
הרבלהםשפסקפסקאותוממשזה

, לחייךהאנשיםעירם. התחילושל

מהעלושאלםמשולםרביזאתראה

השנייםסיפרואז? הםמחייכיםולמה

שכיון, המעשההשתלשלותכלאת

הרבאלפנודחוקהשעתםשהייתה

אתלהםשיפתורכדיעירםשל

בתוךזאתעשהאכןוהוא,שאלתם

. ספוריםרגעים

, דבריהםאתמשולםרביכששמע

חשבואז,רבההתפעלותהתמלא

רבאותושלביכולתוהיהשאם,בלבו

כמהתוךחמורהכהשאלהלפסוק

, גדולגאוןהואהסתםמןאז, רגעים

. פניואת להקבילהואחייבכןואם

שלביתואלמשולםרביהגיעכאשר

, ופחדמוראהרבהתמלא,רבאותו

הטריחולמהמהעללהתענייןומיהר

לוסיפר. ביתואלעצמואתהגאון

,התפעלותהתמלאכימשולםרבי

רבהבמהירותלפסוקבידועלהכיצד

. שכזווקשהעמוקהשאלהכךכל

כי,וסיפרהאמתעלרבההודה

במרובכה, להשיבמהידעלאאומנם

המיצרמןשיחלצהות"להשינפשו

. היהוכך, ויעזור לו

הדבריםאתמשולםרביכששמע

: ואמראחתבבתהתפעלותוסרה

הדרךאולם,יכוליםאנוגםלבכות"

נפרד ". בתורהלעמולהיאהנכונה

.לדרכולווהלךשלוםלונתןממנו, 

522גליון 
י"א תשפ"בשנה 

חקתיבפרשת 

שתהיו עמלים -אם בחקותי תלכו 

בתורה

משולםרביה"ק רהשלכהונתובעת

,טיסמניץבעירד"ואבכרבזיע"אאיגרא

מעירבתיםבעלישניפעםאליונכנסו

וכובד חומרומתוך, תורהלדיןסמוכה

ויחזרועתהשיפסיקוהגאוןביקש,העניין

שאיןהחליטומביתוכשיצאו. למחרת

והחליטו, מחריוםעדלהמתיןביכולתם

דמתאלרב ישאלוהשאלהדבראתש

אותוכששמע. עשווכן, שלהםהעירשל

ביקש, והמסובכתהקשהשאלתםאתרב

, רגעיםכמהכעבוראליושישובומהם

ית"להשוהתפללאחרלחדרהרבנכנס

אתלפסוקשיעזרהוגדולותבבכיות

נתקבלוואכן. לפניושהובאהקשההעניין

,ספראיזהלפתוחבדעתוונפל, תפילותיו

ממששאלהאותהלפניונתגלהושם 

שמחההרבשמח. בצידהוהתשובה

ופסקהדיןבעליאללצאתומיהר,גדולה

. דינםאתלהם

בעלישנילאותםנזדמןזמןכעבור

וחשבו,טיסמניץבעירלשהותהדין

בכל, שאלתםלהםנפסקהשכברשהגם

משולםלרבילהיכנסהראוימןזאת

בכגוןפוסקהואהיהמהלשמועאיגרא

שלאעלמחילהוביקשואליונכנסו, דא

עתהאומנם,ההיאבעתאליושבו

ענה. תשובתואתלשמועהםמבקשים

היהוהנה,תשובתואתמשולםרבילהם

אשריכם בעלי המשנה גדול חלקכם

על הכל בעולם הבא.

רבי אבא שאל פעם את רבי חייא, אמרת 

שהנשמה נמצאת באדם רק בזכות עבודתו 

את הבורא, רק אז הוא מקבל מדרגת 

נשמה, ואמרת גם שהנשמה היא קדושה 

ונעלה מכל, אם כן מה פירוש הכתוב "כל 

אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר 

בהם בחרבה מתו" מדוע מתו, הן היתה

נשמה וצריכים היו להינצל? לא ידע רבי 

חייא מה להשיב לשואל, והציע לו לגשת 

יחד אתו אל רבי אלעזר ולשאלו. ניגשו אל 

הצדיק ושאלוהו, ענה להם נכון אמרתם, 

הנשמה ניתנה רק לעוסק בעבודת בוראו, 

ובדור המבול היו רק נח ובניו ראויין 

להינצל, וזכותם עמדה רק להם ולא כדי 

ציל את הדור, ואלו הצדיקים שבאותו לה

,דור שלהם היתה נשמה, כמו חנוך וירד

היו ראויים שהקדוש ברוך הוא יגן על ש

הדור בזכותם, מתו לפני כן, ועליהם 

מתכוון הפסוק "כל אשר נשמת רוח חיים 

בחרבה מתו" אלו שהיתה בהם נשמה מתו 

ביבשה לפני בוא המבול. כשסיים רבי 

רבי חייא ידעתי אלעזר את דבריו, אמר

שכאן אמצא תשובה על שאלתי, הלא 

אמרתי שרבי אלעזר שהוא ראש זהב מבין 

בעלי המשנה יסביר לנו את הסתום. 

אשריכם בעלי המשנה גדול חלקכם על 

הכל בעולם הבא. 

(ז"ח בראשית יא)
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7:12ת"א: 6:57ירושלים: 

שבתהזמני יציאת 
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היהודי שניצל מהשמד

בעלק"הרהשלמגורומקום, מליאזניהרחקלאקטנהבעיירה

גרה, וויטעבסקהמחוזלעירהמובילההדרךעלא"זיעהתניא

הבן, אחדובןבנותשתיחלציהיוצאישלושתעםאחתאלמנה

לאםעזרווהבנות, הביתמןהרחקהעריםבאחתבישיבהלמד

התושביםהיואליומקום, אכסניההיתהלאם. הביתבפרנסת

וזה, יהודייםבמאכליםלבםולהיטיבש"יילשתותבאיםהנכריים

, הבכירההבתכשבגרה. ביתהולבנילאםהפרנסהמקור' הי

האברך, שולחנהעלשישבשמיםויראלמדןלאברךאמההשיאה

.בתורהוהגההאלמנהבביתישב

הכומרהיהלפעםמפעם, העיירהכומרגםהיה, האכסניהבאיבין

דתעניניאודותויכוחיםאתוומנהל, האברךעםשיחהחוטף

אולם, האמיתיתהיאשלוהאמונהכילהוכיחניסההכומר. שונים

כי, להודותהוכרחהכומר. הוכחותיואתמפריךהיההאברך

למדנותועלהאברךאתמשבחוהיה, פעםכלמנצחוהאברך

, מכבדוהכומרשהיההזהמהכבודמאדנהנההאברך. וידענותו

, גאוהבעלמטבעוהיה, שמיםויראחכםתלמידהיותואףועל

התגאהניצחוןכלולאחר, הכומרעםלויכוחיםתמידנמשךלפיכך

. ויותריותר

שנשארו, חכמיםתלמידימספרהאכסניהדרךעברואחדיום

הכומרשמנהליכוחיםוהודרךאתובראותם, באכסניהימיםמספר

ימשיךלבלבוהתרוהם, בעיניהםחןהדברמצאלא,עם האברך

יכולהלאהרי, בכךהכרוךהתורהביטולמלבדאשר, זובדרך

והמשיךאליהםשעהלאהאברךאולם, טובהכלמכךלצמוח

, לאברךהכומרסיפרויכוחיםוהבאחד. הכומרעםויכוחיםלנהל

האברךאתבמאדלפניושיבח, הבישוףאצלבוויטעבסקבהיותוכי

בהלכותפרקיודעואף, רביםדתעניניויודעהמתמצאהיהודי

וגםלראותוביקשהכמריםראשהבישוף, גדולומלומדויכוח

בפעםהכומרבנסועכיהאברךלפניהציעהכומר, עמולשוחח

.אליוהאברךיצטרף, לוויטעבסקהבישוףאלהבאה

לאחראולם, הזוההצעהעללשמועהאברךאבהלאבתחילה

לנחולשיוכלהכבודגודלאתלפניווסיפר,רבותבוהפצירהכומר

הצעתאתלקבלהאברךנאות, הבישוףאתינצחאשר כ, שם

לפניגדולבכבודהתקבללוויטעבסקהאברךבבוא. הכומר

האברך. דתבענינימאדארוכהשיחהאתוניהלאשר, הבישוף

השאלותבכלכמנצחויצאשאלותיוכלעללבישוףענה

הכומרלהפצרותהאברךהסכיםהשיחהלאחרוהתשובות

לאברךמסרהכמריםראש. ימיםמספרהבישוףאצלשארילה

הוא, השוקמןבעצמומביאהאברךהיהכשרואוכל, מיוחדחדר

אתשבחוומאד, אליושבאורביםכמריםעודעםהיכרותלועשה

. רבכבודלווחלקוהזההאברך

לאהוא, לבוטובשמחעיירתואלהאברךחזרימיםמספרכעבור

גברההעצמיתתווגאאולם, הכמריםראשאלממסעולאחדאףגילה

העיירהדרךאורחיםמספרעברו, שבועותכמהכעבור.ליוםמיום

ביניהםושוחחומופלגיםחכמיםתלמידיהיוהם, באכסניהוהתעכבו

, סברותיואתהואגםוהביעבשיחההתערבהאברך. תורהבדברי

מופלגתללמדנותהגיעטרם, בתורההגדולהידיעתואףעלאולם

אתהפריכוהאורחים. הללוהמבוגריםהחכמיםתלמידישלכזו

ביןכזובצורהלהתערבצעירלאברךנאהלאכי, לווהעירוסברותיו

ובשניםבחכמהממנומבוגריםלדברילהאזיןלוומוטב, מבוגרים

באברךפגעוהאורחיםשלהאלההדברים.ארץודרךהכבודביראת

לבנישנאהלנטורוהחלהקשיםמדבריהםמאדנעלבהוא, קשות

, תורהבנימאשרתורתואתיותרמעריציםלהבדילהגויים. תורה

. תקפהבמלאהתפרצההגאווה, בהתמרמרותחשב

ראשלכפרהגיעהקיץבסוף, חדשהכנסיהבנוהסמוךבכפר

ערך,הכנסיהחינוךטכסלאחר. הכנסיהאתלחנךכדיהכמרים

גםהגיעבמסעו, שבסביבהוהעיירותהכפריםפניעלמסעהבישוף

בניכלעםהאכסניהאלנכנסזובהזדמנות, האברךגרבולכפר

גאתההאברךשלגאוותו, האברךעםארוכהשעהוהתוועדתויפמלי

הכפריםבניכלאף, הבישוףלושחילקהזההכבודמןויותריותר

האברךנסעהסוכותחגלאחר.מבתחילהיותרכבודלולחלוקהחלו

כעבור, ומבולבלמפוזרמאדהיהבחזרו. שבועותמספרלמשךמביתו

מה, בתחילהנסעלאןידעלאהביתמבניאיש, שובנסעימיםמספר

תקופה. מכןלאחרמידהבהולהוהנסיעההמופרזתחזרתופשר

. נמצאהואוהיכן, אתומהמתרחשידיעהכלואין, עברהארוכה

נמצאהואכי, מודיעהואבומכתבממנוהגיעחנוכהשבתבערב

, מרווחתפרטיתדירהשםלוישוכי, בוויטעבסקהכמריםראשאצל

עתידלוהבטיחאףוהבישוף, הכמורהאנשילוחולקיםגדולכבוד

אולם הבן,וכוונתוהמכתבפשראתהבינולאוחמתואשתו. מזהיר

מהגיסשהגיעהמכתבאתבקראו, מהישיבהלחנוכההביתהשהגיע

ועומדהכמריםראשאצלנמצא, "שמוהיהכך, וועלוויל: "מרהצעק

לצאתכברחיכורוחבקוצר, בביתפרצהגדולה. יללה"להשתמד

. המשפחהלכלזוהיתהשחורהשבת, השבת

המשתוללתהשלגיםוסופתהחזקהקוראףעלההבדלהלאחרמיד

לשלביתוהתפרצוהם, בליאזניהתניאבעלאלפעמיהםשמו, בחוץ

הכמריםראשאצלנמצאוועלויל, "רבי: זעקהביללתהצדיק

שעהאותהישבהתניאבעל.רביהצילו" להשתמדורוצהבויטעבסק

הופתעוכולם, לשולחןמסביבהסבגדולקהל, מלכהמלוהבמסיבת

גודלבכיותוך, שבורבלבשנאמרוובניההאלמנהמדבריונזדעזעו

זרועותיו, במחשבותיוהתעמקהצדיק. הרביפילמוצאחכוהם,והולך

כעבור. קודשאשלהטלהטופניו, פניועליםיהידוכפותהשולחןעל

,במאומהזהבמאורעלעזורביכולתיאין: ואמרעיניואתפקחמהזמן

שנים.לפנישקרהדומהמקרהעללכםלספררקאנייכול



אזהייתי, סיפורואתהרביהחל, ט"תקנשנתבחורףזההיה

. א"זיעממעזריטשהקדושהמגידורבימוריאצלבמעזריטש

שלומשפחה, גוייםשלעיירההיתהממעזריטשהרחקלא

היוזובעיירהשהתיישבזהליהודי. במקוםהתיישבהיהודים

בונכנסהולפתע, אלקיםויראלמדןמהםאחד, ילדיםמספר

חסו"חכפרשהואלא, לצלןרחמנאלהשתמדשטותרוח

הוא, זושטותרוחבונכנסהגאותמחמתאלא, בבוראוחלילה

האבתחנוניכלהועילולא. להשתמדוביקשהכומראלהלך

מוכההאבבא. בשלועמדהבחור, ויללותיההאםבכי, וזעקותיו

האסוןעלוסיפרמרבבכיממעזריטשהמגידמורנולפנייאוש

מרדתבנואתיצילכירבינולפניבקשתוהפילהוא, אותושפקד

תורהדבראמרמכןולאחר, עילאיתלדביקותנכנסרבנו.שחת

בעלהפסיקכאן'". בהמעלומעלהתחטאכינפש"הפסוקעל

התורהדבראתבאותאותוחזר, קטלרגעסיפורואתהתניא

התורהדבראתרבינולכשגמר. ממעזריטשהמגידאזשאמר

כלעריםיהיוכיתלמידיםלמניןציוה, פורויסאתהרביהמשיך

אני. היוםאורעדגדולהבכוונהתהליםמזמוריויאמרו, הלילה

בכוונהתהליםהלילהכלשאמרוהתלמידיםעשרתביןהייתי

אחדאף, המדרשבביתלרבינוההואהבחורבאלמחרת. גדולה

הואומאין, מיהו, מאומהאותושאלהמגיד לאתלמידימאתנו

אלנכנס, במעזריטשימיםמספרהתעכבהוא? מעשיוומה, בא

. נאמןיהודיונשארהביתהחזר, ביחידותעמוושוחחהרבי

המזוןברכתאתבירךהוא, סיפורואתהתניאבעלסייםבזאת

במניןבחרו, לחדרוהרביצאתעםמיד.הפרטילחדרוונכנס

הלילהכלעריםשיהיו, שבתלמידיומהמצוייניםאברכים

האלמנהחזרהבוקרלפנות. וועלוילעבורתהליםויאמרו

אברךהופיעצאתםאחרימהזמןכעבור. כפרםאלחזרה' ומשפ

אומריםכיצדבשמעו, גבועלוחבילההרבישלמדרשובבית

ספרהואאףהאברךלקח, נשברבלבתהליםמזמוריכולם

אומריאלהצטרףוהואמעיניונשרורבותדמעות, תהלים

אך, האברךמיהומידהבינוהמדרשביתיושביכל. התהילים

שבועכל? הואומאיןמיהו, לשאלולגשתהעיזלאאחדאף

לדבריוהאזיןבליאזניהאברךישבהחנוכהחגשלהימים

ליחידותהאברךנכנסחנוכהלאחר. הרבימפישנאמרוהתורה

כעבור.ביתואלחזרהפעמיושםמכןלאחרומיד,הרביאצל
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.החסידייםהאברכיםממובחרילאחדונהיההרבי

המסובבאלאאינוכסיבההאדםלבנישנראהמה

השם יתברךמאת

המתרחשאתרקרואים,'הבאמונתהתבוננותללא

הוא' שהלמסקנהמביאההתבוננות,החומריבעולמנו

בכל.השולטוהואהמכוון

לתחנתבחייוהראשונהבפעםהמגיעלאדםמשל

,לדרכההרכבתצאתלפניקצרשזמןרואהרכבת,

השמעעםמידחדה,שריקהקולמסויםאדםמשמיע

תוךאללהיכנסנחפזיםאדםבניהרבהנראים,השריקה

ואזשניה,שריקהנשמעתכךאחרקצרזמןהרכבת,

יודעים הםעכשיו,עדהזדרזושלאאלהגםממהרים

השריקהבהישמעמאד,קרובהרכבתצאתשזמן

והרכבתמקומותיהם,עלכולםנמצאיםכברהשלישית

לאדםואפילואחד,לאףלהמתיןמבלילדרכהיוצאת

בפעםבמחזהוצופהאדםאותולועומדביותר.הנכבד

פקידאותוכלפיהערכהמתמלאהואבחייו,הראשונה

הואבודאיכימחליטהואהמשרוקית,עלהממונה

כיספקאיןלדעתוהרכבות,תנועתאתוהמוליךהמנהיג

הרכבותתיסענהפיועלהנסיעה,זמניאתקובעזהאיש

נותןאליו,ניגשהואועם מחשבה זותעצורנה.פיוועל

ושואלחשובות,חברותלמנהליהראויהכבודאתלו

אינוהמשרוקיתבעלהרכבות,מהלךעלשאלותאותו

לאמעולםהריבחלקו,שנפלהכבודפשראתכללמבין

שרקשאלותנשאללאפעםואף,כךכלאותוכיבדו

השואלאלפונההואלכןעליהם,להשיביודעהמנהל

הרכבת,למנהללהפנותעליךשאלותיךאתלו:ואומר

פורץוהמביא,המוליךהואכבודוהלאהשואללועונה

אתשמקבלזוטרפקידרקאנילו:מרשואוהפקיד בצחוק

עלכאןמסתובבאינוהרכבתמנהלמגבוה,ההוראות

למעלהכורסתועללויושבהואמשרוקית,עםהרציף

אנולפקידיו,ההוראותאתמעבירהואומשםבמשרד,

המבצעים.רק

לכלהסיבותכיטועים, בחושבםאדםבנירובהנמשל:

טעותלמעשהלהם,ופשוטותנהירותבעולם,הנעשה

גזירתזוהישקורה,מהלכלהסיבהטועים,הםגדולה

מעיןונעלםונסתרשומרגבוהמעלגבוהשהואעליון

המסובבאלאאינוכסיבההאדםלבנישנראהמהכל,

אלאאינוהמשרוקיתבעלשגםכשםהשם יתברך,מאת

מגבוה.לושניתנוההוראותשלהמבצע

(בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א)
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בשבתיותרמעשן

לויןאריהרביהרה"קעלמסופר

בערבתפילתוכשגמרפעם: א"זיע

לביתוהכנסתמביתשיצאלאחר,תשב
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הרבאתושאל,דלוקהסיגריהובידו
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אוכללא: ואמריפותפניםבסבר

, המלוןהיכןהזהמהמקוםלךלהסביר

כשהלכו,עימךאבואבעצמיאנילכן

לעשןהמשיךהחצוףהאישאותו,בדרך

עםהתנהגבקודשכדרכווהרב,כרגיל

כרבעלאחר.אפייםבארךהיהודי
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. שביקשתהמלוןזהוהרבלואמר

שלהתנהגותואתאדםאותוכשראה
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)'ד(ספר לפני שבירך 
שאלו חבירו כמה היה הספירה אתמול, א)

וטעה והשיב לו המספר של היום שחשב
שכן היה אתמול, יכול למנות אחר כך 
בברכה, שכיון שהיתה כוונתו להשיב על
ספירת אתמול, הרי זה כאומר בפירוש שאין 

זו. על ידי אמירהרוצה לצאת ידי חובתו 
(שו"ת באר משה, ח"ג סימן פ')

שאלו חבירו כמה ימי הספירה, וענה לו ב)
וכך ימי הספירה, אבל לא אמר לו שהם כך

כיון ועות, יכול אחר כך לספור בברכה, שב
מילתא שלא שלא הזכיר השבועות, מוכחא

התכווין לצאת באמירת ימי הספירה 
"ט סעיף תפלחבירו. (אליהו רבא, או"ח סימן

ד'. משנה ברורה שם, ס"ק כ"ב, ובשער 
הציון שם ס"ק כ"ח)

כ' איירשבת קודש
ל ב"ר מנחם נחום יהרה"ק רבי מרדכי מטשערנוב

(תקצ"ג)
כ"א אייריום ראשון 

הרה"ק רבי יצחק אייזיק הלוי מפרעמיסלא ב"ר יעקב 
תקמ"ג-רזא מהימנא (

כ"ב אייריום שני 
הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטיין

ב"ר ישראל מרוזין (תרנ"ד)
למה אליעזר אליפנדרי ב"ר יעקב (שו"ת הרה"ק רבי ש

תר"צ)-הסבא קדישא 
כ"ג אייריום שלישי 

הרה"ק רבי יהושע מדינוב ב"ר אריה לייב (תלמיד 
תקצ"ג)-הקדושת לוי 

כ"ד איירעי יום רבי
הרה"ק רבי יהושע העשיל צורף מקראקא (אבי 

ת"פ)-המקובלים 
-הרה"ק רבי יעקב מליסא ב"ר יעקב משה (חוות דעת 

תקצ"ב)
הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא ב"ר יצחק אייזיק 

יהודה יחיאל (תרנ"ח)
כ"ה אייריום חמישי 

תקנ"ד)-הרה"ק רבי ישעי' מדינאוויץ (תלמיד המגיד 
רבי חיים מקאסוב ב"ר מנחם מענדל (תרי"ד)הרה"ק

כ"ו אייריום שישי 
רבינו סעדיה גאון ב"ר יוסף  (ד"א תש"ב)

רבי משה חיים לוצאטו ב"ר יעקב חי 
תק"ז)-(מסילת ישרים 

הרה"ק רבי שמואל אליה מזוואלין ב"ר יחזקאל 
מקאזמיר (תרמ"ח)

הרה"ק רבי שלמה מזוויהעל ב"ר מרדכי (תש"ה)

תגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותם 
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קלהשעהישבהואאותו,לבקריבוא
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