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 ַלְּמדּוָרה  -ַהִּדּמּוי ַהִחיצֹוִני 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְמַלְּמֵדנּו ָּדָבר ִנְׂשָּגב ְוִחּזּוק ֶׁש  'ת ֲעָרִכיןָּפָרַׁש '

ְוֶאָחד ָּכל ֶאָחד ! ֵאין ְל ָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו ָׁשֶוה: ִנְפָלא
 !ֵיׁש לֹו ֵעֶרִמִּיְׂשָרֵאל 

ַׁשִּפיָרא ֶאת ַהְּסִמיכּות ֶׁשל ״ם ּוָבֶזה ַמְסִּביר ַהָּגאֹון ַמֲהַר 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר לֹוֵמד ָאָדם ֶאת , ת ֲעָרִכין ְלָפָרַׁשת ַהּתֹוֵכָחהָּפָרַׁש 

ַהּתֹוֵכָחה ָיכֹול ִלּפֹול ְּבִקְרּבֹו ְוַלְחׁשֹב ַמה ֶעְרִּכי ּוַמה 
לֹוַמר , ָלֵכן ִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ָהֲעָרִכין, ֲחִׁשיבּוִתי

 .ֵפל ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו ֵעֶרָּׁש ֶׁשֲאִפילּו ַהָּפחּות ְוַה 
, ֶעְרִּכי ָעַלי׳׳ָלאֹוֵמר ׳ ָּדִמי ָעַלי׳ְוֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָהאֹוֵמר 

ֶׁשְּבָדִמי ָעַלי ָצִרי ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש ֶאת ָׁשְויֹו ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָראּוי 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר . י ְמַׁשֵּלם ְסכּום ָקבּוַע ּוְבֶעְרִּכי ָעלַ , ְלִהָּמֵכר

ַמה ֵהם , ַמה ּכֹחֹו -ִמְסַּתְּכִלים ַעל ִחיצֹוִנּיּותֹו ֶׁשל ְיהּוִדי 
ְוָאז ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע , ַאֵחר ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ׁשִֹוי -ִּכְׁשרֹונֹוָתיו 

ר ַא ַּכֲאֶׁש . ֶוה ְמַעט ְמאֹדָּׁש ְלַמְּסָקָנא ֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ֶׁש 
ָּכל ֲהֵרי , ָהֵעֶר ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ִמְסַּתְּכִלים ִּבְפִניִמּיּות

 .ְוַהְרֵּבה, ְיהּוִדי ָׁשֶוה
ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקאְרִלין ״ק ְידּוָעה ִאְמָרתֹו ֶׁשל ָהַרַה 

ְלָכל ַאף ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַלּכֹל ְוַאף ״ה ַמה ַהָּקּבָ ״ל: ״ְזצּוַק 
ָּכל ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֵעֶר ַאף ע ִזי״״י ִּכי ֵאֶצל ַרְׁשּבִ ״, ִלְפחּוִתין

ְוא ִּבְכִדי רֹוִאים ֶׁשָּבִרּקּוִדים ַּבֲחַצר  .ַהָּפחּות ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל
עֹוְמִדים ְׁשלּוֵבי ְזרֹוַע ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה , ַהּקֶֹדׁש ְּבֵמרֹון

ְוַאף ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר , ם ְּפׁשּוִטיםַיַחד ִעם ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ַוֲאָנִׁשי
ִּכי ... ֵאיָנם ְמַדְקְּדִקים ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ִּבְׁשִמיַרת ַהִּמְצֹות

ְוָאז ָּכל , ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמִאיָרה ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי
 .ֶאָחד ָׁשֶוה

זֹוְרִק ָהיּו ֶׁשְּבֵמרֹון ָהָיה ָהַעִּתיק ְלתֹוַהִּמְנָהג ְּבָגִדים ים
ְוָהֶרֶמז ָּבֶזה ִּכי ַהְּיהּוִדי ֵאינֹו ִנְמָּדד ִּבְלבּוָׁשיו , ַהְּמדּוָרה

ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהִחיצֹוִני ׂשֹוְרִפים ּוִמְסַּתְּכִלים , ַהִחיצֹוִנִּיים
ַעְצֵמנּו ֶׁשל ִמִּיְׂשָרֵאל,ַלְּפִניִמּיּות ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל .ְוֶׁשל

 בעומר ג"ל
 ?ולמה מה והשמחה על זה? ביום היה מה
 מלמות פסקו

 זוגים אלף עשר שנים: "ב), סב (יבמות בגמרא
 ,אנטיפרס עד מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים

 ,לזה זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן
 רבותינו אצל בי עקיבאר שבא עד שמם העולם והיה

 ורבי יוסי' ור יהודה' ור אירמ' ר להם ושנאה שבדרום
 תורה העמידו הם והם שמוע בן אלעזר ורבי שמעון
 ".עצרת ועד מפסח מתו כולם תנא .שעה אותה

 ג"ל שביום הגאונים ביד קבלה: "המאירי וכתב
 שלא כך מתוך ונוהגים, המיתה פסקה בעומר

 ".בו להתענות
 (שער הכוונות דרושי הפסח יב)ובכתבי האר"י 

משמע שביום זה סמך רבי עקיבא את תלמידיו, לכן 
 השמחה אצל רשב"י שהיה מבחירי תלמידיו.

 י"רשב פטירת
 פטירת יום הוא בעומר ג"ל כי בישראל איה מסורת

 ,היא והשמחה. )1ספרים בהרבה נכתב וכן, י"רשב
 היאו, השכינה עם הצדיק נשמת מתיחדתזה  שביום
 . ק)"הרמ בשם החמה (אור שפע מחלקת

 המלכות ידי על נהרג שלא כיוןעוד טעם לשמחה, 
(שו"ת שם אריה  הארץ כל כדרך אלא, שרצתה להמיתו

 .או"ח יד)
, ביום בו נולד מסתמא כי אף מוסיף יששכר בבני

 .צדיקים של שנותיהם משלים ה"הקב כי
 המן ירידת

 מדרש בשם מביא רלג) ד"חיו ת"(שו סופר החתם
 .לישראל לירד המן התחיל בעומר ג"שבל

 
 ניתן בקלות לאאך , ז"ע לערער הרוצים יש כי ועם )1

 גדולינו בספרי ומובא, בישראל שנתקבל דבר לסתור
 )ב, ריז( ויחי' פר בזוהר יצחק דרבי ובמעשה. ורבותינו

 יצחק' ר יתקן שמעון' ר של ההלולא שביום לו נאמר
 ביום שהכונה ק"הרמ בשם החמה באור וכתב, שולחנו
' הילולא' נקרא י"רשב פטירת שיום מפורש הרי, פטירתו

 .ל"ואכמ, שמחתו יום והוא



 

 

נשמה  מקבל שזוכה שמי בזהר כתוב. ֵּתֵּלכּו ְּבֻחּקַֹתי ִאם
במה  לומר הכתוב ובא, זכותו כפי - ויותר יותר גבוהה

התורה  עסק באמצעות, לכך יזכה
 )ג"כ פירוש החיים (אור . למדרגה ממדרגה

 
זה  בדרך ְּבֻחּקַֹתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו.  ִאם
 בגלל רק טעם בלי כחק -ש

 )קודש (זרע .  אז', ה ציווי
 

 ידי שעל ,'ושב' תיבות ראשי. ץָאֶר ָּב  לֹוםָׁש  יָנַתִּת וְ 
 )צדיק (צמח .לארץ שלום תשובה מביאים

 
שיהיה  אף. ָבָאֶרץ ָשלֹוםַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ... ְוָנַתִּתי 

 ,ביניכם ומחלוקת קנאה יהיה לא, ועשירות שפע לכם
שלום  יש אז שמים חפצי עבור היא העשירות כאשר כי
 )ושמש מאור( . -

 
משפילים אלו ש. ְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי מֶֹר ִּבְלָבָבםְוַהּנִ 

,  -עצמם ומחזיקים עצמם כשיריים 
 ישראל)(דברי   .יראת ה'  -

 
 יותר עלותתלה לשאוף תמיד צריך האדם

 ת"השי בעבודת
ֻחּקַֹתי  ִאם ִיׁש ֶאתוגוֵתֵלכּו ּבְ יג ָלֶכם ּדַ  ' ְוִהׂשִּ

ִציר ּוָבִציר  יג ּבָ רּוׁש  .ָזַרעֶאת ַיׂשִּ ךְ  הּואַהּפֵ ִאם , ּכָ
ִלי ֶהְפֵסק ִמיד ּבְ ֻחּקֹוַתי ּתָ ְלכּו ּבְ ָרֵאל , ּתֵ ל ִאיׁש ִיׂשְ י ּכָ ּכִ

ַרְך  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִמיד מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ּבַ ְהֶיה ּתָ יִּ ַחיָּב ׁשֶ
ְמקֹומֹו ַאף ֶרַגע ֶאָחד מֹו ְולֹא ַיֲעמֹוד ּבִ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה , ׁשְ

ָמה י הּוא ַרק ַהְקּדָ ַאֲחֶריהָ  ַוֲעבֹוָדה ַיְחׁשֹב ּכִ  .ַלֲעבֹוָדה ׁשֶ
ִישׁ "ְוָלֶזה ָאַמר  יג ָלֶכם ּדַ ִ לֹוַמר ִאם ֹתאְמרּו " ְוִהׂשּ ּכְ
ם  ְגּתֶ ַ ִהׂשּ ֲעבֹוַדְתֶכםַדי ֵיׁש' 'וְ ׁשֶ ַמה , ּבַ קּו ּבְ ּפְ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ

ְרצּו יֹוֵתר יֵּׁש ָלֶכם ְולֹא ּתִ ִציר"ֶזה ִסיָמן , ׁשֶ י " ֶאת ּבָ ּכִ
יֶתם ְמאּוָמה יֶתם ְמַעט  עֹוד לֹא ֲעׂשִ ר ֲעׂשִ ְוַגם ֶאת ֲאׁשֶ

ל ֲעֵליֶכם ַלֲעׂשֹות  ּטָ ּמֻ ֶנֶגד ַמה ׁשֶ ִמן ַהְמַעט הּוא ּכְ
ה  ִציר' (ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתַעּלֶ י'ּבָ ְלׁשֹון ֲאַרּמִ , )הּוא ְמַעט ּבִ

ים " ּוָבִציר"ֲאָבל  ֲעׂשִ ה ַהּמַ ים ֵהּמָ י ְמַעּטִ ירּו ּכִ ִאם ַתּכִ
יֶתם ֲעׂשִ יג ֶאת ָזַרעיַ "ָאז , טֹוִבים ׁשֶ ִ ְזּכּו ַלֲעֹבד " ׂשּ ּתִ ׁשֶ

ים טֹוִבים ְלֵאין ֵעֶרְך  ֶאת ַהּבֹוֵרא ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ
עּור ְצִמיַח , ְוׁשִ זֶַּרע ַהזֶּה ַהּמַ רֹות.ּכַ  ּפֵ

 )מרימנובהכהן  הירש צבי רבי ק"להרה המים (באֹרת 

 
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒי ּכּוך¿ ו¿ ƒז יַע ל¿ ƒ‚ַּי ˙ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ˙ו… ּב¿

ים ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ‰‡ָ ר¿ ƒי ַ‡ֲ‰ָב‰ ו¿  ל¿
ֻחּקַֹתי ֵתֵלכּו ְוֶאת ִמְצו ִֹאם  ְמרוּ  ַתיּבְ ׁשְ ִעַּקר  .ּתִ

ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִּבְכֵדי ִליָרא ִמָּפָניו ִיְתָּבַר ִיְרַאת 
ָהרֹוְממּות, ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ֵמֲחַמת ָּבְׁשּתֹו ַעל ִרחּוקֹו 
, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֵלב  ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ִמֶּזה  ,ְוִנְדֶּכה. ְוִאם ַיִּגיַע ְלִיְרָאה ֲאִמִּתית ִנְׁשָּבר
ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְלִמַּדת ַאֲהָבה ֲאִמִּתית. ְוָלֵכן ַחָּיב 
ָאָדם לֹוַמר ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי, ִּכי 

ֵהם ְּבִחיַנת ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ְוָלֶזה ָצִרי ָהָאבֹות 
ָאְמָנם ְּבַמה יּוַכל  ֹוֵקק ֶׁשַּיִּגיַע ָלֶזה.ָהָאָדם ְלִהְׁשּת

ָהָאָדם ִלְזּכֹות ִלְבִחיָנה ֹזאת ֶּבֱאֶמת, ַעל ֶזה ָאַמר 
ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא 'ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
 , ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל', 'ְלַזּכֹות' ִמָּלׁשֹון ִזּכּו

 ְיֵדיֶהם ֶׁשַעל' תֹּתֹוָרה ּוִמְצו   'ְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר  .ֲאִמִּתית ְוִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְוִיְזּכּו ִיְזַּדְּככּו

, ֶׁשָּתִמיד ת"ָאבֹ ָראֵׁשי ֵּתבֹות  ֵלכוּ 'ֻחּקַֹתי תֵ 'ם בְּ 'אִ 
ְּתַצּפּו ְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִחיַנת ָהָאבֹות, ּוְכֵדי ְלַהִּגיַע 

ְמרוּ  ַתיְוֶאת ִמְצו ְֹלַמְדֵרָגה זֹו ָצִרי  ׁשְ ִקּיּום  ּתִ
  ַהִּמְצֹות ֶׁשַעל ְיֵדיֶהם ִיְזַּדְּככּו.

* 
ׁשֶ ִּכי  ָּבֹעֶמר ג"לְוָלֶזה ְמַרֵּמז  ְמֻרָּמִזים ָהָאבֹות ת ְׁש
' ְּפָעִמים ֲעָׂשָרה, ַוֲעָׂשָרה גֶׁשהּוא  דְּבאֹות ָלֶמ"

ְמַרֵּמז ַעל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
, ד"ָלמֶ ְוג' ְּפָעִמים ֲעָׂשָרה הּוא  ,ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה

ָלֶזה ָהעֹוָלם  דְוָצִרי ְלַהְמִׁשי ְּבִחיַנת ָלֶמ"
ְיִחידֹות ג' ' ֶׁשהּוא גִמי, ֶׁשַעל ֶזה ְמַרֵּמז אֹות ַהַּגְׁש 

א ֲעִׂשיִרּיֹות, ְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה ֶׁשּלֹו  ְו
א ַלֲהָנַאת  ִיְהיּו ַרק ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ְו

 ר)(ָּפָרַׁשת ֱאמ ֹ  .ַעְצמֹו ְּכָלל

ַטח ְּבַאְרְצֶכם.ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶב 
איתא בגמרא אמר ליה אליהו לרבי נתן אכול 

לכשתכעוס  ,שליש ושתה שליש והנח שליש
וברש"י: אבל אם תמלא  .תעמוד על מילואך

ך לכשתכעוס תבקע כריסך עכ"ל. והנה אמרו ימע
"ונתן ה' לך שם לב רגז" בבבל  הפסוקבגמרא על 
אבל בארץ ישראל אינו כועס. ולכן  יהוא דכתיב



 

 

אמר הכתוב "ואכלתם לחמכם לשובע" כלומר 
שתוכלו לאכול עד לשובע ולא תצטרכו להניח 

 - שליש, והטעם כי "וישבתם לבטח בארצכם"
  ושם לא יהיה לכם לב רגז. ,ארץ ישראל

 )הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ (תפארת יהונתן

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב וגו' ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם 
ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם א ְמַאְסִּתים ְוא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר 

יש לפרש על פי מה דאיתא בגמרא  ְּבִריִתי ִאָּתם.
זכות אבות תמה, והקשו התוספות הרי אנו 

צו דזכות אבות מזכירין זכות אבות בתפילה, ותיר
תמה אבל ברית אבות קיים, כמו שאמר הכתוב: 
"ולא ישכח את 'ברית' אבותיך". ובזה יבואר 

יעקב", ואם תאמר זכות  'בריתי'הכתוב "וזכרתי 
אבות תמה על זה אמר "ואף גם זא"ת" ראשי 
תבות ז'כות א'בות ת'מה, אפילו הכי "לא 
מאסתים להפר 'בריתי' אתם", כי ברית אבות לא 

 רוה) (גן ה וקיימת ועומדת לבני בניהם.תמ

ֶבט ָּׁש ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַה 
ידוע שעשרה הרוגי מלכות  ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה קֶֹדׁש ַלה'.

 הנהקשה דנהרגו כתיקון על חטא מכירת יוסף, ו
במכירה השתתפו רק תשעה שבטים כי יש את 
יוסף עצמו, וגם ראובן ובנימין לא היו שם. אלא 
שכתוב במדרש שהם שתפו את השכינה עמהם 
בשבועה שלא יגלה את ענין המכירה, וכביכול גם 

רבי איתא בכתבי האר"י שו .זה צריך כפרה
שנהרג היה כנגד השכינה, ולכן כשמת  עקיבא

ול ואמרה אשריך רבי רבי עקיבא יצתה בת ק
עקיבא שיצאה נשמתך ב'אחד', דהיינו שיציאת 
נשמתו היתה בשביל ה' אחד כביכול. וזהו "כל 
אשר יעבור" כל הנהרגים מעשרה הרוגי מלכות, 

תמורת אחד  -"תחת השבט" כל אחד מהם  ההי
ה, אבל "והעשירי" מדוע נהרג הלא -שבטי קמ

לא חטאו רק תשעה, לזה מתרץ ואומר "יהיה 
 מאוסטרופולי) בי שמשוןר (הקדוש קדש לה'". 

 פעם הוכיח ל"זצ מאלכסנדר העניך רבי ק"הרה
 הנה: לו ואמר, קדושים של בנן שהיה אחד לחסיד

 ְוַאף ַיֲעקֹובְּבִריִתי  ֶאת ְוָזַכְרִּתי כתיב תוכחה באמצע
 ואחרֶאְזֹּכר,  ַאְבָרָהםְּבִריִתי  ֶאת ְוַאף ִּיְצָחקְּבִריִתי  ֶאת
 זה פסוק מה נכנס לכאורה, תוכחות עוד נכתבו כך

 יותר, מיוחס אתה אם כי הוא הרמז אלא? באמצע
 יותר לך מגיע לא ואם, ראויכ שתתנהג ממך נדרש
 זכירת שהוזכר לאחר לכן. מיוחס שאינו ממי מכות
 מכות עוד מוסיף הוא יעקב, יצחק אברהם אבות

 .מיוחסים הם על כך כי

 מ
רח"ל  נפלו ישראל מבחורי שרבים הקשים בזמנים
 חסיד יהודי היה, ההשכלה של הכפירה ברשת
 יתפס לבל דמעות נחלי שופך היה יום בכל שהיה
 וזכה פרי עשתה תפילתו אכן, חלילה מבניו אחד

 אלקים יראי לראות את כל צאצאיו שנשארו
 של בשמחה השתתף פעם. גדולם ועד למקטנם

רוצה אני ליתן שבח והודאה : ואמר קם, מבניו אחד
 שכתוב מקרא בי ברוך הוא שנתקייםלבורא 
 תמהו, ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר ְּבֹנֵתיֶכם ּתֹאֵכלּו ַוֲאַכְלֶתם
 אני רואה: ואמר הסביר, דבריו לשמע האנשים

 ופרקו ובנותיהם בניהם נפלו אשר מחבירי הרבה
להשתתף בשמחת  הם הולכים וכאשר, עולם

 המוגש לאכול מן הבשר יכולים בניהם אינם
 בני אצל בשר לאכול יכול ה"ב אני ואילו, לפניהם

  .וחשש פקפוק בלי ובנותי

ָּבעֶֹמר ַל"ג  _ """""""""""""""""""""""גגגגגגגגגגגגגג   עעעעעעעעעעעעעעֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹממממממממממממממֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶלללללללללללללללללללללַַַַַַַַ _ממממממממררררררררר ּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבָָָָָָָָָָָָָ  רררררררררררררר
 יום מסוגל לרפואה

 (אמרי פנחס) 
H 

 (צבי לצדיק) 
H 

 (עטרת ישועה) 
H 

 ושמחה)(אורה 
H 

  (שביבי אור) 



 

 

 }ט{ ןְלִמירֹות ְצַפ ן ֵּבי
 ת ְצַפ  ִעיר ַהּקֶֹדׁשן ֶׁשֵּביד ְוַהְּמֻיָח א ַהִּנְפלָ ר ַהֶּקֶׁש ל ַע 

 ןְּבִמירֹוא ַקִּדיָׁש א ְלַאְתָר 

 "יַרְׁשּבִ  למּות ַׁשּבָ ת ַקָּבלַ 
 ְוַחֶּייָה , ִמירֹוןל ֶׁש ה ַּבֲאִויָר ד ָּתִמיה ָחְיָת ת ְצַפ 

 "י. ַרְׁשִּב ב ְסִבי ִהְתַנֲהלּו
 לַע ו ְּבֵתאּוָרי )ץְזַלאִזי( 1יץעִׁש ִמַּזאלֶ ה ִׂשְמָח י ַרִּב 

 ֶׁשּלֹוע ַהַּמָּס ר ְּבֵסֶפ ר ִמְסַּפ ה, ָׁשנָ  250-י ּכְ ִלְפנֵ ת ְצַפ 
א ֶׁשֹּל ָּכל ַע ר ִהְצָטֵע ד ָּתִמיי ּכִ  ,ן'ִצּיֹות ַאֲהַב א 'ַהִּנְקָר

ה ַהִּמְנָח ת ִלְתִפּלַ ן ִמְניָ א ָמָצ 
ם ַהַּטַע ע ָיַד א ְו תַׁשָּב ב ְּבֶעֶר 
ד ַע , ןִמַּניִ ר ָהִעיל ְּבכָ א ִנְמָצ א ֶׁשֹּל

"ל ָהֲאִריזַ י ִמיֵמ ד עֹוי ּכִ  לֹוע ֶׁשּנֹוַד 
א ֶׁשֹּלם ְּבָיָד ג ַהִּמְנָה ר ִנְׁשַא 

ת ִלְתִפּלַ ן ִמְניָ ם ׁשּות ַלֲעׂשֹו
י ְּבנֵ ל ּכָ א ֶאּלָ ת, ַׁשָּב ב ְּבֶעֶר ה ִמְנָח 
ת ַהְּכֶנֶס ת ְּבֵבים ִמְתַאְּסִפיר ָהִעי

ם ִמְתַּפְּלִלים ָׁש , 2ס'ְגִריגֹו'
 .3הִמְנָח 

 ָהיּו"ל ָהֲאִריזַ י ִּביֵמ ה ְוִהּנֵ 
י ּדֹוִד ה ְלכָ " ָּכר ַאַח ם אֹוְמִרי

ת ֵּביר ַלֲחַצ  ְוָיְצאּו", 4הֶד ָּׂש ַה א ֵנֵצ 
ה' ָׂשֶד ם 'ָיָד ל ַע א ֶׁשִּנְקָר ת ַהְּכֶנֶס

‰וּ " ֻכוָּ ‡ ו¿ ‡∆ ן מ¿ ר¿ ƒנ ‚∆ ‰ ו¿ ּנ∆ ƒב∆ „ מ ר ̃∆
ַע  ירו… ר ַ‰ּז…ַ‰ ל ּבַ ƒמ ּב¿ ∆  ן"ׁ̆

 ).5תְצַפ ל ֶׁש  ְּבַמֲעָרָבּהת ַהִּנְמֵצא(
ִמְּדָבָריו ִנְרֵאית ַהְדָּגָׁשה ִּכי 

ָהְיָתה "ל ַקָּבַלת ַׁשָּבת ֶׁשל ָהֲאִריזַ 
"י ְמֻכּוֶֶנת ְלֻעַּמת ֶקֶבר ַרְׁשִּב 

 .ֶׁשְּבִמירֹון
ע ַהַּמַּס ת ְּבִאֶּגֶר ָּכ ָמִצינּו ַּגם 

                                                      
ִאָייר "ז ָיָצא ִמֵּביתֹו ֵמִעיר ַזאֶלעִׁשיץ ַהְּסמּוָכה ִלְבָראד ְּבכ 1

ָּפַגׁש ֶאת ְסִפיַנת ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשָעלּו ְּבַדְרּכֹו תקכ"ד, 
ַרִּבי ַנְחָמן "ק ַאף ֵהם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבָראׁשּות ָהַרהַ 

תקכ"ה ִּתְׁשֵרי "ט ְּבי. הֹורֹוֶדעְנֶקער ְוַרִּבי ֶמעְנְדל ְּפִריִמיְׁשַלאֶנער
 .ִאָּירז' ַעד , ֳחָדִׁשים 7-לְ ב ִהִּגיַע ִלְצַפת ְוָיַׁשב ָׁשם ָקרֹו

ָׁשםם ַּכּיֹון. ָיוָ י ְלעֹוֵל2 י.ָהַאְׁשְּכַנִּז"י ָהֲאִר ת ַהְּכֶנֶסת ֵּביִנְמָצא
ל ֶׁש ג ַהִּמְנהָ  ַאה, ֶד ָּׂש לַ ם יֹוְצִאי ָהיּוא ר ְּכבָ ן ְזַמ  ְּבאֹותֹום ָאְמנָ  3

ם'.ֵחֶר 'ְּכם ְּבָיָדר ִנְׁשַאה ִמְנָח
ד סֹו: ")אדרוש דרושי קבלת שבת (ת ַהַּכּוָנֹור ְּבֵׂשָע ר ַּכְּמֹבָא  4

ן ִויַכּוֵ,הֶד ָּׂש ַה א ֵנֵצ י ּדֹוִד ה ְלָכר ְוֹיאַמה ֶד ָּׂש ַה ל ֶא א ֵיֵצ ,תַׁשָּב ת ַקָּבלַ 

י ָּבֵּת ל ַע ר ְמַסֵּפ ְּכֶׁשהּוא , 6האֹוְּפַטְלָק ף יֹוֵס ם ַרֲחִמיר' לְ 
ָכ ": הּוא ּכֹוֵתב תִּבְצַפ ת ַהְּכֶנֶס  ˙ו… ים ּוב¿ ס∆ ˙ ּב≈ נ∆ ֻכּוָ ˙ ּכ¿ ן מ¿

 ∆‚ ירו… „ נ∆ ƒָל ן, מ ּבָ ַּ̃ ∆ ָיָ„ ‰ ׁ̆ ָ ם ּב¿ ּׁ̆ ∆ י זיע"‡ ַ‰ַח "י ָ‰ֲ‡רƒ ם ׁ̆
ּב≈ ‰ ָ‰יָ  ַ̃ ּבָ ל מ¿ ַ ׁ̆"˙ . 

 'ייֹוַחאר ּבַ 'ת ִׁשיַר 
ם קֶֹד ת ַׁשָּבתֹוה ַּכָּמ י ּכִ ן' ִצּיֹות ַאֲהַב 'ְּב ר ִמַּסֵּפ ד עֹו

ת ְּבֵע " ייֹוָחִא ר ַּב ן "ַהִּפְזמֹו םאֹוְמִרי ָהיּור ָּבעֶֹמ "ג לַ 
 ת.ַׁשָּב ת ַקָּבלַ 

ל ַהְּמֻקָּב ב ָהַר ב ּכֹוֵת י' יֹוָחִא ר ַּב ר 'ַהֶּזֶמ ת ִׁשיַר ן ְּבִעְניַ 
ם ָׁשִניל ַע "ל זַ ת ַמְרָּגִלּיֹוג ֶזעִליר ָאֵׁש ְיַׁשְעָי' י ַרִּב 

ַפ "ר: יֹוֵת ת ְמֻאָחרֹו ¿̂ ƒירו… "ו ˙˙ ּוב ƒמ ין ּוב¿ ƒ‚‰ֲ ירו… ם נו… ƒ ׁ̆  ל¿
ָכ  ּ̇≈ ל ּב¿ ּיו… י ּבָ ƒס נ≈ ָכ ˙ ַ‰ּכ¿ יל ּב¿ ל ל≈
ּבָ  ַ ׁ̆ ˙ ׁ̆ יַר ם ̃…„∆  ̃…„∆ ƒמ‡ֲ ˙

נָ ' ַ‚ו¿  .‡'"ּכ¿
ַּכחֹוָתם ַעל ִלֶּב 

ֵּבין ֶׁשֶּקֶׁשר ַנְפִׁשי ָהְיָתהְּכֵׁשם 
ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ִעם ַהּכֶֹתל 

ְוָהיּו חֹוְקִקים צּוָרָתּה , ַהַּמֲעָרִבי
ָּכ ָהיּו ַאְנֵׁשי , ְּבחֹוְתמֹוֵתיֶהם

ְצַפת ְמֻחָּבִרים ּוְקׁשּוִרים ְּבַנְפָׁשם 
ְלִקְברֹו ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי 

ְוַתְבִניָתּה ֶנְחְקָקה , ְּבִמירֹון
ּוְבַׁשֲעֵרי ְסָפִרים ְּבחֹוָתמֹות 

 .ֶׁשִּנְדְּפסּו ִּבְצַפת
 

 ..."ןַּתּפּוִחיל ֲחַק א ֶׁשהּוה ָׂשֶד א ַהִּנְקָר ת ְּבַמְלכּו
ת ַׁשָּב ת ַקָּבלַ ה ְוִהּנֵ השבת פ"ח) "ם (שער ַחִּייץ ֵע י ִּבְפִר א ִּכְדִאיָת  5
 ב".ַלַּמֲעָר ו ָּפָניד, ְמֻעָּמ ת ִלְהיֹו ָצִריה, ֶד ָּׂש ַּב 

 ַלֲהפֹם' ְבָׁשלֹוי ּבִֹא ת 'ֲאִמיַר ת ְּבֵע ם ַהּיֹוד ַע ת ְצפַ ג ִמְנהַ י ּכִ ן, ְיֻצּיַ 
ֶׁשְּצַפת ִנְמֵצאת ב (ַמֲעָר ד ַצ א ֶׁשהּות ַהְּכֶנֶס ת ֵּבין ְיִמין ְלִכּוּום ָּפִני

ָּדרֹום ְלִכּוּון ּוִמְתַּפְלִלים ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ). ּוַמֲעָרב ִליִמין, ִּבְצפֹוָנּה
ם ִע  ְּבַנֲערּותֹוה ָעלָ א ְוהּור, סֹוֵפ "ם ַהֲחַת א ָמָרּנָ ד ַּתְלִמיה ָהיָ ו ָאִבי 6

ם ִמְּירּוָׁשַלִייָעתֹוְנִסר ְמָתֵאא הּוְּבִאַּגְרּתֹו. ִּבירּוָׁשַלִיםב ֵּׁש ְוִהְתַיו ָאִבי
ה ִּכְׁשָׁש ה ֶׁשָאְרכָ ע ְּבַמַּס ר תרל"ו, ָּבעֶֹמ "ג לַ ת ִלְקַראן ְלִמירֹו
ת.ִּבְצַפם ּגַ ר ָעַב ם ֵּביֵניֶה ת, ָׁשבּועֹו
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 חותמות עם צורת קבר רשב"י
"חותם ק"ק אשכנזים אנשי כולל ) 1

עסטרייך פה עה"ק צפת תובב"א". 
"החותם הכולל עסטרייך פה עה"ק  )2

צפת וטברי' תובב"א" ובאמצע: "ציור 
"חותם הכולל אנשי ראמאניה  )3מראן". 

בעיה"ק צפת  וואלכיעעמאלדווע 
"חותם הכולל ק"ק אשכנזים  )4תובב"א". 

חסידים כולל וואלינער בע"הק צפת 
ה'בלאנק' של הרש"א  )5תוב"ב. 

אלפאנדארי, במרכז תמונת צפת ובצד 
שמאלו צורת "ציון הת' רשב"י זיע"א". 

שהיה נפוץ על ספרים  ציור קבר רשב"י )6
 שנדפסו בצפת.



 
 

 
א 

 

 
 
 

 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
בספר 'טעמא דקרא' מביא מרן הגר"ח קנייבסקי: הברכות בפרשה זו, 

' וגו בטנך פרי ברוך' וגו בעיר אתה 'ברוך אינם כמו הברכות בפרשת כי תבא
 'ונתנה רק כתיב כאן ','וגו ידיך משלח ובכל באסמיך הברכה את' ה יצו

 וישבתם לשובע, לחמכם ואכלתם פריו, יתן השדה ועץ בולה,י הארץ
 מצרככם יותר פעמים עשר תתן שהארץ ברכה שום כתיב ולא לבטח'.

 בחקתי אם ש"כמ בתלמיד חכם, מיירי שכאן . והוא, משום'וכו ותתעשרו
 כי מצרכיו יותר לו שיש ברכה זה אין ח"ולת בתורה, עמלים שתהיו -תלכו 

 פחות לא צרכם כל להם שיהא המעולה הברכה ולהם ת,"מת מבטלו זה
 עשירות. של ברכה נתן להן ישראל לכלל שמדבר תבא' בפ אבל יותר, ולא

ובאמת כך היא דרך הצדיקים לאכול אך ורק לשובע נפשם "לחמכם 
 לשובע".

פעם ניגש אל הגה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל אברך אחד, כשדמעתו על 
שוגג באכילת שוקולד חלבי לפני עבור לחיו. בקול רועד סיפר לו שנכשל ב

שש שעות שלימות מאכילת בשר. מבקש הוא איפוא הימנו שיורה לו דרך 
 תשובה ותיקון.

 לשמע אזניו נרעש ר' זלמן כולו, ובספקו כפיו זו בזו הזדעק:
"אוי ווי איז מיר! עם הבשר והחלב עוד נוכל להסתדר... אך גיוואלד! מה 

ורה??? את זאת איני יכול להבין כלל! לא עושה שוקולד אצל אברך בן ת
 (טעם הצבי)    אוכל להבין זאת!"  

 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה ברש"י, "יכול

 בתורה".  עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא אמורהמצות
אנו שיש מצוות 'ידיעת התורה' ויש 'יגיעת התורה'. במבט  הנה, יודעים

שטחי נראה שיגיעת התורה היא האמצעי, להגיע אל המטרה של "ידיעת 
התורה". אמנם באם נתבונן קצת ניווכח שההיפך הוא הנכון, הנה זה ברור 
שבשביל לידע את המעשה אשר יעשון, בזה חובת הלימוד היא לשם 

. אבל עיקר החיוב של "לימוד התורה", היא ידיעה, וידיעה לשם עשיה
כאמצעי והיכי תמצי להגיע ל"יגיעת התורה", והעיקר היא הדרך של 

 היגיעה והעמל ולא התוצאה של ידיעת התורה.
, לאחד שציווהו הרופאים שחייב לילך למען ומשל למה הדבר דומה

בריאותו כמחצית השעה בכל יום, חוק ולא יעבור. אותו אחד קיים את 
מצוות הרופאים נאמנה, ובכל יום צעד מביתו עד לעיר הסמוכה, מהלך 
של מחצית השעה. באחד הימים פגשו ידידו כשהוא יוצא מביתו ופונה 
ללכת לעבר העיר הסמוכה, ולשאלת ידידו לאן פניו מועדות, השיב: הנני 
מתכוון לצעוד כעת לעבר העיר הסמוכה. פנה ידידו בשמחה ואמר, הנה 

כעת ברכבי לעבר העיר הסמוכה, בא תעלה לרכב ואקחך תוך  אנוכי יוצא
מספר דקות, ואחסוך לך את המאמץ של הליכה רגלית... ענה אותו אחד 
ואמר לו: אין לי חפץ בעיר הסמוכה אלא דווקא במאמץ להגיע אל העיר 

 הסמוכה, על פי צווי הרופא, בכדי לחזק את גופי.
"הדרך", דהיינו העמל והנמשל פשוט, שבלימוד התורה העיקר זה 

והיגיעה לקנות את התורה זהו העיקר. אמנם וודאי שידיעת התורה גם כן 
 מצוה, אך העיקר "שתהיו עמלים בתורה".

בדרך רמז אפשר להעמיס כוונה זו בפסוק: אם בחוקתי "תלכו", שהדרך 
וההליכה מסמלים את האמצעי להגיע אל המטרה כאמור, והתורה אומרת 

 כו".                                                             שהעיקר הוא ה"תל
 (ציוני תורה)

 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה ברש"י, "יכול

 עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא אמור המצות קיום
 בתורה".

 לשון אלא אם אין תלכו בחקתי אם רבנן א (עבודה זרה ה, א) תנובגמר
 תחנונים. ויש להבין למה כתב כאן לשון תחנונים?

ישנו סיפור מופלא שסיפר אותו רבי ירוחם אנשין. כפי ששמע מרבי לייב 
באקשט. ר' לייב באקשט היה לו קרוב משפחה שהיה חברותא עם הגאון 

ור שמח, וסיפר לו הקרוב שפעם אחת רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל הא
כשלמדו התקשו מאוד בדברי התוספות ולא הצליחו להבין את הפשט, 
אמר לו רבי מאיר שמחה זצ"ל שמכיוון שאין אנחנו מצליחים להבין אחרי 
כזה עמל, צריך להתפלל לה'. אבל אני אומר לך מה להתפלל: נתפלל שה' 

אח"כ שבנו ללימודנו ובעז"ה יתן בליבנו אהבת תורה. ועמדנו והתפללנו ו
נתבררו היטב כל דברי התוספות, והבנו על בוריו, לאחר שסיימו ללמוד 
פנה אותו הקרוב אל רבי מאיר שמחה ואמר לו מה שהרב אמר שצריך 

אני מבין, שכן הגמרא אומרת שכל הרוצה להחכים יבקש ממי  –להתפלל 
בתורתיך להבין  שהחכמה שלו, אבל לכאורה היה עלינו לבקש והאר עיננו

ולהשכיל, והרב לא אמר להתפלל על אלו אלא על אהבת תורה ומה שייכת 
 תפילה זו לאהבת תורה?

וענה לו רבי מאיר שמחה, שיבאר לו במשל. אשה היה לה תינוק, והיתה 
צריכה לעזוב את הבית למספר שעות, והכניסה את התינוק אל שכינתה 

ת התינוק בוכה הרבה, נטלה כדי שתשמור עליו, וכששבה לביתה מצאה א
את התינוק וטיפלה בו עד שהפסיק לבכות, והיא אמרה לשכנה מדוע בכה 
התינוק כ"כ הרבה? אמרה השכנה השתדלתי הרבה ולא הצלחתי להבין 

 מדוע הילד בוכה. 
 אמר רבי מאיר שמחה מה ההבדל בין האמא לשכינה?

בר מאבריה, רק היות שהאמא מאוד אוהבת את בנה כאילו התינוק זה אי
וכשכואב הרגל מרגיש כל הגוף איפה הכאב, אבל השכינה עובדת רק לפי 

 השכל, כגוף זר, לכן לא יכלה למצא מה כואב לה.
המשיך רבי מאיר שמחה ואמר התורה וישראל הם אחד אלא שלפעמים 
מתרחקים ואז כבר לא בדיוק מבינים כל דבר שהרי הוא כגוף זר, ולכן צריך 

תורה ורק אז יכולים לעמוד על סודותיה ועומקיה, להתפלל על אהבת 
 ולהבין היטיב מה קשה ואיך מתרצים זאת.

ויתכן להוסיף בזה ביאור נוסף, שמצינו מושג של "רחמי האב על הבן", 
ולא מצינו כל כך "רחמי הבן על האב", ולכאורה הרי היה אמור להיות 

לו ופרנסו והאכילו, ההיפך שהרי הבן קיבל מאביו כל ימי חייו אך טוב, שגד
ואעפ"כ יש יותר רחמים מהאב על בנו, והסיבה לזה הוא שע"י גמילת חסד 
לחבירו מתמלא יותר הגומל ברגשי אהבה אל הנגמל. אחד שיעשה טובה 
לשני, יותר יחפש לעשות לו עוד טובה מאשר מקבל הטובה יחפש להשיב 

ואפשר טובה לגומל. המתבונן בנקודה זו ימצא דוגמאות רבות לכך 
 להאריך בזה הרבה.

ובדרך אפשר, זהו כוונת אמרם "מצוה גוררת מצוה, שע"י המצוה 
 מתקשר יותר להקב"ה וממילא מחפש לעשות עוד מצוה.

לכן אמר הקב"ה "אם בחוקותי תלכו" ואין אם אלא לשון בקשה, שע"י 
שיהיו עמלים בתורה יותר יתאחדו עם התורה ויזכו ליותר אהבת תורה 

 יעמול בה יותר יתקשר אליה, ובכך יתקשר יותר להקב"ה. שהרי ככל ש
 (ציוני תורה)

 (כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
יש לעמוד על כך, מפני מה כל הברכות הגשמיות המוזכרות תורה על 
קיום המצוות ועמל התורה הן רק בענייני חקלאות, כגון שדות וכרמים 

ו', מדוע התורה אינה מבטיחה עשירות בכסף, זהב ואבנים פוריים וכד
 טובות, או ריבוי נכסים כקרקעות ובתים?

הענין הוא כך: כאשר ברשות האדם כסף וזהב ושאר חפצים יקרים, הוא 
מרגיש את עצמו מבוסס ובטוח, וכבר אין לו את הצורך לתלות את עיניו 

ר ברשותו. זהב כלפי השמים ולבקש סייעתא דשמיא, שהרי הברכה כב
אינו מחליד וכסף אינו מתקלקל, והרי בכסף אפשר לקנות הכל, ובטוח הוא 
בעושרו עד שהוא מרגיש שאפילו אם יהיה רעב בארץ, הוא יקח ממונו 

ויסע למדינה אחרת ויחיה שם כמו עשיר.
על כן נותן הקב"ה לאוהבו עשירות כזו שלו תנתק אותו ואת לבו 

ה בגשם ושאר תופעות טבעיות שאינן מהקב"ה, אלא עשירות התלוי

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

  ט˙˘ע" חו˜˙יבפר˘˙  
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בשליטת האדם אלא ביד ה' בלבד, ועי"ז ככל שהאדם עשיר יותר ודואג 
אדרבה, לבו יותר קשור לשמים, וזקוק הוא לתפילה  -על קיום נכסיו 

 ולבקשת סייעתא דשמיא תמיד.
הרי בנוהג שבעולם, אם יתן עשיר לעני מתנה חשובה, ככל שהמתנה 

כך פוחתת תלות העני בו, עד שאם יתן לו כל כך הרבה גדולה יותר בערכה, 
שנמצא שהוא עצמו יהיה עשיר, כבר אינו צריך אליו כלל, נמצא שבעצם 

 המתנה הרחיקה את הנותן מהמקבל.
אם גם הקב"ה היה נותן כך מתנות, שכבר לא נצטרף עוד לברכתו 

ת! לא היתה זו ברכה אלא הקללה הגדולה ביותר שיכולה להיו -והשפעתו 
שהרי הטוב האמיתי הוא רק הקירבה אליו ית', כמו שכתוב "ואני קרבת 
אלקים לי טוב" (תהלים עג, כח). לכן המתנות הגדולות והאמיתיות של 
הקב"ה הן כאלו שתולדתם שיהיה האדם תלוי בו ית' ועיניו נשואות אליו 

 תמיד.
בברכה עצמה  -נמצינו למדים שברכותיו הקב"ה כפולות הן; ראשית 

התלות בקב"ה  -מון אושר מאין כמוהו. ועוד, שככל שהברכה רבה יותר ט
 והדביקות בו גדולים יותר.

הבריאות, הבנים  -ומה הן הברכות הגדולות והמתנות היקרות ביותר? 
והחיים עצמם. דברים אלו אי אפשר לשומרם בכספת. החיים והבריאות, 

ענין הפרנסה, אפילו שלנו ושל בנינו, הם ביד ה' והוא אשר שומרם. וכן ב
כשנראה לכאורה שהמשכורת מגיעה באופן תמידי וקבוע, צריך האדם 

 לדעת שאין הדבר כן, אלא הכל עומד תחת רצונו ית' והשגחתו.
אם כך ירגיש האדם, שתמיד נצרך הוא לבקש על פרנסתו, ושחייו 
ובריאותו ובריאות משפחתו מופקדים ביד ה', ויהיו עיניו תמיד תלויות 

 (תפארת שמשון)כן יתרבו לו ברכות עוד ועוד.                              -ה למעל
 בארץ שלום ונתתי :בארצכם לבטח וישבתם לשבע לחמכם ואכלתם
 ו) -(כו, ה  מחריד ואין ושכבתם
 משתה והרי מאכל הרי תאמרו שמא במדרש איתא. בארץ שלום ונתתי

 דאיתא לבאר ונראה בארץ שלום ונתתי ל"ת כלום אין שלום אין אם
 לא אשר בתורתך כתבת ע"רבש ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו בגמרא
 אליך פניו' ה ישא דכתיב לישראל פנים להם נושא ואתה' וגו פנים ישא

 ואכלת בתורתי כתבתי פנים להם אשא לא ואיך ה"הקב להם והשיב
 עד מדקדקין והם תברך אז שביעה כדי תאכל אם פירוש וברכת ושבעת

 מברכים הם שביעה כדי אוכלים שאין י"אעפ ומשמעות כביצה ועדתכזי
 מפני לדוכתא' קושי הדרא במעיו ומתברך קימעא אוכלין באמת אם אבל
 המדרש שהביא קודם תחלה שפירש י"רש כוונת וזהו פנים נושא אתה מה
 כלום אין שלום אין אם תאמרו שמא במעיו ומתברך קימעא אוכל ל"הנ

 בארץ שלום ונתתי ל"ת השרת מלאכי מקושית שלום יהיה לא דאז
 שלום.                                                       לכם יהיה כ"דאעפי

 (תפארת יונתן, וכן הוא בפנים יפות)
 (כו, ו) .מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי
 ל"נ. השלום אלא לישראל ברכה מחזיק כלי אין] עוקצין שלהי[ ל"אחז

 הרוב י"ועפ, ליותר משתוקק ולעולם ישבע לא כסף אוהב שבאמת, ינוענ
 יותר יש שלחבירו שרואה י"ע אבל לו שיש במה לו די היה לעצמו אם

 מה לפרש ושמעתי. ממנו יותר יש שלחבירו על ונאנח וכואב, בו מתקנא
 והשבע יאכל הרבה ואם מעט אם העובד שנת מתוקה] יא, ה[ שנאמר
 שרואה רק, לו שיש במעט לעובד די היה כי, לישן לו מניח איננו לעשיר
 לו מניח שאינו עד עוד וחפץ בשלו מסתפק אינו זה י"ע העשיר של השבע
 בשכולם אבל, לרעהו איש בין ושנאה קנאה כשיש זה וכל. הוא ונכון, לישן

 בעיניו יקשה ולא, בו יתקנא לא כעצמו רעהו את ואוהב, לזה זה אוהבים
 התנא כונת וזה. האמתי שלום וזהו ממנו יותר לו ששי בחבירו כשרואה

 י"ע רק בשלימותה הברכה שאין היינו, לישראל ברכה מחזיק כלי אין
 שלום אין אם שאמרו ל"ז י"רש שאמר וזהו. שלמה ברכה יש אז, השלום

 עשיר ואינו, לו בשיש די לאדם אין אמיתי שלום שאין זמן שכל, כלום אין
, לישן לו מניח אין ד"ע, מחריד ואין שכבתםו שאמר וזהו. בחלקו השמח
 בארץ.                                                שלום לך יהיה כי, משינתכם אחרים י"ע תחרדו שלא והבטיח

 (כתב סופר)
 רדף ואין ונסתם שנאיכם בכם ורדו איביכם לפני ונגפתם בכם פני ונתתי
 (כו, יז) אתכם
 לברוח טוב יותר מקום ש"אין רודף", הרי מכלהאסון,  זה מה לדקדק יש

 פרשת רבה במדרש דאיתא לומר ויש. אויב מחמת מלברוח רודף כשאין
 ואלקים צדיק רודף צדיק מוצא אתה הנרדף את יבקש ואלוקים אמור
 אלקים מקום מכל לרשע רודף צדיק אפילו אלא' וכו הנרדף את יבקש
 לנו היה אם נמצא. שם עיין המדרש. דברי כאן עד', וכו הנרדף את יבקש

 אותנו לבחור הוא ברוך הקדוש והוכרח נרדפים נקראים היינו רודפים
 וזהו. נרדפים נקראים אנו אין רודפים לנו כשאין אבל. הרודפים מיד להציל

 רודף לכם יהיה שלא וכיון. רודף ואין ונסתם שונאיכם בכם ורדו התוכחה
    : אתכם יללהצ בהכרח ואינו נרדפים נקראים אתם אין

 )חתם סופר, וכן הוא בחנוכת התורה( 
קוראים התוכחה  שלכןאנוב זי"ע שם הגה"ק רבי שלמה מקשאומרים ב

 ....אומרים בלחש בקול נמוך, כי על פי סוד כל הקללות המה ברכות, וסוד
 

 מאוצרות המגידים  
 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם

יכול זה קיום המצות. כשהוא אומר ואת מצותי  -"אם בחקתי תלכו 
תשמרו, הרי קיום המצות אמור הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, 

 שתהיו עמלים בתורה" (רש"י)
מעשה ברבי עקיבא, כאשר עוד היה עם הארץ, שעבר על פני המעין 

 -עצמו מה זה? על ידי המים. אמר עקיבא ל -וראה אבן שנחקק בה חור 
עקיבא, אינך יודע כי מים שחקו  -כיצד מים עשו חור באבן? השיבו לו 

 אבנים, שמים הזורים על אבן שוחקים אותה? כך מספרים חז"ל.
נשאלת השאלה מה הוא שאל, וכי לא ידע שהמים יכולים לעשות חור? 

 ומה ענו לו "אבנים שחקו מים"? תשמעו, אה, פלאי פלאים:
יק ורצה לדעת, שאל והתבונן, איך המים יוצרים את רבי עקיבא העמ

החור, הלא סוף כל סוף, הטיפה הראשונה הנופלת על האבן, אינה קודחת 
חור ולכאורה אינה עושה רושם, אם כן הטיפה הראשונה לא עושה כלום, 
אז הטיפה השניה היא כראשונה, וגם אינה עושה רושם, ואם השניה לא 

ראשונה,  -הטיפה הראשונה, והמאה  עושה רושם אז השלישית היא
והאלף ראשונה, א"כ כיצד בסופו של דבר אנו רואים חור?! אמרו לו, לא, 
מכאן ההכרח לומר, כי הטיפה הראשונה גם עשתה רושם באבן, איננו 
רואים את הרושם אבל היא עשתה משהו! אחד ממיליארד, אבל עשתה 

 רושם. אספר לכם דבר מענין:
כנסת אצלנו בשערי חסד, הגבאי ביקש מהאדריכל כאשר בנו את בית ה

לבנות את הריצפה של עזרת הנשים ללא עמודים תחתיה, כדי שיוכלו 
 לשבת גם מתחת עזרת הנשים ולהתפלל, המהנדס הסכים.

בימים ההם הדבר לא היה מצוי, לבנות שטח גדול כל כך ללא עמודים 
ושאל את  תחתיו. לכן, כאשר הסתיימה העבודה, עדיין חשש הגבאי

הקבלת "מי יערב לנו, שמא התיקרה תפול במשך השנים, אולי בעוד 
 שלושים שנה?".

אמר לו האדריכל, "תירגע, הנה יש לי מכונה, הוציא והראה לו, מכונה זו 
הקטנה, אני מצמיד אותה לתיקרה שהיא רצפת עזרת הנשים, ואתה 

ו תרד תראה ותבין היטב, אם במשך מאה השנים הבאות, הרצפה שיצקנ
אפילו מעט, מכונה זו מרגישה את זה עכשיו... אתה מבין? (דבר מתמטי), 
רואים את הרושם במכונה עתה. רושם דק מן הדק, משהו שבמשהו, אבל 
רואים איזה שנוי!", כך זה באבן והמים: מוכרחים לומר שהטיפה הראשונה 
עשתה רושם, איזה רושם? קל שבקלים, בחושים שלנו בוודאי איננו 

וגלים להבחין בכך אבל זו המציאות. וזה כח של מליארדים. כי אחרי מס
השניה,  -הטיפה הראשונה, השניה, עוד הפעם פועלת רושם מועט 

השלישית, המאה, האלף העשרות האלפים, המליונים, יוצרים חור קטן 
 ולא עמוק וכו'. דברים כאלו מתנהלים לאיטם, לאט, לאט:

יום השיעור "התורה לא עושה עלי הולך אדם ללמוד תורה וחושב בס
רושם, למדתי ונשארתי אותו דבר", לא. אינך אותו דבר!! נעשה בך רושם! 

 מי שמכיר, מי שמתבונן, יודע שהמציאות הזו נכונה כל כך. -גיוואלד 
יש לי תלמידים שלימדתי אותם אולי לפני חמישים שנה, ואחרי עשר 

ממש ללא  -ות השתפרו שנים כבר לא הכרתי אותם, הם השתנו או לפח
הכר, ומאידך גיסא, היו אברכים, שמאז שעזבו את השיעור נשארו כמו 
שהלכו, למה? כי לא למדו תורה, או שהפסיקו את קביעות הלימוד... כי מי 
שלומד, בעל כרחו, אם ירצה ואם לא ירצה, אם יבין ואם לא יבין את 

 ו תורה תבלין""בראתי יצר הרע בראתי ל -הגמרא לעומקה, הוא יתעלה 
וזו הצעקה הגדולה של תחילת פרשתינו פרשת בחוקותי: "אם בחוקותי 
תלכו שתהיו עמלים בתורה" חייבים לעמול בתורה כי זו המתנה שניתנה 

 לנו לזכות עמה לעולם הבא ועולם הזה.
 עכשיו תשמעו.

 איוב שואל שאלה עמוקה.
העולם כולו "בקש איוב לפטור את כל הגמרא אומרת בבא בתרא דף ט"ז 

"רבונו של עולם בראת שור פרסותיו סדוקות, מה הוא אמר? מן הדין", 
בראת חמור פרסותיו קלוטות, בראת צדיקים בראת רשעים, בראת גן עדן 

אנו מזכירים את דברי חז"ל  לצדיקים, גיהנום לרשעים, מי מעכב על ידך"
 ים.אלו תמיד, אולי מאה פעמים דיברנו בהם, כי הם יסוד גדול בחי

 מה הוא אומר, ומה כוונתו?



 

 ג 

איוב הצדיק היה פילוסוף גדול. הוא הביט בעולמנו לכל הצדדים, ונוכח 
 לראות כי רוב האנשים מתים כפי שהם נולדים, דהיינו?

מלידתו ועד מותו הוא פוסע באותו מסלול,  -נולד אדם, כעסן, לדוגמא 
חדה, יכול להכיר  נולד כעסן קטן צעיר ומת כעסן זקן ישיש. מי שיש לו עין

על תנועות מסוימות של ילד עוד בעודו בעריסה בתנועותיו עם הידים, עם 
הנה זה הקטן כעסנצ'יק... הילד הלזה, מתבגר והולך  -הרגלים, משתולל 

לגן. הגננת נותנת לו בובה. הוא אוחז את הבובה ביד או את הכדור, ומי 
עוד קצת, הולך לבית  שרק ניגש אליו זוכה לבעיטה, הכל שלו! נו, מתבגר

ספר, מי שלוקח לו את העט, אוי ואבוי, מה לא ראיתם?! הוא צומח כבחור, 
אח"כ כאדם מבוגר, פוגשים אותו בבוקר: "בוקר טוב ר' יענקל" מה הוא 

 מגיב?: "לך לעזאזל" בפנים זעופות.
 למה?! מדוע הוא גוער בו בביטויים זולים כאלו?!

הרואים לעצמם, כלומר, לא יודעים "הוא קם על צד שמאל..." עונים 
מדוע, ככה. ככה זה... קם על צד שמאל. וכפי שנולד, באותו סגנון הוא חי 
ובצורה זו מסתלק מהעולם: כועס, כועס וכועס עד הרגע האחרון. הוא 

 מתרגז לו על מלאך המוות... -עוד כועס גם במיטת הסתלקותו 
ה מאד. אני מכיר קמצן, למשל. ככה (יד קמוצה) זו מידה קשה ורע

אנשים שהכרתי אותם כילדים, עוד בילדותי. אחד מהם, כבר בתלמוד 
תורה, קנה סיגריות ומכר סיגריות. רכש חבילה של סיגריות ומכר ממנה 
אחדים. הרויח 'מיל' על כל סיגריה, כך קבץ כסף בכל כוחו, ועוד חיזק את 

 קמצנותו עוד ועוד, קמצן בטבעו, אוהב ממון מלידה.
אליהו לאפיאן סיפר לי כי בלומזה התגורר קמצן מופלג שבנו היה רבי 

כמותו רחמנא ליצלן. כאשר האבא נפטר ומת, השכיבו אותו על הארץ, 
 והבן ישב לידו.

לפתע התרומם הבן ממקומו, התכוף ומשמש זמן רב מתחת לגופו של 
האב הנפטר. שאלו אותו: "ריבונו של עולם, מה אתה מחפש שם?" 

 א ואיום, מה שהוא ענה:תשמעו, נור
"כאשר העברנו את אבא מהמטה לארץ, נפל כפתור מהמעיל שלי, אני 
מחפש את הכפתור". תמהו ושאלוהו: "וכי עכשיו הזמן לחוס על כפתור?!" 

 -השיב להם הבן בטבעיות: "ומה אתם חושבים כפתור לא שווה משהו 
שווה פרוטה".

 או מת. קמצן! וכמו שנולד ככה -מחפש לו את הכפתור 
עד הסוף. קנאה, אוי יש אנשים  -נולד בעל גאוה, הגאוה מלווה אותו 

שמקנאים, על מה ולמה? על כלום. מלידתם עד מותם. נחלים מהקנאה, 
מקבלים אולקוס, או כאב מרה: "למה לו יש?! ימח שמו וזכרו", מהרהר 
בקנאה ומקלל בטפשות לב... מה אכפת לך מה שיש לו, ומה כבר יצא לך 

 ה שאתה מקנה, מלבד "רקב עצמות קנאה?!".ממ
הוא מבקר אצל הרופא כי אינו מרגיש טוב, שואל אותו הרופא: "אולי 

 התרגזת לאחרונה?".
 כן התרגזתי!...

 "אז תפסיק?" מציע הרופא.
בוער  -לא. הוא לא יכול להרגע "למה לשכן שלי יש? למה!". אינו מסוגל 

 בקרבו!
כול לשנות את טבעו, הרי הוא כבעל אם כן, אמר איוב, אם אדם לא י

 -ביום בהיר באמצע החיים  -חיים, שור, למשל, האם שור יכול להשתנות 
"בראתי שור פסותיו להיות חמור? לא! האם החמור יכול להפוך לשור? לא. 

סימן טומאה, באות  "בראת חמור פרסותיו קלוטות"סימן טהרה  סדוקות"
בראת אנשים טובים בטבעם,  -"בראת צדיקים בראת רשעים"  -המידה 

ומאידך רעים בטבעם, אינם יכולים להשתנות. דברי איוב ששאל את 
 חבריו.

 שואלת הגמרא: מה ענו לו חבריו של איוב?
היינו, אם כדבריך, בשביל מה צווה  "אף אתה תפר יראה"הם אמרו לו 

הקב"ה שתהיה לאדם יראת שמים אם אינה מועלת, ממשיכה הגמרא 
כי אם אדם ילמד  בראתי יצר הרע אבל בראתי לו תורה תבלין""אמר הקב"ה 

 תורה היא תשנה את הטבע. פלאי פלאים.
מדגיש ומסביר רבי שמחה זיסל (תלמידו של ר' ישראל סלנטער ז"ל), כי 
התשובה שלהם נכונה וקיימת רק עם תורה, כמובן, אבל ללא תורה, הצדק 

טבע, ואכן רוב אנשי העולם עם איוב, כי בלי תורה לא יכולים לשנות את ה
שאינם לומדים תורה, אינם יכולים לשנות את הטבע. אדם מאנשי העולם 
יכול ללמוד ביוגרפיה ותיאוגרפיה, זואולוגיה ופסיכולוגיה וקלמוגיה 

כל המקצועות שתרצו, וישאר על עומדו. כשם שנולד כך -ו'קצבוטשה 
 ימות.

מהישיבה אל אברהם  וזו, דרך אגב, היתה הטעות של לוט. לוט הלך
איני יכול. וטעה, כי אם היה ממשיך ללמוד  "אי אפשי"אבינו, מפני שאמר 

"בראתי יצר הרע אבל בישיבה של הדוד אברהם אבינו היה מצליח כי 

, גם אם המהפך לא היה ביום אחד, אז לאט לאט, בראתי לו תורה תבלין"
                                 כמו שאמרנו לעיל.                                  

 (להגיד)
  -(כו, ג)   אם בחוקתי תלכו

באר רש"י: "יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו", 
הרי קיום מצוות אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקתי תלכו', שתהיו 

 עמלים בתורה".
ורה מחויב לבחורי ישיבה קל יותר להיות עמלים בתורה, אבל עמל הת

בכל גיל ובכל מצב. גם בשעת "קביעות עיתים לתורה" אפשר לעמול, 
ולעשות את התורה עיקר והמלאכה טפל. בחיוב עיתים לתורה חייב כל 

 יהודי!
רבותי! האדם צריך לעשות 'שטייגן'. זו תכליתו של היהודי בעולם. 
"שטיגן" פירושו עליה מתמדת, וכמאמר הכתוב: "אורח חיים למעלה 

שכיל" (משלי טו, כד). תמיד להתקדם, לעבוד לפני ה', לקיי תורתו וגם למ
 "שתהיו עמלים בתורה". –ללמוד תורה 

 היצר הרע הקטן
שמעתי בשם רבי ירוחם ממיר זצ"ל שאמר כמה פעמים: "אינני מפחד 
מיצר הרע גדול, הפחד שלי הוא מיצר הרע קטן", היינו, מול יצר הרע גדול 

קל להתמודד, אך יש מה לפחד מיצר הרע האומר יותר  –המסית לחטוא 
לאדם 'להסתפק במועט' ברוחניות... יצר הרע קטן. מאותו יצר הרע הוא 

 פחד מאוד.
אבי זצ"ל היה הולך לשמוע את שיחותיו של המשגיח מפונביז' זצ"ל, 
והוא לקח אותי עימו, עוד בהיותי ילד קטן ממש. וחרוט בזכרוני לפני יותר 

לם צעיר, איך המשגיח קרא באזני התלמידים הזהיר מחמישים שנה כע
והתריע שוב ושוב [בתרגום מאידיש לעברית]: "אם תחיו פשוט תשארו 
פשוטים". אם מסתפקים בחיי רוחניות פשוטים, נשארים אדם קטן כל 

 החיים. 
עוד שמעתי מהמשגיח זצ"ל שהיה אומר: הנה חז"ל אומרים: 'בדרך 

 '. לאן שרוצה, לשם מובילים אותו...!שאדם רוצה לילך מוליכים אותו
 צמאון לדברי תורה

 באחת השנים נאלצתי לשהות באנגליה בימי הקיץ.
בקיץ, רבים מאוד נוסעים שם להרים. היה זה לקראת יום השנה הראשון 
להסתלקותו של הסטייפעלער זצ"ל. ראש ישיבת מיר היה סבור כי ראוי 

מאן זצ"ל ששהה אז לערוך הספד בישיבה, ובקש מרבי זאב איידל
 באנגליה, שיבא להספיד. 

כיוון שנשארו בעיר תלמידים בודדים בלבד, ההספד היה בצורת שיחה. 
רבי זאב ועוד כשבעה בחורים, כמה מהרמי"ם והגאון רבי שרגא משה 
קלמנובץ זצ"ל, ישבו סביב השולחן, ורבי וועלוול דיבר דברי הספד 

 וסיפורים. 
הסטייפעלער", סיפר, כי הסטייפעלער  כאשר הזכיר את "השאיפות של

השתתף בחותנת אחיו רבי פייבל איידלמאן בחו"ל. כל שעת הסעודה ישב 
בצידי האולם עם גמרא ביד ולמד. לפתע הכריזו שהחתן עומד לומר דרשה 
בלימוד. הוא מיהר לכיוון המזרח כמעט בריצה, נעמד סמוך מאוד כדי לא 

לעמוד קרוב ממש). תשוקת  להפסיד מילה (הוא לא שמע טוב ונאלץ
נחרטו בזכרוני  –הלמוד והצימאון הזה לדברי תורה שראיתי באותו לילה 

 עשרות שנים. 
עוד סיפר רבי וועלוול כי ביקר בבית הסטייפעלער תקופה קצרה לאחר 
בואו לארץ הקודש. בנו, רבי חיים שליט"א, היה אז ילד קטן מאוד. 

א אראה לך איך אני מחנך את חיים הסטייפעלער אמר אז לרבי וועלוול: "ב
שלי". מרן הסטייפעלער ניגש לארון והוציא בידו סוכריה. קרא לילד: 
"חיים תגיד!" הילד החל להרצות בעל פה את כל שמות המסכתות 
שבש"ס לפי סדר, וכאשר הגיע ל"עוקצין" קפץ ונטל את הסוכריה מידו...

כל שמות  אתם מבינים? אם בגיל שש יודעים ורוצים לדעת את
 המסכתות, אח"כ יודעים גם מה שכתוב בהם...

ההשתוקקות היא חלק מרכזי בעליית האדם. הרצון הוא אבן בוחן 
 לשלימות אמיתית בתורה.

 בוער לו התוספות
לשאיפות גבוהות, לחיי תורה. הגדולים הללו,  –המבט, ראוי שיהיה 

. גם דף שהיו צמאים לתורה, היה זה מכיון שחשו את המתיקות שבתורה
גמרא אחד, אפשר לחזור עליו שוב ושוב, להבינו היטיב, ולהרגיש 

שוב ושוב, מבינים אותה  –מתיקות. חוזרים על מסכת משניות אחת 
 וקונים אותה, ומתמלאים שבע ואושר. 

אין לי מה להוסיף, אך אם  –שמעתי עובדה, שאם אתם יודעים אותה 
 חובה לשמוע אותה. –אינכם יודעים אותה 

ריסק היה מלמד חשוב מאוד, שרבי חיים זצ"ל שלח את ילדיו ללמוד בב
 דוקא אצלו. 



 

ד 

אותו מלמד, בשעת הלימוד לא הגביה את עיניו מהגמרא. למד ולימד 
 בטוב טעם ובגישמאק מיוחד. 

הגיע תקופה שהבולשביקים סגרו את תלמודי התורה, ונאלצו ללמוד 
ו למדו הילדים עם במחבוא. יום אחד גילה שוטר את מקום המחבוא ב

אותו מלמד. נכנס למחסן, תפס ילד אחד, וניסה למשכו החוצה כדי לעצרו 
 בגין לימוד תורה בציבור. למען ישמעו ויראו...

הגביה את עיניו,  –המלמד לא הבחין בתחילה, אבל כיוון שהיה בלגן 
וראה שוטר מושך ילד. קם ממקומו בחימה שפוכה, מיהר לקראת השוטר, 

 מכות אגרוף וקרא לו: "חצוף, מנוול!"...הכהו כמה 
היה להם ממש נס. השוטר כנראה חשב שזה שד ממש, כי ברוסיה 
להכות שוטר זה סכנת עונש מוות מיידי, והנה הוא מקבל מכות הגונות... 
השוטר פשוט איבד את הביטחון העצמי, יצא וברח מהמקום, והילדים 

 מיהרו להתפזר.
תאמר לי, איך לא היה לך פחד? נכון, היה למחרת שאל אותו רבי חיים: "

 לך נס, אבל איך עשית זאת, כך להכות שוטר מכות נאמנות?".
השיב לו המלמד הצדיק: "כנראה שהרב לא שמע מה שהיה. היינו 
באמצע התוספות, הסברתי את התוספות, ממש באמצע, ובדיוק אז אותו 

באמצע שייגץ נכנס פנימה. וכי הרב שמע כזאת חוצפה, להפריע 
 התוספות?!"...

 מיותרת! –כל מילה נוספת 
 שתהיו עמלים בתורה". –"אם בחוקתי תלכו 

 דפקו ולא שמע
רצוני לספר מה ששמעתי מרבי זאב איידלמאן זצ"ל, עובדה מופלאה 
שאביו היה עד לה ונוכח שם בשעת מעשה. לימים סיפרתי את הדבר 

כי כך באמת היתה  באזני רבי גדליה נדל זצ"ל, שהתבטא: "הסיפור אמת,
 מהותו של האיש".

) נשא ו של מרן הגראי"ל שטיינימן זצ"לרבי משה סוקולובסקי זצ"ל (רב
אשה מהעיר בריסק והגיע לדור בה בצעירותו. ישב ולמד בשקידה גדולה. 

 היה נסגר בחדר ויושב ולומד ברציפות.
יום אחד, רעייתו היתה צריכה אותו בדחיפות. לא היתה לה ברירה 

ה על דלת חדרו, אך לא פתח. כיוון שהבינה כי נרדם או משהו כזה, ודפק
דפקה חדק יותר, אך גם אז לא היתה תגובה. דפקה חזק יותר, ומשלא 

 נכנסה לפחד: "מי יודע מה קורה, הוא נעול ואין תגובה".  –נענתה 
חמיו, שהרגיע אותה, ואמר שאין לה מה  –הזעיקה לשם מיד את אביה 

ק גם הוא על הדלת, אך אין קול ואין עונה, גם הוא כבר לדאוג. החל לדפו
 החל להיבהל.

מהחלון לא יכלו להיכנס, ולכן ניסו לדפוק עם פטיש מעץ ופטיש מברזל. 
 לא היתה עצה אחרת וקראו לפורץ. –כשגם זה לא הועיל 

רבי וועלוול איידלמאן הסביר לי: שלא תהיה לך טעות. הפורץ של אז לא 
יום שעושים איזה חכמה של סיבוב במנעול, היה כפורצים של ה

ומקסימום שוברים משהו קטן בפנים ופותחים. לא ולא, הפורץ היה שובר 
את הדלת לחתיכות, ורק כאשר לא היתה ברירה מחמת סכנת נפשות, היו 

 מזמינים פורץ.
כמובן, יחד עם הפורץ התכוננו לעזרה ראשונה, כיוון שההשערה היתה 

במצב שאפשר עוד להצילו. הפורצים החלו  או שהוא מת, או שהוא
במלאכתם, הכו וניסרו את העץ, ותוך זמן קצר נפער חור גדול בדלת 
העבה. כאשר היתה אפשרות להיכנס פנימה, מיד נכנסו אנשי ההצלה 

חמיו, אשתו, ועוד, כשגם אביו של רבי וועלוול איידלמאן  –ואחריהם 
 ביניהם.

 יושב בשלווה ליד השולחן ולומד!והנה לתדהמת כולם, רבי משה זצ"ל 
כאשר התמלא החדר באנשים, הגביה את ראשו, הביט סביבו כלא 

 מאמין ושאל: "איך נכנסתם הלא הדלת היתה נעולה?!".
לא יאמן כי יסופר, אבל זו עובדה. כך שמעתי מעד ראיה. אני פוחד לספר 

רבי תמיד את הסיפור כי לא יאמינו, אבל זה מעשה שהיה, ולכך התכוון 
גדליה נדל שאמר: המעשה אמת כי כך הוא היה. כאשר הוא נכנס ללמוד 

 כמו יצא מהעולם. –סוגיא 
 מפני מה זכה בנימין

 הוא זוכה לעשות שטייגען. –אם אדם שואף באמת 
גדולה  –הסייעתא דשמיא שמקבלים בעקבות השאיפות בתורה ויראה 

 מאוד.
צדיק מצטער עליה בכל יום בלשון הגמרא  (זבחים נג, ב): "והיה בנימין ה

לנטלה", ולכן זכה להיות אושפיזיכן לשכינה. אתה כל כך רוצה, תקבל: 
"ובים כתיפיו שכן". שפיכת שיריים ביסוד המזבח נעשית אך ורק בחלקו 

 של בנימין. 
אך יש לידע, כאמרו, שהשאיפות צריכות להיות לגדלות אמיתי. לא 

 להסתפק במועט. 

 לרכוש שאיפות
 בלים שאיפות?וכיצד מק

שואפים  –שאיפה היא תוצאה. כיוון שיודעים את החשיבות של הדבר 
 שואפים.  –איליו כראוי. כשמעריכים 

יש לדעת יסוד חשוב. הערכה קובעת את שכר המצוה. כפי הערך 
 כך מקבלים שהר טוב עליה.  –שמעריכים את המצוה 

עירים, הייתי אם לא היינו מדברים כאן לאנשים מבוגרים, אלא לילדים צ
 מדגים את הדבר בנוסח של חידה, וכך הייתי שואל את הילדים:

יש כלים וחפצים ישי להם מחירים שונים במקומות שונים. יש חפץ 
שכאן, בארץ ישראל, עולה מאה שקל ובחו"ל מחירו כפול ומכופל. אשאל 
אתכם: איך יכול להיות כזה דבר, שבמקום אחד שווה שקל, ובמקום אחר 

 ולר? תאמרו לי.מלין ד
 התשובה היא: מצוה. 

השווי של כל מצווה תלוי ועומד בגודל ההערכה שנותן לו האדם 
כך הוא שוה. אם תניח תפילין  –המקיימה. כפי שהוא מייקר את הדבר 

מתוך רצון אדיר, בשמחה גדולה ובשלהבת אש קודש: הנה, אני מקיים 
מצוות ה' דאורייתא! איזו זכות יש לי, המצווה נשארת עימי לנצח נצחים! 

 כך היא באמת שוה! –שווה אצלך כל חללי דעלמא, ואם כן המצווה הזו  –
אם  –אותם בתים, אותן רצועות, אותן פרשיות, באותה כשרות ממש 

אחר יניחם, אין להם את אותו שוווי. תלוי איך עושים את המצווה. אם היא 
היא באמת שווה שקל בלבד... וזהו גם השכר שתקבל  –שווה אצלך שקל 

 בגינה...
 ראיה לדבר?

 יש הרבה ראיות, אבל נאמר עתה ראיה אחת בלבד.
הפסוק אומר: "אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד" (משלי ג, טז). 

אורך ימים איכא, וכל שכן עושר  –ואמרו חז"ל (שבת סג, א) "למיימינין בה 
עושר וכבוד איכא, אורך ימים [לעולם הבא]  –וכבוד. למשמאילים בה 

שלא  –עוסקין לשמה, משמאילים בה  –מינין בה ליכא." ופירש"י "מיי
 לשמה".

 מה הפשט, מדוע?
כי אם אתה מעריך אותה עד מאוד, ולכן אתה לומד אותה לשמה, באמת 
תקבל עולם הבא ונצח נצחים, כפי הערך וה'לשמה' שלך, אבל אם אתה 
לומד בשביל כבוד או כסף, היינו שאצלך ככה היא שווה, לא יותר, כך היא 

 ווה לך לעניין השכר. זה התשלום שבאמת מגיע לך.תהיה ש
 ה'טעם' והשכר

יש לדעת, כי ברוחניות, עוד יותר מגשמיות, המושגים הם הקובעים את 
כך הוא טועם בה, ובאותה  –ערך המצווה. כפי המושג של האדם במצוה 

מרויח מחמתה שכר בעולם הזה ובעולם הבא. אותה מצוה יכולה  –מידה 
אם רק יעריכנה  –ה, ויכולה להיות שוה מיליארדים להיות שוה פרוט

 במיליארדים!
החתם סופר זצ"ל היה אומר על דברי התנא באבות (א, ג) "אל תהיו 

"פרס" בלשון הש"ס  –כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס " 
הכוונה 'חצי'. אומרים לך חז"ל: אל תעבוד עבור חצי. נשאלת השאלה מי 

כר? התשובה, אם תעריך את המצווהבחצי משוויה, עובד בשביל חצי ש
 נמצא שאתה עובד בשביל חצי.

 היהלום והמלפפונים
ידועים דברי שלמה המלך ע"ה, החכם מכל אדם, על התורה הקדושה: 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג, טו). אם מעריכים 

ארו את הפסוק בכך את התורה מקבלים תשוקה. חז"ל (סוטה ד, ב) בי
מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים" היינו שתלמיד  –ואמרו "יקרה היא מפנינים 

 הכהן גדול הנכנס לקדשי קדשים. –חכם יותר יקר מהיהלום הרוחני 
 שמעתי עובדה.

באנטוורפן בימים ההם, היהלומים היו בשיא תפארתם. הממון היה 
בן תורה מוחלט. הערך של האנשים והיקר. לא היתה בנמצא בת שתנשא ל

והנה בת מהסמינר המקומי, התעקשה להינשא דוקא לבן תורה שעתיד 
 לשבת ושלקוד על לימוד הגמרא. זה היה דבר יקר, וגם מעניין.

בסעודת ה'שבע ברכות' השתתפו רבים וטובים מתושבי העיר, ובראשם 
הרבנים, כמו רבי טוביה וייס שליט"א ועוד, שלצורך הסיפור לא אנקוב 

 יהם.בשמות
תשמעו. בשעת הסעודה נאם שם מנהל הסמינר, הרב אורבך. בדרשתו 
שאל את השאלה הידועה, מדוע אין אפשרות לפרש כפשוטו: "יקרה היא 

מיהלומים יקרים, מדוע להגיע עד לכהן גדול הנכנס לפני  –מפנינים" 
 ולפנים?!

כך אמר בשם רבי שלמה זלמן  –התשובה היא פשוטה בתכלית 
אם יאמרו לאדם: 'תראה, היהלום הזה, יקר יותר  –ל אויערבאך זצ"

מערימת המלפפונים העומדת בצד החדר', יצחקו עליו, שכן מה שיהלום 



 

ה 

יקר יותר ממלפפונים אין צורך לומר בכלל, זו שטות. כמו כן לעניין התורה, 
אם נאמר שהתורה יקרה מיהלום, זה כמו לומר שהיא יקרה יותר מקילו 

ודאי הכוונה לפנינים אמתיות. לא פנינים מהבורסה, מלפפונים, אם כן בו
כהן גדול הנכנס לפני ולפנים! התורה יותר יקרה מהיהלום  –אלא רוחניים 

 הזה.
באנטוורפן לא היה מקובל סתם לשאול שאלות או הערות באמצע 
דרשה. אחרי הדרשה היה אפשר לשלוח הערה בכתב. רק כך. אך הנה הוא 

לא היו מסוגלים להיות בשקט, בעקבות  מבחין שרחש עובר בקהל...
האמרה ה"מזעזעת" הזו. הוא הפסיק את נאומו והתעניין: "אני רואה 

 שמתרחש כאן דבר, האם יש למישהו הערה?"
 "כן" השיב פלוני, יהודי נכבד מאוד ועשיר גדול.

 "בבקשה, תאמר מה יש לך להעיר".
ול "כנראה שהרב אויערבאך לא ראה מעולם יהלום אמיתי, גד

 לא היה מתבטא כך: מלפפונים!"... –מאנטוורפן, כי אם היה רואה 
הרב אורבך הגיב: "שמע נא. אני ממש לא יודע מה לומר לך, האם רבי 
שלמה זלמן ראה כזה יהלום או לא, שמא כן ראה ואולי לא. אבל דבר אחד 
ברור לי, כי אתה את רבי שלמה זלמן לא הכרת מעולם. אם היית רואה 

 היית אומר כך"... אותו, לא
 נפלא מאוד.

ישב שם לידו ב'מזרח' אחד הרבנים ולחש לרב אורבך: "בבקשה ממך, 
תתנצל. דע לך היהודי הזה הוא מהתורמים הגדולים שלי לצדקה, וכפי 

 הנראה בושה כיסתה כעת את פניו, ולפי מעמדו ביישת אותו ברבים".
ללמד השקפה  הרב אורבך אמר לו: "אתה רב, אבל תפקידי באנטוורפן

 לתלמידות. אם אני מתנצל, קלקלתי את החינוך שלי".
ובכל זאת, מפני כבודו של אותו רב, פנה הרב אורבך לשני רבנים נוספים 
שישבו במזרח ושאל: "וכי צריך אני להתנצל?" והם אמרו: "הוא צודק, אין 

 לו מה להתנצל כלום!".
 עמלות בתורה עם תפילה

זקוקים גם לעבודת התפילה.  –ות תמידית כדי לזכות לשטייגן, להתעל
 "שטייגן" הוא בכל הבחינות.

בחיי הרב ש"ך זצ"ל פורסם בכוללים מכתב שלו אודות התפילה, ושם 
גם התורה שלו אינה שווה.  –נאמר בין הדברים כי מי שמזלזל בתפילה 

וזכורני שהסביר לשואלים שהמקור הוא מדברי המשנה "אם אין יראה אין 
 תורה".
פר לכם מעשה מה"חזון איש" זצ"ל, מעשה ששמעתי מאבי ז"ל. אס

 אציין כי מאבי לא שמעתי מילה אחת של גוזמא. והוא סיפר כך:
ה"חזון איש" היה אדם חולה וחלש. תלמידו רבי חיים גריינימן [זצ"ל] 
אמר לי כי מה שהכירו אותו כאן בארץ הקודש כחלש וחולה, היה כבר טוב 

חותיו בחו"ל, שם היה חלש כ"כ עד שפעמים רבות ויפה כגיבור לעומת כו
 בשמו"ע הצליח לעמוד רק בג' ראשונות ובג' אחרונות או רק בברכת אבות.
באותם ימים, אבי ז"ל היה בעל תפילה במנין של החזו"א, כאבל על אימו 

 שהסתלקה חצי שנה לפני פטירתו של החזון איש.
ב'מזמור שיר חנוכת  המנהג היה בותיקין, כי 'בעל התפילה 'לא החל 

 הבית' כל עוד החזון איש לא נכנס. המתינו לו.
שחרית החלו חצי שעה לפני הנץ החמה, ואם ה'חזון איש', מחמת 

החזן התחיל אז  –חולשתו, נכנס להתפלל עשרים דקות לפני הנץ החמה 
 את התפילה.

אתם מבינים לבד , כי כאשר הוא נכנס מאוחר, חלק מהמתפללים כבר 
תפילתם , ואז נהיו חילוקי דעות, חלקם סברו כי כיון שאיחר אין  החלו את

לא חטפים, ואחרים סברו כי יש  –למהר בשביל להספיק את הנץ החמה 
לא קל לחזן, כי לאחר שהחלו להתפלל אין  –להזדרז. ובמצבים כאלו 

שימהר,  –אפשרות לדבר והחזן עומד בין הפטיש לסדן. אחד דופק לו 
מראים באצבע שאין  –השעון נו, נו, שימהר! ואחרים  מראה לו על –אחר 

 למהר בשום אופן! הכעס גובר" "נו, או, נו, או"...
אבי החליט לגבי הפעם הבאה: הם יאמרו לי דעות? אני אשאל את החזון 

 איש עצמו. לאחר התפילה נכנס לחדרו ושאל: מה לעשות בכהאי גוונא?
ה אתה שואל, האם להתפלל אומר לכם עם הניגון של החזון איש: "אז מ

מהר ולהספיק את הנץ החמהאו להתפלל במתינות ולא להגיע להנץ? יש 
לדעת כי הנץ החמה זו מעלה בתפילה. מעלה גדולה. להתפלל מהר זה 

לא להתפלל], אם כן מה אתה שואל האם להתפלל עם  -נישט געדאוונט [
ש הנץ החמה, ושתהיה המעלה של תפילה בלא תפילה?... ראשית י

 להתפלל, ותפילה במהירות אין זו תפילה.
ה' יעזרנו שנהיה עמלים בתורה, יחד עם תפילה כצורתה לטוב לנו כל 

 הימים.
 (יחי ראובן)    

 שתהיו עמלים בתורה

לצד שיש בה מצוה ‘באחד מפירושיו על בחקותי ’ כתב אור החיים הק
משל ל’. דבר שכבר למד פעמיים ושלוש והם ידועים אצלו’ ללמוד אפי

ס כל שנה, ויודע אותה על בוריה, ואין שייך אצלו ענין ”יהודי שמסיים ש
ס לעיל, כי אין לו דבר שלא הבין, ממילא יש לו עמל ”ש החת”העמל כמ

מסוג אחר, שצריך לחזור ולשנן התורה גם כשיודע הכל על בוריה. שלא 
מצאנו כזאת בחכמת חולין, שאדם יקרא איזה חוברת שהוא כבר יודע 

ה מצוה עליו ”כשזה חק מה שהקב’ ק אפי”ה על בוריה, לעומת התוהאות
שאתה יודע הכל בבירור, יש כאן חק לשבת וללמוד ’ לשבת ללמוד, אפי

 כ ברור. ”גם כשזה כ
א בבית, וסיפר ששלושה ימים ”רבי שמואל גריינימן היה גר יחד עם החזו

עד ’, תשש מעלות במקואו‘א שעות רבות את המשנה ”רצופים שינן החזו
שבניו ובנותיו הקטנים כבר ידעו כולם את המשנה הזאת בעל פה! והיא 
משנה עם הרבה בבות שווים, וכולם ידעו המשנה בעל פה, מרוב עמלות 

 א משנן מאות פעמים אותה משנה. ”התורה שהחזו
הרי שיש כאן שני בחינות חק, או שלומד ואינו מבין, או שכבר יודע את 

ו, ומשנן אותה כחק בלי טעם. ולזאת כתב קרא התורה ושגורה היא בפי
 כי העמלות אין לה שייכות עם ההצלחה כלל. ’, חוקים‘

’, הוה אמינא’עוד מצאנו חלק העמל שבתורה והוא כשלומדים את ה
א של המקשן. ”פירושי הראשונים מה שהיה ההו’ ד’ שלפעמים יש בתוס

גיה, כי סתרו נפלא הדבר, שהרי לבסוף לא הוסק כן למעשה בסו’ ולכאו
כ מה לנו לשבת ולפלפל בדבר שלא ”א ונקטו שלא כדבריו, א”את ההו

ס הם משא ומתן בין האמוראים, ובסוף ”נשארנו עמו? וכך רוב סוגיות הש
ף שנקט את ההלכה ”כ מדוע לא נלמד רק רי”כך וכך. א’ והלכתא‘נאמר 

ף משום ידיעת התורה, אך יגיעת ”למעשה, הגם שצריך גם ללמוד רי
ס שהם כמו חק שלא נשאר למעשה. רבינא ”תורה הוא רוב סוגיות השה

’ כ זהו רצון ה”א’, ורב אשי הכניסו פלפולים אלו ברוח הקודש בתוך הגמ
שהוא כחק בלא טעם מה לך ’ שתתייגע להבין את ההוה אמינא, אפי

 ז יש כאן חק שתעמול בו. ”לפלפל בדבר שלא הוסק כך. עכ
ת חק, הן אין הדבר נשאר להלכה למעשה, ולפעמים יש באדם שני בחינו

לא את ההוה אמינא. כל זה נכלל בעמל ’ והן שמרוב הפלפול אינו מבין אפי
 התורה. 

הרי לנו כמה בחינות ביגיעת התורה, עצם ההליכה ללמוד במקום רחוק, 
וגם פעמים שהוא הולך ולא מוצא את רבו, או מחפש כמה זמן איזה ספר 

ג נהרות אפרסמון ”ו רב אבהו שכשהראו לו יולא מצאו, הרי מרגיש כמ
כי האדם כשהולך לארון ’. ואני אמרתי לריק יגעתי‘שכרו בגן עדן, ואמר 

הספרים לחפש ספר תרומת הדשן, והרי נפסק בתרומת הדשן שההליכה 
לחפש הספר הוא חלק מעמל התורה, והנה אני הולך חמש פעמים לחפש 

הגזים, אלא שמתייגע עוד פעם את הספר ולא מצאתי, כמובן אין צריך ל
ועוד פעם, ורק ביום השישי מצא את הספר, ואזי בוודאי יזכור היטב את 
דבריו, כי איידי דאתיא מדרשא חביבא ליה, ובזה קיים בחקותי תלכו, גם 

 בחמש פעמים ראשונים שלא מצא את הספר. 
ב לפעמים אדם מעיין בסוגיא ”ס בחולין דף קמ”עוד כתב החת

כ צריך לחזור בו מאותה הצעת המשנה, וחושב ”יונים, ואחבמחשבות וע
ח ”שיחת חולין של ת’ להבין הסוגיא בדרך יותר נכונה. כל זה נכלל בבחי

שצריכה לימוד. היינו המהדורא קמא שהלומד מחשב בדעתו להבין 
ס ועוד פוסקים, שתחילה חשבו לפסוק ”הדבר, כמו שמצאנו בספרי החת

בהם, הרי גם כשאדם לומד את החלק הראשון  וחזרו’ כך, שוב ראיתי וכו
שחזר בו, הוא גם חלק מעמלות התורה, כי כל הסברות והסלקא דעתות 

וכל אשר ’, וההוה אמינא של הלומד תורה בתחילה, כולם יש בהם אור ה
ההצעה הראשונה שנסתרה משום ברייתא מפורשת ’ יעשה יצליח, אפי

שאיר את החלק הראשון כ מה לו לה”ששכח. הרי טעה בדבר משנה, וא
שבלימוד, אך לא מחקוהו מספרי הקודש, כי החלק הראשון הוא כחק 
שלומדים אותו משום עמל התורה. ונתייגע להבין את ההוה אמינא של 

ח ”וזהו שיחת חולין של ת’. ס קודם שמצא דברי הברייתא וכו”החת
כי  ’.שוב מצאתי‘שצריכה לימוד. ולא לעקוף את החלקים הראשונים לפני 

 גם זה צריכה לימוד. 
’ בתורת ה’ ‘ס שכל זה רק כשאדם לומד תורה לשמה, בחי”ומסיק החת

כי אם לומד להתגנדר ולהתייהר, הרי אין שיחת חולין שלו נכללת ’, חפצו
א שנכתבו במדרגה ”ס והרעק”בקדושת התורה, אך כשלומדים ספרי החת

 נוראה של תורה לשמה, בוודאי הכל צריכה לימוד. 
ק שאל אותו אחד האם הוא מחוייב בלימוד ”דרך שיחה להגרח בספר

התורה אם בזה היום הוא ילמד רק הוה אמינא. כמצוי בישיבות ליטא 
שלומדים דף בזמן שלם, הרי כמה שבועות לומדים רק הוה אמינא אחד, 

ק שבוודאי מחוייב לברך ”ושאל האם מחוייב בברכת התורה. ופסק הגרח
שילך לישון לפני המסקנא. ויאמר על ’ מינא, אפיעל התורה גם על ההוה א

נותן התורה, שנתת לי את ההוה אמינא, זהו בחקותי ’ זה ברוך אתה ה



 

 ו 

ז, ששם ”תלכו, עמל בלי פירות. שדבר זה אינו שייך בחכמות הבלי עוה
מסתכלים רק על התוצאה, אך בקדושת התורה יכול להיות שישים ריבוא 

 נא שבתורה. ס על כל מסקנא ומסק’הוה אמינא
ם כתב שכשילמד אדם את ספרו ידע מיד את ”ביד החזקה להרמב

איך ’ ס, שאם יאריכו בלימוד הגמ”וש’ המסקנא וכבר לא יצטרך ללמוד גמ
ד חלק עליו, ”והראב’. וכו’ יזכו להמשך ההשגות אלקות והדביקות בה

 ס האריך בזה. ”והחת
האיטי שלומדים והנה כל גדולי ישראל שבליטא דברו מאד נגד הלימוד 

ח מבריסק המעיין הגדול אמר שאי אפשר ”דפים בודדים בשנה, הגר
דפי גמרא ביום. ומזה ומזה אל תנח ’ או ג’ להיות תלמיד חכם בלי ללמוד ב
’ ד שעות, מזה יורד ו”ה בכל יום יש כ”ידך, צריך שני סוגי העמלות. ב

 י שעות ויש זמן לכל בחינה של עמלות. ”לשינה, ונשאר ח
כי לא דבר ריק הוא מכם, כי לא לחינם ‘י ”ף פרשת האזינו כתב רשבסו

המפרשים שאם היתה היגיעה ’ ופי’. אתם יגעים בה, כי הרבה שכר יש בה
כי כל לימוד ’. לא לחינם אתם יגעים בה‘עם פירות, הרי לא היו אומרים 

א שיגע בחינם, אלא שבא ”שיש בה ידיעה מה לעשות, הרי אין בזה הו
 שעמל בלי פירות, הכל נכלל במצוה הגדולה של לימוד התורה. ללמד גם כ

רבי יעקב קמינצקי סיפר מעשה נורא, שפעם אחת הקשה הבית הלוי 
ח והשיב תשובה ניצחת, ונתן לו ”קושיא גדולה בגמרא, תיכף קם בנו הגר

אביו הבית הלוי סטירה חזקה בפניו, וצעק עליו האם כך לומדים תורה, 
ח שהיה עמל ”אפ בלי לעיין בתורה? ואכן נתחנך הגרמתוך כשרון ושפיצק

ויגע בעיון התורה כמה שעות בדבר אחד, והגידים שבראשו היו בולטים 
מרוב יגיעה. 

ח, וכתב הבית הלוי ”ובספר בית הלוי יש כמה פעמים תורה בשם בנו הגר
כך כתוב כמה פעמים. רק פעם אחת כתוב ’. חיים תירץ’ ובני הרב ר‘בלשון 

ואמר רבי יעקב קמינצקי שמקובל שזה היה באותו תירוץ ’. חיים אמרובני ‘
ח בזריזות וקיבל סטירה מאביו הבית הלוי, שעל תשובה כזאת ”שענה הגר

אלא חיים ’, בלי עיון ועמל, רק מתוך כשרון זריז, אינו נקרא לא הרב ולא ר
 בלבד. 

לרבי יחזקאל אברמסקי, ספר נפלא על (בספר חזון יחזקאל ’ כ
בין תוספתא לתוספתא, ולאחר פסחים ’ ספתא, ויש מאמרים על הגמהתו

יהושע בן לוי ’ רב יוסף בריה דר‘ )’בפסחים דף נ’ מביא שם ביאור על הגמ
חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך 
’. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית

ין לו כשרונות להבין בזריזות חכמת התורה, אך יושב בסבלנות והנה מי שא
 ומתייגע בתורה, בוודאי עולה למעלה עליונה בעולם הבא. 

ובספר שר התורה להרב מטשעבין מביא ’ בספר שאול בחיר ה
ם שיק בצעירותו היה כשרון חלש מאד, כשבחנו אותו בישיבת ”שהמהר

ענה בתום ’, מידי שעבוד הקדש חמץ ושחרור מפקיעין‘ס מה הפשט ”החת
כ שחרר אותו, הרי זה יוצא מידי ”שאם אחד הקדיש את החמץ ואח

שעבוד. והעיד על עצמו שנולד עם ראש של דלעת, והתייגע עד שעלה 
ס, גאן ”ונתעלה למדרגה נוראה מאד, שהיה מבחירי תלמידי החת

ס עוד תלמיד גדול, שבתחילה היה חלש מאד ”הגאונים. וכן היה לחת
 ס העלה אותו למעלה למעלה. ”והחת

ששם למעלה חולקים כבוד ’, עולם הפוך ראיתי‘רבי יחזקאל ’ ובזה פי
למי שהתייגע ביותר בתורה, ולא למי שהיה בעל כשרון ותפס תיכף ומיד 
את כל הסוגיא, ומוחו היה מצלם וזוכר כל מה שראה. ועל זה ענה רבי 

ולם ברור ראית, כי יהושע בן לוי לבנו, לא ראית עולם הפוך, אלא ע
 החשיבות הכי גדולה הוא היגיעה. 

ד שאם אדם מתייגע וטורח לדעת בזה ”בספר חסידים סימן תתשס’ אי
פ שאין לו לב עתה, ואינו מבין הדברים, על כל מה ”העולם לימודים, אע

שיגע יבין למעלה במתיבתא דרקיעא, כיון שהתייגע כאן, יסבירו לו 
 עיקר המודד הוא היגיעה. בישיבה של מעלה, כי למעלה 

ה ”העולם אומרים אין הקב‘ק מקלויזנבערג שאמר ”אומרים בשם הרה
כי ’. ה מונה שעות אלא דפין”מונה דפין אלא שעות, ואני אומר אין הקב

ה מונה דפין אלא שעות, בודאי צריך ”באמת אין לזה מקור שאין הקב
ה, ומזה ומזה שיתמיד וידע את התורה, כי אכן יש מצוה של ידיעת התור

 אל תנח ידך, כי יש גם מצות יגיעה. 
’. אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה’ ‘ז אי”ב ט”באבות פ

ל בדרך חיים, שלא ”משמע שהשכר הוא לפי הידיעות. וכתב המהר’ ולכאו
על הידיעה נאמר אלא על היגיעה נאמר, אם למדת הרבה ונצטערת הרבה, 

והטורח, כי אם שני אנשים עמלו שנה  נותנים לך שכר הרבה לפי העמל
 אחת בתורה, זה למד תורה מועטת, וזה למד כמה מסכתות, שניהם שוים! 

כל הלומד תורה מתוך עוני סופה ‘כשלמד רבי אהרן קוטלר את המשנה 
ושמע שהפירוש הוא שמי שלומד מתוך עניות ’ ללמדה מתוך עושר

ה בוכה רבי אהרן על בכשרונות סופו ללמוד אותה מתוך כשרון גדול, הי
עצמו שהוא נולד בעל כשרון עילוי וחריף נורא, ולא זכה ללמוד מתוך עוני. 

שהיה לו מכונת ’ בקריינא דאיגרתא מביא שהיה בחור בישיבת פוניבז
צילום בראש, היה מסתכל פעם אחת על דף גמרא, והיא היתה נשארת 

זה, לא למד כל אני גם זוכר בחור כ[’. י ותוס”בראשו לעולם ועד עם רש
השבוע, לפני המבחן היה מסתכל על הדפים, פשוט צילם אותם וידע 

 והיה נראה כאילו שינן אותו הדף שבעים פעמים.  ]אותם על בוריו
לאחר כמה זמן נאבד ממנו זה הכשרון, ונשבר לבו בקרבו על זאת, והלך 
, לגדולי ישראל שיברכוהו שיחזור לו הכשרון הזה. בבואו אל הסטייפלער

עמד וצעק עליו, בשום פנים ואופן לא אקלל אותך בכשרון הזה, כי אין זה 
ברכה אלא קללה, מה יהיה לך ממכונת צילום בראש, העיקר הוא להתייגע 
בתורה. הבחור המשיך להתחנן על עצמו, הסטייפלער לא הרפה ואמר 

פשוט נולדת בעל מום, כמו חרום ושרוע, ראש שאינו ’, אדם לעמל יולד‘
להתייגע, הרי רחמנות גדולה מאד, כי אין לו תכלית החיים שהוא  צריך

 להתייגע, ואכן לא ברכו שיחזור לו זה הכשרון. 
אחד מרבותי היה לו הכשרון הזה עד גיל עשרים וחמש, וכל מה שלמד 

כ, כבר היה צריך ”לפני כן, היה זוכר תמיד, עד היום, אך מה שלמד אח
כל על דף גמרא וזה היה נכנס בראש. יש לזכור במיוחד. לפני כן, היה מסת

כזה כשרון מיוחד. חוש נוסף על חמשת החושים. והסטייפלר פסק שחוש 
 כזה הוא כשגעון ולא מעלה כלל. 

א כתב עליו ביאור, ”בספרא דצניעותא שחיברו יעקב אבינו, והגר
א. וכתב על רבו ”ובהקדמת הביאור כתב הנפש החיים הקדמה על רבו הגר

לו מן השמים בלא שום עמל ויגיעת בשר, רזין נסתרין ועליונים  רצו למסור‘
י מגידים מן השמים, ולא נשא עיניו לזה, עמו היתה וריחקה, כי שמעתי ”ע

מפיו הקדוש, שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים, 
ושאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאוריתא, בלא שום עמל, ולא 

י אמצעי, ”ם כלל, ואמר איני רוצה שתהיה השגתי בתורה עהטה אזנו אליה
י עמלי שעמלתי בכל ”ש, מה שרוצה לגלות יהיה ע”רק עיני נשואות לו ית

כחי, השגות בתורה אשר לא עמלתי אין לי בהם חפץ. ומספר, בדידי הוה 
על ציונו של רבי חיים [א אותי לאחי רבי שלמה זלמן ”עובדא ששלח הגר
שהיה צעיר ’ בח שהוא אחיו של הגאון רבי זלמן, אפיוואלאזין כתוב ש

שאלך אליו לומר  ]א”ממנו, אך היה גאון נורא, עד שדנו אם הוא גאון כהגר
א שלא יקבל שום מלאך מגיד אשר מעותד לבא אליו, ”לו בציווי בשם הגר

י עמל ויגיעה, בזה עושה נחת רוח ”כי העיקר, כל מה שאדם משיג ע
 ’. ליוצרו

י פירש עוד בפסוק ”ותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ורשזהו אם בחק
ואם לא תשמעו ‘היינו שלומד אך אינו חפץ בעמלות. ’ אם בחקותי תמאסו‘

לי, להיות עמלים בתורה, לדעת מדרש חכמים, יכול הוא קיום המצוות, 
 ’. מה אני מקיים אם לא תשמעו לי, שלא תהיו עמלים בתורה’, וכו

יגה לתוך המח, להכניס שם כל הידיעות, אינו ’אם יוכלו לחבר איזה ג
 שווה כלום, ממש בעל מום. 

ויש מעשה ידוע ומפורסם, מובא בסטייפלער, בבעלזא נולד ילד שהיה 
שנים כל התורה כולה, כל ספרי הקודש היה יודע בעל פה, ’ יודע בגיל ב

ק מבעלזא ריפא אותו, ודיבר עם אביו, ושלח ”והרה ]ספרים’ מלבד ג[
ע מה אכפת לן ”צ’ ם כמה שנים כדי שיפסוק הדבר הזה, ולכאושיריי

ה הוא עודנו חי ”שישאר עם הכשרון הזה? אלא שהעיקר הוא העמל, וב
י, אם בחקתי ”עמנו, ויושב ועמל בתורה, וכך יכול לחזור לקיים דברי רש

 תלכו שתהיו עמלים בתורה. 
בעל כשרון,  וב שאמר עליו רבי מאיר שמחה שהוא אינו’וכן הגאון מרוגצ

אלא הוא פשוט חוזר על חצי תורה לפני הצהריים וחצי תורה אחר 
ש ”י עמל ויגיעה בלבד. וכמ”הצהריים, לכן הכל מונח לפני עיניו, וכל זה ע

לעיל שזה גם הגדרה של עמל ויגיעה שגם כשכבר יודע ’ האור החיים הק
על את התורה, הוא חוזר ומשנן אותה עוד פעם ועוד פעם. כשרואים ב

כשרון יושב ולומד, הרי הוא יגע ועמל בתורה, וכנודע שבעלי הכשרון יש 
להם נסיונות קשים על התמדת התורה. כשהוא מתמיד בתורה, הרי יש לו 

 עמל נפשי, זהו יגיעת התורה. 
ד ”ק מהרי”וכן יש יצר הרע גדול שלא לחזור הלימוד. כמו שאמר הרה

א שולט על כל אדם אפילו מבעלזא שהיצר הרע שלא לחזור מה שלמד, הו
 עלי. כי היצר הרע מפתה את האדם שלא ימצא בה עתה טעם חדש. 

פ שכשנסתכל על גדולי ישראל מדורות הקודמים, ”הרב אליישיב אמר כ
רואים שלא מכל הבעלי כשרון היה לנו הרבה נחת, הרבה מהם נפלו מדרך 

ישר הישר של כלל ישראל. כמובן שיש בעלי כשרון שהולכים בדרך ה
 והצליחו מאד. 

וזאת צריך לדעת שיש כמה וכמה בחינות בעמלות בתורה, וכגון מה 
שהזכרנו לעיל מאבימי שהלך ללמוד מסכת מנחות אצל תלמידו רב 

י שהעמל הוא ההליכה, ויש ”חסדא, כדי שיתקיים אצלו הלימוד, ופרש



 

 ז 

לומר שהיה כאן עוד יגיעה נפשית, עצם הדבר שהרב שכח תלמודו והוא 
ך לטובת תלמידו שילמדנו עתה, הרי היגיעת נפש הזאת היא עמל גדול נצר

עד מאד, שבזכותה תתקיים התורה בו. כי היגיעה על המדות ולהכניע 
עצמו, כדוד המלך שהלך לשאול אצל הקטן ממנו, יפה זכיתי, יפה חייבתי. 
כי יש עמלות בנפש, עמלות בגוף, לעמוד, לשבת, ללכת, לחשוב, להכנע, 

אדם עושה כנגד מה שנוח לו, זהו עמלות בתורה. היצר הרע כל מה ש
מעדיף לו שילמד משהו חדש, ישבר עצמו וישנן מה שכבר למד, הרי זה 

 גם עמלות בתורה. זהו קנין התורה. 
ך מלא וגדוש במראה ”ך שנודע שהש”נזכיר עוד לשון מדברי הש

פחות  מקומות ובאריכות ובקיאות מופלגת, ולמעשה הוא היה אברך צעיר
באמת ‘מבן ארבעים, והוא כותב בהקדמה על ספרו הארוך והמבהיל 

ובתמים תדעו שטרחתי טרחות הרבה, וכמה יגיעות יגעתי, לא עסקתי 
בשום עסק אחר, לא נתתי שינה בעיני ותנומה בעפעפי כמה שנים, שקלתי 
על כף המאזניים בכמה צדדים וצדי צדדים, לא פעם אחת ולא שתים כי 

ים ואחד, עם חברים חשובים וערבים המקשיבים לקולי, ומי אם מאה פעמ
שלא היה עמי ואיתי במחיצתי בשעה שכתבתי חיבור זה, לא יאומן כי 
יסופר מגודל התלאות שעבר עלי בחיפוש ים התלמוד והפוסקים עד כי 

ך אבי הפוסקים בחושן ”ובזה זכה להיות הש’. העמדתי הכל על בוריו
 משפט. 

כמה יגיעות יגע אדם זה על ‘ל ”אלאזין בהקדמה הנח מוו”וכן כתב הגר
התורה, לא יאומן כי יסופר, עד שהוציא כל ענין לאור בהיר לאמיתו ,הגם 
שידיו רב לו ברוחב שכלו ועומק בינתו יותר מכמה דורות שלפניו, אך בכל 
זאת לא הגיה הגהה אחת בבבלי וירושלמי לפני ששקל כמה מאות פעמים 

אכל ולא שתה כמה ימים ולילות, ואני מעיד שנדדה ביגיעה נוראה, ולא 
האיר ’ שנתו מעיניו עד כי חשך משחור תארו ונתן נפשו עליו, עד אשר ה

עיניו לבא עד קצה תבונתו, וכרגע קרן אור פניו הטהור מחדוותא 
 ’. דאורייתא

י עמל ויגיעה. ”כל ארון הספרים שיש לנו, לא הגיע רק מכשרון, אלא ע
א, דוגמא של יגיעת התורה, בלי יגיעה אין ”היה לנו חזו הנה בדור אחרון

 זוכים לדבר אמת. 
ס כתב שיש לנו שני הרים, הר סיני והר המוריה, הר סיני ”בדרושי חת

ש במשוך היובל המה יעלו בהר, ”יכולים לעלות עליו היום כל הבהמות, כמ
ע מה ”אך הר המוריה יש בה קדושה נצחית, לשעתה ולעתיד לבא, וצ

תנה. אלא שבהר סיני לא היה יגיעה, קבלנו שם ממדבר מתנה, עמדנו נש
יך, אך בהר המוריה עקדו את יצחק קאל’ סביב ההר ושמענו אנכי ה

במסירות נפש, יגיעת הנפש שאין כמותה, לוותר על עצם הנפש, לא רק 
לוותר על אכילה שתיה כבוד ושינה, כל החשבונות הם חלק יגיעה 

ל הנפש זהו שלימות העמל והיגיעה. לכן נשארה ש לתת את כ”ועמלות, כ
 קדושתה עד היום. 

יש תשובת הגאונים מדורו של רב האי גאון או רב שרירא גאון, כששלחו 
שליח לאסוף מעות במצרים בשביל ישיבות שבבבל, וספרו לאנשי מצרים 
שבישיבת בבל אין להם מעות לקנות ארון קודש נאה, והנדיב במצרים נתן 

לה בשביל ארון קודש. ולמעשה כשחזר השליח, ראה שכבר בנו נתינה גדו
ארון קודש נאה. ולקחו אלו המעות ובנו כסא נאה לרב האי גאון, ושלחו 
מכתב למצרים שזה יעשו עם המעות כסא לצדיק. שזה ממש כמו הר 
המוריה, כי על כסא שיושבים ולומדים תורה זה ממש עקידה, כי צריך 

ולקשור עצמו לשולחן ולגמרא, ויש מוסיפין לעקוד הידיים והרגליים 
הרי זה ממש עקידה, כי הכסא והשלחן והסטנדר אינם הר ’, גארטל וכו

 סיני אלא הר המוריה. 
במדרש מסופר שכשעלה משה למעלה במרום, לחם לא אכל ומים לא 

ה ”שהקב’, בתורה אתה עמל‘במשנה ’ באבות דרבי נתן בפרק ו’ שתה, ואי
משה אלא מתוך עמל שלא אכל ולא שתה, כי אם לא לא נתן את התורה ל

היה רעב ולא צמא, מה חידוש יש בדבר שאינו אוכל ואינו שותה, מה 
סיפור יש בזה. אלא שמספרים לנו שהוא התייגע על התורה. כמובן 

ה עזר לו בכך שישאר בחיים, אך בוודאי היה בזה יגיעה ועמל. כי ”שהקב
 נים לו, אלא שהוא התייגע בתורה. אם היה מבקש שם לחם ומים היו נות

וכן בר יוחאי אומר לחמיו רבי פינחס בן יאיר, אלמלא לא מצאת את גופי 
קרוע וחבול על התורה במערה, לא מצאת בי כך. הייתי נשאר כמו שהייתי 

רק בדרך ’. במערת צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך‘לפני המערה. וזה 
 היגיעה. 

רה, כשיש לאדם טרדות רבות מאד, ובתוך עוד דרגא יש ביגיעת התו
הטרדות הוא יכול לצמצם, ולעשות חלל פנוי בכל הטרדות, ויושב ללמוד 

עמל של דוד המלך שהיה ’ גמרא וסוגיא, הרי זה עוד חלק של עמל, בחי
שגם כשהיו ‘י ”ופרש’, נפשי בכפי תמיד‘ש בתהלים ”נרדף תמיד, כמ

 ותורתך לא שכחתי. ’ רודפים אותו

ל, לא היה ”בשעה שכתבתי דברי הנ‘א ”ג סק”י’ מ סי”ך בחו”השוכתב 
לפני ספר כסף משנה, כי זה למדתי בברחי במלחמת הקוזקים, בין בריחה 

 לבריחה חידשתי את אלו החידושים. 
יער ‘ל פתח ואמר ”רבי יחזקאל אברמסקי הספיד את הטשעבינער רב זצ

יש קונטרס שחיבר כי בספרו דובב מישרים ’.  47, יער מספר  47מספר 
. ויש שם חידושים מבהילים, לא היה שם כמעט  47בסיביר ביער מספר 

 ספרים, ושם חיבר תשובות נפלאות. 
ואם ישאל אדם, מה יעשה הטשעבינער רב שנולד עם גאונות מופלגת, 

ב כותב ”איך יקיים עמל ויגיעת התורה? לכן כתב בהקדמת דובב מישרים ח
גלותי, בהיותי מטולטל נע ונד בימי  לחיבת הדברים שחדשתי בעת‘

נזקי ’ וכן באבן האזל הל’. המלחמה, במדברות וביערות, מחוסר ספרים
זה חידשתי בהיותי ביער סמוך לסלוצק, בברחי משלטון ‘ממון כותב 

כך התייגעו ועמלו בתורה, לעשות חלל בתוך הטרדות והצער, ’. הרשע
 יגיעת התורה. יזכנו להיות חלקנו בעמל ו’ ולעמול בתורה. ה

 (הגרמ"י רייזמן)
 

בע"ה קוראים בתורה, פרשת בחקתי . הפרשה הזאת מסיימת את השבת 
חמש תורת כוהנים . חמש תורת כוהנים, זה הסיום , ובפרשה הזו יש מ"ט 

 קללות.
 אומר אלעזר בן שמעון' ר תניא - אומרת הגמרא (מסכת מגילה לא, ב)

 עצרת קודם כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראל להן תיקן עזרא
 ראש השנה. קודם תורה ושבמשנה

 וקללותיה השנה שתכלה כדי לקיש ריש ואיתימא אביי אמר טעמא מאי
 שבתורת אלא וקללותיה שנה שתכלה כדי איכא תורה שבמשנה בשלמא
 דתנן היא השנה ראש נמי עצרת אין היא השנה ראש עצרת אטו כהנים

 .האילן פירות על ובעצרת
את התורה,  מסיימים צריך לדעת, שבתקופתו של עזרא הסופר , שהיו

 , היו מוציאים ספר תורה נפרד לקללות.אחת לשלוש שנים
פרשת  יכלו להגיע לפרשת בחקתי, ולקרוא פרשת וישב. גמרו לקרוא

כי תבוא . הגיע וישב, הוציאו עוד ספר תורה, קראו לפני ראש השנה, פרשת 
 .חג שבועות, קראו פסוקים של הקללות, שנמצאים בתורת כוהנים

צריך לדעת, יש פסוקים בספק נחמיה, שבשנה אחת, הוציא נחמיה ספר 
תורה, בראש השנה, וקרא בראש השנה קללות, כדי להביא לעם ישראל 

 פחד ומורא, מיום הדין.
לך והוציא ספר תורה הוא ראה שאנשים זכוכי דעת מיום הדין, אז הוא ה

 , בראש השנה. וקרא את הקללות
 (נחמיה ח, י) –שהם בכו בכיות נוראות , עד שהוא הלך וניחם אותם כתוב 
 כי לו נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו להם ויאמר
 מעזכם היא ה' חדות כי תעצבו ואל לאדנינו היום קדוש

הקללות, היו מוציאים ספר תורה  להם שיקראו אתעזרא הסופר תיקן 
 .מיוחד וקוראים בו את הקללות

וממילא תחל שנה וברכותיה, כך  .וקללותיה שנה שתכלה כדימאי טעמה ? 
 , לפני כניסה של ראש השנה.אחות קטנהאנו אומרים בפיוט 

 ?  וקללותיה שנה שתכלההשאלה שמתבקשת, מה זאת אומרת 
 בעצרת נידונים על פירות האילן. בגלל שחג השבועות זה יום הדין , כי

 בחג הפסח נידונים על התבואה, אז למה גם כאן לא מוציאים ספר תורה ?
חג השבועות הוא יום  –כותב השל"ה הקדוש, וכך מובא גם בשפת אמת 

דין של תורה. כמו שיש יום הדין בשמים, מי יחיה ומי ימות בקיצו ומי לא 
גשמיים של האדם, ככה ישנו יום דין  לגבי חיים –בקיצו, מי במים ומי באש 

מיוחד, בחג השבועות, מי יחיה ומי ימות, בקיצו ושלא בקיצו , לגבי חיים 
 רוחניים של האדם.

זה מי יחיה . בשבילם זה  –ישנם אנשים, שמגיעים לשיעור תורה בערב 
 חיים.

. בשבילם, זה מי ימות –ישנם אנשים, שמגיעים לשיעור תורה בערב 
ם לשיעור, ממש כמו שגוררים נפטרים. הם באים בכוח לשיעור, גוררים אות

 !תילך לשיעור, לא תקבל ארוחת ערב אם לא –כי האישה אומרת לו 
 ויש שם אחד, שהוא חולם עליו בהקיץ , והוא רבי חנניא בן עקשיא .

מתי יבוא הגואל, שישחרר אותי  –מאז שהוא ניכנס לשיעור, הוא אומר 
 .מבית האסורים הזה

 כן, מי יחיה ומי ימות, הכל לגבי החיים הרוחניים של האדם.ל
ם, ! וישנם אנשיםאנשים שלומדים גמרא, זה חיים אצלרבותי, ישנם הרבה 

! הם יושבים, הכל נראה להם שחור, שום שלומדים גמרא, בשבילם זה מוות
 דבר לא נראה להם בהיר מול העיניים. 

אדם צריך שתהיה לו בחינה של  לכן היסוד הגדול שאנחנו לומדים מכאן,
 מי יחיה ומי ימות , מי בקיצו ומי לא בקיצו, גם בחיים רוחניים של האדם. 

כמה לילדים שלנו יהיה טעם בלימוד התורה,  -כמה יעברון וכמה יבראון 
ילכו  –כמה הם יהנו מלימוד התורה, כמה חשק יהיה להם בלימוד התורה 

כל זה מונח על כף  -את התורה   מרצון, או תצטרך לדחוף אותם ללמוד
 . ובשפת אמת בשל"ה הקדושכך מובא המאזניים בחג השבועות. 
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 שנה שתכלה כדיקתי ויוצא, שהקללות האלה, שקוראים בפרשת בח
 . תחל שנה וברכותיה,  וקללותיה

 חג השבועות הוא יום דין , על מה ?
 ניים . , ליום דין, הקשור לחיים הרוחהיסוד הוא -אומר השפת אמת  

 .וקללותיה שנה שתכלה כדיאז מוציאים ספר תורה, וקוראים בו קללות, 
תבוא יש כפול -קללות, ובפרשת כי 49 –בקללות האלה, ישנם מ"ט קללות 

צ"ח קללות. –
מ"ט קללות, כנגד מ"ט שערי  –אם אתם רוצים לעשות את ההשוואה 

דברים שאפשר  ימים של הספירה, ישנם הרבה 49קללות, כנגד  49, טומאה
לקשר, למ"ט הקללות, אבל לא זה הנושא שלנו היום, לכן אנחנו לא רוצים 

 להיכנס לנושא הזה בהרחבה
 )ברוך שאמר(

, כותב שם רש"י, שהמקום היחידי  יעקוב בריתי את וזכרתיפסוק של ה
 , הוא בפרשה הזאת. ו, שכתוב יעקב עם בתורה

 , עוד ארבע פעמים, בסכ"ה חמש פעמים:ויעקב מופיע בתנ"ך עם  
 יעקוב... בריתי את וזכרתי  (ויקרא כ"ו , מב) –הראשון 

 ארחם... ומשכנתיו יעקוב אהלי שבות שב הנני(ירמיה ל, יח)   -השני 
 .עבדי.. ודוד יעקוב זרע גם(ירמיה לג, כו)  –השלישי 
 ושקט... יעקוב ושב(ירמיה מו, כז)  –הרביעי 

 יעקוב... חלק כאלה לא(ירמיה נא, יט)  –החמישי 
ארבע פעמים בספר ירמיה, מופיע יעקוב מלא, ואחד בתורה, בפרשת 

 בחקתי.
ארבע  –אליהו הנביא, כתוב בתנ"ך חמש פעמים, בכתיב חסר אליה 

 פעמים מופיע בתחילת מלכים ב' פרק א'.
רון שמופיע אליהו חסר, זה הפסוק האחד לפני אחרון בתנ"ך, המקום האח

 הנה(מלאכי ג, כג)  –בנבואת מלאכי, שאנחנו קוראים את זה בשבת הגדול 
 .  והנורא ה' הגדול יום בוא לפני הנביא אליה את לכם שלח אנכי

הפסוק האחרון בתנ"ך, וארבע פעמים לגבי אלהי עקרון, שנקרא בשם זבוב 
.

ולמה חמש פעמים אומר רש"י , למה מופיע חמש פעמים אליהו חסר 
 יעקב מלא ?
 ואליהו, מלא נכתב מקומות בחמשה. יעקוב בריתי את וזכרתי - אומר רש"י

 שרויב שיבוא ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב, מקומות בחמשה חסר
 .בניו גאולת

 דברי רש"י בפרשת השבוע, המקור לזה זה מדרש חסרות ויתרות.
מה הולך כאן ?! ממי  – כל אחד שקורא את הרש"י הזה, שואל את עצמו

 אתה לוקח ערבון?!
לא מכיר אותך ! איך  –, אתה אומר לו דולר  50000תן לי  –מישהו אומר לך 

 אני אתן לך סכום כזה?!
 5000תן לי  –ל אחד שנכנס לבנק , אומר לפקיד עמכירים את הסיפור 

 דולר.
 אני לא מכיר אותך , איך אתן לך ?! –אומר לו הפקיד 

העולם הזה עולם משוגע ! איפה שגרתי לפני שנתיים, לא נתנו  –אומר לו 
 , אף אחד לא נתן.כולם מכירים אותך –לי, כי אמרו לי 

 .  אז תחליטו! אף אחד לא מכיר אותך –אני בא לפה, אומרים לי 
דולר, אתה אומר  5000על מה אתה לוקח ערבון ? מישהו בא, ומבקש ממך 

 .או שתביא לי ערבים , או שתביא לי ערבון –לו 
למה, יש חשש שאליהו   יעקב אבינו צריך לקחת ערבון מאליהו הנביא ?!

 הנביא לא יבוא לגאול ?!
 צריך לקחת ערבון ! –אומר יעקב אבינו 
עמים ? יש חמש גאולות ?! יש רק גאולה אחת, אז קח אז למה חמש פ

 ערבון אחד ! 
,  ליהו? תיקח מאליהו את האות ל , יקראו לו  ואם אתה לוקח ערבון, למה  

 ? ולמה דוקא את האות 
את זה שואל הט"ז, מביא את זה השפתי חכמים . הוא אומר, שכל אות 

 אחרת, שאתה מוריד מאליהו, זה משנה את המשמעות .
אות היחידה שאם אתה לוקח ממנו, וזה לא משנה את המשמעות , זאת ה

 . והאות 

 אבל למה חמש פעמים ???
 כדי להבין מה מונח כאן , מה היסוד של החמש, בואו נראה, מה כתוב :

ושמא היה זה, כאילו -(ר' אליהו מזרחי)הרא"םאת השפתי חכמיםמביא 
 ם.נשבע בחמישה חמשי תורה, שיבוא ויגאל אות

 למה הוא לקח ממנו חמש ווים ? כי הוא נשבע בחמישה חמשי תורה.
אני לא מבין, אם הוא לוקח ערבון, למה  – שואל המהר"ל (בגור אריה)

צריך שבועה ? לקחת ערבון, אתה לא צריך שבועה, נשבעת, אתה לא צריך 
 ערבון. תחליט, או ערבון או שבועה ?

ערבון, זה לאו דוקא לקחת  –פלא בא המהר"ל (בגור אריה), ואומר רעיון נ
, נקראת בפסוק בשם ממישהו שעון זהב או טבעת יהלום, גם תקיעת כף 

 ערבון. 
 איפה זה מופיע ?

  כפיך לזר תקעת לרעך ערבת אם בני(ו, א) בספר משלי 
תקעת לו תקיעת כף, נתת לו   - כפיך לזר תקעתמלשון ערבות  – ערבת אם

 יד.
אצבעות בכף היד, לכך נטל, בחמישה  ויש חמישה –ממשיך המהר"ל 

של אליהו, כאילו נטל כפו, שהוא חמש אצבעות והם  ו –מקומות, את ה 
 מאליהו. ו –, לפיכך לקח את ה ו אצל יעקב. והאצבע דומה לאות

אומר המהר"ל דבר נפלא. הוא כביכל לקח מאליהו תקיעת כף. ותקיעת 
ף יש חמש אצבעות, אז כף, נקרא ע"י שלמה המלך, בשם ערבון, ובתקיעת כ

, לכן לקח חמש ווים  ו  –, כיון שהאצבע דומה ל והוא לקח חמש פעמים 
 מאליהו, כי אז "כף של אליהו" , תבוא לגאול את ישראל.

המהר"ל ממשיך בהרחבה גדולה, למה צריך לקחת ערבון מאליהו. למה יש 
 , תסתכלו במהר"ל, בגור אריה, דברים נפלאים.חשש שאליהו לא יבוא

בא השל"ה הקדוש, בפרשת בא, ואומר דבר נפלא, למה הוא לקח חמש 
 .ו פעמים 

 לה' בעמלק מלחמה יה כס על יד כי - נאמר ברש"י, בסוף פרשת בשלח
 שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין, ה"הקב נשבע - דר מדר
 שלם והכסא שלם השם יהיה, שמו וכשימחה, כולו עמלק של

מתי הקב"ה ישב על  – לו למושב אוה בציון ה' בחר כי (קלב ,יג)תהילים 
 הכיסא ?

האלף יחזור לכיסא, ואז במקום  – אוהשימחה שמו של עמלק, אז יהיה 
, יש  יה כס על יד כי, כי כתוב , יחזרו לשם ה' ה-ו  אותיותוה א, יהיה כיסכס
ה , -ה , אז ברגע שימחה שמו של עמלק, אז יחזור לשם ה' האותיות ו-רק י

 ואז יהיה שם ה' שלם.
עפ"י זה תבין טוב מאוד, רצה יעקב אבינו ערבון  –אומר השל"ה הקדוש 

מאליהו הנביא, שלא רק יבוא לבשר על הגאולה, אלא גם ישמיד את עמלק 
 מן העולם.

 ע"י זה שימנו מלך, והמלך ישמיד את עמלק, ואז יבנה בית המקדש. 
 מה תהיה התוצאה ? אם אתה תבוא, וע"י זה שאתה תשמיד את עמלק,

 .  ו , מה הערבון ? ה' פעמים אז הקב"ה, יהיה לו בחזרה את השם שלו
, אז יהיה שמו של הקב"ה יה  -זה מצטרף ל  וה, ואם זה וה –זה  וה' פעמים 

 שלם , איך יהיה שלם ? 
,  וה, שזה האותיות  ו, לכן הוא לקח ה' פעמים ה -וע"י זה, שיוסיפו לו 
 שמצטרף אל הכיסא.

 לא אםו -מתחילים ב  –של הקללות  וה –אם ככה, יש לנו גם את ה 
 ?וה, מתי זה יהיה  המש דיבומסתיים  לי תשמעו

 מתי בא עמלק ? 
 למה ? ברפידם ישראל עם וילחם עמלק ויבא(שמות יז, ח) 

להיות עמלים בתורה ,  תלכו בחקתי -שרפו ידיהם מן התורה. ברגע שאין 
 מגיעים הקללות.

 .  התורה מן ידיהם רפו –קללות שבא להילחם ב עמלק זה ה
 עם יש רפיון מלימוד התורה מגיע עמלק . מה גורם עמלק ?

 ו -לשמו של הקב"ה. לכן הקללות מתחילות ב והעמלק גורם לכך, שאין 
שחסר לשמו של הקב"ה וזה מה שעושה  וה –, כי ז ה ה  -ומסתיימות ב 

 עמלק. 
, לשמו של הקב"ה.  וה –בחזרה ה  ברגע שאתה משמיד את עמלק , חוסר

 )ברוך שאמר(                           . עד כאן, דברי השל"ה הקדוש

 בדרך הדרוש  

) כו, ג: (אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 בהאי מצוה שכר הא הקשו המפרשים דהנה לפרש ישעוד

 שכר אבל ליכא גופא המצוה עבור שכר ותירצו ליכא עלמא
 עושה ואינו הולך ד"ע איכא המצוה עבור עצמו שטרח טרחתו
 והלך עצמו שטרח כיון מ"מ עושה שאינו י"אעפ בידו הליכה שכר
 הלך אחד אם כי סחורה מכל סחרה טוב ז"ולפ בידו הליכה שכר
 ד"לבהמ שהלך זה אבל כלום לו אין מ"במו עסקולא לשוק
 שאמר הפסוק' פי והיינו בידו הליכה שכר עושה שאינו י"אעפ
 כי עדותיך אל רגלי ואשיבה שלי מ"מו' פי דרכי חשבתי ה"דהע
 תלכו בחוקתי אם המכוון אל ונבוא ל"כנ סחורה מכל סחרה טוב
 זה עבור התורה בשביל אתכם ותטרחו בה עמלים שתהיו' פי

 מצוה שכר כי המצוה גוף עבור לא אבל בעתם גשמיכם ונתתי
 (חתם סופר)                                         :ל"כנ ליכא עלמא בהאי

בחוקותיאםומתחילתשמורושבתותיאתהסדרהסיום
) ח"קי דף( בשבת דאיתא משום ל"ונ בעתם כםגשמי ונתתי תלכו
 בגמרא ואיתא עונותיו כל לו נמחלין כהלכתו שבת השומר כל

 את ש"והא עונותיהם נמחלין יורדין הגשמים כשאין דתענית
 בעתם גשמיכם ונתתי עונותיכם לכם ואמחול תשמורו שבתותי

כתיב) ב"עה"לדף(בברכותדאיתאלתרץנראהאחרבדרך:ודוק
 לימוד לאחר כאן לימוד קודם כאן ומשני והארץ וכתיב םהשמי

 כ"דאל' דילי ע"דכ נודע התורה מכח כך מתרצים והמפורשים
 אם כתב ט"הבע, שלנו העולם הלא ללמוד אנו צריכין למה

 של ע"דכ נודע האבות דמכח אבות ת"ר ונתתי תלכו בחוקותי
 את לקבור וכשבא לאברהם הארץ ה"הקב הבטיח שהרי ה"הקב
 מכח נמצא ביעקב וכן ביצחק וכן בדמים אלא מצא לא השר

 מינא האי שאל' בגמ איתא, ה"הקב של העולם שכל נודע האבות
 ותירץ בשבת גשמים מוריד האיך שבת שומר אלקיכם אם א"לר
 בחוקותי אם שפיר אתי והשתא' דילי עלמא כולי ה"שהקב לו

 ונתתי ט"הבע כדברי' דילי עלמא שכולי אבות סימן ונתתי תלכו
 את הפרשיות סמיכות יבואר ובזה בשבת אף בעתם גשמיכם
 אם והתירוץ גשמים מוריד ה"הקב האיך וקשה תשמורו שבתותי
                         :ק"ודו' דילי עלמא שכולי ומוכח אבות ת"ר ונתתי תלכו בחוקותי

 ן)(מדרש יונת
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת בחוקותי

 
 "אם בחקותי תלכו" (כו, ג) 

 ).שתהיו עמלים בתורה (רש"י
בספרי המוסר המשילו את האדם לחבית ריקה ששטה על פני 
המים שבתחילה קשה מאוד להחדירה לתוך המים, אולם אם 

ת צוללת בפנים, ואז קשה מתאמצים המים חודרים והחבי
להרימה. הנמשל מתאים לנו שבתחילה מאד קשה לשבת 
וללמוד, אולם אם אדם מחדיר לעצמו את "המים" (אין מים אלא 
תורה) סוף דבר כבר קשה לצאת מהם, ושום כח שבעולם אינו 

 יכול לנתקו.
רבינו ה"חפץ חיים" היה תמיד מעודד את הבחורים לשבת 

בהזכירו דברי רש"י": "שתהיו עמלים וללמוד באמת וביגיעה 
ו עוסקים בתורה אלא עמלים בתורה" וציין שלא כתוב שתהי

 .בתורה
פעם בא אליו בחור וטען שזה לו כבר כמה שנים שהוא יושב 
ולומד, ועדיין לא נהיה רב או דיין או ראש ישיבה, ומשום כך 

 כוונתו לעזוב את הישיבה. 
וא לא בקש משום אדם ענה לו ה"חפץ חיים" שהקדוש ברוך ה

אלא בקש שנעמול  ,להיות דיין או ראש ישיבה, או מורה צדק
בתורה, ואין חשוב לקדוש ברוך הוא כמה הספקנו בלימודינו, 
אלא כמה למדנו ביום בעמל וביגיעה וממילא אין לשום אדם 

וכבר התבטא פעם אחד  ,מוד וכו'ילהתעצב על הספקיו בל
 ."מונה הדפים אלא השעותהקדוש ברוך הוא אין הגדולים: "

וכאשר אדם זוכה לעמול  ,עמלה של תורה תלויה ברצף הלמוד
בתורה ללא הפסקות הוא הולך ומתעלה ומגיע אל המנוחה ואל 

 הנחלה. 
ואמרו חכמי המוסר שיש ללמוד מוסר מהתרנגולת שצריכה 
לדגור על הביצה ברציפות. מפני שאם היא תדגור חמש דקות 

בסופו של דבר לא רק  ,דקות ותפסיקותפסיק ועוד חמש 
שמהביצה לא יצא כלום, אלא, היא תסריח ולא תהיה ראויה 

 לשום תשמיש.
ויכבה ושוב את הקומקום אם ידליק  ,לגבי קומקום חשמליוכן 

ידליק ויכבה לעולם המים לא ירתחו, אולם אם ירתחו ברציפות 
למד יאם ישב ו :הרי שיגיעו אל המטרה הנכונה. והנמשל

יפות הרי הוא מגיע לגדולה, אולם אם חלילה הוא לומד ברצ
 בהפסקות לא יגיע לעולם לגדולה.

על פי זה באר הגאון רבי חיים שמואלביץ' זכר צדיק לברכה את 
רבי עקיבא, הרי רבי עקיבא התנא האלוקי הקושיה הגדולה על 

וכבר עמד להיכנס  ,הלך ללמוד שתים עשרה שנהלאחר ש
לביתו, אלא ששמע את אשתו אומרת לשכנה: "אם היה שומע 
לי ישב וילמד עוד י"ב שנה" מיד הלך רבי עקיבא ולמד עוד י"ב 

לכאורה תמוה מדוע לא נכנס ושנה, וחזר עם כ"ד אלף תלמידים. 
לפחות לומר לרעייתו יישר כח, ישב וישתה משהו עמה ויחזור 

ומה ללימודיו? אלא, שאינו ד
מוד של עשרים וארבע יל

שנה ברציפות לשתיים 
עשרה שנה ועוד שתים 

 עשרה שנה.
הדברים הללו נוקבים ויורדים 
חדרי בטן, עד היכן כוחה של 

התמדה ועמלה של תורה, וחובה עלינו ללכת ולהתאמץ יותר 
 לעמול בתורה, כי היא חיינו ואורך ימינו ובה נהגה יומם ולילה.

 (כותנת פסים)
 

"אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 
 ועשיתם אותם" (כו, ג)

כותב רבינו האור החיים הקדוש, ידוע שהמזונות והפרנסה 
נקראים 'חוקה' וכמו שכתוב 'לחם חוקי', ואומרת התורה 
הקדושה, שאם האדם רוצה לילך בחוק המזונות הקצוב לו 
מהקדוש ברוך הוא, כלומר לקבל בשפע ובקלות את פרנסתו, 
עליו לשמור ולקיים את התורה והמצוות, וכשיש חוסר בפרנסה, 

 זה מוכיח שחסר האדם בלימוד התורה ובקיום המצוות. 
וכפי שאמרו רבותינו במסכת אבות 'אם אין קמח אין תורה, אם 
אין תורה אין קמח', ויש לנו ללמוד מזה מוסר גדול, שאם לא 
ילמדו תורה אין הקדוש ברוך רוצה להשפיע 'קמח' שמרמז על 

ין לו קמח פרנסה. וזה הכוונה 'אם אין קמח' אם אדם רואה שא
ופרנסה בשפע, זה סימן ש'אין תורה' שהאדם לא לומד כמו 

 שהוא יכול ללמוד. 
לעומת זאת, מחדש רבינו הקדוש חידוש גדול, שהדבר משפיע 
גם להיפך לטובת האדם, אדם שאין לו קמח ופרנסה בשפע, אין 
עליו תביעה שילמד כל היום, ומספיק שיקבע עתים לתורה. וזה 

ורה' אדם שאינו מסוגל ללמוד כל היום, זה הכוונה 'אם אין ת
 סימן ש'אין קמח' שחסר לו פרנסה. 

ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: 'אין הקדוש ברוך הוא שואל 
 [תובע ומבקש] מהאדם ללמוד תורה, עד שמכין לו פרנסתו' 

 

 וקתי תלכו" (כו, ג)"אם בח
שלא יהא הילוכך ומשאך ומתנך אלא בהם, תעשם עיקר ואל 

 (המדרש הגדול) .תעשם טפלה
 

 "אם בחקותי תלכו" (כו, ג)
 שתהיו עמלים בתורה.  ברש"יו

קות ה', הכוונה שהליכה בחולכאורה יש להבין מנא ליה לרש"י 
גם יש  ?שאר מצוות האמורות בתורהלולא  ,לימוד התורההיא 

, ואם 'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא'להקשות דהרי אמרו רז"ל 
ונתתי 'כן מדוע הבטיחה התורה שיזכו לברכת ה' בעולם הזה, 

 . ...'גשמיכם בעתם
ואפשר לומר דהנה כתבו בספרים הטעם דשכר מצוה בהא 

, משום שאפשר שלאחר קיום המצוה יעשה עבירה עלמא ליכא
ה', ונמצא שאינו ראוי לשכר ח"ו, ואמרו חז"ל 'עבירה מכבה מצו

אבל לגבי עמל ולימוד התורה אמרו ז"ל 'אין עבירה  ,המצוה
מכבה תורה', נמצא שעל 
לימוד התורה הקדושה שייך 
שפיר ליתן שכר בהאי עלמא, 
וליכא חששא שמא יעשה 

אין עבירה עבירה ח"ו דהרי 
מכבה תורה. וזהו שכתב 
רש"י "אם בחקותי תלכו" 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת בחוקותי

 
שתהיו עמלים בתורה, שהרי כשהבטיחה התורה שכר בהאי 
עלמא, מכאן ראיה שמדובר בלימוד התורה שהרי 'אין עבירה 
מכבה תורה' ומים רבים לא יכלו לכבות את מצות לימוד התורה 

 (דברות קודש לעלוב)  הקדושה. 
 

תשמרו  "אם בחקותי תלכו ואת מצותי
 ועשיתם אותם" (כו, ג)

מפרש רבינו האור החיים הקדוש, שהתפילין נקראים 'חוקה', 
וכפי שנאמר 'ושמרת את ה'חוקה' הזאת למועדה מימים ימימה', 
וזה הפירוש אם 'בחוקותי תלכו', שיש מצוה ללכת כל היום עם 
התפילין שנקראים 'חוקה', אמנם רק בתנאי, שיכול ליזהר 

ות המיוחדות שיש בהם, שצריך ליזהר שלא ולשמור על המצו
יסיח דעתו מהם, וכיוצא בזה, וזה הפירוש 'ואת מצוותי תשמרו' 

 שישמרו את אותם המצוות הנוהגות בשעת הנחת התפילין. 
ועל ידי כך יתקיים בנו המשך הפסוק 'ועשיתם אותם' לשון 

הבקר אשר תיקן לאכילה)  ובן - ובן הבקר אשר עשהתיקון, (
 שאנו מתקנים את עצמינו להשראת השכינה.

 

 כו, ג)( "תי תלכוואם בחק"
 שתהיו עמלים בתורה (רש"י).

בס' וידבר משה מבאר פירש"י שתהיו עמלים בתורה. י"ל בדרך 
צחות, כי בעת שיש מזג אויר נאה והשמש זורחת על הארץ, 
מתפתים אנשים אחר יצרם ללכת ולטייל בחוצות ואין באים 
לבית המדרש לעסוק בתורה, ולפעמים צריך השי"ת להוריד 

שלא לצורך התבואה, אלא רק כדי להכניס  –גשמים שלא בעתם 
את העם שבשדות לביהמ"ד, אבל כשתהיו עמלים בתורה, אז 
ונתתי גשמיכם בעתם, רק לצורך התבואה, כדי שתתן הארץ 

 יבולה ועץ השדה יתן פריו.
 

 "ואכלתם לחמכם לשובע" (כו, ה)
 פירש"י: אוכל קמעה והוא מתברך במעיו.

 הוא עניין גדול. המאכל, היה אומר בעל הצמח צדק,
 "מלאך". -אפשר לעשות מ"מאכל" 

כשמברכים "המוציא לחם מן הארץ", הכוונה שמוציאים את 
 הלחם מהארציות, ועושים מזה דבר רוחני, שמיימי.

 

פו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ורד"
 ירדופו" (כו, ח)

וכי כך הוא החשבון? אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה 
 למרובין העושין את התורה (רש"י).

כאשר רבים מקיימים את התורה בצוותא ובמאורגן, הרי כוחו 
 של כל אחד מהם בהדיפת הרע הוא גדול פי כמה וכמה מאשר

אותו ראובן או שמעון, אשר . אחד ממועטיםאילו היה יחיד, או 
, הרי עשריםאחרי בהיותו אחד מחמשה היה מסוגל לרדוף 

 .חד ממאה כבר היה מסוגל לרדוף מאהבהיותו א
 הרבים מגביר כמה וכמה מונים את כוחו של הפרט.-כוח

 (אבני אזל)
 

״ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי 
 אתכם״ (כו, יא)

 אין רוחי קצה בכם". -תגעל נפשי אתכםמבאר רש"י, "ולא 
"ולא ידעתי מה הטעם בזה, שיאמר הקב"ה כי  -מקשה הרמב"ן

עול ירצונו, לא ימאס אותנו בג וובעשותנבשמרנו כל המצוות 
איזו מין הבטחה היא וכי  ,פשו" פירוש לכאורה הדברים תמוהיםנ

זו, שאם ננהג כראוי ונקיים את המצוות כהלכתן, הקב"ה לא יקוץ 
 " אותנו?בנו ולא "תגעל נפשו

ישנו ריחוק טבעי בין בשר ודם לבין  ך,ואולי כוונת הפסוק היא כ
קדושת השכינה (ריחוק שאינו קשור בהכרח לעונש, אלא לעצם 
העובדה שבאופן טבעי בשר ודם אינו יכול להשיג השגות 
שבקדושה וקירבה לשכינה). הפסוק מבטיח, שעשיית המצוות 

לו ריחוק טבעי זה, יסירו את המחיצות וקיום רצון ה' יבט
לא יתקיים  -והשכינה תשרה עלינו, וזהו "לא תגעל נפשי אתכם" 

 אותו ריחוק שישנו כאשר המצוות אינן מקוימות כראוי. 
והנצי"ב (בספרו "העמק דבר"), מפרש את הבטחת הפסוק כך: 
בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ישכין הקב"ה את שכינתו 

גם אם יש מקצת יחידים היוצאים מן הכלל ועוברים על בינינו 
רצונו של מקום, ולא תרחק השכינה מעם ישראל מחמת אותם 
יחידים. וזהו "ולא תגעל נפשי אתכם", שעל אף היחידים 

 היוצאים מן הכלל ועוברי עבירה, לא תרחק השכינה מאיתנו.
 

 תיכם" (כו, יח)"שבע על חטא
חכמינו זכרונם לברכה אמרו 'שלשה ספרים נפתחים בראש 

נה אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד הש
של בינוניים, צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים 
נכתבים לאלתר למיתה, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה 

 נכתבין למיתה'.  -נכתבין לחיים, לא זכו  -ועד יום הכיפורים, זכו 
אחת ממידותיו של ה' ושואל רבינו האור החיים הקדוש, הרי 

יתברך, נקראת 'ורב חסד' שה' יתברך מטה כלפי חסד, כגון אדם 
שהוא בינוני במעשיו, ויש לו מצוות ועוונות באופן שווה, ה' 
יתברך בחסדיו, מוסיף לו מצוה אחת על המצוות, ומטה הכף 
כלפי המצוות, ועל ידי כך יוצא זכאי בדין, ואם כן, מדוע בינוניים 

 בין למיתה?שלא זכו נכת
ומיישב רבינו הקדוש, שמכיון שבימים האלו הקדוש ברוך הוא 
מצפה שיעשו תשובה, והוא רוצה שנתקרב אליו, אז עצם הדבר 
שאותו אדם בינוני לא עשה תשובה, זה העוון, נמצא שיש ביד 
 הבינוניים שלא עשו תשובה עוון נוסף, והוא המכריע לכף חובה.

 

 "איש כי יפלא נדר" (כז, ב)
 רי התוכחה ?למה נאמרה פרשת ערכין מיד אח

שלא יחשוב האדם אחרי ששמע את כל הקללות האיומות 
האלה שאין לו ערך חס ושלום ... על כן מבארת התורה מיד, כי 

 (החוזה מלובלין) אכן יש ערך לכל אדם. 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  נפלאיםסיפורים 
 בחוקותי פרשת

 
 (כו, ג) "אם בחקותי תלכו"

 שתהיו עמלים בתורה. (רש"י)
בישיבת ראדין היה נהוג שהשמש היה דופק לפני התפילה 

 להודיע לבחורים שכבר הגיע זמן התפילה. 
יום אחד טעה השמש והקדים לדפוק חמש דקות לפני זמן 

 מנחה. 
החפץ חיים נחרד מעובדה זו שנגרם בטעות ביטול תורה לרבים. 
זמן רב לאחר אותו מקרה כאשר כבר עברו כמה שנים מאז 
שהשמש הלך לעולמו, שמעו יום אחד את החפץ חיים שהוא 

ית דין של נאנח ואומר! ווי... ווי...מי יודע מה יעשה השמש בב
מעלה עם אותן חמש דקות שנגרם על ידו בשוגג ביטול תורה... 

 (לשכנו תדרשו)
 

"אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 
 ועשיתם אותם" (כו, ג)

רבינו האור החיים הקדוש מפרש את הפסוק בכמה אופנים, 
שמרמז ומלמד על התנאים איך להשיג ולקנות את התורה, ורק 

 וד התורה.אז, יש ערך ושכר ללימ
א. תורה בלי יראת שמים ומצוות, אין לה שום ערך ומעלה, 'אם 

 בחוקותי תלכו', תנאי לדבר 'ואת מצוותי תשמרו'.
ב. הלומד תורה שלא לשמה, אפילו אם אינו לומד לקנטר, אלא 
שלומד להתכבד על ידי התורה, אין התורה מצילתו מן החטא, 

 .ך ליזהר בשני דברים בשעת הלימודולזה צרי
 

 (כו, ג) "קותי תלכואם בח"
בספר "אוצר המדרשים" מסופר על רב כהנא שנפקד בבן לאחר 
שנים רבות. כשהיה הילד בן שלוש אמר רב כהנא לאשתו: "צריך 

 לקחת את הילד למלמד".
תביא את המלמד אלינו.  בלעדיו...אמרה האישה "אני לא יכולה 

 הוא יקבל כאן חדר ואני אבשל בשבילו, והוא יאכל וישן כאן".
הלך הרב כהנא ומצא בשוקי טבריה את רבי אליעזר זעירא, עליו 
מסופר שלבש שחורים כי התאבל על ירושלים. חבריו רצו 
לנדותו בטענה שזו גאווה, אבל לאחר שראו שהוא תלמיד חכם 

 פשו.עזבוהו לנ –
 ישב רבי אליעזר ועשה ציציות.

 שאל אותו רב כהנא: "יש לך אשה וילדים?"
 ענה "כן".

 "היכן הם?"
 "אשתי זו התורה והילדים הם המצוות". ענה רבי אליעזר.

ראה רב כהנא שכך והביא אותו להיות מלמד לבנו. לימד אותו 
עשרים ושמונה שנה, בא לרב 
כהנא ואמר לו "לימדתי את 

התורה כולה. בנך את כל 
 סיימתי את תפקידי".

יצא הבן לשוק של טבריה 
והתפעל ממה שראו עיניו, 

 ניגש למוכר משקים וביקש לשתות כוס מים.
 ענה המוכר "בבקשה, אך קודם תשלם".

 אמר הבן "אבל אין לי כסף!"
 "אם אין כסף אין מים!" ענה המוכר.
 אמר לו הבן "אני בנו של רב כהנא!"

מים מקבלים רק  נכדו של יעקב אבינו...ענהו המוכר "ואני 
 תמורת כסף".

 חשב הבן ואמר "אני יודע את כל התורה כולה!"
 ענה המוכר "יופי, אך כדי לשתות צריך לשלם!"

"לעשות כסף" כי זה מה  יוצאחזר הבן הביתה ואמר שהוא 
 שהאנשים מעריכים. 

ומאחר ואתה  ,נתן לו אביו יהלום גדול ואמר לו "צא מחר לשוק
לא מבין כ"כ במסחר, תסתובב בשוק ותשאל על המחירים 
שיציעו לך. אל תמכור עדיין את היהלום. בערב תספר לי על 

 ההצעות ואז נחליט למי למכור".
יצא הבן לשוק והגיע לרחוב הסנדלרים, שאל אותם "כמה אתם 

 מציעים עבור היהלום?"
ציעו מאה ראו הסנדלרים את היהלום והתפעלו מגודלו וה

 זהובים.
משם המשיך לשוק הרצענים והציע אותו להם. הביטו הרצענים 

 ואמרו "נשלם לך עבורו אלף זהובים!"
 שוק הטבחים הציעו לו תמורת היהלום חמשת אלפים זהובים.ב

הגיע לשוק היהלומנים. היהלומנים לא ראו מימיהם  בסוף היום
 אבן כ"כ גדולה והציעו לו מיד מיליון זהובים!

 זר בערב הביתה וסיפר לאביו על סיורו ותוצאותיו.ח
מי באמת  ,מבין! הרי הציעו מגוון מחיריםאמר לו אביו "אני לא 

 צודק, הסנדלרים או היהלומנים?
 מאה?"רק למה בשוק הסנדלרים הציעו לך ו"

ענה הבן "פשוט מאוד, הם לא מבינים באבנים יפות. כדי לדעת 
לכת למקום שבו מבינים מה ערכה האמיתי של האבן, צריך ל

 באבנים, רק בשוק של היהלומנים".
אמרו לו רב כהנא: "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. צריך ללכת 
למי שמבין בסחורה המדוברת, ולשמוע ממנו בכמה הוא מעריך 
אותה. אתה יצאת לשוק והסתובבת בין אנשים שעסוקים כל 

כל ושמעת מהם שהם לא מעריכים את ’ לעשות כסף’היום ב
 התורה כולה, כי הם לא מבינים בתורה.

מחר תצא איתי לישיבה שם הם יודעים להעריך סחורה זו ואז 
 תראה כמה היא שווה בעיניהם". 

 (אור דניאל)
 

 (כו, ג) "אם בחקותי תלכו"
 שתהיו עמלים בתורה. (רש"י)

רבי שמואל אליעזר איידליס 
 המהרש"א אשר גר בפוזנא –

לא היה מוכר בשנותיו 
הראשונות כגדול בתורה, ולא 
עוד אלא הבריות היו מבזים 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 בחוקותי פרשת

 
דל את שערות ראשו, ובשל שערותיו הארוכות יאותו כיון שג

 חשבוהו אנשי עירו לתימהוני.
טרדות היום יום ודאגות הפרנסה לא תק עצמו מיהמהרש"א נ

ה, העסיקוהו כלל אלא כל מעיניו היו נתונים רק בעולמה של תור
 הוא ניתק עצמו מהבלי העולם הזה והעפיל במעלות התורה.

סיבה זו  –ומדוע אם כן צדיק כה גדול החליט לגדל שערותיו? 
ידעה אשתו ושמרה אותה בסוד. כיון ששקידתו של המהרש"א 

כאשר  ,בתורה לא ידעה גבול, הוא רצה להפיג מעיניו את השינה
היה יושב וכותב את פרושו על כל הש"ס בלילות, היה קושר את 
שערותיו לחבל שקצהו קשור בתקרה ואם השינה תגבר עליו 

משכו יותאיים להרדימו, וראשו יישמט חלילה על השולחן, מיד י
 שערותיו והוא יתעורר, בדרך זו לא יוכל להירדם בשעת תלמודו. 

א יישן לילה שלם עד שגמר כל זה עשה בינו ובין עצמו כדי של
 פרושיו על כל הש"ס. רק בימים היה ישן כשלוש שעות.את 

צו אליו ובקשו באט אט נתגלתה גאונותו ותלמידים רבים נק
ללמוד תורה מפיו ואכן הוא העמיד תלמידים רבים אשר הדליק 

 בהם תשוקה מופלאה לאהבת תורה. 
 סיפורים תרי"ג מצוות) 613(
 

 , ג)(כו "אם בחקותי תלכו"
 שתהיו עמלים בתורה. (רש"י)

פעם בא הרב מחרקוב לארצות הברית ונפגש עם רב שהתגורר 
שם. התפתחה שיחה ביניהם על שנים עברו, שבמהלכה שאל 

 אחד את השני היכן למד בבחרותו.
 אמר הרב מחרקוב: אני למדתי בוואלוז'ין...

 ענה בן שיחו: גם אני למדתי בוואלוז'ין...
במהירות השאלות ההדדיות, ומכל מה שדיברו עתה קלחו כבר 

ביניהם התברר, כי לא רק ששניהם למדו באותה ישיבה, אלא 
אלא ששניהם ישבו  –למדו בה ביחד באותן השנים, ולא זו בלבד 

 על אותו הספסל, אבל לא הכירו זה את זה!...
כזו הייתה ישיבת וואלוז'ין. תלמידים היו באים, מתיישבים 

ד התורה, ושום דבר אחר לא תפס מקום ומשתקעים בלימו
 אצלם!

 

ב ואף את בריתי יצחק "וזכרתי את בריתי יעק
ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" 

 (כו, מב)
יש להבין איך נכנס פסוק זה באמצע התוכחה, והרי פסוק זה 

 נראה כנחמה?
והעניין יובן על פי משל: שני גנבים נתפסו בשעת גניבה, וכאשר 

אותם לפני השופט, התחיל לשאול ולחקור אותם מאיזה  הביאו
עיר הם, מאיזה משפחה הם באים ומי אביו של כל אחד? ענה 
הגנב הראשון: אבי הוא פלוני וכעת הוא נמצא בבית הסוהר, 

ל שנתפס על עוון גניבה. אחר כך הביאו את הגנב השני, שאל לבג
עיר הגדולה אותו השופט: בן מי אתה? השיב הגנב: אבי הוא רב ב

ואני לומד אצל חכם פלוני, 

 ואני גר עם בית אבי בשכונת הרבנים.
השופט הקל במשפטו של הראשון ופסק לו מאסר ששה 

בבית הסוהר, ועוד קנס בסך מאה דינרים. ואילו לשני  םחודשי
 הגדיל את העונש ופסק לו שנה מאסר וקנס של מאתיים דינרים.

של השופט, ושאל אותו:  הגנב השני התפלא מאוד על פסק דינו
מדוע הקלת בעונשו של הגנב הראשון, ולי החמרת ופסקת עונש 
כפול? השיב לו השופט: הראשון הוא גנב בן גנב, וכל חינוכו היה 
בין חברת הגנבים, לכן אין להאשימו כל כך, ואין להטיל עליו 
עונש יותר ממה שפסקתי לו. אבל אתה הלא גדלת בין ברכי 

יך הצדיק והישר, ואיך הגעת ובאת להיות חכמים ובבית אב
 בחברת גנבים? לכן החמרתי בעונשך.

והנמשל, כי אכן פסוק זה הוא לא דברי נחמה, אלא אדרבה דברי 
תוכחה, שכן הוא אומר "וזכרתי את בריתי יעקב", כלומר אזכור 
את אביכם יעקב אשר גדלתם על ברכיו ואשר בריתי הייתה אתו, 

בריתי יצחק", אבי אביכם, "ואף את ולא עוד אלא "ואף את 
בריתי אברהם אזכור", ותראו עד כמה יקר הוא הגזע אשר 
צמחתם ממנו. זאת ועוד "והארץ אזכור", שחטאתם נגד הארץ 
הנבחרת, מגיע לכם עונש של "והארץ תיעזב מהם". וממילא 
פסוק זה נכתב דרך תוכחה, איך עזבו את אבותיהם הקדושים 

 ל יעקב לוקט מלבוש יוסף)(אה וירדו מטה מטה. 
 

ב ואף את בריתי יצחק "וזכרתי את בריתי יעק
ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" 

 (כו, מב)
יש להבין, מדוע הכתוב אינו מונה את שלושת האבות כסדרם: 

 אברהם יצחק ויעקב?
ויש לומר כי כך אמר הקדוש ברוך הוא: כדאי הוא יעקב הקטן 

הרי  –הרי יצחק עמו, ואם אינו כדאי  - לכך, ואם אינו כדאי
 אברהם עמו שהוא כדאי (רש"י).

ועוד ניתן לבאר על פי משל: נכנס אדם לחנות וביקש לקנות קילו 
אגוזים. לאחר ששילם למוכר ביקש הקונה שיוסיפו לו במתנה 
שנים שלושה אגוזים, והסכים לכך המוכר. והנה נער אחד שהיה 

בחינם כמה אגוזים, ביקש שיתן  ניצב שם וראה שהמוכר נתן לו
 לו גם במתנה כמה אגוזים כשם שנתן לקונה.

אמר לו המוכר: הקונה שקנה ממני כמות של אגוזים הוספתי לו 
כמה אגוזים במתנה, אבל אתה שלא קנית מאומה, איך תבקש 

 ממני תוספת אם אין את העיקר?
והנמשל, אם הקדוש ברוך הוא היה זוכר לפי הסדר: "וזכרתי את 
בריתי אברהם ואף את בריתי יצחק וכו', היו באים גם בני 
ישמעאל ועשו, והיו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכור להם 
ברית אברהם ויצחק כיון שאברהם הוא אבי ישמעאל, ויצחק 

ב", ורק הוא אבי עשו, לכן אמר קודם "וזכרתי את בריתי יעק
אחר כך הוסיף "ואף את בריתי יצחק" וגו', וכיון שבני ישמעאל 
ועשו אין להם כל זכות לגבי יעקב, אינם זכאים גם לדרוש 

 (אהל יעקב) ."תוספת זכות" לגבי אברהם ויצחק
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 ה?ֶּדֶר ְרָׁשִעים ָצֵלחָ  - יְּבֻחּקוֹתַ ַׁשת ָּפָר 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט אייר כ'

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         וב"בליאור יהושע סומך 
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הענייניםהצלחה בכל  -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט נתנאל בן

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

 ושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנהש
 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

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

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

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

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

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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אילו היה השואל שומע את ההסבר לדרך 
שנקט בה העשיר, היה מבין מיד כי לא בגלל 
רוב חשיבותם הקדים בעל הבית את 
שמחתם. אלא אדרבא, תחבולה מצא כדי 

לשמחה להיפטר מן החובה להזמינם 
הגדולה של החתונה המיועדת אך ורק לרמי 

 מעלה.
 

הנמשל מובן מאליו. אומנם לעיתים דרך 
רשעים צלחה. נהנים הם לפעמים משפע רב 
בעולם הזה. אם זה עושר או כבוד או שניהם 

 גם יחד. 
 

אך אין פירושו של דבר שנחשבים הם חס 
וחלילה בעיני הקב"ה יותר מן הצדיקים. 

להם את שכרם בעולם  אדרבא, נותן הוא
הזה כדי להיפטר מן הצורך להעניק להם 

 שכר מצוות בעולם הבא.
 

כעין זה מובא בספרי בפרשתנו על הפסוק 
"היו הצדיקים  (ויקרא כו, ט): "ּוָפנִיִתי ֲאֵליֶכם"

בעולם הזה מבקשים שכרם מלפני המקום. 
והמקום אמר להם לצדיקים: 'בני, אפנה 
לכם. הרשעים הללו עשו עימי מלאכה 
מועטת ואני נותן להם שכר מועט, אבל אתם 
חשבון רב אני עתיד לחשוב עמכם. "ופניתי 

והיינו שאפנה מתשלום שכר של אליכם" 
 רשעים ואז אפנה אליכם".
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 בחוקותיפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

מבאר ה'חפץ חיים' בספרו 'שם עולם' את 
הצלחת הרשעים בעולם הזה על פי משל: 
עשיר אחד העסיק פועלים רבים בבית 

 החרושת שבבעלותו. 
 

בהגיע בתו לפירקה ויום נישואיה ממשמש 
ובא, עמדה בפני העשיר בעיה קשה. מצד 
אחד ידע כי עליו להזמין את פועליו לשמחת 

בורי חייב אותו הנישואין. מאידך מעמדו הצי
 להזמין אנשי אצולה רבים ונכבדי עם. 

 

אמר העשיר: "לזמן יחד את אלה עם אלה אי 
אפשר, שכן אין זה מכבודם של הנכבדים 

 להסב על שולחן אחד עם פשוטי העם".
 

ביום  -הפיתרון נמצא בסופו של דבר בדרך זו
שקדם לחתונה קרא לפועליו ואמר להם: 

הנאמנים,  משרתי -"מאחר שהנכם פועלי
מגיעה לכם הזכות ליטול חלק בשמחתי, 

 לפיכך בואו היום לשמוח עימי". 
 

ואכן ערך לפניהם בו ביום שולחנות מלאים כל 
טוב והם אכלו ושתו ושמחו איש עם רעהו על 
כל הטוב אשר גמל העשיר עימהם. גם הוא 
מצידו היה שבע רצון מכך שהצליח להשביע 

 עצמה. את רצונם מבלי להזמינם לחתונה
 

בעודם יושבים עימו ואוכלים ושותים ושמחים, 
עבר שם עובר אורח אחד וכשראה מי הם 
האורחים הקרואים אצל העשיר תמה ושאל: 

האומנם פועלים אלה חשובים הם אצלו "
יותר מכל שאר ידידיו העשירים והנכבדים? 
מדוע, הקדים את בואם לפני כל שאר 

 ".האורחים הנכבדים?
 

ק משום שאותו אדם לא השאלה נשאלה ר
הבין את כוונתו האמיתית של העשיר. אך 

 הגביר עצמו ידע היטב את אשר הוא עושה. 
 

 (ויקרא כו, ט) ם"ּוָפִניִתי ֲאֵליכֶ "

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
כאשר אדם נטע עץ שלא לאכול את פירותיו, האם גם אז חייב בדיני עורלה ומה הדין כאשר אדם  

 מעביר עץ ממקום למקום?
 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

הנוטע עץ לצורך מצווה, כגון עץ תמר לצורך לולב או עץ אתרוג כדי לצאת בו ידי חובת ארבעת המינים, אף שלא נטע את 
רמב"ם (פ"ח מהל' לולב ה"ב), שו"ע (יו"ד סימן רצד סכ"ד). וביאר החזון אי"ש (עורלה  מקורות:העץ כדי לאכול פירותיו, חייב בעורלה. 

ו לאכול את האתרוג לאחר החג, חייב כיוון שרוצה בפריו. ועוד דאם נחשיבהו כעצים, אין יוצא בו ידי חובת ד' סי' א סק"ו) ואף אם אין כוונת
מינים, דפרי עץ הדר אמר רחמנא. ומה שפטרנו מחיוב עורלה, אדם הנוטע לשם עצים וכדומה, שאין כוונתו לפרי, היות ששם אינו מצפה כלל 

ג רחמנא קרייה פרי.ע"כ. ובהיות שעץ האתרוג נותן פרי כבר בשנים הראשונות לנטיעתו, יש להיזהר משא"כ באתרוג. ועוד, דאתרו -לפירות 
מאיסור עורלה באתרוגים, ויש לקנות רק כשיש אישור כשרות מוסמך. אך מעיקר הדין, אין לחשוש, שמא האתרוג עורלה, מאחר שרוב 

 ט).האתרוגים אינם עורלה. וע"ע שו"ת 'שבט הלוי' ח"ב (סימן קנ
 

 אין בהם דין עורלה, שהרי אינם פרי.  -אבל הלולבים עצמם 
 

הנוטע עץ פרי לצורך רבים כגון, שנטע אילן בגינתו סמוך לרשות הרבים, כדי שכל הרוצה ליטול מפירותיו יבוא ויטול, נוהג 
שו"ע (יו"ד סימן  מקורות:ה. בפירות אלו דין עורלה. ולכן, אילן הנטוע בקרקע, השייך להקדש כגון לבית הכנסת, חייב בעורל

 רצד סכ"ה). 
 

אילן שנעקר והוליכו אותו למקום אחר יחד עם העפר שסביב שורשיו, אם היה יכול לחיות בעפר הראשון, שבא עימו בלא 
מסכת חלה (עורלה פ"א מ"ג), שו"ע (יו"ד  מקורות:מונים לו שנות עורלה מחדש.  -תוספת עפר אחר, פטור מן העורלה. ואם לאו 

סימן רצד סי"ט): "אם יכול לחיות בעפר הראשון, שבא עימו". וע"ע שו"ת ציץ אליעזר ח"א (סימן יט אות כח). וזאת יכול כל אדם, המבין מעט
 בנטיעה לבדוק ולראות את כמות העפר שסביב לשורשים.

 

יום.  14ולעניין הזמן, שיכול לחיות עם גוש העפר שסביבו, עד שיעבירו אותו לקרקע, שיעור קליטת הזרעים באדמה הוא 
החזון אי"ש (עורלה סימן ב אות י) ס"ל סגי עד שייקלט מחדש. היות שכל הכוחות החדשים הנוספים בנטיעה החדשה באים על  מקורות:

כים את החיים הראשונים ואין זו נטיעה חדשה. וכ"פ בשו"ת מנחת יצחק ח"ח (סימן צב). וכן מצאתי, שורשים חיים ובאילן חי, הרי הם ממשי
טולדיאנו (חיו"ד סימן כב). ושוב ראיתי בשו"ת יביע אומר ח"י (חיו"ד סימן לד) שהביא דברי החזון אי"ש. וע"ע  -שהעלה בשו"ת שאלו לברוך

 ל ח"א (יו"ד סימן כ) הקל בדיעבד במקום הפסד. וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ה (סימן קנו).לו בח"ו (יו"ד סימן כד). ובשו"ת משפטי עוזיא
 

ויש אומרים, שיהיה סביבו גוש עפר שיכול לחיות שלוש שנים בלא תוספת עפר מלבד זיבול והשקאה, אבל אם האילן לא 
ן בבית יוסף (יו"ד סימן רצד) הביא את מר מקורות:יכול לחיות שלוש שנים עם גוש זה, מונים לו שלוש שנות עורלה מחדש. 

הרשב"א בתשובה שהסתפק בזה ונקט לקולא בחוץ לארץ. ובשו"ע לא כתב ולא הזכיר את הזמן הקובע. והרחיד"א בברכ"י (שם אות יא) 
ן רצד ס"ק כתב שאחרי שהרשב"א הסתפק בזה הכי נקטינן. וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרון ח"ב (סימן עה) הביאו הפתחי תשובה (יו"ד סימ

עורלה  -זרעים (ח"ב סימן יג). וכן פסק בספר קדושת הארץ -יג) דבארץ ישראל בעינן שיכול לחיות עם הגוש שלוש שנים, ובשו"ת הר צבי
(עמוד פד). והראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל בשו"ת מאמר מרדכי ח"ב (חיו"ד סימן זך) כתב, ומחלוקת זו אינה שייכת לנידון דידן, כי עין רואה,
שהשתיל הנמצא בעציץ יכול להישאר עידן ועידנים, היינו שיכול לחיות שלוש שנים, ולא מוזכר בדברי הפוסקים שחייב לגדול ולצמוח ולהוציא 

 פירות, אלא כל מה שאנו רוצים הוא, שלא יחשב כנעקר מהאדמה, ואי עקירה פירושה, שיכול לחיות. ע"ש.
 

 
 

כאשר האדם מקיים את המצוות הכתובות בתורה, הרי שמקדש שם שמים אף בעיני הגויים. סיפר ה'מגיד הירושלמי' הגאון 
(שנמנה עם רבני ישיבת המקובלים 'שער השמים' הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל על אביו הגאון המקובל הרב יצחק זצ"ל 

כיצד במעשיו קידש  'מהרש"ם מברז'אן' שהיה רב מפורסם ופוסק בגליציה)-הכהן שבדרון הוהיה בנו של הגאון הידוע רבי שלום מרדכי 
 שם שמים בעיני הגויים. 

 

אחרי שהיה רב בעיירה חאצמר במשך שש שנים, עזב את כיסא הרבנות והתיישב בכפר. קנה לו שדות וכרמים, ובורא 
שבע עשרה שנים. רבינו התפרסם בצדקותו ובחסידותו עולם הצליח מעשיו והתעשר ויכל לעסוק בתורה בשלווה במשך 

  והקפיד לא להעסיק עכו"ם בשבת בנכסיו אף באופנים המותרים.
 

". הרב שאין הברד יורד על שדותיובמשך כל השנים הללו היה ידוע בפי כל הגויים אשר סביבותיו, והיה נקרא בפיהם: "
כאשר היה יורד ברד ומקלקל את שדות התבואה של בכפר, הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבמשך כל השנים הללו שהיה 

משום שהרב שומר על השבת, על זאת אמרו כל הגויים: " הגויים, ראו כולם, כי על שדותיו של ר' יצחק לא ירד ברד.
 ". ונתקדש שם שמים על ידו.שומר האלוקים על שדותיו
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, הגאון ר' בן ציון אטון, הגאון ר' אריה (קבלה)הגאון ר' שלום כהן, הגאון ר' יעקב כהן, הגאון ר' ישועה עטיה  חברותות:עדס. 
, מרת סימה (נישאה לגאון ר' יעקב יוסף)מרת נצחיה  ילדיו:הגאון ר' מרדכי אליהו.  מתלמידיו:לוין, הגאון ר' חיים קניבסקי. 

 מרת ברכה רוח, ר' שלום (נישאה לגאון ר' יעקב טראב),
ר' יהונתן ומהם ניתן ללמוד מעט על רבינו: פעם לקח בנו, ר' שלום את רבינו  הלן סיפורים המובאים מתוך 'עבדך בן אמתך' שכתבם הנכד,ל

לתל אביב לגה"צ רבי שמעון חירארי זצ"ל, בעל ה'שערי שמעון' כדי לערוך הכרות בין שני הגאונים הצדיקים ושיברכו זה את זה. כאשר יצאו, 
 .  כך הראה ביטול מוחלט של כל ישותו כשראה ת"ח. הצביע רבינו על עקב נעלו של ר' שמעון והפטיר: "שם אני נמצא..."

חד מתלמידי הישיבה הצעירים באותם הזמנים היה הגאון המקובל ר' מרדכי אליהו, שהיה מוכשר ובעל מרץ, הוא חיפש מי שילמד אותו חושן א
ת כל תורת חושן משפט, עד שהיה רבי משפט ואיווה לו למורה את רבינו. הצדיק הסכים וקבע עימו סדרי לימוד בחברותא בהם לימד אותו א

 מרדכי מוכן לבחינות.  בהגיע העת נבחן רבי מרדכי בהצלחה ובסיוע הראש"ל רבי יצחק נסים התמנה לדיין בישראל ושפט את ישראל בצדק. 
 

עצמו לבחינות?". הוא כל זמן הלימודים היה התלמיד רבי מרדכי אליהו תמה: "איך זה שרבי עמרם הבקי כל כך בסבכי השיטות אינו ניגש ב
קם רבי מרדכי ועשה מעשה נועז. הוא הלך נפשו התאוותה לשקוד על התורה ולא להיות דיין. שוחח עימו על כך ורבינו דחה אותו בלך ושוב. 

 ונרשם לבחינות של הרבנות בשמו של רבינו, ואף חתם במקומו. כאשר קרב מועד הבחינה ניגש אל רבינו ואמר לו מה שעשה. 
 

עמרם ההמום ניסה לסרב, אבל בעצת אשתו הרבנית שהתלוננה על המחסור בבית, ואמרה: "מה בכך שתבחן, ואחר כך תחליט". ניגש ר' 
ם והתכונן לבחינות הדיינות בשינון יסודי. טרם כל מבחן היה מתפלל לה' בדמעות ובתחנונים, לבל יבייש את אביו הגדול, הדיין הנודע ר' שלו

לאחר שעבר את הבחינה בידיעה מקפת ויסודית, לא התאווה למשרה ורבנות. הוא ביקש להמשיך ולשבת בשלווה ולשקוד אזולאי זצוק"ל. גם 
 על תלמודו האהוב.

יפרה רעייתו לחתן נכדתה הגאון רבי אברהם בן חיים שליט"א: "שנתיים קודם פרישת רבי עמרם לפנסיה, הגיעה לו הצעה מפתה להתמנות ס
שיגדיל את משכורתו ואת הפנסיה שלו לשארית חייו. מה גם שבזה יוכל להאריך את ימי משרתו ולדחות את פרישתו  כאב"ד בתל אביב, דבר

בגלל דאגתך לפרנסה התמניתי לדיין ויצאתי 'בטלן', היה לי מספיק... רצוני להשלים לפנסיה. רבי עמרם סירב בכל תוקף. הוא טען בכאב: "
 ..".את הזמן הקצוב לי ולחזור לתלמודי

אם אפגוש ברבי עמרם ברחוב, לא אברך אותו ב'שלום' בקול רם, משום אוני דורו דיברו רבות בשבחו. חכם יהודה צדקה התבטא: "ג
". חכם בן ציון אבא שאול אמר: "שווה לבוא לבני ברק רק בכדי לחזות בפני קודשו של שייאלץ לענות לי, ובוודאי יש בכך משום 'ביטול תורה'

 ", אמר.באנו לקבל פני שכינה!מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף, היה נרגש כולו, כאשר היה נפגש עם רבי עמרם: " רבי עמרם". ואף
 

 על ששלח לנו את החומרהי"ו תודתנו לנכדו, הרב יהונתן יוסף 

לאחר שנות  )1918(ב' ניסן ה'תרע"ט -נולד ב -הגאון השקדן רבי עמרם ציון חי אזולאי זצ"ל
של רבי עמרם בן דיוואן שבמרוקו. נקרא ע"ש הצדיק ר'  עקרות רבות ותפילה נרגשת על ציונו
כסגולה  חיסגולה לתינוק שמתו אחיו וכן את השם  -ציוןעמרם בן דיוואן והוסיפו לו את השם 

לחיים. בהיותו כבן חמש עלו הוריו לארץ. הפרנסה לא הייתה מצויה, והם חיו בעוני ובמחסור. 
פורת יוסף' בעיר העתיקה. כשגדל למד התגוררו בחצר ישיבת ') 1924(בשנת ה'תרפ"ה 

בתלמוד תורה של עדת המערבים ובסיום לימודיו בת"ת, נכנס לישיבת 'פורת יוסף'. בתחילת 
 דרכו בישיבה, התקשה בהבנת הסוגיות והיו מהרבנים שביקשו לעכבו מלעלות כיתה. 

 

המדרש באחת הפעמים, לאחר עמל אינסופי, חש עצמו קרוב לאפיסת כוחות. סבר, שבית 
ריק. פתח את ארון הקודש ופרץ בבכי מטלטל. "ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת את תורתך 
הקדושה! לא רוצה להיות עם הארץ! עמרם רוצה ללמוד תורה". חבריו מאותה תקופה 
מעידים כי מאותו עת השתנה לבלי הכר. מעיינות החוכמה שפעו במוחו. שקדנותו הייתה 

מן הסתם מתחת ספסלו של רבינו כבר יו אומרים בדרך צחות כי מופלאה, עד שבירושלים ה
, מרוב השנים שישב ועמל שם ללא הפסק. כונה 'המתמיד של פורת יוסף'. התהווה בור

 מעולם לא יצא לנפוש.
 

קיבל את משרת הדיינות בעיה"ק צפת ת"ו. לאחר מכן בחיפה  )1960(בשנת ה'תשכ"א 
ולבסוף שימש כדיין בתל אביב. הסיר את משקפיו בלכתו בדרך ונמנע מלהגביה את מבטו. 
היה מנסה להשכין שלום בין הצדדים בכל כוחו. גאון בנגלה ובנסתר. סלד מהשררה והכבוד. 

בשכונת זיכרון משה בירושלים  ב') למד בבית הכנסת 'אהלי יעק1966עד שנת ה'תשכ"ז (
והיה לומד ברצף במשך עשר שעות תמימות. בתקופה זו סיים את הש"ס עשר פעמים. 
-בהמשך עבר לבני ברק שם קבע את לימודו בישיבת 'אור התורה'. הזדכך בייסורים ונפטר ב

וחות המנ-שנים. ציונו בהר 81-. חי כ)1999(כ"ו אייר ליל ספירת 'יסוד שביסוד' ה'תשנ"ט 
 בירושלים.

 

(שימש אב"ד לעדת המערבים וחבר בית הדין הגדול מרדכי  הגאון המקובל ר' שלום אביו:
מרת רחל אלקיים.  אשתו:(מצאצאי צדוק כהן גדול). מרת חיה עיישה  אימו:לערעורים). 

 הגאון ר' שמואל עזראן, הגאון ר' עזרא עטיה, הגאון ר' משה עדס, הגאון ר' יעקב מרבותיו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

זצ"ל יֲאזּוַלאי חַ ן ִציֹום ַהָּגאֹון ָהַרב ַעְמרָ  –ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 

אסור לטפל בפצוע ללא כפפות, וניגשתי אל רופא המשפחה 
כדי לערוך בדיקת דם שגרתית, כדי לוודא שלא נדבקתי חלילה 

 בזיהום או מחלה. 
 

ערכו לי בדיקות דם שונות, וחזרתי לשגרת חיי כרגיל. ביום 
על הקו היה רופא המשפחה שישי אחד, צלצל הטלפון בביתי. 

"רוץ מהר לכאן, הבדיקות מראות  –שהיה נשמע מבוהל 
 תוצאות מדאיגות ביותר". 

 

לא ניתן לתאר את התחושה באותו הזמן, עד שהגעתי 
במהירות לרופא. הוא ביקש ממני לשבת, סגר את הדלת 
 -ואמר: "גילינו לך בבדיקות חריגה נוראה לגבי תפקודי כליה

אצל כל אדם הוא נע במספרים נמוכים ביותר  קריאטינין, אשר
 , ואצלך הוא מגיע לערך גבוה ביותר". לערך) 0.5-1.5(בין 

 

"איך זה קרה? האם בגלל שטיפלתי בפצוע ללא כפפות?!", 
נבהלתי. "ממש לא!", השיב הרופא, "זהו תהליך ארוך 
המתרחש בגוף החולה במשך זמן מה, אשר אין לו כמעט 

תחלה, למעט חולשה קלה וכאב שרירים סימנים מובהקים בה
 קל. לכן, רוב החולים מגיעים מאוחר מידי". 

 

"לפי הנראה בתוצאות, אירע לך נס גדול משמיים, שגילינו 
זאת כעת, כי אם לא היית מגיע תוך שבועות בודדים, היית 

ואף היית זקוק להשתלת  'אי ספיקת כליות',מגיע למצב של 
 ".לכל החיים כליה וחיבור קבוע לדיאליזה

 

"אני?!", נזעקתי ממקומי, "על מה אתה מדבר!? הרי כל חיי 
"תשמע ידידי", פנה אלי הרופא, "אין לי מה  -הייתי בריא!"

לומר לך, זה נס גמור, שהגעת כעת. כיצד ידעת להגיע עכשיו 
 לבדיקת דם?". 

 

הצלתי אדם, שהיה במצב קשה מאוד, הייתי נבוך והשבתי: "
כפפות, לכן הגעתי לבדיקת דם שגרתית אך שכחתי ללבוש 

על מנת להיות רגוע, שלא קיבלתי מכך זיהום. לא הגעתי, 
כי הרגשתי לא טוב או שהייתי חולה, ממש לא, פשוט כי 

 ".שכחתי לשים כפפות
 

"תשמע", חזר הרופא על דבריו בהתפעלות, "בורא עולם אוהב 
ם אותך. אני מכיר מקרים כמו שלך, שלא ידעו מה קורה לה

בגוף והגיעו במצב סופני, כך שזקוקים ל'דיאליזה' כל החיים. 
 הכפפות הצילו אותך", חתם הרופא את דבריו. 

 

הודיתי לה' ללא הרף והתחלתי בסדרת טיפולים קצרה, כך 
ושתיים -שהיום לאחר כארבעה חודשים אני בחור בן עשרים

בריא ושלם, שלא זקוק להשתלות כליה ודיאליזה, אלא רק 
בדיקות דם כל כמה חודשים, אני חי ותוסס השבח עובר 

  לה'.
 

הראה לי שבזכות בורא העולם יתברך לעד ולעולמי עולמים, 
הצלת אותו יהודי שהיה במצב קשה, ניצלו חיי בנס של 

 ".ממש

והובא  'הידברות'להלן סיפור מופלא ביותר המעובד מתוך 
שכאשר האדם ויש בו כדי ללמדנו,  'טוב לחסות בהבעלון 

גומל חסד עם השני, למעשה הוא עושה עם עצמו חסד 
 הרבה יותר.

 

וכן אמר האדמו"ר הצדיק הרב שלמה גולדמן זצוק"ל 
על כל  -ששימש כאדמו"ר הרביעי של חסידות זוועהיל

פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת, חוסך בכך אלף 
 פסיעות עבור עצמו!

 

המעשה אירע בחודש שבט ה'תשע"ח, וסופר על ידי בעל 
-המעשה, בחור צעיר בן עשרים ושתיים המתגורר בקריית

 שמונה: 
 

שמי ר., אני בחור צעיר מלא חיים. כל מי שמכיר אותי יודע, "
שאני בחור בריא לחלוטין, כשבכל חיי יצא לי 'לבקר' אצל 
רופא אולי פעם או פעמיים. מעולם לא היו לי בעיות 

 רפואיות. 
 

לפני מספר שנים הוכשרתי להיות חובש, בתקווה שאוכל 
, בשעה לעזור אי פעם לאדם, שיזדקק לעזרה. במוצאי שבת

שערכנו את ההבדלה בביתנו, שמעתי צרחות נוראיות של 
 אדם הזקוק לעזרה. 

 

מיד קפצתי מהמקום ורצתי החוצה לבדוק מה קרה. 
בהתחלה חשבתי, שמדובר בילד שקיבל מכה, אך 

 כשהצרחות המשיכו, הבנתי, שמדובר במקרה קשה יותר. 
 

רצתי לכיוון שממנו נשמעו הצרחות ושם ראיתי אדם שרוע 
על הרצפה, כשהוא זב דם, עקב פציעה קשה, שאירעה לו 
מחפץ חד. מצבו היה קשה ביותר, והוא איבד כמויות גדולות 

 של דם. 
 

מיד הזמנתי אמבולנס, כאשר במקביל התחלתי בפעולות 
ח הצלה וחבישה, כשאני יודע בוודאות שהוא במצב של פיקו

מרוב הלחץ, לא שמתי לב לדבר אחד קטן נפש ממש. 
 טיפלתי בו ללא כפפות! –אבל חשוב ביותר 

 

כל מי שמכיר את תחום החבישה וההצלה יודע, כי כלל 
שאין לטפל בפצוע ללא מספר אחד בהצלת חיים הוא, 

כפפות, מפני שהדבר יכול לגרום למעבר של זיהומים 
 ומחלות למטפל. 

 

אבל אני שהייתי בלחץ וידעתי, שהמצב קריטי, וכל רגע חייו 
בסכנה לא שמתי לב לעניין. במשך דקות ארוכות טיפלתי 
בו, כשאני רק מנסה להציל את חייו, עד אשר הגיע 

ברוך ה' אמבולנס ולקח אותו אל בית הרפואה במצב יציב. 
מצבו השתפר, וכיום הוא בריא ושלם בזכות אותה עזרה 

 ראשונה. 
 

והנה, כמה ימים לאחר מכן נזכרתי בכלל מספר אחד, שבו 

לֶּׁשִהִּציד ַהֶחסֶ   

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מורד בן שושנה ז"ל  מאיר      הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל       הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

ע"ה               שרה בת נרקיס רייזל  שושנהבת  זהבה                     אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                   ע"ה        מיכל רבה בת שרה
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל אברהם בן יונה ז"ל                         משה בן רוזה ז"לון ע"ה  נעמי בת כתע"ה 

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

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת       חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                         דוד בר חסיבה ז"ל                                                                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                                 מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

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

ירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה ספ   יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל סעידהיהודה בן ישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ות עם ישראלאברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמ   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""בחוקותיבחוקותי""פרשת פרשת  
  .עמל התורה הוא רצון הבורא ].ג, כו ["'תי תלכו וגווקואם בח"
, ועוד? בלשון רבים" בחוקותי"ומדוע נאמר , "חוק"מדוע עמל התורה נקרא בלשון : הקדוש שואל" אור החיים"ה

  ?מהו עמל התורה, עודו? "תלכו"מהו לשון 
" בחוקותי"מה שנאמר  :ואנו נביא כאן מקצתם(!) ועיין בדבריו במקום שכתב על כך ארבעים ושתיים פירושים

  ".והגית בו יומם ולילה: "כדכתיב, שצריך לקבוע לו עת לתורה ביום ובלילה, לשון רבים הוא מלשון חוק וזמן
בכל רגע ורגע חייב אדם , "ובלכתך בדרך"ש "ילו בהליכה כמללמדך שצריך לעסוק בתורה אפ" תלכו"אמר , ועוד

שהיה דוד חושב , )נט, תהלים קיט( "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך: "כמו שמצינו במדרש, בלימוד התורה
, וזה בא מצד החשק והרצון שהיה לו ללמוד התורה, המדרש-לעשות עניינים ועסקים ורגליו מוליכות אותו לבית

  .המדרש-אחר היו רגליו מוליכות אותו לביתום שאפילו היה רוצה ללכת למק
עגל בן יומו . כל יום ויום תלכו ממעלה למעלה וזה ההבדל בין אדם לבהמה, דהיינו אל תעמדו במקומכם, "תלכו"ו"

התינוק כשנולד הוא הולך , לעומת זאת. עם לידתו יכול הוא כבר ללכת ואין לו כל התקדמות בחייו, קרוי עגל
וזו חובתו של . וזה אף עדיף על המלאכים שאצלם לא שייכת התקדמות.  כיוון שזו היא תכליתוומתעלה מיום ליום

כך אפשר לקיים . למצוא את מקום לימודו וללמוד בחשק ואהבה, האדם ללכת ולחפש כיצד להתעלות בתורה
 עדיין זו תורת –אלא כאשר האדם מתחיל ללמוד ! 'הרי זו תורת ה? "תורתו"ומהי ". ובתורתו יהגה יומם ולילה"
  ".תורתו"אך אם הוא עמל בתורה היא כבר נקראת ', ה

  :ומעשה מיוחד במינו אירע עמו, נפלאים עד מאוד" אור החיים"דברי 
מדי ערב שבת . נוהג מיוחד במינו היה לו לרבנו בעת כהונתו כרב בעירו סאלי שבמרוקו טרם עלותו לארץ הקודש

  .ובין היתר סיפק להם נתח בשר כדי שיעשו שבתם בהרחבה,  שבתחכמים שבעירו צרכי-היה מספק לתלמידי
                   , נטרפו רוב הבהמות והבשר התייקר עד למאוד, ומסיבת איזו מחלה שפגעה בבקר שבעיירה, קרה פעם

  .ואף עשירי העיירה לא היה בידם להשיג בשר לשבת קודש
ת הוברר כי העגל הזה לא " ובחסדי השי,ורבנו ציווה לשחוט עגל כדי לחלק את בשרו לצרכניו, היה זה בערב שבת

נכנס אחד מעשירי העיירה אל רבנו , ח אחד"בעת החלוקה לת .הוטרף וכך לא נשתבש מנהגו והוא חולק לבני תורה
רבנו ענהו בתקיפות כי אין הוא מוכר בשר וביתו לא אטליז . וביקשו שתמורת תשלום הגון יתן גם לו נתח בשר

  .חכמים-הבשר מיועד רק לתלמידיכי , ואינו רוצה לתת לו בשר
  "?מה לו ולחלוקת הרב! ?חכמים-הגם זה בין תלמידי: "העשיר האדים מכעס ופנה לרב בלשון זלזול

  .ת שמנהגו לא הופרע על אף חסרון הבשר"ומלא סיפוק עלה על יצועו בהודאתו להשי, הרב לא השיב לעשיר כלום
 עליו קיטרוג גדול על שלא מחה בעת ו כי בשמים התעוררלבעת שינתו פקד את רבנו חלום קשה ובו מודיעים 

  .ולזיכוך חטאו זה יקבל על עצמו גלות שנה אחת, חכם לעיניו-שהעשיר זלזל בתלמיד
  . ואין לערער אחריו–פסק השמים פסק הוא . את חפציו ויצא לערוך את הגלות" אור החיים"ק ארז ה"במוצש

הוא קיים את הגלות לכל , כסנייתו ביום היא לא אכסנייתו בלילהא, כך נודד לו רבנו מעיר לעיר ומכפר לכפר
ובשעה קצרה זו חידש , וכך לאחר כמה שבועות של נדודים מצא את עצמו בערב שבת בחוקותי. פרטיה ודקדוקיה

  ".אם בחוקותי תלכו"יותר מארבעים ושניים פירושים על פסוק ראשון של 
  .ים ורעננים החל לפסוע אל העיירה הקרובהשנסכו בו כוחות חדש, כשהתאושש מרעיונותיו

רבנו הצטרף אליהם . הכנסת בתפילת מנחה-כשהגיע אל העיירה עם דמדומי חמה כבר היו תושבי העיירה בבית
כמובן שאת גדולתו הסתיר ולא עלה על דעת אף אחד מבני . פרחיהכנסת ליד כל הארחי -וקבע לו מקום בבית

  . נמצא בתוכם"אור החיים"העיירה שקדוש עליון ה
ב אל "באמצע סעודת שבת פנה בעה. הבתים הפשוטים כדי שיעשה שבתו אצלו-אחר התפילה הוזמן אל אחד מבעלי

            , רבנו והודיע לו שמנהג העיירה שאת סיום הסעודה וברכת המזון עורכים בצוותא כל בני העיירה בבית הרב
סעודת סיום התאספו בצוותא לאכול את . ל הרבב א"רבנו לא התנגד והצטרף עם בעה .ולכן מבקשו שיצטרף איתו

  .דורהולומר את זמירות השבת יחד עם רבם שהיה מצדיקי , שבת קודש
                  . הרב הניח ראשו בין ידיו והתעמק ברעיונותיו, לפתע השתררה דממה. רבנו תפס לו מקום בקצה השולחן
עמק ברעיונות קדשו חזקה שזה עתה מרחף הוא בעולמות העליונים ומשיג בני העיירה מנוסים בזאת עת הרב מת

  .ועל כן השתררה דומיה וחרדת קודש הייתה על פני כולם, השגות קדושות
אות כי השיג , לפתע מזדעזע הרב. פניו מאירות ומזהירות וכאילו אש להבה אחזתו, כך יושב לו הרב אחוז שרעפים

  .אל קהל עדתו היושבים בציפייה ובכלות הנפש לשמוע מה בפיוהשגות גדולות ועתה יורידם כאן 
  ".'אם בחוקותי תלכו'עשר דרכים בפירוש הפסוק -ארבעה "–פתח הרב  –" התגלו עתה לפני"

  .וכך החל לבארם אחד לאחד וכל הקהל יושב באימה ופחד ואינם מאבדים אף מילה מפיו הקדוש של הצדיק

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה המוריס מורטז נ"לע

 .ו"היי רפאל בן אנה טומ, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



                   , נשמעו ונלמדו עתה בפמליא של מעלה "–אחר פירושו האחרון  מסיים הרב ל–" חידושי תורה אלו"
  !"והם החידושים הנוראים שחידש הצדיק קדוש עליון רבנו חיים בן עטר החי בעלמא הדין

  !"חיים בן עטר: "ריזכקם מפינתו וה" אור החיים"רבנו 
כן ביקש הרב לכלות . הקדוש בערה בהם חמתם" אור החיים"כל הקהל בשומעם מפי איזה ארחי פרחי את בזיון 

אף שהרב לא הכירו מימיו אבל אם , "אור החיים"חמתו באדם הפשוט היושב בצד ומעיז לזלזל בכבוד קודשו של 
" אור החיים"ב שאצלו סעד "אך בעה, חזקה שקדוש עליון מופלג האיש, בפמליא של מעלה לומדים את תורתו

  .הרגיע את הרב והאנשים הנרגזים
  .ב ולצידו אורחו ולא החליפו ביניהם אף מילה אחת"חזר בעה, ימוד בצוותא בתורה ויראהאחרי כמה שעות של ל

הרב עשה עליית נשמה ואחר כך אמר עוד . למחרת בסעודה שלישית של שבת שוב חזרה הפרשה כמו אתמול
,  מעלהתורה זו נאמרה בפמליא של: "ובסוף הכריז שוב, עשר פירושים וחידושים ששמע בפמליא של מעלה- ארבעה

  !"והיא מתורותיו של קדוש עליון רבי חיים בן עטר החי בעלמא הדין
  ."חיים בן עטר: "קם ממקומו והמהם בקול חלוש" אור החיים"רבנו 

ב חזר שוב והתחנן לפני "בעה. חמתו של הרב בערה בו ושוב רצה לכלותה באיש שזלזל בכבודו של רבי חיים בן עטר
  .נפשוהרב שלא יפגע באורחו ויניחנו ל

              , בעת רעווא דרעווין התלהב הרב במאוד ושוב נשמתו עלתה למעלה בתבערת לב עצומה, בהמשך הסעודה
עשר -כעבור איזה זמן ירד אל קהל אנשיו ועתה בפיו ארבעה. והוא נשאר על מקומו מתעלף כאילו רוחו ניטלה ממנו

מרים נוראים אלה הם מפיו של קדוש א: "ולבסוף שוב הכריז, "אם בחוקותי תלכו"חידושים נוספים על הפסוק 
  !"רבנו חיים בן עטר, העליון

  !"חיים בן עטר: "הפעם רבנו קם מלוא קומתו ובקול ברור וחזק הכריז
           'אור החיים'המזלזל ב! יותר לא נחשה! לכל חוצפה יש גבול: "הרב מלא זעם שאג, מהומה החלה להתחולל
  !"ישלם את גמולו במעצר

סעודה שלישית נמשכה כרגיל .  וכבר תפסו את רבנו וסגרוהו בתא חשוך והשאירוהו לבדוטרם סיים הרב את ציוויו
  ...ורבנו סגור על מסגר חשוך על שביזה את קדוש העליון רבי חיים בן עטר, כאילו לא קרה דבר

אירו רעמים מחרישי אוזניים פילחו את האוויר וברקים מסנוורי עיניים ה, לפתע החלה להשתולל רוח סערה איומה
פחד ורעדה אפפה את בני העיר וזעקות , עצים נעקדו ממקומם וגגות הבתים עפו לכל עבר, את פני הרקיע החשוך

                   , בני העיר התנפלו לפני הרב ביודעם שרק הרב בכוחו להציל את המצב הנורא, איומות נשמעו מכל צד
בשל מי כל הסער הגדול : "שו איתוושאלת נפ, הרב פעל מיד בעליית נשמה .שמן הסתם יגרור אחריו קרבנות אדם

במשך כל שעות שבת קודש נחים הרשעים מן הגיהינום הבוער בכל ימות : "והתשובה הגיעתו מן השמים" ?הזה
                   , מיד בצאת השבת כאשר רבי חיים בן עטר מבדיל על היין מכירים בשמים שימי החול הגיעו. השבוע

 ואינו –בשעה זו רבי חיים בן עטר סגור אצלך בתור אסיר אך . הגיהינום מתחיל לפעול והרשעים נשלחים לתוכו
  ."ולכן משתוללת הסערה כעת  , שוררת אנדרלמוסיה בעולמות–יכול להבדיל 
שבשעה זו שהיה סגור בחדרו נתכפר לו , הקדוש" אור החיים"הודיעו לרב מן השמים שילך ויבשר ל, בדרך אגב

  .ך לסיים את שנת גלותוושוב אינו צרי, ח"עוונו של שמיעת בזיונו של הת
  .דבר זה נפרד מהרב וחזר לעירו" אור החיים"מיד בהיוודע ל

  .רים לעולם הבאוהחכמים המוכנים לקבל ייסורים בעלמא הדין ובתנאי שיגיעו זכים וט-הא לך הנהגה של תלמידי
  .)אור דניאל( !מה נורא כוח קדושתם של קדושי עליון

  ].כג, כו[ "ואם באלה לא תוסרו ליי"
          , ומוזרות מעניינות שאלות. רחוקים בקירוב העוסקים אצל דופן יוצאות שאלות מתעוררות, תשובה של דור, בדורנו
הגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו אל פנה, הערים באחת בקירוב שעוסק יהודי, ובכן. ומעולם מאז נשאלו טרם הסתם שמן
 מאוד רחוק שעדיין יהודי לאחרונה להגיע החל, הכנסת בבית מעביר אני אותם התורה לשיעורי :הבאה בשאלה א"שליט

. ברכב בנסיעה השבת את מחלל הוא עדיין אך, התורה ובדיני ך"התנ בסיפורי רב עניין מגלה האיש. התורה משמירת
 עורך כבר אני' ה וברוך, מאוד לי חשובה השבת "ואמר הצטדק, בה הנסיעה חומרת ועל השבת קדושת על עמו כשדיברתי

  ".     לוותר יוכל איני עדיין המשפחה בחיק טיולים על אך, לתפילות ומגיע קידוש
, הדרך תפילת דיני את למדנו השבת. בהלכה קצר שיעור מוסר אני – לספר הרב ממשיך – בבוקר בשבת התפילה לאחר

  .בדרכים לשמירה העצומה וסגולתה הדרך תפילת אמירת חשיבות בעניין וסיימתי
 ארוכה נסיעה על האם: "תמימות מתוך, לשאול ומבקש, רצינות מביעות פניו כשארשת, היהודי אלי פונה השיעור לאחר
  ?זה ליהודי להשיב יש אפוא כיצד ..."?הדרך תפילת את לומר אוכל בשבת
  :א"שליט ר"מו השיב
 התורה כי !שווא תפילת זו הרי -  הדרך תפילת, קודש בשבת נסיעה לפני שלומר, ונעימות חיבה מתוך, לשואל להסביר יש

    ', בדרך ואורב אויב כל מכף ותצילנו, לשלום ותצעידנו, לשלום שתוליכנו 'ויבקש יתחנן וכיצד', יומת מות מחלליה 'זועקת
  ! במיתה ולהתחייב השבת את בה לרמוס שעומד נסיעה לפני
: יהודה לרב הורה, לטוב זכור הנביא שאליהו, :)ט"כ (בברכות בגמרא מובא, ובכן? הדרך לתפילת המקור מהו - ונשאל הבה

 נטילת אותה מהי – הגמרא ומבררת. ה"מהקב לרשות טול - מלךיה: י"רש מבאר, "וצא בקונך מלךיה, לדרך יוצא כשאתה"
 תעבור שהדרך רחמים בקשת רק אינה הדרך שתפילת, אפוא מבואר". הדרך תפילת זו: "הגמרא משיבה? ה"מהקב רשות
 כולה שכל לנסיעה מהבורא רשות ליטול הדעת על יעלה איך, כן ואם. לדרך לצאת מהבורא רשות נטילת גם אלא, בשלום
  ! '?השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא 'על שציוה, יתברך הבורא רמיסת

      תפקידם מילוי לצורך בשבת לנסוע הנאלצים, ורופאים בטחון אנשי כגון, נפש פיקוח מחמת בשבת שהנוסעים, לציין יש
  ).'ח אות נ"פ ישראל אשי (הדרך תפילת יאמרו, )סכנה בחזקת שהוא במקום או פרסה שאורכה בדרך(

  .) מתוקופריו( !הדרך תפילת לומר שלא לו להורות יש, לשאלתו ובאשר, ליהדות האיש בקירוב להשתדל להמשיך יש :לסיכום
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב'  ר:זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 !וקריה"ת התפילה א לעיין בשעתנא ל                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                   
           

            
                       

                            תשע''ט בחוקותי פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

ו יוה שיהומלמד שהקב"ה מתא - 'תי תלכווקואם בח'
  )מדרש 'לקח טוב'( תוובמצומלים בתורה ישראל ע

זקן  .זצ"ל הגראי"ל שטיינמן מרןעל דלת ביתו של  דפיקה
עמד שותק,  - ישיש נראה על מפתן הבית. משפתחו לו

  והתבונן בעיניים בוחנות ברבינו. 

"מה רצונכם?", שאלוהו בני הבית, משראו כי מילה אין 
  בלשונו, רק עיניו פעורות לרווחה מביטות בפני רבינו. 

  "רק באתי לראות את ראש הישיבה", הסביר כמתנצל. 

שאינו  - "אם יהודי זקן  ,הביןלמה?", בקשו בני הבית ל"זאת 
מה ש דברים בגו. אי ימטריח את עצמו לבוא, בווד - מקומי
  ביקורך כאן".  מטרת

פר הישיש: "בימי מלחמת העולם יאחר הפצרות רבות ס
השניה הייתי בשווייץ. באחד הלילות, כאשר עלטה מוחלטת 

לון בית הכנסת. שררה בחוץ, הבחנתי באור קטן מבליח מח
נכנסתי. וטוב שנכנסתי. שם, בבית הכנסת החשוך, ישב 

  רבינו ולמד לאור הנר. 

נגשתי אליו ושאלתי: 'מה אתה עושה כאן? לבד... בבית 
הכנסת... הא, מי יודע בכלל שאתה לומד', כדברים האלה 
אמרתי לצורב הצעיר, שישב רכון על הגמרא, דבוק למטרה, 

  חדור אהבת תורה. 

הקצרה האירה באור יקרות את האולם הריק, ואת  תשובתו
חשכת הצרות שנחתו עלינו: 'אני לומד לתכלית שאזכה 

  להיות מרכבה לשכינה'. 

"נצרתי את המראה הזה בליבי, נצרתי בתוכי את תשובתו 
לגדולות... והנה  החצובה מעולם גבוה ועילאי, בוודאי עדיו

  אה...".כיצד הוא נרלראות  - שבעים שנה אחרי -כעת באתי 

ובני הבית רבים צבאו על פתחו , רבינו של בתקופת מחלתו
"ראש הישיבה חש  לדחותם: ם פעם אחר פעםהיו נאלצי

. שאלות רבות "...וניםות לכל הפברע ואין אפשרות לענ
נותרו בחללו של עולם באין פותר. רבים נאלצו לסוב על 
עקביהם ולשוב לביתם בידיים ריקות. אולם היו שאלות 
שהצליחו להבקיע את חומת ההסגר שהקיפה את הבית 

באותם ימים. היה זה הגאון רבי שלמה רביבו, אשר שאלתו 
קוח נפש!", ישאלה של פ קוח נפש!י"פ י לסגת. התדפקה בל

  לא ויתר הרה"ג רבי שלמה. 

שאלתו הובאה אל הקודש פנימה: בחור מאמריקה הדרומית 
גלה לארץ הקודש ללמוד תורה. הבחור מתמיד ועושה חיל 

א בלימודו. לאחרונה חלה אביו, ואשר על כן מבקש הו
, ולא ישוב בנו יחידו לצדו שארשכשייתמו ימי בין הזמנים, י

לישיבה בא"י. האב מרגיש שאם הבן לא יטפל בו, עלול 
ה מצבו הבריאותי להידרדר. אם הבן יישאר באמריק

אמנם, יהודי  ,הוא יהיה ,רומית, ולא ישוב לישיבה בארץהד
ירא וחרד, אך לבן תורה אמיתי לא יצמח. כיצד לנהוג? 
להותיר את הבן בחו"ל על חשבון התורה, או להתעלות על 

  קושי, ולשלחו ארצה? ה

רבינו השיב: "לעצם הענין, יתכן ורק נדמה לו, לאב, שאם 
בנו לא יהיה לידו יכבד חוליו, בעוד שלא זו המציאות. אך 

רק אם ? ה'מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי'מלבד זאת 
האין זה כך?  –קוח נפש הוא? ומה בנוגע לבן יאצל האב פ

   ."...קוח נפש?יוכי להיות בן תורה אינו פ

   בל את הפסק, והבן חזר ארצה לתלמודו.האב קי

  ]'גדול בקרבך'[

ֵלכּו  ֻחּקַֹתי ּתֵ   )כו, ג(ִאם ּבְ

  )בעל הטורים( . שתלכו בדרכי אבות'אבת' -בות יאשי תר

עם זצ"ל  ציקרי"ז סולובייהג 'הרב מבריסק' מרןפעם הלך 
גש אחד מבני ירושלים ואמר: יאחד מבניו הגאונים. נ

 "אשריכם שזכיתם לבנים גאונים וצדיקים ההולכים בדרככם
   ."מעטים הזוכים לכך! בתורה וביראה,

שתיקה. שמע הרב מבריסק ולא הגיב, המשיך בדרכו ב
שמעת מה שאמר?! כסבור הוא הבהגיעו לביתו אמר לבנו: "

היודע הוא כמה דמעות שפכתי ... שזו זכיה, מתנת חינם
בורא עולם  כמה התחננתי לפני ם מהיותכם בעריסה,כעלי

   ."...שתגדלו בתורה וביראה!

זצ"ל  'הסטייפלר'הגאון הקדוש מרן אדם חשוב היה אצל 
מה עושים לפני פטירתו לחיי עולם, ושאל : "חדשים ספורים 

   .ם יגדלו צדיקים וילכו בדרך התורה?"כדי שהילדי



  
 "מה עושים?" חזר על דבריו, התרגש הסטייפלר זצ"ל:

תפללים! עד היום אני מתפלל מ - "מה עושים?! ,והתפלא
   .ומוריד דמעות שחיימקה שלי יצא בן תורה!"

חיים מזעזע! "חיימקה שלי" הוא הגאון האדיר מרן רבי 
 ללא היט"א, שכבר אז נודע למשגב בשליטשל קניבסקי

צרים בכל התורה כולה, ובספריו האדירים בכל מקצועות ימ
על כל הבבלי  ותובערב פסח ערך סיום בכור התורה,

 ...ין התפלל והוריד דמעותיועד !והירושלמי מדי שנה בשנה
תלה את הצלחת בנו המאור  דמעות,תפילות ואותן וב

פועלות דמעות  וכך, ויותר, ,הגדול! כך פועלות דמעות האב
  . ..האם

 ש בשעתו ממרן הסטייפלר זצ"ל ברכהקירה במרביץ תו
  שיצליח בחינוך צאצאיו. 

ר, "בברכות לא מחנכים ילדים! פל"ברכה?!" הפטיר הסטיי
   .דרושות אין ספור תפילות ובקשות!"

   ."...וענה: "ובכן שהרב התפללז הע

   .ואתה מגלגלו עלי?!" ,תמה: "עליך החוב

   .", והרב יודע...התנצל : "אבל איני יודע להתפלל

   "...הן יודעות להתפלל ]אשתך[ בו: תבקש מבני ביתךהשי

, הביאו זצ"ל 'חפץ חיים'השל ו מפטירת אשנים רבות לאחר 
קבלו  את ספר התהילים הישן שלה. -ח הח" –לבנה 

מה תם כ, ואמר: "היודעים אבדמעות והעתיר עליו נשיקות
על ספר תהלים זה. בכל בוקר  "הדמעות שפכה אמי ע

ירא  ראת בו ובוכה שבנה יהיה יהודי טוב ונאמן,היתה קו
  שמים ותלמיד חכם!" 

זצ"ל  'חפץ חיים'לעת זקנותה, נשאלה אמו של ה ופעם,
תו ובחיבוריו ובמה זכתה לבן שיאיר עיני ישראל בצדק

יודעת, מתנת חינם היא. הפצירו הקדושים. אמרה שאינה 
שלפני חתונתה  , והיא בשלה. רק דבר אחד סיפרה,בה

ה אמה את ספר התהלים, באמרה: "בכל עת מצוא מסרה ל
שתזכי לגדל את צאצאיך  תעתירי  בו לפני בורא עולם, 

  לתורה לחופה ולמעשים טובים". וכך עשיתי, אמרה. 

ה פעלה, כמה כמ ...והעידו, שהספר היה מנומר בדמעותיה
  זכתה! 

ווג שני מגור זצ"ל נשא בזי 'אמרי אמת'ה בעלהגאון הקדוש 
מאיר בידרמן זצ"ל חתן  את בת גיסו הגאון רבי יעקב

והביאה עימה את  ,תה אלמנהזיע"א. היא הי 'שפת אמת'ה
שגדל והיה לבן עליה. בתשעת הימים  ,'לייבל'בנה הקטן 

יוכל  'אמרי אמת'כדי שה ...עורך סיום מסכת בכל יום היה
  לשתו. ולאכול בשר מפאת ח

בפני  צבימון להתייגיוס, וקבל זההגיע לגיל אותו לייבל 
לקבוע האם כשיר הוא לגיוס. מובן שמיד  'רפואיתועדה '

הרשעים אלא ש ...עלו היכן שפעלו והחליקו בשלמוניםפ
חויב בסופו של דבר ו ...בר שווא והבטחותיהם סרקיפיהם ד

הלם  ס. מובן שהתדהמה היתה רבה,יצב ולהתגיילהתי
וזעזוע. בן קדושים שגדל בחצר הקודש וכל מעיניו בתורה 

י תורה ותפילה יקרע מאהל ,יפול לידי הרשעים וקדושה,
לקסרקטין שאין בו לא שבת ולא מועד, לא כשרות ולא 

הרבנית הגירה דמעות כמים, צניעות, לב מי לא יחרד. 
 והרבי האיץ בעסקנים לעשות כל מאמץ. וכל השערים ננעלו,

צב בשערי יביום רביעי עליו להתי - ואין לשנותהרה היא יגז
יתן ויותר נכון לומר שלא נ - הבסיס הצבאי. ניתן לשער

  את הצער היגון והאנחה.  -לשער 

חות הרבי, לא יכלה לשאת את צער אמה של הרבנית, א
. השבת שלפני הגיוס עברה הוהתייפחותתה בכיותיה ב

 ,פנימה במוצאי שבת נכנסה אל הקודשבצער ובעצב, ו
ואמרה לאחיה הקדוש: "מעולם לא התערבתי ולא הבעתי 

יכולה דעה, מעולם לא ביקשתי דבר. אבל הפעם איני 
להבליג. הלא פועל ישועות אתה, גוזר אומר ומקיים. וכאן 
קצרה ידך. איככה אוכל וראיתי בצערה של בתי, איך יכול 

  אתה לראות ביגונה של אשתך!" 

   .ה: "היודעת את לשמור סוד?"אות שאל

  ענתה: "כן". 

   .היכולה את לנצור סוד?!"חזר ושאל: "

   ."הן" :תמהה. חזרה והשיבה

   "....סילא יגו אז אגלה לך. הוא" אמר:

ת הבלתי או קיבל ידיעה שההשתדלויו אם חזה ברוח קדשו,
   .נלאות נשאו פרי, אחת היא

בוכה ודומעת,  המשיכה וראתה את בתה מתייסרת,
 ,בהליונצרה את הידיעה ב מתפללת ומתחננת באין הפוגות,

ונאסר עליו  ,, שידע ברוח קדשו שיוסף חי"החק אבינו עכיצ
  קב אבינו הלבוש שק ומתאבל תמרורים. לגלות זאת לבנו יע

ביום רביעי נסע הנער למקום הגיוס, מלווה בברכת הרבי 
עוהו יפר שהודיובדמעות אמו, ובאותו היום חזר. ס

  והשמחה רבתה.  שהתמלאה המכסה ופטרוהו מן הצבא,

נכנסה שוב האחות, ואמרה: "נצרתי סוד, כמובטח, ואמשיך 
. למה לא לספר. לשמור בסוד. אבל אולי אוכל לדעת מדוע

  אפשר היה לחסוך כמה ימי צער ודמעות, בכיות ותפילות!" 

ה קשה : "יודעת את באיזו תקופואמר 'אמרי אמת'נענה ה
שבעתיים  ונוראה קשה תקופה ואנו חיים, ואינך יודעת איז

נסו, ובאלו קשיים נוראים . בכמה נסיונות יתממשמשת ובאה
ו של הבן, כל דמעה כל תפילה מסירה אבן נגף מדרכיתקלו. 

ביאו התפילות ימכשול. אין לך מושג איזו תועלת  מסמסתמ
  ]'מקרבן לתורה' ש"פהג[            .סללו דרכו!"יוהבכיות, איך 



  

ָאֶרץ  לֹום ּבָ י ׁשָ   )כו, ו( ְוָנַתּתִ

עושה 'מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר 
  )רש"י( 'שלום ובורא את הכל

מעשה שסיפר  ביאשליט"א מ יצחק זילברשטייןהגאון רבי 
 המקושר לרבים מגדולי שליט"א עזריאל טאוברהגאון רבי 

רבי ביקר אצל הצדיק ש, כאחת פעם: ובחו"ל א"יישראל ב
אמר לו  ,בבא סאלי''המכונה זצ"ל  ישראל אבוחצירא

הצדיק: "אני רוצה שמחר תסעד יחד איתי בארוחת 
  הצהריים". 

"לא ידעתי על מה ולמה, אבל כמובן ששמחתי מאוד על 
ההזמנה, ולמחרת בצהריים הגעתי שוב לביתו בנתיבות", 

  סיפר הגר"ע טאובר. 

ה את הדלת, ואמרה: "בעלי פתח 'בבא סאלי'הרבנית של ה
  ". כנסיכבר ממתין לך. אתה יכול לה

קם מיד ליטול את ידיו, והזמינני  'בבא סאלי'נכנסתי, וה
ליטול גם אני את ידיי. והנה הרבנית מגישה את המנה 
הראשונה, עם מאכלים בטעמם הערב של יהודי מרוקו, 
ובעלה הצדיק, שהיה ידוע כמי שראשו בשמים, מתחיל 

איתה על המאכלים, ועל כל מאכל ומאכל בפני לשוחח 
עצמו, משבח את הטעם המעודן, צוחק בשפה הערבית, 

  וחקת וצוחקת... הצדיק לא הסתכל עליי... צ –והיא אחריו 

אינו פוסק מלהתעניין  'בבא סאלי'כך עוברות כמה דקות, וה
בסוגי המאכלים, מבלי שהוא מוציא מפיו ולו מילה אחת 

הוא אינו משוחח  –מפליא ביותר בדברי תורה, והדבר ה
  איתי מאומה, ואפילו לא מסתכל אליי... 

מי שעמד מן הצד, יכול היה לראות כיצד הרבנית מתמוגגת 
מהנאה, מעצם הדיבור עם בעלה הצדיק. כך במנה 
הראשונה, וכך בשניה, וגם בהמשך הסעודה. היא מגישה 

  את האוכל, והוא נהנה ונהנה, והרבנית צוחקת... 

  ושב ליד השולחן, והצדיק אפילו אינו מסתכל עליי. אני י

 'בבא סאלי'"לא הבנתי מילה וחצי מילה, מהדברים שדיבר ה
עם אשתו בשפה הערבית, אבל עוד יותר לא הבנתי לשם 
מה הוא הזמין אותי אליו, לסעוד בצוותא", אומר רבי 

  עזריאל.  

הדקות הללו, סבבו  60כל  שעה תמימה עברה, ובמשך
רק בנושא האוכל, המנות היפות, הסעודה העניינים בשולחן 

הדשנה, ופירות התקרובת שהגישה הרבנית. שום נושא 
אחר לא עלה על השולחן. למרות שכאמור, לא הבנתי בדיוק 
מה הוא אמר, אבל ראיתי והבנתי שהכל נסב על ענייני 

   ..האוכל.

  הבבא סאלי סיים לאכול, בירך, ונפרד ממני לשלום... 

אתי מפתח הבית הגדול והקדוש הזה, והנה, רק כאשר יצ
הזמינני הצדיק אליו, ומה אומר הגר"ע טאובר, הבנתי מדוע 

  חיצתו. רצה שאלמד במהלך הסעודה ששהיתי במ

-רבי ישראל אבוחצירא ידע שאני מתעסק בהשכנת שלום
בית בבתי ישראל בכל העולם, ולכן ביקש להנחיל לי את 

בה הזו, שאחד היסודות הנחוצים לשמירה על הידיעה החשו
שלמותו של כל בית יהודי, הוא לשוחח עם האישה על 
הדברים המעניינים אותה, דהיינו על ענייני האוכל... ולא 
סתם לדבר, אלא לשבח את הרעיה על המאכלים הטעימים, 
ולהחמיא לה על כל מה שהיא עושה למענו. עד כדי כך 

בזבז' על כך שעה שלימה, חשוב הדבר, שהבבא סאלי '
  ובוודאי שהוא עושה זאת מדי יום ביומו. 

"את זה הוא רצה שאראה, כדי שאנחיל אחר כך את 
   מר הגר"ע טאובר.הדברים לשומעי לקחי", א

אחת הבעיות הגדולות הניצבות בשרשי הבתים היהודיים  וזו
של ימינו, כאשר בן ישיבה, שהורגל לשקוד במשך כל היום 
על תלמודו, וענייני האוכל והסעודות לא תפסו אצלו מחשבה 
רבה, והנה לפתע אומרים לו שהוא צריך לשוחח עם רעייתו 
על 'דברים פעוטים' כגון אלה, ו'לבזבז זמן' על עניינים של 

  אוכל... 

אבל אם היה אותו בחור, שהפך לאברך, משקיע קצת יותר 
ה, של האשזמן למחשבה על מהות הבית, ועל מהות צרכיה 

הם הם הבית, הם הם  -היה מבין שהדיבורים על האוכל 
רצונו של הקב"ה, וזה בדיוק מה שהתורה דורשת מהאדם 
לעשות בביתו. הדיבורים בנושאים אלה, הם ה'דלק' הטוב 
והיעיל ביותר לאישה, ומעניקים לה את הכוח להמשיך 

מה ובני הבית.  ה, ולמען כלולעשות את הכל למען בעל
שיעניק לנו את הרצון והכח להשקיע בבית, היא הידיעה 

-ומתוך שלום שכל בית ישראל הנבנה בקדושה ובטהרה,
לשם כך הינך ו עלי אדמות. 'שכינה'בית אמיתי, הוא מעון ל

נדרש לעשות דבר אחד: לדעת שהיא שם, השכינה, 
ולהשתדל לעשות רצון קונך, ולמלא אחר המשימות 

  ]''שמחה בבית[                             . המוטלות עליך, כבעל

           דיו של אהרן אוהב שלוםהוי מתלמי' :הלל אומר
  )אבות פ"א, יב( 'םורודף שלו

מלאכי  ל ברחובבשנים בהן התגוררה משפחת פינק
 זצ"ל קלנפיאריה רבי הגה"צ ישב  , באחד הימיםבירושלים

והגה על תלמודו על שולחן הסלון בשקידה רבה. לפתע 
החלו להשמע קולות רמים של קדיחות ודפיקות מהקומה 
העליונה. בדקות הראשונות תהה רבי אריה לפשר הקולות, 
אך דקות ספורות לאחר מכן, קלופי הסיד ונפילת הטיח מגג 

  רור את המתרחש מעל לראשו. יבהחדר הראו ב

"מה זה?" שאל רבי אריה את הרבנית, "מדוע נשמעות 
   .ר?"הכל בסד דפיקות מלמעלה?



  
"הכל בסדר", השיבה הרבנית, "רק השכן מלמעלה משפץ 

  ומרחיב את דירתו בחדרים נוספים". 

חיוך קל עלה על פניו הטובות של רבי אריה. הוא קם 
ממקומו, סגר את הגמרא שבה היה עסוק, לבש את 
החליפה, חבש את הכובע ועלה למעלה. הנקישות על הדלת 

כות ודקות ארבקושי נשמעו בהמולת הבניה. רק לאחר 
  ח את הדלת. וגש לפתיהבחין אחד הילדים ונ

  "אבא נמצא?", שאל רבי אריה. 

  "אבא! אבא!", קרא הילד בחלל הבית, "השכן פינקל בדלת". 

סומק קל עלה על פני השכן. 'הרב פינקל?! הוי! הרי כלל לא 
פרתי לו על הבניה המתוכננת... מי יודע מה הוא הולך יס

  ו. לומר לי עתה...', הרהר בלב

לה מחזה יהפתעה, הוא גתה לו כיחגש לדלת, יאך משנ
בלו רבי אריה במאור פנים, י"שלום עליכם", קאחר לגמרי: 

לשוחח עמכם דבר כנס יולחץ את ידו בחמימות. "אשמח לה
"כל כך שמחתי לשמוע שהתחלתם  ,מה", אמר בעדינות

לבנות! כבר מזמן תהיתי ביני לבין עצמי, כיצד מצליחים 
   ".רה קטנה כל כך..אתם להסתדר בדי

, המשיך רבי אריה בדבריו, "אני מתאר לעצמי "ראו"
, אך הגדולמהווים לכם הוצאה כספית פוץ ישהבניה והש

לסייע לכם בכסף איני יכול. גם לי עצמי אין. אבל אם אתם 
זקוקים שאחתום על ערבויות להלוואות וכדומה, אוכל גם 

  אוכל, ובשמחה!...". 

, וכבר ירד רבי אריה חזרה לה טובה, עוד לחיצת ידיעוד מ
לביתו ולתלמודו. והשכן? עודנו עומד בפתח הבית, מביט 
בתמהון על שכנו היורד את גרמי המדרגות, כשהוא שקוע 

כיצד הם  ...הורים: 'ורבי אריה פינקל ומשפחתובהר
יותר, מסתדרים בבית קטן וצפוף כל כך? והשאלה הגדולה 

ק את טובתם לראות אך ור ...כיצד רוכשים כזאת עין טובה
  של אחרים?...'. 

כשאחד מבני הבית הביע מעט תרעומת על הבניה, השיב לו 
רבי אריה בפליאה: "וכי אם השכן שבונה היה הבן שלנו, גם 

   ]מלא''אוצרותיהם א[             .          "...כן היינו מתנגדים?

  )אבות, שם('אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' 

את פלוני, הכיר כל בני ברקי מצוי. יהודי קשה יום, שדעתו 
אינה צלולה עליו והתנהגותו מעוררת תמיהה. הוא נהג 

נושא וענין  להסתובב בבתי הכנסת, ולדרוש את דעתו בכל
העומד על הפרק. סערת מזג אויר או מהפך פוליטי, דרמה 

ו מה לומר, תמיד יש ל -בטחונית או התפתחות כלכלית 
תו, יולדרוש... וכולם חייבים להסכים א ולהביע... ולהציע...

גם בנושאים אישיים לא היה מפסיק  ..ולעשות כאשר ציווה.
לנהוג, מתי  להתבטא, כשהוא גוזר על עוברים ושבים כיצד

לקום בבוקר וגם באיזה מנין להתפלל. ומי שלא ישמע בקולו 
  אחת דינו לצעקות רמות וצווחות לא נעימות...  -ויציית לו 

זצ"ל, ולא  האדמו"ר מנדבורנהכ"ק  תהלה חיבב במיוחד א
פעם היה נכנס לקודש פנימה, ומשוחח ארוכות עם הרבי. 

את נאומיו ומפרט את  שעה ארוכה השתהה בחדרו, נואם
'עצותיו הטובות והמועילות'. הרבי היה מקשיב לו בחום, 
ומהנהן בראשו בהבנה לכל עצה, כאילו היא מסייעת לו 

  במיוחד... 

 םמפגשיהישיבה ביקש לגאול את הרבי מאחד מתלמידי ה
בשאלה:  אותו אדם מהוני הלז, ופנה אליתכופים עם התה
יודע ומבין 'אמור לי, הן אתה כה חכם ומשכיל, בר דעת ו'

התייעץ עם הרבי? הן בכל תחום ונושא. מדוע אתה מרבה ל
ין בכל תחומי החיים, וכי אתה זקוק לעזרה אתה מבין מצו

  אל הבחור מתוך מטרה ברורה... ש - 'מהרבי?'

'אכן כן, אני חכם 'הצטחק האיש, והשיב בקול שמן מנחת: 
 כלב -ומבריק דיי, אין לי צורך בעצותיו של הרבי... ההיפך 

פעם שאני נכנס לרבי, פורש הרבי בפניי את שאלותיו 
והתלבטויותיו, ומבקש לשמוע את חוות דעתי... לפיכך אני 

ך כל כך את חוות כי הוא מערי -כה אוהב להיכנס אליו 
דעתי, ומתייעץ עמי בענייניו הפרטיים ובענייני הכלל 

   '.הרובצים על כתפיו...'

ואוכיח לך  'הבה'ולא נחה דעתו עד שהוכיח את דבריו: 
, 'שהרבי חפץ להתייעץ עמי כל העת ומעריך את חוות דעתי'

'הרי כשאני מסיים לשוחח עמו, הוא מוודא שיש לי 'אמר, 
נותן לי  -כסף לשלם לאוטובוס לחזור הביתה, ולא פעם 

משלו... הן זה מוכיח כאלף עדים כמה חשוב לרבי שאבוא 
   '.אליו, ואייעץ לו מחכמתי הדגולה והגדולה...'

נשאל פעם הרבי מדוע הוא מקדיש תשומת לב כה רבה כש
השיב הרבי  מהוני וגם משלם לו על כך...יותלאדם מוזר 
ל עליו קימחובתי להקשיב לו, כי בכך אני מ'בפשטות: '

   '.'...במקצת

לפעמים, אנו יכולים לפגוש אנשים שאינם לרוחנו, שעשויים 
להטריד אותנו, לגזול את זמננו, לבקש את תשומת הלב 

לא באמת חשוב לנו לשמוע מה יש להם לומר... יש ו ו,שלנ
אנשים שמתקשרים אלינו ואין לנו זמן אליהם, יש כאלה 

כביש לפני שנפגוש בהם... שאנחנו מעדיפים לחצות את ה
ו רנו: להקשיב למישהד אותנו ומאיר לעבמלמהזה הסיפור 

רה, לא השפלה! להעניק זו מעלה יתי -תנו שחכם פחות מא
ול, זה משדרג אותנו זו הדרך לגד -יחס וסבלנות לכל אדם 

במידות טובות, ומוביל אותנו לחיבור אמיץ וטוב עם התורה 
ת התורה. אלזכות לקבל  -עבור כולנו  -זו הדרך הקדושה! 

כל אדם באשר ולאהוב לנהוג בצניעות ובשפלות רוח, לכבד 
הוא אדם, להיות עניו החש שווה ערך עם כל אדם, ולכבדו 

                     כיאות. כי רק זו הדרך!

  ]ישראל' שלאביהם ' – 'פניני פרשת השבוע'[ 
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  "' וכתה ב' כתה א"התגובות שעדין לא פוסקות מלהגיע אודות 
וגם לאחר ... פשוט התגובות לא מפסיקות להגיע... תסלח לי קורא יקר שאני שוב פותח נושא ישן

  ... עדיין זה נראה שיש כאלו שלא הבינו נכון... שכתבתי הבהרה לפני שבועיים
וקצת באשמתי זה היה נשמע ... קבלת יסורים באהבה--- בשעתו נכתב השילוב בין תפילה ל: ובכן

ואם אתה רוצה לקבל באהבה אז ... אם אתה מתפלל אתה לא מקבל באהבה... כאילו זה שחור לבן
חס וחלילה חס אז ... שיש כאלו שלא הבינו נכון עדיין זה נראה... וגם אחרי שהבהרתי... אל תתפלל

עזריאל טאובר ' גם אותו צדיק ר(!!! קבלה באהבה היא לא סתירה לתפילה... חייבים להתפלל !!!!ושלום
ל להעתיר "ואותי בעצמי הוא שלח פעמיים לקברו של הרמח... א שהיה סמל ודוגמא לקבלת יסורים באהבה התפלל"זיע

לא רק ... גם מי שנמצא במדרגה של קבלת יסורים באהבה :גיד שלא אמרתישלא ת )...עליו ברחמים
אין לו רשות לפטור את עצמו מההשתדלות ששמה ... שמותר לו להתפלל אלא הוא חייב להתפלל

כעת ... אחרי שהתפללת!!!! ואחר כך... תבקע רקיעים!!! תזעק!!! תתפלל?? רק מה כן... תפילה
ולאו דווקא אחרי ... עושה הכל לטובה' מכאן ואילך מה שה... יאני את שלי עשית... תהיה רגוע

אבל בסופו של דבר אני בידיים של ... אני מתחנן... אני מבקש... גם בתוך התפילה עצמה... התפילה
בתור אחד שכתבתי את ספר ... רק זה חסר לי :תבין אותי??? ברור או לא ברור... וזה לא סתירה... 'ה
ופתאום ... ר שלם שמדבר על חשיבות התפילה על כל קושי ועל כל מצוקהכתבתי ספ..." אהבתי"

כולם בטוחים שאני כתבתי שתפילה זה לא לכתחילה ואם אתה צדיק אתה מקבל באהבה ולא 
נתפוס חיזוק משותף ... ש לאחר חג השבועות"ובעזה... לא תהיה ברירה!!! חס ושלום... מתפלל

אני מבין מצוין את  !!!שלא תבין: אגב... וק בעניין התפילהנ עוד כמה מאמרי חיז"ה אכתוב בל"ואי
זו סוגיה ... זו סוגיה לא פשוטה בכלל... כן... אני מבין אותם יותר מידי טוב!!! כל אלו שלא הבינו נכון

וממילא ברגע שזה כן נכתב כאן ... וזה לא על רגל אחת... כבדת משקל שצריך ללמוד אותה בעיון
... אז בבקשה... יש את כל הסיבות שבעולם שאנשים יסודיים לא יבינו נכון ...בעלון על רגל אחת

אבל היא סוגיה ... וגם לא תוכל להיות ממוצה כאן... היא לא מוצתה כאן... הסוגיה פתוחה לפניכם
  .. ש והתפילין והמזוזה שלנו"זה הק... זה יסודות היהדות... מהותית שאי אפשר לדלג עליה

 ---  
: ניגש אלי אברך ואמר לי... אני אציג לפניך תגובה אחת מני רבות שזעזעת אותי.. .רק בתור דוגמא

ומאוד מאוד רציתי לעבור אותו ... השבוע הייתי לפני טסט ששי ??מה יש... אני מאוכזב מעצמי
החלטתי שאני לא מתפלל .. זהו... אבל ברגע שקראתי את מה שכתבת שצריך לקבל באהבה... כבר

וכן ... אבל בלילה שלפני הטסט לא הצלחתי לעמוד בניסיון!!! בל באהבהאני מק... על זה
היה לך הווה אמינה לא להתפלל על ??? השתגעת: אמרתי לו... לא קבלתי באהבה... התפללתי

אתה חייב ?? ...מכוחות החיצונים?? ...אם לא תתפלל מאיפה אתה רוצה שהטסט יגיע?? טסט
 ???רק מה... תר בוער לך ככה אתה צריך יותר להתפללוככל שזה יו !!!להתפלל להצליח בטסט

אני ... עושה אני מקבל' כעת מה שה... אחרי שאתה מתפלל ומצידך אתה עושה מה שצריך לעשות
אני נאמן !!! זה לא... אני מוכל לקבל אותך רק אם אצליח בטסט... ע"לא עושה אולטימטום לרבש

  ... ע בכל מצב"אליך רבש
...) שכחתי לעדכן... (הרי בסופו של דבר גם את הטסט הששי לא עברת... רתי לואמ... ואתה יודע מה

אז ?? אז למה באמת לא הצלחת... הרי אתה טוען שאתה יודע לנהוג?? למה לא עברת?? למה... נו
... היית לא רגוע... בגלל שהיית לחוץ מידי: הסיבה היא... כ מאמין"אם אני אדבר כמו אדם שלא כ

היית אומר .. תאר לעצמך שהיית מקבל באהבה... נו... רושם שאתה שולט על ההגהולכן לא עשית 
היית הרבה יותר ... יעשה לטובה' כעת מה שה... עשיתי את שלי... אני התפללתי... זהו: לעצמך

אבל כמובן שהמשפט הזה הוא ... ואז באופן טבעי היה לך הרבה יותר סיכויים מצליח בטסט... רגוע
גם היא ... שקבלת יסורים באהבה... רק זה חסר לי(... א משפט שנובע מקטנות באמונההו!!! לא נכון

  ??? רק מה אני מתכוין לומר ...)וזה יהיה סגולה להצליח בטסט... של הסגולות תכנס לרשימה
שאחרי ... זה הרוגע ושלוות נפש הבוטח!!! שהמקום של קבלה באהבה זה החלק של השלווה

כעת אני בידיים של ... כעת אני רגוע...  אחרי שעשיתי כל מה שצריך לעשותו... שרציתי והתפללתי
דבר ראשון אתה כבר .. הרבה לפני הישועה שאתה מחכה לה!! וברגע שזה ככה... לטוב או למוטב' ה

עצם השלוות נפש הזו היא !! אני בידיים טובות!! דבר ראשון קנית לעצמך איכות חיים!!! רגוע
  ... משקל ביותר באיכות החייםלכשעצמה שיקול כבד 

ולא ... זה לא בגלל שהוא מרויח רוגע ואיכות חיים... הסיבה שיהודי צריך לקבל באהבה!!! אנחנו לא סוחרים... אבל שוב(
ואני לא מסתיר  .ון שיש לי רצונותנכ!!!! ואני איתו' אלא בגלל שאני אוהב את ה... בגלל שזה יעזור לו יותר להצליח בטסט

ה יחליט משום מה לא לקבל את "אבל בשביל אותם אחוזים שהקב... י כגמול עלי אמו ואני אבקש ואני גם אקבלאנ .אותם
    )עבד שלי' ולא ה' בשביל זה אני הוא עבד ה!!! בשביל זה אני יהודי... התפילה שלי

 ---  

... ילםבשב... ה יתחיל להפיל עליהם תיקים"כי הם בטוחים שהקב... ולאלו שמפחדים לקבל באהבה
  ... אבל חד ובהיר שימחיש את העניין... אני רוצה רק לסיים במשל קצת מצחיק

...  נחה עלי רוח נדיבה ממרום ואני הולך למכולת וקונה במיוחד בסקויטים... כל כמה זמן: ובכן
  !! ובשביל הילד שלי!! בשביל אשתי... בשביל שני אנשים??  בשביל מי

  ...דוברים יש שני הבדלים בולטים בין הילד שלי לבין אשתיבתחום של הביסקויטים המ: עכשיו
היא ... אז נגמרו?? אז מה... אז... שברגע שאשתי רואה שנגמרו הביסקויטים :ההבדל הראשון הוא

כי היא יודעת שאני פה אלוף ... לא מתלוננת עלי למה אני לא קונה ולמה אני לא מחדש את המלאי
כשהילד שלי רואה : ומקבלת את זה בהבנה לעומת זאת.... רפיקוד הביסקויטים בבית וכעת נגמ

  ... בוכה ובוכה... שנגמרו הבסקויטים הוא מרים קול זעקה
אם הוא רוצה ... שלילד שלי אין גישה לביסקויטים :ההבדל השני הוא!! עד כאן ההבדל הראשון

ומשום מה אצל אשתי זה .. .ואז תקבל עוד... תגמור... ואני נותן לו חצי ביסקויט... הוא ניגש ומבקש
  . היא יכולה לקחת מעצמה כמה ביסקויטים שהיא רוצה בלי הגבלה... אחרת

  ??? שיש קשר מסוים בין שני ההבדלים האם אתה שם לב: כעת יש לי חידה
... ואם נגמרו הבסקויטים הוא בוכה ובוכה ורוקע ברגלים... ילד שחושב רק על עצמו: פשוט מאוד

מכזה ילד קטן וילדותי צריך להרחיק את ... יש פה מישהו שהוא פה המחליטולא מסוגל לקלוט ש
ומסוגל ...  ודווקא מי שמבין עניין... הבסקויטים וכשהוא מבקש נותנים לו במדה במשקל ובמשורה

דווקא לו ... אם הבוס החליט לצמצם אז אני מקבל את זה בהבנה... להבין שלמרות שאני רוצה
  ...     ק"ודו... הוא רוצה ללא הגבלהנותנים בסקויטים כמה ש

  ???..בשביל מה?? ...למה? ...למה קללותת

ואנחנו לא אוהבים ... פרשת בחוקותי מדברת על קללות
נחנו מחכים מתי הבעל קורא כבר א!!! ממש לא!! לא... קללות

... אהבה... חיבוקים... אנחנו אוהבים ברכות... יסיים עם הקללות
למה כל הזמן התורה ? למה איומים?? למה קללות?? למה

למה להרוס את כל האוירה ? מציבה לנו גבולות שאסור ואסור
   ??לא חבל... הטובה

  ...)למבינים בלבד(: והתשובה

בן אדם ... אתה לוקח אותי... תחשוב!! בית זה מקום מגביל
ומכניס אותי לתוך איזה ששים מטר מרובע ואתה רוצה . חופשי

זה ... זה מגביל אותי... לא רוצה... שאני אחיה בתוך הקופסא הזו
ואני באמת מכיר אחד שלא התאים לו לחיות ... חונק אותי

הוא הרגיש הוא הרגיש שהארבע קירות מגבילים אותו ... בבית
 !!!להיות הומלסו לצאת לחופשי הוא החליטו... קים אותווחונ

אין ... פתוח... כאן הכל משוחרר... איזה נפלא... הוא יצא לרחוב
השמחה !!! אבל...  שום קיר שמגביל אותך ואומר לך עד כאן

הוא רק התיישב בגן ... כי אל תשאל... שלו הייתה מוקדמת
ואז הוא הלך .. .הציבורי פתאום הגיע פקח ואמר לו לזוז משם

ואז ... זה חניה... ההלו... פתאום מישהו צופר לו... למקום אחר
... ההלו... פתאום מישהו דופק עליו... הוא נכנס לשטיבלאך

... הגיע בעל חנות... הוא התיישב על המדרכה... סוגרים פה
... הוא אמנם משוחרר: בקיצור... אני מוציא פה סחורה... תזוז

אבל איפה שהוא הולך כל ... פה שהוא רוצההוא יכול ללכת לאי
 :קלט את הנקודה הומלספתאום ידידי ה... הזמן מזיזים אותו

חונקים .. עד היום חשבתי שארבע קירות מגבילים אותי.. נכון
אבל פתאום אני קולט  !!!!וצדקתי ...לא נותנים לי מרחב... אותי

אבל !!! הארבע קירות הם באמת מגבילים אותי... שנכון
אני !! אני חופשי! בתוך הארבע קירות האלו אני מלך!!!! תוךב

אני יכול להישאר בתוך הארבע קירות האלו כמה !!! משוחרר
... כן...  ולא כל רגע מגיע מישהו אחר ומזיז אותי... שאני רוצה

אז למה כולנו משוועים להיכנס לתוך ... ארבע קירות זה מגביל
נוצר ... ארבע קירות האלוכי רק בזכות ה??  הארבע קירות האלו

בתוך הארבע קירות האלו אני משוחרר  !!!!שבתוךמרחב בטוח 
זה טרייטורה פרטית שלי ... אני בעל הבית לגמרי... לגמרי

  ... לגמרי לגמרי

---  

קללות ואזהרות ועונשים !!! גבולות זה מגביל:  על אותו משקל
... דבר אחד אתה לא קולט!!! אבל... נותנים תחושה של מחנק

הגבולות יש מרחב  בתוך!! הגבולות האלו אתה מלך שבתוך
חילוני ...  שבו אתה מרגיש יציב וחזק ועומד איתן על המקום

הוא אמנם ... הוא הומלס... מופקר שאין לו פרשת בחוקותי
על פניו זה ... אין אף אחד שמגביל אותו...  משוחרר לגמרי

אין ... חה בחייםאבל אין לו פינה אחת בטו... נראה מאוד נחמד
!!! לו מרחב מינימלי שבו הוא יכול להתבצר ולהיות מלך בחיים

ואילו דווקא החרדי הזה עם כל הגבולות ועם כל הקללות 
יש לו קוים !! הוא מתוחם... בהחלט מוגבלהוא ... שבפרשת בחוקותי

 בתוךאבל  ...)ולא תמיד זה נחמד(אדומים שהוא לא יכול לחצות אותם 
שלם עם עצמו ובטוח  !!!הוא שקט ושאנן!! הוא מלך הגבולות האלו

יש לו חוזק וחוסן פנימי שאף אחד לא יכול להזיז אותו ... בעצמו
נראה לך שהוא עושה מה שמתחשק ... ואילו החילוני הזה... מהמקום

הוא ... אבל כל כמה ימים הוא נזרק כמו הומלס מסיפוק לסיפוק... לו
השני שתופס אותו באזניים ולוקח נזרק מיצר אחד שתוקף אותו ליצר 

אין לו פינה אחת בטוחה ויציבה בחיים שכאן אני ... אותו למקום אחר
 ...לא לגיל הרך אבל זה... אוי כמה שזה כואב... שזה נכוןכמה ... אוי !!!!מבוצר ובטוח

  ... ודי למבין... למבינים בלבד. ..לא כל אחד יכול להבין את העומק של הוורט הזה

לקחת חלק במפעל הגדול אנו מזמינים אתכם , קוראים יקרים

ה הביקוש "ב!! אנחנו זקוקים לתרומות. כן אז נדברו"הזה של 
ואין לנו אפשרות להרחיב את מערך , לעלונים גובר וגובר

מה אנחנו !! כסף... של] קטנה[בגלל בעיה , ההפצה

ואנחנו , אנשים שיתנו הוראת קבע לא גדולהכך וכך?צריכים

, ה רוצה להיות אחד ממחזיקי העלוןאתגם אם  מכוסים
)2ק הקש "להו( 0799-654321 - או נדרים פלוס: מהקדי
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בקרוב ממש

  

מיד לאחר הלכות כיבוד אב  ד"ע יו"בשו... למי שלא יודע
 ... הלכות כבוד רבו ומי שרוצה יעיין שם יש... ואם

 ותכתוב כ"כ שלא נקודות במדור זה אני בוחר לדבר דווקא על
  ... שם

מאכילו ? ע כתוב איזהו כיבוד"בשו. ..כמו בכיבוד הורים... כן
 במגרש המעשה... ס'אבל כולנו יודעים שתכל... 'ומשקהו וכו

והוא בעיקר ... הייחסים בין הורים לילדים הוא מאוד דינמי
ואתה מבין לבד שמי שיכבד את ההורים (... ע החמישי"תלוי בשו

אבל בהתנהגות ... ע"שלו בבגדי כהונה ולפי כל מה שכתוב בשו
הוא יותר מזכיר את . דה שלו הוא יוריד אותם אבל שאולההחשו

   ...)עשיו מאשר את יעקב
נכון אמנם שיש  

של קימה והידור שצריך  מובהקות שולחן ערוך ויש הלכות
 ...המעשי החיים במגרש... ס'אבל תכל... להקפיד עליהם

ל מיני דברים שלא תמיד בייחסים בין תלמיד לרבו יש כ
  ... לדעת וחשוב וגם אותם צריך... כתובים בשולחן ערוך

---  
!!! בין הייתר רב הוא  

וכמו שאתה צריך מילה טובה ככה גם רבנים לפעמים צריכים 
  רב שמסר שיעור טוב... כן... מילה טובה

הוא אצלך משהו אתה מכבד את הרב אז ני יודע שמרוב שא
 לכן אתה בטוח שהוא... על כל ברכה ותהילה גבוה ומרומם

... ולכן אני פה בשביל להגיד לך את זה ...לא צריך מילה טובה
הוא .. הוא עמל על זה... הוא השקיע... רב שמסר שיעור... כן

ואם לא תגיד לו ישר כח זה ... ומגיע לו ישר כח. שיעור הכין
  !!!כי הוא גם בן אדם... הוא צריך את הפידבק הזה... ר לויחס
---  

רב מתוקף תפקידו צריך לנהוג כבוד  
לא כמו שיש כאלו שחושבים שזה ו... בתפקיד שהוא מייצג

אלא יש כאן מכובדות אמיתית ... התנשאותו גאווה עניין של
... לנהוג כמו אדם פשוטשנדרשת מרב שאין לו רשות 

טיפ ועם !! וכתוצאה מזה הוא מוגבל טכנית בהרבה דברים
זה אולי ... כן... בקלות תשומת לב אתה יכול לעזור לו טיפה

?? וכי הרב צריך את העזרה הקטנה שלי... יראה לך מוזר
כשהרב  ...מותר לפקוח עיניים ולשים לב... כן: התשובה היא

מתוקף  רבה... כוס יושב במזרח ואתה רואה שחסר שם
ילו אתה כמו וא... פקידו לא יכול כעת לקום ולחפש כוסת

כל מיני ... וכן הלאה וכן הלאה... כלום יכול להביא לו כוס
ואילו אצל רב זה בגדר ... מעשים קטנים שאצלך זה כלום

  --- .והוא לא יכול לעשות זאת מעצמו" אינה לפי כבודו"
: תבין ...הנקודה הזו מגיעה לידי ביטוי גם בתחום הנודניקיות

אני כבר ... אם אתה תבא אלי ותתחיל להיות נודניק יותר מידי
.. כי אני לא חייב לך כלום... אמצא דרך איך להתפטר ממך

בבחינת (לרב יש עבדות מסוימת !! אבל ברגע שמדובר ברב
שבאופן טבעי הוא אמור לתת מענה לכל  ...)עבדות אני נותן עליכם

ברחוב  ךלואתה כעת הואם ... בן אדם שניגש אליו בשאלות
שהרב הולך לבד ואתה מרגיש שזה ממש בגדר  ואהראתה ו
ולכן אתה מחפש שאלות מתחת לריצפה איך ..." בל תשחית"

ס הוא "שלמרות שהוא רב סו: קח בחשבון... להעסיק אותו
בכל  ולא חייבים... וגם לו מגיע קצת פרטיות... גם בן אדם

שההוראות  כמדומני  ...אותו להעסיק ולאתגר מחיר
אמנם  "!!! כבוד רבו: "בכלל גם הפשוטות האלו הם בהחלט

אבל בכלל מאתיים ..." כבוד האדם"בכלל  כבר יש לדון שזה
  ...  מנה
---  

... אנא... אם אתה מתכנן להירדם בשיעור של הרב 
!!! זה חוסר טאקט... תעשה טובה ואל תרדם לו מול הפנים

כי אתה יודע שאני בן ... ה את זההרי לי לא היית עוש: ושוב
ולהירדם לי או לפטפט לי מול הפרצוף זה עלול להפריע  אדם

רב קרוץ ... נכנס לנו בראש שרב זה משהו אחר? רק מה... לי
... ולא מפריע לו כלום.." רכוש הציבור"הוא ... מחומר אחר

נאמר גם על " מאן דעלך סני לחברך לא תעביד!!! "אז זהו
  !!! רב

---  
זה ?? אתה יודע מה זה... קש מרב לבא לאיזשהו מקוםלב

בדיוק כמו לקחת בן אדם רגיל ולהוציא אותו מהבית ולשרוף 
... לו שעתיים בשעות הערב

כשאתה מבקש  
הוא גם ... תכניס לעצמך לראש שהוא לא רק רב... מרב שיבא

אם ... . שיש לו גם חיים ואתה כעת שורף לו ערב... אדםבן 
אבל  )הרבה פעמים זה מוצדק(... אתה חושב שזה מוצדק בכיף

כגון שהמצגת (.. אם אתה צריך אותו בשביל לסגור איזה חור
 ...ואז אתה לא יודע מה לדחוף בחצי שעה הזו... פתאום התבטלה

אז  ..)די לחכימאו ב"וכל כיוצ ואתה צריך מישהו שימלא את הבמה
וגם אם אתה לא ... נא לזכור שרב הוא גם בן אדם... בבקשה

  ...לפחות תכבד אותו בתור בן אדם... מכבד אותו בתור רב



”  

 

  ???איפה הכל הולךךלל...  אני מרגיש שאני עמל לחינםם

תורת הנסתר  אומית שלתפה זה התגלות... אחד מהתופעות המסתוריות ביותר
... הסתובבו שם שרפי קודש... מדובר בדור של תנאים קדושי עליון: חשובת... בעולם

בתי  ...בארבי עקי.. .רבי אליעזר הגדול... רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו... הלל ושמאי
שקבלנו איש מפי איש עד בתלמידי חכמים מעתיקי השמועה ממה מדרשות מלאים 

יוצא התלמיד רבי שמעון בר יוחאי מהמערה יחד  יום אחד בהיר !!!!והנה...  משה מסיני
רוח הקודש נשפכת בבית  פתאום... הוא מביא איתו אור חדש לעולםו... עם בנו

פתאום יהודים פשוטים מהלכים  ...גים חדשיםהבית מדרש מקבל מוש ...מיםהמדרש כ
 מעט כל מאמר זוהר מתחיל בתיאורכ... ק"תפתח את הזוה(... בצידי הדרכים ומדברים סתרי תורה

ואז ... אם לדבר איתו בכלל שהם הלכו בדרך ואז הם פגשו איזה אדם פשוט שרוכב על חמור והם התלבטו
ויש שם ביטוי מפורש ... וככה זה לאורך כל הזוהר... פתאום הוא פתח את פיו והתחיל לדבר סתרי תורה

   )אשרי הדור שאפילו יהודים פשוטים יודעים לדבר סתרי תורה: בזוהר
  ???פתאום קורה כזה דבר איך??? מה הפשט בזהה

אולי ... לך תדע ואני לפעמים מדמיין... דימיון מפותחיש לי ... אני לא סתם שואל: תבין
ופתאום כל העולם יתמלא ... מערה חכם אחד מאיזושהיאיזה תלמיד יום אחד יצא 

מלאה ובבת אחת ... 'ת המדרש ויחבקו את הגמוכל הנושרים ירוצו לבי ..באור אדיר
שבזמן !!! אז זהו... מזכיר את ביאת המשיח החלום הזה... ןכ ... 'הארץ דעה את ה

?? איך... רהוק צא מהמערה וזה פשוטויום אחד מישהו י... בלי משיח גם י זה קרה"רשב
  ?? ...אולי?? אולי יש סיכוי לארגן כזה מהפך גם היום ...רגע?? קרה איך זה

  : העניין הוא ככה
  :היסודות הגדולים ביותר בפנימיות התורה זה המושגמאחת 

ל זה מושג אב... זה אולי נשמע משהו מופשט... אל תבהל !!! ומים דכרין!!! מים נוקבין
 :העניין בקצרה הוא כך: ובכן... בחיי היום יום לכל אחד מאיתנומאוד חיוני ונחוץ ונוגע 

... זכריםמה שנקרא מים (... משמים - מלמעלהמים דכרין הכוונה היא להשפעה שמגיעה 

נוקבין מלשון (!!! להשפעה שמגיעה מלמטה ומים נוקבין הכוונה )זכר הוא כינוי למשפיע
   ...)מקבל -נקבה

לשפע שהגיע  ק בהתאם ובמקביליורד מלמעלה רהשפע לא  :יש כלל ברזל: עכשיו
שפע  - דכריןגשם זה דוגמא למים !! גשם ??רוצה דוגמא פשוטה!!! ועלה מלמטה

  ?? מאיפה הגשם מגיע... שיורד מלמעלה
והמים התאיידו ונהפכו ממים נוקבין ... ממים שנמצאים למטה בים... ממים נוקבין

על אותו משקל  אז... מוריד גשם מלמעלהלענן ש... הם נהפכו ממי הים... למים דכרין
  ... בהשפעות ואורות שמגיעות מלמעלה

!!! היא לא נעלמת... ממים נוקבין... והתבטלות שמגיעה מלמטה' כל הקרבה ועבודת ה
עוד מעט יגיעו ... וחכה חכה... ת מים דכריןונהפכת להיו... רק מתאדה ממים נוקבין היא

כעת אתה הולך ... וכל המים שהתאדו אז מלמטה. ..שפע עליון טעונים עננים גדולים
  ??וצה דוגמא מאוד מוכרת ומזעזעתר... לקבל אותם שוב בייתר שאת ובייתר עוז

דם יהודי ... לפני קצת יותר משבעים שנה עם ישראל הקריב שש מיליון מים נוקבין
הודים שש מיליון י.. יהודים נכנסו באושויץ בתור בני אדם ועלו בענן... נשפך כמים

עברה על עם  נוראה איזה שואה... איזה הסתרת פנים..." מים נוקבין"בסוד  התאדו
ופתאום הופיעו עננים גדולים של  ...לא חלפו כמה שנים בודדות!!!! והנה ... ישראל

והתחיל לרדת גשם זלעפות בלתי פוסק של סייעתא דשמיא ברוחניות ... ברכה בשמים
 ...ראל מוקף בחסדים ובשפע אינסופים שכלל ישוכבר כמה עשרות שני... וגשמיות

לך ומתפתח ומתעצם ומכפיל ומשלש את עצמו כפי שלא עולם התורה והחסידות הו
  ?פה הגיע השטפון של השפע הזהמאי... היה מעולם

רק מים דכרין מגיעים  !!! מהשמים פתאום מים דכרין לא מגיעים ??מה התשובה
זה אומר שעלתה כנגדה טיפת דם ... םמשמי שיורדת כל טיפת שפע !!!ממים נוקבין

צער שיהודים נהרגו ונטבחו ובאו באש קרטוב סבל ו על כל... מהארץ של מסירות נפש
הם  כאילו בשעתו המים נוקבין האלו היו נראים... ובמים עד קידוש שמו יתברך

... באמת נעלמו אבל הם לא... בהסתרה הנוראית שהייתה אז ונעלמים מתאדים ועולים
 מול משתהא ותוך כמה שנים פתאום עולם התורה עמד !!!הם רק נהפכו למים דכרין

זה מאותם מים נוקבין !! וזה משם. .בלתי נתפסת סייעתא דשמיאו התפתחות ושגשוג
  ...שהתייאדו בהסתרה שבתוך ההסתרה

---  
מזעזעות בקנה מידה של שואה  לא צריך להגיע לדוגמאות !ולא צריך להגיע רחוק

ונוגעות למעשה לכל  רובותוק נקודתיות יש דוגמאות הרבה יותר! !לא... דםונהרות 
יש לך  ...הולך לך טוב... ימוד התורהאתה כעת עושה חיל בל... בחור יקר... אחד מאיתנו

 טוב את לסכם אתה יודע... חבורות כבר מסרת כמה אתהחשק והבנה ובהירות 
זה מים ... יא גשם של שפע משמיםההצלחה שלך ה ..אתה מצליח: בקיצור  ...הסוגיה

קדם לה דמעה של ... כל טיפת מים דכרין!!! ומקובלנו שאין סתם מים דכרין ...דכרין
תברר טוב טוב את מקור   .. יש לה מקדמה!! ההצלחה שלך לא יתומה ...מים נוקבין

עליך  אמא שהוזילה הרבה דמעותהשזו  יתכן... מי אחראי להצלחה שלך... המים
 אבא שלך שיתכן שבשטח אתה... כן... ויכול להיות שזה אבא שלך ...ורהשתגדל בת

הוא ירק הרבה דם בשביל ... הוא עשה את כל הכברת דרך לבד ...יותר מוצלח ממנו
ויתכן שהיום אתה הרבה ... ובשביל להקים בית של תורה מינימלי... להיות בן ישיבה

זה ... שאתה כעת שותה אותם לרוויה כי המים דכרין!!!!! אבל תכבד אותו... יותר ממנו
... מהמים נוקבין שהוא העלה מעוד יום של מאבקים פנימיים בשביל להיות בן ישיבה

תכבד ותכיר שהפסגה שבה נולדת נזקפת לטיפוס המיגע .." כיבוד אב"זה מה שנקרא 
והמים בששון שאתה שואב בקלי קלות ממעייני ... שאבא שלך טיפס בכוחות עצמו

  ... זקפים למים נוקבין שאבא שלך מיצה את דמו עליהםהישועה נ
---   
אתה  ס'אם אתה יורק דם ועמל ומתייגע ותכל... אם קשה לך :בחור יקר... ש ההיפך"וכ

אני ... נדמה לך שאתה עמל לחינםאולי ... אל תבהל... תוצאות בשטחלא רואה 
... לזכור שיך לאממ... ני ממשיך לא להביןא... מתאמץ והכל מתאדה לי מול הפנים

   ...ממשיך לעבוד קשה על ריק
אבל הוא כעת עולה ... הוא באמת מתאדה... נכון ???העמל שלך מתאדה !!!אבל לא

... הוא עוד הולך להופיע בסוד מים דכרין... חכה לו... וחכה חכה... בסוד מים נוקבין
ין בדור הסבות והסבתות שלנו פגשו את המים דכר... אי אפשר לדעת מתי זה יהיה

חכה ... אבל בדור שלנו כבר אפשר לראות את זה יותר מהר... השני או בדור השלישי
פתאום ... פתאום אתה מתחיל להצליח בלימוד... פתאום נפתח הלב יום אחד ...חכה

אתה אולי ... כן... אתה לא יודע מאיפה זה נחת עליךאז ו... אתה מתחיל לעשות חיל
היה לך מאוד ... פעם מאוד סבלת בישיבה... דם אבל פעם פעם ירקת... לא זוכר

היה נראה לך שאף אחד לא ... קשה עם חברותות וואתה יגעת ומיצית את דמך
... ה כאישים וניחוחים בסוד מים נוקבין"אבל כל העמל שלך עלה לפני הקב... רואה

ליך בחזרה בסוד פתאום נפתחים השמים וזה חוזר א כ זה"והנה כמה שנים לאחמ
  ...ההצלחה שלך כעת נזקפת לאותם שנים קשות דאז... כריןמים ד

---  
ופתאום מתקשרים השמים ... י יוצא מהמערה"יום אחד בהיר רשב... נחזור לעניינינו

אור עצום של תורת הנסתר ... ומטר של רוח הקודש ירד לעולם... בענני השגה
י "הורא רשבועשרה תלמידים של הבוצינא דנ... הפציע בבת אחת את חשכת הגלות

והשאלה ... מקיפים אותו ומקבלים מלא חפנים השגות נוראות בפנימיות התורה
מאיפה הגיעו המים ??? מאיפה זה צץ פתאום?? מאיפה :מנסרת לה בחלל העולם

חברי  על ככה פתאום רשות לכזה אור עצום ונורא לרדתאיך ניתנה ?? דכרין האלו
  ???ק"ו לנו את הזוההתנאים הקדושים שחיבר עשרה -האידרא קדישא

  :התשובה מבוארת בספרי הקדמונים
הסתרה  אבל לפני כמה עשרות שנים כלל ישראל עבר... אולי שכחתם ...אי שם

 והוציאו... להרוג את עשרת הרוגי מלכות גזרה מלכות הרשעה ...איומה ונוראה
ה לא היו צדיקים -להורג במיתות משונות עשרה תנאים קדושים שמזמן שבטי י

... בסוד מים נוקבין עד כסא הכבוד עשרת התנאים הקדושים האלו עלוו... תםכמו
בשעתו ראו רק ... בשעתו היה רק חושך כפול ומכופל ...ובשעתו לא הבינו כלום

ולאחר כמה עשרות !!! אבל ימים יגידו... של הסתרה שבתוך ההסתרה איומה שואה
 לאי אור ובהירות והשגהמ... מים דכרין ם פתאום הופיע להם עננים מלאי שנים

השפיעו שפע אינסופי של  ואותם מים דכרין ...עצומה שלא הייתה מבריאת העולם
אבל המים דכרין האלו לא הגיעו ... י"של רשב השגה לעשרה תנאים בני החבורה

אותם עשרה הרוגי מלכות שעלו בסערה  !!!זה אותם מים נוקבין ... מהשמים
ים יגידו והמים האלו תורגמו למים דכרין שהורידו ימ... השמיימה בסוד מים נוקבין

  ... לנו את כל תורת הנסתר
אם ראית דור שצרות עוברות  !!!אין הסתרה שנעלמת!!!! אין סתם הסתרה: ללמדך

 בלתי פוסקות רדיפותואם יש לך דור שעובר גירוש ספרד ... עליו כנהר חכה לו
... נוקבין האלו עלו כעת ללמעלה המים... חכה... ושאר מרעין בישין מהאינקויזיציה

קשרו השמים בעבים וירד לפתע שטפון של ופתאום בעיר צפת ית וימים יגידו
י "לנו מרן הב ובדור אחד פתאום יתגלה ...קדושה וטהרה והשגה בפנימיות התורה

אותו דור התנקזו כולם לי הקדוש ותלמידיו וכל גדולי עולם ש"א והאר"והרמ
  ??מה נשתנה הדור הזה מכל הדורות: ואליםמופלא שכולם עומדים וש

ותראה כמה מים נוקבין עלו ... תסתכל דור אחד אחורה: וההסבר הוא פשוט
  ..מה הפלא שהמים דכרין שבאו אחריו היו בהתאם... לשמים

---  
  ??? מה זה נוגע אלינו למעשה... ס'תכל

 אתה מרגיש... עברת משבר מאוד מאוד קשה בתקופה האחרונה: בחור יקר
אז בדיוק עכשיו  ...נו ...שברירי מתמיד... אתה מרגיש חלש מתמיד... שבר כלי
  ???בדיוק עכשיו לנסות לאסוף את עצמי?? להתחזק

הרבה פעמים בחור התחיל להצליח באמת דווקא לאחר הנפילה הכי  !!!כן
יש הרבה אנשים שרצו להתחזק ורצו לעשות ... זה בדוק ומנוסה !!!עמוקה

... ודווקא לאחר שעבר עליהם איזה קושי... כ הצליחו"ולא כ.. .דברים טובים ו
כי דווקא ?? למהו ...פתאום הם התחילו להרגיש סייעתא דשמיא מיוחדת

... מהתשובה.. מהנפילה... שבר הגדולההמים נוקבין שעלו והתאדו לשמים מ
משמים מלא חפניים מים  עליך ולהריק יךסיבה לחדש כנשר נעור קא זהדוו

  ... ל סיעתא דשמיאדכרין ש
... נס יותר מתמיד'יש צא ...דווקא לאחר משבר ...לכן דווקא לאחר נפילה

 ...שום אנחה לא התאדתה ונעלמה ...ששום נפילה לא נאבדה תוך הכרהמ
בסוד מים  ואתה הולך לפגוש את זה... בתור מים נוקבים הכל רק התאדה

אל תזלזל ...  ביע נכונותרק ת... רק תכין כלים... רק תפתח את הלב ...דכרין
מחר  יוריד לך' הלוואי וה ..אני מברך אותך מעומק לב !!!'בשום סדר א

... לא הלך חלילה אבל גם אם... סדר מלא בגישמאק בסוד מים דכרין בבוקר
ואתה  הסדר הזה עלה בסוד מים נוקבין ...וכל הסדר הזה סחבת בחירוף נפש

התפילה  ...מה טוב... ה התקבלהאם התפללת והתפיל... הולך לפגוש את זה
אז מקסימום היא נכנסה למאגר של ... ואם לא... שלך ירדה בסוד מים דכרין

  ...מים נוקבין
  ...ואין עוד מקום להאריך ...הוכן הלאה וכן הלא 



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

  -הם כמו סוכריות החייםם
בכל מיני גדלים ובכל מיני 

 צבעים, 
 

אך צריך לזכור שעל הכל 
 צריך לברך "שהכל".

 

 שפעל עלי רבות עם  מקרהה
זצ"ל היה  אליהו מרדכי הרב

כנס אל הרב ביום בר יכאשר זכיתי לה
המצווה שלי. זה כשלעצמו הפליא  -

אותי, לראות איך הראשון לציון 
משקיע מזמנו עבור "סתם ילד", 

 ננו "בן של..." ולא ממקורבי הרב.שאי
 זכורני שהתרגשתי מאד, 

. והלחץ כנראה ניכר עלי. 
ושאל: "מה הייתה המצווה  

 מצווה?"  -הראשונה שקיימת בתור בר 
 

זכרתי ששמעתי שכולם עונים 
"תפילין", אבל אני השבתי: "קריאת 
שמע של ערבית", חייך מרן ושאלני: 

בארץ  "וכי באותה שעה לא היית
 ישראל?" משהשבתי כי אכן הייתי, 

ד אמר לי: "אם כן, קיימת מיד 
!" כמובן שתשובה זו 

הביאה את כולנו לחייך ועזרה לי 
 להרגיש נינוח אצל מרן.

 שתיערך בערב.  ד היא הייתה עסוקה בבישול, לכבוד                   
 'תעשה טובה',  והוא, המבוטל והמשועמם הסתובב, מנסה לעזור אבל מצליח להפריע.                          

 .לחביות היין'. האיש ירד מרוצה למרתף, מפזם לעצמו. הם מונחים בכד קטן מעל אגוזיםאמרה הגברת, 'תרד למרתף ותביא לי חופן 
 מהכד. אגוזיםומשך את היד החוצה כדי להוציא את ה אגוזיםהוא מצא את הכד, הכניס את ידו בפתח הצר, חפן בידו כמות גדולה של 

 אבל אוי, היד הקמוצה לאגרוף לא הצליחה לצאת, הפתח הצר של הכד היה בו כדי להכניס יד פשוטה,
'אני תקוע!' צעק האיש והמשיך לנסות ולמשוך את היד. שאג האיש כשראה את היד מתחילה 

להכחיל. הוא היה אחוז פאניקה והמשיך למשוך ולצעוק, לדחוף את היד ולקלל את מזלו הרע. השאגות שלו טיפסו למעלה ואחד 
  ון לסייע. השכנים ששמע את קולו של האיש מיהר לרדת למרתף ברצ

 

אחרי שראה את היד הכחולה ושמע את הבעיה הקשה בפניה עומד האיש, אמר השכן: 'אני מוכן לעזור לך, אבל בתנאי שתעשה כל מה 
'טוב, עכשיו תדחף את היד פנימה, עמוק  - !'ד'אעשה הכול, רק תעזור לי כבר להוציא את היד שאגיד לך'.

הכניס האיש את ידו פנימה  'הבטחת לעשות מה שאגיד, אז קדימה ופנימה!' - '.על הראש?! מה פתאום פנימה?! 'נפלת - אל תוך הכד!'
האיש כמעט ניתר ממקומו בחוסר אימון, אך נזכר בהבטחתו ועשה  !'אגוזים'ועכשיו, פתח את האגרוף הקפוץ ושחרר את ה ורטן.

הוציא האיש את ידו החוצה, חבולה פצועה וכחולה  והוצא אותה החוצה.''וכעת צמצם את היד הפתוחה ככל האפשר  כדברו של השכן.
  ?'אגוזיםמחוסר דם. 'ומה עכשיו?!' שאל במרמור, 'הוצאתי את היד, אך איך אוכל לחזור למטבח בלי ה

 

 .ם אגוזיםהרים השכן את הכד, הטה אותו מעט על גבי השולחן, טפח קלות בתחתיתו, וה
 פער האיש את עיניו בתימהון ולחש: 'מדהים. איך לא חשבתי על זה קודם?!'

 

 לפעמים  סיפור פשוט, ואולי אפילו פשוט מדיי, תמים להפליא. אבל מאחוריו מסתתר רעיון עמוק הרבה יותר.
ים בשביל וכן, לפעמ לך לאט, צעד בסבלנות, לך על בטוח..ר אתה עלול להישאר

(העורך)להשיג משהו צריך ללמוד להתכופף, אי אפשר לעמוד זקוף ולקבל הכול. 
 

 ההולך בדרך המלך, 
 בקושי משאיר עקבות. 

 הפוסע על קוצים, 
 דרך לבאים. מכין

זצ"ל ישראל אבוחציראמשמשו בקודש של רביסיפרר
אחד פנה אלינו לפתע הבבא זצ"ל ערב  אליהו אלפסיהרב 

סאלי ואמר לכו לרחוב קלישר בתל אביב הנמצא ליד אזור כל בו 
לכו זצ"ל  אברהם פיש שלום שם מתגורר בנאי בשם רבי

מיד נסענו לתל אביב  מן ואמרו לו הגיע הזמן 
סיפר רבי אליהו זצ"ל הגענו לרחוב קלישר והחילונו לתור אחר 

 בית הרב אברהם פיש 
נו וחיפשנו אך טרם מצאנו לפתע נפתח תריס מכיוון אחד חיפש

הבתים ומן החלון נראתה דמותו של יהודי מבוגר הזועק לעברנו 
ה הנכם מחפשים את אברום פיש אתם יכולים לעלות היה 

 בכבודו ובעצמו.  

  "לא 
 בשמים היא" 
כל אחד יכול לזכות 
אין בזה מהלך טבעי 

 ההשפעה היא 

הכי קטן יכול לזכות 
 למדרגת אדם גדול 
אם יעמול ויקרב 
 עצמו לבורא...  

אם לא 
הולך 
כמו 

 שרוצים

צריך 
לרצות 

כמו 
 שהולך.

 

שמלא וגדוש בתורה  גם אדם
ויראה, ושמו הולך מסוף העולם 

ועד סופו, המכריע את כל 
החכמים, אין לו להשען על בינתו, 
וצריך להתרחק משכן רע ושלא 

 ילמד ממעשיו. 
 

ו של הרמב''ם כותב שדרך בריאת
 תאדם להיות 

וובמעשיו אחר רעיו וחבריו 
 אנשי מדינתו. 

 תהי חכם בדברים אל
כי  כי אם במעשה,

 
 תועילך לעולם הבא,
והחכמה שבדברים, 

 כאן תישאר.

םהאדם
את המרחק  

בינו לבין קונו 
ובסכלותו מאבד את 

הטובה הגדולה 
העומדת קרובה 

 ומוכנה לפניו.

 אםרק 
 "תהיו עמלים בתורה" 

 "ורדפתם  יתקיים
 את אויבכם... וישבתם 

 לבטח"

נשמת  י  לעילו ן  ה.     ע״ה                 העלו ב. צ. נ.  ת.

 זה לא יפה לרוץ 
 

 ליד חבר צולע.

 
 

 ע״טתשה אייר ׳כשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 21:06 20:11 19:20 ם-י

 21:04 20:09 19:18ת״א

 21:07 20:12 19:21חיפה

 21:03 20:09 19:18ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " ה׳ עוזי"



 

 על צדקותו וטוב ליבו של רבי
רסמו זצ"ל התפ דב קרויזר

סיפורים רבים, כשהלווה כסף 
מהיכן  

לפרוע אזי כאשר היה ראהו 
ברחוב ממרחק עבר מיד 

לצידה השני של המדרכה... 
 כ"כ היה מכתת רגליו כדי

לכל  
המאפיות שבאזור מגוריו בהם 
לא היה הכשר למען לא יכשלו 

 חלילה יהודים 
  באכילת איסור טבל.

עשו ניסוי: באמצע חדר תלו מהתקרה  מדענים
בננה, שמו כמה ארגזים בפינת החדר והכניסו לחדר 
קוף. הקוף קפץ וקפץ ולא הצליח להשיג את הבננה. 

  , תחשוב.המדען אמר לו : תחשוב
ארגזים, שם אחד על השני, טיפס  2הקוף חשב, לקח 

 עליהם ולקח את הבננה. 
חזרו על הניסוי עם ערבי. קפץ, קפץ, ולא הגיע. 

  .אמר לו המדען "תחשוב, תחשוב"
 הערבי עוצר לרגע ומיד אומר: 

 ? מה יש פה לחשוב ?

 

 מביא לשלמות אימון
 אבל אף אחד אינו מושלם
?

 

****
לעולם אינו מונע  המצפון

 מעשים רעים
  ק הוא רק

 מלאה מהם

 ים, מדורו של רבי יהודהמאחרוני התנא. חמא בר ביסא רבי
היה גדול בתורה, ורבי . אושעיא רבה אביו של האמורא רבי.הנשיא

שבח אותו שאדם גדול הוא חי בסביבת לוד. היה חברו של  יהודה הנשיא
אביו, רבי ביסא, היה גדול בתורה.  .ושניהם היו דיינים בעירם ,בר קפרא

לו את דעת רבי חמא עם רבי אושעיא בנו, והם שא פעם אחת נחלק רבי
ביסא, שהסכים לדעת נכדו רבי אושעיא עליהם קרא רמי בר חמא את 

זה רבי אושעיא  - " "המקרא "
חמא ספרו: זמן קצר  על שנות לימודו של רבי, בנו של רבי חמא בר ביסא

 אחרי נשואיו הלך רבי חמא ללמוד תורה, ושהה בבית רבו שתים עשרה
ו לעירו לא פנה מיד אל ביתו, אלא שלח שליח להודיע שנים. בשוב

נכנס לבית המדרש ושוחח בדברי תורה עם  לאשתו על בואו. בינתיים
 צעיר אחד שישב ולמד שם. 

 

גדול מאוד בתורה חשב בלבו: אילו לא  כשראה רבי חמא שצעיר זה
אושעיא היה  י,נסעתי למרחקים והייתי יושב בביתי, 

 .כאותו צעיר. בבואו לביתו נודע לו שצעיר זה בנו הואתלמיד חכם 

י מה שאתה אוחז עצמך לקטן שלפ, שמעתי
 כך דברי התורה שלך אמת.וידוע שמרן 

זכה שיתפשטו ספריו בכל  ''בית יוסף'' ה
 העולם רק בגלל הענווה שלו.

שהיה בשבת אחת  ברעק''אוכן ידוע הסיפור 
 ביחד עם החוות דעת.

 

היה ז ואצל רבני אשכנז  
שלישי וקראו את רעק''א לשלישי,וכשהלך 

 לכיוון הבימה התעלף והיה אוחזו רעד.  רעק''א
 

הבין " החוות דעת" את העניין והלך ללחוש 
'רבי עקיבא,אתה קיבלת את העליה -באוזנו ואמר

החשובה לא בגלל שאתה חשוב יותר ממני אלה 
ה רק בגלל שהנך רב העיר שבה
. 

 

 לשמע הדברים נרגע רעק''א.
 םפלים בעיניהכך היה דרך הצדיקים להיות ש

 וכך זכו למה שזכו.

בחיים המשותפים  דוקא
של עזרה לזולת בזה 

. כל אחד הוא כלי מצליחים
לזולת ויצירתו הוא עבור 

 רעהו, ועי"ז גופא 
שהוא כלי לזולת בזה הוא 

 זוכה לעצמו,
 

 הצלחת חייו היא בזה שהוא
ואם , 

האדם חי בהיפוך ושואף 
ונוטל רק לעצמו בזה  הוא 

 הורס את חייו.

הולך וכסף בא, נכסים  כסף
נכנסים ויוצאים.  –

 
לעולם  –' תורה ויראת ה

 קיימות. 
 

שאיש לא יקח , 
 ממנו!

 לערוך נוהגים המילה ביום
 היא זווסעודה, סעודה
 שמשתתף מי, מצוה סעודת

 מילה ברית בסעודת
 הוא הרי 

 . לשמים מנודה
 

 להזמיןלא הראוי מן לפיכך
 אלא מילה ברית לסעודת

 ומקום זמן על 
 שאינו שאדם כדי הסעודה

 לא ולהשתתף לבוא יכול
 .לשמיים מנודה יהיה

העמו הייתזצ"ל  יהודה זאב לייבוביץ' תו של רביבני בי הנהגת
כביכול כמו תינוק שצריך לדעת לבד מה יש לו, היות ומעולם לא התלונן על 

רק שהוחמרה מחלתו מחמת חום או ו, ותמיד יכלו וייסורי
 בדומיה.  ורעידות גוף, כי לא היה מתלונן אף פעם ונשא ייסורי

, העם בחיידק אלים בדמו ונזקק לאנטיביוטיקוזאת למודעי כי רבנו חלה פ
הוא נתן אז למשמשיו  לבלוע את כדורי האנטיביוטיקה במקומו ואמר:"מי 

(בזמן השואה)  ה שר, וגרם להתעוררות עצומה 
 ירפא אותי גם היום". 

וכך היה. גם שנותח על דרכי המרה שסבל מאבנים במרה, ראו אצלו אז את 
טחונו הגדול בו יתברך שהיו חלק מעצמיותו ותמיד אמר לא אמונת ה' וב

 להתייאש והוסיף שהאמונה והביטחון בה' הצילו אותו מן השואה האיומה.

 החיים הם כמו משחק "שחמט", 
  -אחרי המשחק

 המלך והחיילים חוזרים לאותה קופסא.

העני חשוב כמת, 
כי אין לו מה לתת.

נדע שכל שנגד  כאשר
רצונו יתברך הוא רע 
ומות ודאי שלא היינו 

נוגעים ברע שהרי כל אחד 
כאשר רואה בעיניו סם 
 המות ודאי שבורח ממנו.

 
והסיבה לרצון לרע הוא  

 
במהותו של סם המות, וזו 
הסיבה לרפיון השולט בנו 
ולחסרון העמל והיגיעה 

בתורה ובעבודה כי איננו 
ם שהעמל מבינים ויודעי

הוא החיים והטוב 
והחולשה והרפיון הם 

 המות והרע 
ולכן עיקר העבודה 

 ביסוד זה. 

והתורה יכול  המצוה
אדם לבחון אם הם 

 , כמצוותן,
בחינתו לה' הבוחן ליבות 
וכליות כי האדם יראה 

 לעיניים וה' יראה ללבב. 
 

 ˙‰י‰ לכל כעפר ונפ˘י

ֻחּקַֹתי ִאם ֵלכוּ  ּבְ ְמרוּ  יִמְצֹותַ  ְוֶאת ּתֵ ׁשְ יֶתם ּתִ  " (ויקרא כו, ג). ֹאָתם ַוֲעׂשִ
 שתהיו -תלכו בחוקותי אם) י"ברש הובא, כהנים תורת( 

 שתהיו, "בה לעמול צריך אלא תורה ללמוד רק מספיק לא. בתורה עמלים
 מלימוד ומתאמץ מתעייף שהוא וירגיש יעמול שהאדם-"בתורה עמלים

 .  הקדושה בתורה תתעייף -)ה, כג משלי( וֹ בּ  ֵעיֶניךָ  ֲהָתִעיף, התורה
, הרף בלי תורה ללמוד עליו. עצמו להפקיר צריך האדם, לתורה לזכות כדי

 אדם משים אם): "א"ע נד עירובין( ל"חז אמרו. ומגבלות תנאים שום בלי
 אין - לאו ואם. בידו מתקיים תלמודו - בו דשים שהכל זה כמדבר עצמו

 הוא . ה. וענוה לשפלות סמל הוא דברהמ ".בידו מתקיים תלמודו
 כדי. התורה היא כך. אדמתו על ודורכים בו עוברים כולם, הפקר מקום
 רומסים, עליו דורכים. והכנעה ענוה מדת באדם שתהיה צריך לתורה לזכות
, גאוה בעל שהוא מי ".תהיה לכל כעפר ונפשי; "מרגיש לא והוא - אותו

 . בו ולהתקיים לשכון כולהי לא התורה - שלו על ועומד עקשן

 נובעת עקשנות. בתוכו ריק כשהוא? שלו על ועומד עקשן האדם 
 רושם יעשה הוא ועקשנות קשיחות שיפגין ידי שעל חושב הוא. מנחיתות
 התורה. לכך נזקק לא הוא בתורהמלא כשהאדם אך'. שווה' הוא כאילו

 לב שם שאינו דע, אמיתי סיפוק מלא הוא, לו טוב כך כל. אותו מרוממת
, וכנוע שפל נעשה, תורה בו שיש מי, לכן. עצמי כבוד של הבל לענייני
. האדם של אישיותו את הופכת התורה.לזולת ומוותר עצמו את מבטל
 מן דורשת, תובענית, קשוחה, קשה היא התורה כאילו נראה חיצוני במבט
. תטובומדותכולהכלהתורה, דברשללאמתו. ה. אותהלקייםהאדם

 !נשמתו את מעדנת היא, חדשה בריאה נהיה, בה שעוסק ומי
 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

  אלו בימים י"בעז עולם לאור היוצא החדש מהספר נלקט
 . במדבר" אחריך משכני" 

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

אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, סעידה מזל בת יעקב, מלכ
, אלברט בן זוהרה  יעקב יוסף בן מרגליתהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה,  ורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב י
ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא      

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

 ץכשחשוך מאוד בחו
 שעוד מעט 

 ... השמש זורחת

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

העני חשוב כמת,
כי אין לו מה לתת.
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. ּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם"  "ִאם ְּבח�

.  �ּקַֹתי ֵּתֵלכּו �ִאם ְּבח�
:

. "ֵאֶּלה ַהִּמְצוֹת, ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני"
:

351



 
 

האם נכון לנקות את הפה עם ה'מים אחרונים'?
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  "קדיש על החי"
  ]סיפור היסטורי מרתק בעיבוד חדשני" [קדיש על החי"

  הירושה האמסטרדמית הגדולה � 'פרק ג

  .אי� צור� בתקציר שקשור לעלילה הראשונה, היות וכעת זו עלילה חדשה שרצה בנפרד: הבהרה

ראשיה ניהלו , מהמשפחות האציליות שבה ,קסטיליה שבספרדמוצאה מ) שיצחק גיבור הסיפור נמנה על צאצאיה(משפחת סאלא	 : מבוא קצר

לאל� השישי ע� ב "בתשעה באב שנת רנא� , דומה היה שינהלו שני� רבות את אושיות הכלכלה במדינה, תשתית בנקאית עשירה במדינת אורגו�

באב הוא יו� ' ט, י� ושלמי� יחד ע� רבבות יהודי� יראעזוב את אר� מולדתהיטול את מטה הנדודי� ולנאלצה המשפחה ל, גזירת הגירוש הנוראה

ל כי יהיה יו� מר "באותו יו� נגזרה גזירה רח, מוכ� לפורענות מעת שבאו המרגלי� שהוציאו לעז על אר� ישראל מתנת הבורא יתבר� לעמו ישראל

ודי� ששרדו לאחר המלחמות מיליוני היה,  יו� זה חרבו בית ראשו� ושני והיה יו� קשה לדורותב. ונמהר עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ�

כאשר גורשו מאות , בזעיר אנפי�" גלות ספרד"עתה נגזרה , הקשות נאלצו לעזוב את אר� מכורת� ולצאת לגלות הנוראה בארצות בבל ואדו�

א "ב	 הרש"� הרמב"את גדולי הראשוני� כהרמב, אלפי� יהודי� טהורי� ותמימי� שהקימו במקו� ישיבות מעטירות שהצמיחו גאוני עול�

, מזרע הנחש בידי רשעי� ואכזרי�, ועתה יהדות זו עזבה את אר� צמיחתה, יהדות זו היוותה חלק מיוחד במינו של ע� ישראל', רבינו יונה וכו

הדומיניקני�  מי שעמד מאחורי זה היו הכמרי�, ה� היו רק חותמת גומי שהנפיקה את הצו ליציאהא� , ש"ה פרדיננד השני ואשתו איזבלה ימ"ה

חיזוק ,  הארורה שמטרתה האחתהאינקוויזיציהמקי� , ש" ימתומאס דה טורקוומדה הכומר האכזר ,ישועי� שבראש� עמד צורר כל היהודי�וה

בלי לבחול בשיטות והאמצעי� ולחובתו רשו� בספר הזיכרונות לפני מלכו של עול� ד� , האמונה הנוצרית קתולית וביעור כל אלו שכפרו בה

  . בגינו'  קידוש המאות אלפי� שמתו על

דבר זה , רבי� משועי האר� נמנו על היהודי� שפיתחו את הכלכלה והמסחר בצורה מופלאה ביותר, שני� רבות היוו היהודי� ציר מרכזי בספרד

י� ה� חששו מהשפעת היהודי� הפקח, ש שהיו שונאי ישראל עד כדי טירו� מוחלט"היה לצניני� בעיני הכמרי� הישועי� והדומיניקני� ימ

המל� פרדיננד ) דו� יצחק אברבנאל כיה� כשר אוצר בליסבו�, שרי� יהודי� רבי� כיהנו בספרד ופורטוגל(שתביא אות� לעמדות שליטה בספרד 

 בסיכו	 אפילו שזה יהיה כרו�,  וחבורתו שרצו להיפטר מהיהודי� לחלוטי	תומאס דה טורקוומדההשני ואשתו היו נתוני� להשפעה המוחלטת של 

, הפיתוי היה גדול. להתנצר או לעזוב: ה� הציבו בפני היהודי� שתי אפשרויות. כי בכ� יגרמו להרס מוחלט של הכלכלה המתפתחת, עצו�כלכלי 

בלי לקחת עמ� רק , עליה� לעזוב כאיש אחד את האר�, בא� לא, ה� הבטיחו ליהודי� כי יוכלו להשתלב בתו� החברה הנוצרית כשווי�

   .מטלטלי� הכרחיי� ביותר

ה� לא שתו לב� לסבל , אפשרות השניהה� בחרו מלכתחילה את ה, לא ראו את הצדדי�, בעלי אמונה תמימה ביותר' היו יראי הרוב היהודי� 

ה� עזבו את כל עושר� ויצאו לגלות בעירו� וחוסר . היכ� יניחו את ראש�, כאשר אי	 לה� כל מושג,  הקשי�העצו� שיצטרכו לעבור בנדודי�

חשד מהרגע , המסדר הישועי החשו�, א� ג� על אלו שנאלצו להתנצר לא שפר הגורל. מ� מקו� שיסכי� לקלוט אות� כיהודי�לתור לעצ, כל

כי ה� שומרי� על הדת ) בטעות מתרגמי� זאת ככינוי לאנוסי�, חזירי� בספרדית" (מאראני�"הראשו� בנוצרי� החדשי� שקיבלו תווית גנאי 

, או רק הצטברו עליו חשדות כביכול מוכחי�,  היו עוקבי� אחרי אות� נוצרי� וכל מי שנתפס ביד�קוויזיציההאינבלשי� מטע� , היהודית בסתר

כדי להודות בפשע האיו� וכדי לסחוט ממנו הלשנה על חברי� נוספי� בחבורת ,  ועונה בעינויי� קשי� ביותרהאינקוויזיציההושל� אל מרתפי 

  . האנוסי�

) קיו� האמונה" (אוטו דה פה"הושלכו רוב� למדורות האש שנקראו , האינקוויזיציהורי גיהינו� במרתפי לאחר שעברו האומללי� שבעת מד

להבות האש אפפו אות� 	ה� לא �חדו לרגע ה� קידוש את המעמד " עלינו לשבח"מתו� שירת , ה� הלכו ללא פחד למקו� קיצ�, ונשרפו חיי�

החסיד רבי (בכ� כיפרו על אי עמידת� בשעת מבח� על עקרונות האמונה היהודית , "האלוקי�הוא ' ה"ו" אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה"בזעקת 

ה� מיאנו להמיר את , ע שהיה ממגורשי ספרד סיפר כי אלו שהיו בעלי אמונה פשוטה בלי חקירות פילוסופיות עמדו בעת מבח�"יוס� יעב� זי

 את האמונה והיו מתחכמי� להבי� רק על ידי ההיגיו� הצרו� לא יכלו לעמוד א� אלו שחקרו, אפילו שבכ� איבדו את כל רכוש� ומעמד�, דת�

  ). בניסיו� הקשה

ה� נדדו , בעיצומו של תשעה באב יצאו שיירה ענקית של יהודי� אנשי� נשי� וט� שהיוו את מרבית יהודי ספרד כשכמעט עור� לבשר�

אחרי� נקלטו בטורקיה הולנד , יר'כמרוקו תוניס ואלז, נות צפו� אפריקהחלק� הלכו למדי, ברחבי העול� לכל מקו� בו הסכימו לקלוט אות�

בשל נכונותה לקלוט את כל )  לי	� פה(משפחת סאלא� השתקעה בפולי� שנקראה בלשו� מליצית , א� היו ג� כאלו שהיגרו לארצות אשכנז, ויוו	

רק , בתו� האשכנזי� ונהפכו במש� הזמ� כאשכנזי� לחלוטי�אלו שהיגרו אליה מאשכנז לאחר מסעי הצלב וכ� חלק ממגורשי ספרד ה� התערו 

  . מועטי� שמרו על המסורת הספרדית ובנו בתי כנסת וקהילות ספרדיות בתו� פולי�

***  

הוא שמר על ש� משפחתו ולא אבה להחליפו בשו� פני� ואופ� בש� מקומי , אחד מצאצאי המשפחה היה רב שלמה סאלא	 שהתגורר בלובלי	

א� שנשוי היה לבת למשפחה פולנית מובהקת , הוא בחר להבליט את מוצאו הספרדי) יעקב' כולל אחיו ר(עשו רבי� מחבריו יהודי כפי ש

כל אימת שיכול , א� תורתו הייתה קבע ומלאכתו עראי" סחר סוסי�"הוא היה יהודי בר אוריי� גדול שקבע עיתי� לתורה והתפרנס מ) איינשטיי�(

 רבות הגה בתורה בבית הכנסת ע� חברותא למד� מובהק והיה ק� בצער רב מהגמרא כאשר צרי� היה להביא טר� שעות, היה ללמוד ישב ולמד

  . לביתו
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דרכו כל עסקה שהייתה כרוכה ' הוא נשא ח� בעיני הבריות ובכל אשר פנה הצליח ה, בשל יראת השמי� הטהורה שבקרבו, האיר את מזלו' ה

י האצילי� הפולני� שאהבו לרכב על סוסי� אבירי� שסימלו את מעמד� "היות� מבוקשי� ביותר עברכישת סוסי רכיבה הצליחה מאד בגי	 

א� שהיו מספר סוחרי� פולני� חריפי מוח ומביני� במסחר , ד שלמה ידע לבחור עבור� את הסוסי� הטובי� ביותר לרכיבה וצייד'ר, ועושר�

כ� נקראו " (מושקה שלנו"שנקרא בפיה� ) שלמה(צי� הפולני� חיבבו את סלומו� הפרי, ה את מזלו"שהתחרו איתו על אותו פלח שוק האיר הקב

שלמה פנוי רוב יומו להגות ' כ� היה ר, ה� סמכו על המבינות שלו בעיניי� עצומות ושילמו לו ביד רחבה) כל החוכרי� ומנהלי המסחר היהודי�

  .בתורה הקדושה שהייתה אהובה עליו ביותר

" תורה וגדולה במקו� אחד"הוא זכה למה שמעט זוכי� , הוא היה נטוע היטב בעולמה של תורה, 	 על חייו הוורודי�לא היה לרב שלמה להתלונ

אחרי , כול� נפטרו על פניו, ירח�' ה" גידול בני�"שני� רבות התייסר בצער האיו� והנורא של , צער רב עבר עליו בחייו, ז"א� אי	 שלימות בעוה

לאחר יו� או יומיי� שהתייסרו במחלה מסתורית שהייתה מלווה בחו� גבוה ,  מסתוריות שלא ארכו זמ	 רבממחלות, שנה שנתיי� ללידת�

  . בלי שיהיה לרופאי� הסבר מניח את הדעת שיוכל לפתור את התעלומה, היו מסתלקי� לעולמ�, והקאות

כדי לזכות לזרע , הוא השחיר את פניו מרוב תעניות, יהב בכל הזדמנות שיכול ה"א� לא פסק מלהתענות ימי בה, רב שלמה הצדיק עליו את הדי	

בשני� הראשונות לחייו היו רב שלמה וחיה אסתר רעייתו , נולד לו בנו יחידו יצחק, לאחר עשרות שני� של סבל איו� ונורא, של קיימא

היו מודי� , לה ק� ממיטתו חי וקיי�'קכל בקר שהיה יצח, שחלילה לא יל� כאחיו ואחיותיו שנפטרו על פניה�, הצדקנית שרויי� בפחד נורא

  .ת על החסד הגדול שעשה לה� לעת זקנת�"להשי

כדי , הוריו השקיעו בו את כל אשר יכלו, כל מה שלמד בפע� אחת קלט בצורה בהירה מאד, חכ� ויפה תואר עד מאד, יצחק צמח לילד לתפארת

הוא למד .  וידע לומר פלפול של� בענייני תפילי� שהפליא את כל השומעי�כבר היה למד	 אמיתי, כשהגיע למצוות', שיצמח כתלמיד חכ� וירא ה

בהגיעו לשבע עשרה שנה לא המתינו . ס בעומק" סיי� לראשונה את הש16בגיל , ס ופוסקי�"אצל תלמיד חכ� גדול שנשכר במיוחד ללמדו ש

רויזע טויבע , ה� השיאוהו לבת צנועה ומשכלת בש� . ורי�הוריו לב� שמונה עשר לחופה כביכול רצו לחטו� מה שרק נית� לאחר חסיי סבל ומר

" לולה מרינסקה"משפחת פרנס התגוררה בכפר , ממשפחה כשרה מאד משפחת פרנס שרבי� מתלמידי החכמי� בפולי� נמנו על בני המשפחה

תלמיד חכ� , שלמה זלמ	' חמיו ר, המעלה הגדולה שבה הייתה היותה מאוכלסת ברוב יהודי, שהיה קט	 מאד והיה ממוק� לא הרחק מלובלי	

בר� רב שלמה סאלא	 שהיה בעל רכוש דאג , עד שמת מאה פעמי� ביו� מרעב וק� לתחייה בעזרת גמרא ותוספות, עני מרוד היה, גדול ומופלג

 למד	 גדול כ� יכול היה יצחק לשבת בראש שקט וללמוד כל היו� בבית הכנסת של הכפר ע� חברותא, שלא יחסר לבנו יחידו יצחק מאומה

  .על ש� אבי חמותו שנפטר באותה עת) שמעו	(כעבור שנה ומחצה נולד לו בנו שנקרא שימי . בלי לתת את הדעת על הפרנסה, כמותו

כל עוד אביו רב שלמה בחיי� מסודר הוא מה לו לדאוג את , לא היה אד� מאושר יותר מיצחק שזכה לאשת חיל מיוחדת ולפרנסה מכובדת

ואכ� לא ידע שהחיי� צופני� לו הפתעות רבות , "אל תצור צרת המחר כי לא תדע מה ילד יו�"בר אמר החכ� מכל האד� דאגת המחר והלא כ

  .שלא חשב ושיער עליה� כלל וכלל

, הייתה מרוחקת מלובלי� כדי חצי שעה נסיעה בעגלה" לולה מרינסקה"למרות ש, הגיע אליו אביו לביקור פתע, חודשיי� וחצי לאחר הלידה

למרות היותו בנו יחידו מלבד ברית המילה ,  ולא היה לו את הכוחות לנסוע לבקר אותו בקביעות70הוא כבר היה ישיש ב	 , ט לא ביקר אותוכמע

הוא , ואכ� רב שלמה שהיה אד� תכליתי באופיו לא בזבז את זמנו. לבו אמר לו כי לא לחינ� בא אביו לבקרו, יצחק חרד לקראתו מאד. והפדיו	

  .ות להבהיר את מטרת ביקורופנה ישיר

לא , את חטאיי אני מזכיר היו� !לי במלוא תשומת הלבב הקש ,בקשתי האחת והיחידה, דבר חשוב לגלות את אוזני�, יצחק בני היקר והחביב"

 שמבוגר ממני בעשר דע ל� כי יש לי אח. א� לא כ	 הדבר, דומה בעיני� כפי שהנ� ב� יחיד א� אבי� ב� יחיד,  משפחתי כמעט דברסיפרתי ל� על

ע שאמר כי א� יהיה "מובהק היה כראב" ביש גדא"אלא שלא הצליח בשו� פרנסה , כמוני התגורר מש� שני� רבות בלובלי�, יעקב' ושמו ר, שני�

חס כדי שחלילה ו, אהבתי אותו מאד ותמכתי בו עד כמה שיכולתי, סוחר בתכריכי� לא ימות איש וא� יסחר בנרות השמש לא תשקע לעול�

הלה לא זכה , בעוד לי יש אות� שזה עול� ומלואו, היה ביש גדא יותר ממני ג� בנחת של המש�, כפי שהיה ביש גדא בפרנסה, לא ימות מרעב

ס 'אמות צריכי� עדיי	 לחופ	 זלאטע' א� א� לפרנס אשה ולהחזיק בית קט� ויהיה גודלו ד, לזרע של קיימא ולא היה לו לפרנס רק שתי פיות

  . כיו� שהייתה לי פרנסה מכובדת החזקתי בו בלי לקמ�, ולא היה לו מזה כדי קמיצה) קטנה ביותר של פולי�המטבע ה(

בר� , עלי לעשות משהו לביתי כהלכות גוברי	 יהודאי	? עד מתי אפול עלי� למשא מה טע� בכ�, שלמה אחי היקר: "לימי� פנה אלי אחי ואמר לי

" כי ימו� אחי� והחזקת בו"ומה שאמרה תורה . שמא ידבק בידו מגורלי הביש, אי� איש רוצה להעסיקני, מדופל�" ביש גדא"כא	 הוחזקתי כבר ל

אולי " משנה מקו� משנה מזל"ל "בר� כבר אמרו חז, לא כ� אנוכי, מחדשי� שכל זה מדבר באחד שמזלו עדיי� ינצו�) קמצני�(דורשי רשומות 

  ".כי פרנסתי מזומנת לי במקו� אחרשמא נכתב עלי בשמי� , במקו� אחר יאיר לי הגורל

אי	 לי מושג כיצד הצליח אותו , ת האיר את מזלו"והשי, הוא חיפש את מזלו באמסטרד� הרחוקה, ניבא לבו כי מזלו ממתי� לו במקו� אחר

קרקעות ודר� לפתע ובכ� אותו אד� שלא היה לו שיג ושיח בענייני מסחר נעשה ש� סוחר ב, שלימזל להתעשר בפתאומיות היפ� מצבו בלובלי	

להשיב את חובו וכדי להראותני כי יש , הוא שלח לי כמה פעמי� המחאות שמינות, בכל מקו� בו הניח ידו צמח ע� זהב. כוכבו עד למרומי�

, תיוכ	 עשי, לבי אמר לי שאצטר� לזה לדברי� חשובי� ביותר, אלא שלא השתמשתי בכס� ששלח לי, מידת הכרת הטוב טבועה בו כראוי ליהודי

  . מכס� זה קניתי ל� את בית� היפה בכפר

ל נפטר "כי אחי היקר רב יעקב ז, מכתב רשו� מרשויות הפיננסי� של הולנדאלמלי הגיעני לפני מספר שבועות , לא הייתי מספר ל� כל זאת

בשל הכרת הטוב שהייתה , הוא הותיר אחריו צוואה חתומה ומאושררת בה מוריש הוא לי את כל נכסיו) 80(לאחר מחלה קצרה זק	 ושבע ימי� 

על כ� מדיני ירושת התורה אני קוד� ,  קיימא לא הותיר אחריובאשר אשתו נפטרה עליו וזרע, לו ובשל זה שאני נית� לומר כמעט יורשו היחיד
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להוריש את כל נכסיו לאחיו ולא למשפחת , יעקב שהיה ירא שמי� וחרד על ההלכה רצה לקיי� את הדי	' א� ר,  אחי�6א� כי לאשתו , לכול�

  . אשתו שאינה זכאית לזה על פי דיני התורה

א� , כדי לאשרר את הצוואה כחוק, ייבי� לנסוע לאמסטרד� הרחוקה ולחתו� על כל מיני מסמכי�ח, כדי לקיי� את הצוואה, א� אליה וקו� בה

יתכ	 ? מי יודע מי עלול להשתלט עליו, הרכוש הרב יל� לאיבוד, אול� א� לא אסע, הייתי צעיר היית בשמחה נוסע א� עתה אי� בכוחי לעשות כ�

למה שלא , ובמידה ולא אהיה במקו� לעמוד על זכותי.  כי ג� לה� יש קשר ושייכות,מאד שהאחי� שלה יטענו בבית המשפט באי� טוע� כנגד

בקש מרעיית� , אנא ממ�, על כ� מבקש אני ממ�, הא� לא חבל על ממו	 רב שיל� לאיבוד, יוכלו להערי� ולהוציא זאת א� בניגוד לרוח הצוואה

  . כי אי� דר� ישירה אל הולנד, צריכה להתנהל על פני כמה ארצותהנסיעה , יודע אני שזה סיפור לא פשוט, הצדקנית רשות לנסוע לש�

ישנה , השהייה במקו� היא לא יו� או יומיי�.  יו� בעגלות כולל נסיעה בספינה15זו נסיעה של , במצב הטוב ביותר, עשיתי מחקר על כ�

ישבתי ע� , כיו� שאני אד� מסודר, להתרוצ� זמ	 רבכדי שלא תצטר� , אני מצידי כבר הכנתי ל� את כל הניירת, פרוצדורה שלימה בבתי משפט

ובכ� נעשה חשבו� . הטוע	 המשפטי שעמד לצידי אמר לי כי זו היא מערכה שתיקח ל� בי	 שבועיי� לשלושה, אד� שיש לו יד ורגל בענייני משפט

א� בכ� תזכה לשטר בעלות על קרקעות , קפרק זמ	 ארו� מאד ואי	 בכ� כל ספ, במצב הגרוע שלושה, משוער שכל הסיפור הוא למצער כחודשי�

ד להפו� את הרכוש הזה "אני כבר אדאג בס, כמו כ� יהיה ל� בית ש� ווילת ענק מוקפת בפרדס ענק בעל מאות עצי פרי ושווי גב מאד, רבי� מאד

 מניבות תשואות ע� אחוזי� יש לו קרנות מסודרות, שלמה קוזלובסקי עשיר מופלג ביותר ואמי	' לכס� נזיל שתוכל להשקיע אצל החלפ� ר

ה� ישמחו לרכוש את כל הרכוש הזה וה� ימירו לי זאת כמעט בשווי , יש לי קשרי� ע� כמה פריצי� שיש לה� מהלכי� ג� בהולנד, מכובדי�

� אמנ� האמת שלא צריכי� לדואג את דאגת המחר במה דברי� אמורי� כשה לא יגרו� ל, כ� לא תצטר� לדאוג את דאגת המחר, האמיתי

בכ� אסלול , באופ	 כזה חובתי להסיר ממ� כל טרדה, א� כפי שאני מכיר אות� א� לא תהיה מסודר בתכלית לא תוכל ללמוד ברוגע, ביטול תורה

  ". גדול הדור"את גדילת� בתורה עד למדרגת 

א למדת את דרכי המסחר וג� אי	 ל� אתה לא סוחר ול, א� אי� בו מענה לזמ� רב, אמנ� יש לי איזה רכוש קט שהצלחתי לצבור במש� ימי חיי

 תוכל להתכלכל למש� שני�, ת ע� הירושה הזו"א� בעזרת השי. ואיני רואה אות� באיזה תפקיד מכניס רווחי�" משלח יד"אי	 ל� כל , החוש לזהאת 

ל� לנוות בית� , על כ	 דעתי היא. סהבלי טרדות פרנ, לשבת על מבועי התורה, יוכלו ג� בני� ובני בני� כמה וכמה דורות, ת"ובתפילה להשי, רבות

ה 'אבל בלי נדר אשלח מדי שבוע סכו� כס� ע� הרשל, היא תצטר� קצת להיות לבד, אמנ� יש כא� קרב� ענק, ובקש את רשותה' היקרה תחי

למנה צרורה כ� לא תחוש עצמה כא" מלווה קבועה"יהיה בזה מענה לעוזרת צמודה שתוכל להושיט יד לעזרה ולהיות לה , משרתי הנאמ�

  ". בעגינותה

  .גילה התנגדות עזה ביותר, לבקש את רשותה, אול� כשפנה יצחק אל רעייתו שהייתה חלושה מהלידה הלא קלה

מתשעה , טוב לי מעט במחיצת�, אני מוכנה לוותר על כל העושר הרב. אמרה בתרעומת גלויה! ?אי� עולה בדעת� להניחני כמה חודשי� לבדי"

  .קבי	 ע� פרישות' ידעה כי טוב קב אחד ותפלות עמו מט, ג� בלי להיות תלמידת חכ�" רישות וצער בלעדי�קבי	 עושר וחודשי פ

לוותר על כל הירושה הענקית , למרות היות רב שלמה בר אוריי� מופלג ובעל מידות נאצלות ומשכ� צרי� היה להישמע לתחנוני כלתו הצעירה

למצוי , אינו דומה בעל שנמצא בבית ומשרה אוירה ביתית ומשענת אמיתית, אי� בכ� מענהג� א� תהיה לה יד עוזרת , ולא להיוותר לבד

  . בכס� לא קוני� שלווה. א� בעלה שרוי במרחקי�, מה יעזור לה ממו	 זה שחמיה יערי� עליה, במרחקי�

רכוש רב לפי כל קנה ) י שנער� באומד� זהירכפ(הוא לא יכול היה לוותר על שלושה מיליוני מרקי� גרמניי� , אלא שהעושר הרב סנוור את עיניו

ש� תחוש אוירה ביתית , ה והפציר בכלתו היחידה לבוא לביתו"ח ושס"הוא נכנס לעניי� בכל רמ. ובאות� ימי� למטבע היה ער� רב מאד, מידה

א� כלתו אטמה אוזניה , כדי להקל עליה, היא תהיה מוקפת בחו� ואהבה בלי סו� מצד חמותה וצוות משרתות תעמודנה לרשותה, מאד

  .משמוע

לבי אומר לי שלא " עושר השמור לבעליו לרעתו"למדתי לא מעט ויודעת אני כי יש , כל תועלת לא תצמח ממנו, לבי אומר לי שכס� זה מקולל"

,  אני רבה עמכ� בגינועוד בטר� הכס� מצוי בביתי" טוב פת חרבה ושלווה בצידה מבית מלא זבחי ריב"עוד למדתי , מהכס� הזה בכי הוא זהנהנה 

  .טענה בלב נשבר לעומתו" כאשר כל אושרי בסכנה איומה,  לי מכס� זהמה יש

יש פתג� יהודי אמיתי . נחרד רב שלמה מנבואתה הרעה" החיי� והמוות ביד הלשו	"כבר אמר החכ� מכל האד� ? למה את פותחת פה לרעה"

 אנו לא חיי� בזמני, אי� שו� סיבה לחשוש שתצאנה רעות מנסיעה זו, סור לנבא רעותא) תחשוב טוב ויהיה טוב" (ס וועט זיי	 גוט'טראכט גוט"

אני אצייד אותו בכס� רב כדי , אני מבטיח� שיצחק לא ייסע בדרכי� לא דרכי�, ה כבר שני� רבות שהדרכי� אינ� בחזקת סכנה"ב, מלחמה

בשל עסקי , יש לי קשרי� הדוקי� ע� עגלוני� וותיקי� ביותר, הדרכי�וכמעט שלא יחוש בטלטולי " עגלות צב"שיוכל לנסוע במרכבות מכובדות 

לא עגלו� ערל שיש לחוש שמא יית� עינו בכס� שבידי בני ועלול לשדוד , אשכור בשבילו. הסוסי� שאני מנהל כבר שני� רבות בסייעתא דשמיא

מכיר הוא את הדרכי� כעל כ� , שני� רבות" בעל עגלה"ובי� יש לי ידיד וותיק בש� חיי� פר� וולק, אל דאגה, א� לזה את חוששת, אותו בדר�

כבר דיברתי , ה	 רק חלק מהמסעות שלו באירופה, לא אחת נוסע הוא לווינה ברלי� לייפציג ודנציג, מצוי הוא בדרכי� כמעט בכל ימות השנה, ידו

 שתיקח אותו בורו כל מה שצרי� עד שיעלה בבטחה לספינההוא יסדר ע,  בקצה פולי	הוא מוכ� לנסוע איתו עד לנמל גדנסק, איתואיתו וסיכמתי 

  .  חודשי הקי� ואי� ל� כל חשש מסערות מסוכנות שעלולות לסכ� את האוניהכעת ה�, הנסיעה כיו� מאד בטוחה, להולנד

פנהיימר שמתגורר בסביבת בער או, עגלו	 וותיק א� הוא יהודי, יש לי בשביל בעל� היקר עוד ידיד יקר, כשהאוניה תעגו� בנמל הור� שבהולנד

יתבר� הוא ' שבעזרת ה, שלחתי לו כבר מכתב וקבלתי ממנו מענה חיובי, הוא בקי בכל הדרכי� של הולנד, הוא מתגורר בקרבת הנמל, המקו�

כ� , רנסתומזה פ, כדי לקחת נוסעי� שמגיעי� לנמל, הוא נמצא ש� מידי יו�, יש לו תחנה קבועה סמו� לנמל, ייקח אותו מש� עד לאמסטרד�

, אבל אי	 צור� להיבהל ולחשוש, אולי יצטר� קצת להשתהות עד שיגיע, הוא מצוי ש� תמיד, שאי	 חשש שלא ימצא אותו בעת שיגיע למקו�
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, בלי כל ספק הוא יגיע למקו�, שני� רבות התעסקתי איתו והבטחה שלו היא הבטחה, הוא אד� מאד מהימ	, היהודי הזהעד כמה שאני מכיר את 

, המדינהופוס אפוטרל שכרגע נמצא תחת ידי "י המנוח זלאמסטרד� ש� יוכל להתאכס	 באיזה מלו	 בקרבת מקו� לביתו של אח יסיע אותוהוא 

 ליציאה של שלושה ניתכונלכ	 אמרתי על דר� ההגזמה שת, אולי כמה שבועות,  ספק שתו� כמה ימי� יוכל בעל� היקר לסדר את העניי�אי	 לי

הפציר רב שלמה בחלקת לשונו בכלתו המבוהלת שתיענה למשאלתו  . דשיי�ויקח יותר מחילא המסע , אי	 צור� לחשוש , אבל לדעתי,חודשי�

  .הקשה

בקושי , אבל רכה הייתה בשני�, היא לא הייתה עקשנית בטבעה. שעות ארוכות נדרשו לו כדי לרכ� את לבה, לא קלה הייתה מלאכת השכנוע

בשל אופייה , לא הטילו עליה הוריה היקרי� כמעט שו� תפקיד מחייב, למרות שבאה מבית עני מאד, ההורות וכבר הוטלה עליה אחריות 18בת 

 טויבע יכ� תמיד הייתה רויז, את עיקר המטלות עשתה אחותה פייגא הצעירה ממנה בשנה שהייתה היד הימנית של אמה במשק הבית, העדי	 מדי

לא היה דבר אחד בבית שנעשה בלי שית� עליו , יצחק הציר המרכזי של הבית' נישאה היה רמאז ש, בצד ולא נתנסתה לקחת אחריות כל שהיא

עיקר האחריות , ג� א� תהיה לה עוזרת צמודה, בלי כל הכנה, בלא מוב	 המילה" עקרת הבית"עתה נחשפת היא בבת אחת להיות , את הדעת

  .�עדיי� תהיה עליה ולבית חמיה אי� היא בשו� פני� ואופ� רוצה ליל

לא בכל יו� מזדמ	 דבר , מצד אחד סנוור אותו העושר הרב שמצפה לו, מוצ� בהמו	 רגשות סותרי�, יצחק בעלה מבולבל לחלוטי	' מנגד עומד ר

הוא חש לא מעט רגשות , א� מאיד� כאב לו לראות את סבלה של רעייתו הצעירה שמצויה עתה תחת מכבש לחצי� אדיר לא לפי כוחותיה, כזה

  . י אביו שמפעיל עליה לחצי� מידי רבי� בלי שתוכל לעמוד נגד�מירמור כלפ

באות� ימי� היה זה גיל מכובד  (70� לא מכבר חגג את שנתו ה, אמנ� הוא ישיש. מפני מה לא נושא אביו את המטלה הזו על שכמו, הוא לא הבי	

הוא פיקח מאד ומכיר את רזי העול� , רות מוני� יותר ממנואבל עדיי	 במיטב כוחותיו ומיומ	 עש) תוחלת החיי� הייתה אז קצרה מהיו�, ביותר

למה לוקח הוא אותו למשימה כה , טוב ממנו בכל תחו�, הוא יוכל לנהל את המערכת המשפטית שנראתה לו מורכבת מאד" ישר והפו�"הגדול 

  ? את טעות חייוהא� הוא לא עושה , כשהוא ילדו� שבקושי מתקרב לשנתו העשרי� בלי טיפת ניסיו� חיי�, מסובכת

הוא ידע שאביו הוא תלמיד חכ� מופלג , לאחר הכל השתדל לראות רק את הפ	 החיובי שבו, עצומה כלפי אביו" דר� אר�"אבל הייתה בו מידת 

לא  הוא ,ה יש לו את מה שצבר כבר בימי חייו"ב, אי	 הוא זקוק לכס� זה עבור עצמו, מאד ובר אוריי	 אמיתי וכל מגמתו א� ורק טובת� האישית

 משמי� מאז נגזרה הגזרה,  כדי שלא יצטרכו לעמול קשה לפרנסה, לדאוג לעתיד�,מטרתו האחת והיחידה, מתכונ� ליטול לעצמו איזה אחוז מסוי�

אולי זוהי , לחלוטי	 אי� אד� שנמלט ממנה, מאותו רגע נגזר על כל יוצאי חלציו לעמול לפרנסת�, "בזיעת אפ� תאכל לח�"על אד� הראשו	 

תהיה לו קר	 שמורה , שיוכל לשבת ברוגע עצו� על התורה והעבודה, עבור שני� ארוכות" השתדלות חד פעמית"ובת השתדלות עבור פרנסתו ח

ירק זה מהיכ	 הוא "בלי שיצטר� להתייגע כל ימי חייו בשאלה הקשה בה מתייגע כל אד� , אצל החלפ� קוזלובסקי והוא יתפרנס רק מהפירות

  ?א לבעוט בטובה הגדולה שרוצה אביו הצדיק להערי� עליוהא� יכול הו? "חי

  .נתנה את הסכמתה האנמית לנסיעה הכפויה, לאחר די� ודברי� ארו� שהתנהל בי� רב שלמה לכלתו היחידה רויזי טויבע

אותו במסמכי� רבי� הוא צייד ) כשלושה חודשי�(רב שלמה צייד את בנו במזוודה גדולה מלאה בבגדי� שיספיקו לו לכל ימי המסע המשוער 

הוא ) סאלא	 בעבר(שחתומי� היו על ידי נוטריו� מוסמ� שהעידו על היותו היורש היחיד של רב שלמה סאלא� אחיו של רב יעקב פערלמוטער 

, נית�הוא הדרי� אותו בפירוט רב עד כמה ש, צויד ג� במטבעות רבות פולניות שבדיות וגרמניות כדי שיוכל להשתמש בה� בכל מקו� בו ישהה

בקי היה , למזלו הטוב של יצחק, שידע לייצג אותו) ד"עו(א� לא ימצא טוע	 משפטי הגו	 , אלו טענות עליו לטעו� ואי� להתנהג בבית המשפט

כ� , ידע לדבר אנגלית וצרפתית בצורה שוטפת מעוררת התפעלות, מלבד אידיש והשפה הפולנית שהיו שפות הא�, בשפה הגרמנית על בוריה

מי שיודע את השפה , אבל בנויה הרבה על אות� יסודות, אמנ� השפה ההולנדית רחוקה מהשפה הגרמנית מאד,  לו בעיית שפהשלא תהיה

כמעט כל הפרקליטי� במקו� דיברו גרמנית שוטפת או אנגלית וצרפתית אי� , לא יאבד את עצמו בבתי המשפט ההולנדיי�, הגרמנית על בוריה

  .ד לצידו" לא יהיה עוספק שידע שימצא את עצמו ג� א�

  . שלא יאכזבכ�'לזה תצטרכו כבר להמתי� במתח לפרק ד?  או שיחולו לא מעט שיבושי� הא� הכל ינוע כפי התכנית,המסע הגדול מתחיל

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

  י"חנוך חיים וינשטוק נ com.gmail@0533194197w ור קשר במייללקבל מייל זה נא ליצ
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ה"ב הההה"""בבב 

 "‡בנ˘י‡ו˙ מרן ‡„מו"ר ˘ליט -˜רי˙ ויזניı מו„יעין עילי˙  -מו‚˘ ע"י מכון נ‰לך בר‚˘ 
 589-19-05276    @gmail.com852852n.b. 

 בקשותיהם את נותן לבינונים
, פנימה נכנסים ולא, מבחוץ

 נותן ולא, משם נדחים הרשעים
 אלא, בקשותיהם את להם

 זאת בקש מי"" נאמר עליהם
ואלו הם  "חצרי רמוס מידכם

הרשעים שהיו מבזים את המלך 
שמניחים לשמוע את בתפילתם, 

התפילה, ומפסיקים  אותה  על  
 שיחה  בטילה..

 (תיקוני הזהר לג. בתרגום ללה"ק)

מי שמדבר בבית הכנסת 
עליו, , ווי חול בדברי

שמראה פירוד, שגורע 
 ווי עליו, האמונה. 

שאין לו חלק באלקי 
, שמראה שאין לו ישראל

אלוק, ולא נמצא שם, 
ואינו ירא ממנו, ומנהיג 
בושה בתיקונים 

 העליונים.
 ק)(זהר הקדוש תרומה קלא: בתרגום ללה"ק)

  ולמזהיר ולנזהר,
שלומים תן כמי נהר

חאיהוא ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יו



718-305-6886 | Umein.Vumein@gmail.com |  www.UmeinVumein.org
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