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 פרפראות
אם בחקותי תלכו  –במדרש רבה בפרשתן 

הה"ד חשבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל 
 עדותיך, וכו'.

ונ"ל דלכאורה הקשו איך מועיל תשובה, 
הרי מלך שמחל על כבודו כבודו מחול? 
ותירצו דאנו בנים למקום, ואב שמחל על 

 כבודו כבודו מחול.

ועוד הקשו איך הקב"ה מוריד גשמים 
בשבת הרי הוי כמוציא מרשות לרשות? 
ותירצו דכולי עלמא דיליה )כמבוא דבר זה 
במדרש(, וא"כ שפיר כל העולם של 
הקב"ה, ואפשר להוריד מהשמים לארץ  

 שזה ברשותו.

ועוד הקשו בחז"ל איך הקב"ה משיב 
רוחות, ומוריד גשמים, הרי מלך שמחל על 

כבודו מחול? ותירצו שם בגמ' כבודו אין 
בכולי עלמא דיליה, וא"כ יכול הקב"ה 

 למחול על הכבוד שנמצא ברשותו.

ושפיר אמר המדרש אם בחקותי תלכו ואם 
תאמרו מה צריכים לילך בדרך ה' הרי בין 
כך יוריד גשמים גם בשבתות בזמן שלא 
מסתובבים הבריות, מאחר שכולי עלמא 

דהיינו דיליה, לזה אומר חשבתי דרכי 
שתחשב לעצמך, מזה שואשיבה רגלי על 
עדותיך דהיינו שמועיל תשובה, ואז מוכח 
דאנו בנים למקום, ושפיר עדיף להיות 
בחינת בן מאשר עבד, שאז יש כבוד שמים 
בעולם ושכינה מתגלית בבנין ביהמ"ק 

 במהרה בימינו, אמן.

 

 פרפראות לל"ג בעומר

ידוע דרשב"י אזיל בתר כוונה )דהיינו 
בה(, כמו שדרשו חז"ל דרשב"י אומר מחש

מלאכה שאין צריכה לגופה מותר, ועוד 
שהטעם שלא התכלו שונאיהם של ישראל 
היא מפני שהם עשו לפנים, אף הקב"ה לא 
עשה אלא לפנים, הרי חזינן דלשיטתו 

 אזלינן בתר מחשבה.
 בעמוד הבאהמשך 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

הקדם גמ' ברכות הקשור 
 לפרשתן

ת"ר ואספת דגנך  –בגמ' ברכות 
מה ת"ל? לפי שנאמר לא ימוש 
ספר תורה הזה מפיך יכול 
ככתבן, ת"ל ואספת דגנך, הנהג 
בהם מידת דרך ארץ, דברי רבי 
ישמעאל, רבי שמעון בן יוחאי 
אומר אפשר אדם חורש בשעת 
חרישה, וזורע בשעת זריעה, 
וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת 

, תורה דישה, וזורה בשעת הרוח
מה תהא עליה אלא בזמן 
שישראל עושים רצונו של מקום 
מלאכתן נעשית ע"י אחרים, 
שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם 
וגו', ובזמן שאין ישראל עושין 
רצונו של מקום מלאכתן נעשית 
ע"י עצמן שנאמר ואספת דגנך, 
ולא עוד אלא שמלאכת אחרים 
נעשית על ידן שנאמר ועבדת 

אמר אביי הרבה את אויביך וגו', 
עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, 
כרשב"י ולא עלתה בידן, ע"כ 

 תוכן הגמ'.
עוד בהקדמה מהמדרש רבה 

 בפרשתן
ונ"ל הגמ' בהקדם מדרש רבה 

עה"פ ואת מצותי  –בפרשתן 
תשמרו ועשיתם אותם, אמר ר' 
חמא ב"ר חנינא אם שמרתם את 
התורה, הריני מעלה עליכם 

ו', כאילו אתם עשיתם אותם וכ
ובהמשך שם תני רבי חייא הלמד 
לעשות, לא הלמד שלא לעשות, 
הלמד שלא לעשות נוח לו שלא 

 נברא, ע"כ לשון המדרש.

 
ביאור הגמ' והמדרש בהקדם גמ' 

 בקידושין
ונבאר הכל בחדא מחתא, בהקדם 
גמ' נמנו וגמרו תלמוד גדול 
שמביא לידי מעשה, והיא 
דהתורה חשובה ביותר מאחר 

לדעת איך ומביא את האדם 
לעשות ולקיים אותה, וע"י כן 

 יוכל לעשות.
ביאור המאמר דרשב"י וחבריו 

 תורתם אומנותם
והנה רשב"י וחבריו בתורתם 
אמונתם לענ"ד נראה דכמו 
אמנות של בנ"א היא למד כדי 
לעשות שלומד כדי לעשות 
ולדעת לתקן, כן ג"כ רשב"י 
וחבריו תורה שלמדו הכל הוי כדי 

 תורה.לעשות ולקיים את ה
אם עושין רצונו של מקום אנו 

בנים למקום וחייב כביכול 
הקב"ה לפרנסינו כאב לבנו 

משא"כ בעבדים שיכול לומר 
 עשה עמו ואיני זונך

ולפי"ז מובן דרשב"י אמר שאם 
עושין רצונו של מקום מלאכתן 
נעשית ע"י אחרים, דהדין דחייב 
אדם במזונות אשתו ובניו, הלכך 

אנו כביכול חייב הקב"ה כש
עושים רצונו לזון אותנו שאנו 
כבנים למקום, משא"כ אם אין 
אנו עושין רצונו של מקום, 

 129גליון   wתשפ"ב   בחקותי  'פר    

 כניסת השבת
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 הזמנים לפי אופק ירושלים ת"ו
 



 

 
 ב

ולפי"ז ביאר בספרו גבעת פנחס מה 
שאומרים נעשה אדם נאמר בעבורך דידוע 

ו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא, דנמנ
והטעם כתב המהרש"א הוא מפני שרבי 
הלא מהעשה, שיש שס"ה לא תעשה, 
ורמ"ח עשה, אבל זה הוא מלבד 
המחשבה, אמנם אם מחשיבים המחשבה 
דמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, 
וא"כ יש רמ"ח כפול שתיים גם על 
המחשבה, וגם על המעשה, משא"כ בלא 

ש הקב"ה על המחשבה, תעשה אין מעני
וא"כ יוצא שקרוב לשבר מההפסד, ושפיר 
נוח לו לאדם שנברא, ושפיר אמר נעשה 
אדם כאמר בעבורך, שלשיטתו נוח לו 
שנברא שרבו העשין מה לא תעשה, ע"כ 

 תוכן דבריו, ודפח"ח וש"י.
ולפי"ז ג"כ  מובן מה שאומרים ג"כ יכול 
לפטור העולם, שע"י שרבו העשה דאזלינן 

מחשבה שפיר טוב שנברא העולם, בתר ב
ושפיר אמר יכול לפטור העולם, שמתחילה 
לא רצה לברוא העולם מאחר שהאדם 
יחטא בו, אמנם לשיטתו שאזלינן בתר 
מחשבה וקרוב לשכר מההפסד, שפיר יכול 
לפטור את העולם מן הדין שלא לברואתו 
מאחר והלא תעשה רב, דזה אינו דקרוב 

 לשכר מהפסד, וא"ש בעזה"י.
גם מובן מה שאומרים תורתו מגן לנו, שזה 
לשיטתו דאזלינן בתר מחשבה שפיר מגן 
לנו מיום הדין הגדול, דאנו קרובים לשכר 
מההפסד, וא"ש בעזה"י, ודוק היטב בחסד 

 ה'.

 

דהיינו שלומדים אמנם שלא 
לידי מעשה, אז אנו בחינת 
עבדים ובעבד הדין שיכול הרב 
לומר לעבד עשה עמי ואיני זונך, 
ולכך אנו בעוונותינו הרבים 
נצרכים לדאוג למזונות ביד 

 עצמינו.
פירוש בפסוקים וזה ג"כ ה

 בפרשה
וזה ג"כ שאמר הכתוב בפרשתן 
אם בחקותי תלכו, וברש"י 
שתהיו עמלים בתורה, ואת 
מצותי תשמרו דהיינו שתקיימו 
התורה, שתלמדו ע"מ לעשות, 
ולכך ממשיך הכתוב ואומר 
ועשיתם אותם דהיינו שבכך 
שתלמדו ע"מ לעשות, וע"ז 

המדרש שהלומד תורה  קאמר
ע"מ לעשות נוח לו שנברא, 
משא"כ להיפך, שאז כשלמד 
ומקיים התורה אז אנו בחינת 
בנים למקום, שנוח לו שנברא, 

 משא"כ להיפך.

ולכן נמנו וגמרו שנוח לו לאדם 
שלא נברא כי הרבה עשו 
 כרשב"י ולא עלתה בידם 

ולכך ג"כ נמנו וגמרו שנוח לו 
ות לאדם שלא נברא, והטעם בהי

והרבה עשו כרשב"י ולא עלתה 
בידם, דהיינו שלמדו אמנם לא 
ע"מ לעשות, שבזה נוח לו שלא 
נברא, אמנם עכשיו שנברא 
יפשפש במעשיו דהיינו שבאמת 
יצדיק את מעשיו אחר שלמד 
התורה, יבדוק איך שייך לשפר 

 את מעשיו.
משא"כ רשב"י וחבריו שנוח להם 

 שנבראו
אבל רשב"י וחבריו זה בחינת 

דיקים שנוח להם שנבראו, הצ
ולכך אמרו חז"ל כל העולם ניזון 
בשביל חנינא בני, דייק בני, 
שהצדיק הוא בחינת בן שנוח לו 
שנברא, וכל העולם ניזון בזכותו, 

 וא"ש בעזה"י.
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 ענף הווארטים

 אם בחוקותי תלכו.

הדרך לענות תשובות הוא 

 בבכיותבעמל ולא 
בעת כהונתו של רבי משולם איגרא 

כרב ואב"ד בעיר טיסמניץ, נכנסו 

אליו פעם שני בעלי בתים מעיר 

סמוכה לדין תורה, ומתוך חומר 

העניין ביקש הגאון שיפסיקו עתה 

 ויחזרו למחרת.

כשיצאו מביתו החליטו שאין 

ביכולתם להמתין עד יום מחר, 

והסכימו לחזור לעירם ואת דבר 

לו לרב דמתא )לרב השאלה ישא

 של העיר שלהם( וכן עשו.

כששמע אותו רב את שאלתם 

הקשה והמסובכת, ביקש מהם 

שישובו אליו כעבור כמה רגעים, 

נכנס הרב לחדר אחר והתפלל 

להשי"ת בבכיות גדולות שיעזרהו 

לפסוק את העניין הקשה שהובא 

לפניו, כיון שאינו יודע את פתרונו, 

ל והוא חושש שמא יצא עליו קו

שאינו יודע צורתא דשמעתתא, 

ואכן נתקבלו תפילותיו ונפל בדעתו 

לפתוח איזה ספר, והנה להפתעתו 

 –נתגלה לפניו אותה שאלה ממש 

והתשובה בצידה, שמח הרב שמחה 

גדולה ומיהר לצאת אל בעלי הדין 

 ופסק להם את דינם.

כעבור זמן מה נזדמן לאותם שני 

בעלי הדין לשהות בעיר טיסמניץ, 

ו שהגם שכבר נפסקה להם וחשב

שאלתם, בכל זאת מן הראוי 

להיכנס לרבי משולם איגרא לשמוע 

מה היה הוא פסק בגון דא, נכנסו 

אליו וביקשו מחילה על שלא שבו 

אליו בעת ההיא, אומנם עתה 

 מבקשים הם לשמוע את תשובתו.

ענה להם רבי משולם את תשובתו, 

והנה היה זה ממש אותו פסק שפסק 

 עירם. להם הרב של

התחילו האנשים לחייך. ראה זאת 

רבי משולם ושאלם על מה ולמה 

 מחייכים הם?

אז סיפרו השניים את כל 

השתלשלות המעשה, שכיון 

שהייתה שעתם דחוקה, פנו אל הרב 

של עירם שיפתור להם את 

שאלתם, והוא אכן עשה זאת בתוך 

 רגעים ספורים.

כששמע רבי משולם את דבריהם 

ה, ואז חשב התמלא התפעלות רב

בלבו, שאם היה ביכולתו של אותו 

רב לפסוק שאלה כה חמורה תוך 

כמה רגעים, אז מן הסתם הוא גאון 

גדול, ואם כן חייב הוא להקביל 

 פניו.

כאשר הגיע רבי משולם אל ביתו 

של אותו הרב, התמלא הרב מורא 

ופחד, ומיהר להתעניין על מה ולמה 

 הטריח הגאון את עצמו אל ביתו?

לו רבי משולם כי התמלא סיפר 

התפעלות כיצד עלה בידו לפסוק 



 

 
 ג

במהירות רבה כל כך שאלה עמוקה 

 וקשה שכזו.

הודה אותו רב על האמת וסיפר כי 

אומנם לא ידע מה להשיב, ובכה 

במר נפשו להשי"ת שיחלצהו מן 

המייצר ויעזרוהו למצוא את הפסק, 

 וכך היה.

כששמע רבי משולם את הדברים 

ת אחת,  נענה סרה התפעלותו בב

ואמר: "לבכות גם אנו יכולים, אולם 

הדרך הנכונה היא לעמול בתורה" 

 נתן לו שלום והלך לו לדרכו.

 רבי יהודה זאב סגל, יראה ודעת

* 

 ונתתי גשמיכם בעתם. )כז, ד(

גשם בזמן שאין מי שיתפלל 

 לעצור אותו
"בעתם" בשעת שאין דרך בני אדם 

 לצאת, כגון בלילי שבת. רש"י

ובדרך צחות לבאר את רש"י: דהנה 

יש בכוחו של צדיק לעצור על ידי 

כפי שהגמרא  –תפילתו את הגשם 

במסכת יומא )דף נג, ב( מספרת על 

רבי חנינא בן דוסא, שבשעה שהלך 

בדרך והתחיל לרדת גשם קרא 

ריבונו של עולם! כל העולם כולו 

בנחת וחנינא בצער? פסק מיטרא 

 )הגשם(.

 –היו הכל צדיקים ואם כך, הרי אם י

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

יש סכנה שלא יהיו עוד  –תשמורו" 

גשמים, שהלא בכל שעה יימצא אי 

שם בדרכים צדיק שהגשם עשוי 

לגרום לו צער, ולפיכך נאמר: 

"ונתתי גשמיכם בעתם" בלילי 

 שבת, כשהצדיקים יושבים בבתיהם.

* 

 ילקוט גרשוני

 ואכלתם בשר בניכם. )כו, כט(

באחרית הימים יהפכו 

 הקללות לברכה
שאלו לרב גדול בישראל: מצינו 

במדרש, כי לעתיד לבוא יתהפכו 

כל הקללות שבתוכחה ויהיו 

לברכות. וקשה להבין, איך יתכן 

שקללה כמו "ואכלתם בשר בניכם" 

 תיהפך לברכה?

השיב אותו רב: בעוונותינו הרבים 

יש יהודים יראי שמים, שאינם 

ומה בבית בניהם, יכולים לטעום מא

מאחר שהללו אינם מקפידים על 

דיני הכשרות, כך איפוא, תיהפך 

קללת "ואכלתם בשר בניכם" 

לברכה, כלומר: שתוכלו לאכול 

הבשר המתבשל בבית בניכם בלי 

 שום חשש.    
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 מעשה רב

נמצאים אנו בימי האבלות על אלפי 

תלמידי חכמים גדולים ועצומים, 

אשר היו גדולי עולם בתורה 

 –ובמצוות, ונפטרו בגלל דבר אחד 

שלא נהגו כבוד זה בזה. הם לא היו 

רגישים זה לזה, לפי דרגתם 

ומעלתם, ולכן נתבעו משמיים 

והוחלט לגזור עליהם גזירת כליה 

 ומוות. לכן, כה חשוב לשים לב

בימים אלו למעשים המתרחשים 

בינינו מידי יום, ולחשוב כיצד עלינו 

לנהוג במצבים אלו, מבלי לפגוע 

בשני או לצערו, בכדי שלא ניפול 

גם אנו ברשת הנוראית של בין אדם 

לחבירו. מספרים כי בתקופה 

מסוימת, התאספו תלמידים ישיבת 

טשעבין סביב הגאון ר' אברהם 

לשמוע  גיניחובסקי זצ"ל, על מנת

מפיו שיעור קבוע במסכת דרך ארץ. 

באחד השיעורים פתח ר' אברהם 

גיניחובסקי ואמר: אברך עלה על 

מונית והחל בנסיעה. מחיר הנסיעה 

נקבע על פי מונה, הסופר ומונה כל 

מטר וכל רגע. והנה, הגיעה המונית 

אל צומת דרכים ונעצרה ברמזור. 

הרמזור התחלף לירוק, ונהג המונית 

סיעה מתונה ואיטית, עד החל בנ

ש... שוב התחלף הרמזור לאדום. 

הנוסע זעם מאד ורצה שהנהג יחצה 

את הצומת בזריזות בכדי להגיע 

יותר מהר ולחסוך בהוצאות 

הנסיעה, אבל הנהג לא חצה את 

הצומת והמתין שוב לירוק הבא". 

עצר ר' אברהם את השיעור ואמר: 

"ראו, כעת עומדות לפני האברך 

 –תגובה: דרך ראשונה שלוש דרכי 

לכעוס על הנהג ולהטיח בו ביקורת: 

"מדוע לא עברת מהר את 

הצומת?!... איך אתה לא מתבייש 

לעשות ממני כסף?!... מה אתה 

חושב שאני הפראייר שלך?!... חכה, 

אני יספר עליך שאתה גונב את 

האנשים, ואף אגיש נגדך תביעה 

דרך העורך דין שלי. זה לא יעבור 

ל. אני אלמד אותך בשתיקה כל

מזה, אם חשבת שנפלת על אדם 

פרייאר". ישנה דרך שניה וקלה 

יותר לאוזן, פשוט להעיר לנהג 

בצורה עדינה ולומר לו: "תשמע 

ידידי, לדעתי, היה עליך למהר 

ולחצות את הצומת לפני שהרמזור 

יתחלף לאדום, אתה יודע שזה על 

חשבון הכסף שלי". במקרה שכזה 

בדברי הגנה ויחל  יתכן והנהג יפתח

ויכוח ביניכם מי הצודק. ישנה דרך 

שלישית והיא המוסרית ביותר, 

המקדשת שם שמיים ברבים, והיא: 

פשוט לא להגיב. ואדרבה, אפשר 

לומר לו: "לא נורא, מה שקרה כבר 

עבר. אני מבין שהייתה לך אפשרות 

להרוויח את הצומת הזו )וכך אתה 

מרמז לו כי הבחנת במעשהו( אבל 

נורא, לא בוער, נגיע כמה דקות  לא

מאוחר יותר, לא קרה כלום, מתי 

 –שנגזר עליי שאגיע משמיים 

אגיע". נעצור לרגע ונשאל את 

קורא השורות הללו: כיצד אתה 

היית נוהג?.. כעת נראה מה יכול 

שקלים  3להיגרם מכל תגובה: 

 -בלבד, ולכל היותר ששה שקלים. 

ראשית, עלינו להסכים, שכל 

 2ברמזור יעלה לנוסע  העיכוב

שנית, איננו יכולים לדעת מאיזה 

רקע בא נהג המונית. מי יודע אם 

באותו יום היה לו ויכוח עם אשתו 

לאיזה בית ספר לשלוח את הילד 

הקטן. היא מעונינת בבית ספר 

שקרוב לדת, והוא התנגד וטען: 

"מה את צריכה לשלוח אותו למקום 

וכי את רוצה  –לימודים שכזה 



 

 
 ד

ף הוא יצא דתי?!". )מתוך שבסו

'ויאמר הנני'(. ועתה, אם אותו 

₪  -3אברך יתווכח עם הנהג על ה 

ויריב איתו, נהג המונית יפתח אליו 

בשנאה, ומיד כשישוב לביתו, הוא 

יאמר לאשתו: "הדתיים, את לא 

יודעת ולא מכירה אותם, אבל אני 

נפגש איתם, מכיר אותם באמת 

ולא רוצה קשר איתם". אבל אם 

הוא נקט בגישה השלישית, הבעל 

יאמר לה: "תראי, איזה יופי הם 

מתייחסים, אפילו שנסעתי לאט, 

הדתי קיבל זאת באהבה. טוב, אני 

מוכן לשלוח את הילד למקום כזה". 

והנוסע לא ידע לעולם אלו השלכות 

יש להתנהגות שלו... והכל בזכות 

 דרך ארץ שהביאה יהודי לתורה!.
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 סיפורים

 לל"ג בעומר

פעם אחת בסעודת ל"ג בעומר 

שהיה אצל הרה"ק המגיד רבי 

מזלאטשוב זי"ע, והיה לו אז מעכיל 

התפשטות הגשמיות וראה את תנא 

רשב"י, וצוה לתת לו ספר הזוהר 

 ללמוד בו.

ופתח הספר והתחיל ללמוד 

בתחלתו על השער של הספר בזה 

הלשון: "ספר הזוהר" היינו שמאיר 

ומזהיר "מהתנא אלקי" היינו ששונה 

ומלמד לעבוד הקב"ה, ומי הוא 

י". וסיים זאת, "רבי שמעון בר יוחא

בזה הלשון: "אמת, רבי שמעון בר 

יוחאי ווי וואלטען מיר אויסגזעהן 

אהן דיר, ווי וואלסט דו אבער 

אויסגעזעהן אהן אונז", ומרוב 

התלהבות קפץ ועלה על השלחן 

 ורקד שם.
 תורת המגיד מזלאטשוב

* 

הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב 

זי"ע היה נוסע רבות למירון ובפרט 

ר והיה מבקש הרשימה בל"ג בעומ

של כל אנ"ש וב"ב וקראם לאור 

ההדלקה ואח"כ קיפלם והכניסם 

להדלקה ואמר שהדף נשרף 

והאותיות פורחות למעלה וזה כבחי' 

)ע"ז יז.( גוילין נשרפות ואותיות 

 פורחות.

ופ"א אמר שבעת ההדלקה יורדים 

כל נשמות הצדיקים ועולות למעלה 

 יחד עם להב ההדלקה.
 דתפארת בית דו

* 

אמר הרה"ק בעל צבי לצדיק 

מבלאזוב זי"ע בעיר ריישא בסעודת 

ל"ג בעומר כשדיבר בהתורה 

מביאת משיח צדקינו, ואמר אז בזה 

הלשון: "איך קען דאך נישט זאגען 

ווען, אבער ס'דאכט זיך מיר זיכער, 

אז ווען ס'וועט זיין וועט עס זיין אין 

ל"ג בעומר" )אני לא יכול לומר 

ה לי ברור, כשיהיה, מתי, אבל נרא

 זה יהיה בל"ג בעומר(.
 שיח זקנים

* 

פעם ישב הרה"ק שר בית הזוהר 

בעל עטרת צבי מזידיטשוב זי"ע 

אצל השלחן עם חסידיו בהילולא 

של ל"ג בעומר, ואמר תורה בזה 

הלשון: "ידיד נפש אב הרחמן" 

בגימטריא "רבי שמעון בן יוחאי". 

בין המסובים ישב שם למדן אחד 

לחשוב במחשבתו אם והתחיל 

הגימטריא מכוונת, ומצא שבאחד 

אין החשבון מדויק, ידיד נפש וכו' 

עולה שבע מאות ששים וארבעה, 

ורבי שמעון וכו' שבע מות ששים 

וחמשה אתמהה, הרגיש רבינו הק' 

במחשבתו, פנה אליו ואמר בזה 

הלשון: "די למדן! הרי בגמרא 

)ברכות ז:  ועוד( איתא 'יוחי' במקום 

 י', וא"כ החשבון מכוון.'יוחא
 עטרת זקנים

* 

מסופר על הרה"ק בעל דברי חיים 

מצאנז זי"ע, שפעם כשערך שולחנו 

הטהור ביום ל"ג בעומר, היה שם 

יהודי אחד מארץ ישראל, ובאמצע 

אכילת המייערן חשב היהודי הנ"ל 

בינו לבין עצמו על  השמחה הגדולה 

השוררת במירון ביומא קדישא 

יד בהאי שעתא הדין, וחבל שהפס

הזדמנות זו לשמוח שם בהר הקודש. 

הרה"ק תפס תיכף את מחשבתו, 

וקרא אותו ונתן לו קצת מהמייער"ן 

ואמר לו "דא האסטו מירון", ותיכף 

באותו רגע התחיל היהודי להרגיש 

את השמחה הגדולה השוררת 

במירון, והתחיל לרקוד בהתלהבות 

אש קודש, עד שכל הקהל התחיל 

 ד.לרקוד אתו יח
 עטרת חיים

* 

מספרים שאיש אחד בא להרה"ק 

רבי משה מראזוואדוב זצ"ל לבקש  

ישועה גדולה, וצוה לו שיבוא ל"ג 

בעומר, כי אז עת רצון להתפלל 

. ואמר ולפעול ישועות בזכות רשב"י

על זה רמז בפסוק )תהלים פד, ג( 

ל חי, לב"י -לבי ובשרי ירננו אל א

נוטריקון ל"ב יום, דהיינו שעברו 

ל"ב ימי העומר, ועכשיו הגיע 

ובשר"י נוטריקון 'בן' ש'מעון ב'ר 

י'וחאי, דהיינו ל"ג בעומר יומא 

דהילולא דיליה, והיום הזה מסגול 

ל חי, -להתפלל ולקיים ירננו אל א

 קב"ה מקבל התפילות.שאז ה

וידוע שבראזואדוב היה ל"ג בעומר 

יום ישועה ועת רצון, וסיפר כ"ק 

אדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב 

זצ"ל: נזדמן שאא"ז הגה"ק בעל 
דברי חיים מצאנז זי"ע הגיע ביום 

ל"ב בעומר בעיירת דזיקוב, והלך 

לבקר את מחותנו הרה"ק רבי 

אליעזר מדזיקוב זי"ע, שוחחו 

נאמנה, ובתוך הדברים  בידידות
הזכיר הדברי חיים שבדעתו להשאר 

בדזיקוב ליומיים. נענה ע"ז הרה"ק 

מדזיקוב ואמר: באמת אין כוחותי 

אתי ואני נמנע לאחרונה מעריכת 

שלחנות ברבים, אך לכבוד המחותן 
אערוך למחר סעודת ל"ג בעומר, 

אולם אבקש מאד ממעלתו להואיל 

נא בטובו להודיעני באיזה שעה 

בדיוק יוכל להופיע ביקרו להסעודה, 

כי מרוב חולשתי קשה עלי לשבת 
במסיבה לזמן רב. הרהר הדברי 

חיים מעט עד שאמר שלפני חשבונו 



 

 
 ה

יגמרו סדר תפלתו וכל המסתעף 
בשעה שתים אחר צהרים, ואז ימלא 

בקשתו להשתתף בהסעודה, ויהי 

ממחרת בשעה שתים, נטל הרה"ק 

מתין מדזיקוב את ידיו להסעודה, וה

עם סיעת מרחמוהי על בואו של 
הרה"ק מצאנז. עברה רבה שעה, 

חצי שעה, ושעה שלימה, והדברי 

חיים לא הגיע, המסובין שהבחינו 

כיצד רבם התשוש מתלבט קשות 

בישיבתו, נמנו וגמור לשלוח 
המשמש לאכסנייתו של הדברי 

חיים להזכירו לבוא. ויעש כן, אך 

בבואו שם אמרו לו מקורבי רבי 

ם שהרה"ק מתבודד בחדרו זה חיי

שעתיים תחת מנעול סגור, ואף 
אחד מהם לא יהין להפריעו 

בעבודתו, אך אם רצונו בכך, ידפוק 

על הדלת. נתיירא המשמש לעשות 

כן, וחזר ריקם לשלחנו הטהור של 
רבו למגנת לב הנוכחים. אך התאזר 

עוז בק הרה"ק רבי משה 

מראזוואדוב והלך למעון הדברי 

על דלת חדרו. פתח  חיים, ודפק

הדברי חיים את הדלת, ושאל לו 
מה שאלתו ומה בקשתו. ענה שאביו 

החלוש יושב וממתין זה זמן כביר 

על בואו להסעודה וכפי המדובר. 

אמר הדברי חיים טוב, אני שומע, 

אך הכנס נא לחדרי. נכנס רבי 
משה, והדברי חיים סגר הדלת 

אחריו. העומדים בחוץ לא ידעו 

ים, אך זאת שמעו מהנעשה בפנ

שהשניים מטיילים אנה ואנה על פני 

אורך החדר למשך שעה שלימה. 
אח"כ יצאו והלכו להסעודה. ופנה 

רבי משה בוערות היו כלפיד אש 

 קודש.

מני אז נתייחד יום ל"ג בעומר אצל 

הרה"ק מראזוואדוב כיום של 

התרוממות עצומה וקדושה יתירה. 

הי' יום הבלעדי בשנה שבו 

מראזוואדוב לפני  עברהרה"ק

התיבה לשלש התפילות. ואומרים 

שהרה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע 

פתח אז לפניו תעלומות וסודות יום 

 נשגב הזה.
 תורתו מגן לנו

* 

בעומר הי' נוהג הגה"ק רבי  בל"ג
משה מראזוואדוב זי"ע לומר קדיש 

ולהתפלל לפני העמוד, והדליק 

נרות לכבוד היארצייט ונתן תיקון 

ל חיוב. והרה"ק הצבי לצדיק כמו בע

מבלאזוב זי"ע אמר בבדיחותא 
שרבי שמעון בר יוחאי כבר אינו 

בעולם כמה אלפים שנה ועדיין יש 

 לו כאן יתומ'ל קטן בעולם...
 דברי שלמה יהודה

* 

סיפר הגה"ק בעל חקל יצחק 

מספינקא זי"ע שפעם אחת הגיעו 

שלוחי דרבנן מארץ ישראל 

להרה"ק בעל עטרת צבי 

טשוב זי"ע, והרה"ק מזידי
מזידיטשוב חיבבם וקירבם מאד, 

וכשבאו להיפרד שאלם רבינו אם 

יש להם דבר מה בארץ ישראל, 

שנושאים כסגולה, ענו שלקחו אתם 

אבנים קטנות מקברו של רבי 
שמעון בר יוחאי לסגולה ביקשו 

רבינו שיתנו לו זאת במתנה, ענו לו 

שאי אפשר כיון שהתנו להחזיר 

רבינו שהוא נותן זאת, אמר להם 
להם דבר אחר שיניחו אותו על 

קברו של רבי שמעון בר יוחאי ויהיה 

זה כאילו החזירו את האבנים ולא 

הוי מעילה בתנאי, התיישב רבינו 

וכתב פירוש ארוך על האידרא 
וחתם את שמו 'אני תלמידך צבי בן 

הינדא', וצוה שיניחו את הכת"י על 

הציון של הרשב"י, כשהגיעו לארץ 

שראל שמו של המשולחים את י

הכת"י על הציון של הרשב"י וראו 
שפיסת יד לקחה את הכת"י 

 ונעלמה.
 עלי ישכר
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 ענף המעשיות

 ל"זצוק רימינובממנחם מנדל ק רבי "הרה

 ל"ק רבי יוסף זצוק"הרהבן 

 ~ט אייר"דהילולא יליומא ~

פעם אחת בהיותו מסתופף בצל כ"ק 

רבו הקדוש הרבי ר' אלימלך זצ"ל 

וטרם נודע לאיש מופת ובעל רוח 

הקדוש. והי' כאחד מן החסידים 

היושבים לפני רבם קרה הדבר. ביום 

השבת בסעודה השני' בשבתו יחד 

לפני רבם כאשר   עם כל המסובין

העמיד המשמש את קערת מרק 

לפני רבם. לקח הרה"ק הרר"א את 

הקערה והפכה על פיה ונשפכה 

המרק. ויצעק רבנו מהררמ"מ מתוך 

בהלה ופחד אהה! אדוני מו"ר הלא 

יקחו אותנו כלנו למאסר ועתה 

המסובים כשמעם את  –הניחה מזה 

הדברים כמעט שהתפרצה שחוק 

רבם עצרו מתוך פיהם אפם מיראת 

מורו  –כח מלמלאות פיהם שחוק 

ורבו הקדוש השיב לו ע"ז. הרגע בני 

שלום לנו אל תירא הלא אנחנו פה 

היום כולנו. כל המסובין השתוממו 

לשמע תשובת רבם. אח"כ סיפר 

רבם בעצמו מה שעבר ביניהם: אחד 

משרי הממשלה יעץ להרע לכל 

היהודים שבמדינה. וכבר נסה 

טנה בספר פעמים רבות לכתוב ש

ולהביאו לפני המלך כי יתן עליו 

טבעת המלך ולא עלתה בידו. כי 

בכל פעם קרה איזה מקרה 

שבסיבתה לא הי' ראוי הספר 

להעלותו על שלחן המלך. והיום 

גמר כתיבתו וכל עולה והשחתה לא 

נמצא בו למונעו מלהביאו אל 

המלך. ובחפצו לקחת מבית החול 

לפזר עליו ליבש את הדיו. הפכתי 

הקערה עם המרק לפועל דמיון 

ואז  –שיעשה גם הוא כן על הכתב 

טעה ותחת חבית חול לקח את 

חבית הדיו והפכה על הכתב. 

האברך הזה ראה את כל הנעשה 

והוא הי' כ"כ מופשט מגשמיות עד 

שלא ידע שהנני פה וקא סבר כי 

בידי ממש הפכתי חבית הדיו על 

הספר צעק מרוב פחד ומורא כי 

למאסר. אז ראו כלם כי יקחו אותנו 

זה האברך צופה ברוח הקודש 

 במקומות אשר עין לא ראתה:

* 

מעשה ובאו פקידי הממשלה 

לרימנוב לבחור שמה בית אוצר 

ומסכנות להפקיד בם אוכל בעד 
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אנשי הצבא. ואחרי החיפוש והיגיעה 

לא מצאו מקום מוכשר לזה רק את 

בית הכנסת. וגמרו ביניהם לעשות 

לאוסם. ויבואו הבעה"ב  הביהכ"נ

וראשי הקהלה אל רבנו בבהלה 

ויספרו לו מן המאורע וכי כל עצה 

ותושי' רחה מהם שלא יבצעו את 

נענה אחד  –אשר יזמו לעשות. אך 

עוד שביב אחד של תקוה  –מהם 

יאר לפניהם. להיות כי רעפי הגג 

שבורים והגשמים מזלפין לתוך 

הביהכנ"ס לכן יש תקוה כי הגשם 

יטרדם מן הבית ויאלצו והדלף 

להוציא משם כליהם. כשמוע רבנו 

הדברים האלה אמר: אם כן איפוא 

עלינו להצדיק את הדין שנגזר על 

הבית הקדוש הזה להעשות בית 

האוצר. אם כל כך נוהגים בו קלות 

ראש ובעצלתים ימך המקרה. עשו 

זאת איפוא ועוד היום החלו 

במלאכת בדקי הבית לתקן הכל 

דבר ומי לא יקיים. ועוד כראוי. הוא 

באותו היום תקנו את הגג ויחזקו את 

בדקי הבית. ומאז תקנו את הכל לא 

הוסיפו עוד הפקידים לבא אדות 

האוצר ואח"כ נודע כי בחרו להם 

 בתי מסכנות בעיר דיקלא:

* 

רבנו אמר פ"א  להר' שלום 

מיאדאווניקר ז"ל. שים עינך על 

העניים המחזירים בכפרים עם 

האכילם ולהשקותם כי מרכלתם ל

אם אמנם הם בורים אבל דע כי 

בעת אשר עני זה אחרי עמלו ונדודו 

כל היום מכפר לכפר ירוץ כשפן עיף 

ויגע יבוא אליך וקודם שישב לאכול 

סעודתו הדלה יעמוד בקרן זוית 

להתפלל מנחה וערבית יחרדו 

שרפים ואופנים מפני תפלתו 

הבוקעת רקיעים. )מהר"א מרקוס 

 דות(:בס' החסי

* 

הה"ק מהררמ"מ ז"ל אמר שראה 

בס' קדמון שע"כ לא מברכים על 

הצדקה כמו על שאר מצות מפני 

שצריך ליתן בשמחה והמון עם 

רובא דרובא אינם נותנים בשמחה 

ע"כ אין מברכין על הצדקה. )בס' 

 מאור ושמש פ' פנחס(:

* 

שמעתי שפי' הגמ' )פסחים דס"ח:( 

 הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם

כי בעצרת קבלו ישראל התורה 

הקדושה ואם לא קבלו ישראל 

התורה הקדושה הי' העולם  חוזר 

לתוהו ובוהו וע"י ישראל מתקיים 

העולם וזה הכל מודים בעצרת 

דבעי' נמי לכם. כלומר אתכם. 

שהעולם צריכים לכם ישראל 

שאתם מקיימים את העולם. )בס' 

 הנ"ל פ' נשא(:

* 

ב שמעתי מאת כבוד אדמו"ר הר

מוהררמ"מ זצוקל"ה מורא רבך 

כמורא שמים  רצ"ל תשכיל ותדע 

מורא רבך ממורא צבא שמים דהנה 

הלבנה כל מה שמתקרבת אל 

השמש חסר אורה וכל מה 

שמתרחקת מוסיף אורה כמו כן 

התלמיד כל מה שנוהג עם רבו 

במורא והמורא היא רחקות אז 

יקבל ממנו. משא"כ כשאין לו מורא 

)בס' מגיד ממנו לא יקבל ממנו 

 תעלומה למס' ברכות דף ב'(:

* 

הה"ק ררמ"מ בימי עלומיו כאשר 

למד בישיבת רבו הקדוש הגאון רבי 

ר' שמעלקא זלה"ה בניקלשבורג הי' 

לו ויכוח עם כומר אחד משם 

ששאלו לאמור כתיב בתורתכם לא 

יסור שבט מיהודה כו' עד כי יבא 

שילה כלומר מלך המשיח ואי' 

מחוקק הבטחתכם והיכן שבט ו

שלכם כעת שאתם בגלות וענהו 

תשובה נצחת כי תיבת עד יש לו ב' 

פירושים לפעמים משמש נגד 

כפשוטו. עפ"י רוב עד אז עד אותו 

זמן. ויש עד משמש בלשון לעולם 

כמו בטחו בד' עדי עד וכהפי' הזה 

פירושו כאן וז"ש הכ' לא יסור שבט 

מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד פי' 

פסק ממשלתם לעולם ואם כי י

במשך הזמן אבל לא יהי' זאת רק 

הפסק ולא הסרה לעולם ועד כי 

אחרי שיפסוק ממשלתם תחזור 

ותשוב למו כי יבוא שילה ולו יקהת 

עמים ולעד ימלוך מלך בבאכי"ר. 

 )בס' מבשר  טוב פ' ויחי(.

* 

שמעתי  מאאמו"ר ז"ל ששמע מפי 

בנו של רבנו. הה"ל מו"ה נתן ליב 

לפני רבו איש זצ"ל איך שפ"א בא 

אחד שלמד מלאכת הקודש להיות 

שו"ב )שוחט ובודק( וביקש מאתו 

שיתן לו קבלה. אז העביר רבנו את 

ידו על עיניו ואמר לו הבט החוצה 

על האילן העומד נגד החלון. וירא 

נשמות לאין מספר על האילן. ואמר 

לו רבנו דע כי כל אלה הנשמות. 

נשמות של השו"בים הנה שבאו 

ן אותם. ולא ביקש עוד לפני לתק

האיש להיות שו"ב. ופ"א שלח לשני 

אנשים ממקורביו כי יעקרו דירתם 

מרומנוב. המה נבהלו ויבואו לשאול 

מה זאת ועל מה נגזרה עליהם ככה. 

ויאמר להם כי בניהם כשיוצאין 

מבית רבן משליכים אבנים על 

האילן שעומד בחצרו להסיר ממנו 

פירותיו ועי"ז אין לו מנוחה 

הנשמות שע"ג האילן שבאות מ

בקובלנא עליהם. כשמעם זאת 

חרדו מאוד והעתירו עליו שיסכים כי 

ישארו על מקומם באופן שישמו את 

בניהם בצאתם ובואם מבית רבם 

 והסכים לזה. )בס' אם לבינה דף כ'(:

* 

שמעתי מאאמו"ר ז"ל ששמע מפי 

מרא דעובדא החסיד ר' שמואל 

נה הקטן שסיפר כי פ"א אינגד ואית

וכבר נתאספו אליו הח"ק לעמוד 

בשעת יציאת נשמתו ופתאום פקח 

את עיניו ושב לתחי' וסיפר כי 

הועלה למרום לעמוד לפני ב"ד 

שלמעלה למשפט אם לחיים אם כו' 

הב"ד ישבו לעיין בדינו והוא נשאר 

עומד בירכתי האולם ובעומדו שם 

והנה מורו ורבו הרמ"מ. שהי' עוד 

אותו אותו בחיים חיותו. נכנס ובר

עומד פנה אליו בשאלה: שמואל מה 

מעשיך פה. ויספר לו כי הב"ד 

יושבים לעיין בדינו אם לחיים אם 
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כו' ויאמר לו רבנו שוב לך לביתך 

ואני אצדיקך פה. אז פקח את עיניו 

ושב וחי והאריך ימים רבים אח"כ. 

 )כ"כ בס' אם לבינה דף כ' ע"ב(:

* 

איש א' מאנשי העיר רימנוב נסע 

מ וויען להציע לפני יועצי לע"

הממשלה להנהיג מס על עסק אחד 

שהי' עקרו בידי ישראל. ויהי כבואו 

לפני שער החצר שלפני בית אותו 

השר והנה תמונת הרה"ק רבו 

מוהררמ"מ לנגד עיניו ומטהו בידו 

ורומז לו לאות אזהרה לבל יהין 

ללכת הלאה. ויסר אל בית מלונו. 

מה למחרתו נסה עוד הפעם ללכת ש

ומה נשתומם בראותו גם ביום השני 

את הרה"ק עם מטהו בידו ועוצר 

בעדו וחוסם את דרכו וירא כי לא 

 דבר ריק הוא וישב לביתו רימנובה:

* 

פ"א הי' הרה"ק מוהר"נ זצ"ל 

מראפשיץ אצל רבנו. וצוה להוציא 

כל איש מחדרו כי רצה לדבר ביחוד 

עם הרה"ק מראפשיץ. ובנו הרה"צ 

ותו אז עוד  צעיר ר' נתן ליב בהי

לימים והי' משתוקק מאד לדעת מה 

ישמעו יחדיו החביא עצמו אחורי 

התנור ולא ראהו. כאשר כבר יצאו 

כל האנשים החלו להשתוחח יחדיו 

ופתח רבנו הקדוש לדבר עמו מכמה 

מיני וסוגי כלבים שישנם בעולם וכה 

הי' סופר ומונה וחושב כי בגלילות 

. הללו ישנם כלבים גובה הקומה

ובגלילות אחרות ישנם כלבים 

צעירות הרגלים וכה ארכה השיחה 

כשעה אך בענין זה. ואחרי צאתם 

מן החדר יצא הרנ"צ ממחבואו. 

ויתראה עם הרה"ק מראפשיץ 

וישאלהו כי יבניהו תוכן השיחה. 

ויאמר לו הרה"ק מוהר"נ זצ"ל: דע 

לך שגם שבעים שנות חיי אנוש לא 

יספיקו לגלות לך בהם הסודות 

צפונות בזה הענין. שמעתי ה

מאאמו"ר ז"ל שסיפר לו זאת הה"צ 

מהרנ"ל בעצמו )בס' אם לבינה 

 דכ"א(:
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 סיפור שבועי

 הנסיעה למירון
אחד רצה פעם לפני ל״ג בעומר 

לנסוע למירון עם רבינו הרה"ק רבי 

זיע"א, לכן ביום  שלמה מזוועהיל

לפני ל״ג בעומר השכים קום 

להתפלל ולאכול פת שחרית, ולקח 

עמו צידה לדרך כמו שהיה צריך 

לאותם ימים כשלא היה עוד שום 

דבר במירון ואפי׳ טיפת מים, וגם 

הדרך ארך כשבע־שמונה שעות , 

 והלך לבית רבנו.

כשהגיע לבית רבנו ראה שאוחזים 

 שם באמצע התפילה, שאל שם את

מישהו אם מתכוננים כאן לנסוע 

למירון, ונענה בחיוב. שאל עם מה 

נוסעים, ענה ההוא אחרי התפילה 

כבר נראה עם מה נסע. באותם ימים 

לא היה שייך לנסוע למירון בלי 

להזמין שבועיים קודם רכב, והנה 

כאן רואה הלה שמתכוננים לנסוע 

ואין עוד שמץ של מושג עם מה 

ה שנוסעים, ייסעו, והוא נענה בבטח

ע״כ החליט שהוא מוכרח להישאר 

כאן לראות איך ייפול דבר . ויהי 

אחרי התפילה ורבנו מתיישב 

לאכול פת שחרית, טובל פתו בכוס 

מים וחלב, ועדיין הלה אינו רואה 

שום פתח של מוצא איך ייסעו ויגיעו 

למירון. והנה באמצע ברהמ״ז של 

רבנו נשמע מבחוץ קול של רכב 

לבית ומצפצף, יצאו החונה סמוך 

אליו, היה שם נהג ערבי ושאל אם 

רוצים לנסוע למירון, ענו לו בחיוב. 

שאלו אותו איך הוא מגיע ומה 

הביא אותו לכאן. ענה, שאחד ביטל 

לו נסיעה ומשום מה הגיע לכאן 

והסתובב כאן ברחובות ובלי שום 

סיבה נעצר כאן, ואף הוא לא יודע 

היה למה )בביתו של רבינו בחוץ לא 

שום היכר שיש כאן בית כנסת כדי 

שיגרום סיבה לעצור כאן(. רבנו 

גומר לברך, יוצא הוא לחוץ ואתו 

עוד כמה אנשים, נכנסים לרכב 

שהיה של שבע מקומות ונסעו 

 למירון להילולא דרשב״י...

 )גיליון ליקוטי שמואל(

* 

 ישועה כהרף עין
אני מתגורר באלעד, ומפעיל חנות 

חסידיים. במשך השנה לבגדי גברים 

ויוצאים, וברוך השם  אנשים נכנסים

יש פרנסה. בימי הספירה, שעל פי 

 ההלכה אין מחדשים בהם, קונים

הרבה פחות. מי שהיה לו דחוף 

להתחדש כבר עשה את זה לפני 

לקראת  פסח, ומי שירצה להתחדש

השמחות הממשמשות ובאות יעשה 

את זה סמוך לחג השבועות, 

מאד קונים  ובינתיים יש מעט

שנכנסים רק בשביל דברים קטנים 

 נחוצים.

זה כמה שעות שאני יושב בחנות 

ביום ל"ג בעומר, ואיש לא נכנס . 

ושואל מה עם הכסף  הסוכן מתקשר

שאני חייב לו, ואני אומר לו, "יבש 

 עכשיו, חכה עוד קצת. בזכות רבי

 !"שמעון בר יוחאי נראה ישועה

השיחה מסתיימת, והנה הישועה 

בחורים  יעה! חמישה עשרמג

אמריקאים מופיעים אצלי בחנות. 

הם הגיעו עכשיו לכבוד ל"ג בעומר, 

שלהם נעלמו. אין להם  והמזוודות

מה ללבוש, והם מוכרחים שרות 

 מהיר, כולל כל מה שיהודי צריך

ללבוש, מכף רגל ועד ראש. לפי 

חישובם, החנות שלי באלעד היא 

התעופה  הכי קרובה לשדה

ערכו 'פשיטה' בחנות, .הבחורים 

ופשוט רוקנו אותה. הם לא הפסידו 

במקרה כזה מקבלים  מכך, כי

פיצויים משדה התעופה, ואני בבת 

ובלתי  אחת נושעתי בישועה פלאית

 צפויה. בזכות רבי שמעון בר יוחאי!!!
 )גיליון השגחה פרטית( 
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 משל ונמשל א'

התקן עצמך בפרוזדור כדי 

 שתיכנס לטרקלין
מהומה גדולה במסעדת "שבע שנות 

השובע" עם המותג הידוע "באם 
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שבע יצאת, ובאם תאכל כאן, 

לא... איך חשבת לישון כשרעב 

שולחנות עפים מקצה אל  ! נשארת?

הקצה, חלונות מתנפצים, וצעקות 

 בקולי קולות נשמעים.

מר דורון שבמקרה עבר שם, "מה 

 שואל באומץ. –קרה כאן?" 

"כלי כסף יקר מאוד נאבד, וכל 

אחד תולה בשני שהוא זה שגרם 

השווה לאובדן, כי מדובר בכלי כסף 

 הון רב...."

מר דורון שחשב לקנות, שם 

הסתובב ויצא כלעומת שבא, בלית 

 ברירה אין לו ארוחה...

יצטרך ללכת למסעדה הסמוכה, 

 הגם שהיא יותר יקר...

לפתע שם לב מר דורון לכלי כסף 

המונח על הריצפה, וחתול מלקק 

את הכלי לבדוק האם אכן זה אוכל, 

 זה נראה נוצץ ומגרה...

ו שניות אחדות החתול עזב לא עבר

את הכלי כסף, ורץ לצד השני של 

החצר המכולת כשבפיו חתיכת 

בשר נבילה, המונח בשמש כמה 

 ימים...

עיני דורון האירו, מצאתי את הכלי 

 כסף.

או אז נרגע העניינים, וחמת שניהם 

 שככה, ונחו דעתם.

"מה שאתה רוצה ניתן לך, מגיע לך 

יותר, אבל כמה בשר שתבקש 

כך הפטירו מוכרי  –ט ניתן לך" בבג

 החנות.

אז חשב דורון לפי תומו, איזה טיפש 

החתול, מתנהג כמו חיה, בלי שכל, 

אילו היה מחזיר את כלי הכסף היה 

מקבל בשר טרי וחם, ויותר טוב 

מאשר הבשר הסרוח שמתחת 

 השמש כמה ימים...

אך דורון אשר הפיק ממנה לקח 

אמר: "שבדומה לכך הם ממש חיינו 

שאנו עוזבים את כלי הכסף כ

והולכים ומתעסקים בזוטות, נהיה 

חכמים ונעסוק בתורת ה', ולא 

נתפתה לעסוק בשטויות, כי אז 

שנעסוק בתורת ה' רק נרוויח 

כפליים כדוגמת הבשר הטרי, 

מאשר בשר סרוח השוכן תחת 

 השמש כמה ימים...

 )מפי ר' יענקל'ה גלינסקי(
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 משל ונמשל ב'

המתחיל במצווה אומרים לו 

 גמור
הוא מפחד שהכסף הולך להיגמר, 

בחומש היכן שכתוב ולכן שם אותו 

לא תגנוב, דחף אותם בין הדפים 

וכך בוודאי יידלק לגנב פחד ואימה 

מלגנוב, וכי יעבור הוא על איסור 

 תורה?! אין לי ספק שלא...

אך לאחר כמה ימים כשפתח את 

החומש רואה שהכסף איננו, נלקח 

משם, בודק ליתר דיוק ולבסוף שם 

לב שנמצא מחצית מהכסף, זה מונח 

ים איפה שכתוב ואהבת בין הדפ

 לרעך כמוך...

בדומה לכך רב פעמים אנו לומדים 

דברים, ושמים אותם בין הדפים של 

הלב, אמנם כשזה מגיע ליישם לא 

מיישמים עד הסוף רק חצי משאירים 

לחברינו ליישם, ע"כ טוב לגבר 

וטוב לך ידידי היקר שתיישם 

הדברים עד הסוף, כי המתחיל 

מצווה אומרים לו גמור, ואין ה

 נקראת אלא ע"ש מי שגמרה...
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