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פרשת שמות, ימי השובבי”ם, תשע”ח
בפרשתינו, פרשת שמות, מסופר על גלות עם ישראל 
במצרים, על עבודת הפרך שעבדו שם, על שזרקו המצרים 
לעם  שהיתה  הנשמה  גלות  כל  ועל  ַלְיאֹור,  הבנים  את 

ישראל, בכך שהיו במ”ט שערי טומאה, רחמנא ליצלן.
ועדיין יש להבין, מה הם הסגולות הגדולות והחשובות 
הגדולה  ההכנה  בעצם  שהיו  שמות,  בפרשת  שרואים 
והסיוע לכך שה’ יתברך העניש בעשר המכות את פרעה 
הרשע וכל מצרים? ומה היא הסגולה הגדולה של שפרה 
ופועה לזה שהצליחו להרגיע את פרעה מלך מצרים, ולא 
לשמוע לו להרוג את כל הזכרים? ובזכות מה זכה משה 
“ְוֹלא  י(:  לד,  )דברים  להיות אדון לכל הנביאים, שעליו נאמר 

ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה”? 
ֶאל  ַׁשְוָעָתם  “ַוַּתַעל  כג(:  ב,  )שמות  בפרשה  פסוק  יש 
ָהֱאֹלִקים ִמן ָהֲעֹבָדה”, ומפרש רבינו האור החיים הקדוש 
שערי  מ”ט  בתוך  שעה  באותה  היו  ישראל  שעם  זיע”א, 
טומאה, ובודאי שלא כיוונו בצעקתם לזעוק אל ה’ יתברך, 
אולם מכיון שבשמים אוהבים את עם ישראל, ממילא גם 
כאבם  מחמת  רק  אלא  ה’,  אל  צועקים  אינם  הם  כאשר 
גדול  רעש  עושה  צעקתם  זאת  כל  עם  הגדול,  וצערם 
בשמים1. והוסיף הרמב”ן זיע”א, שאף על פי שנשלם הזמן 
שבו נגזר על עם ישראל לצאת ממצרים לגאולה השלימה, 
מכל מקום עדיין לא היו ראויים לכך, משום שאחרי הכל 
חסרה כאן התפלה, ולכן אחרי שצעקו עם ישראל, אף על 
פי שלא היתה זו צעקה אל ה’ יתברך, אלא “ִמן ָהֲעֹבָדה”, 
מכל מקום קיבל ה’ יתברך את צעקתם ברחמיו הגדולים. 

והדברים נפלאים!
למה  ומרים,  יוכבד  בעצם  שהן  ופועה,  שפרה  וכן 
נקראו שפרה ופועה, אלא שפרה משום שהיתה משפרת 
התינוק  אל  מדברת   – ּפוָעה  שהיתה  ּופּוָעה  הולד,  את 
ומפייסת אותו כאשר הוא בוכה. וכך הצילו שפרה ופועה 
ומכח  ישראל.  מעם  רבים  בנים  הרשע,  פרעה  מגזירת 
היראת שמים שהיתה לשפרה ופועה, הצליחו להלחם נגד 
פרעה הרשע, ולא לשמוע לו להרוג את הבנים2. והמדרש 
שכר היראה - תורה,  )שמות רבה פרשה א אות טז( מוסיף על כך, 

והיינו שבזכות היראת שמים של שפרה ופועה שהן יוכבד 
ומרים, זכתה יוכבד לבנים כמשה ואהרן, ומרים לבצלאל, 

שהיה מלא חכמה, ע”ש. 
זכה  כיצד  ב(,  אות  ב  פרשה  )שם  רבה   במדרש  מבואר  עוד 
משה רבינו ע”ה לעלות בדרגה מרועה צאן שהיא מלאכה 
במסירות  ישראל  של  גואלן  של  למעלה  ביותר3,  בזויה 
רועה  ע”ה  רבינו  רבותינו, כשהיה משה  אמרו  ובאהבה? 
צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו, נזדמנה 
לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות, כיון שהגיע משה 

אצלו אמר: “אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף 
אתה, הרכיבו על כתיפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך 
הוא: “יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך 
לכאלו  להגיע  זוכה  ומי  ע”ש.  ישראל,  צאני  תרעה  אתה 
דרגות של רחמים...? ומי יודע כמה התפלל משה רבינו 
ע”ה על כך – להפוך מקצוע של רועה צאן, שהיא עבודה 
ביעקב  וכן מצינו  להיות המנהיג המיוחד בעולם.  בזויה, 
אבינו ע”ה, שהיה רועה את צאנו של לבן, ועם זאת היה 
מתקן תיקונים גדולים ממש כמו הנחת תפלין )זוה”ק פ’ ויצא 
וזו כחה של התורה הקדושה, שניתן להפוך על  דף קסב.(. 

ידי כוונה ותפלה, מלאכה פשוטה ביותר לעלייה רוחנית 
גדולה ביותר.  

הוסיף  ע”ה  אבינו  שיעקב  מצינו  מקץ  בפרשת  וכן 
יד(,  מג,  )בראשית  וגו’”  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּדי  “ְוֵאל  להתפלל: 
מתפלל  ואני  תפלה,  אלא  כלום  חסר  לא  רש”י,  ופירש 
עליכם, ע”ש. וכן מצינו אצל אליעזר עבד אברהם )בפרשת 
חיי שרה(, שהתפלל לפני שניגש לחפש שידוך עבור יצחק 

אבינו ע”ה. וכנראה שעל ידי תפלה מגיעים לאמונה שהכל 
בידי שמים, ויודעים על ידי כן להמליך את ה’ יתברך על 
וזהו  שמים.  מלכות  להיות  נהפך  זה  וכל  המעשים,  כל 

עומק התפלה4! 
ויש כאן תוספת על מה שנתבאר בשבוע שעבר בעלון 
“דעת זקנים” )פרשת ויחי(, שיש לעשות מהתורה תפלה, וכן 
לעשות מהאמונה תפלה. וכעת מעלין בקודש - להרגיש, 
לכוין ולהתפלל בכל מה שעושים במשך כל היום כולו – 
כל שעה, כל דקה, כל שניה וכל פעולה – מזמן הקימה 
בבוקר ועד זמן השינה בלילה - במחשבה, דיבור ומעשה 
- שתהיה הצלחה, ברכה וקידוש השם בכל מעשיו תמיד. 
יז(,  צ,  )תהלים  עלינו”  אלוקינו  ה’  נועם  “ויהי  בבחינת  וזה 
כלומר, שיהיו נעימות ומתיקות במעשינו. “ומעשה ידינו 
כוננה עלינו”, כלומר, שמשמים מסדרים ומכינים את הכל 

על הצד הטוב ביותר )עי’ במצודות שם(. ויש לבקש ולכוין כן.
מרחוק,  הנביאה שעמדה  מרים  על  בזה  לפרש  ויתכן 
כאשר אחיה הקטן - משה רבינו ע”ה - היה בתוך תיבת 
הגומא השטה על היאור, וחיכתה לראות מה יעלה בגורלו. 
והפסוק )שמות ב, ד( מעיד עליה: “ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה 
ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו”. וחז”ל הקדושים )סוטה יא.( דורשים את הפסוק 
על ה’ יתברך, על השכינה ועל החכמה, שמשמים שמרו 
על משה רבינו ע”ה שינצל מן היאור, ושיגדל לאחר מכן 
מרים  כאשר  בהעלותך(,  )ס”פ  בתורה  ומפורש  פרעה.  בבית 
קבלה צרעת, חיכו לה כל עם ישראל שבעת ימים. ופירש 
בשביל  הזה,  הכבוד  כל  את  לה  חלק  יתברך  שה’  רש”י, 
ע”ש.  ליאור,  כשהושלך  למשה  שנתעכבה  אחת  שעה 
ובתרגום עוזיאל )שם( מבואר, שבשביל שעה קטנה חיכו לה 

ששים רבוא מישראל, המשכן והשכינה, עד שהתרפאה, 
הלא  הנביאה,  מרים  לכך  זכתה  מדוע  ולכאורה  ע”ש. 
מרים  לאחיה הקטן מה שעשתה  עושה  היתה  אחות  כל 
למשה רבינו ע”ה, אם כן מה מיוחד במעשיה של מרים עד 
שהגיע לה שכר כל כך גדול5? ומסתבר שמרים לא עמדה 
שהיא  בודאי  אלא  דקות,  עשרים  במשך  סתם  כך  דום 
באותה  יתברך  לה’  בתפלה  נפשה  ואת  לבה  את  שפכה 
בהשגחה  וכך  בשמים,  גדול  רעש  עשו  ודמעותיה  העת. 
וכידוע  ידי בת פרעה.  רבינו ע”ה על  ניצל משה  פרטית 
זיע”א, שלא רק שפרעה לא הצליח  מהסטייפלר הקדוש 
משה  את  גידל  הוא  אדרבא  אלא  המרושעות,  בגזרותיו 
מוסיף  והרמב”ן  בביתו6.  ישראל  של  מושיען  ע”ה  רבינו 
יתברך  ה’  בפני  מתלונן  ע”ה  רבינו  שמשה  הסיבה  שזו 
שהוא כבד פה, וה’ יתברך אינו מרפא אותו, מכיון שהוא 
פיו,  כבדות  את  מעליו  שיסיר  יתברך  לפניו  התפלל  לא 

ולכן לא רצה ה’ יתברך לרפאותו, ע”ש.  
)ברכות  בניהו  זיע”א בספרו  חי  ורבינו הקדוש הבן איש 
שיתפלל  ולואי  כא.(,  )ברכות  הגמרא  דברי  את  מפרש  ו:(, 
אדם  יתפלל  אם  הרי  היתכן?  ע”ש.  כולו,  היום  כל  אדם 
כל היום כולו, מתי יעסוק בתורה, מתי יעסוק במלאכתו 
רבינו  ומפרש  המשפחה?  וצורכי  באכילה  יעסוק  ומתי 
שעל  היא,  כאן  שהכוונה  גדול!  יסוד  זיע”א  חיים  יוסף 
כל פעולה, עשיה ומלאכה, יש להתפלל שתהיה הצלחה 
גדולה7. שפתים ישק על דבריו המתוקים! ומכאן רואים 
שצריך להפוך כל דבר שנראה חומרי וגשמי לאמונה, ואת 
מלך  יתברך  לה’  היא  והתפלה  לתפלה,  להפוך  האמונה 
העולם, אחד יחיד ומיוחד. וכל זה טמון במלה אחת שאמר 

דוד המלך עליו השלום בתהלים )קט, ד(: “ַוֲאִני ְתִפָּלה”.
ויש  הקדושים,  השובבים  ימי  את  התחלנו  היום 
הגדול  התיקון  על   – במחשבה  ואפילו   – תמיד  להתפלל 
של הקדושה, בכל מה שקשור ל”קדושים תהיו”. האשה 
תתפלל לפני שיוצאת לאירוע מסוים על הצניעות בלבוש, 
להתנהג  שצריכה  שמים  היראת  ועל  ראש  הכובד  על 
שם. וכן שלא תגרום לנשים אחרות ללמוד ממנה מודה 
וחיצוניות האסורים על פי ההלכה. והאיש יתפלל שיזכה 
שלא   – החיצוני  היופי  ועל  בלבוש  הצניעות  על  לשמור 
להכשל ושלא להכשיל אחרים בעבירה. וזה הוא התיקון 
הגדול של ימי השובבים שלא להיות בבחינת טובל ושרץ 
התהלים  בקריאת  תיקון  שעושה  כלומר,  טז.(,  )תענית  בידו 
אין  צניעות,  אין  קדושה,  אין  ועדיין  השובבים,  ימי  של 
טלפון כשר למהדרין, אין כובד ראש בעבודה ואין אהבה 
ואחוה בציבור, אם כן מה שווה תיקון כזה?! ומאידך, כנס 
ולקראת  מליונים!  שווה  וצניעות  קדושה  על  התעוררות 
פרשת משפטים עושים את התיקון של קריאת התהלים, 

וזה מצוין. והלואי שנזכה לכך!

1. ומדויק כן בפסוק )שם(: “ִמן ָהֲעֹבָדה”, כלומר, הם לא צעקו אל ה’ יתברך 
ממש, אלא מחמת הקושי הגדול של העבודה. ואף זה עשה רעש גדול בשמים, 

וצעקתם ושועתם עלו עד כסא הכבוד. 

ָהֱאֹלִקים”, כלומר,  ֶאת  ַהְמַיְּלֹדת  “ַוִּתיֶראָן  יז(:  א,  )שמות  כן בפסוק  ומפורש   .2
בקדושה  הילדים  בטיפול  עוסקות  וכשהיו  גדולה,  שמים  יראת  להן  היתה 
המלך  של  והגזירות  הדינים  ביטול  על  יתברך  לה’  התפללו  בודאי  ובטהרה, 
לגמרי.  נכנע  ופרעה  הדינים הקשים,  לבטל את  ובכך הצליחו  פרעה הרשע. 
ואין  דינים  אין  ממילא  ותפלות,  קדושה  שמים,  יראת  שכשיש  רואים  ומכאן 
)משלי כא, א(.  ְּבַיד ה’”  גזירות קשות ורעות, וכמאמר החכם מכל אדם: “ֶלב ֶמֶלְך 
וכמו שמבאר בספר הקדוש מחשוף הלבן, לרבינו הקדוש רבי יעקב אבוחצירא 

זיע”א, על פסוק זה, ע”ש.

3. שהרי הם פסולים לעדות )עי’ סנהדרין כה:(.

4. ומדויק כן מלשון רש”י על הפסוק )תהלים קט, ד( “ַוֲאִני ְתִפָּלה”, פירש רש”י, 
אני מתפלל אליך תמיד, ע”ש. כלומר, כל בעיה, כל ענין, כל מעשה וכל היום, 
- כל רגע שיש צורך לעשות  עשרים וארבע שעות ביממה   – ממש כל היום 
פעולה מסוימת, יש להתפלל לפני כן, ולהרגיש שאותה הפעולה היא בידי ה’ 

וממילא  ועשייה,  פעולה  אותה  על  מלכות שמים  עושים  ובזה  בלבד.  יתברך 
עליו  האמונה, שרואים  על  גילוי  גם  בזה  ויש  ענין.  באותו  ברכה משמים  יש 
יתברך.  ה’  בידי  ורק  אך  היא  כאן  שההצלחה  שלימה  באמונה  מאמין  שהוא 
וכשמתפללים ומבקשים מה’ יתברך, יש בזה קידוש השם ואמונה בה’ יתברך, 
דף  )בחקתי  בזוהר הקדוש  ומובא  הכל.  את  עושה  יתברך, שהוא  בקשה מה’  וכן 
“אתם” כתיב, כלומר, שתהיה אתה בעצמך  קיג.( על הפסוק “ועשיתם אותם”, 
חפצא של עשייה, כאילו משלים ומוסיף ונותן כח למעלה, להוריד שפע מכל 

העולמות, ע”ש.

5. ובפרט שמדובר כאן בשעה קלה, שהרי העיכוב של מרים היה שליש 
שעה, והיינו עשרים דקות )סוטה יא. בתד”ה מרים(. 

6. וכמו שמצינו אצל המן הרשע, שלא רק שלא הצליח בכל מזימותיו, אלא 
שתלו אותו על העץ שהכין הוא בעצמו למרדכי היהודי )עי’ ברכת פרץ בפרשת שמות(.

בכל  יתברך  לה’  להתפלל  יש  מסוימת,  מלאכה  עשיית  בעת  לדוגמא:   .7
לו  שיש  מי  וכן  זה.  עסק  להשלים  כח  לו  שיהיה   – במחשבה  ואפילו   – רגע 
לה’  בלבו  יש להתפלל  כל רגע ורגע  חנות שבה הוא מוכר חפצים מסוימים, 
יתברך שיתן לו חן, כח והצלחה למכור את חפציו. וכל ידיו, רגליו, עיניו ואפילו 

נשמתו שותפים לתפלה. וכן כשאוכל תבשיל מסוים, ומחזיק את הכף בידו כדי 
להכניסה עוד רגע לפיו, יש להתפלל שיהיה לו כח לבלוע את המאכל, ולהורידו 
שעושים  הדברים  כל  וכן  לגימה.  ובכל  אכילה  בכל  יעשה  וכך  בטנו.  לחדרי 
בבית או בחוץ – הן בקיצה והן בשינה – יתפלל לה’ יתברך בכל רגע, בבחינת 

“כל הנשמה” – כל נשימה ונשימה, יש להלל את ה’ יתברך, ע”ש.   

ומכאן לדוגמאות מחיי היום יום:

~ כאשר אדם מתכונן להתקשר לאיש קשה או לצורך בעיה קשה, קודם לכן 
יש להתפלל, ולהראות על ידי כך שההצלחה היא אך ורק בידי ה‹ יתברך בלבד.

יש  וכן  לפתוח.  שניגשים  קודם  להתפלל  יש  בדלת,  דופק  כשמישהו   ~
להתפלל קודם שניגשים לדפוק בדלת של מישהו אחר.

~ אדם קם מהכסא – להתפלל, מבקש לשבת על הכסא – להתפלל, נכנס 
להתרחץ – להתפלל, נוסעים לאירוע מסוים – להתפלל, מניעים את הרכב – 

להתפלל, ולומר תפלת הדרך בקיצור, גם בנסיעה קצרה.

קודם  בלב  להתפלל  יש   – ואשתו  בעל  בין  בית  שלום  לחזק  כשבאים   ~
שמתחילים לטפל בענין. 

ה" המשא המרכזי"ַוֲאִני ְתִפּלָ
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 208 פרשת: שמות שבת קודש י"ט טבת תשע"ח )6 ינואר 2018( 

1



שלום וברכה מורי ורבותי!
ושוב אנו נפגשים באהבה, ושוב יש לי את הזכות והעונג לפתוח באחד 

מהסיפורים המדהימים שהכרתי.
אחד הסיפורים היותר מוכרים על הקיסר ניקולאי השני מספר על כך 
שבצעירותו, כאשר אביו רצה למנותו ליורש העצר, לאמור, המלך הטבעי 
הבא שיומלך 'אוטומטית' לאחר מות אביו, ביקש הוא להפכו לחכם ומושלם 
בכל מידה נכונה. לשם כך, שכר לו את טובי המורים והמרצים, שעמלו 
במשך שנים להפוך את הנער לבוגר בעל ראייה ארוכת טווח, למבין בכל 

דבר ועניין, ליודע הכל, ולאיש אשר 'כל רז לא אניס ליה'.
בו  האירוע  לפני  שבוע  והמתישה,  המפרכת  הלימודים  מסגרת  בסיום 
היה אמור כל העם להתבשר על מינוי יורש העצר החדש, ניגש מורה זקן 
מבכירי המורים של הצעיר לקיסר, ואמר לו שנשאר לו שיעור אחרון ללמד 
את הבחור. אולם, את השיעור הזה הוא לא יוכל ללמד בחדר השיעורים 
למגורים  המלך  ידי  על  לו  שניתן  חדר  אותו  האישי,  בחדרו  אלא  הרגיל, 
למהלך כל שנות הלימודים. הקיסר הסכים בשמחה, וביקש לשלוח את הבן 

לחדרו של המורה הישיש בהקדם.
לאחר דקות ספורות, שומע המלך בדלת חדר מלכותו דפיקות חלושות, 
וכאשר היא נפתחת הוא רואה את בנו כשרק כותונת לעורו והוא מוכה וזב 
דם. לשאלתו מי ואיך ביצע בו פשע זה, אמר יורש העצר שמיד בהיכנסו 
לחדרו האישי של המורה הישיש, כבל אותו המורה, השכיבו על השולחן, 

השאיר רק את כותנתו לעורו והלקהו עשר מלקות עד זוב דם.
עצום שאל:  ובזעם  הישיש,  המורה  את  אליו  להחיש  הורה המלך  מיד 
"הלא אדם חכם אתה, ובוודאי מבין שחייך ברגע אינם שווים פרוטה, כי 
מכאן אתה מועלה לגרדום ומקפד את פתיל חייך בביזיון. רק בטרם יבוצע 
בך גזר הדין, תן לי להבין מדוע בחרת לסיים את חייך בצורה שכזו. הלא 
גם אם החלטתך לאבד את עצמך לדעת, יכולת לעשות זאת על ידי נטילת 
גלולה רעילה או נעיצת חפץ כהה בגופך באזורו עורק ראשי. מדוע היה לך 

צורך להתעלל בבני, בכדי לעבור לעולם שכולו טוב?"
המורה הישיש השיב למלך במשפט הבא: "הוד מלכותו, השיעור האחרון 
היה אחד מהשיעורים החשובים ביותר אותם היה עלי ללמד את בנך. אם 
לא הייתי עושה זאת, לא הייתי ממלא את חובתי נאמנה. גם אם עתה יוסר 
ראשי מעלי, אמות בלב שקט לאחר שאדע שהשארתי מלך מושלם לאומה, 

שאינו חסר מאומה בחכמה, בבינה ובדעת תעלומות בני האדם".
הביט המלך במבט מופתע במורה הישיש וביקש: "הסבר נא את דבריך".
יודע שבבוא העת  "הוד מלכותו  ואז פתח המורה הישיש במלל הבא: 
קטנים  פשעים  על  משפטים  בפניו  יובאו  הארץ,  כל  על  בנו  ימלוך  בה 
כגדולים, ויהיה מוטל עליו לקבל החלטה בדבר עונשו של הנאשם. בנו של 
המלך, שמעולם לא ספג הלקאת מלקות בגופו, יגזור מיד על כל מעשה 
אלימות מאה מלקות, ועל כל מעשה גניבה אלף מלקות לפחות. הוא לא 
יודע שלאחר כשבעים מלקות האדם כבר מאבד את נשמתו. כיום, לאחר 
היטב  הוא  ידע  בחייו,  לראשונה  מלקות  עשר  והענוג  הרך  הנסיך  שספג 

היאך ובאיזו כמות להעניש את עברייני הממלכה גדולים וקטנים".
ומתנות  בתודה  הישיש  המורה  של  "עונשו"  את  המיר  שהמלך  כמובן 

לרוב, ושילח אותו מעל פניו באהבה וברוב חיבה.
הוא  ברוך  הקדוש  ראה  בו  הצורך  את  קדמונינו  מסבירים  זה  במעשה 
להעביר את עם ישראל את שבעת מדורי הגיהנם אותם חוו במצרים. כאשר 
שנים רבות לפני זה עוד אמר לאברהם "ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא 

ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה" )בראשית טו, יג(.

ובפרשתנו הנאווה, לאחר תיאור ברכת ה' בדבר "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו 
התורה  מספרת  ז(,  א,  )שמות  ֹאָתם"  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיְרּבּו 
הקדושה על "ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף" )שם, ח(, אשר 
ְלַמַען  ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  "ַוָּיִׂשימּו  בהוראתו הישירה התקבלו ההחלטות של 

ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס" )שם, יא(.
ועשר שנה  זוכים למאתיים  ישראל, בטרם צאתם לקבלת התורה,  עם 
נתפסים  בלתי  ונפש  גוף  וייסורי  עבדות  הרחמן[ של  מאב  הנחה  ]לאחר 
בעליל, וזאת משום שלא ניתן להעניק מלכות לאדם שלא סבל את ייסוריה 
או חברה אדם  למנות למנהל מפעל  ניתן  בדיוק כמו שלא  של העבדות. 
שמעודו לא היה שכיר. הוא לעולם לא ידע ולא יבין את החשש של כל 
עובד, הוא מעולם לא יחוש את רגשות ההקלה מהעיון בתלוש בכל חודש 
ומהסיכום המספר על חודש נוסף שאותו ניתן יהיה לצלוח עם שכר זה. 
יביא  אף  מסוימים  ובמקרים  בהם,  ינזוף  עובדים,  יפטר  הוא  יתר  בקלות 

לאובדן מקור פרנסתם לעד.
כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להמליך את עמו ישראל על העולם כולו, 
לעשותם 'אור לגויים', העניק להם את הזכות להכיר את חייהם של העבדים 

ורק אז מינה אותם למלכים על כל העולם כולו.
זה נכון אז וזה נכון גם בימינו. כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא להרים אדם 
במעלה גבוה, מעניק הוא לו לפני כן את "הזכות" לטעום מטעמה המר של 
השפלות, שהיא בעצם רמתם האמתית של אותם אנשים, אשר יהיו נתונים 

למרותו בבוא העת.
וכדי להמחיש זאת: אדם, אשר נגזרו עליו חיי עושר וכבוד, יזכה לפניהם 
וישכיל  העני  של  תחושותיו  את  ויכיר  שידע  בכדי  עוני  חודשי  למספר 
חיי עושר  נגזרו עליו  לו מטובו בבוא העת. לעומתו, אדם, אשר  להעניק 
מופלג, יזדקק לקצת יותר מכמה חודשי עוני בכדי לא לשכוח בבוא העת 
את סבלם ורמת חייהם של אחיו העניים. לעומת שניהם, מי שאמור יהיה 
יזדקק  לזכות בבוא העת לעושר בלתי נתפס בממדים בינלאומיים ממש, 

לפני כן למספר גבוה יותר של שנים בהן יחוש את צערה של העניות.
זה אמור להיות מקור נחמה לכל אחד שסובל, וזה אמור להיות באותה 
מידה גם מקור לזהירות לכל מי שחייו מתנהלים על מי מנוחות. בין מתוך 
לצפות  להאמין,  אחד  כל  על  שומה  יפים,  ימים  מתוך  ובין  קשים  ימים 
ולקוות שהימים הבאים יהיו טובים ויפים יותר. אולם, יותר מכך, שומה 
עליו להסב לבו ועיניו לאחיו הסובלים ולהעניק להם מטובו. זה יכול להיות 
בממון, זה יכול להיות בעצה ותושיה וזה יכול להיות אפילו בדברי עידוד 
במסגרת  בין  המשפחתית,  במסגרת  בין   – אותך  שסובב  מי  לכל  וחיזוק 
ואפילו עם אנשים שאינך מכיר, רק  חיי היומיום בעבודה או בלימודים. 
נפגשת עמם באופן חד פעמי בחדר המדרגות, בחדר ההמתנה או בתחנת 

האוטובוס.
לפמליה של מעלה שאתה  להראות  ואת האפשרות  הזכות  את  לך  יש 
יודע להעניק לאחרים טוב גם מבלי לעבור את מסדרון הסבל. שם בשמים 
יחליטו שאדם כמוך אין צורך להעביר סדנה כתושה בכדי להפוך את חייך 

ליפים ומשפיעים טוב יותר לאחרים.
שוב ושוב ושוב הכל בסופו של תהליך הוא בהנהגת ה' יתברך תלוי אך 

ַרֲחקּוך" )עדיות פ"ה מ"ז(. ורק במעשיך. "ַמֲעֶׂשיָך ְיָקְרבּוָך ּוַמֲעֶׂשיָך יְִ
יזכנו ה' יתברך להעניק מטובנו בכל דרך למעגלים הקרובים, הרחוקים 
והרחוקים עוד יותר שמסביבנו. נזכה לשמח אלוקים ואדם, ואך טוב וחסד 

ירדפונו כל ימי חיינו.
ברוכים תהיו!

אם לא הולך, כנראה שמתחיל לרוץ...
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל



ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
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התיקון העיקרי של ימי השובבי"ם
שאלה: מהו סדר התיקון המיוחד בימי השובבי"ם, 

אשר מתחיל השבוע מפרשת שמות?
כיצד  אותנו  לימדו  זיע"א  ישראל  גדולי  תשובה: 
לתקן את העוון הידוע של "קדושים תהיו" גם על פי 
הקבלה, והיינו על ידי אמירת תהלים ותפלות רבות. 
ולאחרונה לימד אותנו מרן ראש הישיבה הרב נאמ"ן 
שליט"א, את סדר התענית דיבור שיש לעשות בימים 
אלו, והוציא, תיקן וסידר הכל על הצד הטוב ביותר, 
בספר תהלים עם פירוש "אמת קנה", ע"ש. והדברים 

נפלאים ומתוקים מדבש ונופת צופים! 
אולם  וקיים,  ויציב  ונכון  אמת  הוא  זה  וכל 
תיקון  של  ממש  העיקר  זה  שאין  להוסיף  חייבים 
ימי השובבים, אלא ראשית יש לתקן את הענין של 
היטב  נלמד  הגברים  אנחנו  כאשר  תהיו",  "קדושים 
את כל דיני הקדושה, ובכלל זה שמירת העיניים ודיני 
ההרחקה, וכן לדעת אלו בגדים כשרים ללבוש ואלו 
פה,  נבלות  מאיסור  ולהנצל  לשמור  כיצד  וכן  לא. 
רחמנא ליצלן, ומה הם הגדרים של קלות ראש, וכיצד 
להתנהג בשלחן שבת עם החמה, הגיסות והאורחות. 

וכל זה הוא בבחינת "קדושים תהיו". 
מאד  חסר  הוא  זה  שדבר  לנשים,  צניעות  וכן 
ללמוד  לנשים  יש  ולכן  הרבים,  בעוונותינו  בדורינו, 
היטב בספרים הקדושים המורים על הצניעות, כגון 
הספר "תבורך מנשים" של הרבנית זיינדר שתחי', וכן 
הספר "לבוש מלכות", והספר "בגדי תפארתך", שזהו 
וזהו  השובבי"ם.  בימי  לנשים  ביותר  הגדול  התיקון 
היסוד הגדול של תיקון ימי השובבי"ם לגברים ונשים, 
על  הלימוד  דהיינו  דרכו",  רשע  "יעזוב  בבחינת  וזה 
הצניעות והקדושה המביא לחזרה בתשובה, ואחר כך 
"וישוב אל ה'" )ועי' בספר הקדוש שערי תשובה לרבינו יונה שער א' אות 

יא באורך(. 

וזה דומה ממש לתענית שהתענינו בשבוע שעבר 
בעשרה בטבת, שעיקר התענית היא החזרה בתשובה 
ביום  בתשובה  חזר  שלא  ומי  עצמה.  התענית  ולא 
הקדוש הזה, תפס הטפל ועזב העיקר )עי' משנ"ב סי' תקמט 

סק"א(. 

וכן עצרת התעוררות בימי השובבי"ם על כל נושא 
הקדושה והצניעות, הוא דבר גדול מאד )ועי' בספר הנחמד 

ויזבח אלקנה ח"ד סי' כא, כב(. 

    
בקש שלום במקומך, ורדפהו במקום 

אחר
שאלה: לחברי יש קרוב משפחה המסוכסך איתו, 
ומחמת כן לא הזמינו לאירוע משפחתי שלו. ורציתי 
יכול  ואני  שניהם  על  השפעה  לי  יש  אם  לשאול, 
להשלים ביניהם, האם אני חייב להתאמץ לעשות כן, 

על אף העבודה הקשה הכרוכה בכך?
שניהם  על  השפעה  לך  יש  באמת  אם  תשובה: 
להשלים ביניהם, אתה חייב לעשות כן. וזה בבחינת 
ורודף שלום  אוהב שלום  אהרן,  "הוי מתלמידיו של 
כן  פסק  ה"ז(  פ"ה  דעות  )הלכות  והרמב"ם  דאבות(.  )פ"ק  וכו'" 

"בקש  טו(:  )לד,  בתהלים  הוא  מפורש  ופסוק  למעשה. 
במקומך,  שלום ורודפהו", ופירש רש"י, בקש שלום 
שלום  תבקש  כלומר,  ע"ש.  אחר,  במקום  ורודפהו 
השלום  אחרי  ותרדוף  אליך,  קשורה  כשהמחלוקת 
כשהמחלוקת  שלום  לעשות  והיינו  אחר,  במקום 
שלום  להרבות  כדי  אחרים,  אנשים  בין  מתלקחת 
כיצד  החכם  עם  להתייעץ  שכדאי  וכמובן  בעולם. 
לעשות כן על הצד הטוב ביותר, אולם באופן כללי 

בודאי שיש בדבר זה חובה קדושה.
וכידוע מהזוהר הקדוש )פ' תזריע דף מז.(, שכשם שיש 
מלה  על  עונש  יש  כך  הרע,  לשון  דיבור  על  עונש 
ובכל  חבירו,  על  ולהוסיף  לומר  יכול  שאדם  טובה 
זאת הוא שותק ואינו אומר, ע"ש. וידוע המעשה עם 
קמצא ובר קמצא )גיטין נה:(, שבטעות הוזמן בר קמצא 
לסעודתו של שונאו, וביקש אותו שונא לסלק את בר 
קמצא מסעודתו לפני כולם, דבר שגרם בושה גדולה 
לבר קמצא, וחכמי ישראל שהיו שם שתקו ולא מיחו 
בבעל הסעודה, להרבות שלום בינו לבין בר קמצא, 

וזה שגרם לחורבן בית המקדש, ע"ש.
בסיכום: אף אם יש בעשיית השלום ביניהם עבודה 
ולהצילם  כן  לעשות  עליך  חובה  מקום  מכל  קשה, 
מעבירות ואיסורים רבים, ויש לך שכר גדול על כך. 
בין  שלום  שהעושה  יתרו(,  )ס"פ  רש"י  מפירוש  וכידוע 
איש לאשתו ובין משפחה למשפחה, לא תבוא עליו 

שום פורענות, ע"ש. ותשועה ברוב יועץ.

ברכת המזון לקול הניגונים
ומיד  שמחה,  של  באירוע  סעדתי  שאלה: 
השירים  התחילו  המזון,  ברכת  לברך  כשהתחלתי 
והניגונים להתנגן ברקע  בקול רעש גדול, ואיני שומע 

את עצמי מברך, מה עושים במצב כזה?
תשובה: שאלה יפה! יש כאן כמה בעיות: א. צריך 
)עי'  אדם לכתחילה להשמיע את ברכת המזון לאזניו 
הל"ע ח"ב דף ס(. ב. אינו יכול לצאת חוץ למקום האירוע, 

צריך  לכתחילה  שהרי  הרעש,  ממקור  ולהתרחק 
להזהר לברך ברכת המזון במקום שבו הוא אכל )שו"ע 
ג. אינו יכול להכנס לחדר הסמוך כדי  או"ח סי' קפד ס"א(. 

גם  מגיע  החזק  התזמורת  שרעש  משום  שם,  לברך 
ויתכן שבחוץ  לשם, אלא צריך לצאת החוצה ממש, 
שאסור  ועוד  המזון,  בברכת  היטב  לכוין  ניתן  לא 
חומרא  יש  ד.  סק"ג(.  שם  )משנ"ב  כנ"ל  לחוץ ממש  לצאת 
לא  שאם  ה"ז(,  חקת  )פרשת  חי  איש  בן  הקדוש  בספר 
השמיע לאזניו, חייב לחזור ולאכול עוד כזית ולברך 

שוב ברכת המזון.
ולמעשה, נראה שיברך ברכת המזון במקומו לקול 
ושעת הדחק  היטב בשמחה,  ויכוין  היפים,  הניגונים 
כדיעבד דמי, ויוצא ידי חובה במקרה כזה גם כאשר 
אינו משמיע לאזניו. ויתכן להוסיף שמצד עצמו הוא 
חיצונית,  סיבה  כאן  שיש  אלא  לאזניו,  משמיע  כן 
וסיבה חיצונית כזאת אינה מעכבת. וזה בבחינת אריה 
חיצונית  סיבה  כלומר,  כב:(,  )שבועות  עליה  דרביע  הוא 
חובה  יש  לכתחילה  הדעות,  שלכל  וכמובן  בלבד. 

קדושה להשמיע ברכת המזון לאזניו.

אמירת קדיש כשההורים מקפידים
שאלה: ההורים שלי הי"ו אינם מסכימים לי לומר 
קדיש  לומר  לי  מותר  האם  לעולם,  יתום"  "קדיש 

בעליית שישי או משלים?
תשובה: יש הורים המקפידים וחוששים מאמירת 
לשמוע  צריך  ולכן  הבנים,  שאומרים  יתום  קדיש 
קדיש  אולם  סק"א(.  קלב  סי'  )משנ"ב  אותם  לצער  ולא  להם 
יכול  יתום,  קדיש  הוא  לתורה, שאין  העולה  שאומר 
של  קדיש  וכמה  כמה  אחת  ועל  חשש.  ללא  לאמרו 
ספר תורה, שיש מצוה לאמרו בסיום הקריאה לכבוד 
התורה, משום שכל דיבור ודיבור שבתורה הרי הוא 
כמו שם המפורש, ומצוה לקדש שם שמים )ספר הרוקח 

סי' שיא הובא ביבי"א ח"ד ס"ס כב(.

וכמה מסכנים הורים כאלה שמקפידים על אמירת 
צריכים  ההורים  ואדרבא,  הבנים,  שאומרים  הקדיש 
קדיש,  שיגידו  מהבנים  לבקש  מצוה  שיש  לדעת 
ויהיו שלוחי צבור ויקדשו שם שמים. ולא על אמירת 
אלא  בניהם,  על  להקפיד  ההורים  צריכים  קדיש 
עליהם להקפיד שלא יהיה להם טלפון כלל, ולא מיני 
מכשירים פסולים, ולא אופניים, ושלא יצאו לכל מיני 
חכמים  והורים  שלהם.  לרוחניות  המסוכנים  טיולים 
לשמוע  לילדיהם  מסכימים  שהם  בצוואה  כותבים 
לפטירתם,  בתוך שנה  לאירועים  וללכת  קודש  שירי 
עמל  מהם  לבקש  והעיקר  תמיד.  שמחים  ושיהיו 
בתורה ובתפלה, ויראת שמים, ואשרי המבין זאת )עי' 

ילקו"י כיבוד הורים ח"ב דף תכב וחזו"ע אבלות ח"א דף תקמט(.

בית הכנסת המפואר
ציורים  לתרום  המוכן  גדול  עשיר  ישנו  שאלה: 
יפים לבית הכנסת, וכן ארון הקודש מעץ מיוחד עם 

קישוטים יפים, מה הדין?
תמונות  או  ציורים  כנגד  להתפלל  אסור  תשובה: 
מפריע  זה  שכל  משום  סכ"ג(,  צ  סי'  )שו"ע  בזה  וכיוצא 
בית  של  היופי  ועיקר  סק"ע(.  )משנ"ב  התפלה  בכוונת 
הכנסת, שהוא בנין גבוה מאד )עי' שבת יא.(, שיש בו אור 
למתפללים.  נוחה  הרגשה  שעושה  מאד  וחזק  גדול 
וכן ריהוט נאה ונקי לרווחת המתפללים, וכן חדרים 
נוספים לשיעורי תורה, לנוער ולצבור הרחב. כל זה 

נקרא "בית כנסת מפואר".
שאין  הקודש  ארון  על  שעושים  ציורים  ובפרט 
לא  שכבר  לכך  גורם  זה  שדבר  משום  לעשותם, 
רוצים לשים פרוכת, משום שהיא מכסה את הציורים 
היפים, ואסור לשנות את המנהג של פרוכת המכסה 
את ארון הקודש, כמו שהיה בבית המקדש )יחו"ד ח"ו סי' 
ט(. וכן אין לעשות כן תמונות של אריות על הפרוכת 

)ועי' בספר היקר ילקו"י סי' צ סעי' מד(.

ועשיר כזה גדול, צריך לדבר איתו ולהשפיע עליו 
מהציורים,  מליונים  שווה  שזה  התורה,  החזקת  על 
וכשאין ברירה מותר לעשות ציורים בצד מערב של 

בית הכנסת.

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

מספרים על הגאון החסיד רבי זונדל מסלאנט, שנסע פעם בעגלה, והנה הם 
יצאו את העיר לא הרחיקו, והיו בשדות הסמוכות לעיר חבילות של תבן וקש, 
של בעלי השדות, לאחר קצירת התבואה, העגלון הביט ימינה ושמאלה וירא כי 
אין איש, ירד מן העגלה ונגש לקחת מן החבילות, בשביל הסוסים שלו. רבי זונדל 

הבחין בדבר, והתחיל צווח לעברו, רואים! רואים! נבהל העגלון, ומיהר לעזוב 
את החבילות מידו, ורץ אל דוכן העגלה, לאחר נסיעה קצרה, נוכח העגלון כי 
אין איש, אז פנה אל רבי זונדל, רבי! האם מותר לשקר, הלא אין איש. הפנה רבי 

זונדל את אצבעו כלפי מעלה, ואמר לו, בני, שם למעלה רואים.

מעשה ברוסיה לפני כמאתים שנה, שהיה חי שם רבי נתן נטע מעיר שקלוב, 
איש חי רב פעלים, לתורה ולנושאי דגלה. והשם יתברך נתן לו חן וחסד בקרב 
שרי הממשלה, וקראו לו בשם חיבה: "נתקין". ואף הוא השתמש בהשפעתו על 
חסד  אליו  הטה  הראשון  אלכסנדר  הקיסר  ואף  עמו,  בני  אחיו  לטובת  השרים 
בסוף ימיו, כיבדו והוקירו. והנה בעיר ויטבסק שימש יהודי תלמיד חכם בשם 
רבי בנימין ביינוש כפרנס הקהלה, הוא היה עשיר מאד, והיו לו יקבי יין ובתי 
משרפות ליין שרף, שעל ידם התפרנסו משפחות רבות מישראל, בצדקת פרזונו 
לכל דבר שבקדושה, היה מופת לכל העשירים, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב 
נדכאים, וכל איש עני מר נפש בפנותו אליו, לא יצא בידים ריקניות. פעם אחת 
בהיותו בבית הכנסת בשבת מעוטף בטלית ומתפלל שחרית עם הצבור, התפרץ 
לשם מפקד המשטרה בליווי כמה שוטרים, ניגשו אליו ואסרו את ידיו באזיקים, 
הוציאוהו בבהלה מבית הכנסת, ושמו אותו בבית הסוהר מקום אשר אסירי המלך 
בבוא  היהודים,  כל  את  הקיפה  והחרדה  כמרקחה,  נעשית  העיר  שם.  אסורים 
ורצו לדעת על מה כל החרדה הזאת, השיב  פרנסי היהודים אצל מושל העיר 
לאחר  מגבוה.  הוראה  קיבל  כך  אבל  הסיבה,  את  יודע  לא  בעצמו  להם, שהוא 
ימים נשלח ר' בנימין ביינוש לעיר פטרבורג כשהוא אסור באזיקים, וכל רכושו 
ובתי מסחרו הכל הוחרם מטעם הממשלה, הדבר נודע לרבי נתן נטע משקלוב, 
ר'  של  בשחרורו  להשתדל  לפטרבורג,  לנסוע  הקורה,  בעובי  להכנס  והחליט 

בנימין ביינוש, שהכירו באופן אישי בתור איש ישר ונכבד מאד.
והימים ההם היו ימי חורף קשים, ממטרים עזים וסופות שלג, ורוח זלעפות, 
חיים  רבי  הגאון  אל  וילנא,  לעיר  נסע  ובתחלה  דרכו,  צדיק  אחז  הכל  ולמרות 
בוילנא,  חיים  רבי  אז שהה  כי  במשימתו.  שיצליח  ברכתו  את  לקבל  מוואלזין, 
והגיע אליו כשהוא עייף ויגע, לעת ערב, וביקש ממנו את ברכתו, הרב בירך אותו 
מעומק הלב, ואמר: ישועת ה' כהרף עין. השם יתברך יצליח דרכך, ותמצא חן 
ושכל טוב בעיני השרים והסגנים ותזכה לבטל הגזירה. רבי נתן נטע התייעץ עם 
רבי חיים על כמה ענינים, ובשעה מאוחרת בלילה יצא אל הפונדק שלו, והנה 
אורה,  וכולו מלא  ושרים,  מלכים  פלטרין של  נהדר,  ארמון  יד  על  עבר  בדרכו 
ומתוכו נשמעים צלילי תזמורת, הוא ניגש אל השומר שעל יד הפתח, אשר ישב 
זו  מה  ולשמחה  הזה,  הארמון  למי  נטע  נתן  ר'  אותו  שאל  בדד,  בטח  בסוכתו 
עושה? השיב לו: זהו ארמונו של שר הפלך, ועורכים כאן נשף לכבודו של שר 
הפנים הגרף קוצ'וביי, אשר הגיע לכאן. ר' נתן הוציא מכיסו כמה מטבעות כסף, 
מפני  להסתתר  לסוכתך,  להכנס  הרשני  ואמר:  השומר,  של  לידו  אותם  ותחב 
הגשמים, עד שיצאו השרים, והרשה לו, המתין שם שעה קלה, והחגיגה הגיעה 
לסיומה, נשאר ר' נתן על עומדו בסוכת השומר ליד הפתח, ומשם השקיף על 
פני היוצאים מן הארמון, והנה הוא רואה את שר הפנים קוצ'וביי, יוצא בליווי 
איש גבה קומה ולבוש בגדי שרד נוצצים, הוא החוה קידה בפניהם, וזעק, אדוני 
השר! קוצ'וביי היסב את ראשו, וראה לפניו את "נתקין", עומד שם עצוב ונדכה, 
שאל אותו השר, מה לך נתקין, ומה אתה עושה פה בווילנא בשעה זו? השיב לו 
ר' נתן נטע ואמר: אדוני השר, קרה אסון, אדם ישר ויקר חף מפשע, חייו בסכנה, 

וזקוק לעזרה דחופה, ענה לו השר, בוא אלי מחר בבוקר בשעה עשר, ואז אשמע 
את דבריך, ר' נתן נטע התכונן ללכת, והנה הוא רואה שהאדון האלמוני שהיה 
יחד עם השר, אומר לשר, אולי כדאי שניקח את נתקין אתנו אל המלון, ונשמע 
אותו, שמא עד מחר נאחר את המועד להצלת האיש, ורמז לר' נתן נטע שיעלה 
אל המרכבה, ר' נתן נטע קפץ בשמחה ליד העגלון, נכנס איתם למלון מפואר, 
וחיכה עד אשר יקראו לו. השר עם האדון האלמוני נכנסו לחדר אחד מקושט 
והשר אמר  נכנס בקידה לפניהם,  נטע, הוא  נתן  לר'  ושלחו לקרוא  וכסף,  זהב 
לו, התקרב כאן נתקין, ונשמע מה בפיך, הוא התקרב ומתוך צער וכאב סיפר 
את אשר קרה לר' בנימין ביינוש, השר ענה, ענין זה ידוע לי יפה, אותו יהודי 
מוויטבסק נאשם באשמת זיוף שטרות הממשלה, באחת החנויות שלו קיבל כומר 
רוסי אחד, עודף שהגיע לו, בשטרי כסף מזוייפים, השטרות נשלחו אלי, ועל פי 
פקודתי הושם במאסר, ורכושו הוחרם. פני ר' נתן נטע קדרו, והוא נדהם בשומעו 
אשמה חמורה זו. אבל התעשת וקרא בהתרגשות, אדוני השר, אני נשבע בכל 
הקדוש לי ולעמי, שזוהי עלילת שוא, אני מכיר אישית את ר' בנימין ביינוש, ואני 
מעיד בשבועה, שהוא לא מסוגל לעשות פשע כזה. תוכל לחקור אצל כל תושבי 
איש  הוא  ביינוש,  בנימין  שרבי  יגידון  יעידון  וכולם  ויהודים,  נוצרים  וויטבסק, 
ישר ונאמן, ולא מסוגל לעשות פשע כזה. דבריו שנאמרו בבטחון ובעוז, הניעו 
את לב שר הפנים, והוא פנה אל האדון האלמוני, ואמר: מכיר אני את "נתקין", 
וברור לי ששבועתו שבועת אמת, ואין ספק שכל אשמת השטרות המזוייפים היא 
עלילת שוא. ואז פנה השר ואמר לר' נתן נטע, נתקין, אילו היה הדבר בידי בלבד, 
אז הייתי נותן פקודה לשחרר מיד את האסיר הזה, אבל לפי החוק, הדבר תלוי 
עכשיו אך ורק ברצון הקיסר שלנו. ר' נתן נטע התחיל לבקש ולהתחנן ודמעות 
רותחות יורדות על לחייו, ואמר: יואיל נא אדוני השר בחסדו הגדול לתת על ידי 
מכתב אל כבוד אדונינו הקיסר ירום הודו, ובבוקר השכם אסע אליו לפטרבורג, 
אפול לפני הדום רגליו, ואבקש רחמים על נפש ישרה חפה מפשע. האלמוני נעץ 
עיניו בר' נתן נטע, והוא פנה את השר ולחש באזנו מספר מילים. ואחר כך אמר 
בקול רם: אני חושב שאינך צריך למכתב, סע נא לביתך לשלום, ואנו נשתדל 
לשחרר את היהודי האסיר בהקדם, ר' נתן נטע התחיל להבין בפני מי הוא עומד, 
לפני הקיסר של רוסיה בכבודו ובעצמו. וביקש אנא ירשו לי הוד מעלתם ואברך 
את אדוני הקיסר ברכת המלך, כפי שהורונו רבותינו, ענה לו השר: הרשות נתונה 
לך, ר' נתן נטע חבש את כובעו, ובירך בלב מלא שמחה, "ברוך שחלק מכבודו 
ובטוב  בשמחה  יצא  והשר,  הקיסר  מאת  כזאת  הבטחה  כשקיבל  ודם".  לבשר 
לבב, והתיצב שוב לפני הגאון ר' חיים מוואלזין, וסיפר לו כל מה שעבר עליו 
באותו לילה. ומווילנא נסע לוויטבסק, וכשהגיע לשם נודע לו כי הפרנס ר' בנימין 
ביינוש שוחרר כבר ממאסרו, וניתנה פקודה ממלכתית להחזיר לו את כל רכושו 
גדולה  כמה  ואמר:  דרכו,  הצליח  אשר  יתברך  להשם  תודה  ויתן  מסחרו.  ובתי 
ברכתו של רבי חיים, כי תשועת ה' כהרף עין. ר' נתן נטע נפטר בשבת קודש י"א 
אלול תקס"ד. והגאון רבי חיים קרע קריעה על ר' נתן נטע, המליץ יושר שלנו, 

אשר לפני מלכים התיצב. תהיה נפשו צרורה בצרור החיים.

ָך, ַעִין רֹוָאה, ְואֶֹזן ׁשֹוַמַעת..." )אבות פ"ב מ"א( ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ְלּ "ּדַ

ַמִים, ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ ּבּור ִיְהיּו עֹוְסִקים ִעּמָ  "ְוָכל ָהעֹוְסִקים ִעם ַהּצִ
ם, ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד..." )אבות פ"ב מ"ב(  כּות ֲאבֹוָתם ְמַסַיְּעָתּ ּזְ ׁשֶ

שאל אביך ויגדך


