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 )יקותיאל יהודה גנזל(אי הבנה 

המרכזי בקרית צאנז שבנתניה, פגשתי  שהתפללתי 'מנחה' בבית־הכנסת אתמול, לאחר     
הוא סיפר לי על חג הפסח החולף,   .מרדכי גבירץ שליט"א 'את ידידי ומכובדי הרה"ח ר

שליט"א, ראש הכולל הנודע מאלעד. והרב  במהלכו פגש את הגאון רבי אברהם משה פכטר
אל לו לאדם לבטוח על המלמד אותנו ש  פכטר סיפר לו סיפור אישי ומעניין, סיפור 

 .ידיעותיו, כי מן השמים מנווטים אותו

לטובת זה היה בפעם הראשונה שיצאתי למסע בארצות הברית " :וכך סיפר ראש הכולל     
גיוס משאבים לקיום הכולל הגדול. עסקן פלוני צייד אותי ברשימת גבירים אשר ליבם 
פתוח כאולם ובהוראות מעשיות. וכך, כשעל לשוני שגורה שפת לשון הקודש בלבד, מבלי 
להבין היטב יידיש או אנגלית, יצאתי לדרכי. הגעתי לטרקלינו של גביר פלוני, ביקשתי 

התנגדתי נחרצות. 'אמרו   .ביידיש שהוא מוכן לתרום מאה דולר וההוא אומר לי   ,תרומה
טענתי. ההוא התרצה  –לי סכום כזה'  ןשתיתלי שיש לך רגש לתורה. לא יכול להיות 

והציע לי, ביידיש, סכום של מאתיים דולר. עמדתי בסירובי. גם כשהעלה את הסכום 
סיכם שיתרום לי סך חמש התעקשתי. עד שהוא  –לשלוש מאות ואחרי זה לארבע מאד 

הודיתי לו מקרב לב  . מאות דולר. הסכמתי. הוא נכנס לחדרו ויצא עם מעטפה חתומה
 .ויצאתי

וזעם. "אמרת לי שהוא תורם   ,עם צאתו, הרים ראש הכולל טלפון אל העסקן המדריך     
העסקן המופתע ביקש מראש הכולל שיפתח את   "?לכל הפחות אלף דולר. ומה הוא נתן

חמשת אלפים דולר! סכום נכבד   ...מעטפה. ראש הכולל פתח ומצא המחאה על סךה
וראש הכולל  , אלף דולר(-ביותר. הסתבר שהגביר הציע מלכתחילה לתת 'טויזנט דאללער' )

בחזרתו ארצה   .זה 'מאה', ולכן התווכח עמו 'שלא היה בקי בשפתו, בטוח היה ש'טויזנט
הישיבה  זצוק"ל וסיפר לו את הדברים, חייך מרן ראש הוא נכנס אל מרן הגראי"ל שטיימן

אני רואה מקרה  שהפסידו מפני חוסר ידע. כעת שמענו על אנשים עד היום " :ואמר
 .הרווחת –שדווקא בגלל שאינך בקי ויודע את שפת המקום 

  )האמנתי ואזמרה) האזכרה

 

שנה. למדתי לפני ארבעים בעל המעשה עופר עמר מספר: הסיפור שלי מתחיל      
בפרדס חנה. בין החברים שלמדו איתי, היה לי חבר שבא מבית שאינו   'ת נועםב'מדרשיי

אני התחזקתי וקבעתי עיתים  –ייה, כל אחד הלך לדרכו במדרשדתי. כאשר תמו הלימודים 
לתורה, וב"ה זכיתי להקים בית של תורה בעוד חברי עזב עם הזמן את דרך התורה 

הולכים בדרכו, עד שהתרחקו מהדת. חשוב לציין שמאז נפרדה והמצוות, כשכל אחיו 
 .דרכנו, הקשר בינינו נותק לחלוטין. ולא ידענו מאומה זה על זה

והנה, לפני ימים ספורים, בחודש סיון תשע"ז, חלמתי חלום מוזר. שאני רואה את      
ה או לא, עצמי עומד באזכרה של אמו של אותו חבר, למרות שלא ידעתי כלל האם היא חי

ובמרכז האזכרה אני רואה אותה ניצבת ועומדת כבחיי חיותה, אלא שמראה פניה הראה 
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זכרתי   .ים לה את האזכרה, ומיד התעוררתי מהחלוםעורככעס וזעם על הצורה בה הם 
ום לא עזב , והרי שנים שלא שמעתי ממנו. החלאת החלום ותמהתי מדוע חלמתי זאת

יחס, שהרי איני טיפוס שמרבה לחלום חלומות התלבטתי רבות האם להתי  .אותי
 ולהתרגש מהם, אך הפעם הרגשתי שיש דברים בגו. הייתי סקרן והחלטתי להתקשר לחברי. 

אחר חיפושים השגתי את מספר הטלפון שלו ושלחתי לו הודעה על סיפור החלום.      
ופר מה החבר שאומר לי שהוא המום ומבוהל: 'עואחרי כמה דקות אני מקבל טלפון מ

החלום הזה, אתה רציני? הוא קרה  ' ,? אבל, תגיד רגע...' אמר בקול רועדאתךנשמע? מה 
רגע, ' . 'באמת?' השבתי לו בבטחה שזה אמיתי, 'אמש בלילה חלמתי על האזכרה של אמך

מה, וכי חשבת עלי בימים האחרונים או משהו כזה?' שאל. 'ממש לא, כבר שנים שלא 
אז נשמע קולו של   '?שלך חיה שחלמתי עליה אאימר לי, האם היינו בקשר... אבל אמו

חברי כמעט בוכה ואמר לי: 'דע לך, כי אמי נפטרה לפני שנתיים בדיוק. ולפני שנפטרה, 
קראה לי ולאחיי ואמרה לנו: 'ראו בני, יודעת אני שאינכם שומרים תורה ומצוות ואף 

מבטיחה לכם שלא אעזוב אתכם,  אינכם מאמינים. וכעת עומדת אני להיפטר מהעולם ואני
ואני מבטיחה לכם שאם אראה אחרי מותי שיש המשך לעולם הזה, ויש קיום והמשך 

ארד לעולם הזה ואתן לכם סימן.' כך אמרה ולאחר כמה ימים נפטרה  -לנשמה בעולם הבא 
  .לבית עולמה

וישבנו 'שבעה' למרות היותנו רחוקים מהדת. לאחר שנה, הגיע 'יום  ההללויערכנו לה      
השנה' וערכנו לה אזכרה. והנה, לפני ימים ספורים הגיע יום האזכרה השני של אמי. 
התאספנו כל האחים לעריכת האזכרה, ובעיצומה של האזכרה, נעמדתי לעיני כולם 

י פטירתה, שאם יש המשך הבטיחה לנו לפנ אשאימואמרתי במילים אלו: אתם זוכרים 
והנה, כבר עברו שנתיים ולא   .לנו סימן ןתיתהיא  , 120לעולם הזה וקיום לנשמה אחר 

ראינו שום סימן, אם כן ברור הוא לחלוטין שכל מה שאומרים לנו תמיד שהנשמה עולה 
לכן, הלילה הזה,   .הרי שאין אמת כלל בדברים –לבית דין של מעלה ונהנית בעולם הבא 

, לא נאמר כלל תהילים או משניות לעילוי נשמתה כבשנה שעברה, אלא אאימכרה של באז
נשב לאכול ולשתות, ומהיום ואילך לא נערוך יותר אזכרות כלל וכלל. 'כעת', המשיך החבר 
בקול חנוק, 'עומד אני עם צמרמורת בגופי כשהינך מספר לי שחלמת על אמי באזכרה של 

ורת עשיית האזכרה, שהרי אין סימן ואות מדויק וברור עצמה כשהיא כועסת עלינו ועל צ
יותר מזה שיש קיום והמשך לנשמה מכך שהיא ראתה בדיוק מה עשינו ביום האזכרה ואין 

אדם שכבר שנים לא שמעתי ממנו, ואף אין לך  –והנה מגיע אלינו ממך   ,דעתה נוחה מזה
לקיום הנשמה?!' אמר החבר  שום ידיעה על מצבה של אמי. וכי יש הוכחה יותר גדולה מכך

  .בקול חנוק ונרגש
מיד אחר שיחת הטלפון בינינו, התכנסו האחים וסיפרו זה לזה את מעשה החלום      

. המשפחה כולה הזדעזעה והתרגשה, ותוך ימים ספורים קיבלו אהאימוהאיתות הברור של 
אף עשו על עצמם תשובה ומעשים טובים, כשהם יודעים שיש המשך קיום לנשמתם, ו

 תיקון לאזכרה של אמם, מפני שהנשמה חיה וקיימת לעד. 
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 (ישראל אהרן קלצקין)ההגרלה 

 800נתחיל עם זה, אף אחד לא זכה בהגרלת ה'מגה מליון' בארה"ב שעמד אתמול על      
במליארד ועשרים מליון  והג'קפוט מתחיל מיליון דולר ולכן הוא זינק לשיא כל הזמנים

בשיא הקודם לפני  אחוז לפחות לפי כמות הרכישות. 25-זה עולה עוד כ רך כלל דולר, ובד
 מליון וסיים במליארד ומאה מליון. 900-שנתיים, זה התחיל בכ 

אברכים עומדים בקיוסק , אחד מהם ממלא טפסים לרוב, עוד אחד ועוד  3ראיתי אז,      
רגיל וגם מגה, ' קח מזה ח"י וכו', לוטו  אחד, מספרים מסוגלים טו"ב, ח"י, כ"ו, פעמיים

וגם מזה אל תנח ידיך', האברך שלצידו העיר לו בעדינות ואמר: הרי מבחינת סיכויים זה 
גם אם תמלא המון טפסים, אלא מאי? השתדלות? לכן אני ממלא רק טופס בודד  אפסי

נענה השלישי ואמר: אני לא קונה לוטו  מכל אחד, ואם ה' רוצה לתת לי, הכנתי לו צינור.
 ינורות.דולר יש לו הרבה צ 4-לל, ואם ה' רוצה לקחת ממני את ה בכ

התערבתי בשיחה וסיפרתי להם כי נפגשתי פעם עם ערבי אחד שמנהל מסעדה גדולה      
'בעזרת השם', 'ברוך השם'. שאלתי אותו מהיכן למד  באבו גוש, וכל משפט שני היה אומר

 ותבין.את המנהג הזה? ענה לי: אספר לך את סיפור חיי 

'עבדתי בשטיפת רכב של תחנת דלק "הטורים" בירושלים' , סיפר. 'הרבה אנשים נהגו      
רווח כפול,  םמרוויחילשוק מחנה יהודה, כך היו  לבוא לשם לשטוף את רכבם כי זה קרוב

 חוזרים לרכב נקי ובינתיים הולכים לשוק לקניות ותוך כדי גם חוסכים דמי חניה'.

והשאיר את הרכב לשטיפה.  (,מזרח'ניק)איזה דתי עם כיפה גדולה  'יום אחד הגיע     
יש לקוחות שמבקשים להכניס )רצפת הרכב  שאלתי אותו מה לעשות עם כל האשפה שעל

? והוא ענה: (הכל לשקית פח ולהשאיר להם אותו כדי שימיינו בעצמם אשפה ו/או ניירת
פחיות ריקות, שקיות במבה, ה שם ערימה של 'הוא היה שלאמפער גדול, הי הכל זבל'.

 קליפות גרעינים וכו' וגם קבלות מהבנק וחשבוניות וכו',

מקום להשליך לפח הכנסתי אותה תוך כדי השלכת החפצים ראיתי טופס לוטו, וב     
רך הביתה עצרתי בקיוסק ובדקתי מסיים הערבי את סיפורו: 'בד סי והמשכתי לנקות'.לכי

שעזבתי את העבודה  שקל, כמובן ןמיליו 3דול בסך הטופס והיה שם זכיה של הפרס הג
ופתחתי את המסעדה ומאז הרגלתי את עצמי לומר תמיד 'ברוך השם' 'בעזרת השם'. 

 מעולם לא השקעתי שקל בפיס או לוטו וכדומה' הערבי הוסיף וציין:

ה ע"כ סיפורו, וטוב לזכור ולשנן שיש להקב"ה דרכים הרבה איך לתת לנו את זכיה גדול     
את הפסוק 'תשועת ה' כהרף עין' כמו שפעילות  גם אם לא השקענו שקל בכך, וכן פירשתי

כך  הם פעולה אוטומטית, בלי להקדיש שום מחשבה ומאמץ מצידנו, םהעינייעפעפי 
תשועת ה', כאשר מגיע הזמן תתקבל הישועה בלי שום פעולה ומאמץ מצידנו, ואין שום 

 קשר בין ההשתדלות לתוצאה.



 5 

 (הגאון רבי יעקב ישראל הכהן בייפוס שליט"א) "הרוחהש דיה"

במחלה  מסופר על אחד מראשי הסתדרות העובדים שהיה ידוע בשנאתו לדת שחלה     
מחלתו עוד יותר  החמירה ןהמיסיואנושה. אחרי ששכב כמה שבועות בבית החולים של 

להצילו ממוות החליטו  ורופאי בית החולים אמרו נואש לחייו. קרובי משפחתו שניסו
כאשר הגיעו לבית החולים סיפרו למנהלו ד"ר וולך את פרטי  . להעבירו לביה"ח שערי צדק

 שקיבל החולה עד כה. כאשר שמע הד"ר וולך שהחולה שכב בבית החולים המחלה והטיפול
רק רבי  המסיונרי סירב לקבלו לביה"ח. קרובי המשפחה של החולה ידעו שבמצב כזה יוכל

 .חיים זוננפלד להושיע ולהשפיע על הד"ר וולך

 על המשך התפתחות העניינים מספר קרובו של החולה: "מיהרתי לביתו של ר' חיים     
יר לע . בדרך)אפשרות אחרת של תקשורת מהירה ההייתבימים ההם לא (בבתי מחסה 

ורועד נכנסתי  העתיקה התחיל לרדת גשם שוטף שהרטיב אותי עד העצמות. כשכולי רטוב
פי שהיה לר' חיים לב  לביתו של ר' חיים, שישב אותה שעה שקוע בגמרא גדולה. אף על

זאת קבלני במאור פנים  והצטרפתי לציונים, בכל יאבותיכבד עלי על שסרתי מדרך 
החפוזה וסיפרתי לו על המקרה עם החולה. לא  התנצלתי על ההפרעה .וביקשני לשבת

 ממנו את זהות החולה שהוא מראשי ההסתדרות וגם גיליתי לו את עובדת שהותו הסתרתי
לפנות  שהמדובר בהצלת נפשות, העזתי ןמכיוושל החולה בבית החולים המסיונרי. אך 

ם, כי זוהי החולי אליו ולבקש ממנו מכתב דחוף לד"ר וולך שיסכים לקבל את החולה לבית
 התקווה היחידה שנשארה עוד להצלתו. 

המדובר, עשה קמט קטן בדף הגמרא לשם סימן, סגר אותה וקם  מששמע ר' חיים במה     
 להניעומעיל הפרווה שלו והתכונן ללכת. נעמדתי בחלל הדלת וניסיתי  ממקומו. לבש את

ך, אבל בהסבירי לו כי באתי רק לשם קבלת מכתב המלצה מהרב אל ד"ר וול  ,מללכת
הזדקף הרב הישיש מלוא   .אופן איני מתכוון להטריחו ובפרט בגשם שוטף כזה בשום

אחת מישראל אין די במכתב  קומתו וענה לעומתי בהחלטיות: "כשמדובר בהצלת נפש
ספק אם ישפיע, אבל אני בעצמי   - גרידא, עלי ללכת בעצמי ולקיים את המצווה. מכתב

תוך כדי דיבור עזב בזריזות את ביתו, למרות   .וליםלא אזוז עד שיוכנס החולה לבית הח
 ואני צעיר לימים, בקושי יכולתי להשיג אותו.  שהוא היה אז קרוב לגיל שבעים וחמש

הגשם, הצעתי לר' חיים שנמתין תחת אחד  בדיוק כשעזבנו את בית הרב, התגבר     
יקוח נפש! לענות לי זירז את צעדיו במלמלו "פ הקימורים עד יעבור זעם, והוא במקום

מטיפות גשם?! הרב הישיש רץ ואני ממהר אחריו, עד  כשהולכים להציל יהודי נבהלים
מיד   .שכרתי כרכרה, עלינו עליה, והאצתי בעגלון לזרז את סוסיו שהגענו לשער יפו, שם

עיני לא סרו   .הוציא הרב מכיס מעילו ספר תהילים קטן והתחיל למלמל מזמורי תהילים
אחרי כרבע שעה של דהרה בגשם השוטף שלא פסק אף   .רב הישישמפניו הלוהטות של ה

ר' חיים ירד מיד מהכרכרה בלי להמתין שאגמור עם העגלון על   .לרגע, הגענו לחצר ביה"ח
לסלק לעגלון את המגיע לו, ורצתי אחרי ר' חיים שכבר היה בחדרו  שכרו ואני מיהרתי

קיפים של ר' חיים שאמר לד"ר וולך. הספקתי עוד לשמוע את דבריו הת הפרטי של ד"ר
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 מאימתי נעשה הד"ר פוסק בהלכות פקוח נפש?" אני מבקש לקבל את החולה מיד " :וולך
מיד כי  לביה"ח, ואחר כך נתווכח!" ותוך כדי כך פנה אלי ושאל "איפה החולה! נא להביאו

את ביה"ח  אחרי שבועיים עזב החולה -כל רגע יקר, והנה קרה מה שממש לא יאומן 
עולל לו ר' חיים  וא בריא לחלוטין, נמנעתי מלספר לאותו מנהיג שהבריא, את אשרכשה

  .ביודעי את היחסים המתוחים ששררו בין השניים

 כעבור שנה מאותו מקרה התקיים טקס הנחת אבן הפינה לישוב חדש בגליל, ואותו     
יג מנה מנהיג נשא בו את הנאום המרכזי. באותו טקס השתתפתי גם אני. כשעלה אותו
הנואם  לנאום התחיל בפאתוס רב והרביץ מנה גדולה של ציונות. בשטף דבריו הגיע

את ארצנו תוך  לאקסטזה והכריז "אנחנו נבנה את הארץ בדרכנו ובכוחנו אנו, אנחנו נבנה
זה קפץ דמי לראשי  מלחמת חרמה ב"יד השחורה" של הרב זוננפלד ופמלייתו!" ברגע

הגאון הישיש שאתה חב  אם: "שתוק! דרך ארץ בפניובאופן ספונטאני צעקתי לעבר הנו
לשמע קריאת ביניים מוזרה זו מפי ידידו הקרוב הוכה הנואם בתדהמה  "! לו את חייך
נאומו בהפנותו את מבטו התוהה כלפי כמבקש הסבר לקריאת הביניים  והפסיק את

למשתתפים איך ש"היד השחורה"  תי על הבמה וסיפרתיהרבה, עלי יהיססתלא   .המשונה
החרדית של הרב  ממוות את זה שהכריז מלחמת חרמה נגד היהדות נחלצה להציל

  ...זוננפלד

מקלט תהיינה לכם ונס שמה רוצח  כתוב בפרשת השבוע והקריתם לכם ערים ערי     
הכנת ערי מקלט לרוצחים,  בשגגה". כלל גדול במידות מלמדת אותנו מצוות מכה נפש

שהתורה הזהירה  . רואים אנו(חלק א עמ' כ)בספרו "חכמה ומוסר"  אומר הסבא זצ"ל מקלם
 הרוצחים. ואמרו בגמרא: דרש רב סימאי מאי דכתיב להיטיב עם כל הבריות ואפילו עם

יודע שאין שלוש ערים שבעבר הירדן  אוהב כסף לא ישבע כסף וגו', זה משה רבינו שהיה'
מכות י, )לידי אקיימנה  שלא נבחרו שלוש שבארץ כנען, ואמר: מצוה שבאה לטות עדקו
ישנה  הזרח להם שמש לרוצחים". הרי שגם ברוצחים -  . ואמרו שם: "מזרחה שמש(א

 ברוצחים במזיד אמר הפסוק "ושפטו העדה והצילו מצוה גדולה ורבה להיטיב עמהם, וגם
עבירה, מתגברים  ם אשר בראותם מישהו עוברמה נואלו בני אד  .העדה" לחפש להם זכות

 .להחיותו. לא כן דרך התורה בשנאתם עד לירד לחייו, ושלא

 (גליון שיחת השבוע) סורבהכסף ש

 
שעת ערב שקטה. השלווה הירושלמית שאפפה את שכונת 'בתי מחסה' שבעיר העתיקה 

הופרה באחת. קול שאון מילא את הסמטאות הצרות, והוציא את התושבים המופתעים  –
מבתיהם. כרכרה רתומה לסוסים אבירים, מלּווה משמר פרשים, נעה באיטיות ברחובות 

מהרה זוהתה הדמות העומדת בראש הפמליה המכובדת: הגברת ביאטריס עד  .הצפופים
סמואל, רעייתו של הנציב העליון של המנדט הבריטי לארץ ישראל, הרברט סמואל. 
השניים, יהודים בריטים, היו רחוקים מעולמם של אנשי ירושלים של מעלה. רבה הייתה 
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חיים -גה"צ רבי יוסףההשתוממות לגלות כי הגברת הנכבדה מחפשת את ביתו של ה
 .זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים

אלא שהמשלחת נאלצה להמתין. "הרב איננו בבית", מסרו בני משפחתו, "הוא מתפלל 
מנחה בבית הכנסת". הפמליה פנתה לעבר בית הכנסת, ושם המתינה בסבלנות עד סיום 

 .התפילה
יו האורחת ביראת כבוד, דרשה חיים מבית הכנסת ניגשה אל-עם יציאתו של רבי יוסף

בשלומו ומסרה דרישת שלום מבעלה. כעבור כמה דקות של שיחה קצרה עלתה על 
 .כרכרתה, והפמליה סבה על עקבותיה

סקרנותם של התושבים לפשר הביקור המפתיע הייתה גדולה, אולם איש לא ידע את 
האן, והוא -שראל דהי-פשרה. למחרת ביקר בביתו של רבי חיים אחד ממקורביו, הד"ר יעקב

 .גילה את סוד הפגישה, שהוא עצמו היה קשור בו
כמה שעות לפני הביקור המדובר התקיימה במעון לבנות שבהנהלת מר גולדשמיד מסיבה 
חגיגית. רבים מאנשי הממשל הבריטי התארחו באירוע, ובראשם הנציב העליון ורעייתו. 

אן. הנציב העליון ביקש לשאול את ה-במהלך המסיבה שוחחו ביניהם מר סמואל והד"ר דה
 .איש שיחו שאלה אישית

אמור נא לי", תהה הדיפלומט הבריטי. "יודע אני שאתה איש העולם הגדול, אדם משכיל "
ובעל שם עולמי. תמהני על קשריך הקרובים עם בני העדה החרדית, השומרים באדיקות 

 ."?להםאת מצוות התורה הנושנה ואינם מקבלים את הִקדמה. מה לך ו
האן. "אשיב לך בסיפור", אמר לנציב העליון, "על אודות הרב העומד בראש -חייך הד"ר דה

כך תאמר לי אתה אם תמצא דמות אצילית שכזו בין בני -'העדה הקיצונית' הזו, ואחר
 ."מעמדך המשכילים והנאורים
שבראשה האן וסיפר לנציב הבריטי על הקרן הפילנתרופית -במקום להשיב פתח הד"ר דה

הוא עומד, אשר מעניקה תמיכה כלכלית לתלמידי חכמים. בעת האחרונה, סיפר, נערכה 
במשרדי הקרן ישיבת הנהלה, ובה הוא ביקש לסגור את הקרן בשל העדר הפנאי שלו והעול 
הגדול שהדבר מטיל עליו. הוא הציע להעביר את הכסף שנותר בקופת הקרן, והוחזק 

ים זוננפלד, מתוך אמונה כי זה האיש הראוי ביותר לקבל חי-באמסטרדם, לידי רבי יוסף
האן התקבלו על לב חברי ההנהלה והם הצביעו פה אחד בעד -דבריו של דה .את הכסף

 .ההצעה
האן את דרכו לעבר ביתו של הרב זוננפלד. במוחו דמיין את תגובתו -בלב שמח עשה דה

יוכל לשפר ללא הכר את המופתעת של הרב לנוכח הסכום הגבוה שיועבר לידיו, אשר 
 .מצבם הכלכלי של הרב ובני משפחתו

האן לרב על ההחלטה שהתקבלה, והניח מול עיניו את ההמחאה. הרב -בחגיגיות בישר דה
הביט בהמחאה, ואז נשא את מבטו הנחוש לעבר הד"ר. "לא אקח את הכסף", אמר בקול 

 .החלטי
הבהיר לרב כי זו החלטת חבר האן כי לא שמע היטב. הוא שב וניסה ל-בתחילה סבר דה

חיים הניד -הנאמנים של הקרן, וכי זו קרן מיוחדת התומכת באנשי רוח. ואולם רבי יוסף
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חיים לא הסביר את סירובו -מדוע?", התפרצה השאלה מפי הד"ר. רבי יוסף" .ראשו לשלילה
 .אבל היה נחוש בדעתו, ובשום אופן לא הסכים לקבל את ההמחאה

שלמה יונגרייז, בבקשה -אל יושב ראש העדה החרדית, הרב ראובןהאן -בצר לו פנה דה
חיים לשנות את דעתו. "בהכירי את רבנו", השיב הרב יונגרייז, -שינסה להשפיע על רבי יוסף

 .""הסיכויים לכך קלושים, אולם אשתדל לעשות כבקשתך
-יוסףאלא שכצפוי, גם מאמציו של הרב יונגרייז כשלו אל מול הסירוב הנחוש של רבי 

 .האן נאלץ להותיר את הכסף באמסטרדם-חיים. דה
האן את סיפורו באוזני הנציב העליון, "האם מכיר אתה אדם בעל ערכי -נו", סיים דה"

כך?". הנציב העליון נותר פעור פה, -מוסר שכאלה, שידחה עזרה נדיבה שהוא זקוק לה כל
מה את הסיפור. גם משתומם מגדלות הנפש של הרב. בהתרגשות קרא לרעייתו וחלק ע

הגברת נדהמה למשמע הדברים, ומיד הביעה את רצונה לראות בעיניה את הדמות הדגולה 
וכך, מיד בתום החגיגה יצאה פמליה מכובדת, ובראשה הגברת סמואל, לעבר ביתו  .הזו

חיים זוננפלד, והמתינה זמן ממושך עד שיסיים את תפילת המנחה, כדי -של רבי יוסף
 .יו ולשוחח עמושתזכה לחזות בפנ

 
 (פניני פרשת השבוע) מלחמת היצר

 

איש חסיד היה בוויליאמסבורג שבארצות הברית, ושמו הרה"ח רבי יעקב מתתיהו 
זעליגפעלד ז"ל. מכריו ומוקיריו הכירוהו כאדם שעבר את השואה האיומה ועלה לארצות 

רק מתי מעט הברית, הקים משפחה וזכה לחיות חיים נעלים עד לפטירתו בשיבה טובה. 
 .הכירו את סיפורו האישי המטלטל כפי שסיפר בעצמו

עדיין ארץ שליווה ורגועה. ילדותו עברה  ההייתר' יעקב מתתיהו נולד בפולין, בשנים בהן 
עליו בטוב ובנעימים, ואז שמי אירופה התקדרו בעננים שחורים של שנאת ישראל, 
והאדמה החלה להיספג בדם יהודי שנשפך כמים, ה' יקום נקמת דם עבדיו השפוך. כשפרצו 

ת העבודה הנאצים ימ"ש לפולין, היה ר' יעקב מתתיהו נער צעיר וחסון, ולכן נשלח למחנו
לשרת את מכונת המלחמה הנאצית הארורה. למרבה החרדה, את מיטב שנותיו העביר  -

הבחור הצעיר, בשירות מפלצת המלחמה הגרמנית, תוך שהמפקדים  –ר' יעקב מתתיהו 
אלא שהתקשו  –מתעללים בו, משפילים אותו, ולא מעט פעמים אף ביקשו לרוצחו נפש 

 –השנים הללו, הוריו, סביו וסבתותיו, אחיו ואחיותיו לוותר על כוחותיו וסיועו. במשך 
 .כולם כולם עלו על מזבח קידוש ה', מסרו נפשם לבורא עולם

כשהמלחמה מסתיימת, מוצא ר' יעקב מתתיהו את עצמו שבור ומרוסק. אין לו בית לחזור 
אליו, לא כתובת, לא מכר ולא גואל. עד מהרה הוא מגלה ברשומות כי כל בני משפחתו 

ספו, הוא נותר בודד וגלמוד, הכי לבד בעולם. הוא פונה אנה ואנה, מחפש כיוון, רעיון, נ
 .אולם ידיו רפויות, אין בו עוד כח –מקום להתיישב בו, מחשבה מה עושים מעכשיו 

העלו באש. מעברו  –גזלו ממנו הנאצים. את כל משפחתו  –את מיטב שנותיו וכוחותיו 
לא תולה תקווה. מסתובב לו ר' יעקב מתתיהו בעולם הוא  –לא נותר דבר, ובעתידו 

כשהוא חסר כל, נטול כוחות, רזה ושדוף, בלי רצון לחיות בכלל. יום ועוד יום חולפים, 
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והוא שואל את עצמו: רגע, למה בכלל נותרתי כאן? ואף נושא עיניים כאובות השמימה 
 –לזאת ייקרא חיים  של עולם, את כולם לקחת, למה אותי השארת? אם וריבונושואל: '

 '!?למה לי חיים שכאלה
הוא מתחיל לנדוד ברחבי אירופה העשינה, מחפש לעצמו ייעוד. בדרכו, הוא עובר בעיירה 
קטנה על יד אושוויץ, ומוצא בה בית כנסת שנחרב למחצה ע"י הנאצים, אולם בחלקו 

 .יושבת קבוצת צעירים יהודים, אודים מוצלים מאש, ממש כמוהו –הבנוי 
מרבה הפתעתו, בני הקבוצה יושבים יחדיו ומשוררים בלהט, בעיניהם ניצוץ בוער של ל

 תזיכרונובאהבת חברים נפלאה!  –תקווה ואמונה, ובידיהם הם מחזיקים כוסות משקה 
נוגים עולים בו, מעולם שהיה ואיננו. היטב זוכר הוא את ה'שבת אחים' בשטיבל שליד 

. יושבים יחדיו, שרים, משוחחים, מתחזקים, והכל בית הוריו, כך בדיוק הוא היה נראה
באווירה טובה וחיובית. מה? הייתכן שעוד קיים דבר כזה? האמנם ישנם עדיין יהודים 

עוד יש יהודים שמאוחדים  –שנוהגים באותה דרך? האם לאחר חורבנו של עולם 
 !?בתקווה

לכך שמעת לעת  הוא ניגש אל חברי הקבוצה ומתיישב לצידם. הם כנראה כבר רגילים
'מגלה' אותם עוד ניצול או שריד, ומזמינים אותו להצטרף. כשהוא כבר חלק מבני החבורה, 
הוא מבחין כי על ההתוועדות המשותפת מנצח משפיע מחסידי ליובאוויטש, שנותן את 
הטון בשירה, מתבל באמרות חסידיות בעלות להט אש קודש, ולא שוכח למלא את הכוסות 

 ...כדי לרומם את האווירה –אות חריפים המתרוקנות במשק
זה כמו גלויה מלפני  –ר' יעקב מתתיהו מביט במחזה, ומתקשה להאמין כי אכן כן. בעיניו 

קסומים שחשב שכבר לא יראה לעולם. ובעודו יושב שם עם בני החבורה,  תזיכרונושנים, 
 :יו לאמורנושא דבר –בין שיר לשיר, לפתע שומע הוא את קולו הנרגש של המשפיע 

חברים יקרים! זה עתה הסתיימה המלחמה הקשה, הנוראית והאכזרית. הנאצים ימ"ש לא '
אמר המשפיע ברגש, ועיני  –התחשבו ולא ריחמו, לא חמלו ולא חסו, הם לקחו לנו הכל!' 

בני החבורה מלאו דמעות, כשפירט: 'כן, הם לקחו לנו את האבות והאימהות שלנו, הם 
נו העצמי. הם שחטו את האחים שלנו, הם רצחו את האחיות. את כבוד מאתנוחמסו 

את השבתות והחגים, את הציצית והתפילין, את הלולב  מאתנוברשעותם, הם גזלו 
 - - - ...והשופר

המשפיע התקשה להמשיך, כולם בכו בכי תמרורים. הוא תיאר בצורה כה פשוטה אך 
תם שרידי חרב את הכל בכל: את נוקבת, קורעת לב ממש, עד כמה הנאצים ימ"ש גזלו מאו

ואז הוא  –המשפחה, את המעמד, את המצוות, את החברים, את הקהילה, את הכל ממש! 
 :המשיך

, אבל דבר אחד הם לא הצליחו לקחת, וקרוב היום שאף הוא מאתנואת הכל הם לקחו '
 : את היצר הרע. את אותו מלך זקן וכסיל ששוכן בתוך ליבנו, שאומר לנומאתנויילקח 

אותו הם לא הצליחו  –להרפות, להרים ידיים, להתייאש, לומר שמה שהיה כבר לא יהיה 
המשיך  –לקחת. הוא נשאר בעומק ליבנו, והוא ממשיך לתפקד! אולם לא לעולם חוסן!' 

המשפיע והרעים בקולו: 'הן קרובה עת הגאולה השלימה, בקרוב הקדוש ברוך הוא יקבץ 
גם היצר  –ע שהמשיח יבוא ותימלא הארץ דעה את ה' את נדחי עמו ישראל ברחמים. ברג
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אז נישאר ממש בלי כלום... עכשיו עוד יש לנו את היצר הרע, אותו  מאתנוהרע יילקח 
להילחם כמו אריות! הבה נעשה  –, עוד יש לנו מה לעשות בעולם מאתנועדיין לא לקחו 

 '!זאת עכשיו, לפני שיהיה מאוחר
. דברי המשפיע היו להם הבבכייעם בני החבורה געה ר' יעקב מתתיהו ישב שם, ויחד 

 –למשיבי נפש, הוא בעצם הסביר להם שאת המתנה הגדולה מכולם, את המלחמה ביצר 
את זה הנאצים לא הצליחו לגזול מהם, את זה השאירו להם גם אחרי המלחמה! דברים 

 :אלו נסכו בו כוחות חדשים, ואז הוא קיבל החלטה נחושה
לא יישאר אתו  –זה הדבר היחיד שנותר לו, וגם זה  –התגבר על היצר הרי ההזדמנות ל

לאורך זמן, זה רק עד הגאולה... עליו אפוא להזדרז ולהתגבר כארי: הוא ניער את עצמו 
מעפר המחנות, התעלה מעל רגשי הכאב והאסון, מיהר להקים בית נאמן בישראל, 

הרגיש במוחש כי הוא מתגבר  –רה ובהולדת כל אחד מילדיו, וכשחינך אותם על אדני התו
 !עוד התגברות ועוד אחת, ממהר להספיק לפני שהיצר יילקח ממנו

וביום מן הימים, בנו אישר את הסיפור הזה, כפי שהופיע בגיליון הנפלא 'אמרי מנחם' מפי 
הרה"ג רבי יוסף צבי רכניצר שליט"א, והמסר שבו מטלטל בעוצמתו: אחים יקרים! מצבנו 

את השלווה, את  –זה שלא לקחו לנו את יתר המתנות שלנו  –ודווקא לכן טוב בהרבה, 
זו לא סיבה לא לנצל את המתנה שעוד רגע תתפוגג ותלך  –המשפחה, את הנכסים 

ואז, איך נוכל לנצל רגעי  –... הן קרובים הימים בהם לא יהיה יצר הרע בעולם מאתנו
 !?תהניסיונותגברות על הזדמנות נעלים, איך נוכל לנצח את היצר ולזכות בה

עכשיו הזמן! כל עוד נר היצר בוער, משכר ומשקר, מטעה ומתעה, וגורם לנו לחשוב שלא 
אחת, אם נשיח שיחת חולין בזמן  הבמצוויקרה כלום אם ניפול לרגע, אם נזלזל חלילה 

הלימוד או בעת התפילה, אם נתפשר על כשרות מופחתת, אם נפגע בחבר או נחזיק 
שיו, כשהיצר הרע עוד עובד, לפני שיושבת לנצח בביאת המשיח, עוד יש במחלוקת. עכ

 !לנו הזדמנות לתת כח בפמליא של מעלה, עוד מחכים בשמי מעל לראות אותנו מתגברים
הבה נסתער על כל ניסיון כהזדמנות, הבה נבין את עוצמת הרגע. כשאנחנו מתגברים על 

אנחנו משפיעים שפע טובה וברכה בשמים ובארץ, פועלים ביתר שאת ועוז  – ןניסיו
באשר הוא, ועל ידי זה  ןניסיולהשפיע חסד ורחמים על באי עולם. הבה נתגבר על כל 

 !יושפע שפע רב בכל העולמות
 
 (הרב שבתי סלבטיצקי) 'סרומ דוק'

ספנות  בעיתון, מודעה שפורסמה על ידי חברת 'את עינו של יואב צדה מודעת 'דרושים     
ומסרים  קוד מורס' היטב, בכדי שיקלוט אותות' יוקרתית שחיפשה אדם המכיר את

בעצם שפה  הווהתקשורת. 'קוד מורס' הוא קוד שמ מאוניותיה הרבות וינהל מולן
דבר, אך מי  חזותיים, אותות שלאוזן רגילה לא יאמרו המבוססת על אותות קוליים או

 יואב  .לתקשר באמצעותם, לקבל ולהעביר מסרים שמכיר ומתמצה ברזי הקוד, יוכל
האיש  בחיל הים, הכיר את הקוד היטב וחשב שהוא שירת בתפקיד בכיר שנים שבמשך

כסף.  הזו, משרה שיש בה גם יוקרה וגם לא מעט ההאולטימטיבי לקבל עליו את המשר
  ...שהוא לא היחידי שחשק במשרה הזו אלא שכשהגיע לריאיון, התברר לו
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בתפקיד  המתינו כתריסר אנשים שהביעו עניין בסמוך לחדרו של מנהל חברת הספנות     
 נשמעה כל העת בחדר לריאיון. הדקות נקפו, מוזיקה נעימה והמתינו שיקראו להם להיכנס

דקות, חלק מהאנשים כבר  לא נקרא להיכנס לריאיון. עברו עוד כמה ההמתנה, אך אף אחד
עבר חדר המנהל, דפק קלות  סבלנותם ואז קם יואב, פסע בביטחון אל החלו לאבד את

 של יואב שנכנס כך מבלי שהוזמן, וחשבו האנשים שהיו שם הופתעו מהתעוזה  .ונכנס
 במו ידיו את סיכוייו להיבחר לתפקיד. אלא איבדלעצמם שמן הסתם במעשהו הפזיז הוא 

 כששניהם מחויכים והמנהל המעונב אמר שכעבור כמה דקות יצא יואב בלוויית המנהל
  .""מר יואב ידידי יאיישו התפקיד כבר תפוס. לקהל הנדהם שהוא מודה להם על שבאו, אך

הוא דווקא   ,מןלהבין כיצד זה יואב שנכנס מבלי שהוז כבוד המנהל, אמר מישהו, אשמח
האיש כעבור  נשכר". וגם אם התרשמת ממנו מאוד, הוסיף זה שנבחר על ידך? ממש "חוטא
אסביר לכם מה   ...אותנו? מי יודע, אולי תתרשם יותר רגע, האם לא תרצה לראיין גם

שחיכיתם להיכנס אליי  הנעימות שהושמעו בחדר ההמתנה בעת  .היה כאן, אמר המנהל
לכם את ההמתנה הארוכה,  מות תמימות שנועדו רק בכדי להנעיםנעי לריאיון, לא היו

שולבו אותות קלים שהזמינו אתכם  ערנותכם ל'קוד מורס'. ברקע של הנעימות אלא בחינת
והוא גם האיש שאני רוצה לתפקיד.   ,אליי לחדר. היחידי שהיה ער לכך הוא יואב להיכנס
  !תודה רבה לכם והרבה הצלחה  ,אז שוב

 להתקדם הלאה מאתנואותות" המבקשים " גם אנו מקבלים שפע שלכמו בסיפור,      
 בשביל לשמוע את האותות האלה, צריכים  .במסע חיינו, ולקדם עוד את הגשמת ייעודנו
  ,"מסריה של "הבת קול היוצאת מהר חורב להיות ערניים וקשובים. בשביל לקלוט את

 !תמידית של מסע צריך להטות אוזן ובעיקר להיות בתנועה

 
 
 
 

 


