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 איך חיים בשמחה ובאושר עם כל מה שעובר עלינו?
בפרשתנו מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו את אחת המצוות 
התמוהות והבלתי ניתנות להבנה בשכל האנושי, הלא היא : "מצוות פרה 

 אדומה".
פרה רגילה, רק בעלת צבע שונה, שמצליחה באותו מעמד לטהר את 
הטמא ולטמא את הטהור. משהו שלא נתפס בשכל אנושי, משהו 
שאלמלא האמונה בקדוש ברוך הוא ככל יכול, ובהחלטתו לגרום ל"כל 

 דבר לעשות כל דבר" אין לו משמעות הגיונית.
על עצמו את ואמנם, החכם מכל האדם, הלא הוא 'שלמה המלך', אומר 

)קהלת ז, כג( "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". ומסבירים  הפסוק
לנו חז"ל )יומא י"ד ע"א, נדה ט' ע"א( שאת הפסוק הזה קרא שלמה על 
מצוות 'פרה אדומה', שאת משמעותה והגיונה לא הבין חרף רצונו העז 

 וחכמתו העצומה.
וזה גם משהו. הרי עד כאן אנו מבינים, מבינים שבעצם איננו מבינים... 

חלק מהבעיות שלנו מתחילות מכך שאנו חושבים שאנו מבינים, כאן 
 לפחות הפנמנו שאין לנו את הכח/ המושגים/ היכולת הנפשית להבין.

אבל מה שבכל זאת לא ברור כאן, הוא דברי המדרש )במדבר רבה 
פרשה יט( לפיהן משה ידע את סודה של הפרה האדומה לאחר שגילה 

יתברך, מה שאומר שמסתתר אחרי חוקה זו היגיון כלשהו.  לו זאת ה'
ואם כן נשאלת השאלה, איך שלמה שהיה חכם מכל האדם, וכדברי 
המדרש שם על הפסוק )מלכים א ה( "ויתן אלוקים חכמה לשלמה כחול 
הים" שנתן לו חכמה כנגד כל ישראל, לא הצליח לפענח את סודה של 

 הפרה האדומה?
היגיון, לא היתה זו שאלה. אבל לאחר שלמשה מילא אם לא היה בכך 

נתגלה אותו הגיון אלוקי, אם כן מה מנע משלמה להגיע לכך בחכמתו, 
 האם הוא היה חכם קצת פחות מרמתו הגבוהה של הסוד הנורא?

והתשובה לכך לעניות דעתי מופלאה ומעוררת השראה לחיי היומיום של 
 כולנו.

של הפרה האדומה, את כאשר ניסה שלמה המלך להבין את סודה 
הטהרה שהיא גורמת לאחד והטומאה שהיא גורמת לאחר. הוא ניסה 
להבין זאת דרך החומר המרכיב אותה, דרך פלאי הטבע האצורים בה, 
דרך סודות הקבלה ושורשיהם המשתלשלים מעולם האצילות לעולם 
המעשה. הוא נבר ופשפש בכל אחד מהאפשרויות הללו ולא מצא משהו 

הסוד הנורא הזה, הוא סיכם זאת במילים "אמרתי אחכמה  שיסגיר את
 והיא רחוקה ממני".

לעומתו משה רבינו, כשישב מול הקדוש ברוך הוא וקיבל את מצוות 
התורה, אמר לו ה' יתברך: "אדם טמא אשר ייזה עליו מאפר פרה אדומה 
יטהר, ואילו המזה יהיה טמא, כי כך ציוותי". מיד ענה משה ואמר: 
"הבנתי". "מה הבנת?" שואל הקב"ה. "הבנתי למה פרה אדומה מטהרת 

מה באמת?" שואל ה' יתברך. ואז אומר לו משה: ומטמאה כאחד". "ול
 "כי כך ציוות"...

 
 
 
 
 
 

המלח מלוח והסוכר מתוק כי כך החליט ה', ומימלא גם הפרה מטמאה  
משה לא רק ביצע את הוראות ה' יתברך,  ומטהרת כאחד כי כך צווה ה'.

אלא התייחס אליהם כאל דבר המובן מאיליו, וכסברא ברורה בכל 
 תהלוכותיו.

 מבחינת משה רבינו, אם כך צווה ה', זהו ההיגיון והטעם הברורים ביותר.
שלמה לעומתו ניסה להבין למה כך גזרה חכמתו יתברך, ואיך זה קורה 
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כלומר, בשביל משה רבינו עצם ההבנה שהקדוש ברוך הוא החליט 
 שהפרה תטהר ותטמא כאחד זוהי ההבנה המלאה. מבחינת משה רבינו

המלח מלוח והסוכר מתוק כי כך החליט ה', ומימלא גם הפרה מטמאה 
משה לא רק ביצע את הוראות ה' יתברך,  ומטהרת כאחד כי כך צווה ה'.

אלא התייחס אליהם כאל דבר המובן מאיליו, וכסברא ברורה בכל 
 תהלוכותיו.

 מבחינת משה רבינו, אם כך צווה ה', זהו ההיגיון והטעם הברורים ביותר.
שלמה לעומתו ניסה להבין למה כך גזרה חכמתו יתברך, ואיך זה קורה 

 עניין... בפועל, מה שאת משה רבינו לא
*** 

 אם כל אחד מאיתנו יקח את הדברים לאורח חייו, חיינו יתנהלו כדלהלן:
"הבוקר קרה לי הדבר הכי טוב בעולם, פגושו של רכבי התחכך בפגושו 
של הרב ממול וגרם לו נזק בל יתואר, בדיוק יום לאחר שהסתיים לי 

 הביטוח ושכחתי לחדש אותו".
פות, וזה מדהים עד כמה זה טוב שנה רצו 02"פוטרתי מהעבודה לאחר 

בשבילי, למרות שאין לי מקום עבודה אחר, ולמרות שאין לי כיום מקור 
 פרנסה".

ולמה? כי אם הקדוש ברוך הוא החליט שבה טוב בשבילי, אני "מבין" 
שזה הטוב ביותר בשבילי. אני לא מחפש להבין למה, אני "יודע" למה. כי 

 ותר עלי אדמות.רצון ה' הוא הדבר הנכון והטוב בי
לא מנסים להבין למה כל מה שעובר עלינו הוא לטובה, לא מנסים 
להשתכנע בכך. פשוט יודעים זאת, חשים זאת, ומרגישים את ליוויו 

 הצמוד של הקדוש ברוך אלינו רגע רגע ושעה שעה.
בית שמנוהל בצורה שכזו, ילדים שגדלים באווירה מחממת שכזו, יזכו 

הבה, להיות שמחים ומאושרים בכל כל חייהם לקבל הכל בא
הארפתקאות שיעברו עליהם ככל האדם, וידעו שמקור האושר השמחה 
והטובה הוא הקדוש ברוך, אליו ישאו את עיניהם, וממנו יזכו לרב טוב כל 

 הימים.
איך זוכים לכך? בחיזוק באמונה בקדוש ברוך. בחיזוק בשלושת הדברים 

תר מאבא שלנו, הוא אוהב אותנו שבהם אין עוד מלבדו, הוא כל יכול יו
יותר מאבא שלנו, והוא יודע מה הטוב ביותר בשבילנו יותר מאבא שלנו. 
כך שודאי שכל מה שהוא עושה לנו, הכל לטובתנו הגדולה הרבה יותר 

 ממה שאבא שלנו יעשה למעננו.
חיזוק באמונה, ותרגילים אישיים בהם זוכים להודות ולהלל לקדוש ברוך 

על הטובות המובנות יותר והמובנות עוד יותר... ירגילו הוא במלא פה 
 אותנו לחיים נפלאים אלו.

בברכת פרשת פרה אדומה שמחה ומלמדת, לנו ולכל ישראל, ולהחזרת 
החטופים שגם הם חלק מתהליך של חוקה בלתי נתפסת ומובנת על ידי 

 מוחותינו הדלים, אבל לטובתם ולטובת כל ישראל, אמן.
 

 



 
גם בשבת זו עשו  רייכשיךליל שבת קודש, בבית משפחת 

כמנהגם והאריכו בסעודת השבת עד שעה מאוחרת, כשכל 
המשפחה משתתפים בדברי התורה הנעימים למשמע, 

 ובזמירות שבת הנשמעים למרחוק.
על דלת הבית,  נשמעו נקישותבסיומה של הסעודה 

 נכטלרנרים את שקדן העיירה, ר' זלמן ולהפתעתם רוא
 עומד בפתח ומבקש לשוחח מעט עם ר' נח, אבי המשפחה.

ר' זלמן הוכנס תוך כבוד גדול כיאה לבן תורה מובחר 
שכמותו, וכששאלוהו לסיבת ביקורו בשעה זו, ביקש 
לשמוע מר' נח מה עבר עליו בנסיעתו האחרונה ליריד, 

 בסוף הקיץ האחרון.
הו כבודו, ובני הבית זכו לשמוע שוב את רצונו של אדם ז

 סיפור ההצלחה שאהבו לשמוע.
וכך מספר ר' נח, אין זה סוד, שעד לפני פחות משנה, הייתי 
בין עניי העיירה, פעמים רבות אפילו בערש"ק עדיין לא היו 

צורכי שבת, ובצער רב הייתי נאלץ ללוות מקופת מעות ללי 
דד המוכר ספרים, הגמ"ח שבעיירה, שנוסדה ע"י הרב הנו

הכהן מראדין, ששיכנע גם אותי להקים  הרב ישראל מאיר
לא  הבטחתי לו שאעשה כדבריו,שולמרות קופת גמ"ח, 

בידי לחסוך יותר מאשר חמשים  מעולם לא עלהעלה בידי, 
 יקות, שבשבוע שלאחריו הוצרכו לפרנסת בני ביתי.קופ

 תמיד ייחלתי למותו של הפריץ הזקן של העיירה, הגרף
המנוח, שלמרות שהתנהג בהגינות לכל תושבי  צוברגקסי

העיירה, וגם ליהודים, בכל זאת המתנתי למותו, מידיעה 
 שאוצר של ממש ממתין עבורי במרתפיו.

כזכור, לפני כארבעים שנה, כשבנו הגדול יוהן רצה להוכיח 
את "תבונתו" הכלכלית, נסע ליריד הגדול בדנציג, ורכש 

נעלי חיילים, כאשר  ףאל םכארבעיכמויות ענק של 
 במחשבתו למוכרם לצבא הרוסי, ולהרויח סכום עתק.

סוחרי הנעלים שראו את להיטותו לקנות את כל הנעלים 
על תוכניותיו,  אחריםשבשוק, ואף שמעו ממה שסיפר ל

ו, עדהריחו בחושיהם המיוחדים, ששום מחיר לא יעצור ב
ירים הקפיצו את המחולכך  שהרי הוא לא עמל על הכסף,

כך שיוהן קנה את הנעלים בהפסדים עצומים, עשרת מונים, 
 רובל. עשרהרובל, סך  שלשכאשר שילם על נעל שמחירה 

עליו כששמע הפריץ את הבזיונות שנחל בנו הגדול, כעס 
מאוד, הוא הרגיש בדבר עלבון אישי, כשל חינוכי נוראי, 

יו שיאחסנו את כל הנעלים באחד משרתוציוה על 
דיף לו להפסיד את מה שיוכל לקבל עבורם, המחסנים, ע

 מאשר לזכות בכל הבזיונות הנוספים מנסיון למוכרם.
במשך ארבעים השנה שחלפו, יוהן למד כלכלה ומסחר, אך 
בכל פעם שהיה עובר על יד מחסני הנעלים, הרגיש שהם 
משמשים עבורו כ"מזכרת עוון", על שלומיאלותו בימי 

שאירש את אבי, הכריז נערותו, הדבר הראשון שאעשה כ
 ים של מחסני הנעלים.הן פעמים רבות באזני חבריו, פינויו

כשסוף סוף הפריץ הזקן מת, עוד ביום הראשון של 
ה"שבעה", פניתי ליוהן והודעתי לו שאני מסכים לרכוש 
ממנו את כל הנעלים, במחיר מוזל של רבע רובל לנעל. יוהן 

נה, הסכים שהטראומה של הנעלים רדפה אותו ארבעים ש
 תוך יומים. במקום לדבר, ובתנאי שאשלם לו את כל הסכום

אף פניתי למרא דאתרא שליט"א, שבירכני בברכה מרובה, ו
עזר בעדי לגייס תוך יומים את כל הסכום, בהלואות מידידי 

והלכתי וקניתי את ארבעים אלף ומכרי אנשי העיירה, 
, כך שנהייתי בעל חוב של עשרת אלפים רובלהנעלים, 

 וגביר עצום בנעלי חיילים.
הנעלים שיוצרו מחומרים מעולים, היו עדיין טובים 

מהם ליריד בלייפציג,  חמש אלף כחדשים, ולכך לקחתי
רובל, שדבר ראשון לא שני בכדי לנסות למוכרם כל אחד ב

 אהיה בע"ח.
מה אומר מה אדבר, מצאתי חן בעיני אלוקים, פגשתי בשוק 

פצ'יוסק, האחראי על יורי רל את הגנרל הרוסי הידוע, גנ
הרכש הסיטונאי בצבא, כאשר הוא מחפש לקנות חמשים 

הישן יותר, מהסוג שהיו ברשותי, גנון אלף נעלים מהס
, הוקפץ ןישמהסוג הומחמת שכמעט לא היו בשוק נעלים 

 רובל לזוג. חמשמחירם ל
 ", שלחתי מיד מברק לבני ביתי ן"ישועת ה' כהרף עי

 
 
 
 
 
 
 

עלים, ותוך כמה ימים באה שיירת שישלחו אלי את כל הנ

להתבשר  עדין כתיבת שורות אלו, לא זכינוזמן נכון ל
–גיל ,תשורה איריס בן יילא החטופים על השבת אחינו

 .דבורה רחל בן פתלינו ,גלים בת בן יכאלמ עד
יה"ר שנזכה לקבל את השבת הקדושה יחד איתם 

 בשלום ובשמחה.
 ,עד שנתבשר בשורות טובות החיזוק מעלון זה בכלל

 וממאמר זה בפרט מוקדש להשבתם בריאים ושלמים
 .לביתם לחיים טובים ולשלום

נו שעוסקת בטהרת פרה אדומה כתוב: ראש פרשתב
יָרה ֹזאת ַהּתו" אֶֹהל ָאָדם ּכִּ בה התורה וכו'"  ָימוּת ּבְּ

 מבארת את פרטי טומאת מת.
ינו זכרונם לברכה דקדקו בלשון הפסוק למה חכמ
שלא מה  זאת התורה בדינים אלו את הלשון כתוב

 ככל דין טומאה הם דיני כתוב בשאר דיני התורה, הרי
 זאת התורה?כתוב  בתורה, למה רק עליהם

מנין 3 לקישאמר ריש "ומבואר בגמרא במסכת ברכות 
 ממית עצמושאין דברי תורה מתקיימין אלא במי ש

 ".זאת התורה אדם כי ימות באהל" עליה שנאמר
בדינים זאת התורה התורה נקטה לשון  זאת אומרת:

 ברמז על פי מה שכתוב אחר כך מד אותנואלו כדי לל
שאין דברי תורה מתקיימין  אדם כי ימות באוהל""

, אדם שרוצה שדברי עליה ממית עצמואלא במי ש
תורה יתקיימו בו ויפעלו את פעולתם ויהפכו אותו לבן 
תורה והוא יזכה לכל הסגולות המובטחות ללומדי 
התורה, הוא צריך להמית את עצמו עליה, למות על 

 התורה!!!
 להבין שני דברים,וכאן צריך 

למה צריך למות על התורה בשביל שהיא  ,ראשית
 לא מספיק ללמוד אותה וזהו?ם בנו, למה יתתקי

צריך לעשות בשביל  שנית, איך מתים על התורה? מה
עם  בכלל או אולי] ללמוד בלי מזגן למות על התורה?

בלי אוכל  ?מזגן על חום בקיץ, ומזגן על קור בחורף[
בלי  איך מתיםבקיצור ? לשבת על הרצפה ושתיה?

 ???למות ממש
כידוע, על התורה נאמר כי טוב סחרה מכל סחורה, 
וטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכף, ולולא תורתך 
שעשועי אז אבדתי בעוני, ועוד מאות ואלפי פסוקים 

קשה  ,ורה. ובדרך כלל דבר יקרבשבח וזכות לימוד הת
וית להשיג אותו, ואילו התורה הקדושה מונחת בקרן ז

 י שום תנאים!!!כל הרוצה ליטול יבוא ויטול בל
יכול להיות ענק בתורה ולזכות כל אחד מעם ישראל 

 לכל הטוב המובטח ללומדי התורה!
 ולכן, כדי שדבר יקר וחשוב זה לא יגיע לאדם הלא נכון

 
 

 ולכן, כדי שדבר יקר וחשוב זה לא יגיע לאדם הלא נכון
חס ושלום, התנה הקדוש ברוך  בו שימוש זדוני ויעשה

הוא את קנייני התורה וקיום התורה רק באדם שממית 
עצמו עליה, כי לא מגיע לחובבן את מה שמגיע למוסר 

 הנפש...
וכמו כל פרס ועיטור שנקנה בעמל רב, גם קניין בתורה 

 נקנה בעמל ובמסירות נפש!
רה כדי לזכות אז הבנו למה צריך למות על התו

 שתתקיים בנו!
 אבל איך מתים?

וכאן מחדש רבינו החזון איש ביאור נפלא, ונתרגם את 
 זה בתרגום חופשי לימינו אנו.

כמה קל יהיה ללומד תורה להיות זמין כל היום לצרכי 
 ביתו וענייניו האישיים?

 שעות ביממה? 9ישן תורה אם  דמויהיה לל כמה כח
כמה בריא יהיה לומד תורה אם יאכל כל ארוחה כחצי 

 שעה ויותר?
וכמה טוב יהיה ללומד תורה לו חצי יום יעבוד 

 לפרנסתו ברווח, ורק חצי יום ילמד תורה?
ך כל הקידמה והמותרות שעולם הזה ן על זה הדרוכ

 חידות
היכן מצינו שהתחברות  .1

להביא  לרשעים עלול ח"ו
 ?סילוק צדיקים

סנדריא את אנשי אלכ שאלו .2
מתים ר' יהושע בן חנינא, 

צריכין הזאה  ,לעתיד לבא
שלישי ושביעי, או אין צריכין", 

להכריע ע"פ  היאך לכאורה ניתן
פרשתינו, שאינם צריכים 

 ?הזאה
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חידות העלון דעת זקנים, פרס יוגרל בין 
 הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
 לקיים ניתן האם, פרשתינו פ"ע להוכיח ניתן היכן .ש

 ?מיתה לאחר גם מצוות
מהא דהסמיכה התורה פרשת מקושש  ת.

, (ו“ו ל“זוטא, ט)ציצית, וכדאיתא בספרי  לפרשת
מקושש לפרשת ציצית, לומר  למה נסמכה פרשת”

לכאורה דשייך מצות   ומבואר“. לך מת חייב בציצית
 .ציצית במתים

 שמואל רבי, "(א"ה א"פ פאה) בירושלמי אמרו .ש
 על הרע לשון לומר מותר יונתן רבי בשם נחמן בר

 פ"ע להוכיח לכאורה ניתן היכן", מחלוקת בעלי
 ?בדבר איסור שיש פרשתינו

, "העיני האנשים (ט"ז י"ד)הנה נאמר בפרשתינו  ת.
, "ומנלן (ט"ז א')איתא במועד קטן " והאלה תנקר

ואתי ואמר, לא   ,דאי מתפקר בשליחא דבי דינא
  הםמיתחזי כלישנא בישא, דכתיב העיני האנשים ה

תנקר", ופרש"י, "דאי מתפקר בשליחא דרבנן, 
בית דין, ושליח אמר חירפני,  כלומר שחירף שליח

דשליח דאמר ליה  העיני האנשים ההם תנקר, אי לאו
  למשה, משה לא הוה ידע". הרי מבואר שלמדו

מפסוק זה היתר מיוחד שאדם המחרף שליח בי"ד, 
 .הבי"דהבי"ד לומר עליו לשה"ר בפני  מותר לשליח

ומשמע מכאן שאסור לומר לשון הרע על בעל 
יע לזה שדתן מחלוקת כי אם מותר למה צריך להג

ד תיפוק ליה מזה שהם בעלי ואבירם פקרו בשליח ב"
 מחלוקת, ואכמ"ל.

באיזה חודש מצינו, שגם להנוהגים לברך  .ש
 תיכף לאחר ג' ימים, מ"מ יש בו טעם להמתין הלבנה

 ?)בחודש אב ותשרי  מלבד)עוד כמה ימים 
שכתב,  דיעוין בהג' חכמת שלמה .בחודש סיון ת.

במאמר על חג השבועות שנת  "בחדושי תורה שלי
הסוברים שאין  , העליתי שם דאף לאלותק"צ

קודם,  מעת לעת, ומקדשין הלבנהממתינים עד ז' 
ידוש הלבנה עד מ"מ בחג השבועות ראוי להמתין בק

והטעם דראוי  .יו"ט, כמו ביוה"כ וט' באב אחר
המאורות  ונעשו הואיללהמתין עד אחר מתן תורה, 

  נתחזקו בשעת מתן תורהשלנו בכח התורה, וגם אז 
 .המאורות, שהיו תלויין ברפיון עד מתן תורה

 
 

 למה למות?
 רבי ניר בריאת: מ

 

  סיפור לשבת
 מאת: הרב משה בן יוסף

 
 

 

מהעלון  זכות החיזוק
להחזרת אחינו מוקדשת 

 החטופים:

 איריס בן יילא

 תשורה

 יכאלמ עד–גיל

 גלים בת בן

 רחל בן פתלינ

 דבורה

עלים, ותוך כמה ימים באה שיירת שישלחו אלי את כל הנ
בכל שאר שלושים וחמש אלף הנעלים  עגלונים עמוסים

הנוספים, והצלחתי למוכרם כולם, לגנרל פצ'יוסק במחיר 
מלא ובמזומן. ונזדרזתי לשוב לביתי, להודות ולהלל לשבח 
ולפאר לבורא עולם, על שאינה לידי עסק זה לברכה 

 וישועה.
שבתי להחזיר את כל חובותי באותו הערב ששבתי לביתי, ח

לאנשי העיירה, שלויתי מהם לצורך העסקה, אך מחמת 
 עמל וטורח הדרך חשבתי לילך מיד לישון.

, זה פעם ראשונה בחיי שיש לי בביתי נורא כמובן שפחדתי
סכום עתק כ"כ, היכן אחביאו, היכן אטמינו, הבנתי על 

ם את דברי חז"ל "מרבה נכסים מרבה דאגה", עד יבורי
מיד בד", התקיים בי הפסוק, "מתוקה שנת העולו א ימיםל

לאחר קר"ש וברכת המפיל, כשרק עליתי על מיטתי, הפיל 
ישנתי היטב על משכבי עד עת ה' עלי שינה ותנומה, ו

הקימה, כשלוש שעות קודם עלוה"ש, וממהר לבית הכנסת 
ללימוד קודש התפילה, ואילו כעת, למרות עייפותי 

 ל לתת שינה לעיני.העצומה, אינני מסוג
לבסוף קמתי והחלטתי למגן את ביתי, הנחתי קורה גדולה 
ע"ג הדלת, ומאחריה העמדתי בשורה את כל הכסאות 

השבורים שהיו בביתי, יחד עם שאר השלמים וגם 
הגרוטאות, ובניתי מחסום הגון לדלת, חזרתי למיטתי 

 בהרגשה טובה, ונרדמתי עד תפילת השחר.
ונזדרזתי להקים  עת כל חובותי,למחרת מיהרתי לפרוע 

בכספי את קופת הגמ"ח המרכזית, כפי שהבטחתי לפני 
 שנים רבות לרב הנודד המוכר ספרים.

רת, איש מבין היושבים לא נרדם, חלמרות השעה המאו
בעל ר' נח כולם הקשיבו בקשב מלא לסיפור הדברים ע"י 

ובסתר לבם התפלאו על ר' זלמן השקדן, שלא המעשה, 
 .הדברים לסיפורבקשב רב יושב ומקשיב  כהרגלו,

והחל בסיפורו, ביום  ר' זלמן ביקש את רשות הדיבור,
שחזרת לעיירה עם כל כספך, עברה הבשורה הטובה על 
הצלחתך בין כל יהודי העיירה, כדרכן של דברים, הנושאים 

לבסוף נשמעים אף אצל השכנים  המדוברים בין היהודים
לחבריהם וכן הלאה הערלים, שהעבירו את השמועה 

והלאה, עד שכל דיירי העיירה וחוצה לה שמעו את סיפור 
 ההצלחה.

באותו הלילה, בשעה קרובה לחצות, הלכתי לטייל מעט 
באויר הצח, לחזור על תלמודי שלמדתי ביום, לשננו עד 
שיהא מונח בקופסא, שאם ישאלי אדם, לא אגמגם אלא 

ובצעדים איטיים אומר לו מיד, רגלי הוליכוני ליער הסמוך, 
 הלכתי וטיילתי, כאשר ראשי ורובי בסוגיה הקשה.

כשעברתי מצידו של הסלע הגדול בכניסה ליער, לפתע 
שמעתי קולות, קולות ביער סמוך לחצות אינם דברים 
שבשגרה, בתחילה חששתי שיש מאן דהוא הזקוק לעזרה, 

 תיהםאך לאחר הקשבה קלה, נזדעדעתי לשמוע את קולו
, הענק יחד עם הנס הקצבהגברתן,  נפחשל ניקולאי ה

 על תוכניותיהם ללילה זה. יםהמספר
היהודי  וכך אמר ניקולאי, נודע לי ממקורות ברורים, שנח

עלה חיו ביריד, ולכך ומרו הביא עמו עשרות אלפי רובל
הנס, שלא  ולעומתו טעןפרוץ לביתו ולגונבם, ברעיוני ל

לכך כדאי מומלץ לבצע פריצה בלא בדיקת השטח היטב, ו
זו היא , שטעןו חזר לדחות את הפריצה למחר, אך ניקולאי

כל הכסף בביתו, רק בלילה זה הזדמנות שאינה חוזרת, 
ישלם את חובותיו ואולי אף יפקיד את כספו כבר מחר הוא 

 אצל אחד הגבירים היהודים.
לשאלת הערל השלישי, מה יעשו אם יקומו עליהם בני 

שיעשו להם כפי שעשו ה אחד, הבית, השיבו שניהם פ
 תיהם הקודמים.ונלקורב

תוכניתו של ניקולאי היא, שיטפסו על ביתו, ויחדרו לדירה 
דרך שלשול בחבל בצינור הארובה, וכך יוכלו לשודדם מכל 

שעה מצוידים בכלי רבע כספם. הם סיכמו להפגש בעוד כ
 משחית וחבלים, בתחילת הרחוב ליד ביתו של ר' נח.

, חששתי מאוד לנפשך, לר' נח ' זלמןמספר ר ,באותו הרגע
היאך אוכל לעמוד לימינך, להצילך מסכנה נוראה, ולא 

 הרי אףלעבור ח"ו על הלאו של "לא תעמד על דם רעך", 
 
 
 
 
 
 

אם אצליח ברבע שעה להעיר כמה יהודים, וכי נצליח  
להתגבר על שלשה ערלים גברתנים המצוידים בכלי 

אם אצליח ברבע שעה להעיר כמה יהודים, וכי נצליח  
להתגבר על שלשה ערלים גברתנים המצוידים בכלי 

 משחית וחבלה.
ילך מהם ומכל הקמים עלינו, התפללתי מכל ליבי לה' שיצ

שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ויתן לי עצה ותושיה 
היאך לקיים את המצוה הגדולה של הצלת כמה נפשות 

 מישראל, וה' העלה בליבי הצעה מדהימה.
בצעדים מהירים הלכתי לכיון ביתך, טיפסתי על מרומי אחד 

 העצים כשבידי שני מקלות עץ, וציפיתי לבאות.
שלושת ולאורו הקלוש של הירח, נראו  עברו דקות רבותלא 

ברנשים מתקדמים לכיון ביתך, במאמץ רב דמויותיהם של ה
 ממקום מסתורי.במעשיהם יכלתי להבחין 

שקט מוחלט שרר בעיירה, רק קולות הצרצרים נשמעו, 
השלושה טיפסו על גג כאשר מידי פעם נשמעה יללת תן, 

לאי היה הראשון שקשר ביתך, עלו למרומי הארובה, ניקו
 את עצמו והחל להשתלשל לתוך הארובה.

בכל כוחי במהירות רבה ובאותו הרגע החלתי להקיש 
, "הנה הם"במקלות שבידי, והשמעתי צעקות רמות, 

, ועוד "רוצו מצד שני", "הנה הם", "תירו בהם", "תפסום"
כהנה וכהנה צעקות המעידות על קהל רב שמנסה 

דדות קולות הנקישה מהמקלות לתופסם, כאשר ברקע מה
 שבידי.

, נשמעו היטב בכל האיזורשקולות הטפיפה והצעקות 
שי רב הצליחו הנס והערל , בקוהבהילו את הערלים כדבעי

יחדיו ץ את ניקולאי מהארובה, ומיהרו להימלט השני לחל
 נות לכיון היער.ידרך החצרות והג

ו השקט שהופר באחת, העיר רבים מבני העיירה, שלא ידע
בשל מה נתעוררו, יצאו מבתיהם לראות מה אירע, ולא 

ה תהיהם הגיעו למסקנא שכנראה מצאו או ראו מאומה, 
מריבה בין שני קבוצות תנין, שקולותיהם הרמים העירו את 
בני העיירה, והיות שכבר נתעוררו, הלכו חלק מבני העיירה 

 לבית הכנסת, וזממם של הערלים בטלה.
ומי העץ, כאשר ליבי מפרפר מרוב זמן רב עוד נשארתי במר

אימה יתירה שנפלה עלי, ורק קרוב לעלות השחר, ירדתי 
מהעץ והלכתי לביתי, בהרגשת סיפוק מיוחדת, שוודאי 

עמדה במחצית הראשונה של הלילה התורה שעסקתי בה 
 לימיני, שאוכל להציל כמה נפשות מישראל.

כששמע ר' נח את סיפור נס הצלתו, והבין את מסירות 
בכל ברכות  נפשו של ר' זלמן, החל ר' נח להודות לו

ההודיה, שהציל את חייו וחיי בני משפחתו, ואף לא ידע 
 מהענין כלל עד לשעה זו.

שאל את ר' זלמן, מהדברים ששמע, ר' נח כשנרגע מעט 
למעלה ממחצית השנה עברה, ומעולם לא סיפרת לי על 

כעת כך, בתחילה מה חשבת שלא סיפרת לי, ומה השתנה 
שהחלטת לספר לי על כך, ועוד, מה פתאום נזכרת דוקא 
ביום זה ובשעה זו, ליל שב"ק פרשת חקת לאחר הסעודה, 

 לבוא ולספר על כך.
אמר ר' זלמן, ידידי ר' נח היקר, בתחילה חשבתי שלא 
 לספר לך כלל על הדבר, לא חשבתי שיש בכך תועלת,

אך הלילה כשלמדתי את  ואדרבה חשבתי שעדיף כן,
פרשה שנים מקרא ואחד תרגום עם פרש"י, כנפסק ה

בשו"ע אור"ח סימן רפ"ה, שיר"ש לומד גם תרגום וגם 
פרש"י, הגעתי למסקנה שעלי לספר לך את הדברים, 
וצירפתי מחשבה למעשה, להיות אומר ועושה, ובאתי 

 לביתך וסיפרתי לך את הדברים.
משם בא האשד . ומשם בארה" כ"א ט"ז,רש"י מדברי וזאת 

 ,אמר הקב"ה מי מודיע לבני הנסים הללו ,כיצד .אל הבאר
 . שבת י' ב'(,ת לתינוק הודיע לאמונתת פ ,המשל אומר)

חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך  ,לאחר שעברו
 ,והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ,הנחל

". שע"פ וישראל ראו ואמרו שירה ,ומוליכתן סביב המחנה
פרש"י מבואר, שמי שארע לו נס, ולא ידע על כך, שיש ענין 

 להודיעו. 
 

חס ושלום, התנה הקדוש ברוך  בו שימוש זדוני ויעשה
הוא את קנייני התורה וקיום התורה רק באדם שממית 
עצמו עליה, כי לא מגיע לחובבן את מה שמגיע למוסר 

 הנפש...
וכמו כל פרס ועיטור שנקנה בעמל רב, גם קניין בתורה 

 נקנה בעמל ובמסירות נפש!
רה כדי לזכות אז הבנו למה צריך למות על התו

 שתתקיים בנו!
 אבל איך מתים?

וכאן מחדש רבינו החזון איש ביאור נפלא, ונתרגם את 
 זה בתרגום חופשי לימינו אנו.

כמה קל יהיה ללומד תורה להיות זמין כל היום לצרכי 
 ביתו וענייניו האישיים?

 שעות ביממה? 9ישן תורה אם  דמויהיה לל כמה כח
כמה בריא יהיה לומד תורה אם יאכל כל ארוחה כחצי 

 שעה ויותר?
וכמה טוב יהיה ללומד תורה לו חצי יום יעבוד 

 לפרנסתו ברווח, ורק חצי יום ילמד תורה?
ך כל הקידמה והמותרות שעולם הזה ן על זה הדרוכ

 נותן לנו, כמה נחמד יהיה ללומד תורה לו יעזר בהם?
אין דברי תורה " נאמר: ,על זה אומר החזון איש

 תמית את ",עליה ממית עצמומתקיימין אלא במי ש
תמית את השינה  האישיים!כל היום לצרכים  זמינותה

תמית את הזמן הארוך מהאכילה! ותמית  המיותרת!
 את חיי המותרות והתענוג שהעולם הזה נותן!

זהו, לא צריך למות ולא צריך לסבול, צריך לעשות מה 
שצריך ומה שמוכרח כדי שיהיה לנו כח לעבוד את ה', 

 כל השאר למות!!!
למות, כי העולם הזה נקרא לא  האבל האמת היא שז

המסירות נפש היא  נמצא בבית מדרש,האמיתי 
ן ההתחלתי כדי להתקבל לבורסת לומדי המבח

התורה, אבל אחרי תקופה של מסירות נפש ועמל 
תורה, נפתחים שערי שמים והסיעתא דישמייא נמצאת 

 בכל צעד ושעל.
סגוליות המתיקות בלימוד התורה פורצת גבולות, וה

פעולתה ונותנת כוחות של התורה פועלת את 
 חה בכל.צלמחודשים וה

לא מרוויח הרבה, אבל כשהוא מגיע לסופר  אמנם הוא
, וכן על ריךא מגלה מבצעים בדיוק על מה שהוא צהו

 זה הדרך.
זו המיתה שאנו צריכים למות לכבוד התורה, והיא תתן 
לנו את הזכות לזה שהתורה תתקיים בנו, ועל ידי זה 

 .נזכה לטוב בזה ובבא, אמן ואמן
 

מורנו הרב שליט"א במדור שאל את לשאלה שנשאלה 
 הרב באתר המוסדות.

שהוא שובב  /איך אפשר להתמודד עם ילד בן  שאלה3
היפראקטיבי שהוא מאוד פיקח וחכם בזכות בורא עולם 
אבל הוא אוהב לזרוק כל דבר ובגן אמרו לי שאם יושבים 

 ת?איתו לבד הוא עונה על הכל אבל בקבוצה קשה לו לענו
ראשית יש לדעת שזה נשמה גבוהה מהשמים  ובה3שת

שירדה לעולם הזה, ויש לנשמה זו תיקון גדול, ובשמים 
עושים דיון למי לתת נשמה זו, כי פלוני ואלמוני יכולים 

לבן  שזכה להתפרץ ולא יודעים לחנך ולהתחזק באמונה, ומי
ם עליו שירגיש ויבין שקיבל כזה כנראה מהשמים סומכי

לטפל ולחזק  )פרוייקט בלע"ז( מהשמיים  גדולה משימה
 ולגדל בן כזה עם נשמה יהודית גבוהה מאד מאד.

עצם חשיבות זו מביאה כח גדול שלא להישבר ושלא להלחץ 
ועל אחת כמה וכמה שלא להרגיש בושה בציבור ובמשפחה 
שיש לנו בן חריג. זה נשמה קדושה שהתיק שלו מוטל 

 באהבה על הורים אלו לכבוד השם יתברך.
שצריך הדרכה להורים כיצד לטפל בו ולא להרוס אותו  כמובן

 וגם לא להרוס את ההורים. הדרכה סוד ההצלחה ומה שלא
 
 

בידיים שלנו להרגיש שזה חלק מהתיק שנפל עלינו מהשם  
 יתברך.

לדוגמא להשתדל בבית כזה שסמוך אליו יהיה רק כלים 

בידיים שלנו להרגיש שזה חלק מהתיק שנפל עלינו מהשם  
 יתברך.

לדוגמא להשתדל בבית כזה שסמוך אליו יהיה רק כלים 
וחפצים מפלסטיק שלא לגרום נזק ולא להקפיד עליו. וכן 

ופך אוכל וכיוצא בזה שיהיה הכל בבית על גבי מפת כאשר ש
ניילון או שעוונית למנוע תקלה. וכן להעסיקו הרבה 
בסיפורים עם תמונות כדי להרגיעו, וכן משחקים חדשים 
מידי פעם ולאחר זמן חוזרים למשחקים הראשונים שנראים 
לו כחדשים, והעיקר להתכונן להתפרצויות שלו 

הפתעות ולא נפגעים בנפש. וכשמתכוננים לכך אז אין 
 והעיקר שבעיקרים להתפלל עליו תמיד.

וכידוע מרבינו החפץ חיים זיע"א שהיה אומר, עשרה בנים 
בסך )בפרשת במדבר( היו לשבט בנימין ועם כל זה כל השבט

נפשות, מאידך, שבט דן היה לו בן אחד חושים  22,,00הכל 
ך שאין , ללמד22,,00שמו והיה חרש ואילם ויצא משבט דן 

להתייאש לעולם. ויתכן מהבן הזה שנראה שובב גדול, יכול 
לצאת צאצאים של אלפים ורבבות מופלגים בתורה ויראה, 
וזה צריך להיות המחשבה של ההורים שמהשמים בחרו בנו 
לטפל בתיק כבד כזה, ויש בזה שליחות מהשמים. לעשות כן 

 באהבה.
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