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פרשת כי תשא
י"ח באדר א' התשע"ט

הפרה שעלתה בסולם
מעשה באחד מן הקדושים אשר בארץ, הצדיק רבי יצחק מנשכיז זצ"ל, שהיה מתבודד 
באזהרה  למשרתו  מצוה  והיה  וטהרה.  בקדושה  תורה  ולומד  הגג,  בעליית  אשר  בחדרו 
חמורה שלא יפריעו לו, ולא יכנסו לחדרו. רק פעם ביום פתח בעצמו את דלתו, ואז היו הכל 

נכנסים לחדרו בחרדת קודש, לקבל ברכתו ולהוושע בעצתו.
בין אנשיו היו שני סוחרי בקר, שלא עשו צעד בלא ברכתו. לפני כל קנייה או מכירה שאלו 

בעצתו, והצליחו בכל מעשיהם.
פעם פרצה מגיפה בעדרי הבקר. פרות ושוורים חסונים מתו כזבובים, עדרים שלמים נמחו 
מעל פני האדמה. חרדו שני הסוחרים לגורל עדריהם, ומיהרו אל הצדיק שיעתיר עבורם 
שלא יהיה בהם נגף. הגיעו לבית הצדיק, והמשרת עצר בעדם: הצדיק לומד, ואין להפריעו! 

יש להמתין ולחכות עד שדלתו תפתח.
התחננו ואמרו: "כל רכושינו עלול לרדת לטמיון, בכל דקה מתים שוורים לעשרות! בעדרנו 
מושקע הונם של אלמנות ויתומים. שותפים הם בעסקנו, וישאו איתנו בהפסדנו!" פג לבו 
של המשרת, והוא פינה את הדרך. עלו הסוחרים בסולם, נקשו בדלת ופתחוה, ונכנסו לחדרו 

של הרב.
הרב ישב בחדרו, עטוף בטלית ומוכתר בתפילין, ועסק בסתרי תורה. כששמע את הדלת 
כיסה  וחיוורון  בתדהמה  נפער  פיו  קמו,  ועיניו   – הבאים  את  וראה  ראשו  נשא  נפתחת 
את פניו. כמעט התעלף. כעבור רגע ארוך התעשת, שמע את זעקתם וברכם כמבוקשם. 

והקדוש ברוך הוא רצון יראה יעשה, ותפסק המגפה.
לאחר  שהלכו, קרא הרב למשרת, ואמר לו: 

"מה זאת עשית, הרי הוריתי לך שלא להכניס אנשים לחדרי בשעת לימודי?"
התנצל המשרת ואמר שהיתה זו שעת הדחק, ואלמנות ויתומים היו עלולים להפסיד את 
כספם. התרצה הרב, ואמר: "טוב עשית, אך דע לך שלא בכדי ציויתיך על כך. כשאני לומד, 
וזוהר, רוחניות והתעלות. ועלי להכין את עצמי, ולרדת עשר  מצוי אני בעולם שכולו אור 
מעלות אחורנית, כדי לקבל את קהל הפונים המצויים בעולם של חולין וגשמיות. כשהם 
ראיתי  לפתע  והתעלפתי!  כמעט  מוקדמת,  והכנה  הודעה  מבלי  ונכנסו  הדלת  את  פתחו 

שוורים לבושים כבני אדם, והרהרתי בבעתה: מאימתי יודעים שוורים לעלות בסולם?!"
ככה זה, "המחשבה היא האדם", ו"במקום שאדם חושב  – שם הוא".

אברך אחד נצרך לפרנסה, החליט להיות עגלון. כשבא לפני רבו, הזדעזע וספק כפיו: "מה 
קרה לך? הפכת את ראשך ל...אורווה!"

אז איך ה"בן איש חי" או ה"אור החיים" הקדוש היו רואים אותנו? כחפיסת מניות מעונבת? 
ככרטיס אשראי מהלך? כמכונית מדברת? מזעזע לחשוב על כך!

מדוע התעוררנו לנושא זה? בגלל דבריו של ה"אור החיים" הקדוש בתחילת פרשתנו, על 
זקופה,  בקומה  שהולך  שאדם  י"ב(:  ל',  )שמות  ישראל"  בני  ראש  את  תשא  "כי  הפסוק 
כשראשו למעלה, שואף לרוחניות ולהתעלות. ואילו הבהמה הולכת כפופה וראשה למטה, 
גם  רגליים.  הוא על שתי  הולך  יתכן שבפועל  לגשמיות. אדם מישראל שחוטא,  שואפת 
דוב מסוגל לכך, וגם קוף מסוגל לכך, אבל במהותו הרוחנית הוא הושפל לארץ, לארציות 
ולגשמיות, "נמשל כבהמות נדמו". על גחונו ילך, עיניו משוטטות אחר עשב למאכל, ואינן 
נשואות אל על, לאלוקיו. לפיכך, נצטווה משה רבנו לשאת את ראש בני ישראל, לזקוף את 
קומתם הרוחנית, לרומם את מושגיהם. להפכם לבני אדם! לעשות "ניקוי ראש", לפנות את 
האורווה השוכנת בראשם – או את הבנק, המכולת, וכל השאר – זה חשוב ונחוץ, אבל זה 

לא צריך להיות במרכז, להשתלט על כל המחשבה.
במרכז – חייבת להיות התורה!!!

"אני לא יכול, זה החיים שלי"
בתקופת כהונתו כרב ראשי לישראל, נסע רבנו באחד הימים 

פסחים,  מסכת  כל  על  לאברכים  מבחן  לערוך  חיפה  לעיר 

בפורמט  פסחים  מסכת  בבלי  תלמוד  לנסיעה  עמו  ולקח 

קטן. במשך כל הנסיעה הגה בה ללא הרף, כשכל כמה דקות 

הופך רבנו דף, וכשהגיעו ליעדם הספיק רבנו לסיים את כל 

המסכת.

בנסיעה חזור לירושלים, החלו כאבים עזים בעיניו מהמאמץ 

לפקוח  היה  יכול  שלא  עד  הלוך,  בנסיעה  שהתאמץ  הכביר 

את עיניו מרוב כאבים. מקורבי רבנו לקחוהו לבדיקות, ורופא 

צריך  ולהחלמתם  רצינית,  בבעיה  לקו  שהעיניים  קבע  בכיר 

לנתחו אצל פרופסור מומחה בחו"ל. אך משמים ראו בעוני 

רבנו, ובאותם הימים בדיוק, נזדמן שהפרופסור הגיע בעצמו 

לארץ, והיה שליח טוב לרפא את רבנו, תוך שהוא מצווה עליו 

לאחר הניתוח, שאסור לו לקרוא בנסיעה למשך חודש ימים.

ע"ה  הרבנית  רעייתו  עם  יחד  נסע  שרבנו  נזדמן  זמן,  באותו 

במכוניתו, ורבנו הביא בחיקו ספר ללמוד בו בנסיעה, כשהוא 

מנסה להחביא את הספר מעיני הרבנית. אך הרבנית שהיתה 

מפקחת עליו תדיר, שמה לב שרבנו מחביא ספר. היא שכל 

רצונה לשמור על בריאותו, אמרה לו: "עובדיה, מה יש שם?", 

ורבנו אומר לה בנימה של כאב: "מה את רוצה, אני לא יכול, 

זה החיים שלי!"...

"לשנה הבאה את חובקת בן"
לפרי  זכה  שלא  שנים  כעשר  מזה  מביתר,  חשוב  אברך 

יום שישי  בטן, בצר לו, קבע תור בלשכת מרן )דאז( כמידי 

ביתו  נוות  עם  הגיע  הנקבע  וביום  דעת",  "יחוה  בביהמ"ד 

את  רבנו  בפני  וגוללו  תורם,  בהגיע  למרן  נכנסו  הם  תחי', 

צרתם ומצוקתם. רבנו החל לחזקם באמונה ואמר להם, היו 

הרבה שלא היו להם ילדים, וב"ה חסדי ה' גברו ולבסוף זכו 

לפרי בטן, אל תתייאשו, ותדעו כי היאוש הוא הגורם לעיכוב 

ח"ו...  לאחר שחיזקם בדבריו הנעימים, ברכם בכל לבו שיזכו 

בעזה"י לבנים ובנות בנחת.

את  הרים  ורבנו  בצאתם  ויהי  לצאת.  ופנו  לרבנו  הודו  הזוג 

ואז  שאחריהם,  הנכנס  את  לראות  כדי  היציאה  לעבר  עיניו 

ראה שהאשה שהיתה כעת אצלו, חובשת פאה נכרית. בוא 

בעת קרא להם לשוב ואמר להם: "שבו!" ואז אמר בקול חנון: 

את  להסיר  עצמה,  על  תקבל  האשה  אם  דבר,  לכם  "אומר 

שתזכו  לכם  מבטיח  אני  בצניעות,  מטפחת  ולחבוש  הפאה 

בעז"ה לפרי בטן תוך שנה". הן אמת, שבתחילה היה קשה 

הנכרית  הפאה  את  מסירה  שהיא  רגע,  בין  להחליט  לאשה 

ושוב הפציר, ברך  ואולם, רבנו לא הרפה  ולצמיתות,  מעתה 

לציין, שכפי  והבטיח עד שהאשה קבלה על עצמה. למותר 

שהבטיח להם רבנו כן היה, ועתה המשפחה גדלה בחסדי ה', 

בנים ובנות כ"י, משפחה לתפארת בישראל.

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".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


כיצד נקיים 
 תקשורת מועילה?

המשך
בי  פגש  מכבר  לא 

מהת״ת  לילד  הורה 

אותו אני מנהל, ובמהלך השיחה בינינו הוא הביע מרירות רבה על המלמד של ילדו. 

״מה קרה?" ־ אני שואל אותו.

״אתה יודע, שמלמד פלוני יוצא מן הכיתה לעתים מאד מזומנות לכל מיני סידורים? 

כמעט ולא עובר יום שאיננו עוזב את הכיתה לצורך סידוריו הפרטיים!״

״מנין לך זאת?״ - אני שואל אותו. ״מה השאלה? הילד מספר לי כל יום!״

לא  ילדים,  עדותם של  על  המבוססות  ומשונות  שונות  לתלונות  רגיל  אני, שהנני 

האמנתי לכך בעיניים עצומות. עשיתי בירור קצר, ומה מתברר? לא דובים ולא יער! 

המלמד פשוט יוצא מדי פעם לשתות כוס מים או להתייעץ עם מלמד אחר ביחס 

יוצא  לפירוש מסוים בפסוק; אולם הילד אינו מעמיק לחקור; הוא רואה את רבו 

בסידורים  ועוסק  קניות  מבצע  אותו  ״רואה״  כבר  הוא  הפורח  ובדמיונו  מהכיתה, 

אישיים, וההורה התמים שופט את המלמד לפי עדות כוזבת זו...

יוכל לקבל משהו מן המורה, כאשר כל  יוכל הילד להתחנך?! האם  זו  וכי בכיתה 

היום עסוק ראשו ורובו בציפייה ״לתפוס״ אותו באיזושהי נקודות תורפה?! גם אם 

נניח, שהוריו צדקו - מה הרוויחו?! והלוא עתה ההפסד כולו שלהם, כאשר ילדם 

זה כדאי לנסות לברר אודות  כגון  לא קיבל מאומה במשך שנה תמימה! במקרה 

המחנך מתוך רגש אחריות ומתוך רצינות מלאה, ולא באמצעות הילד; ואם לאחר 

יימצא, שהמחנך אמנם אינו לרוחכם - מוטב שתעבירו את הילד לידיו  הבירורים 

של מחנך אחר.

ומידה טובה מרובה: אדרבה, עלינו ליזום שיחות עם הילד, שתוכנן - הבעת אמון 

בו  ישמח  וכך  לך מחנך מעולה?!״(  יודע, שיש  )״אתה  בעיניו  וייקור ערכו  במחנך, 

לילדנו,  אמרנו  אם  כיסוי.  צריכים  דיבורים  הוזכר,  שכבר  וכפי  ממנו.  ויקבל  הילד 

שאנו מחשיבים מאד את אישיותו של מחנכו - חשוב לתת לכך גיבוי באמצעות 

דיבורים עקיפים, בבחינת ״משיח לפי תומו״ בשולחן־שבת וכדו'.

רבי יחזקאל )חצקל( לוינשטיין - י"ח באדר ה'תשל"ד
שימש  שנה,  כחמישים  לפני  הבולטים  המוסר  מבעלי  היה  יחזקאל  רבי 

כמשגיח הרוחני של ישיבות מיר, לומז'ה-פתח תקווה וישיבת פוניבז'.

נולד בוורשה בשנת תרמ"ה. בגיל חמש התייתם מאמו, ובגיל בר מצווה 

התחיל לעבוד לפרנסתו. מסופר, כי לאחר עבודה של שבוע שלם, נגנבה 

עוררה אותו  זו  ועובדה  הוורשאי,  ביום ששי בבית המרחץ  כל משכורתו 

להקדיש את חייו ללימוד תורה ומוסר, ולא לבלות את ימיו ברכישת עולם 

שיכולים ליטלו ממנו. הוא נסע לישיבת ראדין, בראשותו של הרב ישראל 

מאיר הכהן )ה"חפץ חיים"(. כמו כן, היה תלמידם של הרב ירוחם ליבוביץ, 

הרב נחום זאב זיו )בנו של הסבא מקלם( ושל הרב צבי הירש ברוידא.

שימש כר"מ בישיבה הקטנה שעל ידי ישיבת קלם ואחר כך כמשגיח רוחני 

בישיבות קלצק ומיר )בין היתר בתקופת שהותה בשאנגחאי(. 

כמשגיח  ושימש  ישראל  בארץ  שהה  ה'תרצ"ה-ה'תרצ"ז  השנים  בין 

בישיבת פתח תקוה, בראשותו של הרב ראובן כץ. לאחר פטירת רבו רבי 

ירוחם ליבוביץ משגיח ישיבת מיר, שב הרב לוינשטיין לפולין למלא את 

מקום רבו בתפקיד החינוכי. אחד מתלמידיו בתקופת פתח תקוה מספר: 

""ר' חצק'ל ראה תמיד לנגד עיניו רק את העולם הבא... הוא נהנה מעט 

מעמד  החזיק  הצנום  וגופו  שאכל,  ממה  יותר  צם  הזה.  העולם  מן  מאד 

רק הודות לנשמה העדינה שבתוכו. הכרתי אותו מקרוב בלומדי בישיבת 

פתח תקוה, ויכולני להעיד שבימים הלוהטים של הקיץ, כאשר שלח את 

תלמידי הישיבה לנוח או להתרחץ בים ואף לטייל במקצת, היה הוא נשאר 

בישיבה משעות הבוקר ועד מאוחר בערב ועובד על עצמו. הוא היה לנו 

דוגמה של 'עובד השם' בלילה וביום ללא הפסק... כל רגע יקר היה לו".

בישיבת מיר שהה עד לתקופת השואה, בעת שישיבת מיר יחד עם ישיבות 

משם  הליטאים.  שלטון  תחת  קצר  לזמן  שהייתה  לוילנה,  הגיעו  נוספות 

לשנגחאי  מזרחה  התלמידים  עם  נסע  ומשם  לקיידאן,  הישיבה  עם  עבר 

באמצעות 'ויזות קוראסו' המפורסמות. 

לאחר כן עמד בראש תלמידי ישיבת מיר בארצות הברית, ושם הסתופפו 

יחד לארץ  גדולה של לומדי מוסר, שחלק מהם עלה אתו  בצילו קבוצה 

ישראל.

לאחר עלייתו לארץ ישראל מסר שיעורים בירושלים, ובסוף ימיו שימש 

כמשגיח של ישיבת פוניבז' בבני ברק. בין תלמידיו ממשיכי דרכו נמנים 

בלימוד  גישתו  את  שאימצו  כמשגיח,  כיהן  שבהן  הישיבות  מבני  רבים 

המוסר ובהוראתו. בניהם: הרה"ג גדליה אייזמן משגיח ישיבת קול תורה, 

מתקופת קלצק, הרה"ג שלמה וולבה, מתקופת ישיבת מיר בליטא. הרה"ג 

משה בנימין ברנשטיין - משגיח בישיבת פוניבז' לצעירים. הרה"ג דן סגל, 

ופרשן  מישרים  מגיד  ברעוודה,  ליב  שלמה  הרב  רוחני,  ומשפיע  משגיח 

תורת הגר"א ועוד.

נפטר י"ח באדר ה'תשל"ד בהספדו עליו בשעת ההלויה הספידו הגרא"מ 

שך זצ"ל, ואמר ש"המשגיח הוא העובד ה' הכי גדול שראיתי מימי".

"וירא אהרן ויבן מזבח לפניו וגו'" )לב, ה(.
ידוע – אמר רבי יוסף חיים, בעל ה"בן איש חי" – שהיו ליצני הדור 
שואלים: מדוע ראוי אהרן להקריב על גבי המזבח, והרי הוא עצמו 
אולם  היה,  אנוס  העגל  על עשיית  הזהב. בשלמא  לעגל  מזבח  בנה 

מזבח לא נתבקש לבנות אלא מעצמו עשה?
אלא – תירץ ה"בן איש חי" – יש להבין את הדבר על פי משל: ביער 
אחד, חיו חבורת שודדים עזי נפש, שהיו חומסים עוברי דרכים. את 

שללם הרב הטמינו במערות במעבה היער.
יום אחד, יצא בן המלך אל היער לצוד ציד, כאשר ראו אותו השודדים 
מתקרב אליהם, החליטו לשדוד אותו ולאחר מכן להשליך אותו אל 

אחד הבורות.
ריחם אחד השודדים על בן המלך, פנה לחבריו ואמר: אין כל צורך 
שנלחם כולנו עמו, שהרי הוא בודד. שובו למערה ואני אלחם איתו 

לבדי!
הסכימו השודדים לדבריו.

רכושו,  כל  את  ונטל  עליו השודד  התנפל  המלך,  בן  כאשר התקרב 
אולם במקום להשליך אותו אל הבור שיחררו לשוב אל בית אביו.

שב בן המלך אל הארמון, וסיפר למלך את אשר אירע לו. כעס המלך 
מאד, ושלח פלוגה מחייליו המובחרים, והללו השתלטו על השודדים, 

והובילו אותם כבולים בשלשלאות אל עיר הבירה.
כאשר הובאו לפני המלך, זיהה מיד בן המלך את אותו שודד שהתנפל 
שמונים  שיספוג  נוסף,  כעונש  עליו  וגזר  המלך  מיהר  כן  ועל  עליו, 

מלקות...
אוי לליבי – נאנח השודד – אוי לליבי!

אוי ללבך? – התפלא המלך – אוי לגבך שיספוג את המכות, אולם 
מדוע אוי ללבך?

אוי לליבי – השיב השודד – שנתן לי עצה רעה להציל את בן המלך!
זה  שודד  כי  והבין  אירע,  אשר  כל  את  ממנו  ושמע  המלך,  הקשיב 
הציל את בנו ממיתה, על כן שיחרר אותו, העניק לו מתנות רבות ואף 

מינה אותו לתפקיד חשוב בממלכה!
כן הוא גם הנמשל – אמר ה"בן איש חי" – אהרן הכהן ידע כי ה"ערב 
רב" שבבני ישראל יכולים לבנות מזבח במהירות, ואף להקריב עליו 
קורבנות עוד באותו היום, ואם יעשו כן יקצוף ה' עליהם מאד. משום 
עד  בבנייתו,  רבות  והשתהה  בעצמו את המזבח,  לבנות  כך, התנדב 
וביום המחר בבוקר  היום.  שלא היה ראוי להקריב עליו עוד באותו 

השכם – ידע אהרן – שישוב משה מן ההר ויתבטל כל העניין.
על מעשהו זה, זכה אהרן לשכר שיהיה הוא מקריב על גבי המזבח 

בבית המקדש!
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