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פרשת שמות
כ"א טבת התשע"ט

משה בתיבה
מעשה שהיה. המגיד מדובנא זצ״ל הלך ברחוב העיר וראה עיוור עני, לבוש קרעים, וילד 

קט אוחז בידו ומנחהו בדרכו. אדם אחר היה חולף על פניהם באדישות. אם ניחון בלב רגיש, 

היה מבליע אנחה על הצער והיסורים שיש בעולם. אם לב מתפעל לו, היה נותן בלבו הודאה 

לבוראו על חוש הראיה שחננו: ״ברוך אתה ה', פוקח עיוורים״. למגיד מדובנא היה לב רגיש 

ולב מתפעל, ועל כולם היה לו לב רחום. עצר בדרכו, פנה אל השניים ונתן להם שלום. ״אחי, 

מאין אתם״, שאל.

העיוור מר נפש היה, רטן ולא ענה. הילד תלה במגיד עינים נוגות, מיוסרות. סיפר שזה אביו, 

ואמו נפטרה. סיפר שהקור חודר להם במעונם הטחוב, שאין עצים להסקה. ״עם מי אתה 

משוחח שם״? הפטיר העיוור, ״המשך ללכת!״

״מיד, רחימאי״, ענה המגיד. ״אמור נא לי, כבר אכלתם?״

״לא״, השיב הילד. ״לוקח אני את אבא לבית התמחוי לעניי העיר, שם נאכל את ארוחתנו 

ואחזירו לביתנו״.

לא היה טעם לשאול את הילד האם הוא לומד. במצבו, פטור היה מלימוד תורה. ״בואו עמי״, 

אמר להם, ״אתן לכם ארוחה משביעה, טובה בהרבה מהאוכל בבית התמחוי״. זיק של הכרת 

טובה ניצת בעיני הנער, עיניו נעורו לחיים - והביעו פיקחות רבה כל כך, מהולה בעצב עמוק. 

לביתו  הביאם  הילד.  לצעדי  צעדיו  התאים  עיקבותיו,  על  סב  תכניותיו,  את  ביטל  המגיד 

המוסק, החם, וערך לפניהם שולחן. שקד להנעים את שהותם, טרח להשביעם. גם האב 

העיוור הפשיר, נרגנותו נסדקה. ״טעים״, אישר. ״נעים כאן״.

״התסכים להתגורר כאן״? שאל המגיד. ״אקצה לכם חדר מוסק, שלוש פעמים ביום תקבלו 

על  חשב.  תורה,  בתלמוד  ללמוד  יוכל  והילד  להוסיף.  מיהר  כסף״,  אין  חינם  ארוחה.  כזו 

חשבונו, כמובן.

האב העיוור התלבט. עיני הילד נצצו בתקווה. לבסוף הסכים האב, לתקופת נסיון. למעשה, 

התנחל בדירת המגיד, שיעבד את הבית לנרגנותו ורצונותיו. והמגיד סבל הכל, הן גדולה 

הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. במיוחד כאשר הילד החל לפרוח. קיבל מזון וביגוד, 

בישיבה.  לימודיו  המשיך  והילד  האב,  נפטר  הימים  ברבות  בחברה.  והתערה  ללמוד  הלך 

הוברר שיש לו זכרון מדהים, לא שכח דבר מתלמודו. תפיסתו מהירה היתה כברק, שכלו 

חד כתער, מידותיו זכות כשמן, נשמתו טהורה כבדולח, התמדתו ושקידתו באין הפוגה. 

עד מהרה קנה שם טוב ונודע לתהילה. בנה בית לתפארת ועלה על כס רבנותה של ברודי, 

ושמו נערץ לדורות, הלא הוא הגאון האדיר רבי שלמה קלוגר זכר צדיק לברכה!

והילד  בדרכו,  וממשיך  אנחה  מבליע  המגיד  היה  לו  קורה  היה  מה  לעצמנו  נתאר  ועתה, 

ממשיך להנחות את אביו לבית התמחוי. מה היה עם ישראל מפסיד? מה היה הילד מפסיד? 

וכמה היה המגיד מפסיד?

ידה לתיבה - האם ידעה את מי היא מצילה? האם שיערה  בתיה בת פרעה, כשהושיטה 

שזה מושיעם של ישראל, אבי הנביאים, מנחיל התורה, שעל ידו תזכר גם היא לטובה לנצח 

נצחים?!

ולמעשה, כל ילד יהודי הוא כמשה בתיבה, אין לנו מושג איזה עתיד מזהיר נכון לו, יתכן 

שיהיה לגדול הדור - אם אך תנתן לו ההזדמנות, אם ייפתח לו פתח.

יד, כמגיד מדובנא.  נפתח  יד, כבתיה.  נושיט  או   - ומשיכת כתפיים  נסתפק באנחה  האם 

וכל הפירות, לדורות עולם, יזקפו לזכותנו?! נתמוך, במעשה ובממון, ככל יכולתנו, בחינוך 

התורני. 

ובראש ובראשונה נפיק את המירב מבנינו ומבנותינו. כדי שיהיו הם אלו שיאירו לדור הבא!

שריקות פגזים חתכו את האויר הירושלמי הקריר. היו אלו ימי 
ומצומקת,  ירושלים קטנה  היתה  הימים בהם  בחרותו של מרן, 

בגבולות צרים ובלתי בטוחים בעליל.
באותה תקופה ידעו אנשי ירושלים ימים קשים ומרים כלענה. 
זו רק הפרנסה, שהיתה מצויה אך בדוחק. גם המצב  לא היתה 
נופלים  פגזים  היו  קרובות  ולעיתים  ורעוע,  רגיש  היה  הבטחוני 
בין בתי השכונות הצפופות, וגורמים לאבידות ברכוש, ולנפגעים 
להם  ששמו  הירדנים,  הלגיונרים  של  פגזיהם  אלו  היו  בנפש. 
למטרה רצחנית, לטווח את השכונות של ה"יאהוד", ולשפוך דם 

רב ככל האפשר.
תושבי  הקפידו  העתיקה,  העיר  מחומת  הנצפים  ברחובות 
לפגיעות  מחשש  לקירות,  ובסמוך  בזריזות  ללכת  ירושלים 
היו  וכאשר  החומה,  חרכי  מבין  שהשקיפו  ירדנים,  צלפים 
ירושלים  שריקות הפגזים נשמעות באויר, היו ממהרים תושבי 
לתפוס מחסה. אולם כל אלו לא הרתיעו את מרן כמלא נימא, 

מלעסוק בתורה הקדושה, בשקידה עצומה ומופלאה.
הקטנה  ירושלים  תרצ"ג.  שנת  של  הערבים  באחד  ארח  הדבר 
זה.  אחר  בזה  נחתו  עצמה  רבי  ופגזים  קשה,  הפגזה  ספגה 
לאויב  לתת  שלא  כדי  בעלטה,  שרויות  היו  ירושלים  שכונות 
בדירות  הסתתרו  העיר  ואנשי  הבתים,  את  לטווח  היכולת  את 
תחתונות ובמרתפים, שחלונותיהם נאטמו בשקי חול, כשליבם 
חרד ורועש. "רבונו של עולם" ייחלו בליבם, "אנא, עשה שכבר 

תסתיים ההתקפה הרצחנית, ושנצא ממנה כולנו בשלום"...
החשיכה היתה כבדה. ואולם, ב"שטיבל" של מאה שערים האיר 
נר קלוש את האפילה הסמיכה. לא, לא היה זה נר זיכרון שנשכח 
נער כבן שתים עשרה באותה  זה מרן,  בידי מאן דהוא. היה  לו 
עת, שעלה לבית המדרש, הדליק נר קטן, והתיישב ללמוד לאורו, 

כאילו מאום לא מתרחש מסביב.
אלא שאנשי השכונה ששהו ברחוב והבחינו בנר המרצד בבית 
המדרש, נבהלו. "האם יש גנב בבית המדרש?" שאלו איש את 
רעהו, ומיהרו להזעיק את רב השכונה, הגאון הגדול רבי שמשון 

מטעפליק, לבדוק מה מתרחש שם, בבית המדרש.
דמעות  של  בדוק  כוסו  ועיניו  המדרש,  לבית  שמשון  רבי  עלה 
ונגע בכתפו  למראה הנער הרכון על ספריו. "בני" לחש באוזניו 
שבקומת  לביתי  עמי  בוא  כעת,  כאן  לשהות  "מסוכן  ברוך, 
הקרקע, שם תוכל ללמוד בביטחון". והוא נטל את ידו של הנער 

הצעיר בידו, ויצא עמו החוצה, אל הרחוב החשוך.
ובאותה שעה בדיוק, הסתובבו בני משפחתו של מרן ברחובות, 
מחפשים אחריו בלב חרד. היו אלו אביו ואחיו של מרן, שנתקלו 

לפתע בגאון רבי שמשון, אוחז בידו של הנער האבוד.
נוראית!".  לחרדה  לנו  גרמת  "הלא  התרעמו,  נעלמת?"  "להיכן 
זאת מתוך התעלמות,  לא עשה  האוהב  הבן  כי  לא שיערו,  הם 
חלילה, אלא בתמימות ואהבת תורה אמיתית, שבערה בליבו... 
מן הסתם חשבו שזמם לו מעשה קונדס, או שסתם כך נעלם, 

מתוך חוסר אחריות.
אלא שהגאון רבי שמשון חילץ אותו מידיהם וניבא את עתידו. 
כי  לכם,  "דעו  המשפחה,  לבני  הורה  עליו"  לכעוס  לכם  "אסור 

בנכם עוד יצמח והיה גדול בתורה, גאון עצום ונפלא"...

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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הקשר בין 
הורה ומורה

מחירו של נתק 
בין הורה למחנך

מספר לי מחנך מידידיי: זהו סיפור, שקרה לפני שנים, אך עודנו מצמרר אותי מדי 

הזכרי בו: היה זה אחד מתלמידיי, ילד בעייתי, שמעט מן המתחולל בקרבו השתקף 

בציפורניו האכולות עד השורש. יום אחד חמד ילד זה שעון מיוחד וחדשני, אותו 

אותו  השעון,  אחר  נוצצות  בעיניים  עקבה  הכיתה  כל  לכיתה.  אחר  תלמיד  הביא 

קיבל מסבו שחזר מחו״ל, וכאשר נכנסתי בפתאומיות לכיתה, ניצל ההוא את הבלגן 

והשחיל את השעון לכיסו.

שבע  ולא  בחדר,  עצמו  את  סגר  הוא  ומרוצה.  מרוגש  הביתה  חזר  שהוא  מובן, 

וזו  אמו,  בעיני  חן  מצא  לא  הזה  השקט  הגנוב.  בשעון  ולהתבונן  מלהשתעשע 

נכנסה לחדר והחלה מיד לחקור אותו מנין לו השעון. בתמימותו דימה לשכנע את 

היא  במעשהו.  שהודה  עד  התעקשה,  אמו  אך  שונים,  מסיפורים  בסיפורים  אמו 

העמידתו, כמובן, על חומרת המעשה הנורא, ולא חסכה במילים כדי לתאר בפניו 

את גודל צערו ואת עומק אבלו של חברו על אבדן שעונו. אחרי שעיכל את מנת 

המוסר הכבדה, החליט ואף הבטיח לאמו להחזיר את השעון לבעליו.

כאשר נכנס לכיתה בבוקר, הבין פתאום, כי החזרת השעון בריש גלי תגרום לו אי 

נעימות רבה. ניגש אפוא בחשאי והחליק את השעון לתיקו של תלמיד אחר, ולמזלו 

הרע, היה זה ילקוטו של אחד הילדים הטובים והמיוחדים בכיתה.

בעל השעון התחיל בינתיים להסעיר את הסביבה כולה בגין הגניבה. הוא ניגש אל 

המנהל וסיפר לו על שעונו היקר שנגנב. המנהל נכנס לכיתה, ובשיניים חורקות החל 

לחקור את הילדים על הגניבה. הוא נעץ עיניים' בולשות ומאיימות על הילדים, תוך 

שהוא דורש במפגיע מן הגנב להשיב את הגניבה תוך שעה, שבסיומה יחזור לכיתה 

לבדוק את המצב. בשובו עם סיום הלימודים, איים כי הילדים לא יחזרו הביתה, אם 

המשך בגליון הבא אי"ה השעון לא יימצא. 

רבי שניאור זלמן מלאדי - כ"ד בטבת התקע"ג
ו'בעל  התניא'  'בעל  הזקן',  'אדמו"ר  המכונה  מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי 
זו,  בשושלת  הראשון  והאדמו"ר  חב"ד  חסידות  הרב'מייסד  ערוך  שולחן 
היה תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש, ממלא מקומו של הבעל שם 
טוב. ספריו הנודעים: 'התניא' ו'שולחן ערוך הרב' מהווים אבני דרך יסודיים 
ואמר  גדולה  סעודה  הקדוש  טוב  שם  הבעל  ערך  כשנולד,  בחסידות. 
ובתורת  הנגלה  בתורת  העולם  את  שתאיר  לעולם  ירדה  חדשה  שנשמה 

החסידות, ומשכך נקרא 'שני-אור'.
'ליקוטי  גם  שנקרא  התניא',  'ספר  את  חיבר  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי 
הנפש,  בפנימיות חלקי  לעיון מעמיק  עיקרו של הספר מוקדש  אמרים'. 

תוך זיקה מובהקת למינוחיה של הקבלה.
בספרו, מבהיר ר' שניאור זלמן כי מטרת הבריאה היא 'לעשות לו יתברך 
ולאלוקי.  לקדוש  התחתון  העולם  את  להפוך  כלומר:  בתחתונים',  דירה 
מעשיות  מצוות  בקיום  למטה,  ישראל  בני  עבודת  נגזרת  מכך  כתוצאה 
דווקא, על מנת להכשיר את העולם וחפציו, ולא להסתפק בעבודת המוח 
והלב. בנוסף לספר התניא, חיבר ר' שניאור זלמן חיבור הלכתי רחב היקף, 
נקרא 'שולחן ערוך הרב'. למרבה הצער, רובו של כתב היד היחידי באותו 
זמן נשרף בעת אחת השריפות הגדולות, ועל כן כיום יש בידינו רק כרבע 
מהספר - רוב חלק אורח חיים וקטעים על יורה דעה וחושן משפט, אף על 
פי שבמקור הוא נכתב על כל 4 חלקי ה'שולחן ערוך'.  הספר נחשב מקור 
הפסיקה העיקרי בחסידות חב"ד ובחוגים נוספים, ומוכר גם בקהל הרחב 

כאחד מגדולי ספרי הפסיקה של תקופת האחרונים.
כספים  זלמן שולח  רבי שניאור  כי  הרוסיים  בעקבות הלשנה לשלטונות 
לחסידים שעלו לארץ ישראל ובכך מסייע לאימפריה הטורקית, אשר היו 
יריבי רוסיה, נאסר רבי שניאור זלמן. בהשתדלות החסידים, הוא שוחרר 
לאחר מספר שבועות, בי"ט בכסלו. תאריך זה נשמר בחסידות חב"ד כחג 

הגאולה, כיוון שאז החל רבי שניאור זלמן להפיץ את אור תורתו.
מעבר להיות רבי שניאור זלמן מחבר תורני, ניחון בחוש מוזיקלי מפותח 
אשר  אלו,  מניגונים  עשרה  השתמרו  החב"דית  במסורת  ניגונים.  והלחין 
על פי המסורת בחסידות חב"ד, הם מהווים סגולה מיוחדת להתעוררות 
לתשובה. רבי שניאור זלמן נהג לומר כי 'הלשון הוא קולמוס הלב והניגון 
ה',  בעבודת  הכרחי  חלק  הוא  הניגון  כי  הסביר  וכן  הנפש',  קולמוס  הוא 

המסייע לפתיחת הלב בתפילה ובקיום המצוות.
ביותר  המקודש  הניגון  התניא',  מ'בעל  שנשתמרו  הניגונים  עשרת  מתוך 
בת  מוזיקלית  יצירה  זוהי  שערים(.  )ארבעה  בבות"  ה"ארבע  ניגון  הוא 
הרוחניים  העליונים  העולמות  לארבעת  מקביל  שתוכנה  בתים,  ארבעה 
'יצירה' ו'עשייה'. מפאת  המתוארים בכתבי הקבלה - 'אצילות', 'בריאה', 
לנגנו  חב"ד  חסידי  בקרב  נהוג  הרוחנית,  ומשמעותו  המיוחדות  סגולותיו 
בדייקנות, מתוך רצינות במועדים הבאים בלבד: חודש אלול, ימי הסליחות, 
יום כיפור, שמחת תורה, היום האחרון של כל אחד משלוש הרגלים וי"ט 
לנגנו בזמני שמחות כהובלת חתן לחופה, בר מצווה,  נהוג  כן  כסלו. כמו 

ברית מילה, וכן בעל הלווייה של צדיק.

"וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול" )ב, יב(.
ר׳  נכנסה לחדרו של הרבי  פעם אחת במוצאי שבת פרשת שמות, 

ברוך ממז׳יבוז׳ קבוצה מחסידיו. שאל הרבי את חסידיו למבוקשם.

לאחרונה - נאנחו החסידים - נתמנה בעירנו מושל חדש, רשע ועריץ, 

לחיינו בכל עת, העלה מסים  הוא  יורד  ישראל מובהק, אשר  שונא 

ואף השליך לבית הכלא כמה מחשובי העיר.

הביט  אותן,  פקח  מכן  ולאחר  קלה,  לשעה  עיניו  את  הרבי  עצם 

את  ויך  איש  אין  כי  ״וירא  כתוב:  השבוע  בפרשת  ואמר:  בחסידיו, 

המצרי ויטמנהו בחול".

כך הדבר גם אצלי: ״וירא כי אין איש״ - עצמתי את עיני וראיתי את 

המושל שלכם שרשע הוא ואינו ראוי להיות איש! ״ויך את המצרי״ - 

צודקים אתם, ומן הדין שיענישוהו משמים. אולם, ״ויטמנהו בחול" 

- אין ברצוני שיענש במוצאי שבת אלא באחד מימי החול...

נרגשים נפרדו החסידים מרבם ושבו לביתם. באותו שבוע פגע ברק 

באותו מושל ומת.

ויזעקו  ישראל מן העבודה  בני  ויאנחו  "וימת מלך מצרים 
ותעל שועתם אל האלקים" )ב, מ(.

לכאורה קשה, מדוע עלתה זעקת בני ישראל דווקא כאשר מת מלך 

מצרים? מסביר זאת רבי יצחק ברבי יהודה הלוי, מבעלי התוספות: 

מנהג העולם הוא שכאשר קם מלך חדש, בעלותו על כסא מלכותו, 

מעניק הוא חנינה )חופש( לאסירי הממלכה: את חלקם משחרר הוא 

לגמרי, ולחלקם מפחית מענשם.

גם כאן כאשר ראו בני ישראל שמת מלך מצרים, קיוו בלבם כי המלך 

החדש אשר ישב על כסאו יפחית את סבלם, וישחרר אותם מעבודת 

הפרך. 

הקל  שלא  רק  לא   - החדש  המלך  כאשר  האכזבה  היתה  רבה  מה 

בסבל הנורא, אלא שעוד הכביד את עבודתם, משום כך נאנחו וזעקו.

"וירא מלאך ה׳ אליו בלבת אש מתוך הסנה" )ג, ב(.
פעם אחת פגש גוי אחד את רבי יהושע בן קרחה.

אמור נא לי - שאל הגוי - מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה 

רבינו דווקא מתוך סנה? מדוע לא דבר עמו מתוך אילן אחר?

ואילו דבר אתו הקדוש ברוך הוא מתוך עץ חרוב או עץ שקמה לא 

היית שואל? ענה רבי יהושע בשאלה.

ללמדך,  הסנה?  מתוך  מדוע   - יהושע  רבי  אמר   - לך  אומר  אולם 

שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ואין מקום בארץ פנוי בלא 

שכינה אפילו שיח נמוך כסנה.


