,והכפרי קיבל את מבוקשו.
כן הדבר בענייננו ,איזה יהודי לא ירצה
להידבק במלכו של עולם ,שכולנו זקוקים
לעזרתו בכל רגע .אולם לאו כל אדם יכול
לגשת אל המלך פנימה ,כי צריכים לדעת מה
לדבר ,וכיצד ,ולא כל אדם ראוי לכגון דא .על
כן שולח לנו הקב"ה את צדיקי הדור ,כדי
שנידבק בהם ונביא לפניהם את אשר על לבבנו,
ואת משאלותינו בפני הצדיקים ,היינו שרי

כל כך חשוב ,בנן של קדושים ותלמיד חכם – פשוט

המלך ,ויכולים אנו לדבר בשפתנו הפשוטה ,והם

ריחמתי עליו ,וחשבתי איך אוכל לבטל את הגזירה,

מבינים אותנו ,ויודעים גם כיצד לבוא לפני

והחלטתי ,שאם אגרום לו בזיונות גדולים ,הם יכפרו

הקב"ה מלכו של עולם ,ולהביא מאתו ית' את

בעדו והגזירה תתבטל ,וחבל שהוא לא קיבל את

התשועה למבקש.

הבזיונות באהבה...

בשם הבעש"ט הקדוש זיע"א(

מחילה בלב שלם

שבת קודש ט' טבת

הבין שבני ביתו לא יסכימו לזה,

עזרא הסופר )ג"א  -תמ"ב(

את

והתנה עם הנער שלא יגלה

נחמיה בן חכליה

ספריו ,קרה להגה"ק ה"חפץ חיים"

לאיש את הדבר .ומאז היה נוהג

זיע"א ,שברדתו לרגע מהעגלה

במשך שנים רבות למסור יום יום

לחלץ את אבריו ,האיץ העגלון

את עוגתו לעניים הזקנים והוא

בסוסים וברח בהשאירו אותו לבד

היה ניזון בלחם שחור.

באחד

ממסעותיו למכור

הרה"ק רבי אברהם חיים ב"ר נפתלי שור
)תורת חיים  -שצ"ב(
יום ראשון י' טבת
זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא )ג"א תמ"ח(
מלאכי הנביא
הרה"ק רבי נתן ב"ר נפתלי הירץ מברסלב )תר"ה(
הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלישין ב"ר יהושע אשר
מפאריסוב )תרס"ג(

באמצע הדרך .ר' ישראל מאיר
היה נאלץ ללכת רגלי עד לעיירה.

הרה"ק רבי אברהם אבא מפיטסבורג ב"ר יוסף

דאגה לכל אחד

)תש"נ(
יום שני י"א טבת

בבואו לעיירה חקר ה"חפץ חיים"

פעם נכנס הגה"ק רבי משה

היכן מקום מגוריו של העגלון,

פיינשטיין זיע"א לבית המדרש,

שילם לו את שכר הנסיעה ומיד

ומצא שם תלמיד יושב לבדו

הרה"ק רבי יהושע ב"ר מאיר מדזיקוב

את

כשהבעה קודרת על פניו .מיד

המקוםי מבלי שיוודע לאיש על

)עטרת יהושע  -תרע"ג(
יום שלישי י"ב טבת

נגש אליו "עבדו את ה' בשמחה"

הרה"ק רבי משה הלוי סופר מפשעווארסק ב"ר יצחק

ביקורו .הוא נימק את הנהגתו בכך

אמר

עגלה

שכר

רצה

שלא

אחרת

לגרום

ועזב

עגמת

נפש

נאמר

בתהלים

לתלמידו.

אחר

כך

הכניסו

כך

לעגלון ,הוא בודאי חשב אותו

למשרדו והשניים שוחחו יחד זמן

להלך עני ומשום כך הרשה לעצמו

מה .תלמיד אחר שהיה נוכח

להתלוצץ ,אולם אם היה ה"חפץ

בשעת מעשה נזכר ,אינני יודע

חיים" מתעכב בעיירה עם ספריו,

מה אמר לו ראש הישיבה ,אך

אולי היתה מגיעה השמועה לעגלון

הוא יצא משם אדם אחר.

מראחמיסטריווקא )תר"ע(

)אור פני משה  -תקס"ו(
הרה"ק רבי מרדכי חיים סלונים ב"ר יהודה לייב
)תשי"ד(
יום רביעי י"ג טבת
הרה"ק רבי משה מלעלוב ב"ר דוד )תרי"א(
הרה"ק רבי מנחם מענדל מווישאווא ב"ר ישראל
מויזניץ )תש"א(
יום חמישי י"ד טבת
הרה"ק רבי לוי יצחק מסטעפין ב"ר יוסף
מאוסטילא )תרל"ד(
יום שישי ט"ו טבת
הרה"ק רבי רפאל מבראשיד ב"ר יעקב יעקיל

שהאיש שהתל בו הוא בן תורה

)תלמיד רבי פינחס מקאריץ תקפ"ז(
הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנא ב"ר איתמר

ומוכר ספרים ,והוא יצטער על כך
מאד .וכדי למנוע ממנו צער זה

הרה"ק רבי משה ב"ר הלל )ערוגת הבושם  -תקמ"ה(
הרה"ק רבי דוד מזלאטיפאלי ב"ר יוחנן

)תשל"ח(

איך אפשר לעמוד מנגד לנוכח
מצוקה של יהודי

הסתלק מיד מהעיירה.

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מסופר על הרה"ק רבי אברהם
אבא מפיטסבורג זיע"א )יומא

ויתר על ארוחתו עבור עניים
מסופר :בימי נעוריו בסלאנט

דהילולא עשרה בטבת( כאשר

היה הגה"ק רבי ישראל זיע"א,

התדפקו על דלתותיו גם בשעות

יושב בעליית בית ולומד תורה,

כשהיה עסוק בעבודת הקודש

ואת מזונותיו היו שולחים לו מבית

שלו,

רצו

תצוה כיבד הרה"ק ה"בית אהרן"

חותנו על ידי אחי אשתו נער צעיר

להכניסם .הלך בעצמו והכניסם

מקארלין זיע"א את חתנו הרה"ק

לימים .בבוקר היה רגיל אותו נער

לביתו באמרו :איך יתכן לשמוע

רבי דוד מזלאטיפאלי זיע"א )יומא

להביא לו עוגות וקפה .פעם לחש

קול דופק

לי

דהילולא י"א טבת( בעליה לתורה

ר' ישראל באזני הנער ,שבבית

ולעמוד מנגד? והיה שגור בפיו

אחרון .ה"בית אהרן" בעצמו היה

זקנים

לומר ,אם יהודי דופק בדלת

קורא

לסיום

ויש

בשעה שאינה מקובלת ,אין לך

הפרשה הרים את קולו כשהוא

למסור להם את העוגות ואילו הוא

הוכחה גדולה מזו שכואב לו

מחוה באצבעו כלפי חתנו "קודש

יכול להסתפק בפת רגילה .הוא

משהו וזקוק לעזרה.

קדשים הוא לה'"

המדרש
שקשה

יושבים
עליהם

עניים
הלעיסה,

כשהממונים

המבקש

לא

פתחו

באחת

השנים

בתורה.

בשבת

ובהגיעו

פרשת

בחסות רשת חנויות

"פרדס יוסף החדש" על פורים

גל פז

עכשיו בחנויות הספרים
הפצה ראשית :מרכז הספרים 03-6194114

ר

בס"ד

פרשת ויגש ,ט' בטבת תשע"ז
.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵא ָליו יְ הו ָּדה )מד ,יח(
ְ ּביַ ְלד ּותוֹ  ,זָ ָכה ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ִמ ּלוֹ ַמאז' ְל ַה ִּכיר ֶאת זְ ֵקנוֹ ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ִמ ּקוֹ ְצק,
ׁ ֶש ְּכבָ ר ָהיָ ה ָאז ַ ּב ֲ רֹב יָ ָמיוִ .מדֵּ י ׁ ַש ָ ּבתָ ,היָ ה ַה ָּסב בּ וֹ ֵחן ֶאת־נְ ָכ ָדיו ַ ,ל־ ַאף
ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ָאז ְ ּב ִה ְתבּ וֹ ְדדוּת ֲא %ר ַּכת ׁ ָשנִ ים ,ו ַּמ ֲ נִ יק ָל ֶהם ִמינֵ י ְמגָ ִדים.
ק ֶד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ַּג ׁשָ ׁ ,ש ַאל ָה ַר ִ ּבי ֶאת־נֶ ְכדּ וֹ זֶ הַ " :מדּ ּו ַ נֶ ֱא ַמר 'וַ ִ ּי ַּג ׁש ֵא ָליו
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ ֹ
יְ הו ָּדה'? ְל ׁ ֵשם ָמה ָהיָ ה יְ הו ָּדה ָצ ִר ְ
יך ָלגֶ ׁ ֶשת ְליוֹ ֵסף"? וְ ַה ֶ ּי ֶלד ֵה ׁ ִשיבִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם
עוֹ ֵמד ֵמ ָרחוֹ ק ֵאין ׁשוֹ ְמ ִעים ֵה ֵ
יטב ֶאת־קוֹ לוֹ ִ .ה ְת ַר ֵּג ׁש ָה ַר ִ ּבי ְל ׁ ֵש ַמע ַה ְּת ׁשוּבָ ה,
ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ּה יְ סוֹ ד ָח ׁשוּב ַ ּב ֲ בוֹ ַדת ה'ָ ,ק ָרא ְלנֶ ֱא ַמן־ ֵ ּביתוֹ ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ִמ ּטוֹ ְמ ׁשוֹ ב,
וְ ָא ַמרׁ " :שוֹ ֵמ ַ ַא ָּתה ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ֶ ּי ֶלד? ִאם ֵאין ִמ ְת ָק ְרבִ ים  -לֹא ׁשוֹ ְמ ִעים"!
וְ ִה ַ ּג ְד ֶּתם ְל ָא ִבי ֶאת־ ָּכל־ ְּכבוֹ ִדי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם )מה ,יג(
ְ ּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר־דּ ֹב ִמ ֶ ּב ְלזֵ ,ה ִקימ ּו ֲח ִס ָידיו ׁ ֶש ְ ּב ִהיבְ נוֹ ב ֵ ּבית־ ְּכנֶ ֶסת ָח ָד ׁש,
ְ ּב ַתבְ נִ ית ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּבבֶ ְלזַ .ל ֲחנַּ %כת ַה ַ ּביִ ת ִה ִּגי ַ ָה ַר ִ ּבי ,וְ נָ ַחל ָּכבוֹ ד ָּגדוֹ ל
ֵמ ֶה ָהמוֹ ן ָה ַרבּ ְ .ב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ִהזְ ִּכיר ָה ַר ִ ּבי ּ ָפסוּק זֶ ה וְ ָת ַמ ּה" :וְ ִכי יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף
יהם ַ ל־ ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵחל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם? ֶא ָּלא
ַה ַּצדִּ יק ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ֶא ָחיו ְל ַס ּ ֵפר ַל ֲא ִב ֶ
ַ ל־ ָּכ ְר ֲח ָך ִמ ְת ָ ּב ֶא ֶרת ֵּת ַבת ְ'ל ָא ִבי' ׁ ֶש ַ ּב ָפס ּוק ַ ל ַה ָּק ָ ּב"ה ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ָא ַמר ִּכי
הוּא מוֹ ֵסר ֶאת־ ָּכל ְּכבוֹ דוֹ ְל ָאבִ יו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם" .וּבְ אוֹ ְמרוֹ דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּוָ ,קם ָה ַר ִ ּבי
ְל ֶפ ַתע ִמ ִּכ ְסאוֹ  ,ו ִּב ְפנִ ים ִח ְּורוֹ ת ֵמרֹב ִה ְת ַר ְּג ׁשוּת ָק ָראֵ " :אינִ י ְמ ַק ֵּנא ְ ּב ִמי
ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ְל ֶרגַ ע ֶא ָחד ַ ל־ ַ ְצמוֹ וְ ַ ל־ ְּכבוֹ דוֹ  ,וְ לֹא ַ ל ָאבִ יו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם".
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְצבִ י ֵמרוֹ זְ ָלאָ ׁ ,ש ָהה ּ ַפ ַ ם ְ ּב ִעיר ַא ַחת וְ זָ ָכה ָ ּב ּה ִל ְכבוֹ ד ְמ ָל ִכים.
ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרתוֹ ָא ַמרָ " :מ ִצינ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ַה ַּצדִּ יק ִ ּב ֵּק ׁש ֵמ ֶא ָחיו 'וְ ִה ַּג ְד ֶּתם ְל ָאבִ י
ֶאת־ ָּכל־ ְּכבוֹ ִדי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם' .וּבָ רוּר ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ְת ַּכ ֵּון ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ִל ְפנֵ י ָאבִ יו
ׁ ֶש ַּנ ֲ שָׂ ה שַׂ ר וְ ָח ׁשוּבֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָּת ָלה ֶאת־ ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּב ָא ִביו ,וְ ָכ ְך ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְט ִעים
ֶאת ַה ּ ָפסוּק 'וְ ִה ַּג ְד ֶּתם ְ -ל ָא ִבי ֶאת־ ָּכל־ ְּכבוֹ ִדי'ֶ ׁ ,ש ָּכל־ ַה ָּכבוֹ ד ֵאינוֹ ׁ ֶש ִּלי ֶא ָּלא
ׁ ֶשל־ ָא ִבי" .וְ ִס ֵ ּים" :וְ ַאף ֲאנִ י יוֹ ֵד ַ ֶ ׁ ,ש ָּכל־ ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ֲ שִׂ ֶ
יתם ִלי ָּכאןֵ ,אינוֹ ׁ ֶש ִּלי,
יט ׁשוֹ ב".
מ ֶש3ה ִמ ַּס ְמבּ ּור ,וְ חוֹ ְתנִ י ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ִמ ִ ּז ִיד ְ
ֶא ָּלא ִ ּבזְ כוּת ָאבִ י ַר ִ ּבי ֹ

ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַאל־ ִּת ְר ְ ּגז ּו ַ ּבדָּ ֶר ְך )מה ,כד(
וַ ּי ֶ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל ִמ ַּס ְט ֶמר ִה ִּגי ַ ּ ַפ ַ ם ְל ַב ֵּקר ֶאת ָה" ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ,וְ ָה ַר ִ ּבי
ימינוֹ ִ .ה ְצ ַטדֵּ ק ָהאוֹ ֵר ַח ַ ל ׁ ֶש ֵה ִהין ָל ׁ ֶש ֶבת ִלי ִמינוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָ שָׂ ה
ִּכ ְ ּבדוֹ ָל ׁ ֶש ֶבת ִל ִ
זֹאת ַ ל־ ּ ִפי ַ ּב ָּק ׁ ָשתוֹ  ,וְ ִהזְ ִּכיר ֶאת דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "ל ַ'ה ְמ ַה ֵּל ְך ִלי ִמין ַרבּ וֹ ֲ ,ה ֵרי זֶ ה בּ ּור',
יכה ִּג ּנ ּו ֲחזַ "ל
וְ הוֹ ִסיףַ " :מדּ ּו ַ לֹא נֶ ֱא ַמר ַ'ה ּיוֹ ׁ ֵשב ִלי ִמין ַרבּ וֹ '? ֶא ָּלא ׁ ֶש ַרק ַ ּב ֲה ִל ָ
ֶאת ַההוֹ ֵל ְך ִלי ִמין ַרבּ וֹ "ָּ .ת ַמ ּה ָה" ִא ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ" :וַ ֲה ֵרי יְ הו ִּדי ָצ ִריךְ
ִל ְהיוֹ ת ָּת ִמיד ִ ּבבְ ִחינַ ת הוֹ ֵל ְך"? ִה ִ ּביט ָה" ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל" ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל וְ ָא ַמר" :נ ּו,
יכם ַ ל־ ָּכ ְך"? וְ ָה ַר ִ ּבי ִמ ַּס ְט ֶמרֶ ׁ ,ש ּנוֹ ַדע ִ ּבגְ אוֹ נוּתוֹ ָה ֲ צו ָּמה ,נַ ֲ נָ ה
נִ ׁ ְש ַמע ַמה ְ ּב ִפ ֶ
ַ ל־ ֲא ָתרֲ " :ה ֵרי יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ֲה ָלכוֹ ת וְ ִדינִ ים ַהנּוֹ ֲהגִ ים ֵ ּבין ַּת ְל ִמיד ְל ַרבֶ ׁ ,ש ֵאין
יכהֲ ,ה ֵרי ָאסוּר
יהם ִ ּב ׁ ְש ַ ת ַה ִּל ּמ ּוד ַה ְמ ׁ %ש ָּתף .או ָּלם ִ ּב ׁ ְש ַ ת ַה ֲה ִל ָ
ַמ ְק ּ ִפ ִידים ֲ ֵל ֶ
ִל ְלמֹדְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ִצ ָּוה ְל ֶא ָחיו ַ'אל־ ִּת ְר ְּגז ּו ַ ּבדָּ ֶר ְך' ,ו ְּמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ּלֹא
יִ ְת ַ ְּסק ּו ִ ּב ְדבַ ר ֲה ָל ָכה ,וְ ָל ֵכן דִּ ְ ּיק ּו ֲחזַ "ל וְ ָא ְמר ּו ַ'ה ְמ ַה ֵּל ְך ִלי ִמין ַרבּ וֹ 'ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָאז
ָאסוּר ִל ְלמֹד ,וְ ָאז נִ ְק ָרא ַה ְמ ַה ֵּל ְך בּ ּור" ...ו ְּמ ַס ּ ְפ ִריםֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ְרד ּוָ ,א ַמר ַר ִ ּבי
יוֹ ֵאל ִמ ַּס ְט ֶמרּ ְ " :ב ֵכן ַצדִּ ִ
יקים יִ ְרא ּו"  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן 'יִ שְׂ ָר ֵאל ֶ ּבן־ ִצ ּפוֹ ָרה' ְּכ ׁ ֵשם
אשי ֵּתבוֹ ת יוֹ ֵאל ֶ ּבן־ ַח ָּנה...
ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָה ַר ִ ּבי ָ נָ ה ִמ ָ ּידֲ " :ח ִס ִידים ְ ּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו" ָ -ר ׁ ֵ
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ְ ּ 483פנִ ינִ ים ו ַּפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת
יש"
ַ ּב ֶּכ ֶר ְך ֶה ָח ָד ׁש ֶׁשל " ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ֹאמר ּו ִ ּבי ֲאדֹנִ י )מג ,כ( ֶ -ר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַל ְּסגָּ %לה
וַ ּי ְ
ַה ּמו ֵּבאת ַ ּב ְּס ָפ ִריםִּ ,כי ָהרוֹ ֶצה ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ַּכ ַ!ס,
ֹאמר ַה ּ ָפסוּק " ַ ּב ֶּמה יְ זַ ֶּכה־ ַּנ ַ ר ֶאת־ ָא ְרחוֹ " ,וְ ָל ֵכן
י ַ
ָא ְמר ּו ַא ֵחי יוֹ ֵסף ִ ּב"י ֲאדֹנָ י ,נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַ ּב ֶּמה יְ זַ ֶּכה,
ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵּכ ְך ֶאת ַּכ ֲ!סוֹ ׁ ֶשל־יוֹ ֵסף) .להניח ברכה(
וְ נַ ְפ ׁשוֹ ְק ׁשו ָּרה ְבנַ ְפ ׁשוֹ )מד ,ל( ְ -ק ׁשוּ ָרה
ימ ְט ִר ָ ּיה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַרק ַ ל־יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּבגִ ַ
ַה ְ ּקדוֹ ָׁשה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ּ ֵׁשר ְ ּב ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל־ ַק ָ ּי ָמא ֶאת
נֶ ֶפ ׁש ָה ָאב ִעם־ ַה ֵ ּבן ,וְ ַה ֵ ּבן ִעם־ ָה ָאב) .שנות דור(

ארי ִבנְ יָ ִמן־ ָא ִחיו )מה ,יד( ַ -ה ֵּתבוֹ ת
וַ ִ ּי ּפֹל ַ!ל־ ַצ ְ ּו ֵ
ְ ּב ִמ ּל ּו ָאן ְ ּבגִ ַ
אשוֹ ן ,
ימ ְט ִר ָ ּיה &ח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁש ִר ׁ
&ח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁש ֵׁשנִ יְּ ,כ ַר ּ ׁ ִש"י) .נפלאות יעקב(
ַאל־ ִּת ְר ְ ּגז ּו ַ ּבדָּ ֶר ְך )מה ,כד( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ָא ַמר
ר־ה ָל ָכה .דָּ ָבר
ָל ֶהם יוֹ ֵסף ַאל־ ִּת ְת ַ ְּסק ּו ִ ּב ְד ַב ֲ
י!ה ַ ּג ָּסה וְ ִה ָּכנְ ס ּו ְ ּב ַח ָּמה
ַא ֵחרַ ,אל ַּת ְפ ִסיע ּו ּ ְפ ִס ָ
ָל ִעיר .וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַח ֵ ּבר ֶאת ָּכל־ ַה ּ ֵפרו ׁ ִּשיםֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵסף
סַ
ִהזְ ִהיר אוֹ ָתם ׁ ֶש ּלֹא יַ ַ ְסק ּו ַ ּב ֲה ָל ָכה ׁ ֶש ּ ֹלא ִל ְפ ֹ
ּ ְפ ִס ָ
י!ה ַ ּג ָּסה ,וְ יָ בוֹ א ּו ִל ְמדּ ֹד ַמ ִהי ָא ְר ָּכה ׁ ֶשל
ַה ּ ְפ ִסי ָ ה ׁ ֶש ִהיא ַא ָּמה ,וְ יָ בוֹ א ּו ַּגם ִל ְמ ִד ַידת ְּתח ּום
ָה ִעירּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך יָ בוֹ א ּו ִל ְמדּ ֹד ֶאת ִמדַּ ת ַהבּ וֹ ר
ׁ ֶשבּ וֹ זְ ָרקוּה ּו ִאם יֶ ׁש־בּ וֹ ְּכ ֵדי ְל ָה ִמיתֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהי ּו
בּ וֹ ֲ!שָׂ ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ יָ בוֹ א ּו ְל ַמ ֲחלֹ ֶקת) .מגדנות(
וַ יְ ַד ְ ּבר ּו ֵא ָליו ֵאת ָּכל־דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף )מה ,כז( ְ -מ ָפ ֵר ׁש
ַר ּ ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵסף ָמ ַסר ָל ֶהם ִס ָּמן ַ ּב ֶּמה ָהיָ ה עוֹ ֵסק
ְּכ ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּוּ ְ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ֶ!גְ ָלה ֲ!רוּ ָפה .וְ ָל ָּמה
ִהזְ ִּכיר לוֹ דַּ וְ ָקא ִענְ יָ ן זֶ ה ִמ ָּכל־ ַמה ּ ׁ ֶש ָּל ַמד ִע ּמוֹ ?
ֶא ָּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּי ֲ קֹב לֹא יָ ַדע ָמה ֵא ַרע ְליוֹ ֵסף,
וְ ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ֵּמת ְ ּב ֶד ֶר ְך ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַלח אוֹ תוֹ ְל ֶא ָחיו,
וְ ִאם־ ֵּכן ִה ְת ַח ֵ ּיב ְ ּב ֶ!גְ ָלה ֲ!רוּ ָפה ְל ַכ ּ ָפ ָרה ָ! ָליו.
וְ ָל ֵכן ׁ ָש ַלח ֵא ָליו יוֹ ֵסף ְל ַהזְ ִּכיר לוֹ ׁ ֶש ָּל ַמד ִע ּמוֹ
ִענְ יָ ן זֶ הְּ ,כ ֵדי ְל ַר ֵּמז לוֹ ֶׁשה ּוא ַחי וְ ַאף ָ ַמד
ְ ּב ִצ ְד ָקתוֹ  ,וְ ָל ֵכן הוּא ּ ָפט ּור ִמ ַּכ ּ ָפ ָרה) .שם(
וַ ֶ ּי ְאסֹר יוֹ ֵסף ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ )מו ,כט( ִ -מ ָּכאן ָל ְמד ּו ֲחזַ "ל
ׁ ֶש ַא ֲה ָבה ְמ ַק ְל ֶק ֶלת ֶאת־ ַה ּ ׁשו ָּרהֶׁ ,שיּוֹ ֵסף ְ ּב ַ! ְצמוֹ
ָא ַסר ֶא ַ
ת־ה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ִל ְכבוֹ ד ָא ִביו .וּבִ זְ כוּת זֶ ה,
נִ ְּצל ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ָא ַסר ַאף הוּא ֶאת
ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ְ ּב ַ! ְצמוֹ ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִל ְרדּ ֹף ַא ֲח ֵרי ְ ּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ֵכן ָא ְמר ּו ֲחזַ "לָ ,מה ָר ָאה ַה ָ ּים
ׁ ֶש ִּנ ְת ָק ַרע? ֲארוֹ נוֹ ֶׁשל־יוֹ ֵסף ָר ָאה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה
ַ ּב ּ ָפסוּק ַה ָ ּים ָר ָאה וַ ָ ּינֹסַ ,ה ָ ּי"ם נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֶמ ְר ֶּכ ֶבת
יוֹ ֵסף ַהצַּ דִּ יק ,וְ אוֹ ָת ּה ָר ָאה וַ ָ ּינֹס) .דברי עמוס(

לקבלת הגיליון והנצחות
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ֹאמר
וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵא ָליו יְ ה ּו ָדה וַ ּי ֶ

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי יְ ׁשו ָּ!ה ָ ּב ִסיס ִמ ּתוּנִ יס

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ט' ְ ּב ֵט ֵבת תר"כ

יסיָ הּ ָ ,גאוֹ ן וּ ְמ %ק ָ ּבל וְ נוֹ ַדע ְּכ ַצדִּ יק
ֹאש ַר ָּבנֵ י ּתוּ נִ ְ
ר ׁ
ּפוֹ ֵ ל יְ ׁש ּועוֹ ת .נֶ ֱ ַרץ ְּב ִפי ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ׁ ֶש ִּכ ּנוּ הוּ " ָה ַרב
ַה ָ ּגדוֹ ל" ,וְ ִס ּפו ֵּרי מוֹ ֵפת ַר ִּבים %ס ּ ְפר ּו ָ ָליוּ ְ .ב ֶט ֶרם
נוֹ ַלדִ ,ה ְתנַ ֵ ּבא ָ ָליו ַר ִּבי ַמ ְסע ּוד ַא ְל ָפ ִסיַ ,ר ָּב ּה ׁ ֶשל
ּתוּנִ יסִּ ,כי הוּא ָ ִתיד ִל ְהיוֹ ת אוֹ ר ְליִ ְׂש ָר ֵאל ,וּבִ ֵּק ׁש
יח ָ ָליו ִּב ְמיָ %חדִ .מדֵּ י ֵליל ׁ ַש ָּבתָ ,היָ ה
ֵמ ִא ּמוֹ ְל ַה ׁ ְש ִ ּג ַ
נוֹ ֵהג ְלבַ ֵּקר ֶאת־ ִא ּמוֹ ַהצִּ ְד ָקנִ ית ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ּ ַפ ַ ם
ַא ַחת ִמ ַּב ַ ד ַל ַח ּלוֹ ן ִּכי ִהיא יְ ׁ ֵשנָ הִ ,ה ְמ ִּתין ַּבח ּוץ
ְ ּבגֶ ׁ ֶשם ׁשוֹ ֵטף ְּכ ֵדי לֹא ְל ַה ְפ ִרי ַ ֶאת־ ְמנוּ ָח ָת ּה.
ַה ּ ׁ ְש ֵכנִ ים ׁ ֶש ָח ְרד ּו ִל ְכבוֹ דוֹ ֵה ִעיר ּו אוֹ ָת ּה ,א ּו ָלם
דַּ ְע ּתוֹ לֹא ָהיְ ָתה נוֹ ָחה ִמ ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ֵּכן ִּב ֵּק ׁש ְל ַק ֵּים
ִמ ְצ ַות ִּכבּ וּד ָאב ָו ֵאם ְּכ ִה ְל ָכ ָת ּהֶ .את רֹב ּתוֹ ָרתוֹ ִק ֵּבל
ִמ ּ ִפי ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַט ֶּיבּ ַּב ַ ל ' ָ רֹ ְך ַה ּ ׁ %ש ְל ָחן' ,וּ ְליָ ִמים
ִּכ ֵהן יַ ַחד ִע ּמוֹ ְּכ ַד ָּין ְּבבֵ ית־ ַהדִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּבתוּנִ יס.
ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ,נָ ַהג ַל ֲ ר ְֹך ְס  %דַּ ת הוֹ ָד ָאה ְּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּות
ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ָח ַלף ח ֶֹד ׁש ֵט ֵבתִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ַ ל־ ּ ִפי ַה ַק ָּב ָלה בּ וֹ נִ ְפ ָט ִרים ַהצַּ דִּ ִ
יקיםְ .ו ָא ְמנָ ם
נִ ְפ ַטר ְ ּבט' ְלח ֶֹד ׁש ֵטבֵ ת ִ ּב ׁ ְשנַ ת תר"כִּ ,ב ְהיוֹ תוֹ ֶ ּבן
פ"זְ ,ו ִה ְמ ִליצ ּו ָ ָליו ׁ ֶש' ִּנ ְפ ַטר ְ ּב ֶכ ֶת"ר ּ ָפ"ז'ְ .לאוֹ ת
ֵאבֶ ל ִה ְת ַ נּ ּו ְ ּבנֵ י דוֹ רוֹ יוֹ ָמיִ ם ְרצוּ ִפיםּ ְ ,ביוֹ ם ּ ְפ ִט ָירתוֹ
ו ְּל ָמ ֳח ָרת ְ ּבצוֹ ם ֲ ָׂש ָרה ְ ּב ֵט ֵבתִ .חבּ ּורוֹ "זִ ְב ֵחי ֶצ ֶדק"
ַ ל ַה ּ ׁ %ש ְל ָחן־ ָ ְ
רוּך נוֹ ַתר ִּב ְכ ַתב־יָ ד וְ נִ ְד ּ ַפס ְל ַא ַח ר
ּ ְפ ִט ָירתוֹ ָּ .כ ַתב ַ ּגם ְּת ׁשוּבוֹ ת וּ ְפ ָס ִקים ַר ִּבים,
ּו ְמ ׁ %ש ָּק ִעים ְּב ִס ְפ ֵרי ְ ּגדוֹ ֵלי דוֹ רוֹ ִ .מ ַּת ְל ִמידוֹ ַר ִּבי
ׁ ָשא ּול ַה ּכ ֵֹהן ִּב ֵּק ׁש ְל ַה ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל־ ּכֹחוֹ ָּב ִאי
יה,
ֶ ּג ְ'ר ָּבאִּ " ,כי ֲ ִת ָידה ּתוּ נִ יס ְל ִה ְתרוֹ ֵקן ֵמ ֲח ָכ ֶמ ָ
וְ יִ ְצ ָט ְרכ ּו ְל ַח ְכ ֵמי ֶ ּג ְ'ר ָּבא" .נְ בוּ ָאתוֹ ִה ְת ַק ְּי ָמה ְל ַמ ְר ֵּבה
ַהצַּ ַ רְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַל"ח נוֹ ַסד ְ ּבתוּנִ יס
יאנְ ס' ,וְ ֶק ֶרן ַה ּתוֹ ָרה יָ ְר ָדה ָ ּב ּה.
ֵּבית־ ַה ֵּס ֶפר ֱ'א ִל ַ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ!ת

בשעה שפגש פרעה את יעקב אבינו ,שאלו מיד" :כַּ ָמּה יְ ֵמי
ְשׁנֵ י ַחיֶּ י ?"ורבים מפרשים זאת כתמיהה על שהאריך
ימים כה הרבה ,מפני שהדבר לא היה מצוי אז ,ולכן תיבת
כַּ ָמּה מוטעמת בזקף גדול ,שהיא נעימת תמיהה
והתפעלות ,ולא שאלה הדורשת תשובה .תוחלת החיים
בדורות הראשונים עד זמן נח ,היתה ארוכה מאוד,
והרמב"ם כתב שהסיבה לכך היתה העדר אכילת בשר,
שהרי לא אכלו בשר עד אחרי המבול ,וכן כתב הרשב"ץ
שהמרבה בשר מרבה רימה .בימי האבות חיו בני־אדם
שבעים ושמונים שנה כדברי הרמב"ן ,ורק הצדיקים
האריכו ימים ,וכך מסתבר גם מדברי דוד המלך בתהלים
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים
שנה" .ב"דעת זקנים" מובא ,שרק על משה נאמר "והיו
ימיו מאה ועשרים שנה" ,ולא לשאר בני־אדם .מתקופת
רומא העתיקה עד ימי הרנסס ,היתה תוחלת החיים קצרה
ביותר ,ועמדה על  25שנה בלבד ,כיוון שתינוקות רבים
לא שרדו ,ומי שהגיע לגיל  5היתה תוחלת חיים עד גיל
 48בממוצע .אלכסנדר מוקדון למשל ,חי כ־ 33שנה
בלבד ,ובחיים קצרים אלו הספיק לשלוט על העולם כולו
ולהותיר בו חותם עמוק .באנגליה של ימי הביניים חיו
בממוצע  30שנה ,כאשר העניים חיו פחות מהעדר תזונה
נכונה ,ולפי מחקר שנערך ,היתה תוחלת החיים של
היהודים באירופה בתקופה ההיא ,גבוהה בהרבה משל
הנוכרים .החל משנת ת"ר עלתה תוחלת החיים באופן
ניכר ,שכן מאז החלו להקפיד על ניקיון והיגיינה,
והוסיפה לכך הרפואה המתקדמת שבחסדי שמים מביאה
לריפוי ואריכות ימים .רב סעדיה גאון כותב ,כי שנותיו
של האדם קצובות לו בעת היוולדו ,ואם יתנהג בטוב
יאריך לו הקב"ה ימים .ומעניין שהוא כותב בפירושו
לקהלת" ,שכן דרך בני־אדם לחיות מאה שנים" .האדם
המבוגר ביותר בתקופה האחרונה ,היתה אשה בצרפת
שחיתה  122שנה .בגיל  90חתמה חוזה עם עורך־דין
שיירש את ביתה לאחר מותה ,אך הוא מת הרבה לפניה...

ישא' ַר ִ ּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר־דּ ֹב ֵמ ָרדוֹ ׁ ִשיץ ,נִ ְס ָ ר ּ%כ ּלוֹ  .זֶ ה
ֵליל ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ַּג ׁשְ ׁ ,שנַ ת תר"גַ .ה ָּ'סבָ א ַקדִּ ׁ ָ
ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ֲהדוּת רו ְּסיָ ה ּ%כ ָּל ּה נִ ְמ ֵצאת ְ ּב ַמ ׁ ְש ֵ ּבר ו ְּב ַפ ַחד ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּבאוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵ ת ֵה ֵח ּל ּו
יה יְ גּ ְ %יס ּו ַל ָּצ ָבא
ְל ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם דְּ בָ ִרים אוֹ דוֹ ת ַהחֹק ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶש ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ָהרו ִּסית ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ְל ָה ִטיל ,ו ְּל ִפ ָ
ָהרו ִּסי ָּכל ַהצְּ ִע ִירים ִמ ִּגיל ֶ שְׂ ִרים וְ ַא ַחת וָ ַמ ְע ָלהָ .ק ְד ָמה ְל ָכ ְך ַה ְּמבו ָּכה ׁ ֶשנּוֹ ְצ ָרה ְל ַא ַחר ׁ ְשנַ ת ת"ר,
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵ ת־ ּ ְפ ִק ָידה ְּכ ִפי ׁ ֶשצַּ דִּ ִ
יח ּו ְב ֶ ְטיָ ן ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ַמ ְחלוֹ קוֹ ת
יקים ַר ִ ּבים ִק ּו ּוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּמ ֲ שֶׂ ה שָׂ ָטן ִה ְצ ִל ַ
ְּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ִה ְס ִעיר ּו ֶאת ָהעוֹ ָלם ַה ְ ּיהו ִּדי דְּ ָאז ,נִ ְט ְר ָפה ַה ּ ׁ ָש ָ ה וַ ֲ ַדיִ ן לֹא נוֹ ׁ ָש ְענ ּו וְ ַה ּ ָשׂ ָטן ְמ ַר ֵּקד ֵ ּבינֵ ינ ּו.
יח ְל ַב ְּט ָל ּה ְל ִפי־ ׁ ָש ָ הֶ ,א ָּלא
ַה ָּ'סבָ א' נִ זְ ַ ק ְל ִה ָּל ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת ָח ְר ָמה נֶ גֶ ד ַהחֹק ַה ְמ ַא ֵ ּים ,וְ ַאף ִה ְצ ִל ַ
ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ָּכ ְך ,וְ ַה ְּגזֵ ָרה ֵה ֵח ָּלה ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ דְּ בַ ר ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה ַ ל ַה ְּגזֵ ָרהָ ׁ ,ש ָהה
ַה ָּ'סבָ א' ִ ּב ְפ ׁ ֶש ְדבּ וֹ ז' ַה ְּסמ ּו ָכה ְל ָרדוֹ ׁ ִשיץֶ ׁ ,ש ַּגם ָ ּב ּה ִּכ ֵהן ְ ּב ַר ָ ּבנוּתּ ,ו ְתכוּפוֹ ת ָהיָ ה ְמ ַב ֵּקר ָ ּב ּה וְ נוֹ שֵׂ א ֶאת ַמ ּ ַשׂ א
ַה ְּק ִה ָּלהַ .ה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ָּק ׁ ָשה ָּג ְר ָמה לוֹ ְל ֶ ֶצב ַרב ,וְ הוּא ִמ ֵהר ִל ׁ ְשל ַֹח ִמ ׁ ְש ַל ַחת ׁ ֶשל ִמנְ יַ ן ֲ שָׂ ָרה יְ הו ִּדיםֶ ,אל
יהם ֵס ֶפר־ ּתוֹ ָרהַ .ה ָּלל ּו נִ ְצ ַט ּו ּו ַ ל־יָ דוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ ל־ ִקבְ רוֹ ׁ ֶשל ַ'ה ְ ּיהו ִּדי
יס ָחא ַה ְּסמ ּו ָכה ,ו ִּב ֵיד ֶ
ָה ִעיר ּ ְפ ׁ ִש ְ
יס ָחאּ ְ ,ב ֶה ְת ֵאם ְל ַהבְ ָט ָחתוֹ ְל ַת ְל ִמ ָידיו ִּכי יַ ֲ מֹד ִל ִ
ַה ָּקדוֹ ׁש' ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
ימינָ ם ְ ּב ָכל ֵ ת ָצ ָרה ְליִ שְׂ ָר ֵאלִ ,אם יַ ֲ לוּ
יטב
ק ָר ָביוֶ ׁ ,ש ֵּכן יָ ְדע ּו ֵה ֵ
ְ ּב ִמנְ יָ ן ַ ל־ ִקבְ רוֹ ִעם ֵס ֶפר־ ּתוֹ ָרה .הוֹ ָר ָאתוֹ ׁ ֶשל ַה' ָּסבָ א' נִ ְת ְק ָלה ִ ּב ְת ִמ ָ
יהה ִמ ַּצד ְמ ֹ
ֶאת ּ ְפ ַסק־דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ַה" ּנוֹ ָדע ִ ּביהו ָּדה" ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ֶש ֵאין ַל ֲ שׂ וֹ ת ֵּכןֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ָּמ ֵצא ּ ְפסוּל ְ ּב ֵס ֶפר־ ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ַהדָּ ָבר
ילה ,או ָּלם ַה ָּ'סבָ א' ָט ַ ן ׁ ֶש ֵ ת ָצ ָרה ִהיא ְליַ ֲ קֹב ,וְ ִאם ַ'ה ְ ּיהו ִּדי' ִצ ָּוה ֵּכן ְלדוֹ רוֹ ת,
יָ בִ יא ִל ֵידי נֶ זֶ ק ָּגדוֹ ל ָח ִל ָ
ֲה ֵרי ׁ ֶש ִ ּבזְ כוּתוֹ לֹא יֶ ֱא ַרע ׁשוּם ּ ְפסוּל ְ ּב ֵס ֶפר־ ַה ּתוֹ ָרה וּבִ זְ כוּתוֹ יו ְּכל ּו ִל ְפעֹל יְ ׁשוּעוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ְל ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל.
ְ ּבאוֹ תוֹ ֵליל ׁ ַש ָ ּבתֶ ,ט ֶרם ֵה ֵחל ַה ָּק ָהל ִ ּב ְת ִפ ַּלת ַק ָ ּב ַלת ׁ ַש ָ ּבתָ ּ ,פ ַרץ ַה' ָּס ָבא' ִ ּב ְב ִכי ַמרְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָ שָׂ ה
ת ֶקף"ְ .ל ַא ַחר
ַ ְצמוֹ ְּכמוֹ ֵחק דְּ בָ ִרים ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּכ ָתב ,וְ ָק ָראֵ " :הם כּ וֹ ְתבִ ים וַ ֲאנִ י ֶא ְמ ַחקּ ,ו ְל %ח ָּקם ֵאין ׁשוּם ּ ֹ
ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ׁ ֶש ֵה ֵסב ִל ְס  %דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּס ִביבוֹ יָ ׁ ְשב ּו נִ ְכ ְ ּב ֵדי ַה ֲח ִס ִידיםָ ּ ,פ ַרץ ׁשוּב וְ ׁשוּב ִ ּב ְב ִכ ּיוֹ ת סוֹ ֲ רוֹ ת,
יח ֲאנִ י ָל ֶכםֶ ׁ ,ש ָּכל־זְ ַמן ׁ ֶש ְ ּז ָקנִ י ַה ָּלבָ ן יִ ְהיֶ ה ַק ָ ּים ָ ּבעוֹ ָלם ,לֹא ִּת ְהיֶ ה וְ לֹא
ימהַ " :מבְ ִט ַ
ו ְּלבַ ּסוֹ ף ָק ָרא ִ ּבנְ ִה ָ
ָּתקוּם ְּגזֵ ָרה זוֹ "ְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכןָ ׁ ,שבָ ה רוּחוֹ ֵא ָליו ,וְ הוּא ּ ָפ ַתח ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ַ ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשב ּו ַ ָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת
ֹאמר ִ ּבי ֲאדֹנִ י ,יְ ַד ֶ ּבר־נָ א ַ! ְבדְּ ָך ָד ָבר
אשוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה" .וַ ִ ּי ַ ּג ׁש ֵא ָליו יְ הו ָּדה וַ ּי ֶ
וַ ִ ּי ַּג ׁשּ ִ .ב ְדבָ ָריו ֵה ֵחל ַ ּב ּ ָפסוּק ָה ִר ׁ
ילה.
ְ ּב ָאזְ נֵ י ֲאדֹנִ י וְ ַאל־יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ְ ּב ַ! ְבדֶּ ָך ִּכי ָכמוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה"ּ ,ו ְד ָר ׁשוֹ ַ ל־ ִענְ יַ ן ַה ְּגזֵ ָרה ַה ְּמ ַמ ׁ ְש ֶמ ׁ ֶשת ָלבוֹ א ָח ִל ָ
ישה ֶא ָּלא ְּת ִפ ָּלה" ,יְ הוּ ָדה" ֶ -ר ֶמז ִל ְכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל ּ%כ ָּל ּה ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ָּג ׁ ִשים
"וַ ִ ּי ַ ּג ׁש" ֵ -אין ִּג ׁ ָ
ִ ּב ְת ִפ ָּלה ו ִּב ְת ִח ָּנהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ְ ּיהו ָּדה נִ ַּג ׁש ֶאל מוֹ ׁ ֵשל ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ְּמבַ ְק ׁ ִשיםּ ִ " ,בי ֲאדֹנִ י" ַ -אל ִּתגְ זֹר ְּגזֵ רוֹ ת ָרעוֹ ת
ַ ל־יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַאף ִאם ִּתגְ זֹר דַּ ע ְל ָךֶ ׁ ,שצַּ דִּ יק גּ וֹ זֵ ר וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַק ֵ ּיםִּ " ,כי ָכמוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה" ַ -מה ּ ַפ ְרעֹה גּ וֹ זֵ ר
וְ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּיםַ ,אף ַא ָּתה ִּתגְ זֹר ּוגְ זֵ רוֹ ֶת ָ
יך לֹא יִ ְת ַק ְ ּימ ּו" .וְ ַאף ַ ָּתה"ִ ,ס ֵ ּים ַה ָּ'סבָ א' וְ ָא ַמר ְל ָכל־ ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים" :לֹא
יח
ישוֹ ן ַליְ ָלה ׁ ֶשל מוֹ ָצ ֵאי אוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבתִ ,ה ִּגי ַ ׁ ָש ִל ַ
ִּת ְת ַק ֵ ּים ַה ְּגזֵ ָרה ,וְ ַה ָּק ָ ּב"ה יְ ַב ֵּטל אוֹ ָת ּה ֶט ֶרם ַּת ְת ִחיל"ּ ְ .ב ִא ׁ
ָמ ִהיר ֵמ ָה ִעיר וַ ְר ׁ ָשה ַה ְּגדוֹ ָלה ,ו ְּב ִפיו ְ ּבשׂ וֹ ָרה טוֹ ָבה ְל ַב ּ ֵשׂ ר ַל ָּ'ס ָבא'ִּ ,כי ַה ְּגזֵ ָרה ַה ּנוֹ ָר ָאה ּ %ב ְּט ָלה.
יציו ׁ ֶשל ַה ָּ'סבָ א' וְ ה ּוא
ילה ְל ֶא ָחד ִמ ַּמ ֲ ִר ָ
אשוֹ ן ׁ ֶש ְּל ָמ ֳח ָרת ,ח' ְ ּב ֵט ֵבת תר"ג ,נֶ ֶ ְר ָכה ְ ּב ִרית ִמ ָ
ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
ּ%כ ַ ּבד ְ ּב ַסנְ דְּ ָקאוּת ָל ַר ְך ַה ִּנ ּמוֹ לַ .ה ָּ'ס ָבא' ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ֲ צו ָּמה ְל ֶרגֶ ל ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַ ל ִ ּב ּטוּל ַה ְּגזֵ ָרה ,וְ יַ ַחד
ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ָק ָרא ְל ַא ַחר ַה ְ ּב ִרית ֶאת ַה ַה ֵּלל ַה ָּגדוֹ ל ּ ָפסוּק ְ ּב ָפסוּקּ ְ ,בשִׂ ְמ ָחה ו ְּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ְּגדוֹ ָלה ,וְ %כ ָּלם
ֶה ֱחר ּו־ ֶה ֱחזִ יק ּו ַא ֲח ָריו .שִׂ ְמ ָחתוֹ ָהיְ ָתה ּכֹה ְּגדוֹ ָלה ַ ,ד ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ִל ְקבּ ֹ ַ ֶאת יוֹ ם ז' ְ ּב ֵט ֵבת ,בּ וֹ ּ %ב ְּט ָלה ַה ְּגזֵ ָרה,
ְליוֹ ם ַה ֵּלל וְ שִׂ ְמ ָחה ְלדוֹ רוֹ תֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ִה ְס ּ ִפיק ַל ֲ שׂ וֹ ת ֵּכןְּ .כ ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןּ ְ ,בי"ח ְ ּב ִסיוָ ן
תר"גִ ,ה ְס ַּת ֵּלק ַה' ָּס ָבא' ְלבֵ ית עוֹ ָלמוֹ  ,וְ ַצדִּ ִ
יקים ָא ְמר ּוִּ ,כי ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ָ ה נֶ ֱא ַסף ַהצַּ דִּ יקֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם נִ גְ זַ ר
ִּכי ַהחֹק יֵ ֵצא ֶאל־ ַה ּ ֹפ ַ לּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהצַּ דִּ יק ָּגזַ ר ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְת ַק ֵ ּיםָ ,ל ֵכן נִ ְפ ַסק ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּלק ֵמ ָהעוֹ ָלם ֶט ֶרם ָּתחוּל.
ו ְּמ ַס ּ ְפ ִריםִּ ,כי ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַה ָּ'ס ָבא' ִה ְת ַח ֵּנן ְ ּב ָפנָ יו ַל ְחדּ ֹל ִמ ְּל ִה ְת ַ ֵּצם ְלבִ ּטוּל ַה ְּגזֵ ָרהּ ,ובִ ֵּק ׁשַ " :ה ְר ּ ֵפה נָ א
מד ִמ ֶּנגֶ ד ,וְ ִל ְראוֹ ת ָ ּב ֳ נִ י ַ ּמוֹ .
חם ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהעוֹ ָלם זָ קוּק ְל ָך" ,או ָּלם הוּא לֹא ָהיָ ה ְמ %ס ָּגל ַל ֲ ֹ
ִמ ִּל ְל ֹ
ֵ ֵדי ְר ִא ָ ּיה ִס ּ ְפר ּוִּ ,כי ְ ּב ֶ ֶרב אוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ֵ ת ׁ ֶש ַה ָּ'סבָ א' ִס ֵּמן ְ ּביָ דוֹ ְּכ ֶא ָחד ַה ּמוֹ ֵחק ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּכ ָתב וְ ָא ַמר
" ֵהם כּ וֹ ְת ִבים וַ ֲאנִ י ֶא ְמ ַחק" ,נִ ְר ֲא ָתה דְּ מוּת דְּ יוֹ ָקנוֹ ְּכ ׁ ֶש ִהיא נוֹ ַס ַ ת ַ ל ֲ גָ ָלה ְמפ ֶֹא ֶרת ֶאל ֵ בֶ ר דִּ ָירתוֹ ׁ ֶשל
ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ָהרו ִּסי ׁ ֶש ְ ּבוַ ְר ׁ ָשהַּ .כ ָּמה ֵמ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָרא ּו ֶאת ַה ָּ'סבָ א' ַ ל־ ַה ֶּמ ְר ָּכבָ הָ ,ח ׁ ְשב ּו ְל %ת ָּמם ִּכי ַה ָּ'סבָ א' ֶ ּב ֱא ֶמת
יציו ִה ְת ַא ְּספ ּו
ׁשוֹ ֶהה ְ ּבוַ ְר ׁ ָשה ,וְ ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ָ ּב ִעיר ְּכ ֵא ׁש ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ ִציםַ .ר ִ ּבים ֵמ ֲח ִס ָידיו ּו ַמ ֲ ִר ָ
יחתוֹ ִעם ַה ּמוֹ ׁ ֵשל
מ ַ ִמ ּ ִפי ַה ָּ'סבָ א' ַ ל ּתוֹ ְצאוֹ ת שִׂ ָ
ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל ֲח ִס ֵידי ָרדוֹ ׁ ִשיץ ׁ ֶש ָ ּב ִעירְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְש ֹ
יא ָתם לֹא הוֹ ִפי ַ ַה ָּ'ס ָבא' ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת
ָהרו ִּסי ,ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל יַ ַחד ִע ּמוֹ ַק ָ ּב ַלת ׁ ַש ָ ּבת וְ ַ ְר ִבית ,או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
ָּכל־אוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבתִ .מ ּ ׁ ֶש ָ בְ ָרה ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתָ ׁ ,ש ְלח ּו ְ ּבנֵ י וַ ְר ׁ ָשה ִמ ׁ ְש ַל ַחת דְּ חו ָּפה ֶאל ַה ָּ'סבָ א' ִ ּב ְפ ׁ ֶש ְדבּ וֹ ז'ְּ ,כ ֵדי
ִל ׁ ְשאֹל ֶאת־ ּ ִפיו ַמדּ ּו ַ לֹא ָ ּבא ִל ׁ ְשהוֹ ת ִע ָּמם ו ְּלבַ ְּק ָרםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּ'סבָ א' ָא ְמנָ ם ִק ֵ ּבל אוֹ ָתם ְ ּב ֵסבֶ ר ּ ָפנִ ים
יה ָתםְּ .כ ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ַחבְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְש ַל ַחת ַה ַּו ְר ׁ ָש ִאית ֵמ ַח ְדרוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּבי ,וּבָ א ּו
יָ פוֹ תַ ,א ְך לֹא ֵה ׁ ִשיב ְמא ּו ָמה ַ ל־ ְּת ִמ ָ
יאהִּ ,כי ַה ָּ'סבָ א' ׁ ָש ַבת ָאז ִ ּב ְפ ׁ ֶש ְדבּ וֹ ז' יַ ַחד
ִ ּב ְדבָ ִרים ִעם ַה ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ּ ׁ ָשה ּו ׁ ָשםִ ,ה ְת ָ ּב ֵרר ָל ֶהם ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ְפ ִל ָ
יאה ִה ְת ַ ְּצ ָמה ֵאפוֹ א ׁ ִשבְ ָ ַתיִ ם ,או ָּלם ַה ָּ'סבָ א' ֵס ַרב
ִעם ֵמאוֹ ת ֵמ ֲח ִס ָידיוּ ,ו ְכ ָלל לֹא ׁ ָש ָהה ְ ּבוַ ְר ׁ ָשהַ .ה ּ ְפ ִל ָ
יס ִטים
ְל ִה ְתיַ ֵחס ָל ִענְ יָ ן וְ ַהדָּ בָ ר נוֹ ַתר ְ ּבגֶ ֶדר ַּת ֲ לו ָּמהַ .ה ְּגזֵ ָרה ַה ָּק ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ִּג ּיוּס ,נוֹ ְס ָפה ַ ל ְּגזֵ ַרת ַה ַּקנְ טוֹ נִ ְ
ׁ ֶש ְּכבָ ר ֵה ֵח ָּלה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִל ְפנֵ י־ ֵכן ,ו ֵּמ ֶהן ָסבְ ל ּו יְ ה ּו ֵדי רו ְּסיָ ה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ֲא %רכּ וֹ ת ,וְ ַר ִ ּבים ִקדְּ ׁש ּו ׁ ֵשם
יהם ַ ,ד ׁ ֶש ַה ְּגזֵ ָרה ּ %ב ְּט ָלה ְ ּבא ֶֹפן ֶח ְל ִקי ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרט"ו.
ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ָס ְר ָבם ְל ִה ְת ַּג ֵ ּיס ַּגם ִ ּב ְמ ִחיר ַח ֵ ּי ֶ

ִּכי־ ֵא ְ
יך ֶא ֱ! ֶלה ֶאל־ ָא ִבי וְ ַה ַ ּנ ַ!ר ֵאינֶ נּ ּו ִא ִּתי
ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי יִ שְׂ ָר ֵאל ַהנּוֹ ָד ִעיםָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ גִ ינְ ְצבּ ּו ְרגּ ַ ,ב ַ ל " ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה"ְ .מ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָּת ִמים
יש ָ נִ י וְ ֶאבְ יוֹ ן ,או ָּלם ֵמרֹב ַא ֲה ָבתוֹ ַל ּתוֹ ָרהִ ׁ ,ש ְּמ ׁשוֹ ׁ ֶש ּלֹא ַ ל־ ְמנָ ת ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפ ָרסַ .ח ָ ּייו ׁ ֶשל
ָהיָ ה לוֹ ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִא ׁ
ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָהי ּו ְק ָצ ִרים וְ ָר ִעים ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נָ ָטה ָלמ ּות ָ ּבא ַרבּ וֹ ְל ַב ְּקרוֹ וְ לוֹ ַמר ִע ּמוֹ וִ דּ וּיּ ִ .ב ְראוֹ תוֹ ֶאת ָה ַרב
עוֹ ֵמד ִל ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיוָ ּ ,פ ַרץ ִ ּב ְב ִכי ַמר וְ ָא ַמר" :מוֹ ִרי וְ ַר ִ ּביֲ ,אבַ ֵּק ׁש ִמ ְּמ ָך ָלשִׂ ים ֵ ינְ ָך ַ ל ְ ּבנִ י ַה ָּק ָטן ְר ָפ ֵאל,
יתי ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת ְּכבוֹ ד ַמ ֲ ָלתוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה" .נִ ֲחמוֹ ָה ַרב
ׁ ֶשעוֹ ֵמד ַל ֲה ֹפ ְך ְליָ תוֹ ם %א ְמ ָללּ ְ ,ב ַ ד זֹאת ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִ
יא ְּל ֶפ ּנ ּו ִ ּבינָ הְ .ל ַא ַחר ְּכלוֹ ת יְ ֵמי ָה ֵאבֶ לִ ,ק ֵ ּים ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת
ִ ּב ְדבָ ִרים ַר ִּכים ,וְ ִהבְ ִטיחוֹ ִּכי יִ ְל ַמד ִע ּמוֹ ְ ּב ַ ְצמוֹ וִ ַ
ַא ְריֵ ה" ֶאת־ ַה ְב ָט ָחתוֹ ִ ,ה ְכנִ יס ֶאת ְר ָפ ֵאל ַה ָּק ָטן ֶאל־ ֵ ּביתוֹ ִּ ,גדְּ לוֹ ַ ל־ ִ ּב ְר ָּכיו ,וְ ֵה ֵחל ְמ ַל ְּמדוֹ ּתוֹ ָרה ְל ִפי כּ ֹחוֹ .
ַה ֶ ּי ֶלד ָ שָׂ ה ַחיִ ל ְ ּב ִל ּמו ָּדיו ,וְ ִה ְת ַּג ָּלה ְּכ ַב ַ ל ִּכ ׁ ְשרוֹ ן נִ ְפ ָלא ַ ,ד ׁ ֶש ְ ּבגִ יל ֵּת ׁ ַשע ְּכ ָבר ָהיָ ה ָ ּב ִקי ְ ּב ַכ ָּמה %סגְ יוֹ ת
ַה ּ ׁ ַש"ס וְ ִה ְפ ִליא ֶאת־ ֵלב רוֹ ָאיו .או ָּלם ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה לֹא נִ ְמ ׁ ְש ָכה זְ ַמן ַרבֶ ׁ ,ש ֵּכן ְל ֶפ ַתע ֵא ַרע ָאסוֹ ן ָּכבֵ דּ ְ .ביוֹ ם
ִמן־ ַה ָ ּי ִמים ,נֶ ֱ ַלם ַה ֶ ּי ֶלד ִמ ֵ ּבית ָה ַרב וְ ִע ְקבוֹ ָתיו לֹא נוֹ ָדע ּוָ .ה ַרב ׁ ָש ַקע ְ ּב ֵאבֶ ל ָּכבֵ ד ,וּבְ נֵ י ַה ְּק ִה ָּלה נֶ ְח ְלצ ּו
יח ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת־ ַה ַּת ֲ לו ָּמה.
ּ%כ ָּלם ְל ַח ּ ְפשׂ וֹ  .יָ ִמים ַר ִ ּבים ָ ּב ְל ׁש ּו וְ ָח ְקר ּו ַ ּבדָּ בָ ר ַ ,ד ׁ ֶש ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ִה ְצ ִל ַ
ְ ּב ִעבּ ּו ָר ּה ׁ ֶשל־ ָה ִעיר ָ ַמד ִמנְ זָ ר נוֹ ְצ ִרי ִמ ְס ּתוֹ ִריּ ,ובוֹ ׁ ָש ָהה ַה ֶ ּי ֶלדְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ֶּנ ְח ַטף ִ ּב ֵידי ַה ְּכ ָמ ִרים ַה ּנוֹ ְצ ִר ִ ּיים
יהם ַ ל ַה ֶ ּי ֶלד ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ּ ִפ ְל ִאיְּ .כ ׁ ֶשהו ָּבא ַהדָּ בָ ר ִל ִידי ָ תוֹ ׁ ֶשל ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה"ָ ,חוְ ר ּו ּ ָפנָ יו
ׁ ֶש ָּל ְט ׁש ּו ֵ ינֵ ֶ
וְ ָק ַרע ֶאת־ ְ ּבגָ ָדיו ֵמרֹב ַצ ַ רְ .ל ַא ַחר ְ ּב ִכי סוֹ ֵ ר ו ְּת ִפ ָּלה יוֹ ֶק ֶדתָ ׁ ,ש ַקע ְ ּב ׁ ֵשנָ ה ֲ %מ ָּקה ,ו ְּכ ׁ ֶש ִה ְתעוֹ ֵרר ִ ּב ֵּק ׁש
ְלזַ ֵּמן ְל ָפנָ יו ֶאת ַה ַח ָ ּיט ַה ְ ּיהו ִּדיָ .היָ ה זֶ ה יְ הו ִּדי ַקל־דַּ ַ ת ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמ ְּת ִפ ַירת ְ ּבגָ ִדים ִלנְ זִ ִירים נוֹ ְצ ִר ִ ּיים,
יטב ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ַה ַח ָ ּיט ְל ֵפ ׁ ֶשר
וְ %כ ָּלם ִר ְּננ ּו ַא ֲח ָריו וְ ָא ְמר ּוִּ ,כי %ק ּ ָפה ׁ ֶשל־ ׁ ְש ָר ִצים ְּתלוּיָ ה לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריוֵ .ה ֵ
ַה ַהזְ ָמנָ ה ֶאל־ ָה ַרבּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ֵא ָליוִ ,ס ּ ֵפר לוֹ ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" ֶאת ִס ּפוּרוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ַה ָ ּיתוֹ ם ַה ִּמ ְס ֵּכןֲ ,א ׁ ֶשר
ָאבִ יו ִק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְב ָט ָחה ִּכי יְ גַ דְּ ֶל ּנ ּו ְ ּבבֵ יתוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ַ ָּתה הוּא ָּכלוּא ַ ּב ִּמנְ זָ ר ׁ ֶש ִּמחוּץ ָל ִעיר.
יתי"ָּ ,כ ְך ִס ּ ֵפר ָה ַרבִּ " ,כי ַה ֶ ּי ֶלד ֵאינוֹ יָ ׁ ֵשן ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ,וְ הוּא הוֹ גֶ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ַ ל־ ּ ֶפה ַּגם
" ַ ּב ֲחלוֹ ִמי ָר ִא ִ
יאה ׁ ֶשל־ ַה ִּמנְ זָ ר"ַ .ה ַח ָ ּיט,
ְ ּביָ ׁ ְשבוֹ ַ ּב ִּמנְ זָ ר ,ו ְּמקוֹ מוֹ ַה ָּקב ּו ַ הוּא ְליַ ד ַה ַח ּלוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר ִמ ּ ְשׂ מֹאל ְל ֶפ ַתח ַהיְ ִצ ָ
מ ַ ֶאת ַה ֵּתאוּר ַה ְמ %ד ָ ּיק
יטב ֶאת־ ַה ִּמנְ זָ ר בּ וֹ ָהיָ ה ְמבַ ֵּקר ְל ִע ִּתים ְל ֶרגֶ ל ְמ ַל ְ
ׁ ֶש ִה ִּכיר ֵה ֵ
אכ ּתוֹ ִ ,ה ְת ּ ַפ ֵּלא ִל ׁ ְש ֹ
ִמ ּ ִפי ָה ַרב ׁ ֶש ּלֹא ִ ּב ֵּקר ַ ּב ִּמנְ זָ ר ֵמעוֹ ָלם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַרב ׁ ְש ָאלוֹ ִאם הוּא ַמ ֲא ִמין בּ וֹ ֵ ,ה ׁ ִשיבּ ֶ " :ב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ,וּמו ָּכן ֲאנִ י ְלבַ ֵּצ ַ ְל ַמ ַ ן ָה ַרב ָּכל־דָּ בָ ר ׁ ֶש ְ ּיבַ ֵּק ׁשַ ,אף ְּכ ֵדי ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש"" .ו ְּב ֵכן"ּ ִ ,ב ֵּק ׁש ָה ַרב,
" ְמ ַב ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ְּמ ָך ְל ִה ָּכנֵ ס ַ ּב ַּליְ ָלה ֶאל ַה ַּגן ַה ַּמ ִּקיף ֶאת־ ַה ִּמנְ זָ ר ,וְ גַ ׁש ְ ּב ֵאין־רוֹ ִאים ֶאל־ ַה ַח ּלוֹ ןָ ׁ .שם ִּת ְמ ָצא
ֶאת ַה ַּנ ַ ר יוֹ ׁ ֵשב וּבוֹ ֶכה ,ו ְּמסֹר לוֹ ְ ּב ַל ַח ׁש ֶאת ׁ ְש ִליחו ִּתי ִּכי יֵ ֵל ְך ַא ֲח ֶר ָ
יך ַ ּב ֲח ׁ ַשאיַ .א ָּתה ּתוֹ בִ יל אוֹ תוֹ ַל ֲ יָ ָרה
ישיבָ ה ּ ְפלוֹ נִ ית".
ּ ְפלוֹ נִ יתָ ׁ ,שם ִמ ְתגּ וֹ ֵרר חוֹ ֵכר יְ הו ִּדי ְ ּב ׁ ֵשם ר' י ּו ְד'ל ,וְ הוּא יַ ִּסי ַ ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאת־ ַה ַּנ ַ ר ִל ׁ ִ
יל ְך ִע ְּמ ָךֶ ׁ ,ש ֵּכן יַ ְח ׁשֹד ְ ּב ָך ׁ ֶש ָּמא ַּגם
ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" ָ ַצר ְל ֶרגַ ע ֶאת־דְּ בָ ָריו ,וְ הוֹ ִסיף" :וְ ִאם יְ ָס ֵרב ַה ֶ ּי ֶלד ֵל ֵ
ַא ָּתה ָ ּבא ְל ָח ְטפוֹ ֱ ,אמֹר לוֹ ִּכי ִס ָּמן ְ ּביָ ְד ָך ִל ְמסֹר לוֹ ְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ַה ַּצדִּ יק ָמ ַסר ִעם ֶא ָחיו ִס ָּמן ְל ָאבִ יו ,
וְ ִהזְ ִּכיר לוֹ ֶאת־ ָה ִענְ יָ ן ָה ַא ֲחרוֹ ן אוֹ תוֹ ָל ְמד ּו ֶט ֶרם נֶ ְח ַטף וְ נִ ְמ ַּכרּ .ו ְב ֵכןְ ,מסֹר ַל ֶ ּי ֶלד ֶאת ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ָ'טע ּות
ְלעוֹ ָלם חוֹ זֵ ר' ,וְ הוּא ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ יָ בִ ין ִמ ָ ּיד ֶאת־ ָה ֶר ֶמזֶ ׁ ,ש ֵּכן זֶ ה ּו ָה ִענְ יָ ן ָה ַא ֲחרוֹ ן בּ וֹ ָ ַס ְקנ ּו ֶט ֶרם נֶ ֱ ַלם
יתי" .וּבְ ֶט ֶרם ָקם ַה ַח ָ ּיט ָל ֵצאת ִל ׁ ְש ִליחוּתוֹ ִ ,ה ְב ִטיחוֹ ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה"ִּ ,כי ִ ּבשְׂ ַכר ַמ ֲ שֶׂ ה ַה ַה ָּצ ָלה
ִמ ֵ ּב ִ
ׁ ֶש ּלוֹ  ,יִ זְ ֶּכה ְל ִה ָּקבֵ ר ְ ּב ָסמו ְּך לוֹ ּ ִ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ּלֹא יְ גַ ֶּלה ֶאת־ ַה ַה ְב ָט ָחה ַ ד ׁ ֶש ַּת ִּגי ַ ׁ ְש ָ תוֹ ְל ִה ּ ָפ ֵטר ִמן־ ָהעוֹ ָלם.
יחה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְמ ׁשֹ ָ רֲ ,ח ַצר ַה ִּמנְ זָ ר ָהיְ ָתה ֵר ָ
יח ְלהוֹ ִציא
יקה וְ הוּא ִה ְצ ִל ַ
ׁ ְש ִליחוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ַח ָ ּיט ִה ְצ ִל ָ
ֶאת־ ַה ַּנ ַ ר ְ ּבנָ ֵקל ִמ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ָּמאן־דְּ ה ּו יָ חו ּׁש ַ ּבדָּ בָ ר ,וְ ִהבְ ִריחוֹ ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאל ַה ּמוֹ ְכ ָסן ַה ְ ּיהו ִּדיְ .ל ָמ ֳח ָרתָ ,ק ָמה
ְמהו ָּמה ְּגדוֹ ָלה ַ ּב ִּמנְ זָ רַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַּג ָּלה ִּכי ַה ֶ ּי ֶלד ַה ְ ּיהו ִּדי נֶ ֱ ַלם ,או ָּלם ַה ִח ּפו ׁ ִּשים ׁ ֶש ֶּנ ֶ ְרכ ּו ָ ּב ִעירְ ,ל ַרבּ וֹ ת
ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרבֶ ,ה ֱ ל ּו ֶח ֶרס ַ ,ד ׁ ֶש ַה ְּכ ָמ ִרים ִה ְתיָ ֲא ׁש ּו ִמ ְּל ַא ְּתרוֹ  ָ .בְ ר ּו יָ ִמים ַר ִ ּביםּ ָ ,ב ֶהם ִק ֵ ּבל ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת
ַא ְריֵ ה" יְ ִדיעוֹ ת ְּת ִמ ִידין ְּכ ִס ְד ָרן ַ ל ׁ ְשלוֹ ם ַה ַּנ ַ רֶ ׁ ,ש ֵ ּבינְ ַתיִ ם ָ ָלה וְ נִ ְת ַ ָּלה ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ,ד ׁ ֶש ִה ְת ַק ֵ ּבל ְל ַרב
ְ ּב ַא ַחת ַה ְּק ִה ּלוֹ ת ַה ְמ %פ ְר ָסמוֹ ת ,וְ ֶה ֱח ִליף ִמ ְכ ְּתבֵ י ֲה ָל ָכה ִעם־ ַרבּ וֹ זֶ הַ .ה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" ֶה ֱא ִר ְ
יך יָ ִמים ,וְ נִ ְפ ַטר
ְ ּבט"ו ְ ּב ַת ּמוּז תקמ"הּ ִ ,ב ְהיוֹ תוֹ ֶ ּבן ִּת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ ה .הוּא נִ ְק ַ ּבר ָ ּב ִעיר ֶמץ ׁ ֶש ְ ּב ָצ ְר ַפתּ ָ ,ב ּה ִּכ ֵהן ְ ּב ֶ שְׂ ִרים
ימינוֹ נִ ְק ַ ּבר ְליָ ִמים ֶא ָחד ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ָה ַר ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ֵּקר ָ ּב ִעיר וְ נִ ְפ ַטר ָ ּב ּהַ ,א ְך
ַה ּ ׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְל ַח ָ ּייוִ .ל ִ
ימי
ַה ָּמקוֹ ם ִל ׁ ְשמֹאלוֹ נוֹ ַתר ּ ָפנוּי ֶ .שְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ָ בְ ר ּו ִמ ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" ,וּבְ ֶא ָחד ִמ ֵ
ישי ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת תק"עִ ,ל ְפנוֹ ת ֶ ֶרבָ ,ח ׁש ְמי %דָּ ֵ נ ּו ַה ַח ָ ּיט ִּכי ִקצּוֹ ָק ֵרב .הוּא ִמ ֵהר ְלזַ ֵּמן ְל ָפנָ יו ֶאת טוֹ בֵ י
ֲח ִמ ׁ ִ
מאלוֹ ׁ ֶשל ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" .מוּבָ ןִּ ,כי
ָה ִעיר וְ ִס ּ ֵפר ָל ֶהם ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ּ%כ ּלוֹ  ,וְ ָד ַר ׁש ֵמ ֶהם ְל ִה ָּקבֵ ר ְל ַצד שְׂ ֹ
ַה ִּס ּפוּר לֹא ִה ְת ַק ֵ ּבל ַ ל־ ִל ָ ּבם ,וְ ֵהם ָּג ְמר ּו א ֶֹמר ִּכי ִ ּבינָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ַח ָ ּיט ַה ָ ּז ֵקן ִה ְס ַּת ְּת ָרה ְל ֵ ת זִ ְקנ ּותוֹ וְ ה ּוא
ָ ּב ָדה ֶאת־ ָה ִענְ יָ ן ִמ ִּלבּ וֹ  ,ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה זֹאתָ ,ל ַח ׁש ַה ַח ָ ּיט ְ ּבכֹחוֹ ָתיו ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםֵ " :מ ִעיד ֲאנִ י ָ ַלי ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,
ִּכי ֱא ֶמת ְ ּב ִפי" ,ו ִּמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ּ ָפ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ .קבו ָּרתוֹ ִה ְת ַא ֲח ָרה ַ ד ָצ ֳה ֵרי יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי ֶ ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגיע ּו ַה ַּק ְ ּב ָרנִ ים ֶאל ֵ ּבית ָה ַ ְל ִמין ׁ ֶש ְ ּב ֶמץֵ ,ה ֵח ּל ּו ָל ֶר ֶדת ִּג ׁ ְש ֵמי זַ ַ ף וְ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְת ַקדְּ ר ּו ְ ּב ָ בִ ים
ׁ ְשח ִֹרים ַ ,ד ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ִּכי ַה ַּליְ ָלה יָ ַרדַ .ה ּ ׁ ָש ָ ה דָּ ֲח ָקהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְמ ַמ ׁ ְש ֶמ ׁ ֶשת ָלבוֹ א ,ו ֵּמרֹב ִח ּ ָפזוֹ ן
יהםּ ְ ,ב ִלי ָל ַד ַ ת ִּכי ְקבָ ר ּוה ּו ִלשְׂ מֹאלוֹ ׁ ֶשל
אשוֹ ן ׁ ֶש ִהזְ דַּ ֵּמן ִל ְפנֵ ֶ
ְקבָ ר ּוה ּו ְ ּבנֵ י ַה ֶח ְב ָרה־ ַקדִּ ׁ ָ
ישא ַ ּב ָּמקוֹ ם ָה ִר ׁ
ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה"ַ .הבּ ֶֹקר אוֹ ר ,וְ ָה ִעיר ּ%כ ָּל ּה ָהיְ ָתה ַּכ ֶּמ ְר ָק ָחה ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ְדע ּו דְּ בָ ָריו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶשל
מד ְ ּב ַהבְ ָט ָחתוֹ .
ַה ָּמנוֹ ַח% ,הכּ ּו ּ%כ ָּלם ְב ַת ְד ֵה ָמה ,וְ ֵהבִ ינ ּו ִּכי ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִס ְ ּיע ּו ְ ּב ַ ד ַה" ּ ׁ ַש ֲאגַ ת ַא ְריֵ ה" ַל ֲ ֹ
אשה
ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ִּנ ְפ ָלאָ ׁ ,ש ַמע ַר ִ ּבי יַ ֲ קֹב ַמזְ ֶא"ה ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל־מוֹ ְס ְקבָ הֵ ,מ ָהאוֹ ֶמנֶ ת ׁ ֶש ּלוֹ ָמ ַרת ָר ׁ ֶ
ׁ ֶש ִּגדְּ ָלה אוֹ תוֹ ִמ ֵּל ָדתוֹ ּ ְ ,ביִ חוּד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵּתם ְ ּבגִ יל ַא ְר ַ ּבע ,וְ הוּא ֶה ֱ ָלה אוֹ תוֹ ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ ָתיו ְלדוֹ רוֹ ת.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יכם וְ גוֹ ' )מה ,ד( ַ -ט ַ ם ׁ ֶש ָחזַ ר ּ ַפ ַ ם ב' ֲאנִ י
ֲאנִ י יוֹ ֵסף ֲא ִח ֶ
יוֹ ֵסףְ ,ל ַצד ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ּלֹא ָ נוּה ּוָ ,ח ׁ ַש ׁש ְלב' ְד ָב ִריםָ .הא',
ׁ ֶש ּ ָפ ֲחדוּ ִמ ּ ֶמנּ וּ ְולֹא יָ ְכלוּ ְל ָה ׁ ִשיב ְּכבֹ ֶש%ת ַ ּג ָּנב ִּכי יִ ָּמ ֵצא ְו ַהב'
ׁ ֶש ּלֹא ֶה ֱא ִמינ ּוהוּ ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵסףָ .לזֶ ה ָא ַמרְּ ,כנֶ גֶ ד ַצד ַה ִ ּי ְר ָאה
ׁ ֶש ַא ֶּתם יְ ֵר ִאים ְונִ ְב ַה ְל ֶּתם ,לֹא ָתחו ּׁשוּ ַלדָּ ָברִּ ,כי ֲאנִ י יוֹ ֵסף
יכםֵ ּ ,פר ּו ׁש ִמ ְתנַ ֵהג ִע ָּמ ֶכם ְּב ִמדַּ ת ָה ַא ֲח ָוה ּו ְכ ִא ּל ּו לֹא
ֲא ִח ֶ
יכם ֲא ׁ ֶשר ְמ ַכ ְר ֶּתם -
ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ַההוּאּ ַ .גם ָס ַמ ְך לוֹ ַמר ֲא ִח ֶ
לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּל ּו ִּבזְ ַמן ַה ֶּמ ֶכר לֹא ָכ ֲה ָתה ֵ ין ָה ַא ֲח ָוה ִמ ּ ֶמ ִ ּני.
ו ְּכנֶ גֶ ד ַצד ַה ְצדָּ ַקת ַהדָּ ָבר ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵסףָ ,א ַמר ָל ֶהם דָּ ָבר
ׁ ֶשבּ וֹ יַ ְצדִּ יקוּ ְ ּב ִס ָּמן .מ ְב ָהק ִּכי הוּא זֶ הְּ ,באוֹ ְמרוֹ ֲא ׁ ֶשר
ְמ ַכ ְר ֶּתם א ִֹתי ִמ ְצ ָריְ ָמהְ ,ו ָד ָבר זֶ ה לֹא יְ ָדעוֹ ָא ָדם ַו ֲא ִפ ּלוּ
ֹאמר ַודַּ אי ָ ּגמוּר ִּכי הוּא זֶ ה יוֹ ֵסף:
נָ ִביאִ ,אם לֹא ׁ ֶש ּת ַ
אמר וְ גוֹ ' ָאמו ָּתה ַה ּ ָפ ַ!ם )מו ,ל( ָ -א ֵכן ַּכ ָּונַ ת דִּ ְב ֵרי יַ ֲ קֹב
וַ ּיֹ ֶ
ֵהםִּ ,כי ֲהגַ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּב ּ ֵשׂ ר ִּכי עוֹ ֶדנּ ּו ָחי ,זֶ ה הוֹ ִעיל ָל ַד ַ ת
ׁ ֶש ֶ ּי ׁ ְשנוֹ ַּב ּ ְמ ִציא ּותֲ ,א ָבל ֲ ַדיִ ן ִלבּ וֹ דַּ וָּ י ָ ָליו ְל ַצד ֱהיוֹ תוֹ
ֵּבין ָה .א ּמוֹ ת ׁ ָש ָפלֶ ֶ ,בד מוֹ ׁ ְש ִליםִ ,אם עוֹ ֶדנּ וּ ְּב ִצ ְדקוּתוֹ
ְולֹא ָכ ֲה ָתה ֵ ינוֹ ְולֹא נֵ ס ֵלחוֹ  ,אוֹ ְל ַצד ֱהיוֹ תוֹ .מ ְבדָּ ל ִמ ּ ֶמנּ וּ
ְונָ תוּן ּתוֹ ְך ַה ְּק ִל ּפוֹ ת ו ִּב ְפ ַרט .ט ְמ ַאת ִמ ְצ ַריִ םּ ,ו ַמה ַ ּגם ְל ַצד
רוּח ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָא ַמר ָטרֹף ט ַֹרף יוֹ ֵסף ַח ָ ּיה
ַמה ּ ׁ ֶש ֲ ָברוֹ ֵמ ַ
ָר ָ ה ֲא ָכ ָל ְתהוּ ְ .ו ָד ָבר יָ ד ּו ַ הוּאִּ ,כי ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים יוֹ ֵתר יַ ְח ּ ְפצוּ
יש ,ו ַּמה ַ ּגם יַ ֲ קֹב ַה ַ ּצדִּ יק,
ְ ּב ֶה ְעדֵּ ר ַה ֵּבן ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ֶּבן ֵמ ִב ׁ
ֲא ׁ ֶשר ַ ל־ ֵּכן לֹא ָהיְ ָתה שִׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ְש ֵל ָמה ִמ ָּס ֵפק זֶ ה ַ ,ד
יש.
ַו ֵ ּי ָרא ֵא ָליו ְו ִה ִּכיר בּ וֹ ְּב ָפנָ יו ִּכי ַה ָּכ ַרת ַה ּ ָפנִ ים ַּת ֲ נֶ ה ְּב ִא ׁ
ו ְּכמוֹ ֵכן ָמ ִצינוּ ְל ַצדִּ ִ
יקים ׁ ְש ֵל ִמים ְו ֵכן ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ִה ִּכירוּ
ְּברֹ ֶש%ם ַה ּ ָפנִ ים ַמ ֲ שֶׂ ה ָא ָדם ,ו ִּמ ָּכל־ ׁ ֶש ֵּכן יַ ֲ קֹב ָא ִבינוּ
ׁ ֶש ַ ּי ִּכירָ .לזֶ ה ְּכ ׁ ֶש ִה ִּכיר בּ וֹ ָ ,א ַמר ֵא ָליו ָאמ ּו ָתה ַה ּ ָפ ַ ם,
ּ ֵפרו ּׁש ַה ּ ַפ ַ ם ַה ּזֹאת ִּב ְר ִא ָ ּי ְת ָך ְולֹא ִמ ּק ֶֹדם ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְת ַּב ּ ַשׂ ְר ִּתי.
ְו ַה ּ ַט ַ ם ַא ֲח ֵרי ְראוֹ ִתי ֶאת־ ּ ָפנֶ ָ
יך ְו ִה ַּכ ְר ִּתי ָ ּב ֶהם ׁ ֶשעוֹ ְד ָך ָחי,
ָ
ּ ֵפרו ּׁש ַצדִּ יק ְּכ ִמ ֶּק ֶדם ְולֹא נִ ׁ ְש ַּת ָּנה דְּ יוֹ ָקנְ ך ִמ ְּכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה,
ֶא ָּלא עוֹ ְד ָך ָחיִּ ,כי ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים ְקרוּיִ ים ַח ִ ּייםְ ,ונָ כוֹ ן:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בתולדות עם ישראל ,היו נשים חכמניות שנודעו
כבקיאות בתורה להפליא .אחת מהן היתה הרבנית
אסנת מכורדיסטאן ,שנקרא בשמה של אשת יוסף
הצדיק ,וכונתה בפי בני דורה בכינוי 'אסנת התנאית'.
אביה היה רבי שמואל אדוני ,שנולד בעיר ברזאן
ולכן כונה רבי שמואל ברזאני .האגדה מספרת עליו,
שבתחילה היה עם־הארץ גמור ,אך היה תמים וירא
שמים ,ומכיוון שלא ידע להתפלל ,היה חוזר על
האלפא־ביתא ומבקש מהקב"ה שיסדר תפילתו
ויקבל אותה לרצון .לימים ,התגלה לפניו אליהו
הנביא ולימדו תורה ,וביקש ממנו לעבור לעיר מוצל
שבבבל ,היא מוסול שבעיראק ,ושם יתמנה לרב
העיר ,והבטיחו כי אחד־עשר דורות מבניו יהיו
וקמעות ויצליחו .במוצל עמד
בקיאים בסגולות ֵ
בראשות ישיבה גדולה ורבים נהרו אליו ,עד שהעיר
הפכה למרכז תורה בבבל ,ונשתמרו ממנו פיוטים
אחדים .משערים ,כי אליו הכוונה בדברי רבי חיים
ויטאל ב'ספר החזיונות' שלו ,אודות "חכם גדול
ישיש אשר באשור היא מוצל ,שהוא חסיד מופלג
ומתבודד בעלייה אחת לבדו ,ואינו רואה פני אדם,
ואליהו ז"ל מצוי עמו ,וכל ימיו הוא בחשק גדול
לבוא לראות בפניך ,אלא שאין בו כוח לבוא ,ותמיד
מצטער על־זה לבוא לדבר עמך" .בתו היחידה
אסנת ,נודעה כבקיאה בתורה ,ובעלה היה רבי יעקב
ב"ר יהודה מזרחי ,רבה הראשי של קהילת עמאדיה.
בעלה עמד בראשות ישיבת חותנו אחר פטירתו ,אך
לא האריך ימים ,ואשתו אסנת מילאה את־מקומו
בהנהגת הישיבה ,ואף לימדה את התלמידים תורה.
נותרו ממנו מכתבים בסגנון נפלא ,המעיד על
בקיאות גדולה בתורה ובשירה נמלצת .צאצאיה
כיהנו ברבנות בגדד במשך כמאה וחמישים שנה עד
שנת תק"ג ,ובמוצל ישבו צאצאיה עד שנת תשי"א.

ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּג ׁש יְ הו ָּדה ְליוֹ ֵסףָ ,א ַמר לוֹ " :וְ ַאל־יִ ַחר ַא ּ ְפ ָך ְ ּב ַ בְ דֶּ ָך"ַ ,מדּ ּו ַ ? " ִּכי ָכמוֹ ָך ְּכ ַפ ְרעֹה"ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֶמ ֶל ְך
ָצ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשלֹט ְ ּב ַ ְצמוֹ וְ לֹא ָלבוֹ א ִל ֵידי ַּכ ַ סִּ ,כי ָּכל־ ַּכ ַ ס ֵמ ִביא ִל ֵידי ָטעוּת ,ו ִּבגְ ַלל זֶ ה ֵּת ֵרד ִמ ְּג %ד ָּל ְת ָך.
ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַה ֵּלוִ י הו ְּר ִביץ ִמצְּ ַפת ַ ּב ַ ל " ֵ ֶדן ִצ ּיוֹ ן"ִּ ,כי ָא ִביו ַר ִ ּבי ָא ׁ ֵשר יְ ֶחזְ ֵקאל ָהיָ ה נוֹ ֵכ ַח ּ ַפ ַ ם
ְ ּבבֵ ית ַר ָ ּב ּה ַה ַּנ ֲ ָרץ ׁ ֶשל־ ְצ ַפתַ ,ר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ֶה ֶלרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי־ ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ָ ּב ִעירֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ַּכ ֲ ָסן ּו ְק ַצר־רו ַּחִ ,ה ְתוַ ֵּכ ַח ִעם ָה ַרב ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַלט ְ ּב ַ ְצמוֹ ִה ְת ּ ָפ ֵרץ ְּכ ַל ּ ָפיו ְ ּב ִמ ִּלים ַמ ֲ ִליבוֹ ת .ה ּוא
יאתוֹ לֹא ָּכ ַ ס ַר ִ ּבי
ָהיָ ה ָ ּבטו ַּחִּ ,כי ָה ַרב יַ ֲ נֶ ה לוֹ ְּכ ִמדָּ תוֹ וְ יָ ׁ ִשיב לוֹ ָמנָ ה ַא ַחת ַא ּ ַפיִ ם ,או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
יש ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִּגי ַ ֶאת־רוּחוֹ  ,וְ ִה ְת ַח ֵּנן ְל ָפנָ יוָ " :א ָּנא ִמ ְּמ ָךְ ׁ ,שמֹר
ׁ ְשמו ֵּאל ְּכ ָלל ,וְ ַת ַחת זֹאת ִח ֵ ּבק ֶאת־ ָה ִא ׁ
ַ ל־ ְ ּב ִריא ּו ְת ָך וְ ֵה ָרגַ עִּ ,כי ַה ַּכ ַ ס ֵמבִ יא ִל ֵידי ח ִֹלי"ָּ .כ ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ׁ ַשדְּ לוֹ ְ ּב ִדבְ ֵרי ּ ִפ ּיוּס ַ ,ד ׁ ֶש ָ ָלה ְ ּביָ דוֹ
ישּ ,ו ׁ ְש ָאלוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַס ְק ָרנוּתַ " :ה ִאם
ְל ָהנִ ַ
יח ֶאת־דַּ ְע ּתוֹ ְ .ל ַא ַחר ְּתקו ָּפהָ ּ ,פגַ ׁש ַר ִ ּבי ָא ׁ ֵשר יְ ֶחזְ ֵקאל ֶאת־ ָה ִא ׁ
יכה ַה ְּקב ּו ָ ה ִל ְכבוֹ ד ַחג ַה ּ ֶפ ַסחַ ,ל ְמרוֹ ת ּ ְפגִ י ָ ְת ָך בּ וֹ "? ִח ֵ ּי ְך ַה ָּלה וְ ָא ַמר:
ַה ּ ׁ ָשנָ הִ ,ק ַ ּב ְל ָּת ֵמ ָה ַרב ֶאת ַה ְּת ִמ ָ
"לֹא ַרק ׁ ֶש ִּק ַ ּב ְל ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּוֶ ,א ָּלא ׁ ֶשעוֹ ד ִהגְ דִּ יל וְ נָ ַתן ִלי ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָהיָ ה ָרגִ יל ִל ׁ ְשל ַֹח ֵא ַלי"...
יסקֵ ,ה ִציק לוֹ יֶ ֶלד ֶא ָחד ֵמ ֲחבֵ ָריו ַ ד ׁ ֶש ֱהבִ יאוֹ ִל ֵידי ַּכ ַ ס ,וְ הוּא ִמ ֵה ר
ְ ּביַ ְלד ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
יסק ִּכי הוּא ׁ ָשר ּוי ְ ּב ַס ֲ ַרת־רו ַּח ,ו ִּמ ָ ּיד נָ ַט ל
ָל ׁשוּב ְלבֵ יתוֹ ּ ְ .ב ִה ָּכנְ סוֹ ָ ,ר ָאה ָא ִביו ַה" ֵ ּבית ַה ֵּלוִ י" ִמ ְ ּב ִר ְ
יצ ּיוֹ ָתיו וְ ֵה ֵחל ִל ְס ּ ֹפר אוֹ ָתן זוֹ ַא ַחר זוֹ  .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ ַלחוּט ָה ַא ֲחרוֹ ןָ ׁ ,ש ְר ָתה ַ ל ַה ֶ ּי ֶלד ְמנ ּו ַחת
ֶאת־ ִצ ִ
ַה ֶּנ ֶפ ׁש וְ ַכ ֲ סוֹ ׁ ָש ַכ ְך ַ ,ד ׁ ֶש ְּליָ ִמים ִה ְת ַ ּב ֵּטאֶ ׁ ,ש ָּכל־יְ ֵמי ַח ָ ּייו לֹא ִה ִּגי ַ ִל ֵידי ׁ ַש ְלוָ ה ו ְּמנו ָּחה ֲ %מ ָּקה ָּכזוֹ .
ָה" ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ָהיָ ה מוֹ ׁ ֵשל ְ ּברוּחוֹ וְ נִ זְ ַהר ׁ ֶש ּלֹא ִל ְכעֹס ְ ּב ָכל־ ַמצָּ ב ׁ ֶשהוּאֲ .ח ָתנוֹ ֵה ִעיד
ָ ָליוֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ ָלם לֹא ָר ָאה ּו כּ וֹ ֵ ס חוּץ ִמ ּ ׁ ָשלֹשְ ּ 3פ ָ ִמיםּ ,ו ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתן ָהי ּו ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק %ד ּ ׁ ָשהַ ּ .פ ַ ם ֵא ַחר
ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ְל ָהבִ יא לוֹ ֲארו ַּחת בּ ֶֹקר ,וְ ַרק ְ ּב ָצ ֳה ֵרי ַה ּיוֹ ם נִ זְ ַּכר ַה ָּלה ִמ ָּכ ְךֵ .מרֹב בּ ּו ׁ ָשה ,נִ ְכנַ ס ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ֵא ָליו
ְ ּב ִפיק ִ ּב ְר ַּכיִ ם וּבַ ֲח ׁ ָש ׁש ,או ָּלם ָה ַר ִ ּבי ִק ְ ּבלוֹ ְ ּב ִח ּיו ְּך וְ ָא ַמר לוֹ ְ ּברֹגַ עִ " :מן־ ַה ְּס ָתם ׁ ָש ַכ ְח ָּת ִמ ָּכ ְך"...
ַּג ַ ּבאי ַהצְּ ָד ָקה ַהנּוֹ ָדעַ ,ר ִ ּבי דָּ וִ ד ֵליְ בּ ׁ ְשוַ ְרץ ,נִ ְק ַלע ּ ַפ ַ ם ַל ֲח %ת ָּנה ְמפ ֶֹא ֶרת ׁ ֶש ָ ַר ְך ָ ׁ ִשיר %מ ְפ ָלגּ ָ ,ב ּה
יטב ַה ַּמ ֲ ַד ִּנים וְ ַה ַּת ֲ נוּגוֹ תְּ .כ ַד ְרכּ וֹ ֵה ֵחל
ִה ְפ ִּגין ְל ַר ֲאוָ ה ֶאת ָ ׁ ְשרוֹ ַה ָּגדוֹ ל וְ ֵה ִכין ַ ּב ֲ בוּר אוֹ ְר ָחיו ֶאת ֵמ ַ
ְל ַה ְת ִרים ֶאת־ ַה ּיוֹ ׁ ְשבִ ים ִל ְצ ָד ָקה ,או ָּלם דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל־ ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה לֹא ָהיְ ָתה נוֹ ָחה ִמ ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ֵּכן ָר ָאה
ש
ְ ּב ָכ ְך ַה ְפ ָר ָ ה ִל ְמנו ַּחת ַה ּסוֹ ֲ ִדים ,וְ ַ ל־ ַאף ַּת ֲחנוּנָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֵליְ בּ  ,לֹא ָח ַדל ִמ ִּלגְ עֹר בּ וֹ וְ ִל ְדרֹ 3
יח ֶאת־דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל־ ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ,או ָּלם הוּא ָ ַמד
ִמ ֶּמ ּנ ּו ַל ֲ זֹב ֶאת־ ַה ָּמקוֹ םַ .ל ּ ׁ ָשוְ א נִ ּס ּו ַה ּסוֹ ֲ ִדים ְל ָהנִ ַ
ַ ל־ ׁ ֶש ּלוֹ ְּכ ַמ ֲ שֶׂ ה ַק ְמ ָצא וּבַ ר־ ַק ְמ ָצא ְ ּב %ח ְר ַ ּבן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ַכ ֲ סוֹ ָה ַל ְך וְ גָ ַבר ַ ד ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַלט ְ ּברוּחוֹ ,
חף ֶאת ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֵליְ בּ ַהח ּו ָצה .נִ ְס ָּתרוֹ ת דַּ ְר ֵכי ׁ ָש ַמיִ םֵ ,אין־עוֹ ד נָ בִ יא וְ לֹא־ ִא ָּתנ ּו י ֵֹד ַ ַ ד־ ָמה,
וְ ֵה ֵחל ִל ְד ֹ
או ָּלם ַל ּזוּג ׁ ֶש ִּנ ּ ָשׂ א ְ ּבאוֹ תוֹ ֶ ֶרב נוֹ ְלד ּו ׁ ְשנֵ י יְ ָל ִדיםֶ ,א ָחד ֵח ֵר ׁש־ ִא ֵּלם וְ ֶא ָחד סוֹ ֵמא ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים
ילהִ .מ ָּכל ָה ֵאר ּו ַ ַה ְמפ ָֹאר ,נוֹ ְת ָרה ְּתמוּנָ ה ָ ּב ּה נִ ְר ֶאה ַ ּב ַ ל־ ְצ ָד ָקה נְ שׂ וּא ּ ָפנִ ים
ְספוּרוֹ ת ִה ְת ּ ָפ ְר ָדה ַה ֲחבִ ָ
ְּכ ׁ ֶש ָ ּידוֹ מ ּו ׁ ֶש ֶטת ִל ְצ ָד ָקהְ ,ליָ דוֹ עוֹ ֵמד ַ ּב ַ ל־ ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ַּכ ֲ סוֹ ֶה ֱ בִ ירוֹ ַ ל־דַּ ְע ּתוֹ  ,וְ ַהדֶּ ֶלת ּ ְפתו ָּחה ִל ְרוָ ָחה.
יש הי"דֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱה ַרג ַ ל־ ִקדּ ו ּׁש ַה ּ ׁ ֵשם ִ ּב ֵידי
ֶא ָחד ִמ ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ַ ּב ֲה ַר"ןָ ,היָ ה ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי נַ חוּם וַ יְ ְס ִפ ׁ
ַ ְרבִ י ְצ ֵמא־ ָדם .הוּא ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ַ ּב ּמוֹ ׁ ָש ָבה ַה ְּק ַט ָּנה ֵ'מ ִאיר ׁ ְש ָפיָ ה' ַה ְּסמ ּו ָכה ְלזִ ְכרוֹ ן־יַ ֲ קֹב ,ו ָּפ ַ ל ׁ ָשם
יה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ־ ַה ּק ֶֹד ׁשַ ּ .פ ַ ם ֵא ָליו
יה ְל ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֵמ ִעבּ וּד ַא ְדמוֹ ֶת ָ
ַרבּ וֹ ת ְל ָק ֵרב ֶאת־יוֹ ׁ ְשבֶ ָ
ַא ַחד ָהעוֹ ִלים ַה ֲח ָד ׁ ִשים ִמ ּפוֹ ִליןֶ ׁ ,ש ָ ַסק ְ ּב ַפ ְרנָ סוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת וְ לֹא ִה ְצ ִל ַ
יח ,וְ ִס ּ ֵפר ְל ַר ִ ּבי נַ חוּם ִּכי ְ ּביָ דוֹ
ִר ׁ ְשיוֹ ן ְל ַה ְד ָ ּב ַרת ׁש ּו ָ ִלים ו ְּמ ַכ ְר ְס ִמים וְ הוּא ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַהצִּ י ַ לוֹ ֶאת־ ׁ ֵשר ּו ָתיו ְל ַה ׁ ְש ָ ּב ַחת שְׂ דוֹ ָתיוַ .ר ִ ּבי
יש לֹא ָהיָ ה זָ ִהיר
נַ חוּם ִק ְ ּבלוֹ ְ ּב ֵסבֶ ר ּ ָפנִ ים יָ פוֹ תֶ ,ה ֱא ִכילוֹ וְ ִה ׁ ְש ָקה ּו וְ ַאף ִא ְכ ְסנוֹ ְ ּבבֵ יתוֹ  ,או ָּלם ָה ִא ׁ
יח ְ ּבתוֹ ְך ָה ֵ שֶׂ ב ַה ָּסמו ְּך ַל ֲא %ח ָ ּזתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ חוּםּ ,ו ַבבּ ֹ ֶקר ַה ׁ ְש ֵּכם,
אכ ּתוֹ ֶ .את ַּכדּ ו ֵּרי ַה ַּסם ִה ִּנ ַ
ִ ּב ְמ ַל ְ
ְּכ ׁ ֶש ַה ּ ׁ ְשוָ ִרים ַהחוֹ ְר ׁ ִשים ׁ ֶש ּלוֹ יָ ְצא ּו ִל ְרעוֹ ת ַ ּב ּ ָשׂ ֶדהָ ,א ְכל ּו ֶאת ָה ֵ שֶׂ ב ַה ּ%מ ְר ָ ל ו ִּבזְ ַמן ָק ָצר ֵמת ּו ּ%כ ָּלם.
ַה ֶּנזֶ ק ִמ ּמוֹ ת ַה ּ ׁ ְשוָ ִרים ִה ִּגי ַ ִל ְכ ֵדי ׁ ְשלֹ ִש3ים ִלירוֹ תֶ ׁ ,ש ִה ּו ּו ָאז ְסכוּם ָ ֵתק ,וּבְ נוֹ ָסף ְל ָכ ְך ָהיָ ה ַהדָּ בָ ר
ישה וְ ַה ְ ּז ִרי ָ ה ,או ָּלם ַל ְמרוֹ ת זֹאת לֹא ָּכ ַ ס ַר ִ ּבי נַ חוּם וְ לֹא ִה ְת ַר ֵּגז ַ ל ָהעוֹ ֶלה ַה ִּמ ְס ֵּכן,
ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ֲח ִר ׁ ָ
יש ּוה ּו ַ ל ח ֶֹסר זְ ִהירוּתוֹ .
וְ ַא ְד ַר ָ ּבהִ ,ה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַּג ֶּלה ַהדָּ בָ ר ַל ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ַה ּ%ת ְר ִּכיתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲ נִ ׁ
מה ִמ ְ ּזוִ יל ָהיְ ָתה ְל ַה ְפ ִליא ,ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא ִה ִּגי ַ ִל ֵידי ַּכ ַ סַ ּ .פ ַ ם נִ ְכנַ ס ֵא ָליו ָא ָדם
ַסבְ ָלנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ֶא ָחד ,וּבִ ֵּק ׁש ֶל ֱא ֹכל" .יֵ ׁש ָלנ ּו ֶל ֶחם וְ ִצנְ ֶצנֶ ת ׁ ֶשל־ ִמ ְר ַק ַחת ,וַ ֲה ֵרי ֵהם ְל ָפנֶ ָ
יך ְּכ ַא ַּות נַ ְפ ׁ ֶש ָך"ָ ,א ַמר ָה ַר ִ ּבי ,
יש לֹא ָהיָ ה שְׂ בַ ע ָרצוֹ ןּ ְ .ברֹב %ח ְצ ּ ָפתוֹ ָא ַמרֶ " :את ֵא ּל ּו ּתוֹ ִתיר ְל ַ ְצ ְמ ָךֲ ,אנִ י רוֹ ֶצה ֶל ֶחם
או ָּלם ָה ִא ׁ
יציםֲ ,אבָ ל ֶל ֶחם ָט ִרי"! ׁ ָש ַלח ָה ַר ִ ּבי ִל ְקנוֹ ת ַ ּב ֲ בוּרוֹ ֶאת־ ְמ %ב ָּק ׁשוֹ  ,או ָּלם ְל ַא ַחר ׁ ֶשה ּובָ א ַה ֶּל ֶחם ְל ָפנָ יו,
וּבֵ ִ
יליֲ ,אנִ י רוֹ ֶצה ֶל ֶחם ְמ ׁ %ש ָ ּבח"! ׁשוּב ׁ ָש ַלח ָה ַר ִ ּבי
יש ֶאת־ ּ ָפנָ יו וְ ָא ַמר" :לֹא ,זֶ ה לֹא ֶל ֶחם ִ ּב ׁ ְש ִב ִ
ִע ָּוה ָה ִא ׁ
יש ְל ַמ ְר ֵאה
ישַ .רק ַ ּב ּ ַפ ַ ם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישית ִה ְת ַרצָּ ה ָה ִא ׁ
ִל ְקנוֹ ת ֶל ֶחם ַא ֵחר ,וְ גַ ם זֶ ה לֹא ָמ ָצא ֵחן ְ ּב ֵ ינֵ י ָה ִא ׁ
יציםִ ,ק ַּנח ְ ּבכוֹ ס
ַה ֶּל ֶחם ׁ ֶשהוּבָ א ,וְ הוּא ֵה ֵסב ַל ּ ׁ %ש ְל ָחן ַל ֲארו ָּחה ַמשְׂ ִ ּבי ָ הָ ,ס ַ ד ֶאת־ ִלבּ וֹ ַ ּב ֶּל ֶחם וּבַ ֵ ּב ִ
יש
ָק ֶפה ,וְ ַכ ּמוּבָ ן ׁ ֶש ּלֹא ׁ ִש ֵּלם ְמא ּו ָמהֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ָהיָ ה ֶה ְפ ֵקר ַלכּ ֹ לְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך ,נוֹ ַתר ָה ִא ׁ
יש ָא ַמרָ " :א ַמ ְר ָּת ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ְלךָ
עוֹ ֵמד ַ ל־ ְמקוֹ מוֹ ְּ ,כ ַמ ְמ ִּתין ִל ְד ַבר־ ָמהַ " .מה ְּת ַב ֵּק ׁש"? ָּת ַמ ּה ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָה ִא ׁ
יכן ִהיא"? "נָ כוֹ ן ,יָ כוֹ ל ַא ָּתה ָל ַק ַחת ִמ ֶּמ ָּנה ַּכ ָּמה ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה"ָ ,א ַמר ָה ַר ִ ּביֲ " .אנִ י
ִצנְ ֶצנֶ ת ׁ ֶשל־ ִמ ְר ַק ַחתֵ ,ה ָ
יש ,וְ ָה ַר ִ ּבי ֶה ֱ נִ יק לוֹ ֶאת ַה ִּצנְ ֶצנֶ ת ּ%כ ָּל ּהּ ְ ,ב ִלי ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל־ ַּכ ַ ס וְ ַה ְק ּ ָפ ָדה.
רוֹ ֶצה ַהכּ ֹל" ָא ַמר ָה ִא ׁ

&מ ְט ָ!ם
ְו ֽלֹא־יָ ֹכל יוֹ ֵסף ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק

)מה ,א(

ְ ּב ַט ֲ! ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאְּ ,כ ִד ְב ֵרי ָה'אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים'
ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,שיּוֹ ֵסף לֹא ָ! ַצר ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ִּתין ַ!ד ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ָּכל
ַה ִּנצָּ ִבים ָ! ָליו ,וְ ָק ָרא ְּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל ְלהוֹ ִציא ָּכל ִאי ׁש
ֵמ ָ! ָליו ,וְ ָל ֵכן ֵּת ַבת וַ ִ ּי ְק ָרא ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ לִּ ,כי הוּ א
ְ ּב ַ! ְצמוֹ ִהזְ דַּ ֵ ּקף וְ ָק ָרא ָּכ ְך ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו) .זה השער(

ת ֹנת ֹֽנ ְשׂ אֹת
ְו ֶ "ֶ #שׂ ר ֲא ֹ

)מה ,כג(

ֵּת ַבת ֹֽנ ְשׂ אֹת ִ ּב ַת ִל ׁ ָשא יָ ִמין ַה ּ ַמ ְפ ִסיקְ ,ל ַר ּ ֵמז ְל ִד ְב ֵרי
ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ׁ ֶשיּוֹ ֵסף ׁ ָש ַלח ְל ָא ִביו זָ ָהב ַרב ְל ַהגְ דִּ יל ְּכבוֹ דוֹ ,
וְ ָל ֵכן ַה ֵּתבוֹ ת ָ ּב"ר וָ ֶל ֶ*חם ו ָּמ %זוֹ ן נִ ְפ ָרדוֹ ת) .מנחת יהודה(

ו ְּבנֵ "י יְ הו ָּדה ֵ *#ר ְואוֹ ָנ%ן

)מו ,יב(

ַה ֵּתבוֹ ת ֵ!ר וְ אוֹ נָ ן ְ ּב ַט ֲ! ֵמי דַּ ְר ָ ּגא ְת ִבירִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶׁש ָא ְמרוּ
ֲחזַ "ל ַ!ל ֲ!וֹנָ ם ׁ ֶש ֶּנ ְח ׁ ָשב ְּכעוֹ ֵבד ֲ!בוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶשדִּ ינוֹ
ִּב ְס ִק ָילה ,וְ ַד ְר ָ ּגא ְת ִביר ְמ ַר ְּמזִ ים ִל ְס ִק ָילהֶ ׁ ,ש ָ ּב ּה
ֹאש ַה ַ ּביִ ת ְל ַמ ּ ָטה) .מן המעין(
זוֹ ְר ִקים ֶאת־ ַה ִ ּנדּ וֹ ן ֵמר ׁ

ַו ִ ּי ֵּ "תן ָל ֶה -ם יוֹ ֵסף ֶל ֶחם ַ ּב ּסו ִּסים

)מז ,יז(

ַה ֵּתבוֹ ת יוֹ ֵסף ֶל ֶחם ְסמ ּוכוֹ ת וּ &מ ְט ָ!מוֹ ת ְ ּב ַט ֲ! ֵמי
יך ְל ַה ְס ִמ ְ
ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלא ,וְ ִל ְכאוֹ ָרה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ֶאת
ַה ֵּתבוֹ ת ָל ֵֶהם יוֹ ֵסף יַ ַחד ,וְ ֵת ַבת ֶל ֶחם ְ ּבנִ ְפ ָרדֶ ,א ָ ּלא
ׁ ֶש ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ׁ ֶשיּוֹ ֵסף הוֹ ִסיף ְונָ ַתן ֶל ֶחם ַל ָ ּב ִאים
וּמ ְת ּ ָפ ְר ׁשוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת יוֹ ֵסף
ֵא ָליו ,יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְק ׁש ּוִ ,
ֶל ֶחםְּ ,כמוֹ יוֹ ִסיף ֶל ֶחם .ו ְּב ֶד ֶר ְך ַצח ּותֶ ׁ ,ש ּ ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּ&כ ָּלם
ִ ּב ְק ׁש ּו 'יוֹ ֵסףֶ ,ל ֶחם'! ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּקע ָּכ ְך ׁ ְשמוֹ ) ...המסולאים בפז(

&מ ְד ָ ּג ׁש
ַ!ל ֵּת ַבת ָמזוֹ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַלח יוֹ ֵסף ְל ָא ִביוְ ,מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י:
ִ'ל ְפ ָּתן'ִ .מ ָ ּלה זוֹ ִה ׁ ְש ַּת ְ ּב ׁ ָשה ַהיּוֹ ם ְל ַמ ְר ֵּבה ַהצַּ ַ!ר,
ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ָּב ּה ְּכ ַת ְרגּ וּם ַל ּ ׁ ֵשם 'קוֹ ְמ ּפוֹ ט' ׁ ֶש ּמוֹ ָצ ָא ּה
ִמצָּ ְר ָפ ִתית ,ו ֵּבא ּו ָר ּה ַּת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשל ּ ֵפרוֹ ת ֲחתו ִּכים,
אוֹ תוֹ אוֹ ְכ ִלים ְ ּב ִס ּיוּם ַה ְּס &!דָּ ה .אוּ ָלם ַה ֵּבאוּר ָה ֲא ִמ ִּתי
ׁ ֶשל ִל ְפ ָּתן ,הוּ א דָּ ָבר ַה ְמ ַל ּ ֵפת ֶאת־ ַה ּ ַפת ,וְ ה ּוא
ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְל ָכל־ ַּת ְב ׁ ִשיל אוֹ ַמ ֲא ָכל ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ֶא ְמ ַצע
ַה ְּס &!דָּ ה ,וְ לֹא ְּבסוֹ ָפ ּהַ .ה ּ ׁ ִשבּ ו ּׁש ְ ּב ֵבאוּר ַה ּ ִמ ָּלה ֵמ ִביא
ַ ּגם ְל ׁ ִשבּ ו ּׁש ַ ּב ֲה ָל ָכהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ!ל ִל ְפ ָּתן ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְּב ָרכוֹ תֶׁ ,ש ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך ַ!ל דָּ ָבר ַה ְמ ַל ּ ֵפת
ֶאת־ ַה ּ ַפתִּ ,כי ַה ּ ַפת ִהיא ִע ָּקר ְו ַה ִּל ְפ ָּתן ָט ֵפל ָל ּה,
או ָּלם ַ!ל קוֹ ְמ ּפוֹ ט יֵ ׁש ְל ָב ֵר ְךֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין ִהיא ֵמ ִע ַּקר
ַה ְּס &!דָּ הֶ .את ַמ ֲא ַכל ַה ֶ ּגזֶ ר ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ַּב ְּס &!דָּ הְ ,מ ַכ ִ ּנים
ַּב ּ ׁ ֵשם ְ'ל ִפי ָתה' ִמ ּ ַט ַ!ם זֶ ה ,וְ ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ַה ֶּנ ֱא ָכ ִלים
ְּבסוֹ ף ַה ְּס &!דָּ ה ְמ ַכ ִ ּנים ַּב ּ ׁ ֵשם ֶ'ל ֶפד'!ַ ,ל־ ִמ ׁ ְש ַקל ַה ִּמ ָּלה
ָה ֲא ָר ִמית ִל ְפדָּ אַ ,ה ּ&מזְ ֶּכ ֶרת ְּב ִפי ֲחזַ "ל ְּכ ַמ ֲא ַכל ְּת ֵאנִ ים.

ְמ &מ ָּלח

ְ ּב ִעיר ַא ַחת ַה ְּס ִמוּ ָכה ִל ְברוֹ דָ ּ ,פ ְר ָצה ַמ ֲחל ֹ ֶקת ֵ ּבין ּ ַפ ְרנְ ֵסי
ַה ָּק ָהל ,ו ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ֶׁש ֵאינָ ם ָּב ִאים ֶאל־ ֵ! ֶמק ָׁשוֵ הֶ ,ה ְח ִליטוּ
ִל ְפנוֹ ת ֶאל ַר ִ ּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ ת ַר ָּב ּה ׁ ֶשל־ ְּברוֹ ד,
ו ְּל ִה ְתדַּ ֵ ּין ֶא ְצלוֹ ָ ּ .פנ ּו ֵא ָליו ַה ּ ַפ ְרנַ ִסים ִ
וּב ְק ׁש ּו ִמ ֶּמנּ וּ
ָל ׁ ֶש ֶבת ְּב ִדינָ ם ,או ָּלם הוּ א ָח ׁ ַש ׁש ִל ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב
אתם ֵא ַלי? ַו ֲה ֵרי ִמ ְק ָרא
ׁ ֶש ָּל ֶהם ,וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ " :מדּ ו ַּ! ָּב ֶ
יכם ִל ְטעֹן
ְמפ ָֹר ׁש הוּא ְּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ַ ּג ׁשֶ ׁ ,ש ֲ! ֵל ֶ
יכם ִּב ְפנֵ י ַר ְּב ֶכם ֲא ֶׁשר ְ ּב ִע ְיר ֶכם וְ לֹא ֶא ְצ ִלי".
ֶאת־ ַט ֲ!נוֹ ֵת ֶ
ָּת ְמה ּו ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ְל ֵפ ׁ ֶשר ַהדְּ ָב ִרים ,וְ ַר ִּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך וְ ָא ַמר ְ ּב ִח ּיו ְּךֲ " :ה ֵרי יוֹ ֵסף ָא ַמר ְל ֶא ָחיו ַ'ט ֲ!נ ּו
יכם ָ ּב ִעיר ׁ ֶש ָ ּל ֶכם"...
ְ ּב ִע ְיר ֶכם' ַ -ט ֲ!נ ּו ֶאת ַט ֲ!נוֹ ֵת ֶ

" ַו ִ ּי ַ ּג ׁש ֵא ָליו יְ הוּ ָדה" ַּ -כ ֲא ֶׁשר ָא ָדם נִ ַ ּג ׁש ְּת ִח ָּלה ֶאל־ ַהבּ וֹ ֵרא ִ ּב ְת ִפ ָּלה ְוהוֹ ָדיָ ה ַ!ל־ ֶה ָ! ָברּ ִ ,ב ְל ׁשוֹ ן 'יְ הוּ ָדה' ַה ּ ַפ ַ!ם אוֹ ֶדה ֶאת־ה',
אמר ִ ּבי ֲאדֹנִ י" ְ -ו ָאז הוּ א ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת־ ַ ּב ָ ּק ָׁשתוֹ ַ!ל־ ֶה ָ! ִתידָ ,אז ְ ּב ַודַּ אי יְ ַק ֵ ּבל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ֶאת־ ַ ּב ָ ּק ָׁשתוֹ ְויִ ְׁש ַמע ֶאת־ ְּת ִפ ָּלתוֹ ) .רבי מרדכי מנדבורנא(
" ַו ּיֹ ֶ

בס"ד

ִמּדֹות ֲוַהלִ יכֹות ּבִ ְר ִאי ַה ָּפ ָר ָׁשה
ּ ָפ ָר ַׁשת
וַ ִ ּי ַ ּג ׁש

ל־מּד ָֹותיו
נ ֵֹוׂשא ַה ָּשׁב ַּועַ :מ ֲעבִ יר ַע ִ

ְמ ֻׁש ָ ּבח

ַמ ֲא ַמר ּפְ ִת ָיחה
ּדֹותיו לְ ֶא ָחיו ּבָ א ֶֹפן ַהּנַ ֲעלֶ ה ִמּבִ ינַ ת ֱאנֹוׁש,
ל־מ ָ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיקּ ,בִ ְהיֹותֹו ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
ַהנְ ָהגָ תֹו ָה ֲא ִצילָ ה ֶׁשל ֵ
נֹותיו ַה ֻּמבְ ָחרֹות וְ ַה ָיְקרֹות נֶ ֶאבְ דּו לָ ִריק ּבְ ִמ ְצ ַריִם ,וְ לַ ְמרֹות זֹאת ֹלא נָ ַטר
ַמ ְפ ִע ָימה ְּומ ַחּיֶבֶ תֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְׁש ָ
ּכֹותב
ל־א ָחיו וַ ּיֵבְ ּךְ ֲעלֵ ֶהם"ֵ ,
ל־ה ָּפסּוק ּבְ ָפ ָר ָׁש ֵתנּו" :וַ יְנַ ֵּשׁק לְ כָ ֶ
לְ ֶא ָחיו ִׂשנְ ָאה ָּומ ַחל לָ ֶהם ּבְ לֵ ב ָׁשלֵ םַ .ע ַ
יֹוסף ,וְ ִאּלּו
ּדֹותיוּ ,כִ י ֵהם ָח ְטאּו נֶ גֶ ד ֵ
ל־מ ָ
ַה ְּשׁלָ "ה ַה ָּקדֹוׁש"ְ :ר ֵאה ּכַ ָּמה ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לִ ְמחֹל ּולְ ַה ֲעבִ יר ַע ִ
'יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק'ּ ,כְ ִפי ֶׁש ָא ַמר ַרּבִ י ְיִׂש ָר ֵאל ַׁש ִּפ ָירא
אֹותם" .וְ ֹלא לְ ִחּנָ ם נִ ְק ָרא ּבַ ּת ַֹאר ֵ
יֹוסף ּבָ כָ ה וְ נִ ֵּשׁק ָ
ֵ
ִמּבְ לֹוז'ֹובִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמ ָּדתֹו ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק ִהיא ֱהיֹותֹו יְסֹוד ָהעֹולָ ם ֶׁש ֵאין ּבֹו ֵח ְטאִּ ,ומּכֵ יוָ ן ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "לֶׁ ,שּכָ ל
ּדֹותיו ָּומ ַחל לְ ֶא ָחיו ּבְ לֵ ב ָׁשלֵ ם,
ל־מ ָ
יֹוסף ֶה ֱעבִ יר ַע ִ
ל־ּפ ָׁש ָעיו ,וַ ֲה ֵרי ֵ
ּדֹותיו ַמ ֲעבִ ִירים ִמ ֶּמּנּו ּכָ ְ
ל־מ ָ
ַה ַּמ ֲעבִ יר ַע ִ
'יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק'.
לָ כֵ ן זָ כָ ה לְ כָ ְך ֶׁש ֶה ֱעבִ ירּו ִמ ֶּמּנּו ֶאת־ּכָ ל ְּפ ָׁש ָעיוִּ ,ומ ֵּמילָ א זָ כָ ה לִ ְהיֹות ֵ
ּדֹותיו
ל־מ ָ
יֹוסף ֵמ ָאבִ יו ֲיַעקֹב ָאבִ ינּוֶׁ ,ש ֶה ֱעבִ יר ַע ִ
ל־ה ִּמּדֹותַ ,יָרׁש ֵ
ֶאת ַה ִּמ ָּדה ַהּנִ ְפלָ ָאה ַהּזֹו ֶׁשל ַה ֲעבָ ָרה ַע ַ
חֹותנֹו
ת־ה ֶעלְ ּבֹונֹות ֶׁשל ְ
ּבְ ָׁש ָעה ֶׁשּלָ בָ ן נִ ְפּגַ ׁש ִעּמֹו ַא ַחר ֶׁש ָר ַדף ַא ֲח ָריו ,וְ ֹלא זֹו ּבִ לְ בַ ד ֶׁש ָּס ַפג ּבְ ֶׁש ֶקט ֶא ָ
ּכֹותב ַהּנְ ִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ 'ין ּבְ ִס ְפרֹו ַ'ה ֲע ֵמק
ָה ַר ַּמאיַ ,אף ּבִ ֵּקׁש לַ ֲעׂשֹות לְ גִ ָימה ּכְ ֵדי לְ ָק ֵרב ֶאת־לְ בָ בֹוּ ,כְ ִפי ֶׁש ֵ
ּדֹותיוֶׁ .ש ֲה ֵרי
ל־מ ָ
אֹותּה ָׁש ָעה ֶאת ַה ִּמ ָּדה ַה ֲחׁשּובָ ה ֶׁשל ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
יֹותר ִמּכָ ְך ,לִ ֵּמד ֶאת־ּבָ נָ יו ּבְ ָ
ָּדבָ ר' ,וְ ַאף ֵ
ֹאמר ֲיַעקֹב לְ ֶא ָחיו לִ ְקטּו ֲאבָ נִ ים" ,וְ כִ י ַא ִחים ָהיּו לֹו? ֶאּלָ א ֶׁש ַהּכַ ּוָנָ ה לְ בָ נָ יוּ ,כְ ִפי ֶׁש ֵּפ ֵרׁש
ּתֹורה "וַ ּי ֶ
נֶ ֱא ַמר ּבַ ָ
ַר ִּשׁ"י ,וְ ֹלא ָּפנָ ה ֲאלֵ ֶיהם ּבְ תֹור ָאב ַה ְמ ַצּוֶה ֲעלֵ ֶיהם לַ ֲעׂשֹות ּכְ בַ ָּק ָׁשתֹוֶ ,אּלָ א ּגַ ם ּבְ לִ י ּגְ זֵ ַרת ָאב ּבִ ֵּקׁש ֵמ ֶהם
ּדֹות ֶיהם.
ל־מ ֵ
ּגֹור ִמים לָ ֶהם ָר ָעה ,וְ לִ ְהיֹות ִמן ַהּו ְַת ָרנִ ים ִּומן ַה ַּמ ֲעבִ ִירים ַע ִ
ם־אּלּו ֶׁש ְ
לְ ִה ְתנַ ֵהג ּבְ ַא ֲחוָ ה ּגַ ם ִע ֵ
חֹותּה לֵ ָאה ,וְ ֶה ֱעבִ ָירה
ת־ה ִּס ָּמנִ ים לַ ֲא ָ
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ְּתכּונָ ה זֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִהיא ָמ ְס ָרה ֶא ַ
וְ ַאף ֵמ ִאּמֹו ָר ֵחל ַיָרׁש ֵ
ּדֹות ָיהַּ ,ומ ֲע ֵׂשה ָאבֹות ִס ָּמן לַ ּבָ נִ ים .וְ כָ ְך ָהיָה ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ִמּזְ וִ יל ַמ ְסּבִ יר ֶאת ֵּפ ֶׁשר
ל־מ ֶ
בּורת נֶ ֶפׁש ַע ִ
ּבִ גְ ַ
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ יתַ ,על ַרּבִ י ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶׁש ַּיָרד לִ ְפנֵ י ַה ֵּתבָ ה וְ ָא ַמר כ"ד ּבְ ָרכֹות
ּדּוע
וְ ֹלא נַ ֲענָ הַ ,יָרד ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ַא ֲח ָריו וְ ָא ַמר ָאבִ ינּו ַמלְ ּכֵ נּו וְ ְיָרדּו ּגְ ָׁש ִמים .וְ ָהיּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְמ ַרּנְ נִ ים ַמ ַ
יֹותר ִמ ֶּשׁל ַרּבִ י ֱאלִ ֶיעזֶ רַ ,עד ֶׁש ְּיָצ ָאה ּבַ ת־קֹול וְ ָא ְמ ָרהֹ" :לא ִמ ְּפנֵ י
ִה ְת ַקּבְ לָ ה ְּת ִפּלָ תֹו ֶׁשל ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ֵ
ּדֹותיו" .וְ ָת ַמּה ָה ַרּבִ יִ ,אם ַרּבִ י
ל־מ ָ
ּדֹותיו וְ זֶ ה ֵאינֹו ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
ל־מ ָ
ֶׁשּזֶ ה ּגָ דֹול ִמּזֶ הֶ ,אּלָ א ֶׁשּזֶ ה ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
יֹותר? ֶׁש ֲה ֵרי ֵאין לְ ָך ִמ ָּדה ּגְ דֹולָ ה ִמּזֹו?! ֶאּלָ א
ּדֹותיוִ ,מ ְּפנֵ י ָמה ֵאפֹוא ֵאינֹו ּגָ דֹול ֵ
ל־מ ָ
ֲע ִקיבָ א ָהיָה ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
ּדֹותיו
בֹודה ַרּבָ ה ּכְ ֵדי לְ ָׁש ֵרׁש וְ לַ ֲעקֹר ִמּלִ ּבֹו ֶאת ִמ ָ
ֶׁש ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ָהיָה ּבֶ ן־ּגֵ ִרים ,וְ ָה ָיְתה לֹו ֵאפֹוא יְגִ ָיעה וַ ֲע ָ
בֹודת ָה ָא ָדם לַ ֲהפְֹך
נֹוטה לְ ָאבִ יו ,וְ זֶ ה ִע ַּקר ַּתכְ לִ ית ֲע ַ
בֹותיוּ ,כִ י ֶטבַ ע ַהּבֵ ן ָקרֹוב לִ ְהיֹות ֶ
ָה ָרעֹות ֶׁש ַּיָרׁש ֵמ ֲא ָ
ח ֶֹׁשְך לְ אֹור ,וְ לָ כֵ ן ִה ְת ַקּבְ לָ ה ְּת ִפּלָ תֹו ֶׁשל ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ,וְ נַ ֲענָ ה ּכְ ֶׁש ַּיָרד לִ ְפנֵ י ַה ֵּתבָ ה .וְ ִה ְק ִּדימֹו ּבְ בֵ אּור זֶ ה,
ל־ה ִּמ ְד ָרׁש .וְ ִאּלּו ַרּבִ י ְיִׂש ָר ֵאל ַסּלַ נְ ֶטר ּבֵ ֵארֶׁ ,ש ַרּבִ י ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָהלַ ְך ּבְ ֶד ֶרְך ּבֵ ית
יֹוסף" ַע ַ
"עץ ֵ
ּבַ ַעל ַה ֵּפרּוׁש ֵ
בֹודת ַה ֵּשׁםִ .מ ַּדת ַה ִּדין
ַׁש ַּמאי ֶׁש ָהיָה ִמ ַּתלְ ִמ ֵיד ֶיהם ,וְ ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ּבְ ֶד ֶרְך ּבֵ ית ַהּלֵ לְּ ,וׁש ֵּתי ְּד ָרכִ ים יֵׁש ּבַ ֲע ַ
ּבְ ֶד ֶרְך ּבֵ ית ַׁש ַּמאיִּ ,ומ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים ֶׁשל ּבֵ ית ִהּלֵ ל ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּבְ ִמ ַּדת ַה ִּדין ֹלא ָהיָה אֹותֹו ּדֹור ָראּוי לִ גְ ָׁש ִמים,
ּדֹותיו,
ל־מ ָ
ֹלא נַ ֲענָ ה ַרּבִ י ֱאלִ ֶיעזֶ רַ .עד ֶׁשּבָ א ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א ֶׁש ָהלַ ְך ּבְ ֶד ֶרְך ָה ַר ֲח ִמים וְ נָ ַהג ּבְ ִמ ַּדת ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
ן־ה ָּשׁ ַמיִם ּכָ ְך וְ זָ כָ ה אֹותֹו ַהּדֹור לִ גְ ָׁש ִמים ּבִ זְ כּותֹו.
ּוכְ ִמ ָּדה נֶ גֶ ד ִמ ָּדה ִה ְתנַ ֲהגּו ִעּמֹו ִמ ַ
בֹודת ַה ֵּשׁם
"על ַה ְרּבֵ ה ּגְ ָד ִרים ּבַ ֲע ַ
ל־ע ְצמֹוַ :
ַרּבִ י מ ֶֹׁשה ָמ ְר ְּדכַ י ּבִ ֶיד ְר ַמן ִמּלֶ ּלֹוב ִה ְתּבַ ֵּטא ַּפ ַעם וְ ָא ַמר ַע ַ
וִ ַּת ְר ִּתיּ ,ובִ לְ בַ ד ֶׁשֹּלא לְ ִה ְתּבַ ּלֵ ט וְ ֹלא לִ ְפּג ַֹע ָחלִ ילָ ה ּבַ ּזּולַ תֲ ,א ִפּלּו ּבְ ַמ ֶּשׁהּו" ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ּבָ א ֵאלָ יו ֶא ָחד
"אינֶ ּנִ י ְמ ֻסּגָ ל
ת־חּיָיוִ ,הזְ ַּד ְעזֵ ַע וְ ָא ַמרֵ :
ל־חבֵ רֹו ֶׁש ָּפגַ ע ּבֹו ָקׁשֹות ֵּומ ֵרר ֶא ַ
ֵמ ֲח ִס ָידיו ,וְ ִס ֵּפר לֹו ֶׁשּיֵׁש ּבְ לִ ּבֹו ַע ֲ
ּדֹותיו"?!
ל־מ ָ
ל־חבֵ רֹו ,לִ ְׁשמֹר ִטינָ ה ּבְ לִ ּבֹו וְ ֹלא לִ ְהיֹות ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
יְהּודי לִ ְצּבֹר ַעוְ לֹות ַע ֲ
לְ ָהבִ יןּ ,כֵ ַיצד ְמ ֻסּגָ ל ִ
ת־ע ְצמֹו ּבְ ַאבְ נֵ ט ָר ָחב,
וְ נָ ִאים לֹו ַה ְּדבָ ִרים ֶׁש ָא ַמר" :יָכֹול ָא ָדם לִ ְהיֹות לָ בּוׁש ּבְ ֻפזְ ְמ ָקאֹות לְ בָ נֹות ,לַ ְחּגֹר ֶא ַ
לְ ִה ְת ַע ֵּטף ּבְ ַטּלִ ית ַעד לְ ַמ ְעלָ ה ֵמרֹאׁשֹו וְ לִ ְצעֹק ּבַ ְּת ִפּלָ ה ּבְ קֹולֵ י־קֹולֹות ,אּולָ ם ִאם יֵׁש ּבֹו ִמ ִּמ ַּדת ָה ַאכְ זָ ִרּיּות
ּדֹותיוֲ ,אזַ י ֵאין ָצ ִריְך ּבְ ִד ָיקה ַא ֲח ָריו ,וְ כָ ל ַמ ֲע ָׂשיו ֵאינָ ם ֶאּלָ א ֲא ִחיזַ ת ֵעינַ יִם"...
ל־מ ָ
וְ ֵאינֹו ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
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לָ אֹור
ְ
ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם
ל
ָ
ַעל־ּכָ ּפ ָר
ׁשֹות ַה ָּשׁבּו ַע

ֻמ ְד ָ ּג ׁש

ַמהּות הַ ִּמ ָּדה
ַא ַחת ַה ִּמּדֹות ַה ֲחׁשּובֹות ֶׁש ֲעלֵ ֶיהן ָצ ִריְך ָה ָא ָדם
ּדֹותיו,
ל־מ ָ
ל־יָמיוִ ,היא ֱהיֹותֹו ַמ ֲעבִ יר ַע ִ
לַ ֲעמֹל ּכָ ָ
"ׁש ֵאינֹו ְמ ַד ְק ֵּדק לִ ְמדֹד
ּוכְ בֵ אּורֹו ֶׁשל ַר ִּשׁ"י ַה ָּקדֹוׁשֶ :
ּדֹותיו וְ הֹולֵ ְך לֹו",
ִמ ָּדה לַ ְּמ ַצ ֲע ִרים אֹותֹוֵּ ,ומנִ ַיח ִמ ָ
ְּד ַהיְנּו ְמוַ ֵּתר ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ֲא ֵח ִרים ְמ ַצ ֲע ִרים אֹותֹו,
ל־ׁשּלֹוִּ .ומי
עֹומד ַע ֶ
יִּסּוריו ּבְ ַא ֲהבָ ה וְ ֵאינֹו ֵ
ְמ ַקּבֵ ל ָ
ּנֹוהג ּבְ ִמ ָּדה נִ ְפלָ ָאה זֹו ,רֹוכֵ ׁש לְ ַע ְצמֹו ַמ ָּתנָ ה ָיְק ָרה
ֶׁש ֵ
וַ ֲחׁשּובָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכְ בָ ר ִהבְ ִטיחּונּו ֲחזַ "ל ֶׁש ַה ַּמ ֲעבִ יר
ל־ּפ ָׁש ָעיוִּ ,ומי
ּדֹותיו זֹוכֶ ה ַּומ ֲעבִ ִירים ִמ ֶּמּנּו ּכָ ְ
ל־מ ָ
ַע ִ
יֹותר
ּמֹועילָ ה ֵ
ּכְ ִסיל וְ ֹלא ְיִר ֶצה לִ זְ ּכֹות לְ כַ ָּפ ָרה ַה ִ
"היא
ל־ּדבָ ר?! ּוכְ ִפי ֶׁשּכָ ַתב ַה ִח ָיד"א ֶׁש ִּמ ָּדה זֹו ִ
ִמּכָ ָ
יבּותּה
י־א ְפ ָׁשר לְ ַה ֲא ִריְך ֶאת ֲח ִׁש ָ
ַמ ְרּגָ לִ ית ֶׁש ִא ֶ
ל־ּדבָ ר".
פּואה ּגְ דֹולָ ה לְ כָ ָ
יֹותּה ְר ָ
ַּומ ֲעלָ ָתּה ,וְ ֶאת ֱה ָ
מֹוסר ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ּגַ ּלַ נְ ִטי ּבְ ֵׁשם מֹורֹו ָה ַר ַּמ"ק:
וְ כָ ְך ֵ
ל־ה ְּתׁשּובֹות ֶׁשּבָ עֹולָ םַ ,ה ְּמ ֻעּלָ ה
אֹומרֶׁ ,שּבְ כָ ַ
"ׁש ָהיָה ֵ
ֶ
ֶׁשּבְ כֻ ּלָ ן לְ ָמ ֵרק ַה ֲח ָטאֹות וְ ַהּזְ דֹונֹות וְ ַה ְּפ ָׁש ִעיםִ ,היא
יֹותר
רּופים ,וְ הּוא ְמ ֻעּלָ ה ֵ
ְסבִ ילַ ת ָה ֶעלְ ּבֹונֹות וְ ַה ֵח ִ
ּגּופי ַּת ֲענִ ּיֹות ֶׁשּבָ עֹולָ ם"ָ .ה ַר ְמּבַ "ם
ִמּכָ ל ַמלְ ֻקּיֹות וְ ִס ֵ
יְהּודי ַמ ֲעבִ יר ַעל־
ּכֹותבּ ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
ּתֹורה ֵ
יסֹודי ַה ָ
ּבִ ֵ
נֹוהג לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדיןֲ ,ה ֵריהּו ְמ ַק ֵּדׁש
ּדֹותיו וְ ֵ
ִמ ָ
ת־ה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשל 'וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי
ֵׁשם ָׁש ַמיִם ְּומ ַקּיֵם ֶא ַ
ּבְ תֹוְך ּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל'ּ .וכְ בָ ר ָא ְמרּו ַצ ִּד ִיקיםֶׁ ,ש ִּמ ְצוַ ת
ל־קּדּוׁש ַה ֵּשׁםֶ ,אּלָ א
'וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי' ֵאינָ ּה ַרק לָ מּות ַע ִ
הֹוסיפּו,
ם־ׁש ַמיִם עֹוד ּבַ ַחּיִים ,וְ ַאף ִ
ָצ ִריְך לְ ַק ֵּדׁש ֵׁש ָ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר לָ מּות
ֶׁשּלִ ְחיֹות ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵּשׁםָ ,ק ֶׁשה ֵ
ַעל ִקּדּוׁש ַה ֵּשׁם ...וְ כָ ְך ְמ ָפ ֵרׁש ַה" ְּשׂ ַפת ֱא ֶמת"ֶׁ ,ש ִּמי
ּדֹותיו,
ל־מ ָ
ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדין ַּומ ֲעבִ יר ַע ִ
ׁשּורת ַה ִּדין ְמ ַחּיֶבֶ תֶׁ ,שּגַ ם ִעּמֹו ְיִתנַ ֲהגּו לִ ְפנִ ים
ֲה ֵרי ַ
הֹופְך ַה ָּדבָ ר
ִמּש ַּׁורת ַה ִּדין ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה ,וְ ָאז ֵ
ׁשּורת ַה ִּדין וְ ֹלא לִ ְפנִ ים ִמ ֶּמּנָ ה.
לִ ְהיֹות ֶא ְצלֹו ּבְ גֶ ֶדר ַ

ַא ַחד הַ ּנְ בָ לִ ים ֵח ֵרף ָחכָ ם ֶא ָחד ,וְ ֹלא ָענָ הּו.
ּדּוע ּכִ י ַיְקּלֵ ל ֹלא ַת ֲענֵ הּו"? וְ הֵ ִׁשיב:
ְׁש ָאלּוהּו"ַ :מ ַ
"ֹלא ָאבֹוא ּבַ ִּמלְ ָח ָמהֲ ,א ֶׁשר הַ ְמנַ ּצֵ ח ּבֹו ְמנֻ ּצָ ח"...
(רבנו מנחם המאירי)

נִ ְמ ָׁשל
ּדֹומה
לְ ָמה הַ ָּדבָ ר ֶ
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ּיּותם ַּומּזָ לָ ם ַהּבִ יׁשֹ .לא
ֲחבֵ ִרים טֹובִ ים ָהיּו ַה ְּשׁנַ יִם ,וְ ָחלְ קּו ַיַחד ֶאת ֲענִ ָ
ֹלח ּבָ ּה יָדַ ,אְך ֶה ֱעלּו ֶח ֶרס
ָה ָיְתה ּכִ ְמ ַעט ְמלָ אכָ ה ֶׁש ַה ְּשׁנַ יִם ֹלא נִ ּסּו לִ ְׁש ַ
ל־ה ְּפ ָת ִחים,
ּבְ ָיָדםֵ .מח ֶֹסר ּבְ ֵר ָרהָ ,ה ְפכּו ַה ְּשׁנַ יִם לְ רֹוכְ לִ ים ַה ְמ ַחּזְ ִרים ַע ַ
ִעם ְמ ַעט ִמינֵ י ִס ְד ִקית ְּוסחֹורֹות ׁשֹונֹותּ ,ובְ ק ִֹׁשי ָהיּו ַמ ְרוִ ִיחים ֶאת־
לַ ְח ָמם ַה ָּדחּוק .יֹום ֶא ָחדֶ ,ה ְחלִ יטּו ַה ְּשׁנַ יִם לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְךֶ ,אל ָה ִעיר
ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשּבַ ָּמחֹוז ַה ָּסמּוְךּ ,בָ ּה ָע ִתיד לְ ִה ְת ַקּיֵם ִיָריד ּגָ דֹולּ .בַ ֲעלֵ י
אֹומ ִריםּ ,כִ י ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְרוִ ַיח ָׁשם ֶרוַ ח נָ ֶאהְּ ,וׁשנֵ י ָהרֹוכְ לִ ים
נִ ָּסיֹון ָהיּו ְ
ת־מּזָ לָ םֶׁ ,שּכֵ ן לְ ִפי ִחּשּׁובָ םְ ,יַרוִ יחּו
ַה ַּדלְ פֹונִ ים ֶה ְחלִ יטּו לְ נַ ּסֹות ָׁשם ֶא ַ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ּבְ ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָימה ֶׁשל רֹוכְ לּות ְמ ַע ֶּיֶפת
בּוע ַה ִּיָרידֵ ,
ּבִ ְׁש ַ
ְּומ ֻרּבַ ת ְּתלָ אֹותָ .א ְמרּו ַה ְּשׁנַ יִם וְ ָעׂשּוּ .בְ ֶה ְע ֵּדר ְמזֻ ָּמנִ ים ּבִ ֵיד ֶיהם,
ּנֹותרּו
י־ה ֵע ֶרְך ַה ְּמ ַע ִּטים ֶׁש ְ
ִמ ְׁשּכְ נּו ַה ְּשׁנַ יִם ֶאת־ּכָ ל ַה ֲח ָפ ִצים ְיִק ֵר ָ
ּבְ בֵ ָיתם ,וְ ִעם ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִּקּבְ לּו ּבְ ַה ָּק ָפהָ ,רכְ ׁשּו ְסחֹורֹות ׁשֹונֹות ֶׁשּלָ ֶהן
ִקּוּו ּכִ י ְיִהיֶה ּבִ ּקּוׁש ּבַ ִּיָריד ַה ִּמ ְס ָח ִרי ,וְ ִה ְתּכֹונְ נּו לָ ֵצאת לַ ִּיָריד.
ַה ְּשׁנַ יִם ָהיּו ָא ְמנָ ם ֲחבֵ ִרים ֻמ ְׁשּבָ ִעיםַ ,אְך ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיּו ֻׁש ָּת ִפים
ל־א ָחד ָרכַ ׁש
ּבְ ִמ ְס ָח ָרם ,וְ ַאף ַה ַּפ ַעם ָה ָיְתה ַה ְׁש ָק ָע ָתם ַע ְצ ָמ ִאיתּ .כָ ֶ
ת־הּכְ בֻ ָּדה
ִמגְ וַ ן ְסחֹורֹות ּכְ ִפי ְראֹות ֵעינָ יוִׁ ,שּלֵ ם ִמּכִ יסֹו הּוא ,וְ ִה ְט ִעין ֶא ַ
עּועהַ .אְך ִאם ָח ְׁשבּו ָהרֹוכְ לִ יםּ ,כִ י ַמּזָ לָ ם ַהּבִ יׁש
ּכֻ ּלָ ּה ַעל ֶעגְ לָ תֹו ָה ְר ָ
חֹור ֶיהם ּבָ ֲע ָיָרה ַהּנִ ַּד ַחתֲ ,ה ֵרי ֶׁש ֲע ִת ִידים ְׁשנֵ ֶיהם לְ ִה ְתּבַ ּדֹות,
יִ ּו ֵָתר ֵמ ֲא ֵ
טּוחה
ת־ה ְמ ֻא ָחרְּ .ת ִחּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך ָה ָיְתה נִ ְר ֵאית ּבְ ָ
אּולָ ם ּבַ ל נַ ְק ִּדים ֶא ַ
תֹות ֶיהם ִׁשיר וְ זֶ ֶמר,
ֻּומ ְצלַ ַחת ,וְ ַה ְּשׁנַ יִם נָ ְסעּו זֶ ה לְ ַצד זֶ הּ ,כְ ֶׁש ַעל ִׂש ְפ ֵ
מּוסה לְ ַה ְצלָ ָחה ֻמ ְפלֶ גֶ ת ַעד ּכְ ֵדי ַה ְר ָחבָ ה וָ ע ֶֹׁשרֶ .מזֶ ג
ּובְ לִ ּבָ ם ִּת ְקוָ ה ּכְ ָ
ּסּוסים ָעׂשּו ֶאת־
ָה ֲאוִ יר ָהיָה נָ ֶאהַ ,ה ֶּד ֶרְך ָה ָיְתה ָיְׁש ָרה ְּוסלּולָ ה ,וְ ַה ִ
יחּותא ּובְ ׁשׁ ִֹפיֵ ,אין ֶּפגַ ע וְ ֵאין ְצוָ ָחה .וְ ִהּנֵ ה ְיָצאּו ַה ְּשׁנַ יִם ֶאת
ַּד ְרּכָ ם ּבְ נִ ָ
גּור ֶיהם ,וְ ִהּגִ יעּו ֶאל ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול ַה ַּמ ְפ ִריד ּבֵ ינָ ם לְ בֵ ין
חּומי ְמחֹוז ְמ ֵ
ְּת ֵ
ַה ָּמחֹוז ַה ָּסמּוְךּ ,בֹו ׁשֹוכֶ נֶ ת ִעיר ַה ִּמ ְס ָחר ַהּגְ דֹולָ הַ .הּנָ ָהר ָהיָה ָר ָחב
גֹוע ִׁשיםֵּ ,ומ ָעלָ יו נִ ְמ ַּתח ּגֶ ֶׁשר ָר ָחב וְ ֵא ָיתןֶׁ ,ש ָהיָה
ׁשֹוצ ִפים וְ ֲ
ֵּומ ָימיו ְ
ְמי ָֹעד לְ ַמ ֲעבַ ר ֲעגָ לֹות וְ הֹולְ כֵ י ֶרגֶ לּ .בְ לִ י לַ ְחׁשֹב ַּפ ֲע ַמיִםִ ,ה ְד ִהירּו ְׁשנֵ י
מֹוׁשכִ ים
ת־סּוס ֶיהם לְ כִ ּוּון ַהּגֶ ֶׁשר ,וְ ַהּלָ לּו ָעלּו ָעלָ יוּ ,כְ ֶׁש ֵהם ְ
ֵ
ָהרֹוכְ לִ ים ֶא
ַא ֲח ֵר ֶיהם ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ַה ְּטעּונָ ה .וְ כָ אן ָק ָרה ָּדבָ ר ְמ ַצ ֵער.
ל־הּגֶ ֶׁשר,
ִמ ְס ַּתּבֵ רּ ,כִ י ַהּסּוס ָה ִראׁשֹון ָּד ַהר ַמ ֵהר ִמ ַּדי ּבַ ֲעלִ ּיָתֹו ֶא ַ
ל־ּפ ָיהּ .כְ ֶפ ַׂשע ָהיָה
תֹוצ ָאה ִמּכָ ְך ִה ְת ַה ְּפכָ ה ָה ֲעגָ לָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַע ִ
ּוכְ ָ
ּסֹוע ִרים,
ּבֵ ין נְ ִפילַ ת ָה ֲעגָ לָ ה ּכֻ ּלָ ּה ַעל־רֹוכְ בָ ּה ֶאל־ּתֹוְך ֵמ ֵימי ַהּנָ ָהר ַה ֲ
ת־הּסּוס ּבָ ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון,
ַאְך ּבְ ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִם ִה ְצלִ ַיח ָה ֶעגְ לֹון לְ ַר ֵּסן ֶא ַ
וְ ִה ְצלִ ַיח לַ ֲעצֹר ּבְ ַעד ָה ֲעגָ לָ ה לְ בַ ל ִּת ָּשׁ ֵמט ֵמ ַהּגֶ ֶׁשר .אּולָ ם ִאם ֶאת־
ת־א ַחתִ .מּתֹוְך
ת־רכּוׁשֹו ִאּבֵ ד ּבְ בַ ַ
נַ ְפׁשֹו ִה ִּציל ָהרֹוכֵ ל ַה ִּמ ְסּכֵ ןֲ ,ה ֵרי ֶׁש ֶא ְ
ל־צ ָּדּה ,נִ ְׁש ְמטּו ּבִ ְמ ִהירּות ּכָ ל ַה ֲחבִ ילֹות ָה ַרּבֹות
ָה ֲעגָ לָ ה ֶׁשּנָ ְט ָתה ַע ִ
ן־רגַ ע ָה ַפְך
עֹופ ֶרת ּבְ ַמיִם ַא ִּד ִיריםּ .בִ ֶ
ֶׁש ָהיּו ְצרּורֹות ּבָ ּה ,וְ כֻ ּלָ ן ָצלְ לּו ּכַ ֶ
אֹותּה ָקנָ ה
חֹורה ָה ַרּבָ ה ָ
ל־ה ְּס ָ
ל־מ ָּמׁש ,לְ ַא ַחר ֶׁשּכָ ַ
ָהרֹוכֵ ל לְ ֶאבְ יֹון ֶׁש ַ
נֹותר ּבְ ֵעירֹם ּובְ ח ֶֹסר־ּכֹל.
ּבְ ַה ָּק ָפהְ ,יָר ָדה לַ ִּט ְמיֹון ,וְ הּוא ַ
ק־מהָ ,ע ַמד ָהרֹוכֵ ל ַה ֵּשׁנִ י וְ ָצ ָפה ּבְ ֵעינַ יִם ְּפעּורֹות
חֹוריוּ ,בְ ֶמ ְר ַח ָ
ֵמ ֲא ָ
ּבָ ָאסֹון ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יוַ .הּכֹל ִה ְת ַר ֵחׁש ּבִ ְמ ִהירּות ַא ִּד ָירה,
ּובֹוהה ּבַ ּבּועֹות
עֹומד ֶ
ת־חבֵ רֹו ֵ
ּובְ ֶט ֶרם ִה ְס ִּפיק לְ ִה ְת ַע ֵּשׁתּ ,כְ בָ ר ָר ָאה ֶא ֲ
לֹותיוֵ ,ע ִדים ִאּלְ ִמים לַ ֶה ְפ ֵסד ֶה ָעצּום ֶׁש ָּשׁ ַקע
ּנֹוצרּו ּבַ ּנָ ָהר ֶׁשּלְ ַמ ְרּגְ ָ
ֶׁש ְ
ּבַ ְּמצּולֹותִ .מּתֹוְך ִרגְ ֵׁשי ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ּבַ ַּצ ַער ,נִ ְפ ַרד ָהרֹוכֵ ל ֵמ ֵר ֵעהּו
ת־הּגֶ ֶׁשר ּבְ ָׁשלֹום.
בֹותיו ּבְ ַפ ֵחי־נֶ ֶפׁש ,וְ הּוא ָעבַ ר ֶא ַ
ל־ע ְק ָ
ֶׁש ָּשׁב ַע ִ

ַאְך ִאם ָח ַׁשבּ ,כִ י ַמּזָ לֹו ָׁש ַפר ָעלָ יו לְ ֻע ַּמת ֲחבֵ רֹוֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַאף הּוא
ת־הּגֶ ֶׁשרּ ,ובָ אּו
ִה ְתּבַ ָּדה ָקׁשֹותַ .ה ָּצרֹות ֵה ֵחּלּו ִמּיָד ּכְ ֶׁש ִּסּיֵם לַ ֲחצֹות ֶא ַ
ה־א ַחר־זֶ הַ .ה ֶּד ֶרְך ָה ָיְתה ְמ ֻׁשּבֶ ֶׁשת ּבְ ַאבְ נֵ י נֶ גֶ ף ,וְ ַהּנְ ִס ָיעה
ּבִ ְצרֹורֹות ּבָ זֶ ַ
ְמ ָפ ֶרכֶ ת ְּומ ַׁשּבֶ ֶרת ֲע ָצמֹותִ .מ ֵּדי ַּפ ַעם נֶ ֱאלַ ץ לָ ֶר ֶדת ֵמ ֶעגְ לָ תֹוּ ,ולְ ַס ַּיֵע
קּועה ּבֵ ין ָה ֲאבָ נִ ים .וְ ִהּנֵ ה סֹוף־
ת־ה ֲעגָ לָ ה ַה ְּת ָ
לְ סּוסֹו ַהּכָ חּוׁש לְ ַחּלֵ ץ ֶא ָ
סֹוף ִהּגִ ַיע ֶאל ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה ,אּולָ ם לְ ַאכְ זָ בָ תֹו ּגִ ּלָ ה ּכִ י ִהּגִ ַיע עֹוד
ּבְ ֶט ֶרם ְּפ ִת ַיחת ַה ִּיָריד .לַ ָּשׁוְ א ָע ַמד ּכָ ל אֹותֹו יֹוםּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ִּציג ֶאת־
ַמ ְרּכֻ לְ ּתֹו לָ עֹובְ ִרים וְ ָׁשבִ יםַ ,אְך ֵאין קֹונֶ הַ .הּיֹום ָהלַ ְך וְ ֶה ֱע ִריבָ ,ה ֲאוִ יר
חֹורתֹו ,וְ ֵה ֵחל לָ תּור
ת־ס ָ
ָהלַ ְך וְ נַ ֲע ָׂשה ָק ִרירְּ ,ומ ָיֻּד ֵענּו ָא ַרז ּבְ ֶע ֶצב ֶא ְ
י־ׁשנָ ה,
דּוד ֵ
ַא ַחר ַאכְ ַסנְ יָה מּוזֶ לֶ ת לְ לִ ינַ ת לַ יְלָ הַ .ה ָּשׁעֹות ָעבְ רּו ָעלָ יו ּבִ נְ ֵ
ר־רּוח
נּוחתֹו ,וְ ִה ְמ ִּתין ּבְ ק ֶֹצ ַ
ת־מ ָ
אֹותיו ִה ְט ִרידּו ֶא ְ
גֹותיו ְּותלָ ָ
ֶׁשּכֵ ן ַּד ֲא ָ
רֹוד ֶפת ָצ ָרהּ .בְ ִאיׁשֹון לַ יְלָ הָ ,ח ְדרּו
ַעד ֶׁשּיֵאֹור ַהּיֹוםַ .אְך אֹויָהָ ,צ ָרה ֶ
ל־ח ַצר ָה ַאכְ ַסנְ יָה ,וְ נָ ְטלּו ִע ָּמם ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ִעם ּכָ ל־
ּגַ ּנָ בִ ים ְׁש ָפלִ ים ֶא ֲ
חֹורה ֶׁשּבָ ּהִ .ה ְתּבָ ֵררּ ,כִ י ַהּלָ לּו ָע ְקבּו ַא ֲח ָריו ּבְ ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ,וְ ֵהבִ ינּו
ַה ְּס ָ
ִמּיָד ּכִ י רֹוכֵ ל ָענִ י הּוא וַ ֲח ַסר נִ ָּסיֹון ,וְ הּוא נָ ַפל לִ ֵיד ֶיהם ּכִ ְפ ִרי ּבָ ֵׁשל.
ָיָצא ָהרֹוכֵ ל ֵמ ָה ַאכְ ַסנְ יָה ֲחפּוי־רֹאׁש ,וְ ָיָצא לְ ַמ ָּסע ַרגְ לִ י ָארְֹך ְּומ ָפ ֵרְך
רּוטה לְ ָפ ְר ָטּה .וְ ִהּנֵ ה הּוא נִ כְ נָ ס ֶאל ָה ֲע ָיָרהּ ,ולְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו
לְ בֵ יתֹו ּבְ לִ י ְּפ ָ
ת־חבֵ רֹו ָהרֹוכֵ ל ָה ִראׁשֹוןַ .הּלָ ה ִהּבִ יט ּבֹו ּבְ ֵעינַ יִם נִ ְד ָהמֹות,
רֹואה ֶא ֲ
הּוא ֶ
וְ ֵהבִ ין ִמּיָד ּכִ י ּגַ ם לַ ֲחבֵ רֹו ֵא ַרע ָאסֹון ּכָ בֵ דְּ ,וׁשנֵ ֶיהם ָּפ ְרצּו ּבִ בְ כִ י ַמר
"יֹוד ַע ַא ָּתה ַמ ֶּשׁהּו"ָ ,א ַמר ָהרֹוכֵ ל ַה ֵּשׁנִ י לַ ֲחבֵ רֹו ַהּטֹוב,
קֹור ַע לְ בָ בֹותֵ .
וְ ֵ
חֹורה ֶׁשּלְ ָך
ל־ה ְּס ָ
ת־אסֹונְ ָך ַהּכָ בֵ דּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ַ
"ּבַ ְּת ִחּלָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָר ִא ִיתי ֶא ֲ
ל־הּנָ ָהר וְ ֶעגְ לָ ְתָך ַאף ִהיא ּכִ ְמ ַעט וְ גָ לְ ָׁשה ַה ַּמ ָיְמהִ ,ה ְתנַ ַח ְמ ִּתי
נָ ְפלָ ה ֶא ַ
ר־מּזָ ל לְ ֻע ָּמ ְתָךֶׁ ,שּכֵ ן ֲאנִ י נִ ַּצלְ ִּתי ִמּנְ ִפילָ ה זֹו .אּולָ ם
ּבְ לִ ּבִ י ּכִ י ֲאנִ י ּבַ ַ
יֹותר ִמ ְּמָךֶׁ .שּכֵ ן ַא ָּתה
ַעכְ ָׁשו ֲאנִ י ֵמבִ יןֶׁ ,שּבְ ֶע ֶצם ֲאנִ י ִה ְפ ַס ְד ִּתי ַה ְרּבֵ ה ֵ
רֹותיָך.
חֹורה ִמּיָד ִעם ְּת ִחּלַ ת ַה ֶּד ֶרְךּ ,ובָ זֶ ה ִה ְס ַּתּיְמּו ָצ ֶ
ת־ה ְּס ָ
ִה ְפ ַס ְד ָּת ֶא ַ
יִּסּורים ַרּבִ ים ּבְ ַד ְרּכִ י,
אּולָ ם ֲאנִ י ָסבַ לְ ִּתי ִׁשבְ ָע ַתיִםֶׁ ,שּכֵ ן ּגַ ם נָ ַחלְ ִּתי ִ
ָס ַחבְ ִּתי ֶאת ֶעגְ לָ ִתי ַהּכְ בֵ ָדה ּכִ ְמ ַעט לְ כָ ל־א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְךָ ,ע ַמ ְד ִּתי יֹום
חֹור ִתיּ ,ולְ בַ ּסֹוף ִה ְפ ַס ְד ִּתי ֹלא ַרק ֶאת־
ת־ס ָ
ָׁשלֵ ם לַ ָּשׁוְ א ּכְ ֵדי לִ ְמּכֹר ֶא ְ
סּוסי ַה ִּיָחיד".
חֹורה ּכֻ ּלָ ּהֶ ,אּלָ א ּגַ ם ֶאת ֶעגְ לָ ִתי וְ ִ
ַה ְּס ָ

ַהּנִ ְמ ָׁשל

ּמּוסרּ ,כַ ּמּובָ א ּבַ ֵּס ֶפר "ּכְ ֵצאת
ּבְ ָמ ָׁשל נִ ְפלָ א זֶ הִ ,ה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבַ ֲעלֵ י ַה ָ
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ּבִ גְ בֻ ָרתֹו"ּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיל ֶאת ַה ֶהבְ ֵּדל ּבֵ ין ִמי ַמ ֲעבִ יר ַעל־
ל־ע ְצמֹו
ּדֹותיו ּובֹולֵ ם ִּפיו ּבִ ְׁש ַעת ְמ ִריבָ ה ,לְ ֻע ַּמת ִמי ֶׁש ֵאינֹו ׁשֹולֵ ט ַע ַ
ִמ ָ
ּדֹותיו,
ל־מ ָ
וְ הּוא ִמ ְת ָּפ ֵרץ ֵּומגִ יב לְ ִמי ֶׁשּפֹוגֵ ַע ּבִ כְ בֹודֹוַ .ה ַּמ ֲעבִ יר ַע ִ
ּדֹומה לְ אֹותֹו רֹוכֵ ל ִראׁשֹון ֶׁשּנֶ ְח ְסכּו ִמ ֶּמּנּו ַצ ַער וְ יָגֹון .וְ כַ ֲא ֶׁשר ִמ ְתנַ ֵּפל
ֶ
ׁשֹומ ַע
יִּסּוריו ּבְ ַא ֲהבָ הֵ ,
ׁשֹותק ְּומ ַקּבֵ ל ָ
ז־ּפנִ ים ְּומגַ ְּדפֹו ,הּוא ֵ
ָעלָ יו ַע ָ
רֹואה אֹותֹו ְמגַ ֵּדף ּכִ י לַ ָּשׁוְ א הּוא ַמ ְׁש ִחית
ֶח ְר ָּפתֹו וְ ֵאינֹו ֵמ ִׁשיבּ .וכְ ֶׁש ֶ
ֶאת־ּכֹחֹו ָעלָ יו ,הּוא זֹונֵ ַח אֹותֹו ְּומנִ יחֹו לְ נַ ְפׁשֹו .אּולָ ם ִמי ֶׁש ְּמבַ ֵּקׁש
לְ ָהגֵ ן ַעל־ּכְ בֹודֹו ֵּומ ִׁשיב לִ ְמ ָח ְרפֹו ּכִ גְ מּולֹו ,נִ כְ נָ ס ִעּמֹו לְ ִדין ְּודבָ ִרים,
יֹותרַ ,עד ֶׁשהּוא ֵמ ִרים ָעלָ יו יָדֹו .וְ נִ ְמ ָצא
יֹותר וְ ֵ
מֹוסיף ְּומגַ ְּדפֹו ֵ
וְ ַהּלָ ה ִ
ף־רגֶ ל וְ ַעד־
יֹוצא ֻמּכֶ ה וְ ָחבּול ּבְ ֵׁשן וְ ַעיִןַ ,עד ֶׁש ֵאין־ּבֹו ְמתֹם ִמּכַ ֶ
ֶׁשהּוא ֵ
ּבּורה ַּומּכָ ה ְט ִרּיָהּ .וכְ בָ ר לִ ְּמדּונּו ֲחזַ "ל ּכְ לָ ל זֶ ה וְ ָא ְמרּו
רֹאׁשֶּ ,פ ַצע וְ ַח ָ
ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין" :טּובֵ ּה ִּד ְׁש ַמע וַ ֲא ֵדיׁשֲ ,חלָ פּוּה ּבִ ְׁש ָּתא ֵמ ָאה",
"ה ַּשׁ ְת ָקן ָ -הלְ כּו לָ ֶהם ּבִ ְׁש ִת ָיקתֹו ֵמ ָאה ָרעֹות"...
ּובֵ ֵאר ַר ִּשׁ"יַ :

ֻמ ְר ָ ּגל

הֲ לָ כֹות וַ הֲ לִ יכֹות
נֹוח
• ָאסּור לָ ָא ָדם לִ ְהיֹות ַאכְ זָ ִרי וְ ֹלא ְיִת ַּפּיֵסֶ ,אּלָ א ֵיְהא ַ
חֹוטא
לִ ְרצֹות וְ ָק ֶׁשה לִ כְ עֹסּ .ובְ ָׁש ָעה ֶׁש ְּמבַ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ַה ֵ
מֹוחל ּבְ לֵ ב ָׁשלֵ ם ּובְ נֶ ֶפׁש ֲח ֵפ ָצה .וַ ֲא ִפּלּו ֵה ֵצר לֹו
לִ ְמחֹלֵ ,
וְ ָח ָטא ַה ְרּבֵ הֹ ,לא־יִ ּקֹם וְ ֹלא־יִ ּטֹר .וְ זֶ הּו ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל זֶ ַרע
ְיִׂש ָר ֵאל וְ לִ ּבָ ם ַהּנָ כֹוןֲ .אבָ ל ָה ַעּכּו"ם ַע ְרלֵ י־לֵ ב ֵאינֹו ּכֵ ןֶ ,אּלָ א
ל־הּגִ בְ עֹונִ ים לְ ִפי
אֹומר ַע ַ
"וְ ֶעבְ ָר ָתם ְׁש ָמ ָרה נֶ ַצח" ,וְ כֵ ן הּוא ֵ
ֶׁשֹּלא ָמ ֲחלּו וְ ֹלא נִ ְת ַּפּיְסּו "וְ ַהּגִ בְ עֹנִ ים ֹלא ִמּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל
ֵה ָּמה"( .הרמב"ם בהלכות תשובה)
• ִּומּנַ יִן ֶׁש ִאם ֹלא ָמ ַחל לֹו ,לְ ִמי ֶׁש ִּצ ֲערֹו ּובָ א לְ ַפּיְסֹוֶׁ ,שהּוא
ֹלקים
ל־ה ֱא ִ
נִ ְק ָרא ַאכְ זָ ִרי? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "וַ ְּיִת ַּפּלֵ ל ַאבְ ָר ָהם ֶא ָ
ימלֶ ְך"( .מסכת בבא קמא)
ת־אבִ ֶ
ֹלקים ֶא ֲ
וַ ְּיִר ָּפא ֱא ִ
בּורה ַה ָיְׁש ָרה וְ ַהּנִ ָּצחֹון
• ִה ְת ָּפ ֲארּו ּבַ ַּסבְ לָ נּותּ ,כִ י ִהיא ַהּגְ ָ
יגּוה וְ ַת ֲחלּו
ָה ֲא ִמ ִּתיּ .כִ י ּבְ בַ ְק ְׁשכֶ ם ַהּנְ ָק ָמהֶׁ ,ש ָּמא ֹלא ַּת ִּשׂ ָ
ּתֹוסיפּו ַעל־ּבָ ְׁש ְּתכֶ ם
תֹוחלֶ ת ְמ ֻמ ָּשׁכָ ה ,וְ ֶׁש ָּמא ִ
לְ בַ בְ כֶ ם ּבְ ֶ
אתם
יגּוה ִהּנֵ ה ֲח ָט ֶ
ֶח ְר ָּפה ּכְ גֹולֵ ל ֶאבֶ ן ָעלָ יו ָּתׁשּובּו ,וְ ִאם ַּת ִּשׂ ָ
נֹוקם,
לַ ה'ְּ ,ודעּו ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא ֶא ְתכֶ ם ִמּזֶ הִׂ :שנְ ָאה ,לֵ ב ֵ
מּומים,
ּבִ לְ ּבּול ַה ֵּשׂכֶ לֵ ,טרּוד ֵׁשנָ הּ ,בִ לְ ּבּול ְּפ ֻעּלָ הּ ,גִ ּלּוי ִ
ֲאבַ ּדֹון ַהּנֶ ֶפׁשִ ,קנְ ָאה אֹוכֶ לֶ תֲ ,ח ָר ָטה .וְ ִאּלּו ּכַ ֲא ֶׁשר ַּתּכִ ירּו
דֹוׁשים ּבְ ֵעינֵ י אֹויְבֵ יכֶ ם
יִיתם ְק ִ
ִמ ַּמ ֲעלַ ת ַה ַּסבְ לָ נּות וִ ְה ֶ
יֵיטיבּו לִ ּבָ ם ִאם ֵהם
וְ ִה ְת ַק ִּד ְׁש ֶּתםְ ,יִת ָח ְרטּו ַמּזִ ֵיקיכֶ ם וְ ִ
ַאנְ ֵׁשי לֵ בָ ב ,וְ ִאם ֵהם ַאנְ ֵׁשי ּבְ לִ ַּיַעל יִכְ ֲאבּו וְ ַיֵצר לִ ּבָ ם ַעל
מֹוהם ,וְ ִת ְמלְ כּו ֲעלֵ ֶיהם
ֲא ֶׁשר ֹלא ִּת ְתּבַ ּזּו ִע ָּמ ֶהם לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֶ
ּמּוסר( .אגרת המוסר לרמב"ם)
ּבְ כֶ ֶתר ַה ָ
ֹלא־תּטֹר" ,הּוא ֶׁש ַּיֵדע ָה ָא ָדם
"ֹלא־תּקֹם וְ ִ
ִ
• ָׁש ְר ֵׁשי ִמ ְצוַ ת
ד־רעִ ,היא
וְ ֵיִּתן ֶאל־לִ ּבֹוּ ,כִ י ּכָ ל ֲא ֶׁשר ְיִּק ֵרהּו ִמּטֹוב וְ ַע ָ
ִסּבָ ה ֶׁשּבָ ָאה ֵאלָ יו ֵמ ֵאת ה' ,וְ ֹלא ְיִהיֶה ָּדבָ ר ּבִ לְ ִּתי ְרצֹונֹו
ְיִתּבָ ַרְךַ .על־ּכֵ ן ּכְ ֶׁש ַּיְצ ֲע ֵרהּו אֹו יַכְ ִאיבֵ הּו ָא ָדםַ ,יֵדע ּבְ נַ ְפׁשֹו
בֹותיו
ֹונֹותיו ּגָ ְרמּו וַ ה' ּגָ זַ ר ָעלָ יו ּכָ ְך .וְ ֹלא ִיָׁשית ַמ ְח ְׁש ָ
ּכִ י ֲע ָ
לִ נְ קֹם ִמ ֶּמּנּוּ ,כִ י הּוא ֵאינֹו ִסּבַ ת ָר ָעתֹוּ ,כִ י ֲעֹונֹו הּוא ַה ְמ ַסּבֵ ב.
ּוכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָהנִ יחּו לֹו וִ ַיקּלֵ ל ּכִ י ָא ַמר לֹו ה'ָּ ,תלָ ה
ָה ִענְ יָן ּבְ ֶח ְטאֹו וְ ֹלא ּבְ ִׁש ְמ ִעי ּבֶ ן־ּגֵ ָרא( .ספר החינוך)
ל־עלְ ּבֹונְ ָך( .אבות
מֹוחל ַע ֶ
ת־ה ַּצ ַער ,וֶ ֱהוֵ י ֵ
• ֱהוֵ י לָ מּוד לְ ַקּבֵ ל ֶא ַ
דרבי נתן)

אֹומרָׁ :שלֹום ָעלֶ יָךָ .א ָדם ֵמ ִריב ִעּמֹו
• ִאם ָא ָדם ְמ ַקלְ לֵ הּוֵ ,
ׁשֹותק .וְ עֹוד ִאם ָרבּו ְׁשנַ יִם – הּוא ַמ ְׁש ִּפיל רּוחֹו ,וְ הֹולֵ ְך
– ֵ
ּומ ַר ֵּצהּו ַעל־זֶ ה וְ כֵ ן לָ זֶ ה( .מסכת כלה רבתי)
ֶא ְצלָ ם ְ
ן־ה ֲעלּובִ ים וְ ֵאינָ ם עֹולְ בִ ים ,וְ ְיַרּגִ יל
• לְ עֹולָ ם ֵיְהא ָא ָדם ִמ ָ

נֹותן ּגֵ וֹו לְ ׁשֹוט ַהּלְ ׁשֹונֹות ,וְ ֹלא ְיַק ִּפיד.
ת־ע ְצמֹו לִ ְהיֹות ֵ
ֶא ַ
(המאירי)

ל־יְדי ִמ ַּדת ַהּו ְַת ָרנּותּ ,בְ נָ ֵקל יִזְ ּכֶ ה לִ ְׁש ִמ ַירת ַהּלָ ׁשֹון
• ַע ֵ
סּוריםּ .כִ י ּבְ ֹלא זֶ הְ ,יִצ ָט ֵרְך ָּת ִמיד לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר
ּבּורים ֲא ִ
ִמ ִּד ִ
ל־יִצרֹוֶׁ ,שֹּלא לָ לֶ כֶ ת ּולְ ַס ֵּפר לַ ֲא ֵח ִרים ַמה ֶּשׁ ָהיָה ּבֵ ינֹו ּובֵ ין
ַע ְ
ְּפלֹונִ י ,וְ ָעלּול לְ ִהּכָ ֵׁשל ּבְ לָ ׁשֹון ָה ַרע ְּורכִ ילּות( .שמירת הלשון)
ּדֹומה לִ יָ ,מה ֲאנִ י ְמ ַׁשּלֵ ם טֹובָ ה ַּת ַחת
• ָא ַמר ַה ָּקּבָ "הֱ :הוֵ י ֶ
"מי־
ָר ָעהַ ,אף ַא ָּתה ֱהוֵ י ְמ ַׁשּלֵ ם טֹובָ ה ַּת ַחת ָר ָעהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ִ
ל־ּפ ַׁשע"( .שמות רבה)
ֵאל ּכָ מֹוָך נ ֵֹׂשא ָעֹון וְ עֹבֵ ר ַע ֶ
ּומֹוחל לְ ַמכְ ִע ָיסיוֶ ,אּלָ א
ס־רּוח וְ ֵאינֹו סֹובֵ ל ֵ
ַ
• ִמי ֶׁשהּוא ּגַ
נָ קֹם יִּנָ ֵקםּ ,כְ מֹו־כֵ ן ַיְק ְט ְרגּו ָעלָ יו ַה ַּמלְ ָאכִ ים וְ ְיִתּבְ עּו
"א ָדם זֶ ה יְסֹודֹו ָע ָפר
ֹאמרּוָ :
ֶׁש ַּיְׁשּלְ מּו לֹו ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה ,וְ י ְ
ׁשּורת
רֹוצה לִ ְמחֹל לְ ַמכְ ִע ָיסיו? ַ
רּוחהֵ ,אינֹו ֶ
וָ ֵא ֶפר ִט ָּפה ְס ָ
ֹונֹותיו"( .השל"ה הקדוש)
ל־ע ָ
ַה ִּדין ֶׁשֹּלא ְיִמ ֲחלּו לֹו ַע ֲ
אֹותם ֶׁש ָעׂשּו לֹו ָר ָעה ,וְ נִ ְת ַק ָּיְמה
• ּכָ ל ַה ְמבַ ֵּקׁש נְ ָק ָמה ֵמ ָ
ּיֹוצא ּבֹו,
ּבַ ָּק ָׁשתֹו וְ נֶ ֶענְ ׁשּוּ .כְ ֶׁש ֲּיַע ֶׂשה הּוא אֹו זַ ְרעֹו ָּדבָ ר ּכַ ֵ
ָיֵענְ ׁשּו .וְ ִאם ֹלא ָהיָה ְמבַ ֵּקׁשֹ ,לא ָהיָה נַ ֲע ֶׂשה ּבַ ֲעבּור זֶ ה.
(ספר חסידים)

• לְ עֹולָ ם יִגְ מֹל ָא ָדם ֶח ֶסדֲ ,א ִפּלּו ִעם ִמי ֶׁש ֵה ַרע לֹו .וְ ֹלא
ֹלא־תּטֹר" .וְ זֶ הּו
"ֹלא־תּקֹם וְ ִ
ִ
נֹוטרֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
נֹוקם וְ ֵ
ְיִהיֶה ֵ
דֹוׁשים( .מדרש לעולם)
ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ְיִׂש ָר ֵאל ַה ְּק ִ
יֹותר ִמ ַּפ ַעם ַא ַחת,
• ָא ַמר ֶה ָחכָ םֵ :מעֹולָ ם ֹלא ֵח ְר ַפנִ י ָא ָדם ֵ
ֶׁשּכֵ ן ּכְ בָ ר ּבַ ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֲאנִ י סֹובֵ ל ֶח ְר ָּפתֹו ,וְ ָאז ֹלא
יְח ְר ֵפנִ י ֵׁשנִ ית( ...ראשית חכמה)
ָ
• ָחכָ ם ֶא ָחד ִצּוָה לִ בְ נֹו וְ ָא ַמר לֹוְ :סבֹל ָּדבָ ר ֶא ָחדּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ִּת ְׁש ַמע ְּדבָ ִרים ַרּבִ ים .וְ כֵ ן ָא ַמר לֹוֹ :לא ּתּוכַ ל לְ ִהּלָ ֵחם ִעם
נָ בָ ל ּכְ מֹו ֶׁש ַּת ֲח ִריׁש וְ ִת ְׁשּתֹקּ ,ובָ זֶ ה ַּתכְ נִ ֵיעהּו וְ ָת ִׁשיב צּור
ַח ְרּבֹו( .מעלות המידות)
• ָׁש ֲאלּו ַּפ ַעם ָחכָ ם ֶא ָחדּ :בַ ֶּמה יָכֹול ָה ָא ָדם לְ ִה ְתנַ ֵּקם
יְת ָרה ּבְ ַע ְצמֹו( ...מבחר
ּיֹוסיף ַמ ֲעלָ ה ֵ
ִמּשֹׂונְ ָאיו? וְ נַ ֲענּוּ :בְ כָ ְך ֶׁש ִ
הפנינים)

• ְמחֹל לְ ִמי ֶׁש ָח ָטא לְ ָךֵּ ,תן לְ ִמי ֶׁש ָּמנַ ע ִמ ְּמָךִ ,ה ְת ַחּבֵ ר לְ ִמי
ֶׁשּנִ ְפ ַרד ִמ ְּמָך( .שם)
ּדֹותיו,
ל־מ ָ
ת־ע ְצמֹו לִ ְהיֹות וַ ְת ָרן ַּומ ֲעבִ יר ַע ִ
• ִמי ֶׁש ַּמ ְרּגִ יל ֶא ַ
ל־יְדי ּכָ ְך ֶׁשּבְ ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן הּוא ְמוַ ֵּתר ַעל ַּת ֲענּוגֵ י
זֹוכֶ ה ַע ֵ
ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּורצֹונֹות ַהּגּוף ,וְ הּוא ְמ ַא ְפ ֵׁשר לְ אֹור ָה ֱאמּונָ ה
ֶׁשּבְ נֶ ֶפׁש לִ בְ ק ַֹע( .רבי יחזקאל לווינשטיין)
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לעילוי נשמת חמותי ,פדילה דליה בת עזו ע"ה

שׁת וַיִּ גַּשׁ | תשע"ו
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ּפ ָר ַ
את צַ עַ ר ַ
ח ְרּבָ ן
ָ
ה ֻ
ׁשת וַּיִּגַ ׁש – לָ חּוׁש ֶ

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב
נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

"וַּיִּפ ֹל עַ ל ַצּו ֵ
ְארי ִב ְני ָמִ ן ָאחִ יו

זיווג הגון וכשר במהרה

פירש רש"י הקדוש על הפסוק" -וַּיִּפ ֹל עַ ל
ַצּו ֵ
ְארי ִבנְי ָמִ ן ָאחִ יו וַּיֵ ְבּךְ )בראשית מה ,יד(" -בכה
על שני בתי מקדשות ,שעתידין להיות
בחלקו של בנימין וסופן ליחרב.

רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
ענת נעה בת מזל טוב
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מיטל בת מלכה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

אילו אנו היינו רואים את יוסף נופל על צווארו
של בנימין אחיו הצעיר והאהוב ,ואת בנימין
הנופל על צווארו  -היינו משוכנעים ללא צל
צִּלֹו של ספק ,כי השניים מתרגשים עד בלי
גבול מהפגישה המחודשת ,לאחר שנים
מרובות ,שבהן לא ראו אחד את השני
ודמעות של שמחה זולגות מעיניהם מחמת
המעמד!
אולם חז"ל מלמדים אותנו ,כי הסיבה היחידה
לבכיים של שני הצדיקים הללו ,של יוסף
ובנימין הייתה רוחנית ביסודה ,באשר הם
כאבו כבר עתה ,כאלף וחמש מאות שנים
לפני מועד התרחשותם של מאורעות
החורבן  -את הכאב והצער ,שיהיו לקב"ה
כתוצאה מחורבנות אלו...

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
דינה בת מזל
יצחק בו חנום
כל עם ישראל
ט' טבת תשע"ז

ָאריו )בראשית מה ,יד(" -על
"ּו ִבנְי ָמִ ן ָּבכָה עַ ל ַצּו ָ
משכן שילה ,שעתיד להיות בחלקו של יוסף
וסופו להחרב.

והרי זה נורא! הלא אין לשער ואין לתאר את
גודל שמחתם העצומה של בנימין ויוסף,
כאשר סוף כל סוף התאפשרה הפגישה
ביניהם ,פגישה שהם ייחלו לה כל כך הרבה
שנים.

07/01/2017

פרשת ויגש
הפטרה" :ויהי דבר" -יחזקאל ל"ז

כניסה

יציאה

י"ם

16:16

17:28

אילו היינו אנו במקומם ובמעמדם  -סביר
להניח כי מאומה לא היה יכול להעיב על
ר"ת
 18:00שמחתנו ולהאפיל עליה...

ת" א

16:32

17:25

17:55

חיפה

16:32

17:24

17:55

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:36

17:28

17:55

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |
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רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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בּךְ" )בראשית מה ,יד(
וַ ֵּי ְ

אולם יוסף ובנימין הרגישו אחרת ...כאשר ראו
ברוח קודשם את החורבנות ,שעתידים
להתרגש על מקדש ה' בעתיד הכל כך רחוק -
הם לא היו יכולים לשמוח ולא לחוש כל
תחושה אחרת מלבד תחושת כאב נוראה
ועמוקה ,אשר הביאה אותם לידי בכי
בדמעות שליש!
ועתה מה נאמר ומה נדבר? אם כל כך הצטערו
השבטים הקדושים שנים רבות לפני החורבן,
בשעה בה לא אירעו המאורעות המצערים
הללו ,וברגעים שהיו יכולים להיות השמחים
ביותר בחייהם -כלום אין זה ראוי ומתבקש,
שאנו נחוש לכל הפחות שמץ מן השמץ
מאותה תחושת כאב?
האם אין זה מתבקש שבימינו אנו ,כאשר כבר
אירעו לצערנו אותם מאורעות נוראים ,לא
נחוש לפחות מקצת מן המקצת מאותו הצער
של יוסף ובנימין?
בוודאי ,צריכים אנו לזכור כי דווקא בשעת
שמחה ,דווקא בשעה ,שבה אנו כביכול
מרוכזים בטובה שה' אלקינו הרעיף עלינו -
צריכים אנו להעלות את ירושלים על ראש
שמחתנו ,לנצל את רגעי השמחה המרוממים
להתפלל לבורא העולם ,כי יבנה את בית
המקדש בקרוב ואור חדש על ציון תאיר.
יהי רצון שנזכה לראות כולנו ,במהרה בימנו,
בבניין בית מקדשנו ותפארתינו ונזכה לגאולה
השלמה .אמן.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ּומסְ עָ דֹותֵ -
ִ
חלֶ ק ה
אּולַ ּמֹות

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
בעל מסעדה או אולם ,האם חייב להטביל את הכלים וכן מה הדין של כלים הבלועים מבישולי גויים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
כלים ]תוצרת חוץ[ שבאולמות ,אם הבעלים ישראל אין להשתמש בכלים ללא טבילה .מקורות :ספר חוט שני להגר"נ קרליץ ח"א
)ענינים עמוד רכ(.

קנה כלי אכילה בשותפות עם הגוי ,פטור מן הטבילה .ולכן בעלי אולמות ,שיש להם טורח גדול בהטבלת הכלים ,רשאים לעשות
קניין שותפות עם הגוי ,ואין לסמוך על היתר זה לכתחילה .הערות :האיסור והיתר הארוך )כלל נט סצ"ה( כתב ,שאין חובה לטבול כלי
שבבעלותו שותף גם גוי ,כיוון שאף אם יטבול אותו לא תועיל הטבילה ,מפני שתמיד תישאר לגוי שייכות בכלי .וכן פסק הרמ"א )יו"ד שם סי"א(.
ואם חזר הישראל וקנה חלק הגוי  -וכעת כולו של הישראל ,חייב בטבילה כ"כ הש"ך )ס"ק כו( .והקשה הבית מאיר )סק"ג( על סיבת היתר זה
שלכאורה עלינו לאסור את השימוש בכלי ,כיוון שאי אפשר להכשירו כנדרש .ובספר ערוך השלחן )אות נג( כתב שסיבת הפטור היא ,כיוון שכלי
בשותפות אינו דומה לכלי מדין ,ולכן אין צורך להטבילו .והגרש"ז אוירבך במעדני ארץ )שביעית סימן טז אות י( תירץ וכתב ,שכל איסור השימוש
בכלי אינו אלא מדרבנן ,כדי שלא ישכח לטבלו ,אך כאשר טבילתו לא תועיל -לא גזרו חכמים ,וממילא מותר להשתמש בו לכתחילה .ובשו"ת
מלמד להועיל ח"ב )סימן מז( מי שעושה כן ,אין רוח חכמים נוחה הימנו ,ובוודאי ת"ח לא יתן עצה כזו להיפטר ממצווה זו על ידי הערמה .ומה
שכתב שענין זה הוא "הערמה" ,ראה בשו"ת שואל ומשיב ח"ה )חיו"ד סימן עא( שהערמה בדרבנן מותר .ואולי הטעם ,שאין רוח חכמים נוחה
לעניין זה ,היות שהגוי השותף לא משתמש בכלי כלל ,אלא הישראל בלבד .אולם נראה ,שאם בעל המקום מבהיר לגוי ,שאם רצונו לקחת כלי
לביתו הרשות בידו ,אפשר לסמוך על היתר זה .והראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו הליכות עולם ח"ז )דף רסב( כתב ,במקום שיש טירחה מרובה
להטבילם ,יקנה במתנה לגוי וישאילם ממנו .ראה עוד מה שנכתב בעניין זה בהלכות טבילת כלים.

באולמות שהכלים בלועים מבישולי גויים ,חובה מן הדין להכשיר כדין כל הכלים ,לפני התחלת השימוש בהם .אולם אם
המשגיח היה מדליק את האש בלבד בכל פעם ]כגון בכשרות רגילה[ ,אין צורך להכשיר את הכלים .הערות :אף שלדעת מרן
השו"ע כל עוד אין היהודי השתתף בבישול עצמו ,הווי בישול גויים ואסור .מכל מקום ,יש לנו כאן ספק ספיקא להתיר ,שמא הלכה כדעת הרמ"א
ודי בהדלקת האש ,ושמא הלכה כאותם ראשונים ,שאין הכלים נאסרו כאשר האוכל היה כשר ,ורק הבישול נעשה על ידי גויים.

ּכנֶגֶ ד ִ
ִ
ּדה
מ ָ
מ ָ
ּדה ְ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'דרך סלולה -לגרמ"י גולדברג' המראה בעליל כי מדה כנגד מדה לא בטלה מן העולם ואף
אם נראה לאדם כי עושה מעשים אשר לא יעשו ,ואינו נתפס ,ידע ,כי לבסוף יש מי שמשגיח מלמעלה ,ועתיד הוא לשלם על כל
מעשיו אף הכמוסים ביותר ,אשר אין איש יודע על קיומם.
מעשה בבעל בית מלון יהודי ,איש רע מעללים ל"ע ,שהיה כה צר עין ,עד שגם במאכלים של הסוסים עינו הייתה צרה .כשהיו
האורחים הבאים למלון מניחים להם אוכל לפני בעלי החיים ,היה גונב את המאכלים הללו והיה גורם צער רב לבעלי החיים .כך
נהג שנים ולא נתפס במעשיו הנפשעים.
אולם לא לעולם חוסן .באחד הימים נפל האיש למשכב במחלה קשה .ועל אף שדרש ברופאים רבים מומחים ככל שיהיו ,הללו
הרימו את ידיהם בייאוש ולא הצליחו לאבחן את המחלה המוזרה ,שפקדה את מיודענו ,ולפיכך גם לא ידעו לתת תרופה
למחלתו .אך המבקרים את בעל המלון שמו לב בתופעה משונה מאד :מבשרו של החולה עלה ריח מבאיש של נבלת בהמה,
והמבקרים נאלצו לסתום את אפם ,שלא יקיאו מחמת הסירחון הנורא.
מצב זה נמשך תקופה ארוכה ,עד שהסיפור המוזר הגיע גם לאוזנו של המרא דאתרא והלה הגיע לבקר את החולה .בהגיעו,
ביקש להוציא את כל הנוכחים ,וכאשר היו לבדם ,שאל הרב את בעל המלון :האם יש לו הסבר לתופעת הריח הנורא ,שעולה
ממנו.
היהודי החולה פרץ בבכי נסער ,הודה וסיפר על כל מעלליו שגנב מאכלים של הסוסים" .בטוחני" ,הוסיף החולה" ,כי את
הייסורים הללו ,שאני סובל עתה ,מביא עליי הקב"ה ,מדה כנגד מדה על שגנבתי את מאכלם של הסוסים .וגרמתי צער גדול
לבעלי החיים הללו ,כי לא היה להם מה לאכול".
המופלא בכל המעשה הזה ,שכאשר הגיע יומו של האיש ההוא להיפטר מהעולם ,החל הלה לצעוק בזעקות שבר ,לתדהמת
אנשי ביתו" :הרחיקו מעליי את כל הסוסים המצערים אותי" ...בני הבית כמובן השיבו לו בתמיהה" :על איזה סוסים אתה
מדבר? הרי אין כאן סוסים!".
אך הוא בשלו ,ממשיך לצעוק בקול ניחר" :וכי אינכם רואים ,שהבית כולו מלא סוסים ,והם נושכים אותי ובועטים בי?! חוסו
נא עליי והוציאו ממני את הסוסים הללו" ...הכל ראו בזה במוחש את יד השי"ת ,המעניש את הפושעים מדה כנגד מדה...
ויהי הדבר לחרדת אלוקים.
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

פניני עין חמד |

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805

פרשת ויגש
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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ּכמַ לְ ָאכִים  -האדמו"ר הָ ַרב מ ֹׁשֶ ה ֵ
ּבִידרמָ ן זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
האדמו"ר הרב משה בידרמן זצ"ל -נולד בשנת ה'תקל"ז ) (1777בלעלוב .עוד
בילדותו ניכרו בו גינוני קדושה .כשהיה בן שמונה למד כבר ראשונים ואחרונים
עם אביו .משמלאו לו  11שנים נהג אביו במשך שנתיים תמימות ,עד היכנסו
למצוות לקשור את עיניו במטפחת ,בכל עת שרצה לצאת לצאת החוצה ,כדי
שלא יזון עיניו במראות הרחוב .כשמלאו לו י"ג שנים ונכנס בעול מצוות אמר
לו" :מכאן והלאה אינך זקוק עוד למטפחת ,הייתה לך מקודם נשמת עילוי ,ואני
רציתי להמשיך לך נשמת 'יהודי טוב' ,והיום זכית לכך ,אני לא זכיתי לנסוע
לארץ ישראל ,ואתה סע לארץ הקודש והחש את קץ הישועה".
לאחר נישואיו פתח לעצמו חנות לממכר מלח ,וכך הסתיר את גדלותו ועבודתו
בקודש ,הרבה לצאת ליער ושם התפלל ועבד את בוראו בדבקות ובהתלהבות.
ברכותיו התקיימו במילואן .מלומד בניסים .בעל רוח-הקודש .ידע מתי
ייפטר מן העולם .משנת ה'תר"ג ) (1842ועד ה'תר"י ) (1849כיהן כרב בעיירה
פשדבורז' .בשנת ה'תר"י החליט לעלות סופית לארץ ישראל ובשנת ה'תרי"א
ר"ח חשוון הגיע לעכו .לאחר ביקור קצר בטבריה המשיך לירושלים .שימש
כאדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חסידות לעלוב ,עמד בראשה משנת
ה'תקע"ד ועד לפטירתו בשנת ה'תרי"א .נפטר ב-י"ג בטבת ה'תרי"א ).(1850
חי כ 74-שנים .ציונו בהר-הזיתים בירושלים.
אביו :האדמו"ר ר' דוד .אמו :מרת חנה .אשתו :מרת רבקה רחל )בת ה'יהודי
הקדוש'( .מרבותיו :אביו -ר' דוד ,ר' יעקב יצחק הלוי הורוביץ )ה'חוזה מלובלין'(,
חותנו ר' יעקב יצחק רבינוביץ מפשיסחה )היהודי הקדוש( ,ר' ישעיה גץ מפשדבורז' .מתלמידיו :ר' שלמה הכהן רבינוביץ
מראדומסק .ילדיו :ר' אלעזר מנחם מנדל )ממלא מקום אביו בירושלים( ,ר' יצחק דוד ,ר' שלמה יחיאל ,ובתו מרת גולדא אסתר.
חתניו :ר' יצחק מנחם מוואלברום )ממלא מקומו בפולין( ור' פנחס משטקשין.
מעשה ברוכל אחד ,שהיה מתפרנס למחייתו ממכירת גרוטאות וצעצועים זעירים והיה מאנשי שלומו של רבינו ,שבא לפניו ושקו על שכמו ולא
אמר דבר .פנה אליו הרבי בחיוך ואמר" :אולי תעזוב אחת ולתמיד את הרוכלות ותהפוך לסוחר?" ,לא הבין היהודי ,במה מדובר ,ואיך יהפוך
לסוחר ,אם יד ושם אין לו במסחר ,ואף את שמו הפרטי אינו יודע לחתום .אבל ,הרבי לא הרפה ממנו ויעץ לו לשתף את פלוני מכרו בעסק
החדש ,שיפתח ,והלה ידריכו בעצה נכונה בצעדיו הראשונים .שוב לא הרהר היהודי הרבה ,הפשיל שקו מעל שכמו והורידו לארץ בנוכחות
הרבי כהוכחה ,שאכן חדל מלהיות רוכל ,ועוד בטרם הספיק לחשוב רגע על עתידו ,שמע את הרבי פוקד עליו לנסוע לעיר מסוימת ,ולהשתתף
עם פלוני בעסק מסחרי.
הרוכל הלך לאותה העיר ,התאכסן באכסניה רגילה ,ועוד ביום הראשון התייצב לפניו יהודי ,שהציג עצמו כסוחר ,המבקש לשתף אותו
בעסק מכניס רווחים .לא עמדה לו בינתו ליהודי ביש המזל ,והוא משך בכתפיו" ,מסחר? מה לי ולמסחר .אינני סוחר ,ואין לי אף פרוטה
לפורטה ,איזו שותפות תצמח מדלפון כמוני" ,ימים ארוכים כשנים הסתובב לו הרוכל היהודי באפס מעשה ,חיפש לשווא את עושרו בנרות
והעלה בידו חרס ,מאוכזב ואכול מפח נפש חזר לעירו ,ופנה ישר לבית רבינו שקידם פניו בשאלה" :מה חדש אתך?"" ,מאומה".
"הייתכן? כלום נסעת לעיר ,שצוויתי לך ומסחר עשית? ובשותפות נכנסת?" עמד היהודי וגולל לפני הרבי את כל קורותיו ,בימי שהותו בעיר
וסיפר לו גם על פגישתו עם הסוחר באכסניה ,שהציע לו שותפות" .נו" ,המשיך הרבי ושאלו" ,ושלום נתת לפחות לאותו סוחר?"" -לאו" ,באותו
רגע נאנק הרבי ר' משהלי מכאב וצער ,ואנחה כבדה השוברת חצי גופו של אדם נפלטה מפיו" :וי וי" ייבב חרישית ואל היהודי פנה ממורמר
ואמר" :חבל ,חבל מאד ,כמה שעות יגעתי וכמה כוחות השקעתי כדי להביא לידי כך ,שאליהו הנביא יבוא אליך לעשות אתך שותפות
בעסק פורח ומצליח ,והנה כשהוא כבר בא אליך ,דחית אותו בשתי ידיים ,ואפילו שלום לא נתת לו .מה אומלל הנך!".

כ

שהגיע רבנו לאיסטנבול בדרכו לארץ ישראל ,ביקש ממלוויו ,שבבואם לעיר לא יגלו את זהותו ,אלא יישאר בבחינת יהודי פשוט .נכנסו
להתארח בבית יהודי כשר ותמים ,המארח היה חד עין והבחין ברבנו ובהליכותיו בקודש שאינו יהודי פשוט ,הפציר במשמשי רבנו ,שיגלו לו
מיהו האיש ,בלית ברירה גילו לו ,שזה הרבי ר' משה מלעלוב .בשמוע זאת האיש נפל לרגלי רבנו והתחנן לפניו" :בן אחד יש לי יפה תואר ,אך
אילם הוא ולא מצאנו מזור לנפשו ,יחוס נא הרבי ויתפלל בעדו!" .ניסה רבנו להתחמק" :מה אתה רוצה ממני ,הרי כמוני כמוך!" ,אך המארח לא
הרפה .אמר לו רבינו" :בעוד כמה ימים נמשיך בדרכנו ,שלושה ימים לאחר שנפליג בדרכנו ,תן לבנך פרוסת לחם ותאמר לו :ברך נא ילדי
ברכת "המוציא" .הרבי מלעלוב היה פה וגזר עליך לברך ..והוא כבר ידבר" ...כך עשה וכן היה) .פרי קודש הילולים(

ב

יום ל' תשרי תרי"א עגנה הספינה בחופי עכו ,שש ושמח ירד רבינו לאדמת ארץ הקודש ,ובנימה מסתורית פנה לסובבים ואמר" :יום לשנה...
יום לשנה" ...איש לא ירד לעומק כוונתו ....חלפו הימים ,ובאותו יום מר ונמהר ,שבו הגיעה שעת הפרידה של רבינו לעולם שכולו טוב .נפרד
הרבי מבניו ותלמידיו הבטיח להם ,כי יעמוד לימין צאצאיו וכל תומך בהם בכל עת ,והבטיח ,כי במקרה של עצירת גשמים ,אם יחכו עד יום
ההילולא שלו ירדו גשמי ברכה בשפע .כשכילה לדבר ,עלה בסערה השמימה ביום י"ג טבת שנת ה'תרי"א ,כשמלאו בדיוק ארבעה ושבעים
יום לעלייתו לא"י כמספר שנות חייו – יום לשנה ...אז הובנו למפרע דברי רבינו.
בניו הצדיקים מיררו בבכי ,משך שעה ארוכה הרכין רבי אלעזר מנדל ראשו לארץ ,התקרב לגופת אביו ,ולפתע הרים ראשו ופנה לאחיו הבכור
באמרו" :עכשיו גילה לי אבא ,שרצונו שיהיה מקום מנוחתו ליד קבר זכריה הנביא" .עוד הם מדברים נכנס חכם ספרדי וסיפר להם ,כי זה
זמן רב שהקבר הפנוי בד' אמותיו של קבר זכריה הנביא קנוי לו בקניין מלא .אלא שלפני שעה קלה נרדם בביתו ,ובחלומו נגלה אליו אביהם
וביקש ממנו לוותר למענו על המקום ,והוא מוכן ומזומן לעשות רצון קודשו של הצדיק .עוד באותו יום הובא הרבי למנוחת עולמים בד' אמות
של קבר זכריה הנביא אשר בשיפולי הר הזיתים.
פניני עין חמד |
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לעיתים נדמה לו לאדם ,כי יחיה לעד ולעולמי עולמים .ואף
כאשר יודע הוא כי במוקדם או במאוחר יתבקש לבית-דין של
מעלה כדי שידונו אותו על מעשיו ,עדיין אינו מַ פְ נִים את הצורך
לאסוף מצוות ולקיים מעשים טובים רבים ככל האפשר.
המעשה המופלא התרחש בקהילת 'שומרי החומות' בשכונת
רמות ד' בירושלים ,ואנשי המעשה הם בנו של הגר"י יוספי,
והגבאי הראשי של בית הכנסת 'שומרי החומות' בשכונה זו.
בשבת קודש מתקיימים שני מניינים ב'שומרי החומות' ,לבד
מהמניין המרכזי המתקיים בבית הכנסת הגדול המלא עד
אפס מקום בלעה"ר ,מתקיים מניין נוסף בשטיבל הסמוך,
ולשם כך מוציאים ספר תורה מההיכל המרכזי ,ומעבירים
אותו לשטיבל.
בערב שבת אחד ,ניגש הגבאי אל בנו של הרב יוספי ,ובקשתו
בפיו" :היות שבשבת הקרובה אאלץ להעדר מהשכונה ,וכיוון
שהינך מגיע לבית המדרש בשעה מוקדמת ,ולומד את הדף
היומי .לפיכך אבקשך להוציא כבר אז את ספר התורה ,שבו
קוראים בשטיבל ,כדי שלא יצטרכו אחר כך להיכנס במהלך
התפילה כדי להוציאו מבית הכנסת המרכזי ,ובכך לא תופרע
התפילה".
לאחר שקיבל את הסכמתו של בן הרב יוספי ,נתן לו את
המפתח של היכל בית-הכנסת ,וביקשו בכל לשון של בקשה
לזכור את העניין.

מה קרה בשבת האחרונה עם ספר התורה בשטיבל?".
הגבאי ,שהופתע מהשאלה ,השיב ,כי מכיוון שהוא היה מחוץ
לשכונה ,לפיכך השאיר הודעה שיוציאו את הספר לפני
התפילה וכו' ,ואין לו מושג ,מה בסיכומו של עניין קרה בשבת.
המרא דאתרא ביקש מהגבאי לברר את העניין ,ואז נודע
שהוציאו ספר אחר ,לא זה שקוראים בו בקביעות .לשאלת
הגבאי מדוע ביקש הרב ממנו לברר זאת ,סיפר המרא דאתרא
על שיחת הטלפון המדהימה ,שקיבל מהגבאי הראשי של
קהילת 'שומרי החומות' בניו יורק.
ספר התורה ,בו קוראים בקביעות בשטיבל של קהילת 'שומרי
החומות' בירושלים ,שהיא סניף של הקהילה הגדולה בניו יורק,
נתרם על ידי ראש הקהל של הקהילה בניו יורק ,שנפטר
חודשים ספורים לפני כן.
בצוואתו כתב התורם ,כי מבקש הוא שבמשך כל השנה
הראשונה לפטירתו ,יקראו אך ורק בספר זה .ואכן ,כך
נוהגים ב'שומרי החומות' ברמות ד' ,ומדי שבת מוציאים את
הספר הזה וקוראים בו בשטיבל.
אולם ,כפי שראינו באותה שבת ,הוציאו בטעות ספר אחר
וקראו בו .והנה ,כבר במוצאי אותה שבת ,כך סיפר הגבאי
הראשי בניו יורק לגאון הרב מנחם פוקס ,התגלה אליי התורם
בחלום ,ושאלני' :מה קרה לספר התורה שתרמתי בירושלים,
האם מצאו בו פסול?'

ואכן ,כהרגלו מדי בוקר ,הגיע בנו של הרב יוספי לבית
המדרש בשעה מוקדמת לשיעור הקבוע בדף היומי ,הוציא
ספר התורה מהיכלו ,והתכונן להעבירו לשטיבל ,שבו
מתפללים במקביל.

הנפטר לא המתין עד ליום ראשון או שני ,אלא כבר מיד
במוצאי השבת התגלה לגבאי ותבע ממנו את קיום הצוואה,
שהותיר אחריו בעניין ספר התורה.

בדרך פוגש אותו אחד הגבאים ולאחר הצצה קצרה בספר
התורה אותו הוא מחזיק ,מעיר לו ,כי בטעות הוציא ספר
תורה אחר ולא את אותו ספר ,שבו רגילים לקרוא מדי
שבת בשבתו.

מה ניתן להסיק ממעשה זה? על האדם לדעת כי כל קיום
מצווה ,גדולה כקטנה בעולמינו ,עתיד הוא לקבל שכר עבורה.
ואם כבר האדם התבקש לעולם שכולו טוב ,הרי זקוק הוא לכל
מעשה טוב ,שנעשה בעולם הזה בעבורו ,שכן 'ּבַּמֵ תִ ים חֹופְ ׁשִ י'
ולכן תבע הנפטר את חובו.

עתה דנו השניים בשאלה ,האם להחזיר את ספר התורה
שבידו ולהביא את ספר התורה האחר או שכיוון שכבר הוציא
את הספר ,ישאירוהו לקריאה בשטיבל .לאחר דקות ארוכות
החליטו לא להחזיר את הספר ,ואכן במניין השני קראו באותו
הספר שהוציאו.
באמצע השבוע מתקשר רבה של קהילת 'שומרי החומות',
הגאון רבי מנחם מנדל פוקס לגבאי הראשי ,ושואל" :אמור לי,

ואם אלו הם פני הדברים ,הרי שעלינו להתאמץ עד מאוד כדי
לאסוף 'צידה' לדרך הארוכה .שכן לו יצוייר ,שאדם יוצא לטיול
במדבר ללא אפשרות לרכוש בדרך אוכל או שתיה ,הרי שהיה
מצטייד בכמות גדולה פי כמה וכמה מצרכיו ,שהרי אין אפשרות
לרכוש בדרך .הרי שכאשר האדם ייתבקש לעולם שכולו טוב,
הרי שצריך להכין צידה רבה עבורו ,שכן אין מי מאיתנו יודע,
כמה יזדקק ויצטרך"...

ברכת הצלחה
אנו תושבי מבשרת ציון וכל קוראי העלון מברכים את מורנו ורבינו הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
על התמודדותו לכהן כרב מקומי ביישוב "מבשרת ציון"
כדי שיוכל להגדיל תורה ולהאדירה ולהמשיך בזיכוי הרבים ביתר שאת .יהי רצון שזכות התורה והרבים תעמוד בעדו אמן.
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל
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הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן מזל ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
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בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

ויגש אליו יהודה (מד ,יח)
המפרשים עומדים על כך שיהודה הקדים לומר שלא יחר אפו של יוסף קודם
דבריו ,וכשמתבוננים בכל אריכות דבריו לא מוצאים אלא חזרה וסיפור השלשלות
הדברים ,ומה רצה יהודה בכל דבריו?
והנה לכשנתבונן במצבו של יהודה באותו הזמן ,נראה שהיה במצב קשה עד
למאוד ,שהרי הוא ערב את הנער בעולם הזה ובעולם הבא ,וכפי הנראה להם ,הרי כעת
נתפס בנימין ,והם בעצמם התחייבו שמי שיתפס אצלו הגביע ,שוב ימות .והאיך יוושעו
מצרה זו.
מבאר בזה ב'שפת אמת' ,שיהודה לימדנו כאן יסוד גדול לכל מי שנמצא בצר
ובמצוק ,במצב של "הסתרת פנים" .שהעצה היחידה במצב כזה ,הוא ,להעמיק בהכרתו
ולברר בנפשו שבכל מצב ,חמור כמה שיהיה ,יש את רצון השי"ת ,ממש בכל מה
שקורה בכל רגע ורגע .וכל הצער הוא רק חיצוני ,אבל בפנימיות מוסתר הטוב ,ועל ידי
זה יצא מיגון ואנחה לפדות ולרווח והצלה.
ודבר זה נרמז כאן בפסוק ,שהנה ,יהודה הוא מלשון 'הודאה' ,והשם 'יהודה' מרמז
על כל איש מישראל ,ולכן נקראו 'יהודים' על שם שמודין להשי"ת על כל דבר קטן
וגדול ,שיודעין שהכל ממנו ית' .ורק ע"י שמודים על כל דבר ,עי"ז יכולין ליגש ולהתפלל
על כל מצב שהוא .וזהו 'ויגש אליו'  -להשי"ת' .יהודה' – דהיינו בבחינת הודאה
להשי"ת על אף ההסתר פנים ,ומה אמר ומה ביקש? הוא לא חידש כלום! הוא רק חזר
על כל השתשלות העניינים ,אבל בהכרה גמורה שהכל לטובה ולברכה ולקבל את רצון
השי"ת בשמחה .ואז אכן זכה ל'ולא יכול להתאפק יוסף' שנתגלה כל ההסתר וראו את
הטוב בגילוי השלם.
על פי יסוד זה של השפ"א אפשר לבאר בפסוק בתהילים (צב ,יד) "שתולים בבית
ה' בחצרות אלקינו יפריחו" .דהנה ידוע ששם הוי"ה מורה על רחמים ,ושם אלוקים
מורה על דינים .כשנרצה להמשיל דבר פנימי מול דבר חיצוני ,יש לנו שתי דוגמאות:
א .כל צמח ופרח גלוי יש לו שורש שתול ומוטמן באדמה .ב .בית הוא מקום סגור
ומכוסה מפני הרואה ,ואילו חצר הוא דבר גלוי וחשוף לעין כל.
בא דוד המלך ואומר לנו בתהילים 'שתולים' – דבר מוסתר כשתיל' .בבית' דבר
מוסתר כמו בית – הוי"ה .שהרחמים הם מוסתרים כשתיל וכבית .וזה במצב של
'בחצרות' – כשנראה לעין כל כחצר שגלוי 'אלוקינו'  -מצב של דינים' ,יפריחו' גם
כשהדינים הם פורחים ונראים לעין כל .גם במצב שנראה כאילו מידת הדין שולטת
כחצר וכפרח ,גם אז מוטמן בזה כמו שתיל וכמו בית – שם הוי"ה שמרמז על רחמים
וחסדים.
ועל זה מקדים דוד המלך ואומר "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות" שגם במצב
של 'לילה' יש להתבונן באמונה המוחלטת בהקב"ה ,ועי"ז יתהפך לרחמים.
וכמו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וכו' כי למחיה שלחני וגו' שהכל היה
לטובה.
בספה"ק קדושת לוי כתב לתרץ שיהודה רצה לעורר את נקודת הרחמנות אצל
יוסף לפי דברי חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב .ומובן שכשמדרים עם
מתורגמנים ומליצים א"א לעורר את נקודת הרחמנות ,שכן שפת הלב מובנת רק כאשר
הדברים יוצאים מן הלב אל הלב ,ויהודה אכן לא חידש כלום זולת מה שדיבר אליו
בצורה ישירה ובלתי אמצעית.
ב"בית הלוי" תירץ ,במהלך דומה ,שיהודה חשש שהמליץ בינותם אמר ליוסף
דברים לא נכונים משמם ,שהרי לא מובן מדוע יש לחושדם כמרגלים ורצה לדבר
ישירות בכדי שיוסף יבין.
ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,שלכן אמר "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני",
דהיינו באופן בלתי אמצעי ,וזהו ג"כ כוונת אומרו "כי כמוך כפרעה" ,כהתנצלות
שמדבר איליו בלתי אמצעי ,ואיך יבין יוסף? אלא שוודאי כמו שפרעה שהוא מלך חייב
לדעת את כל השפות כך גם יוסף מוכרח שיודע לשון הקודש ובוודאי יבין את דבריו
(ציוני תורה)
הנאמרים בלשה"ק.
אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
בספר החיים מביא הלצה נאה ,למה לא אמר יעקב כשהלכו למצרים אל תרגזו ,אל
תעסקו בדבר הלכה .כי אם אין קמח אין תורה ,שדאגת הפרנסה מבטלת עסק והרהור
התורה ,וכשהלכו למצרים בשביל חסרון קמח ומחי' ידע אביהם שלא יעסקו בדבר
הלכה ,אבל כשנשאו בחזרתם ממצרים בר ולחם וכל טוב הוצרך יוסף לזרזם שלא
יעסקו בדבר הלכה.
ובמה שכתב רש"י ,שלא תעסקו בדבר הלכה וירגז עליכם הדרך .נ"ל לפרש ,דאמרו
חז"ל [ברכות לא ].אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו ,כי
כל הדרכים בחזקת סכנה ותורה מגינה ומצילה ,אלא נגד זה יש לחוש פן תגוף באבן
רגלו וירגז עליו הדרך ,לכן טוב שידבר בדבר הלכה עם חבירו בשעת פטירתו ממנו,
והוא ,חבירו שאינו הולך בדרך ,מעיין בו ויזכור על ידו בדבר הלכה זו ,ויהיה לו להולך
זכות תורה בדרך ע"י מה שחבירו לומד כעת על ידו .ונ"ל שלכן אמרו מתוך דבר הלכה,
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תוך היינו באמצעית הדבר ,שיאמר לו קושיא שצריכה ישוב ויהרהר חבירו בו אחר
(ע"פ כתב סופר)
פטירתו ממנו לישבה ,והיינו מתוך דבר הלכה דייקא זוכרהו.
ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין
להם :וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף
לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם( :מה ,כו כז)
מדוע כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם ,ורק העגלות ששלח יוסף להביאו
החיו את רוחו?
בספר חזון ישעיהו פרש זאת בדרך משל :היה יהודי בפולין שבנו נמשך להשכלה.
יום אחד הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה המקומית .אביו
הצטער צער רב ,ונסה להניא את בנו מכוונתו .הוא תאר בפניו את הסכנות הרוחניות
שיאלץ להתמודד עמהן ,ומי יודע אם יעלה הדבר בידו .אך הבן היה נחוש בדעתו וכל
ההפצרות של האב עלו בתוהו .כדי לשכך את צערו ולהפיג את חששותיו ,הבטיחו הבן
כי ימשיך לשמור על התורה והמצוות ,ולא תפגע רוחניותו במאומה.
זמן קצר לאחר שהגיע הבן לברלין כבר ניכרו בו אותות המקום .אט אט זנח את
דרך אבותיו עד אשר נטמע לגמרי במקומו החדש .גילח את זקנו ,קצץ את פאותיו
ועטה עליו מראה שיתאים לסביבה הנכרית .יום אחד קבל האב מכתב מבנו ובו הודיעו
כי בכוונתו לבקרו לפני חג הפסח .שמח האב שמחה גדולה .בסתר ליבו צפה לפגוש
את בנו פנים אל פנים כדי לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם נשתמרה צורתו
היהודית.
מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו ,וכשהגיע
מועד הנסיעה כבר השיב לעצמו את מראהו היהודי משכבר הימים .כשראה האב את
מראה בנו ,שמח בליבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא מקפיד על מראה יהודי.
 "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יהודי?" "בוודאי ,אבא .אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי ,מגודל זקן ופאות,אפשר ללמוד מכך על אורח חיי"...
נחה דעתו של האב ,ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם .כך חזר הדבר על עצמו
מידי שנה בשנה .לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות ,ועם מראהו היהודי היה
שב לבית אביו לעשות את הפסח ,ולאחריו היה שב לברלין .לימים הוא נשא אשה
נכרית וניתק את עצמו לגמרי מעברו.
יום אחד קבל הבן מכתב מאביו" :כל שנה אתה בא לבקר אותי ,הפעם אני רוצה
לבקר אותך בביתך" .התחמק הבן בתואנות שונות .חש האב שמשהו לא כשורה .מה
עשה? עלה על הרכבת הראשונה לברלין ,ובהפתעה גמורה הופיע בבית בנו .כשפתחה
בעלת הבית הגויה את הדלת .היה בטוח כי זו המשרתת" .היכן בעל הבית?" שאל.
כשהופיע בנו למולו חשכו עיניו ,והוא נפל מתעלף ארצה.
הנמשל :יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו .ועוד יותר חשש למצבו
הרוחני ,אמרו לו בניו" :עוד יוסף חי" ,אך הוא מאן להאמין להם .גם כשהשמיעו בפניו
"את כל דברי יוסף" – "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפרש ממנו ,בפרשת עגלה
ערופה" – עדיין נתקשה יעקב להאמין להם .אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על
האמת .אבל כאשר ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ,אמר :אם יוסף מוכן
שאבוא אני לראותו – אות הוא כי שלום לו ,ונשאר בדרגתו הרוחנית ,ורק אז "ותחי
(ומתוק האור)
רוח יעקב".
ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם
ומזון לאביו לדרך (מה ,כג)
וברש"י ,מטוב מצרים  -מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו.
בענין זה מסופר :הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל ,רבה של סלונים ,דרש בשבת הגדול
ושבת תשובה מערכות נפלאות שמקצתן נאספו בספריו "עמק יהושע"" ,עצת יהושע",
"שפת הנחל" ,אבי הנחל" ועוד .דרשות שהפעימו את הלומדים.
פעם ,לאחר הדרשה ,פנה אליו חצוף אחד" :תמהני ,רבי .המשנה אומרת (קנים פ"ג
מ"ו) שזקני תורה ,כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהם ,שנאמר" :בישישים
חכמה ,וארך ימים תבונה" (איוב יב ,יב) .ובשנים הקודמות היו דרשותיו של מר
משוננות יותר .הכיצד?!"
"אה ,הסיבה פשוטה" ,ענה הגאון על אתר" .שהרי באותה משנה נאמר ,שזקני עמי
הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם .אין פלא בכך שמשנה לשנה אתם
(והגדת)
מבינים פחות ופחות את הדרשה"...
ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם
ומזון לאביו לדרך (מה ,כג)
ברש"י .שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו .ומדרש אגדה גריסין של פול
(מ"ה ,כ"ג) .עיין בספר מטפחת ספרים לדודי זקני הגאון ר' יעקב עמדין ז"ל [ח"ב אות
ל"ה] וזה לשונו ,י"ל דבר נאה כי רמז לו יוסף כזה שלא יירא מרדת מצרימה ולא יתעכב
בארץ כנען ,כי אלקים חשבה לטובה שעל ידי כן ינוכה החצי מת"ל שנים שנגזר עליהם
גלות ,זה ששלח לו יין ישן גימטריא ת"ל ,שדעת זקנים נוחה הימנו אברהם ושרה זקנים,

א

שכך אמרו חז"ל [ב"ר מ"ד ,כ"א] אברהם בירר לו מלכות כדי להציל לזרעו מדינה של
גיהנם:
וגריס ידוע שהוא חצי הפול ונקרא פול המצרי ,הוא גזירת נפילה וירידה למצרים
שנחלק לחצאין כמו שכתב בפרקי דר' אליעזר שלא ישבו במצרים רק רט"ו שנה ,לכן
החוב על ישראל לתת מחצית השקל כמו שכתבתי בס"ד בברכות הורי [פלג ח' סימן
ו] .וראה כמה מדויקים השמות שקראו לו בחכמה גדולה עקת נפש שהוא עקא ודאי
לנפש ,אך יש בו נחמה ג"כ על כן קראוהו גם חלוקת נפש ,נפש גימטריא ת"ל שנחלק
(פרדס יוסף)
ע"י זה עכ"ל:
לכולם נתן לאיש חלפות שמלות ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת
(מה ,כב)
"אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? דאמר רבא בר מחסיא אמר רב
חמא בר גוריא אמר רב :בשבל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף יותר
משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים! אמר רבי בנימין בן יפת :רמז רמז לו
שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות ,שנאמר ומרדכי
יצא ...בלבוש מלכות" (מגילה טז ,א).
לכאורה יש להבין מה תשובה היא זו "שעתיד בן לצאת ממנו" ,סוף סוף השאלה
במקומה עומדת :כיצד מפלה יוסף לטובה את בנימין ונותן לו חמש חליפות בה בשעה
שנותן ליתר האחים רק חליפה אחת?
הגאון מוילנא זצ"ל מבאר ,שהחליפה שנתן יוסף לכל אחד מן האחים היתה יקרה
פי חמשה מהחליפה של בנימין .לפי זה ,חמש החליפות שנתן יוסף לבנימין היו שוות
ערך לחליפה האחת שנתן לכל אחד מהאחים ,רק הגמרא שאלה למה שינה אצלו
וענתה שרצה לרמוז לו על חמשה לבושי מלכות.
דברי הגאון מדויקים פלאי פלאות בפסוק:
כי הנה החליפות שנתן יוסף לכל האחים כתובות בכתיב מלא" :חליפות" ,ואילו
החליפות שנתן לבנימין כתובות בכתיב חסר" -חלפת" .מוכח מכאן שהחליפות של
בנימין היו חסרות בהשוואה לחליפות של בנימין.
אלא שעדיין יש להבין מה בנוגע לשלש מאות כסף שנתן יוסף רק לבנימין? הרי
שוב מפלה הוא אותו ביחס לשאר האחים?
הבית הלוי זצ"ל הביא את ישוב בנו שבאר ,כי גם בכך לא היתה אפליה ,שכן שוויו
של עבד הוא שלשים כסף ,כמבואר בתורה בפרשת משפטים .והנה חז"ל אמרו (גיטין
מד ,א) כי המוכר עבדו לגוי – קנסוהו שיפדנו מן הקונה עד פי עשרה מדמיו ,וזאת
משום שהפקיעו מקיום המצוות.
נמצא איפא שכל אחד מן האחים ,שהשתתף במכירת יוסף ,מחויב היה לתת ליוסף
שלש מאות שקלים ,פי עשרה מדמיו .יוסף ויתר לכל אחד מן האחים על תשלום הכסף,
אבל בנימין לא היה זקוק לויתור שכן הוא לא השתתף במכירה ,ולא התחייב בתשלום
זה .לכן נתן יוסף לבנימין שלש מאות כסף ,כדי להשוות אותו עם כל אחד מהאחים
שזכה לויתור ע"ס שלש מאות שקלים.
האדמו"ר בעל האמרי אמת זצ"ל אומר ,שהיות ויוסף השתתף בחתונות של כל
אחד מהאחים ורק בחתונה של בנימין לא השתתף – לכן נתן לו את הכסף בתור מתנה
לחתונה.
הבית ישראל אומר ,שאפליה פסולה רק אם מבחינים בה ,אבל את הכסף יכול היה
(יחי ראובן)
יוסף להניח בכיסו של בנימין מבלי ששאר האחים יבחינו בכך...
וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם (מה ,כז)
פירש"י שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו ,פרשת עגלה ערופה .יש
להבין למה מסר יוסף דוקא סימן זה ,ולא נקט סימנים אחרים?
ואפשר לפרש עפ"י מעשה שהיה בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה זה עם
המהר"ל בפראג) ,באשה עגונה שעזבה בעלה אחר נישואיה ,ונעלם מביתו .ולאחר
שנים רבות בא אדם ואמר שהוא הבעל שנעל ,ונתן סימנים ברורים היכן היתה החתונה
ומה היה וכו' .ואמרו זה להגר"א .אמר להם שבשבת יביאוהו לבית הכנסת ושם יאמרו
לו שישב במקומו הקבוע שישב פעם .ועשו כדבריו ,ולא ידע האיש היכן מקומו .כך
נודע שהינו בן-בליעל שרצה לרמות ולשקר .ואמר הגר"א שכל הסימנים שנתן הרמאי
אינם ראי'ה כי יתכן שפגש פעם את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכל .אבל על דבר
שבקדושה ,הכין המקום בבית הכנסת ,לא נתן דעתו שצריך לברר אצל הבעל ,כי הרשע
לא יחשוב בעניני קדושה מטבעו.
וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמאי .כי מי שרמאי לא היה
נותן את דעתו לברר על תלמודו ,היכן למד ובאיזה עניין .ויותר מזה רצה יוסף להראות
ליעקב ,שבכל השנים עדיין הוא בצדקו ,שהרי זכר לשלוח סימן מתלמודו שלמד עם
(דרכי מוסר)
יעקב ,ואילו היה רשע לא היתה דעתו על סימנים אלו.
ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו :בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו
הביא אתו מצרימה (מו ,ו-ז)
בניו ובני וגו' אחר שאמר בסמוך יעקב וכל זרעו ,לא היה צריך לומר פעם ב' בניו
ובני וגו' :עוד צריך לדעת למה הפסיק בין בניו ובני בניו לבין בנותיו ובנות בניו וכל זרעו
בתיבת אתו ,ולא הספיק במה שאמר לבסוף הביא אתו מצרימה:
אכן כוונת הכתוב הוא שבא להודיע כי יש הפרש בין בני יעקב בירידתם למצרים,
כי יש מהם שבאו ברצונם לקבל גזירת מלך בלב שלם ,ויש מהם שהיו חוככים להתעכב
מרדת לכור הברזל (מ"א ח נא) ,וציינם הכתוב מי ומי ההולכים לפרוע שטר חוב הגלות
מרצונם ,ואמר בנ יו ובני בניו אתו ,פירוש אלו לא הוצרך להביאם הוא אלא הם מעצמם
באו אתו בדומה לו ,ואח"כ סדר אותם שלא באו מרצונם עד שהוצרך יעקב להורידם
בעל כרחם ,והוא אומרו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו ,פירוש בני בני בניו אלו הביא אתו
מצרימה ,פירוש הוא הביאם ,לא לרצונם באו:
וראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל (שמו"ר א ח) שאמרו שכל זמן שאחד מיורדי מצרים
קיים לא התחיל השעבוד ,דכתיב (שמות א ו) וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא ,פירוש
שירדו מצרים אז התחיל השעבוד ,כי אולי שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך
ברצון ,פקע מהם השעבוד ,כי סמא דיסורי קבולי ט ,והעד הנאמן לזה ג"כ כי יוכבד
וסרח בת אשר היו מיורדי מצרים (ב"ר צד ט) ובימיהם היה השעבוד ,והטעם הוא לצד

ב

שהביאם יעקב ולא מרצונם ,ועיין בדברי הזוהר (שמות קצח) בפירוש פסוק אשרי שאל
(אור החיים הק')
יעקב בעזרו שברו על ה':
ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך :ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי
שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי
מגוריהם( :מז ,ח ט)
הגאון בעל שאגת אריה נתקבל לעת זקנה ,והוא כבן שבעים לרב בעיר מץ.
הגיע רבי אריה ליב למץ בשבוע של פרשת "ויגש" ,ובבואו אל העיר גונב אליו
שמועה שיש בין בעלי הבתים שאין דעתם נוחה ממנו ,והם מרננים על מינוי זה של רב
'בא בימים' שכבר הוא ברגלו האחת בעולם האמת.
ביום השבת בעמדו לדרוש בבית הכנסת את דרשתו הראשונה ,פתח רבי אריה ליב
ואמר :בפרשת השבוע אנו מוצאים שבשעה שבא יעקב אבינו למצרים ,שאלו פרעה:
"כמה ימי שני חייך?" ,ועל כך השיב לו יעקב" :ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט
ורעים היו ימי שני חיי" ,והלא בעצם הדבר מוקשה :ראשית ,מה עניין היה לו לפרעה
לדעת בן כמה הוא? שנית ,מפני מה השיב לו יעקב על שאלה שלא נשאל כלל? הלא
על שאלתו של פרעה "כמה ימי שני חייך" היה לו להשיב" :ימי שני מגורי שלשים ומאת
שנה" ודי בכך ,מה ראה להוסיף ולומר "מעט ורעים היו ימי שני חיי"?
אלא ,משראה פרעה שעם בואו של יעקב למצרים נתברכה הארץ ,הנילוס עלה
והרעב פסק ,היה חושש שמא אין עושר זה שמור לו לאורך ימים ,ויעקב זקן ,לפיכך
שאל למספר שנות חייו .אך יעקב ירד לסוף כוונתה של השאלה ,ולפיכך השיב "ימי
שני מגורי שלושים ומאת שנה ,מעט ורעים היו ימי שני חיי" אני נראה זקן מכפי שאני
באמת ,בסך הכל אני בן מאה ושלושים שנה ,ומעט הוא" ,ולא השיגו את ימי שני חיי
אבותי" שהאריכו ימים ממני והיו ימי חייהם מאה ושמונים שנה ,ומה שמראה פני
זקנים כל כך ,זהו משום ש"רעים היו ימי שני חיי" וקפצה עלי הזקנה בלא עת.
והוא הדבר ,הוסיף רבי אריה לייב וסיים לגבי עצמי ,אין אני זקן כפי שאני נראה
בעיניכם ,הזקנה קפצה עלי מחמת החיים הקשים שידעתי ,שסבלתי דחקות ורדיפות
ומחלוקות אין קץ ,אבל מבטיח אני לכם שאם ירצה השם עוד אוסיף ואשב על כס
הרבנות למעלה מעשרים שנה ...וכך היה שהיה שם עוד עשרים שנה.

 מאוצרות המגידים 
"ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו" (מה ,א)
איתא במדרש (ב"ר צג ,ד) לא זז יהודה מהשיב ליוסף עד שעמד על ליבו .והיינו
שבדבריו עורר יהודה ביוסף את האהבה והגעגועים לאביו ,עד כדי כך – שלא יכול יוסף
להתאפק ,ונתמלאה סאת האהבה הגדולה לבית אביו ,ובקרבו להטה להבת אש
להתודע אל אחיו ברגע זה ולצעוק "אני יוסף" ואינו יכול כבר לעמוד בכוחותיו
הטבעיים להמשיך ולהתנכר אל אחיו ,נו ...שיצעק אני יוסף ,לא! עדיין אינו צועק!
ומדוע? מפני שהמצרים הנצבים עליו ישמעו ,ויתביישו אחיו בדבר ,ואינו רוצה לגרום
לאחיו בושה מפני המצרים.
והנה כאשר מתבוננים אנו במעשה זה ,הרי שזה נורא נוראות! מצד אחד יוסף אינו
מסוגל עוד לסבול ולשאת את יסורי האהבה והגעגועים לבית אביו ,ומשתוקק הוא
בתכלית התשוקה להתוודע אל אחיו ,וידוע מש"כ בספרים הקדושים ,כי אילו היה
יוסף מתאפק עוד מעט קט ,לא היתה נגזרת גזירת עשרה הרוגי מלכות ,ועם כל זאת
"לא יכול יוסף להתאפק" ,אכן ברגע שרואה שאם יתגלה עתה לאחיו לעיני המצרים,
יגרום להם שיתביישו ,אזר יוסף חלציו ,ונתגבר בגבורת ארי ,ונתעלה בכוחות על
טבעיים ,ומתאפק מלהתגלות לפניהם עד שיצאו כל הנצבים עליו.
והרי יש לנו לדעת שלא היה זה בית הסוהר וכדו' אשר מיד כשמקבלים פקודה
לצאת יוצאים ,אלא בבית המלכות עסקינן ששם נוהגים חוקי וגינוני המלכות ,ובוודאי
היו יוצאים כל אחד ואחד בנחת ובלאט ,מתוך קידה והשתחויה לעבר המלך ,ואילו
יוסף יושב וממתין עד שיצאו כולם ,וכל זאת לאחר שכבר הוגדשה סאת האהבה בליבו
ואינו יכול להתאפק ,ואעפ"כ יושב הוא ומתאמץ בשארית כוחותיו ואינו מתגלה עדיין,
וכ"ז למה? כדי שלא לבייש את אחיו! בפני מי? בפני כמה ערביים!
והרי דברים אלו נוקבים ויורדים חדרי בטן ,עד היכן יש להיזהר בכבוד האדם...
יוסף הכניס עצמו לסכנה – שלא לבייש את אחיו!
ולא רק זאת שכבש את געגועיו לאביו ,אלא עוד הכניס עצמו לסכנה גדולה כדי
שלא לבייש את אחיו .השתלשלות הדברים כך היתה :יוסף העלה את חמתם ,ואמר
להם למה לא ערבתם ליוסף אחיכם כמו שערבתם לבנימין (ב"ר צג ,ח) ויהודה עמד על
ליבו של יוסף והצליח לעורר את געגועיו לאביו ,ומפני כך רצה יוסף להתגלות בפניהם
כי לא יכל עוד להתאפק ,אבל הוא לא רצה לביישם בפני המצרים ,ולכן צוה לכל
הנצבים לצאת ,ובאותה שעה יכלו אחיו להרוג אותו ,שהרי לא ידעו עוד שהוא יוסף
אחיהם.
וכך איתא במדרש (צג ,ט) ר' חמא בר חנינא אמר ,אילו בעטו בו אחד מהם מיד היה
מת .ולמה הכניס עצמו לסכנה? הוי אומר משום שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ,וכך איתא להדיא בתנחומא (פרק ה) למה אמר יוסף הוציאו
כל איש מעלי ,אמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים.
הנה למדנו עוצם כוחותיו של מיוסף ,שאף לאחר שלא יכול היה יוסף להתאפק
מלצעוק "אני יוסף" ,מפני עוצם האהבה האמיתית לאביו ,עם כל זה עוצר עצמו
בכוחות על טבעיים כדי שלא לבייש את אחיו ,וקורא "הוצאו כל איש מעלי" .ולא עוד,
אלא שמכניס עצמו בסכנה ,כמו שאמרו במדרש אילו בעט בו אחד מהם מיד היה מת.
ויש לתמוהה לכא' וכי כיצד עשה זאת ,והרי במו ידיו היה יכול להחריב את עתיד
האומה שיחסר ממניין השטים ,ושלא יתגלגל יעקב למצרים וכו' וכו'.
אלא שזהו מיסודות תורתינו הק' ,ומכח האמת הנצחית שאינה סחר מכר! שאין
בונין את עם ישראל על חורבן זולתו! גם אם מדובר בבניין עולם מול בזיון רגעי בפני
מצרים שפלים! וכך אומר יוסף בליבו" ,מוטב שאהרג ואל אבייש את אחיי בפני
המצרים" כלומר :עדיף שאהרג ,ואף שעל ידי כך יחסר ממניין השבטים ,ועתיד האומה
תלוי בזה ,העיקר שלא לבייש את אחיי בפני המצרים ,מפני שדבר זה ידע יוסף בבירור,

שאם עתיד עם ישראל תלוי בזה שיבייש את אחיו הרי שלא תצמח שום טובה מכך,
מאחר ועם ישראל אינו קם על דריסת אחרים...
ולכאורה ,יוסף היה יכול לעשות חשבון לעצמו ,הלא הבא להרגך השכם להרגו,
ואחיו רוצים להרגו ,וא"כ אע"פ שהוא לא יהרוג אותם ,אבל לכל הפחות יכול לביישם
בפני המצרים כדי להינצל מהם.
ובאמת הקשו האחרונים כעין זה על מעשה תמר ויהודה ,איך למדו חז"ל ממעשה
תמר שנח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,שאילו לא
היה יהודה מודה שממנו הרתה ,נמצא שהוא רודף ,וניתן להצילו אפי' בנפשו ,וא"כ
מדוע זה חששה תמר מלספר שמיהודה הרתה כדי שלא תלבין פניו ,והיה יוצא שהיא
ושני עובריה נשרפים?
"נח" לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
אלא כמו שביאר רבי לייב זצ"ל ,שלא אמרו בגמרא חייב אדם להפיל עצמו בכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ,אלא "נח לו לאדם" ,כלומר :אין הכי נמי אם היו באים
להישאל אם מותר להלבין פני חבירו בכדי להינצל ממיתה ,יתכן והיו פוסקים שמותר
להלבין ,אלא שחז"ל גילו לנו בזאת ,שיותר קל ויותר נח להפיל את עצמו לכבשן האש
מאשר להלבין פני חבירו ברבים.
והמשיל בזה משל ,למה הדבר דומה ,לאדם שחטא לפני המלך ,ונתן לו המלך
עונש שיעבור בכבשן האש ,אבל נתן בידו לבחור אם לעבור בכבשן גדול או בכבשן
קטן ,ומי פתי יעבור בכבשן האש הגדול כשיכול לעבור בכבשן האש הקטן! כך ,אמר
אדמו"ר זצ"ל ,הלבנת פני חבירו ברבים הוא כבשן גדול עד מאוד ,ומי פתי ילך וילבין
פני חבירו שהוא כבשן אש גדול ,אל מול כבשן האש הקטן של האש בעוה"ז!
וזהו שאמרו חז"ל "מכאן אמרו נח לו לאדם" ,ומהו הלשון מכאן .אלא שממעשה
זה של תמר למדו לא שזה פסק הלכה ,אלא אפי' שהוא רודף ,ולכאורה היה מותר
להרוג את יהודה ,אלא שפשוט יותר וקל יותר להפיל עצמו לכבשן האש מאשר להלבין
פני חבירו.
וזהו גם שלמד יוסף ,אע"פ שעל פי דין יכול היה יוסף להלבין פני אחיו כדי להינצל
מהם ,אבל יותר נח היה לו להסתכן שיהרגוהו ,ובלבד שלא ילבין פניהם בפני המצרים,
ואם תאמר :עם ישראל מה יהא עליו ,את עם ישראל אין בונים על חשבון הזולת!
וידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל ,שהתארס עם בת נגיד גדול ,וכשהגיע לשבת של
עליה לתורה ,דאגו שי היה לו בית שישהה בו סמוך לבית המחותן ,וביום שישי הביט
מהחלון ,וראה שבבית מחותנו הכינו עיסה גדולה כדי לעשות ממנה איטריות ,והניחוה
להתייבש כדי שיוכלו אח"כ לחתכה לפרוסות דקות ,כדרך שעושים אטריות .וראה
שתרנגולת עלתה על העיסה השטוחה וניקרה מהעיסה ,וכשראתה זאת הכלה ,ניגשה
אל התרנגולת וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה אותה לכותל.
וכיוון שראה רבי העשיל מעשה זה ,אמר בליבו ,וכי אני אתחתן עם אחת שיש
בליבה אכזריות כה רבה ,לא! זה בלתי אפשרי ,אבל לבזותה ברבים עוד ממש בשבת
של עליה לתורה ,גם זה בלתי אפשרי.
חכך בדעתו ואמר ,א"כ עדיף שהם ישלחו אותי ,ובלבד שלא אפגע בה ,ומה עשה
הלך לבית הכנסת וראה שיש שם ציבור לומדים ,ועשה עצמו כאילו הוא רוצה לגנוב
את הכסף שיש בקופה של צדקה ,ומשראו זאת יושבי בית המדרש ,צעקו בקול גדול,
תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם בעיר שתפסו גנב בבית הכנסת שרצה לגנוב מהקופה
של צדקה ,וכשתפסו אותו התברר שזהו החתן של הנגיד ,שבשבת הזאת יש לו עליה
לתורה ,ואם כן צריך להציל את הנגיד שלא יפול בפך עם חתן גנב ,ותיכף הלכו וסיפרו
לו זאת המעשה ,וכמובן שביטלו את השידוך ,כרצון הרבי ר' העשיל.
לאחר מכן שאלו אביו מה קרה כאן? הרי יודע אני שאינך גנב ,וא"כ למה העלילו
עליך עלילה כזאת ,עמד רבי העשיל וסיפר לאביו את מה שראה ,שהכלה זרקה בחמת
זעם ובאכזריות מרובה את התרנגולת מעל הבצק של האטריות ,ואם כן אין הכלה
הזאת ראויה להתחתן עמה ,אבל לא רציתי לבזותה אמרתי בליבי ,שעדיף שהם יבטלו
את השידוך מאשר שאני אבטלו ועי"ז אפגע בנערה הזאת ותתבייש מחמתי .והרי זה
נורא ואיום לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פנים ,וכך אנשי התורה במידותיהם
(לב שלום)
הטובות מתנהגים בעת המבחן.


על המהרי"ל דיסקין ,העלילו פעם המשכילים עלילת שוא ,שכביכול שלח ידו בכסף
שהופקד אצלו ,והתלוננו במשטרה שהוא גנב .כתוצאה מתלונה זו הושלך הרב לכלא
ונשקפה סכנה לחייו.
השתדלנים מקרב הציבור החרדי השיגו עבורו את העורך דין הגדול ביותר ברוסיה
שהיה יהודי מומר .עורך הדין בא אל הרב לכלא לדבר עמו אודות קו ההגנה שינקוט
במשפטו .בעת הפגישה ,ישב המהרי"ל כשפניו כלפי מטה ,בלי להביט בפני העורך דין ,וכך
ענה לשאלותיו.
בסוף הפגישה שאל העורך דין" :כבוד הרב ,מדוע אינך מסתכל עלי?" והרב ענה
בפשטות" :כי אסור להסתכל בפני אדם רשע"!
הגיע המשפט .התביעה הציגה את כתב האישום ,ואז נעמד עורך דינו של המהרי"ל
ואמר כך" :כבוד השופט! ברצוני לתאר לך מיהו הנאשם .הוא הרי יודע היטב שחייו תלויים
בי ,ואף על פי כן בפגישתו עמי לא הסתכל עלי ,כי על פי צווי תורתו אסור לו להסתכל בפני
אדם רשע .אמור לי אתה ,כבוד השופט ,היתכן שאדם כזה הוא גנב?" ואכן השופט קבל את
הטענה וזיכה את המהרי"ל מכל אשמה.
סיפור דומה ארע עם ה"חפץ חיים" זצ"ל:
בעת מלחמת העולם הראשונה העלילו על תלמיד ישיבתו כי הוא מרגל ובקשו לגזור
עליו גזר דין מוות .בא ה"חפץ חיים" להעיד עליו עדות אופי ,שבחור טוב הוא ואינו מרגל.
לפני שנעמד ה"חפץ חיים" להעיד ,אמר עורך הדין של הבחור כי ברצונו להקדים ולספר
סיפור על ה"חפץ חיים" ,שידע השופט במי מדובר:
פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב לו מישהו את המעיל ,והוא רץ אחרי הגנב וצעק
לעברו" :אני מוחל לך ,אני מוחל לך ,שלא תיכשל ,חלילה ,בעוון גניבה! "...ניתן להבין מכאן,
איפוא ,כמה צדיק הוא אדם זה!
"ואתה מאמין לסיפור הזה ,הא?!" שאל השופט את עורך הדין.
"אינני יודע אם להאמין או לא להאמין" ,ענה העורך דין" ,אך זה ברור שעלי ועליך לא
מספרים סיפור כזה"...
מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים אשר לא הכירו את יוסף ,סבורים היו שמדובר
במושל מצרי ,רשע מרושע ,אשר כבר הספיקו לטעום את "נחת זרועו" בצרות הצרורות
שהביא עליהם ,ומשום כך הם נמנעו מלהביט בפניו.
אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה ,אך מאחר ופרצופו של יוסף השתנה בגלל
הזקן שגידל ,הם התקשו לזהות אותו בראיה כזו ,ורק כאשר אמר להם "אני יוסף" הם הביטו
(ומתוק האור)
בו וזיהו אותו.

החיסון הנצרך
בגמרא (בבא בתרא טז ע"א) אמרו" :ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ,ברא לו תורה
תבלין" .וכתב הרמח"ל ("מסילת ישרים" פרק ה) ,שפשוט הדבר ,שאם הבורא יתברך ,בורא
האדם ויצריו ,העיד שזו תרופתם היחידה ,לא תועיל שום תרופה אחרת .נוסיף ונאמר ,שככל
שהאדם נחשף לנסיונות רבים יותר ,חייב הוא להגדיל במקביל את מינון החיסון .מובן מאליו
שלא שעות הלימוד הנחוצות כתבלין מול היצר הרע כשנמצאים בישיבה ,כשעות הלימוד
הנצרכות ב"בין הזמנים" -
ולמעשה ,כל הלימוד ב'זמן' ,הוא כחיסון לקרא 'בין הזמנים' .כפי שמצינו שיעקב אבינו,
לפני הליכתו לחרן ,לבית לבן הארמי שהיה 'מרכבה לסטרא אחרא' (זוהר ח"א קלז ,א)
וביקש לעקור את הכל ,נטמן י"ד שנה בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י בראשית כח,
יא) כדי להתחסן כנגדו.
אך השאלה :הלא בלאו הכי היה "ישב אהלים" (בראשית כה ,כז) ,אהלי תורה (תנחומא
שמות א) ,ומה הוצרך לחיזוק זה .והתשובה ,שב'סוף זמן' צריכה ההתמדה להרקיע שחקים.
כיעקב אבינו ,שבאותן י"ד שנה לא שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה .הלא כל בן תורה מכיר
את אוירת סוף הזמן ,קדחתנות ההכנה הרוחנית לקראת הנסיונות הצפויים.
ולפיכך נבין מדוע ,כשירד יע קב אבינו למצרים המקולקלת מכל הארצות (רש"י ויקרא
יח ,ג) ,שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא (ציוני בשלח ד"ה ויקח .רקנאטי מקץ ד"ה וירכב),
אזי" :ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף ,להורות לפניו גושנה" (בראשית מו ,כח) ,לתקן לו בית
תלמוד שמשם תצא הוראה (רש"י) ,ובכח התורה יתמודדו עם טומאת מצרים.
וזו ,למעשה ,החובה העיקרית של כל אדם מישראל ,וביחוד של כל אב בישראל .שהרי
כל אב דואג לילדיו ,מבקש לדאוג לעתידם .להצילם מסכנות החיים האורבות להם ולתת
בידם את הכלים להצלחה.
מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון ,ומזלזלים ,מתעלמים .מה נאמר? הזנחה
פושעת .ואם הילד ידבק בנגיף ,חלילה ,ויחלה בפוליו ,שיתוק ילדים ,ויתנהל כל חייו על
קביים כשרגליו משותקות ומעוותות? הרי אין קץ לאשמת ההורים!
והלא ידוע שיש ארצות ,שלפני שנוסעים אליהן מקבלים חיסון כנגד המגפות
המשתוללות בהן .מלריה ,טיפוס ,קדחת הנילוס ושאר מרעין בישין -
וכאן ,המגפה משתוללת ,והנגיפים תוקפים ללא הרף ,ואם ההורים לא יחסנו ,והלואי
שהילדים לא יפלו חללים במערכה ,אבל לבטח ינזקו ,כמה יתבעו ההורים!
וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל :עולם הפוך ראיתי .בגמרא (נדה טז ע"ב) אמרו,
שלפנו הולדתו של האדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או עני ,ואילו אם יהיה צדיק או רשע
לא נגזר ,כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .וההורים דואגים כל כך להקנות לבנם מקצוע
שיבטיח את פרנסתו ,בעוד שזו נקצבה ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט.
ואילו להצלחתו בתורה ולחוסן יראת השמים ,שזה אך ורק ביד האדם ,אינם דואגים כל כך!
ונספר -
הרידב"ז  -הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל ,מחבר הפרוש הנודע על התלמוד
הירושלמי ,שכיהן כרבה של סלוצק ,עלה לעת זקנותו לארץ ישראל והתיישב בעיר הקודש
צפת .יום הזכרון של אביו חל בעיצומו של החורף .התפלל לפני העמוד ערבית ושחרית,
וכשהגיעו ראשוני המתפללים לתפילת מנחה כבר מצאוהו ליד עמוד התפילה.
לפתע שמעוהו מתיפח .הבינו שהציפוהו הזכרונות.
נגש אליו אחד המתפללים ,ביקש להרגיע סערת רוחו" :רבינו ,אבלות ישנה היא .אביו
זכה לאריכות ימים מעבר לגבורות שמונים ,ונפטר לפני יובל שנים!"
הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות ,ואמר" :אספר לך מדוע אני בוכה -
איני אדם צעיר ,וסובל אני מהקור .הן באת מבחוץ ,הקור עז והגשמים צולפים .חשבתי,
הן "הכל בידי שמים חוץ מצינים  -פחים [קור וחום (רש"י)] ,שנאמר (משלי כב ,ה) :צנים

ויאמר יוסף ...אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו (מה ,ג)
מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו?
אומר על זה בספר 'שלמה חדשה' ,שכדי ליישב קושיא זו ,עלינו להתבונן במאורע
המסופר בספר מלכים אודות המפגש של יהורם בן אחאב עם אלישע הנביא.
היה זה כאשר יהורם מלך ישראל ,שהיה רשע ,אם כי במידה פחותה מאביו ,ביקש
לצאת במלחמה נגד מישע מלך מואב אשר מרד בו ,אולם מאחר וחשש לצאת לקרב לבדו,
פנה אל יהושפט ,מלך יהודה שהיה צדיק ,וביקש ממנו לחבור איליו.
יהושפט נענה לקריאה ושניהם יצאו למלחמה ,אולם בדרכם כלו לפתע המים .חשש
כרסם בליבו של יהורם" .יתכן כי ה' רוצה להמית את כולנו" – הבין – "הלא אין אפשרות
להתקיים ללא מים!"
מלך יהודה ,שהיה שותף לדאגותיו ,נענה ואמר לעומתו" :וכי אנו יכולים לדעת בדיוק
מה רצון ה'? הלא יש נביא בישראל ,הבה ונלך אליו!"
וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.
מיד בראותו את יהורם ,קרא אליו אלישע" :מדוע הנך בא אלי? לך אל נביאי אביך ואמך,
אשר הרגה את נביאי ה'!" ,ואחר הוסיף" :חי ה' ...אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט
מלך יהודה ...אם אביט אליך ואם אראך" (מלכים ב' ג ,יד) .כלומר :אלמלא יהושפט מלך
יהודה בא עמך ,לא הייתי מביט כלל לכוונך.
ונשאלת השאלה מדוע כופל הנביא את דבריו ואומר" :אם אביט אליך ואם אראך"?
התשובה לכך נמצאת בגמרא האומרת (מגילה כח ,א) "אסור להסתכל בצלם דמות
אדם רשע" ,וה"מגן אברהם" (סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך) פוסק להלכה שאסור להסתכל
בפני אדם רשע  ,כשכוונתו היא שאסור להביט בעיניו של אדם רשע ,אולם אין איסור בראיה
בעלמא.
זהו שאמר אלישע ליהורם" :אם אביט אליך" ,לא אביט בך שכן רשע הנך ,ואפילו "אם
אראך" בראיה בעלמא לא הייתי רואה אותך אלמלא יהושפט.

ג

פחים בדרך עקש ,שומר נפשו ירחק מהם (כתובות ל ע"א) .עלי לשמור על בריאותי .אכנס
מנין בביתי ,ואתפלל בו לפני העמוד .אצא בכך ידי חובתי.
לבסוף החלטתי ,שמחובת הכרת הטוב לאבי ,עלי ללכת לבית הכנסת בקור ובגשם ,כדי
להתפלל בו לפני העמוד .ומדוע ,מפני מעשה שהיה.
הורי עניים היו ,אבל לא חסכו כל מאמץ לחינוכי .מסרני אבי למלמד הטוב ביותר
בסלוצק ,רבי חיים סנדר ,שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד .סכום גדול ,במושגי אותם
ימים.
אבי התפרנס מבניית תנורים .באותו חורף היה מחסור בלבנים ,ופרנסתו שבתה .לא
יכול היה לשלם למלמד .עברו חודשיים ושלושה ,והמלמד נתן בידי מכתב :אם מחר לא
אביא את הכסף ,לא יוכל עוד ללמדני .אבי קרא את המכתב ,ועולמו חשך עליו.
בערב עלה אבי לבית הכנסת ,ושמע עשיר מתלונן .הוא ארס את בנו ושכר קבלנים
שיבנו עבורו בית .הבתים בסלוצק היו עשויים עץ ,אבל עבור התנור צריכים לבנים ,ויש בהם
מחסור .והקור עז ,אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית בלי תנור .התנור שמש הן להסקה ,והן
לבישול ואפיה" .אני מוכל לשלם ששה רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר העשיר.
ניגש אליו אבי" :עשינו עסק .תן ששה רובלים ,ומחר בבוקר הלבנים אצלך!"
באיזה אושר שב הביתה ובישר לאימי! נטל יתד ופטיש ,קילף את הטיח והרס את
התנור הגדול בטרקלין דירתנו ,חילץ לבנה אחר לבנה בלב מתרונן .כל הלילה עבר בקדחתנו,
ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים במלואם" :אמור למלמד ,שלושה עבור שלושת
החודשים האחרונים ,ושלושה עבור שלושת החודשים הבאים!"
אותו חורף היה קר ביותר .סופות שלג עזות וכפור נורא .התכסינו בבגדים והתעטפנו
בשמיכות ורעדנו מתזזית ,והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב ביותר -
ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עימי -
איך ירתיענו הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעילוי נשמת אבי!
הלא תבין אפוא ,שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי ,גאו רגשותי ונבעו דמעותי!"
(והגדת)

"ואת יהודה שלח לפניו"
יום אחד שאלני הרב מפוניבז' זצ"ל" :רבי יעקב ,מי היה השבט שהקדיש עצמו לתורה?"
איזו שאלה" ,זיל קרי בי רב הוא" (סנהדרין לג ע"ב)" :שבט לוי ,יורו משפטיך ליעקב ותורתך
לישראל (דברים לג ,י) ,כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל) .או יששכר ,ככתוב
(דברי הימים א יב ,לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ,לדעת מה יעשה ישראל" ,כמבואר
בגמרא (יומא כו ע"א).
והמשיך ושאל" :אז מדוע שלח יעקב אבינו את יהודה "להורת לפניו גשנה" (בראשית
מו ,כח) ,ליסד ישיבה (רש"י) .למה לא שלח את לוי או יששכר?"
נו ,באמת" ,התשובה כתובה שם בגמרא" ,אמרתי" ,הגמרא אומרת :לא מצינו תלמיד
חכם שמורה הוראות ,אלא מלוי או יששכר .ושאלו :ואולי גם מיהודה ,ככתוב" :יהודה
מחקקי" (תהלים ס ,ט .קח ,ט) .וענו :אסוקי שמעתא אלבא דהלכתא קאמינא" .יהודה
מחוקקי" הוא לפלפול בעלמא ,ולוי ויששכר דינים ומורי הוראות .ובישיבות עוסקים בפלפול
הסוגיות ,ולא בחתירה להלכה הפסוקה"...
הרב חייך את חיוכו המתוק ,ואמר" :איהר האט זיך פערזעהן א רמב"ם" ,שכחתם
רמב"ם מפורש  -אח ,איזו תוכחה זו היתה .לשכוח רמב"ם ,איך אפשר!
איזה רמב"ם?
הגמרא (יומא כח ע"ב) אומרת :אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה ,שנאמר:
"ואברהם זקן" (בראשית כד ,א) [ואין זקן אלא שקנה חכמה (קדושין לב ע"ב)] .יצחק אבינו
זקן ויושב בישיבה ,שנאמר" :ויהי כי זקן יצחק" (בראשית כז ,א) .יעקב אבינו זקן ויושב
בישיבה ,שנאמר" :ועיני ישראל כבדו ,מזקן" (בראשית מח ,י) .מימיהם של אבותינו לא
פסקה ישיבה מהם ,היו במצרים ישיבה עמהם ,שנאמר :אספה לי שבעים איש מזקני
ישראל" (במדבר יא ,טז).
וכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג)" :היה [אברהם אבינו) מהלך וקורא ומקבץ
העם ...עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם העיקר הגדול הזה [האמונה בה']
וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו ולמדו ,ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד לכל הנלוים
אליו ,ויעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך
השם".
הרי שלוי היה ראש הישיבה ,ומדוע שלח את יהודה ליסדה?
אכן ,שאלה!
אבל לרב מפוניבז' היתה על כך תשובה" :אסביר לכם מדוע נבחר יהודה -
כשיוסף התגולל על האחרים ואשימם כמרגלים ,אסר את שמעון ודרש שיורידו אליו
את בנימין ,התקומם יעקב אבינו" :אותי שכלתם ,יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו
 -לא ירד בני עמכם" .הכביד הרעב ,ויעקב אבינו מבקש שירדו להביא אוכל .אמרו :איננו

יכולים ,בלי בנימין .התערב יהודה ואמר" :אנכי אערבנו מידי תבקשנו ,אם לא הביאתיו אליך
והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים" (בראשית מג ,ט).
לא מובן -
הלא עמדו להכנס ללוע הארי .להתיצב בפני המשנה למלך העוין ,שהתגולל עליהם
בעלילת שוא ,והכח והממשלה בידו -
ואיך מתחיב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו ,איך ערב הוא לכך?!
ועובדה ,שערב ,והתחייב .וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את עצמו ,כעבד
תחתיו ,ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו -
אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו ,הוא שיכול
ומסוגל לפתוח ישיבה"...
אח" ,הוא  -היה אומר" ,לא אמר אלא מה שהיה בעצמו!
וכיד וע ,יום אחד פגש ב"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל ,שעסק באותם ימים בבנין
ישיבת "בית אברהם" .פנה אליו הרבי מסלונים ,אז כיהן כראש הישיבה ,ושאלו" :פונוביז'ער
רב ,יש לי שאלה .האם מותר לנו ליטול הלוואות ענק ,כשאיננו יודעים מהיכן נחזיר .לבנות
בנין ,להעסיק פועלים ,להתחייב לקבלן ,כשאיננו יודעים האם יהיה לנו לשלם" -
מצא את מי לשאול .הלא כך בנה הרב מפוניבז' את הישיבה!
ענהו" :למדתי אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל ,ואין לי ספק שאילו הייתי שואלו היה עונה
בשלילה! אין זה בגדר חובת ההשתדלות ,ותהא זו מצוה הבאה בעברה!"
נתכרכמו פני הרבי מסלונ ים" :אם כן ,למה זה אנוכי! גם לסבול בעולם הזה ,וגם לקבל
מלקות לעולם הבא?!"
אורו פני הרב מפוניבז' ,וקרא" :אבער וויא זיס וועל'ן זייין די קלעפ!" אבל כמה מתוקות
תהיינה מלקות אלו!...
העזתי ,ושאלתי" :ובאמת ,איך התחייב יהודה?!"
ושוב ,לא על יהודה שאלתי ,על הרב עצמו התכוונתי...
חייך את חיוכו המאיר" :וואס איז מיט אייך היינט? מה ארע לכם היום ,קודם שכחתם
רמב"ם ,ועכשיו גמרא?!" -
וציטט מהגמרא והר"ן (נדרים נ ע"א) :פעם הוצרכו תלמידי רבי עקיבא למעות ,הלכו
אצת מטרוניתא ,ללוות ממנה .אמרה להם" :איני מאמינה שתפרעו במועד" .אמר לה רבי
עקיבא" :במי את חפצה כערב?" אמרה לו" :מי שאמר והיה העולם ,והים הגדול".
כשהגיע זמן הפרעון ,חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לבוא.
הלכה לשפת הים ,ואמרה" :רבונו של עולם ,היום חלה רבי עקיבא עבדך ,והוא העמידך
ערב לי" -
מה עשה הקדוש ברוך הוא ,באותו היום נשתטית בת הקיסר ,ונטלה תיבה מלאה כסף
וזהב והטילה לים ,וציפה ובאה לאותו מקום .נטלה אותה ,ומצאה בה ממון רב .כשנתרפא
רבי עקיבא בא ואמר" :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שחליתי באותו זמן .עכשיו,
הרי כל ממונך בידי".
ספרה לו כל אותו מעשה והביאתו לבית גנזיה ונתנה לו מתנות גדולות ,והחזירה מה
שנתן לה הים יתר על החוב.
אז אנו הערבים? הקדוש ברוך הוא ערב ,ולו הכסף ולו הזהב!
ונספר -
חובות רבים נטל בשעתו ,להחזקת מוסדות התורה והחינוך שהקים בפוניבז' .משדחקו
בו הנושים ונטל הלואה גדולה מהבנק .משהגיע מועד הפרעון ולא היה בידו לפרוע ,הזהירו
הנוטריון הנכרי שאם לא ישלם מיד יגיש קובלנא פלילית .עלול היה להגרם חילול שם שמים
והרב צפוי היה למאסר ולקנס ,וכסף אין.
עודו תוהה מאין יבוא עזרו ,ויהודי התדפק בדלת .ביקש להיוועץ ברב .סיפר שהוא
מתפרנס כשמש בית הכנסת בעיירה סמוכה .בנו היגר לארצות הברית והתגייס לצבאה,
ונפל חלל במלחמת העולם הראשונה .עתה התבשר שהצבא האמריקאי זיכהו בפצויים
בסכום נכבד ,אך פוחד הוא שמא יוודע הדבר בעיירה ויקצצו ממשכורתו הזעומה .לכן חשב
להפקיד את הכסף ביד הרב ,ואין הוא מתנגד שהרב ישתמש בו כראות עיניו ,בתנאי שיחזירו
לידיו בכל עת שיבקש.
והיה זה  -במדויק!  -הסכום אותו חייב היה לבנק!
חלפה תקופה ,והיהודי הגיע לבקש את כספו .היה זה באחד מימי חול המועד ,בהם רוב
העסקים היהודיים נעולים ואין לרב סיכוי ללוות מהם כספים.
מה עושים?
קודם את פני האיש בשמחה ,ואמר" :בראש ובראשונה ,יטול מר ידיו ונסב לסעודה .הן
מדרך רחוקה בא ,יניחנו לקיים בו מצוה!" נענה הלה ונטל ידיו יחד עם הרב .כך זכה הרב
בשהות של שעה קלה .אבל הארוחה הגיעה לקצה ,ומנין יחזיר את ההלואה.
חג היום .ומצותו בשמחה .נטלו 'מים אחרונים' והחלו בברכת המזון כשהרב מכון
כמנהגו בכל מילה .כשהגיע לתיבות "ומכל טוב לעולם אל יחסרנו" נקש הדור העירוני בדלת
(והגדת)
והביא המחאה כספית שהגיעה היום עבור הישיבה ,בסכום ההלואה...

 בדרך הדרוש 
וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
ברש"י ,והוא מדברי הגמרא" ,אל תרגזו בדרך ,אל תתעסקו
בדבר הלכה ,ומתוך כך טועה אתכם את הדרך רק מהרו ועלו אל
אבי" .ומקשים העולם מדוע לא הזהיר יעקב גם כן אותם
כשהלכו למצרים שלא יתעסקו בדבר הלכה הא יעקב גם כן היה
רוצה שיבואו מהר.
תירץ בספה"ק קדושת לוי ,וזלה"ק :ועוד קשה האיך יכול
יוסף לצוותם שלא יתעסקו בדבר הלכה הלא איתא בגמרא
(קידושין ל ).לעולם ישליש אדם שנותיו שליש במקרא שליש
במשנה שליש בגמרא ,ופריך בגמרא ומי ידע כמה חיי ,לא צריכא
אלא ליומי .נמצא מוכרח אדם ללמוד בכל יום הלכה .ונראה
לבאר על פי ב' הקדמות .א' ,כי סימן זה היה מסור בידו של יעקב
כשלא ימות אחד מבניו בחייו אינו רואה פני גיהנם .והקדמה ב',
על פי מאמר חכמינו ז"ל שמובטחים היו האבות שיחיו בכלליות
ת"ק שנים כימי השמים על הארץ .והנה ידוע שבאם היה יודע

אדם כמה ימי חייו יכול ללמוד שליש משנותיו מקרא שליש
משנותיו משנה ושליש משנותיו גמרא .נמצא לפי זה יעקב
כשראה שאין יוסף אתו וסבור שהוא מת נמצא נתבטל הבטחה
אחת והיה ירא לנפשו שמא נתבטל הבטחה השניה גם כן ולא
ידע כמה ימי חייו ולא היה יכול לצוות את בניו שלא יתעסקו
בדבר הלכה כי מוכרחים המה ללמוד בכל יום הלכה כנ"ל ,אמנם
יוסף היה ידע בעצמו שהוא חי ולא נתבטל הבטחה שניה וידע
שיש לו ליעקב לחיות כמה שנים וממילא לא נתבטל הבטחה
ראשונה גם כן ובוודאי לא ימות אחד מבניו בחייו ויוכלו ללמוד
הלכה כשיבואו לביתם ודו"ק:
(קדושת לוי)
אל תרגזו בדרך (מה ,כד)
ויש לתרץ על פי מה דאיתא גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד
אב ואם שהרי יעקב נענש על הכ"ב שנים שהיה בבית לבן וכו'
ועל הי"ד שנים שהיה בבית עבר שלמד תורה לא נענש .והנה

ד

עונשו של יעקב היה שנעלם ממנו יוסף כ"ב שנים ולא נתכבד
מיוסף ,מדה כנגד מדה.
לפי זה מתורץ הדיוק הנזכר לעיל דיעקב לא הוצרך
להזהירם שלא יתעכבו על הדרך ויעסקו בדברי תורה דהא
מעצמם גם כן ידעו שאסור לעסוק בדברי תורה ולהתבטל
מכיבוד אב ואם .דהא עדיין לא היו יודעים שיוסף חי והיו סבורים
דעל הי"ד שנים שהיה בבית עבר גם כן נענש אם כן כיבוד אב
ואם גדול מתלמוד תורה .דהא כבר עבר כ"ב שנים ועדיין לא
נודע מיוסף .משום הכי לא היה צריך להזהירם על זה .אכן יוסף
שפיר הוצרך להזהיר אותם דהא השתא ראו שיוסף חי אם כן לא
נענש יעקב רק על הכ"ב שנים שהיה בבית לבן ,אבל על הי"ד
שנים שלמד לא נענש .אם כן חזינן דגדול תלמוד תורה יותר
מכיבוד אב ואם .משום הכי אמר להם אל תתעסקו בדבר הלכה
רק תמהרו להחיות רוח יעקב אבינו.
(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ַ ּג ׁש

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
דוֹלה ֶשׁ ְבּכָ ל ַה ַה ְב ָטחוֹת
ַהגְּ ָ

שׁוּבה ְמ ַשׁ ֶבּ ֶרת ֶאת ִמ ַדּת ַה ִדּין
דּין
ְתּ ָ
ֹאמר ָא ִבינוּ ֻשׁבוּ ִשׁ ְברוּ ָלנוּ ְמ ַעט אֹכֶ ל" )מד כה(
"וַ יּ ֶ
שׁוּבה ָל ַמד ַה ִח ָיד"א ִמ ָפּסוּק
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ַעל ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁב ִבּ ְת ָ
זֶ ה:
"שׁבוּ"
אוֹמרֻ :
קוֹרא ָלנוּ וְ ֵ
ֹאמר ָא ִבינוּ" – ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵ
"וַ יּ ֶ
ימ ְט ִריָּ ה
"לנוּ" – ְבּגִ ַ
"שׁ ְברוּ" – ִתּ ְשׁ ְבּרוָּ ,
ִמ ַדּ ְרכֵ יכֶ ם ָה ָר ִעיםָ ,וּבזֹאת ִ
תוּחה
רוֹמז ְל ִמ ַדּת ַה ִדּיןִ :תּ ְשׁ ְבּרוּ ֶאת ִמ ַדּת ַה ִדּין ַה ְמּ ָ
הים' ָה ֵֵשׁם ֱ'א ִ
וּל ִה ְס ַתּגֵּ ףֶ ,א ָלּא
ֲע ֵליכֶ ם .כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ְלכָ ֵ אינְ כֶ ם ַחיָּ ִבים ְל ִה ְת ַענּוֹת ְ
"מ ַעט אֹכֶ ל" – ְתּוַ ְתּרוּ ֲא ִפלּוּ ַעל ַמ ֲאכָ ל ֶא ָחד
ַדּי ְבּכָ ֶ שׁ ִתּ ְס ַתּ ְפּקוּ ְבְּ :
רוּתכֶ ם כְּ ִאלּוּ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ָק ְר ָבּן,
ֶה ָע ֵרב ְל ִחכְּ כֶ ם וְ ֵת ָח ֵשׁב ָלכֶ ם ִה ְתגַּ ְבּ ְ
שׁוּב ְתכֶ ם ְבּ ַא ֲה ָבה.
וְ ָאז ִתּ ְת ַק ֵבּל ְתּ ַ
ַ'ח ְד ֵרי ָב ֶטן' וַ יִּ גַּ שׁ ֵשׁנִ י אוֹת כ'

שׁוּבה ִמתּוִֹ שׂ ְמ ָחה
ְתּ ָ
"וְ ַע ָתּה ַאל ֵתּ ָע ְצבוּ" )מה ה(
שׁוּבה"ַ .על
"אין 'וְ ַע ָתּה' ֶא ָלּא ְתּ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר כא ו( ָדּ ְרשׁוּ ֲחזָ "לֵ :
יוֹסף" :וְ ַע ָתּה" – ָבּ ֵעת ַהזֹּאת
ִפּי זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ֵ
"אל
כּוֹב ִשׁים ֶאת ִל ְבּכֶ םָ ,אנָּ א ִמכֶּ םַ :
כְּ ֶשׁ ִרגְ שׁוֹת ַה ֲח ָר ָטה ְבּוַ ַדּאי ְ
שׁוּבה,
ֵתּ ָע ְצבוּ" – ַאל ִתּ ְפּלוּ ִמתּוֹ כָּ ְ ל ַע ְצבוּת ֶשׁ ִהיא ִמ ַמּ ְפ ִר ֵיעי ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ִמתּוִֹ שׂ ְמ ָחה ,וְ כָ  יִ ְשׂ ַמח ה' ָבּכֶ ם וִ ַיק ֵבּל
ֶא ָלּא ֲעשׂוּ ְתּ ָ
שׁוּב ְתכֶ ם ְל ָרצוֹן.
ְתּ ַ
ִ'א ְמ ֵרי ָבּרוּ'

זְ כוּת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
יוֹסף ָשׂ ַמנִ י ֱאקִים ְל ָאדוֹן ְלכָ ל ִמ ְצ ָריִ ם" )מה ט(
"כֹּה ָא ַמר ִבּנְ ֵ 

יוֹסף ַחיִּ ים ִמ ַבּגְ ָדּד:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ֵ
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַבּ ָפּסוּק:
לוֹמר ְל ָא ִביו :זְ כוּת "כֹּה" – כ"ה ָה ִ
יוֹסף ַ
כָּ ָ שׁ ַלח ֵ
יוֹסף" ְבּכָ ל יוֹם
"א ַמר ִבּנְ ֵ 
קינוּ ה' ֶא ָחד' ֲא ֶשׁר ָ
ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
וּפ ְרעֹה ַעד ֶשׁ:
וָ יוֹםִ ,היא ֶשׁ ָע ְמ ָדה ִלי ְלנַ ֵצּ ַח ֶאת ְק ִלפּוֹת ִמ ְצ ַריִ ם ַ
"שׂ ַמנִ י ֱאקִים ְל ָאדוֹן ְלכָ ל ִמ ְצ ָריִ ם".
ָ
סוֹטה מב א
ֶ'בּן יְ הוֹיָ ָדע' ָ

ְסגֻ ַלּת ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים ְבּכָ ל יוֹם
בוֹדי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם" )מה יג(
"וְ ִהגַּ ְד ֶתּם ְל ָא ִבי ֶאת כָּ ל כְּ ִ
בוֹדי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם" – ֵהם'ִ :תּ ִלּים'ִ ,מכָּ אן ֶשׁכָּ ל
"את כָּ ל כְּ ִ
סוֹפי ַה ֵתּבוֹתֶ :
ֵ
ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים ְבּכָ ל יוֹם יִ זְ כֶּ ה ָל ֶשׁ ֶבת ַתּ ַחת כִּ ֵסּא
ַהכָּ בוֹד.

ַ'ר ֵבּנוּ ֶא ְפ ַריִ ם'

יוֹסף ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִקצּוּר ֵס ֶבל ָא ִביו
ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַאל ִתּ ְרגְּ זוּ ַבּ ָדּ ֶר) "מה כד(
"וַ יְ ַשׁ ַלּח ֶאת ֶא ָחיו וַ יֵּ ֵלכוּ וַ יּ ֶ
ֹאמר
יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהּ ַעל ֵס ֶדר ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב" :וַ יֵּ ֵלכוּ" וְ ַא ַחר כָּ " :וַ יּ ֶ
לוֹמר ָל ֶהם?
ֲא ֵל ֶהם" – ִאם כְּ ָבר ָה ְלכוּ ִמ ָפּנָ יו ,כֵּ ַיצד יָ כוֹל ָהיָ ה ַ
יוֹסף ִמ ָפּנָ יו
ְלאוֹר ֻק ְשׁיָ ה זוֹ ֵבּ ֵאר ַה ִ'שּׂ ְפ ֵתי כּ ֵֹהן'ְ :ל ַא ַחר ֶשׁ ָה ְלכוּ ֲא ֵחי ֵ
לוֹמר
נָ ָשׂא ְתּ ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י ה' ֶשׁ ַה ֶדּ ֶרִ תּ ְת ַק ֵצּר ִל ְפנֵ ֶיהם כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַמ ֲהרוּ ַ
ְל ָא ִביו כִּ י עוֹדוֹ ַחי וְ כִ י הוּא ֶמ ֶלְ בּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ כָ  יִ ְת ַמ ֵעט ַה ַצּ ַער
ֶשׁ ָא ַפף ֶאת ָא ִביו ֵמ ֵעת ֶשׁנִּ ְמכַּ ר ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
אלים וְ ַעד ְלאוֹתוֹ ַהיּוֹם.

"אלוֹן" – ָע ָליו ִל ְהיוֹת ָחסוֹן וְ ֵא ָיתן ]כִּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
בֵ .
"א ֵילי ָה ָא ֶרץ"[ ,וְ א ִלפֹּל ְבּרוּחוֹ גַּ ם ִאם יִ ָקּ ְלעוּ ֲע ָס ָקיו ְל ַמ ְשׁ ֵבּר
טו(ֵ :
זְ ַמנִּ י.

)מ ָלכִ ים ב' כד
ְ

"אנֹכִ י ֵא ֵרד ִע ְמִּ מ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנֹכִ י ַא ַע ְל גַ ם ָעה" )מו ד(
ָ

"אנֹכִ י
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ כִּ י ַה ְב ָט ַחתָ :
יְ ִ
דוֹלה ֶשׁ ְבּכָ ל
ֵא ֵרד ִע ְמִּ מ ְצ ַריְ ָמה וְ ָאנֹכִ י ַא ַע ְל גַ ם ָעה"ִ ,הנָּ הּ ַהגְּ ָ
עוּתהֶּ :שׁ ִמּכָּ אן וְ ַעד ָ
וּמ ְשׁ ָמ ָ
ַה ַה ְב ָטחוֹת ֶשׁ ֻה ְב ְטחוּ ְליַ ֲעקֹבַ ,
עוֹלם א
יּוֹצא ִמגֶּ ֶדר
יִ ְת ַפּ ְר ֵסם ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת נֵ ס ַה ֵ
ַה ֶטּ ַבעֶ ,א ָלּא ְבּנִ ִסּים ַהנַּ ֲע ִשׂים ְל ַמ ַען ְתּ ַ
שׁוּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל; כְּ כָ ל ֶשׁיִּ גְ ַדּל
כְּ ָ
בוֹדם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲח ַמת נִ ִסּים ֵאלּוּ כָּ  יִ גְ ַדּל כְּ בוֹד ְשׁמוֹ יִ ְת ָבּ ַר,
וּמ ִא ָיד ,כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמ ָצּב ֶשׁל ִשׁ ְפלוּת ,כָּ  כְּ בוֹדוֹ יִ ְת ָבּ ַר
ֵ
יִ ְהיֶ ה נִ ְס ָתּר וְ נֶ ֱע ָלם.
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ'
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ְבּ ֵס ֶפר ִ'מנְ ַחת ַא ֲהרֹן' ֶאת נֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ִ'בּ ֵ
עוֹל ֶמ,
"וּלָ ע ִשׂ ָית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
ימי ַה ֲחנֻ כָּ הְ :
ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִבּ ֵ
וּפ ְר ָקן כְּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה" – ְבּכָ 
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְּ ָ
וּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָית ְתּ ָ
ְ
"וּלָ ע ִשׂ ָית ֵשׁם גָּ דוֹל
דוֹלה" – ְ
שׁוּעה גְּ ָ
"לּ ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָית ְתּ ָ
ֶשׁ ְ
עוֹלם.
עוֹל ֶמִ ,"ה ְת ַק ֵדּשׁ ִשׁ ְמָ בּ ָ
וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ

סוֹד ַהנְ ָהגָ תוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ
ֹאמר יַ ֲעקֹב
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאל יַ ֲעקֹב כַּ ָמּה יְ ֵמי ְשׁנֵ י ַחיֶּ י ;וַ יּ ֶ
"וַ יּ ֶ
ֶאל ַפּ ְרעֹה) "...מז ח-ט(
וּשׁ ַתּיִ ם
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה ְשׁמוֹנִ ים ְ
ְשׁמוֹ ֶשׁל 'יַ ֲעקֹב' ִהנּוֹ ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ַפּ ֲע ַמיִ ם ָ'א ֵמן' .כְּ מוֹ כֵ ןְ ,סכוּם
כְּ ֶח ְשׁבּוֹן ַהגִּ ַ
"פּ ְרעֹה ֶאל יַ ֲעקֹב" וְ כֵ ן:
אשׁי ַה ֵתּבוֹתַ :
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָר ֵ
ַהגִּ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן'.
"יַ ֲעקֹב ֶאל ַפּרְעֹה" ֵהם כַּ גִּ ַ
נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ ַעל ִפּי ֻע ְב ָדּה זֹאת ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז כִּ י ִבּ ְשׁ ֵא ַלת:
"כַּ ָמּה יְ ֵמי ְשׁנֵ י ַחיֶּ יִ "בּ ֵקּשׁ ַפּ ְרעֹה ְל ָה ִבין ִמיַּ ֲעקֹב ֶאת
עוּתהּ ִהגִּ ַיע
עוֹלם ַהזֶּ ה ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
סוֹד ַהנְ ָהגָ תוֹ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ָבּ ָ
בוֹדת ה' ,וְ ַעל כָּ ֵ ה ִשׁיב לוֹ יַ ֲעקֹב כִּ י
בוֹהה ַבּ ֲע ַ
ְל ַד ְרגָּ תוֹ ַהגְּ ָ
ִה ְק ִפּיד כָּ ל יָ ָמיו ְליַ ֵחד ֶאת ְשׁמוֹת ֲהוָ יָ "ה וְ ַא ְדנוּ"ת ,כְּ יִ חוּד
רוֹמז ָע ֶל ָיה.
ַהנַּ ֲע ֶשׂה ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁ ְשּׁמוֹ ֵ
ָ'מאוֹר וָ ֶשׁ ֶמשׁ'

אלוֹקיו
ג" .יַ ְח ְל ֵאל" – ַמ ְפ ֵתּ ַח ַה ַה ְצ ָל ָחה ָתּלוּי ְבּ ִב ְטחוֹנוֹ ְוּביִ חוּלוֹ ֵל ָ
יח ֶאת ַמ ֲע ֵשׂה יָ ָדיו.
ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
הוֹשׁ ַע' ַמ ֲע ֶרכֶ ת ז' אוֹת ד'
ֶ'ע ְרכֵ י יְ ֻ

ִל ְקרֹא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע כְּ יַ ֲעקֹב
אריו עוֹד" )מו כט(
אריו וַ יֵּ ְבךְּ ַעל ַצוָּ ָ
"וַ יִּ פֹּל ַעל ַצוָּ ָ

בּוֹתינוּ
יוֹסף וְ א נִ ְשּׁקוֹ ,וְ ָא ְמרוּ ַר ֵ
ארי ֵ
"א ָבל יַ ֲעקֹב א נָ ַפל ַעל ַצוְּ ֵ
ֲ
קוֹרא ֶאת ְשׁ ַמע" ַ)ר ִשׁ"י(.
ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
יוֹמא יט ב( ֶאת ַמ ֲא ַמר
)ח ֶלק א'ָ ,
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א ֵ
תוֹתיו
וּמ ָק ֵרץ ְבּ ִשׂ ְפ ָ
וּמ ַר ֵמּז ְבּ ֵעינָ יו ְ
קּוֹרא ֶאת ְשׁ ַמע ְ
"ה ֵ
)שׁם(ַ :
ֲחזָ "ל ָ
אוֹמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה מג כב(' :וְ א א ִֹתי
וּמ ְר ֶאה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ – ָע ָליו ַהכָּ תוּב ֵ
ַ
נוֹב ַעת ִמכָּ ֶ שֹּׁלא ָל ַמד
את יַ ֲעקֹב'"; ְפּ ִחיתוּתוֹ ֶשׁל ָא ָדם זֶ ה ַ
ָק ָר ָ
דוֹלה ֶשׁזָּ כָ ה
ִמ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוֶּ ,שׁ ַאף ַבּ ָשּׁ ָעה ַהגְּ ָ
יח
ִל ְראוֹת ֶאת ְבּנוֹ ְל ַא ַחר ְשׁנוֹת ִרחוּק כֹּה ַרבּוֹתְ ,בּכָ ל זֹאת א ִה ִסּ ַ
ימה.
ַדּ ַעת ִמ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע כִּ ְמלוֹא נִ ָ

יוֹסף וְ ָא ִביו א ָק ְראוּ ֶאת ְשׁ ַמע יַ ְח ָדּו
ֵ
מוּרים ָתּ ַמהּ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַה ֵלּוִ י ִמ ְבּ ִר ְיסקִ :אם
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ָה ֲא ִ
יוֹסף וְ ָא ִביו ִה ְת ַר ֲח ָשׁה ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָחל ֲע ֵל ֶיהם ִחיּוּב
ישׁ ָתם ֶשׁל ֵ
ְפּגִ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ,וְ ִאם
יוֹסף ֶאת ְשׁ ַמע ְבּ ָ
דּוּע א ָק ָרא ֵ
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעַ ,מ ַ
ָחל ַה ִחיּוּב ק ֶֹדם ָלכֵ ןִ ,מ ְפּנֵ י ָמה ִה ְמ ִתּין יַ ֲעקֹב ַעד ַע ָתּה?
ֵוּב ֵארָ :אכֵ ןִ ,חיּוּב ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע א ִה ְת ַח ֵדּשׁ ַעל יַ ֲעקֹב ְבּ ָשׁ ָעה זוֹ,
יוֹסף ָהיָ ה ָעסוּק ְבּ ִמ ְצוַ ת ַהיְּ ִר ָידה
ישׁתוֹ ִעם ֵ
ֶא ָלּא כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַעד ִל ְפגִ ָ
דּוֹר ִשׁים ַבּ ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח" :וַ יֵּ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה – ָאנוּס ַעל
ְל ִמ ְצ ַריִ ם )כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ְ
עוֹסק ְבּ ִמ ְצוָ ה – ָפּטוּר
"ה ֵ
קוֹר ָאהּ כְּ ִדין ָ
ִפּי ַה ִדּבּוּר"( ַעל כֵּ ן נִ ְמנַ ע ִמ ְלּ ְ
יוֹסף וְ ָסר ִמ ֶמּנּוּ
ִמן ַה ִמּ ְצוָ ה" ֻ)סכָּ ה כו א(ַ .רק ַע ָתּה כְּ ֶשׁ ָפּגַ שׁ ֶאת ֵ
חוֹבת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,וְ ַעל כֵּ ן
ִחיּוּב ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ הָ ,ח ָלה ָע ָליו ִמיָּ ד ַ
קוֹר ָאהּ.
ִמ ֵהר ְל ְ
הגש"פ ִ'מ ֵבּית ֵלוִ י'' ,וַ יֵּ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה'

ָבּרוְּ מ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים
אוֹתי ֶאת ָפּנֶ י) "מו ל(
מוּתה ַה ַפּ ַעם ַא ֲח ֵרי ְר ִ
"א ָ
ָ

ַה ְתּ ִפ ָלּה – ַמ ְפ ֵתּ ַח ַה ַה ְצ ָל ָחה
"וּבנֵ י זְ ֻבלוּן ֶס ֶרד וְ ֵאלוֹן וְ יַ ְח ְל ֵאל" )מו יד(
ְ

עשׁיל ִממּוֹנְ ְס ְט ִריץ':
הוֹשׁ ַע ֶה ִ
ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יְ ֻ
את)ְ "דּ ָב ִרים לג יח(,
בוּלן ְבּ ֵצ ֶ
"שׂ ַמח זְ ֻ
סוֹחר ,כַּ כָּ תוּבְ :
זְ בוּלוּן ָהיָ ה ֵ
סּוֹחר ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ
לוֹשׁה כְּ ָל ִלים ֶהכְ ֵר ִחיִּ ים ַל ֵ
רוֹמזִ ים ִל ְשׁ ָ
וּשׁמוֹת ָבּנָ יו ְ
ְ
יח ְבּ ִמ ְס ָחרוֹ:
ְל ַה ְצ ִל ַ
סּוֹחר ְלכַ ְלכֵּ ל ַמ ֲע ָשׂיו ְבּ ֵס ֶדר נָ כוֹן
אוֹתיּוֹת ֵ'ס ֶדר'ַ ,על ַה ֵ
"ס ֶרד" – ִ
אֶ .
וּמ ְשׂכָּ ל.
ֻ

מוּתה ַה ַפּ ַעם" ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם
"א ָ
ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹבָ :
בּוּרג ַעל ִפּי ַה ֲה ָלכָ ה ֶשׁנִּ ְפ ְס ָקה
ישׁ ִרים ִדּ ְפ ֶּר ְשׁ ְ
ַא ָבּא ה ְֶרצְל ַמגִּ יד ֵמ ָ
רוֹאה ֶאת ֲח ֵברוֹ ְל ַא ַחר ...י"ב ח ֶֹדשׁ
"ה ֶ
ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח רכה א(ָ :
ְמ ָב ֵר'ְ :מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים' וְ הוּא ֶשׁ ָח ִביב ָע ָליו ַה ְר ֵבּה וְ ָשׂ ֵמ ַח ִבּ ְר ִאיָּ תוֹ".
יוֹסף ְבּנוֹ ְל ַא ַחר ֶע ְשׂ ִרים
יח כִּ י ַע ָתּה כַּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶאת ֵ
יֵ שׁ ְל ָהנִ ַ
וּל ִפיכָ 
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָ ה ֶשֹּׁלא נִ ְפגְּ שׁוְּ ,בּוַ ַדּאי ֵבּ ֵר'ְ מ ַחיֶּ ה ַה ֵמּ ִתים'ְ ,
ְ
מוּתה ַה ַפּ ַעם" ,כִּ י ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַחזַּ ְק ִתּי ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִבּ ְרכָ ִתי זוֹ
"א ָ
ָא ַמרָ :
ֶבּ ֱאמוּנָ ה ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ,שׁוּב ֵאין ִלי ַל ֲחשֹׁשׁ ִמן ַה ָמּוֶ ת.
'נַ ֲח ַלת ַא ְב ָר ָהם'

ִל ְג ֻא ָּל
ﬣ ּי ְ ְִת ַ ּגק ֶּלהרוֹ ָבה ְו ֹנא ַמﬧ ָא ֵמן
ָ
"ח ִסיד ֶא ָחד ִה ְת ַע ּנָה ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש
לוֹ

סוֹ ד א
ַּכדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה'ֵ :א ְיך ָּתבֹא ַה ְ ּג ֻא ָּלה וְ ָהעוֹ לָ ֲם ִריכוּת ַה ָ ּגלוּת ,וְ נ ְִת ַ ּג ָּלה לוֹ ַ ּב ֲחלוֹ ם
א
י
ֵ
נ
ָם
מ
ׁ
ּ
ַ
ש
ג
ְ
ִ
יח
ִ ים לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמן ַעל
ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ְ ּג ֻא ָּלה' ִ ּ
]ב ְר ּכ
ַ ת ַ'ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְשכִ ינָתוֹ לְ צִ ּיוֹ ן' לְ ִפי ׁ

ֶש ַה ָ ּק ָהל
וּבִ ְר ַּכת 'ו ְּפרוֹ ׂ
ּפוֹ ְת ִחים ִמ ּיָד ְ ּב'מוֹ ִדים דְּ ַר ָ ּבנָן',
ש ָעלֵ ינוּ' לְ ִפי ׁש
ֶ ַה ָ ּק ָהל ּפוֹ ְת ִחים ִמ ּיָד ַ ּב ֲא ִמ ַירת 'וְ ׁ ָש ְמרוּ'[.

וְ ַע ָּתה ּב
ָא ֵמן ו ַּמ ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ַ ּגם ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ְ'מ ַח ּ
י
ֵה
ה
ּ
ַ
מ
ֵ
ת
ִ
ים'
א
י
ֵ
נ
ָם
נ
ה
ִזְ
ר
ָ
ִ
ים
ת
ְ
ע
ח
לַ
ַ י
ֲ נוֹ ת
ִ לִ ים ֵּתכֶ ף ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ,וְ ֵהם ג' ֲא ֵמנ
ַה ְ ּג ֻא ָּלהַ ,על ֵּכן ָּכל ֶא ָחד י ְִהיֶה נִזְ ָהר ָ ּבזֶ ה ְמאֹדִים ְ ּגדוֹ לִ ים ְמאֹד ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ָּתל ּיו
"...
) ְ
'דֶּ ֶרך מ ׁ ֶֹשה' לְ יוֹ ם יא(

ָא ֵמן .עוֹ ִנים ְו ִנ ְג ָא ִלים.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְו ָכרוֹ ת ִע ּמוֹ ַה ְ ּב ִרית
'נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ י וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית'
דּוּרים ַר ִבּים כְּ ִפ ְס ָקה נִ ְפ ֶר ֶדת.
ֶה ְמ ֵשְׁ תּ ִפ ַלּת' :וַ יְ ָב ֶרָ דּוִ יד' – 'וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית' נִ ְד ַפּס ְבּ ִס ִ
קּוֹדם ְוּת ִח ַלּת ֶק ַטע זֶ ה ִהנָּ ם
ָא ְמנָ ם כְּ ָבר ָתּ ְמהוּ ַר ִבּים ַעל ַה ֲח ֻל ָקּהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִסיּוּם ַה ֶקּ ַטע ַה ֵ
"וּמ ָצ ָ
ָפּסוּק ֶא ָחד ִבּנְ ֶח ְמיָ ה )ט ח(ָ :
את ֶאת ְל ָבבוֹ נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ י וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית?"...
ַה ֶה ְס ֵבּר ָהרוֹוֵ ַח הוּא ,כִּ י ָשׁ ְר ָשׁהּ ֶשׁל ֲח ֻל ָקּה זוֹ ִהנּוֹ ְבּ ִמנְ ָהג ָקדוּם ֶשׁנָּ פוֹץ ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
קוֹר ִאים
ִל ְפנֵ י ֵמאוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים ,כִּ י ַבּיּוֹם ֶשׁ ָהיְ ָתה ְבּ ִרית ִמ ָילה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתָ ,היוּ ַה ַחזָּ ן וְ ַה ָקּ ָהל ְ
יַ ְח ָדּו ִבּנְ ִע ָ
ַ
)'אוֹצר ִמנְ ֲהגֵ י יְ שׁוּרוּן' ע יג-
ימה ִמ'וְ כָ רוֹת' ַעד ְ'בּ ַמיִ ם ַעזִּ ים'ָ ,פּסוּק ְבּ ָפסוּק ְל ֵסרוּגִ ין
'תּוֹס ֶפת
ימה' ְבּ ִס ְפרוֹ ֶ
'תּוֹרה ְתּ ִמ ָ
יד; ְוּר ֵאה מג"א נא ט ֶשׁ ִע ְר ֵער ַעל ִמנְ ָהג זֶ ה( ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵה ִביא ַבּ ַעל ָ
ְבּ ָרכָ ה' )פר' וַ יֵּ ֶשׁב(:
שׁוֹר ָריו ְמנַ גְּ נִ ים 'וְ כָ רוֹת
"כְּ ֶשׁ ָהיָ ה ְבּ ִרית ִמ ָילה ְל ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵאי ֵבּית ַה ְתּ ִפ ָלּהָ ,היָ ה ַה ַחזָּ ן ִעם ְמ ְ
וּמי ֶשׁ ָע ַבר ָאז ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה ָהיָ ה ִבּ ְמכֻ וָּ ן ַמ ְפ ִסיק ְבּ ַהגִּ יעוֹ ִל'וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית'
ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית'ִ ,
סוּקים ָה ֲא ָח ִדים
יח ְמקוֹמוֹ ְל ַה ַחזָּ ן .וְ ַא ֲח ֵרי ֶשׁ ָשּׁר ַה ַחזָּ ן ֶאת ַה ְפּ ִ
וְ ָה ַלִ מן ָה ַעמּוּד וְ ִהנִּ ַ
ימים ִעם ַהנֻּ ָסּח 'וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית' ָה ַלִ מן ָה ַעמּוּד וְ ָשׁב ַה ָשּׁ"ץ ִל ְמקוֹמוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ַה ַמּ ְת ִא ִ
ַעל ַה ֵסּ ֶדרִ ...וּב ְרבוֹת ַהיָּ ִמים נִ ְק ָבּע ֵס ֶדר נֻ ָסּח זֶ ה ְלנֻ ָסּח ְתּ ִמ ִידי".

קוֹד ֶמת ַלכֹּל
ִמ ַדּת ַהנֶּ ֱא ָמנוּת ֶ
דוֹלה ָהיְ ָתה
ירוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ט ה( ָדּ ְרשׁוּ ִמן ַה ָפּסוּק 'וְ כָ רוֹת ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית' ַעד כַּ ָמּה גְּ ָ
ִבּ ַ
"א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָע ָשׂה יֵ ֶצר ָה ַרע –
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרַ :
ַא ֲה ָבתוֹ וְ נֶ ֱא ָמנוּתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ַל ֵ
)שׁנֵ י ְל ָבבוֹת( נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ יְ ,"'וּב ָשׂכָ ר זֶ ה זָ כָ ה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
את ֶאת ְל ָבבוֹ ְ
'וּמ ָצ ָ
טוֹבִ ,דּכְ ִתיבָ :
הוּא כָּ ַרת ִעמּוֹ ֶאת ַה ְבּ ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד.
נֶ ֱא ָמנוּת זוֹ ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּ ִשׁ ְעבּוּד כָּ ל כֹּחוֹת ַהגּוּף ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאִ ,היא ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְלכָ ל
ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁזָּ כוּ ָל ֶהם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָוּבנָ יו ַא ֲח ָריוְ .ל ִפיכָ ַ ,אף ְל ַא ַחר ֶשׁ ָבּ ַחר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוֹציאוּ ֵמאוּר כַּ ְשׂ ִדּים וְ ָשׂם ֶאת ְשׁמוֹ ַ'א ְב ָר ָהם'ֲ ,ע ַדיִ ן א ָהיָ ה ָראוּי ִלכְ ִר ַיתת
הוּא ְבּ ַ'א ְב ָרם'ִ ,
מוּרה ,כָּ ַרת ִעמּוֹ ה' ְבּ ִרית.
ְבּ ִרית ,וְ ַרק כַּ ֲא ֶשׁר גִּ ָלּה ֶאת ִמ ַדּת ַהנֶּ ֱא ָמנוּת ָה ֲא ָ
את ֶאת ְל ָבבוֹ נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ יִ ,'בּזְ כוּת ֶשׁ' :וְ כָ רוֹת
'וּמ ָצ ָ
רוֹפ ִשׁיץָ :
וְ כָ ָ דּ ַרשׁ זֹאת ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ֵמ ְ
כּוֹרת כִּ ְביָ כוֹל ְבּ ִרית ִעם ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ,יָ כוֹל הוּא ַל ֲעבֹד ֶאת
ִעמּוֹ ַה ְבּ ִרית'ְ :בּ ֵעת ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק ֵ
ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרְ בּא ְמנִ יעוֹתִ :אם ְמ ַפ ֵתּהוּ ַהיֵּ ֶצר ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹתַ ,מ ְב ִטיחוֹ ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁיְּ ַקיֵּ ם
עוּדת ִמ ְצוָ הִ ,לכְ ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם ֶאת ַה ַשּׁ"ס ...וְ ִאם ְמ ִסיתוֹ ְלזֶ ֶמר ֶשׁל
ְדּ ָב ָריו ְבּ ֵעת ֶשׁ ִתּזְ ַדּ ֵמּן לוֹ ְס ַ
תוֹמהַ ...על
הוֹללוּת ,יַ ְב ִטיחוֹ ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה כִּ ְד ָב ָריו ְבּ ֵעת ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ַה ִשּׂיא יָ תוֹם אוֹ יְ ָ
ֵ
נֶ ֱא ָמנוּת ֶשׁכָּ זוֶֹ ,שׁ ָבּהּ ְמ ַשׁ ְע ֵבּד ָה ָא ָדם גַּ ם ֶאת יִ ְצרוֹ ָה ַרע ַל ֲעבֹד ֶאת ה'ָ ,א ְמרוּ ֲחכָ ִמים
רוּמה(.
קּוּטי מַה ְַר ָמ"מ' ַה ְפ ָט ַרת ְתּ ָ
)'ל ֵ
ֶשׁ ִבּ ְשׂכָ ָרהּ זָ כָ ה ַא ְב ָר ָהם ְלכָ ל ַה ַה ְב ָטחוֹת ַהטּוֹבוֹת ִ

שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ָבּרוֵּ 

ְסגֻ ַלּת ַהזְ כָּ ַרת ְשׁמוֹת ָה ֻאמּוֹת
ימ ֶלִ מ ִלּיזֶ ענְ ְסק:
עטיל ָק ָטן' ֶשׁל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
הוּב ָאה ְבּ ֶ'צ ִ
ְסגֻ ָלּה נִ ְפ ָל ָאה ְ
וּמיָּ ד ְבּזֶ ה ַה ָלּשׁוֹן
ֹאמר ֵתּכֶ ף ִ
עוֹרר בּוֹ ְ)בּ ֵלב ָה ָא ָדם( ִמ ָדּה ָר ָעה ַחס וְ ָשׁלוֹם ...י ַ
"כְּ ֶשׁיַּ ְת ִחיל ְל ִה ְת ֵ
בוּסי וְ ַהגִּ ְרגָּ ִשׁי' וְ יִ נָּ ֵצל".
ְוּבכָ ל כֹּחוֹ'ַ :הכְּ נַ ֲענִ י ַה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י וְ ַהיְ ִ
ְבּ ֶד ֶרַ צחוּת ֵה ִביאוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ֶר ֶמז ִל ְסגֻ ָלּה זוִֹ :הנֵּ ה ִה ְת ָבּ ֵאר ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ נִ ְק ָרא 'נֶ ֱא ָמן'
בוֹדת ה'ֶ .א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַמ ַען ָבּנָ יו ַא ֲח ָריו
יח ְל ַשׁ ְע ֵבּד ֶאת ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ֶשׁ ְבּ ִק ְרבּוֹ ַל ֲע ַ
ִמשּׁוּם ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
וּסגֻ ָלּה ֶשׁ ְתּ ַסיֵּ ַע ַאף ְבּיָ ָדם ְל ַהכְ נִ ַיע ֶאת יִ ְצ ָרם ָה ַרעִ ,וּב ְשׂכַ ר
ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵע ָצה ְ
בוּסי
"הכְּ נַ ֲענִ י ַה ִח ִתּי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י וְ ַהיְ ִ
נֶ ֱא ָמנוּתוֹ ִק ֵבּל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוַֹ :
הוּרים ָר ִעים
וְ ַהגִּ ְרגָּ ִשׁי – ָל ֵתת ְלזַ ְרעוֹ" – ָפּסוּק זֶ ה נִ ָתּן ְלזַ ְרעוֹ כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יִ נָּ ְצלוּ ֵמ ִה ְר ִ
)'פּנִ ינֵ י יְ ֶחזְ ֵקאל' ע"ס ַה ְתּ ִפ ָלּה(.
ְ

ִמנְניָ ן ְשׁ ֵמ ִימי
מוֹשׁבוֹ
ַה ָשּׁ ָעה ָהיְ ָתה ֶשׁ ַבע ָבּ ֶע ֶרבָ .ה ַרב צִ .ה ְת ַרוֵּ ַח ְבּ ָ
יוֹרק ְל ֶא ֶרץ
עוֹשׂה ֶאת ַדּ ְרכָּ הּ ִמנְּ יוּ ְ
ְבּ ִט ַיסת ֶאל ַעל ָה ָ
נּוֹס ִעים ֶשׁ ִמּ ְלּאוּ
ַהקּ ֶֹדשִׁ ,ה ִבּיט ְבּ ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַה ְ
צוּפים
מּוֹשׁ ִבים ְס ִביבוֹֻ ,ר ָבּם כְּ כֻ ָלּם ַבּ ֲע ֵלי ַפּ ְר ִ
ֶאת ַה ָ
הוּדיִּ ים ,וְ נֶ ֱאנַ ח ַאנְ ַחת ְרוָ ָחהָ .ק ֶשׁה ָהיָ ה לוֹ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר
יְ ִ
ימה ֶשׁ ָחוָ ה ַאִ ל ְפנֵ י ָשׁעוֹת ְספוּרוֹת.
ֵמ ַה ֲחוָ יָ ה ַה ַמּ ְד ִה ָ
גוּע :יִ ְהיֶ ה לוֹ ִמנְ יָ ן ְבּ ֶעזְ ַרת ה'.
ַבּ ִטּ ָיסה ַהזּוֹ הוּא ָר ַ
***
ִמיּוֹם ְפּ ִט ָיר ָתהּ ֶשׁל ִאמּוֹ ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹםֳ ,ח ָד ִשׁים ִמ ְס ָפּר
הוּדי ֲח ִס ִידי ֶשׁ ִה ְק ִדּישׁ
ק ֶֹדם ְלאוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשֹהָ ,ה ַרב צ ,.יְ ִ
ווֹת ָיהִ ,ה ְק ִפּיד
וּל ִמ ְצ ֶ
תּוֹרה ְ
חוֹקים ַל ָ
ֶאת ַחיָּ יו ְל ֵקרוּב ְר ִ
ַעל ֲא ִמ ַירת ַק ִדּישׁ ְבּ ִמנְ יָ ן ִבּ ְשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ַהיּוֹםַ .אל יְ ִהי
ַה ָדּ ָבר ַקל ְבּ ֵעינֵ יכֶ םֶ ,שׁכֵּ ן ֵע ֶקב ַתּ ְפ ִקידוֹ ַה ְמּיֻ ָחד נֶ ֱא ַלץ
ָה ַרב צִ .ל ְשׁהוֹת ִבּ ְק ִהלּוֹת נִ ָדּחוֹת ְבּ ַר ֲח ֵבי ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית,
ֻע ְב ָדּה ֶשׁגָּ ְר ָמה לוֹ א ַפּ ַעם ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ָקשׁוֹת ְל ַה ִשּׂיג
הוּדים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ַא ַחר ַה ַקּ ִדּישׁ ֶשׁ ָא ַמר ְל ִעלּוּי
ִמנְ יַ ן יְ ִ
נִ ְשׁ ַמת ִאמּוֹ.
ְבּ ֶמ ֶשֲׁ ע ֶשׂ ֶרת ֶה ֳח ָד ִשׁים ֶשׁ ָח ְלפוּ ִמיּוֹם ְפּ ִט ַירת ִאמּוֹ
בוּרה ָבּ ֶא ְתגָּ רְ ,וּב ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א זָ כָ ה
ָע ַמד ָה ַרב צִ .בּגְ ָ
דּוֹמה ָל ֶא ְתגָּ ר
אוּלם שׁוּם ָדּ ָבר א ָהיָ ה ֶ
גַּ ם ְל ַה ְצ ָל ָחהָ .
ֶשׁ ִצּ ָפּה לוֹ ְבּ ִט ָיסה ֶ 46שׁל ֶח ְב ַרת גֵ 'ט ְבּלוּ ִמנְּ ַמל
עוּפה ָ'קנֶ ִדי'
לוֹר ָידהִ ,לנְ ַמל ַה ְתּ ָ
אוֹר ַלנְ דּוֹ ֶשׁ ִבּ ְפ ִ
עוּפה ְ
ַה ְתּ ָ
יוֹרק.
ִבּ ְמ ִדינַ ת נְ יוּ ְ
יסוֹתיו ַה ְתּכוּפוֹת ָבּ ֳח ָד ִשׁים ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֶ ,ט ֶרם
כִּ ְבכָ ל ִט ָ
ַהזְ ָמנַ ת ַה ִטּ ָיסה יָ ַשׁב ָה ַרב צְ .ל ַתכְ נֵ ן ֵה ֵיטב ֶאת זְ ַמן
וּמ ְסלוּלוֹ ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְבּיָ דוֹ ֵדּי זְ ַמן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
נְ ִס ָיעתוֹ ַ
לוּח ַהזְּ ַמנִּ ים
לוֹמר ַק ִדּישׁ .גַּ ם ַה ַפּ ַעםְ ,ל ִפי ַ
ְבּ ִמנְ יָ ן וְ ַ
ַה ְמּ ֻתכְ נָ ן ָע ְמדוּ ִל ְרשׁוּתוֹ ְשׁ ָע ַתיִ ם ְתּ ִמימוֹת ֵמ ֶרגַ ע
מוֹעד ֵצאת ִט ַיסת ַה ֶה ְמ ֵשׁ.
יוֹרק וְ ַעד ְל ֵ
ַהנְּ ִח ָיתה ִבּנְ יוּ ְ
יוֹרק כִּ י יַ ְמ ִתּין לוֹ
גּוֹרר ִבּנְ יוּ ְ
הוּא ִסכֵּ ם ִעם ָא ִחיו ַה ִמּ ְת ֵ
עוּפה ,יַ ִסּ ַיע אוֹתוֹ
מּוֹעד ַה ְמּ ֻתכְ נָ ן ִמחוּץ ִל ְשׂ ֵדה ַה ְתּ ָ
ַבּ ֵ
ִל ְת ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ְבּ ֵבית כְּ נֶ ֶסת ָסמוּ ,וְ יַ ְחזִ ירוֹ ִמיָּ ד ִל ְשׂ ֵדה
עוּפה.
ַה ְתּ ָ
אוּלם ַ"רבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת
ָה ַרב צָ .ח ַשׁב ַעל ַהכֹּל ֵמרֹאשָׁ ,
ְבּ ֶלב ִאישַׁ ;"...דּקּוֹת ְספוּרוֹת ְל ַא ַחר ֶשׁ ֵה ֵחל ַה ָמּטוֹס
נוּע ְלכִ וּוּן ַמ ְסלוּל ַה ַה ְמ ָר ָאה ,נִ ְשׁ ַמע ְל ֶפ ַתע קוֹלוֹ
ָל ַ
מּוֹד ַיע ִמ ַבּ ַעד ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהכְּ ִריזָ ה
אשׁי ַה ִ
ֶשׁל ַה ַדּיָּ ל ָה ָר ִ
רוּעים נֶ ֱא ֶל ֶצת
כִּ י ְל ַצ ֲערוֹ ָה ַרבֵ ,ע ֶקב ְתּנָ ֵאי ֶמזֶ ג ֲאוִ יר גְּ ִ
ַה ַה ְמ ָר ָאה ְל ִה ְת ַעכֵּ ב ְל ֶמ ֶשִׁ תּ ְשׁ ִעים ַדּקּוֹת ְתּ ִמימוֹת.
נּוֹס ִעים ְבּ ִמ ְרמוּרְ .ל ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם
כַּ ָצּפוּי ֵהגִ יבוּ כָּ ל ַה ְ
אוּלם ָה ַרב צ' ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ַ'ה ָשּׁ ַמיִ ם
א ָהיָ ה זְ ַמן ְמיֻ ָתּרָ ...
נוֹפ ִלים ָע ָליו'ַ .בּ ֲע ֶשׂ ֶרת ֶה ֳח ָד ִשׁים ָה ַא ֲחרוֹנִ ים הוּא א
ְ
ֶה ְח ִמיץ וְ לוּ ַק ִדּישׁ ֶא ָחדַ ,ה ִאם ַה ַפּ ַעם יֵ ָא ֵלץ ְל ִה ָמּנַ ע
ֵמ ֲא ִמ ַירת ַק ִדּישׁ?!
יוֹרד ְלא כָּ ל ְבּ ָעיָ ה
ִאלּוּ ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ָתּלוּי בּוָֹ ,היָ ה הוּא ֵ
ֵמ ַה ָמּטוֹס ,וְ לוּ ִבּ ְמ ִחיר ֶשׁל ֶה ְפ ֵסד ַה ִטּ ָיסה ָל ָא ֶרץ.
יוֹתרַ .א יָ ד ַֹע יָ ַדע ֵה ֵיטב כִּ י
ַה ַקּ ִדּישׁ ָהיָ ה ָחשׁוּב לוֹ ֵ
עוֹמד ָהכֵ ן
ַה ִסּכּוּיִ ים ֶשׁיְּ ַא ְפ ְשׁרוּ לוֹ ָל ֶר ֶדת ֵמ ַה ָמּטוֹס ֶשׁ ֵ
ַעל ַמ ְסלוּל ַה ַה ְמ ָר ָאהָ ,היוּ ָשׁוִ ים ְל ִסכּוּיָ ו ִלזְ כּוֹת ְבּכַ ְר ִטיס
ִט ָיסה ַליָּ ֵר ַח ...וְ הוּא ָפּ ַסל ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ַעל ַה ַסּף.
ַבּ ַדּקּוֹת ֶשׁ ָח ְלפוּ הוּא ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵשׁ ַע ָבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתֶ ,שׁ ָמּא
אוּלם כַּ ֲעבֹר
ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר יֵ ָרגַ ע וּזְ ַמן ַה ַה ְמ ָתּנָ ה יִ ְת ַק ֵצּרָ ,
לוֹשׁים ַדּקּוֹת ֶשׁל ַה ְמ ָתּנָ ה ַח ְס ַרת ַמ ַעשׂ הוּא ֵה ִבין כִּ י
ְשׁ ִ
ָע ָליו ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ֶשֹהֶ .א ָלּא ֶשֹּׁלא ָע ָלה ְבּמֹחוֹ כָּ ל ַר ְעיוֹן
צּוּע.
ְל ִב ַ
אוּלי יִ ְמ ָצא כָּ אן
נוֹעזֶ ת; ַ
ִפּ ְתאוֹם ָח ְל ָפה ְבּמֹחוֹ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ֶ
הוּדים? ָא ְמנָ ם הוּא א ִה ְב ִחין ְס ִביבוֹ
ַבּ ָמּטוֹס ִתּ ְשׁ ָעה יְ ִ
יהוּדים ָדּ ִתיִּ יםַ ,אִ תּ ְקוָ ה ַא ֶח ֶרת א ָהיְ ָתה לוֹ ,וְ הוּא
ִבּ ִ
חוֹבה ְלנַ סּוֹת...
ָחשׁ ָ
נּוֹס ִעים,
ֹוּמת ֵלב כָּ ל ַה ְ
ִ'ל ְפנֵ י ֶשׁ ַא ְת ִחיל ִל ְמשֶֹׁ את ְתּש ַ
ָע ַלי ִל ְבחֹן ֶאת ִסכּוּיֵ י ַה ַה ְצ ָל ָחהִ ,'...ה ְר ֵהר ָה ַרב צ.
צוֹעד ָהלוֹ וָ שׁוֹב ֵבּין ַה ַמּ ֲע ָב ִריםָ ,תּר ַא ַחר
ְל ַע ְצמוֹ ,וְ ֵה ֵחל ֵ
נּוֹס ִעיםְ .ל ַמ ְר ֵבּה ַצ ֲערוֹ ַרק
הוּדי ֵבּין ְמאוֹת ַה ְ
ַפּ ְרצוּף יְ ִ
וּשׁ ָאלוֹ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כָּ זֶ ה ,וְ ָה ַרב צָ .אזַ ר א ֶֹמץ ְ
הוּדי?"
"ה ִאם ַא ָתּה יְ ִ
יְ ִשׁירוֹתַ :
כְּ ֶשׁ ֵה ִשׁיב ָה ִאישׁ ְבּ ִחיּוּב ,כִּ ְמ ַעט ָק ַפץ ָה ַרב צֵ .מרֹב
ִשׂ ְמ ָחה .הוּא ִה ְס ִבּיר לוֹ ִבּ ְמ ִהירוּת ֶאת ְמ ֻב ָקּשׁוֹ ,וְ ָה ִאישׁ
ִס ֵמּן ְבּנִ ַיע רֹאשׁ כִּ י הוּא ְמ ַא ֵשּׁר לוֹ ִל ְספֹּר אוֹתוֹ כְּ ֶא ָחד
ֵמ ָה ֲע ָשׂ ָרה.
עוֹדד ֵמ ַה ְצ ָל ָחתוֹ ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶה ֱח ִליט ָה ַרב צְ .ל ַהגְ ִבּיר
ְמ ָ
נוֹסף ַבּ ַעל
וּלנַ סּוֹת ְלזַ הוֹת ָא ָדם ָ
יוֹתר ְ
ֶאת ַמ ֲא ַמ ָצּיו עוֹד ֵ
וּל ַא ַחר ַדּקּוֹת
הוּדיתַ .ה ַמּ ֲא ָמץ נָ ָשׂא ֵפּרוֹתְ ,
ָחזוּת יְ ִ
הוּדיםָ ,א ְמנָ ם ֵהם
תּוֹפפוּ ִבּ ְצ ָד ָדיו ֲח ִמ ָשּׁה יְ ִ
ֲא ֻרכּוֹת ִה ְס ְ
א יָ ְדעוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלַ ,אַ ל ֲענוֹת ָ'א ֵמן' יָ כוֹל כָּ ל ֶא ָחד...
נוֹס ִפים,
הוּדים ָ
ְוּבכָ ל זֹאתָ ,היָ ה ָע ָליו ְל ַה ִשּׂיג ַא ְר ָבּ ָעה יְ ִ
וְ ַעל ַאף ִט ְר ָחתוֹ ַה ְמּ ֻר ָבּה א ָע ָלה ְבּיָ דוֹ ְלזַ הוֹת ֵבּין ֵמאוֹת
נוֹסףָ .ה ַרב
הוּדי ֶא ָחד ָ
ַהגּוֹיִ ם ֶשׁ ְסּ ָבבוּהוּ ,וְ לוּ ַפּ ְרצוּף יְ ִ
צ .גָּ ַמל ְבּ ִלבּוֹ ֶשֹּׁלא ְל ִה ְתיָ ֵאשׁ ,וְ ַל ְמרוֹת ִאי ַהנְּ ִעימוּת

ַהכְּ רוּכָ ה ְבּכָ ֵ ה ֵחל ַל ֲעבֹר ִמ ַסּ ְפ ָסל ְל ַס ְפ ָסל כְּ ֶשׁהוּא
הוּדי?"
"ה ִאם ַא ָתּה יְ ִ
שׁוֹאל כָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדַ :
ֵ
נוֹס ִפים .וְ זֶ הוּ...
הוּדים ָ
יח ִל ְלקֹט ְשׁנֵ י יְ ִ
ְבּ ֶד ֶר זוֹ הוּא ִה ְצ ִל ַ
נוֹס ֵעי ַה ָמּטוֹס
ְל ַא ַחר ֶס ֶבב אָרֹ וְ ִת ְשׁאוּל ָמ ֵלא ֶשׁל כָּ ל ְ
נוֹס ִפים.
הוּדים ָ
א נִ ְמ ְצאוּ ְשׁנֵ י יְ ִ
ַא ַחד ַה ַדּיָּ ִלים ֶשׁ ִה ְב ִחין ִבּ ְמבוּכָ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב צִ .ה ְת ַענְ יֵ ן
ְל ֵפ ֶשׁר ַמ ֲע ָשׂיו ,וְ ָה ַרב צִ .ה ְס ִבּיר לוֹ ֶאת ָה ִענְ יָ ןַ .ה ַדּיָּ ל
ֵהגִ יב ַבּ ֲה ָבנָ ה ְוּב ִהזְ ַדּהוּתַ ,אַ בּד ְבּ ַבד ִה ְתנַ ֵצּל כִּ י ֵאינוֹ
ימי ִעם ָתּא
הוּדי .הוּא ִתּ ְק ֵשׁר ְבּ ַמכְ ִשׁיר ַה ֶקּ ֶשׁר ַה ְפּנִ ִ
יְ ִ
ַה ַטּיָּ סְ ,ל ָב ֵרר ַה ִאם ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵשׁי ַה ֶצּוֶ ת יְ ִ
הוּדיַ ,א נַ ֲענָ ה
ִבּ ְשׁ ִל ָילה.
נּוֹס ִעים"ַ :ר ַבּאיי!"
ִפּ ְתאוֹם נִ ְשׁ ְמ ָעה ְק ִר ָיאה ִמ ִפּי ַא ַחד ַה ְ
"שׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת
תּוֹבב ְל ֶע ְברוֹ ,וְ ַה ָלּה ִה ְתנַ ֵצּלָ :
ָה ַרב צִ .ה ְס ֵ
ִשׂ ָ
יח ְתִ עם ַה ַדּיָּ לַ ,רק ַע ָתּה ֵה ַבנְ ִתּי ֶאת ְמ ֻב ָקּ ְשְׁ ,ס ַלח
הוּדי וּמוּכָ ן ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֶליְ ל ִמ ְצוָ ה".
ִליֲ .אנִ י יְ ִ
חוּמה ַה ְמּכַ וֶּ נֶ ת ֶאת
ָה ַרב צָ .חשׁ ֵה ֵיטב ֶאת ַהיָּ ד ָה ְר ָ
רוֹמים .כְּ ֶפ ַסע ָהיָ ה ֵבּינוֹ ְל ֵבין ַהכְ ָתּ ַרת
ַמ ֲע ָשׂיו ִמ ְמּ ִ
ַה ְמּ ִשׂ ָ
ימה ְבּ ַה ְצ ָל ָחה וְ הוּא ָתּ ָלה ִבּ ְטחוֹנוֹ ְבּצוּרוֹ כִּ י יַ ְמ ִציא
הוּדי ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁיַּ ְשׁ ִלים לוֹ ִמנְ יָ ן.
לוֹ ֶאת ַהיְּ ִ
הוֹפכֶ ת
ימה ֶ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַדּוְ ָקא ַעכְ ָשׁו נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶשׁ ַה ְמּ ִשׂ ָ
נּוֹס ִעים
ְל ָק ָשׁה ִבּ ְמיֻ ָחדַ .אף ַעל ִפּי ֶשׁכַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ֵמ ַה ְ
הוּדי ָה ֲע ִשׂ ִירי...
ִה ְתגַּ יְּ סוּ ְל ֶעזְ ָרתוָֹ ,ה ַרב צ .א ָמ ָצא ֶאת ַהיְּ ִ
יח ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ַה ִמּנְ יָ ן ַהזֶּ ה ַא ֲח ֵרי ֶשׁ ִה ַשּׂגְ ִתּי
ִ'אם א ַא ְצ ִל ַ
נוֹראוֹת'ִ ,ה ְר ֵהר ָה ַרב
הוּדים ַבּ ָמּטוֹסֶ ,א ְת ַאכְ זֵ ב ָ
ִתּ ְשׁ ָעה יְ ִ
צְ .ל ַע ְצמוֹ תּוֶֹ שׁהוּא ָשׁב ִל ְמקוֹמוֹ ,וְ ִה ְמ ִתּין ִל ְראוֹת
תּוֹביל ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ֶאת ַה ִה ְת ַר ֲח ֻשׁיּוֹת.
כֵּ ַיצד ִ
ַעל ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה ַא ַחר כָּ ְ מ ַס ֵפּר ָה ַרב צ:.
נּוֹס ִעים וְ ָל ַחשׁ
"פּ ְתאוֹם ,נִ גַּ שׁ ֵא ַלי ְבּ ֶשׁ ֶקט ֶא ָחד ֵמ ַה ְ
ִ
ְבּ ָאזְ נִ י'ֶ :ה ָח ֵבר ֶשׁ ִלּי הוּא ֲח ִצי יְ ִ
הוּדי' .כְּ ֶשׁ ֶשׁ ֶּמץ ִתּ ְקוָ ה
ִמ ְתגַּ נֵּ ב ְל ִל ִבּי ָצ ַע ְד ִתּי ַא ֲח ָריו וְ ָשׁ ַא ְל ִתּי ֶאת ֲח ֵברוֹ'ַ :א ָתּה
הוּדי?'
יְ ִ
'א ,א ַמ ָמּשׁ'ָ ,ענָ ה ִליְ .מ ֻאכְ זָ בָ ,פּנִ ִיתי ָל ֶלכֶ ת ִמ ָשּׁם ַא
הוֹסיף'ֲ ,א ָבל ַס ְב ָתּא ֶשׁ ִלּי ָהיְ ָתה
ָאז הוּא ָק ָרא ַא ֲח ַרי וְ ִ
וּשׁ ַא ְל ִתּיו ְבּ ִת ְקוָ ה'ִ :א ָמּא ֶשׁל
הוּדיָּ ה'ָ .פּנִ ִיתי ְל ֶע ְברוֹ ְ
יְ ִ
ִא ָמּא ֶשׁ ְלּ'?
אוֹתי
עוֹשׂה ִ
הוֹרוֹביץֲ ,א ָבל זֶ ה א ֶ
ִ
עוּר ָיה הוּא
'כֵּ ןֵ ,שׁם נְ ֶ
הוּדי ,נָ כוֹן?'ָ ,שׁ ַאל.
יְ ִ
ְ'בּוַ ַדּאי ֶשׁכֵּ ן!' ֵה ַשׁ ְב ִתּי לוֹ.
'י ִֹפיִ ,פּ ְתאוֹם ֲאנִ י ְמגַ ֶלּה ֶשׁ ֲאנִ י יְ ִ
הוּדי!'ִ ,ה ְת ַל ֵהב ָה ִאישׁ,
'אוּלי ָה ִאחוּר ְבּ ִט ָיסה ָהיָ ה ָשׁוֶ ה ַרק ִבּ ְשׁ ִביל זֶ ה!'
ַ
רוֹעי ַל ַדּיָּ ל
נוֹפ ְפ ִתּי ִבּזְ ִ
כֻּ ָלּם ְס ִב ִיבי ָהיוּ נִ ְרגָּ ִשׁים ְמאֹדַ .
אתי,
ַה ָמּסוּר ֶשׁיָּ ַשׁב כְּ ֶע ֶשׂר שׁוּרוֹת ְל ָפנַ י'ִ .ה ְצ ַל ְחנוּ!' ָק ָר ִ
הוּדים!' וְ הוּא ָשׂ ַמח כָּ ל כָּ ...
'יֵ שׁ ָלנוּ ֲע ָשׂ ָרה יְ ִ
שׁוּרה ֶשׁל
ָ
זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר ָצ ֲעדוּ ַא ֲח ַרי
חוֹרי ַה ָמּטוֹסַ .ה ַדּיָּ ִלים ִפּנּוּ ָלנוּ ָמקוֹם
הוּדים ְלכִ וּוּן ֲא ֵ
יְ ִ
הוּדים
ְבּיִ ְר ַאת כָּ בוֹד ,וַ ֲאנִ י ִה ְק ַדּ ְמ ִתּי ְל ַה ְס ִבּיר ְל ִת ְשׁ ַעת ַהיְּ ִ
עוֹמ ִדים ַל ֲעשׂוֹת .כָּ ַא ְב ִתּי
ימים ֶשׁ ְסּ ִב ִיבי ָמה ָאנוּ ְ
ַה ְתּ ִמ ִ
י-פּ ַעם
לוֹשׁה ִמ ֵבּינֵ ֶיהם ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ֵא ַ
ִל ְשׁמ ַֹע כִּ י ַרק ְשׁ ָ
לוֹמר ַק ִדּישׁ,
ַ
ְבּ ִמנְ יָ ןָ .א ְמנָ ם ַמ ְט ָּר ִתי ָה ִע ָקּ ִרית ָהיְ ָתה
חוֹקים יֶ ֱחווּ ֶאת
הוּדים ְר ִ
אוֹתם יְ ִ
ַא א ָר ִצ ִיתי ֶשׁ ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ִראשׁוֹנָ ה ְבּ ַחיֵּ ֶיהם כִּ ְל ַא ַחר יַ דָ ,לכֵ ן נִ ַצּ ְל ִתּי ֶאת
הוּתהּ ֶשׁל
לוֹמר כַּ ָמּה ִמ ִלּים ַעל ַמ ָ
ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ְל ַה ְק ִדּים וְ ַ
ְתּ ִפ ָלּה.
בּוֹרים ַה ֲחסוֹנִ ים
ְמ ַרגֵּ שׁ ָהיָ ה ִל ְראוֹת ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ֶשׁל ַהגִּ ִ
דּוֹמעוֹת ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָענוּ ָ'א ֵמן' ְבּקוֹל ָרם ָוּברוּר.
ֶשׁ ְסּ ִב ִיבי ְ
וּמ ֻה ְר ָה ִרים ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ְתּ ִפ ָלּה
קוּעים ְ
כָּ ֵ הם נִ ְשׁ ֲארוּ ְשׁ ִ
נוֹע ִצים ָבּ ֶהם ֵעינַ יִ ם
נוֹס ֵעי ַה ָמּטוֹס ֲ
כֻּ ָלּהּ ,כְּ ֶשׁ ַר ִבּים ִמ ֵבּין ְ
ַס ְק ָרנִ יּוֹתִ .ה ְשׁ ַתּ ַדּ ְל ִתּי ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְמ ִהירוּת,
וּמיָּ ד ַשׁ ְבנוּ
פוּתםִ ,
הוֹד ִיתי ְלכֻ ָלּם ִמ ֶקּ ֶרב ֵלב ַעל ִה ְשׁ ַתּ ְתּ ָ
ֵ
קוֹמוֹתינוּ.
ֵ
כֻּ ָלּנוּ ִל ְמ
ַדּ ָקּה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִהכְ ִריז ַה ַטּיָּ ס ְל ִשׂ ְמ ָח ֵתנוּ כִּ י ָה ִעכּוּב
מוּרים ְל ַה ְמ ִריא ְבּעוֹד ַדּקּוֹת ֲא ָחדוֹת
ִה ְס ַתּיֵּ ם וְ כִ י ָאנוּ ֲא ִ
ְלכִ וּוּן ְשׂ ֵדה ַה ְתּ ָ
חוּשׁה
עוּפה ָקנֶ ִדיַ .בּ ֲאוִ יר ָהיְ ָתה ְתּ ָ
לּוּח ַהזְּ ַמנִּ ים
ימהַ ,ח ְשׁנוּ כְּ ִאלּוּ ַה ִמּנְ יָ ן ִהנּוֹ ֵח ֶלק ִמ ַ
ַמ ְד ִה ָ
ַה ְמּ ֻתכְ נָ ן.
הוּדים
כְּ ֶשׁ ַה ָמּטוֹס ִה ְמ ִריא ַבּ ֲאוִ ירִ ,הגִּ ַיע ֶא ָחד ֵמ ַהיְּ ִ
מוֹשׁ ִבי ,וּכְ ֶשׁ ְדּ ָמעוֹת ְבּ ֵעינָ יו
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ ְבּ ִמנְ יָ ן ִל ְמקוֹם ָ
הוּא ָא ַמר ִלי ְבּ ַביְ ָשׁנוּת'ַ :ר ַבּאיי ,כְּ ָבר ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ֶשׁ ֲאנִ י
רוֹצה ְלהוֹדוֹת ְלַ על ַה ִתּזְ כּ ֶֹרת
ְמנֻ ָתּק ֵמ ַהיַּ ֲהדוּתֲ .אנִ י ֶ
דוּתי!'
ימה ֶשׁנָּ ַת ָתּ ִלי ַעל יַ ֲה ִ
ַה ַמּ ְד ִה ָ
אוֹתי נִ ְרגָּ שׁ ִמגּ ֶֹדל ַהזְּ כוּת.
מוֹתיר ִ
ָה ִאישׁ ָשׁב ִל ְמקוֹמוִֹ ,
ִהנֵּ ה נוֹכַ ְח ִתּי ִל ְראוֹת ְבּ ֵעינַ י ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל הוּא כּ ָֹחהּ ֶשׁל
ִמ ְצוָ ה ַהנַּ ֲע ֵשׂית ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ".

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

ֻס ַפּר ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַעל נֻ ַסּח ַה ָפּסוּק' :וַ ָתּ ֶקם ֶאת ְדּ ָב ֶרי כִּ י ַצ ִדּיק ָא ָתּה' ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים :וְ כִ י ַרק ַ'צ ִדּיק' ַחיָּ ב
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ְדּ ָב ָריו ,וַ ֲהלוֹא גַּ ם ָא ָדם ָפּשׁוּט ַחיָּ ב ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ,וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ֶבּן ְבּנוֹ ֶשׁל
ַקל וָ ח ֶֹמרֶ ,מ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא?
ֹאצק ְבּ ֶד ֶרַ צחוּת וְ ָא ַמר :שׁוֹנָ ה ִהיא ִקיּוּם ַה ַה ְב ָט ָחה ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ
ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ָה ְר ַה"ק ִמקּ ְ
חוֹבה',
מוּתה; ַה ָלּה ְמ ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ָ'ל ֵצאת יְ ֵדי ָ
ָבּרוּ הוּא ִמ ִקּיּוּם ַה ְב ָט ָחה ֶשׁל ֶבּן ְתּ ָ
אוּלם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַקיְּ ָמהּ ִבּ ְב ִחינַ ת 'כִּ י ַצ ִדּיק ַא ָתּה' :יָ כוֹל הוּא ְל ַקיְּ ָמהּ ְבּ ִמ ַדּת ַה ִדּין,
ָ
אוֹתנוּ ָבּ ַחר ְל ַקיְּ ָמהּ ְבּ ֶד ֶרִ צ ְדקוּתְ ,בּ ֶח ֶסד ְוּב ַא ֲה ָבה ,וְ ַעל כָּ ָ אנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים
אוּלם ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ ָ
ָ
ֹאצק' אוֹת תב(.
)'א ֶמת ִמקּ ְ
וּמ ָפ ֲא ִרים ֶאת ַמ ְלכֵּ נוּ ֱ
ְ
)מוֹע ִדים ב' ,עמ' תקנה(:
ֲ
ולד ְבּ ִס ְפרוֹ ֶ'ק ֶרן ְל ָדוִ ד'
נוֹסף ֵבּ ֵאר זֹאת ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ ד גְּ ִרינְ וַ ְ
ְבּא ֶֹפן ָ
ַה ְב ָט ָחתוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַא ְב ָר ָהם ָהיְ ָתה ַעל ַדּ ַעת ֶשׁ ֶצּ ֱא ָצ ָאיו יֵ ָח ְשׁבוּ ְבּגֶ ֶדר 'זַ ְר ֲע,'
אוּלם כְּ ָבר ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם יָ ְרדוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
כַּ ֲא ֶשׁר יַ ְמ ִשׁיכוּ ָל ֶלכֶ ת ְבּ ַד ְרכּוֹ – ֶדּ ֶרָ ה ֱאמוּנָ הָ ,
ִמ ַדּ ְרגָּ ָתםַ ,על כֵּ ן יָ כוֹל ָהיָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשֹּׁלא ְל ַקיֵּ ם ַה ְב ָט ָחה זוְֹ .ל ִפיכָ ְ בּ ִצ ְד ָקתוֹ
נָ ַתן ְל ַה ְב ָט ָחתוֹ ִ'קיּוּם' )'וַ ָתּ ֶקם ֶאת ְדּ ָב ֶרי' ,('וַ ִתּ ֵתּן אֹתֹת וּמ ְֹפ ִתים ְבּ ַפ ְרעֹה' – ֵה ִביא ַעל ַה ִמּ ְצ ִרים
ֶאת ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ַמּכּוֹת ֶשׁ ִה ְשׁ ִרישׁוּ ֶאת ֱאמוּנַ ת ה' ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,עד ֶשׁ ִה ְת ַעלּוּ ְבּ ַד ְרגָּ ָתם
לּוּלא ַח ְסדּוֹ ֶשׁל ה' ָע ֵלינוּ ,א ָהיְ ָתה ַה ְב ָט ַחת ַה ָקּדוֹשׁ
וְ שׁוּב נִ ְק ְראוּ 'זַ ְרעוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם' .וְ ִא ֵ
ָבּרוּ הוּא ִמ ְת ַמ ֶמּ ֶשׁת ָח ִל ָילה.
סוּקים' :וְ ַהיָּ ם ָבּ ַק ְע ָתּ
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ַעל ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְפּ ִ
כְּ ֵעין זֶ ה ָתּ ַמהּ ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל ִ'ח ֵ
)ח ִלּין
יהם ַהיָּ ם ,כְּ ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ֶבּן יָ ִאיר ֻ
נוֹס ִפים ֶשׁנִּ ְק ַרע ִבּ ְפנֵ ֶ
ִל ְפנֵ ֶיהם' – ֲהלוֹא ָמ ִצינוּ ַצ ִדּ ִיקים ָ
וּמהוּ ַה ֶשּׁ ַבח ְבּכָ ֶ שׁנִּ ְב ַקע ַהיָּ ם ִבּ ְפנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל?
ז א( וְ עוֹדַ ,
וְ יִ ֵשּׁבָ :אכֵ ן ָראוּי כָּ ל ַצ ִדּיק ֲא ִמ ִתּי ֶשׁיֵּ ָע ֶשׂה לוֹ נֵ ס ֶשׁכָּ זֶ הַ ,א כָּ אן ָאנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ָבּ ַקע ֶאת ַהיָּ ם ִ'ל ְפנֵ ֶיהם' ְ)לשׁוֹן ַר ִבּים( – ֵבּין ִר ְבבוֹת ַא ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָע ְמדוּ ַעל
ְשׂ ַפת ַהיָּ םְ ,בּוַ ַדּאי ָהיוּ כָּ ֵאלּוּ ֶשֹּׁלא ָהיוּ ְראוּיִ ים ְלנֵ ס גָּ דוֹל ֶשׁכָּ זֶ הְ ,וּבכָ ל זֹאת ָפּ ַעל ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ְבּרֹב ַר ֲח ָמיו ְל ֵ
רוּחנִ ית ַעד ֶשׁ ָהיוּ ְראוּיִ ים ְלנֵ ס זֶ ה ,כְּ ֵדי
רוֹמם ֶאת ַמ ְד ֵרגָ ָתם ָה ָ
קּוּטי יְ ָ
)סדּוּר ְ'שׂ ַפת ֱא ֶמת'ִ ,ל ֵ
וּמ ַה ְלּ ִלים ִ
מוֹדים ְ
ֶשׁיִּ נָּ ְצלוּ ִמ ְטּ ִב ָיעה ַבּיָּ ם ,וְ ַעל כָּ ָ אנוּ ִ
הוּדה(.
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ִס ּפוורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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אם מוכיח הזולת ,יוכיחנו בצנעה,
שלא להלבין פניו ברבים !
נלמד מהפסוק" :ולא יכל יוסף להתאפק לכל הניצבים
עליו") ...פרק מה-א(
וכתב רש"י" :לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין
שאחיו מתביישין בהוודעו להם" .יתר על כן מובא במדרש :אמר רב
שמואל בר נחמן ,לסכנה גדולה ירד יוסף ,שאם הרגוהו אחיו ,אין בריה
בעולם מכירו .ולמה אמר "הוציאו כל איש מעלי"? אלא כך אמר יוסף
בלבו :מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים) .תנחומא(
כתב רבי יהודה החסיד ז"ל )בספר חסידים  -נד(" :איזוהי רציחה שאינה
ניכרת לעינים ,והעונש גדול מאוד והעבירה קלה וחמורה היא למעלה?
הוא הבושה  -המבייש פני חברו ברבים או מצערו בפני מי שמתבייש
ומצטער ,שאילו היה הורגו היה מקבל מיתה ,כדי שלא יהיה מתבייש".
מבאר המהר"ל מפראג זצ"ל )בחידושי אגדות סוטה י :(.מדוע נח לו
לאדם להפיל עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני חברו ברבים? משום
שאף כי כבשן האש הוא כליון גמור ואינו דומה להריגה וסקילה שאינם
כליון גמור שנשאר דבר ממנו ,אבל כבשן האש כל עצמות האדם נפסדים,
מכל מקום אין הפסד גדול כל כך כמו ההפסד של מי שמלבין צלם האדם.
וכל כך למה? משום שהמלבין פני חברו ,הרי הצלם של האדם שהוא
דבר אלוקי נבדל ככתוב "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" ,הוא מקבל
הפסד ,והפסד זה אינו טבעי ושלא כמו בכבשן האש שמפסיד אמנם את
גוף האדם ועצמותיו ,אך אינו פועל בצלם אלוקים .ואילו המלבין פני
חברו מפסיד ומבטל צלם אלוקים .ומפני זה עונשו חמור כל כך שאין לו
חלק לעולם הבא ,שהוא גם כן אינו טבעי גשמי.
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל מתריע )בספרו דרש משה( על הנוהג
הנפסד שאנשים נקבצים בפרהסיה ועושים ליצנות מאדם מסויים ברבים,
ואומרים שכוונתם לטובה להראות לעם איך שמעשה רע מגונה הוא,
ומלבד שהוא טעות גמור וכו' ואף אם היה איזושהי תועלת ,מי התיר
להם לשפוך דמו של חברו ,שהלבנת פנים הוא כשופך דם ,בשביל איזה
תועלת קטנה ,והתורה אומרת הוכח תוכיח ולא תשא עליו חטא...
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מעלה נשגבה שלא לנטור
למרעים לו ,ואף להשיב טובה
תחת רעה !
נלמד מהפסוק" :ועתה אל תעצבו ואל
יחר בעיניכם כי מכרתם אותי ...כי
למחיה שלחני אלקים") ...פרק מה-ה(
נמצאנו למדים מעלתו המופלאה והנשגבה של יוסף
הצדיק ,אשר לא די שמחל לאחיו שהשליכוהו לבור
נחשים ועקרבים ואחר כך מכרוהו לעבד ,אלא אדרבה,
עוד ניחמם ועודד את רוחם ודיבר על ליבם כי מעשיהם
גרמו לו ולהם טובה גדולה! ובזה הבהיר להם כי זכאים
הם ולכן גלגל הקב"ה זכות על ידם.
ידועים דברי חז"ל על מעלתו הנשגבה של המעביר
על מדותיו ש"מעבירין לו על כל פשעיו" .לאור זאת
כותב החפץ חיים בספרו )שמירת הלשון ח"א שער
התבונה פ"ח( את הדברים הבאים:
"כשיתבונן האדם במעשיו תמיד וידע כי גם הוא
לא ינקה ביום הדין מהעונש הנורא ,בוודאי יהיה
מקבל על עצמו ברוב שמחה מדה זו להיות סבלן
ומעביר על מדותיו תמיד ,תמורת עונשין הקשים וכו'.
כי אפילו אם לא היו מוחלין לו בשביל זה על עבירה
אחת בשלימות אלא רק להקל עונשו ,גם כן כדאי
הוא לו.
"וכל שכן אם מוחלים לו בשלימות עבירה אחת,
ועל אחת כמה וכמה בזה שידוע לנו שמוחלין לו עבור
זה על כל עבירות שיש לו ,ואפילו לאותן הנקראים
בשם "פשע" .רק שיזהר מכאן ולהבא שלא לעשותם.
וכמו שאמרו חז"ל כל המעביר על מדותיו ...למי נושא
עוון למי שעובר על פשע".
ותמה הגה"צ רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל )בספרו
אור יהל  -ח"ב( :היאך אפשר להבין "סגולה" זו,
שיתרפא אדם מכל פשעיו רק על ידי זה שעובר על
מדותיו? והרי פשעים הם עוד יותר חמורים מחטאים
כנודע.
ואולם ,אם בכל זאת חז"ל מעידים שסגולה זו
בדוקה ואמיתית היא ,הרי שיש לפנינו עצה נפלאה
להסיר חרון אף ה' מעלינו על ידי זה שנעביר על
מדותינו .והסברא להבין זאת ,משום שהמעביר על
מדותיו הריהו שפל בעיניו ומכיר מגרעותיו וחטאיו
וממילא קרוב הוא לשוב בתשובה.
כשהתאונן פעם פלוני ,בסערת רוחו ,בפני הגר"י
זילברשטיין שליט"א ,על מפגע חמור ששכינו פגע
בו" ,הרגיע" אותו רבי יצחק בדבריו המאלפים של
הספר ברית עולם )שנתחבר ע"י תלמיד הרמח"ל ז"ל(
בפירושו על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ
תחת משאו ,וחדלת מעזוב לו ,עזוב תעזוב עמו"
)שמות כג-ה(
את לשון הפסוק תירגם אונקלוס כך" :ארית חזי
חמרא דסנאך רביע תחות טוענה ותתמנע מלמשבק
לה ,משבק תשבוק מה דבליבך עלוהי ותפרק עמה".
ומפרש הברית עולם :נזכר העזר בלשון עזיבה ,שהרי
נזדמן לו ממנו יתברך הפגע הזה דרך נסיון ,לראות
אם יעזוב את שנאת חברו ,למען אהבת בוראו ...ואם
הוא עושה כך )שמבליג ומתגבר על יצרו( מה שכרו?
שכרו הוא שגם השי"ת עוזב כל הטענות שיש לו
כנגדו מפני עוונותיו ,כי אין אדם צדיק בארץ אשר
יעשה טוב ולא יחטא ,וכשם שהוא עוזב כל הטענות
שיש לו בלבו כנגד חברו ,כך השי"ת עוזב כל הטענות
שיש לו כנגדו ,ומתכפרים לו כל עוונותיו.

להסיר מדת הכעס ולנהוג בנחת עם הזולת!
נלמד מהפסוק" :ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך" )פרק
מד-יח(
נשאלת השאלה :לשם מה הוצרך יהודה לבקש "ואל יחר אפך"? אלא מפרש הכלי יקר משום שכך
טבעו של כעס ,שמביא לידי טעות .לכך הקדים יהודה לבקש מיוסף שלא יכעס ,כדי שיכנסו דבריו
הנוכחים וטענותיו ההגיוניות באוזניו .שכן אם יכעס ,יגרום על ידי כך שלא יבין ולא יקבל טענותיו,
אף אם טובים ונכוחים הם ולא יוכל לשפוט בצדק.
הרמב"ם )בפ"ב מדעות ה"ג( כתב שאף שבכל המדות יש לילך בדרך האמצעית ,אבל הכעס מדה
רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו
על דבר שראוי לכעוס עליו .ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו ,או על הציבור ,אם הוא
פרנס ,ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב ,יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה
דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כעס בשעת כעסו והוא אינו כועס...
מסופר בגמרא )נדרים כב (.שכאשר עלה עולא לארץ ישראל ליווהו שני יהודים מהמקום
חוזאי .לפתע קם אחד על חברו והרגו .כשהגיע עולא לארץ ישראל והציע ספק הלכתי לפני רבי
יוחנן בנוגע למעשה זה ,תמה רבי יוחנן :אך יתכן שבארץ ישראל יגבר כל כך כעסו של אדם
עד שיהרוג לרעהו? אמר לו עולא :המעשה אירע בתחום של חוץ לארץ ,ועדיין לא הגענו לתחום
של ארץ ישראל.
כותב על כך הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל )בספרו יערות דבש ח"א  -דרוש עד( :רואים
מגמרא זו ,כי לב לרגוז ולכעוס ,מיוחד הוא למקום כזה שהוא חוץ לארץ ולא לארץ ישראל.
ומדוע? משום שבמקום של קדושה אין רוגז וכעס ,ורק במקום ששורה שם הטומאה שם שייך
רוגז.
וכמו שנאמר על פמליא של מעלה :כולם אהובים כולם ברורים ,אין ביניהם שנאה ותחרות,
כן למטה במקום קדוש אין כעס .הוא שאמרו חז"ל" :לב רגז בבבל כתיב" ,כי שם אין קדושה
כל כך ,ולכן השיבו עולא" :האי שעתא לא קעברו הירדן" .ופירש הר"ן ,כי הרבה קדושות לא
נתקדשו במקום זה ,ולפי מיעוט הקדושה ,מתרבה הכעס.
אמרו חז"ל )תענית ד(" :כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תלמיד חכם ...ואפילו הכי
מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא שנאמר "והסר כעס מלבך".
ביאר כ"ק האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת בדרך צחות" :אפילו הכי"  -אפילו שכך הוא דרך
התלמידי חכמים ]לרתוח בתורתם ולהיות קשים[ " -מבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא"
 -צריך אדם ללמד עצמו לא לכעוס ,אף אם בעקבות זה לא יקרא תלמיד חכם...

שלא להשתמש ולהנות מממון שאינו
שלו!
נלמד מהפסוק" :וילקט יוסף את כל הכסף" )פרק מז-יב(
וכתב הרמב"ן" :שהיה ]יוסף[ איש אמונים שהביא את כל הכסף
בית פרעה ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ...אבל נתן למלך הבוטח בו
כל הכסף .וקנה לו האדמה ...ומצא בזה גם חן בעיני העם ,כי ה' הוא
המצליח את יראיו".
על הפסוק "איש אמונות רב ברכות" )משלי כח( דרשו חז"ל :כל מי
שהוא נאמן ,הקב"ה מביא ברכות על ידיו .ומי שאינו נאמן ,עליו
נאמר "ואף להעשיר לא ינקה" )מד"ר שמות נא-א( .כיוצא בזה נאמר:
ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" )משלי י( ופירש החפץ חיים:
אם רכושו בא מיגיע כפיו ,כפי שבירכו ה' ,ולא מגזל ומרמה" היא
תעשיר"" .ולא יוסיף עצה עצב"  -שמקבל נחת רוח מעושרו ולא עצב
וצרות מעושרו.
אמרו חז"ל בגמרא )תענית ז :(:אין הגשמים נעצרים אלא בעון גזל
שנאמר "על כפים כסה אור" מאי תקנתיה? ירבה בתפלה! שנאמר
"ויצו עליה במפגיע".
ולכאורה תמוה :אם מוכתם הוא בעון גזל מה תועיל לו תפלתו ,הלא
תפלתו אינה נענית כפי שאמרו חז"ל )במדרש( :מנין שכל מי שהגזל בידו
תפלתו עכורה? שנאמר )ישעיה א( "ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם
גם כי תרבו תפלה אינני שומע" .מפני מה? ש"ידכם דמים מלאו"?!
אלא כוונת חז"ל על תקנת הציבור ,שהציבור ירבה בתפלה .שכן
בעון גזל של יחידים סובל כל הציבור .ותקנתו לכך היא שירבה
בתפלה ,שלא יסבול בעון הגזלן.

ידידים יקרים!
המאמר הבא נכתב בעקבות מכתב שהגיע למערכת ,מבן תורה
וותיק.
במכתב הוא מתנה את צערו ,במילים פשוטות וישירות.
כאשר סיימתי לקרוא את הדברים לא ידעתי מה עלי לעשות:
לצעוק מכאב?
לזעוק מכעס?
או שמא בכלל ...לצחוק על המצב המטופש בו אנו נמצאים!
מה שברור שהשכינה מאוד כאובה ממה שהוא מתאר ,שהרי
ִ'ע-מ-ו אנכי בצרה' כתיב ,והיא חולקת בעצמה את הצער עם כל
יהודי.
אז מה ומי יכולים לשנות את המצב?
רבותי ,לא נסתכל ימינה ולא נפזול שמאלה .מי שצריך ,ויכול,
וחייב לתקן את המצב זה אני ואתה! לא 'הם'  -אלא 'אנחנו'!
נוכל לתקנו אם נתעורר מהאדישות והעצלות) .בזאת תבחנו אם
לאחר קריאת המאמר תתקשרו למכון אהבת אמת (02-5671812
*
*
*
נפתח תחילה במכתב:
"לכבוד המערכת החשובה.
"ראיתי שבסוף העלון ישנה שורה בה מתבקשים קוראים לשלוח
סיפורים אישיים  -אז הנה הסיפור שלי.
בשונה משאר הסיפורים שמגיעים ,ואשר מתארים מאורעות
משמחים ומרניני לב ,הפעם מתייחס הכותב למשהו הפוך .לא
היינו מצטטים אותו אלמלא סברנו שיש בכוח הציבור לשנות
את המצב לטובה .הלוואי שיהיה לנו חלק בזה והיה זה שכרנו.
כעת נשוב ללשון המכתב:
"אני כאדם קרוב לחמישים שנה ,קורא את הסיפור של הרב
וינברג על הג'ינג'י ופשוט בא לי לבכות .מזה כשלושים שנה
שאני לומד במקום חשוב ,וזוכה לשמוע בכל יום פעמים רבות
ימני"...
"ת ָ
את המילה הכל כך פוגעת "פרענק" או לחילופין ּ ֵ
"אני שומע זאת גם מאנשים נכבדים ומלמדים .במשך שנים
ארוכות זה שבר אותי והפריע לי בעלייה הרוחנית  -בראותי אנשים
נכבדים מתבטאים כך עשרות פעמים ...אני חושב שזה ביטוי הרבה
יותר חמור מג'ינג'י שאודותיו עוד ניתן להתווכח :הרי יש אנשים
שאוהבים את הצבע הזה! ואחרים סתם מתכוונים לצחוק.
"אז אם הג'ינג'י נפגע מזה  -שלא בצדק .במקרה שלנו תחושת
ֶעשמאק " -יַא
ַ
הפגיעה צודקת .כי כשאומרים לאדם  -עם כל הג
פרענק" ,הרי באים להמעיט מערכו ומערך כל משפחתו ,לומר
שהוא והם סוג ב'!
"ביותר כואב לראות שילדים קטנים למדו את הנוהג הזה
מהורים חשובים ,עד כדי כך שילד קטן יכול לכנות אותי המבוגר
בכינוי זה!
"רבותי ,אלפים סובלים מפגיעה זו ,ושלא יספרו לכם

סיפורים שלא נפגעים מזה  -די בכך שכוונת הפוגע לפגוע...
לדאבוננו השתרשת כזו תאווה להשתמש בכינוי הזה  -ומי יודע
אם לא זה מה שמעכב את הגאולה"- - -
]הערת המערכת :כדאי לדעת ,אגב ,כי מקורו של כינוי זה
אינו מצדיק כל כך את העלבון ממנו .בזמן שארץ ישראל הייתה
בשליטת המנדט הבריטי היו ארצות המזרח בשליטת המנדט
הצרפתי .צרפת בלועזית-פראנק ומי שעלה אז ,מארצות המזרח
כונה צרפתי-פרענקי )וכך גם היה שם המטבע פראנק( .ואגב:
בדיוק בימי החנוכה למדו רבים את ההלכה בשו"ע )תרע"ה-א(
שאדם המחזיק בידו מנורה ,לא יצא ידי חובה .מוסיף הפר"ח
)שם( :בחנוכיות הנוהגות בערי 'פראנקיה' )צרפת או ספרד( בתבנית
וכו' כן יוצא ידי חובה[.
*
*
*
ואם תאמר :מה אפשר לעשות? או :מה מוטל עלינו לעשות?
הנה תוכנית פעולה בשלושה שלבים:
א( ראש לכל יש להקפיד לדבר בבית בלשון נקיה .שיהיה ברור:
קשה לדרוש מילד ששומע בבית כינויי גנאי להימנע מכך!
ב( לקבוע לימוד יומי בחוברת 'אדני הבית' ,ולהפנים ברצינות
את תכניו.
ג( לפעול ללא שום ויתורים ופשרות שבמוסדות החינוך של
ילדיכם ישלבו את חוברות הלימוד בעניינים שבין אדם לחברו,
בתוך וחלק קבוע ממערכת הלימודים ,ולא דבר שניתן לוותר
או לסרב בו .כשחז"ל קבעו ש"דרך ארץ קדמה לתורה" ובפרט
שהדור ירוד בתחום שבין אדם לחברו ,הרי שזה דבר שצריך
לרצות את
ללמוד מכיתה א' .בל נשכח שהמוסדות מעוניינים ַ
ציבור ההורים היקר ,וכאשר תגיע דרישה זו מצד ההורים אין
מוסד שיסרב לכך.
כאשר רבבות ילדי ישראל ילמדו את הנושאים הללו בקביעות,
שתמלט מפיו מילת גנאי על
ִּ
כל אחד מהם יחשוב פעמיים לפני
יהודי ,ובזמן קצר כל החברה תשתנה לגמרי.
אלה שלושת הדברים שיש לעשות ,אבל דבר אחד אל תעשו:
אל תתעלמו מכאבם של יהודים רבים ,אל תתנו לעצמכם מנוח
עד שבכוחות משותפים נצליח לחולל מהפכה ברוכה בעניינים
שבין אדם לחברו!
מי שמחפש זכויות יש זכויות ,יש כאן הרבה מה לתקן.
הכנסת החוברות למוסדות הלימוד ,זה רק התחלה.
נא לכתוב מכתבים למקבלי ההחלטות במערכת החינוכית
כדוגמת שר החינוך נפתלי בנט ,ואף לנציגי הציבור החרדי
בממשלה ,ר' מאיר פרוש ,ר' משה גפני ,ר' אריה דרעי ,ר' אורי
מקלב ,ר' ישראל אייכלר ,ור' מנחם מוזס .המטרה היא שכל
מוסד יסודי בנים או בנות ,דתי ואפילו שלא דתיים חייבים
ללמוד את הנושא במערכת.
יהודים יקרים ,אנא התעוררו ,אל תתעלמו מאחריות ,עלינו
לפעול בנחישות עד להצלחה ובע"ה נראה נחת.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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קנין פרעה בכל מצרים
"ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה" (ויגש מז ,כ)
משמע שקנה את הכל לרכושו הפרטי של פרעה ולא לרכוש המדינה ,וקנין
גוי בקרקע הוא רק עם שטר עי' רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"א הי"ד ,ואת
הבע"ח י"ל שקנה בחליפין שמועיל בגוי כמש"כ התוס' בקידושין ג' א'.
והנה משמע שע"פ דין הכל הי' שייך לפרעה.
ויל"ע איך יוסף קנה את הכל לפרעה הרי אין שליחות לנכרי ,ואע"פ שהאוכל
הי' שייך לפרעה ,מ"מ בלי דין של זכי' ושליחות א"א לקנות דהקנין לא
מתייחס לבעל הממון?
ולדעת המשאת בנימין הובא בקצוה"ח ריש סימן קפ"ח שנכרי נעשה שליח
לנכרי א"ש ,ויתכן שפרעה עשה חוק שכל הקרקעות שייכים לו ואז הכל
נעשה שלו מדינא דמלכותא.
אין בלבי שנאה
"ועיני אחי בנימין" (ויגש מו) פרש"י השווה את כולם יחד ,כשם שאין בלבי
שנאה על בנימין אחי שהרי לא היה במכירתי ,כך אין בלבי שנאה עליכם.
רואים מזה את דרגתו הגבוהה של יוסף ,דאע"פ שאחיו מכרוהו ובסיבתם
עבר הרבה צרות ,בכל זאת הוא אמר ,שאין לו שום שנאה עליהם בלבו והם
שווים אצלו [וראה באור החיים הק' שביאר שאפילו בשעת המכירה הרגיש
כאח גמור עיי"ש] .והנה ידוע גדלותו של יוסף במה שלא חטא עם פוטיפרע,
ולכאורה זה דבר לא פחות גדול ממה שלא חטא בעריות.
ועל כרחך צ"ל ,כיון שהחטא של עריות יותר גדול ,אז להמנע מן החטא הוא
דבר גדול יותר.
בית המקדש נמשל לצואר
"ויפל על צוארי בנימין אחיו" (ויגש מה ,יד) פרש"י על ב' מקדשות שעתידין
להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב .ועיין שפ"ח .משמע שכיון שבכה ב'
בכיות נפרדות ,לכן נחשב שיש לו ב' צוארים.
ולמה בית-המקדש נקרא צוואר?
מפרש רבנו בחיי ,כי הצואר בגובה גוף האדם ,והמשיל בו ביהמ"ק שהוא
בגובה ההר .ברע"ב ,כתוב :כמגדל דוד צוארך.
עוד י"ל ,כי כתוב :ובין כתפיו שכן .ומפסוק זה חיפשו את המקום הראוי
לקבוע את ביהמ"ק (זבחים נד.):
עוד י"ל ,בצואר יש את הסימנים ובלעדם אי אפשר לחיות .כך ביהמ"ק זהו
החיות של כלל ישראל ,ואף שאפשר לחיות בלי המקדש ,אבל באמת זה
חשוב כמו חיים ממש.
מותר לשרוף דבר עבירה
שם ,פרש"י זהו שנאמר :וירא את העגלות אשר שלח יוסף ,ולא נאמר :אשר
שלח פרעה .ולפי פשוטו ,למה כתוב :אשר שלח יוסף?

"ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו
ארצה גשן" (ויגש מו ,כח) ופרש"י "ומדרש אגדה להורות לפניו
לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה"
שח לנו ח"א שליט"א תלמיד ותיק וממקורבי רבנו שליט"א:
"נוכחתי מאות פעמים בשעות קבלת קהל אצל רבנו ותמיד ראיתי
שרבנו עונה בשלות הנפש ואינו מרים את קולו מלבד ב' פעמים
שראיתי שהרים את קולו בתקיפות עצומה".
פ"א הגיע אדם לרבנו שליט"א בטענה על ישיבה שבנתה בנין
בסמוך לביתו והוא רוצה להגיש נגדה תלונה ,ובא להתייעץ האם
וכיצד לעשות זאת .רבנו בתקיפות עצומה אמר לו "כיצד אתה
מעיז לפגוע חס ושלום בישיבה"!
ומקרה נוסף היה שא' הציע לפתוח ישיבה לבחורים מסוימים שלא
כדרך המסורה בישיבות ,ורבנו צעק בקול גדול "הקב"ה לא רוצה
את זה והיא לא תצלח"! עד שכמעט גירשו מביתו.

ובמדרש [צד ,ג] יש מאן דאמר שאותן עגלות ששלח פרעה לשאת אותו,
היתה ע"ז חקוקה עליהם ,עמד יהודה ושרפן ,למוד הוא השבט להיות שורף
עבודת כוכבים.
חזינן ,דאף שפרעה רק "השאיל" את העגלות לשאת את אביהם ואח"כ
להחזיר לו ,מ"מ הותר לו לשרוף ,כמו שרחל גנבה את התרפים.
והנה אם היה יכול לאבד רק את צורת חקיקת הע"ז שעל העגלה ,למה שרף
כולה? וצ"ל שהיה בעצם העגלה צורת ע"ז וכולה נאסרה.

היה לו סיבה לכך
"אלכה ואראנו בטרם אמות" (ויגש מה ,כח) צ"ב ,בודאי לא יוכל לראותו לאחר
שימות?
משמע ,שיעקב רצה לרדת למצרים ואח"כ לחזור (וכ"כ הספורנו) וא"כ ,למה
ירד עם כל משפחתו ורכושו? (כתב האוה"ח להלן שרק לאחר שה' אמר לו
לרדת ,אז לקחו את הכל).
והנה ,הרי יעקב לא עושה דברים בלא סיבה .ועל כרחך היה היה לו סיבה
שרצה לרדת לראות את יוסף טרם מיתתו .וכ"מ להלן שאמר לו ה' אל תירא
מרדה מצרימה .ופרש"י ,לפי שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחו"ל.
והנה אם זהו צער עבורו שלא לרדת ,מי מכריחו לרדת לפני שאמר לו ה' .ועל
כרחך שהיה לו סיבה לרדת ויש להאריך בזה.
חלק מכיבוד אב
"ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק" (ויגש מו ,א) פרש"י ,חייב אדם בכבוד אביו
יותר מכבוד זקנו (עיין מש"כ לעיל כח ,יג).
ועדיין צ"ב למה תלה בהם ולא כתוב רק :ויזבח לה' .ומשמע שזה חלק מכיבוד
אב ,שיזכיר שזה "השם" שאביו עבד לו.
הניחומים על הירידה למצרים ,כדי שיהיו "עם" ויקבלו ה"עם" את התורה
"אל תירא מרדה מצרימה" (ויגש מו ,ג) פרש"י לפי שהיה מיצר על שנזקק
לצאת לחו"ל .והנה כשיעקב הלך אל לבן לא כתוב שהיה מיצר על זה שיוצא
לחו"ל.
עיין פרקי דר"א (פרק לט) והיה מהרהר בלבו ואמר :איך אעזוב ארץ אבותי
וארץ מולדתי ואת אר"י ששכינתו של הקב"ה בתוכה ,ואלך אל ארץ טמאה
לתוך העבדים בני חם בארץ שאין יראת שמים ביניהם  ...צ"ב ,שגם מעשה
ארץ כנען היו מקולקלין (פר' אחרי יח ,ג) וברש"י שהיו מקולקלין מכל
האומות( .ועיין לעיל יב ,ה).
וצ"ב ,במה ניחמו שאמר לו ,לגוי גדול אשימך? אלא בכדי שיזכו אברהם
יצחק ויעקב לתורה ,צריך עם ,ולא יחידים ,לכן צריך גוי גדול שיקבלו התורה
תכלית הבריאה.
ה' מבטיח יותר השגחה פרטית
"אנכי ארד עמך מצרימה" (ויגש מו ,ד) הנה הקב"ה משגיח על כל אחד.
בדורות הראשונים היו מוחזקים שמלאכים מלוים כל אדם ,ולפני בית הכסא
אמרו התכבדו מכובדים כמ"ש בשו"ע סי' ג'.
וצ"ל ,שהקב"ה הבטיח ליעקב מדרגה יותר גבוהה של השגחה-פרטית,
דכביכול השכינה עצמה תרד למצרים.
סילוק השכינה
"אמותה הפעם" (ויגש מו ,ל) פרש"י ,פשוטו ,כתרגומו .ומדרשו ,סבור הייתי
למות ב' מיתות לעוה"ז ולעוה"ב שנסתלקה ממני שכינה .והנה המיתה בעוה"ז
היא כדפירשנו לעיל (מה ,כז) שאצל יעקב אבינו לחיות בלי השראת השכינה,
הרי זה כמיתה .ולמות בעוה"ב ,היינו ,אם ח"ו לא יזכה להיות שם.
והנה ,מיתה ,זה לחלוטין .משמע שיעקב חשש שאיבד את כל העוה"ב ,מזה
שנאבד יוסף בחטאיו( .ועי' מה שהבאנו בענין זה במק"א (כאיל תערוג וישלח
תשע"ד) שיחת רבנו על ש"י עולמות]

נתרם ע"י אחד ממקורבי רבנו שליט"א
לרפואתו של מרן

רבנו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש
בתושח"י

עניני ערבות
"כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים" (ויגש מד ,לב) בשנת תשנ"ג הקים מרן הגראמ"מ שך זצ"ל ועמו מרנן הגרש"ז אויערבאך
והגרי"ש אלישיב זצ"ל ,את ארגון "לב לאחים" .וכתבו מכתבים לעורר את האברכים לקבוע שעות לימוד עם מתחזקים ועוד .מיני אז שנחלש מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,נושא
יבדלח"ט מרן רבנו שליט"א את עול הארגון "לב לאחים" ברוח ובגשם ,ולמעלה מעשרים שנה שהוא נושא אותם על לבו כאשר ישא האומן את היונק.
בשנים הראשונות טרח רבנו והלך מעיר לעיר ומישוב לישוב בכינוסים של אברכים ע"מ לעורר אותם בענין זה .וכן מידי שנה בשנה אחר הפסח עומד רבנו בראש הכינוס המרכזי
(אשר רבנו קורא לזה הכנסיה הגדולה של דורנו) לחזק את העוסקים במלאכת הקודש.
והנה להביא את דברי רבנו בענינים אלו והדרכות שנתן להם נצרך לספר גדול ,והנה כבר יצא בשנת תשס"ג חיבור נכבד בשם 'מפקודיך אתבונן' ובו שיחות רבות של רבנו
שליט"א שנאמרו בכינוסים אלו ,ומאז כבר נכפל בכמות השיחות .נביא כאן רק כמה ענינים קצרים וחשובים.

זכות הצלת היהודים
במוצש"ק שמיני תשנ"ז נערך כנס מיוחד של לב לאחים כדי לעודד
ולחזק את פרוייקט אימוץ תלמידים בכנס זה ,ולאחר מכן בביתו נשא
רבנו שליט"א דברים:
ידוע לכל אחד ואחד מה שאמרו חז"ל (ספרי כי תצא כג ,ט) גדול המחטיאו
יותר מן ההורגו ובאותה מידה גם המציל את הנפש גדול הרבה יותר על
כל פנים לא פחות בהצלת הגוף .כל אותם אברכים העוסקים בעניין זה
המלמדים את התלמידים הנצרכים לכך עוסקים בהצלת נפשות.
לכן אין צורך להאריך כיון שכל אחד יודע עד מה גדול העניין של הצלת
נפשות ,לו היה אדם טובע ח"ו בנהר והיו קוראים לעזרה מי לא היה
להצילו ,כל שכן כאשר מדובר בהצלת נפשות רוחנית כל רגע ורגע ,אפילו
זמן מועט שאברך מקדיש ומתעסק עם הילדים הללו הזועקים לעזרה
עוסק בהצלת נפשות ממש ,הקב"ה בוודאי יעזור לכולכם שתצליחו
ותזכו באמת להוציא יקר מזולל ,וכלל ישראל יתברך בעוד ילדים שיהיו
עובדי ד' כרצון הקב"ה ותתברכו כולכם בכל טוב.
כפי תהיה
המשך הדברים נאמרו לבני החבורה בבית רבנו שליט"א:
חז"ל אומרים במסכת ב"מ דף פה ע"א :כל המלמד את בן עם הארץ
תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר
מזולל כפי תהיה ,ופרש"י יקר מזולל ת"ח מעם הארץ.
ומבאר המהרש"א :כי גודל מעלתו היא משום שלפי גזירתו לא יהיה בן
עם הארץ בעל תורה דכל המוליד בדומה הוא מוליד ,אבל הלומד עמו
ומבטל טבעו וגזירתו ,וזוכה גם כן שהקב"ה מבטל גזירתו בשבילו כמו
שנאמר 'כפי תהיה' ופירש רש"י בספר ירמיה שאני גוזר גזירה ואתה
מבטלה ע"ש.
ולדאבוננו ישנם כאלה שהוריהם רחוקים מאד מהיהדות ,וזו הצלה
גדולה להציל את הילדים ,אלא שזה לא דבר פשוט להציל ילד כזה,
ואם הצליח להצילו אומרים עליו חז"ל שהוא מתעלה עד כדי כך שזוכה
להיות כפי כפיו של הקב"ה ,והנה חז"ל אומרים במקום אחר צדיק גוזר
והקב"ה מקיים ,אם כן מה היא המעלה המיוחדת במלמד בן עם הארץ
תורה הרי כל צדיק הוא כך ,שהרי בוודאי לא מדובר כאן באדם רשע
שבא ללמד את בן עם הארץ תורה שכן מי שהוא מחלל שבת ,אף אם
ילמד את בן חברו תורה לא יזכה להיות כפי תהיה ,ועל כורחך מדובר
בצדיק והרי צדיק גוזר והקב"ה מקיים ממילא למה הוא זקוק אפוא לזה
שילמד את בן חברו תורה?
התירוץ הוא :שמדובר כאן בדרגות שונות ,אין זה דבר פשוט כל כך
לזכות להגיע לדרגה של הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלה ,אף אם הוא
בדרגה של צדיק גוזר והקב"ה מקיים כדי לזכות להיות בדרגה שהקב"ה
גוזר גזירה והוא מבטלה ,צריך להשיג דרגה מיוחדת ומדרגות מדרגות
שונות קיימות.
הגמרא מביאה שם מעשה שאיקלע רבי לאתרי' דר' טרפון אמר להו יש
לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו [רבי בא למקומו של רבי טרפון ושאל
האם נשאר בן לרבי טרפון שהיה רגיל לומר אקפח את בני בשעה שהיה נשבע] אמרו
לו בן אין לו בן בת יש לו ,וכד אתיוהו לקמיה הביאוהו לפני רבי אמר
ליה אי הדרת בך יהבנא לך ברתאי [אם תחזור בתשובה אתן לך את בתי] הדר
ביה וכו' שואלת הגמרא על כך ולמה ליה כולי האי? ופרש"י למה ליה
כולי האי לחזור על בני אחרים לשאול אם יש לו בן ,ומתרצת הגמרא
דאמר רב יהודה אמר רב "כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב
בישיבה של מעלה".
לכאורה לא מובנת מה השאלה למה ליה כולי האי ,למה שלא יעשה
זאת כדי להציל נפש מישראל להחזירה למקור וכי דבר קטן הוא זה.
האמת היא כי אמנם בזמננו אין מבקשים מאברך ללמוד עם ילד אלא
רק שעה אחת בשבוע ,אבל מה עשה רבנו הקדוש הוא לקח ילד שהיה

שקוע בטומאה ועשה ממנו תלמיד חכם לא מוזכר ששכר מלמד
בעבורו ,אלא הוא עצמו למד עמו א"ב חומש תנ"ך מקרא משנה וגמרא
עד שעשה ממנו תנא ,וזאת כבר קושיא למה לי כולי האי כל כך הרבה
עמל וטרח בשבילו למה זה היה נחוץ על כך?
משיבה הגמרא כי מעלתו גדולה מאד עד שזוכה ויושב בישיבה של
מעלה.
על כל פנים אנו רואים מה היו עושים פעם כיצד היו לוקחים ילד שאין
בו מאומה ועושים ממנו תנא ,זוהי אכן דרגה גבוהה .בעל השדי חמד
כותב שבתקופה מסוימת הייתה באחת העיירות ברוסיה בערות גדולה,
וכל היהודים שם היו עמי ארצות גדולים מאד ,בקושי רב הוא הצליח
לאסוף מספר ילדים ולמד עמם א"ב חומש וכו'.
אחד מן הילדים הגיע לדרגא של לימוד גמרא ,ואז שלח השדי חמד
מכתב למרן הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור שכיון שהוא כה טרח
והצליח להביא את הילד למצב בו הוא כבר יודע ללמוד גמרא והיות
שבעיירה זו אין מקום שיוכל ללמוד שם לכן הוא מבקש שמרן הגאון
רבי יצחק אלחנן יראה להכניסו לישיבה כדי שיוכל ללמוד.
בעל השדי חמד שהיה גאון גדול כל כך ישב עם ילד יהודי ולמד אתו
תורה עד שיוכל ללמוד גמרא ,זו לא עבודה פשוטה כלל ומן הסתם
הייתה זו עבודה שנמשכה שנים ,ובכל זאת הוא הקדיש מזמנו היקר
להיות מלמד דרדקי עד שהצליח להגיע לדרגה של לימוד גמרא.
אנו רואים אפוא עד כמה גדולה היא המצווה הזו עד שתלמיד חכם
בסדר גודל של השדי חמד מצא לנכון ללמוד עם ילדים א"ב וכל מה
שצריך והרי זה דומה לקושיית הגמרא ולמה לי כולי האי .
בדומה לזה מביא הגמרא שם מעשה בברי' דר' אלעזר ב"ר שמעון
שלמדוהו תורה עד שהיה לתנא ע"ש באורך ומבואר ברש"י שהיו מחזרין
לשאול אם יש להם בן ולא שבאו לבקש מהם שילמדו עם הילדים.
צריך ליזהר ולשאול שאלה
בכינוס אברכים למען לב לאחים בקרית ספר מוצש"ק ויצא תשנ"ט פתח
רבינו בדברים  :הרבנים כבר דברו ואין מה להוסיף ומי שיש לו שאלה
במה שנוגע לו לרוחניות צריך לשאול ,ועכ"פ עצם הדבר לזכות את
הרבים זה ענין גדול מאד ,וכל אחד אחראי במדה מסוימת כיון שאפשר
להציל ,וכמו שאחד טובע בנהר ויש מי שיודע להציל בודאי שמחוייב
להציל ,וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ,וכיון
דגדול המחטיאו יותר מן ההורגו א"כ כמו שהמציל נפש אחת מישראל
כאילו קיים עולם מלא ,כך הוא הדבר וכל שכן הוא ,שאם אחד מציל
נפש אחת מישראל שלא תטמע שלא יטבע בים של הפקרות רח"ל
טמיעה נוראה זוהי זכות גדולה מאד.
אמנם צריך ליזהר שלא תהיינה לו הפרעות ,ואם יש לו ספיקות לגבי
הרוחניות שלו צריך לשאול שאלה ,אבל עצם הדבר זוהי זכות גדולה
מאד אם יכול להשפיע להציל אפי' נפש אחת מישראל וכל זה ידוע לכל.
לא לוותר על ילדה אחת
הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א  -משגיח דישיבת "אורחות
תורה" ,סיפר בכינוס לב לאחים( ,ניסן תשס"ג) :בשנה שעברה נפתח
בירושלים ,בית ספר לילדי קירוב ,והייתה מלחמה גדולה עם בתי ספר
ממלכתיים שלא רצו לותר על התלמידים וממש הוציאו אותם מבית
הספר שלנו.
'לב לאחים' בעידודו של מרן שליט"א לקחו את הפרויקט לידיים,
ובאמצעות פעולות שכנוע מאסיביות הצליחו בס"ד להעביר את כל
הכיתה! למעט אחת בלבד! מבית ספר ממלכתי לבית ספר הקרוב יותר
לחיי הדת.
בסיום הפעולה המוצלחת עלו הפעילים ובראשם הרב אורי זוהר לבשר
בשורה משמחת זו למרן שליט"א ,אך לפליאתם  -לאחר ששמע את
המשך בעמ' אחרון >>>

מן הראוי לציין שאין למדים הלכות מפי מעשה ,וע"כ אין לסמוך על הדברים למעשה בשום אופן ,והכל נכתב בדרך מו"מ בלבד.

עדיפות יציאה מהבית עם טלית ותפלין על אמן ואיש"ר
כתוב במשנ"ב סי' כ"ה סק"ח בשם הזוה"ק שטוב שאדם יצא מביתו
מעוטף בטלית ותפלין לילך לביהכנ"ס.
ויש שדנו אם מי שיצא ויתעטף בציצית וילבש תפלין יאחר מלהיות
מעשרה הראשונים ,וכן לא ישמע קדיש ויחסר לו עניית אמן ואיש"ר ,האם
יותר כדאי שלא יצא מעוטף בטו"ת כדי שלא יפסיד הנ"ל או דזה עדיף.
ובסברא הי' נראה דעניית אמן ואיש"ר זה מדינא דגמרא משא"כ לצאת
מעוטף בטו"ת לא נזכר בגמ' ,אז יש להעדיף עשרה ראשונים וכן עניית
איש"ר (צדיק כתמר יפרח)

הנחת טלית ותפילין בבית כנסת

והביא שם בשם רבנו שליט"א שטען דמ"מ לפני אמירת תיבת ברוך עדיין
אין כאן הפסק וכשמתחיל ההפסק והוא מתחייב לברך ,אז כבר חסר לו
תיבת ברוך ואין הברכה עולה לו לברכת על מצות לדעת רש"י והוי ברכה
לבטלה ,ולכן צריך לומר בשכמל"ו( .שומר אמת קמא תנינא או"ח סכ"ה)

כשמעביר על תפילין של ראש מפני תפילין של יד אם עובר איסור
דאין מעבירין על המצוות.
בשו"ע או"ח ס' כ"ה ס"ו "אם פגע בשל ראש תחילה ,צריך להעביר על
אותו מצוה ויניח של יד תחילה ואח"כ של ראש".

לאחר הסליחות מניח רבנו טלית ותפילין במקומו בביהכ"נ .כמדומה
שאמר שמאחר שכל רגע יש מצוה להיות בביהכ"נ (כמבואר ברמב"ם פי"א
מתפילה ה"ט) כמ"ש אשרי יושבי ביתך ,לא כדאי לצאת להניחן בחדר חיצון.

וביאר המ"ב (ס"ק כ"ג) דכיון דכתיב בקרא מפורש דיד קודם דבתחלה
כתיב וקשרתם והדר לטוטפות ,לפיכך אין משגיחין על העברת המצוה
ע"כ.

כ' המשנ"ב (סכ"ה סקכ"ט) דמה שאסור להפסיק בדיבור בין תפש"י לתפש"ר,
הוא אפי' בלשון הקודש .ס"ק כ"ט ,וכ"כ עוד בהקדמה לסי' ס"ו.
ושמעתי מהגראי"ל שטיינמן שליט"א שיש להתבונן דמה היה סד"א
לחלק ביניהם ,ועיין שעה"צ ס"ק כ"ח.

ויל"ע אם עובר על האיסור דאין מעבירין עה"מ די"ל כיון שכך הוא הדין
כמו"ש המ"ב הנ"ל לא מקרי העברה עה"מ ,ובביאוה"ל בס"א ד"ה שלא
בסוה"ד כתב בזה"ל "וכן לענין תפילין יש להזהר לכתחילה להיות מונח
הש"י קצת למעלה ולא בשוה ממש ,כדי שלא לפגוע בתוך הכיס בהשל
ראש ברישא בכדי שלא יעבור על הדין דאין מעבירין" עכ"ל.

להפסיק בלשון הקודש

ברכה אחת
רבנו שליט"א נוהג לברך רק ברכה אחת על מצות תפילין וכדעת הגר"א.
אמנם ציין רבנו שכך נוהג ע"פ מנהג אביו הי"ד ,אבל אחרים ודאי דינהגו
לברך ב' ברכות וכדברי הרמ"א[ .באם אין להם מנהג אבות לברך ברכה אחת].

ברוך שם כבוד
ברמ"א סימן כ"ה סעיף ה' פסק לברך על תש"ר על מצות תפילין ,וטוב
לומר תמיד אחר הברכה השניה בשכמל"ו,
ועיין משנה ברורה (ס"ק כ"א) דס"ל להלכה כדעת ר"ת ,רק לרווחא דמילתא
להוציא עצמינו מידי כל פקפוק נוהגין לומר בשכמל"ו.
וקצת קשה דהא לכתחילה לא מברכין ע"ד לומר אח"כ בשכמל"ו ,אלא
ע"כ דמה שאנו מברכים ,כי ס"ל לעיקר ההלכה לברך גם על תש"ר וא"כ
למה אומרים בשכמל"ו וי"ל.
והנה על האומר ברכה לבטלה כתוב בשו"ע סימן ר"ו סעיף ו' שיאמר
בשכמל"ו.
ויל"ע אם אמירת בשכמל"ו להציל מברכה לבטלה ,מועיל רק תכ"ד ,או
גם לאחר תכ"ד[ .א"ה ועי' בס' שמעה תפילתי עמוד שכ"ב בשם מרן הגרח"ק וראה
בהערות שם ,וע"ע חיי אדם כלל ה' סעי' א' ,ובאשל אברהם מבוטאטש סכ"ה סק"ו].

אמירת בשכמל"ו
הנה מבואר במנחות (ל"ו ע"א) לא סח מברך א' ,סח מברך שתים .ודעת
רש"י דאם לא שח אז ברכת להניח חלה על שתיהן ,ואם שח דאז אין
ברכת להניח פוטרת את תפילין ש"ר ,צריך לברך על ראש ברכת על מצות
תפילין ,ור"ת ס"ל דאם שח מברך שתים על תפילין ש"ר ,ואם לא שח
מברך רק א' על תפילין ש"ר.
והמחבר פסק כרש"י ,והרמ"א פסק כר"ת לברך שתים על יד להניח
ועל של ראש על מצות אף דלא שח ,ומ"מ כתב ברמ"א דיאמר ברוך
שכמל"ו כדי לחוש לדעת רש"י דברכת על מצות הוי לבטלה ,ובספר
שומר אמת (ח"א סימן כ"ה אות ד') הקשה הא כיון דלרש"י הוי ברכת על
מצות לבטלה א"כ הרי הוא בגדר שח ,ובשח הרי צריך לברך על מצות
על תפילין של ראש ,וא"כ כיון שנוהגין אנו כדעת ר"ת לברך גם על
מצות ,הרי גם לרש"י מחוייבין אנו מדינא לברך ברכת על מצות כדין
שח ,וא"כ למה צריך לומר בשכמל"ו.

ומפשטות לשון המ"ב משמע דאם באמת הניחם זה אצל זה ,פגע קודם
בתפילין של ראש ,והרי צריך להניחו מידו כהשו"ע בס"ו עובר על הדין
דאין מעבירין.
והשתא יש להקשות דהנה אדם זה שהוציא התפילין ש"ר קודם התפילין
ש"י ,אמאי אמרינן לי' דיעביר עה"מ כנ"ל והא ע"י שיעביר עה"מ עובר
בזה איסור דאורי' לפי"מ שביארנו דעת התוס' ,וכן פוסק המ"ב בס"א
בביאוה"ל ד"ה שלא דאיסור דאין מעבירין עה"מ הוי דאורייתא ,ואע"פ
שהסביר לן המ"ב בס"ק כ"ג דהדין להניח כסדר יד ואח"כ ראש דוחה
להדין דאין מעבירין עה"מ ,מ"מ ד"ז תמוה טובא דכיון דאין מעבירין
עה"מ הוי איסור דאורי' ,א"כ הי' לנו לומר לאדם זה שהוציא בטעות ש"ר
תחילה דיניח לגמרי התפילין מידיו ולא יניחם כעת כלל ,ורק בעוד שעה
יניח תפילין דלכאו' בכה"ג אינו עובר על האיסור דאין מעבירין עה"מ
וכמו"ש המ"ב בס"ק ג' דבאין דעתו לקיים כעת המצוה אין האיסור דאין
מעבירין עה"מ יעויי"ש.
אלא דבאמת אי"ז דומה כ"כ למ"ש המ"ב שם ,דהמ"ב שם דיבר בלא
הי' בדעתו כלל לקיים המצוה מעיקרא ,אבל הכא הא נטל התפילין ע"ד
להניחם אלא שכעת מניחם מידו ,ויתכן דבכה"ג מקרי שמעביר עה"מ,
ואם נאמר כן א"ש פי' דאי"ז עצה לומר לו שיניח התפילין מידיו ויניחם
רק בעוד שעה כי גם באופן זה יעבור איסור.
אלא דלפ"ז יצא לנו חידוש גדול להלכה דאדם שלקח תפילין ע"ד
להניחם ,ולבסוף נמלך בדעתו להניחם רק בעוד שעה ,עובר על האיסור
דאין מעבירין עה"מ וצ"ע.
ושאלתי להגראי"ל שטיינמן שליט"א קושיא זו ,והי' פשיטא לי' כהסברא
הנ"ל דכיון שהדין אומר שמחוייב להעביר עה"מ כמו"ש המ"ב ס"ק כ"ג
המובא לעיל אין בזה משום איסור דאין מעבירין עה"מ ,אבל צ"ע מלשון
הביאוה"ל וכנ"ל ואולי הלשון לאו דוקא וצ"ע( .קו' גבורת יעקב עמ' קט"ז)

גליון  184וישב תשע"ו | אודות הערת רבנו שליט"א כיצד סיכן יוסף נפשו על כיבוד אב ציינו לדברי הספר חסידים (או' שמ"א) 'ויאמר עשו
הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה (בראשית כ"ה ל"ב) למה לו לכתוב ויאמר עשו וכו' לא היה לו לכתוב אלא וימכור את בכורתו ליעקב
ולמה כתיב מה שחשב עשו?
אלא שלא תתמה למה נתן הקדוש ברוך הוא ממשלה לבני עשו לומר שתדיר בשביל אביו הלך למקום סכנה במקום החיות כדי לצוד ציד
להביא אל אביו וממנו למד יוסף כשאמר לו יעקב לכה ואשלחך אליהם (שם ל"ז י"ג) והלא היה יודע ששונאים אותו אלא אמר יוסף עשו הולך
תדיר למקום סכנה כדי לצוד ציד להביא לאביו ואבי שלחני לראות את שלום אחי ואת שלום הצאן שהוא חיות של אבי ובני ביתו ולא אלך?
כל זה נכתב להודיע לישראל איך לטרוח כדי להביא פרנסה לאביהם ,ואיך יהיו זהירים לעשות מצות אביהם'.

ישיבת בית מדרש עליון
הישיבה הוקמה באלול תשנ"ח ע"י הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל ויבדלח"ט
בנו הגאון רבי ירחמיאל שליט"א

בהקמת הישיבה
כשהוקמה הישיבה בארץ ישראל זה היה בסמוך ממש לתקופה של
הקמת ישיבת ארחות תורה ,ובא רה"י הגר"י לדבר על כך עם רבנו ,ואמר
לו רבנו שאין לו עדיפות להיות בארחות תורה יותר מבית מדרש עליון,
ואם רוצה שהוא יהיה אחראי על בית מדרש עליון ,והגרמי"ל יהיה אחראי
על ארחות תורה זה בסדר גמור מבחינתו.
ובסוף הדברים בירך ששני הישיבות יצליחו ולא יהיה אחד על חשבון
השני.
ואכן אף על פי שבאותה שנה הוקמה גם הישיבה הגדולה 'אורחות תורה'
פרי רוחו ורצונו של מרן שליט"א ,לא נגעה מלכות התורה בחברתה,
והמליץ מרן שליט"א לכל השואלים בדבר הישיבה 'בית מדרש עליון' בכל
פה כמקום שמגדלין בו תורה בטהרתה.
בכ"ח סיון תשס"ח דיבר רבנו בישיבה ואמר  :אין להקב"ה בעולמו אלא
ד"א של הלכה בלבד ,כל ד"א חדש זה הד"א ,אין ד"א מסוימים ,צריכים
מאוד לשמוח שיש עוד ד"א של הלכה ,מקוים שכאן ומכל הישיבות יצאו
הרבה תלמידי חכמים ,אשר בדורינו לפני הרבה שנים הרבה ניספו רח"ל
עקה"ש ,ועכשיו אנו צריכים למלאות את החסר וכו'.
הקב"ה יעזור לגאולה אנו מתקרבים מאוד לגאולה ,והקב"ה יעזור שנזכה
לזה.
בהנחת אבן הפינה
כשבא ראש ישיבת בית מדרש עליון הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר
שליט"א להזמין את רבינו למעמד הנחת אבן הפינה לישיבה הקדושה,
התבטא רבינו אתם מכינים בית מדרש למשיח!
וכשחגגו רבני ותלמידי הישיבה הק' "בית מדרש עליון" בב"ב את מעמד
הנחת אבן הפינה לבית מדרש החדש .וזכו שבא רבינו למעמד והניח אבן
הפינה ,וכבר השתתף רבינו בעבר כמה פעמים באירועים שונים בישיבה,
כמו שביקש מרבינו מייסד הישיבה הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל.
ונשא דברים ומתו"ד :ברוך השם שזוכים להקים בית המדרש חדש .כתוב
בחז"ל (מגילה כט ,א) שכל הבתי מדרשים שבחוץ לארץ יהיו בארץ ישראל,
וכאן זה כבר בארץ ישראל.
ואנו מקוים בקרוב אי"ה שתהי' הגאולה ,וכל הצפיות שמצפים שיהי'
לכלל ישראל יתקיימו ,ותהי' הגאולה במהרה בימינו אמן סלה.
הגאון ר' דן אונגרישר זצ"ל
מתוך דברים שאמר רבנו בהלוית הגאון הגדול ר' דן אונגרישר זצ"ל
שהיה ראש הישיבה בחו"ל ובארץ ישראל.
(חשון תשע"ב) ידוע שזכות התורה הכי גדולה ,והיות שהיו לו שתי ישיבות
<<< המשך מענין בפרשה
דבריהם  -פרץ בבכי מר ,לחרדת העומדים עליו אמר בכאב :אמנם
ההצלחה היא ב"ה מרובה ,אך ליבי נחמץ על הילדה הבודדת הזו? מדוע
ויתרתם על אותה בת יחידה? אולי בכל זאת ניתן עדיין לפעול גם אצל
הוריה במטרה להצילה? ולא נרגע שעד שהובטח לו שינסו שוב לפעול
בנושא.
מפתח ללבבות
סח מנכ"ל לב לאחים רא"ס שליט"א :שתי מפתחות טובות יש לי בבית
גנזי בשנות עיסוקי בנושא של תנועת התשובה ,קיבלתי דעת תורה
ברורה על שתי מפתחות שהם המפתחות הטובים ביותר לקרב יהודים
לאבינו שבשמים.

אחת בחוץ לארץ ואחת בארץ ישראל ,זכות התורה של חוץ לארץ ושל
ארץ ישראל זה דבר גדול מאד .הקב"ה יעזור שבזכות זה יזכה לכל ...
וכל הישיבות ימשיכו להוסיף תורה ויראת ה'
לימין הישיבה
לאחר פטירת הגאון הגדול ר' דן כינס רבנו שליט"א אסיפה ביתו עם
מרנן הגרי"ג אדלשטיין הגר"י שינר והגרב"ד פוברסקי שליט"א וקראו
לעמוד לימין הישיבה הקדושה ברוח ובגשם ,ובפרט לקרובים לראש
הישיבה הגר"ד שסייעו להקמת הישיבה שיעזרו להחזקת הישיבה לשנה
שנתים הקרובות עד שיצליחו להקים בסיס חזק לישיבה,

ישיבת בית מדרש גבוה בארץ ישראל
רבנו שליט"א הגיע כמה וכמה פעמים לישיבה לכנס לזכרו של רבו מרן
הגר"א קוטלר זצ"ל ובשנת תשס"ד ונשא דברים לזכרו – את הדברים
במילואם הבאנו בגליון פר' תולדות תשע"ו .ונביא כאן קטע אחד
רבי אהרן העמיד את אמריקה
רבי אהרן אכן זכה לכך שהעמיד את אמריקה 'אוועק געשטעלט אמריקה'
כי לפני זה אפשר לומר שהיה בבחינת תוהו ובוהו' והוא העמיד אותה
וזהו זכותו שאין לשער ועד היום כשמדברים מאמריקה יודעים כולם כי
הוא זה שהעמיד את אמריקה ,וזה לא סוד וזה הדבר הכי גדול שיש
אנשים שיכולים להעמיד עולמות 'אוועק שטעלן וועלטן'.
לעסוק בבנין היחידים שיעמידו את הכלל
וממילא זה הדבר שמוכרחים שיהיה בכלל ישראל תלמידי חכמים שהם
אנשים גדולים ,וזה מה שצריך לראות בכל הישיבות שבד בבד עם העסק
בחינוך הרבים שזה חשוב מאד וחלילה לעזוב את זה.
צריך ג"כ לשים דגש מיוחד לבנות את היחידים כדי שיצמחו אלו
הגדולי ישראל שהם יוכלו לבצר ולהעמיד תורה להעמיד יראת שמים
שזה התכלית של הבריאה ,וזה העיקר וצריך להעריך דבר זה באופן
מיוחד ואף שזכינו עכשיו שנתרבו ברוך ד' לומדי תורה בישראל כן
ירבו אבל צריך לראות לגדל אנשים כאלה שהם יהיו הגדולים שיוכלו
להעמיד את כלל ישראל כמו שצריך בתורה ויראת שמים והקב"ה יעזור
באמת בכל הישיבות שיזכו לזה .ובזה נוכל לזכות לגאולה השלימה
במהרה בימינו אמן.
בשבועות הקרובים אנו עומדים לכתוב אי"ה אודות הישיבות :באר יעקב ,בית
מתתיהו ,בית שמואל ,בית שמעיה ,בני ראם ,ברית יעקב ,בעלזא.
מי שיש בידו ענינים מרבנו שליט"א הקשורים לישיבות אלו אנא יפנו אלינו בהקדם.
לפני שש שנים (נאמר תשס"ה) נקראתי לביתו של רבנו שליט"א ונשאלתי
על ידו האם אתם בארגון לב לאחים יכולים לארגן מבצע אדיר של
רישום ילדים לבתי ספר תורניים שבהם מחנכים לשמירת תורה ומצוות.
על מנת להבין את כוונת הדברים שאלתי מה נשתנה? הרי עובדים
כל הזמן מפעילים אברכים ועשרות עסקנים ועסקניות פועלים ברחבי
הארץ.
נעניתי שעתה היא שעת הכושר לפנות לאלפי בתים ולהציע לילדיהם
חינוך יהודי .שאלתי ומה יהיה אם ההורים של אותם ילדים? ונעניתי
בעקבות הילדים יבואו גם ההורים והשיב לב אבות על בנים פשוטו
כמשמעו ,וצורת המפתח כצורת ילד.
[המפתח השני הוא הדרך לקרב ע"י לימוד גמרא וכבר הבאנו את הדברים בגליון
שבועות תשע"ו]

בשל נכונות של מספר אברכים ליטול על עצמם את העול הכבד של גיוס המשאבים למען
המשך הדפסת הגליון והפצתו ,ובזכות היענות יפה של רבים מקוראי הגליון ,הגליון אי"ה
ממשיך לצאת במהדורה מודפסת .עם זאת ,בכדי שנוכל להמשיך בזה יותר מתקופה קצרה
אנו עדיין זקוקים לעזרת הציבור .העלות לשנה הקרובה הוא סכום גדול של רבבות שקלים,
ועדיין לא הגיעו למחצית הסכום.
מי שמעוניין להנציח תאריכים מסויימים במהלך השנה רצוי שיפנה כעת ,כדי שנדע שאנו
יכולים לעמוד במשימה .ניתן לתרום בפניה למוקד המגבית בטל'  ,072-2164440בפניה
לדוא"ל המערכת ,או בכרטיס אשראי בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת ברחבי הארץ.

טנא מלא ברכה
להעוסקים במלאכת הקודש בהוצאת ספרי מרן רבנו
שליט"א לרגל הוצאת הספר החדש

אילת השחר עמ"ס יבמות  -נדרים
שיצא לאור עם הוספות מרובות ובהוצאה מתוקנת.
יזכו עוד רבות בשנים להמשיך ולהוציא מספרי רבנו שליט"א
על יתר המסכתות שבש"ס ושאר הענינים.

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת וי גש
"ונפשו קשורה בנפשו" (מד ,ל)
לכשנתבונן בין נבין ,אין לימוד התורה רק ערובה בפני היצר הרע,
כי אם צורך קיומי ,האדם חייב להיות קשור למשהו רוחני ואם
אין לו קשר למשהו רוחני ,ייצור לו איזו תזה (תיאוריה) ,איזו
גישה חילונית למהדרין ,אך הוא יקדש אותה.
תובנה זו תוכל להסביר הכיצד רצו בני ישראל אחרי עבודה זרה
שידעו שאין בה ממש ,כי היות ועזבו את ה' הרגישו תלושים והיה
להם צורך קיומי להתחבר לעבודה זרה.
לפני כיובל שנים היה בחור בישיבת פוניבז' שלא מצא את
סיפוקו בלימוד התורה ,את עולמו מצא בתנועת נוער דתית
בפעילות ובהדרכה ,הישיבה דרשה התמסרות מלאה ללימוד
הבחור סירב ומצא את עצמו מחוץ לכתליה.
הוא נרשם לישיבה אחרת אבל גם בהיותו שם המשיך בפעילות
באותה תנועת נוער דתית והגיע לעימות עם הנהלת הישיבה,
שאף היא דרשה ממנו במפגיע לעזוב את כל הקשרים החיצוניים
ולהתעסק בלימוד התורה בלבד.
חברו שחשש לגורלו אם יסולק גם מהישיבה הזאת ,נועץ במרן
החזון איש זלה"ה וביקש את רשותו להביא אליו את הבחור כדי
שהחזו"א ישוחח עמו.
הרשות נתנה והחבר שכנע את הבחור להגיע לפגישה עם
החזו"א ,האיר לו החזון איש פנים ושאלו מה לומדים עתה
בישיבה ,בקושי ידע הלה באיזו מסכת עוסקים בישיבה שכן
ראשו ורובו היה באותה תנועת נוער ובזמן הנותר שנשאר היה
עסוק במלחמה עם הנהלת הישיבה.
החזון איש התייחס לכך בסלחנות והחל חוזר בפניו במתיקות
עצומה על דברי הגמרא ושיטת התוספות ,והיו הדברים מאירים
ושמחים.
לפתע הפתיעם החזו"א בשאלה עצומה על דברי התוספות הם
ניסו ליישבה אך ללא הצלחה ,חייך החזו"א ואמר :לא נורא חזרו
לישיבה תחשבו בעניין שאלו את רבותיכם ועיינו בספרים ושובו
אלי כשתשובה בפיכם.
נפרד מהם החזו"א בברכת הצלחה והם פנו לישיבה ,מיד כאשר
הגיעו ,סב החבר על עקביו הוא חזר אל החזו"א ושאלו בתמיהה
הרי לא הבאתיו כדי לדבר בלימוד ,ענה החזון איש במשפט
מכונן ,אי אפשר לקחת עוגן מהאדם בלי לתת לו משהו חילופי.
אם מוצא הוא את עולמו בתנועת הנוער וינתקוהו ממנה ,גם אם
ישמע ויציית ,יקבל ויסכים ,ייפול לדכדוך ולשיממון ,לא זו הדרך.
יש לנתב את הלהט שלו לעשות ,לנתב את האש לעשותה אש
של מזבח" ,ונפשו קשורה בנפשו"  -קשורה בנפשו הכיצד ,אם
יקנה טעם בלימוד אם הלימוד יאתגר אותו יוכל אכן לוותר על
פעילותו שם מתוך הבנה והסכמה ,מיותר לציין שהעצה הועילה
וכיום מכהן אותו בחור כראש ישיבה.
בישיבת חדרה קיבלו אז בחורים מכל היישובים כשרבים מהם
אף תפילין לא הניחו ,שאל מרן הגה"צ רבי מאיר חדש את הגה"צ
רבי יענקל'ה גלינסקי זצ"ל :איך כביסה מלוכלכת יוצאת כה
נקייה ,אמר להם :כאן מכבסים בדמעות וביזע ,כאשר האדם
מכתת עצמו לטובת תלמידיו כאשר אינו נותן שינה לעיניו
ותנומה לעפעפיו כאשר תלמידיו הם בניו והצלחתם היא משאת

נפשו כאשר מכתת הוא עצמו עבורם זוכה שתהא השלהבת
עולה מאליה ומקרינה גם לסביבותיה.
המשגיח רבי אליהו לופיאן זצ"ל ,בעל לב אליהו ,היה מספר
שהכיר יהודי חופשי שהיה חדור אהבה עזה לתורה ולומדיה,
כשהתעניין אצלו מאין צמחה לו אהבה שכזו ומה מקורה ,גילה
היהודי את מקור הדברים וזה סיפורו .בצעירותו נסע לראדין על
מנת להתקבל כתלמיד בישיבתו של החפץ חיים ,את הבחינה
עבר בקלות והנהלת הישיבה מצאה בו כלי מוכשר בידיעת
התורה ,אלא שבסופו של דבר לא נתקבל לישיבה מצאו בו דעות
נפסדות והוא קיבל צו ופקודה לעזוב את הישיבה ללא שהות.
"כבר איחרתי את הרכבת האחרונה היוצאת מראדין ,אנא,
ירשוני לעשות את הלילה בישיבה ומחר אעזוב את העיר",
התחנן הבחור" .אין לך מקום בישיבה" ,באה התשובה.
"אבל היכן אלין הלילה?" שאל הבחור את החפץ חיים ,כאן
התגלתה מידת אהבת ישראל של גאון ישראל האיש החפץ
חיים" ,בדירתי יש עליית גג ,תוכל לשכב שם ללינת לילה" אמר.
והוא ,החפץ חיים בעצמו ,הכין לאורחו מיטה נוחה והלה נשכב
ונרדם.
ויהי בחצי הלילה והדלת נפתחה בלאט ומתוך החשיכה מבחין
האורח כי החפץ חיים שהיה זקן בא בימים נכנס אל החדר לבדוק
את מידת הקור בחדר ,משהרגיש כי האוויר קריר ,פשט את
מעילו בו היה עטוף וכיסה את הבחור הישן.
סיים האיש בקול נרגש וחנוק מדמעות את סיפורו לרבי אליהו
ואמר :המעיל ההוא  -מחמם אותי עד היום הזה.
ונפשו קשורה בנפשו( ...הרב משה פוליאס  -מן המים שתיתיהו)

"אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות
אותו כי נבהלו מפניו" (מה ,ג)
נאמר בבראשית רבה (צג ,י)" :אבא כהן ברדלא אמר :אוי לנו
מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה .יוסף קטנן של שבטים היה ולא
היו יכולים לעמד בתוכחתו ,לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד
ואחד לפי מה שהוא ,שנאמר (תהלים נ) "אוכיחך ואערכה
לעיניך" ,על אחת כמה וכמה" .את כל יהודי ויהודי ,אומר רבי
שלום שבדרון זצ"ל ,יוכיח הקב"ה לפי מה שהוא .שואלים
לפעמים בחור" :מדוע אינך לומד?" והוא עונה" :אין לי סבלנות
לשבת הרבה זמן וללמד"" - .ומדוע לכל הפחות אינך לומד דף
יומי?" " -כי אין לי ראש ללמוד גמרא" ...נכון ,לא יתבעו אותו על
שאינו במדרגת רבי עקיבא איגר ,אך גם מיודענו זה ,בשעה שיש
בידו ספר מתח ,הרי הוא מסוגל לשבת ולקרוא בו מספר שעות
ברציפות .הכיצד?! ...ובאשר לתשובה שאין לו "ראש"  -איך ,אם
כן ,הוא יודע ומבין את כל המערך הפיננסי של המט"ח ברחבי
העולם? איך הוא מסוגל לנתח ערכן של מניות בכל השווקים?
איך יכול להיות שלדברים אלו יש לו ראש?! ...אכן ,כל אחד לפי
מה שהוא ...רעיון נפלא נוסף בעניין זה אמר רבי שלום זצ"ל.
פעם אחת הוא בא אל ישיבת סלבודקא ,אל הגאון רבי אייזיק
שר זצ"ל .פנה אליו ר' אייזיק ושאל" :ר' שלום ,רצונך לראות את
בית הקברות? "...התפלא רבי שלום" :בית הקברות הרי רחוק
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סיפורים נפלאים
פרשת וי גש
כאן ,איך אפשר לראותו מחלון הישיבה?" אמר רבי אייזיק שר:
"רק ניגש לחלון ומיד תראה"...
ניגשו לחלון ,וראו אדם עובר ברחוב" :אתה רואה?" אמר ר'
אייזיק" ,הנה כאן קבור ראש ישיבה"! " -הכיצד?" שאל רבי
שלום" - .פשוט ,האדם שהולך ברחוב הוא פרופסור גדול .עוד
בהיותו נער רך בשנים נוכחו הוריו לדעת שהוא בעל כשרון גדול
ואמרו :חבל "לקבור" אותו בישיבה ,ושלחו אותו לבית ספר
למחוננים ואחר כך לאוניברסיטה ,ויצא פרופסור .אבל באמת
כאן קבור ראש ישיבה! אם היה לומד באחת הישיבות הטובות,
היה יוצא ראש ישיבה "...בעוד הם מדברים ,והנה מגיח אדם
נוסף .הצביע עליו רבי אייזיק שר ואמר" :הנה כאן קבור משגיח",
ומיד הסביר" :הבחור הזה נולד בעל רגש גדול ,ומיד כשגדל
שלחוהו הוריו ללמד מוסיקה ...אבל יכול היה לצאת ממנו
משגיח" ...אכן ,אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה ,כשיבוא
הקב"ה ויוכיח כל אחד לפי מה שהוא!

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים
מטוב מצרים" (מה ,כג)
פירש רש"י ששלח לו "יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו" .רבי
יונתן אייבשיץ ,כשהיה ילד ,אמר לו אביו פעם בערב שבת ,בני,
קח את הבקבוק ולך וקנה יין לקדוש .אמר לו הנער ,תן לי כסף.
אמר לו אביו ,לקנות בכסף יכול כל אדם ,הראה נא אות ומופת
וקנה יין בלא מחיר .לאחר קבלת שבת ,כששב אביו מבית
הכנסת ,הציג הנער על השולחן בקבוק ריק .אמר לו אביו ,וכי
אפשר לקדש כשאין יין ,השיב לו בנו ,לקדש על יין יכול כל אדם
מן השוק ,ואתה הראה נא אות ומופת וקדש בלא יין...

"ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל
ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם :וידברו
אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא
את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי
רוח יעקב אביהם" (מה ,כו-כז)
מדוע כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם ,ורק העגלות
ששלח יוסף להביאו החיו את רוחו? בספר חזון ישעיהו פירש
זאת בדרך משל :היה יהודי בפולין שבנו נמשך להשכלה .יום
אחד הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה
המקומית .אביו הצטער צער רב ,וניסה להניא את בנו מכוונתו.
הוא תיאר בפניו את הסכנות הרוחניות שייאלץ להתמודד עמהן,
ומי יודע אם יעלה הדבר בידו .אך הבן היה נחוש בדעתו וכל
ההפצרות של האב עלו בתוהו .כדי לשכך את צערו ולהפיג את
חששותיו ,הבטיחו הבן כי ימשיך לשמור על התורה והמצוות,
ולא תיפגע רוחניותו במאומה .זמן קצר לאחר שהגיע הבן לברלין
כבר ניכרו בו אותות המקום .אט אט זנח את דרך אבותיו עד
אשר נטמע לגמרי במקומו החדש .גילח את זקנו ,קיצץ את
פאותיו ועטה עליו מראה שיתאים לסביבה הנכרית .יום אחד
קיבל האב מכתב מבנו ובו הודיעו כי בכוונתו לבקרו לפני חג

הפסח .שמח האב שמחה גדולה .בסתר לבו צפה לפגוש את בנו
פנים אל פנים כדי לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם
נשתמרה צורתו היהודית .מה עשה הבן? לקראת שובו לבית
אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו ,וכשהגיע מועד הנסיעה כבר
השיב לעצמו את מראהו היהודי משכבר הימים .כשראה האב
את מראה בנו ,שמח בלבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא
מקפיד על מראה יהודי" .והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים
יהודי?" " -בוודאי ,אבא .אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש
יהודי  -מגודל זקן ופאות ,אפשר ללמוד מכך על אורח חיי" ...נחה
דעתו של האב ,ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם .כך חזר
הדבר על עצמו מדי שנה בשנה .לקראת חג הפסח היה בנו מגדל
זקן ופאות ,ועם מראהו היהודי היה שב לבית אביו לעשות את
הפסח ,ולאחריו היה שב לברלין .לימים הוא נשא אשה נכרית
וניתק את עצמו לגמרי מעברו .יום אחד קיבל הבן מכתב מאביו:
"כל שנה אתה בא לבקר אותי ,הפעם אני רוצה לבקר אותך
בביתך" .התחמק הבן בתואנות שונות .חש האב שמשהו לא
כשורה .מה עשה? עלה על הרכבת הראשונה לברלין ,ובהפתעה
גמורה הופיע בבית בנו .כשפתחה בעלת הבית הגויה את הדלת.
היה בטוח כי זו המשרתת" .היכן בעל הבית?" שאל .כשהופיע
בנו למולו חשכו עיניו ,והוא נפל מתעלף ארצה.
הנמשל :יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו .ועוד יותר
חשש למצבו הרוחני ,אמרו לו בניו" :עוד יוסף חי" ,אך הוא מיאן
להאמין להם .גם כשהשמיעו בפניו "את כל דברי יוסף" "סימן
מסר להם במה – היה עוסק כשפרש ממנו ,בפרשת עגלה
ערופה" עדיין נתקשה יעקב – להאמין להם .אולי כל אלו סימנים
שנועדו לכסות על האמת .אבל כאשר ראה את העגלות אשר
שלח יוסף לשאת אותו ,אמר :אם יוסף מוכן שאבוא אני לראותו
אות הוא כי שלום לו ,ונשאר בדרגתו – הרוחנית ,ורק אז "ותחי
(ומתוק האור)
רוח יעקב".

"וילקט יוסף את כל הכסף" (מז ,יב)
וכתב הרמב"ן" :שהיה (יוסף) איש אמונים שהביא את כל הכסף
בית פרעה ולא עשה לעצמו אוצרות כסף"...
מסופר על הגאון רבי אליהו לוינזון מקרטינגא זצ"ל ,כי למרות
גדלותו בתורה ,לא קיבל על עצמו עול רבנות ופנה למסחר .הוא
ניהל את בנק פינברג בקובנה .בנאמנותו במשא ומתן עם הבריות
קידש שם שמים בישראל ובעמים.
פעם אירע שאחד מלקוחות הבנק פשט את הרגל וגרם לבנק
הפסד בסכום העולה על מאה אלף רובל .למרות חוסר אשמתו,
ראה רבי אליהו את עצמו אחראי בעקיפין לדבר והחליט (אף
לפנים משורת הדין) לשלם לבנק את מלוא הנזק .הוא התפטר
מהבנק והתחיל בעסקים קטנים ,ובמשך שנים אחדות שילם
לבנק את כל הפסדו עד הפרוטה האחרונה.
מעשה אצילי זה עשה לו כנפיים ועיתוני רוסיה וגרמניה
פרסמוהו כסמל היושר והאחריות .הודות לכך רכש לו אמון רב
והצליח בס"ד מאוד בעסקיו שהביאוהו לעשירות מופלגת ורבים
מתלמידי החכמים של אותו דור התקיימו על חשבונו על ידי מתן
הקצבה חודשית קבועה.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת וי גש
על הפסוק "ויגש אליו יהודה" אומרים חז"ל כי יהודה היה מוכן
להילחם ביוסף ,כדי להציל את בנימין .יהודה מסר את נפשו
(אפילו רק) בעבור ילד אחד ,והדבר מלמדנו שיש למסור את
הנפש בעבור חינוך יהודי של ילד אחד ,שיתנהג כפי שראוי
(ליקוטי שיחות)
ליהודי לנהוג.

מניס מאה אויבים (שהרי מאה גיבורים מניסים עשרה אלפים),
ואדם פשוט מניס עשרים ,כמו שנתבאר .ומעתה ,החשבון נפלא
ומאיר :כאן היו אחד עשר שבטים ,עשרה שאינם גיבורי צבא,
ויהודה שהוא גיבור צבא .נמצא שיהודה רודף מאה ,ועשרת אחיו
כל אחד רודף עשרים ,נמצאו כולם יחד מניסים שלוש מאות .לכן
הביא יוסף שלוש מאות גיבורים ,ועמו יחדיו הרי הם שלוש מאות
ואחד ואין השבטים יכולים להניסם ,ויש להם לירא! כפתור
ופרח! (גנא דפלפלי)

על דרך הצחות ,אמר יהודה ליוסף :יקום אותו העבד שרדף
אחרינו וילחש לך באזנך ,שהרי מי כמוהו יודע שכל דבריך
(מעשה ה')
עלילות המה שאין להן שחר.

"אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או
אח" (מד ,יט)

"ויגש אליו יהודה" (מד ,יח)

"ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני" (מד ,יח)

ויאמר בי אדוני( " ...מד ,יח)
דרש רבי חנוך צבי הכהן ,רבה של בנדין:
ניגש יהודה אל יוסף בגודל אהבה ואומר לו "בי אדוני" ,כאומר:
הלא אתה ממש בי ,בתוכי ,שנינו כאיש אחד וכה נתעוררה אהבה
בלבו של יוסף" ,כמים הפנים לפנים" ,עד שהתוודע אל אחיו...

"ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה"
(מד ,יח)
אפשר לבאר ענין דברי יוסף ,דהנה יוסף היה רק בדבר אחד גדול
מפרעה ,דהיינו "בחכמת הנבואה" ,כי הרי ראינו שפרעה לא ידע
פתרון החלומות אף שהי' בקי בחכמת האצטגנינות ,שהרי לא
שרתה עליו רוח אלוקים ,ואי לזה אמר פרעה "הנמצא כזה איש
אשר רוח אלוקים בו" ,דהיינו שיש בו חכמת הנבואה שהי'
מתפעל מזה מאחר שלו לא הייתה חכמה אלוקית זו בנמצא.
והנה איתא במס' פסחים (דף ס"ו) דכל הכועס ,אם נביא הוא
נבואתו מסתלקת .ממילא אתי שפיר שאמר יהודה כאן ליוסף,
"ואל יחר אפך בעבדך" להיות שרוי בכעס" ,כי כמוך כפרעה",
שאז תיפול ממדרגת הנבואה ,ולא תהי' רק כפרעה בלבד ,מבלי
שום גדולה ומעלה עליו( ...אגרא דכלה)

"ויגש אליו יהודה" (מד ,יח)
מובא בילקוט שמעוני (רמז קנ)" :נכנסו לתוכחות ,אמר יהודה
אשלוף חרבי ואחריב חורבנות ,אמר לו יוסף הלך החבל אחר
הדלי ,התחיל יהודה כועס שלא הבין החידה ,שיגר יוסף לפרעה
שישלח לו שלוש מאות גיבורים" .ויש ליתן טעם ,מדוע ביקש
יוסף להטיל מוראו דווקא בשלוש מאות? ונראה לבאר בדרך
פלפול :דהנה איתא בפרשת בחוקותי (ויקרא כו ,ח)" :ורדפו מכם
חמישה מאה ,ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם
לחרב" .והקשה רש"י ,דאין החשבון עולה יפה ,דאם חמישה
מניסים מאה נמצא שהאחד מניס עשרים ,וא”כ מאה מניסים
אלפיים ולא רבבה .ויעויין בשפתי חכמים שביאר ,שתחילת
הפסוק עוסק באדם החלש שבך ,היינו אנשים שאינם גיבורי
צבא והם יניסו חמישה מאה ,אבל סוף הפסוק בגיבורי צבא
מדבר שיניסו מהם מאה רבבה .נמצאנו למדים שגיבור אחד

מה בעצם טען כאן יהודה? מפרש בספר 'נחמד ונעים' ' -זכרון
ישראל' ,שהרי יוסף טען שגנבו ממנו את הגביע אשר בו הוא
מנחש ויודע כל דבר .על זה אמר לו יהודה" :אתה שאלת אותנו
אם יש לנו אב או אח .אם אכן הגביע עוזר לך לדעת הכל ,מדוע
שאלת? אלא ודאי הגביע הוא סתם גביע ,אם כן קבל מאתנו
תשלום והנח לנו ללכת לדרכנו".

"ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו
ועזב את אביו ומת" (מד ,כב)
הקשה האבן עזרא ,מדוע לא מנו חז"ל את הפסוק הלזה בין
הפסוקים שאין להם הכרע ,שהרי אינו מפורש כאן מי ימות
בשעה שיעזוב בנימין את אביו ,האם בנימין ימות או אביו יעקב.
ואפשר לומר דלא קשה כלל ,שבאמת כשתדייק אין כאן אפילו
שום ספק על מי כיוון הפסוק ,דבוודאי כיוונו גם השבטים וגם
יעקב אבינו לומר על בנימין ,דהיינו שאם יעזוב יעקב את בנימין
את אביו ומת בנימין ,שהרי אם הייתה כוונתו לומר שיעקב ימות
על ידי זה בביתו מרוב הצער ,איך באמת הרהיב יוסף הצדיק עוז
לקרו א לבנימין ,אף על פי כן ,ולא חשש שמא ימות יעקב אביו
מרוב צער.
ועל כרחך צריך לומר שכוונתם הייתה שבנימין ימות ,דהיינו על
אם הדרך ,ולזה שפיר מובן למה לא חשש יוסף לכל זה ,שהרי
יעקב היה מבאר בפירוש סיבת סירובו לשלוח את בנימין על אם
הדרך למצרים ,שזה מחמת מפני שאחיו מת בדרך ,ואולי גם לו
יקרה אסון ,וזאת היה נאה ליעקב לומר משום שחשב שמת
יוסף ,אולם יוסף בעצמו שידע שיוסף הצדיק לא מת ,על כן לא
חשש לקרוא לו על אף כל החששות של יעקב(...פורת יוסף)

"כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור אם
לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים"
(מד ,לב)
"אני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות" (רש"י).
וצריך עיון כי לכאורה הרי לא ערב יהודה בעד יעקב רק על עולם
הבא ולא על העולם הזה ,וכמו שכתוב (מג ,ט) "וחטאתי לך כל
הימים" ופירש"י שהכוונה על הימים הבאים בעולם הבא ,ולמה
אם כן הזכיר כאן שערב יהודה עצמו בעד ב' העולמות.

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת וי גש
ואפשר לומר ,שכשיהודה דיבר עם יעקב עצמו לערוב לפניו לא
הזכיר כלל מענייני העולם הזה ,כי ידע בנפשו היטב שהעולם הזה
אינו חשוב כלל אצל יעקב ולא יהיה נחשב אצלו לעירבון מאומה,
ולכך לא התחייב לו רק העולם הבא ,אבל כאן לפני המלך "הגוי"
הזה ,הרי אם יאמר ויספר לו אודות עירבון עולם הבא ,לא יבין
במה מדובר ,ויהיה לשחוק בעיניו ,על כן הוסיף להזכיר גם העולם
(שו"ת איתן האזרחי)
הזה.

"ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו"
(מה ,א)
לאחר שאמר יוסף הוציאו כל איש מעלי ,מובן שלא עמד איש
אתו ,מדוע אם כן נכפל ונאמר "ולא עמד איש אתו" .אלא באה
התורה לומר לא עמד איש איתו ,רוצה לומר "איש" -בשר ודם
לא עמד ,אך עמד מישהו אחר מעל יוסף להצילו ,הוא המלאך
גבריאל הנקרא "איש" ,המלווה אותו בכל הדרך ,וכדברי חכמינו
ז"ל במדרש שהאחים ביקשו להורגו ,ובא מלאך גבריאל ופיזר
אותם בארבע פינות הבית( .מרגלית יקרה)

"אני יוסף" (מה ,ג)
כשאומרים לאדם "אתה אשם!" זו לא תוכחה.
תוכחה זה מלשון הוכחה .להוכיח .לומר לשני את האמת.
כשיוסף אומר להם מתוך בכי "אני יוסף"! הייתה כאן תוכחה
נוראה 22 :שנים הם חיו בטעות ובדמיונות כיצד יוסף נראה ,מה
יוסף עושה .הם חיפשו אותו במקומות הנחותים ביותר במצרים,
בשווקים .כי הם גזרו עליו מוות ולא העלו בדעתם שכל מה
שקורה להם זה יוסף.
לעתיד לבוא יבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד לפי "מה שהוא".
וכאשר יתברר לאדם שחייו היו מושתתים על טעויות ודמיונות,
אין לך בושה גדולה מזו.
באותן פעולות שהן לא בדיוק שיא הכשרות ואדם עוטף אותן
במעטפה צדקנית "לשם שמים" ,שם צריך האדם לשאול את
עצמו האם פעולות אלו יעמדו במבחן "אני יוסף" = מבחן יום
התוכחה.

"אני יוסף" (מה ,ג)
יוסף פורץ בבכי "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו".
אומר אבא כהן ברדלא במדרש" :אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום
התוכחה :בלעם חכם של גויים לא יכול לעמוד בתוכחתה של
אתונו .יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד
בתוכחתו .לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא
על אחת כמה וכמה".
ולכאור ה :מה הוכיח יוסף את אחיו? הרי אדרבה ,הוא מסביר
להם שלא כדאי להם להתעצב על המכירה" ,כי למחיה שלחני
אלוקים לפניכם" .אז ממה הם נבהלו האחים?
מיישב זאת הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל בדברים נוקבים :האחים
היו בטוחים שכל מעשיהם אמת וצדק .ולא עוד אלא ששיתפו
את הקב"ה וצירפו אותו למניינם בפוסקם את דינו של יוסף.

כך שהיו בטוחים של מעשיהם עפ"י רוח הקודש ומן השמים
מסכימים.
והנה ,הם רואים את יוסף בגדלותו ובהתגשמות חלומותיו! זו
תוכחה שאין לעמוד בפניה ,כי בעצם הם רואים שאין לסמוך על
רוח הקודש! ולא על הסכמה מן השמים!
מדוע?
הגמרא (מכות דף י') קובעת כלל :בדרך שאדם רוצה לילך
מוליכין אותו .לפי טעותו וחטאו ,משום שהוא בעל הבחירה והוא
הקובע לפי בחירתו את הדרך בה ילך ואין מעכבין אותו מן
השמים.
באותו רגע בו האחים גילו את האמת ,הם עשו חשבון נפש והבינו
שנקודה חבויה של קנאה ושנאה קיננה בנפשם בדקי דקות והיא
זו שקלקלה את השורה והטעתה את השכל לדון בטעות ובדרך
שהם רצו לילך בה הוליכו אותם מן השמים.
והתורה לא בשמים היא! והאמת מארץ תצמח ,מלב האדם
עצמו ,שימצא את לבבו נכון לפני ה' ,טהור מכל מידה רעה
שעלולה להטעותו.
מסיים הגאון את דבריו " :ומעתה מה נענה אנחנו? אנו איננו
מסתמכים על רוח הקודש ולא על הסכמה מן השמים .כולנו
מופעלים ממידות ורצונות .נחפשה דרכינו ונחקורה ,מה הלימוד
שיש לנו כערכנו מפרשה זו".

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי
ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"
(מה ,ג)
כל המפרשים עומדים על פשר דברי יוסף בשאלו העוד אבי חי,
הרי כבר שאלם על כך .עוד יש לדייק שהיה הכתוב צריך לומר
שנבהלו ממנו ,ומהו נבהלו מפניו? מבאר בספר 'ילקוט הלוי'
עפ"י דברי חז"ל שזיו איקונין של יוסף היה דומה ליעקב אבינו.
וזה שאמר יוסף לאחיו' ,אני יוסף' והרי פני דומים לאבי ,ואם אין
אתם משימים לבכם לכך ,אולי הסיבה היא מפני שאבי כבר אינו
בחיים ,ואם כן תאמרו לי נא 'העוד אבי חי' .והשבטים ,כעת אכן
שמו לבם לכך שהוא דומה לאביהם ונתביישו מכך שלא שמו
לבם לכך עד עתה וזהו שאמר הכתוב' ,ולא יכלו אחיו לענות אותו
כי נבהלו מפניו'( .ילקוט האורים)

"וישבת בארץ גושן והיית קרוב אלי" (מה ,י)
הרי יוסף לא היה גר בגושן ,אם כן מהו 'והיית קרוב אלי' .אלא
שבפרשת וישב כשהיה יוסף עם אחיו ביחד ,היה מה שהיה ונגרם
פ ירוד לבבות ,לכן בכדי להיות קרוב לאחיו ,ישב רחוק מהם...
כמו שאומרים 'ניפגש ביום טוב ובחתונות ואז נהיה מאוד
קרובים ואהובים' .כמו שאמר שלמה המלך 'הוקר רגליך מבית
רעך'( .בשם רבי מאיר מפרמישלאן)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

גיליון מס'  210׀ פרשת ויגש
תשע"ז שנה ד'
גליון זה נודב לזכות
רבינו הגדול מרן ראש הישיבה
רבי אהרן יהודא ליב בן גיטל פיגא לרפו"ש
והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים

פשט על הפרשה 

"ועזב את אביו ומת” )מד ,כב(
לכאו' כיון שהוא פקו"נ למה לא הביאו ליוסף א' מן השוק ויאמרו
שהוא אחיהם .וי"ל כיון שראו שהוא חכם חששו ירצה לברר כגון
שישאל לו שאלות מהבית ואז יתברר שאינו אחיהם ויהרגם כולם .
"ולא יכל יוסף להתאפק וגו'" )מה ,א(
מכל הפרשה נראה שיוסף רצה שיבינו שהוא יוסף וכנ"ל ,ובאמת היו
יכולין להבין ממה שראו שרק עליהם העליל וגם שואל על אביהם ועל
אחיהם הקטן ורוצה רק שיביאוהו וגם מה שהחזיק בבנימין ורצה
שישאר אצלו וגם שישבו הבכור כבכורתו וגו' מכ"ז היו יכולין להבין
שהרי ידעו שיוסף נמכר למצרים ,אלא שמן השמים לא רצו שיבינו עד
שיגלה עצמו ,ויוסף לא רצה בעצמו לגלות מטעמים שהיו לו אבל רצה
שמעצמם יבינו שהוא יוסף אך כשלא הבינו והוא לא הי' יכול להתאפק
יותר הי' מוכרח לגלות להם וצ"ע .
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 

בתחילת השבוע התקיים בבית הכנסת 'לדרמן' הסמוך לביתו של רבינו
שליט"א ,מעמד התפילה של ארגון הצדקה 'קופת העיר בני ברק' על תורמי
הקופה ביום זאת חנוכה ,את המעמד פיארו גדולי הדור שליט"א וראשי
ישיבות ורבנים ואדמורים חשובים ,לקראת סוף המעמד הופיע בהדרו רבינו
שליט"א ,כשכל הנוכחים קמים על רגליהם והוא התיישב במרכז .
באירוע זה קרה דבר מאוד מעניין .אחרי כמה רגעים מאז הגיע ,כיבד המנחה
את רבינו שליט"א וביקש ממנו כי יאמר פרק תהילים עבור תורמי הקופה ,כמו
שעשו לפניו הרבה מהרבנים ,להפתעתו הרבה רבנו שליט"א אמר בקול נחרץ:
אותי מכבדים? לא מצאתם מישהו אחר?! ולא הסכים.
כשיצא רבינו הלך לביתו ,ושם פנימה נשאל על כך ,למה התנגד לאמירת פרק
תהילים בקול ,וענה :לא איש דברים אנוכי ,ואיני נושא דברים לא בתורה ואף
לא בתפילה ...וכאן הוסיף וסיפר על הנהגת רבו מרן החזון איש זצ"ל  ,ממנו
למד אורחות חיים אלו:
מרן זללה"ה ,מעולם לא אבה לשאת דברים בפומבי ,הוא היה שתקן וביישן,
פעמים רבות ביקשו ממנו לשאת דברים אבל תמיד סירב ,מלבד שני פעמים
בשנה בהם נשא דברים קצרים :היה זה בעת יום הזכרון לאביו זצ"ל ולאמו
ע"ה ,אז היה נעמד בבית המדרש שלו אחר שחרית ,ואומר לקהל חידוש
הלכתי שנתחדש לו לעילוי נשמתם ,וזה היה הדרשות היחידות שלו.
'גם אני'  -הוסיף רבינו 'נוהג ביום היא"צ של החזון איש ושל אבא מרן בעל
הקהילות יעקב לומר חידוש הלכתי ברבים בבית הכנסת ,לעילוי נשמתם'.
נוסיף מעשה נפלא ,סיפר רבי דוד פרנקל זצ"ל ששמע מהחזו"א כי בצעירותו
הפציר בו הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל שימסור שיעורים בישיבת רמיילעס
בוילנא .היה קשה לו לסרב ,ומסר שיעור בסוגיא אחת .וסיים החזו"א" :נו ,ב"ה
שלא מצא השיעור חן בעיני השומעים ,והייתי פטור מלהיות ראש ישיבה"...

דבר העורך 

"" ıÈ˜ ÈÊ‡Â ı˜‰ ‡Â·È ÔÓÊÏ „Ú Ô˘È ˙Â „Ú Ô‚·Â ˙ÂÓ „ÁÈ
היה זה השבוע בסמוך לביתי בבני ברק בשבת קודש פר'
מקץ נפטרה אשה מבוגרת ,ולמחרת ביום ראשון מיד
שבני משפחתה חזרו מהלויה נתבשרו על פטירת בעלה
אחריה ,רבים נבהלו מהעובדה שבעל מסתלק מיד לאחר
רעיתו ובסמיכות כזו ,נזכרנו שהיה מעשה דומה לפני
כמה שנים שהסתלק לבית עולמו יהודי חשוב ויקר
תושב בני ברק ,לא חלפו עשרים וארבע שעות ואשתו
נפטרה אחריו עמו לבית עולמה.
תושבי העיר הלכו ברחובה של עיר ושפשפו עיניים כלא
מאמינים למודעות  -שבר על שבר הושברנו ,מקרה יוצא
דופן.
היו מקרים כאלו מעולם .אף הייתה הסתלקות באותו
יום ממש  -כמו זוג הצדיקים למשפחת לידר בירושלים,
ועוד ,והייתה גם רעייתו של אחד מגאוני ירושלים זצ"ל
רבי זרח ברורמן זכר צדיק וקדוש לברכה שאשתו יצאה
למרפסת הבית בעת הלויה וקראה לעבר מיטת בעלה
הגאון" :אל תשאיר אותי לבד זמן רב" וליום השלישי
נפטרה גם היא .והדברים ידועים ליודעים .ע"כ.
המקרה סופר בזמנו למרן הגראי"ל שטינמן :הסתלקות
סמוכה של זוג חרדים לדבר ה' ,ופלוני מהנוכחים שאל:
האם יש בכך יתרון ומעלה?
מרן הגיב כי האבות הקדושים לא נפטרו יחד עם
האמהות ,כמפורש בשרה אמנו וברחל אמנו וכו' וכן
גדולי העולם .הביא מרן עוד בדרך אגב בשם אדמו"ר
גדול אחד כי נשים צדקניות הן נפטרות קודם לבעליהן
והטעם כתוב בשם הרוקח כדי שהיא לא תישאר בביזיון
שאם נשארת לבד זה ביזיון לה משא"כ כאשר הבעל
נשאר לבד הביזיון הוא פחות .הוסיף מרן הגראי"ל לספר
בדרך אגב כי הגאון רבי משה סולביצי'ק זצ"ל נפטר בל"ד
בעומר ואשתו ע"ה נפטרה אחריו בחמש שנים רק
שנפטרה באותו יום ממש.
העובדה הובאה קמיה מרן הגר"ח קנייבסקי ונשאל האם
בכלל אפשר למצוא מקור של מעלה למיתה משותפת
וקרובה זו לזו .מרן קם ממקומו הוציא ספר ישן מאחד
מתקופת הראשונים ,עניני הספר הוא על כללי דקדוק
"ספר מתורגמן" ובעת ששלח ידו לארון אמר כי כמדומה
שבתחילת הספר או בסופו ,המחבר כותב על כך בשיר
שמשורר .הוא פתח בתחילת הספר שם לא מצא )הדפים
היו תלושים כי מרן שליט"א תלש בספרים מסוימים את
ראש הספר כיון שהיו מהם שהודפסו בבתי דפוס שבין
העובדים היו מעט מקולקלים שדחקו לראש הספר או
בהקדמה כמה הבלים שונים ,גם בדפוס הנוכחי חסר
תחילת הספר( מרן הגר"ח דפדף לסוף הספר וחייך
בהנאה כי מצא את מבוקשו בשיר שכתב הודאה ובקשה
"הלל לקל מלך נאמן אבינו אב הרחמן" לקראת סוף
השיר הוא מבקש מהקב"ה "שהיא לא תהיה אלמנה ואני
לא אהי' אלמן יחד נמות ובגן עדנות אישן" היינו ,שיש
לכך משמעות מסוימת עד שאחד מהדור ההוא של
הראשונים  -המחבר ספר מתורגמן  -ביקש על כך
מהקב"ה בקשה מיוחדת למות יחד עם אשתו.

בברכת שבת שלו ם
יצחק גולדשטוף

)ב "ב(

הלכות כיבוד אב ואם ורבו וזקן
ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˙‡ ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯ ‡È·‰Â ,ÌÈ¯Â‰ „Â·ÈÎ ˙ÂÎÊ· ·È˘‰Â ,‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÊ ‰Ó· ‡"ÂÊÁ‰ ˙‡ ÂÏ‡˘„ ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯ ¯ÙÈÒ
·˜„È·¯ ¯Ó‡ ÈÓÏ˘Â¯È‰ ˘¯ÙÓÂ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÏÁÂ Â ÂÈÓÈ ˙‡ ÔÈÎÈ¯‡ÓÂ ÂÏ ÔÈ·ÈËÓ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ‰ ÏÎ Ô ˙„ ‡‰‡ [:·Î] ÔÂ˘‡¯ 'Ù ÛÂÒ ÔÈ˘Â
ÏÎ Ô ˙„ ‡‰ Ú"‰˜· 'ÈÂÚÈÂ] ,Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ÔÂ‚Î Ô·˜ÂÚ ¯Ó È·¯ ¯Ó‡ ,ÍÏ ˙È‡ ‰Ó ,ÂÈÓÈÓ ‰ÈÏÚ ¯·Ú ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ÂÏ „ÁÈÈ˘ ÈÓ ÔÂ· È·¯ È· ÈÒÂÈ
‰¯ÂÓÁ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ‡"Â‡ „Â·ÈÎ ÔÂ‚Î ,Â¯Ó‡ ‰ÂˆÓ ÂÊÈ‡·Â ,ÂÈÓÈÓ ‰ÈÏÚ ¯·Ú ‡ÏÂ „ÈÓ˙ ‰˙Â˘ÚÏ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÂÏ „ÁÈÈ˘ ÈÓ· Â ÈÈ‰ ‰ÂˆÓ ‰˘ÂÚ‰
‡·.[‡Ï ˙ÂÂˆÓ ¯‡˘· Ï
‡ .כשאמו היתה אצלנו הי' עולה כל יום ומדבר עמה חצי שעה או יותר.
· .אאמו"ר ז"ל הגיש לי איזה מאכל ואמר לי מרן שאסור לקבלו )מבואר ביו"ד סי' ר"מ סכ"ה(.
‚ .הקפיד על בן שלא אמר בברכהמ"ז ברשות אבי מורי )עי' בה"ט או"ח סי' קפ"ז סוף סק"א(.
„ .לענין כיבוד או"א מקרי עושה מעשה עמך אם לא שעובר על איסורים מפורסמים דאל"כ אין אדם צדיק כו' )רי"א וולף ז"ל,
ועי' פ"ת יו"ד סי' ר"מ סקט"ו(.
 .‰שאלתי אם צריך לקום לפני חכם באמצע פסוק ראשון של ק"ש והשיב שחייב )עי' רמ"א או"ח סי' ל"ח סוף ס"ח ועי' בברכי יוסף
איש סי' רמ"ד שהאריך בזה ,ועי' ירו' בכורים פ"ג ה"ג ,ועי' בשלמת חיים השלם סי' ס"א(.
˘Ï"Ê Ô¯ÓÏ Î"ÓÁ‡Ï Ï‡˘Â ,˘"¯˜ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ· ‰È‰˘ ‰Ú˘· Ò Î ¯ˆÈ ˘Â„ ‡"¯‚‰ ÁÈ‚˘Ó‰„ ‡„·ÂÚ ‰Â‰ ‰È„È„·„ ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯Ó È˙ÚÓ
ÁÈ‚˘Ó‰ Ò Î ‰È‰˘Î Â˘È‚¯‰„ Â È·¯ ÛÈÒÂ‰Â .[‰ ÂÂÎ‰ ÏË·Ó˘ È ÙÓ ˘ÓÓ ‰ÓÈ˜· ·ÂÈÁ ÔÈ‡„ ÌÚË‰ ÈÏÂ‡ ‰"‡] .¯Â„È‰ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ„ ·È˘‰Â
Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ· Ò Î ‰È‰ ,·È¯ÚÓ ˙ÏÈÙ˙ Ï˘ ÂÎ¯· ˙¯ÈÓ‡· ·ÎÚ˙ Ì‡Â ÂÈ ÙÓ Â„ÓÚÈ ‡Ï˘ „ÈÙ˜Ó ‰È‰˘ ‰"‡] ,˘"Ó‰È·Ï Ï"Ê ‡"¯‚‰
˜¯"˘[.
 .Âנכנס אדם הנראה כחכם אם צריך לעמוד בפניו והשיב בבדיחותא שיש רוב וחזקה לפטור )ועי' בשלמת חיים השלם מסי' תצ"ג -
תצ"ז ובמי"ת יו"ד סי' רמ"ד אות ד'(.
Â˜ÈÙÒ Ì‡ ,‰·È˘ È ÙÓ ÌÂ˜Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡ ˜ÙÒ Ï"ˆÊ Ô¯ÓÏ ÔÎ Ï‡˘ ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯„ Â"Ï 'ÈÒ ˘"È¯‚‰ ˙Â¯‚‡· ‰ ÂÓ‡ Í¯„ ÌÈ·˙ÎÂ ˙Â¯‚‡· 'ÈÂÚÈÂ
.Î"Ú („"Ó¯ 'ÈÒ ‰Ú„ ‰¯ÂÈ ÔÈÈÚ ,‰ÏÈÁÓÏ Ô˙È ÈÎ Ì‡) ,˙¯Á‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓÓ ÂÊ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ Ú¯‚È ‰ÓÏ Ï"ˆÊ Ô¯Ó ·È˘‰Â .‡ÏÂ˜Ï Â‡ ‡¯ÓÂÁÏ
.„ÂÓÚÏ ÈÂ‡¯ Ô˜ÊÎ ‰‡¯ Ì‡ Â È·¯ ·È˘‰Â [ÌÈÚ·˘ ÏÈ‚] ‰·È˘Ï ÚÈ‚‰ Ì‡ ˜ÙÒ· ÔÈ„‰ Í‡È‰ ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯Ï È˙Ï‡˘ ÔÎÂ
 .Êאמרתי לו בגמרא משמע גבי הא דפריך ארבא ואי הרב שמחל מחול אמאי הקפיד ,משמע דאם אפשר למחול יכול לתלות
דמסתמא מחל ,דאל"ה שפיר קפיד שהם לא ידעו שמחל ,ודחה הראי' ולא הסכים )איני זוכר הדיחוי ועי' בחזו"א אה"ע סי' קמ"ח
בהערות לקדושין ל"ב ב'(.
 .Áלכל הנכדים שקוראים שמריהו לא קוראים בשמם )כי הוא שם אביו וחשש לשם פלאי עי' יו"ד סי' ר"מ ס"ב(.
È‡ÏÙ„ Â È·¯ ·È˘‰Â ,[ÌÈÓÈ Ì˙Â‡·] È‡ÏÙ 'È‰ ˙ÂÓ˘‰ '· ÛÂ¯Èˆ 'Â‡ÎÏÂ ,‡"ÂÊÁ‰ Ô¯Ó ˘"Ú 'ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ Â ·Ï ‡¯˜ Í‡È‰ Â È·¯Ï È˙Ï‡˘Â
.È‡ÏÙ Ì˘ ¯„‚· Â È‡ ‰ Â˘Ó Â È‡ Ú" Ù· Ì˘ ÏÎ„ ÔÂÈÎÂ ,‰ Â˘Ó Ì˘ Â˘Â¯ÈÙ

הלכות תלמוד תורה
‡.
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ח"א אמר לי בשמו שהרוצה להצליח בלימודו יזהר מהדברים הצריכים נטילה באמצע הלימוד )וכ"ה באגרותיו ח"א סי' ד' ועי'
או"ח סי' ד' סי"ח ועי' בקונטרס הזכרון ח"ב סי' ח'(.
וגם ליזהר שלא להוציא שקר מפיו בשום אופן )ועי' באמונה ובטחון פ"ד סי' י"ג(.
וגם שמעתי בשמו שאמר ליזהר לומר היה"ר שקודם הלימוד )עי' או"ח סי' ק"י ס"ח( .
שמעתי משמו שיעץ שמלבד שיעורי העיון ראוי ג"כ ללמוד קצת במהירות כדי לקנות הרבה ידיעות )עי' סוכה כ"ט ריש ע"א,
ובמעש"ר סי' ס' ובכתר ראש סי' מ"ט נ"ד נ"ה ,ועי' בהקדמת לבוש מרדכי על ב"ק שהאריך בזה(.
שמעתי משמו שראוי לנער עד הבר מצוה לידע את הש"ס ואח"כ יוכל ללמוד בעיון )ועי' שבת ס"ג א'(.
שמעתי שהי' מייעץ כשא' מצליח בלמודו במקום א' לא לשנות מקומו כמש"כ הגר"ח מולוזין )בכתר ראש סי' נ"ג( .
אין למנוע מלקבוע עם מישהו עסק כיששכר עם זבולון בגלל שיקח משכרו בעוה"ב )וכ"כ בכתר ראש סי' ס"ד ,וכ"ה באגרות מרן
ח"א סי' מ"ו מ"ז מ"ח מ"ט ,ועי' רמ"א יו"ד סי' רמ"ו ס"א(.

 .Âשמעתי משמו שגדר דברים בטלים שאם שח איזה עשרה מינוט צריך שיצטער בכך ויאמר כבר בטלתי הרבה וצריך לילך
ללמוד )עי' רמב"ם פ"ב מדעות ה"ד ,ורמ"א יו"ד סי' רמ"ו סכ"ה ובכתר ראש סי' ע' ובמ"ב סי' קנ"ו סק"ד ומש"כ בס' ארחות יושר סוף
סי' ב' בשם הגר"א( .

 . Êשמעתי שנשאל אם אנו יכולים ללמוד ממ"ש בגמ' אהדר לי' בבדיחותא וכה"ג או דדוקא הם יכלו להתנהג כך אבל אנו אין
בכחנו להדמות להם ,והשיב כל מה שנאמר בגמ' הוא בשבילנו ללמוד מזה )ומ"מ לאו כללא הוא עי' באגרותיו ח"א סי' קצ"ג וע"ע
באמונה ובטחון פ"ג סי' י"ט( .
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ר"ד שמידל נ"י שמע בשם מרן שאם רואה בספר שמביא מספר אחר או מגמ' מפורשת אין צריך לומר בשם אמרו ,דהוי
כשמש שמביא לו את הגמ' )ועי' נזיר נ"ו ב' ועי' ירושלמי שבת פ"א ה"ב ותנחומא במדבר סי' כ"ד( .
אם אשה רוצה לפעמים ללמוד תורה באקראי מותר ללמדה סוגיא א' או ב' ואין זה בכלל ללמוד תורה לנשים )עי' סוטה כ' א'
ובלקוטי הלכות שם ,ועי' ירו' סוטה פ"ג ה"ד וי"ל(.
על לימוד הנסתר שמעתי בשמו שא"א אלא ע"י גילוי אליהו או איש מפי איש )וכ"כ רמ"ג(.
שמעתי שהיה מזרז ללמוד במו"ש ובר"ח כדי שיהא סימן טוב לכל השבוע והחדש )עי' רמ"א יו"ד סי' קע"ט ס"ב( .
לא הקפיד כלל ללמוד בליל תקופת טבת )שקורין ניט"ל( ]ואמר הטעם שאין לומדים משום שהתינוקות לא הלכו אז לבית
רבם שנתייראו שהגויים שהם שיכורים ביום אידם ,וכן אי' בטעמי המנהגים ליקוטים סי' י"ט בשם לקוטי הפרדס וע"ש עוד
טעמים[.
)מלאכת שמואל ובו הובא קטעים חדשים שלא פורסמו מקונטרס הזכרונות ,דינים ומנהגים ממרן החזון איש זי"ע מרשימות רבינו מרן שליט"א(
]כל הציונים שבסוגרים העגולות הם ממרן רבנו שליט"א ,הקטעים המודגשים הם כפי ששמע המחבר מרבנו בע"פ[

