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 תש"פ(\)בשלח –פניני חינוך מפרשת השבוע 

וך בראי האמונה נ  חי

 במאמרנו זה ננסה בסייעתא דשמיא לפתוח צוהר ביסודות מלאכת החינוך של בנינו ותלמידינו.

בכל של צרכים כאלו ואחרים לילדינו, לא רק כלפי התנאים הפיזיים והגשמיים, אלא אף  לספק שירותברור שתפקידנו כהורים אינו רק 

. זאת אומרת, לא נכון יהיה לומר שאני מספק לבן שלי שרותי ערכים, דפוסי התנהגות וכיוצא מספקי שירותהנוגע לערכים וגבולות אין אנו 

 בזה.

ההורות שלנו היא דבר מאוד מובנה ויסודי, כמנחילי דרך הבונים ויוצרים ממש בעולמו של הילד, מאז קטנותו, עולם שלם, רחב ומשמעותי, 

 א בסעיפים וסניפים, הבונים בנפשו אין ספור דפוסי חשיבה והתנהגות.מל

 כמובן שכמחנכים ומלמדים, מלאכתנו גם כן אינה רק לספק שירותי למידה, מידות טובות, והשקפות, אלא הרבה מעבר לכך.

 פילו פשוטה.אך בעצם, כשנתבונן בעומקם של דברים, נראה שראשיתם נמצא בנקודה תפיסתית הרבה יותר יסודית וא

 ונסביר:

במחקרים רבים שנעשו ע"י מומחים רבים בתחום ההתמודדויות השונות אצל בני אדם )ואפילו באומות העולם( התברר שאדם שיש לו 

 "אמונה" או אפילו רק "תפיסה אמונית" מסוימת, אזי הדרך שלו לצלוח את תקופת ההתמודדות היא קלה יותר פי כמה מאשר אצל אחרים.

ל את עצמנו שילדינו ותלמידינו לא סתם ולא בדרך מקרה "התגלגלו" להיות בני חסותנו אלא בהשגחה פרטית ממש, אזי נבין שזהו אם נתרג

חלק מתפקיד חשוב ומרכזי עבורנו שהגיע אלינו בהשגחה מופלאה ומדוקדקת, בכדי שנוכל לבצע את שליחותנו וייעודנו על הצד הטוב ביותר, 

 יה טובים יותר בהשלמת תפקידנו כאן בעולם הזה.וברובד נוסף: בכדי שנה

כשנביט כך על הדברים, ללא ספק שעבודתנו מול בנינו ותלמידינו תהיה איכותית יותר, פנימית ואמיתית יותר, על אף שישנם התמודדויות 

שלא היתה אולי טעות במען לא פשוטות הטורדות את מנוחת ההורים, ולעיתים אף מעיקות וכביכול מקשות עלינו להיות חדורי אמונה 

 הפיקדון אותו הפקיד הבורא עבורנו ברשותנו.

במאמרנו זה נפתח פתח לחיזוק הצד האמוני, ההכרתי והפנימי שלנו, בעובדות הקורות אותנו ועל ידי כך ללא ספק עבודתנו בחינוך דור 

 .בתפקיד מושגחיר ולהחליף את התסכול העתיד תהיה קלה יותר, ואף אם יהיו פעמים בהם נחוש קושי, לכל הפחות נוכל להמ

וסף י וחד-מרן הגר"ע  ך המי נו  למחנכי החי

פעם הגיעו למרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל קבוצה של מלמדים במסגרת ה"חינוך המיוחד", ומרן הפציר בהם במתק לשונו: אנחנו יודעים 

וכבים', אבל המעלה שלכם שאתם מקנים דעת לילדים שמלמדי תינוקות יש להם מעלה מיוחדת שנאמר עליהם 'ומצדיקי הרבים ככ

'מיוחדים', גבוהה בהרבה. כי אנחנו לא יודעים לאיזו מטרה הנשמות הגבוהות הללו ירדו לעולם ומה הן באו לתקן. לכן זו זכות עצומה וגם 

 אחריות גדולה. צריך להשקיע וללמד אותם מבלי לחסוך מהם דבר, ממש כמו ילדים 'רגילים'. 

ם של מרן זצ"ל עשו רושם גדול על המחנכים, ונסכו בהם כוחות מחודשים להמשיך במלאכת ה' ייחודית ומיוחדת זו, להנחיל ערכים, הדברי

 מהחינוך המיוחד. -בצורה מותאמת לכלי הקיבול המתאפשר כלפי כל תלמיד וחניך  -הנהגות, מידות, תורה ודרך ארץ 

*** 

ופה בשטחים נוספים בחיינו, כך שכל בעל תפקיד חינוכי יוכל להשתמש ביסודות הללו בכל תחום נפתח פתח רחב יותר ביסודי האמונה הצר

 החינוך. -בחייו, ובודאי לתחום עיסוקו המרכזי 

 אין אבא שאינו בגדר מחנך! ואין הורים שאינם מחנכים!

  האמונה. –וזאת על ידי  –ותם והתהוותם לעם בפרשתנו, פרשת 'בשלח', מעידה התורה על הדרגה הגבוהה לה זכו בני ישראל עוד קודם הי

 נאמר בפסוק )טו, לא(: "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
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 מאמין אמונה מוחלטת ואבסולוטית בה' ובמשה עבדו. -עם ישראל 

נודע, לפנות אל המדבר רק על בסיס הבטחה שלא יאונה להם כל רע ולא יחסר לצוות עם שלם, על נשיהם, זקניהם וטפם, לצעוד אל הלא 

 שאף במדבר לא ימותו ברעב. -להם שם דבר, זו דרגה באמונה. וכתב הרשב"ם: "ויאמינו בה'" 

נה" אליה ואין זו רק אמונה מיראת העונש, אלא יראת הרוממות היתה כאן, כמו שביאר האור החיים הקדוש, וזהו יסוד "שלימות האמו

 הגיעו עם ישראל.

'אמונה' זו לא סיסמא גרידא אלא עבודה יומיומית, אך ודאי שכל עובדה ומעשה המביאים לידי חיזוק מפעילים ומתרגלים את השכל והנפש 

 יותר ויותר להאמין.

 ויעיד על כך המעשה הבא:

ו י ריםראיה עמוקה  יסו י ו  תר על צער,סבל 

שכולם ישתחוו לו, חנניה מישאל ועזריה סירבו, ונבוכדנצר זרק אותם לכבשן האש... הקב"ה הצילם, נבוכדנצר מלך בבל, הקים פסל וציוה 

 ושם שמים התקדש ברבים.

אם היו מלקים ומייסרים את חנניה מישאל ועזריה, אזי היו  -ואומרת הגמרא הקדושה: 'אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא' 

 עובדים לפסל.

 ( שביאר כך: 298רבינו האור לציון )ח"ג עמוד  ומצאנו בספר

 סיפר הגאון רבי יוסף נתניאן: הכרתי אדם, בעל בעמיו, עשיר ונכבד, נשוי באושר, שחרב עליו עולמו: נולדו לו תאומים נכים, רחמנא ליצלן.

הלבישם ולהנעילם, לנקותם ולהחליף מפגרים ומשותקים, גושי בשר חיים. גדלו כשהם כפותים לכסא הגלגלים, ויש להאכילם ולהשקותם, ל

להם. לשאתם מהכסא אל המיטה, ולהופכם מצד לצד. כשלעצמם, כאבן שאין לה הופכין, איזו רחמנות. עליהם, ועל הוריהם. לא עמד האב 

 בסבל, ונתן בכוס עינו. שתה והשתכר, התפכח ושב לשתות. חבריו עירבוני בעניין. אמרו: למען ה', יש להצילו!

 ל רבינו בן ציון אבא שאול וסיפרתי לו את המעשה. אמר: תביא אותו!ניגשתי א

הלכתי לאותו אדם, סיפרתי לו על גדולת הרב בן ציון, ולא קיבל. אמר: מה יושיעני זה? אמרתי: מפתח ישועות בידו, ודבריו נשמעים 

 הסכים. -בשמים... ולאחר שכנועים רבים 

 . הושיבו לשמאלו, ואותי הושיב מולו. פנה אליו באהבה רבה, ואמר: תספר, מה הבעיה.קמנו ועלינו אל הרב, שכאילו המתין לבואנו

 שנים של סבל התפרצו בבכי מר. אמר: אני בריא, אני עשיר, יש לי הכל. ואין לי חיים! סיפר על שני הילדים, הלב נקרע. אינו מסוגל לחיות,

 או שיתפלל עלי שאמות! אלו בכיות בכה, איך ייבב והתייפח! -וחשב להתאבד. זעק: או שהרב יפעל, שלפחות אחד מהם יבריא 

חשבתי שהרב בן ציון ינחמו וידבר על לבו דברי ריצוי ופיוס, אך להפתעתי, ברוב חכמתו, החל לדבר עמו קשות: איך תדבר, בוש והיכלם! דע 

מלבד המאבד עצמו לדעת, שאין לו חלק לעולם הבא! לך, שלכל החטאים יש עונש וקצבה, מכפרים בדינה של גיהנם ועולים לנחול חיי עולם. 

חייל נשלח למערכה, אם ימסור נפשו ויילחם בחירוף נפש וינצח,  -היודע אתה מדוע? כי העולם הזה הוא עולם הניסיונות, כמו בשדה קרב 

על "עריקה מהצבא".  -מחילה  על מעשה אחד איןיזכה לאות והוקרה ועלייה בדרגה. אם יתרשל ויגלה מורך לב, יוקע ואף ייענש. אבל 

 והתייאשות מהחיים, כמוה כעריקה!

 מעולם איש לא דיבר אליו כך. בכיו פסק, והאזין בקשב רב. רבינו סיפר לו על מקרה שאירע באיזמיר לפני כשלש מאות שנה, וכך סיפר:

רחה עליו בעלת הבית שיסתלק משם. תמה בעל 'שבט מוסר', הוזמן לסעודת מצוה, וכאשר הגיע אל המקום צ -הגה"ק רבי אליהו הכהן 

 ושאל: מה עוול מצאת בי? וענתה: מאומה, אבל אסור לרשע להסתכל בפני צדיק, איני יכולה לסבול קדושתך!

 תמה הרב ושאל: מדוע החלטת שאת מרשעת?

 והשיבה: לא אני, אלא הרוח המגולגלת בי.

 נענש בעונש זה?בשמוע הרב את הדברים החל מדבר עם הרוח, ושאל אותו מדוע 

והוא סיפר: נולדתי בגרמניה למשפחה שומרת תורה ומצוות, בגיל הנעורים התחברתי עם חברים שאינם מהוגנים והם פיתו אותי וגרמו לי 

 ליפול לעבירות חמורות. לאחר תקופה התחלתי לחוש נקיפות מצפון ורציתי לחזור אל הקהילה...

אותי. ומהעבר השני גם החברים שעזבתי לעגו לי... וכך הסתובבתי כבכף קלע ונפשי המיוסרת בקהילה לא הסכימו לקבלני והוקיעו ונידו 

 התאבדתי.. -מוכה מזה ומזה, ולא עמדתי בלחצים וביום בהיר 
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 נפשי עלתה למרום ושם לא הסכימו אפילו להסתכל עליה, כי למתאבד אין תקנה. והשליכוני לעולם הזה להיות נע ונד לנצח, נרדף על ידי

 מלאכי חבלה באף ובחימה.

 רבי אליהו הכהן הבטיחו שיתפלל וילמד עבורו, ובזכות כך יזכה להיכנס לגיהנם! ובשומעו כך, הסכים להניח לאשה...

 "אבל מסכן הבחור, מה רוצים ממנו? הרי הוא לא עמד בלחצים", מלמל השומע...

ם ניסיון שאינו מסוגל לעמוד בו, כשם שאין שולחים חייל למערכה אבודה הרב בן ציון היה נחרץ: כלל מסור בידינו. אין מציבים בפני האד

מראש. ראיה לדבר, מדברי הגמרא )כתובות לג:( שחנניה מישאל ועזריה מסרו נפשם לכבשן האש ולא השתחוו לצלמו של נבוכדנצר, וקידשו 

 שם שמים ברבים.

עומדים בייסורים והיו משתחווים לצלם )כי לא היתה זו עבודה זרה, אלא ומגלה לנו הגמרא, שאם היו מענים אותם ומייסרים אותם לא היו 

 אנדרטה לכבוד המלך, כדברי התוספות שם(.

 ויש להבין, מנין לחכמים ידיעה זו? מאין להם שלא היו עומדים בעינויים? 

אש, ועמדו בו, ואילו היו יכולים לעמוד ברם, זאת ביקשו להודיענו, שאין מנסים אדם אלא במה שיכול לעמוד. ניסו אותם בניסיון כבשן ה

 בניסיון קשה יותר, היו מתנסים בו!...

ואני אומר לך, שמע היטב: אותו בחור התנסה בלחצים איומים, ונתבע לעמוד בהם! אתה מנוסה מן השמים בניסיון עצום ורב, אבל נתבע 

 לעמוד בו! אל תערוק מן המערכה! גם שתיה לשוכרה, סוג של עריקה היא!

 תכרכמו פניו, והקשה: אבל למה, מדוע? למה נשלחו נשמות אלו לעולם, אם כבולות הן כגלמים בגופן! למה בחרו בנו כהוריהם?נ

 פני הרב אדמו בהתרגשות: אתה רוצה לדעת מדוע, רוצה להבין? טוב! מי הן נשמות אלו לא אגלה לך. אבל למה בחרו בך, אספר לך...

 הוד. הנה מתגולל מסתורין של מלך.הנשימה נעתקה, המחזה היה נורא 

 בגלגול הקודם אתה עשית כך וכך...

 הרב בן ציון החל לדבר, והלה החוויר. הרב נתניאן חש שהעניין אישי, מעולם הנשמות, פנה לרב ואמר: כבוד הרב, אולי אני אצא...

 יק!דבריו הסיחו את הדעת, האב הפנה מבטו לעברו, והרב בן ציון הפטיר: טוב, זהו. מספ

 "לא, הרב ימשיך"! הפציר האב.

רואה אתה, מן השמים קטעו, אותתו שלא לומר. אך דע, שהכל במשפט. במשקל, במידה ובמשורה. הכל לטובה. אבל זאת יכול אני לומר: זו 

 מחה!סאת ייסוריכם, ותו לא, לא תסבלו בעיות בריאות ולא בעיות פרנסה, ושאר ילדיכם יהיו בריאים ויסבו לכם רוב נחת וש

האב יצא מלפני הרב בן ציון, ופניו לא היו לו עוד. מחוזק ומחושל, ומקבל דין שמים באהבה. ואכן, נולדו להם ילדים בריאים ושלמים, והם 

 משפחה שמחה ומאושרת עד עצם היום הזה, ולאורך שנים טובות.

" ן אותי  "ה' מבי

 יודע כמה קשה לי, מה לעשות". "שמע, אני יודע, אבל... הקדוש ברוך הוא הרי מבין אותי, הוא

זהו אחד המשפטים היותר שגורים אצל אנשים ביחס לתביעות רוחניות שונות. אם נהיה כנים, הרי שזה משפט שגם מתהלך לו הרבה פעמים 

נסים באמת. במעמקי הלב שלנו. אנחנו אוהבים את הבורא, והוא הרי יודע טוב מאוד כמה מר לנו, רואה את הקשיים, את הרגעים שאנחנו מ

 הוא מבין.

כשהיה שומע ה'סבא' מקלם, רבי שמחה זיסל זיו, אמירה כזו, היה ממשיל את הדבר ליהודי שנזקק לסכום כסף כלשהו. הלך לאחד מאמידי 

 בית הכנסת, וביקש טובה. "תלווה לי אלף רובל לכמה ימים, ואחתום לך על שטר". נו, לעשות חסד עם יהודי, למה לא?

ו שבועיים, חודש, חודשיים. האיש מתנהג כרגיל. ניגש אליו המלווה ובעדינות תוך כדי שיחה, זורק לו: "הסתדרת עם הכסף חלף שבוע, חלפ

ההוא?" הלווה, כאילו רק ציפה לשאלה הזו, מילא פיו בחיוך רחב. "יישר כח עצום! ממש הצלת אותי!" אמר בחום, ותוך כדי דיבור הוסיף, 

 עוד הלוואה"."יכול להיות שבקרוב אצטרך 

 מביט עליו המלווה וקצת מתבלבל. "דיה לצרה בשעתה, כשתצטרך תבוא. אבל מה קורה עם החוב הקיים?"

פותח הלווה זו עיניים נדהמות. "מה זאת אומרת?" הוא שואל, "אתה יודע, קשה לי, והבנתי שמן הסתם אתה רואה את המצב ומוחל על 

 החוב".

 שקט מביך.

 יזו רשות אתה מוחל לעצמך בשמי על חוב שאתה חייב לי?! למה החלטת?""שאלת אותי? דיברת? בא
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על כך היה אומר הסבא: "אנשים מחליטים בשם הקדוש ברוך הוא שהוא מוחל על העוונות שלהם, ובטח הוא הרי מבין ומגלה התחשבות 

 ובוודאי מוחל".

ם בריותיו. מה עם זה שבאמת קשה לנו לפעמים, ובאמת הוא ובכל זאת, הרי לימדו אותנו חז"ל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה ע

 "מוכרח" להבין אותנו?

 השיב המגיד רבי יענקל'ה גלינסקי באחת משיחות האלול שלו: 

"מה יקרה אם אחרי כמה ימים משיחת המלווה והלווה הלזו, יגלה המלווה שמיודעו החליף רהיטים, יצא לנופש ובילה, הכל עשה, חוץ 

 את החוב? כיצד הוא יגיב אז???"מלחשוב לשלם 

אנחנו מסבירים בשם הבורא יתברך עד כמה הוא מבין ומתחשב, אבל במבחן המציאות, את אותם כוחות שאנו טוענים שאין לנו, אנו 

צריכים מנצלים לדברים אחרים, ועל אותם קשיי חיים שאנו מצביעים ככאלו שמפריעים לנו באמת לעלייה רוחנית, אנחנו מדלגים כשאנחנו 

 דברים פשוטים בהרבה מ"חוב" רוחני...

אנו רגילים שחיזוקים עושים בחודש אלול. אך כלפי האמת, כל השנה צריך למצוא זמנים להתבונן בעצמנו 

 ולקבל קבלות טובות. 

 ונבחן את הדברים מפן נוסף:

סקים באי אלו שלושה יסודות הונחו בקלם לעבודת האלול על ידי רבי שמחה זיסל. והם, כולם, לא עו

קבלות נעלות, בדברים מייסרי נפש, בהלקאה. לא ולא. הם נוגעים בשורש העניין, בחוטי המנוע הרוחני 

 שלנו. קודם כל, תפתח מכסה ותבדוק קצת אמונה.

"כמו שיש בטבע העולם זמנים המסוגלים לרפואה, כרחיצת מרפא וכדומה, כן יש בשנה זמנים המסוגלים 

הזה", כתב. "על כן, טוב עתה להשתדל לעסוק ברפואות יותר מבכל השנה, ולהכין לרוחניות, כמו החודש 

עצמו להבריא". גישה זו שבה על עצמה במספר מקומות, כמו ההתבטאות: "הרעדה היא כי ימי הדין 

במוצאו מקום ממשמשים ובאים, אך הרגשת השמחה בימים אלו היא כי באו ימי ההבראה לחולשת הנפש, וכמו בחולי הגוף שמח האדם 

 טוב להבראתו לזמן מה, כן צריך להיות בענייני הנפש".

 -שלושת הדברים שלדידו חשובים לריפוי רוחני, הם 

להתחזק בהשגחה. לזכור, שכל תוצאות חיי האדם, בענייני בריאות, פרנסה, או סתם רצונות בני האדם, הם כולם בידי שמים  האחד,

מחשבה הזו שהכל מהבורא ושום דבר אינו 'דרך הטבע', היא היסוד הראשון לתפיסת חשיבה והקדוש ברוך הוא עושה את מה שטוב. ה

 רוחנית נכונה. וזו, 'קבלה גדולה באלול', כלשונו. כי משם, הכל פשוט יותר.

ים משהו הוא, לדעת שמטוב לא יכול לצאת רע. כלומר, זה שאנו רוא היסוד השניאחרי שאנו יודעים שמשמים עושים לנו רק את הטוב, 

הרי לא  -כ"צרה", הוא רק משום שכך זה מסתבר בעיני הדמיון שלנו, אבל לאמיתו של דבר, גם אם אנחנו לא מבינים, ובדרך כלל זה כך 

 מדובר בצרה.

אותה  עוסק בסבל. על האדם, לפי גישה זו, להיות מוכן לסבול. הדגש הוא על 'להיות מוכן' ולא על הסבל בפועל, שכן בזכות היסוד השלישי

הכנה, הוא בסופו של דבר לא יסבול. הדוגמא לכך היא חציית ים סוף. בני ישראל היו אמורים להראות שמצידם הם נכנסים למים, שיבואו 

 ייבקע הים. כך גם חנניה מישאל ועזריה, שאמר להם יחזקאל שלא יינצלו, ורק כשהסכימו בדעתם לסבול, ניצלו. -עד נפש, ואז 

למדות לפעול כנגד כח הרצון, ובפרט במידות". אתה רוצה להגיב משהו, אבל מתאפק, כי הכל מאת הבורא ולך לא "עיקר הסבל הוא בהת

תצא תועלת מ'לעקוץ'. אתה מחליט לוותר כדי לקלוע יותר לרצון ה' בעניין הזה. הוויתור ההוא כרוך בסבל פנימי. "הסבל הלזה, הוא סבל 

 מצורף ומאוחד בעונג יחד".

*** 

תת לאשליית "ה' מבין אותי", להרדים לנו את ההזדמנות המתוקה היום יומית של קרבת אלוקים, צריך פשוט לשבת, במנוחה, במקום ל

ברוגע, להוריד לשנייה את לחץ החיים, ולחשוב. פשוט לחשוב. על מציאות הבורא, על השגחתו. על מה שהוא עושה לנו, להבין שהכל 

 בהפרזה התחזקותית תחילה, וכיוצא. בשליטה. ולראות בכך את היסודות ולא

והנה כבר יותר קל עכשיו 'להתקדם' בדברים מסוימים, פתאום התחזקות, נראית דבר נפלא ואפילו בר השגה. זה כבר לא סתם תרי"ג 

 מטלות מעמיסות, כי בסוף, וגם בהתחלה, זה הרי הבורא שממתין לנו עם ים של אהבה.

 מעשה שסיפר רבי שלום שבדרון זצ"ל: 

אתה מחליט לוותר כדי 

לרצון ה'  לקלוע יותר

בעניין הזה. הוויתור 

ההוא כרוך בסבל פנימי. 

"הסבל הלזה, הוא סבל 

מצורף ומאוחד בעונג 

 יחד".
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היה זה בימי מלחמת ששת הימים, בשנת תשכ"ז, כאשר פגז שירו חיילי הלגיון הירדני פגע בבלון של גז, מה שגרם להתפוצצותו, ולפריצתה 

כיבו את השריפה שפרצה בעקבות  -בדוד של מים, כאשר המים שפרצו מהדוד  -פגע פגז נוסף, הפעם  -של שריפה. אולם רגע לאחר מכן 

 התפוצצות בלון הגז. 

לכאורה, נשאלת השאלה: אם היה ברצונו של הקדוש ברוך הוא שבלון הגז לא יגרום לשריפה, מדוע סובב את הדברים כך שהפגז יפגע בו? 

 מדוע הוא סובב את הדברים כך שפגז נוסף יפגע בדוד המים ויוביל לכיבוי השריפה?  -ואם רצונו היה שתפרוץ שריפה 

ע את השריפה מלכתחילה... אולם אז, לא הייתה באה לידי ביטוי החביבות הרבה שהוא רוחש ליושבי הקב"ה, כמובן, היה יכול למנו -אלא 

ולאחר מכן תכבה, ובכך יוכלו בניו חביביו לראות בחוש את חיבתם  -ירושלים! לפיכך, סובב הוא יתברך את הדברים כך ששריפה תפרוץ 

 הרבה לפני אביהם שבשמים! 

רבי אהרן לכלא?  על מה הושלך 

עד  -הצדיק רבי אהרן וינוגרד זצ"ל, ידוע היה ומפורסם כגאון עצום, תלמיד חכם מופלג אשר כל רז לא אניס ליה, וכמתמיד שאין דוגמתו 

שכל רגעיו היו מחושבים בקפידה, ונוצלו ללימוד התורה. את פרנסתו הדלה, מצא רבי אהרן מבית מרזח קטן שניהל, אשר שמו של היי"ש 

 בהערצה בפיהם של הגויים המקומיים, תושבי סטוצ'ין והסביבה.  נישא -שהוגש בו 

היו לו  -היתה דעתו נתונה להוויות דאביי ורבא, אולם קולות הרקע, מצהלות הערלים השיכורים  -אמנם, גם בשעה שבה שירת את הערלים 

ך להגיש את היי"ש שלו מדי ערב לכפריים לא נותרה לרבי אהרן ברירה, והוא המשי -לזרא. ובכל זאת, באין בידו מקור פרנסה אחר 

 מהסביבה. 

לילה אחד נכנס אל בית המרזח גוי לא מוכר. הלה הריק אל גרונו כוסית אחת, ועוד אחת, ואחריה שלישית, ורביעית, אולם כאשר הגיעה 

, הסכים עם הזר כי ישאיר את התברר כי אין בידו פרוטה לפורטה... רבי אהרן, שלא מסוגל היה לפגוע באיש -השעה לשלם את החשבון 

מעילו הבלוי והמרופט בידו כמשכון, עד שישיג את הכסף ויפרע את חובו. הימים נקפו, והזר לא הגיע לתבוע את מעילו, ואף לא שילם את 

 החוב. 

חקירה נמרצת, התברר כי אחת הגיע אל העיירה, ולאחר  -בינתיים, נפוצו שמועות כי שודד מפורסם, שהיה מבוקש ע"י השלטונות זה מכבר 

מתחנותיו הראשונות הייתה בבית המרזח של רבי אהרן... כפי שניתן להבין, המדובר היה באותו הזר, שלא היה אלא השודד בכבודו ובעצמו! 

הם דברים כאשר הגיעו החוקרים וביקשו לדלות פרטים נוספים מפיו של רבי אהרן, הוא מיהר להציג בפניהם את מעילו של הזר ולספר ל

כהווייתם. הוא לא העלה בדעתו, כי המעיל הזה ישמש בסופו של דבר לראיה נגדו, וכי הוא עצמו יושלך לבית הסוהר למספר חודשים בעוון 

סיוע לדבר עבירה, למען ישמעו וייראו... לא הועילו שתדלנויות וקשרים, ואפילו לא שוחד ושלמונים... השלטונות היו נחושים בדעתם, ולא 

ו מוכנים לשמוע מאומה! ובינתיים, הצדיק יושב לו בבית האסורים, וכל המהומה שסביבו כאילו אינה נוגעת לו כלל ועיקר... עסוק היה הי

יומם ולילה בלימוד התורה הקדושה, ופניו מאירות באור שלא מעלמא הדין... בעת שהגיעו לבקרו, אותם אלו אשר קיבלו את הרשות לכך 

 תמיד מצאוהו כששפתיו מרחשות ופניו זורחות כשמש וכירח.  - לאחר מאמצים מרובים

הוא מצאו יושב בסבר פנים רציני מול רשימה ארוכה...  -אך הנה, ביום מן הימים, כאשר הגיע אחד מעסקני סטוצ'ין לבקר את רבי אהרן 

בי אהרן הסביר ואמר: "ראה נא... הלא ברור "מה יום מיומיים? מה פשרה של אותה רצינות שנפלה על רבינו לפתע?" תהה האורח, ואילו ר

הרי שהיתה סיבה שגרמה לכך! פשפשתי במעשי, ובעקבות עצתם  -כי הקב"ה אינו עושה דין שלא במשפט... אם הושלכתי אל בית האסורים 

שכים באשמורת הבוקר תליתי בביטול תורה... ואכן, נזכרתי, כי זה מכבר קיבלתי על עצמי לה -של חז"ל הקדושים, משלא מצאתי מאומה 

ולשקוד על תלמודי, אולם במשך תקופה מסוימת לא עמדתי בכך, מסיבות שונות... מעתה, לא נותר לי כי אם לערוך את החשבון, לבדוק כמה 

 ימים חיסרתי מלימודי, ובכך אוכל לשער את משך מאסרי הצפוי... את זאת עשיתי אפוא, ובחשבוני עלה כי עלי לשהות במאסר חודשיים

 אשתחרר!"  -ושבועיים בדיוק... כעת, ברור לי: כאשר יחלפו חודשים ושבועיים בדיוק מעת מאסרי 

אותו עסקן עמד משתומם לנוכח גדלותו של רבי אהרן ודקדוקו העצום בכל פרט מפרטי מעשיו. אולם בליבו הוא עדיין השתומם: כמי שניסה 

 כל הגיון להניח שמועד השחרור כה קרוב! הדבר פשוט לא מתקבל על הדעת!  ברור היה לו כי אין -רבות לפעול לשחרורו של הגאון 

התרחשו תמורות פוליטיות ברחבי הממלכה, ועל כס השלטון  -אך ראה זה פלא: בחלוף חודשיים ושבועיים בדיוק מאז מעצרו של רבי אהרן 

 יק רבי אהרן בכללם... העניק חנינה לכל האסירים כולם, והצד -עלה אלכסנדר השלישי, אשר עם הכתרתו 

הרי לנו, כי לפעמים נגזר על אדם צער כעונש על חטא מסוים שחטא, אולם הדין מחושב ומדוקדק בתכלית: ברגע בו הושלמה הכפרה ותמה 

 הצער חולף כרגע, ולא נותר אפילו לדקה אחת מיותרת!  -סאת הייסורים 
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ו"במחנה השמדה נ י  "שהחי

אחורנית, אל חודש אדר תש"ה, בעיצומם של ימי הזוועה באירופה המיטלטלת בנהרות של דם וקיטור  שנים 72הסיפור הבא נוטל אותנו 

הכבשנים העשנים. במחנה 'ברגן בלזן', שהו באותה עת רבבות יהודים, ששוכנו במחנה הריכוז עד להודעה חדשה, כשמאות מהם נספים מדי 

 יום ביומו מהמגיפות ומהתנאים הקשים במחנה.

ים ששהו באותה עת במחנה, בלטה דמותו התמירה של האדמו"ר מבלוז'וב זי"ע, שאמונה איתנה פיעמה בו והוא שימש כמשענת בין האסיר

רוחנית לכל שוהי המחנה בימים קשים אלו. באותה תקופה, כבר החלו כוחות הברית להפציץ את סביבות המחנה, מה שגרם  -אישית 

 חודשיים אחר כך, בחודש אייר תש"ה.להחמרה בתנאי החיים במחנה, עד לשחרור כ

בתת התנאים הללו, באמונה יוצאת דופן שקשה לתארה, ביקש האדמו"ר מבלוז'וב לאפות מצות למען שוהי המחנה, משנואש להשיג את 

ית מפקד המחנה יוזף קרמר ימ"ש, וביקש את רשותו לאפי -חומרי הגלם למצות באמצעים רגילים, הרהיב עוז לפנות לראש הצוררים 

 המצות. להפתעתו, המפקד לא שלל את העניין, והודיע כי עליו להתייעץ עם הממונים עליו.

לילה לפני חג הפסח, בו הודיע המפקד כי הוא מאשר לאפות את המצות. הרבי הסתובב בפנים  -לא היה יום שמחה במחנה, כאותו יום 

רו של המפקד וקיבל שק קמח, קנקן מים וגזירי עץ. בעיניים נוצצות קורנות, והמתין בדריכות לשעות הבוקר של ערב פסח, אז נקרא לחד

נזהר שדמעות התרגשותו לא ירטיבו את הקמח היקר, ויחמיצו אותו חלילה. הרבי פסע במחנה בצעדי  -קיבל הרבי את הציוד היקר, וכשיצא 

 ריקוד, נזהר שלא לעורר מהומה, אך פניו הסגירו את שמחתו הרבה...

שישמשו כמערוכים.  -ו הרבי וכמה יהודים נוספים תנור מאולתר, הבעירו בו אש, והשיגו אפילו קערה קטנה ושני ענפי עץ בשעות הבאת, בנ

ניתר ליבם מההתרגשות כשמזגו את המים וקמח לקערה,  -עד שסיימו את ההתארגנות כבר עמדה החמה באמצע הרקיע, ובשעת חצות 

 מצות מצוה. לשם מצות מצוה!" כששפתותיהם לוחשות בהתרגשות נדירה: 'לשם

אך הם לא חשו את  -הם פעלו במהירות הבזק, חיש מהר גיבלו את העיסה בזריזות, ערכו לחצאי עיגולים, והכניסו לתנור בידיים חשופות 

 חום האש כלל, כי כל אבריהם וגופם בערו בהתלהבות של מצוה!

ת המצות בזהירות, נזהר שלא לאבד אף פירור. אלא שלפתע פתאום, נשמעו אין לתאר את האושר, את ההתרגשות, את הציפיה. הרבי עטף א

 פינו אל ההתרגשות והאושר לאימה ולופתת... -מרחוק הלמות המסמרים של מגפיהם של הצוררים, וצעדיהם המתקרבים 

מאפשרים לכם לאפות לחמים לפי 'יהודים בזויים!' שאג עליהם מפקד המחנה כשעיניו בוערות בזעם. 'אין לכם בושה? באותו יום בו אנו 

זעק המפקד בחרון אף, ושלף  -אתם שולחים מכתב להשמיץ אותנו בעולם? אין לכם בושה?!'  -מצות דתכם ולעשות ככל העולה על רוחכם 

 מכיסו מכתב המתעד את אכזריות הנאצים וזוועות המחנה, שיהודים אחרים שלחו בדיוק באותו יום לשווייץ...

לחלה, גם הרבי רעד באימה. המפקד הוסיף לצרוח ולקלל, ותוך כדי שפך את הקמח והמים, דרך על העיסה, ובעט בתנור היהודים נתקפו ח

 ברשעות. בחמת זעם תפס את ערימת המצות היקרות מידיו של הרבי, זרקה ארצה ודרך עליה עד שהפך אותה לפירורים קטנים...

ש לצריפו. רק הרבי הוסיף לעמוד שם, מתכנן באותו רגע את הצעד הבא. המפקד כל היהודים הביטו בחרדה במתרחש, ונמלטו איש אי

 התעצבן עוד יותר על 'חוצפתו' של הרבי שהמשיך לעמוד, והחל מכה אותו בעוצמה עד שהפילו ארצה...

ש אולי נותר איזה שבר הרבי שכב על האדמה, סופג מכות נמרצות ובעיטות גסות, אך נחוש מתמיד: בעיניו הוא תר אחרי שברי המצה, מחפ

שלא שלט בו מגף הצורר הרשע... לפתע הבחין בחתיכת מצה קטנה שנותרה שלימה בלי פגע, וחיש מהר תוך כדי שהוא סופג מכות איומות, 

 שלח ידו אל חתיכת המצה והניחה בחיקו.

הקשה, הצליח להציל חתיכת מצה! נכון דקות ארוכות ספג הרבי מכות והשפלות, אך פניו זרחו באושר. למרות המכות ולמרות האכזבה 

 מצה! היש מאושר ממנו? –שאין בה שיעור, ונכון גם שהיא שבורה ורצוצה, אבל בכל זאת 

יתכנסו כולם הלילה, לערוך ליל  -כשהגיע לצריפו והתאושש, מיהר להודיע בקרב היהודים כי הצליח להציל חתיכת מצה קטנה, וסביבה 

רגשות עצומה אפפה את היהודים, לקראת ליל הסדר המרומם אותו יחוו בצוותא ובהתרוממות הרוח, הסדר כמעט כמשפטו וחוקתו. הת

 למרות התנאים הקשים...
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כמה שעות חלפו, וליל הסדר ירד על פני תבל, עוטף את העולם כולו. שלושה כוכבים נצנצו ברקיע, ועשרות יהודים התכנסו בצריפו של הרבי, 

רנו מאושר, בברכת 'שהחיינו' דמעו עיניהם בהתרגשות: הרי רק מתי מעט שורדים כאן, והם זוכים לערוך את למעמד 'ליל הסדר'. פניהם ק

 ליל הסדר, לשבת יחדיו ולספר את סיפור יציאת מצרים בהודאה עמוקה לה' הטוב! 

קטע אחרי קטע בנעימה. מדי פעם אל השולחן הובאה כוס מים דלוחים, זכר לארבע הכוסות. הרבי החל לקרוא את ההגדה בקול ערב, קורא 

נשמעה התייפחות בקהל, פרץ של בכי געגוע שובר לב לימים שחלפו ואינם, לעריכת הסדר כבני חורין אמיתיים על יד שולחנות מלכותיים, 

 הרבי הוסיף לקרוא בעיניים עצומות בדבקות, סוחף את הקהל כולו לסיפור הנצחי של עם ישראל, שאיש לא יכול עליו...

ז הגיע הרגע הגדול, שכולם ציפו וייחלו לו. הרבי הוציא מחיקו את חתיכת המצה שהציל במסירות נפש, מצה קטנה בגודל מטבע, והציגה וא

לראווה. היה ברור שאין בה די לכולם, וכולם היו בטוחים כי הנה מיד יברך הרבי על המצה ויאכלנה, הן הוא זה שמסר את נפשו למענה. 

 יוון הנשים שהשתתפו במעמד המרטיט!לפתע, נשמע קול מכ

'רבי!' קראה אשה אחת לעברו, "הן הלילה הזה הוא ליל הסדר, לילה של 'והגדת לבנך', לילה המוקדש להעברת המסורת וחיזוק להבת 

מרה האשה א -בני הקטן, הוא הילד היהודי היחיד במחנה, הוא כל הדור הבא שיש כאן!'  -האמונה בלבבות הדור הבא. נמצא עמי צבי 

ופרצה בבכי של התרגשות לפני שהוסיפה: 'אולי, אם מותר לי לבקש, את פיסת המצה הקטנה יתן הרבי לצבי שלי, לילד היחיד כאן. במקום 

כה נורא בו לא נוכל לקיים 'והגדת לבנך' כראוי, במקום כזה בו נראה כי סוף העולם הגיע ואין עתיד חלילה 

 ן לו לזכות במצוה הזו, שתיספג האמונה בנפשו לדורות הבאים!'נעניק את המצה לילד הקטן, נית -

האשה סיימה את דבריה הנרגשים ופרצה בבכי, אך בקושי הצליחה לראות את תנועות הרבי אחרי דבריה 

הרבי שמסר נפשו  -שוברי הלב. עיני כל הנוכחים זלגו דמעות, ליבם נקרע בהתלבטות מייסרת: מחד גיסא 

האפשרות להעניק את המצה לילד ולהעביר את גחלת  -במחנה, ומאידך גיסא  על פיסת המצה היחידה

 התלבטות קורעת לב! -האמונה לדור הבא 

גם הרבי התלבט, ובחרדת קודש, הכריע: 'אכן כן, ראוי לנו לייחד את הלילה הזה לדור הבא, נאה וגם יאה 

 ---שהילד היחיד מבינינו יזכה במצה הזו, ניתן לו את הזכות הכבירה'

דומיה מתוחה עמדה בחלל, והילד התקרב אל הרבי בצעדים מדודים. הכל הביטו לסירוגין בדמותו 

הנערצת של הרבי, ובחתיכת המצה היקרה מפז שהחזיק מידיו, הרבי קרא לילד לגשת עד אליו, ובקול נחנק מדמעות ציוה עליו לברך על 

 ---אכילת מצה

, כמו פנסים מאירים, עשרות זוגות עיניים מרצדות. כוכבי שמים נצנצו בחשיכה וטל של חושך שרר למלוא האופק, רק בצריפו של הרבי

וגעו כל העם בבכייה נסערת... 'על אכילת  -התרגשות ירד ואפף את הנוכחים, קול ילדותי עמוק עלה לפתע: 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' 

 מצה!'

קרה, הנדירה, זו שאין בלתה עוד. הרבי טפח על שכמו בחום, ובירכו כי אכן יזכה 'אמן'. שקט מחריד נשמע בחלל, והילד אכל את המצה הי

לחיות חיי אמונה, גם בתוך התופת, ויזכה לצאת מאפילה לאורה... הסדר הוסיף ונמשך עד סופו, אך מחזה הילד המברך על המצה ומטמיע 

 לא נשכח לעד מלב כל משתתפיו... -בנפשו את האמונה לדורות הבאים 

הסיפור סיפר המרצה הנודע הרב מרדכי נויגרשל שליט"א, והוסיף, כי לפני שנים ספורות סיפר את הסיפור לקבוצת מבקרים במחנה, ואז את 

קמה לפתע אחת המשתתפות שהזדהתה כאחיינית של אותה אשה גיבורת רוח, ובעיניים דומעות ביקשה את רשות הדיבור להשלמת הסיפור, 

 וכך סיפרה:

נה, הגיעה אותה אשה ובנה, כמו גם הרבי מבלוז'וב בעצמו, לארצות הברית, כשביקשה להקים בית, הוצע לה באקראי עם שחרור המח

 להינשא לרבי מבלוז'וב, והיא שמחה על ההצעה ונישאה לו. לימים, סיפר הרבי על מעלתה הגדולה, בעקבותיה בחר להקים עמה את ביתו:

אשה כזאת היא  -מה של המלחמה, היו בה גבורת נפש ועוצמה יהודית לדאוג לאמונת בנה 'אשה שבעומק התופת, בסבך התלאות, בעיצו

אשת מופת, ראויה להערצה, הן במלחמה היינו שקועים כולנו במלחמה על החיים, למי היה זמן להקדיש לכך שהילד יספוג ערכי אמונה, 

 לנצל את ליל הסדר כדי להחדיר אמונה בזרעו אחריו?!

זכרה את בנה, את חובת  -שה הזו, גיבורת הרוח ואצילת ההתנהגות, בתוך בליל הרגשות הסוערים והדמעות הרותחות אבל היא כן! הא

 הטמעת האמונה בו וההזדמנות לעשות זאת בליל הסדר. כמה מתאים להקים עמה בית בישראל, בית שאור האמונה יזרח בו לעד!'

, כיהן אותו ילד אחריו כרבי מבלוז'וב בבורו פארק, הוא האדמו"ר רבי צבי יהודה לימים, כשנפטר הרבי בזקנה מופלגת לפני כחצי יובל

 שפירא מבלאז'וב זי"ע שנפטר לפני כשנתיים, וכל ימיו שימש כנס ומופת לאמונה בוערת, גם בתוככי התופת.

אמן'. שקט מחריד נשמע 

בחלל, והילד אכל את 

המצה היקרה, הנדירה, 

זו שאין בלתה עוד. הרבי 

 טפח על שכמו בחום
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ת הטמעת האמונה בנפש הילד וסיפור מרטיט ומרגש זה, בא להאיר: ברגעים הקשים ביותר, במקומות הכאובים ביותר, ראתה האשה א

במקום הראשון, במעלה הגבוהה ביותר. ברגע סופה וסערה בתוך אימת הבלהות, הטרידה אותה שאלת חינוכו של בנה הקט, כיצד תוכל 

 להטעין את נפשו באור האמונה.

הדבר הכי חשוב הוא להעביר  -זה ובלילה הזה, הסכים הרבי למסור את אותה חתיכת מצה עליה מסר נפשו, מתוך הבנה והפנמה כי בלילה ה

את גחלת האמונה הלאה לדור הבא, להעניק את כל מה שאפשר כדי לתת לילד את האמונה עם כל העוצמה. היה כדאי לו למסור לילד את 

 כדי להעביר את גחלת האמונה לילד, לדור העתיד! -חתיכת המצה עליה כה התאמץ 

וסף-שליטה עצמית מוחלטת י  מרן הגר"ע 

 קופה סיפר לי אבי מורי שליט"א:לפני ת

שנה הייתי נוכח בשמחת חתונה בה ערך את החופה מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. עמדתי מאחריו ועקבתי אחר כל פרט ופרט כדי  50-לפני כ

חק ששררו שם, ללמוד ממנו סידור קידושין כיצד. מתחת החופה עמד יהודי אחד ממקורבי הזוג, ולפתע מבלי משים, בעקבות הצפיפות והדו

דרך בחוזקה על רגלו של מרן. כאן הייתי עד לגדלות המידות ואצילות נפשו של האיש הדומה למלאך. מבלי להזיז את ראשו ולראות מיהו 

 הדורך, המשיך מרן בעריכת החופה כשהוא נושך את שפתיו מחמת גודל הכאב אך לא מוציא קול הגה מפיו.

ית של אדם גדול על עצמו, ומהי הרגישות הגדולה לזולת שלא הביט בו כלל בשביל שלא ייפגע יהודי ראיתי בחוש מה פירושה של שליטה עצמ

 חלילה בסיבתו.

 כששמעתי זאת, מיד נזכרתי בעובדה ששמעתי לפני שנים בבחרותי. 

אחד המתפללים  היה זה כאשר סידרו את ספסלי בית המדרש לקראת ההקפות בשמחת תורה בבית מדרשו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.

 הרים ספסל גבוה בכדי להוציאו ותוך כדי כך בדרך הוצאתו פגע בראשו של הגרא"מ שך מאחור, ונשמע קול חבטה עזה. 

 אך מרן הגרא"מ שך אפילו לא הזיז את ראשו לאחור לבדוק את מקור המכה ולראות מהיכן זה הגיע לו... אלא המשיך להתנהל כרגיל.

 ששום דבר לא קרה לי כך סתם! –את את יסוד האמונה אכן, שליטה מוחלטת זו מבט

י ו ג לד  י דע ביהודה על  ו  רחמי הנ

ידוע המעשה שאירע עם הגאון רבי יחזקאל לנדא, בעל ה"נודע ביהודה", שפגש באחד הלילות הקרים והגשומים ילד גוי יושב על הקרקע 

ואבי התחתן עם אשה אחרת, ואשת אבי קשה ורעה ואכזרית עמי, ובוכה. שאלו הרב: מדוע אתה בוכה? ענה הנער לנודע ביהודה: אמי מתה 

ובכל יום שולחת אותי למכור לחמים שהיא אופה ואני חייב למכור בכל יום את המכסה שהיא דורשת ממני, ואם אינני עומד במבוקשה, 

את כל הלחם, נגנב ממני כל הכסף, ופוחד מכה אותי מכות נמרצות ומונעת ממני אכילה ושינה. היום אירע דבר נורא, לאחר שסיימתי למכור 

 אני לחזור לבית אבי. הנודע ביהודה ריחם על הילד הגוי, שאל אותו לסכום הגנוב ושילם לו את מלוא הסכום.

שנה, באחד מימי חול המועד של פסח, מגיע לביתו של הנודע ביהודה גוי אשר מבקש בדחיפות לדבר עם הרב. הוא מוסר לבני הבית  30לאחר 

 יש בפיו הודעה שאינה סובלת דיחוי, קיבלו הנודע ביהודה, ושמע ממנו דבר מזעזע. ש

הלה סיפר כי אחד הכמרים הגדולים בעיר, שונא יהודים, קרא לכל אופי הלחם שבעיר ואמר להם: בעוד יומיים יוצא החג אצל היהודים, 

רים. הוא נתן עצה לכל האופים להרעיל את כל הלחמים, וכך ומוצאי הפסח הוא הפעם היחידה בשנה בהם יהודים רוכשים לחם אצל הנוצ

שנה ישבתי  30במוצאי החג, ימותו כל יהודי פראג בבת אחת. הגוי מספר לנודע ביהודה "כששמעתי את הדבר החמור הזה נזכרתי איך לפני 

ת כל הכסף שאיבדתי. כששמעתי את על הקרקע בוכה בלילה קר וגשום ובפחד לחזור לבית אבי מאימי החורגת, ואיך עמדת ונתת לי א

הדברים הקשים האלו, הרגשתי מחויבות לבוא ולספר לך ולהחזיר לך על החסד אשר עשית עמי. אך אסור לך לספר לאף אחד שאתה יודע על 

 ההרעלה, אחרת, בקלות יוכלו להבין שיש לי יד בדבר". הנודע ביהודה עמד והודה לו.

הודים לבית הכנסת הגדול והודיע: "טעינו השנה בחישוב והקדמנו את חג הפסח ביום. על כן, מחר הוא למחרת כינס הנודע ביהודה את כל הי

יום חג. החובה על כולנו להיזהר מאכילת חמץ''. בני הקהילה, שידעו היטב את גדולת רבם הנערץ, לא ערערו על פסק ההלכה המוזר. הם 

האופים הגויים מדוע לא באים היהודים לקנות מלחמם כפי שנהגו כל שנה. במקום  קיימו ללא התנגדות את דבריו. במוצאי החג לא הבינו

 זאת פשטו עליהם השוטרים, החרימו את ככרות הלחם והשליכו אל הכלא את האופים חורשי המזימה האפילה.

 וכך ניצלו כל יהודי פראג ממוות.
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ימים תמצאנו". וביאר רש"י, "עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך אומר שלמה המלך בקהלת )יא, א(: "שלח לחמך על פני המים כי ברוב ה

לבך עליו, אל תראנו עוד כאדם שמשליך את מזונותיו על פני המים. למה? כי עוד ימים באים ותקבל תשלומך מאת המלך. שכך יתרו אמר 

על ישראל והכניסו תחת כנפי השכינה וזכו  לבנותיו: קראן לו ויאכל לחם. וסבור שהוא מצרי ולא יראנו, ומה היה סופו? נעשה חתנו ומלך

 בניו ליישב בלשכת הגזית". 

*** 

אכן ככל שכהורים ומחנכים נחדד ונשנן לעצמנו שתלמיד או ילד זה, לא הגיע אלינו באקראי, אלא בהשגחה מופלאה ממש, ממילא ההשקעה 

אמונה, ונהיה שמחים על אף העמל הרב. כי עמל אינו סיבה בו תהיה במיטבה, ודרכו ובגינו נהיה עובדי ה' טובים יותר, נמלא תפקידנו ב

לתסכול אלא להיפך, סיבה לשמחה בנפש האדם אשר לעמל יולד, כל נקודה המפרידה בין תסכול לשמחה היא נקודת המבט ותפיסת 

 המציאות שלנו כלפי אותו עמל.

 נקודה עמוקה למחשבה!

 ...כל התמונה תשתנה ברגע

יותר...  ומורכבת הרבה תמונה גדולההו מכלול של פרטיםכיון שיש  ,ו בעצם לא רואים את התמונה הנכונהחנאנ שבהרבה מקרים צריך לדעת

 ואין ראייתנו אלא כראייה דרך חור המנעול ולא יותר מזה... ראיה מצומצמת וחלקית.

 ושגח בקפידה מלמעלה.ברור תמיד שהכל מאך 

 


