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אותם ללב'? האם קרעתי חתיכות מליבי לחבוש בהן את כאבם? כיצד הגבתי כשלא השיבו 
ָּבלּוי  הכלה,  מרוב  מעוות  נתינה,  מרוב  לב המצולק  כי  מודע  אני  האם  הטוב?  כגמולי  לי 

ומשופשף מרוב שימוש הוא הלב היפה ביותר?

'אהבת חינם' היא אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אהבה שמוענקת בציפייה לתמורה, אהבה 
שניתנת ל'דומה לי' ולקרוב אלי איננה 'אהבת הזולת' אלא 'אהבה עצמית'. לאהוב נגד הזרם, 
לאהוב דבר שאינו פופולרי, לאהוב דבר שאחרים אוהבים לשנוא. בית המקדש בנוי היה על 
הר. בנייה זו מורכבת מאוד. המבחן היא להצליח לְַאֵחד וליישר בסיס ויסוד למרות הבדלי 
הגבהים, מהמורות וסלעים. עלינו להוכיח יכולת זו: לגשר בין מעמדות, לפשר בין עמדות, 

לאפשר תנודות, לאשר דעות שונות, לְַקֵּׁשר אף את הפושר והנושר.

ּטֹות. האוחז 'מקל נועם' קרוי 'יחיד מומחה'. כסילים מֹוִחים, אך  י ַהַמּ ה ֶאל ָראֵשׁ וַיְַדֵבּר מֶֹשׁ
חכמים מומחים. 

 בהצלחה בעבודת הקודש!
יחיאל מיכל מונדרוביץ'  123ymm@gmail.com :להארות והזמנות
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ופותח ב'משנה תורה'. הוא  ניצב חמשה שבועות לפני פטירתו, בא' בשבט,  משה רבינו 
כְּכֹוכְֵבי  ַהּיֹום  וְִהנְּכֶם  ֶאְתכֶם  ִהְרָבּה  ֱאלֵֹקיכֶם  ה'  בשופי.  ומלטפם  ברמז  ישראל  את  מוכיח 
לבחור  ועליו  לרחוק,  ומשפיעים  מאירים  מעשיו  אך  קטן,  נראה  בודד  יהודי  לָרֹב.  ַמיִם  ַהָשּׁ

לאיזה כיוון ישפיע בחייו, מה החותם שיטביע, כיצד ינציח.

מתהלכת לה בצניעות מרת שרה שנירר בסמטאות קראקא ובנפשה השוקקת מתגבשת 
רעיון 'בית ספר' לבנות, לצד תלמודי התורה לבנים שמשמרים נצחיות עם ישראל ומנחילים 
התחילה  ידיה,  את  חיזקו  אריאל  גולת  וראשי  שקלו  ישראל  שגדולי  לאחר  ומצוה.  תורה 
וגידים. החסיד הנגיד רבי מרדכי לוקסנברג, מנכבדי עדת חסידי גור  התכנית לקרום עור 
ְּבִעיָרּה התרגש מיוזמה זו, פנה והעמיד את דירת אביו המנוח לשימוש בית הספר. הדירה, 
רחבת ידיים בקומת קרקע עם חצר צמודה, מתאימה מאוד לכיתות לימוד ראשוניות! כאשר 
בגילאי  לבנות, בחודש תשרי תרע"ט, עם 25 תלמידות  ה'חיידר'  פתחה מרת שנירר את 
13-14, קבעו מעל דלת הכניסה שלט צנוע, "בית יעקב", להנציח את בעל-הבית, ר' יעקב 

לוקסנברג המנוח. 

מאיר  הג"ר  פטירת  עם  זה  סיפור  העלו  יעקב',  'בית  מחנוכת  שנה   101 כעבור  השבוע, 
וב'אמת', שהרבנית  גאון בענוותנות  וחסיד,  ותיק  גור,  זצ"ל, מרבני עדת חסידי  זילברשטיין 

תבדלח"ט היא נכדת הנדיב הנ"ל.

השלט הקטון מעל שער הכניסה, "בית יעקב", הפך למותג נאדר בקודש. רבבות אלפי בנות 
ישראל התחנכו ומתחנכות במוסדות "בית יעקב" ברחבי תבל. ה' ֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתכֶם יֵֹסף ֲעלֵיכֶם 
ָעִמים! אמנם השם 'עלה יפה' גם עם קריאת הקב"ה למשה רבינו במתן תורה  כָּכֶם ֶאלֶף ְפּ
- כֹּה תֹאַמר לְֵבית יֲַעקֹב וְַתגֵּיד לְִבנֵי יְִשָׂרֵאל, ודרשו חז"ל 'בית יעקב - אלו הנשים, בני ישראל 
- האנשים'. אך המעשה 'הקטן' של ר' מוט'ל חקוק לדורי דורות וצדקתו עומדת לעד! בית 

גשמי שמסר לזכר אביו ר' יענק'ל נעשה לארמון רוחני, טירת הנוי והנצח!

השבת מכונה 'שבת חזון' ע"ש הפטרת 'חזון ישעיהו'. ומה החזון שלך? האם יש לך חזון? 
ותלמידים  צאצאים  רוחניות,  אצבע  טביעת  חינוכית,  מורשת  אחריך  מותיר  אתה  האם 

שיתרפקו עלי הזכרת פועליך לטובה? 
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