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פרשת בשלח

ישמח  צרכו.  כל  לו  שיספק  בה'  לבטוח 
בחלקו ולא ידאג דאגת המחר !

נלמד מהפסוק: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא 
העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו" (פרק טז-ד)

ילקטו  יום,  אכילת  צורך   - ביומו  יום  "דבר"  (מהמכילתא):  רש"י  ופירש 
ביומו, ולא ילקטו היום לצורך מחר". עוד אמרו חז"ל (במכילתא): דבר יום 
ביומו - מי שברא היום ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר: 
כל מי שיש לו מה יאכל היום, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה".

כתב רבינו יונה ז"ל (בפירושו על משלי פ"ג-כו) "דע כי הבטחון הוא 
שלא יתערב בו שום ספק, ועל דרך משל נבאר כי ענין הבטחון כשכיר 
מרוב  לבב  ובטוב  בשמחה  לפניו  כוחו  בכל  ועמל  המלך  על  הבוטח 
הבוטח  והנה  שלימה.  משכורתו  לו  יתן  כי  ומדעתו  המלך  על  מבטחו 
השי"ת  בעבודת  יתאמץ  ורעות  רבות  צרות  ימצאהו  אם  גם  בהשי"ת, 
ויבטח באמת, כי שכרו כפול ומכופל, וכי השי"ת יבחר לו הטוב. ואם 
יוכיחהו ה' בעולם הזה, כי זאת לטוב לו להעביר את עוונו ולקרבו אל 
ה' ולהאדיר חלקו בעולם הגמול, כי שלום העולם הזה כהבל ואין"... עכ"ד.
נמצאנו למדים מדברי רבינו יונה, שהבוטח באמת ובתמים בהשי"ת, מקבל 
כל אשר נגזר עליו ממנו יתברך הן לטוב והן למוטב, באהבה ובשמחה, כי 

יודע שכל אשר קורהו, הוא אך ורק לטובתו ו"שכרו כפול ומכופל".
בתפלת "נשמת" אנו אומרים: "ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו". וצריך 
להבין: בשלמא "ברעב זנתנו" מובן השבח שיש בזה, אך מה פשר השבח 

של "בשבע כלכלתנו"?
וביאר החתם סופר (עה"ת - שמות) עפ"י מה שאמרו חז"ל (ערכין טז:) שכל 
שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים, יש לו לחשוש שמא קיבל עולמו 
בחייו. וכפי שמצינו בגמרא (סנהדרין קא.) שכאשר חלה רבי אלעזר הגדול, 
אמר לו רבי עקיבא: כל זמן שראיתי את רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו 
לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דבשו מדביש, אמרתי: שמא ח"ו קיבל רבי 
עולמו בחייו, ואולם אחר שראה רבי עקיבא את רבו שחלה, אזי נחה דעתו.
וכפי שביאר הרמב"ן (בספרו תורת אדם) שזהו נגד טבעו של עולם, 
שתהא מציאות כזו שהכל יוזמן לאדם כפי רצונו, אלא אם כן מקיימים 

בו, חלילה, "ומשלם לשונאיו על פניו להאבידו".
מעתה יובן השבח של "בשבע כלכלתנו", שכן מצינו שתיבת "מכלכל" 
מובנו הוא "כדי צרכו", ולא מעבר לכך וכמו שנאמר "ויכלכל יוסף את 
[ופירש"י: לפי הצריך לכל בני  (בראשית מז-יב)  אחיו לחם לפי הטף" 
ביתם]. על כן מודים אנו להשי"ת ש"ברעב זנתנו" ו"בשבע כלכלתנו", 
ולא הענקת לנו יותר מדי בשפע, כדי שלא נקבל את עולמנו בחיינו, ואזי 

נזכה לחיי העולם הבא.
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יש מ"אין"...
מסקוירא  יצחק  רבי  האדמו"ר  כ"ק  לפני  בא  יהודי 

זצ"ל והתאונן שאין לו פרנסה וגם אין לו דרך להשיגה. 
"מאין יבוא עזרי"  אמר לו הרבי: גם דוד המלך שאל 
שהרי אנו יודעים שהברכה צריכה לחול על משהו. על 
"יש" כמו שמצינו באלישע שבירך את כד השמן על יסוד 
שאל  ולכן  "אין"  בפני  ניצב  דוד  אבל  בו.  שיש  המעט 

כיצד יבוא עזרו.

ומה היתה תשובתו של דוד? "עזרי מעם ה' עושה שמים 
וארץ!" כלומר: אם תשאל כיצד תעזר, עליך לזכור שה' 
מאין".  "יש  יצר  אותם  ואף  וארץ"  שמים  "עושה  הוא 
על כן, כמו שעשה אותם יש מאין, כך לא יבצר ממנו 
להושיע גם את אלו שאין להם מאומה, ולהשפיע להם 

רזין דאורייתאברכה עד בלי די.

"היפלא מה' דבר?"ד.
בית  ישיבת  (ראש  זצ"ל  ויטקינד  הלל  רבי  הגה"צ 

הלל) היה תלמידו של הסבא מנובהרדוק ולמד אצלו שש 
שנים את דרכי מדת הבטחון. פעם שהה בשיקאגו והוצרך 
בשעה  להיות  אמורה  היתה  הטיסה  יורק.  לניו  לנסוע 
תשע. האיש שהסיעו אמר שמכיון שנותרה רק רבע שעה 
ועדיין רחוקים הם מנמל התעופה, הוא מציע לשוב כי 

לא יוכלו להספיק.
אך רבי הלל אמר לו: "נוכל להספיק אם כך רצון השי"ת. 
היפלא מה' דבר? על כן תמשיך לנסוע!" והנה כבר הגיעה 
השעה תשע ועדיין רחוקים מהנמל. שוב חזר הנהג לאמר: 
"אין ברירה, זה אבוד צריך לשוב חזרה, חבל על הנסיעה 

לשם" אך רבי הלל עמד על שלו: "יש להמשיך לנסוע".
ואמנם הם הגיעו לנמל התעופה באיחור ניכר. הם מיהרו 
לשאול האם הטיסה כבר יצאה, ונענו שיש עיכוב בזמן הטיסה. 
רבי הלל נכנס למטוס ונוכח לראות שכל הצוות מנסה לסגור 

את דלת המטוס אך זו "מתעקשת" שלא להסגר...
התיישב רבי הלל במטוס. אנשי הצוות דחפו שוב את 

הלמות עמליםהדלת ואז נסגרה והמטוס המריא...



להאמין בכוחם של חכמי התורה. 
להשמע להוראתם ולעשות כעצתם!

נלמד מהפסוק: "ויעשו כן" (פרק יד-ה)
וכתב רש"י: להגיד שבחן, ששמעו לקול משה ולא אמרו היאך 
לנו  אין  אמרו:  אלא  לברוח,  צריכים  אנו  רודפינו,  אל  נתקרב 

אלא דברי בן עמרם! (מכילתא)

כבר הבאנו בעבר את פירושו של התפארת ישראל ש"אמונת 
חכמים" היא שאינו מאמין לכל דבר ששומע, שזוהי אמונת 
בחכמת  לחכמים  יאמין  אבל  דבר",  לכל  מאמין  "פתי  מדת 
התורה אפילו אם לא ישיגם בשכלו [שאם מאמין לכל דבר 

ולכל אדם למה יקבל שכר על "אמונת חכמים"?!].

וזו הטעות הנפוצה בזמנינו, שישנן מצעירי הצאן שמנסים 
"להבין" ו"לפרשן" את דעת התורה של זקני הדור, ועפ"י יכולת 
הבנתם "מחלקים ציונים" לגדולי ישראל, עד שעפי"ז קובעים, 
ושוכחים  לא.  או  לדעתם  להשמע  להם  מתאים  אם  רח"ל, 
שעפ"י האמת המסורה לנו מדור לדור, זהו כל ענין "אמונת 
בלי  שאמרוה,  כפי  בדיוק  בתמימות  דעתם  לקבל  חכמים", 
הצורך להבין ובלי הצורך "לפרשן". כי כאשר מצייתים רק 

מתוך ש"מבינים", זה כבר לא "אמונת חכמים".

הגרא"א דסלר זצ"ל, הרבה לדבר בפני עם ועדה על החיוב 
"אמונת חכמים". להאמין  לקבוע בנפש את הקנין הזה של 
בשיפוטם של מנהיגי הדור, תוך שהוא מנסה בכל דרך שהיא 
לזוז  אין  פיו  על  הזה  הגדול  היסוד  את  בלבבות  להשריש 
מ"דעת תורה", אותה מציגים גדולי התורה, והיא המיישרת את 

מסילות החיים בכל הליכותנו.

והיה אומר: גדולי דורינו אשר עסק חייהם להמשיך כתלמידים 
נאמנים בדרכי מחשבתם של חז"ל, זוכים לישרות במדה עצומה, 
עד שחוות דעתם אפילו בדברים שאין להם מקור מפורש, וגם 
סתם עצות במילי דעלמא ברורה ואמיתית. כאשר ישאל איש 

בדבר האלוקים, כמו שרואים בעינינו גם בדור הזה.

בדברי הספד שנשא הרב דסלר על החזון איש, ציטט את 
דברי המשנה (אבות פ"ו) "כל הלומד תורה לשמה נהנים ממנו 
עצה ותושיה" ושאל: לכאורה מהו סוד המהלך הזה שהלומד 

תורה לשמה עושהו מוכשר להעניק עצות במילי דעלמא?

וביאר הרב דסלר: בכדי לייעץ עצה טובה וישרה, זקוקים 
לראיה בהירה ולמבט אמיתי, בלא הערפול של עולם השקר, 
לפיכך הלומד תורה לשמה, דהיינו ששואף להשיג רק את אור 
האמת, הוא הוא המוכשר לראות את האמת בבהירות, וליתן 
עצות ישרות ומועילות, זהו איפוא סוד כוחם של גדולי ישראל 
אלו  גם  החיים,  עניני  בכל  אמת  דעת  תורה".  "דעת  לקבוע 

שאינם מפורשים ב"שולחן ערוך".

ממצרים,  ישראל  את  לגאול  הקב"ה  ע"י  משה  כשנשלח 
נאמר בפסוק "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו 
בקולי"... ולכאורה צריך להבין: הלא הובטח כבר מפי הקב"ה, 

"ושמעו לקולך"?!

וביאר כ"ק האדמו"ר מספינקא (בספרו אמרי יוסף): הבטחת 
הקב"ה "ושמעו לקולך", היתה בנוגע לציווי של "ואספת את 
זקני ישראל". זקני ישראל, בעלי הדעות, אמנם יאמינו למשה 

רבינו, אבל פשוטי העם, האם יאמינו?

על כך נענה משה מפי הקב"ה שלצורך זה יעשה האותות 
והמופתים לעיני העם, ודרך פשוטי העם להאמין כשרואים נס 

ומופת, ובסופו של דבר נאמר: "ויאמן העם וישמעו".

מוסיף האמרי יוסף דברים נוקבים: "מכאן תוכחת מגולה 
לאותם המאמינים שנמצאים גם בזמננו, שאינם רוצים להאמין 
לצדיק עד שיראה להם אותות ומופתים ואומרים לו: "תנו לנו 
מופת"... ואם אינו משנה להם סדרי בראשית להראות להם 

אותות ומופתים, אין רצונם להאמין ולשמוע בקולו".

פעם שמע רבינו הגרא"מ שך זצ"ל על עסקנים שביקשו לעשות 
פעולה מסויימת, הורה הרב שך להמנע מפעולה זו בנימוק: 

חכם עדיף מנביא.... 
הגאון מקוטנא והגאון מקאליש היו מתפללים יחד בכל יום בבית 
המדרש "אהלי יעקב" בעיר העתיקה, וכדרכם של תלמידי חכמים, 

היו משוחחים בדברי תורה מדי יום ביומו לאחר התפילה.

מפעם לפעם היו מתווכחים ביניהם ולא באו לעמק השוה. או-
זצ"ל  סלנט  שמואל  רבי  הגאון  בפני  טענותיהם  מציעים  היו  אז 

והוא היה המכריע ביניהם.

יום אחד נפל שוב ויכוח בין שני הגאונים, הציע הרב מקוטנא 
לפנות שוב לרבי שמואל על מנת שיכריע. אמר לו הרב מקאליש: 
הרב  הציע  לדעתך"....  נוטה  תמיד  שמואל  רבי  כי  אצלי  לפלא 
מקוטנא: "א"כ נחליף הפעם את דברינו. את דעתך נמסור בשמי 

ואת דעתי בשמך..."

דברי  שמואל  רבי  שמע  הוה.  וכך  מקאליש  הרב  לכך  הסכים 
שניהם והביע את  פליאתו: "הרי סברא זו שאמר הגאון מקוטנא 
מתאימה לסברותיו של הגאון מקאליש, ואילו סברא זו של הגאון 

מקאליש מתאימה לסברותיו של הגאון מקוטנא.
 ימי שמואל

ר 

"בזכות אמונתך..."
זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  לגאון  שהגיעה  עקרה  באשה  מעשה 
ומשאלה בפיה: במהלך שנות נישואין רבות סובלת היא מעקרות, 
ר"ל. ומדי שנה בשנה בעלה מבקש מרבי משה את ברכתו, בתקווה 
היא  עתה  הועיל.  ללא  כה  עד  אולם  קיימא,  של  בזרע  להוושע 
ומן  יגזור  הישיבה  ראש  כי  אני  "רוצה  מברכה:  יותר  מבקשת 

השמים יקיימו..." אמרה האשה כשהיא מתייפחת.

רבי משה הופתע מבקשתה. "שאני אגזור? וכי מה כוחי בדברים 
מעין אלו"? האשה התייפחה בבכי הולך וגובר: "כן! ראש הישיבה 

יכול לגזור... הוא יכול..."

לבסוף, כאשר האשה המשיכה למרר בבכי, אמר לה רבי משה: 
של  בכוחם  אמונתך  בזכות  אומר:  זאת  אבל  לגזור,  יכול  "איני 

לומדי התורה, מגיע לך ילד"!

ואכן  הלב.  שבורת  לאשה  מרגוע  הביאו  משה  רבי  של  דבריו 
לתקופת השנה נולד במז"ט בן לאותה אשה.

רבי משה פיינשטיין

תן 
באמונה תמימה...

מעשה באחד מיקירי ירושלים שסבל מכאבים נוראים, בבדיקות 
שערכו לו בבית החולים, נמצאה אבן בגופו והרופאים קבעו שיש 

לנתחו בדחיפות ולהוציא את האבן.

מששמע האיש את קביעת הרופאים, פנה לרבו הגאון רבי איסר 
זלמן מלצר זצ"ל שיורה לו מה לעשות. אמר לו רבי איסר זלמן, 

כי לדעתו אין כל צורך בניתוח, יש לעשות "חוקן" והאבן תצא...

חזר הלה לפרופסור שאמור היה לנתחו ואמר לו: "לפי דעת מורי 
ורבי רבי איסר זלמן מלצר אין לעשות ניתוח! ע"י חוקן רגיל האבן 
תצא!" כששמעו זאת הפרופסור וכל הרופאים שנוכחו שם, פרצו 
בצחוק גדול והסבירו לו שהענין רציני ואין מקום למשחקים... יש 

לנתח...!"

למרות תגובה זו של הרופאים, לא נרתע האיש ועמד על דעתו. 
הוא הסביר לרופאים שלאחר שיצא מפיו של הרב כי אין צורך 

בניתוח. הרי זה אצלו כדבר האורים!

משראה הפרופסור, כי יהודי זה אומר דבריו בתמימות ומתוך 
אמונה ובטחון גמורים, הסכים שיעשו את ה"חוקן" כבקשתו. ומה 
גדול היה קידוש ה' כאשר יצאה האבן עם המים לעיני הרופאים. 

בדרך עץ החייםמעשה זה היה לשיחת היום בפי כל.



מעלה לאדם אשר עם כל גדלותו נוהג 
בענוה ומבטל עצמו בפני זולתו!

נלמד מהפסוק: "ונחנו מה כי תלינו עלינו" (פרק טז-ז)
שאפילו  בכם  חשקני  לישראל  הקב"ה  להם  אמר  חז"ל:  ואמרו 
בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני. נתתי 
גדולה לאברהם אמר לפני "ואנכי עפר ואפר". למשה ואהרן, אמרו 
"ונחנו מה". לדוד, אמר "ואנכי תולעת ולא איש". עוד אמרו: גדול 
שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם, דאילו באברהם 
כתיב "ואנכי עפר ואפר" [שיש בהם ממשות כלשהי] ואילו במשה 
אלא  מתקיים  העולם  אין  רבא...  ואמר  מה".  "ונחנו  כתיב  ואהרן 
בשביל משה ואהרן. כתיב הכא "ונחנו מה" וכתיב התם "תולה ארץ 

על בלימה" (חולין פט.).

ידועים דברי חז"ל בסוף סוטה (מט.) "משמת רבי בטלה ענוה 
ויראת חטא". תמה הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצ"ל: מה פשר 
יכול  לא  עניו  להיות  שרוצה  אדם  וכי  ענוה",  "בטלה  האמרה 

להשיג מעלה זו?

וביאר רבי ירוחם שכאשר הקב"ה רוצה לתת מתנה רוחנית 
אותה  מוריד  הריהו  הענוה,  למדת  לזכות  כגון  ישראל,  לעם 
לעולם ומעניק אותה לאחד הצדיקים העמל במדה זו, ואז זוכה 
להיות מרכבה לאותה מדה. ומכיון שהוא נושא אותה, אזי כל 
אחד יכול לזכות בה. כיון שהשפע ממדה זו נמצא בעולם. אבל 
כשרבינו הקדוש נסתלק מן העולם, נסתלקה עמו גם מדת הענוה, 

וממילא קשה מאוד להשיג מדה זו.

באחת משיחותיו הדגיש זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי גרשון 
הבריות  את  ולזכות  תלמידים  ללמד  כי  שליט"א,  אידלשטיין 
אי אפשר ללא מדת הענוה, והביא דוגמא לכך, שיש מחנכים 
ומלמדים ואפילו ראשי ישיבות שחוששים לומר לתלמיד "איני 

יודע" ותחת זאת משתמטים מתשובה אמיתית.

בושה  בזה  שאין   - גרשון  רבי  אומר   - לדעת  יש  והאמת 
כלל, ואדרבה, התלמיד יעריך יותר את רבו וירגיש בענוותנותו, 
וכשיאמר הרב לתלמיד כי אינו יודע תשובה לשאלתו, זה לא 
ישפיל את הרב, אלא אדרבה, התלמיד יראה בזה שהרב אמיתי.

את הפסוק שאמר דוד המלך ע"ה "אשא עיני אל ההרים מאין 
יבוא עזרי", פירש רבי יוסף חיים מבגדד זצ"ל (בספרו בן יהוידע): 
גבוהים,  שהם  הידועים  ההרים  אל  עיני  אשא  דוד,  אמר  כך 
ולא זכו להשראת שכינה עליהם בקבלת התורה, והטעם, כפי 
שביארו חז"ל, מפני הגאוה שהיתה בהם. וממילא אדע ואבין כי 
"מאין" - היא מדת הענוה שהאדם חושב עצמו ל"אין" ומשים 
עצמו כמי שאינו. ממדה זו, "תבוא עזרי" שעל ידי מדת הענוה 

אזכה לכל הטוב.

ג 
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"חלום יפה חלמת"...
אחד מבני ירושלים הכתיר את הגאון רבינו יוסף חיים מבגדד 
רוח  בעל  הוא  כי  השאר  בין  וכתב  מופלגים,  בתארים  זצ"ל 

הקודש. השיב לו רבי יוסף חיים כהאי לישנא:

"חלום יפה חלמת בשעה שאינה מן היום ולא מן הלילה. ואני 
אומר לך, "חלמא טבא חזית". והיא רחוקה ממני. הוא שאמרו 
חז"ל "משחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים ונמסרה 

לתינוקות ולשוטים". הנה גם בחינה זו אין בי"!
אורות ממזרח

"כי אצל החפץ חיים ראינו שלא זו הדרך". נכנסו 
העסקנים לביתו של הרב שך כדי "להסביר" לו 

בטוב טעם ודעת את התועלת שבדבר.

אמר להם הרב שך את הדברים הבאים: "איני 
מתווכח עם הסברות שאתם אומרים. יתכן שאתם 
בדבריכם.  הגיון  ויש  שלכם,  בסברות  צודקים 
אבל את כלל ישראל לא מנהיגים בסברות, גם 
מנהיגים  ישראל  כלל  את  נכונות.  בסברות  לא 
רק עם מסורת. המסורת מהחפץ חיים בענין זה 
הוא, שאין זו הדרך הנכונה, וזה שקול כנגד כל 

הסברות שלכם"...

[ואגב, נוסיף בנימה אקטואלית: מעניין איך היה 
מגיב הרב שך כשהיה שומע אמירת מערכת המשפט 
את  שבחרו  במה  קיצונית  אי-סבירות  ש"ישנה 
הימין והחרדים לשלטון, ועל כן יש לבטל מכל וכל 

בחירה זו".]

סו 
ונהנין ממנו עצה ותושיה...

הרב משה חיים אקון זצ"ל החל לעסוק במסחר הפרוות והשקיע בו את כל 
הונו בתקוה שירוויח מכך. הוא היה בא להתייעץ עם בעל החזון איש על כל 

צעד ושעל בכל עניניו. וכך התייעץ עמו גם על העסק הזה.

יום אחד אמר לו החזון איש כי נראה לו שכדאי להפסיק עם עסק זה... ר' 
משה חיים לא היסס אלא עשה מיד כפי שהורה לו החזון איש מבלי לשאול 
למה ומדוע. הוא מכר מיד את כל הסחורה שהיתה בידו. והנה לאחר זמן קצר 

כל ענף הפרוות התמוטט וכל מי שהתעסק בזה הפסיד ממון רב.

התבטא אז הרב משה חיים: גם במקרה הפוך שהענף היה משגשג ופורח, 
לא היה משתנה אצלי במלא הנימה ה'אמונת חכמים' שלי בחזון איש, סגרתי 
את העסק בגלל שכך היה צריך לעשות ומה שאירע לאחר מכן לא הוסיף לי 

יותר באמונת חכמים...
דרכי החיים
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"גם בצפון וגם בדרום"...
אחד מאנשי מעזריטש, למדן ועשיר, התקרב למגיד ממעזריטש 
ודבק בו. והנה לא עברו ימים רבים ונתדלדל האיש מעסקיו. 

נכנס למגיד ושפך את מרי שיחו.

אמר לו המגיד: הרי הנך למדן, אמור לי איפוא, איך זה יתכן 
להיות עשיר וגם למדן. הלא חז"ל אמרו: הרוצה להחכים ידרים, 

והרוצה להעשיר יצפין, ואיך מקשרים את הדרום עם הצפון?!

שתק האיש. נענה המגיד ואמר: "אגיד לך, מי שהוא אין ואפס 
גם  מקום,  בכל  מקום  לו  יש  מקום,  תופס  ואינו  עצמו  בעיני 

חס"מבצפון וגם בדרום"...

ון 
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"יסורים של כבוד"...
בפשטות  נהג  זצ"ל  מזוועהיל  שלומק'ה  רבי  האדמו"ר  כ"ק 
ובענוה. כל ימיו לא הסכים שיעשו לו מנין משלו, והיה מתפלל 
במקומות שונים. רק כשנחלש בערוב ימיו עשו לו מנין מיוחד 

עבורו.

וסיפר רבי משה כץ זצ"ל (חתן בנו רבי גדליה משה זצ"ל) כי 
בעת שמחת נשואי נינתו של רבי שלמה מזוועהיל, עם הרה"ק 
מרחמסטריווקא  דוד  רבי  אדמו"ר  כ"ק  הופיע  אמונים,  משומרי 
למצב  שלמה  רבי  את  שאל  הוא  החופה.  עריכת  בעת  זצ"ל 

בריאותו. והשיב לו כי יש לו יסורים.

שאלו רבי דוד איזה יסורים יש לו? והשיב לו רבי שלמה שיש 
לו "יסורים מכבוד". וכשתמה לפשר יסורים אלו, הסביר לו כי 
ליסורים  לו  גורם  זה  ודבר  מיוחד,  מנין  עבורו  עשו  לאחרונה 

של כבוד...
יסוד צדיק



הלו! הגעתי ל"מעיינות"?

-כן. עם מי הכבוד?

שמי ג'ייסון רוזנצוויג, מארצות-הברית. אנחנו מעוניינים לחגוג 
בר-מצוה לבן שלנו בישראל. מי אחראי אצלכם על ארגון בר-

מצווה, קידוש והכל?

-"הגעת לאדם הנכון" משיב לו בקצרה הרה"ח רבי שלמה 
יו"ט גשטטנר שליט"א, ותיכף מבקש לברר כמה פרטים חשובים 

אודות אופי האירוע המדובר, והציפיות שיש למשפחה.

לבדוק  שעלינו  נקודה  למשל  זו  לקרוא?...  יודע  הילד  'האם 
מראש. אי אפשר להשאיר את זה לרגע האחרון כמובן. אוקיי. 
אני אבחן את הילד באמצעות הזּום, וכך נדע איך להתקדם. לגבי 
הקידוש עצמו? אל דאגה. יש לנו מתנדבים שמארגנים הכל בכל 

מכל כל...'

זו לא תופעה חדשה שמשפחות יהודיות מחו"ל מבקשות לחגוג 
בר מצוה - היום המיוחד בו נכנס בנם לעול תורה ומצוות - 
דווקא בארץ ישראל. אך הרב גשטטנר עדיין מבקש להבין כיצד 
יהודי שמתגורר ביוסטון - טקסס, שמע עליו ומבקש לערוך את 
הבר-מצוה לבנו דווקא אצלו. 'סליחה על הסקרנות, אבל מאיפה 

שמעת עלינו?'

* * *

האוניברסיטאות  באחת  שעובד  מדען  שהוא  מספר  האיש 
במסגרת  בארץ  לבקר  הגיע  שנה   20 לפני  בארה"ב.  החשובות 
ארגון שמוציא צעירים יהודים בעולם למסע הכרות עם ישראל. 
לו  שנשאר  מה  אבל  ימים,  עשרה  בסך-הכל  כאן  שהה  הוא 
במרכז  לכאורה  עמדה  לא  דווקא  שבשעתו  חוויה  זו  מהביקור 

הביקור.

לימודי  טעימת  של  ל"שעה  הוזמנו  ארצה  שהגיעו  הצעירים 
יהדות בישיבת מעיינות". ומה היה באותה שעה? ג'ייסון רוזנצוויג 
ִשחזר בפשטות: 'היה שם איזה רב ג'ינג'י שמסר בהתנדבות שיעור 
ביהדות. עד אז לא ידעתי יהדות מה היא. החשיפה הראשונה 
שלי לאידישקייט הייתה בהרצאה של אותו "רב ג'ינג'י" - לימים 

יתברר לו שמדובר בהרה"ח רבי אלון סילברג שליט"א.

* * *

באותה קבוצה שסיירה בארץ, השתתפה גם אשתו לעתיד. 
במסגרת הזמן הקצר של "טעימת יהדות" יזם הארגון חוויה 

רוחנית מיוחדת עבור הבנות שהותירה עליהן רושם עז ונמרץ. 
כלפי מה הדברים אמורים? כאשר נולד תינוק יהודי בחו"ל. 
גם כאשר מדובר בבית שאינו שומר עדיין תורה ומצוות, בדרך 
כלל יזכה התינוק לקבל שם יהודי. למה? כי מלבד השם הגויי 

שניתן לכל ילד, נוהגים בברית-מילה לתת לו שם יהודי.

קריאת  הבנות.  אצל  תופס  לא  הבנים,  אצל  שנכון  מה  אבל 
הכנסת,  בית  במסגרת  הללו  במשפחות  נעשית  לא  שלהן,  השם 
ומשכך אין להן בדרך-כלל שם יהודי כלל. כאשר מגיעות קבוצות 
אותן  מזמינים  בארץ-ישראל,  יהדות  טעימת  של  לשעה  כאלו 
"מי-שברך" לכל אחת מהן תוך  לקידוש קטן במהלכה עורכים 

כדי הענקת שם יהודי חדש.

גם אשתו לעתיד קיבלה שם יהודי באותו אירוע, והדבר הותיר 
עליה רושם עז.

הם חזרו לארה"ב, לפלורידה. מסתבר ששעת הטעימה מהיהדות 
"טעמו  בבחינת  ועוד.  עוד  לטעום  מוגבר  תיאבון  בהם  העירה 
וראו כי טוב השם" ממש. עד מהרו חברו לגופים המקומיים של 

"ישראל-הצעיר" וחב"ד, ולמדו על יהדות עוד ועוד,

ועוד!

* * *

בדרך  ומצוות,  תורה  כשומרי  הזוג  ניצב  כבר  לחופה  מתחת 
להקמת עוד בית יהודי נאמן בישראל. נולדו להם שלושה בנים - 
הם רצו להגיע עם הבן הראשון לרגל בר-המצוה לארץ אבל לא 
יכלו  עקב מגבלות הקרונה, והיום הבן השני עומד להיכנס לעול 
תורה ומצוות. הבן הכין היטב את הקריאה בעזרת רב מקומי 
ביוסטון, ואביו ג'ייסון עמד מהצד והתמוגג מנחת-יהודית: כשהוא 

היה בגיל הזה הוא לא ידע שיש בכלל דבר כזה...

"הרב  להם  שהקדיש  אחת  משעה  הכל?  התחיל  וממה 
לחגוג  ביקשו  המעגל,  סגירת  שאת  פלא,  לא  אז  הג'ינג'י"... 
דווקא ליד המעיין, או ה"מעיינות", באותו מקום שם התחיל 
הכל לנבוע!- - -  (שמחת הבר-מצוה תתקיים בס"ד בשבועות 

הקרובים, ציבור הקוראים מוזמן:-)...)

* * *

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
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