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רה   יסוד האמנה –"חלק" התו

התורה, וכמאמר הפסוק "ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה  –אחד מיסודות האמונה הבסיסיים של כל יהודי הינה שהכח המניע את הבריאה הוא 
 ורה, לא נתקיימו שמים וארץ! ֻחּקֹות ָשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָשְמִתי" )ירמיה לג, כה(, ומכך למד רבי אלעזר )פסחים סח, ב(: אלמלי הת

 ישנה הקבלה פשוטה אך משמעותית מאוד בחיינו בין קיום תורה ומצוות לבין עצם זכות קיומנו כאן בעולם הזה ובארצנו הקדושה.

על הפסוק "אם בחוקותי תלכו", אומר המדרש )בתחילת פרשתנו(, "אלו חוקים שחקקתי בהם את השמים והארץ, שנאמר 'אם לא בריתי 
מם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". הקב"ה התנה עם מעשה בראשית, כלומר, עם השמים והארץ, שאם ישראל מקיימים את התורה, יו

אז יתקיימו השמים והארץ. הקב"ה הסתכל  -הרי הם מתקיימים, ואם לאו, חלילה אין זכות קיום. כלומר, יש כאן התניה: אם בחוקותי תלכו 
 התורה היא מקור הבריאה, היא לא רק תנאי לעולם אלא מקור יצירתו.בתורה וברא את העולם, 

ועולם רה   הא בהא תליא-תו

אפשר לומר שנקודה יסודית זו היא ליבת נקודת הפער התפיסתי על עצם העולם כולו, וממילא על ארחות חיינו כאן עלי אדמות, בין 
ה הבסיסית הזו אפשר לנהל דו שיח של אילמים וחרשים ממש. הדברים הציבור הכללי לציבור שומרי התורה והמצוות. כאשר בהעדר התפיס

ארוכים אך עוד יותר כואבים, ואין עניין מאמרנו נסוב עליהם. אך ברור שכל צורב צעיר, צריך ומחויב מקטנות ממש להחדיר את הדבר אל 
חר הידיעה האמונית הבסיסית הזו, נוכל להמשיך את רק לא אין קיום לעולם! -בלי תורה תודעתו בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים: 

 חיינו בעולם בבטחה.

הדברים אמנם נשמעים פשוטים לכל בן תורה, אך למרות זאת עדיין מחויב הוא לשנן את הדברים השכם והערב ולהחדירם פנימה אל נימי 
 נשמתו, כיון שמדובר ביסוד היסודות כולם.

 וקותי': ביסוד מוסד זה פותחת פרשתנו פרשת 'בח

 ה(.-"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם וכו' ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם" )כו, א

 ארץ ישראל. -אכן הבטחה ברורה, הקושרת את קיום התורה והמצוות בעצם קיומנו כאן בעולם, ובארץ המובטחת 

יכול זה קיום  -, כפי שמביא רש"י על אתר, בהבנת המכוון בפסוק "אם בחוקותי תלכו" אך בחינה פנימית יותר מובאת בתורת כהנים
שתהיו  -המצוות? כשהוא אומר "ואת מצותי תשמרו" ועשיתם אותם", הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו" 

 עמלים בתורה.

כלולה   בתורה שבכתבתורה שבעל פה 

 מ"ב פירושים על פסוק זה, וניגע בראשית דבריו:  האור החיים הקדוש ביאר

"טעם אומרו 'ְבֻחֹּקַתי' לשון רבים, ירמוז לשתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומסורת התיבה לשון יחיד, שאין וא"ו בין קו"ף 
 ".לתי"ו )כאילו כתוב "ְבֻחָּקִתי"(, לומר כי תורה שבעל פה היא כלולה בתורה שבכתב ושם בניינה

יסוד זה לימדה התורה כבר בראשית העניין, להחדיר אל אמונתנו את היסוד הפשוט שבסיני ניתנה למשה גם תורה שבכתב וגם תורה 
 פה.-שבעל

ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבַהר ִסיַני ֵבין ידיעה זו נשנית גם בהמשך הפרשה )פס' מו( באופן מפורש: "ֵאֶלה ַהֻחִּקים ְוַהִמְשָפִטים ְוַהתֹוֹרת ֲאֶשר ָנַתן ה' ֵבינֹו ּו
 -ְבַיד ֹמֶשה". המילה "תורות" נכתבה כתיב חסר )יחיד(, למרות שבקריאתה היא מבוטאת בלשון רבים, כאשר המכוון הוא אל שתי התורות 

 פה, שהם בעצם תורה אחת, וללמדך שכולם ניתנו למשה בסיני.-תורה שבכתב ותורה שבעל

ובתורתו, מחייבת לידע נאמנה את השתלשלות נתינת התורה וחובתנו כלפיה, וראוי לפרסם הדברים לכל  ועל כן, חובת האמונה בבורא
 יהודי באשר הוא, למען יקבע הדבר בליבו, מוחו, נפשו ונשמתו, למען דעת סוד קיומנו ונצחיות תורתנו כצורתה.
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סכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, כל ילד החובש את ספסלי התלמוד תורה, יודע ומכיר את המשנה הראשונה במ
ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה". קבלת התורה ומסירתה נמשכת בחסדי ה' עד ימינו בידי גדולי 

 התורה, מעבירי המסורת ומעתיקי השמועה.

אז מתן תורה ומעמד הר סיני עד דורנו אנו, הגם שהדברים ידועים, אך ברם, נראה שכדאי לרענן את השתלשלות יסודות מסירת התורה מ
המציאות מוכיחה שישנם כאלו שהעניין אינו בהיר אצלם די הצורך, ולפעמים עלול הדבר לגרום להם לאיזה העדר של הבנה בעומק ועוצם 

 החשיבות הבסיסית בעסק בו הם עוסקים.

. .  ההלכות שנלמדו גם במדבר.

בהר סיני קיבל משה רבנו את לוחות הברית שבהם היו חקוקים עשרת הדברות, ולמד במשך ארבעים יום  –רה מסיני א. משה קיבל תו
 אותן לימד לישראל בעל פה. -וארבעים לילה את כל תרי"ג המצוות של התורה וההוראות כיצד לקיימן 

 למד הקב"ה עם משה רבנו תורה שבכתב. - ביום

 פה.למד עמו תורה שבעל  - ובלילה

 מהי התורה שבעל פה, ומדוע היא נמסרה דווקא בעל פה?

דבר ידוע לכל שהתורה שבעל פה, שהינה ביאור ופירוט של תרי"ג מצוות אותן קיבל משה רבנו בהר סיני, ולימד את בני ישראל בעל פה, כפי 
 ." )דברים ה, כח(אשר תלמדםאליך את כל המצוות והחוקים והמשפטים  ואדברהשנאמר בתורה: "

אנו מוצאים עדויות לידיעת התורה שבעל פה בדור המדבר. כך לדוגמה, כאשר בני ישראל ראו איש מקושש עצים ביום השבת )במדבר טו, 
המלאכות האסורות בשבת, ואסרו אותו. אולם באף פסוק בתורה לא נמסרו המלאכות האסורות בשבת,  39-לב(, ידעו שהוא עבר על אחת מ

שבעל פה, שקיבלו מפי משה מהר סיני. בלעדי הדרכה מעשית זו, לא היו יודעים שהמקושש חילל את השבת )האם  ומכאן שלמדו זאת בתורה
 מישהו היה מעלה על דעתו, שלקושש עצים מן הקרקע זו מלאכה בשבת?(.

אחד מדיני השבת: "כה ראיה נוספת הנוגעת לשבת, נמצאת בספר ירמיה )פרק יז, כב(, כאשר הנביא מוכיח את העם על התרשלות בשמירת 
 אמר ה', הישמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים".

כידוע, בספר התורה לא נמצא איסור מפורש על הוצאה מרשות לרשות. הנביא מוכיח את העם על הלכות שאותן קיבלו ממשה רבנו בעל 
 פה.

רה שבכתב ותורה שבעל פה, כי הן נלמדו כאחת, כלומר, אב שהיה קורא עם בניו את יש להניח כי בזמן מתן תורה לא היה ֵשם נפרד לתו
הפסוק "וזבחת... כאשר צויתיך" )דברים י"ב, כ"א( היה מסביר להם בעל פה את כל הלכות שחיטה שקיבלנו ממשה רבנו בהר סיני. כשהרב 

כל מלאכה" )שמות כ, ט(, היה מפרט לתלמידיו בעל פה את ל"ט  היה לומד עם תלמידיו את הפסוק "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה
 המלאכות האסורות בשבת, וכשהיה מגיע לפסוק "וכתב לה ספר כריתות" )דברים כד, א( היה לומד איתם הלכות גיטין.

"לא ימוש ספר  התורה שבעל פה היתה נלמדת כסבר מפורט לקיום המצוות המעשיות שבספר התורה. ניתן לראשות זאת בפסוק מפורש:
'להגות' אין פירושו רק לקרוא מה שכתוב, כי אם לעיין במצוות, ללמוד ולהסביר  –התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה" )יהושע א, ח( 

 אותן: "ושננתם לבניך ודברת בם" )דברים ו, ז(, התורה דורשת שנשנן אותה ושנדבר בה.

תלמידי  70-ת המצוה לשמוע להוראות החכמים ותקנותיהם. הסנהדרין היתה מורכבת מלחובת השמיעה לתורה שבעל פה צריך להוסיף א
 חכמים זקנים אשר ביארו את התורה לישראל, ופסקו על פיה הלכות לכל דור. 

בפרשת יתרו ובפרשת בהעלותך מסופר כיצד ציווה משה רבנו את עם ישראל לשמוע להוראות חכמי התורה שבכל דור: "ויאמר ה' אל 
: אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו... ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם" )במדבר יא, משה

 יא(.-טז(. משה רבנו ציווה את עם ישראל מפי ה': "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" )דברים יז, ח

מן התורה שקיבלנו בהר סיני. הרבנים הם שהצטוו  -בלתי נפרד  -ולם חלק אינטגרלי נמצאנו למדים שמושג ה"רבנים", היה מאז ומע
 להדריך את העם וללמדו כיצד לקיים את תורת ה'.

וקא בעל פה? דו נמסרה התורה שבעל פה  ע   מדו

שפה ברורה ומעשית היתה לצורך הבנתה המדויקת, כי אבות ורבנים מוסרים לבניהם ותלמידיהם את ההוראות ב -מטרת המסירה בעל פה 
 שיוכלו להבין. המסירה בעל פה היא אישית יותר, ומונעת אי דיוקים ואי הבנות של דברי הראשונים.

כמו כן, אפשר להניח שישנה מטרה נוספת לתורה שבעל פה, והיא לשמור ולשמר את התורה בידי מלמדיה החכמים, באופן המחייב את בני 
 , ולא לפרשה כרצונם האישי.העם לגשת וללמוד מחכמיהם את החוקים
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גבי הכתב?  ע הועלתה התורה שבעל פהעל   מדו

עם חורבן בית המקדש השני, ירד עם ישראל מדרגתו הרוחנית, ונכנס לתקופה של גלות. הרומאים רצו להכחיד את מוסרי התורה 
, רבי יהודה הנשיא, בששת סדרי המשנה, ומלמדיה. בשל חשש שתישכח, הועלתה התורה שבעל פה בלית ברירה על הכתב בידי רבנו הקדוש

 ע"פ הוראת השעה הנלמדת מן הפסוק: "עת לעשות לה' הפרו תורתך".

התנאים והאמורים, שהיו חכמי הדורות שחיו בתקופת החורבן ולאחריו, דנו וביארו את כל ההלכות המובאות במשנה. דבריהם נערכו 
 , על פיה נפסקו כל ההלכות שאנו מקיימים.שנה 1500-בגמרא שנכתבה בידי רבינא ורב אשי לפני כ

 פירוש תורה שבכתב נמסר מדור לדור בעל פה, ואי אפשר להבין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה.

על פי ציוויו של ה', כתב משה רבנו את התורה על קלף, כמו ספר התורה שיש בידינו היום, וחלקה לחמישה חומשים ואלו הן: בראשית, 
( מהם אלו מצוות 'עשה' 248( המצוות שרמ"ח )613א, במדבר, דברים. התורה הזו נקראת "תורה שבכתב", ובה כתובים תרי"ג )שמות, ויקר

( מהם 'לא תעשה'. ביניהם ישנם מצוות שהתורה מפרטת בהם לפרטי פרטים איך לקיימם, וחלקם מובאים רק ברמז, או אפילו 365ושס"ה )
 במילה אחת.

ו כלל בתורה, אלא משה רבנו קיבלם מסיני, ואלו נקראים: "הלכה למשה מסיני". ויש מצוות שרבנן גזרו לקיימם, ישנם מצוות שלא נכתב
 כדי להיות גדר למצוות התורה, ואלו הנקראים: "גזרות", ולבד מכל אלו יש תקנות ומנהגים שחכמינו זכרונם לברכה ציוו לקיימם.

ו הקדוש רבנ לדות   תו

שיא, או כפי שהוא מכונה "רבנו הקדוש" או "רבי", נולד בשנת שלושת אלפים שמונה מאות ושמונים לבריאת התנא הקדוש רבי יהודה הנ
 העולם )ג' תת"פ(, חמשים ושתיים שנה אחר חורבנו של בית המקדש השני. 

כירוהו כגדול חכמי רבי היה מצאצאי הלל הזקן, אביו היה משבט בנימין, ואמו ממשפחת בית דוד משבט יהודה. מכיון שדורו כולו ה
 התורה, כינו אותו בשם "רבי", וכך זכה לתואר הנעלה "רבנו הקדוש", שכן היה קדוש מרחם אמו ונודע בקדושתו המופלגת עוד מילדותו.

 מאה שנה היו שנות חייו של רבנו הקדוש, כשהיה בגיל שלושים שנה מינוהו לנשיא, ובמשך שבעים שנה כיהן כנשיא ישראל.

בי יהודה הנשיא, לא ניתנה רשות לכתוב את כל הדינים וההלכות, אלא רק מה שנכתב על ידי משה רבנו, מפני שנאמר "כתוב עד ימיו של ר
לך את כל הדברים האלו" וגו', ולכן רק דברים אלו היו רשאים לכותבם, ולא מה שאמרו רבנן בעל פה, והטעם לזה, כדי שהגויים יהיו זרים 

ללומדה. בראשונים מובאים עוד טעמים נוספים: א. בכדי שיעמול אדם לדעת ולשנן את התורה שבע"פ ואז יזכור לתורה, ולא יוכלו לתרגמה ו
טוב יותר את הדברים, שהרי אם ישכחם לא ידע שאינם כתובים. ב. כאשר לומד אדם תורה שבע"פ, לומדה מפי רב, וכאשר שומע מרבו מבין 

 יותר את סיבות הדינים וטעמיהם לעומקם.

ופת רבנו הקדוש התחילו להתרבות צרות בעולם, גלות וגזרות ביטול לימוד התורה וכדומה, ובעקבותיהם התחילו לשכוח הרבה בתק
הלכות שחכמים התקינו, וכך נפלה מחלוקת בין התנאים איך צריכים לנהוג, חשש רבנו הקדוש שחס ושלום תשתכח תורה מישראל, ומשום 

ר היכן שיש חשש שעתידה תורה להיבטל, אפשר להפר את הדין של בעל פה ולהעלותו בכתב(, על כן אסף "עת לעשות לה' הפרו תורתך" )כלומ
את כל התנאים שבארץ ישראל וכל תלמיד אמר הלכה או דין ששמע או שידע, וכך סידרו את המשניות, והעלה רבנו הקדוש את הכל בכתב על 

 ספר והוא חיבור המשניות.

 ת לששה סדרים, וסימנם: זמ"ן נק"ט, ואלו הם: רבי חילק את חיבור המשניו

 זרעים: בו אנו מתחילים הלכות ברכות ותפלה ומצוות התלויות בארץ.

 מועד: ענייני שבת והמועדים.

 נשים: הלכות נישואין וכדומה.

 נזיקין: הלכות המזיק את חברו או ממונו שהזיק.

 קדשים: הלכות קרבנות.

 טהרות: הלכות טומאה וטהרה.

 קדוש לא הוסיף ולא גרע בכתיבתו אפילו אות אחת מאשר קיבל מרבותיו ושאר החכמים שאמרו, והעלה את הכל בכתב.רבנו ה

 לשם כך העתיק את מושבו ל"בית שערים", שם מצא את המנוחה והשלוה, ויכול בשקט לסדר את חיבורו.

, מלשון 'משנה למלך', הפירוש השני בחשיבותו לאחר המלך חיבורו של רבי נקרא "משנה", הואיל והיא שנייה בשתי התורות שניתנו בסיני
)דוגמת יוסף הצדיק שהיה משנה וסגן למלך( אחרי התורה שבכתב, החשובה ביותר, באה המשנה, תורה שבעל פה, והיא במקום השני, כמו 

 המשנה למלך, המשמשת ביאור לתורה שבכתב.
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וז שהיא המשך מהתורה שבכתב, המסתיימת בפסוק "לעיני כל ישראל", עם רבי התחיל את המשניות עם האות "מ" )מאימתי( כדי לרמ
 האות "ל" בסופה, והרי האות שאחרי ל' היא מ'.

אמרו חכמינו זכרונם לברכה: אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשניות. עוד אמרו: במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו 
 ת 'משנה' אותיות 'נשמה', שעל ידי לימוד המשנה זוכים ומזככים ומטהרים את הנשמה.חבילות של משנה. ודרשו דורשי רשומו

בספר הקדוש 'ראשית חכמה' הפליג במעלת לימוד המשניות, וכתב, שהיודעים אותה בעל פה, אשרי חלקם, כי עיקר המשנה הוא לדעת 
 אותה בעל פה.

 אני יהודה מחבר משנה תורת יה. -ראשי תיבות  -רבנו הקדוש גם רמז את שמו במילה: 'מאימתי' 

*** 

רבות נכתב אודות הכוח האדיר שיש ליהודי העמל בתורה, באשר לא רק קיום העולם תלוי בו, אלא אף ביכולתו להשפיע דברים נשגבים 
 ומופלאים בבריאה, כאשר היקום כולו כפוף לו.

 למות כולם.ונביא מעשה אחד מני רבים המלמדנו עד היכן כח התורה מגיע ופועל בעו

ירה שהתבטלה בכח התורה ז  הג

ביום מן הימים גזר הקיסר של אוסטריה גזירה, ובה נאמר כי מי שיש לו בת שמגיעה לפרקה וברצונו להשיאה, חייב לתת תחילה לאוצר 
הגזירה על פני  המלוכה ארבע מאות זהובים. בימים ההם היה זה סכום גדול ביותר, ומי שהיה לו סכום כזה נחשב לעשיר. כאשר התפשטה

המדינה, בנות ישראל רבות לא יכלו להתחתן ונותרו גלמודות, מחמת סכום העתק שלא היה ברשות אביהן לתת לאוצר הקיסר, עד שקמה 
 צעקה גדולה ומרה, ועלתה שוועתן השמימה.

פרקה. הוא מצא לה שידוך טוב והגון בכפר אחד סמוך לליז'נסק גר יהודי עני הגון וירא אלוקים, שהיתה לו בת בוגרת שהגיעה זה מכבר ל
והמשודך לא דרש ממנו נדוניה, אולם גזירת הקיסר מנעה ממנו להשיאה והיה לו צער גדול מכך. הוא ידע ששום איש לא יישא את בתו מחמת 

 רעה הזאת עומדת לו לרועץ.רוב שנותיה ורוב עניותה, והנה כעת שהזמין ה' לפניו שידוך הגון, ורוצים לשאתה בלי שום מעות, דווקא הגזירה ה

במר נפשו מיהר לרבי אלימלך מליז'נסק. כאשר דרך על מפתן קדשו, פלט משפט חריף מחמת צערו הרב: "רבי, יש לי דין תורה עם ה' 
 יתברך!"

טיח דברים מיד התחרט על המילים שהוציא מפיו, וחשב שבוודאי הרבי יוכיחו קשות, יענישהו, וידחפהו בשתי ידיו מביתו מפני שהוא מ
כלפי מעלה. הוא רצה לנוס בחיפזון מבית הרבי, ואז נשמע קול דממה דקה מפי רבי אלימלך: "עמֹוד בני, עמֹוד! טוב הדבר שאמרת כי ברצונך 

י לדון בדין עם השם יתברך. אולם ידוע מה שאמרו חז"ל 'אל תהי דן יחידי', לפיכך לך אל שני הדיינים שלי, ואמור להם בשמי שיבואו אצל
 לשבת עמי בדין".

האיש פחד מאוד, אבל ידע שאת דברי רבי אלימלך אין להשיב. הלך בעל כורחו ובמר נפשו אל הדיינים, ואמר להם בשם הרבי שיבואו אליו 
 כי עליהם לשבת עמו בדין תורה. הדיינים הלכו תכף ומיד עם האיש לרבי אלימלך וישבו עמו בדין.

 וזנינו!"אמר הרבי לאיש: "סדר את טענתך בא

החל האיש לטעון: "הנה, ה' יתברך נתן לנו את התורה הקדושה, ובה יש תרי"ג מצוות אשר ציוה לנו לשמור ולקיים אותן. והנה המצוה 
 הראשונה מתרי"ג המצוות היא שציווה לנו ה' יתברך על פרייה ורבייה, כדכתיב: 'ויאמר להם אלוקים פרו ורבו'. ועתה גזר הקיסר על מדינתנו

ישיא איש את בתו עד אשר ייתן ארבע מאות דינרים לאוצרו, ומי נמצא בדורותינו אשר ביכולתו ליתן סך עצום כזה?! ולזאת ישנן הרבה  שלא
ון, עגונות וגלמודות היושבות בבית אביהן ושערותיהן מלבינות. וגם לי יש בת בוגרת להשיאה לאיש, וכעת הזמין ה' יתברך לפניי שידוך טוב והג

הזאת מונעת את הנישואין. ואם כן, כביכול אתה עושה תורתך פלסתר, וחס ושלום תבוטל מצות עשה הראשונה בתורה. לפיכך הנני  והגזירה
 מבקש כי יעשה ה' יתברך שתבוטל הגזירה הרעה הזאת".

יודעים בעצמנו. והנה על פי כאשר חדל האיש לטעון את טיעוניו, פתח רבי אלימלך ואמר: "הנה מה שהשם יתברך כביכול טוען, את זה אנו 
 דין צריכים בעלי דינים ללכת בחוץ כאשר הדיינים נושאים ונותנים בדין, אולם השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה, ומי

ם מעיינים בדין, ובעל דין יכול לחיות אפילו רגע אחד בלעדיו? ועל פי הדין אין רשאים לצוות על בעל דין אחד שיישאר בבית הדין כאשר הדייני
 אחד ילך לחוץ. לכן גם אתה תישאר כאן בעת עיון הדין".

 רבי אלימלך ישב על כסאו בעיניים עצומות ובדבקות נפלאה ופניו בוערות כלפיד אש, ושהה כך כרבע שעה.

 אחר כך ניעור, ואמר בהתלהבות: "לכו והביאו לי גמרא גיטין!"

וציווה לדיינים שיאמרו עמו מה שכתוב: "מי שחציו עבד וחציו בן חורין... לישא שפחה אינו יכול משום הביאו לפניו את הגמרא והוא פתח 
צד חירות, ולישא בת חורין אינו יכול משום צד עבדות. ליבטל מפרייה ורבייה?! והלא כתיב: 'לא תוהו בראה רק לשבת יצרה', אלא כופין את 

 רבו, ועושה אותו בן חורין".

י אלימלך "כופין את רבו", נשא ידיו ועיניו לשמיים, ומיד לאחר מכן אמר לאיש: "לך לביתך לשלום, כי כבר ביטל הקיסר בעת שאמר רב
 את הגזירה".
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הלה יצא לדרכו, ולפני שהגיע לאמצע הדרך שמע קול ששון וקול שמחה מבני ביתו. הללו הלכו לעומתו כדי לבשר את הבשורה הטובה 
 שהתפשטה זה עתה, שהגזירה התבטלה.

*** 

החיים, ואין אדם  אמנם, אין אנו בקיאים בחשבונות שמים ועלינו להכין עצמנו בחיזוק שורשי האמונה תדיר, לבעבור נוכל לעמוד בנסיונות
 יודע מהו המסלול שייעד לו הבורא ושנקבע לכל אחד על כל ניסיונותיו, ועל כך תפילתנו 'ואל תביאנו לידי נסיון'.

 המעשה המרטיט הבא ממחיש זאת:

! ! ! "מלך" נו של  דע חשבו ו י נך   אי

ול ארצות צ'כיה והונגריה של פעם. בכל אחת הן היו שלוש עיירות גדולות ומפורסמות: סעניצא, נייטרא, מיאווא, שעמדו על תילן בגב
מאותן עיירות התקיימה קהילה יהודית מפוארת ועל צבאה רבנים וכלי קודש וכמובן ראשי קהל אנשי מעלה, שהיו תקיפים מחד גיסא 

 ודואגים ואחראים מאידך גיסא.

דש מידי פעם כתבי שטנה שיביאו לגזירת גירוש הנצרות שלטה באותה תקופה בגאון, וכמריה ליבו אש שנאה נגד היהודים. הם ניסו לח
רבת היקף. הצלחתם היתה מועטה, בכל פעם שהתקיימה אסיפה במועצת השלטון של משולש העיירות, באו הכל למסקנה שאולי היו מעדיפים 

 ..להיפטר מהיהודים אך לא ניתן יהיה לנהל את חיי המסחר בלעדיהם, ולכן אין ברירה כי אם להשאירם על מקומם.

ראשי הכמורה מנסים היו לטעון, בעיניים יוקדות שנאה ובשפתיים מעלות קצף של זעם, שרכושם העצום של היהודים יוחרם ויכסה את 
הנזק שייגרם לחיי המסחר עם גירושם, אבל ההצעות החוזרות ירדו מהפרק על ידי המושל, ראש המועצה, שהיה גוי נבון ואחראי ולא נגרר 

 .אחרי השנאה העיוורת

 הכמרים המרושעים חיכו אפוא להזדמנות פז שבוודאי בוא תבוא והם ינצלו אותה עד תום כדי להוציא אל הפועל את תוכניתם האכזרית.

 וההזדמנות הזו, לדאבון לב, הופיעה ובאה בבוקר סגרירי אחד של יום ראשון בשבוע.

דיים התנוססו לתפארה בכל אחת משלוש העיירות, אך גם, להבדיל הלא זה כנגד זה עשה האלוקים בעודנו בגלות. אמנם, בתי כנסת רחבי י
 כנסיות טמאות שהיו גבוהות יותר מכל הבתים האחרים. -

היהודים הדירו רגליהם כמובן מן הרחוב שבו עמדה הכנסייה וכלל לא היו מודעים למתחולל בתוכה. לא ידעו שהאיכרים הנוצרים 
ללו זהב וכסף וכל חפץ יקר ובר ערך, אימתה של הכניסה היתה מוטלת על הבריות, ולכן לא היה הנבערים נותנים אל תוך היכלות הטומאה ה

 צורך לנעול את בתי תיפלתם, איש לא ייגע בפסילים מעשי ידי אדם, יקרים ושווי ערך ככל שיהיו.

שנכנס אל הכנסייה בבוקר יום אידם. אך הנה היה מי שהתיר לעצמו. בנייטרא אירע הדבר באותו יום ראשון בשבוע. הכומר היה הראשון 
הוא דחף פנימה את הדלת הפתוחה ומיד הבין שמשהו אינו כשורה, בוקה ומבולקה שררו סביב, אי הסדר גרם לכומר שחור הלבוש להביט 

ה לה, את היכל זרה העשויים זהב וכסף, והנה הם אינם. גנב ביקר כאן, והוא רוקן, בעזות פנים שאין דומ-למעלה, אל מדפי חפצי העבודה
 התיפלה מכל מה ששווה ממון.

יצא הכומר מן הכנסייה ונעמד בשער החיצוני לבשר למאמינים את הבשורה הקשה על 'חילול הקודש'. ישמעו זאת ממנו ויכינו את עצמם 
מהם כמובן משפטים לא למראות הנוראים, יידעו מראש ולא יתעלפו מבהלה... עמד ובישר לכל נוצרי נאמן שנכנס אל תיפלת יום ראשון וה

 נהירים על היהודים רודפי הנצרות שהם בוודאי נכנסו וחמסו את מטילי הזהב והכסף ברצותם להתעשר ולחלל את "הקודש" גם יחד.

היה הארס הזה מפעפע בליבותיהם של האיכרים הנבערים מדעת, מחלחל ומצטבר לכדי זעם, והיתה זו הכנה טובה להטפה שהטיף הכומר 
אחת באוזני המאמינים המולהבים: "הביטו סביבכם", קרא בדמעות תנין, "האם נוכל להחריש כשהיהודים המשתלטים על חיינו  כעבור שעה

 הגיעו עד לכאן, לפגוע בקדוש לנו, לא די להם שצלבו את משיחנו, חפצים הם להמשיך ולבזות את דתנו ולהתעשר דרכה בהון רב?!"

הב, ואגרופים קמוצים התנופפו מכל עבר, איש מהם לא טרח לשאול את הכומר מהיכן לו הידיעה מלמולי זעם נשמעו ממול לנואם המשול
 אין לפקפק בדבר... -הברורה שהיהודים הם שפלשו אל הכנסייה ורוקנוה כמצולה שאין בה דגים. אם הכומר הגדול אומר 

ם הכומר הראשי של נייטרא, לא הסתירו את שביעות למחרת התקיימה אסיפת המועצה של שלוש העיירות לדיון דחוף. הכמרים, ובראש
רצונם מן המצב. הלא לזאת הם ציפו והנה מתברר שהכנסייה צדקה, הכל אירע כי לא גירשנו את היהודים ממחוזותינו, והם הרימו ראש, ועד 

 ביזוי וגניבה מן הכנסייה הם הגיעו.

ליו את שלושת ראשי הקהל, סיפר להם את כל אשר אירע ואמר להם לא יכול היה הגוי ההגון, ראש המועצה, לעמוד כנגדם, וקרא א
יוטלו  -שמוענקים להם שבועיים ימים לחקור ולברר ולהשיג את הגנב השפל, והיה אם לא יימצא החצוף ולא יובא אל משטרת המועצה 

א את חדל האישים הלזה ולהסגירו לידי שלושה ראשי הקהל הנכבדים לבור הכלא לחודש ימים. אם גם כעבור חודש לא יטרחו היהודים להבי
 השלטון, כי אז תצא אל הפועל גזירת גירוש כללית, ולא תיוותר נפש יהודית בתחומי העיירות הגדולות, וכדי ביזיון וקצף.

"אבל מדוע מאשימים אותנו בלא כל הוכחה  קלושה אפילו?" תהו ראשי הקהל גם יחד, "מי קבע שדווקא יהודים הם שפגעו בבית 
 ראתכם?!"י

 המושל הרים את ידיו ופרשן לצדדים כמתנצל, כעת, כשאירע מעשה שכזה, הכנסייה חזקה ממנו...
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עֵצבים ודואגים שבו ראשי הקהל כל אחד לעיירתו. הם סיפרו לכל את אשר אירע, והציעו שאם אכן נכשל יהודי מביניהם בגניבה ופחז עליו 
ולא יבולע לאלף משפחות, אנשים, נשים וטף, ועימם ישישים ויודעי חולי שצו הגירוש יהיה  יצר הממון, אזי שיבוא ויודה ויקבל את עונשו

 גזירת מוות עבורם. מי שעשה זאת נחשב 'רודף' לקהל הקודש כולו.

את הכרז הכריזו, אך בסתר ליבם ידעו הכל שאמנם יש הסובלים מדקדוקי עניות, אך איש לא ייכנס אל הכנסייה הנוצרית הטמאה ויפתור 
 צרותיו בחפצי עבודה זרה.

ובינתיים היו הגויים מביטים בעיניים בורקות משנאה ומשמחה לאיד כלפי השכנים היהודים שמעולם לא הרעו להם. מתבוננים ועוקבים 
 אחר רכושם, ומחכים ליום הגירוש, להתנפלות ולבזיזת הרכוש שבוודאי תותר בשופי.

 והיהודים עצמם?

ש העיירות הגדולות. מצפים לישועה. חלקם מאמינים שהגזירה תבוטל כי אין הציבור יכול לעמוד בה... מתהלכים קדורנית בכל שלו
 וחלקם רואים את העתיד והנה הוא שחור משחור. תוהים לאן ייפנו אם אכן יגורשו אל הבלתי נודע.

שר בנייטרא. הכמרים דרשו וקיבלו את ובתוך כך חלפו שבועיים, והמושל, כמצווה ועושה, הטיל את שלושת ראשי הקהל אל הכלא א
 הזכות לחקור את ראשי הקהל ולענותם באכזריות למען יגלו את סודם, מי הוא זה ואיזה הוא שמלאו ליבו לגנוב מן הכנסייה.

החקירות הנוראות, המגורים בטחב על רצפת אבן קרה והמזון שכלל לחם צר ומים לחץ, שברו את גופם ואת רוחם של ראשי הקהל, 
רגילים היו לחיים טובים ונעימים. הכמרים רבו בעיניהם בכל יום מי יחקור את השלושה ויתעלל בהם. דרשו מהם להודות שהם עצמם, או ש

ד, שליחים שלהם, חדרו אל הכנסייה וגנבו את פסילי הכסף והזהב. היכו אותם עד זוב דם ותיארו להם עינויי זוועה שעוד יעברו אם לא יגלו, מי
להם בעניין הגניבה. כמה מן הכמרים אכן האמינו שראשי הקהל יודעים מי עשה זאת אך מעדיפים להחריש כדי להגן על אחיהם את הידוע 

 היהודי הגנב השפל.

חודש הימים שנגזר עליהם בכלא עמד לחלוף, וחרב הגירוש המונפת אל על החלה יורדת ומתקרבת אל ראשי עם קודש. בהוראת רבני 
ל ליום תפילה, צום ובכי וקבלות טובות, יהודים יקרים שכוחם בפיהם עמדו ותיארו מה עתיד חלילה להתרחש אם לא העיירות התכנסו הכ

 תבוטל הגזירה הנוראה. תפילת רבים התקיימה בכל יום מעשרת הימים האחרונים של החודש הגורלי.

 ותעל שוועתם אל האלוקים.

חים היו מעל העיירות הגדולות, הקור העז שליווה את התושבים עד כה החל שוכך היה זה תחילתו של חודש סיוון. שמיים בהירים מתו
ומשתכח. גם גושי הקרח שקישטו באי סדר את ההר הגדול כבר נמסו כמעט כליל. אך את כל הנוף הזה לא ראו וחשו ראשי הקהל האומללים 

מלהתפלל, וחשו כובד אחריות על קהל עדתם בלא לדעת  הנמקים בכלא האיום וסובלים מנחת זרועם של הכמרים צמאי הדם. הם לא חדלו
 מה ילד יום.

מידי פעם נחקרו שוב, שלושתם יחד, וכל אחד מהם בנפרד. עד שבאחד הימים לפנות בוקר של היום העשרים ושבע לשהות במאסר, החליט 
 ראש הקהל של מיאווא להודות על האמת...

 אמת?!

קהל של מיאווה לא מסוגל היה לחשוב על גזירת הגירוש שתצא אל הפועל. הוא הכיר את כל כמובן שלא מיניה ולא מקצתיה. אבל ראש ה
בני קהילתו וידע את משפחותיהם לבית אבותם, את סאת צרותיו של כל אחד, את הישישים והפעוטות וכאלה שסובלים בביתם ולא ישרדו את 

גילה לחבריו, "ימיתו אותי במיתה משונה אבל יהיה זה עינוי ומוות של  ההליכה המייגעת אל הגלות, אל הרעב והמחסור. "החלטתי להודות",
איש אחד, אם לא אעשה זאת תהיה זאת צרת רבים, חללים יפלו בדרך עת לא יידעו כלל להיכן הם צועדים. היום אני 'אודה' שאני הגנב 

 המסוכן"...

ולות חלושים לחשו לו שאסור ליהודי למסור את עצמו למיתה חבריו המעונים, ראשי הקהל של נייטרא וסעניצא ניסו להניא אותו. בק
 וודאית. הלא גזירת הגירוש טרם יצאה אל הפועל, ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים.

אסיר את האיום הנורא "נחכה אפוא עד היום האחרון, אם יבוא הרגע שבו יוכרז על הגירוש, אמסור את עצמי לתלייה, אהיה כפרת הכלל, ו
 מעל ראש אלפי ישראל".

 הוכרזה. -הסתיים. והגזירה  -והחודש 

 שלושה שבועות נתנו הרשעים להכנות לעזיבת העיירות והמחוז כולו ושללם לבוז.

 ופתאום הוכרז שהגזירה בוטלה. הגנב נמצא...

ם התעלמו לחלוטין מהעובדה שהיהודי אינו יודע היכן הכמרים חיככו כפות ידיהם בהנאה כשראש הקהל של מיאווא 'נשבר' ו'הודה'. ה
הרכוש העצום שנגנב מן הכנסייה. לא תהו ולא לחצו עליו כשלא זכר למי מכר את הסחורה היקרה. אין זה משנה להם כלל. העיקר שדג כה 

הנה גם המושל, ראש מועצת העיירות,  שמן בידם. יהודי נכבד ואמיד ומפורסם המודה בקול שהוא העז להיכנס אל הכנסייה ולבזוז את חפציה.
 יסכים שדבריהם בגנות היהודים אינם דמיון תעתועים ושנאה של סתם, צדק יש בהם.

בתוך יום אחד נערך משפט של ראש הקהל של מיאווא ונגזר עונשו למוות, בתלייה כמובן. לעיני המון העם. הוכנה כיכר גדולה במרכזה של 
לוש העיירות. מאות איכרים נוצרים משולהבים ונבערים, נהרו במרוצה אל הכיכר לתפוס מקום טוב שממנו נייטרא שהייתה המרכזית מבין ש

יוכלו להביט מקרוב במחזה שירנין את ליבם בצימאון דמים. ה'גנב' החוטא הובל תחת משמר כבד ושפתיו דובבות תפילה נרגשת. אחריו 
 מרו עימו וידוי וקריאת שמע אחרונה בחייו עלי אדמות.צועדים בסך בני משפחתו הבוכיים ומניין יהודים שיא
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לפתע נקשרו השמים החפים מכל עב בעננים לרוב וטיפות גדולות של גשם החלו יורדות ומרטיבות את ראשי הנספים. שמיים בכו עת יהודי 
 יקר, נקי מכל אשמה, מוסר את גופו למיתה עבור הצלתם של אחיו.

יה וכומר ישיש ושפתיו נוטפות נופת צופים מעושה החל מציע לו חנינה על מעשהו הנאלח אם יכריז ראש הקהל הועמד מתחת לחבל התלי
 שעוזב הוא את דת עמו ונהיה לנוצרי טוב, דבק בדתם, אותה כביכול חילל.

לוקים!" הכריז ראש הקהל רקק בתיעוב לשמע הרעיון. "גם אם תפשיטו את עורי מעליי ועודי חי, לא אשקר באמונתי לרגע. השם הוא הא
 ועיניו דומעות בהתרגשות על הזכות לקדש את השם הנכבד והנורא.

עתה הגיע שלב שבו עשו הכמרים את אשר לא חפצו בו. "היש לך בקשה אחרונה, יהודי?" שאלו בלא חשק. לא היתה ברירה בידם, בקשה 
 יה. יהיה חטאו של הנידון אשר יהא.אחרונה לנידון למוות היתה לדעתם מחוקות השמיים והארץ, ואוי למי שמדלג על

"יש לי בקשה אחרונה", עמד ראש הקהל בגוו זקוף והשיב, "הדקו בבקשה את כיפתי לראשי, שלא תיפול מעליי בעת מותי, שאמות עם 
 קבלת עול מלכות שמיים"...

 והם קיימו את דברו.

הדם ואכזריותם של אנשי 'דת החמלה' הנוצרים התגברו מרגע  אמרו עמו את הווידוי. הכמרים התליינים ביקשו לזרז את התפילה. צימאון
לרגע וכבר לא יכלו לעמוד בו. מקהלת "שמע ישראל" נשמעה גם יחד, ובה בלט קולו של ראש הקהל שאמר את פסוקי הנצח בשאגת ארי 

 מתגברת.

 ליהנות מעוצם זיו השכינה.וימות ראש הקהל של מיאווא מות קדושים ותעל נשמתו לשכון יחד עם מקדשי השם שבכל דור ו

ויהי אחרי הדברים האלה, רק כמה שבועות חלפו והנה נעשו פניהם של הכמרים הנאלחים שחורים כשולי קדרה. הגנב האמיתי נמצא. 
ה את שוטר זריז בעיירה סעניצא לכד גנב, גוי מקומי, שהודה בעשרות גניבות זעירות וגדולות בתקופה האחרונה. השוטה היכה אותו עד שגיל

מקומות המחבוא, שם הוא מסתיר את גניבותיו, ועיניו נפערו בתימהון למראה חפצי הערך היקרים אשר נגנבו מהכנסייה בנייטרא, ואשר 
 בשלהם הומת היהודי ההוא מות קדושים. הגנב הנתפס הודה שהוא זה שפרץ אל הכנסייה וביצע את הגניבה המפורסמת.

הרי ידעו את האמת שראש הקהל הקדוש לא שלח ידו בטומאת העבודה זרה. הגויים נודע להם זאת  שלוש העיירות היו כמרקחה. היהודים
רק עתה. ויתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אשר בניו מוסרים את נפשו למענו והאחד עבור אחיו. מוותרים על 

 הגוף עבור תעצומות נפש.

ות, לא ידע את נפשו ממבוכה ומצער, הלא הוא אשר נגרר בעל כורחו אל הגזירות והחקירות והחשד המושל, ראש מועצת שלוש העייר
 ובסופו של דבר חתם על צו המלכות של גזר דין המוות על היהודי היקר החף מכל פשע.

רי לפשע הנורא שנעשה במבוכתו כי רבה בא לביתם של האלמנה והיתומים והעניק להם סכום כסף עצום, אולי יהיה בכך מעט נוחם וצ
 במות אביהם.

בימים ההם קבעו השלטונות שעל כל אזרח להמציא לעצמו שם משפחה, לו ולביתו, חוץ מהשם הפרטי שניתן לכל אדם בעת הולדתו, 
חייהם של  צאצאיו של ראש הקהל קראו לעצמם 'ב"ק', ראשי התיבות של "בן קדושים', כי על כן בנים הם לקדוש אשר ויתר על חייו שלו עבור

 אחיו היהודים.

*** 

ובסיום מאמרנו נביא מקצת מדברי רבותינו הנוסכים עידוד רב ליהודי המאמין בבוראו ובנצחיות התורה, לידע כיצד להתייחס לדברים 
ונשמתנו, "לא טובים" שקורים עמו וכיצד לתרגם בחשיבה ובהרגשת הלב את המבט על יסורין בעולמנו. ולוואי ונזכה לחזק נפשנו, ליבנו 

 בבורא יתברך, וכעבודת ה' ייחשב לנו.

לישועה לי  ותהי   , י יתנ דך כי ענ  או

"אודך כי עניתני", מלשון עינוי )"בית הלוי"(, "ותהי לי לישועה". לכאורה, לא תמיד באה הישועה. לפעמים העינוי והעוני נמשכים כל 
 ולם הבא.החיים. ויש לדעת, כי גם אז הם לישועה. אם לא בעולם הזה, אזי לע

 וכמעשה שהיה:

 אדם מדוכא ביסורים בא לפני הגאון ה"נודע ביהודה" זצ"ל, התאונן שכשל כח הסבל, אינו יכול לשאת עוד! בכה בכי תמרורים.

 אמר לו הרב: "שב נא, תנוח מעט, תתיישב דעתך עליך, ונשוחח בעניין".

 הלה סבר וקיבל, ישב להירגע. והגאון שב לתלמודו. 

 והתעורר בבעתה. -ודי החל להתנמנם, ולפתע זעק מתוך שינה: "עוד, עוד קצת" בינתיים, היה

 "מה לך"? שאל הנודע ביהודה.

נרעש ורועד, סיפר שראה עצמו בבית דין של מעלה, ועיינו בדינו. ערמו את מצוותיו המעטות על כף המאזניים הימני, וחבילות חבילות 
 האם יצא אי פעם מהגיהינום?!עבירות על הכף השמאלית. והנה חשכו עיניו: 
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ואז הביאו את היסורים שסבל בחייו, והוסיפו לכף הימנית. צרור אחר צרור, עוד ועוד, והמאזניים רטטו וחרקו, הכף השמאלית החלה 
  -לעלות קמעה קמעה, כמעט והשתוותה לרעותה 

 והודיעו שתמו היסורים. ויצא דינו: "חייב".

 לא יכולת לתת עוד קצת?!"... -ם כה רבים נתת לי הזדעק: "ריבונו של עולם, ייסורי

 והלקח, מובן.

רות" "השבו  שמחה על הביצים 

 עוד סיפר המגיד הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:

 -פעם אמר לי הגאון הצדיק רב אליהו לופיאן זצ"ל: רבי יעקב, רוצה חיזוק? בוא ושמע מה למדנו בקלם 

ה כבבת עינה. לא השאירה אותו לבדו, הלכה עמו לשוק לקניות. עד שהֵאם בחרה ירקות, מעשה באשה עקרה שזכתה לבן יחיד, יקר ל
התעניין הילד בסל הביצים. חבט ושבר את כל הביצים. הזדעקה המוכרת: "גברת, השגיחי על בנך! כמה הפסד גרם לי!" והאם ענתה: "אל 

 כמה שתאמרי!" -גמת הנפש תדאגי, אפצה אותך, אשלם במיטב כספי על הביצים ועל הניקיון ועל ע

 המוכרת עצבה, או שמחה?!

כמה צריכה היתה לטרוח כדי למכור הביצים, ולהתמקח, ומי יודע האם יימצאו הקונים, והאם ישלמו במזומן או בהקפדה, והאם ישלמו 
 -ן חובם, ומתי. וכאן, ברגע אחד, מכרה את כל הביצים במזומן, ובמחיר שנקבה, ובתוספת על  הטורח והניקיו

 ַהִאם תרצה שהילד יבוא בכל יום לשבור סל ביצים ולהטריחה בניקוי? לא בטוח. אבל על מאורע זה, שמחה בדיעבד.

 וזה עניין: "השמחים ביסורים"!

"? " י יסורים מימי י יתי  ו זאת אם לא חו  כיצד אוכל לעשות 

טוב, הגיע אחד התלמידים וביקש הכוונה -שם-הבעל אל הרה"ק רבי דוב ֶבער המכונה 'המגיד' ממזריטש, מי שהיה למנהיג אחרי פטירת
 והדרכה כיצד ניתן לרכוש את המידה הטובה של שמחה בכל מצב, גם תחת מצבים קשים. 

ה'מגיד' כיוון אותו לביתו של רבי זושא מאניפולי, מבחירי תלמידיו. רבי זושא חי בבית קטן ומט ליפול, כל רכושו הסתכם בכמה בולי עץ 
 ין ככיסאות, שולחנות ומיטות. הסקה לא היתה בבית, וגם על הכיריים לא עמדו סירים. ששימשו לחילופ

כשהגיע התלמיד אל ביתו של רבי זושא, הוא נדהם לראות את העוני המחפיר בו חי אחד מגדולי הצדיקים. "רבי זושא", פנה אליו החסיד, 
 תחת ייסורים!" "רבינו, המגיד הגדול, שלח אותי הנה ללמוד כיצד ניתן לשמוח גם

השיב לו רבי זושא בכנות: "הרבי שלח אותך אלי כדי שאלמדך כיצד לשמוח בייסורים? כיצד אוכל לעשות זאת אם לא חוויתי ייסורים 
 מימיי?"

 שמע התלמיד ושתק... סב על עקבותיו וחזר לביתו.

ים בה הוא חי, עברה דרך אותם שלבים המוזכרים אכן, איננו יכולים להתדמות לצדיק כמו רבי זושא. אבל דרכו לרמת החיים הרוחני
לשאוב משהו מתוך עולם  –אם רק נרצה  –לעיל. הוא כמובן מיצה כל שלב עד תומו והגיע להישגים הגבוהים ביותר. אבל גם אנחנו יכולים 

 המושגים הזה, ולחיות טוב יותר, פשוטו כמשמעו.

 

 

 ל שאין מי שינציח את זכרםדברי תורה אילו נכתבו לעילוי נשמת כל נשמות ישרא
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