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מבירא עמיקתא לאיגרא רמא
עשה  אשר  כל  את  משה  חתן  מדין  כהן  יתרו  "וישמע 
ישראל  את  ה'  הוציא  כי  עמו  ולישראל  למשה  אלהים 
ממצרים" )שמות י"ח, א'(. בפרשה זו מסופר על מעמד 
התורה  מכל  יותר  המובחרת  הפרשה  והיא  סיני,  הר 
כולה. רבותינו אומרים שבזמן מעמד הר סיני היה שקט 
את  ואמר  ישראל  לעם  התגלה  והקב"ה  העולם,  בכל 
הר  מעמד  את  לזכור  עשה  מצוות  יש  הדברות.  עשרת 
סיני, בשביל זה מופיעה בסידורים אחרי "עלינו לשבח", 
קריאת עשר זכירות שצריכים לזכור בכל יום, ואחת מהן 

היא מעמד הר סיני.

לכאורה צריכים לקרוא לפרשה הזו – תורה, מעמד הר 
"יתרו",  נקראת  זו  פרשה  זה  כל  עם  אבל  וכדומה,  סיני 
היה  הכל  בסך  נשכח,  לא  יתרו,  הרי  כך?  נקראת  מדוע 
בתחילתו כומר גוי! נכון, לאחר מכן התגייר, ברוך הבא 
שמו,  על  תיקרא  בתורה  שפרשה  אבל  אותו,  קיבלנו 
זכינו,  לא  שאנחנו  למה  יתרו  זכה  במה  יתרו"?  "פרשת 

שהפרשה הזו נקראת על שמו?

הורה דרך התשובה
על שאלה זו יש כמה תשובות. אחת מהתשובות, שיתרו 
זכה לכך כיון שלימד לעם ישראל דרך בחיים של חזרה 
בתשובה. אמנם זכה שלימד דרך ג"כ למשה רבנו, אבל 
הפרשה נקראה על שמו בגלל שלימד דרך לעם ישראל.

שהכל  בה,  הולך  שהוא  שבדרך  רבנו  למשה  אמר  יתרו 
על הכתפיים שלו, "נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר 
עמך" )שם פס' י"ח(. והתורה ממשיכה ואומרת: "וישמע 
כ"ד(,  פס'  )שם  אמר"  אשר  כל  ויעש  חותנו  לקול  משה 
לכאורה מדוע שומע משה ליתרו, וכי מי זה יתרו בכלל 
על יד משה רבנו? משה רבנו היה מדבר עם הקב"ה פנים 
)במדבר  הוא"  נאמן  ביתי  "בכל  עליו  מעיד  ה'  בפנים, 
ואחריו שמגיע  ז'(, לא היה מישהו לפני משה רבנו  י"ב 
לדרגתו, בא יתרו קיבלנו אותו, גר צדק יהודי כמו כולם, 
אבל כבר מדבר עם משה רבנו ואומר לו "לא טוב הדבר 
אשר אתה עושה" )פס' י"ז(? קצת כבוד! נכון אתה יותר 

מבוגר ממנו בגיל, נכון אתה חותנו, אבל עדיין הוא הנביא! 
איך אתה אומר לו מה לעשות?

יתרו,  לו  שנתן  העצה  תוכן  את  רואה  רבנו  משה  אבל 
גר  שהוא  בגלל  וכי  מאות.  ושרי  אלפים  שרי  שימנה 
נדחה אותו?  נבואה,  ולא הגיע לאחד מאלף לקצה של 
"וישמע משה   - לא! משה רבנו שמע ממנו מה שאמר 
לקול חותנו ויעש כל אשר אמר", זו ענווה אמיתית! יתרו 
נכונים משה מקבל. לא בגלל  אמר למשה רבנו דברים 
שקוראים לו יתרו, אז משה ידחה אותו או יגיד לו שהוא 
"וישמע משה  מסכים ובסוף יעשה מה שרוצה, להיפך, 
לקול חותנו ויעש כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיל 

מכל ישראל" וגו' )פסו' כ"ד-כ"ה(.

מכל מקום כמו שאמרנו, יתרו נתן דרך גם לעם ישראל. 
שלא יחשבו שאם אדם היה בדרך אחרת של רשעים ושל 
פושעים אז אין לו תיקון, לא, יש תיקון ויש תשובה. וכמו 
שכותב הרמב"ם )הלכות תשובה פרק א', ה"ג( שהתשובה 
מכפרת על הכל. יתרו לימד דרך לעם ישראל, שגם אם 
בתשובה  לחזור  יכול  הוא  תחתיות,  בבור  שקע  אדם 

ולמחוק את הכל. זכה יתרו ופרשה זו נקראת על שמו.

מה שלימד אותם למד מהם
יתרו שתשובה מכפרת  ידע  שואלים המפרשים, מהיכן 
ששמע  לומר  אפשר  אז  נביא  היה  הוא  אם  הכל?  על 
את זה בנבואה, התחיל ראשון והלכו אחריו, אבל יתרו 
נביא, מאיפה למד את זה? אלא התשובה היא  לא היה 
"או  הפסוק:  אומר  ישראל.  מעם  זה  את  למד  שיתרו 
)דברים  גוי"  מקרב  גוי  לו  לקחת  לבוא  אלוקים  הניסה 
ד' ל"ד(, עם ישראל היו ממש כמו המצרים, הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מידת הדין קטרגה 
לפני הקב"ה ואמרה מה הבדל בין עם ישראל למצרים? 
את המצרים אתה עומד להטביע ואת עם ישראל אתה 
עומד להציל אותם?! הרי הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 
ע"ז, מה ההבדל בין אלה לאלה? ענה להם הקב"ה אלו 
אם  שאפי'  יתרו  למד  מכאן  התורה.  את  לקבל  עתידים 
יש  אדם שקע בעברות ובתהומות כמו אבן במים עזים, 

שיחתו של מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א
גליון י"ב שבט תשפ"ב

A025606532@gmail.com :ניתן להצטרף לרשימת התפוצה בדוא"ל, שלחו בקשה לכתובת

העלון מוקדש לעילוי נשמת: בני בנימין בן ליזי עזיזהעורך ראשי: הרב יצחק מאזוז עורכים: הרב יוסף חיים נחום, הרב שלמה נחום

השיחה נמסרה בתאריך כ' בשבט התשע"ט

פרשת יתרו



2

לו את האפשרות לחזור בתשובה ולמחוק את הכל. והוא 
ונקראת  זכה  זה  בגלל  שאמרנו  וכמו  שבא,  הראשון 

פרשה על שמו. 

שמע שחזרו עם ישראל בתשובה ובא
שואלים חז"ל במסכת זבחים )דף קט"ז ע"א. ורש"י מביא 
את זה כאן(, כתוב בפסוק: "וישמע יתרו כהן מדין" וגו', 
מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. 
הגאון רבי משה הלוי מסביר כך: ראה יתרו שהקב"ה קרע 
הרבה  ישראל  בעם  שהיו  למרות  הים  את  ישראל  לעם 
ולחזור  התורה  את  לקבל  שעתידין  בגלל  ע"ז,  שעבדו 
בתשובה הקב"ה הציל אותם. הבין מכאן, שלמרות העבר 
הקב"ה  בתשובה  חוזר  הוא  אם  לאדם,  שהיה  טוב  הלא 

מתייחס אליו בהארת פנים.

וכך גם שמע יתרו על מלחמת עמלק, מדוע באמת עמלק 
"ויחנו  כן:  לפני  אומר  הפסוק  ישראל?  עם  ונלחם  בא 
 – "ברפידים"  דרשו:  רבותינו  א'(,  י"ז  )שמות  ברפידים" 
עמלק.  בהם  נלחמו  זה  ובגלל  התורה,  מן  ידיהם  שרפו 
כאשר עכשיו התחזקו וחזרו ללימוד התורה, נתן ה' כח 
לפי  עמו  ואת  את עמלק  יהושע  "ויחלוש  ואז:  ליהושע 
חרב" )פס' י"ג(. ראה יתרו שבשני הדברים האלה היו עם 
ישראל במצב לא טוב ולאחר מכן חזרו בתשובה, והקב"ה 

קיבל אותם, אמר א"כ גם הוא יכול והתגייר.

מובחרת,  הכי  הפרשה  שהיא  הזו  שהפרשה  יתרו,  זכה 
בה  שמתואר  מפני  המובחרת  היא  שמו.  על  נקראה 
מיליונים  לעיני  התגלה  שהקב"ה  איך  סיני,  הר  מעמד 
ועם  וראו את קדושתו,  ישראל ששמעו את קולו  מעם 
ישראל נעשה לעם, וכמו שכתוב: "ואתם תהיו לי ממלכת 
כהנים וגוי קדוש" )שם י"ט, ו'(. פרשה גדולה כזו נקראת 
ע"ש יתרו שהיה בעבר כומר לעבודה זרה, בזכות הבנתו 

בענייני החזרה בתשובה.

הקב"ה משלם מידה כנגד מידה
ומלחמת  סוף  ים  בקריעת  יתרו  ראה  פירוש,  עוד  יש 
וכמו  מידה.  כנגד  מידה  משלם  שהקב"ה  איך  עמלק 
מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  "עתה  בהמשך:  יתרו  שאומר 
י"א(,  י"ח,  )שם  עליהם"  זדו  אשר  בדבר  כי  האלקים 
ומתרגם אונקלוס: "ְּכַען ְיַדְעָנא ֲאֵרי ַרב ה' ְוֵלית ֱאָּלּה ַּבר 
ִמֵנּה ֲאֵרי ְּבִפְתָגָמא ִדי ַחִׁשיבּו ִמְצָרֵאי ְלִמַדן ָית ִיְׂשָרֵאל ֵּבּה 
ילדי ישראל  יתרו שהמצרים רצו להטביע  ָדִננּון". ראה 
שהטביע  מידה  כנגד  מידה  להם  החזיר  והקב"ה  בים, 

אותם בים.

ידי  על  הקב"ה?  של  הכח  את  ומרגישים  יודעים  איך 
מעשה,  עשה  אדם  מידה.  כנגד  מידה  משלם  שהקב"ה 
שתי  כאשר  שעשה.  בדרך  לו  שמגיע  מה  את  יקבל 

דרך  איזו  תמצא  מהן  ואחת  בזו  זו  נלחמות  מדינות 
לקלקל למדינה השניה, היא תקלקל לה, לא יחשבו על 
דבר דומה לזה שעשו להם המדינה השניה. אבל הקב"ה 
בא להראות שזה לא סתם ככה מכה מן הצד, אלא הוא 

בא לשלם על עוון שעשו, מידה כנגד מידה.

"אל תביאי ילדים, הם מפריעים לי ללמוד!"
לומד  היה  שבבחרותו  שקדן  אברך  על  בעבר  קראתי 
בישיבה מסוימת, והיתה אשה שבאה לשטוף שם את בית 
המדרש. לא עלינו ולא אליכם היתה אותה אשה אלמנה 
עם שני ילדים קטנים. בשבילה לא ייתכן להביא מישהי 
הרבה  לה  תשאר  לא  שא"כ  הילדים,  על  לה  שתשמור 
משכורת מנקיון בית הכנסת, ולכן היתה מביאה הילדים 
והילדים  ולמד,  שם  ישב  שקדן,  היה  בחור  אותו  איתה. 
שכבר  לאחר  ללמוד.  לו  והפריעו  ומפה  מפה  רצים  היו 
תביאי  "אל  הזאת:  לאלמנה  צעק  זה,  עם  לו  קשה  היה 
לכאן את הילדים, הם מפריעים לי ללמוד!". אמרה לו: 
"מה אני אעשה, אני לא יכולה להשאיר אותם לבד בבית, 
הם ילדים קטנים אין לי ברירה". אמר לה בקול: "אני לא 
יודע מה תעשי עם הילדים, זה לא אכפת לי, הם מפריעים 

לי ללמוד!".

עלינו  לא  שנה   15 אבל  בחור,  אותו  התחתן  זמן  לאחר 
לא אליכם לא היו לו ילדים. הוא צעק לה בזמן בחרותו 
על הילדים שהפריעו לו, מהשמים החזירו לו דבר קשה 
הרופאים  לכל  הלך  ילדים.  לו  היו  לא  שנה   15 מאד, 
עד  לו,  עזר  לא  דבר  שום  אבל  בעולם,  המפורסמים 
יכול  לא  למה  יודעים  לא  שהם  הרופאים  לו  שאמרו 

להביא ילדים.

ונזכר  וחשב  חשב  למחשבה,  עצמו  את  לקח  אחד  יום 
בסיפור הזה. אמר, אולי בגלל הסיפור הזה אין לו ילדים. 
רצה לבקש סליחה, אבל לא ידע איפה ימצא את האשה 
שהיתה מנקה את בית המדרש בזמן שהוא למד בישיבה. 
הלך טרח ויגע שאל וחקר, עד שהגיע לכתובת של אותה 
אשה. מצא אותה, שאל אותה: "את היית מנקה את בית 
"כן".  לו  אמרה  מסוימת?",  ישיבה  אותה  של  המדרש 
והיו רצים  ילדים קטנים,   2 אמר לה: "את היית מביאה 
ואמרת  אותם,  תביאי  אל  אלייך  וצעקתי  ומשם,  מפה 
ואל  לי  איכפת  שלא  ואמרתי  לעשות,  מה  לך  שאין  לי 
תביאי אותם". נזכרה האשה בסיפור. אמר לה: "אני היום 
משלם!!". בסוף אחרי שהתחנן ובקש סליחה, מחלה לו 

ונושע.

הוא צעק לה על הילדים, ובסוף יצא שהוא ציפה לילדים. 
ל"ע זה העונש הכי גדול לעניות דעתי שיש בעולם, אדם 
מתחתן ומצפה לראות ילדים, מהשמים מקיימים בו את 
הפסוק: "כי עצר עצר ה' בעד כל רחם" )בראשית כ' י"ח(, 
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הוא לא יודע מה זה לשמוע קצת רעש של ילדים בבית1. 
לעצמו  אומר  אדם  הפקר!  אינו  העולם  לדעת,  צריכים 
שיש לו כח והוא יכול להתגבר ולעשות מה שהוא רוצה. 
זכותו לחשוב כך, אבל כבר אמר שלמה המלך ע"ה: "ודע 

כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט" )קהלת י"א, ט'(.

הקב"ה לא שוכח
ראיתי בספר עלינו לשבח של הרב זילברשטיין שמספר: 
יום אחד הוא נקלע לא אליכם לניחום אבלים על אברך 
שנפטר צעיר. כשנכנס הבין שוודאי כל בני הבית מלאים 
תרעומות ואומרים: "למה זה קרה?", כולם מכירים את 
האברך הזה, יהודי צדיק עוסק בתורה, למה קרה לו מה 
שכתוב )בראשית ה' כ"ג(: "ואיננו כי לקח אותו אלוקים"?

אבל הרב בספרו אמר שהוא ידע למה. אמו של האברך 
של  הצעה  לו  הציעו  אלמן,  נשאר  שלו  ואבא  נפטרה 
איזו אלמנה, הסתדרו ביניהם והתחתנו וחיו בסדר. אבל 
אמר  שלהם,  הבן  בחור  לאותו  הפריע  זה  זאת,  לעומת 
של  מקומה  את  וירשה  הזו  האשה  באה  "מה?  לעצמו: 
מאוד,  הרבה  ולאשתו  לאביו  להפריע  והתחיל  אימי?", 
עד שאמרו לעצמם כך אי אפשר לחיות, והתגרשו. אמר 
הרב, הבנתי שמהשמים החזירו לו בדמי ימיו והוא נפטר 

לא עלינו ולא אליכם בגיל שנפטרה אמא שלו.

"הנחש בא למישהו אחר!"
על  קצר  סיפור  נקדים  כן  לפני  שלישי.  הסבר  עוד  ויש 
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך שסיפר על עצמו. 
איתו.  לשוחח  התחיל  המונית  ובעל  במונית,  נסע  פעם 
אמר לו: "הרב אני אספר לך סיפור אמיתי, שאני הייתי עד 
לו. בסיומה של מלחמת יום הכיפורים שהיתה מלחמה 
קשה מאד, ערב אחד פתחנו אוהלים כדי לשכב ולנוח, 
לעברנו,  מתקדם  גדול  צפע  נחש  רואים  אנחנו  ופתאום 
ועלה על אחד מהחברים ששמו "חיים". במקרים כאלה 
יכו  או  הנחש  את  יבהילו  שלא  האנשים  את  מלמדים 
הוא עלול להכיש בארס שלו. אמרנו  אז  אותו, אדרבה 

לחיים סבלנות תהיה רגוע תנשום אוויר ואל תזוז.

של  הפנים  מול  היה  כבר  הנחש  ספורות  דקות  "אחרי 
מיתה,  לקראת  עומד  כבר  עצמו  את  חיים  ראה  חיים. 
מיד קרא 'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד!'. רק גמר את 
הפסוק וחשב שהוא עומד למות, באותו רגע הנחש ירד 
ממנו וברח. הרב תגיד לי, זה לא נס? עוד דקה אחת וכבר 
היה בעולם השני, זה לא נס?! כבוד הרב מי שיגיד שאין 
לו  ויראה  זה  לו את  ואני אספר  לי אותו  אלוקים, שלח 

1. ידוע הסיפור שמובא בגמרא במסכת מועד קטן )דף ט' ע"ב( על אותם חכמים שבירכו את ר' אלעזר בן ר' שמעון בר יוחאי, ואחת מהברכות אמרו לו לבלבל 
פתורך, שהשולחן שלך יהיה מבולבל. בא לאבא שלו אמר לו, "קללו אותי, באחת מהקללות אמרו לי לבלבל פתורך!". אמר לו אביו: "אדרבה, זו ברכה! כאשר 
לא עלינו ולא אליכם אין לאדם ילדים, הכל אצלו בבית מסודר מאוד, אבל כשיש ילדים זה מושך את המפה מכאן, נשפך יין משם, נפלה צלחת ונשברה, אבל 

יש ילדים! זו ברכה שיהיו לך ילדים".

שיש אלוקים, לא אבותינו ספרו לנו, אני ראיתי בעיניים 
שלי!".

ומצוות?".  תורה  שומר  "ואתה  אותו:  ושאל  הרב  שמע 
ענה לו הנהג הנכבד: "כבוד הרב, מה אני קשור? לי הנחש 
לא בא!"... אמנם הוא ראה במו עיניו את הנס, והוא מוכן 
להסביר לאחרים שיש אלוקים, אבל לא בא אליו הנחש, 
ראה  בקב"ה.  להאמין  חייב  שהוא  מרגיש  לא  הוא  ולכן 
את הנס על אחר, והוא מרגיש שיש אלוקים, למה הוא 
להסית  שיכול  הרע,  היצר  של  גדולתו  זו  מאמין??  לא 
את האנשים ואנשים הולכים אחריו ככה בלי הבנה. הוא 
נחכה  הנחש".  אלי  בא  "לא  לומר  העיקר  אותם,  מטעה 
עד שיבוא הנחש שיחזור בתשובה, אני לא מאמין שיבוא 
לו הנחש ויחזיר אותו בתשובה, אם יבוא לו הנחש יכול 

לקחת אותו, ה' ישמור.

אומרים המפרשים, מה הביא את יתרו? לא רק ששמע, 
יכול  אדם  בתשובה.  לחזור  למדבר  בא  כן  גם  אלא 
לשמוע נסים ונסי נסים, אבל לא לחשוב קדימה. כאשר 
יתרו שמע את הנסים הוא בא, הגיע למסקנה של: "עתה 
בשביל  למדבר  בא  האלוהים",  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי 
לקבל עליו עול מלכות שמים. לא עשה כמו אותו נהג 

מונית.

הים נקרע בגלל מסירות נפש לשם שמים
מסבירים המפרשים לפי זה, מה ראה בקריעת ים סוף? 
ראה שהים לא רצה להיקרע בשביל עם ישראל. משה 
רבנו הרים את המטה והים לא רצה להיקרע, אמר שרו 
והללו  זרה  עבודה  עובדי  "הללו  הקב"ה:  לפני  הים  של 
כמו  להיקרע  לים  גרם  מה  א"כ  זרה".  עבודה  עובדי 
וינוס"?  "הים ראה  ג'(:  קי"ד,  )תהלים  דוד המלך  שאמר 
אומרים רבותינו )בראשית רבה פרשה פ"ז, ח'(: ראה את 

ארונו של יוסף, ונבקע.

יוסף אשתו של  יוסף? כאשר פיתתה את  מה היה אצל 
פוטיפר, הקב"ה עזר לו לחשוב. אמר יוסף לעצמו: "וכי 
מיד:  הזאת?",  הרשעית  של  ברשתה  אפול  עכשיו  אני 
הצדיק  יוסף  י"ב(.  ל"ט,  )בראשית  החוצה"  ויצא  "וינוס 
היה יכול להישאר עוד כמה שניות, הוא עוד בחור צעיר 
בגיל 18, גיבור וכוחו במותניו, היה יכול לחטוף לה את 
הבגד שלו ולצאת החוצה, מדוע לא עשה את זה? הרי 
ידע שזו עילה בשבילה לומר שאם הבגד שלו אצלה, זה 

אומר שהוא רצה ח"ו להיכשל עד שהיא צעקה.

אבל יוסף ידע משהו אחד, עכשיו יכול הוא להתגבר, מי 
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יודע אם יחכה עוד כמה רגעים אולי הוא עלול ליפול, ולכן 
עמד  הצדיק  שיוסף  ראה  הים  וברח.  פעמיים  חשב  לא 
בפועל בניסיון, כאשר היה לו עוד חצי דקה לקחת הבגד 
וללכת ולא עשה כן כדי שלא להתפתות ועמד בניסיון, 
לקרוע  מוכן  היה  הקב"ה  כזו,  פעולה  שעשה  מי  בזכות 
את הים. וישמע יתרו, לא רק שמע אלא גם בא להתגייר, 
של  פעולה  שעשה  למי  אלא  נקרע  לא  סוף  שים  ראה 

תשובה ומצוה.

מתוך שלא לשמה בא לשמה
כמה הערך של התשובה גדול. כולנו לומדים גמרא, ומידי 
פעם רואים את שמותם של ר' יוחנן וריש לקיש. מי זה 
ע"א(  פ"ד  מציעא  )בבא  מספרת  הגמ'  לקיש?  ריש  היה 
על ריש לקיש שהיה בעברו ראש של קבוצת ליסטים. 
ראה מרחוק את ר' יוחנן, ולרבי יוחנן לא היה זקן ולכן 
חשב שהוא אשה והתכוון לדבר עברה, קפץ מצד אחד 
של הירדן לצד השני. התקרב אליו, ופתאום ראה שזה 

ר' יוחנן ולא אשה, אמר לו: חבל על היופי שלך, "שופרך 
ר'  לו  ענה  לנשים.  להיות  צריך  היה  שלך  היופי  לנשי", 
יוחנן: "חילך לאורייתא! הכח שלך צריך להיות בשביל 
אותך  לחתן  מוכן  אני  תורה  ללמוד  תבוא  אם  התורה, 
עם אחותי שהיא יותר יפה ממני". חשב ר' יוחנן שמתוך 

שלא לשמה, יבוא ריש לקיש לשמה.

אחד  והיה  תורה,  ולמד  וישב  לקיש  ריש  הגיע  ובאמת 
שכאשר  יוחנן  רבי  שסיפר  וכמו  הגמ'.  של  מהעמודים 
 24 לו  עונה  היה  לקיש  לריש  אחת  קושיא  מקשה  היה 
תרוצים, ריש לקיש היה גדול וענק בתורה, ומה עם כל 
העבר שלו? התשובה מכפרת. אדם יתבונן קצת במתנה 
שהקב"ה נתן לנו שזו התשובה, התשובה מכפרת, רק מי 
שהוא לא מבין מה זה ערך התשובה הוא באמת מסכן 
אליו  לשוב  יזכנו  וה'  שיפול.  עד  שלו  בעוורון  וימשיך 

בתשובה שלימה ובלב שלם.

עם בא לפני רבנו יהודי אחד מפרדס כץ בבני ברק, והזמין את רבנו לחתונתו שתיערך בעוד כשבועיים. פ
הרב נענה לבקשה, אך התנה את בואו בכך שהחתונה תהיה עם מחיצה והפרדה, ללא תערובת ח"ו. אבל 

הלה התנגד בטענה שאם ישים מחיצה, קרובי משפחתו 
רבנו  הכלולות.  ביום  ישמח  וכיצד  לחתונתו,  יבואו  לא 
והחתן  הענין,  ונחיצות  בחשיבות  ליבו  על  הרבה  דיבר 
החתן  התקשר  כשבוע  לאחר  כך.  על  שיחשוב  אמר 
הרב  לבקשת  להיענות  החלטתי  לרב:  ובישר  לרבנו 
ללא  החתונה  את  ולערוך  בחתונה,  מחיצה  ולהעמיד 
ולשמח  לבוא  יוכל  שהרב  שאזכה  מנת  על  תערובת, 
והדר  פאר  ברוב  נערכה  החתונה  ואכן  בחתונה.  אותי 
כדת משה וישראל, עם מחיצה כהלכה, ורבנו שליט"א 
השתתף ושימח את החתן ומשפחתו בביקורו בחתונה. 

שנה, א בתחלת  בישיבה  החדשים  מהתלמידים  חד 
ביקש מרבנו שליט"א אישור לנסוע לשבת בבית. 
בשבת  להישאר  החשיבות  על  ליבו  על  דיבר  הרב 
בתורה.  ולגדול  להתעלות  אפשר  כך  ושרק  בישיבה, 
רוצה  והוא  הולדת,  יום  לו  שיש  לרב  אמר  הבחור 
לערוך מסיבה ליום ההולדת. אז הרב פתח את ארנקו 
לך  לו:  ואמר  לבחור,  והעניק   ₪  100 ממנו  והוציא 
תחגוג  המשפחה  )ועם  הזאת  לשבת  ממתקים  תקנה 
בשבת חופשה(. אמנם זהו סיפור קטן, אך ממחיש את 
והאיכפתיות  ברגישות  שליט"א  רבנו  של  הגדול  לבו 
רחום  כאב  עבורם  משמש  אשר  הרבים,  לתלמידיו 

ואוהב. )מכתב מאמו של תלמיד בישיבה(

ארחות רבנו
שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מורנו הגדול שליט"א

כתב יד רבנו באחד מספרי השו"ת שכתב בצעירותו


