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 )פרפרת אמור( ...אצבעותיו של רבי משה

זו עוד נסיעה שהחלה כשגרתית, אך הסתיימה במעשה גבורה מעורר השראה...  ההיית     
זצ"ל הגיע לקחתו כמדי יום, אחרי סיום סדר  כאשר נהגו של הגאון רבי משה פיינשטיין

תמך בו בכניסתו לרכב, וסגר את   ,יומו בישיבה. הנהג המתין לרב כשדלת הרכב פתוחה
הדלת אחריו. אך לא שם לב, כי טרק את הדלת היישר על קצות אצבעותיו של רבי משה... 

א את כל כולו. ידו של רבי משה נתקעה בדלת הרכב, נצבטה בעוצמה, כאב חד ומפלח מיל
ולהמשיך בנסיעה בלי  , בגבורה עילאית שקשה לתארה, בחר שלא להגיב , אך רבי משה

לומר דבר, בלי להיאנח, בלי להעיר על הדלת הטרוקה על אצבעותיו, מייסרת אותו בייסורי 
 תופת... 

הנהג מיהר להיכנס לרכב, והתרכז בנהיגה. רבי משה יושב על ידו ומשוחח עמו בנחת,      
בלי להשמיע אף קול אנחה. הכאבים מתחזקים, היד כואבת, בקושי הוא מצליח לנשוך את 
שפתיו בחוזקה, אך הנהג לא שם לב, מרוכז ברמזורים המתחלפים, ומשום מה לא שם לב 

ביתו של רבי משה, השתרך פקק תנועה ארוך במשך כמה לדבר מה מוזר... כשהגיעו קרוב ל
מאות מטרים. רבי משה כבר רוצה לשחרר את ידו הצבוטה והמתייסרת, ומציע לנהגו 

מדוע שתטרח להמתין את כל הפקק הזה? תוריד אותי כאן, אמשיך שלוש  " :בעדינות
רב כאן? מה אך הנהג נזעק לכבודם של תלמידי חכמים: "להוריד את ה  ."...דקות ברגל

פתאום? אני לא ממהר לשום מקום, הכבוד כולו שלי להסיע את הרב עד לדלת ביתו ממש! 
  ."!אזחל עם הפקק עד הבית, זה בסדר גמור

רבי משה מוסיף להתייסר, עוד דקות ארוכות. ידו כואבת יותר, הכאבים הולכים      
לדלת הבית ממש, שם  ומתגברים... הפקק ארוך. רק אחרי דקות ארוכות מגיע הנהג עד

יורד מהרכב רבי משה, לא לפני שהוא מודה לנהג מקרב לב על הנסיעה הנעימה בחברתו... 
רבי משה עולה לביתו, הוא חש כי כוחותיו הולכים ואוזלים. ידו כמו משותקת, אך בקושי 
הוא מונע את התפרצות קילוח הדם מבין אצבעותיו... בקושי מצליח לומר 'שלום' חטוף, 

הסמוך נטול כוחות ומיוסר, ומפיו משתחררת אנחת כאב קשה  אהכיספל מיד על ונו
 " ...ומזעזעת

עוד לא!", מחווה  " - - - "?נחרדו בני הבית לקראתו, "לקרוא להצלה -להזעיק רופא?"      
רבי משה בידיו, בקושי יכול לדבר מכאבים... "המתינו קצת...", הוא גורר את כסאו אל 

לוודא כי נהג הרכב כבר השתחרר מהפקק המתמשך, וכבר אינו נראה ועוקב   ,החלון
הרופא נכנס, מביט ביד   .באופק... רק כשזה קורה, הוא מבקש להזעיק רופא בדחיפות

 ההייתבחרדה ואומר מזועזע: "ראיתי כבר ידיים צבוטות, כזו עוד לא ראיתי... כמה זמן 
רבי משה את העובדות הפשוטות, כעשרים וחמש דקות", אומר  " ."?היד תפוסה בדלת

מדוע הרב לא   ?מה???", נזעק הרופא הנדהם, "עשרים וחמש דקות" .""בדלת של רכב
מדובר בפצע קשה במיוחד,  -אחרי זמן כה ממושך  -שחרר את היד מהדלת? עכשיו 

הצדק אתך", משיב רבי משה, "הבה " ."! ששבועיים הרב לא יוכל לישון ברוגע בעטיו
נכון שאני לא אוכל לישון שבועיים, אך אם הייתי מתפרץ בכאב לנוכח הדלת ואסביר לך. 
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הנטרקת, אם הייתי מתלונן על הייסורים תוך כדי הנסיעה, אם הנהג היה מבחין וקולט כי 
כמה היה   .!הרי הנהג לא היה נרדם ולא נרגע עשרים שנה -טרק עליי את דלת הרכב 

לא נעים על שטרק את הדלת על אצבעותיי מצטער, כמה היה מתנצל, כמה היה מרגיש 
בטעות! שווה לי לא לישון שבועיים", ממשיך רבי משה ומסכם, "כדאי לי הדבר על שלא 

  .''!ציערתי יהודי, שלא גרמתי לו עוגמת נפש

הסיפור, אותו סיפר מגיד המישרים הרב ישראל מאיר שושן שליט"א, מאיר וקורא,      
  ,השלכתה של פגיעה, לפעמים מילה אחת הנאמרת ופוגעתזועק ומזהיר: לעולם לא נדע 

משפיע לשנים רבות, גורם צער לנצח,  -ביטוי אחד שלא מכבד, משפט אחד שאינו במקום 
מביא עוגמת נפש שאינה ניתנת לשיעור. כמה אחריות יש לנו בכל מילה שיוצאת מהפה, 

צורת ההתבטאות שלנו  היחס שלנו,  .בכל התבטאות, בכל יחס שאנחנו מעניקים לזולתנו
לפעמים הם רבי השפעה לשנים ארוכות, עשויים לקבוע אם היהודי שלפנינו יתקדם או  -

עדיין  - אתנויתרחק, יתעלה או יתדרדר. גם בזמני לחץ, גם כשהשעה דוחקת, גם כשהצדק 
להישמר ולהיזהר, לבדוק בשבע  -זו האחריות והחובה שלנו, וזו הזכות הכבירה שיש לנו 

להעניק יחס מעריך, לומר את המילים הנכונות. כמה   ,ים שאנחנו ממשיכים לכבדעיני
כדאי לשלם מחיר, כמה כדאי להתאמץ, אולי אפילו לסבול, כדי לא לפגוע בזולת, כדי 

אך כל מחיר  -להימנע מלצערו. הן אם הדבר נעשה בחוסר אחריות והן אם נעשה בשגגה 
ודי, כדי לעצור פגיעה בו! זוהי המשימה שלנו, שבעולם כדאי כדי למנוע עוגמת נפש מיה

  ...זה תפקידנו, כך נתכונן כראוי לקבלת התורה. ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות

 )ברכת דוד)הטיסה שנעלמה 

בתדהמה את כל  הכתההיעלמותו של מטוס הבואינג של חברת התעופה המלזית      
 16לבסוף, לאחר  .העולם, שעקב אחר החיפושים הקדחתניים, שבוצעו ע"י מדינות רבות

ימי חיפושים שלא הניבו תוצאות, הודיעו שלטונות מלזיה את ההודעה הטראגית הבאה: 
התרסק  mh370 "אנחנו נאלצים לקבוע, מעבר לכל ספק הגיוני, כי המטוס שהיה בטיסה

ודי. אף אחד מהנוסעים ואנשי הצוות לא שרד. כולם מתו, גופותיהם בדרום האוקיינוס הה
  ."לא נמצאו עד היום

סוד האסון כנראה לא יפוצח לעולם, אך בקהילה החרדית באמריקה ישנה התרגשות      
באתר האינטרנט "  (כותב מאמרים)בלוגר  .עצומה עקב סיפור השגחה מרתק בפרשה זו

ים לפני הטיסה, התקשר למשרד נסיעות איש עסקים יהודי דנז' דילז" מדווח, כי מספר ימ
הוא שמע כי מחיר   .החדיש 777שביקש לטוס ממלזיה לבייג'ינג' לסין במטוס בואינג 

הטיסה הינו משתלם ביותר עבורו, וביקש מסוכן הנסיעות להזמין עברו כרטיס טיסה. 
מה זאת אומרת?!  ' .לתדהמתו ענה לו הסוכן כי הוא לא מוכן למכור לו כרטיס טיסה

הסוכן, שהיה יהודי,   .התקומם איש העסקים –מחובתך לאפשר לי לקנות כרטיס טיסה!' 
דע לך, כי  ' .אך בשונה מאיש העסקים היה שומר תורה ומצוות, אמר ללקוח בהחלטיות

שאני מגלה כעת  ןמכיוואני שומר תורה ומצוות, ואומנם עבודתי היא סוכן נסיעות, אך 
הוא בשבת, הרי לא אאפשר לך לקנות את הכרטיס, ולא אגרום לך לחלל  שמועד הטיסה
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ן איני יכול למכור לך כרטיס טיסה זו. אם אתה מתעקש, עליך לרכוש את לכ  .את השבת
  '!הכרטיס בעצמך ישירות מהחברה או מסוכן אחר. אני לא אמכור לך

לוותר על לקוח בגלל איש העסקים היהודי נדהם מסירובו העיקש של הסוכן, שמוכן      
הוא פנה לבצע את הקנייה בעצמו, ובעודו עושה דרכו   .אך לא התייאש  ,קדושת השבת

החל מהרהר שוב ושוב כיצד יתכן שהסוכן הדתי   ,התעופה לדלפק החברה המלזית-לשדה
לאחר זמן קצרצר החליט בלב שלם. 'אני  ....עשה מעשה שכזה רק למען קדושת השבת

-ח מייל משדההוא של  '.המיועדת לשבת ואטוס בטיסה שלאחריהמוותר על הטיסה 
ת הדתי לשמח אותו, כי בזכותו הוא מוותר על הטיסה בשבת: התעופה לסוכן הנסיעו

הביניים שלי. אני -דקות לעלייה על טיסת 55יש לי עוד   .LAX התעופה-'ברכות משדה
ת. לכן אני אסתדר חושב מחדש על התוכנית. אתה צודק שאני צריך להתחשב יותר בד

לסין. אשאר  (בירת מלזיהלמפור ) מקואלה –שבת  –ואבטל את הטיסה של הלילה 
הסוכן קיבל את המייל והיה מאושר   '.ת לארוחה בליל שבתבקואלה ואשמח להמלצו

  .מאוד. וברכו על החלטתו ואיחל לו כל טוב

בדו בפתאומיות מתעורר בבוקר איש העסקים ושומע בתקשורת כי א םיומיילאחר      
כך )עקבותיו של המטוס המלזי וכי יתכן שטבע באוקיינוס ההודי או נחטף ע"י טרוריסטים 

. ההיעלמות (מזויפיםלפחות קיוו, לאחר שהתברר ששניים מהנוסעים היו בעלי דרכונים 
הפכה משעה לשעה יותר ויותר בלתי ניתנת לפיצוח, לאחר שהתגלה מה היה תוואי המטוס 

רגע לפרשה המסתורית ביותר בהיסטוריית התעופה -, וזו הפכה בןםלווייניהלפי אותות 
ממדינות רבות,  שגויסוהעולמית. אמצעי חיפושים מן המשוכללים והמתקדמים ביותר, 

  .לא הצליחו לאתר אפילו שביב כנף או את שברי המטוס עד עצם היום הזה

-לסוכן הדתי וזה תוכנו: "א סקים היה נרגש ומבוהל. הוא מיהר לשלוח מיילאיש הע     
אני לא יכול להפסיק לחשוב על mh370 ? ה אתה שמעת מה שקרה לטיס  !לוקים אדירים

זה! זה נס אמיתי! אתה מציל חיים אמיתי! אני לא יכול לחשוב יותר. נדבר בשבוע הבא. 
-א הסוכן הגיב: "אני כל כך שמח בשבילך. לא אני מציל החיים,  ".לא יודע איך להודות לך

  "! לוקים והשבת הצילו את חייך. אתה חייב להם

ר שחשף את הסיפור הזה, מצורפים צילומי מסך מתכתובות המייל שבין איש בבלוג     
. "יותר מששמרו ישראל את השבת באמרההעסקים לסוכן. הבלוגר הביע את התרגשותו 

ות גדולה היא נחזק את בני משפחתנו בשולחן השבת, כי זכ  ".השבת שמרה על ישראל –
זו לשמור את השבת, אשר בעבורה זוכה האדם לשמירה, ברכה והצלחה לכל ימות השבוע. 
כמה אנו צריכים להיות מאושרים ששומרים אנו את השבת. נמשיך להתעלות ולחזק את 

 השבת! 
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 מתוך הספר "מאיש לרעהו" )שקאפ()הסנדלר 
 

האמת ולאי היכולת לומר דבר שקר זכיתי בכך שאבי מורי ז"ל היה דוגמא ומופת לאמירת 
 .גם כשחייו היו תלויים מנגד

את ימי ילדותי ביליתי בשכונת נוה אחיעזר בבני ברק, שהוקמה עבור שרידי השואה והיתה 
מליאה באנשים שבורים ורצוצים, אך מלאי אמונה ובטחון בהקב"ה ומלאה ותקוה לעתיד 

מניס ז'יטניצקי ז"ל, שאבד את כל  טוב בארץ ישראל. בין תושבי השכונה היה הרה"ח ר'
משפחתו בשואה, ולאחר שהקים את משפחתו החדשה לא זכה לפרי בטן. ר' מניס היה 

 .מחשובי חסידי גור בבני ברק וברבות הימים הקים את ישיבת "אמרי אמת" בבני ברק
מאז עומדי על דעתי זכורני שמידי שבת בשבתו, עליתי לביתו של ר' מניס כדי לאכול 

ת קוגל ולהיבחן על הפרשה. פעמים רבות לא רציתי לעלות והעדפתי לשחק עם חתיכ
חברי, אך אבי ז"ל עמד על כך שאני חייב לעשות זאת, כדי להקהות, ולו במשהו, את צערו 
של ר' מניס על כך שאין לו ילדים. לשאלתי מדוע תמיד אני הוא זה שצריך לעשות זאת, 

 :של ר' מניס, הושיבני אבי וסיפר לי את סיפורולא השיב לי תשובה. רק לאחר פטירתו 
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה הקימו הגרמנים בגטו לודז' מפעל לייצור מגפיים 
שתוכם היה פרווה. המפעל הוקם בחיפזון מפני שלגרמנים היתה צורך דחוף במגפיים אלו 

מו בחזית עבור טייסיהם שרגליהם קפאו בחורף בעת טיסתם, ועבור חייליהם שנלח
הרוסית. השמועה פשטה בגטו שהגרמנים נתנו ליהודים חופש פעולה גדול ותנאים 
מועדפים בגלל הצורך הגדול במגפי הפרווה. תנאי אחד היה לגרמנים, שכל העובדים 
חייבים להיות סנדלרים מקצועיים, וכל מי שייתפס שמעסיק אנשים שאינם בעלי מקצוע, 

 !אחת דתו להמית
עצמי וחמקתי למפעל כדי לנסות ולעבוד שם, אך ידעתי כי זמני קצר לפני אני סכנתי את 

שיגלו שמישהו נכנס למפעל ללא רשות. הייצור נעשה בקבוצות של כעשרה איש, כשכל 
קבוצה מייצרת את המגף מתחילה ועד סוף. חלק מהקבוצות ישבו באולם גדול וחלק אחר 

שונה ושאלתי אולי תוכלו לצרף אותי בחדרים מסביב לאולם הגדול. ניגשתי לקבוצה הרא
לעבודה? האחראי על הקבוצה הרים ראשו ושאלני האם אתה סנדלר? השבתי: לא. 
"הסתלק מכאן מהר" גער בי האיש. הדבר חזר על עצמו ארבעה וחמישה פעמים, ואני 
ידעתי שזמני הולך ותם. החלטתי לנסות עוד שתי קבוצות, ואם לא יעלה בידי הרי 

 .רונה אשקר ואומר שאני סנדלר מומחהשלקבוצה האח
נגשתי לקבוצה הבאה ושוב שאלתי האם אוכל להצטרף לעבודה, האחראי נתן בי מבט 

סנדלר? ואני שוב השבתי בשלילה. שלא כבפעמים  הנךארוך מהרגיל, ושאל: האם 
הקודמות, האחראי נתן בי מבט חודר, ואמר: ראה בחור, יש כאן דלי מלא צבע שחור עבור 

וכדי שלא  םהחומריפיים, ואנו זקוקים למישהו שיבחש בדלי כדי לשמור על איכות המג
יהפכו לגושים. שב נא, הכנס את ידיך וערבב את הצבע היטב. הכנסתי את ידי הימנית כדי 

סמיכה, ולאחר מספר דקות אמר לי האחראי, הראה לי  ההייתלערבב את התערובת שלא 
"גער" בי האחראי, ואמר שלמלאכה זו צריך לערבב את ידיך. כשראה שידי השמאלית נקיה, 

בשתי ידיים, והאיץ בי להמשיך ולערבב את הצבע. לאחר מספר דקות של ערבוב נוסף 
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הוצאתי את ידי מהדלי והאחראי אמר לי בסיפוק, עכשיו הנך סנדלר, והנך מצורף לקבוצה. 
מפעל ללא רשות? באותו רגע ניגש שומר גרמני לשולחן ושאל אולי ראיתם נער שנכנס ל

והאחראי השיב לו הנער נמצא כאן לידי והוא כאן ברשותי, הוא סנדלר מקצועי ואני 
ביקשתי אותו לעבודה. הגרמני הנהן בראשו לאות הסכמה והניח לי לנפשי, כך נשארתי 
לעבוד בסנדלריה וחיי היו לי לשלל, התדע מי היה האחראי באותו השולחן שאל אותי 

 .מר' מניס זטניצקי שבזכותו נשארתי לחיות אבי? והשיב: לא אחר
הייתי המום מסיפורו של אבי, וגם הבנתי מדוע פעמים מספר קרא לי ר' מניס "אייניקל" 
)נכד(. אך לא יכולתי לעצור בעצמי ושאלתי את אבי מדוע לא שיקר מיד ואמר שהוא 

מנגד, לא יכול  סנדלר? ואבי ענה לי בפשטות "הרי אינני סנדלר". גם כשחייו היו תלויין
היה להוציא דבר שקר מפיו, והחליט שרק כשיכלו כל הקיצין, ולא תהיה לו ברירה, רק אז 
ישקר ויאמר שהוא סנדלר. אבי ז"ל שהיה איש אמת, לא היה מסוגל, גם מבחינה פיזית 
וגם מבחינה נפשית להוציא דבר שקר מפיו!! ואכן גם שם בתוך החשכה הנוראה זכה 

 .א להוציא מפיו דבר שקרשמשמים זיכוהו ל
 

 )יקותיאל יהודה גנזל(הפנצ'ר 

כך החלה שיחה קצרצרה בין עמיתי המוכשר  ."יש בשבילך סיפור מהסוג שאתה אוהב"     
הרב יהושע יעקובוביץ' מבית שמש )המוכר בעולם העיצוב ב'שם הפוטושופ' שלו: מוטי 

 .נאה( לבין כותב השורות

כשסיימתי את   :וכך הולך סיפורו  .התקדש ליל חג הפסחוהעת: יממה לחוצה לפני     
מרבית העיסוקים לפני החג, יצאתי ממשרדי ושמתי לב לבחור שעומד ומנקה את רכבו 

והוא השיב: "בשמחה   .של אחד השכנים. "אתה מוכן לנקות את רכבי?" שאלתי אותו
ית עד שמורקה הוא ניקה והבריש היטב את המכונ  .ובתשלום". אני שילמתי, הוא שמח

  .מכל נדנוד רחוק של חמץ ומכל פירור של אבק

פנצ'ר הוא דבר בלתי נעים בעליל.   .ויהי ממחרת, יום בדיקת חמץ, והנה: פנצ'ר     
אמרתי 'גם זו לטובה', פניתי   .הוא גם בלתי נסבל –וכשהוא מפציע בבוקרו של י"ג בניסן 

העושים עבודת קודש. עד מהרה הופיע להתפלל שחרית ולאחר מכן הזעקתי את 'ידידים', 
כונן ידידים, בחור נחמד ואדיב בשם רוזנפלד, והוא החל בעבודת החסד המייגעת של 

את המסתיר  המכסה את המטען, להרים תא אל לגשת יש החלפת גלגל. כשתחילה וראש
ר ולשלוף אותו החוצה כדי להחליפו בצמיג המחורר. הוא מרים את המכסה, גלגל הספ

את הגלגל החילופי ולנגד עינינו מתגלית לא פחות מפצצה מתקתקת בדמותו של... שולף 
  .ביסקוויט שלם. חמץ גמור

כמה טוב וכמה נחמד וכמה נעים וכמה נסבל וכמה מתבקש הוא  : באותו הרגע הבנתי     
שאמצא  שפינצ'ר את גלגלי, כדי הפנצ'ר הזה. כמה עליי למלא פי בשיר והודיה לבוראי על

ואז הבנתי  . שאין מכניסים בו חמץ חמץ גמור המתחבא אישם בתוך הרכב. מקוםאת ה
כשקורה   ,שנכון, לא תמיד אנחנו רואים איזו טובה צומחת לנו מכל דבר. אבל תמיד־תמיד
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הוא לטובה. טובה גמורה  –לנו משהו, גם אם הוא בלתי נעים ואפילו אם הוא בלתי נסבל 
 .ומוחלטת

 '['פניני פרשת השבועמתוך ] השליח ציבור

 
היה זה בבית כנסת קטן, בשעת ערב מאוחרת. לפני התיבה עבר יהודי, שהחליט לשמש      

שליח ציבור לקהל אף שאינו בקי בנוסח התפילה. בקושי הוא יכול להתפלל בשקט, על 
אחת כמה בקול... הוא החל בתפילה, ולא הצליח להגות שורה מפיו בלי טעות מביכה 

  ,השתררה מבוכה בבית הכנסת -הציבור היה סבלן, אך עם הזמן  -תחילה מקודמתה. ב
 שבהמשך הפכה לצחקוקים ולחשושים, סימני ידיים וחיוכים מאחורי גבו של החזן... 

 
בין המתפללים, נמנה גם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל. אף הוא היה עד לתפילה      

וזרים על עצמם. אך הוא לא חייך ולא צחק, לטעויות הלא נעימות, למשגים שח  ,המביכה
כשהסתיימה התפילה, נשאל: "איך הצליח הרב לשמור על   ...רק הצטנף בפינתו בבושה

עד  -עצמו מלצחוק? הן החזן באמת הגחיך את עצמו, טעויותיו היו כה בוטות ובולטות 
נענה הרב   ."!?שמן הנמנע היה לצחוק, או למצער לחייך... איך הצליח הרב להימנע מכך

והסביר: "גם אני שמעתי את הטעויות, אך אז נזכרתי בדברי חז"ל, כי 'המלבין פני חברו 
ברבים אין לו חלק לעולם הבא', ואמרתי לעצמי: 'הרי בבוא הזמן אעלה לישיבה של מעלה, 

כרכים של ביאורים  11הן עמלת כל ימיך בתורה, חיברת  -ושם יגידו לי: 'זכאי לעולם הבא! 
והרי בחיוך אחד  - - -וספתא, היית רב ומרביץ תורה לאלפים, ישר לעולם הבא!' על הת

אפסיד את כל הזכויות האלה, את כל מה שקניתי בעמל ויזע בכל שנות חיי.  -שיפגע בחזן 
המשיך הרב, "ושמתי לנגד  -זה כדאי לי?! זה משתלם עבורי?! מהרגע שחשבתי על כך" 

  ."...בר לא יכולתי לצחוק, כבר לא הייתי מסוגל לגחך עליוכ -עיניי את דברי חז"ל האמורים 
 

המסר מטלטל את הלב, מזעזע: אפשר לחיות בעולם עשרות בשנים, להיות בעל חסד      
מצטיין, להציל אלפי משפחות, לבנות היכלי תורה, ללמוד רבבות שעות, לחבר מאות 

להפסיד את הכל,  -, בחוסר תשומת לב ובפגיעה אחת מיותרת אך חלילה חלילה -ספרים 
נכון, לפעמים   !?את הכל, בשביל מילה אחת, גיחוך אחד, חיוך אחד!. זה כדאי?! זה הגיוני

, זה ה'מצב', כולם מסביב... וקשה להיות שונה מכולם... אך האם זה ההאווירזה לא קל, זו 
מור על כבודו של יהודי אחר, להימנע בכל האם זה משתלם?. הרבה יותר כדאי לש  ?כדאי

מחיר מפגיעה בו. הרי 'על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל 
הרבה שכר טוב צפון לנו, מחכה לנו על מניעת הפגיעות הללו,  -בריה ומלאך יכולים לשער' 

כדאי לוותר  אינסוף שכר נצחי כדאי ומשתלם שלא  ,על חסימת הפה מלצחוק וללעוג
  .!עליו
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 ]קובי לוי, סיפורים מהחיים [ ה בהשםם או אמונשחילול ה

חילול השם ופגעה קשות  השמועה שעשתה לה כנפיים כמעט בכל הארץ, יצרה הרבה     
קוברניצה. בהחלט לא נעים, שעיירה קדושה ורבת חן  בשמה הטוב של העיירה המתוקה

בכבודם של הנפטרים... כן, כן,  הדביקה לעצמה כתם בוץ כמעט בל יימחה, של זלזול זו
 המזוויעה, אך טרם זאת בואו ניכנס עם מצלמת ההיסטוריה מועהתכף נעסוק בתוכן הש

  .לאותה קוברניצה החיננית

מעל תאי זיכרונם, לא  ובכן מעתיקי השמועה בדורות האחרונים, גם אם ינגבו אבק     
 שכוחה זו, שהייתה תקועה לה הרחק בערבות רוסיה יוכלו להיזכר בשמה של עיירה

מה שכן ידוע, שכמה וכמה  ...מקום יר, אי שם בין שומקום לאףהצארית בין מוסקבה לסיב
  .עמוקה והשקיעו עצמם בלימוד תורה במסירות נפש ממש תלמידי חכמים תקעו בה יתד

רובם ככולם עגלונים, סוחרים   ,כאלפיים יהודים התגוררו בקוברניצה בימי הזוהר שלה
  .וטם היו כאמור אברכים ברי אוריין שתורתם אומנותםמיע  .פשוטים, חייטים וסנדלרים

על כל   .המופלגת של תושביה שמה של קוברניצה לא נפוץ בארץ, בעיקר בשל צניעותם
ולצמוח כשמונים שנה עם המון תורה  פנים, תינוק שנולד בקוברניצה, יכול היה לגדול

דרומה.  צפונה אוזו, מבלי לצאת יותר משלושה ארבעה קילומטר  ויראת שמים באווירה
וכותנה, בית מדרש ובית הכנסת. מכולת  הכל היה ברדיוס הזה. באר מים שדות חיטה

המקצועות  גדושות של דגים מלוחים. לפנות ערב היו נכנסים כל בעלי קטנה עם חביות
בריתחא דאורייתא ממש בסוגיות אביי ורבא.  לבית המדרש הגדול שניצב בעיירה ועוסקים

  ,רב העיירה הישיש אליעזר לייב שטרנשוס היה תלמיד חכם  .ריםכבמקומות אח שלא
ולתהילה, כאשר גם בגיל מופלג  שהרביץ תורה יומם ולילה והנהגותיו המוסריות היו לשם

  .זה לא נס כשל אדם צעיר

המבזה את כבודם של  עובדי חברא קדישא של קוברניצה מתנהגים בצורה שפלה "    
 ירה האורג צבי קלונימוס דרייפילץ שקבר את אביוהעי הנפטרים", טען בזעם לאוזני רב

צר   .הרב שטרנשוס אמר לו בתדהמה: "מבזים את כבוד המתים  .הקשיש לפני עשר ימים
עושים מלאכתם נאמנה. עקבתי  לי, אך לא הבחנתי בדבר. על פי ראיות עיני הקברנים

ולעילא  הטהרה, בהלבשת התכריכים, והם עושים זאת לעילא אחריהם לא פעם במלאכת
 האמת ניתנת להיאמר ששמועה מבישה זו ריחפה לה בשנה  .במסירות רבה", טען הרב

צריפי העיירה, אלא שאף  האחרונה כמו ענני נוצה של קיץ מעל גגותיהם הדולפים של
האורג זך  .הדברים כהוויתם על שולחנו של המרא דאתרא אחד לא אזר אומץ לשים את

כבוד הרב"  " .ודבריו היו נחרצים ובוטים  ,יה הנחשוןהמידות צבי קלונימוס דרייפילץ ה
סיימו את מלאכת הקבורה של אבי הריני  אמר, "עיני ראו ולא זר, אנשי החברא קדישא

פתחו שני  ,אחר כך נפנו בזריזות לעבר חדש הטהרה, נעלו את הדלת כפרת משכבו ומיד
בושה שאין כמותה... אפילו עולצים.  בקבוקי וודקה וישבו ושתו לשוכרה זחוחים ואולי

שש...ש... " ..."גובלת בחילול השם, ואם הרב לא ישים קץ לדבר, אדאג התנהגותם פשוט
הגיעה לאוזני כמה וכמה פעמים בשנה  היסת אותו" הרב שטרנשוס, "טענה זו כשלך
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חד וחלק, כבוד הרב" " . "אינו טוען כמוך, שהוא ראה זאת בעיניו אחרונה, אך אף אחד
כוסיות ושתו כוס אחר כוס, לנגד עיניי שבלשו בהם  יירה, "הם השיקוהתעקש אורג הע

 חרכי הדלת...  מבין

העיירה מוטק'ה גולדמנט הזעיק את  זו שעת חצות לילה מקפיאה כשגבאי הייתה     
ראש החברא קדישא ר' נתן אברהם   .קדישא לביתו של רב העיר ארבעת אנשי החברא

  ,ר גופה... אך לא. הם ישבו מול הרבלהם קריאה דחופה לטה קולמן, היה בטוח שיש
ידידי הרב קולמן,  .שאתבדה כתלמידים נזופים: אינני מאמין למשמע אוזני, ואני מקווה

נכנסים לחדר הטהרה ושותים וודקה בצוותא...  האם זה נכון, שאחרי מסע ההלוויה אתם
רוא שבמקום לק ויגונם של המשפחות איננו נוגע ללבכם? היעלה על הדעת האם אבלם

 ...?" תעסקו בשתיה עולצת של משקה חריף תהלים או משניות לעילוי נשמת הנפטרים
החברא קדישא ר' נתן קולמן  הקברנים ישבו דוממים והמומים. הם הביטו לעברו של ראש

ואמר בקול  ר' קולמן ניגב את מצחו היטה גופו לעבר המרא דאתרא  .וציפו למוצא פיו
חלילה וחס אין במעשה שעשינו חילול   ,הרב יאמין לי מונוטוני, אך מעומק לבו: "כבוד

כבעלי בתים  השתיה ביזוי הנפטרים. לא זו דרכנו, וכבודו מכיר אותנו השם, אין המעשה
אכן כבוד הרב, אנו מסתגרים בחדר הטהרה   .נאמנים העוסקים בתורה ובמלאכה במסירות

  .אך ברשות הרב, אסבר את אוזניו, מדוע ולמה  ,ושותים וודקה

וצוננת מרחפת בקרב  צר לי הרב, אך לאחרונה רוח לא בריאה של אמונה סדוקה     
 הנפטר ושומעים את בני המשפחה והמלווים משוחחים תושבינו. אנו הולכים אחרי גופת

זיכרונו לברכה... והתשובות כבוד  ביניהם ושואלים, מה גרם למותו של הבר מינן ממה סבל
שאמו  א שלו נפטר מדלקת ריאות, יש מי שאומרזה אומר שאב .   הרב... אפיקורסות ממש

רחמנא ליצלן. המחלות והתאונות   .נפטרה מקדחת, או מהתקף לב. ממש דברי כפירה
ושומרי מצוות תולים  ניםה על הדעת כבוד הרב, שאנשים מאמיוהרי זה לא יעל  ...אשמות

הקוצב  ושוכחים את הקב"ה, מלך מלכי המלכים  ,את המוות בגורמים גשמיים ושוליים
ראש השנה ובאותו יום  בריה. מי בחנק, מי בחרב, מי בעיתו, הלוא לא מזמן היה חיים לכל

ואבוי לאוזניים שכך שמועות. יש ששוכחים זאת   .קדוש מלכנו חתך חיים לכל יהודי
נו", הנהן הרב, "מדוע אם כן " ..."במוות את החיידק, הווירוס או הלב החלש ומאשימים

קולמן,  אחרי מסע ההלוויה"?... "יבין כבוד הרב", הדגיש הרב אתם עוסקים בשתיית וודקה
מברכים בקול רם, מילה אחרי   ,"אנחנו נכנסים לחדר הטהרה מוזגים וודקה לכוסיות

 לוקינו, מלך, העולם, שהכול נהיה בדברו' כדי לסלק את-א  ,מילה: 'ברוך, אתה, השם
הרב, אנחנו מברכים 'שהכול  קרירות באמונה שהדביקו לנו אותם חסרי הדעת. כן כבודה

 ,אמונתו. ומה רע בכך, הכל נהיה בדברו, המחלה, המוות נהיה בדברו', כדי לחזק את
חיוך גדול נמרח על פניו של הרב שטרנשוס, כמעט  ...?" ל לא כן כבוד הרב-כ-החיים. ה

  .עד לענני הסתיוהירח שעשה מאמצים להאיר מב כמו
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 (גל' שיחת השבוע)מחשבות 

 

בקשתו המוזרה של הצדיק הפתיעה את משמשו. מדוע הוא רוצה לנסוע בחזרה לעירו 
בכרכרה רתומה לסוסים דווקא? מדוע לא בחר בנסיעה ברכבת, כהרגלו בכל פעם? בעוד 

שעות. הנסיעה בכרכרה תארך הנסיעה לילה שלם, הרי ברכבת יגיעו ליעדם בתוך שלוש 
 .עשר כתרים בלבד, לעומת חמישים כתרים בכרכרה-שמונה –ברכבת גם זולה מאוד 

את תמיהותיו ניסה המשמש הירש להעלות לפני הצדיק, אולם נענה בתשובה פסקנית 
אשר אינה מותירה מקום לשאלות. בתוך שעה קלה עמדה הכרכרה הכן בחצר הבית, ולאחר 

 .ף העגלון את השוט והסוסים יצאו לדרךשהצדיק ומשמשו עלו עליה, הני
מערב רומניה, במחוז קלוז' -זה עתה סיים האדמו"ר רבי משה מֶדעש, אשר בצפון

שבטרנסילווניה, את ביקורו המיוחד בעיר ביסטריץ. שם עורר את לב שומעיו לעבודת ה' 
פנימית, בהטעימו להם את טעמה של תורת החסידות. כעת, ביושבו בכרכרה ומשמשו 

 .ידו, שקע בספר בעיון עמוק, לאור העששית שנשא עמולצ
לפנות בוקר, כאשר כבר היו קרובים למדיי אל העיר דעש, קם פתאום העגלון על רגליו 
והחל להצליף בסוסים ולקרוא בקול רם כדי לזרזם. הסוסים פתחו בדהרה מהירה, 

לון רואה שטלטלה את הכרכרה מצד אל צד. לרגע נבהלו הרב ומשמשו וחששו כי העג
 .כך-סכנה כלשהי, ולכן מאיץ בסוסים כל

 :פתח הצדיק את האשנב שבין הקרון למושב העגלון ושאל לפשר הדהירה. השיב העגלון
כשעברנו ליד העיירה רטייאג הרחתי ריח חזק של שֵרפה. לפני כמה שנים עברתי בעיירה "

צאו אנשי העיירה בשעה שפרצה בה שֵרפה, ומכיוון שמקורות המים בעיירה דלים הם, י
 .אל אם הדרך וגייסו כל עגלה כדי להביא מים לכיבוי האש

להובלת מים. לא רציתי שכבודו  תגויסכשהרחתי את ריח השֵרפה חששתי שהכרכרה "
 ..."ייאלץ להתעכב, ולכן האצתי בסוסים כדי להתרחק במהירות מהמקום

פשרית אל העיירה. מי שמע זאת הצדיק ונחרד: "אבקשך לעצור מיד ולשוב במהירות הא
 ."יודע, אולי זימן לנו הקב"ה מקרה של הצלת חיים או לכל הפחות הצלת ממונם של ישראל

עשן סמיך קידם את פניהם בהתקרבם אל העיירה. בתוך רגעים אחדים הגיעה הכרכרה אל 
מקום השֵרפה, שם התאסף קהל רב סביב הבניין שעלה באש. המתקהלים הופתעו לראות 

 .מדעש בעצמו יורד מהכרכרה, ומיהרו לקראתו בהתרגשותאת הצדיק 
מה?", שאל הצדיק, בהביטו בחרדה בלשונות האש המלחכות -האם אפשר עוד לעשות דבר"

את הבית. האנשים השיבו כי האש אינה ניתנת לכיבוי. "יש להודות על הצלת הנפש, כי 
אפשר להציל", -ר איכל יושבי הבניין הצליחו להתפנות מבעוד מועד, אך את הרכוש כב

 .אמרו
הוסיף הצדיק לסקור בדאגה את הבית העולה בלהבות. לפתע הזדעק, והצביע לעבר חלק 

נא שם, החלונות האלה, מדוע הם סגורים?!". -של הבניין שעדיין לא אחזה בו האש: "ראו
אחד מהקהל קפץ וקרא בהתרגשות: "אבוי! הלוא ר' שמעיה הישיש ואשתו גרים שם. מי 

 ."ה עלה בגורלםיודע מ
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משמשו של הרבי, הירש, רץ במהירות לעבר החלון הסגור. הוא פרץ את החלון, העיף מבט 
פנימה וזעקה נמלטה מפיו: "הם שוכבים מעולפים!". החדר היה אפוף עשן וזוג הזקנים 

 .חיים. נותרו רגעים אחדים עד שהאש תגיע גם לשם-נראו חסרי רוח
לעזרת המשמש. השניים חדרו פנימה, ועד מהרה הוציאו  הצדיק ושני גברים חסונים מיהרו

את זוג הזקנים החוצה, מבעד לחלון. השניים היו חסרי הכרה, אך טיפול מסור הצליח 
להחזירם לחיים. הצדיק המתין עד שחזרו לאיתנם, ורק לאחר מכן עלה עם משמשו על 

 .הכרכרה, והורה לעגלון להמשיך בדרך אל עירו
הצדיק אחוז התפעלות. ברור היה לו כי סירובו של הצדיק לנסוע עתה היה משמשו של 

הקודש ששרתה -ברכבת ובקשתו לנסוע בכרכרה דווקא היה בהם גילוי מובהק של רוח
 .ידי כך יינצלו זוג הקשישים-עליו, כדי שעל

המדרש לתפילת שחרית סיפר את סיפור המופת אשר -לא התאפק המשמש ובהגיעם לבית
 .ב וסיפר זאת עד שנמצאו הכול משיחים באותו מופתהיה עד לו. הוא ש

כאשר סיים הצדיק את תפילתו חש בתכונה האופפת את חסידיו. במהרה קלט כי הסיבה 
 :להתרגשות היא הסיפור שסיפר משמשו על נסיעתם הלילה. חייך הצדיק ואמר

שוט בהרבה. רוצים אתם לחשוב כי נעשה כאן 'מופת' או 'רוח הקודש' גלויה... אך העניין פ"
 :וזה הדבר

כאשר רציתי לחזור לדעש אחרי ביקורי בביסטריץ עלתה לפתע מחשבה במוחי כי אולי "
כדאי לנסוע בכרכרה במקום ברכבת. חשבתי לעצמי, הרי אין זו מחשבה הגיונית כלל, לא 

 .מצד הנוחות, לא מבחינת המהירות ולא בהיבט של המחיר
כזו בראשי, הלוא מחשבות שטות נופלות  אבל, הרהרתי, מדוע עלתה מחשבת שטות"

לאדם העסוק בשטויות, ואילו אני, ברוך השם, אינני הוגה בשטויות. החלטתי אפוא 
 ...שבוודאי יש דברים בגו, וכדאי שאסע בכרכרה

אין זאת", סיים הצדיק ואמר, "אלא שזו הייתה הארה מן השמים שכיוונה אותי לנסוע "
 ."נפשות מישראלבכרכרה, ובזכות זה ניצלו שתי 

 
 

 


