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ִּתְׁשְמרּו  ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  ִאם 
)ויקרא כו, ג(.

בזכות התורה נגאלנו, ובזכותה עתידים 
אנו להיגאל, והדברים רמוזים בפסוק, 
משה,  אהרן  ראשי תיבות:  שכן "אם" 

אסתר מרדכי, אליהו משיח.

רמז  כאן  יש 
הגאולות  לשתי 
שהיו  הראשונות 
ולגאולה  לישראל, 
– שכולן  האחרונה 
בעמל  תלויות 
וקיום  התורה 

מצוותיה!

שאמר  זהו 
החיים"  ה"אור 
)שמות  הקדוש 
שהגאולה  כ(,  כז, 

"ולזה  משה,  בזכות  תלויה  העתידה 
שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 
משה  אין  ובמצוות,  בתורה  עוסקים 

חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה!"

בית  אחינו  את  ונחזק  שנתחזק  ככל 
ובקיום  התורה  בלימוד  ישראל 
המצוות, כך נחיש את גאולתנו ופדות 

נפשנו!

הוא  היכן  עד 
עמלה של תורה? 

רבי  הגאון  סיפר 
פוברסקי  דוד 
מראשי  זצ"ל, 
פוניבז',  ישיבת 
בחור  בהיותו  כי 
בישיבה  למד 
באותה  בפולטבה. 
שם  שרר  תקופה 
מאוד.  גדול  רעב 
קיבל  תלמיד  כל 
השבוע  בתחילת 
צריך  היה  ובה  לחם,  מכיכר  פחות 
שבוע  במשך  רעבונו  את  להשביע 
בלחם  לסמן  נהגו  הבחורים  שלם. 
'מותר'  כמה  להם  שיראו  סימנים 

שעמל  אדם 

מעריך  בתורה 

התורה  מהי 

הקדושה

חיבור אמיתי

חיבור אמיתי
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חיבור אמיתי

להם לאכול בכל יום, כדי שלא ייאלצו 
לרעוב בסוף השבוע. 

הקושי היה גדול, והרעב הציק ביותר, 
ולמדו  הבחורים  ישבו  זאת  ולמרות 

בהתמדה גדולה. 

מועטים  בחורים  כמה  היו  כולם  בין 
הם  שלהם.  הלחם  במנות  שסחרו 
מוצרים  מיני  כל  להשיג  הצליחו 
בסיסיים, ואותם החליפו במנות לחם 

חשובות וגדולות יותר. 

"יכולני להעיד" – אמר הרב לתלמידיו 
לא  סוחרים  בחורים  אותם  כל  "כי   –
כולם  הימים  ברבות  בלימוד!  נשארו 
להמשיך  יכלו   ולא  התורה  את  עזבו 

ללמוד!"

בזמן  כי  פוברסקי,  הרב  סיפר  לימים 
השלטון  ראשי  רצו  תש"ח  מלחמת 

שבחורי הישיבות ילמדו להחזיק נשק 
לא  הישיבות  ראשי  אולם  בו,  ולירות 
הסכימו לכך בשום פנים ואופן. ישיבה 

אינה צבא!

ישראל  גדולי  של  משלחת  נשלחה 
לשר הפנים דאז, כדי להציב לפניו את 

טענותיהם.

גם הרב פוברסקי נמנה על חברי אותה 
זה,  מעשה  לו  סיפר  הוא  משלחת. 
והמחיש באמצעותו, כי כל מי שעוסק 
סופו  התורה,  מלבד  אחרת  באומנות 
אינה  התורה  מהתורה.  יוצא  שהוא 
אחרים.  דברים  עם  חיבור  'סובלת' 
אם  אתה  הלנו  להחליט:  צריך  אדם 

לצרינו.

החלטות  בעל  להיות  צריך  אדם 
נחושות. מי שרוצה להגדיר את עצמו 

לרפואה והצלחה ברוחניות ובגשמיות
ספיר בת ניסים
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חיבור אמיתי

בלבד!  בתורה  לבחור  עליו  תורה,  כבן 
יהיה  בסופו   - מסחר  גם  ירצה  ואם 

'בעל בית' שלומד תורה. 

משני  החבל  את  להחזיק  אפשר  אי 
קצותיו!

כבר מנערותי הרגשתי שיש לי משיכה 
שאיני  החלטתי  אבל  ברכב.  לנהוג 
למשוך  שעלול  בדבר  לגעת  רוצה 
אותי לדברים אחרים. אין כאן, כמובן, 
וטובים  רבים  יש  לרבים.  הוראה 
למצוות  אותם  משמשת  שהנהיגה 
ולחסדים, ועוזרת להם ללמוד, אבל לי 
להיות  רוצה  אני  שאם  הרגשה  היתה 
עצמי.  את  לעצור  עלי  תורה,  של  רק 
ולבסוף זכיתי שיסיעו אותי לכל מקום 

שאצטרך. 

רצפים  סיידים,  גם  צריך  אכן  העולם 
ואנשי מחשבים. אין ספק. אך העולם 
אמיתיים,  חכמים  לתלמידי  גם  זקוק 
עבור  מעצמם  להקריב  שמוכנים 

התורה.

צריך לשים לב – להקריב מעצמם, ולא 
על חשבון בני משפחתם.

אך  עצמו,  את  לצער  צריך  אדם 
צריכה,  שהיא  מה  כל  ישיג  לאשתו 
ואם אין לו - עליו לפייסה ולומר לה: 
מה  עבורך!  מוכר  הייתי  בשרי  'את 
לה  לתת  כדי  וזאת  שאעשה?'  תרצי 
לעשות  מוכן  שהוא  אמיתית  הרגשה 

הכל עבורה. 

בייסורים:  נקנים  דברים  "שלושה 
תורה, ארץ ישראל ועולם הבא" )שמות 

רבה א, א, ועי' ברכות ה ע"א(. 

כדי  לשלם  אדם  שצריך  התשלום 
לזכות לקנות תורה, הוא עמל וייסורים, 

הסתפקות וותרנות. אין דרך אחרת!

שעתיד  בן  לו  שהיה  למלך  משל 
שעתו  והגיעה  הבן  בגר  יורשו.  להיות 
לחתנו.  רצה  לא  המלך  אך  להינשא, 
את  להקים  בשל  שאינו  הרגיש  הוא 
ביתו. הוא עדיין מפונק מדי, ואינו יודע 

כיצד לטרוח בעצמו.

את  מטיל  ועמל,  טורח  שאינו  ומי 
אינו  אופן  ובשום  אחרים,  על  עמלו 

כשיר להקמת בית!
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חיבור אמיתי

להתחיל  עליו  כי  לנסיך,  הודיע  הוא 
יצליח  וכאשר  ולהשתכר,  לעבוד 
יוכל  לשמה,  ראויה  משכורת  להביא 

להקים בית. 

לפני  להתלונן  הלך  המפונק  הנסיך 
איך  יודע  הוא  אין  לו,  קשה  אמו. 
בכל  לעסוק  לו  מתאים  לא  לעבוד... 

מיני עבודות ולהתנסות בהן.

ריחמה עליו המלכה והחליטה להעניק 
במתנה.  דולר  חמישים  של  שטר  לו 
השטר,  את  לו  הראה  לאביך,  'לך 
ותאמר לו שהרווחת את הסכום הזה'. 

את  לו  הראה  לאביו,  המלך  בן  בא 
המלך,  לקחו  לתדהמתו  אך  השטר, 
הבן  את  ושלח  לגזרים,  אותו  קרע 

מלפניו. 

את  וביקש  המלכה,  אל  הנסיך  חזר 
עצתה. מה יעשה? איך יצליח לשכנע 

את המלך שעבד?

נקיות,  שידיך  אביך  ראה  'לבטח 
בדרך  השטר  את  שהשגת  הבין  ולכן 
אחרת. לך תלכלך את ידיך, ותראה לו 

את השטר שאתן לך היום'.

השטר  את  נטל  ידיו,  את  הבן  לכלך 
מאמו, והלך למלך. 

את  לקח  התפעל.  לא  המלך  אך 
את  ושלח  לגזרים  אותו  קרע  השטר, 

הבן מלפניו. 

בכה הנסיך לאמו. 'אין ברירה', פסקה 
לו, 'לאביך כנראה יש חוש נבואי. הוא 
מנוס,  אין  עובד.  שאינך  עליך  יודע 
ותרוויח את השכר  לך תמצא עבודה 

היומי עליה'. 

הוא  עבודה.  וחיפש  לשוק  הבן  הלך 
עמל במשך יום שלם, ולעת ערב קיבל 
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חיבור אמיתי

שטר של חמישים דולרים. 

את  לו  והושיט  לאביו,  הגיע  בערב 
השטר. 

לקח המלך את השטר ועמד לקורעו. 

לעצור  וניסה  לעומתו  הנסיך  קפץ 
על  כך  כל  הזעתי  אבא,  "אבא,  בעדו: 

השטר הזה!"

ונשקו.  חיבקו  אביו,  אותו  לקח  מיד 
בימים  עמלת!  כעת  עבדת!  "עכשיו 

הקודמים קרעתי, ולא היה אכפת לך!"

כעת, לאחר שאתה יודע איך עובדים 
ויגעים, תוכל להקים את ביתך. 

מהי  מעריך  בתורה  שעמל  אדם 
ממנו  כשנוטלים  הקדושה.  התורה 
כאילו  מרגיש  הוא  הלימוד,  זמן  את 
קורעים את ליבו. הוא לא יכול לעמוד 

בזה!

של  קשר  אמיתי,  חיבור  יוצר  העמל 
קיימא אל התורה הקדושה.

בכל דרכיך דעהו
ִּתְׁשְמרּו  ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  ִאם 

ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם )ויקרא כו, ג(.

פירש ה"אור החיים" הקדוש: 

דרך  על  'ֵּתֵלכּו',  באומרו  ירצה  "עוד 

דעהו'  דרכיך  'בכל  ו(:  ג,  )משלי  אומרו 

'ִאם  כאן  הכתוב  מאמר  והוא  וגו'.. 

התורה  עסק  בשביל  ֵּתֵלכּו',  ְּבֻחֹּקַתי 

במשתה  באכילה,  דרככם  בכל  תלכו 

פניני אור החיים הקדוש
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פניני אור החיים הקדוש

המסובב  מעשה  בכל  וכו',  בדיבור 
מהטבעיות". 

דעות  מהלכות  )פ"ג  הרמב"ם  דברי  ואלו 
הרפואה,  פי  על  עצמו  "המנהיג  ה"ג(: 

אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ואבריו 
עושין  בנים  לו  ושיהיו  בלבד  שלמים 
זו דרך  אין   - ועמלין לצורכו  מלאכתו 
טובה, אלא ישים על ליבו שיהא גופו 
ישרה  נפשו  שתהיה  כדי  וחזק  שלם 
שיבין  אפשר  שאי  ה',  את  לדעת 
וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או 
המהלך  נמצא  כואב...  מאיבריו  אחד 
תמיד,  ה'  את  עובד  ימיו  כל  זו  בדרך 
מפני  ונותן...  שנושא  בשעה  אפילו 
צרכיו  שימצא  כדי  בכל  שמחשבתו 
ה'.  את  לעבוד  שלם  גופו  שיהיה  עד 
ישן  אם  ישן,  שהוא  בשעה  ואפילו 
וינוח  עליו  דעתו  שתנוח  כדי  לדעת 
לעבוד  יוכל  ולא  יחלה  שלא  כדי  גופו 
את ה' והוא חולה, נמצאת שינה שלו 

עבודה למקום ברוך הוא.

"ועל ענין זה ציוו חכמים ואמרו )אבות 
לשם  יהיו  מעשיך  'וכל  מי"ב(:  פ"ב 

שמים', והוא שאמר שלמה בחכמתו: 

ר  ְיַיּׁשֵ ְוהּוא  ָדֵעהּו  ְּדָרֶכיָך  ''ְּבָכל 
ֹאְרֹחֶתיָך''' )משלי ג ו(.

 - פעולה  אותה  עושים  אדם  בני  שני 
אצל האחד נחשבת הפעולה למעשה 
השני  אצל  ואילו  ערך,  חסר  חולין 
ומקבל  ה'  לעבודת  המעשה  נחשב 
פשוט  הדבר?  ייתכן  כיצד  שכר.  עליו 
וביחסו של  בגישתו  מאוד: הכל תלוי 

האדם כלפי אותו מעשה. 

כולנו אוכלים וישנים, זה חלק מהחיים. 
מתייחסים  אנו  איך  היא  השאלה 
הללו.  הטבעיים  ולצרכים  לפעולות 
יש כאלה שאוכלים ושותים וישנים כי 
זה עיקר חייהם. הם חיים את העולם 
החיים.  תכלית  על  מחשבה  בלי  הזה, 
מתענוגות  חלק  הן  והשתיה  האכילה 

העולם הזה שלהם. 

לעומת זאת, יש שיודעים את תכלית 
החיים, ומשתיתים את חייהם על יסוד 
תכלית זו. עיקר זמנם מוקדש לעבודת 
מצוות  קיום  תפילה,  תורה,   - ה' 
ומעשים טובים. חלק מסוים מחייהם 
אוכלים,   - הקיום  לצרכי  מוקדש 
אלא  בזה.  כיוצא  וכל  ישנים,  שותים, 
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לרפואת
יצחק בן דינה

פניני אור החיים הקדוש

אלו  במעשים  ומחשבתם  שכוונתם 
ושותים  אוכלים  הם  שמים.  לשם   -
ובריאים  חזקים  שיהיו  כדי  וישנים 
וכדי  הכוח,  בכל  ה'  את  לעבוד  ויוכלו 
ויוכלו  בלימוד  צלול  יהיה  שראשם 
כתוצאה  הגמרא.  בסוגיית  להעמיק 
והשינה  והשתיה  האכילה  מכך, 
ה',  מעבודת  כחלק  להם  נחשבות 
כחלק  שכר  כך  על  מקבלים  אף  והם 

מעבודת ה' שלהם.

"כל  ע"א(:  יא  )תענית  הגמרא  אומרת 
חוטא",  נקרא  בתענית  היושב 
שמדובר  הגמרא,  ומסבירה 
אסור  גופו.  את  מחלישה  כשהתענית 
יודע  הוא  אם  גופו  את  לענות  לאדם 
מכך  וכתוצאה  אותו  יחליש  שהדבר 

יתרפה בלימוד ובעבודת ה' שלו.

הישיבה  ראש  אל  באתי  בצעירותי 
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ואמרתי: 
חולשה  מרגיש  אני  אותי,  יברך  "הרב 

רבה". 

שאל אותי הרב: "אתה אוכל בשר?"

אמרתי לו: "לא".

כדי  בשר,  לאכול  "עליך  לי:  אמר 
גאון  מכיר  "אני  והוסיף:  להתחזק". 
מחזק  זה  אחד שאוכל קציצות בשר. 

אותו ונותן לו כוח לעמול בתורה". 

"תורה מתשת כוחו של אדם" )סנהדרין 
שקוע  היה  אדם  לפעמים  ע"ב(.  כו 

על  עצמו  כיתת  ולילה,  יומם  בתורה 
כוחו.  את  התישה  והיא  תורה,  דברי 
כוח  להחליף  קמעה,  לפוש  חייב  הוא 
לא(.  מ,  )ישעיהו  ֹכַח"  ַיֲחִליפּו  ה'  "ְוקֹוֵי   -

המנוחה היא חלק מעבודת ה' שלו. 
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פניני אור החיים הקדוש

שקוע  היה  הוא  לפעמים  כן,  על  יתר 
רב,  זמן  במשך  התורה  בלימוד 
יותר  הציבור  מן  פרש  מכך  וכתוצאה 
לקרקע  קצת  לחזור  חייב  הוא  מדי. 
אנשים.  עם  מעט  לשוחח  המציאות, 
לשם  מעשיו  בכל  מתכוון  הוא  אם 

והדיבור  ההתרועעות  גם   - שמים 

לעבודת  לו  נחשבים  אנשים  עם  שלו 

מחושב,  להיות  צריך  הכל  כמובן,  ה'. 

וכמובן לא לדבר  לא להפריז בדיבור, 

דיבורים אסורים ח"ו. 

פרשה למעשה

ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי 
ֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו )ויקרא כו, ד(. ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהּׂשָ

אם  רבות  הבטחות  מבטיחה  התורה 
נלך בחוקות התורה – בהן גם הבטחות 
יבול טוב,  גשמיות רבות: גשם בעתו, 

פירות וברכה.

מצוות  "שכר  הלא  קשה,  ולכאורה 
בהאי עלמא ליכא" )חולין קמב ע"א( - אין 
שכר על המצוות בעולם הזה, ואם כן, 

מה פשרן של כל ההבטחות שהתורה 
מבטיחה?

וביארו בזה, שהשכר המדובר כאן ניתן 
על ההתאמצות למצוה. מאמץ האדם 
בשכר  אותו  מזכה  המצוה  את  לקיים 
המצוה  שכר  אבל  הזה.  בעולם  כבר 
אין  כי  הזה  בעולם  ניתן  אינו  עצמה 
מצוה,  של  שכרה  להכיל  יכול  העולם 

ואפילו לא של מצוה אחת קטנה!

מתן שכרן של מצוות
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פרשה למעשה

זאת  המשיל  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
לבקעה גדולה המלאה במיליוני גרעיני 
חיטה, שבכל יום באה ציפור ולוקחת 

מתוכה גרגיר אחד.

את  הציפור  תסיים  זמן  כמה  תוך 
אלפי  הבקעה?  את  ותרוקן  המשימה 

שנים, אולי אפילו מיליוני שנים.

על  השכר  מצוות.  של  שכרן  הוא  כך 
שלא  עד  וענק,  עצום  הוא  מצוה  כל 
שייך לשלמו בעולם הזה. איננו יכולים 
על  הקב"ה  נותן  שכר  כמה  לשער 
רבה,  שמיה  יהא  ואמן  אמן,  עניית 

ו'ברכו', גבוה מעל גבוה.

ללמדנו, כמה צריך לרוץ לדבר מצוה, 
מצוה  אפילו  להפסיד  שלא  ולהיזהר 
השכר  את  לתאר  אפשר  שאי  אחת, 

העצום עליה! 

מיידי  שכר  בחוש  רואים  לפעמים 
שבהן  המצוות  אחת  מצוה.  לקיום 
היא  הזה  לעולם  שכר  לנו  מובטח 
מצות הצדקה. מובטחים אנו: "וצדקה 
תציל ממות" )משלי י, ב(, ולא אחת ולא 

שתיים זכינו לראות זאת. 

ידי  על  סופר  זה  מרטיט  מעשה 
קניבסקי  שבע  בת  הצדקת  הרבנית 
ע"ה, שאמה היתה בתו של הצדיק רבי 
הירושלמי,  הצדיק  זצ"ל,  לוין  אריה 
שכונה גם רבם של האסירים, שכן נהג 
ללכת לבתי הסוהר של אסירי המנדט, 
ואת  אותם  ולהציל  רוחם,  את  לעודד 

משפחותיהם. 

הרבנית, אשת רבי אריה לוין, נקראה 
חנה הצדקת. היא הייתה בעלת ביטחון 

מופלג בה' יתברך.

בבתים.  ברזים  היו  לא  ימים  באותם 
גדולה,  חבית  מונחת  הייתה  בחצרות 
או  מים  לשתות  שרצו  אימת  וכל 
השתמשו  לבישול,  בהם  להשתמש 
בכלי מסוים שנקרא 'ג'ארה'. בעזרתו 

היו ממלאים מים מהחבית. 

חנה  הצדקת  יצאה  הימים  באחד 
לקנות ירקות בחנות הירקות הקרובה. 
כשיצאה הבחינה באדם שעומד שם. 
"אני  ואמר:  פנה  אליו  כשהתקרבה 

צמא, תני לי לשתות".
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פרשה למעשה

לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם

הרבנית,  התנצלה  בדרך",  כבר  "אני 
"יצאתי לרגע לחנות. עוד רגע אחזור 

ואתן לך".

"לא, אני צמא. תני לי כעת", התעקש 
הזר. 

הרבנית הצדקת לא אמרה מילה. סבה 
הביאה  הביתה.  וחזרה  עקבותיה,  על 
את הג'ארה, והתקרבה אל החבית כדי 

למלא מים.

החבית  בתוך  גלתה  היא  לתדהמתה 
את בתה הקטנה, מפרפרת בין החיים 
טיפסה  הילדה  כי  התברר  למוות. 

ונפלה לתוך החבית.

וברגע  אותה,  משתה  במהירות 

האחרון הצילה את חייה!

לעני  לתת  המים  ספל  עם  כשחזרה 
גילתה לתדהמתה שהוא נעלם ואיננו!

הצלה  שליח  לה  שלחו  משמים 
חיה  שיינה  של  חייה  את  להציל  כדי 
הקטנה, מי שנישאה לימים לגאון הרב 
אם  והיתה  זצ"ל,  אלישיב  שלום  יוסף 
וביניהם  ומבורכים,  ישרים  לדורות 
אשת  ע"ה,  קניבסקי  הרבנית  בתה 

הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל. 

הצדקה  מצות  את  לקיים  בעמדנו 
את  ולנצל  אחריה  לרוץ  יש  כי  נזכור 
שעושה  ומי  לנו,  שנקרתה  ההזדמנות 
המצוה  בשכר  בעיניו  לחזות  זוכה  כן 

בעולם הזה.
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פרשה למעשה

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו )ויקרא כו, ג(.

ש"אם  חז"ל,  דרשת  את  מביא  רש"י 
"שתהיו  הכוונה  תלכו"  בחוקותי 

עמלים בתורה".

את  שמלווה  עמל  הוא  התורה  עמל 
האדם כל ימי חייו. הוא הדבר העיקרי 

והחשוב מכל! 

אמר  זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ 
זצ"ל,  קרייזוירט  חיים  רבי  גיסו,  בשם 
וטפל  עיקר  המושג  נפלא:  דבר 
ערך  שום  אין  שלטפל  משמעותו, 
לצורך  הוא  קיומו  וכל  עצמו,  בפני 
הדבר העיקרי. הטפל, אומנם, מוסיף 
שום  לו  אין  אך  אותו,  ומשפר  לעיקר 

ערך עצמי. 

ברכות.  הלכות  לגבי  זאת  להבין  קל 
ומעט  לחם  פרוסת  לו  שיש  אדם 
החמאה  על  מברך  אינו  חמאה, 
'שהכל'. החמאה טפלה לגמרי ללחם. 
מברך  טפלה,  ועמו  עיקר  שהוא  "כל 
על העיקר ופוטר את הטפלה" )משניות 

ברכות פ"ו מ"ז(. אין שום ערך לטפל לברך 

עליו. 

אין ספק שהחמאה נותנת טעם בלחם, 
ובלי חמאה הלחם יבש וקשה לאוכלו 
כך, אבל עדיין מדובר בדבר טפל שאין 

לברך עליו.

אל  וטפל.  עיקר  הם  ארץ  ודרך  תורה 
עיקריים,  ששניהם  האדם  יחשוב 
היא  שהתורה  הוא,  ביניהם  וההבדל 
קטן.  עיקר  היא  והעבודה  גדול  עיקר 
ארץ  ודרך  עיקר  היא  התורה  ולא!  לא 

- טפל!

ישנן  ללמוד,  מאד  קשה  לפעמים 
פרנסה  להביא  ומוכרחים  טרדות 
לאכול  שקשה  כמו  ממש   – הביתה 
לחם יבש. אין ברירה, צריכים לעסוק 
לשכוח  אין  לעולם  אבל  ארץ,  בדרך 
לצורך  אינה  מטרתו  וכל  הטפל,  שזה 
כדי   – העיקר  לצורך  אלא  עצמו, 
יותר.  טוב  לימוד  יהיה  שהלימוד 

לעבודה עצמה אין שום ערך!

שמחה שלמה - בנושאי עול התורה!
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פרשה למעשה

דברי התנא באבות )ב, ב( "יפה תלמוד 
לומר,  באים  ארץ"  דרך  עם  תורה 
וצריך  בתורה  טעם  נותן  ארץ  שדרך 
לחשוב  חלילה  אבל  ביניהם,  שיתוף 
דברים  שני  הם  ארץ  ודרך  שתורה 

עיקרים.

התורה היא הדבר היחיד העיקרי ואין 
בלתו! 

הזה,  הערך  את  להרגיש  צריך  אדם 
ולתת לתורה מקום של כבוד. 

הקדוש כותב בפרשת  ה"אור החיים" 
בני  היו  "שאם  ח(,  כו,  )דברים  תבוא  כי 
וערבות טוב  אדם מרגישין במתיקות 
ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה, 
מלוא  בעיניהם  יחשב  ולא  אחריה, 
התורה  כי  למאומה,  וזהב  כסף  עולם 

כוללת כל הטובות שבעולם".

המסר הזה צריך להיות ברור גם אצל 
בני הבית. לפעמים יש צורך במסירות 
נפש ללימוד תורה: יש דברים שחסר, 
ואי  יש צרכים שלא מצליחים לספק, 
כשלא  נפש,  למסירות  לצפות  אפשר 
יודעים את ערכה של התורה הקדושה. 

עליו  גזר  הקב"ה  שאם  שיודע  מי  רק 
רצונו  זה  הרי  עניות  מתוך  ללמוד 
יתברך, ותורתו של העני חביבה לפני 
אדם  של  מתורתו  יותר  העולם  בורא 
וכל "הלומד  לו,  ששום דבר לא חסר 
מעושר"  לקיימה  סופו  מעוני  תורה 
)אבות דרבי נתן, לה( – יכול להחזיק מעמד. 

אין  לה,  שקשה  מתלוננת  כשהאשה 
נבראת...' צריך  זה  'בשביל  לומר לה: 
להסביר את הדברים, להראות לה את 
ערכה של התורה הקדושה, ולהדגיש 
לה, שבלעדי עזרתה אין תורה בכלל, 
לה  יהיה  שלה  והסיוע  העזרה  ובזכות 

חלק גדול בתורה. 

"גדולה  אמרו:  ע"א(  יז  )ברכות  חז"ל 
הוא  ברוך  הקדוש  שהבטיחן  הבטחה 
שנאמר:  האנשים,  מן  יותר  לנשים 
קולי,  שמענה  קמנה  שאננות  'נשים 
בנות בוטחות האזנה אמרתי'"– לנשים 
ידי  על  הקב"ה  אצל  מלא  ביטחון  יש 

עזרתן ללימוד התורה. 

את  לאשתו  להסביר  צריך  הבעל 
הערך העליון של התורה, את הזכויות 
ידי  על  לה  שיש  והעצומות  הגדולות 
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פרשה למעשה

קשיים,  שיש  יודע  "אני  ולומר:  כך, 
אבל אני הולך ללמוד בכדי שתהיה לך 
הזכות הגדולה של לימוד התורה", וכך 
היא נעשית שותפה אמיתית בלימודו. 

שני.  תואר  לו  שיש  יהודי  לי  סיפר 
פרנסת  אבל  היום,  כל  למד  בתחילה 
הבית היתה דחוקה, והוא יצא לעבוד 
רק ארבע שעות ביום. מהר מאוד לא 
והוא הוסיף  הספיקו לו ארבע שעות, 
מספיק  לא  ועדיין  שעות.  ארבע  עוד 
להם. כעת הוא מרגיש שהוא מוכרח 
 – פוחד  והוא  נוספת,  עבודה  למצוא 
כבר שמונה שעות הוא עוסק בעבודה, 

לגמרי  להתנתק  עליו  חלילה  האם 
מהתורה?! מה יעשה כעת?!

ומטולטל  מסכן  כך  אותו  כשראיתי 
יראת  על  כך  כל  ופוחד  לשם,  מכאן 
רצון  בי  התעורר  שלו,  השמים 
האברכים  עם  ולרקוד  לכולל  לרדת 
החיים  על  לה'  והודאה  שמחה  מתוך 
דואג  שהוא  כך  ועל  שלנו,  השמחים 
לספק לנו את כל צרכנו, כשאנו זוכים 
להיות מחוברים לתורה. זה לא פשוט, 

ולא כולם זוכים!

זיכנו  שה'  על  כך  כל  לשמוח  צריך 
להיות בין נושאי עול התורה!
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פרשה למעשה

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו )ויקרא כו, ג(.

כל הברכות והשפע היורד לעולם, הוא 
בזכות עמל התורה. 

לוריא  יוחנן  )לרבי  נפש"  "משיבת  בספר 
הפרשה  לדבר:  רמז  שיש  כתב  זצ"ל( 

את  המונה  שבפרשתנו,  הראשונה 
"ִאם  א':  באות  פותחת  הברכות,  כל 
ת':  באות  ומסתיימת  ֵּתֵלכּו",  ְּבֻחֹּקַתי 
"ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות", לרמז שאם 
ילמדו ויקיימו את התורה מא' ועד ת', 

יזכו לכל הברכות המנויות בפרשה.

די  שלא  ולזכור,  להדגיש  חשוב  אך 
בה!  לעמול  צריך  אלא  תורה,  ללמוד 

להתאמץ להבין כל דבר על בוריו.

הוזקקתי  שנים  עשרות  כמה  לפני 
לנסוע ללוס אנג'לס כדי לחזק ולעודד 
עם  ולהיפגש  שם,  הקהילה  בני  את 
להמשך  לתרום  המוכנים  עם  נדיבי 
בארץ  התשובה  מוסדות  פיתוח 

הקודש, להגדיל תורה ולהאדירה.

לראות  יוכל  זצ"ל  שמרן  חפצתי 
שמגיע  הגדול  הקהל  את  חי  בשידור 
בהמוניו לדרשה המרכזית, ובהזדמנות 
וברכה.  עידוד  בדברי  אותם  יחזק  זו 
באותם ימים, כדי להוציא דבר כזה אל 
הפועל היה צורך בהכנת תשתית ע"י 
קדיחות,  הכוללת  התקשורת,  חברת 
ועוד,  מסכים,  התקנת  כבלים,  חיבור 
של  בביתו  הנקודות,  בשתי  זאת  וכל 
בלוס  הכינוס  ובמקום  זצוק"ל  מרן 

אנג'לס.

לא ידעתי באיזה זמן להזמין את ֶטְכָנֵאי 
חברת התקשורת לעבודה בביתו של 
לו  להפריע  רציתי  שלא  משום  מרן 
הגאון  בנו,  עם  והתייעצתי  מלימודו, 
השיב  והוא  שליט"א.  יוסף  משה  רבי 
בשעה  אותם  להזמין  שמומלץ  לי 
מתחיל  זצוק"ל  כשמרן  בבוקר,  תשע 
שום  ללמוד  מתחיל  כשהוא  ללמוד! 
יכולים  הטכנאים  לו!  מפריע  לא  דבר 
והוא  נפשם,  כאוות  בקירות  לקדוח 

כלל לא ישמע אותם".

מטוס ללא טייס
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לעילוי נשמת

בתיה בת שושנה ז"ל

עשתה  התקשורת  חברת  היה!  וכך 
ומרן  הנדרשות  העבודות  כל  את 
כנס  לאותו  כדרכו.  ללמוד  המשיך 
עלה  ומרן  איש  מאלף  למעלה  הגיעו 
את  לראות  מאוד  והתרגש  לשידור 
הקהל הרב שהגיע, ונשא דברי חיזוק 

חוצבי להבות. 

בילדותו  עוד  החל  הזה  התורה  עמל 
ילד  בהיותו  אחת,  פעם  מרן.  של 
הכנסת  בבית  ולמד  ישב  הוא  קטן, 
"שושנים לדוד". לפתע חלק מהבניין 
שייך  היה  לא  וכבר  להתמוטט,  החל 
המדרגות.  חדר  דרך  ממנו  לצאת 
נכח במקום מרן רבי יעקב חיים סופר 
שסיפר  החיים",  ה"כף  בעל  זצ"ל, 
שהוא בעצמו פחד מאוד, עד שהביאו 
הילד  על  סיפר  ואז  והורידוהו.  סולם 
שעדיין יושב למעלה ויש צורך לחלץ 
ילד  מצאו  אותו... כשעלו למעלה  גם 

מה  בכל  מרגיש  ולא  בלימוד  שקוע 
שנעשה מסביב. 

התורה מבטיחה שפע של ברכות למי 
אצל  ראינו  זה  את  גם  בתורה.  שעמל 

מרן זצוק"ל:

פעם אחת הגיע ארצה יהודי אמריקאי, 
להתפלל  רגיל  היה  הוא  אלבז.  בשם 
בשיעורים.  ולהשתתף  בישיבה 
במקורה  היתה  הזו  אלבז  משפחת 
המשפחה  כל  מכן  ולאחר  במצרים 
להתגורר  עבר  והוא  ארצה,  עלתה 
משמש  הוא  שם  הברית,  בארצות 
שלמד   - אביו  קהילה.  כרב  כיום 
החשובים  מתלמידיו  היה   - במצרים 

של מרן בהיותו אב"ד בקהיר. 

עלה  שאביו  שלאחר  לי  סיפר  הוא 
מרן  לבית  נכנס  הוא  ממצרים,  ארצה 
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לו  סיפר  מרן  מודאג.  אותו  ומצא 
מחלקי  אחד  את  לכתוב  סיים  שהוא 
הראשונים(  )החלקים  אומר"  "יביע  ספרו 
גבוהה  ספר  הוצאת  שעלות  כיון  אך 
מאוד, ואין ברצונו ליטול הלוואות, אין 
לאור  הספר  את  להוציא  באפשרותו 
עולם, ּוְלַזּכֹות את עם ישראל  בתורתו.

האיש  תורה:  לעמלי  עוזר  והקב"ה 
לוותר  והיא הסכימה  שוחח עם אמו, 
מירושת  לה  המגיע  חלקה  כל  על 

בעלה לצורך הוצאת הספר!   

הרבים,  זיכוי  של  העצום  השכר  על 
המובא  נורא  ממעשה  ללמוד  ניתן 

בגמרא )בבא מציעא פה ע"ב(: 

החכמים  אחד  את  ראה  חביבא  רב 
בבוקרו של יום, ועיניו בריאות ונאות. 
לעת ערב פגש אותו שוב, והנה – עיניו 

שרופות והוא אינו רואה דבר.

שאל רב חביבא את החכם מה אירע 
בגילוי אליהו,  והחכם, שרגיל היה  לו, 
סיפר לו כי אליהו הנביא ציין לפניו את 
מעלתו העצומה של רבי חייא, שכבר 

ישב אז בישיבה של מעלה.

את  לי  "הראה  מאליהו:  החכם  ביקש 
מקומו של רבי חייא בעולם העליון".

לך  להראות  אני  "יכול  אליהו:  לו  ענה 
את  אולם  האחרים,  החכמים  כל  את 
משום  לראות,  תוכל  לא  חייא  רבי 

דרגתו הגבוהה". 

החכמים  את  לו  שהראה  לפני 
היושבים בגן עדן, נתן לו אליהו סימן: 
כל החכמים שיראה, מלאכים מעלים 
ל'מתיבתא  עדן  מגן  נשמתם  את 
וקרוב  עליון  מקום  שהוא  דרקיע', 
מרכבה  ישנה  אולם  להשי"ת,  יותר 
מלאך  שום  ללא  לבדה,  העולה  אחת 
הנושא אותה. "כשרואה אתה מרכבה 
זו, אל תסתכל לתוכה בשום אופן, כי 
עלול אתה להינזק מכך", הזהיר אליהו 
את החכם. "רבי חייא הוא היושב בה, 

ואין לך רשות לראותו". 

הנושאים  מלאכים  ראיתי  "לפתע 
אותם  ומעלים  צדיקים  נשמות  עימם 
החכם  המשיך  דרקיע",  למתיבתא 
כפי  בדיוק  "ואז,  חביבא,  לרב  לספר 
מרכבתו  את  ראיתי  אליהו,  שאמר 
להתאפק  יכולתי  לא  חייא.  רבי  של 
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והסתכלתי לתוכה, ומיד יצאו שני גצי 
אש ושרפו את עיני".

חביבא  רב  הציע  קברו",  על  "התפלל 
לחכם, ואכן, למחרת בבוקר השתטח 
החכם על ציונו של רבי חייא והתחנן 
שראייתו  עבורו  שישתדל  לפניו 
לרבי  החכם  אמר  "רבי",  אליו.  תשוב 
שלך  הברייתות  את  אני  "לומד  חייא, 
אנא,  אחריך.  שהשארת  התורה  ואת 
ואוכל  עיני  לי שישוב אלי מאור  עזור 
להוסיף וללמוד את התורה הקדושה".

סיים החכם את תפילתו, והנה – רואה 
הוא כאחד האדם.

ישתומם  היטב,  זה  במעשה  המתבונן 
עצום,  חכם  בתלמיד  מדובר  ממש: 
אליהו  לגילוי  שזוכה  הגמרא  מחכמי 
יכול  אליהו  את  שבשגרה.  כדבר 

הוא לראות, אך רבי חייא הוא מעבר 
להשגתו? היתכן?!

ענק  היה  חייא  רבי   – זו  דרך  על  ועוד 
מכל  התייחד  במה  אולם  שבענקים, 
חכמי דורו ברמה כזו שהבדילה אותו 
נצרכים  כולם   - מוחלט  באופן  מהם 
הוא  ואילו  אותם,  שיישאו  למלאכים 
- מרכבתו נוסעת מעצמה, כמו מטוס 

ללא טייס.

ניתן  אלו  לקושיות  התשובה  את 
עמוד,  באותו  עצמה.  בגמרא  למצוא 
לפני מעשה זה, מופיע התיאור הידוע 
של הרבצת התורה המופלאה של רבי 

חייא. 

שלא  כדי  נפשו  את  מסר  חייא  רבי 
תישכח תורה מישראל: הוא היה זורע 
פשתן, מן הפשתן היה קולע רשתות 
מעורות  צביים.  צד  ובאמצעותן  ציד, 

לעילוי נשמת

רועי בן שושנה ז"ל
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על העורות  עורות,  היה מכין  הצביים 
תורה,  חומשי  חמשה  את  כותב  היה 
בהם  שאין  למקומות  מגיע  היה  ואז 
מלמדי תינוקות, מקבץ קבוצות בנות 
עמהם  ללמוד  ומתחיל  ילדים  חמשה 
לאחר  אחר.  חומש  ילד  כל  עם   -
בוריו,  על  אחד  חומש  ידע  ילד  שכל 
את  זה  את  זה  ללמד  להם  מורה  היה 
ילמד את ארבעת  ילד  כל  המקראות, 
האחרים את החומש שלמד הוא, וכך 
חומשי  חמשת  את  החמשה  כל  ידעו 

תורה.

באופן זה היה מלמד גם משניות בעל 
פה: קיבץ יחד שישה ילדים, לימד כל 

אחד מהם סדר משניות, ואז לימד כל 
אחד מהם גם את האחרים.

ילדי  בקרב  תורה  חייא  רבי  הפיץ  כך 
תורה  הייתה  שבו  מצב  ומנע  ישראל, 
מישראל.  ואובדת  חלילה  משתכחת 
על כך אמר רבי: "כמה גדולים מעשי 
חייא!" ומשום העמל העצום ומסירות 
רבי  זכה  הרבים,  לזיכוי  הזו  הנפש 
הבא,  בעולם  הנשגבה  למדרגתו  חייא 
ומתבטאת  החכמים  משאר  העליונה 
ל'מתיבתא  אותו  הנושאת  במרכבה 
שיישא  במלאך  צורך  ללא  דרקיע' 

אותו. 
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יגעתי ומצאתי - תאמן
ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו )ויקרא כו, ג(.

כהנים':  ה'תורת  פי  על  רש"י  פירש 
עמלים  שתהיו  ֵּתֵלכּו...  ְּבֻחֹּקַתי  "ִאם 

בתורה".

עמל התורה צריך להיות דומה לעמל 
הזה.  העולם  בענייני  האדם  ֶׁשָעֵמל 
כפי שברור לאדם שכסף אינו גדל על 
עליו  להתפרנס  מנת  על  וכי  העצים, 
לדעת  עליו  כך   - ולהתייגע  לטרוח 
את  להשיג  יוכל  לא  יגיעה,  שללא 

מעלת לימוד התורה. 

"אם יאמר לך אדם: יגעתי ולא מצאתי 
אל   - ומצאתי  יגעתי  לא  תאמן,  אל   -
תאמן, יגעתי ומצאתי - תאמן" )מגילה 
ו ע"ב(. רק כאשר אדם מתאמץ ללמוד, 

כוחות  ומגייס  ולהבין  להעמיק  לשנן, 
זוכה  אז   – בנסיונות  ועומד  וגוף  נפש 
לגעת באפס קצה של חכמת התורה.

אמצעי,  רק  אינו  התורה  עמל  כלומר, 
ככסף  תבקשנה  "אם  תנאי!  אלא 

יראת  תבין  אז  תחפשנה  וכמטמונים 
ה' ודעת אלוקים תמצא" )משלי ב, ד-ה( – 
'אם' היא מילת תנאי. כדי להבין יראת 
ה' ולמצוא דעת אלוקים, מוכרח אדם 
כמטמונים!  ולחפשה  ככסף  לבקשה 
– לא  כוחו  ויבקש בכל  יחפש  לא  אם 

יוכל למצוא.

מה  כפי  לעמול?  אדם  צריך  וכמה 
 – שיחפש  ככל  להשיג!  רוצה  שהוא 
ורחבה  ים  מני  עמוקה  התורה  ימצא. 
מני ארץ )ראה איוב יא, ט(; את עומק הים 
ניתן למדוד, אולם לעומקה של תורה 
למטמונים  קץ  ואין  גבול,  שום  אין 

והאוצרות שניתן לגלות בה. 

כדי להבין עד היכן מגיע עמל התורה 
וכמה גדולה סגולתו, נציין כאן מספר 
עובדות מעמלם של גדולי עולם, אשר 
ביקשו את התורה ככסף וכמטמונים, 
דעת  ולמצוא  ה'  יראת  להבין  וזכו 

אלוקים.
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סיפר הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין 
רבי  אצל  למד  בצעירותו  אשר  זצ"ל, 
ברוך בער ליבוביץ' זצ"ל, ראש ישיבת 

קמניץ:

פעם התקשו תלמידי הישיבה בקושיה 
ליישבה.  הצליחו  לא  אשר  מסוימת, 
בפניו  ושטחו  בער  ברוך  לרבי  ניגשו 
העומדת  הקושיה  ואת  הסוגיה  את 
בדרכם ומונעת מהם להמשיך ולפלס 
להם  האזין  רבם  הענין.  לעומק  דרך 
באוזניהם  השמיע  אתר  ועל  בקשב, 
תירוץ מופלא אשר יישב את הקושיה 

באופן מושלם.

עד  מהתירוץ,  נהנו  כה  התלמידים 
אחדים  רגעים  וריקוד.  בשיר  שפצחו 
שמחת  הגדולה,  השמחה  נמשכה 
התורה, אך אז הזדעק לפתע רבי ברוך 
אני  בי,  חוזר  "אני  בצער:  ואמר  בער 

חוזר בי!" 

התלמידים.  הופתעו  אירע?"  "מה 
הישיבה  ראש  מצא  פירכא  "איזו 

בתירוץ המושלם?"

בער.  ברוך  רבי  השיב  פירכא",  "שום 
יאמר  'אם  "אולם כבר אמרו חכמינו: 

אל   - ומצאתי  יגעתי  לא  אדם...  לך 
להגיע  כדי  עמלתי  לא  אני  תאמן'. 
תורה  בדברי  התייגעתי  ולא  לתירוץ 
זה  אין  כי  אני  מבין  וממילא  אלו, 

התירוץ האמיתי, ואני חוזר בי".

בקושיית  שוב  עיין  לחדרו,  הרב  נכנס 
בעמל  הסוגיה  את  למד  התלמידים, 
וביגיעה, יצא שוב לתלמידיו הנבוכים, 
והחל  תירוץ,  שמצא  להם  בישר 
להסביר את... התירוץ שאמר קודם!

 – "התירוץ  התלמידים.  טענו  "רבנו", 
אותו תירוץ הוא!"

"אולם  בר,  ברוך  רבי  השיב  "אכן", 
וכעת  עמל,  ללא  אותו  אמרתי  קודם 
בדבר,  שיגעתי  לאחר  אליו  הגעתי 
ומכאן לומד אני כי הוא תירוץ אמיתי 

המכוון לדעתה של תורה".

רבנו עובדיה יוסף זצ"ל רגיל היה  מרן 
זצ"ל,  איגרא  משולם  רבי  על  לספר 
חכם  ותלמיד  עולם  כגאון  שנודע 
עצום כבר בבחרותו. כשהגיע לפרקו, 
גדול,  גביר  של  בתו  את  לאשה  נשא 
עיניהם  את  בו  שנתנו  רבים  מני  אחד 
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והשתוקקו לקחתו כחתן לבתם.

ביתו של אותו עשיר היה בית מודרני 
תקופה,  אותה  במושגי  ומתקדם 
לא  שכמוהם  במוצרים  מצויד  והיה 
נראו כלל במזווי הבתים האחרים. כך 
שחור,  קפה  שם  לשתות  נהגו  למשל 
מוכר.  ובלתי  חדש  משקה  אז  שהיה 
הוגשו  כאשר  כי  כן,  אם  ייפלא,  לא 
עם  וכד  וסוכר  קפה  קעריות  לשולחן 
משולם  רבי  הבין  לא  רותחים,  מים 
למשקה  רכיבים  בשלושה  מדובר  כי 

אחד...

הוא בירר ממה עשויים גרגרי הקפה, 
בגידול  מקורם  כי  חותנו  לו  וכשענה 
ברכת  בירך  גרגירים,  כמה  נטל  העץ, 
של  טעמם  ואכל.  העץ',  פרי  'בורא 
כלענה,  מר  כמובן,  היה,  הגרגירים 
לברך  שיש  משולם  רבי  החליט  ואז 
עליהם 'שהכל'. כדי לצאת מן הספק, 
'שהכל'  בירך  הסוכר,  מן  מעט  לקח 
וטעם. לאחר שאכל מגרגרי הקפה ומן 

הסוכר, שתה גם מן המים החמים.

כל  על  התבוננה  הצעירה  האשה 
ההתרחשות, ולבה נפל. "אפילו להכין 

קפה הא אינו יודע", קבלה לפני אביה. 
"לא אוכל לחיות איתו! איני מסוגלת 

להיות נשואה לספר תורה...."

הגביר ניסה להרגיע את בתו ולשכנעה 
בישראל,  גדול  להיות  עתיד  בעלה  כי 
לשמוע  מוכנה  היתה  לא  הבת  אולם 
באופן  גט  דרשה  אלא  הסבר,  שום 
מיידי. תוך זמן קצר הובהרו העניינים 

והזוג נפרד.

חלפו שנים. באחת ממדינות אירופה 
במיוחד  מורכבת  שאלה  התעוררה 
בעניין  כרוכות  שהיו  וכיון  גט,  אודות 
מאוד,  וחמורות  סבוכות  סוגיות 
הוחלט לשלוח את השאלה לכל רבני 
התבקשו  התשובות  את  אירופה. 
פיק  ישעיה  רבי  אל  לשלוח  הרבנים 
זצ"ל, בעל 'מסורת הש"ס', והוא אמור 
ולהכריע  לאחת  אחת  בהן  לעיין  היה 

את פסק ההלכה.

רחבי  מכל  להתקבץ  החלו  התשובות 
מכתבו  הגיע  אחד  יום  והנה,  אירופה. 
תשובתו  איגרא.  משולם  רבי  של 
ונשענה  ומפולפלת,  היתה כה חריפה 
על ידע כה רב והבנה כה מעמיקה, עד 
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שרבי ישעיה כרך סביב ראשו מטלית 
החולשה  על  מעט  להקל  כדי  לחה, 

שנגרמה לו מהמאמץ המחשבתי.

באותו זמן נכח, הגביר - חותנו לשעבר 
רבי  של  בביתו   - משולם  רבי  של 
מתגובתו  מאוד  והשתומם  ישעיה, 
מה  שקיבל.  למכתב  ישעיה  רבי  של 
כבר יכול להיות כתוב שם, שגורם לו 

למאמץ והתפעלות כזו?

"כותב המכתב הזה הוא תלמיד חכם 
ישעיה. "תשובתו  רבי  עצום", הסביר 
נותרו  שלא  עד  ועמוקה,  גאונית  כה 
את  הכריע  במכתבו,  ספקות.  יותר 
התחבטו  אירופה  רבני  שכל  השאלה 

בה".

"מה שמו של הרב?" הסתקרן הגביר.

רבי  השיב  איגרא",  משולם  "רבי 
ישעיה. 

הגביר  התעלף  התשובה,  לשמע 
במקום.

ישעיה  רבי  בירר  שהתעורר,  לאחר 
גרמה  ומדוע  משולם,  רבי  עם  לו  מה 

לו הזכרת שמו לעילפון.

"רבי משולם זה היה חתני, בעל בתי", 
הסביר הגביר הנסער, "אך היא טענה 
שיתן  ודרשה  אתו  לחיות  תוכל  שלא 

לה גט!"

במה  מצא  לא  הנדהם  ישעיה  רבי 
הוא  כזה  הפסד  אכן,  האב.  את  לנחם 

סיבה ראויה לעילפון. 

למצוא  ניתן  תורני  בית  בכל  בימינו, 
בארון הספרים ש"ס שלם בן עשרות 
לעשירים  רק  בעבר  אולם  כרכים, 
רוב  בביתם.  שלם  ש"ס  היה  גדולים 
מסכת  בבעלותם  החזיקו  האנשים 
אחת או שתיים, וכשנצרכו לאחרות – 
או  יצאו לחזר אחריהן בבית המדרש 

בבתי העשירים.

לאביו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל היה 
בית מדרש ובו ש"ס שלם. והנה, ביום 
לייב  אריה  רבי  אליו  פנה  הימים  מן 
אריה",  ה"שאגת  בעל  זצ"ל,  גינצבורג 
הש"ס  את  לדעת  נפשו  חשקה  אשר 
הוא  רוצה  בפיו:  ובקשה  בוריו,  על 
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ללמוד מתוך הש"ס שבבית המדרש, 
הכרכים  את  להוציא  רשות  ומבקש 

לביתו.

אביו של רבי חיים נענה לבקשה, אולם 
שה"שאגת  בכך  הסכמתו  את  התנה 
מסכת  המדרש  מבית  ייטול  אריה" 
 – וכשיסיים  פעם,  בכל  בלבד  אחת 

יחזירנה וייקח אחרת. 

למד  אריה"  ה"שאגת  היה.  כך  ואכן, 
עד  רב,  בעיון  מסכת  אחר  מסכת 
שסיים את הש"ס כולו. כשזכה לסיים 
אריה"  ה"שאגת  שמח  הש"ס,  את 
רבי  של  לאביו  ואמר  גדולה,  שמחה 
בברכה  לברכו  הוא  שחפץ  חיים 
מיוחדת בזכות האפשרות שהעניק לו 

– ללמוד את הש"ס כולו.

של  אביו  זכה  לא  עדיין  ההוא  בזמן 
ביקש  והוא  בטן,  לפרי  חיים  רבי 

של  בזרע  לברכו  אריה"  מה"שאגת 
קיימא. ה'שאגת אריה' עשה כבקשתו 
תלמידי  בנים  לשני  שיזכה  ובירכו 
חכמים: האחד – לא ימוש מן הגמרא 
ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, והשני 
– כלל לא יזדקק לגמרא, משום שידע 

בעל פה את הש"ס כולו.

הבן  במלואה:  התקיימה  הברכה 
מוולוז'ין,  חיים  רבי  היה  הראשון 
אם   – וולוז'ין  ישיבת  את  הקים  אשר 
תלמיד  היה  חיים  רבי  הישיבות. 
בישיבה  תורה  שהפיץ  עצום  חכם 
וולוז'ין  ישיבת  בעקבות  לה.  ומחוצה 
נוספות בכל קצווי תבל,  קמו ישיבות 
ולימוד התורה באופן כזה של ישיבה, 
לכל  הופץ   – וולוז'ין  ישיבת  כעין 
העולם. הבן השני היה רבי זלמן, שהיה 
גאון נדיר והתורה כולה היתה מונחת 

במוחו כספר פתוח.
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פעם נצרך רבי זלמל'ה לספר מסוים, 
שהיה מונח מתחת לארגז כבד מאוד. 
יחד  אנשים  שלושה  שרק  היה  נראה 

יצליחו לשאת אותו – ובקושי רב.

והתפלל:  לקב"ה  זלמל'ה  רבי  נפנה 
אלא  רצוני  אין  עולם,  של  "ריבונו 
לי..."  עזור  אנא  תורתך,  את  ללמוד 
מיוחדים  שכוחות  הרגיש  לפתע 
את  הסיט  ממקומו,  קם  בו.  ננסכים 

החל  ומיד  הספר  את  הוציא  הארגז, 

שלף  כאילו  מתוכו,  וללמוד  בו  לעיין 

ספר מן המדף.

ללמדנו כי כאשר אדם משקיע את כל 

רצון  ובקיום  התורה  בלימוד  כוחותיו 

כוחות  משמים  לקבל  זוכה  הוא   – ה' 

לשבת  לו  המאפשרים  מיוחדים 

וללמוד גם הלאה!
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