
  
  
  
  

  
            !"!"!"!"ההההלהודיע חכמתו וחסידותו של משלהודיע חכמתו וחסידותו של משלהודיע חכמתו וחסידותו של משלהודיע חכמתו וחסידותו של מש    ----    ויקח משה את עצמות יוסףויקח משה את עצמות יוסףויקח משה את עצמות יוסףויקח משה את עצמות יוסף"

  

שכל ישראל התעסקו , מה מצוות חביבות על משה רבינוכ'
 ןבחיפוש אחר ארו, בכסף ובזהב והוא התעסק במצוות, בביזה

                                                         )' כשמות רבה(      '."..חכם לב יקח מצוות ":שנאמר, יוסף בכל מצרים
  

יש פה , במה ניכרת כאן חכמתו של משה ....אאאא    ::::יםיםיםיםמפרשמפרשמפרשמפרשההההתמהו תמהו תמהו תמהו 
הרי זו , בלשון רבים מדוע מצוות ....בבבב?  אבל אין פה חכמה,צדקות

 אפשר  וכי,בביזה איך משה לא השתתף ....גגגג?  בלבדמצוה אחת
  ! ?לקחת מהמצרים' על ציווי ה שעבר

  

        :::: אחד אחד אחד אחדבמהלךבמהלךבמהלךבמהלךשלש שאלות אלו שלש שאלות אלו שלש שאלות אלו שלש שאלות אלו ניישב ניישב ניישב ניישב 
  

ושאלה  ,םלא תלכו ריק" -לנצל את מצרים  ציוה את ישראל 'ה
  ."אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות

  

        ....בזוז בשתי דרכיםבזוז בשתי דרכיםבזוז בשתי דרכיםבזוז בשתי דרכים ל ל ל ל----' ' ' ' נצלנצלנצלנצללללל''''את מצרים אפשר את מצרים אפשר את מצרים אפשר את מצרים אפשר 
  

.  וכדומהשמלותו תכשיטים , זהב,לקחת כסף ::::הראשונההראשונההראשונההראשונה
  .היאורל את הברכה והעושר ש מנוע מהםקחת ולל ::::והשניהוהשניהוהשניהוהשניה

  

הוא אשר הפך אותה ,  של מצריםה מקור עושרהיה היאור    כידועכידועכידועכידוע
ארונו של יוסף הוטמן . מארץ מדברית עניה לממלכה כה עשירה

הארון ואכן , תברך בגללוהיאור יכדי ש, ביאורעל ידי פרעה 
  .עושר עצוםבעקבותיו  והביא שפע של מים

מכאן ואילך .  זה גם אופן של ביזת מצריםלקחת את ארון יוסףלקחת את ארון יוסףלקחת את ארון יוסףלקחת את ארון יוסף
ותעבור לבני  ,נע מהמצריםָמִתארונו של יוסף שמשפיע הברכה 
   . המחזיקים בארוןישראל

 "!"!"!"!מדין ביזהמדין ביזהמדין ביזהמדין ביזה""""את ארונו של יוסף את ארונו של יוסף את ארונו של יוסף את ארונו של יוסף     משה לקחמשה לקחמשה לקחמשה לקח ,ממילא מובן היטבממילא מובן היטבממילא מובן היטבממילא מובן היטב
 .'ביזהמצות מצות קבורה ו' :שתי מצוותבכך ומתכוון לקיים 

 מעשה אחדשעל ידי ,  חכמתו הגדולה של משהיתובזה מתגל
  . "חכם לב יקח מצוות"נאמר עליו  ולכן ,הרויח שתי מצוות

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ::::ונמשיך לבארונמשיך לבארונמשיך לבארונמשיך לבאר
 ,תעשיה : כגון רבים דבריםעל ידי קבענ מדינהכל עושר של ה

מעל כולם ו תחבורה ,אקלים, מים,  חקלאות, מיקום,מחצבים
  . של תושביה ותבונתם שהוא חכמתם,ההון האנושי

  

את  ,לרוקן את הבנקים אפשר :::: מדינה מדינה מדינה מדינהבזוזבזוזבזוזבזוז שתי דרכים ל שתי דרכים ל שתי דרכים ל שתי דרכים לנםנםנםנםישישישיש
זה . דומהוכ בתי החרושתאת ,  לבזוז את החנויות,הזהבת אוצרו

 שנים מספרשהרי תוך ,  זמנידבראבל זה ,  עצוםאמנם נזק
  .כמתם יחזירו את העושר למדינהו יעמלו ובח,התושבים יעבדו

  

, לרוקן את הארץ מכל מחצביה ::::ישנה אפשרות חריפה יותרישנה אפשרות חריפה יותרישנה אפשרות חריפה יותרישנה אפשרות חריפה יותר
 לרוקן את משרד . להרוג את חכמיה,תשתיותבלפגוע 

  . לעושרם הקודםשיחזרו יקח שנים רבות עד כךו ...טיםהפטנ
  

 מלמד : אמררבי אמי" .ריש לקיש ובזה נחלקו רב אמי שנראהנראהנראהנראהוווו
 :וריש לקיש אמר.  כמצודה שאין בה דגן את מצריםשעשו

  :)ברכות ט -"וינצלו את מצרים"( ."עשאוה כמצולה שאין בה דגים
  

  הרס זמניוה זכלומר, מצודה בלי דגן תהמצרים ע: אמררב אמי רב אמי רב אמי רב אמי 
שוב יגיעו וילכדו , כשיכניסו דגן חדש למצודהלהרי ש, בלבד

   .ומצרים תחזור לעצמה ולעוצמתה, עופות בתוכה
  

 ,מצולה בלי דגיםמצרים נהפכה לש אמר יש לקישיש לקישיש לקישיש לקישואילו רואילו רואילו רואילו ר
כמו שדגים לעולם לא יגיעו למצולה , גמורהרס כוונתו ל

  .  כך גם מצריםהעמוקה והחשוכה
  

  
  
  

  
  

 הם לקחו כסף - אמיאמיאמיאמי    בני ישראל פעלו כדברי רבבני ישראל פעלו כדברי רבבני ישראל פעלו כדברי רבבני ישראל פעלו כדברי רב ::::ויש לומרויש לומרויש לומרויש לומר
 .'מצודה בלי דגן' כו את מצרים ועש,שמלות ותכשיטים, זהבו

 לקיחת ארון על ידי - לקישלקישלקישלקיש    ואילו משה רבינו עשה כדברי רישואילו משה רבינו עשה כדברי רישואילו משה רבינו עשה כדברי רישואילו משה רבינו עשה כדברי ריש
מכאן ואילך היאור הוא ,  הוא הוציא את הברכה מהיאוריוסף

מעתה  ',למצולה בלי דגים'את מצרים עשה   וכך,נילוס, נהר רגיל
     )"נר לשולחן שבת"(                                           .כל הארצותכמצרים היא ארץ 

8  
        על המשותף בין פרעה לאלכסנדר מוקדוןעל המשותף בין פרעה לאלכסנדר מוקדוןעל המשותף בין פרעה לאלכסנדר מוקדוןעל המשותף בין פרעה לאלכסנדר מוקדון

  

חצר " שירמיהו הנביא קבור במצרים ולא בישנה מסורתישנה מסורתישנה מסורתישנה מסורת
היהודים  את וכיחלה ,ירמיהו ירד למצרים .שבירושלים" המטרה

 והמצרים הם ...והרגוהו הו באבניםרגמוהם  -נבואה קשה 
שהיה מתפלל עליהם , מפני שהיו אוהבים אותו, שקברוהו

ואלכסנדר מוקדון .. . שהיו בנילוס הטורפיםתמסחיםשינצלו מה
  ) אגדה מטותמדרש ,ד"ירמיהו מ( .באלכסנדריהוקבר אותם , הוציא עצמותיו

  

עצמות   אתאלכסנדר מוקדון ציוה להוציא מדוע על הסיבהעל הסיבהעל הסיבהעל הסיבה
, כשבא אלכסנדר למצרים : מענייןמדרש ובאמ, ויהו מקברירמ

כאשר הניחו את היסודות . ציוה על אנשיו לבנות עיר חדשה
ויצו את חכמי מצרים  "- הגיחו חיות רעות והרסו אותם, לעיר

ברם וולק, להוציא את עצמותיו. ללכת ולבקש את קבר ירמיהו
אפעה וחיה למען לא יבואו לתוכה לא נחש ו ,בארבע פינות העיר

  )"קובץ על יד"(         ."והיא העיר הנקראת אלכסנדריה . ויעשו כן...רעה
  

 ,ליוסףמצרים ארון של מתכת עשו ' :::: פרעה פרעה פרעה פרעהכך גם עשהכך גם עשהכך גם עשהכך גם עשהוווו
  )        .סוטה יג(                  . ' כדי שיתברכו מימיו, בנהר,וקבעוהו בנילוס

  

יודעים את ה ,אלכסנדרופרעה  , גויים אדיריםשני מלכיםשני מלכיםשני מלכיםשני מלכיםהרי לנו הרי לנו הרי לנו הרי לנו 
  ")נר("   .קבוריםהם  על הארץ בה וזכותם המגינהמעלת הצדיקים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        ????מי עוד יצא עם בני ישראל ממצריםמי עוד יצא עם בני ישראל ממצריםמי עוד יצא עם בני ישראל ממצריםמי עוד יצא עם בני ישראל ממצרים

  

?  ומנין שהעלה משה את עצמות בתיה בת פרעה עמו....בתיהבתיהבתיהבתיה
.  לרבות עצמות בתיה' את', 'ויקח משה את עצמות יוסף'דכתיב 

ב הספרים מובא שבתיה היא משתי  אמנם ברו)ג" פי"תורה שלמה"חמדת הימים (
עשרה צדיקים נכנסו בחייהם  '–הנשים שנכנסו בחייהן לגן עדן 

      .'מיתהמ והצילתו דלה למשהי לפי שג-  בתיה בת פרעה..לגן עדן
  )  חיי שרה"בראשית רבתי("      ! יוסףנו שלארונמצא ה למשה היכן גלהמ, רחשהשניה היא 

        

גזר על בני אברהם גלות ירדו  בברית בין הבתרים כשנ....מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים
     )"ילקוט ראובני"( . ויצאו יחד איתם, מלאכי השרת למצרים ושהו שם

 'כל' –" מארץ מצרים' בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה"
בוא מלאכים שירדו י אלו תשעים אלף ר,לרבות מלאכי השרת

   )ב" י"שכל טוב"(       .כה את הבכוריםי כשה,עם השכינה בחצי הלילה
  

כאשר יצאו בני  ,באשר הגלות מכפרת עוון ....ניצוצות קדושהניצוצות קדושהניצוצות קדושהניצוצות קדושה
, ישראל ממצרים העלו את כל ניצוצות הקדושה שהיו במצרים

אף ניצוץ ולא נשאר במצרים . עמהם גרים רביםולכן עלו 
                           :)ח ברכות ט"צל(    !ה שלא לבוא מצרימה"רנו הקביולכן הזה, קדושה

  
  

   )!אפשרויות'  ג-ועוד . סוטה יג( ."אתכם" - ם יוסף עלו ע::::שבטיםשבטיםשבטיםשבטיםההההות ות ות ות עצמעצמעצמעצמ
  

   )!אפשרויות'  ג- ב"ד י"ל ן"רמב(   .' עם עצמות אחיההשהעלו אות... ' ::::דינהדינהדינהדינה

 בשלחפרשת 
  311 'גליון מס

  

  
 בכל עניני העלון 
  תרומות והנצחות

  רוזנבליט 
  5791486ב " ב21 צבי ' רח

©  

  

z 
  נ בתיה "לע

  ר "בת הר
  ה"אהרן ע

 

  



, , , , מגדולי ירושליםמגדולי ירושליםמגדולי ירושליםמגדולי ירושלים, , , , השבת יחול יום הזכרון לגאון רבי יוסף צבי סלנטהשבת יחול יום הזכרון לגאון רבי יוסף צבי סלנטהשבת יחול יום הזכרון לגאון רבי יוסף צבי סלנטהשבת יחול יום הזכרון לגאון רבי יוסף צבי סלנט
        א כבן תשעים ושש שנהא כבן תשעים ושש שנהא כבן תשעים ושש שנהא כבן תשעים ושש שנה""""שבט תשמשבט תשמשבט תשמשבט תשמ' ' ' ' נפטר ינפטר ינפטר ינפטר י

  

        """"ר יוסףר יוסףר יוסףר יוסףבאבאבאבא " " " "----מדברי תורתו מדברי תורתו מדברי תורתו מדברי תורתו 
  

  

כל , ה" המצרים חשבו שכל מה שעשה הקב----    כוחן של נגיעותכוחן של נגיעותכוחן של נגיעותכוחן של נגיעות
   !!!כדי שבני ישראל יטבעו ביםהיא ות בהם לכל ההתעל, המכות

�  
', וחמושים' בתרגום יונתן פירש ." עלו בני ישראל ממצריםוחמושיםוחמושיםוחמושיםוחמושים""""

ובתרגום ירושלמי פירש . שכל אחד מישראל היה עם חמישה טפלי
               )   ח"ג י"י(                               . במעשים טוביםשהיו מזויינים, חמושים

  

 מספר , ילדיםלכל אחד היו חמישהיתכן שאיך  ....אאאא: : : : ויש להביןויש להביןויש להביןויש להבין
 הלא רק אתמול , להםואיזה מעשים טובים הי ....בבבב? שווה לכולם

,  שלא היה להם שום מצוות,'ואת ערום ועריה'נאמר עליהם 
  ?ואיך נעשו מלאים במעשים טובים, שלכן נתן להם פסח ומילה

  

 מכתשב ,פירושו' חמושים'ש, על פי המכילתאהענין יבואר הענין יבואר הענין יבואר הענין יבואר 
והנה .  ארבע חמישיות מעם ישראל, מתו רשעי ישראלחושך

 כי מה פשעו שימותו ,בוודאי נראה שילדיהם נותרו בחיים
את  אם כך כל משפחה שיצאה ממצרים לקחה עמה ,במצרים

 ,'חמישה טפלי' נמצא שכל אחד מישראל יצא עם , הללוילדיםה
   .אחת שלו וארבעה יתומים, דהיינו חמש משפחות של ילדים

  

 אל , הולכים למדבר, לפרסם צדקתם של ישראל– ''''וחמושיםוחמושיםוחמושיםוחמושים''''
 .תינוקות ונערים ,קחים עמם מליוני יתומיםארץ לא נודעת ולו

 ם על עצמנטלו... כל משפחה לקחה עמה עוד עשרות ילדים
  .  לחנך ולדאוג להם,לפרנסעול 

  

        !!!! אחד אחד אחד אחדוירושלמי עולים בקנהוירושלמי עולים בקנהוירושלמי עולים בקנהוירושלמי עולים בקנה    תרגום יונתןתרגום יונתןתרגום יונתןתרגום יונתן    ,,,,המכילתאהמכילתאהמכילתאהמכילתאנמצא שדברי נמצא שדברי נמצא שדברי נמצא שדברי 

�  
מדוע  ."ושמתם על בניכם ובנותיכם...  אשה משכנתה ושאלהושאלהושאלהושאלה""""

  !] מוילנההמגיד רבי זאבתירוץ בזה ידוע [ ?הציווי נאמר רק על הנשים והילדים
  

, לשפרעה פיתה את עמו לרדוף אחר ישרא במכילתא מובאבמכילתא מובאבמכילתא מובאבמכילתא מובא
אם כן היה . פתח להם את אוצרותיו כדי לזרזם להלחם בישראל

הרבה יותר  שבביזת הים יקחו מלבושים יקרי ערך 'הגלוי לפני 
 יהיה להם אולם בגדי נשים וקטנים לא, מאשר ביציאת מצרים

  .פרעה לרדוף אחריהם בוודאי לא היו בחילשהרי הם , בביזת הים
  

        !                                                              !                                                              !                                                              !                                                              עבור הנשים והילדיםעבור הנשים והילדיםעבור הנשים והילדיםעבור הנשים והילדים    יםיםיםיםזירז לקחת מהמצרים שמלות ובגדזירז לקחת מהמצרים שמלות ובגדזירז לקחת מהמצרים שמלות ובגדזירז לקחת מהמצרים שמלות ובגדלכן לכן לכן לכן 

�  
, ויש להבין :)סוטה ל (....''''אף הילדים והעוּברים אמרו שירה ביםאף הילדים והעוּברים אמרו שירה ביםאף הילדים והעוּברים אמרו שירה ביםאף הילדים והעוּברים אמרו שירה בים''''

 ,עשה עמם נס מיוחד'  שהרי ה,א הילדים אמרו שירהמלבש
ה רים לכאורה לא נעשאולם העוּב )ש"עיי: סוטה יא(  ... באדמהונבלעש

  ? ועל מה אמרו שירה' שמתוך זה הכירו את ה,להם נס מיוחד
  

. רוח קדים אשה מפלתכשיש  הגמרא אומרת ::::ואפשר לומרואפשר לומרואפשר לומרואפשר לומר
את הים ברוח ' ויולך ה"והנה כאן בקריעת ים סוף נאמר  :)גיטין לא(

, שנשארו בחיים, ה עשה להם נס מיוחד" הרי שהקב,"קדים עזה
  !ס קריעת ים סוףנעל מלבד , רים אמרו שירהועל זה העוּב

�  
ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ה את אבותינו ממצרים הרי אנו """"אילו לא הוציא הקבאילו לא הוציא הקבאילו לא הוציא הקבאילו לא הוציא הקבוווו: ": ": ": "נאמר בהגדהנאמר בהגדהנאמר בהגדהנאמר בהגדה

        ....""""ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצריםובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצריםובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצריםובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים
  

הרי , היתכן שאנו היינו עדיין עבדים במצרים, השאלה הנודעתהשאלה הנודעתהשאלה הנודעתהשאלה הנודעת
  ! ...?כבר כמה דורות נתבטלו בתוקף חוקי העבדות

  

 מאותו ,א את אבותינו ממצריםה לא הוצי" אילו הקב::::ויש לומרויש לומרויש לומרויש לומר
אילולא יציאה זו היה נשאר בתוקף , בית עבדים סגור ומסוגר

דבר זה שביום אחד יצאו מליוני , ענין העבדות בעולם עד היום
יציאת מצרים היא שכבשה , איש עשתה רושם ופרסום בעולם

   !את הדרך לשחרור ופריקת עול העבדות לעולמים
  

 שהחסד ,"וכם כי לעולם חסדוויוצא ישראל מת "וזה שנאמרוזה שנאמרוזה שנאמרוזה שנאמר
על כל העולם חסד של יציאת ישראל ממצרים נמשך ממנו 

  )!ספראת היפתח  להנות הנאה שלימה  הרוצה, בכל הקטעים מאדקיצרתי. ב.נ( .ולעולמי עולמים

�  
    על העצמותעל העצמותעל העצמותעל העצמות, , , , """"יום ליקוט עצמות הכללייום ליקוט עצמות הכללייום ליקוט עצמות הכללייום ליקוט עצמות הכללי""""בבבב, , , , חחחח""""מתוך דרשתו בשנת תשכמתוך דרשתו בשנת תשכמתוך דרשתו בשנת תשכמתוך דרשתו בשנת תשכ
         הכיבוש הירדני  הכיבוש הירדני  הכיבוש הירדני  הכיבוש הירדני  בימי בימי בימי בימיההר חוללההר חוללההר חוללההר חולל לאחר ש לאחר ש לאחר ש לאחר ש,,,,שלוקטו בהר הזיתיםשלוקטו בהר הזיתיםשלוקטו בהר הזיתיםשלוקטו בהר הזיתים

  

  על ידי- קדשנו במצוותיך -כל אבר באדם ניזון ממצוותו 
והנה מספר האיברים , ההגוף נהפך למצו מצוותשהאדם עוסק ב

  . עצמותיו קדושות -ח נחשב לפי מספר העצמות שבאדם "רמ
  

צריך לדעת שהם , על אף שבעינינו העצמות שלפנינו יבשות
 חכם היודע ,'ב יקח מצוותחכם ל'וזהו שנאמר במשה . מאירות

  !עצמות יוסף זהרו מאור המצוות שעליהם! שעצמות מצוות הן

        ו בשבט שיחול השבועו בשבט שיחול השבועו בשבט שיחול השבועו בשבט שיחול השבוע""""לכבוד טלכבוד טלכבוד טלכבוד ט
        

        """"וימתקווימתקווימתקווימתקו... ... ... ... עץעץעץעץ' ' ' ' ויורהו הויורהו הויורהו הויורהו ה""""
  

 אחד מבני . שחלה במחלהמעשה באחד מגדולי המשגיחיםמעשה באחד מגדולי המשגיחיםמעשה באחד מגדולי המשגיחיםמעשה באחד מגדולי המשגיחים
ר רבי "האדמופלאה בשם מו על עצה רפואית שמע המשפחה

פא את  מרשהמיץ שלו ,על שיח האלוורה ,יואל מסאטמר
בבירור שעשה נמצא כי ליד העיירה ירוחם ישנם שיחי  .המחלה

  . ו והביאושאב, נסעו, אמר ועשה. אלוורה רבים
סיפר על  ,שהשתתף בנסיעה ,ו"ר י"הג, אחד ממקורבי המשגיחאחד ממקורבי המשגיחאחד ממקורבי המשגיחאחד ממקורבי המשגיח

  .ושאל לדעתו כך למרן הרב שך
  

עוזר רבי יואליש היה אוחז שזה הרבי אם  "::::בחוכמתו השיבו מרןבחוכמתו השיבו מרןבחוכמתו השיבו מרןבחוכמתו השיבו מרן
 את הדבר אלא היה כותב ,בעל פהאת ז לא היה אומר הוא

  )ו"מג "להרהכ "יש - "נר לשולחן שבת"( "  !"דברי יואל"בעמוד הראשון של ה
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        """"חוק ומשפטחוק ומשפטחוק ומשפטחוק ומשפטלו לו לו לו שם שם שם שם שם שם שם שם .. .. .. .. עץעץעץעץ' ' ' ' ויורהו הויורהו הויורהו הויורהו ה""""

        

        !!!!עץ במקום חוק ומשפטעץ במקום חוק ומשפטעץ במקום חוק ומשפטעץ במקום חוק ומשפט
  

 שפעם ביקשו ראשי ישיבת פאפא סיפר הגאון רבי נתן גשטטנרסיפר הגאון רבי נתן גשטטנרסיפר הגאון רבי נתן גשטטנרסיפר הגאון רבי נתן גשטטנר
אבל בסמוך היה נטוע עץ , שיבהבהונגריה להרחיב את היכל הי

  . פרי ולא ידעו אם מותר לקצוץ את העץ לצורך מצווה
  

 הרב הקדוש ואמר להם ,ר רבי אהרן מבלזר רבי אהרן מבלזר רבי אהרן מבלזר רבי אהרן מבלז""""שאלו את האדמושאלו את האדמושאלו את האדמושאלו את האדמו
ען וטשל דדקל "כמו שאמרו חז,  זו סכנה- קצצו את העץישלא 

 מסביב בית המדרש ואמר שירחיבו את .:)ק צא"ב( לקצצוקב אסור 
 השאירו את העץ -וכך עשו . ע באמצעוהעץ ישאר נטו, ץלע

  .בית המדרשנטוע באמצע 
  

שמובא  אתחשבתי שבזה יש לפרש  '::::בגאונותו הוסיף רבי נתןבגאונותו הוסיף רבי נתןבגאונותו הוסיף רבי נתןבגאונותו הוסיף רבי נתן
אם הלכה , שאמר רבי אליעזר, של עכנאיתנור  ית בסוגי'בגמ

 :)מ נט"ב( ...נעקר חרוב ממקומו מאה אמה , כמותי חרוב זה יוכיח
שהרי רבי ,  המדרשבביתשהחרוב היה נטוע , ובפשטות משמע

 ,'זה'ומשמע שהצביע עליו ואמר ', חרוב זה יוכיח'אליעזר אמר 
  .בבית המדרשולכאורה איך נטעו עץ חרובים 

  

 שהיה ,שהיה המעשה שם כמו שסיפרנו, אמנם לדרכנו יש לומראמנם לדרכנו יש לומראמנם לדרכנו יש לומראמנם לדרכנו יש לומר
 השאירו והרחיבו את שטחשוכ, לבית המדרש סמוךעץ חרובים 

                                                                     '!'חרוב זה יוכיח'זר ושפיר אמר רבי אליע, את העץ בבית המדרש
  )"בקדושתו של אהרן"(                                                                                                             
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] ר שלמה מן ההר"הג [א אב"שדה יעקב" לגור במושב כשהגענוכשהגענוכשהגענוכשהגענו""""

 צריך ללמוד , הנה לפנינו המצוות הלכה למעשה:קרא נרעש
 הוא עבר , להבין על מה מדברת המשנה, לבדוק בשדות,בשטח

 - במחשבה נוספת הוא נחרד , שואל ומתעניין,משדה לשדה
  .אולי המתיישבים נכשלים מחוסר ידיעה

  

 לאים אבא את מסכת כ'חורש'בהתמדה עצומה , במשך חודשיםבמשך חודשיםבמשך חודשיםבמשך חודשים
מודד , יוצא אל שטחי הגידולהוא מדי פעם , באופן יסודי ביותר

  . משרטט וכותב שתי מחברות מלאות בכתב צפוף,מרחקים
  

 א"החזו. "חזון איש" של שאלות הפנה אבא למספר לא קטןמספר לא קטןמספר לא קטןמספר לא קטן
 הוא , ואבא הצטער על כך,תשובותיו היו קצרות.  בכתבוהשיב
  . יפה לושהוא צל משקה לא יחס לדבריו את א"שהחזוחשב 

  

 בחור צעיר מבני ברק ושואל "שדה יעקב" מגיע לוהנה יום אחדוהנה יום אחדוהנה יום אחדוהנה יום אחד
הוא נשלח בשליחות . למקום מגוריו של הרב שלמה מן ההר

  ."חזון איש"הי לצפון על ידי השכל
  

היכן אוכל לאכול . אינני מכיר שם איש" : לשולחוהקשה הבחורהקשה הבחורהקשה הבחורהקשה הבחור
ך  שם ישנו אבר,"שדה יעקב"סע למושב " :וענה "?בצפון הרחוק

 אצלו תוכל לסמוך ,שמו שלמה מן ההר, ירא שמים ביותר
  ."שם תאכל, שהכל כשר

  

 במסגרת ועדה מייעצת של משרד החינוך נפגש ,,,,כעבור שניםכעבור שניםכעבור שניםכעבור שנים
אתה האם " : פנה הרב כהנא לאבא. קלמן כהנאג"העם הראבא 
   "?א"ששלח לפני שנים מכתב לחזו' מן ההר'אברך ההוא 

  

חזון "שהתי נוכח בשעה  היי- סיפרסיפרסיפרסיפר. . . . לשמע תשובתו החיוביתלשמע תשובתו החיוביתלשמע תשובתו החיוביתלשמע תשובתו החיובית
היה קורא " חזון איש"שה עליך לדעת .ךבפתח את מכת" איש

 ומשיב ,בדרך כלל את המכתבים הרבים שקיבל במהירות רבה
את המכתב שלך הוא קרא . בקצרה במהירות רבה עוד יותר

 .התעמק בו ורק אחר כך ענה על שאלותיך, פעם ופעמיים
נו אברך חשוב בצפון הארץ יש שםאז " - שמעתיו מפטיר

  )"ההר הטוב הזה"(          "...טוב מאד, טוב מאד... שלומד כל כך בעיון
  

  

 
 


