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 פרפראות

וגו' וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם  -בסוף פרשת תולדות כתיב 

  .ומתחיל פרשה זו ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

  .ותכרבודרשו חז"ל במדרשים שיצא מבארה של 

חשש יעקב שיוזק ניזוקים, וא"כ איך  ונ"ל עפ"י מה דידוע מחז"ל דשלוחי מצוה אינם

קול אביו ואמו? אמנם כתבו דהיכא דשכיחא בהרי היה שליח מצוה, ולא ינזק ששמע 

 שאז צריך לחשוש.הזיקא שאני, 

ושפיר כשאמר וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם וא"כ לא צריך יעקב 

מבארה של ברכות,  ע שיצאשב מבארומאי חשש? לזה ממשיך ויצא יעקב להינזק, 

 חשש.בכעס, א"כ שכיחא הזיקא, ולכך שפיר  היהיות ולקח הברכות מעשו ושה

ובנביא העלה ה' את ה ארם וגו' ובהמשך דולכן אומרים בהפטרה ויברח יעקב ש

רה מה הקשר? רק לפי הנ"ל א"ש דיעקב ברח וישראל ממצרים ובנביא נשמר, ולכא

של ים, ובמדבר יצאו קודם הזמן וקטרג שרו  מחמת דשכיחא הזיקא, וגם במצרים

לכתך אחרי במדבר בארץ לא ' כמו שנאמר ה רצון שקיימו שכיחא הזיקא ואפי'

שכיחא הזיקא דרבינו מחמת שהיה בזכות משה  בענני הכבודולכך נשמרו  ,זרועה

 וא"ש הקשר בעז"ה. ,ענני הכבודבנשמר  נביאוזה שאמר וב ,במדבר

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 הקדם פסוקים בפרשתן

בפרשתן ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וגו', והנה ה' בפסוקים 
, ואלקי יצחק, הארץ נצב עליו ויאמר אני ה' אלוקי אברהם אביך

 אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך וגו'
 הקדמה שקיפל הקב"ה כל הארץ תחת יצחק ובכך קנה אותה בחוזקה

בחז"ל עה"פ הארץ אשר אתה שוכב  ונ"ל הקשר בהקדם מה דאיתא
עליה וגו' שקיפל כל הארץ תחתיו ואמר לזרעך אתן את הארץ הזאת 

 וגו' וכתבו שע"י כן קנה אותה בחזקה שהיה הכל תחתיו.
בנ"י זכו לא"י שהיו ד' 

 מאות שנה בגלות
ועוד נקדים מה שכתבו 

ישראל זכו דהמפרשים 
לארץ ישראל מחמת 
שהיו ד' מאות שנים 

  .בגלות
וכל זה אם היו ד' מאות 

 שנה בגלות 
ה אם באמת היו ד' זוכל 

מאות שנים בגלות, אבל 
לפי מה שידוע שיצאו 
קודם זמנם, מחמת שהיו 

במ"ט שערי משוקעים 
טומאה, וכמעט הגיעו 
לשער הנון, והיו צריכים 
לצאת מיד בחיפזון, א"כ 

להיכנס גיע לבנ"י מלא 
 לארץ ישראל.

 שהגלות התחילה שנולד יצחקבגלות מאות שנים ראיה שבנ"י היו ד' 
דהגלות התחילה משנולד יצחק, והיו ד' מאות ויש להביא ראיה 

תן "פ בפרשהשנים בארץ לא להם, ע"פ מה דכתבו המפרשים, ע
ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ששקעה חמה שלא בעונתה 

בשביל מנחה  םתשלומירבית עכדאיתא בחז"ל, והיה צריך להתפלל 
י פנ, וזה רק אם מקרא נפרש לפניו ולרשותוא"כ תפילת ערבית רק 

יפגע במקום, שפגיעה זה קאי על ו י בא השמשכש ןניאז אמר ופני
 ורק לפני רשנדתפילה כידוע מחז"ל, אבל אם אמרינן דמקרא לשון 

ולא לפני פניו, א"כ כי בא השמש קאי רק על וילן שם, והפשט 
יכול לילך יחידי בלילה, א היה דמשו"ה וילן שם כי בא השמש ול

 םוא"כ תפילת ערבית חובה, שלא הוי הפגיעה שזה התפילה תשלומי
 למנחה, אלא הוי תפילת ערבית שהיא חובה.

 

ים נסתיים רק צרגלות מ
אם מקרא נדרש לפניו 

 ולפני פניו
ועוד כתבו המפרשים 
דאם נסתיים גלות 
מצרים או לא, תליא 

מקרא נדרש לפניו אם 
או רק  ולפני פניו

לפניו ולא לפני פניו, 
שאם מקרא נדרש לפניו 

ד' מאות שנה פניו קאי  פניול
יהיה  גר אמרעל לפני פניו שנ

דת יצחק נחשב ימלוזרעך 
ה הגלות תחילוהר גאברהם 

בארץ לא משנולד יצחק שהוי 
עד יציאת מצרים, אמנם  להם

אם מקרא נדרש לפניו ולא 
א"כ קאי ד' מאות  לפני פניו

שנה על ועבדום ועינו אותם, 
ים, מאות שנד' ינוי עשצריך 

 תוכן ע"כ ,וזה לא היה
 הדברים.

קשר  ריאובום הדברים וסי
 הפסוקים

ולפי"ז א"ש הכל דאפשר 
נ"י א"י, בע ליגמשלא  ומרל

מאחר ולא היו ד' מאות שנים 
מקרא רק נדרש ד וי,בעינ

לפני פניו כנ"ל, ולא לפניו 
על  קאיוא"כ כי בא השמש 

ולא הסתיים גלות מצרים, שרק שם, ותפילת ערבית חובה כנ"ל, וילן 
בעינוי ד' מאות שנים סיימו הגלות, אמנם לא הולך עה"פ כי גר יהיה 
זרעך, שנחשבים גר בארץ לא להם והגלות מתחילה משנולד יצחק, 

ניו, וא"כ תפילת לפני פואמנם אפשר לומר שמקרא נדרש לפניו 
, שנחשבו כגר בארץ, והגלות גלות מצריםערבית רשות, והסתיים 
עה"פ כי גר יהיה  שד' מאות שנה הולך, התחילה משנולד יצחק

והגלות מתחילה משנולד יצחק,  , שנחשבים גר בארץ לא להםךזרע
ל כל הארץ פארץ אשר אתה שוכב עליה, שקיהר הפסוק מולכן א

ם שלא הגיע א"י לבנ"י מטעם שמקרא ונקנה בחזקה, שגתחתיו 
ולא נשלם גלות מצרים שצריך עינוי ד' נדרש לפניו ולא לפני פניו 

שקנית אותה בחזקה, לך ולזרעך אתננה,  אופן מאות שנים, בכל
 שהכל מקופל תחת ידך, וא"ש בעזה"י.

  
 

 

 ענף הוערטער
 עולים ויורדים בו. 

עולים ויורדים בו מרמז על חנוכה, בו 
רמז לשמונת ימי חנוכה, עולים  8בגימטרייה 

מוסיף והולך,  –מרמז לשיטת בית הלל 
פוחת  –ויורדים מרמז לשיטת בית שמאי 

 8 )פרפראות לפרשת השבוע(                  והולך.

 פשט בפרשה 
 ההגנה הטובה ביותר היא התורה

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח 
ראשותיו וישכב מאבני המקום וישם מ

 במקום ההוא 
 במשך י"ד שנים לא שכב לישן!

על המלים "וישכב במקום ההוא" כתב 
רש"י: "לשון מעוט, באותו מקום שכב, אבל 

י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב 
 בלילה, שהיה עוסק בתורה".

ותה על יבפרשת תולדות מספר, שרבקה צ
מלט מעשו עקב החשש שיהרגנו ייעקב לה

על כך שנטל את הברכות, ולכן הורתה לו 
להתחבא מפניו. יעקב הולך כפי צוויה 

 בישיבת שם ועבר. –ומתחבא 
הבה ננסה לחשב: אם עשו רוצה לחפש את 

ת אפשריויעקב, היכן עליו לחפשו? כמה 
היו, לאן הוא כבר יכול ללכת? באיזה מקום 

מצא מלבד בישיבה ינפשו חושקת לה
 ובמקום תורה?

 158גליון    wתשפ"ג    יצאופרשת       

 כניסת השבת
3:59 

 יציאת השבת
5:15 

 הזמנים לפי אופק ירושלים ת"ו
 

 ~ענפי מנחם מוסיף והולך לטובת עלון למגבית יכנו ה ~
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בימינו אנו, עולם הישיבות גדול ומגון. ישנן 
ישיבות אשכנזיות וספרדיות, ליטאיות 
וחסידיות, וגם ירושלמיות. אבל בזמן יעקב 

לא היו בנמצא ישיבות רבות. לנו  –אבינו 
 –ת שהיתה קימת אז ידוע רק על ישיבה אח

 ישיבת שם ועבר.
אמר מעתה: זה המקום שאליו יעקב ברח. 

 שם הוא התחבא.
הדבר תמוה: כלום זה המחבוא של יעקב? 

ח מפני עשו וכך מקימים את צווי האם לבר
 אחיו המבקש את נפשו?!

עם כל הקבינט והמודיעין שסביבו, וכי ועשו, 
אתר את יעקב? הרי כאמור, לא אינו יכול ל

ו אפשריות רבות היכן לעסק בתורה, הי
ישיבתם של  –היתה אפשרות אחת בלבד 

שם ועבר. מדוע, אם כן, לא בא עשו לשם 
 רגו?ולתפס את יעקב ולה

  –אלא, ששאלה אחת מתרצת בחברתה 
אין צרך  –כאשר נמצאים בישיבה 

להתחבא. בישיבה אין צרך בהגנה ואין צרך 
ה עצמה היא מקור הבטחון יבבשמירה! היש

 –והשמירה הגדול ביותר. הנמצא בשטחה 
 אי אפשר לפגע בו!

משל למה הדבר דומה? כאשר בן מדינה 
 –נכנס לתוך תחום השגרירות של מדינתו 

גם אם הוא נמצא בארץ אחרת, הוא מוגן! 
לשם לא יכנסו גם כחות הבטחון של המדינה 
שבשטחה הוא נמצא על מנת לגעת בו 

 לרעה.
'שגרירות' של הקב"ה בעולמנו היא ה

הישיבה, ,עולמה של תורה, ו"תורה מגנא 
מוגן מפני  –ורה תומצלא". הנמצא במקום 

 כל מבקש רעה ומציק. 
את זה גם עשו ידע, ולכן, על אף שידע 

ע גילה לא העז –בדיוק היכן נמצא אחיו 
 לשם ולפגע בו לרעה!

מה שכן עשה, היה להעמיד מודיעין, כדי 
בר אחד: מתי יעקב יוצא מהישיבה. לדעת ד

אז הוא כבר יהיה ללא הגנה ונתן יהיה 
 "לטפל" בו...

ואכן, במשך ארבע עשרה שנה שהו אנשי 
המודיעין של עשו בסמוך לישיבה, ועקבו 
אחרי היוצאים והנכנסים, מבלי לזוז משם. 
הם בדקו כל הזמן האם יעקב יוצא משם. 

 –ומיד כאשר התקבל הדווח שיעקב יוצא 
הזעק אליפז לקים את מצות אביו ולהרג את 

 יעקב.
חה של ולו עשו יודע את כיהרי לנו, שאפ

 חה של תורה.והישיבה, כ
מתוק האור  –)רבי שלמה לוינשטיין שליט"א 
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 חיבור לתורה
'סלם מצב ארצה וראשו מגיע 

השמימה... מלאכי אלקים עולים 
 ויורדים בו'.

מתוך הספדו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין 
שליט"א על הגאון רבי חיים גריינמן: היה 

איש  –מידות נפלאות  –לנו עמוד התורה 
 של שמים!

, לפני מספרים על גר הצדק, הגרף פוטוצקי
הנצרות שנתגייר הרגיש שמה שלמד על 

הכל שקר. אז הוא התחיל לחפש את 
האמת, ואמנם, על אף שבאותה תקופה 
כבר היה בטוח שיש אלוקים, אבל חיפש 
לדעת מה עושים למלא את רצון האלוקים. 
מאחר וידע שיש בעולם כמה סוגי דתות. 
הדת של הנוצרים, המוסלמים והיהודים. 

הוא שמע שיש ימים קרוב. החליט להכירם מ
 עולים לשמים... בשנה בהם ראשי הדתות

הלך למוסלמים. אמרו לו כי יש יומיים 
בשנה שראש הדת עולה לשמים, ולא 
יודעים איפה הוא, ואז הוא מקבל את 

 הנבואות.
כסף רב היה לו לגר צדק. הלך והתחבר 
למשרת הכי קרוב לראש הדת המוסלמית, 

פעם היה נותן לו שיודע את כל הסודות. כל 
כסף, עד שבסוף נוצר אימון ביניהם. אמר לו 
קח ממני סכום גדול ותגלה את הסוד שרק 

 אתה יודע, ואני אשמור בליבי את הסוד.
שאלו, מה עושה ראש הדת שלך כשהוא 
בשמים. אמר לו, לנו המוסלמים אסור 
לשתות משקאות חריפים. יומיים בשנה הוא 

ם הוא הולך למקום של מרתף שיכר, ש

שותה ומשתכר עד שנרדם, אחר כך 
מתעורר ושותה שוב ושוב בשביל כל 

 השנה...
לאחר מכן הלך אצל משרתו של ראש הדת 

פרוש הנוצרית. שם ידוע שהכומר חי 
ד עמו, שיחדו . התיידמהנאות והעוה"ז

בממון רב. גילה לו המשרת, שבאותם ימים 
שראש הדת כאילו בשמים הוא ממלא את 

לכל השנה  ת ועולם הזהבהנאו סיפוקו
 כולה...

אחר כך הגיע לאמסטרדם, אל רבה של 
העיר, והתיידד עם השמש. הפציר בו: 'גלה 
לי מה עושה הרב בימים שעולה לשמים'. 
ענה לו: "הרב כל השנה בשמים, הרב לא 

 צריך לעלות לשמים, הוא אדם של שמים!"
הראה לו את הספרים שבהם לומד הרב, 

ושה בדיוק מה שלומד והסביר לו כי הרב ע
בספרים, ומשם הוא יודע מה ה' רוצה כל 
היום, כל רגע ורגע הוא חי בשמים. אמנם 
אנחנו רואים שהוא אוכל ושותה וחי כאן 
בעולם. אלא שעל היין הוא עושה קידוש, 
ומשתמש עם כל עניני העולם הזה לעשות 
רצון ה', וזה לא מפריע לו, כי הוא נמצא 

 8 י דהספידא"( )"מיל                 יחד עם השמים!

 כחה של תפילה
 כח התפילה

 ועיני לאה רכות
 היתה יושבת על פרשת דרכים

מובא במדרש )בראשית רבה ע, טז(: "מהו 
יה, שהיו אומרים, כך היו י'רכות'? רכות מבכ

התנאים: הגדולה לגדול והקטנה לקטן, 
והיתה בוכה ואומרת: יהי רצון שלא אפול 
בגורלו של רשע. אמר רב הונא: קשה היא 

את הגזירה ולא עוד אלא  שבטלה ,התפלה
 שקדמה לאחותה".

ברחוב ידעו לומר כי לאה מיועדת לעשו. 
ולא היו אלו דיבור סרק של אנשי רחוב 
שאמרו: שני בנים ליצחק, שתי בנות ללבן, 
הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אלא כך היה 
באמת: הזיווג של לאה היה עשו. רק שבכח 

בכתה עד התפילה קרעה לאה את גזר הדין. 
 שנשרו ריסי עיניה. 

ולא  ולא זו בלבד שקרעה את גזר הדין
נישאת לעשו, אלא נפלה ב חלקו של יעקב, 
ולא עוד אלא שהקדימה לאחותה. וגם 
זכתה להיות במערכת המכפלה אתו יחד. 

 כל כך הרבה ניתן לזכות בכח התפילה.
 אבל פרט אחד לא ברור.

בגמרא )בבא בתרא קכג ע"א( אמרו: 
שומעת על פרשת דרכים בני אדם  "שהיתה

שהיו אומרים: שני בנים יש לה לרבקה, שתי 
בנות ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, 

על פרשת דרכים ומשאלת: והיתה יושבת 
גדול מה מעשיו? איש רע הוא, מלסטם 
בריות, קטן מה מעשיו? איש תם יושב 
אוהלים, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי 

 עיניה".
שבה במיוחד במקום פלא. לא התיי

שעוברים אנשים והתעניינה: אתם יודעים, 
ליצחק יש שני בנים. אולי אתם יכולים 
לספר לי: מה מעשיו של גדול ומה מעשיו 

 של קטן?
-העוברים והשבים השיבו לה: הגדול? א

רשע מלסטם את הבריות, שודד. והקטן? 
יושב אוהלים, שיא השלמות. מה יש לנו 

 – ת ופורצת ובוכהלהגיד עוד. והיא שומע
בונו של עולם, אב הרחמים, אינני חפצה יר

ליפול בחיק הרשע הזה! בכתה עד שנפלו 
 ריסי עיניה.

שימו לב ללשון הכתובה בחז"ל, שלאה 
היתה יוצאת במיוחד כל הימים שלה 

 לפרשת דרכים ושואלת ומתעניינת.
בואו נתאר: יהודי בשם שמעון, מעוניין 

פורמציה בחתן לבתו. הולך לקבל אינ
שהציעו לו. נכנס לראש אודות בחור פלוני 

הישיבה: "נחוץ לי לקבל אינפורמציה על 
 בחור אלמוני".

הוא בעל  –"אומר לך דברים כהווייתן 
 כשרון, אבל מסתמא שמעת שהוא גנב".

 "מה? גנב?!"
 –"כן, כמה פעמים תפסו אותו בגניבות 

 בישיבה, ובמקומות נוספים".
הישיבה האב הולך בסיום השיחה עם ראש 

גם לחדרו של המשגיח, אולי המשגיח יאמר 
 בכל זאת מילה טובה...

 - - - -"אני זקוק לאינפורמציה על הבחור 
." 

"דברים ידועים. אני לא צריך לספר לך. הוא 
גנב, סוחר מפה ומשם, כמה פעמים פתחו לו 

 תיק במשטרה".
האבא חושב לעצמו. נשאל גם את חברי 

טובה עליו, שמע מילה החדר, אולי מהם א
 שמא הם יגלו כי בחור הגון הוא...

 אך לצערו, כולם עם אותו סיפור...
ו... הוא לא מפסיק, אלא ממשיך להתעניין 

 עליו, שואל ושואל...
אדם מהשורה, כששומע כאלו מילים, בורח 
מיד ולא שואל יותר, גם אם לא יאמרו לו 
מפורשות שהוא גנב ושודד... הוא כבר הבין 

עומק הבעיה, כעת לא יעזור אם עשרים  את
איש יאמרו אחרת, הוא כבר שמע שהוא 
מושחת, זהו. ממש פלא, מדוע לאה עומדת 
כל יום בפרשת דרכים?! היא כבר יודעת מי 
זה עשו, והיא כבר בוכה "אוי, גיוועלד", 

יושבת שם. מה את יושבת  –ושוב למחרת 
בפרשת דרכים? וכי יש סיכוי שמישהו יספר 

 ?!מילה טובה, להירגעלך 
היא מתחילה כל יום את הסיפור מחדש, 
מתעניינת: הגודל הזה של יצחק אבינו? 
שמעתם עליו?", ושוב מספרים לה על רוע 

 מעלליו.
 לשם מה כל זה? פלא!

 התחדשות בתפילה
רצוני לומר פשט. אולי זה אמת, אך כבר 
אמרנו כי איננו מבארים ואיננו מדברים על 

לנו מושג בהן. אנו רק  האמהות, כי אין
מנסים להבין מה שהתורה מלמדת אותנו 

 נו.כלפי
לאה אמנו ע"ה היתה צריכה לקרוע את גזר 
הדין, כיצד? על ידי הבכי. לבכות ולבכות, 

 עד שינשרו ריסי עיניה.
והנה טבעם של בני אדם, שכששומעים 
מקרה או שמועה קשה, אחרי שחלפו כמה 

מי ששומע ימים מתרגלים והכאב פוחת... 
, ח"ו על בן משפחה שלו שהוא מקולקל

אחרי שבוע מהשמועה הרעה, הטבע 
מתרגל, מה אפשר לעשות, אין לי ברירה, 

א ואולי אצליח ואשנה אותו... לפני שבוע ה
א ושמע כי הוא שודד, אבל בלית ברירה ה

: הרי שמענו על אנשים וחושב לעצמ
החוזרים בתשובה, ובפרט אם הוא יהיה 

אחנך ריך אותו, אסייע לו, אד – יתיא
 אותו... מחשבות של השלמה עם המצב.

לאה אמנו ע"ה לא רצתה להירגע בשום 
פנים, גם לא לרגע אחד. יצאה כל יום 
מחדש לפרשת דרכים. מדוע? כי בדרך 
כלל, לכל אדם יש נוסח אחר, והבנה 
אחרת, גם באותו דבר עצמו. כל אחד דיבר 

דבר  בסגנון שלו, אבל מכולם היא שמעה
 אחד: עשו הוא אדם שפל, התגלמות הרוע!

ואז היתה בוכה:  אחד אמר" "א'רוצח!"
חיה רעה, -רחמנות עלי... למחרת שמעה: א

 –פוחז! פורצת בבכי ותחנונים לקב"ה 
רחמנות... גם לימדה את עצמה בכל יום 
מחדש לשנוא את הרשעות, למאוס ברע, 
ולהתפלל לפני הקב"ה שיציל אותה מהרע. 

ל תפילה. כל יום התחדשות, איזה כוחה ש
"צדיק" הוא עשו המיועד לי. בוכה, עד 
שהתפילה היתה כזו תפילה ואיתנה שקרעה 

 את גזר הדין עם התפילה.
"כמה קשה כח תפילה". גיוועלד. ששה 

ואיזה שבטים? כונה, לוייה,  –שבטים 
הכל תפסה עם כח התפילה  –מלכות, תורה 

יודעת  לא בכתה? כי רחלשלה! מדוע רחל 
שיעקב אבינו ע"ה  הוא הזיווג שלה, מה יש 

 לה לבכות?
 לדידן, ממש לא פשוט!

שמעתי פעם מרבי חזקיהו מישקובסקי 
 שליט"א, שעשה מזה מטעמים ממש:

שני בחורים בישיבה אחד בעל כישרון, 
עילוי של ממש. מגיע לזמן השידוכים, 
רודפים אחריו, כבר אין לו כוח מרוב 

גדילה את הנדוניה פי , וכל הצעה מהצעות
כמה וכמה... והבחור השני, אין לו כישרונות 

 אין מי שמתעניין עליו...
ואז הוא מתחיל לבכות לבורא עולם: "מה 
קורה איתי, אף אחד לא צריך אותי..." 
מכוון היטב בתפילות וכבר מבקש על כל 
החיים ועל זיווג הגון, מתחנן לקב"ה, עד 

 ות.שמגיע לו הזיווג על ידי תפיל
מיירדיג מעשה. הבחור -ומה בסוף רואים? א

בעל הכשרון שרדפו אחריו, ורק היה צריך 
היה לו הרבה להתפלל שיעזבו אותו, 

... והאחר, שלא היה נראה ממצויני קשיים
 –הישיבה, שאף אחד לא הסתכל עליו 

 הקים משפחה לתפארת.
 מדוע?

 ~ענפי מנחם מוסיף והולך לטובת עלון למגבית יכנו ה ~

 ~ענפי מנחם מוסיף והולך לטובת עלון למגבית יכנו ה ~



 

 
 ג

כי אתה לא התפללת! אתה חשבת שלא 
מה יש  –וח לעצמך צריך להתפלל, היית בט

לי להתפלל? ואילו חברך התפלל מעומק 
 8 (נשטייןהרב ראובן קרל)            וזכה! –הלב 

 מעשה רב 
 כוחה של החלטה וקבלה

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח 
מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב 

 במקום ההוא.
הנה יעקב אבינו הולך לחרן. דרך מלאה 
סכנות, גשמיות ורוחניות. עשיו אורב לו 
בדרך, לבן ממתין לו לרמותו. הוא הולך 

מחכה לנכר, לגלות לבית מלא תרפים. מה 
 לו? מה מצפה לו?

הקב"ה מבקש להרגיעו ולנחמו, לבשרו. 
שלא ידאג, שלא יפחד. לבשרו, שזרעו יהיה 
כעפר הארץ, ויתברכו בו כל משפחות 
האדמה. לומר לו, שהארץ תהיה שמורה לו 

שהוא לא יעזבנו עד  ,ולזרעו. ולהבטיח
שההבטחות יקוימו. אלו הבטחות נפלאות! 

יו ומבטחו? הקב"ה מתגלה אלובכן, האם 
לא! הקב"ה מניח לו ללכת לחרן, בלי 

 ההבטחות! מה מפעיל את הכל?
יעקב אבינו יוצא מבאר שבע, עולה בנגב, 
חוצה את מדבר יהודה, עובר את השומרון, 
את עמק בית שאן, את הגליל התחתון, 
עולה לרמת הגולן, מגיע עד חרן ומן 
השמיים לא אומרים לו מילה! בדרכו הוא 

י הרי המוריה, מקום המקדש, עובר על פנ
ולא רמזו לו שיש עבורו כאן בשורה, שיש 

"הוא לא  מסר, נבואה. מדוע? אומר המדרש:
נתן אל לבו להישאר שם ולהתפלל האם מן 
השמיים יעכבוהו? לא. לא עכבו אותו. הוא 

להמשיך ולבוא אל הגיע עד חרן. והיה יכול 
לבן, ולשאת את בנותיו, ולהפסיד חלילה 

הברכות הללו, את הכתרים את כל 
 הנישאים, את הנבואה המרוממה.

איך בכל זאת הוא זכה לזה? כאשר הגיע 
לחרן הוא עשה חשבון נפש, הרהר בלבו: 
"כלום יתכן שעברתי על מקום שהתפללו בו 
אבותיי, ולא התפללתי בו?" הרהור של 
חרטה. כמה הרהורי חרטה עוברים בלבנו, 

ולא  על דברים שהיו צריכים להיעשות
נעשו כהוגן. ומה אנו נעשו, או שלא 

אומרים? חבל, ודי. בפעם הבאה, נשלים. 
אבל יעקב אבינו לא נהג כך. הוא הסתובב 
כדי לחזור! נורא הדבר: הוא היה מוכן ללכת 
חזרה עד רמת הגולן, לרדת רגלי לגליל, 
לחצות את השומרון ולהסתכן במלכודת 
של עשיו הזועם, המחכה לו! כדי לתקן 

גה! ואז אירע הכל, הדרך קפצה לו, הר מש
המוריה נעתק ממקומו ובא לבית אל, והא 
לן במקום, וזכה במחזה הנבואה, ובהבטחות 
הנשגבות, ובכל הכתרים. ומדוע? משום 
שהוא היה מוכן לחזור, לצעוד! צעד אחד 

 והכל קורה!...
מי יודע כמה הפסדנו, בגלל שלא צעדנו את 

י בשמיים הצעד? כל אחד והצעד שלו. כ
מחכים לצעד, לצעד אחד. ל"פתחו לי פתח 
כחודו של מחט"! נדע זאת לפעם הבאה. לא 
להסתפק בהרהור, בפליאה, בחרטה. אלא 
לפסוע ואז הכל יבוא לקראתנו. כי לפסיעה 

 הזו מחכים!
הצעד הראשון הנדרש מהאדם יכול להיות 
קטן ביותר. חז"ל למדונו: "פתחו לי פתח 

כאן אצל יעקב  כפתחו של מחט..." אף
אבינו די היה ב"יהיב דעתיה למיהדר"! 

גרידא כבר זימנה לו סייעתא החלטה 
דשמיא שלא כדרך הטבע, והוא זכה 
לקפיצת הדרך. וכשהגיע למקום, שינה 
הקב"ה סדרי בראשית והחשיך את היום 
מוקדם יותר, כדי שיעקב יישן במקום ההוא 
ויזכה להתגלות ה' בחלומו. בהתגלות זו 

לו הקב"ה דברים נשגבים הנוגעים לו  הבטיח
באופן פרטי ולעם ישראל לדורותיו. את כל 
זה היה מפסיד, לכאורה, אלמלא התעורר 
לשוב, ולכל זה זכה על ידי החלטה לשוב 
על עקביו. החלטה ברורה כזו מהווה פתח 
כפתחו של מחט ומקנה לאדם את התואר 
של "הבא ליטהר". ומכוחה זכה יעקב 

 א במידה גדושה ביותר.לסייעתא דשמי
אחד הרבנים בארצות הברית שמתפקידיו 

ם בחודש לאחד מבתי הרבניים היה לבוא פע
הסוהר הגדולים באזור מגוריו לחזק את 
אחינו בני ישראל השוהים שם, סיפר. ששנה 
אחת הוא בא לבית הכלא בערב יום ראש 
השנה ודיבר עם האסירים על מהותו של 

השנה" שהוא יום היום הגדול והנורא "ראש 
הדין לכל באי עולם וכל מה שקורה לאדם 

הכל הוא תוצאה של מה  –במשך השנה 
שנגזר עליו בראש השנה. בתוך דבריו הביא 
את עצתם של חכמי ישראל שהרוצה לצאת 
זכאי ביום הדין אפילו אם רח"ל לא הרבה 
במעשים טובים בשנה החולפת, ולא זכאי 

, אם יקבל שיגזרו עליו גזירות טובות רח"ל
קבלה אחת! על עצמו קבלה טובה, אפילו 

קבלה טובה זו תעזור לו לזכות ביום הדין. 
בסיום הדרשה, ביקש הרב מהאסירים 
לשבת חמש דקות עם עצמם בשקט, ושכל 
אחד מהם יקבל על עצמו לקיים איזו מצווה 
אפילו קטנה ביותר אבל בשלמות כל 
החיים, בזכות זה יזכה להיכתב ולהיחתם 

ה טובה ומתוקה. היושבים בבית הכלא לשנ
היו רובם ככולם רחוקים משמירת תורה 
ומצוות, ע"כ הדגיש הרב בדרשתו שאפילו 
מצווה הכי קטנה תתקבל בשמיים כדבר 

 גדול מאוד.
לאחר הדרשה ניגש אל הרב אחד האסירים 
בשם קארל ואמר, שהוא קיבל על עצמו 
את מצוות השבת, אך הוא לא יודע מה 

ים זאת. כששמע הרב את קבלתו ואיך לקי
ניסה להניאו מכך היות ולא קל לקיים את 
המצווה הזו מחמת פרטיה ודקדוקיה הרבים, 
בפרט ליהודי כ"כ רחוק משמירת תורה 
ומצוות. ע"כ ניסה הרב להניאו מכך, ואמר 
לו, למה לך לקבל כזו מצווה מורכבת, קח 
איזה מצווה קלה ככיפה, ציצית וכדו'. אבל 

לו, שמעתי פעם על שבת, קארל בש
והחלטתי שאת המצווה הזו אני מעוניין 
לקבל על עצמי, אפילו אם זה קשה, מכיוון 
שקיבלתי על עצמי ברצינות לקיים את 
מצוות שבת, אני לא חוזר בשום אופן 
מקבלתי, השאלה שלי רק, כבוד הרב, איך 
לקיים זאת? כשראה הרב את נחישותו 

אני אשיג  לקיים את קבלתו, אמר לו הרב,
לך בעזרת ה' ספר על הלכות שבת, ומכיוון 
שקארל לא ידע לשון קודש רק אנגלית ע"כ 
קנה לו הרב את הספר של הרב שמעון 
היידה מליקוואד על ל"ט אבות מלאכות 

 באנגלית ושלח לו את הספר לבית הסוהר.
בראש חודש חשוון כשבא הרב לתת את 
דרשתו החודשית והתבונן בפני האסירים, 

הנה הוא לא רואה את קארל ביניהם, שאל ו
הרב איפה קארל? מה הרב לא יודע, סיפור 
נורא ומופלא התרחש עמו, אמרו האסירים, 
ביום שהוא קיבל את הספר על הלכות שבת 
שהרב שלח לו, הוא התחיל ללמוד בזה 
בהתמדה וברצינות, אבל ככל שלמד יותר 

שהוא יודע פחות, ואינו יכול לקיים את ראה 
וות השבת כהלכתה עד שלא ידע את מצ

הספר ישר והפוך, ע"כ החליט שעד שהוא 
לא ידע את הזה ישר והפוך לדעת מה מותר 
ומה אסור, הוא הולך להישאר בשבת 
בחדרו ולא לעשות כלום כל השבת כדי 

 –שלא יכשל ח"ו באיזו הלכה שאינו יודע 
 שלא יפר ח"ו את קבלתו האמיצה והחזקה.

ים וסיפרו, הוא לקח רבי, המשיכו האסיר
זאת כ"כ ברצינות עד שהוא אפילו לא נגע 

כי חשש שמא אסור לגעת בכף או מזלג 
בהם, והיו צריכים חבריו האסירים להכניס 
לו את האוכל לפה, כך הוא נהג שתי 
שבתות עשרים וחמש שעות מכניסת השבת 
ועד צאתה לא הניע אבר ולא נגע בכלום. 

אחרי  מחשש שמא יחלל את השבת קודש.
השבתות הללו הוא נקרא יום אחד להנהלת 
נקרא יום אחד להנהלת בית הסוהר ומאז 
לא ראינו אותו יותר. אח"כ נודע לנו 
שהממשלה החליטה מחוסר מקום בבתי 
הסוהר לעשות תוכנית ניסיונית ולשחרר 

סירים למעצר בית מכל בית סוהר כמה א
עם מעקב אלקטרוני, ואם זה יצליח ירחיבו 

ון לעוד אסירים ועי"כ יתפנה הרבה את הרעי
מקום בבתי הסוהר, עובדה שתחסוך מיליוני 
דולרים לאוצר האמריקני, מתוך הקהל הרב 
של מאה ועשרים אלף אסירים שיש בבית 
הסוהר שלנו נבחרו ארבעה לתוכנית הזו 
וקארל היה אחד מהארבעה. וכך זכה לצאת 

הרב יצא מכליו מרוב התפעמות  מהכלא!
נסית שאירעה עמו בהתרחשות ה

בהתגשמות החלטתו וקבלתו האמיצה ללא 
פשרות. התקיים בו מאמר חז"ל במסכת 
שבת "רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי 

ישראל שתי שבתות אלמלי משמרין 
כהלכתן מיד נגאלים שנאמר כה אמר ה' 
לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב 

 תים אל הר קדשי"...ואיבתריה והב
ליט שהוא חייב ללכת לבקר את הרב הח

קארל בביתו, כשבא ראה אותו יושב ולומד 
בהתמדה עצומה את הספר הלכות שבת, 
וכך במשך הזמן המשיך להתקדם ביהדות 
עד שכיום הוא יושב והוגה בתורה כל היום,  

ועולה ומתעלה במעלות התורה והיראה, 
 עדיו לגדולות...

דה לכל הנס והמהפך הגדול הזה, זכה ר' יהו
)קארל לשעבר( בזכות דבר אחד "החלטה" 
אבל החלטה בכל מחיר, החלטה ששום 
מכשול לא יעמוד בפני קיומה, כזו עוצמת 
ההחלטה זוכים לניסים מהשמיים כדי 
לקיימה. אפילו בתחילת הדרך... זו לא 
הייתה סתם החלטה, זו הייתה החלטה 
מוחלטת, שהיה מוכן להקריב בשבילה 

הצעד הראשון  הכל, מכיוון שעשה את
עתא יישהוא יכול לעשות, אז הופיעה הס

 דשמיא והושיעה אותו חוץ לדרך הטבע...
 8 )מגיליון ליקוטי שמואל(

 ענף המעשיות
 מטשורטקובאדמו"ר 

 רבי ישראל זצוק"להרה"ק 
 הרה"ק רבי דוד משה זצוק"לבן 
 ~ נלב"ע י"ג כסלו תרצ"ד ~

סיפר הגאון החסיד רבי שלמה זלמן הורוביץ 
מפאטיק: פעם אחת בא יחד עם אביו אל 
רבינו לשאול אותו על הצעת עסק מסחרי 
אם לקבלו או לא. על אף שהיו לו הצעות 

נויות, לא רצה לקבל על עצמו ישונות לרב
את עול הרבנות כיון שחשב שאין הוא ראוי 

של רבנות. כשהציעו לפני  עדיין לאיצטלא
רבינו את הדברים, שאל הרבי: ומדוע לא 
תיקח רבנות? השיב ואמר, שהוא מפחד 
לקחת על עצמו רבנות, שכן הינו עדיין צעיר 
לימים ועדיף לו להוסיף בלימודו טרם יקבל 

. פנה הרבי לאביו ואמר: אדרבה, עול זה
מי שיהיה רב מי שאינו מפחד מעול אלא 

ו מחדר הרבי אמר לו אביו: הרבנות. כשיצא
דע בני, זה רצון הרבי, וזה כלאחר מעשה 

 ודבר לא יועיל לך.
* 

מספר הרב חיים מכאל ביברפלד שליט"א 
נכד רבינו. באחת משעות הלילה 
המאוחרות פנה חולה שהיה צריך לעבור 

נו מתלונן על יתוח מסובך אל רבינו כשהיינ
מצבו הכספי הקשה. על אף שהשעה היתה 

ת הורה הרבי לגבאי לצאת ולקרוא מאוחר
לאיו בדחיפות את אחד מגבירי העיר. 
בהגיעו ביקש ממנו רבינו סכום כסף עבור 
אותו עני. לשאלת הגביר מה הדחיפות 
שבגללה הוצרך לבוא  בשעה כה מאוחרת 
בלילה השיבו רבינו, מכיון שעשית היום 
 עיסקה טובה ורווחים טובים, לבך טוב עליך

אבקש ממך הלילה לתת ויודע אני שאם 
צדקה תתן בחפץ לב. מה שאין כן אם היה 
עובר הלילה היית מרגיש מחר שהרווח הינו 
כבר קרן ולבך היה מונע ממך מלתת בחפץ 

 לב.
וכך כותב הרה"ח רבי דוד משה שפיגל 

 בתולדות רבינו בסוף ספר "דורש טוב":
שמעתי מפי הרה"ח ר' שמול צבי גאבר ז"ל. 

הרבה עניים שהיגרו  האדמו"ר זצ"ל כלכל
מגליציה לוינה בתקופת המלחמה, וביניהם 
היו גם עשרות רבנים ותלמידי חכמים. מדי 
שבוע בשבוע שלח להם קיצבה, ובכדי 
שצדקותו לא תיוודע, נהג לשלוח את הכסף 
בידי מספר אנשים שהחזיקו זאת בסוד, 
ואחד מהם היה ר' שאול צבי גאבר הנ"ל. 

בנית על פעם שמע ר' שאול צבי מהר
הדוחק השורר בבית, בעיקר אצל בניה. 

שחרית, כאשר ביום חמישי, אחרי תפילת 
נכנס לאדמו"ר לקבל את המעטפות 
הסגורות עבור כמה רבנים, אמר לאדמו"ר 
כי שמע שבניו חיים בדוחק, והלא גם המה 
רבנים הגונים ואין להם שום מקור פרנסה, 
ולמה מעדיף הרבי אחרים על פניהם? 

שמע את דבריו ולא השיב לו  האדמו"ר
דבר, אולם מאותו יום והלאה לא הוסיף 

  ודם.ו כמקתלשלוח או
* 

מופת גדול מרבינו הקדוש היה באותם ימים. 
רבינו, ששהה במקום כשבועיים ימים, אמור 
היה באחד הערבים לערוך טיש בעיר. 
לצורך זה הוכשר מקום ענק שהיה בית 

ת קהל חרושת לזכוכית או לעצים, שהכיל א
האלפים. בהתאסף הקהל התמוטטה לפתע 
אחת האצטבאות הגדולות אותן הכינו 
לעמוד עליהן, ואברך אחד שהיה נוכח 
במקום התמוטט ונפל, הכרתו אבדה 
ונשימתו הלכה וכבדה. מיד נגשו רופאים 

המצב הלך  –להצילו, אך ללא הועיל 
והחמיר ונראה היה שאפסו סיכוייו לחיות. 

ספר לו את הדבר ולשאול מיד רצו לרבינו ל

 ~ענפי מנחם מוסיף והולך לטובת עלון למגבית יכנו ה ~

 ~ענפי מנחם מוסיף והולך לטובת עלון למגבית יכנו ה ~



 

 
 ד

אותו מה לעשות. רבינו הורה להביא לו את 
התפילין. הוא פתח אותם וסובב את 
הרצועות עליהם, עליהם ושוב שאל מה 
חדש? שוב הודיעוהו שאין שינוי. בפעם 
השלישית שלח שוב לברר מה נשמע, ואז 
הודיעו שהאברך שב להכרתו! אז ניגש הרבי 

 לערוך את השולחן.
* 

חסיד רבי דוד משה מרזל הי"ו, מספר ה
מילדי העיר דוברומיל, את זכרונותיו 
מהימים ההם, בהם זכה להיות בין מקבלי 

 פני הרבי:
היה זה בשנת תרפ"א. למדתי יחד עם אחי 
בקראקא. הרבי נסע לחוג את חגי חודש 
תשרי בטשורטקוב. שנינו יחד, באישור 
אבינו, נסענו לחסות בצל רבינו בימים 

ללו. שם פגשנו את אבינו, הקדושים ה
ששמח עימנו מאוד, אך דבר אחד דרש 
מאתנו: "תפסו מקום טוב ואל תסירו את 
עיניכם מראיית פני הרבי!" כך עשינו. עלינו 
על אחד החלונות הגבוהים שהיו במגדלי 
הקלויז, קשרנו את עצמו לעמוד שלא ניפול 

פני ולא הסרנו את עינינו לרגע מראיית 
את התרוממות הרוח הרבי. אין לתאר 

וההתרגשות שהיו לנו, כשקהל נמצא עמנו 
כאן. התפילות והשולחנות הטהורים אותם 

נו השראה עמוקה, ערך הרבי השרו ב
שאותם אי אפשר בכלל לשכוח. כשחלפו 
החגים והרבי יצא לדרכו חזרה לוינה, עשה 
חניה בלעמברג )לבוב(, שם התעכב 

בי שבועיים.  מה אומר ומה אספר, ממשיך ר
דוד משה לספר, כשלושים אלף איש )כך 
אמרו אז( עמדו בימים אלו בתור כדי 
להיכנס לקודש פנימה ולהתברך מברכותיו 
של הצדיק. גם אבי שהתלווה אלינו הצליח 

 להיכנס רק לאחר שבועיים של המתנה.
בית חסידו, רבי הערשל הרבי שהה 

הירשפרונג, מהמשפחות המפוארות של 
. בהגיעו לבית נכנס הרבי חסידי טשורטקוב

לסלון והחל מסתובב הלוך ושוב. לפתע 
הארון שהכיל כלי  –נעצר ליד ה"ויטרינה" 

כסף מפוארים, התבונן, הושיט את אצבעו 
וביקש לדעת הקדושה לעבר גביע מסויים 

מאין הוא. ר' הערשל, שלא רצה להפריע 
לרבי, שהה אז בחדר הסמוך, וכשאמרו לו 

מסוים, נכנס מיד  שהרבי שואל על גביע
לסלון וסיפר: גביע זה נעשה ממטבעות אותן 
נתן האדמו"ר הזקן ליהודי אחד שהפקיד 
אותן אצלי. ולאחר תקופה ארוכה שלא בא 
לקחתן התיעצתי עם רב גדול, שאמר לי 
לעשות מאותן מטבעות כוס ברכה, וזו היא 

 הכוס. בשבת קידש הרבי על היין בכוס זו.
* 

בי שלמה זלמן הורביץ, סיפר הגאון החסיד ר
הרב מפאטיק: מעשה באחת הערים בהן 
נחלקו חסידי טשורטקוב עם חסידי חסידות 

ן מינויו של שוחט. כל צד רצה יאחרת בעני
שהשוחט יהיה מעדתו. חסידי טשורטקוב פנו 
לרבינו בבקשה שיביע את דעתו בנושא, 
מתוך תקווה שדעתו תשפיע על הצד השני. 

של חסידיו לא  על אף פניותיהם הרבות
לאחר תקופת מה הגיע השיב רבינו דבר. 

רבינו לטשרנוביץ שהיתה קרובה לאותה 
העיר. עד דהכי הגיעו אנשי העיר להסדר זה 
עם זה, ובהיכנסם לרבינו בשרו לו בשמחה 
שיושבה מחלוקתם. שאלם רבינו: באיזה 

? בהטלת גורל, אופן יושבה המחלוקת
איזה  השיבו הצדדים. התפלא רבינו ואמר:

הטלת גורל אפשר לעשות כאן? מילא, 
גורל בחלוקת הארץ על דבר  יהושע הטיל

שהיה עומד ותלוי. אך על השוחטים קבוע 
הש"ך, הט"ז  –ה"שולחן ערוך" ונושאי כליו 

והב"ח ושאר הפוסקים, כי עליהם להיות 
שמים, מומחים במלאכתם ושיידעו יראי 

שחיטה. אם כן, מה שייך כאן היטב הלכות 
רל? שיבקשו רב גדול בתורה או שוחט גו

מומחה שיבחן אותם ויראה את טיבם, 
ויקבע מי מהם אכן ראוי למשרה זו. אלא 
סיים רבינו בבת צחוק ואמר: גורל אפשר 
להטיל כדי להחליט איזה חסיד הוא צריך 
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 סיפור שבועי 
 ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך

ההשגחה הפרטית מלווה כל אדם בכל צעד 
שהוא עושה על פני האדמה. כדאי להאזין 
היטב לסיפור הבא כדי לראות בחוש 
שהשי"ת משים עלינו את עיניו הרחמניות, 

 ומצילנו מכל צרה וצוקה.

האיש המסופר כאן הוא הרב אייזיק רוט 
זצ"ל, שקידש שם שמים בתקופת השואה 

הוד, והתאריך שבו התרחש  –באופן נורא 
 הסיפור הוא בשנים שלאחר השואה.

תשכ"ד, כאשר הצורר  –בשנים תש"כ 
אייכמן נחטף בארגנטינה והובא לארץ, כדי 
להעמידו לדין על פשעיו, נשבעו בניו 

בדרום  תגוררווחבריו, שרבים מהם ה
אמריקה, והיו להם מהלכים בקרב אנשי 
השלטון במדינות ההן, לנקום את חטיפתו. 

אירס -ואכן אירע בתקופה ההיא בבואנוס
ניסיון חטיפה של אוטובוס שבו היו ילדים 

 יהודים שעשו דרכם לבית הספר.
על מקרה נוסף של ניסיון נקמה מצד 
הנאצים תקראו בשורות הבאות. המקרה 

 לפרסום, וראה אור בביטאון 'צאנז'. לא זכה
בדרכו לביתו, עמד פעם רבי אייזיק 

ז'נרו בברזיל. -דה-בעיבורה של העיר ריו
לפתע נעצרה לידו מכונית ובה שלשה 
צעירים. הם פנו אליו בגרמנית ושאלו 
לכתובתו של הרב פינק, רבה של הקהילה 
החרדית בעיר. רבי אייזיק חשב שלפניו 

, שרבים אי גרמניהבחורים יהודים יוצ
שכמותם היו בעיר. היו אלה בדרך כלל 
פליטים שהצליחו לברוח מגמרניה בין 

תרצ"ח בעקבות עליית  –השנים תרצ"ג 
הנאצים לשלטון. הוא  הסביר להם פנים, 
ואמר שפניו מועדות לאזור בו גר הרב פינק, 
והוא מוכן להיכנס לרכבם ולהראות להם 

 את ביתו של הרב.
 .רצפת המכוניתהשכיבוהו על 

לאחר שנכנס למכונית, הבחין רבי אייזיק 
את דרכו לדרכים עקלקלות, שהנהג עושה 

ופניו מיועדות אל מחוץ לעיר. כשניסה רבי 
אייזיק לברר לאן פניהם מועדות, והעיר את 
אוזנם כי תעו בדרך, מילאו את פיהם במים, 
והנהג האיץ את המהירות אל מחוץ לעיר, 

 שם השתרע יער ענק.
רבי אייזיק החל לנסות בכוחו הדל להיחלץ 
מהמלכודת, ובעט ברגליו בניסיון לפתוח 
את הדלת, אך הצעירים הגברתנים הצליחו 
להשכיבו על רצפת המכונית. הבין רבי 
אייזיק שנלכד במצודתם של רוצחים 
נאציים. והחל לומר וידוי, בבכי רב. והנה 
לפתע אירע דבר מה. הרוצחים האטו את 

נסיעתם, השליכו את ר' אייזיק מן מהירות 
לא ידע הרכב, ונמלטו. רבי אייזיק ההמום ש

, עוד הצליח בזכות מה אירע לו נס שכזה
להבחין במכונית משטרה שחלפה ביעף. 
הוא לא הספיק ליצור קשר עם השוטרים, 
והנה עתה הוא לבדו, סמוך ליער, ואין איש 

 אתו.
עוד בטרם שהתאושש, נראתה שוב באופק 

יתם של הרוצחים. עכשיו הוא כבר מכונ
תפס שהצעירים נבהלו בראותם את הניידת 
המשטרתית, וסברו בטעות שהשוטרים 
נוסעים בעקבותיהם ומחפשים אחריהם, ולכן 
השליכו אותו. עתה, משחלפה הסכנה, 
מיהרו לשוב על עקבותיהם וללכוד מחדש 
את טרפם. הם עצרו ליד רבי אייזיק וציוו 

. הוא ניסה לסרב, אבל עליו להיכנס לרכב
הצעירים תפסוהו בידיהם, והנה שוב 

 ממלמלות שפתיו את נוסח הווידוי.
 שליח ההשגחה

לפתע אירע דבר מה משונה ביותר. למרות 
שהכביש היה ממקום בקטע נידח מאוד של 
היער, ואף מכונית לא עברה בו, הופיעה 
מאי שם מכונית הדורה, ומשהבחין הנהג 

ניס את היהודי בכוח שהצעירים מנסים להכ
למכוניתם, עצר את רכבו, והחל מכה בהם 
על ימין ועל שמאל. התפתח מאבק אלים 
שבסופו גבר האיש הבודד על שלושת 
הגרמנים י"ש, והכניס את רבי אייזיק 
למכוניתו, ועזב את המקום במהירות רבה, 
ונסע לעבר העיר. והמציל הוביל את רבי 

אייזיק באדיבות רבה עד 
ונפרד ממנו לביתו, 

בלבביות. רבי אייזיק 
הפציר באיש שיאמר לו 

שמו וכתובתו, אך את 
האיש סירב, וביקש 
להישאר אלמוני. רבי 

הפציר באיש מאוד אייזיק 
שיבוא לסעודת ההודיה 
שיעשה למחרת. האיש 
הבטיח, והגיע. ומאז נעלמו 

 עקבותיו.
היה זה ללא ספק שליח 
ההשגחה העליונה להציל 

 8 והוא פלא. את רבי אייזיק.

 משל ונמשל
 סוף מעשה במחשבה תחילה!

בין עצי היער התהלך לו השועל, עייף וחלש 
רזה למדי. ברכיו כשלו, שניו נקשו 
ומחשבותיו עצובות בליבו עלו. "זה זמן רב 
לא אכלתי ארוחה דשנה, אפילו לא 
תרנגולת קטנטנה, מדוע זה כך?! למה 
אסבול?! הלוואי שכבר יהיה לי מה לאכול!" 

בלי משים, היכה צעד השועל ופתאום, 
בנחיריו ריח נעים. "מה זה? זהו ריח של 
ענבים!" השועל עמד מלכת, נחיריו רטטו 
במרץ. "הוי, כמה שאני אוהב ענבים!" ליקק 
השועל הרעב את שפתותיו, "אבל איפה, 
היכן הם עכשיו?" הוא מיהר לצעוד בעקבות 
הריח ואחר דקות ספורות הגיע אל מקור 

ר עשויה מאבנים הניחוח. הוא עמד מול גד
גדולות שמאחוריה הציצו אשכולות. "אלו 
ענבים, תאווה לעיניים!" ילל השועל 
המורעב, "לו רק הייתי יכול לדלג פנימה!" 
חשב. אבל לא, הגדר הייתה גבוה מאוד 

 והשועל לא יכול בשום פנים לעבור.
מאוכזב ומתוסכל הסתובב השועל סביב 

פתע הכרם ועיניו חיפשו אחר פתרון קסם. ל
פתאום אורו עיניו, בחומה הגבוהה היה סדק 
צר. הנה, אולי מכאן יהיה מעבר? ניסה 
השועל להשתחל פנימה, אבל רק בקושי 
הצליח במשימה. הסדק היה צר מאוד ובעדו 
כמעט אי אפשר היה לעבור. אבל השועל 
המסכן שזמן רב לא אכל היה דקיק ורזה 
למדי. את גופו המצומק דחף ודחף ולבסוף, 

ל כולו נכנס פנימה. והנה הוא בפנים, כ
בכרם הענבים אל מול האשכולות 
העסיסיים. "כמה טוב, כמה נפלא" צווח 
השועל בקול ומן הענבים החל לאכול. הוא 
טרף וזלל ואת בטנו מילא בענבים סגולים, 
ירוקים וגם אדמדמים. "האח, כמה טוב", 
בקול רם גיהק ועל הקרקע השתרע והחל 

ו להם ימים ולילות לפהק. וכך חלפ
כשהשועל בכרם עושה שמות! הוא אכל 
וזלל בכל שעה ושעה ומן הענבים 
המשובחים ערך סעודה אדירה. אך לא שם 
לב שבטנו תופחת וגופו משמין והופך 
עגלגל, הוא שמן למדי ובכלל אינו רזה ואיך 
יצליח לצאת בעד הפתח הזה? אבל השועל 
הזללן כלל לא חשב מה יעשה ביום 

ת. "העיקר שעכשיו יש מה לאכול המחר
ומה אכפת לו ומה אכפת לי ממחר או 
מאתמול?" כך עברו כמה חדשים, עד 

 שהגיעו ימי בציר הענבים.
בעל הכרם התארגן בביתו ויצא לבצור את 
הענבים שבכרמו. הוא הגיע אל הכרם ואת 
השער פתח בחריקה שנשמעה גם לאוזני 
 השועל. "אוי ואבוי" זנק השועל ממקומו
"אני מוכרח להימלט" החליט מבוהל עד 
עמקי נשמתו. "אברח מכאן מיד, אמלט על 
נפשי, לפני שהאיכר הזועם את מכותיו בי 
יפליא". הוא רץ במהירות אל הסדק הצר, 
אבל בו כבר לא מצא מעבר. הוא ניסה 
להידחק, לדחוף, להידחף, אך לשווא, אל 
הסדק הצר אפילו הראש לא חדר! ואז 

ל האיכר נשמע, צווח, זועק מאחוריו, קו
בקול מר ונורא: "הנה אתה, שועל רשע 
ומרושע! את כרמי הטוב השחת, את ענבי 
המשובחים זללת. ועכשיו על עונשך בוא 

 תבוא אכה בך נמרצות"!
בכל חיינו, בכל צעד שאנו עומדים לעשות 
עלינו קדימה את המבט להפנות, נזכור כי 

הסוף לכל התחלה יש גם סוף וכדאי מאוד ש
יהיה טוב! ומי שפועל בלי לחשוב, עלול 
להגיע לצרה ומכאוב! ועל כך נאמר: סוף 
 מעשה במחשבה תחילה.
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