
 

פרשת מטות 

‘ ויענו כל העם יחדו ויאמרו: כל אשר דבר ה ”  
 )שמות יט, ח(“ נעשה

איך, תוהה העולם, מאי משמע?  -“ נעשה ונשמע”
 נשמע?-ניתן לעשות את הבלתי

 

 בוא נתחיל דווקא מהסוף:
 

זה לא  -לימדונו חכמינו  -“ נשמע”
שמיעה פיזית. זוהי הפנמה. הקשבה 

 פנימית. הפקת לקחים.
 

 -יהודי ששומע רק שמיעה טכנית 
 ‘. אזני המן’יש לו 

הוא עדיין לא החדיר את התוכן 
 לבבו.-לתוככי חדרי

  

ליתרו, כהן מדיין לשעבר, הייתה 
לימדנו פעם מורנו אמתית, “ שמיעה”

ורבנו הגאון רבי יצחק אזרחי 
לשמיעה “. ובאשמע ”א. הוא “שליט

שלו הייתה תרגום מעשי. הוא הכיל, היטב, את 
 הלקח של המאורעות שחזו עיניו.

 

פירושו העמוק “, נעשה ונשמע”עם ישראל מצהיר 
הוא, שעם ישראל מודיע שהם יעשו גם טרם תהיה 
להם כימייה נפשית למצווה. עוד לפני שהם ירגישו 

 למצווה.  ‘ חיבור’
 

 “.נעשה“שהם יפנימו את תוכנה רק אחרי ש
-בביטוי העממי. לא לחכות לגלגלי“ לקפוץ למים”

עזר שאולי יגיעו. לקיים את המצווה. העונג, אין מה 
 יבוא גם כן. -לדאוג, בא

  

 דוגמא מחיי בית המדרש: 
 

בוקר בישיבה. כמנהג בני ישיבות, בנצי נטה ללון 

לפנות בוקר. הבוקר, נראה  00:::0בסביבות השעה 
היה בהתאם: העיניים היו טרוטות, התפילה חטופה 

והגמרא? כבדים כקורות ‘ סדר‘אזורי וה‘ שטיבלאך‘ב
בית הבד. כעת, זה הזמן הכי לא אידיאלי מבחינה 

נפשית לפתוח גמרא ולנתח את דברי חכמינו 
 הקדושים לנתחים. מה עושים אז? 

 

ניטש על כך ויכוח ערני בבית המדרש: 
היו שגרסו שבזמן שכזה, יש להתחשב 

בכוחות הנפש ולתת להם גלולות 
הרגעה בדמות דברי אגדה הקלים 

לעיכול. אך היו כאלו שגרסו בעיקשות 
כי יש לחרוץ איקס גדול על תחושת 

 הנכאים וללמוד כרגיל. לגמרי. למה? 
 

כי כאשר אתה מתחיל להתחשב, מידי, 
אתה מבטל את דם -בתחושה הנפשית 

אדם כי ” -הנפש של התורה הקדושה -
 “.ימות באוהל

 

טיבו של בית מדרש: מי  -יודע כל צורב  -זה הרי 
‘. משקאות קלים’כדאי שישתה ‘, חיים קלים’שרוצה 

על ‘ שניים אוחזין בטלית’כדי לפענח את סוגיית 
א שבה, עם כל “ן והרשב“והרמב‘ תוספות‘שיטות ה

לזכות למה  -הדיוקים העדינים והגדולים שביניהם 
העונג האציל ”בלשונו הענוגה ‘ חזון איש‘שקורה ה

חייבים להצטייד בשקים גדולים  -“ של עמל החכמה
רוח וסבלנות. רק שעות של שקידה בלתי-של אורך

נלאים עשויים, בעזרת חונן הדעת, להביא צרי -
 ומרפא לתהיות. 

 

ההתחלות ‘:  זבנג וגמרנו ’ בתורה, יודע כל צורב, אין  
ת  רו י ר מ ם  י ת י ע , -ל ת פ ל ו ח ה  ע ל ש ב א  , ו ה ש מ

הולכת וגואה יותר ‘  שור מועד ’ ההשתוקקות לסויית  
 אפשר להיפרד מהמתיקות!-ויותר, עד שאי

 

 דהיום. “ נעשה ונשמע” 

 לקפוץ למים.
 והאם יש להתחשב בימי דכדוך ליד הגמרא?‘ אזני המן’מהם 

 -לפני שזוכים לאור התורה  
בתמונה: בחורים יש חושך.  

 השבוע‘, פוניבז‘בישיבת 

  
  

...  ובגלות ישראל אל ארצות "

ונוע, המדבר הגדול והנורא -נוד
הזה, עמקי צלמוות, ומחשכי 

בלהות, ואז, ומאז, שכינת השבת 
מלאה את משנה התפקידים. כל 

 מה שגלו, שכינה עמהם!

השבת, עמודה דנהורא של כל ”
הדורות, קרני שמש הודה מלאים 
ומפיקים נוגה, חדרו פרצו אלי כל 

עבר ופינה, אל תוך תוכי רוח 
ונפש פנימה, להעלות ארוכה לכל 

המיית תוגה, וסער כל צער, צרי 
ומרפא לשבורי לב ונטפי נוחם 

בא  -לחבש לעצבותם, בא שבת 
מנוחה, גיל ששון ושמחה ונסו 
יגון ואנחה, באורה של השבת, 

קודש הקודשים ראינו אור גדול, 
 בתפוצות מאפילה!

וכל נפש מתרוממת, וכל רוח ”... 
מתעלה, טס ודואה על, שואב 

-רוח, הוד-ומתלבש אצילות
שבהוד, ועל ידי זה יושפע שפע 

שומרי שבת ’רב, לעשות את 
 “גם בימות החול‘ וקוראי עונג

                     -‘ א‘ נרות שבת’)ביטאון 
 ג(“תש‘ אדר ב

 823ז * “פרשת יתרו תשע

 לתשומת ליבכם! 

לקבלת הגיליון במייל  
שלחו בקשה ל:  -

abyisrael@gmail.com 

https://plus.google.com/u/0/me


 

 
  

 לילה בסמניטץ..
 
 

 הרב יעקב ב. פרידמן
 דעות חרדי-סופר והוגה

    
ולב.   רגש  כולו  מצויד  בישיבה,  הראשון  ביומו  הציור צעיר,  את  מעכיר  אינו  ענן  רסיס  אף 

בלונה במתקנים  אתמול הסתחרר  הצעיר שרק  והלב  ישיבתי קסום.  עתיד  -המרהיב של 
בחדוות  -פארק   אחת,  שלו  -מתרגם בבת  הרגשיים  המישוש  כלי  את  לאתגרים   -נערות, 

 המפעימים הממתינים בבית הישיבה.
 

וכבר ביומו השני, כשוך הקסם הראשוני, הוא לומד לדעת שתורה היא משלושת הדברים 
 שייסורים הם דרכי הקניין שה, קשיי הסתגלות לעומק, למרחבים, לתחרותיות.

 

צפוי מראש. הרע הזה אינו מרסק. גם נפילה היא שלב  -השלב הזה, אומרים ראשי ישיבות 
הילדותי   העונג  מעליבות  הגמילה  שלב  בתנאי   -בסולם.  הישיבתי!  העינוג  לרוממות 

 שיעמוד ברגע הנכון, הדמות הנכונה, ותרפד, ותנווט את הנפילה.
 

  
 כך דרשו רבותינו:

 

סוף -מה שמועה שמע ובא? קריעת ים -וישמע יתרו ”
 )זבחים קטז(“ ומלחמת עמלק

 

אם תכלית ביאת יתרו היו הנצחונות והנפלאות, מה טעם 
 “?את כל התלאה”חזר משה וסיפר לו 

 

המחשבה    -יתרו   חכמי  אל   -אומרים  ונלהב  נרגש  הגיע 
את  לנווט  למתן,  ביקש  משה  האלוקיים!  החזיונות 

 ההתלהבות:
 

“: אשר מצאתם בדרךאת כל התלאה  ויספר משה לחותנו  ”
של  בדרך  עמלק  ומלחמת  הים  קריעת  את  הציג  הוא 
תלאה. רק אז, כשעבודת הרוחניות מוצגת לפניו גם דרך 

המעשה   חיי  ומבין                                              -תלאות  נושם  שותף  לשמש  עשוי  יתרו  היה 
 בהתהוות של תהליכי גאולה!

 

  
 ב. “ח חשוון תרכ“סמניטץ, ר

 

ליל נדודים. ההתרגשות והמתח הכריעו אותו. והוא לא עצם עין כל אותו לילה. כשהפציע 
עמום  רחש  קלטו  אוזניו  אמו.  של  השינה  לחדר  בהונות  על  וצעד  ממיטתו,  קפץ  השחר 

לאורה של מנורת ‘,  קרבן מנחה’מכיוון המטבח. הוא קרב בלאט, ומצא את אמו רכונה על  
 נפט זעירה, ודמעותיה קולחות ומרטיבות את דפיו הצהובים של הסידור.  

 
והאלמנות  היתמות  שנות  כל  והתרגשות.  מחמלה  המה  וליבו  בפתח,  עומד  נשאר  חיים 
נשזרו לאותם רגעים. כשאמו הבחינה בו, לא אצרה כח לעמוד במבחן הנפשי הזה, שהטיל 
כיצד  בלבבה.  לכרסם  החל  מר  ספק  המרודים.  חייה  נחמת  יחידה,  מבנה  להיפרד  עליה 

 תצלח דרכו של יתום בודד וגלמוד בנתיב התלאה של בן ישיבה בהונגריה?
 

עמדה ותיארה לפניו את הקשיים והניסיונות המרים אשר נכונו לנפש רכה בישימון דרך. 
הייתה ספוגה -על חיי הרעב והדחק הנכונים ליתום בישיבה לצעירים בוורבאו. כל מילה 

בשורה כאחת. את עצמה הפקיעה כליל מכל שיקול. ליבה שלה גאה -כאב אימהי וגאוות
החמים, ”בחדווה:   קנו  את  לעזוב  עומד  אדמות,  עלי  שלי  היחידה  המשענת  חיימקה! 

-הסבל, לתלאת הקיום, בשביל לינוק מתורתו של רבי חיים-ולהפקיד את גופו הרך, למוד
התכופפה ‘.  צבי בוורבאו! נשתררה דומיה כבדה. בכל שיקול ניצבה ההכרעה הנוראה: גזורו

 ופנתה ברכות השמורה רק לאם על סף פרידה גורלית מבן יחיד: ‘, קרבן מנחה‘מעם ה
 

 “חיימקה, ילדי שלי, לאן פניך?”
 ענה הנער בעוז.“, לוורבאו!”

 נפל הפור.
בחייה האישיים, ובדברי ימי היהדות. ההחלטה הזו העבירה לחיק העם היהודי את ‘  פור‘ה

 מרן רבי יוסף חיים זוננפלד.  -מרא דארעא דישראל ונוטר חומותיה 

  . . ת ” ו ש ג ר ת ה ה
והמתח הכריעו אותו. 
הוא לא עצם עין כל 
 . ה ל י ל ו  ת ו א
ר  ע השח כשהפצי
קפץ ממיטתו, וצעד 
לחדר  ת  ו נ בהו על 
 . ו מ א ל  ש ה  נ י ש ה

 

 מזיק בממון חבירו

‘( אבן ‘ בבא קמא )ו, א דיבור המתחיל  ‘  תוספות ‘ ב 
כתבו שזה ברור שאם יבוא אדם, ייטול אש חבירו 
וישרוף בה גדישו של אחר ודאי לא יתחייב בנזקין 

וזאת רק אם אותו המזיק עושה זאת בעל האש.  
 עליו.“ אדם”בכוונה שאזי שם 

ויש לעיין, שלכאורה דבריו סתרו גמרא ערוכה של 
שהנה לקמן )כד, ב( אומרים אנו שלדעה ‘.  משסה ’ 

בעל   -אחת בגמרא משסה כלבו של חבירו בחבירו  
כלב חייב, ומה שונה הדבר, הלא גם כאן השתמש 
הלה בממון רעהו בכדי להזיק אחר ואיך נחייב 

 ‘. תוספות‘בעל הממון לפי ה

כרחך צריך לומר, שפירושם של יסודם הוא -ועל 
שאדם שמזיק בממון השני כיון שחל ונתפס בו 

לא ניתן לחייב “  אדם ” בהמעשה כבר שם מזיק של  
“. ממונו ” על אותו מעשה משם מזיק נוסף של  

בתחילת ‘  חזון איש ‘ וכבר החדיר לנו זאת מרן ה 
המסכת, שאדם שנשכב ברה"ר ונתקל בו אדם לא 
יחול עליו שם "בור" כדי שיפטר מחמתו על היזק 

"שור ולא אדם" אלא כיון שכבר חל שם -מדין ד 
של מחייב על מעשהו כ"אדם" לא ניתן להחיל 

שם אחר של מזיק. וכמו כן כאן   –עליו מחייב נוסף 
שלא ניתן לחייב על מעשה שריפה שכבר חל עליו 

 ממון". ”שם "אדם" מדין של 

כן תתיישב בשופי תמיהתנו העזה -אשר על 
שכן שם אף שהאדם הוא יצר את ההיזק ‘. משסה‘מ

אך מ"מ עדיין אין על מעשה זה "שם מזיק" עצמאי 
של "אדם" שהרי רק הכשיר והסית הכלב להיזק 
ולא יותר מכך, והכלב הוא שביצע ההיזק והלכך כן 
יש מקום לחיוב נוסף של בעל הכלב מדין של 

ממונו", שונים הם פני הדברים כאן שאכן יש כאן ”
חלות שם מזיק אמיתי של "אדם" השולל כל 

 אפשרות של שם מזיק נוסף.

עוד יש ליישב לפי מה שנודע בבית המדרש בשם 
ח( מבריסק לחלק בין גדרי “ מרן רבי חיים )הגר 

בממון שורש חיובי נזקים דאדם לנזקים דממון: ש 
שמחייב השלמתו החיוב מתחיל מהחיסרון שנוצר  

בידי מי שעוללו, לעומתו הוא חיוב נזקי האדם 
חיוב התשלומין אינו נובע מן החיסרון כלל, שכן 

“, אין דמים לבן חורין ” גם לא שייך להגדירו, שהרי  
שקבעה לחייב תשלומין כנגד הכתוב -אלא מגזירת

 מעשה החבלה המחייבת תשלום כנגדה!.

אחר שהשכלנו זאת נוכל אפוא לחלק בין הדבקים. 
הנזק התחולל באדם שניזוק ‘  משסה’שכן בסוגיית 

מהכלב ששיסהו האדם, וע"כ שם לא דנים מיהו 
-החיסרון, שכן אין הוא ה   –"נזק"  -מכשיר ה 

"מחייב", אלא מי מבצעו, כלומר מי עשהו בצורה 
יבשה הנזק והוא הכלב, ולכך ישנה עילה לחייב 
בעליו על נזקי האדם. אולם כאן עוסקים אנו 
בנזקין של ממון ע"י אדם, וכאן יש לנו לתור אחר 
החיסרון, ומי יצר אותו ועומד על גביו, כמובן. 

 ודייק.  



 

  
 זלמן..-שלמה‘ של ר‘ שטריימל‘ה 

 
לפני   מבני  שנה.    03ירושלים,  הישן’בחור  לחברים ‘  היישוב  והתחבר  הידרדר 

מעשי שעושים  אט-עצובים  חרדי. -פורקן.  חיצוני  כל סממן  מעליו  הוריד  אט 

ה כובע  את  ב‘  שטריימל‘אף  חובשים  )אותו  הישן‘היהודי  בחורים(, ‘  יישוב  גם 

 השיל מעל ראשו. 

הבין כי לא יוכל להמשיך בתעלוליו. הוא ‘, האיש מקדש’אך כשהגיע פרקו, פרק 
כך גם למלבושי אבות. הלבוש הירושלמי חזר -החל לחזור לדרך אבות, ובתוך

שידוכים באה אל קיצה והוא ברוך השם ‘תקופת ה‘.  שטריימל‘אך לא ה  -אליו  
 ט לכלה ירושלמית.“נישא במזל

‘, כולל‘לאחר מספר שנים, כאשר כבר חבר לחברים הגונים ואף נכנס ללמוד ב
לראשו, דא עקא שאשתו מיאנה לכך בתוקף. ‘  שטריימל‘ביקש להשיב גם את ה

עם  ” לבעל  נישאתי  כעת‘,  שטריימל’לא  אותו  שתלבש  אחפוץ  טענה. “,  ולא 
)לשעבר וקצת בהווה( התעקש לחבוש ‘  היישוב הישן’הרוחות בבית געשו. בן  

 000:  -את הכובע של בית אבא בעוד הוא גם טוען ששילם עליו טבין ותקילין  
 $, והאישה, לעומתו, שוללת זאת מכל וכל. 

 

  

זצ  אוירבעאך  זלמן  שלמה  רבי  מרן  לבית  הדרך  את  עשו  טובים,  ל “כיהודים 
$   000:וכי בשביל  ”שני הצדדים הציגו את טענותיהם.  ‘.  שערי חסד’שבשכונת  

הלא את חייך אתה חב ”תהה רבי שלמה זלמן.  “,  שלך?‘  שלום הבית’תהרוס את  
הרגליים על  אותך  שהעמידה  הצעה: “.  לרעייתך  העלה  גם  הרחום  בליבו 

לך ‘  שטריימל‘ה” להציע  רוצה  אני  לפורים.  אלא  מתאים  איננו  בלה,  כבר  שלי 
תמורתו מלוא  את  לך  ואשלם  שלך  השטריימל  את  לי  מכור  האברך “.  הצעה: 

 נענה בחיוב להצעה המעניינת. ובא לבית הגואל. 

 

  

המדובר ומניחו ‘  שטריימל‘ויהי ביום השישי. סר רבי שלמה לחדרו, נוטל את ה

על ראשו, אך דא עקא, כה מאכזב, הכובע גדול מידי למידת ראשו, וכי אין לו 

 ברירה אלא לאוחזו כל העת למען לא יימוט לתוך ראשו. 

רכש ‘  שלום בית’הן אמנם בשביל  ”שאלוהו מקורביו לאחר מכן,  “,  ילמדנו רבנו”

 רבינו את הכובע, אך מדוע לחובשו ולעשות מעצמו לעג וקלס.

מהשאלה:   נרגש  לא  זלמן,  שלמה  בבית ‘  שטריימל”‘רבי  לשלום  שגרם  כזה 

כי   -יהודי   יחדיו.  עמו  להיקבר  ואף  השבוע,  באמצע  גם  לחובשו  רוצה  הייתי 

  - -“ גדול השלום בבית לאין ערוך

  

א. “המישרים הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט-)סיפר את הסיפור: מגיד
 לפרשת וארא(.‘ באר המלך’הופיע בחוברת 

 
 

 

 
 

 לוקחים את הנישואין ברצינות.
 

מרן הרב מבריסק היה “.  לא תחמוד ” אחד מעשרת הדברות הוא  
עומד ותמה: איך ניתן לצוות יהודי בדברים שבלב שאין לאדם, 
לכאורה, כל שליטה עליהם? הרי זהו בעצם האינסטינקט של 

 האדם!

כדי ליישב את התמיהה, השתמש הרב מבריסק במשל פשוט: 
הזדמן ליהודי ניסיון בשוק. יצרו תקפו. אבל בדיוק באותה 
השעה הוא נתקל בבור שהיה בסמוך ונחבט קשות בפניו 
וברגליו. האם מישהו יעלה על דעתו שיעסיק את ראשו של 
הנופל אותו ניסיון? הלא הכאבים טורדים את כל מוחו בלי כל 

 שיור!

השם והוא יבין -הנמשל מובן מאליו: כשליהודי יהיה יראת 
 -שאין דבר נעלם מנגד עיני הבורא וכי על כל הנאה אסורה  

הוא ישלם את מלא המחיר, הוא וודאי יימנע מהיכשלות. 
בציווייה, בעצם מעניקה התורה כוח לאדם שלא ייכשל 

לא ’ בעבירה. באתו המידה אמורים הדברים ביחס לאיסור  
הוא נופל   -כאשר האדם יבין שכאשר הוא חומד  ‘:  תחמוד 

הוא לא יחשוב הרבה על הפיתוי שעומד לפניו. זה לא ‘,  בור ‘ ב 
שמע את ‘  חזון איש ‘ הזמן המתאים. מספרים שכאשר מרן ה 

נאים ” הפירוש הזה, הוא הביע את התפעלותו ממנו והפטיר:  
הדברים למי שאמרם! ידוע מרן הרב מבריסק באימת החטא 

 “.שיש בו

ז  ש “ ח ם  ת ר י מ א ב ה  ז ת  א חו  יס נ ת “ ל  א ם  י י לק ן  י ע ב נש
)נדברים ח, א(. הצדיקים משביעים את יצרם כדי “  המצווה 

לחזק את העול סביב הדיפת היצר, באופן שגם בזמני רפיון 
 משמעי. -יהיה לכך תוקף חד

הדברים נכונים ביחס לעבודת הבורא, ולא פחות מכך בחיי 
הנישואין. כידוע לכל, הנישואין מתבססים על הכתובה. 
הכתובה הנה התחייבות רצינית, שאצל בני עדות המזרח גם 
מעוגנת בשבועה החמורה. לא ניתן להקל ראש בחובות 

 שמתחייב הבעל לרעייתו.

מכח זאת הבנו בבית הדין, שהדרך לגשר על סכסוכים ולשקם 
את הבית לא אחת היא באמצעות מסמך הסכם מסודר בו 
עולים הנקודות הרגישות כדי שיתיישבו מעתה ואילך. 
המציאות הזו יוצרת מחויבות לדברים ומאידך גם, כאמור, 
אותה מחויבות, נוסכת כוחות בבני הזוג לקיים את הדברים 

 ברצינות גמורה. 

 שבת שלום ובית שלום לכולם.  

  



 

  

  
שליט הרבי  כאלו “לדברי  "יש  למאוד:  עד  עמוקה  משמעות  היהודית  לנגינה  יש  א, 

זו   שאצלם  אחרים  ויש  הרחובית  למוזיקה  אלטרנטיבה  זה  -בפני‘  עבודה’שאצלם 
ויש  שירה,  יש  זמרה".  בשירי  "הבוחר  יום:  כל  אומרים  אנחנו  פעם,  חשבתי  עצמה. 
זמרה, השירה היא כמו השירים שנכתבו בזמנו על ידי פייטנים, כמו רבי יהודה הלוי, 
בשניהם  אנו אומרים שהקב"ה בוחר  היום.  כמו שאנו עושים  הניגון,  ויש זמרה שהיא 
יחדיו: גם בשירה, וגם בזמרה! הדבר הזה מלמד אותנו על כוחו של הניגון. זה כבר ידוע 
מהרבה ספרים", מוסיף הרבי ומטעים, "שהניגון מעורר את הלב והרגש, הוא לא נותן 

 שנישן, שניקח את החיים באופן ישנוני, אלא שנחיה קבוע עם הקב"ה ונתעורר". 

שליט"א ר“,  "הרבי  האגדי  המעבד  רוזנבלום,  -משה‘  אומר  )מונה(  אחד ”מרדכי  הוא 
מגדולי מלחיני דורנו, אחד מהמבינים הגדולים בשירה וניגון. שיר כמו "למקדשך" זה 
ובעולם כולו. אין מקום  "חד בדרא", הפך לחלק משולחן השבת בכל תפוצות ישראל 

חסידים, ליטאים ואפילו כיפות סרוגות. אגב, אביו   -שלא שרים ומתחברים לשיר הזה  
 של הרבי גם כתב את הלהיט הגדול בהיסטוריה "ישמחו השמים".

למילים  היא  ובראשונה  בראש  שההתייחסות  זה  פיטסבורג  שירי  של  "המאפיין 
לב  ושימת  התאמה  יש  לכך.  לב  לשים  שלא  וקשה  השיר,  נובע  מתוכם  רק  הכתובות, 

.................................................... 
 

 המתפלל הישיש
                                                                                              

שהתעקש ללכת לבית מרחובות  “  אחרון הראשונים ” 
 .. 011הכנסת להתפלל בגיל 

  
צפוי כל עיקר לפרק החיטוטים בתולדותיה של ראשית -אגב אורחא וכסיום בלתי ”  

הלוא נזדמנה כעת עדות אוטנטית כזאת והוכחה טרייה  —ההתיישבות החלוצית בארץ 
 שיצא באותה העת: ‘ בית יעקב’פותח ירחון “, מזו אשר לפנינו

 
באלה הימים, בחודש שבט חשל״ב, הלך לעולמו אחד מהישישים המופלגים, ר׳ ” 

אברהם יצחק לבקוביץ, איש רחובות, בן מאה ושבע שנים, אשר רשימת־האבל 
 בעיתונות הישראלית הכריזה ע ל י ו : ״אחרון הראשונים נעלם מן הנוף של רחובות״.

 
מי היה הוא? מה הייתה דמותו   —״אחרון הראשונים״, שזכה לגיל מבוגר כזה.  

הרוחנית? ומה היו מאוויי נפשו והליכות עולמו עד כדי להרבות בתיאורים יתרים. הנה 
שנים עלה ארצה מעיד   48שנה: לפני    701כמה פרטים מתולדות חייו של היהודי בן  

סלונים שבפולין... שנים אחדות לאחר מכן העתיק את מושבו מעקרון לרחובות, 
שהייתה אז בחיתוליה, אביו היה מראשוני הכורמים... שנים רבות היה מורה לתלמוד 
בבית־הספר של המושבה׳ אך משנפטר אביו נטל לידיו את הטיפול במשק החקלאי... 

כל בוקר, מתפלל, קורא בעתון,   8סדר יומו לעת זקנתו היה ק ב ו ע : הוא קם בשעה  
מכין לעצמו ארוחה קלה, מעיין בספרי־קודש, אוכל סעודות צהריים, נרדם לשעה 

 —העיניים כואבות; ללכת    —א מ ר : ״לקרוא    700  -קלה, מתפלל... ביום הולדתו ה 
הרגליים כואבות״... ובכל זאת למד ונכנס לבית־הכנסת להתפלל בציבור.. כך חי וכך 

 “. האריך ימים אחד מראשוני החלוצים, בוני ארץ־הקודש
 יהודי של פעם. 

 
........................................................................................................................... 

 

 שיר ליום השבת

 

 ‘ה ריבון עלם-י’השיר: 

 מי הלחין: פיטסבורג 

החסידות ושירת הנשמה. את הניגון המתרפק לריבון עלם  -ועדיין בחסידות פיטסבורג 
א מפיטסבורג שכאביו נודע “ הלחין הרבי שליט ‘, אלקה דילה‘שבחלקו המוכר יותר הוא 

החמישי במספר                                  -‘  להודות ולהלל ’ השיר הזה מופיע בתקליט  רגש עצום.   -לבעל 
 של החסידות.  

 
 

 

 

בשעתו, זכה כותב השורות לשיחה במעונו של הרבי, ובין היתר העלה את השיר 
השיר, אגב, ” לב.  -הודה הרבי בגילוי “,  כך -כל ‘  יתפוס ’ לא צפיתי שזה  ” הנודע שדלעיל.  

 “.הולחן בכלל ביום חול
 

יש ” ימינו אמר הרבי:  -משנשאל לייחודיות שירי פיטסבורג בנוף השירה החסידית בת 
אנשים שבאו אליי, ואומרים לי ששירי פיטסבורג, זה לא שירים מהסגנון של היום, זה 

                                 , ם י נ י י נ ע ה מ ד  ח א ה  ז  . ך כ ב ח  מ ש י  נ א  , ה ב ר ד א ו  , ם ע פ ל  ש ו  מ כ ם  י ר י ש
 להתנזר מהשירה של היום".

מדור 
 חדש! 

.................................................... 
  

 “אמא, הרבנית קנייבסקי” 
                                                                                              

עובדות הסוודר, התה והחנוכייה:  
ית  ועלומות על הרבנ חדשות 

ע  י  ק ס ב י י נ ,  “ ק ר ה ספ ה ך  תו מ
 -‘  בית אמי ’ הביוגרפי המופלא  

מעדות בתה, שיצא לאור השבוע. 
 פרסום ראשון

 
 

אבא לבש אותו שנים אימא סרגה לאבא סוודר.  
ארוכות כדי לכבד את אמא, ואף כשנקרע דאג תמיד 

אמר, מחמם “,  הסוודר שאמא סרגה ” שיתקנוהו.  
כיוצא בזה, אישה אחת רצתה “.  יותר מכל בגד אחר 

אך הוא   -לסייע לאימא בהכנת המאכלים לאבא  
 סירב באומרו כי רק מאכליה ערבים לחכו..

 
 הלימוד לפני שחרית 

לפני תפילת שחרית הייתה לומדת בספרי המוסר 
וכן קראה את ‘,  שמירת הלשון ‘ ו ‘  אורחות צדיקים ’ 

היום העמוס שלה היה בלתי -ן. סדר “ איגרת הרמב 
 נתפס..

 
 “הפנינים שלי..”

בערב חג הסוכות הארון 
לחייה נשאלה אימא על 
ידי אחת המבקרות, איזו 
מתנה קנה לה בעלה לחג 

ו   - א ם  י נ י נ פ ת  ש ר ש
  . ת ר ח א ת  ר ש ר י ” ש נ א

ן  פ ו א ב ם  י נ י נ פ ל  ב ק מ
השיבה לאלתר “,  קבוע 

הפנינים שלי הן ” בחיוך.  
 “. תורתו של בעלי!

 
 כוס תה בעוד ליל

אבא מתעורר מידי ליל 
לפנות בוקר )!( כדי להגות בגמרא האהובה,  3בשעה 

בסדר קבוע מיוד של לימוד שמונה דפים. מידי ליל, 
אמא הייתה קמה בעקבותיו ומכינה לו כוס תה. 
לאחר מכן שבה לישון. ברבות הימים, כשגדלו 
הילדים, החלה אמא לקום בעלות השחר, ואמרה 

,                  אמן ‘ כשאבא משיב אחריה ב ‘  ברכות השחר ’  ‘
 וכן להיפך. 

 
 החנוכייה של אימא

מנהג חריג היה לה לאימא: אחרי שאבא הדליק 
נרות חנוכה, הייתה מדליקה נרות נוספים בחנוכייה 
מפוארת.. וכך היה המעשה: אחד מידידי משפחתנו 
העניק לאבא חנוכייה מפוארת במתנה, אולם אבא, 
שרגיל להדליק הנרות בחנוכייה שקיבל מסבא רבי 
אריה לווין, מיאן להשתמש בה. כדי לשמח את 

 הידיד החלה אמא להדליק בה, כמובן ללא ברכה.

יומן של בת לאימא של 
בתמונה: שער הספר כולם.. 


