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יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח | פניני פרשת פנחס | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

הרבנית סיפרה לי דבר נורא ,שלפני שנים פרצה שריפה במטבח
הבית ,ורבינו ישב ולמד בחדרו ,ולמרות שהיא היתה מבוהלת מאד
מהשריפה ,התגברה על עצמה ולא הלכה להפריע לו מתלמודו,
שיסייע בעדה לכבות את השריפה
הרב יעקב הייזלר

הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ,ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות
בשיחה מיוחדת על מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל • לרגל יומא דהילולא

לרגל יומא דהילולא של פוסק הדור ,רשכבה"ג ,מרן הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל ,בקשנו לשוחח עם נאמן ביתו ואיש סודו
מזה עשרות בשנים ,הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א,
ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות.
הגרי"י שליט"א ,זכה לשמש בקודש פנימה במשך שנים
רבות במסירות ובנאמנות ,ואף זכה לנשיאת חן וקירבה נדירה
אצל רבינו ,במשך השנים זכה להיות דולה ומשקה מתורת רבינו
להמוני בית ישראל בכל אתר ,אשר בקשו לשמוע את דעת תורתו הבהירה,
בכל נושא תורני והלכתי שעמד על הפרק.

ברגשותיו ,אלא השליט את המח על הלב ופעל עפ"י ההלכה הצרופה ,מבלי
לזוז הימנה כמלא נימה .כך גם הנהיג את עם ה' בהדריכו כסדר ,כי על כל
דבר צריך לחשוב מה הוא רצון השו"ע בדבר ,ורק עפ"י זה לפעול .ולמרות
שלפעמים נראים ניגודים שונים ,עלינו להכפיף עצמו לשו"ע בלבד .לדוגמא,
מצד אחד סבר רבינו שחובה להצביע בבחירות ,ומצד שני ניהל מלחמות כמו
קנאי כנגד הפשרניים השונים ,ואין בב' ההוראות סתירה כלל ,וזאת משום

כאחד שזכה לשמש שנים רבות בקודש פנימה ,איך ניתן להסביר
את השפעתו האדירה שחצתה גבולות ועברה ימים?

"חושבני ,כי דווקא משום שלמד תורה כל שנותיו בסתר ובצנעא ,הרחק
מעין רואים ,וברח בכל מאודו מהשררה ומהפרסום כמפני אש ,היא אשר
הביאתו למעמדו המיוחד בעולם היהודי ,בהיותו מוכר על כל חלקי הציבור
כפוסק הדור ,וכמנהיג אמיתי מלא חכמה ודעת ,אשר על פיו יישק דבר בכל
הנעשה בציבור בכל אתר ואתר .הרי ידוע מחז"ל הק' ,שהלומד תורה לשמה
כל העולם כולו כדאי הוא לו ,וכפי שהובא בגמ' "כל העוסק בתורה מבפנים
תורתו מכרזת עליו מבחוץ" ,ואכן אצלו ראינו איך שתורתו הכריזה עליו בכל
העולם כולו ,עד כי מדי יום ביומו היו מגיעות לביתו שאלות סבוכות בהלכה
מכל קצווי תבל ,מאחר והוא היה הפוסק אחרון לבירורי ההלכה הסבוכים,
ובכוחו הגדול זכה להפוך את העקוב למישור.
"הרבנית ע"ה היתה אומרת תמיד ,כי לפי אורחות חייו הנסתרים ,לא היה
אמור שיותר מעשרה אנשים יכירוהו ,כאשר למד כל העת בפינתו בסימטה
צרה .הוא כמעט ולא דיבר עם אנשים ,אלא ישב ולמד מבוקר עד ערב
ברציפות .שום קשר לא היה לו עם העולם ,זולת לימוד הגמ' .ורק מחמת
ה'תורת אמת' שלמד לשמה ,זכה ששמעו הלך לפניו בכל המדינות.
"אם בכל זאת נרצה להגדירו ולעמוד על סודו לפי קוצר השגתינו ,הרי
שניתן לומר כי רבינו היה שו"ע חי ,יחד עם החלק החמישי של השו"ע שניחון
בו בחכמתו .לאורך מאה שנותיו לא עשה פעולה קטנה כלשהי ,מבלי לחשוב
מה דעת השו"ע ורצון ה' בדבר .למרות שהיה בעל רגש ,מעולם לא התחשב

שכך יצא לו לאחר העיון בדבר ,שזוהי ההלכה ורצון ה' .בשם מרן החזו"א
מסופר ,שהתבטא שלהתייעץ עם רבינו זה כמו להתייעץ עם השו"ע...

מתי וכיצד החל הקשר שלכם עם רבינו?
"הקשר החל בשנת תשל"ז .היה זה בתקופת בחרותי סמוך לנישואי .נמשכתי
אז ביותר ללימוד ההלכה ,שאפתי לעשות 'שימוש' אצל גדולי ההוראה.
בתחילה בקשתי לסור למרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ,שהיינו דרים סמוך לביתו,
ואף משפחתנו היתה קשורה עמו ,אולם תלמידו הגר"י נובירט זצ"ל ,אמר
לי שהגרש"ז אינו עונה עתה ,היות ועבר ניתוח ועליו להחלים מחוליו .במהלך
השיחה הוא כיון אותי לעשות 'שימוש' אצל רבינו ,והסביר לי על כח תורתו
ובקיאותו המבהילה ,בצירוף סברא ישרה בה הוא ניחון .משכך ,פניתי אכן
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"אתה רוצה לא לסלוח ,כדי שיהיה עליהם מעט קטרוג ,ויתכן שגם
שהם ייענשו בגלל זה' .אביסלע נקמה' ,זה לא טוב! למה אתה רוצה
להסתבך? בחז"ל כתוב שכל מי שחברו נענש בגינו ,אין מכניסים אותו
למחיצתו של הקב"ה ,אתה רוצה כזו תסבוכת?!"
רבי שלמה לוונשטיין שליט"א ,עם לקט מהליכותיו הנאצלות של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
"א ׁ ֶשר יֵצֵ א לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ֲא ׁ ֶשר ָיבֹא לִ ְפנֵ ֶיהם" (במדבר כ"ז ,י"ז)
ֲ
לרבינו היה שיעור קבוע בשבת אחרי סעודה שלישית ,לאברכים תלמידי
חכמים .באחד השיעורים נקט רבינו בצעד לא שגרתי ,סיפר להם על שאלה
שנקרתה לפניו באותו שבוע ,וביקש שישמיעוהו את דעתם בענין:
לחולה מסוכן שהיה זקוק לניתוח ,הציעו שתי אפשרויות  -רופא אחד
מומחה גדול בעל שם בינלאומי ,אבל אדם מתנשא עד כדי כך ,שאי אפשר
לשוחח עמו אפילו שיחה פשוטה ,שהחולה והמשפחה זקוקים לה כדי
להירגע .האפשרות השניה היא רופא בינוני טוב מאד ,אולם אדם טוב ונעים
הליכות שאפשר לשוחח עמו כדבר איש אל רעהו .מי מהם עדיף?
אמרו לו כולם :ודאי שהרופא הבכיר עדיף ,כי עליו אפשר יותר לסמוך מן
הבחינה הרפואית .ומה שאינו מתנהג כראוי  -מה לעשות ,ממילא "טוב
שברופאים לגיהנום" (קידושין פב ע"א)...
היה שם עוד יהודי תלמיד חכם ועסקן רפואי ,והוא אמר ההיפך" :צריך
לקחת את הרופא השני ,כי על בעל גאווה אמר הקב"ה' :אין אני והוא יכולין
לדור בכפיפה אחת' ,ואם כן איך אפשר לנתח כשהקב"ה לא נמצא עם הרופא
בחדר הניתוחים? הרופא אמנם גדול ,אבל
הקב"ה לא יהיה שם?!"...
[אמנם רבינו שנשאל אם זו הוראה לתמיד,
נענה כי בכל פעם יש לשאול].

שמא יש כאן 'נגיעה'
שח תלמיד של רבינו" :בוקר אחד התקשרו
לביתי ,ואמרו שרבינו מחפש אותי בדחיפות.
כיון שלא הייתי בעיר ,וטלפונים ניידים לא
היו נפוצים ,לא היתה אפשרות להשיג
אותי .לאחר כשעתיים שוב התקשרו ואמרו
כי רבינו מחפש אותי ,והשיבו בביתי כי
עדיין לא השיגוני.
"בצהרים יצרתי קשר ,ובשעה שלוש אחר
הצהרים כבר הייתי בחדרו .לא אמרתי
מילה .רבינו הביט עלי וגם לא אמר כלום.
שאלתי' :ראש הישיבה לא חיפש אותי?'
"נכון ,זה היה בבוקר אחרי התפילה ,אז חיפשתי אותך' ,אמר רבינו ,וכמי
שאומר' :עכשיו כבר אין על מה לדבר' ...וסיפר מה היה' :יהודי יקר בעל
נכסים ,מעונין לפתוח כולל אברכים ,ובבוקר שאל אותי מי יהיה 'ראש כולל'
שם? חשבתי שאתה ראוי למשרה זו ,וכיון שאתה גם זקוק לפרנסה רציתי
להציע את שמך ,רק שצריך לשאול אותך קודם ,לכן חיפשתי.
"אבל מה? בצהרים הוא כבר היה כאן שוב ,ונקב בשם של תלמיד חכם
פלוני ,ושאל אם הוא ראוי וטוב להיות ראש כולל ,והנה ,חשבתי לעצמי כי
לא אוכל להכריע באמת מי יותר טוב לו כראש כולל ,אתה או השני ,מדוע?
כיוון שאתה קרוב מאד ללבי ,ודווקא משום כך ,שמא יש לי 'נגיעה' ,לכן,
ברכתי אותו בהצלחה לאותו ראש כולל החדש .וה' יברך אותך במשרה אחרת
בעזרת ה'' ...על מקומך יושיבוך'"...

כבוד על שהודה ברצונו להתכבד
מעשה ביהודי תלמיד חכם ,שהגיע לרבינו כדי ליטול עצה .במשך זמן מה
כיהן האיש כמגיד-שיעור בישיבה קטנה ,ועתה הוצע לו לשמש נכבדות
כמגיד שיעור בישיבה גדולה .התלמיד חכם פרש בפני רבינו בארוכה את

השיקולים לטוב ולמוטב ,כשבין השאר הוא מציין את הכבוד והיוקרה הנלווים
למשרד מגיד שיעור בישיבה גדולה.
רבינו השיב לאיש מה שהשיב ,ולאחר מכן קם ממקומו ליווהו בהדרת כבוד
עד הפתח!
כאשר יצא המגיד-שיעור מן הבית ,העלו הנוכחים את פליאתם ותמהו בשל
מה זכה האיש לכבוד הנדיר.
רבינו השיב במתק לשון" :בכל יום עומדים פה אנשים ומסבירים כל מיני
הסברים שונים ומשונים ,כשבאמת הם מתכוונים לכבוד .והנה סוף סוף בא
יהודי ,ואמר בפה מלא את מה שהוא רוצה ,בלי כחל ושרק ,ועל כך בלבד
ראוי הוא לכבוד!"...

מי שאינו מוחל ,אינו נכנס למחיצת הקב"ה!
את הדברים הבאים סיפר יהודי בעל חסד ,המנהל קופת גמ"ח גדולה
ומפורסמת בארץ הקודש:
"בתקופה מסויימת ארעה פרשיה לא נעימה בקשר לניהול הגמ"ח ,הדבר
התגלגל לבתי משפט ולהוצאת שם רע
בארצות הברית .באותו זמן ,אמרתי לרבינו
זצוק"ל ,שהיה מעורה בכל פרטי הסיפור
לשלביו ,כי אינני מוחל לאנשים שהיו
מעורבים בענין והסבו לי עגמת נפש
עצומה".
"וכי מה הם עשו לך?!" ,תמה ראש
הישיבה.
"הם הלכו לאמריקה ,פנו לכל מיני אנשים
שעמדו להפקיד את כספם בגמ"ח ,ושכנעו
אותם שלא לעשות זאת .על כך אינני סולח
להם!"
רבינו שמע את הדברים והגיב בתמיהה:
"מה ,אתה קבלן של הקב"ה? אתה צריך
להחליט כמה כסף להכניס בכל פעם לקופת
הגמ"ח ,למה זה ענין שלך?!".
"זה ענין שלי כי הם הזיקו לגמ"ח!"
"וכי אתה בעל הבית על הגמ"ח?" חזר רבינו ושאל" .האם אתה עובד קבלן?
זה לא נושא שלך ,זה לא ענין שלך!".
"שהראש ישיבה ידע ,שאני לא סולח להם על עוד דבר!" ,הוספתי בכאב,
"הם הוציאו עלי שם רע בכל רחבי ארצות הברית .צלצלו אלי אנשים וטענו
שאני מועל בכספים ואינני משיב הפקדות .מדובר בשקר ובכזב ,אך זה גרם
להם למשוך פיקדונות ולהסב לגמ"ח נזקים אדירים!".
הוספתי ואמרתי ,כי ברמ"א בהלכות יום הכיפורים מובא בשם הירושלמי,
שמי שמוציא שם רע על חברו ,אין הנפגע צריך לסלוח לו.
"את זה גם אני יודע" ,הנהן ראש הישיבה" ,אבל למה אתה לא רוצה
לסלוח?".
"אני לא חייב לסלוח להם!" ,התרעמתי" ,הם הוציאו עלי שם רע ,שיעשו
על זה תשובה!".
"אומר לך מה" ,הגיב ראש הישיבה ברכות" ,למעשה אתה רוצה לא לסלוח,
כדי שיהיה עליהם מעט קטרוג ,ויתכן שגם שהם יענשו בגלל זה .אביסלע
נקמה ,זה לא טוב! למה אתה רוצה להסתבך? בחז"ל כתוב שכל מי שחברו
נענש בגינו ,אין מכניסים אותו למחיצתו של הקב"ה ,אתה רוצה כזו תסבוכת?!
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סיפר לו בעל הבית ,שעוד חודש מגיע רבינו לשווייץ והוא יסדר לו פגישה עם רבינו.
הגיע האברך לרבינו ,והחל ללבן עמו נושא אחר נושא בעמקות ובבהירות נפלאה,
האברך שאל ,כיצד זוכים להגיע לכזו ידיעת התורה? נענה רבינו ואמר" :לפני
שנוסעים לשוויץ צריך לארגן את המזוודות .ככל שמארגנים את המזוודות באופן
מסודר ומדוייק ,נקל להסתדר מאוחר יותר כשמגיעים לשווייץ"...
מהליכותיו המופלאות של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר ,זצוק"ל בעל 'שבט הלוי'
"א ׁיש ַעל ָה ֵע ָדה ...וַ ֲא ׁ ֶשר יוֹ צִ ֵיאם וַ ֲא ׁ ֶשר יְבִ ֵיאם" (במדבר כ"ז ט"ז-י"ז)
ִ
בריח התיכון בגדלותו ובאהבת התורה שלו ,התבטא בשמירת הסדרים,
בבחינת חוק ולא יעבור.
רבינו היה מסודר עד לאחת בשעותיו ועיתותיו ,וניצל כל שבריר שניה עד
תומה .לא היה אצלו מושג של זמן האובד לריק .סדריו היו מתוכננים בקפידה
והוא שינן זאת באוזני שומעי לקחו שוב ושוב.
ומעשה היה באחד מקרובי משפחתו של רבינו ,שבא לבקרו בשלהי סעודתו.
קיבלו רבינו בחביבות רבה .התעניין בשלומו ואחר התנצל כי עליו להיפרד,
מכיון שממהר הוא עד מאד .ניסתה הרבנית לרמז בלחש כי מרחוק בא ,ואולי
יואיל רבינו להקדיש לו עוד דקות ספורות לשוחח עמו .נענה רבינו במתק
שפתיו ואמר" :מגיע ל'זכרון מאיר' שיהיה להם
רב תלמיד חכם"...

'סדר'  -יסוד ההצלחה
ההצלחה הגדולה של רבינו בלימוד ובהלכה,
וכל גדלותו ,נזקפו לזכות ההתמדה העקבית ,ללא
כל חריגות והפסקות .אפילו בלילות שבהם השיא
נכדים ונינים ,לא זז מסדריו הקבועים .ציווה לבניו
ולנכדיו אורחות חיים ולפיהם 'מצוה טאנץ' לא
אמור להסתיים בשעות הקטנות של הלילה ,אלא
בשעה סבירה ,כי מחר צריך לקום בזמן לתפילות
ולשיעורים.
וכן היה אומר רבינו" :אם גדולי ישראל לא היו
מסודרים וזריזים ,לא היו מצליחים להספיק כל
כך הרבה .מרן החת"ס לא היה יכול לחבר תשעים ושלושה חיבורים .רבי
שלמה קלוגר לא היה יכול לחבר ארבע מאות חיבורים ,לצד היותו הרב
מברוידע ,רב קהילה של עיר ואם בישראל".

עקביות ב'סדר היום'
פעם דרש רבינו ואמר" :כשביקש משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא (במדבר
כ"ז ,ט"ז-י"ז) 'יפקוד ה' אלוקי הרוחות איש על העדה ...ואשר יוציאם ואשר
יביאם' נענה לו הקדוש ברוך הוא ואמר (שם י"ח) 'קח לך את יהושע בן נון
איש אשר רוח בו' ,בפרשה הסמוכה אומר הקב"ה למשה 'צו את בני ישראל
את קרבני לחמי' אומר רש"י' :מה אמור למעלה 'יפקוד ה''  -אמר לו הקדוש
ברוך הוא עד שאתה מצוני על בני ,צוה את בני עלי' .ואז נאמרה לו פרשת
התמיד"
הקשה רבינו זי"ע" :הרי ישנם עוד חובות בין ישראל לאביהם שבשמים,
מצוות חשובות ויסודיות ,מדוע דווקא במצוות התמיד נאמר 'צוה את בני
עלי' .מדוע לא מצוות יחוד השם ' -קריאת שמע' למשל?
"והתשובה היא כי זה יסוד גדול שראוי לכל עובד ה' לדעת .הכח החשוב
ביותר ,הוא ה'תמידיות' ,מה שקוראים היום 'עקביות'  -לא לסור ולא לנטות
מקבלה שקיבל על עצמו .אדם רוצה להתמסר ללימוד? ילמד בקביעות
ובתמידות .אם ילמד שלושה ימים ויפסיק  -לא יצא מזה כלום ...וכן בכל
חלקי העבודה .התמידיות זה הכח שעמו אפשר לטפס ולעלות .וזהו מה
שאמר הקב"ה 'צוה את בני עלי' צוום שירגילו עצמם בתכונה הזו 'תמידיות'
 בזה יצליחו לקיים את הכל!".תכונה זו של עקביות בלטה ככתר בין פניני מעלותיו ושבחיו של רבינו.
היא ליותה אותו משחר טל ילדותו ועד מעבר למאה שנותיו .רבינו זי"ע עלה

ונתעלה .לא נח ולא שקט .פעל והפעיל .למד ולימד ,הרביץ תורה ,הנחה
והנהיג ,אך מסדריו לא זז כמלוא נימה .מאה שנים של תורה ועבודה באצילות
נסיכית ,בחן ובנועם ,בחיוך שובה לב ,בלב מלא וגדוש באהבת הבריות .כולן
שוות לטובה בסדרן המופתי.
רבינו היה אדם שיטתי ,עקבי ומסודר .לא יפלא איפה שהוא חיבב ביותר
ימים של שיגרה .אצל רבינו למילה 'שיגרה' היתה משמעות בלעדית והיא
 המשך בנייה! ...לעולם לא הייתה חריגה או חריקה מהסדר .הסדר הפנימיהקרין בהדרו ,על כל הליכותיו ואופן דיבורו המדוד .כל מהותו היתה שלימות
עצומה בכל זמן ובכל מצב באופן המופלא ביותר.
"שמעתי ממנו" ,סיפר נכדו הרה"ג רבי עקיבא וואזנר זליט"א" ,שכבר
בבחרותו בהיותו בישיבת 'חכמי לובלין' ,כאשר
קיבל לידו ספר 'אורחות צדיקים' ,קיבל על
עצמו ללמוד בו מידי יום" .חלפו שנים ,עולם
הדעת של רבינו התרחב ופתח שערים נוספים.
בצמאונו כי עז ,קבע קביעויות נוספות ללימוד
יומי ,עליהן נמנו ספרי מחשבה כמהר"ל ותניא
וספרי קבלה  -ספרי קדמונים .אם דומה היה
כי כעת יניחו לקביעותו הראשונה ,אות היא
כי לא הכרנו די את מידת הקביעות של רבינו.
יום אחד לא חלף עליו ללא עיון בספר המוסר
הבסיסי 'אורחות צדיקים'!.

פעם שאלו את רבינו "במה הארכת
ימים?"

נענה על כך רבינו ואמר ,כי במשך חמישים שנה לא איחר רגע אחד לתפילה
או לשיעור תורה .בודאי שלא אמר זאת כדי לייחס לעצמו גדולה ,אלא כדי
להדריך וללמד דעת ,ולהקנות את הרעיון הנאצל הזה.
בשכונת 'זכרון מאיר' היו אומרים ,כי ניתן לכוון את השעון על פי זמן
הליכתו של הרב וואזנר לתפילה .מעולם לא ארע שאחר ,לא לתפילה ואף
לא לשיעור .לעיתים אף הקדים ברגעים בודדים .ההתמדה אצלו התאפיינה
בצורה נפלאה ומיוחדת במינה ,בסדרים קבועים ובלתי משתנים ,בין באמצע
הזמן ובין בבין הזמנים .התבטא מרן החזו"א ואמר ,שהמעלה של 'זכרון
מאיר' שהרב שלה הוא "ישיבהמאן" .ואכן כך גם נהג רבינו לכנות את עצמו
"ישיבהמאן" ,כאשר התנצל על שהייתו הקצרה בשמחות.

סדר בלימוד
רבינו היה מסודר לא רק באורחות חייו ,אלא גם בלימוד התורה ועבודת
ה' .בכל סוגיא וסוגיא היתה לרבינו בהירות נדירה בשורשי הדברים .היתה
לו אבחנה נדירה מה הם עיקרי הדברים בכלל .מה הם עיקרי הדברים של
הראשונים בסוגיא ומה טפל .בכל הסוגיות העמומות והקשות ,ידע לסדר
את הדברים באומנות נפלאה באופן הנכון .ומעבר לכך ,מדהים היה להיווכח
כיצד הנחיל את הסדר והבהירות אף לאחרים .הי' נוהג להתחיל את הלימוד
בנקודות העיקריות בסוגיא ,ומשם ממשיך ללימוד הטוש"ע.
מעשה היה באברך תלמיד חכם שהתגורר בשוויץ ,והיו לו כמה נושאים
בכל חלקי התורה ללבן ,אבל לא מצא בר פלוגתא .יום אחד נפגש באקראי
עם בעל הבית ,שרבינו היה מתאכסן אצלו בשוויץ .סיפר לו בעל הבית ,שעוד
חודש מגיע רבינו לשוויץ ,והוא יסדר לו פגישה עם רבינו שיוכל ללבן עמו
את כל הנושאים הטעונים ליבון.
המשך בעמוד >>> 15
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אחד מבני המשפחה בא לרבינו ,בטענה שלאותו מורה יש משפחה מרובת
ילדים ,ואיך אפשר לקטוע לו הפרנסה .השיב רבינו" :ובכן מה אתה רוצה?
'שאאכילהו ילדים'?"
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א ,רב שכונת עזרת תורה בירושלים
עם סיפורים אישיים שהיו לו עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
"א ׁ ֶשר יֵצֵ א לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ֲא ׁ ֶשר ָיבֹא לִ ְפנֵ ֶיהם" (במדבר כ"ז ,י"ז)
ֲ
זכורני שכשהייתי ילד ,אבי זצ"ל חזר מהתפילה בליל שבת ,אמרה לו אמי:
"הוצאתי את המרק להאכיל הילדים ,וראיתי שהוא אדום הרבה ,חוששני
שמא לא הכשרתי עדיין את העוף ובטעות בישלתיו" ,אמר לה אבי" :נו ,לא
נאכל את המרק ונכשיר הכלים" .אמרה לו אמי" :אבל יש בעיה :הרי בכל
ערב שבת היתה באה אשה עניה משכונת הבוכרים ,והייתי נותנת לה שני
כנפיים וגם היום היתה ,ומה נעשה עכשיו?".
אבי זצ"ל ,כששמע הדבר  -חוורו פניו ,עד שהוצרך לישב על הכסא .מה
נעשה עכשיו? הרי לא ידוע היכן ביתה ,ואיך נחפשנה?
ירד אבי לבית רבי צבי פסח פראנק לדון בשאלה ,ואמר" :אין לי שום עצה
איך אפשר להכשירו ,אבל
אולי ילך לרבי עובדיה
יוסף ,אולי ימצא איזה צד
היתר בדבר?".
ירד אבי לבית רבינו
עובדיה יוסף ,והיה אז
באמצע סעודת שבת .ניסה
רבינו לברר אם אמי מניחה
את העוף כשרותחים המים
או לפני כן ,השיב אבא
זצ"ל" :נראה לי שבתחילה
מניחה העוף ,ושופכת עליו
מים ומעמידה על האש".
אמר רבינו" :אין כאן צד
היתר!" .התפרץ אבי בבכי:
"מה אעשה? הרי לאשה העניה יש שני כנפיים מעוף זה!"
אמר לו" :אתם יודעים היכן גרה?" ענה לו אבי" :אשתי אמרה לי שגרה
בשכונת הבוכרים ,אבל איני יודע היכן!".
חשב הרב כמה דקות ואמר" :אם אתם תלכו לבוכרים מי יסתכל עליכם?
מלבד מה שעכשיו כולם יושבים בסעודת שבת ,אני אלך עמכם ויתכן שנמצא
מישהו ,וכשיראו אותי ואני אבקש לחפשה  -אני בטוח שבס"ד נמצא אותה!".
רבינו בירך ברכת המזון ,עזב את בני ביתו וביחד עם אבי הלך לשכונת
הבוכרים.
בדרך אמר לאבי" :יתפלל כבודו שנמצא מהר ,כי יש לי שיעור ב'פורת יוסף',
ולא אוכל לעכב את השומעים".
כשהגיעו לשכונת הבוכרים ,ראה רבינו אשה יוצאת מחצרה ,שאלה" :היכן
גרה העניה?" ,אמרה" :הרבה עניות יש כאן בשכונה!" ,אבל לאט לאט התאספו
כמה אנשים ,וכשאבי תיאר קצת את אופי העניה מיד צצו כמה שמות .הלכו
לבית אחד ורבינו עם אבי דפקו על דלתה ,ומאחוריהם קבוצה של אנשים.

האשה כבר ישנה ,ונשמע מאחורי הדלת" :מי זה?" .אמר" :עובדיה יוסף!".
מיהרה לפתוח הדלת ,ונבהלה בראותה את רבינו וקבוצת אנשים מאחריו.
שאלה" :מה קרה?".
אמר לה רבינו" :אשתו של איש זה נתנה לך היום שני כנפיים ,והם אסורים
באכילה!".
אמרה" :ב"ה שהרב הודיע לי! הנחתי אותם בחמין למחר!"
הסתובב רבינו לאבי (שלא הכירו) ,ואמר'" :צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה
לידם' ,כנראה שכבודו צדיק."...

רבינו בעת הפסק ,ראה את הבעיה ולא רק את ההלכה.
היה נכנס בעובי הקורה ,מתוך לבו החם .יעידו הרבה
עובדות על כך ,ואביא כמה סיפורים שהייתי מעורב בהם:
היה מקרה של מורה שלא הצליח בתפקידו ,וכמה שניסו
לסייע לו לא עלתה בידם ,כי לא היה שייך להיות מורה.
ההנהלה פיטרה אותו ע"פ פסקו של רבינו .אחד מבני
המשפחה בא לרבינו ,בטענה שאותו מורה יש לו משפחה
מרובת ילדים ,ואיך אפשר לקטוע לו הפרנסה? השיב
רבינו" :ובכן ,מה אתה רוצה 'שאאכילהו ילדים'?" .ובכל
זאת רבינו סידר לו עבודה בהשגחה באחד המפעלים.
בעבר סידרתי בחור בישיבה ספרדית ,וביקשו סכום כסף
חודשי ,ומאחר וידעתי שהורי הבחור ,אם יצטרכו לשלם
כסף ,לא ישלחו לישיבה ,כי עצם הדבר לשלוח אותו
לישיבה היה נגד רוחם ,ורצו שהבחור ילך ללמוד מקצוע
לפרנס עצמו  -החלטתי ליטול על עצמי את העול הכספי ,וכך עשיתי הרבה
זמן ,עד שהגיע מצב שהרגשתי שאינני יכול לעמוד בזה ,ומשום מה הפסקתי
לשלוח הכסף ,ולא פחות ולא יותר קיבלתי מכתב מאותה ישיבה ,שאם לא
אשלם את הכסף 'ישלחו אותו הביתה' ,לא ידעתי מה אעשה...
במקרה ,פגשתי את רבינו ,הצעתי לו עיסקא :מאחר והבחור הוא מצטיין
ממש ,ועתיד לגדולות ,אם כך נעשה חצי חצי ,חצי אני אשלם וחצי רבינו
ישלם.
אמר לי" :מה פתאום? למה שהישיבה לא תשלם הכל?" ,ושאל אותי אם
יש לי טלפון שלהם .אמרתי שכן .ביקש שאחייג מספר מסויים (לאחד
מלשכתו) ,וכשחייגתי וההוא ענה לי ,לקח את הטלפון ואמר לו" :תתקשר
להנהלת הישיבה ואמור להם ,שאוי להם אם בגלל כסף ישלחו את הבחור
מהישיבה!".
וכך נגמרה העיסקא.
(מתוך הספר 'מרן' מאת הרב יחיאל מיכל שטרן)
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אני אומר לך ,תוציא את עצמך מהענין! זה מה שנגזר עליך בראש השנה
שעבר ,והם לקחו על עצמם את השליחות .האמן לי ,הקב"ה יודע את הכתובת
שלהם טוב מאד ,תשאיר לו לטפל בהם ,מה אתה קשור לענין?!"
בעשרת ימי תשובה ,לפני יום כיפור ,באתי לבקש ברכה לגמר חתימה טובה.
רבינו בדיוק עמד לצאת מביתו ,כדי למסור שיחת חיזוק בישיבה פלונית.
הוא חשב שבאתי לדבר עמו בשנית על ענין המחילה ,והודיע לי קצרות" :אני
כבר אמרתי לך ,אל תדאג ,הגמ"ח לא יינזק מהסיפור הזה כלל!".
"לא באתי בשביל זה!" ,קראתי בעגמה" ,רק רציתי להגיד לראש ישיבה
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שהביזיונות עדיין נמשכים!".
"נו ,בזיונות!" נאנח רבינו" ,אוי כמה שזה טוב ,כמה שזה מנקה .אח! אם
אתה היית יודע כמה זה מנקה ,היית מבקש עוד קצת ביזיונות!"...
בערב יום כיפור ,נשאתי תפילה מעומק הלב ואמרתי" :ריבונו של עולם,
אחרי הדברים ששמעתי מראש הישיבה ,אני מוחל להם בלב שלם ,יצאתי
מהענין ,ושלום על ישראל!".
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(מתוך 'ומתוק האור' פניני הגראי"ל)

לעולם לא אשכח את המעמד המרטיט ונורא ההוד שאירע ביום חופתי,
עת נכנסתי לקודש פנימה ,אחרי שרבינו בירכני מברכות פיו ,אמרתי
לרבינו ,שאבי זצ"ל היה נוהג לברך את בניו לפני לכתם לחופה ,והנה כל
אחי ואחיותי זכו לברכת האב ביומם הגדול ,זולתי שלא זכיתי לכך...
לקט סיפורי הוד על אהבת ישראל היוקדת ,של כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצוק"ל
הר"ר יוסף מאיר האס
"י ְִפקֹד ה' ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹתִ ...א ׁיש ַעל ָה ֵע ָדה" (במדבר כ"ז ,ט"ז)
בפרשת השבוע  -פרשת פנחס  -בה אנו קוראים בתורה על בקשת משה
רעיא מהימנא – "יפקוד ד' אלוקי הרוחות איש על העדה ,אשר יצא לפניהם
ואשר יבוא לפניהם ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין להם רועה" .ידוע
פירושו הנודע של הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע שאמר ,שתפקידו של
מנהיג אמיתי ,הוא ,להתמסר אל עדת צאן מרעיתו בכל רמ"ח איבריו ושס"ה
גידיו ,וכל היום ,לרבות הלילה ,רק לחשוב איך ניתן להיטיב עמהם .על כן
ביקש משה רבינו מהשי"ת מנהיג כזה "אשר יצא לפניהם" ,כפי שאומרים
זאת בשפת האידיש" ,ער זאל אויס גיין פאר זיי" .רק כך ,אם אכן יזכו למנהיג
בעל שיעור קומה כזו ,אכן "לא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין להם רועה".
סיפר הגאון רבי משה דויטש שליט"א ,רב מרכז העיר נתניה ,ומחשובי
תלמידיהם של רבינו בעל 'מקור ברוך' ורבינו זי"ע ,ששח לו רבינו באחד
השיחים" :בתחילת דרכי
בהנהגת העדה ,התלבטתי
רבות איך לנהוג עם החסידים.
האם להיות להם כמנהיג
ברמה ,הזורק מרה בתלמידים
ומכה על קודקודם ,או שמא
להיות להם כאב רחום ורועה
נאמן .בסוף ,החלטתי לנהוג
במחשבה השנייה ,להיות
עבורם לאבא המתמסר בכל
מאודו לבניו אהוביו ,מחמדי
ליבו ונקודת נפשו" .המשיך
רבינו ואמר" :דע לך ,כי ברבות
הימים והשנים ,הפסדתי רבות
מהנהגה זו ,אבל למרות הכל,
אינני מתחרט עליה לרגע אחד".

אהבתי אתכם אמר ד'
אהבתו העצומה והתמסרותו הנודעת של רבינו לילדי החמד ,צאן קדשים
שלא טעמו טעם חטא ,היתה מופנית גם אלינו ,לכל קהל החסידים ,כי רבינו
ראה בנו כבנים אהובים ,ילדים זכים וטהורים החפצים והמבקשים את קרבתו.
לא פעם ולא פעמיים נשמעה מפי קדשו ההתבטאות הבאה" :זייט מיר
געבענטשט טייערע קינדער" (תהיו לי מבורכים ילדים יקרים) .כמו כן בקודש
פנימה היה רבינו פונה אל החסידים פעמים רבות בלשון זו" :וואס הערצעך
טייערע?" (מה נשמע אצלך יקירי?) .כך גם סיפר מנהל הת"ת בחיפה ,שכל
אימת שנכנס לקודש פנימה ,היה רבינו פונה אליו בשאלה ספונטאנית" :וואס
מאכן מיינע קינדערלאך?!" (מה עושים הילדים שלי?!) .והיו אמירות אלו
יוצאות מפי רבינו כשגורות על לשונו באופן טבעי ,כאשר כל מקושר ונאמן
חש את משמעות אמירה זו ואת אמיתותה בכל צדדיה.
יכול כל חסיד ותלמיד להעיד באמת ובתמים ,שהתקשרותו אל רבינו היתה
מאז ומתמיד קשר אישי ביותר ,קשר איתן שלא ניתן לפרום אותו בשום מצב
שהוא .בכל עת שמחה ובפרט בכל עת צער ,היה רבינו הכתובת היחידה אליה
רץ כל אחד כדי לפרוק את הרגשות ,כשהוא יודע היטב שאצל רבינו ימצא
אוזן קשבת ויד מסייעת .את כל שלבי השמחות היה רבינו מלווה מקרוב
כמחותן אישי במלוא מובן המילה .תחילה היה רבינו משתתף בכל 'וואך-
נאכט' ובכל 'ברית מילה' ,כשהוא נשאר להשתתף גם בסעודת המצווה ,אך
גם לאחר-מכן כשדברים אלו פסקו עם ריבוי הציבור בלע"ה ,המשיך רבינו

עד התקופה האחרונה ממש ,להשתתף בכל אירוע משמח של אנשי שלומו,
אם זה בנתינת שמות לבנות הנולדות ,ואם זה בעריכת טקס מרגש ב'חלאקה'
עם התייחסות יוצאת דופן לכל ילד באשר הוא.
אין ספור סיפורים ישנם על מעורבותו של רבינו בתיקים רפואיים ובבעיות
סבוכות ,שחסידים נקלעו אליהן ללא מוצא ,בחושבם שאבדה תקוותם חלילה
ואין מושיע בעדם ,אך דווקא שם גילו פתאום את רבינו עומד לימינם ,לסומכם
ולסעדם עד שהצרה עברה ונשכחה.

מדוע לא הצליח הרבי להירדם בלילה?
סיפור נורא הוד שנחרט בספרי ההיסטוריה של חצר הקודש :היה זה כשאחד
מבני משפחת רוזנברג ,בילדותו ,היה אמור לעבור ניתוח על עינו .במשך כל
התקופה שקדמה לניתוח ,היה רבינו מעורב עד צוואר ,ואף יותר ,בכל השלבים
ובכל הנתונים ,כשהוא מייעץ לאבי המשפחה על הכל ,בחכמתו העילאית
ובתבונתו המרוממת .הניתוח היה אמור להתבצע בשעת
לילה מאוחרת ,ורבינו הודיע לאבא שהוא רוצה להתעדכן
על הצלחת הניתוח בשיחת טלפון ,למרות השעה המאוחרת.
ואכן ,מיד לאחר הניתוח התקשר הרב רוזנברג לבית
רבינו זי"ע ,לבשרו כי הניתוח עבר בהצלחה ,והילד מתאושש
ממנו .הרבנית הצדקנית ע"ה הרימה את השפופרת ,שמעה
את הבשורה המשמחת ,ואמרה שכעת אי אפשר לשוחח
עם רבינו היות והשעה מאוחרת מאד ,אך מיד בבוקר
תעדכנו בחדשות .השכם בבוקר ,רבינו שואל את הרבנית:
"האם יש חדשות אצל הבן של שמואל?" ,והרבנית משיבה:
"כן ,הוא התקשר אמש בשעה אחת בלילה ,להודיע כי
הניתוח הצליח ,אך לא רציתי להפריע בשעה מאוחרת,
לכן המתנתי עד כה עם הידיעה" .לשמע הדברים הגיב
רבינו ואמר" :כמה חבל שלא הודעתם לי בשעת מעשה,
הרי כל הלילה לא מצאתי מנוח לנפשי מרוב דאגה לילד,
ולא הצלחתי לעצום עין ברוב חששי לשלומו הטוב".
סיפור זה הינו אחד מני רבים ,אשר ממנו ומדומיו ניתן לעמוד ,על אפס
קצה הנהגתו הרחימאית והאבהית של רבינו עם קהל אנשי שלומנו .בדיוק
כמו שאבא לא מסוגל לעצום עין ,בשעה שבנו שוכב על שולחן הניתוחים
ואין אתו יודע עד מה ,כך היה רבינו ,אבינו אב הרחמן ,שהתנהג עמנו כאותו
נשר ,אשר יעיר קנו ועל גוזליו ירחף.
חלק בלתי נפרד מעבודת קדשו בעריכת השולחן הטהור ,היה חלוקת
השיריים שנותרו בצלחתו הגדולה ,אחרי שטעם מן המאכלים .לעתים היתה
החלוקה אורכת זמן רב ,אך רבינו לא נח ולא נרגע עד שהצלחת היתה ריקה
לגמרי .כך היה בכל המאכלים שהוגשו לפניו ,וכך למעשה התנהל רוב השולחן
הטהור ,שהתבטא בעיקר בחלוקת האוכל לחסידים ולמקורבים .פעמים היו
שרבינו סיים לחלק לכל החסידים שעמדו בארבע אמותיו ,ועדיין נותרו מספר
תפוחים בצלחת ,או-אז היה קורא לאנשים שעמדו רחוק יותר ,ונותן להם
שיריים במאור פנים .זוהי העבודה הגדולה שזכינו לראות בעת ה'טישים'
המרוממים ,לתת הכל עבור השני ולעצמו להסתפק בכמה טעימות ותו לא.
בשנת תשמ"א ,בהיותי בחור צעיר לימים ,חליתי בצהבת בפרוס ירח האיתנים,
ובהגיע יום הכיפורים ,התעוררה שאלה אם עלי לצום ולהתענות .רבינו שלח
אותי אל הרופא ,והרופא קבע שאצום .כששמע רבינו את דברי הרופא ,הורה
לי לצום ,אך ביקש ממני שלא אתאמץ יותר מדי .במהלך קריאת התורה,
קרא לי רבינו ונתן לי להריח מקופסת הטבק שהיתה ברשותו ,כדי לחזק את
רוחי בתענית היום.
במיוחד ראו את קרבתו הגדולה של רבינו לעדת צאן מרעיתו בעיתות
המשך בעמוד >>> 21
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"השבוע היה א שיינע מעשה :בא אלי אחד שיש לו עכברים בבית ,אמרתי לו
על פי הירושלמי ,שדברים כאלו באים משום תרומות ומעשרות שלא כראוי,
ושיקפיד לעשר כל דבר .וכן עשה .ועם כל זאת הם לא פסקו .אמרתי לו שיתן
מעשר כספים בדקדוק ,ואמר כי נותן מעשר געלט כראוי .אמרתי לו :אפשר
שאתה מתגורר בקומה א' ,שלפעמים העכברים זה דבר רגיל ,ואמר שמתגורר
בקומה ד' .אמרתי שאיני יודע"...
הגאון רבי אליהו מן שליט"א ,בשיחות עם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א על מחאות ,קנאות ,וברכות
"פינְ ָחס ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָרּ ֶ ,בן ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן( "...במדבר כ"ה ,י"א)
ִּ
סיפרתי לרבינו מה שהיה כתוב במוסף ש"ק 'יתד נאמן' ,כי בעת חנוכת
הבית של ישיבת פוניבז' ,הגיע לאירוע הגדול הנשיא בן צבי ,ומחמת זה
החזו"א העדיף שלא לשהות אז בשכונת 'זכרון מאיר' ,ושהה בבית של אחד
מבני המשפחה שהיה מחוץ ל'זכרון מאיר' .בשעת האירוע הגיע אחד מראשי
הקנאים כדי למחות ,ולא מצאו להחזו"א בביתו עד שהתברר לו מקומו,
והגיע לשם .כיון שלא הצליח להיכנס ניגש לחלון ,ומשם אמר לחזו"א בהאי
לישנא" :מדארף גיין מוחה זיין" = יש ללכת ולמחות .ענה לו החזו"א כי
מדובר בישיבה קדושה ,וזה כבוד תורה ,וממילא אין אפשרות למחות .טען
לו אותו אחד" :עס ברענט דאך אפייער = והרי
בוערת אש!".
הגר"ש ברמן אמר ,כי מעולם לא ראה את
החזו"א בכזו ריתחא ,כאשר השיב לו" :אתה
רואה שבוערת אש ואני לא רואה?!" .אותו
קנאי נמלט מהמקום ,וכמדומה שאחר מכן בא
לבקש מחילה ממרן החזו"א .ע"כ.
פעם אחת בא פלוני לחזו"א ,על איזה ענין
ותוך כדי דבריו אמר" :הרי אתם בעצמכם
אמרתם כך!" .ענהו החזו"א בכעס" :איר זיינט
א'שקרן!" -אבל זה רק היה כעס החוץ ולא
הפנים.
בביהכ"נ בשבת זרקו סוכריות לחתן ,והם
היו בהכשר הרב פלוני .אינו הכשר רע ,אבל
לא מקובל על הכל ,וקם אחד ומחה שזה הכשר שלא מקובל על בית הכנסת,
והמחותן התבייש .האם עשה כדין או צריך מלבקש מחילה? (שמעתי בשם
הרב אלישיב ,שכמו שלרב אסור לפסוק עפ"י רחמנות ,כך אסור לפסוק עפ"י
קנאות).

הוא חייב נידוי על שביישו.
אמר רבינו" :בלדרמן התפלל זקן מרומניה ,שסיפר מסבו שסיפר מסבו -
שהיה בזמן שבתאי צבי ,ששבתאי צבי הזדמן אצלם בימים נוראים ,וכולם
כיבדו אותו חוץ מסבא שלו הנ"ל ,שהריח אותו .והסבא היה צריך לגשת
לעמוד למוסף להיות ש"ץ ,ואיבד את קולו ובני משפחתו קבלו חום ,וריננו
עליו שזה עונש על מה שזלזל בו .ולפני מוסף עלה על הבמה ,והכריז' :אע"פ
שכך אומרים איני חוזר בי!' .ומיד חזר לו קולו והתפלל לפני העמוד".
אמרתי" :זה היה ניסיון הפוך ,להיווכח האם יעמוד בזה .והרי כך הראני
פעם רבינו ב'מדרש משיח' שלפני בוא משיח ייראו ניסים לניסיון".
ו' עש"ק חקת ו' תמוז תשס"ד .אברך ביקש ברכה מרבינו ומאד בכה ,ואחר
שיצא שאלתי" :איך רבינו מחזיק מעמד אחר שמיעת כל כך הרבה צרות,
ואכן שמעתי כי הרבנית מוכרחת לקחת כל יום תרופה להרגעה".
"היה לי באמת פעם ויכוח עם רבי גדליה זצ"ל ,הוא אמר כי אין זו דרך
שכולם באים ומקבלים ברכה ,ברכה צריך להיכנס ולהרגיש למצב של המבקש
ולתת ברכה ,באופן אחר שכאן מקבלים .אמרתי לו' :הרי ברכתי ,בלא"ה לא
עוזר כלום רק שהפלוני חושב שיש בזה משהו ,ומחמת כך מספר לפני את
דבריו ,וזה מרגיעו ,אם כן  -זה עצמו קצת רפואה וטובה בשבילו'".

רבי מיכל יהודה היה מיוחד מאד בענין הזה ,וכאשר היו מבקשים ברכה
הוא השקיע מאמץ וכובד ראש ,ובירך מילה במילה במתינות ,וכשהייתי אצל
הצדיק ר' יודל סדגל ממנצ'סטר זצ"ל לברכה ,הבחנתי שבעת שנותן ברכה
נהיה אדום.
"בחיד"א יש סדר שלם כיצד לברך ,לומר קודם ברוך השם ,ובעמוד השחר".
באותו מעמד אמר לי רבינו" :אמא ע"ה ספרה לי ,שאמרה פעם לחזון איש
כי אנשים באים אליו לברכות ,וחושבים שקיבלו ברכה ,ובזה יש להם כבר
את הכל .הגיב וענה לה החזון איש – 'ומהיכן את יודעת שזה לא כך?'"...
פלוני סיפר שהיה פעם אצל ה'קהילות יעקב' ,וביקש ברכות לכמה אנשים,
ובסוף אמר ששכח עוד אחד שיברכהו ,אמר
לו הסטייפלר אין לי כל כך הרבה...
תגובת רבינו" :עיקר הברכה הוא ביטחון
ואמונה של המבקש ,שה' יעזור בזכות הברכה,
ולכן אם אינו מאמין בברכה בדרך כלל זה לא
עוזר".
סיפרתי לרבינו מעשה בבחור פלוני בישיבת
'אור ישראל' לצעירים ,שבא כאן לשאול לאיזו
ישיבה גדולה ילך ,והתייעץ האם ילך לישיבה
בצפון הארץ ,ענהו רבינו בשלילה ,ויעץ לו
ללכת ללמוד בישיבת 'אור ישראל' הגדולה.
על פי העצה והברכה הבחור הנ"ל לא נרשם
לשום מקום ,מלבד 'אור ישראל' ,ורבותיו
התחננו לפניו שמא לא יתקבל ,שלפחות ירשם
בעוד מקום אך לא הסכים ,כי היה בטוח שברכתו של רבינו תתקיים ,וכך
הווה ,שהתקבל נגד כל הכללים ובאופן משונה לטובה.
"זה בזכות האמונה בברכה .היה אחד שעשה כל מיני עסקי מסחר שלא
כחוק ,והיה נכנס ל'חזון איש' ומתברך ממנו ,והמשטרה בסוף עלתה עליו
ועצרוהו ,ואמר להם כי אינו פוחד מהם ,כי יש לו ברכה מה'חזון איש' ...והסוף
היה ששחררוהו .זה כוח וזכות האמונה".
יום ג' חקת כ"ח סיון תשס"ח .בקשתי מרבינו שאכנס עם אחד מידידי
לברכה ,אמר לי" :תוכל לבוא מתי שתרצה עם מי שתרצה ,אבל איני יודע
מה מצאו בי שבאים לברכה אצלי".
בהזדמנות אמר לי רבינו" :פעם אחת אבא שאלני היכן החז"ל 'אוי לו למי
שהעולם טועין בו' ,ולא רציתי לומר לו ,כי הבנתי שהוא רוצה לכתוב זאת
בהקדמה של אחד מספריו (א .ה .ואכן כך כתב מרן הסטיפלער בהקדמה
ל'קהילות יעקב' ועי' קריינא דאגרתא ח"ב סי' תרל"ד בענין זה) והחז"ל מובא
במדרש שמובא ב'ראשית חכמה' ,שם יש כמה מדרשים קטנים שליקט וכתב,
וזה שם במדרש מרגניתא דבי רב".
עובד עיריית פ"ת ,רוסי ,תינוק שנשבה ,יש לו בן ובת בוגרים ,והוא רוצה
לבוא לברכה ,אמרו לו שמי שאינו שומר תו"מ  -הרב לא מברך ,אבל הוא
מאד מסייע לגנרטור של שבת בפ"ת ,האם בזכות זה אפשר שיבוא לקבל
ברכה מהרב?
ת" :הוא יכול לבוא לקבל ברכה – שיחזור בתשובה".
א' לך לך ז' חשון תשנ"ז .אני מבקש ברכה לפלונית ממשפחתי לעסק
הפרנסה שלה ,והיא כותבת לרבינו שקיבלה ברכה מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.
המשך בעמוד >>> 24
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כעבור כמה חודשים מגיע הלווה לביתו של הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל ,ובידו
כספי ההלוואה" ...אני מבקש להתנצל על האיחור הגדול בהחזרת החוב" .תמה
הגר"ש" :וכי אינך זוכר שהחזרת לי את הכסף על ידי הרב פוליטנסקי ,וסיפר
שבקשת ממנו להביא את הכסף במקומך?!" .והלווה  -אינו יודע על מה מדבר
ראש הישיבה" ...אני החזרתי את הכסף?! מה פתאום!"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,על אנשים שחושבים על השני ללא אינטרס אישי
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ " (במדבר כ"ז ,י"ח)
ִ
במצב השורר בימינו ,מי שחושב על השני ,ועושה באמת את כל המאמצים
על-מנת לסייע לו ,ללא שום התערבות של אינטרס אישי ,נחשב לכל הדעות
כאישיות נדירה .והכל יודו ,שאם עדיין יש אנשים כאלה בעולמנו ,הם מצויים
אך ורק בין כתלי בית המדרש.
רק מי שאהבת-התורה ספוגה בקרבו ,ואין הוא זז כהוא-זה מהשקפתה
של תורת-השם (גם אם הוא עמל לפרנסתו) ,רק הוא מסוגל לחשוב – באמת
– על השני ,ולקיים את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' בהידורה .מחוץ לבית
המדרש ,כמעט ואין סיכוי למצוא אדם כזה.
הגאון רבי חיים-פרץ ברמן שליט"א ,מראשי ישיבת פוניבז' ,סיפר שני
סיפורים הממחישים את הנאמר לעיל ,ומחזקים
את השומעים 'לקנות את מידת החסד והחנינה
והחמלה' ,כפי שכותב ספר 'החינוך'.
יש לשים לב ,שהאישים העומדים בכותרות-
הסיפורים הללו לא היו מגדולי הדור ,וגם לא
גאונים מפורסמים ,אלא יהודים שהיו ספונים
בין כתלי בתי המדרשות ,ומשם הם שאבו את
דאגתם היתירה לזולת.
הסיפור הראשון של הגרח"פ שליט"א ,היה על
אביו ,הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל ,חתנו של
מרן ה'קהילות יעקב' זצ"ל ,שהרביץ תורה במשך
עשרות שנים בישיבת פוניבז'.
לא רבים יודעים שהגר"ש זצ"ל החזיק בביתו
גמ"ח להלוואות כספים ,ממנו נהנו תלמידי
חכמים רבים שהיו זקוקים להלוואות .פעם אחת אירע שאחד הלווים לא
החזיר את הכסף ,וכיון שהיה מדובר בכספי-צדקה ,הרי כשעברו שבועיים
מאז הזמן שנקבע לפירעון ,התקשר הגר"ש אל הערב ,ששמו היה הרב י.
פוליטנסקי זצ"ל ,כדי להזכיר את עניינו של החוב.
מיד לאחר מכן הגיע הערב לביתו של ראש הישיבה זצ"ל ,ובידו כספי
ההלוואה ,ומסרם להגר"ש ,תוך שהוא מבקש את סליחתו.
ברצותו לבאר את הסיבה שהוא מבקש סליחה ,אמר הרב פוליטנסקי ש"כבר
לפני שבועיים הגיע הלווה לביתי עם כל הכסף ,וביקש שאעשה לו טובה,
שכיון שאין לו פנאי לעלות לביתו של ראש הישיבה ולהשיב את החוב ,הוא
מבקש ממני שאעשה זאת במקומו ,וכאמור מסר לי את הכסף .אני הוא זה
ששכחתי להחזיר ,ועל כך אני מתנצל ומבקש סליחה" ,אמר הערב להגר"ש
ברמן זצ"ל.
כעבור כמה חודשים מגיע הלווה בכבודו ובעצמו לביתו של הגר"ש ,ובידו
כספי ההלוואה" ...אני מבקש להתנצל בפני ראש הישיבה על האיחור הגדול
בהחזרת החוב ...זכרתי את זמן הפירעון ,וידעתי שעליי להשיב את הכסף,
אבל לא היתה בידי פרוטה לפורטה ,ולכן התרתי לעצמי לאחר את זמן
הפירעון ,ועל כך הנני מבקש סליחה ומחילה" – אמר.
תמה הגר"ש ,ואמר ללווה" :וכי אינך זוכר שהחזרת לי את הכסף על ידי
הרב פוליטנסקי ,שהגיע והשיב לי את הכסף ,וסיפר שבקשת ממנו לעשות
לך טובה ,ולהביא את הכסף במקומך?!".
והלווה אינו יודע על מה מדבר ראש הישיבה" ...אני החזרתי את הכסף?!
מה פתאום?!".
או-אז התבררה צדקתו של הרב פוליטנסקי זצ"ל ...לא די ששילם מכיסו
את כל החוב ,אלא עוד פיאר את שמו של הלווה כ'צדיק' ,וסיפר שהחזיר לו

את כל החוב ,והוא זה ששכח...
היש לך אדם שקנה את מידת החסד ,יותר ממנו?

שכח להוציא את הקבלה...
הסיפור השני שסיפר הגרח"פ שליט"א היה על הרה"ג רבי משה פרנקל
זצ"ל ,שהיה מלמד תשב"ר ,ויום אחד החליט לפתוח חנות למוצרי ניקיון
ברחוב רש"י.
אימי הצדקנית ע"ה ,מספר הגרח"פ ,שהיתה בתו של מרן רשכבה"ג ה'קהילות
יעקב' זצ"ל ,כששמעה שהרב פרנקל פתח חנות ,הבינה שהוא עושה זאת
לצרכי פרנסה קיומית ,והחליטה לקנות אצלו את מוצרי הנקיון שלה ,אע"פ
שהחנות היתה רחוקה מדירתה.
כך במשך תקופה ארוכה ,רכשה הרבנית ברמן
ע"ה את המוצרים בחנותו של הרב פרנקל .יום
אחד עשתה אצלו קנייה גדולה למדי ,וכשהגיעה
ההזמנה לביתה ,היא מבחינה שבקבלה שהיתה
מונחת בירכתי ארגז המוצרים ,מופיע שמה של
'צרכניית יד עזרה'.
הסכום הכספי אכן תאם את כל המוצרים
שהיא רכשה ,אבל הרבנית לא הבינה מה הקשר
בין הצרכנייה לחנותו של הרב פרנקל .הרי היא
רכשה את המוצרים בחנות ,ולא בצרכנייה?!
הרבנית ברמן מתקשרת אל הרב פרנקל ,ומבררת
אצלו על דבר הקבלה המוזרה .בתחילה ניסה
הרב פרנקל להתחמק ,אבל אחר כך סיפר דברים
כהווייתם.
"כשראיתי שהרבנית באה לקנות את המוצרים אצלי" ,אמר הרב פרנקל,
"וידעתי שיש לה משפחה גדולה ,ומן-הסתם היא איננה משופעת ברווחה
כלכלית ,חשבתי שעדיף לה לעשות את הקנייה ב'יד עזרה' ,שם המוצרים
נמכרים במחיר יותר זול .והרי לי אין בעיה לעשות לרבנית את הטובה הזו,
שהרי יש לי רכב ,ויכולתי להביא כל פעם את המוצרים מ'יד עזרה' ,ולשולחם
אחר כך לרבנית...
"וכך עשיתי במשך שנים .כל פעם שהרבנית היתה עושה אצלי הזמנה של
מוצרים ,הייתי לוקח את הרכב ,נוסע לצרכניית 'יד עזרה' ,קונה לה מוצרים
בזול ,ושולח לה ...תמיד השתדלתי להוציא את הקבלה מהארגז ,כדי שהרבנית
לא תדע שאני טורח עבורה ,אבל הפעם ,מה לעשות ,שכחתי ...והקבלה
נשארה שם"...

הנה לפנינו דוגמאות מופלאות של דאגה כנה ואמיתית לטובתו של הזולת.
גם הרב פוליטנסקי זצ"ל ,שעשה מה שעשה ,וגם הרבנית ברמן ע"ה ,שבאה
לקנות אצל הרב פרנקל ,והרב פרנקל עצמו שכל -כך היטיב עם הרבנית –
כל אלה צריכים ללמד אותנו לקנות את מידת החסד האמיתית ,להתחשב
בזולת ,להבין את צרכיו ,ולהתעלם מהאינטרסים האישיים שלנו.
(מתוך הספר 'מצוות בשמחה'  -פרקי חיזוק ,השקפה ומוסר משובצים במעשים והנהגות
מגדולי הדור ,שנאמרו על ידי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,בעריכתו של הרב
משה מיכאל צורן)
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את הזכות הזו ,לתמוך בתלמידי חכמים ,תלה רבי יחזקאל אברמסקי
בתפילות שהתפלל שיזכה לכך ,כפי שהתבטא בפני תלמידו רבי חיים
ברים" :יעידו הגשרים של לונדון ,כמה דמעות הזלתי בשביל זכיה זו!"
מאוצרותיו הנפלאים של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א ,על לימוד התורה והעמדת תלמידים בנקיות ובטהרה
"א ׁישֲ ...א ׁ ֶשר ָיבֹא לִ ְפנֵ ֶיהם" (במדבר כ"ז ,ט"ז-י"ז)
ִ
תלמיד חכם חשוב שוחח בהזדמנות מסויימת עם מרן
ראש הישיבה ,הגרא"מ שך זצ"ל .בתוך הדברים התנצל
בפניו על כך שהוא מטריח את ראש הישיבה בשביל
שאלותיו האישיות ,וגוזל ממנו את זמנו היקר.
ברוך ובחמימות השיב לו מרן הרב שך" :שבעים שנה
דחיתי את כולם ...הייתי שקוע בלימוד בלבד .כשהגעתי לגיל
שמונים ושלוש שנה ,גיל הבר מצוה ,לאחר שנתקיים בי 'ימי
שנותינו בהם שבעים שנה' ,הנני מפקיר את עצמי לגמרי בשביל כלל ישראל.
היות וכל פעולה שאני פועל ,שלם אני עם עצמי  -יודע אני בודאות שהיא
בנויה על שמונים ושלש שנות עמל התורה בנקיות!"...
לאחר פטירתו ,נשא עליו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל ,הספד
בהיכל ישיבת פוניבז' .בדבריו אמר כעין זה" :שמעתי מה'חזון איש' שאמר
על ה'חפץ חיים' כי למד
שישים שנה ,איני זוכר אם
אמר לשמה או לא ,ואחר
כך הנהיג את כלל ישראל.
כך היה אצל ה'חזון איש'
עצמו שלמד עשרות שנים
בצנעה ,רחוק מעין הציבור,
ואחר כך נגלה אורו והנהיג
את כלל ישראל .כך היה
אצל הרב מבריסק ,אצל
ה'סטייפלער' ואצל הרב
שך – על ידי היגיעה בתורה
לשמה שהיתה אצלם עד
להפליא ,שלא לשם פרסום
ולא לשם התפארות והתגדלות ,מתוך נקיות  -הם זכו להנהיג את כלל
ישראל".
בזמן שקמו עוררין לערער על כמה מפסקיו של מרן פוסק הדור ,הגאון
רבי משה פיינשטיין זצ"ל ,פסקים שהכריע בספרו 'אגרות משה' .התבטא
רבי משה ביטוי מפליא באורח נדיר" :שלם ורגוע אני עם עצמי ,היות ויודע
אני שכל ההוראות שלי בנויות על לימוד התורה בנקיות ובטהרה ,ומעולם
לא התעניינתי בחכמות חיצוניות"...
כיוצא בזה שמעתי פעם מרבינו ,מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל,
בעל 'שבט הלוי' ,שהתבטא" :כל השנים פחדתי שמא כל מעשי בהרבצת
תורה באים חלילה מצד שמאל ,דהיינו לא לגמרי לשם שמים .אבל לאחר
שאני זוכה לראות את הפירות ,ברוך ה' ,שתלמידיי הם תלמידים הגונים,
ומהם רבים שצמחו מורי הוראה ומרביצי תורה ,זה מגלה לי שמתחילה כבר
היו המעשים מצד ימין ,לשם שמים"...
היסוד בזה הוא ,כי כאשר רואים אילן גדול המצמיח פירות משובחים ,הרי
האילן בעצמו מעיד כמאה עדים שכל עבודות השדה נעשו בצורה טובה
וראויה; חפירת היסוד ,הנטיעה ,השקייה במידה הנכונה ,טיפוח הגידולים,
הרחקת החרקים ושאר מזיקים שעלולים להזיק לעץ ושתיליו .כך גם ברוחניות:
כאשר רואים את התוצאות המבורכות של הפעולה  -אזי ניתן לקבוע בודאות
שהיא נעשתה בשורשה מתוך כוונה זכה וטהורה ,בקדושה ובנקיות.

זכיתי בכח התפילה
הרבינו יונה בספר 'שערי העבודה' (אות יא) ,כתב לשון מופלא ונשגב ,כיצד
זכה יעקב אבינו להקים את בית ישראל ,ולהעמיד את שנים עשר שבטי ק-

ה .לדבריו ,התפילות שהתפלל יעקב אבינו והדמעות שהזיל – הן הניסוך
שסך יעקב אבינו על המצבה שהקים בבית ק-ל .וזה לשונו:
"והמתפלל בדמע תפילתו נשמעת ,שהרי שערי דמעה לא ננעלו" ,והדמעה
היא כנגד ניסוך המים שהיו מנסכים על גבי המזבח"...
הגאון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל ,מפארי גדולי ירושלים ,היה רגיל לספר
את מה ששמע מרבו ,מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון
יחזקאל'.
כידוע ,חש רבי יחזקאל הערכה גדולה כלפי תלמידי חכמים עניים ,שלמרות
מצבם הדחוק הניחו חיי שעה ובחרו בחיי עולם ,ושמו את כל מגמתם ויגיעתם
בעמלה של תורה ,ובה מצאו את סיפוקם ושמחתם .ברבים מהם היה רבי
יחזקאל תומך כספית מידי חודש ,ומעודד אותם רבות לדבוק בדרך שבחרו.
כאשר עלה מלונדון על מנת להתגורר בירושלים עיר הקודש ,הרבה להתבטא
בהערכה מיוחדת על העבודה המצויה בירושלים של עניים מרודים שצמחו
לתלמידי חכמים מופלגים ,אשר מבלי לדעת מהיכן יביאו את מזונם
הסתגרו בארבע אמות של תורה והלכה ,ואת כל ימיהם בילו במחיצת
בתי המדרש מבוקר ועד ערב ,כשהם משכיחים מעצמם את מצבם
הכלכלי הקשה.
הוא כינה אותם בהערצה "משיח'ס יידן!" ["-יהודים בני דורו של
משיח!"] ,והוסיף לומר" :הן אמנם גם בלונדון ישנם בני תורה מופלגים,
אבל שם יש להם אמצעים .כאן זה משהו אחר"...
את הזכות הזאת ,שניתנה לו האפשרות לתמוך בתלמידי חכמים,
תלה רבי יחזקאל בתפילות שהתפלל בצעירותו שיזכה לכך ,כפי
שהתבטא בפני תלמידו רבי חיים ברים" :יעידו הגשרים של לונדון
כמה דמעות הזלתי בשביל זכיה זו! אילו ידעת ,לא היית מתפלא כיצד
זיכני הבורא יתברך לכך".
הרי שכל מעשה טוב ,כל פעולה שכרוכים בה ריבוי התורה וזיכוי
הרבים ,נעוצה בתחילתה התפילה! התפילה מהווה את היסוד שבעטיו
זוכים להיות מחזיקי תורה ובני תורה ,ו'המתפלל בדמע  -תפילתו נשמעת'
 כפי שכותב רבינו יונה.גם לאה אמנו ,שהעמידה ששה מתוך שנים עשר שבטים ,זכתה למה שזכתה
אך ורק באמצעות התפילה .אלולי תפילותיה ,היתה חלילה וחס נישאת
לעשיו ,ולא היתה מאמהות האומה היהודית.
כך תרגום דברי ה'זהר הקדוש' (פרשת ויחי דף רכג עמוד א) :כל בן אדם
שמוריד דמעות לפני הקדוש ברוך-הוא אף על פי שנגזר עליו עונש  -יקרע
גזר דינו ,ולא יוכל העונש לשלוט עליו .מהיכן למדנו זאת? מלאה אמנו,
שהרי על לאה נגזר להינשא לעשיו ולהיות מחלקו ,והיא בתפילתה זכתה
שהקדימה להינשא ליעקב ולא ניתנה לעשיו.
מבואר מדברי חז"ל ,שהיסוד שעליו השתיתה לאה את כלל ישראל ,והצורה
בה זכתה להקים את בית ישראל – הוא תפילה ,וביותר נוכחים אנו כוחה
של תפילה מהו!
כעין הדברים הללו כותב רבינו בחיי (דברים יא)" :וצריך אתה לדעת כי כח
התפילה גדול אפילו לשנות הטבע ,ולהנצל מן הסכנה ,ולבטל הנגזר".
במחיצת גדולי ישראל ראו תדיר ,כיצד התפילה כה טבעית וחקוקה אצלם,
ומשמשתם כל העת בכל צעד ושעל .הם ראו בתפילה ענין הכרחי ומחויב
המציאות ,ואת כל ענייניהם הרוחניים והגשמיים תלו בזכות ובכח התפילה.
מסופר על מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ,ראש ישיבת מיר ,שפעם
אחת תוך כדי לימודו התקשה בנושא מסוים .הוא פסע הלוך ושוב בהיכלה
של ישיבת מיר נסער ,ולמרות המאמצים הרבים לפשט את הדברים ,לא
הצליח להבין אל נכון את פשר הסוגיה.
עצר רבי חיים ליד החלון ,הביט השמימה וביקש בתחנונים שיסייעו לו מן
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סיפרה הרבנית לאחד הבחורים ,שבזמן שהיא ורבינו דיברו ביניהם
לקראת נישואיהם ,אודות האופן בו יבנו את ביתם המשותף  -סיכם
איתה רבינו ,כי בכל נושא שיעלה לדיון ביניהם  -יוותר האחד מהם ,על
פי הסדר :פעם אחת יוותר הוא  -ולאחר מכן תוותר היא ,וחוזר חלילה.
הוסיפה הרבנית ואמרה" :למעשה ,מעולם לא ויתרתי אני ...עוד בטרם
הספקתי לחשוב לוותר  -היה רבינו מוותר ומסכים לדעתי!"...
מהליכותיו הנאצלות של בין אדם לחברו ,ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
"הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ׁ ָשלוֹ ם" (כ"ה ,י"ב)
ִ
אם נבוא חשבון נגלה ,כי חלק גדול מהבעיות בהן נתקלים בני האדם בחיי
היום-יום  -נובע מהתנהלות בין-אישית לקויה .אנשים שאינם יודעים את
חוקי היסוד מחויבי המציאות בהתנהלות בין אדם לחברו  -עלולים להתמודד
עם קשיים רבים ומיותרים ,אותם ניתן היה למנוע בקלות יתירה...
כך למשל ,מספר אחד מתלמידיו של רבינו מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ,אשר
התמנה למנהל בתלמוד
תורה בתל-אביב ,כי התייעץ
עם רבינו מיד לאחר קבלת
התפקיד – בדבר בעיה
מהותית שהטרידה אותו:
חלק מהמלמדים היו תלמידי
חכמים ,ואף ידידים אישיים
שלו משכבר הימים ,כך
שאפשרויותיו להטיל את
מרותו ולכפוף אותם לדעתו
 היו מצומצמות ביותר..."כיצד אוכל לנהל מוסד
בצורה שכזו?" – שאל ,ורבינו
השיב בפשטות:
"אני מכיר רק שיטה אחת
שיכולה לעזור בכל מקרה ,ובודאי שיכולה היא להועיל במקרה דנן .מפעם
שקים של כבוד
לפעם ,לעיתים קרובות ככל שניתן  -עליך להרעיף עליהם ׂ
["דארפסט גיסן אויף זיי זעקלאך פון כבוד"]  ...זה הכל! אם תאמץ את
השיטה הזו  -תווכח לדעת כי בעיות רבות אינן צצות כלל ועיקר ,ואילו אותן
בעיות שצצות  -נפתרות כלאחר יד מבלי כל קושי!".
כלום מבינים אנו איזו חכמה עצומה טמונה במשפטים אלו? הרי זו תמצית
ההנהגה! אם יאמץ כל אחד מאתנו את השיטה הנפלאה הזו במשאו ובמתנו
עם הבריות ,בין אם מדובר בעמיתים לעבודה ,בין אם מדובר בשכנים לבניין
או לתפילה בבית הכנסת ,ואפילו אם מדובר על בעל כלפי אשתו ולהיפך -
הרי שבכך יוכל לחסוך מעצמו התמודדויות רבות מספור ,ולזכות לחיים
שלווים ורגועים בהרבה!

תמיד לוותר!
כמו כן חשוב להזכיר ,כי בעיות רבות יכולות להיפתר על ידי ויתור...
לפעמים ,אדם מכניס את עצמו למריבות ולסכסוכים ,לוויכוחים ולדיונים,
בו בזמן שיכול הוא פשוט לוותר ,תוך ידיעה ברורה כי מויתור -לא מפסידים
לעולם!
על נקודה זו  -היה רבינו עומד בהזדמנויות רבות מספור .תמיד היה מעודד
את דורשי עצתו לוותר ,להתפשר ,לא למצות את הדין ,כאשר הוא מבהיר
כי כל נזק לא יגרם להם כתוצאה מכך" .גם אם לעיתים נראה בטווח הקצר
כי הפסדתם כתוצאה מהוויתור  -דעו לכם כי במקומות אחרים הרווחתם פי
אלף ,מבלי שתהיו כלל מודעים לכך!" – היה רבינו מבהיר.
ואמנם ,מספר אחד מקרוביו של רבינו ,כי פעם היה לו סכסוך גדול עם

כמה שכנים בבניין סביב נושא מסוים .לא היה ספק בכך שהצדק עמו ,אולם
למרות זאת  -יעץ לו רבינו לוותר" ...מהוויתור רק תרוויח! בודאי לא תפסיד!"
– הבטיח לו רבינו ,ודבריו התקיימו בדיוק...
באותה תקופה  -זקוק היה אותו מקורב לישועה בכמה עניינים ,והנה ראה
זה פלא :מאז ויתר במקום בו הצדק היה עמו  -הוא זכה לראות סייעתא
דשמיא מיוחדת מעל לגדר הטבע ,וישועה גדולה בכל העניינים!
והוא אשר אמרנו :גם אם לעת עתה נראה כביכול כרוך
הוויתור בהפסד כזה או אחר  -יש לזכור ולדעת כי מויתור
לא מפסידים לעולם ,וכנגד מובטח לו לאדם שיזכה בשפע
רב מן השמים ,לאין ערוך יותר מהוויתור שוויתר...
יתר על כן .רבינו היה מדגיש ,כי הוויתור מעניק לבעליו
תחושת סיפוק רבה כל כך  -עד שעולה היא בערכה על
תחושת הסיפוק שיכול להעניק לו הניצחון ...כך ,בהזדמנות,
כאשר נודע לו על מחלוקת שהתגלעה בין שני אנשים חשובים
– הגיב והתבטא" :חבל שאינם יודעים את מתיקות הוויתור!"...
כי אכן ,לדידו ,הוויתור לא כרוך היה ב'הקרבה' -אלא להיפך:
היה בו כדי להעניק את האושר הרב ביותר...
ואכן ,בהזדמנויות רבות שמעו מפי רבינו את המשפט הבא:
"עבר עלי הרבה בחיים ,אולם דבר זה אני יודע בבירור :אף
אחד אינו סובל כתוצאה מוויתור! מ'נצחון' -אף פעם לא
מרוויחים ...תמיד טוב יותר שהשני ינצח  -ולא אני!"
וכמובן ,רבינו לא היה רק נאה דורש ...הוא היה בראש ובראשונה 'נאה
מקיים'  -וכפי שיכולים אנו ללמוד מהמעשה הבא ,אותו סיפר רבי חזקיהו
מישקובסקי ,וכך סיפר:
"כאשר שכבה הרבנית בבית החולים ,התקיימה תורנות בין הבחורים אשר
התנדבו לשהות לצד מיטתה ,בכדי להקל מעט מהעול הכבד שרבץ על כתפיו
של רבינו .באותם ימים  -סיפרה הרבנית לאחד הבחורים את המעשה הבא:
"בזמן שהיא ורבינו דיברו ביניהם לקראת נישואיהם ,אודות האופן בו יבנו
את ביתם המשותף  -סיכם עמה רבינו כי בכל נושא שיעלה לדיון ביניהם
יוותר האחד מהם ,על פי הסדר :פעם אחת יוותר הוא -ולאחר מכן תוותר
היא ,וחוזר חלילה.
אכן הוסיפה הרבנית ואמרה" :למעשה ,מעולם לא ויתרתי אני...עוד בטרם
הספקתי לחשוב לוותר -היה רבינו מוותר ומסככים לדעתי!"...
נורא נוראות! במשך עשרות שנים של חיים משותפים ,חרף כל הקשיים,
המשברים והטלטלות שעברה המשפחה  -מעולם לא הזדמן לרבנית לוותר!
תמיד היה רבינו בצד המוותר ,וזאת עוד בטרם הספיק הצד השני לעשות
זאת!

כשמוותרים -תמיד מרוויחים!
ועוד מעשה בענין מעלת הוויתור והתועלת הכרוכה בו למוותר:
באחד מבתי הכנסיות שבבני ברק ,נשא יהודי יקר ותלמיד חכם בתפקיד
שליח הציבור בימים הנוראים במשך שנים רבות .דא עקא ,שבשלב מסוים
 הותקנו מזגנים בבית הכנסת ,ובעקבות כך  -טענו המתפללים כי קולו אינוחזק דיו ,בכדי שיוכל להישמע חרף הרעש שמקימים המזגנים ,כאשר הם
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"כשהייתי עוד בחור ,עמדתי בשוק מאה שערים .הגיעה קבוצת תיירים,
גויים עשירים ,כדי לראות את ה'משוגעים היהודים' הבלתי מתורבתים,
שקונים ד' מינים ...ממש לידי עמד אמריקאי ,שלא ידע שגם אני מבין
אנגלית .הוא אמר' :האדם הזה ירד מדעתו! הוא משלם כל כך הרבה כסף
בשביל כמה עלים! בא נלך מכאן .אני מפחד שאם נעמוד כאן עוד כמה
רגעים ,אנחנו גם כן עלולים להשתגע'"...
הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל ,על העם היהודי הנבחר
"וּבַ ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְשבִ ִיעי ...וְ ַח ּג ֶֹתם ַחג לַ ה' ׁ ִשבְ ַעת י ִָמים" (במדבר כ"ט ,י"ב)
הגמרא (עבודה זרה ב ע"א) אומרת דבר שקשה להבינו:
"דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי :לעתיד לבוא מביא הקב"ה
ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה ,יבוא ויטול שכרו .מיד
מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא ,שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו".
איך אפשר להבין גמרא כזו? איך ייתכן שהגויים מעיזים לבוא ולדרוש שכר
על עסק התורה?!
שואל אותם הקב"ה :האם עסקתם בתורה? מה עשיתם בשביל התורה?
אומרים לפניו" :ריבונו של עולם ,הרבה שוקים תקנו ,הרבה מרחצאות עשינו,
הרבה כסף וזהב הרבינו ,וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו
בתורה!"
חוצפה שכזו ...כאילו כל מה שבנו הגויים,
כל כביש מהיר בעולם ,כל גשר ,כל שוק
וכל בורסה נועדו כדי שיהיה כסף בעולם
בשביל ישראל שיתעסקו בתורה! איך זה
יתכן?
הרב מבריסק זצ"ל (בתחילת ספרו על
התורה) מפרש את דבריהם על פי דברי
הרמב"ם (בהקדמתו לסדר זרעים) ,שתכלית
כוונתו יתברך בבריאת האדם היתה ,כדי
שהאדם יהיה "חכם וטוב" ,דהיינו שיגיע
עד כמה שבכוחו לידיעת ה' יתברך על ידי
למוד כל התורה כולה .שיהיה טוב מאין
כמוהו בכל מידה טובה ,ביראת שמים,
בדבקות ואהבה .כמה אנשים כאלו יש
בעולם? הרמב"ם אומר ,שאולי אחד בכמה
דורות זוכה לכך .אם כן ,בשביל מה ברא
הקב"ה את שאר בני האדם שאינם חכמים ואינם טובים כל כך? הרי הקב"ה
ברא בעולם מיליארדי אנשים .במדינת סין לבדה יש יותר ממיליארד .בהודו
יש יותר ממיליארד .בשביל מה נבראו כל כך הרבה? הרי אין שם "חכם וטוב".
המדינות הללו מלאות ברשעים אכזריים .מתרץ הרמב"ם ,שלולא כל האנשים
בעולם שעובדים יומם ולילה בבניית בניינים ,בחקלאות ,באריגת בגדים
וכיוצא בכך ,כשהיה מגיע הצדיק לעולם היה צריך בעצמו לטעת עצי פרי
ולזרוע חיטים ושעורים ,ולקצור ,ולעסוק בכל י"א מלאכות הפת בעצמו.
לארוג בגדים לעצמו ,לבנות את הבית שלו להיות אינסטלטור וחשמלאי וכו'.
במצב כזה ,לא היה לו פנאי אפילו רגע אחד ללמוד כל ימי חייו! לכן נמצאים
בעולם מיליארדי בני אדם .כל אחד מהם חושב רק על עצמו ,ורוצה להרוויח,
ועובד קשה ומוסיף שעות נוספות ...ואינם יודעים שכל הסיבה להיותם בעולם
היא רק עבור אותו צדיק ,שכאשר יבוא יהיה לו אוכל ,קורת גג ,בגדים וכל
צרכיו.
הרמב"ם מוסיף וכותב ,שכל העולם משתגעים לגמרי ,כי אינם יודעים לשם
מה הם חיים כאן .הם עובדים ועובדים ,וכל מעשיהם רק כדי שיהיה מוכן
לצדיקים כאן בעולם כל צרכם.
על פי זה אומר הרב מבריסק ,שאנשי אדום מבססים את דבריהם על

הרמב"ם הזה .הם ילמדו בישיבות ויביאו את הרמב"ם הזה – בנינו הרבה
שוקים ומרחצאות בשביל הבריאות ,הרבינו כסף וזהב  ,והתכלית האמיתית
של כל מעשינו היא שישראל יעסקו בתורה...
מה יענה להם הקב"ה? "אמר להם הקב"ה :שוטים שבעולם ,כל מה שעשיתם
לצורך עצמכם עשיתם "...שקרנים שכמותכם! שתקו! לא כוונתם אפילו חצי
אחוז לטובת ישראל שיעסקו בתורה!
אחרי אדום נכנסת מלכות פרס ,הם מוסיפים לטעון עוד כמה טענות הבל,
עד שלבסוף הם אומרים :תן לנו עכשיו את התורה ונקיימנה!
אף על פי שהפריכו את טענות הגויים ,וטענו כנגדם ,הם אינם הולכים.
אומר להם הקב"ה :אני רואה שאינכם עוזבים כאן .מה אפשר לעשות
אתכם? טוב ,אתפשר אתכם ,ואעשה דבר יוצא מן הכלל – אתן לכם כעת
מצוה קלה ,מצות סוכה.
למה נחשבת מצות סוכה למצוה קלה? – משום
שאין בה חסרון כיס .תקיימו אותה ,ותקבלו שכר
הרבה.
מדוע אין בסוכה חסרון כיס? – כי יכול אדם לעבור
ברחוב ולמצוא את כל מה שצריך כדי לבנות סוכה,
ללא הוצאות כספיות.
מפני מה נותן הקב"ה לגויים מצוה שלא תעלה להם
פרוטה? – משום שהגוי מטבעו ,אינו מסוגל לתת
פרוטה מכיסו לדבר שבקדושה .הוא נותן הרבה כסף
לטומאה – לספורט ,לתאוות ולעבודה זרה .בארצות
הברית אפשר לשלם עבור מקום לצפייה במשחק
גמר  -חמשת אלפים דולר ,ויש מקומות שקונים
בעשרים וחמישה אלף דולר .הכל כדי לראות איזה
כושי אכזר לוקח מקל ,ונותן מכה לכדור ,והכדור החף
מפשע עף ,ומיד קמים חמישים אלף איש ונובחים
ככלבים "יעלה ויבוא הכדור" ...על תענוג כזה מוכנים הם לשלם אלפים
ורבבות ,אבל לדבר שבקדושה גוי אינו מוכן לתת .כיון שהקב"ה מכיר אותם,
הוא נותן להם מצוה שאינה כרוכה בהוצאה כספית כלשהי.
ואני עומד ושואל :רבונו של עולם ,למה? תן להם מצות לולב ואתרוג .תן
להם להוציא שש מאות או אלף שקלים על זה .תן להם לקנות עוד לולב
אחד ,כי יש ספק אם הראשון לגמרי סגור או 'הימנק' ...תן להם לקנות עוד
אתרוג מרוקאי שנטעו אותו כאן בארץ ,ועוד אחד מקזבלנקה ,וגם תימני
תימני ,ותימני ישראלי  ...למה נתת להן רק מצות סוכה?
והקב"ה עונה :האם אתה חושב שגוי ישלם משהו על מצוה?
לפני שנים רבות ,כשהייתי עוד בחור ,עמדתי בשוק מאה שערים ,שהיה אז
השוק היחיד בירושלים שמוכרים בו ארבעה מינים .לתוך בליל הצעקות של
'לבלוב! לבלוב!' ממוכרי הערבות ,הגיעה קבוצת תיירים ,גויים עשירים
מארצות הברית ,עם נשותיהם .המדריך הביא אותם כדי לראות את ה"משוגעים
היהודים" הבלתי מתורבתים ,האנאלפבייתים ,שקונים ד' מינים...
ממש לידי עמד אמריקאי ,שלא ידע שגם אני אמריקאי ומבין אנגלית .הייתי
עסוק בבדיקת הערבות ,והוצאתי מכיסי כסף כדי לשלם עבורן .הגוי עקב
אחרי ,וכשראה כמה אני משלם ,הוא פנה למדריך ואמר" :האדם הזה ירד
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

מדעתו! הוא משלם כל כך הרבה כסף בשביל כמה עלים! אחר כך הוא הולך
לקנות לימון ,כמה הוא ישלם בשבילו? בא נלך מכאן .אני מפחד שאם נעמוד
כאן עוד כמה רגעים ,אנחנו גם כן עלולים להשתגע"...
אלו הם הגויים ,ולכן הקב"ה לא מתחיל איתם במצות ארבעה מינים ,אלא
במצוה קלה ,ומבטיח עליה שכר גדול.
הגויים מקבלים עליהם את המצוה ,והגמרא ממשיכה" :מיד כל אחד ואחד
נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו" .הוא נוטל מהרחוב את כל החתיכות
שהוא מוצא ,עולה על ראש הגג ובונה סוכה.
מדוע דוקא על ראש הגג? הגויים רוצים להראות שהם גאים לקיים מצוות.
כשהיהודים היו בגלות בין הגויים הם התביישו במצוות ,ולא רצו שידעו שהם
מקיימים אותן .הם בנו סוכות במקומות סמויים מן העין ,מאחורי הבית,
מסתתרות בגינה או במרפסת אחורית ,כדי שאף אחד לא ידע שיש שם סוכה.
אבל אנחנו הגויים גאים לקיים את
מצות ה' ,ועושים סוכה בראש הגג!
יושבים להם הגויים כמה רגעים
בסוכה .הבעל ואשתו ,מצד אחד
הבן ,מצד שני הבת .כולם לועגים
וצוחקים על היהודים ,שמסרו את
נפשם אלפי שנים לקיים מצות
סוכה .מכל מקום ,הגויים רואים
בכך רק חולשה .הם יושבים
ומתלוצצים על כך שהיהודים מסרו
את נפשם עבור קיום מצות סוכה
במשך דורי דורות ,ואילו הם יושבים
שעה קלה בתוך סוכה שנבנתה
מסמרטוטים ושברי כלים ,ועתידים
לקבל שכר גדול.
מה עושה הקב"ה? לוחץ על
איזשהו כפתור שם למעלה ,ומגביר
את החום .נהיה עשרים וכמה מעלות,
שלושים מעלות ,שלושים וחמש
מעלות ,ארבעים מעלות ,ארבעים
פלוס ...נהיה חם!
הבעל מסתכל על אשתו הגויה
ואומר לה" :למה לא התקנת כאן
מזגן?" והיא עונה" :בעלי היקר ,לא
עדכנת אותי שבעונה הזאת יהיו
כאן יותר מארבעים מעלות!"
הוא קם וצועק" :אני לא מוכן
לסבול אפילו רגע חם בחיים שלי בלי מזגן! לא!!" והוא בועט בסוכתו ויוצא...
ומיד גמרנו איתם .ה' בשמים ישחק עליהם :התפטרתי מן הגויים .הם לא
רוצים את שכר המצוות ולא שום דבר אחר .הם לא יכולים לסבול הוצאת
כסף ,אז לא דרשתי זאת מהם .בקשתי רק שיסבלו לשעה קלה את צער
הגוף ,וגם את זה הם לא רוצים לתת ...אלו הם גויים!
מקשה הגמרא :מה רוצים מן הגויים המסכנים הללו? הרי גם אצלנו ,בני
ישראל ,ישנה הלכה שהמצטער פטור מן הסוכה .מהו "מצטער"? כשגשמים
יורדים לתוך הסוכה ,או כשהחום נעשה בלתי נסבל .אם כן מדוע שוחק
הקב"ה על הגויים?
עונה הגמרא :נכון גם היהודים יוצאים מן הסוכה כשהם מצטערים ,אבל
אנחנו לא בועטים בסוכה כשאנחנו יוצאים .אנחנו אומרים :ריבונו של עולם,
אנחנו יודעים שיצאנו מביתנו מדירת קבע אל דירה ארעית שאין לה את
הנוחיות והביטחון של הבית ,אין לה גג שמגן מגשם ומחום גדול ,והיא דבר

האבא מתרגז:
"טיפש אחד
בעולם!" ,ואני
מתפלל
"ריבונו של
עולם ,אנא
עשה שהילד
יהיה חכם ולא
טיפש וימצא
כבר את
הלולב ,אני
רוצה כבר
לישון שעה!".

זמני שהוא כלל לא נח כמו בית .ידענו את זה מראש ואנחנו מוכנים לסבול,
ואפילו רוצים לסבול ,עבור המצוה הזאת.
אתאר לכם לילה אחד בסוכות...
אני הולך לישון בסוכה ,ופתאום ,באמצע הלילה ,אני מתעורר .הסוכה בחוץ,
ושומעים תינוק אחד צורח מימין ושני משמאל ,ואשה אחת קוראת לבעלה:
"שמעון ,עכשיו תורך לגשת לתינוק" ,והבעל עונה לו בצעקה" :אבל אני
בסוכה" .והיא ,מלומדת שגמרה סמינר ,אומרת לו" :תשבו כעין תדורו .כל
מה שנוהג בבית נוהג בסוכה .אז תקום!" ...ואני מתפלל בשקט :עושה שלום
במרומיו ,הוא יעשה שלום עליהם ,וירשו לי ללכת לישון ...עד שלבסוף הם
מתפשרים ,ואני נרדם שוב ,ברוך ה'.
לשכנים ממש לידי יש תאומים .שני "חזנים" .לפתע שניהם מתעוררים
ביחד .כעת אין ויכוח בין הבעל לאשתו מי יקום ,רק הבעל אומר" :את תקחי
את התינוקת ואני את התינוק" .והיא אומרת" :לא ,התינוקת יותר מלוכלכת.
אתה תיקח אותה" .אז יש לנו כבר ארבעה חזנים – שני תינוקות ושני ההורים,
ואני אומר פעמיים עושה שלום במרומיו...
פעם קם אחד השכנים ,בעל צדיק נשגב ופרוש ,ורצה לשמוע דברי חיזוק
באמצע הלילה .יש לו קלטת מאיזה צדיק ,והוא מפעיל אותה .אני מתעורר
ושמוע צעקות" :ש-ו-ב-ו ש-ו-ב-ו ב-נ-י-ם ש-ו-ב-ב-י-ם" בקולי קולות.
לא ידעתי מה לעשות ,אז צעקתי מהסוכה שלי" :כבר שבתי ביום הכיפורים!"...
עד שאשתו באה לסוכה וצעקה עליו" :השתגעת לגמרי? תפסיק את זה!" –
"אבל רציתי חיזוק!" – "אז תכנס לבית לחיזוק!"...
את כל זה אני סובל ,וישנם עוד כמה מקרים שאיני יכול לספר את תוכן
הצעקות בהם...
לפנות בוקר באות הציפורים .אני דווקא אוהב את השירה שלהן ,אבל
לפעמים הן עושות עוד משהו חוץ מלשיר ...אני שומע איך שהן מטפסות
על הסכך שלי ,ואני כזה פחדן ומתכסה בעוד כמה שמיכות ליתר בטחון...
לפעמים אני דופק כדי להפחיד אותן ,אבל יש ציפורים פחדניות שבורחות,
וכאלו שלא מפחדות ...אחרי שעה נוספת קמים אנשי הותיקין ...אחד מהם
הולך לו ברחוב כשעליו המון לולבים ואתרוגים כמנהג המחמירים .לפתע
הוא נזכר שהוא שכח בבית לולב מיוחד .סגור כל כך ,שכנראה הוא קיבל
במתנה ממצורע מוסגר...
הוא צועק לבנו" :ד -ו -ד!!" הילד מתעורר מהשינה" :כן אבא?" "שכחתי
לולב אחד בבית!"
"אבא ,יש עוד הרבה לולבים כאן בבית"...
"לא ,לא ,ההוא בפינה עם השפיץ הסגור המיוחד עם הזיגזג!"
"אבא ,יש כאן הרבה סגורים מיוחדים עם זיגזג."...
האבא מתרגז" :טיפש אחד בעולם!" ,ואני מתפלל "ריבונו של עולם ,אנא
עשה שהילד יהיה חכם ולא טיפש וימצא כבר את הלולב ,אני רוצה כבר
לישון שעה!".
עד שהם מתפשרים ,ואני שוב נרדם לשינה ערבה – ולפתע השונא הגדול
שיש לי בעולם בכל מקום שאני נוסע ,השעון המעורר ,מצלצל ...איזה אויב
בנפש ,הוא לא מפרגן לי לישון ,ואני חייב לקום.
זו סוכה ,דירה ארעית שסובלים בה ,ולמרות זאת מוכנים לסבול.
למה מוכנים לסבול? כי בעשרת ימי תשובה חזרנו אל ה' ,שברנו את כל
המחיצות שהיו ביננו לבינו .יום שלם לא אכלנו ולא שתינו ,אלא דפקנו על
ליבנו" :אשמנו ,בגדנו ,גזלנו" .כל היום השפלנו את עצמינו ,ובסוף צעקנו
"ה' הוא האלוקים"" ,שמע ישראל" ,וזכינו לכפרת עוונות.
אנחנו יוצאים מיום הכיפורים מטוהרים כל כך ,עד שאנו מוכנים אפילו
לצאת ולגור בדירה ארעית! איני יודע אם כל השנה היינו מסכימים למצוה
כזו ,אבל לאחר יום הכיפורים אנחנו כל כך צדיקים ,עד שכל מה שמצווים
עלינו אנחנו עושים.
(מתוך :דורש טוב ,סוכות)
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לאותו אדם היה בדיוק בעת ההיא דין ודברים עם שכנו .השכן הוסיף בביתו תוספת
בניה ,ומחמת כן נגרם לאדם זה חושך בביתו ,והיתה לו תרעומת גדולה על שכנו הלז.
כששמע את הדברים יוצאים מפורש מפי הרב שך ,הבין שבוודאי נודע לו על הסכסוך
הקיים בינו לבין שכנו ,ובא לרמוז לו על כך שכדאי לו מאוד להשלים עם שכנו
הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל ,על הסיעתא דשמיא שהקב"ה נותן לאדם גדול שדבריו נשמעים ,על מה לדבר
"לָ כֵ ןֱ ,אמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ׁ ָשלוֹ ם" (במדבר כ"ה ,י"ב)
ידוע היה אצל מרן החפץ חיים זצ"ל ,שכל אדם שנכנס אצלו ,שמע דברים
שהיה צריך לשמוע .היו נכנסים אנשים שהחפץ חיים לא הכירם ולא שמע
עליהם מעולם ,וכל אחד שמע ממנו דברים הנוגעים למצבו הרוחני .פעמים
רבות עוד לפני שהאדם דיבר על מצבו וענייניו ,היה החפץ חיים מעצמו
מתחיל לדבר דברי חיזוק ,בדיוק על המצוה שהיתה רפויה אצל אדם
זה ,ורבות העובדות על כך.
סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל ששמע ממרן הגרא"מ שך זצ"ל ,שאין זה
בהכרח שבכל הפעמים הללו היתה לו רוח הקודש לראות במה אדם
זה לקוי ,ומשום כך דיבר בדיוק על הנושא הזה .אלא אדם גדול
שדבריו נשמעים ,הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא על מה לדבר,
ולפעמים אפילו הוא בעצמו אינו יודע למה בדיוק מדבר הנושא הזה,
אלא כך הקב"ה הכניס לו בלבו שבעת הזו ידבר דברי חיזוק על מצוה
זו או התעוררות שלא להכשל בעבירה אחרת .וכאשר הקב"ה רוצה
שאדם זה שבא אל אותו אדם גדול יתחזק באיזה נושא מסויים ,זה
מה שהוא נותן בלבו של הרב לדבר אל האיש.
בהזדמנות אחרת סיפר הגרב"צ ,פעם אחת נכנס אל מרן הגרא"מ
שך זצ"ל אדם כדי לדבר עימו בנושא מסויים ,והנה לפתע התחיל
הרב שך לדבר עימו דברים אחרים ,שלא קשורים לנושא הזה לשמו בא
לפתחו ,וכה אמר לו" :דע לך ,הרבה פגעו בי בימי חיי ,ותמיד מחלתי לכולם,
ולא הפסדתי כלום ממה שמחלתי להם" .והמשיך להאריך הרבה בענין זה,
כמה טוב לאדם שאינו מחזיק בריב על כל דבר גדול או קטן ,אלא גם
כשעושים דברים שלא כפי רצונו ,או פוגעים בו ובזכויותיו ,טוב לו למחול
ולהעביר על מידותיו ,והמחילה הזו לא תגרום לו שום הפסד בחייו".
אותו אדם היה לו בדיוק בעת ההיא דין ודברים עם שכנו ,השכן הוסיף

בביתו תוספת בניה משמעותית ,מחמת כן נגרם לאדם זה חושך בביתו .היתה
לו תרעומת גדולה על שכנו הלז ,ולא הגיעו שניהם לעמק השווה .וכששמע
את הדברים יוצאים מפורש מפי הרב שך ,הבין שבוודאי נודע לו על הסכסוך
הקיים בינו לבין שכנו ,ובא לרמוז לו על כך ,שכדאי לו מאוד להשלים עם
שכנו ,ולא להחזיק עימו בריב.
ובאמת קיבל את הדברים ,עלה
לבית שכנו והתפייסו ביניהם על
צד היותר טוב ,לשביעות רצון
כל הצדדים ,והשלום והשלווה
שבו לשרור ביניהם.
לאחר זמן הוא שאל את שכנו,
אם בעת ההיא שהיו חילוקי דעות
ביניהם ,הוא סיפר את הענין
להרב שך ,וביקש ממנו שידבר
עימו שראוי להשלים ביניהם.
השכן השיב לו בשלילה ,שמעולם
לא דיבר על כך עם הרב שך.
התברר שבאמת הרב שך לא
ידע מאומה מכל הסכסוך הזה ,והוא דיבר כמסיח לפי תומו על מעלת השלום
והאחדות ,ולא התכוון לרמוז לו בזה שום דבר .אלא שדבריו הללו נפלו
בדיוק על אזנים קשובות ,אדם זה שמע מה שהיה צריך לשמוע ,וקיבל את
הדברים שהיה צריך לקבל ,ושמע ועשה מה שהיה צריך לעשות.
כשנודע הדבר לרב שך מה יצא מדבריו אלו ,היתה לו קורת רוח מרובה על
השלום שיצא מכח דיבורו.
(מתוך 'שלמים בציון' תשע"ז)

>>> המשך מעמוד  | 1מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לביתו של רבינו .וכך במשך כשנה ומחצה ,הייתי נוסע מדי שבוע לביתו,
הייתי מציג בפני את השאלות ההלכתיות שהצטברו לי במשך השבוע ,והוא
היה עונה לי בסבלנות על כל שאלותיי .לאחר תקופה ארוכה שאל אותי רבינו
לשמי ,אז ניצלתי את ההזדמנות ,וביקשתי ממנו שאני רוצה לעשות אצלו
'שימוש' ,ולשבת לצדו בזמן קבלת קהל .רבינו אישר לי את בקשתי ,ומאז
זכיתי לקירבה מיוחדת אצלו ,וכך זכיתי במרוצת השנים להתקרב אליו ביותר.
"במחיצתו ראיתי דבר פלאי ,איך שברגע כמימרא ,היה עונה על שאלות
סבוכות בכל מקצועות התורה ממש :באו"ח ,ביור"ד ,בחו"מ ,באבהע"ז,
בזרעים ,בטהרות וכו' ,כולל שאלות מורכבות המצריכות עיון רב ,והכל מתוך
צלילות הדעת מדהימה ,ובישוב הדעת שהפליא את הכל ,וזאת מבלי לעיין
ולפתוח ספרים ,משום שהתורה כולה היתה פרושה לפניו כשמלה וחקוקה
בזיכרונו .במוחו הוא זכר לא רק את הש"ס בבלי וירושלמי ,עם הטור והשו"ע,
אלא גם ספרי ראשונים הפחות מפורסמים ,וכן ספרי שו"ת רבים ,כולל אלו
שלא מוכרים כ"כ ,הכל היה פרוש אצלו כמונח בשמלה.
"אנשים טועים וחושבים שהדברים הגיעו אצלו בקלות ,כיון שראוהו כסדר
שולף תשובות על אתר ,בכל מקצועות התורה עליהן נדרש ,אולם הדברים
אינם נכונים ,שכן קדמה לדבר יגיעה של עשרות שנים ,לילות כימים ,בהתמדה,
כאשר השחיר עצמו על דברי תורה ,וניתק עצמו בכח מהעולם .רק מחמת
כן ,יכול היה להשיב בכל חלקי התורה ברגע כמימרא .פעם שאלוהו איך ניתן
לזכור כה הרבה? רבינו ענה לשואל ,שכשלומדים בלי היסח הדעת ניתן לזכור
הרבה .נכון וברור הדבר שהיו לו כישרונות ברוכים ,אבל את הבעל כשרון
המעולה ביותר ,אפשר לקלקל אם מסיחים דעת מהתורה .אבל מי שלומד
ללא היסח הדעת ,בשום מצב בחיים ,כפי שהוא נהג במשך תשעים שנה
ברציפות ,זוכה לזכור את הכל ,וזה הוא סוד כוחו המופלא.

"אספר בזה עובדה מעניינת :ידוע היה בביה"ד ,עוד בהיותו אברך בגיל
הארבעים לחייו ,שכוחו גדול לפסוק על אתר בכל חלקי התורה ,כשהכל
מונח בזיכרונו ,לפליאת גדולי הדיינים שעמדו משתוממים על התופעה.
באחד הכינוסים ישבו יחדיו גדולי הדיינים ,ושאלו האחד לשני מהיכן נובע
כוחו הגדול בפסק ,במיוחד שהגיע מ'אוהל שרה' סגור ומסוגר ,ולא הכיר
כלל בענייני העוה"ז ובנושאים העולים לדיון בביה"ד .אחד מחשובי הדיינים
נענה ,שזה מגיע מחמת היותו עמל בתורה באופן מופלא .דיין נוסף אמר
שלא די בכך ,אלא שזה מגיע מחמת היותו נקי וטהור ,ומן שמיא קזכו ליה
לכוון לאמיתה של תורה .במקום נכח הגאון האדיר רבי בערל שוורצמן זצ"ל.
שהיה כידוע גאון ועילוי מופלא ,ואמר שהן אמת שזכה לכך מן השמים ,אבל
את עמל התורה שראה אצלו  -לא זכה לראות אצל אחרים ,ולכך זכה למה
שזכה.
"פעם ניסיתי לתת הסבר נוסף לכך :ידוע שחוויה טראומטית שחווה האדם
בחייו  -אין היא נשכחת ממנו גם לאחר שנים רבות ,והדבר חודר לחושיו כל
חייו .אצל רבינו  -התורה היתה נשמת חייו .כל קטע שלמד ,כל גמ' ,ראשון
או אחרון  -היתה אצלו כמין חוויה מופלאה והיסטורית ,שזה נהפך לחלק
מחייו ,ולכך לא היה מסוגל להישכח מלבו לעולם שום רש"י וכו'!
"כך פעמים רבות ,הייתי רואהו לומד בתשובות האחרונים ,באיזו השתוקקות
הייתי רואהו! הוא עבר על כל התשובה מתחילתה ועד סופה ,כשפניו קרנו
מאושר על כך .הייתי רואהו מעיין בתשובות החת"ס במהדורה הישנה ,שהיתה
בלוייה ומפורקת מרוב שימוש :איזו אהבה ושמחה הייתה לו אז! הוא היה
נראה כאחד הקורא סיפור מתח ,שבלתי ניתן להתנתק ממנו :עליו ניתן
להמליץ ולומר 'אם יתן איש את כל הון ביתו ,באהבה שאהב הרב אלישיב
את התורה ,בוז יבוזו לו'".
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

מוסיף הגר"י שליט"א" :בענין התמדתו ,אספר בזה עובדה מדהימה על
גודל שקיעותו :זכורני ,כי יום אחד הגעתי לרבינו ,וראיתי את הרבנית ע"ה
נסערת ברוחה מעט .חשבתי אולי אירע לה משהו ,אולם היא סיפרה לי,
שהיה זה עתה יהודי נכבד שביקש להיכנס לרבינו ,והיא מנעה בעדו בטענה
שזה מפריע לרבינו מסדריו .הלה השיב לה בכעס ,שלא יקרה כלום אם רבינו
יפסיק מעט מתלמודו ,ויתפנה אליו לכמה דקות .הרבנית לא הסכימה להפריע
לו ,ואז היא סיפרה לי דבר נורא ,שלפני שנים פרצה שריפה במטבח הבית,
ורבינו ישב ולמד בחדרו ,ולמרות שהיא היתה מבוהלת מאד מהשריפה,
התגברה על עצמה ולא הלכה להפריע לו מתלמודו ,שיסייע בעדה לכבות
את השריפה .ואז היא הפטירה ואמרה לי' :מה רוצה אותו יהודי ,שאפריע
לרבינו מתלמודו עבור צרכיו ,בו בזמן שעבור עצמי אני מפחדת להפריע לו
מתלמודו?' .הרבנית סיפרה לי ,שלבסוף השריפה כבתה מאליה ,בדרך נס
ממש...
"זכורני ,כי הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל ,שהיה ממעריציו הגדולים ,נהג
להיכנס אליו מדי יום שישי לפשוט את ספקותיו .והיה קורא בקול' :מי כאן
הלל' – כממשיל על עצמו את הסיפור הידוע ,על אותו טרדן שהפריע להלל
הזקן ...אך למרות שהיה רגיל לבוא אצלו ,לא אחת באמצע המדרגות שהובילו
ל'אוהל שרה' נרתע וחזר לאחוריו ,וזאת כי חשש להפריע לרבינו מלימודיו
הקבועים...
"אני התחלתי לשמש בשנת תשל"ז .בתקופתי הייתי רואה כסדר את גדולי
הרבנים והדיינים ,שהגיעו ליהנות ממנו עצה ותושיה ,ואף סמכו על הוראותיו
ללא עוררין .לא אשכח את ביקוריו הרבים של הגאון האדיר ר"ח קרייזוירט
זצ"ל ,שכל אימת שהגיע לארה"ק ,היה עולה לרבינו ביראת כבוד מופלאה,
לברר את השאלות הקשות והמסובכות שלא מצא להן פתרון .רבינו היה
פותר לו על אתר את שאלותיו .לא אחת הייתי שומע ממנו ,איך שהוא יוצא
בהתפעלות מכח הפסק של רבינו ,ואף היה מתבטא על רבינו בהפלגות
נדירות ,ההולמות את גדולי הדורות הקודמים .אחד התלמידים סיפר ,כי
פעם נשאל הגר"ח מה ראה ברבינו ,עד שהוא כ"כ נכנע לפניו? וזאת למרות
שהיה הגר"ח ידוע בבקיאותו הגדולה .הגר"ח השיבו כי אולי בתלמוד בבלי
עוד נמצא בקיאים כמותו ,אבל בקיאותו בירושלמי היא כה גדולה ,שבלתי
ניתן למצוא כמותו...
"שמעתי ,שלא אחת היה הגר"ח טס מאנטוורפן במיוחד לארה"ק ,בכדי
להגיע לרבינו עם השאלה שהיתה צריכה פתרון דחוף ,ומיד לאחר מכן היה
שב למעונו שבאנטוורפן!
"כך אני זוכר גם את הג"ר בצלאל זולטי זצ"ל ,רבה של י-ם ,שהיה ידוע
כגאון ולמדן מובהק ,עולה לבית רבינו אין ספור פעמים ,בכדי לשמוע את
חוות דעתו ההלכתית .לא יאומן איך שהיה שומע ומקבל את הכרעותיו
ההלכתיות של רבינו ...אומרים שאחד מבני משפחתו שאלו' :הרי למדת
בישיבה למדנית ,וקיבלת מסורת בלימוד ובהלכה מרבותיך ,שהיו גאוני עולם,
א"כ כיצד אתה מבטל דעתך לדעת רבינו ,וסומך עליו כמי שפסקיו יוצאים
מלשכת הגזית ,למרות ידיעותיך הרבות?'
"הרב זולטי נענה ואמר לו' :היכן שנגמרים הלומדע'ס של הדור ,שם מתחילה
קומת גדלותו של הרב אלישיב' .הרב זולטי סיפר לו דוגמא ,שהתעוררה
שאלה רצינית בכשרות ,שנגעה לבתי מלון לקראת חג הפסח ,שהתעורר שם
חשש חמץ ,וכאשר הגיעה השאלה לרבינו ,חיפש בכל המקומות ראיה לדבר,
ולא הצליח לעלות בדעתו מקור לדבר .הגר"ב זולטי התקשר לכל הפוסקים
הנודעים ,ואף אחד מהם לא מצא ראיה לכך ,וידוע שכדי לדמות מילתא
למילתא ,צריכים מעבר לבקיאות גם כח הסברא ולמדנות גדולה .משלא
קבל את התשובה מהרבנים ,שלח את השאלה המורכבת לרבינו ,מיד השיבו
רבינו כי הדבר מותר .הלה בסקרנותו שאלו' :מנין לרבינו זאת?' ,רבינו ניגש
לארון והוציא משם גמ' חולין ,ישב עמו במשך זמן רב ויחד למד עמו חצי
עמ' גמ' ,בצירוף כל ההסברים הנראים לו ,ומתוך אותה סוגיא יצא לו הפסק
שפסק ,מה ששום רב לא עלה בדעתו למצוא מקור לשאלה בגמ' בחולין.
כששמע זאת הפטיר הרב זולטי ואמר" :את הדף הזה במס' חולין ,למדתי
יותר ממאה ואחת פעמים ,ולא חשבתי לרגע שמשם תצא הוראה בהירה
זו"...
"יש לציין גם את הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל ,שהיה מגיע רבות לרבינו
לשאול ממנו בדבר הלכה .הגר"י היה מעריץ מופלא לרבינו ואף התבטא פעם
בהתפעלות לאחר שיצא מביקור אצל רבינו ,כי ברור לו שכשיבנה ביהמ"ק
ויקימו סנהדרין ,הרב אלישיב הוא אשר יעמוד בראש הסנהדרין .זכורני גם
את כ"ק גאב"ד אונגוואר זצ"ל ,שהיה מגיע רבות לרבינו בהתבטלות ,ולא
אחת היה אומר לנו כי לרב אלישיב יש דעת תורה כחד מקמאי .גם כ"ק מרן

אדמו"ר מערלוי היה מעריץ גדול ביותר של רבינו ,ובמשך שנים רבות היה
מפנה את כל שאלותיו ההלכתיות לרבינו ,והיה מרגלא בפומיה לומר שעל
פסקי רבינו הוא סומך ללא עוררין...
"גם מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ,שנודע היה כאחד מחכמי ספרד המובהקים,
היה מפנה הרבה משאלותיו ההלכתיות לרבינו .זכורני ,שפעם הגיע רבינו
לשמחת נישואין ,שבה נכח גם הגרב"צ ,ומשראה הגרב"צ את רבינו נכנס
לאולם ,מיד קפץ ממקומו ולא הסכים לשבת זמן רב ,עד שגם רבינו התיישב
על מקומו ,וזאת למרות היותו אדם חולה וחלוש ,כידוע .אירע פעם שרבינו
התיר לאברך בשאלה הלכתית מסובכת ,הלה סיפר זאת להגרב"צ ,ומשראה
כי הלה מסתפק על היתרו של רבינו ,כעס עליו הגרב"צ ואמר לו" :גדול הדור
מורה לך שהדבר מותר ,ואתה עוד מסתפק בדבר?".
"לא אמנע מלהזכיר את מסכת ידידותו רבת השנים עם מחותנו ,מרן הגרש"ז
אויערבך זצ"ל ,שהיו כשני ת"ח המנעימים זה לזה בהלכה .במשך עשרות
בשנים ,היו מגיעים לביקורי חג אחד אצל השני .מרתק ביותר היה לשמוע
בפגישות אלו את גדולי פוסקי הדור ,מתדיינים יחדיו בהלכה בעומק העיון.
אמנם היו להם ויכוחים רבים בהלכה ,אולם לצד זאת מדהים היה לראות
את ההערצה ההדדית שרוחש מרן הגרש"ז לרבינו ,וכל פעם לאחר שהיה
נפגש עמו ,היה שח בהתפעלות למקורבים על כוחו הגדול של רבינו ,ואיך
שכל התורה שגורה בפיו על לשונו .הגרש"ז עצמו היה מפנה אנשים שונים
לרבינו ,לשמוע ממנו דבר הלכה .פעם אף התבטא בהתפעלות לאחר שנפגש
עמו ,שהבהירות אצל רבינו כה נדירה ,עד כי לדעתו ניתן לסמוך על פסקיו
גם במה שיוצא מפיו תוך כדי שינה ,כי רוב ידיעותיו במצב כזה שהכל נהיר
לו ,גם בשינה ,ורוב ידיעותיו הן מחמת שמעולם לא הסיח דעתו מהתורה,
ולכן ניתן לסמוך על מילה שלו בכל מצב שנמצא.

כיצד היתה דרכו בהנהגת הציבור?
"אליבא דאמת ,התרחק רבינו כל שנותיו מהנהגת הציבור ,וביקש לשבת
ללמוד ברוגע לא טרדות ,וגם כאשר רבנים ועסקנים שונים בקשו לערבו
בענייני ציבור ,העדיף שלא להתערב ,אמנם ,גם באותה תקופה הוא נשא על
עצמו את עול ההכרעות בעולם הדיינות.
"למעשה ,המעורבות הבסיסית היום יומית בענייני הציבור ,החלה כאשר
התחיל להופיע באופן נדיר בכינוסיה השונים של היהדות החרדית ,כבר
בתחילת שנות תש"מ ,כמו בכנסיה הגדולה ,אז הופיע לבקשת גדולי התורה
שביקשוהו לחזק את אגו"י .כן בשנת תשמ"א הופיע לבקשת גדולי ישראל
לכינוס בחירות ארצי ,שהתקיים בבניני האומה .בשנת תשמ"ג אף השתתף
בסיום הש"ס של אגו"י ,אך בפועל סירב להתערב באופן מעשי בענייני הציבור
למרות שניסו לערבו.
"רק בשנים היותר מאוחרות ,כאשר מרן הגרא"מ שך זצ"ל הגיע לביתו
באופן אישי ,וביקש ממנו לעזור לו בהנהגת הציבור ,נענה לכך .זכורני,
שהרבנית ע"ה היתה מאד לא רגועה ,כאשר הגרא"מ שך ביקש ממנו שיכנס
להנהגת הציבור ,והיא אף טענה שכל שנותיו היא שמרה עליו מכל משמר,
למען יוכל ללמוד ללא טרדות ,ועתה מוציאים אותו מביהמ"ד? אולם רבינו
החליט ,כי אם הגרא"מ שך סגר את הגמ' וטרח בענין  -הרי שאסור לו לסרב,
ומאז הוא נענה לו.
"גם בתקופת הנהגתו ,כל אימת ששמע שגדולי הדור כבר עסקו בדבר ,לא
רצה להתערב בענין והרגיש פטור לעיין בדבר .דבר נוסף שראיתי אצלו ,שהוא
הרגיש כ'שומר פיקדון' שאסור לזוז מדברי גדולי הדורות הקודמים כמלוא
נימה ,ובבחינת 'שליחותיהו קעבידנן' .כך בחינוך העצמאי ,בישיבות ובתתי"ם
 ביקש תמיד לשמור על המסורת והקו שהיה נהוג בעבר."זכורני ,כאשר שאלוהו האם ניתן להקים מסגרת של לימודי שחיה לבנים
מטעם העיריה ,כאשר תלמידי כיתות ה' בתתי"ם יסעו אחה"צ ללמוד שחיה
בפיקוח המלמד ,רבינו נענה בנחרצות" :לא מכניסים שום שינויים בחיידרים,
מה שלימדו לפני שלושים שנה ילמדו גם היום!" ,רבינו הוסיף ואמר ,שמחוץ
למסגרת הת"ת ניתן לעשות פעילויות ,אבל לא במסגרת הת"ת שאחריתה
מי ישרונה...
"כך גם ענה על שאלה ,האם ניתן להכניס לתתי"ם לימודי 'זהירות בדרכים',
שלכאורה הלא מדובר בקיום מצוות 'ונשמרתם לנפשותיכם' ,אך רבינו גם
כאן ענה בנחרצות ,שבשום אופן לא יעזו לעשות כדבר הזה ,ומי שרוצה
ללמוד יוכל לעשות זאת לאחר הלימודים בת"ת ,משום שבת"ת לא עושים
שינויים מהמסורת שקבלנו מגדולי הדורות זי"ע!
(קטעים מתוך ראיון ל' המבשר')
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ראתה הרעיה כי באו מים עד נפש ,הודיעה לו חד משמעית כי אם לא
יבקש את ברכתו של הרבי בעניין הפרנסה ,דלת הבית תישאר נעולה
בפניו ,ויהיה עליו לחפש לעצמו מקום אחר להתגורר בו...
יעקב א .לוסטיגמן

" ַקח לְ ָך ֶאת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ וְ ָס ַמכְ ָּת ֶאת י ְָד ָך ָעלָ יו" (במדבר כ"ז ,י"ח)
וברש"י הק' :איש אשר רוח בו :שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
אחת התכונות הבסיסיות שכל מנהיג צריך להצטייד בהן ,היא היכולת
להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד .על אחת כמה וכמה כאשר במנהיג רוחני
עסקינן ,אשר עליו לעמוד על המשמר ולהורות את העם את דרך ה' .לכבדם
ולחנכם ,שילכו במסלול שהתווה להם ,גם בחדרי חדרים באין רואה ובאין
יודע ,לבד ממלכו של עולם ,בוחן הלבבות המשגיח על ברואיו תדיר בעינא
פקיחא.
מסופר על יהודי שהגיע פעם לרבו ,ה'בית ישראל' מגור זצלה"ה ,ובידו
פיתקא בה רשומים היו שמו ושם אמו ,בתוספת בקשה שיזכה למידה גדושה
והגונה של יראת שמים.
נתן בו הרבי מבט חודר והשיב על בקשתו" :אכן פעלתי בשמים שתזכה
ותתמלא שאיפתך ,וגם בשמים מסכימים על כך ואוצר גדול של יראת שמים
עומד מוכן ומזומן כדי לשרות בתוכך".
נהרו פניו של היהודי בשמחה גדולה ,אך הרבי המשיך:
"כעת ,כל שנותר לך לעשות כדי לקבל את אותו אוצר
המוכן בזבולו של הקב"ה ,הוא רק לרצות שאכן תשרה בך
יראת שמים"...
אמנם ,מידה זו נחוצה היא לא רק כדי לקדם את תלמידיו
ושומעי לקחו של הצדיק במעלות העולות בית ק-ל ,אלא
גם לזהות מראש היכן עלולים מעשיו ופעולותיו של הרב,
להתפרש באופן לא נכון על ידי זולתו.
וכך מסופר על הגאון רבי יהודה צדקה ,שהיה עמל לילות
כימים בתורה הקדושה ,וכדי לספק מעט את צרכי הגוף,
היה נוהג לעלות על יצועו בשעות הצהרים ,לשנת עראי
קצרה ומרעננת ,שהחזירה לו את כוחותיו ואפשרה לו לשוב
לתלמודו וליגיעת התורה עליה הורגל מנעוריו.
באחד הימים נזדמן לבית הרב בעל מלאכה ,שעסק
בתחזוקת הבית בשעות הצהרים .באותו היום ,מנע הר"י
צדקה שנה מעפעפיו ,ולא נח את מנוחת הצהריים בה היה
רגיל בכל יום בהסבירו" :חוששני שאותו בעל מלאכה יהרהר בגנותם של
תלמידי חכמים ,וישא קל וחומר בעצמו שאם הוא ,שעובד בעבודה פיזית
קשה ומייגעת יכול לעבוד משך כל שעות היום ברצף ,מדוע לא יוכלו גם
הרבנים החובשים את ספסלי בית המדרש לעשות זאת ,וכיצד יכולים הם
להרשות לעצמם לישון בשעת צהרים ,בעוד רוב הבריות עמלים לפרנסתם
בשעות אלו .מוטב לי שאהיה עייף מעט ,ולא אחלל שם שמים ,שכן אין בעל
המלאכה הזה יודע את סדר יומי ,ואת מספר השעות שאני מרשה לעצמי
לישון בשעות הלילה"...

הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק ,היה מגדולי התלמידים של רבותינו הרבי
ר' אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל ,הרבי ר' שלמה מקרלין זצוק"ל ,והרבי ר'
יעקב יוסף מפולנאה הנודע בכינויו "רב ייב"י" .דרכו בקודש היתה לעבוד
את ה' מתוך התלהבות גדולה ,ולא היו כל חפצי והבלי העולם הזה שווים
בעיניו כלום .את חייו חי בעניות מופלגת.
מסופר עליו על השרף מסטרעליסק ,שבצעירותו ראו חבריו כי מצבו הכלכלי
בכי רע הוא ,וניסו לסייע לו ,אך הוא השיב להם שפרנסתו מצויה לו די צרכו,
ואין הוא זקוק למתנת בשר ודם חלילה" .וכיצד מתפרנס מר?" שאלוהו
החברים" ,בביתי שתי 'קיען' ,השיב להם" ,ובאמצעותן אני מתפרנס כל צרכי".
הם סברו כי כוונתו לשתי פרות שיש לו בחצרו ,שאותן חולבים בני ביתו דבר

יום ביומו ,ומוכרים לאחרים.
לימים ביקרו כמה מהחברים בביתו של השרף ,ונוכחו לדעת כי העוני
והדלות השוררים בו גדולים משחשבו קודם לכן ,ולא זו בלבד ,אלא שאף
לא פרה אחת היתה לו לרבי.
"הכיצד הוליך אותנו הרבי שולל?" שאלוהו בתמיהה גדולה" ,והרי אין לרבי
בביתו אפילו לא "קי" (פרה) אחת".
בת שחוק עלתה על פניו של השרף" :פרות? מה לי ולגידול בהמות? כוונתי
היתה לא לשני "קיען" ,כמו שחשבתם ששמעתם ,אלא לשני "כיען" ,מלשון
כי ,האחד הוא "כי בו ישמח ליבנו" ,והאחר הוא "כי בשם קדשו בטחנו"...
ואכן ,אותה עניות מופלגת בה נהג רבי אורי בעצמו ,נהגו בה גם חסידיו,
ונודעו תלמידיו של השרף כעניים מרודים שאין בידם פרוטה לפורטה.
וכך סופר גם על אחד מחסידיו שכל ימיו היה עני מרוד ,ולו שש בנות שבגרו
והגיעו לפרקן ,אך כסף לנדוניה אין ,ובלא נדוניה ,גם חתנים תלמידי חכמים
לא יכול היה למצוא.
היתה זוגתו של אותו חסיד
מצערת אותו על כך ומתארת
לפניו את גודל סבלה וצערן של
הבנות ,והחסיד היה מתמלא
צער על מצבן אך לא הצליח
לגייס אפילו לא סכום התחלתי
לשלם את דמי השדכנות.
בכל פעם כשנסע לפקוד את
בית רבו ,היתה היהודייה מדברת
על לבו של בעלה שיבקש את
ברכתו של הרבי ,ובטוחה היא
שאך יצא הדבר מפיו וכבר יהיה
בידיהם הסכום הדרוש להשאת
הבנות בסייעתא דשמיא ,והחסיד
אכן קיבל על עצמו לתנות את
צער משפחתו בפני השרף ,אך
בבואו לסטרעליסק היה שוכח
מכל ענייניו הגשמיים ,ורק בשובו לביתו נזכר ששכח למלא את השליחות
שהטילה עליו זוגתו.
ראתה הרעיה כי באו מים עד נפש ,ופעם הבאה בה יצא בעלה לבית רבו,
הודיעה לו חד משמעית כי אם לא יבקש את ברכת קודשו בעניין הפרנסה,
דלת הבית תישאר נעולה בפניו כשישוב מבית הרבי ,ויהיה עליו לחפש לעצמו
מקום אחר להתגורר בו.
הפעם הבין החסיד כי כלתה אליו הרעה ,ולאורך כל הדרך לא הסיח דעתו
מהשליחות החשובה שעליו למלא ,ואכן עם כניסתו לבית רבו ,על אף שהיה
הדבר בשעת בוקר מוקדמת ולפני שהתפללו שחרית ,פנה אליו וסיפר לפניו
את הקורות אותו ,ואת ההבטחה שהבטיח לרעייתו שיבקש את ברכת הרבי,
מתוך ידיעה שאם לא ישוב כשהוא מצויד בברכה ,אחת דינו לכתוב גט
שילוחין לאשת נעוריו.
חייך הרבי חיוך צופן סוד ,והשיב לחסידו" :אין בכך כל בעיה .ניגשים אנו
זה עתה להתפלל תפילת שחרית ,כל שעליך לעשות הוא לכוון על הישועה
לה אתה זקוק בנושא הפרנסה ,בעת שתאמר את שירת הים ,והישועה כבר
תבוא במהרה"...
שמח החסיד על דברי הרבי כמוצא שלל רב ,ופנה להתפלל שחרית
בהתלהבות ובקול גדול ,כדרכם של חסידי סטרעליסק ,שהיתה תפילתם אש
להבה מלווה בקולות וברקים ויש שיאמרו שאף עשן כבד היתמר מבית
מדרשם בעת שהתפללו.
אחר התפילה סימן השרף לאותו החסיד שיואיל לגשת אליו ושאלו" :נו,
המשך בעמוד >>> 21
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>>> המשך מעמוד  | 3מרן רבי שמואל הלוי ואזנר זצו"ל

וכך היה .הגיע האברך לרבינו ,שקיבלו כדרכו בקודש בסבר פנים יפות,
והחל ללבן עמו נושא אחר נושא בעמקות ובבהירות נפלאה ,תוך שרבינו
מצטט מראי מקומות מכל מרחבי הש"ס והפוסקים ,ראשונים ואחרונים ,ללא
כל ספר לפניו .כשגמר האברך לשאול את שאלותיו ,ביקש לשטוח את פליאתו
הרבה ,כיצד זוכים להגיע לכזו ידיעת התורה בעמקות ובבהירות?
נענה רבינו ואמר" :לפני שנוסעים לשוויץ צריך לארגן את המזוודות .ככל
שמארגנים את המזוודות באופן מסודר ומדוייק ,נקל להסתדר מאוחר יותר
כשמגיעים לשווייץ ,אז מוצאים מיד מה שרוצים להוציא מהמזוודה .משא"כ
אם לא מסדרים את המזוודה ,אז לוקח שעות עד שמוצאים מה שצריכים.
כך זה בלימוד התורה .אם הנך לומד בצורה מסודרת ,מהגמרא עם הראשונים
עד ההלכה ,והנך מסכם כל דבר היטב ומשנן אותו היטב ,הרי כשתצטרך
איזה מידע ,מיד תמצא אותו .אולם אם הנך לומד בצורה לא מסודרת ,חוזר
בצורה לא מסודרת אז גם אם תדע ,תדע בצורה לא מסודרת ,ולא תוכל
למצוא את אשר הנך חפץ"...
את חשיבות הסדר בלימוד התורה ,ראה אצל מורו ורבו הגאון הקדוש רבי
שמעון זעליכובער זי"ע ,אודותיו התבטא כ"ק ה'אמרי אמת' מגור ,שבכל
פולין שהיתה מלאה בגאונים ,אין עוד בקי וגאון מסודר כמותו .ממנו למד
רבינו רבות שזה הדרך  -ללמוד מסודר ולזכור מסודר.
ואכן ,אצל רבינו ראו שזכר כל התורה כולה באופן מסודר מאוד ,שהכל
היה אצלו כמונח בקופסא בסדר נפלא ,ולא רק הספרים הבסיסיים כמו ש"ס
רמב"ם ושו"ע ,אלא גם שאר ספרי ראשונים ואחרונים .אירע כמה פעמים
כששוחחו עמו בלימוד ,סיפרו תלמידיו ,שאמרו לו על איזה דבר ש'כמדומני
שראיתי זאת בספר פלוני' ,והוא הגיב תיכף בפסקנות שאין שם דבר כזה.
זכרונו המסודר עמד לו בעת כתיבת תשובותיו ,בכל שאלה חזר במחשבתו
על כל הסוגיה באופן מסודר ממקורו בגמרא עד ספרי האחרונים .ולכן אף
שחלק גדול מתשובותיו ,כתב בעת שהותו במקומות הנופש בלי ארון הספרים
שלו ,לא נחסר כל בו ,כי הכל היה מסודר בזיכרונו.

סדר בתפילה
גם לצורך עבודת התפילה ,השתמש רבינו בקניין הסדר שבנפשו" .נוכחנו
תמיד לראותו" ,מספרים תלמידיו" ,במשך התפילה מרוכז כולו בעבודת
הקודש בלי היסח הדעת .בכל עשרות השנים תמיד היה קבוע במקומו ,ולא
היתה מציאות כזו שאפשר לראותו בעת התפילה מעיין באיזה ספר אחר,
מלבד הסידור שלפניו".
גם בתפילות ארוכות ,כמו תפילות ימים טובים וימים נוראים ,שיש פיוטים
רבים ,וביום הכיפורים ,היה במשך כל היום מבוקר עד ערב עומד על מקומו
בעבודת תפילתו .מעולם לא הביט בשום דבר מלבד בסידור התפילה .והיה
עומד בתפילה מרוכז בכל חושיו ,הן בתפילה עצמה כעומד לפני המלך ,והן

בפסוקי המזמורים ,שמנה את התיבות כמונה מעות ממש ,והן באמירת
הפיוטים כשנפשו ערגה בהם מהשתוקקות הנפש.
תפילותיו של רבינו בישיבה היו 'שיעור' בהלכות התפילה .כיצד צריך
להתפלל בחיתוך התיבות ללא דילוגים.

סדר בנקיות ובבריאות הגוף
כאשר פגש פעם רבינו את הרבי מסקווירא ,אמר לו ,כי הוא זוכר היטב את
סבו ,רבי פיניע מאוסטילא ,חתנו של האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא ,וכך אמר
לו" :בלובלין ראיתי את קדושתו ואת מידת הנקיות שניכרה על לבושו ואף
על ממחטתו .הוא לא סבל לכלוך ,אל היה אדם נקי מאוד!".
ובאחת משיחותיו אמר רבינו" :צריך לדעת ,שכמו שהתורה היא נצחית
וההכנה היא נצחית .כך גם צורתו של הת"ח היא דבר נצחי .התנהגותו ומהותו
 עניו ושפל רוח ,דיבוריו עם בני אדם בנחת ,מעשים ישרים ,כל דרכיו לשםשמים ,והחן על פניו ,כמובא בגמרא בחגיגה (י"ב ,ב') 'כל הלומד תורה בלילה,
חוט של חסד משוך עליו כל היום'".
עוד סיפר רבינו" :הכרתי גדול אחד בישראל שהיה נערץ בפי כל ,ואמר,
שבחור צריך ללכת עם מלבוש נקי ,מגבעת נקיה ונעלים מצוחצחות .כאשר
ראה בחור שנעליו לא מצוחצחות ,שלחו לצחצחם ,באמרו כי צורת תלמיד
חכם צריכה להיות כדבעי".
ויש בכך אף ללמד את אחת מתכונותיו המאפיינות של רבינו עצמו ,שבכל
חייו היה מקפיד על נקיון וסדר ,וכפי שדורשים חז"ל (שבת קיד ,א) מתלמידי
חכמים  -לבל יראה רבב על בגדם ,אלא היכן שילכו יאמרו הבריות' :ראו
כמה נאים דרכיו ,ראו כמה מתוקנים מעשיו'.
כשם שהקפיד רבינו על הופעתו החיצונית ,כן הקפיד בנושא בריאות הגוף.
כפי שהתבטא פעם לפני שנסע למנוחה בשוויץ " -אני לא נוסע למנוחה,
אלא כמו שצריך להתייגע בתורה ,כך צריך לפעמים להתייגע על בריאות
הגוף".
וידוע כמה חקר ובירר אצל בני ביתו של מרן הגרא"מ שך זיע"א ,אודות
הנהגותיו בענייני שמירת הגוף ,שזכה לאריכות ימים מופלגת מתוך צלילות
הדעת .כל זה היה בעבורו חלק בלתי נפרד מעבודת השם ,וכפי שכותב
הרמב"ם בהלכות דעות (פרק ד' הלכה א')" :הואיל והיות הגוף בריא ושלם
מדרכי ה' הוא" .ע"ש.
זו היתה דמותו של האדם השלם ,שנדבה רוחו והבינו מדעו לעמוד לשרת
לפני ה' ,ונזהר בתכלית הזהירות ,בשמירת בריאות הגוף ומיעוט תענוגות
המאכלים ,במשך עשרות בשנים .ואכן זכה למתנת שמים של אריכות ימים
ובריות גופא ,כדי לעסוק בתורה ובעבודת השם.
(מתוך 'ולא שבט הלוי בלבד')

>>> המשך מעמוד  | 8הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

השמים להבין" :רבונו של עולם! אנא ,אני כה חפץ להבין את הסוגיה "...הוא
נשאר על עמדו מהרהר בשרעפיו ,ולפתע ,לאחר דקות מועטות ,נהרה הופיעה
על פניו .צץ במוחו פתרון לקושיה!
נעמד רבי חיים בזקיפה ,היכה בידו על הסטנדר ,הביט שוב כלפי הרקיע
ואמר" :הא! א' גרויסע דאנק ,רבונו של עולם ,איך האב פארשטאנען!- "...
תודה רבה ,רבונו של עולם ,הבנתי!"...

כה מפעים לראות את קרבת הצדיקים לקדוש ברוך הוא! רבי חיים ביקש
ממנו למצא פתרון ,כשם שהיה מבקש מהחברותא ,וכשהתשובה נמצאה,
מיד נעמד להודות על כך ,כדבר איש אל רעהו .בכזו טבעיות! בכזו פשטות!
כאדם הנזקק לעזרה ,ופונה לחברו במילים פשוטות שיעזור לו ,ומשנעזר
עומד ומודה על כך מעומק הלב...
(מתוך סדרת הספרים הנפלאה 'אוצרותיהם אמלא' ,פרשת פקודי)

>>> המשך מעמוד  | 9מרן הגרא"מ שך זצוק"ל

מבקשים להחליפו באחר.
שליח הציבור מצדו -סירב כמובן ,וטען כי אין זה ראוי ואין זה הוגן להעבירו
מתפקידו רק בכדי לאפשר את פעולתם של המזגנים ...ניתן לכבותם בשעת
חזרת הש"ץ ,או לחילופן להשקיע מעט יותר במזגנים שקטים יותר ,וכך
ישמע קולו היטב כימים ימימה.
מאחר ושני הצדדים התבצרו בעמדתם ,כאשר הן הציבור והן שליח הציבור
לא מוכנים לוותר ,הוחלט להעלות את השאלה על שולחנו של רבינו ,לבקש
את הכרעתו ,אשר תהיה מקובלת על דעת הכל בלי עוררין.
ואכן ,השאלה הוצגה ,אולם רבינו סירב להכריע" .אינני יודע לפסוק בכגון
דא ,אולם דבר אחד יכול אני לומר בבירור ובלי ספק :מוויתור  -רק

מרוויחים!"...
כאשר שמע שליח הציבור את דבריו של רבינו  -מיהר להכריז על נכונותו
לוותר ולפנות את מקומו לאחר שיוכל לגבור בקולו על רעש מנועי המזגנים,
וראה זה פלא :באותה שנה נולד בן לבנו של אותו שליח ציבור ,לאחר שנים
רבות בהן המתינו בני הזוג לפרי בטן! גם בתו של החזן ,אשר סבלה ממום
מסוים שעיכב את שידוכיה  -באה בברית אירוסין באותה שנה ,כאשר ניכר
בחוש ממש כי זכות הוויתור עמדה לכל משפחתו להיוושע בכל מילי דמיטב!
ללמדנו עד כמה גדול כוחו של הוויתור!
(מתוך הספר 'אורחות החיים')
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סט ¢משנה ברורה ¢מפואר מהדורת ßדרשוß
¢חמשה חומשי תורה ¢בכרך אחד ßמהדורת דרשוß
ספר ¢חפץ חיים ¢מהדורת ßדרשוß
ספר ¢מועד לדוד¢
גביע כסף
כף לעוגה כסף
סכין כסף
´ ∂ כרטיסים להגרלה הגדולה

סט ¢משנה ברורה ¢מפואר מהדורת ßדרשוß
סט ¢חפץ חיים ושמירת הלשון ¢מפוארßדרשוß
¢חמשה חומשי תורה ¢בכרך אחד ßמהדורת דרשוß
¢דרש דוד ¢על התורה ≥ כרכים
גביע כסף
כף לעוגה כסף
סכין כסף
´ ∞ ±כרטיסים להגרלה הגדולה

קבל מיידית מתנה בסך ∞∫₪ ±≥μ

∂

קבל מיידית מתנה בסך ∞∫₪ ±∑π

∑
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אל ראש ישיבת פוניבז' ,הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,נכנס יהודי
נסער וזעוף פנים' .אינני יכול עוד!' 'אני אדם נקי ומסודר ,אך רעייתי היא
בדיוק ההיפך ,הבית כל העת מפוזר ומבולגן ...הרצפה מלוכלכת ,הארונות
מבולגנים ,היא לא מספיקה לנקות ולסדר ,ואינני יכול עוד...
ברצון כנה לפתור ,ליישב ולהשיב את השלום על כנו  -נוכל ליצור את המהפך הרצוי ,להשיב את השלום והאחווה!
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
"פינְ ָחס ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר" (במדבר כ"ה ,י"א)
ִּ
שלוש פעמים ביום ,אנו זוכים לרגעי דבקות וקרבה עם
אבינו שבשמים .אנו עוצרים את המחשבות ,הדיבורים,
התנועות והדאגות ,ונותנים דרור לקשר הרוחני האיתן
עם אבינו האהוב ,משוחחים אתו בלהט ובהתרגשות עזה,
לוחשים בפינו תפילת שמונה עשרה נרגשת ,בכוונה גדולה
ובדבקות עילאית.
תשע עשרה ברכות מרכיבות את תפילת הלחש ,חובקות בתוכן את כל
בקשותינו ותחינותינו .בהן אנו מבקשים על חכמתנו ,מתפללים על הצלחתנו
הרוחנית ,מתחננים על בריאות,
נוקשים על שערי הפרנסה וגם
זועקים לבנין ירושלים וגאולת
ישראל .את כל בקשותינו
ומאוויינו אנו מכניסים לתפילה
הנישאת מקרב לב ,מבקשים
מאבא שבשמים את כל צרכינו.
אחרי שאנו מפרטים את
הבקשות בזו אחר זו ,מגיעה
הברכה האחרונה ,המסכמת את
התפילה כולה' :שים שלום
טובה וברכה ...וטוב יהיה בעיניך
לברכנו ...בשלומך ...המברך את
עמו ישראל בשלום' .זו הברכה
הנאמרת בסוף ,אחרי הברכות
כולן ,כמו אדם שאוסף את כל
המתנות שנתנו לו עד עתה,
ואורז אותן למזוודה אחת גדולה...
זו הגדרתה של הברכה הזו ,זה תפקידה .מכל תפילה אנו יוצאים עמוסי
שלל רב ,טעוני ברכה רבה ושפע עצום ,אותם כדאי לנו לאסוף לאכסניה
אחת ,ליטול עמנו באמתחת אחת יעילה וטובה שתאסוף ותכנס את הבקשות
כולן' .לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום'  -השלום
הוא הכלי הטוב ביותר להחזיק את הברכה ,זו המזוודה הטובה ביותר לאחסן
בה את השלל הרב ,השלום הוא המרכיב החשוב ביותר בהצלחת כל בקשה
ומימוש כל משאלת לב.
פרשת השבוע נפתחת בדמותו של פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ,שכידוע
לא זכה לדרגת הכהונה מעת לידתו .חז"ל מלמדים שיטה מחודשת אותה
גילה רב אשי במסכת זבחים דף ק"א ,החושפת את הרגע הייחודי בו זכה
פנחס לדרגת הכהונה .היא ניתנה לו כשכר בעקבות העובדה שזכה להשכין
שלום בין שבטי ישראל ,אחרי שהוביל הידברות מוצלחת בין השבטים וגדע
מחלוקת פנימית בתוך העם היהודי ,רגע לפני שהתפרצה וכילתה כל חלקה
טובה.
הכהונה היא מעלה ייחודית ,דרגה שלא ניתן להגיע אליה ,רק אם זוכים
לה בייחוס .זו דרגה של משרת ה' ,אדם שיכול להגיע לרמה של כניסה לבית
קודש הקדשים ,יהודי הזוכה להקריב קרבנות ולאכול משולחנו של בורא
עולם .זו דרגת קדושה נשגבה וייחודית ,שאין כל דרך להגיע אליה  -לולא
אם האדם נולד כהן.
אך פנחס זכה לה ,אף שלא נולד כהן ,ואף זכה שצאצאיו הפכו לכהנים
גדולים ,המשרה הרמה ביותר בסולם הדרגות היהודי .ולכל זאת זכה פנחס

בזכות השכנת השלום בישראל ,בזכות ההתמסרות למטרה החשובה של
הבאת השלום בין חלקי העם .הוא ודורותיו אחריו ,יוצאי חלציו עד סוף כל
הדורות ,זכו להיות כהנים משרתי השם  -בזכות ההתמסרות למטרת השלום,
בזכות המעלה החשובה של השכנת השלום ,בזכות ריבוי השלום והטמעת
מסר השלום.
החיים שלנו בנויים על יחסים בין בני אדם ,שכנים ,מכרים ,קרובי משפחה.
מתרחשים ויכוחים ,מריבות עלולות לפרוץ ,שטן המחלוקת מבקש כל פרצה
להיכנס בעדה ,לתקוע יתד של מחלוקת בכל בית ,בכל בנין ,בכל משפחה
ובכל קהילה .ברגע הנסיון  -היצר משכיח את העובדה שחיי מחלוקת הם
חיים עכורים ,שהמחלוקת עוצרת את השפע הרוחני והגשמי כאחד ,שאוירה
של מחלוקת היא אוירה מזיקה ,שהמחלוקת כה רעה
ומזיקה לכל אדם ולכל קהילה...
הבה נקבל על עצמנו לדחוק את המחלוקת ,לחיות
בחיי שלום ואחווה ,הן בינינו לבין אחרים ,והן להתמסר
להשכין שלום בין אדם לחברו .לפעמים זה דורש
ויתורים ,לפעמים זה דורש פשרות ,לפעמים זה מצריך
מאמץ וזמן  -אבל זה הרבה יותר כדאי ,כי חיי שלום
הם חיי ברכה ,חיי שלום הם חיים מאירים ונעימים,
השלום הוא כלי מחזיק ברכה ומזכה בהגנה שמימית
ושמירה הדוקה מלמעלה ,כי 'עושה שלום במרומיו
– הוא יעשה שלום עלינו'...

הסיבה לעיכוב השידוכים
היה זה בביתו של איש יקר ובעל חסד ,אשר פתח
את ביתו לרווחה לכל אורח ,חולה ונזקק .תדיר סעדו
על שולחנו אורחים שונים ממקומות מגוונים ,באהלו
מצאו פינה חמה כל סוגי האנשים ,גם השונים או
המשונים ביותר .בין אורחיו הקבועים ,נמנה גם אדם גלמוד ובודד ,אשר היה
סועד על שולחנו מדי שבת בשבתו בקביעות.
שבת אחת ,בעת סעודת השבת ,משום מה נפגע האורח שכבר הפך לבן
בית .משהו לא היה מספיק לכבודו לפי טעמו ,והוא החל זועק וצועק על
הפגיעה האיומה בכבודו ,ובין היתר  -מתפרץ גם על בעל הבית .בתחילה
שתק המארח ,קיבל באהבה ובהבנה את ההפרעה וההטרדה ,וחשב כי בעוד
מספר דקות יישכח הדבר ולא ייזכר עוד ,אך הלה לא נרגע ...התפתח דין
ודברים סוער ,מריבה של ממש פרצה ,ובעיצומה  -קם האורח ועזב את
הסעודה ,ולא שב אל הבית יותר...
הענין כמעט שנשכח ,אף שעדיין תפס פינה מציקה בלבו של המארח,
שהיה יהודי עם לב טוב באמת ,והיטב חרה לו הדבר כיצד הגיע למצב של
מריבה והשפלה מול אורחו המסכן .אך מה יעשה ,כך הצדיק את עצמו ,הלא
לא נותרה בידו ברירה...
קרבו ובאו עשרת ימי תשובה ,ימים בהם כל יהודי עושה את חשבון נפשו
ובודק בחדרי לבו מה עבר עליו בשנה האחרונה .רעייתו של בעל הבית נזכרה
בסיפור המעשה ,ופנתה לבעלה' :אולי עכשיו ,לקראת יום הכפורים ,תבקש
את סליחתו של האורח שנפגע? נכון שהצדק איתך ,אך אולי עדיף לוותר,
ולשוב ליצור עמו ברית שלום ואחווה?'
בתחילה ,סירב האב לשמוע' .הן אני כאן בעל הבית ,ואורח זה שנהנה מידיי
במשך תקופה ,הכריחני בהתנהגותו הנלוזה להשתיקו .שאני אבקש ממנו
סליחה?!'  -שאל בתדהמה .אך רעייתו כמו חיכתה לטיעון הזה כדי לשוב
ולטעון' :הן יש לנו בת בשידוכים כבר תקופה ארוכה ,ואיננו מוצאים את
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

החתן המיועד .שמא עניין זה הוא המעכב בעדנו מלחוג את שמחת אירוסיה?
הרי נכון שהצדק עימנו  -אבל אולי המחלוקת הקטנה עם האורח הזר היא
המונעת מהשמחה לפרוץ לביתנו?'
האב השתכנע ,והחליט לחפש אחרי האורח' .מי יודע' ,הרהר שוב ושוב,
'אולי המחלוקת עם האורח ההוא חמורה כל כך ,עד שהיא המעכבת את
שמחתי ...אולי שערי שמים סגורים בפניי ,רק כי מסתובב יהודי שנפגע
ממני ...אעשה כל מאמץ לאתר את האורח ההוא ,ליישב עמו את ההדורים
כמקדם ,ובזכות זה אזכה לפתוח לי שערי שמים ולהביא את השמחה אל
ביתי!' -החליט באומץ.
אלא שהמשימה לא היתה קלה.
אחרי חיפוש ארוך ,גילה בעל הבית
שהאורח עבר להתגורר בחו"ל,
וקשה מאוד למצאו .רק אחרי מאמץ
רב הצליח ליצור עמו קשר ,וכששמע
האורח את קולו של המארח -
מטיבו מעבר לקו ,השתררה שתיקה
המומה ,רגע לפני שפרצו מפיו
ביטויי התרגשות עזים .האורח
נפעם מגדלותו של המארח שהתאמץ
כל כך לאתרו ולבקש את סליחתו,
וכמובן  -מחל לו על אתר ,והשיחה
הסתיימה באיחולי 'גמר חתימה
טובה' ושיזכה לערוך שמחה בקרוב
מאוד...
לפעמים ,סוד קסמו של השלום
והאחווה פועל את הישועה מיידית,
ובאופן כה בולט .כבר במוצאי יום
כיפור התקשר שדכן ,אשר הציע
הצעה כלילת מעלות ,חתן נדיר
וייחודי שממתין בדיוק לבתו של
בעל הבית ...בליל ערב חג הסוכות
נשברה הצלחת ,והצדדים שתו
'לחיים' בשמחה ,תוך שהאב המאושר אינו יודע איך להודות על האושר הרב
שנפל בחלקו ,על הישועה המיידית המוכחת בזכות הבריחה ממחלוקת...
אך סיפורנו לא תם עדיין .לאחר החג ,נערכה שמחת האירוסין בהשתתפות
אורחים שונים ,בני משפחה ,מכרים ,שכנים ,ועוד .והנה ,בעיצומה של השמחה,
בין הברכות המרגשות לטעימות העשירות ,הופיע אורח מפתיע במיוחד - -
היה זה אותו אורח גלמוד ,שאך לפני שבועיים שהה בחו"ל וסלח משם על
הפגיעה בו .והנה ,הפלא ופלא – גם הוא כאן בשמחה ,נרגש ומרקד ,שש
ושמח...
האב והאורח לחצו ידיים בידידות ,ואז אמר האורח המפתיע ,וחשף טפח
נוסף עד היכן כוחו של השלום' :אתה בטח מתפלא מדוע הגעתי הנה מחו"ל,
וכיצד קרה שמיד אחרי החג באתי לכאן בזריזות ועוד הספקתי להשתתף
בשמחתך ...ובכן ',המשיך האורח והכריז בהתרגשות' ,הנני לבשר שבשעה
טובה ,אחרי שנות בדידות ארוכות ,גם אני התארסתי אמש עם כלה מארץ
ישראל!'
'מזל טוב!'  -הכריז המחותן בהתרגשות ,ושב ולחץ את ידי אורחו' .זכינו,
בסייעתא דשמיא! הנה כי כן ,בזכות המחילה המשותפת ,בזכות שמחקנו
את פגיעות העבר והתחלנו בחיים חדשים בשלום ואהבה  -זכינו לערוך
שמחות באותה עת!'
הנה לנו עוד דוגמא ,סיפור אמיתי שקרה בזמננו ,וסופר בעדות ממקור
נאמן מפי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א ,איך ההחלטה לעשות שינוי,
למחוק את המחלוקת והפגיעות הישנות ולפתוח דף חדש ,הביאה לישועה
גלויה וברורה .מדהים לראות ,כיצד מחיקת המחלוקת וטיפוח השלום פתחו
עבורם שערי שמים ,וזיכו כל אחד מהם בישועה לה היה זקוק ,ואותה ביקש
והתפלל זמן רב כל כך.
לא פעם יהודים משוועים בתפילה ,מתחננים מקירות ליבם ,זועקים אל ה'
לישועה .עורכים כל סגולה ,מתברכים אצל צדיקי הדור ,עוברים בין קברי
הצדיקים בתחנון נרגש ...כל הסגולות הללו בוודאי מקרבות ומחישות את
הישועה ,אך לפעמים היא חסומה ,שערי שמים נעולים ,כי יש מחלוקת.
וכששטן של מחלוקת מרקד ,כשמלאך רע של מריבה יכול להתבטא – הדרך
עלולה להיחסם ,והישועה עשויה להתרחק...

בעודה עוסקת
באוורור
המצעים ,תוך
הישענות על
הסורג .לפתע,
התנתק הסורג
מקיבועו וצנח
למטה ,ואחריו,
היישר
מהקומה
הרביעית,
צנחה ילדה
צעירה אל...

הבה נדפדף בין דפי ההיסטוריה האישית ,המשפחתית והקהילתית ,נציץ
גם בהווה ,נבחן את היחסים בינינו לזולתנו ,וננקה כל בדל מחלוקת ,כל
חלקיק מריבה .הנה נתפייס ,נחיה בעולם מואר ומאושר שאין בו ריבים ואין
בו מחלוקות ,ונזכה שייפתחו עבורנו שערי שמים ,וירעיפו לנו רוב שפע,
טובה וברכה!

נפילה כמעט קטלנית...
היה זה בנין מגורים שקט ורגוע ,במרכז שכונה נחמדה באזור המרכז.
השכנים דרשו בשלום זה לזה ,כולם אנשים טובים וראויים ,נעימי סבר ובעלי
חיוך .אך לפתע התגלעה מחלוקת קשה שאיימה למוטט את 'שלום הבית'
בבנין המגורים כולו ,ולהצית אש תבערה בין שכניו...
ומעשה שהיה כך היה ,כפי שמספר הרה"ג רבי משה טולידנו שליט"א
בספרו :היה זה ימים ספורים לפני חג הפסח ,כשאחד השכנים המבוססים
בבנין ,גמר אומר להחליף את הספה בסלון ביתו לקראת החג ,בספה חדשה
ויוקרתית .כדי שלא להשחית לריק את הספה הישנה שמצבה טוב וראוי
לשימוש לחלוטין ,פרסם כי ישמח למסור את הספה הישנה למשפחה נזקקת.
בינתיים חולפים הימים ,ומועד אספקת הספה מתקרב ובא ,אך איש אינו
מבקש את הספה הישנה ...בלית ברירה הוא מוביל אותה אל חצר הבנין ,שם
הוא מציבה בפינה  -באופן שאינו מפריע לאיש .נכון ,הוא יכול גם להשליכה
לפח האשפה הקרוב ,אך המחשבה עד כמה הספה תועיל למשפחה הזקוקה
לה– לא מאפשרת לו לעשות כן ,והוא חפץ באמת ובתמים להיטיב עם זולתו...
ויהי לקראת ערב ,וגחלת המחלוקת התפרצה בבנין .השכן מהקומה הרביעית,
כנראה יהודי שגורלו לא שפר עליו וחיידק הקנאה מקנן בו ...בחר להתפרץ
בזעם' :מה אתה מניח כאן את הספה שלך? זה הבית שלך כאן? זה הבנין
של כולנו ,ואל תנסה לפרסם שקנית ספה חדשה באמצעות השארת הספה
הישנה בחצר של כולם!'
השכן היה המום לרגע ,הן בכל כוחו ניסה להיטיב ולהועיל ,ובוודאי שלא
התכוון לעורר מחלוקת ...רגע לפני שהטונים עולים מעל ומעבר לרמתם
המוכרת ,רגע לפני שאש המחלוקת פורצת במלוא עוצמתה ,עבר במקום רב
מוכר ,שהביט במהומה ונחפז להשכין שלום .הרב החל לשוחח עם הצדדים
הניצים ,ואז קרב לשכן המתלונן ואמר לו בחום' :האמת היא שאני מבין
אותך ,זה באמת עשוי להפריע ...אבל הרי באמת שלא כדאי לריב בשביל
זה'...
לבו החל להיפתח ,והרב הוסיף ואמר' :הרי השלום הוא מקור הברכה ,זכות
השלום גדולה ומגינה עד מאוד .כמה כדאי ועדיף לך לוותר ,כדי להמשיך
לחיות בשלום ,כדי להמשיך את ההגנה השמימית השורה על בנין השרוי
בשלום ,כדי להמשיך את הזכות הנפלאה של חיי שלום ואחווה בין שכנים.
הרי תהיה לך זכות עצומה של העברה על מידותיך ,של ויתור אצילי למען
השלום ,תאמין לי  -הרבה יותר כדאי לך לוותר ולשמור על השלום והאחווה!'
דבריו של הרב שכנעו את השכן הנרגן ,והוא הסכים לוותר למען השלום.
הספה המשיכה לשכון בחצר ,אך השלום והאחווה שבו לבנין כמקדם .וכאן
מגיעה ההתפתחות הדרמטית - - -
ביום המחר ,בתו של השכן מקומה  - 4שהתרצה להותיר את הספה בחצר,
עסקה באוורור מצעים ושמיכות שהיו מונחים על סורג החלון ,תוך הישענות
על הסורג .לפתע ,בלי כל התראה מוקדמת ,התנתק הסורג מקיבועו וצנח
למטה ,ואחריו ,היישר מהקומה הרביעית ,צנחה ילדה צעירה אל...
האמת שלא היה לה סיכוי להישאר בחיים .נפילה מגובה כ 15-מטר ,אינה
מותירה סיכוי ...ההורים ששמעו את זעקותיה רגע לפני שהתעופפה מבעד
לחלון ,נחפזו לחלון וגילו את גודל האסון ,ולא העזו להביט למטה ,לראות
את המחזה קורע הלב...
אלא ש'ספת השלום' היתה מונחת היישר מתחת לחלון ,ותפסה בזרועותיה
את הבת הצונחת ...היא נפלה היישר על ריפודי הספה הנוחים ,מסוחררת,
מבוהלת ,כאובה – אך בריאה ,חיה ושלימה!
דקות ארוכות לקחו להורים להירגע מהטראומה ,כוחות ההצלה שהוחשו
לזירה היו מופתעים ,כיצד צונחת ילדה מקומה  4לחצר ,ונותרת ללא שריטה,
רק מבקשת כוס מים ...אין זאת אלא שאותה ספה – שאביה הסכים להותיר
בחצר ובויתורו השכין שלום בבנין– עמדה לו והצילה אותו ,הגנה עליו מאסון
נוראי!
כן ,לפעמים זה לא קל ,כאשר שכן מבקש לבנות ומתחילה מחלוקת אם
ועד כמה הבניה תפריע ,כאשר יש מי שמבקש לנצל את החצר המשותפת
ושטחי החניה ויש מי שלא מסכים ,כאשר אחד מבני המשפחה מבקש
מאחרים לוותר על משהו ,או כשהחבר בבית הכנסת מבקש לעשות שינוי
המשך בעמוד >>> 26
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בלילה ,עם התקדש ליל החג ,הורה רבי לוי יצחק לכל אנשי העיר
לבל יארחו את האורח לסעודת ליל החג" .אין רשות לאף אחד
לאפשר לאורח לאכול כזית פת בסוכתו בליל החג הראשון" –
הורה הרב בנחרצות
שמחתו של הגאון מוילנא ,שלא יקבל שכר עבור המצוה
הרב ישראל ליוש
"לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ׁ ָשלוֹ ם" (במדבר כ"ה ,י"ב)
שכָ רוֹ (מדרש רבה)
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ִדין הוּא ׁ ֶש ִ ּי ּטֹל ְ ׂ
בביתו של עשיר גדול שרת נער .את כל כוחו ,אונו ומרצו  -השקיע הנער
בענייני הבית .הוא השכים קום ואיחר לשכב ,ובזמן שבינתיים  -לא נח לרגע.
ע"פ סיכום עם בעל הבית ,שכרו של הנער היה ,שהוא יאכל משולחנו ויהנה
מהמאכלים המשובחים והערבים שאכלו משפחת העשיר.
פעם אחת ערך העשיר סעודה גדולה לכל רעיו וידידיו .את מיטב כספו
השקיע העשיר בסעודה זו ,ומנות דשנות ויקרות הוגשו למסובים .המשקאות
אף הם היו ראויים לסעודה משובחת כזו ,ויינות ושאר משקאות מיוחדים
הוגשו לכל חפץ .גם
חלקה של התזמורת לא
נגרע ,ולהקה רבת כלים
ומזמרים ,הנעימה לסועדים
את הארוחה .המסובים
היטיבו את ליבם באכילה
ושתיה כאוות נפשם,
ואף המשרת נהנה כמותם
– כך הרי סוכם ,זהו
שכרו.
והנה ,באמצע החגיגה
הופיע בבית העשיר
סוחר גדול ,וביקש מבעל
הבית לקנות ממנו סחורה.
כסף רב יכול היה העשיר
להרוויח מעסקה זו ,אך
הוא דחה אותו ליום
אחר ,בטענה כי כעת
הוא עסוק במשתה
ושמחה עם ידידיו .שמע
זאת המשרת ומיד הציע
לבעל הבית שהוא ילך
לחנות ,ויספק לסוחר את הסחורה ,ובכך לא תושבת השמחה מבעל הבית,
ואף העסקה לא תרד לטמיון .הנער אמר ועשה ,הסחורה סופקה לסוחר ,הלה
שילם את מחירה ההגון ,ובעל הבית הרוויח מהעסקה הון רב.
למחרת קרא בעל הבית למשרת ואמר לו" :אני רוצה להתחיל לשלם לך
שכר עבור עבודתך אצלי ,אמור לי בבקשה מה משכורתך?" .הנער התפלא:
"מה השתנה? הרי ע"פ הסיכום בינינו ,שכרי הוא רק המזונות שאוכל משולחנך,
מדוע תבקש עתה לתת לי שכר?" .ענה לו בעל הבית" :הבט! עד עתה חשבתי
שאתה נהנה מאוד מהארוחות הדשנות שאני מספק לך ,ויש בהן כדי לשלם
את עבודתך ,אולם לאחר שראיתי אתמול ,שמסכים אתה לוותר על סעודה
מהנה וערבה כל כך ,כדי לעבוד עבורי ולספק לסוחר את הסחורה שהרווחתי
עבורה הון רב ,מבין אני שאינך נהנה די מהאוכל ,ולכן מעתה ראוי שאשלם
לך שכר הגון עבור עבודתך".
עפ"י משל זה מבאר המגיד מדובנא את דברי המדרש" :בדין הוא שיטול
שכרו"  -פנחס הרי מסר את נפשו עבור קדושת שמו ית' ,כפי שמבואר
במדרש ,שפנחס סיכן את חייו בפעולת הקנאות שלו .ואם כן אומר לו הקב"ה:
"עד עתה חשבתי שהחיים עצמם שהענקתי לך ,יש בהם כדי לתת לך שכר

עבור ה'עבודת ה'' שלך ,עתה ,אחר שראיתי שמסכים אתה לסכן את חייך
עבור קדושת שמי ,ראוי אתה לקבל שכר אחר עבור עבודתך" .לכן" ,הנני
נותן לו את בריתי שלום"  -בדין הוא שיטול שכרו.
החתם סופר מבאר את דברי המדרש באופן אחר .חז"ל אומרים" :שכר
מצוה – מצוה" ,היינו הצדיק העובד את ה' בכל לבו ,אינו מתאווה לשום שכר
וגמול עבור עבודתו ,אלא כל רצונו ותקוותו שיזכהו ה' ויזמן לפניו מצוה
נוספת כקודמתה .אם כן ,במצוה זו כקנאתו של פנחס ,בודאי לא היה חפץ
פנחס שיזכהו הי"ת במצוה נוספת מעין אותה מצוה ,שהרי הוא לא יחפוץ
שיחטא שוב נשיא מישראל בחטא כה חמור .לכן ,בדין הוא שיטול שכרו,
שהרי כאן לא שייך להעניק לו כשכר המצוה ,מצוה נוספת כמותה.

לפנינו שני ספורים ,המתארים להפליא את הכרתם של הצדיקים בחשיבותה
של קיום מצוה ,בלי לצפות לשכר עבורה ,לא בעולם הזה ואף לא לעולם
הבא:
חג הסוכות עומד לפרוש כנפיו על העיר בארדיטשוב ,ועדיין לא נמצא
אתרוג עבור רבה של העיר ,הגה"צ רבי לוי יצחק זצ"ל .והנה שומעים בני
העיר ,שבעירם מתארח אדם
שברשותו אתרוג מהודר ,אך
הוא אינו מתעתד לחוג
בבארדיטשוב את חג הסוכות,
הוא עושה את דרכו לביתו
השוכן בעיירה אחרת.
פנו אליו אנשי העיר ,בבקשה
שיואיל בטובו להישאר אצלם
בחג הראשון של סוכות ,כדי
שהרב ואנשי העיר יוכלו לזכות
במצוה ולברך על האתרוג
שלו .אך הוא לא נענה לבקשתם.
"עלי לנסוע אל ביתי ומשפחתי,
הם מחכים שאחוג איתם את
החג".
הצעות מגוונות הציעו תושבי
העיר לבעל האתרוג ,כדי
שישנה את החלטתו ויסכים
להישאר בעירם ,אך שום
הצעה לא פיתתה אותו ,עד
שהוא עצמו הציע הצעה
נועזת ,עבורה יסכים להיענות
לבקשתם" .אם רבי לוי יצחק
יבטיח לי חלק לעוה"ב ,אסכים
להישאר כאן בחג"  -הציע
בעל האתרוג .שמע הרב את
בקשתו ,והסכים .הוא הבטיח לו חלק לעולם הבא ,והלה נשאר בבארדיטשוב
בחג הסוכות.
בלילה ,עם התקדש ליל החג ,הורה רבי לוי יצחק לכל אנשי העיר ,לבל
יארחו את האורח לסעודת ליל החג" ,אין רשות לאף אחד לאפשר לאורח

"כל ימי הייתי
מצטער ,מתי
אזכה לקיים לכל
הפחות מצוה
אחת כתיקונה
שלא על מנת
לקבל פרס ,ועתה
הזמין לי הבורא
ית' מצוה יקרה
כזאת ,ובידי
לקיימה כראוי,
איך לא ארקוד
משמחה"...
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>>> המשך מעמוד קודם

לאכול כזית פת בסוכתו בליל החג הראשון" – הורה הרב בנחרצות.
לאחר התפילה ציפה האורח שמאן דהוא יזמין אותו לסעודה ,ובכך יזכה
לקיים מצוות אכילת כזית בסוכה ,אך לפליאתו איש לא הזמינו .בצר לו,
החל האורח מחזר על פתחי התושבים ,וביקש מהם שיתנו לו רק לקיים את
המצוה דאורייתא ולאכול כזית בסוכה .אך הוא נתקל בסירוב כללי.
בלית ברירה פנה האורח לסוכת הרב ,שם סבר שבוודאי לא יתקל בסירוב.
אך כאן ציפתה לו הפתעה אחרת ,הרב הסכים לארחו בסוכתו ,אך בתנאי
שיוותר על העולם הבא ,שהבטיח לו תמורת האתרוג .האורח שקל את הדברים
לכאן ולכאן ,ולבסוף החליט ואמר לרבי לוי יצחק" :אני מוכן לוותר על העולם
הבא שהבטחת לי ,כדי שאוכל לקיים מצות אכילה בסוכה!" .לאחר הוויתור,
הכניס אותו הרב לסוכתו והזמין אותו לאכול עמו סעודת ליל החג.
לאחר הסעודה אמר רבי לוי יצחק לאורח" :דע לך שהבטחתי בעינה קיימת,
ותקבל את חלק העולם הבא שלך ,רק לא רציתי שתקבל אותו בחינם ,ואחר
שהראית שאתה מוכן להפסיד עולם הבא בשביל קיום מצווה ,בדין הוא
שתיטול את שכרך".

הספור השני ,אף הוא בענייני אתרוג ,אך של הגאון מוילנא ,שכידוע חיזר
אחר אתרוג מהודר במיוחד ,ולשם כך היו יוצאים שליחים מיוחדים לארצות
חמות ,כדי להשיג עבור הגאון אתרוג כלבבו.
שנה אחת חזרו השליחים במפח נפש .הם לא מצאו עבור הגאון אתרוג
שישביע את רצונו .רעש גדול התחולל בוילנא ,הכל שחו אודות צערו של
הגאון ,וקשה היה להם לתאר את יגונו ,אילו לא יזכה ליטול ארבעה מינים
מהודרים ,כדרכו בקודש.
גבאי הקהילה לא אמרו נואש ,והוסיפו לשלוח שליחים נוספים .הפעם כבר

הורשו השליחים להוציא כל סכום שיידרש עבור האתרוג ,אך בתנאי שלא
יספרו לאיש עבור מי הם קונים את האתרוג.
לאחר כמה ימי חיפושים ,מצאו השליחים בידי סוחר אתרוגים אתרוג יפה
ומהודר ,אך הסוחר שמר אותו לעצמו וסירב למכור אותו ,גם הסכומים
הגבוהים שהציעו לו ,לא שכנעו אותו ,הוא עמד על שלו" :אני רוצה לברך
על אתרוג זה! לא אמכור אותו בעד כל הון שבעולם!" .כאשר ראו השליחים
כי כלתה אליהם הרעה ,ואין כל דרך אחרת להשיג את האתרוג ,הפרו את
הבטחתם וספרו לסוחר כי הם רוצים את האתרוג עבור הגאון מוילנא .הסוחר
התרגש מאוד לשמוע את דבריהם ,ומחשבות מרננות החלו למלא את לבו:
'הנה כי כן יכול אני לזכות שהגאון מוילנא יברך על אתרוג ששמרתי לעצמי!'.
תיכף הסכים הסוחר למכור להם את האתרוג ,אך הוא התנה איתם ,ששכר
מצוות ארבעת המינים של הגאון מוילנא ,ייזקף לזכותו .הם חששו מאוד
שמא הגאון לא יסכים לתנאי זה ,אך באין מוצא אחר ,נטלו עמם את האתרוג
והבטיחו לו שיציגו לפני הגאון את התנאי שלו.
מאושרים מצד אחד ,על שזכו למצוא אתרוג לרבם הנערץ ,וחוששים מצד
שני ,על שהבטיחו לסוחר דבר שכלל לא בטוח שהגאון יסכים אליו .חזרו
השליחים לוילנא ,מתוך תקוה שהגאון לא יבטל את העסקה ,ויורה להם
להחזיר את האתרוג לבעליו.
מה מאוד הופתעו השליחים על תגובתו של הגאון מוילנא ,כאשר בזהירות
ובחשש רב מסרו לו את האתרוג ,וספרו לו על בקשתו של הסוחר כתנאי
למכירת האתרוג .פני הגאון זרחו מאושר ,ולפליאת התלמידים הסביר" :כל
ימי הייתי מצטער ,מתי אזכה לקיים לכל הפחות מצוה אחת כתיקונה שלא
על מנת לקבל פרס ,ועתה הזמין לי הבורא ית' מצוה יקרה כזאת ,ובידי
לקיימה כראוי ,איך לא ארקוד משמחה ,הרי חז"ל אמרו' :הוו כעבדים
המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס'''...

>>> המשך מעמוד  | 14יעקב א .לוסטיגמן

האם כיוונת בתפילתך על נושא הפרנסה?"
בהלה נפלה על החסיד שניכר עליו כי זה עתה נחת ממסע מטלטל בעולמות
העליונים ושנושא הפרנסה נשכח מלבו כאילו לא הציק לו מעולם" :הכיצד,
רבי" ,השיב בהצטדקות" ,כיצד אפשר בכלל לחשוב על פרנסה ,בעת שאומרים
'שירת הים'?"...
פעם אחת היתה הרבנית ,רעייתו של השרף מרת בלומא (בתו של הרה"ק
רבי יעקב קאפיל חסיד מתלמידי הבעש"ט הק') מדברת על לבו שיברך את
חסידיו בעשירות ,ויתפלל עליהם שתהיה פרנסתם מצויה בידיהם ברווח:
"אם הרבי רוצה לחיות בעניות ואינו מוצא כל טעם בעולם הגשמי ,מדוע גם
החסידים צריכים לשלם על כך את המחיר?" תהתה באוזניו.

אך השרף השיב לה מיניה וביה" :מה את רוצה ממני ,הרי הם עצמם אינם
רואים בכך כל תועלת ,ואינם שואפים להתפרנס ברווח".
כדי להוכיח את דבריו נכנס הרבי לבית המדרש ,ופנה לתלמידיו שהגו
בתורה באותה שעה ,ושאל אותם בזה אחר זה" :רצונך שאברך אותך
בעשירות?" ,והתלמידים כולם השיבו כל אחד בתורו בשלילה ,טוב להם
במצבם הנוכחי ,ואין הם רוצים להתמודד עם ניסיון העושר .רק אחד מהחסידים
השיב כי הוא עצמו אומנם אינו רואה כל רע במצבו הנוכחי ,אך רעייתו רוצה
מאוד שיהיה עשיר ,ובתוך זמן קצר אכן נתעשר אותו חסיד בעשירות גדולה,
ויהי לפלא.

>>> המשך מעמוד  | 5הר"ר יוסף מאיר האס

שמחה ,כאשר היה משתתף בכל השמחות בלב ונפש חפצה ,בהרגישו 'מחותן
ראשי' המוביל את בנו אהובו לחופה .את כל אשר לאל ידו עשה רבינו ,כדי
שיוכל להשתתף בשמחותיהם של תלמידיו האהובים ,גם במחיר השלכת
גופו ונפשו מנגד .לעתים קרובות הופיע רבינו בשמחות נישואין כשגופו קודח
מחום גבוה ,אך ליבא לפומא לא גליא ומלבד המשמשים בקודש לא ידע
על-כך אף אחד.
זכורני את חתונת אחד מאנשי שלומנו ברמת ויז'ניץ .רבינו חש מאד לא-
טוב באותם ימים ,אך למרות זאת הגיע להשתתף בחופה ,והיות שלא היה
מסוגל לעמוד מחמת חולשתו ,התיישב לראשונה על כסא ,וישב כל מעמד
החופה .בסיום החופה ,המתין רבינו כמה רגעים ,כדי שירקוד עם החתן ולא
יצטרך לחזור שוב לאולם ,אך גם לכך לא היה מסוגל באותה שעה.
בשלהי שנת תש"ע התקיימה שמחת נישואין בקרית-אתא ,לאחד מתלמידי
ישיבתנו הק' ממשפחת אנשי שלומנו ,והיה זה כבר בתקופה שהחופות נערכו
בחצר בית המדרש הגדול ,ורבינו לא נסע לרקוד עם החתן באולם השמחה,
אך באותו יום של החתונה ,נקבעה לפתע שמחת אירוסי נכד רבינו ,מחמת
אילוצים שונים ,ולא יכלו לדחותה .רבינו ביקש לנסוע לאולם החתונה מיד
בתום שמחת האירוסין ,כדי לפצות ולשמח את החתן ששמחתו נפגעה במקצת

מחמת שמחת רבינו ,והשתתף בשמחה זמן ממושך יותר מכפי הרגלו.
אך אם היה זה בכל החתונות של התלמידים ,הרי שגדלה והוכפלה שבעתיים
שמחתו של רבינו בשמחותיהם של תלמידים יתומים ,שנותרו ללא אב או
ללא אם ,או-אז היה רבינו מתנהג כמחותן ממש ,ולא אחת אירע שרבינו יחד
עם הרבנית הצדקנית ע"ה ,היו שושבינים בחופות של יתומים ,ועומדים מצד
החתן או מצד הכלה במלוא מובן המילה.
לעולם לא אשכח ,את המעמד המרטיט ונורא ההוד שאירע ביום חופתי,
עת נכנסתי לקודש פנימה בדחילו ורחימו ,לקבל את ברכות הקודש לקראת
הקמת בית נאמן בישראל .אחרי שרבינו בירכני מברכות פיו ,פתחתי ואמרתי
לרבינו ,שאבי זצ"ל היה נוהג לברך את בניו לפני לכתם לחופה ,והנה כל
אחי ואחיותי זכו לברכת האב ביומם הגדול ,זולתי שלא זכיתי לכך .רבינו
אמר לי שחז"ל אמרו (סנהדרין יט" ):כל המלמד בן חברו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו ילדו" ,והפירוש הוא ,שצריך להרגיש אחריות כאילו ילדו...
ומיד הניח רבינו את ידיו על ראשי בהתרגשות רבה ,ובירך אותי בברכת הבנים
כנהוג וכמקובל ,ממש כמו אב המברך את בנו בחיל ורעדה.
(קטעים מתוך כתבות שהתפרסמו ב'המבשר תורני')
מתוך אוצרותיו של הגה"ח רבי יצחק ליבוביץ שליט"א ,משגיח ישיבת סערט ויז'ניץ חיפה
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"מה עושה הקב"ה ,כאשר מגיעים אליו
שתי תפילות סותרות של יהודי רוסיה ויהודי צרפת?"
הרה''ג רבי נחמן וילהלם שליט''א ,על כוחם ותפקידם של מנהיגים ומחנכים
הרוחות שבין יפו לאסטנבול
מעשה במשלחת רבנים ,שהופיעה לפני הצאר ניקלואי
לצורך שתדלנות על הקהילה היהודית .תוך הדברים
שאל אותם הצאר" :האם אתם נאמנים אלי?" השיבו
כולם" :בודאי!" .הוסיף הצאר ושאל" :הנה עתה אני
במלחמה עם מלך צרפת ,האם אתם מתפללים להצלחתי?".
"בודאי!" ,השיבו כולם" .והיהודים בצרפת מתפללים להצלחת
נפוליון?" – שאל הצאר .השיבו היהודים בהיסוס" :כן!"" .אם כן" ,הקשה
הצאר בארשת נצחון" ,מה עושה הקב"ה ,כאשר מגיעים אליו שתי תפילות
סותרות של יהודי רוסיה ויהודי צרפת?" .לרגע היתה דומיה ,עד שהרב ,ראש
המשלחת ,התעשת והשיב" :הנה בתפילה לשלום המלכות ,שאומרים לאחר
קריאת התורה ,הנוסח הוא' :הנותן בים דרך ,הוא ידרוש שלום הקיסר יר"ה'.
ויש להבין מדוע תפסו דוקא תואר זה של 'הנותן בים דרך' ,לגבי תפילה
לשלום המלוכה?
"ברם ,באמת כאשר ספינה יוצאת מאיסטנבול
ליפו  -מתפללים יורדי הספינה שישלח רוח
לכיוון יפו .ובאותו יום ספינה יוצאת מיפו
לאיסטנבול ,ויושביה מבקשים שהקב"ה
ישלח רוח לכיוון איסטנבול .מה עושה,
כביכול ,הקב"ה?
"אלא באמת עובדה היא שהכל מסתדר,
אנשים נוסעים מיפו לאסטנבול ומאסטנבול
ליפו .כך סדר העולם .וזה שאומרים להקב"ה
'הנותן בים דרך'  -כשם שבים הוא נותן דרך,
ומסתדר כביכול עם הרוחות הסותרות ,כן
יתן שלום לקיסר ,ויסתדר עם התפילות
הסותרות ,לכאורה"...
על פי משל זה ,אפשר להסביר את בקשת
משה רבינו להעמיד מנהיג על ישראל בלשון
שר ִא ׁיש ַעל ָה ֵע ָדה" .ויש
(במדבר כ"ז ,ט"ז) "יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹת לְ כָ ל ָ ּב ָ ׂ
להבין משמעות הדבר ,מה שמזכיר הלשון 'אלקי הרוחות' לגבי בקשת מנהיג.
מנהיג ומחנך צריך לעבוד כל הזמן עם רוחות סותרות .יש קהלים ומצבים
שצריך לנהוג בתקיפות ,ויש ציבורים שצריך לקרבם בעבותות אהבה .יש
תלמידים שצריכים להתנהג איתם בדרכי נועם ,עם רוך ואהבה גלויה .ויש
שצריכים להיות כלפיהם תקיפים ,ולתבוע ולדרוש מהם עוד ועוד ,ולהעמיד
גבולות ותגי מחירים ברורים .דבר זה שייך באווירה ובהנהגה הכללית ,וכן
בכל חניך בפרטות ,יש מצבים וניגודים סותרים .וצריך לעבוד בעת ובעונה
אחת עם כל הכלים והשיטות ,והיד על הדופק ,כל אחד לפי עניינו.
וזה שאומרים 'אלוקי הרוחות' שמנהיג עולמו ברוחות סותרות ,והכל בא
על מקומו בשלום ,ימצא מנהיג שיכול להנהיג את הציבור ואת הפרט גם
אם יש רוחות סותרות .לדעת לנווט את כל הספינות כל אחד לחוף מבטחים...

לסבול וללכת כנגד

"קח לְ ָך ֶאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן
ענין זה מרומז גם בהמשך ,שהקב"ה אמר למשהַ :
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ "  -כאשר שאלת ,שיוכל
נוּן ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ " ,וברש"י ִ
להלך 'כנגד' רוחו של כל אחד ואחד .ויש להבין ,שהרי לעיל פירש רש"י -
אלוקי הרוחות ,שיהא 'סובל' כל אחד ואחד לפי דעתו .ויש להבין חילוק
משמעות ב' הלשונות.
אלא באמת זה כוחו ותפקידו של מנהיג ,לשלב את שני הדברים ,להסכים
לנטיות רוחו של כל אחד ,ומאידך ללכת כנגדו ,לייסרו ולהפוך תכונותיו,
כלומר שילוב בין ההליכה לרוחו -לפי התכונות ושורש הנשמה ,וההליכה
כנגדו ,ולגרום לשינוי .והחכם עיניו בראשו.
הצורך לעבוד במישורים ואופנים נוגדים ,מרומז גם בהמשך דברי משה
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"א ׁ ֶשר ֵי ֵצא לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ֲא ׁ ֶשר ָיבֹא לִ ְפנֵ ֶיהם" ויש להבין מה משמעות הלשון
רבינוֲ :
והתפקיד לצאת ולבוא לפני הציבור?
אלא כאמור ,תפקידו של מנהיג ציבור נחלק לשני מישורים :כלפי חוץ
לייצג אותם ,וכלפי פנים להתעסק בצרכיהם .שלמות המנהיג היא כאשר
יהם וַ ֲא ׁ ֶשר ָיבֹא
"א ׁ ֶשר ֵי ֵצא לִ ְפנֵ ֶ
פועל בשני התחומים יחד ,וזה מרומז בפסוקֲ :
יהם".
לִ ְפנֵ ֶ
ומרומז בזה שכלפי שמיא צריך לצאת ללמד עליהם סנגוריא .וכלפי פנים
"כ ׁ ּשוֹ ָפר ָה ֵרם
לדרוש מהם יותר ויותר .וכן פירשו מה שנאמר כלפי המנהיג ַּ
קוֹ לֶ ָך" ,פירוש הדימוי לשופר ,שמצד אחד מסנגר על עם ישראל ומזכיר זכות
אבות .ומצד שני תובע ומעורר לתשובה.
יש להוסיף מה דאיתא במדרש 'כל מי שמבקש צרכי ציבור כאילו בא בזרוע',
כמו שרואים במשה שדיבר אל הקב"ה כביכול בלשון צווי ותביעהִ " ,י ְפקֹד
ה’ ֱאל ֵֹהי ָהר ּוחֹת"  -כי בא לדרוש צרכי ציבור.
ומכאן הוראה שבעוד בעניינים פרטיים  -בתחנונים ידבר רש ,בעניינים
ציבוריים צריך לעמוד באומץ לב ולדרוש
בחזקה הן כלפי שמיא והן כלפי ארעא!
"א ׁ ֶשר
הרה"ק מוורקי זי"ע היה אומרֲ :
יהם"' ,ער זאל אויסגיין פאר זיי'.
ֵי ֵצא לִ ְפנֵ ֶ
שנפשו תצא מכלות הנפש של אהבה
אליהם.
ב'שפת אמת' (ליקוטים) ביאר הלשון
יה ם" ,וז"ל" :כי המנהיג
"א ׁ ֶש ר ֵי ֵצ א לִ ְפ נֵ ֶ
ֲ
צריך מקודם לפנות הדרך ,וצריך לעבור
בכל המקומות הרעים ובכל המקומות
הטובים ,שלא יטעו הבאים אחריו וכענין
מרגלים ,וזה 'אשר יצא לפניהם' כמו שאיתא
צא וכבוש הדרך לבניך".
עוד דרשו דהנה על הלשון 'אשר יבוא
לפניהם' מציין המסורה את הפסוק (דברים
י"ט ,ה')" :וַ ֲא ׁ ֶשר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים" ,לרמז שהעבודה והעסקנות
הפנימית ,הריהי בבחינת 'לחטוב עצים' עמל מפרך ומיגע של שירות הציבור
בנאמנות ,מבלי לבחול בשום פעולה למענו.

קטר וקרונות
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ " עפ"י מה
לסיום ,נביא מה שביארו חסידים את הלשון ִ
שאמר ה'שפת אמת' ,שכוחו של רבי הוא כמו קטר רכבת ,שע"י שאוצר ועוצר
בקרבו את כל הכוחות ,ומוציא אותם באופן הראוי ,יש לו כח אדיר למשוך
אחריו את כל הקרונות.
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ "  -שהרוח והכח שאצור בו ,נותן לו
ומרומז זאת בפסוק ִ
כח למשוך אחריו את כולם.

רוח סערה דקדושה
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ " ,דהנה כל מה שישראל
ב'דרכי נועם' מבואר ענין בקשת ִ
נכשלו בחטא בנות מואב אינו מובן ,איך ירדו לדרגה זו אחר כל מעלותיהם,
כפי שראה אותם בלעם בנבואותיו?
אלא לעתים יש מצב של 'רוח סערה' ,של 'פחז עליו יצרו' ,שהוא כח טומאה
שבא על האדם או על הכלל בתוקף עד שאין לו שליטה על זה.
וכנגד זה לא די בחיזוק שגרתי ,אלא צריך להעמיד 'רוח סערה' של קדושה,
המטלטלת את האדם וסוחפת עמו את כל הסובבים .וזה היה ענין פנחס:
"ב ַקנְ אוֹ ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ כָ ם" ,שבא עם רוח סערה ועורר בעם ישראל את כח
ְּ
הקדושה ,ובכך היפך את כל המציאות של כלל ישראל.
"א ׁיש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח בּ וֹ " ,שיש לו כח להסעיר את עם
וזה שביקש משה רבינוִ :
ישראל כנגד כל הרוחות שבעולם.
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הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

האם מצאנו שהנביא היה מדבר אל ה'?
"וַ י ְַד ֵ ּבר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ה' לֵ אמֹר" (במדבר כ"ז ,ט"ו)
בכל התורה כתוב קע"ה פעמים "וידבר ה' אל
משה לאמר" ,וכאן זו הפעם היחידה בתורה שנאמר
"וידבר משה אל ה' לאמר".
על שינוי זה עומד הספרי זוטא כאן וז"ל:
"אין בכל התורה כולה וידבר משה אל ה'
לאמר ,א"ל הודיעני אם אתה ממנה תחתי".
בבעל הטורים כאן מביא דברים אלו ,ומבליט
את הפעמים שה' דיבר אל משה ,וז"ל :אין
פסוק כזה אחר בתורה ,אמר לו לא תזכור
כמה 'וידבר' שדברת אלי.
במדרש רבה (בראשית א,ב) מובא בענין
זה" :כשם שהקדוש ברוך הוא קורא למשה
ומדבר עמו ,כל היה משה קורא להקדוש
ברוך הוא ומדבר עמו שנאמר וידבר ה' אל
משה ,וכתיב וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד
ה' אלהי הרוחות ,ראה כמה היה שולט".
וראה במשך חכמה (שמות טו,א) שכתב" :דע
דדיבור הוא לשון עזה ולשון קשה ,ולכן לא מצאנו
בשום נביא בתורה ולא בנביאים שיאמר שדיבר
הנביא אל ה' ,רק "וידבר ה' אל משה" שהוא לשון
ציווי ,אבל שמשה ידבר אל השי"ת לא כתוב בשום
מקום ,רק בפרשת פנחס ,ויעויין בילקוט".

ומצאתי מהלך נפלא בביאור דברי העל הטורים
בספר שרשרת זהב (מר' שלמה גור-אריה זצ"ל,
עמ' כד) שכתב :שמעתי בקאנסטנטין-ישן ,מלמדן

וחסיד ה"ר ישראל מעיר ווישגורודיק ע"ה ששמע
מהרה"ח ה"ר חיים ז"ל מזינקוב שאמר בשם אביו
הרה"צ ר' זוסיא ז"ל נכד הרה"ק מאפטא ז"ל,
שאנו יודעים שדיבור הוא לשון קשה ואמירה לשון
רכה ,ומשה רבינו היה לו כח לקבל מהקב"ה לשונות
קשים של "דיבור" ולהמתיק אותו לישראל בלשון

"אמירה" ,וזה שכתוב "וידבר ה' אל משה לאמר".
אולם כאן משה שמע "עלה אל הר העברים הזה
וראה את הארץ וגו' ,וצריך העם למנהיג אחר ,אמר
משה רבינו שאולי הממהיג החדש לא יוכל
להמתיק מדיבור אל אמירה ,וזה כוונת בעל
הטורים "לא תזכור כמה וידבר שדיברת
אלי" ,שאני הצלחתי להמתיק את הדיבור
שדיברת אלי לאמירה.
ואנו רואים שה' קיים את בקשתו של
משה ודיבר אל יהושע רק באמירה ,שבכל
ספר יהושע כתוב "ויאמר ה' אל יהושע"
[י"א פעמים] ,ולא נאמר "וידבר ה' אל
יהושע" ,רק בפעם אחת נאמר "וידבר ה' אל
יהושע" ,בפרשת רוצחין (יהושע פרק כ')
שזה לשון קשה ,ואחז"ל על זה שנאמר שם
לשון עזה משום שהוא דבר תורה.
והביאור בזה שכיון שזה נאמר בתורה ,כבר
משה רבינו המתיק את זה בזמנו לעם בלשון
אמירה ורכה ,ולכן לא הקפיד ה' לומר ליהושע
"וידבר" בלשון קשה ,אבל בדבר חדש היה מקפיד
וצוה ליהושע בלשון ויאמר שהוא לשון רכה ,בכדי
שיקבל העם ממנו ולא יהיה לו לטורח להמתיק
לעם מדיבור על אמירה.

האם יש איסור לעבור על הגורל?
"א ְך ְ ּבגוֹ ָרל י ֵָחלֵ ק ֶאת ָה ָא ֶרץ" (במדבר כ"ו ,נ"ה)
ַ
בשו"ת 'אבני חפץ' (להר"ר אהרן לוין זצ"ל מינכן
תש"ז ,סי' ח' סק"ו) כ' בשם ספר 'דברי גאונים'
(כלל כ' אות א') שהביא דבר נפלא בשם שו"ת
גאוני קדמאי (דפוס ישן נושן סי' ט') ,דאין רשות
לשום אדם מישראל לעבור על הגורל ,שאין הגורל
אלא מפי שמים שנא' ע"פ הגורל תחלק הארץ,
והעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות.
ועי' ברלב"ג משלי (טז,לב) שכ' שאנשים חושבים

שזכיה בגורל הוא על דרך המקרה וכ' ע"ז ,שמה'
כל משפטו וזה מפורסם מענין הגורל בספורי דברי
הנבואה ,וכבר תעמוד על זה מהחוש כי למצליחים
יבא על הרוב להם בגורל היותר טוב ,וההפך
לאנשים הקשי יום".
מסופר על אדם שבא לחזו"א ואמר לו ,כיון שיש
לרב רוח הקודש יאמר לי את המספר של הפיס,
אמר לו מרן החזו"א "דע לך ,לא המספר זוכה
אלא האדם זוכה".

•מדוע מצינו באבות האומה שסירבו תחילה לעשות את שליחות ה'?
•היתכן ששכרה של הקנאות הוא השלום?
•למי ניתנה הארץ ליוצאי מצרים או לבאי הארץ?
•מה היתה מעלתו של יהושע על בניו של משה?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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הקו מתאים לא רק למי שצריך עזרה וסיוע בהבנת הסוגיא ,אלא גם עבור
אלו שלמדו והבינו את הסוגיא על בוריה בכוחות עצמם ,אבל התעוררו
אצלם שאלות!
"לנוכח ההצלחה האדירה של 'פרויקט המשיבים' ללומדי 'הדף היומי בהלכה' ,פתחנו בימים אלו את פרויקט 'דורשי הדף',
שכבר הפך לפופולרי במיוחד ,ומקבל פניות  16שעות ביממה" ,אומר הרה"ג ר' ישראל ליוש ,ר"מ בישיבת 'אהבת אהרן',
ומנהל מחלקת הדף היומי – בבלי ,ב'דרשו'
יעקב א .לוסטיגמן
בשורה חשובה לשוחרי התורה ,לומדי 'הדף היומי' בארץ ובעולם ,עם ייסודו
של קו 'דורשי הדף' ,המוקדש ללומדי הדף היומי על הש"ס בבלי ,שיכולים
מעתה לפנות למשיבים תלמידי החכמים לכל אורך שעות היום ,ועד חצות
הלילה ,ולקבל עזרה וסיוע בהבנת הסוגיות הנלמדות במסגרת 'הדף היומי'.
מנהל מחלקת הדף היומי – בבלי ב'דרשו' ,הרה"ג ר' ישראל ליוש" :למעשה,
מדובר בפרויקט חדש עבור לומדי 'הדף
היומי' על הש"ס הבבלי ,אבל ב'דרשו'
כבר מתורגלים בניהול מערך מורכב
שכזה ,לנוכח העובדה שמזה חודשים
ארוכים פועל הקו המקביל של 'פרויקט
המשיבים' ,על הדף היומי בהלכה ,במסגרתו
משיבים רבנים ידועי שם ,ללומדים
ולמגידי השיעורים שמכינים את השיעור
היומי במסגרת 'הדף היומי בהלכה'.
"ההצלחה הגדולה של 'פרויקט המשיבים',
עוררה ב'דרשו' את ההבנה ,שפרויקט
מעין זה יוכל לסייע רבות גם ללומדי
'הדף היומי' על הש"ס בבלי ,במיוחד
כעת כשהלומדים נכנסו לסדר 'קדשים',
שעבור רוב ציבור בוגרי הישיבות ,הוא
עדיין נחשב לפחות מוכר ופחות ידוע,
כך שגם מגידי שיעורים ותיקים מוצאים
את עצמם עמלים שעות נוספות כדי להכין את השיעור היומי" ,אומר הרב
ליוש.
"יש כאן בשורה כפולה ומכופלת" ,הוא מוסיף" ,הקו מתאים לא רק למי
שצריך עזרה וסיוע בהבנת הסוגיא ,אלא גם עבור מי שלמדו והבינו את
הסוגיא על בוריה בכוחות עצמם ,אבל התעוררו אצלם שאלות ,הם יצאו עם
מסקנות מעניינות מהלימוד ,ומחפשים מישהו שיוכלו לדבר איתו על זה,

להבהיר את הנושא ,לשאת ולתת במסקנות הללו עם יהודי שבקי בש"ס.
זאת ברכה גדולה ללומדי 'הדף היומי' ,ואנחנו לא מופתעים לנוכח ההיענות
האדירה של הציבור ,שפשוט הוכיח שעם ישראל צמא לדברי תורה .כל
פרויקט חדש שאנחנו משיקים ,זוכה להתקבל בהתלהבות גדולה על ידי
ציבור שוחרי התורה ,וככל שחולף הזמן הפעילות הולכת ומתגברת".
לקראת תחילת הפעלתו של הקו ,התקיים כינוס היסוד שלו במעונו של
מרן שר התורה ,רבינו הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ,בהשתתפות מגידי שיעורים
ידועי שם ב'דף היומי' ,והמשיבים
המשתתפים בפרויקט 'דורשי הדף'" .את
השמחה הגדולה שעטפה את מרן במהלך
האירוע ,ראו כולם" ,אומר הרב ליוש" ,זה
היה מחזה מאוד מרגש לראות יהודי,
שכל כולו יגיעת התורה וידיעת התורה,
כשפניו נוהרות בכזאת שמחה ,על כך
שבזכות הפרויקט הזה יהיו עוד יהודים
שתהיה להם ידיעת התורה בהיקף רחב
יותר .אי אפשר לתאר את זה במילים!".
במעמד היסוד נשא דברים תלמידו
חביבו של מרן הגר"ח ,הגאון רבי אליהו
מן שליט"א ,שהרחיב בגודל מעלת הרבצת
התורה בכל הדרכים והפלטפורמות
האפשריות ,משיעורים המתקיימים בבית
המדרש מימים ימימה ,ועד שיעורים מוקלטים ,עלונים מודפסים ,ש"ס
מבוארים ומענה טלפוני באמצעות פרויקט 'דורשי הדף'.
הרב ליוש מדגיש שהמשיבים בפרויקט 'דורשי הדף' ,הינם יהודים תלמידי
חכמים מופלגים ,ששמחים לסייע בהבנת הנלמד.
מוקד 'דורשי הדף' פועל בכל יום בין השעות  8:00בבוקר ועד  .24:00בשלוחה
 6בקו השיעורים של 'דרשו' –  ,077-2222666או .*4992

>>> המשך מעמוד  | 6הגאון רבי אליהו מן שליט"א

אמר רבינו" :יש מחלוקת בספרי פ"ו עקב ס"ו ל"ח ,האם ברכת צדיק רק בחייו
או כל שכן לאחר מותו?".
אמרתי לרבינו כי נכנסנו עם נגיד מפורסם למרן הגראי"ל ,והנגיד ביקש
ברכה עם קויטל ,וכתב בו הצלחה בתורה ויר"ש ,וביקש גם פרנסה ובריאות,
אמר לו הגראי"ל" :הכל הפוך ,קודם יראת שמים ואח"כ תורה ,קודם פרנסה
ואח"כ בריאות" (עי' תענית ח' ב' דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב).
ושאלו את רבינו מה קודם?
"תורה ויראת שמים זה מחלוקת בגמרא שבת ל"א :ר' סימון ור' אלעזר".
והלכה כמי? –"נראה שם שהלכה כר' אלעזר שיראת שמים קודם ,שאמרו
תסתיים וכו' .אע"פ שבגמ' שם נאמר תסתיים רק לגבי שר"א הוא סבירא
ליה יר"ש קודם ,אבל כיון שזה ר' יוחנן משום ר"א מסתמא כך הלכה".
ומה לגבי פרנסה ובריאות מה קודם? –"בריאות קודם" - .יש פעמים שאם
אין פרנסה זה סיבה שלא יהיה בריאות .ת" .אם כן הפרנסה נכללת בכלל
הבריאות".
ש"ק דברים ד' אב תשס"ג .רבינו התיישב על מיטתו לנוח ,ואמר לי" :השבוע
היה א שיינע מעשה :בא אלי אחד שיש לו עכברים בבית ,אמרתי לו על פי
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הירושלמי דמאי ד .שדברים כאלו באים ומגיעים משום תרומות ומעשרות
שלא כראוי ,ושיקפיד לעשר כל דבר .וכן עשה .ועם כל זאת הם לא פסקו.
אמרתי לו שייתן מעשר כספים בדקדוק ,ואמר כי נותן מעשר געלט כראוי.
אמרתי לו אפשר שאתה מתגורר בקומה א' ,שלפעמים העכברים זה דבר רגיל,
ואמר שמתגורר בקומה ד' .אמרתי ,שאיני יודע.
"ושוב בא וסיפר כי הוא מחלל את המעשר שני על מטבע של 'קרן המעשרות',
ובתחילה חשבתי לומר לו שיפסיק לחלל על הפרוטה שבקרן ,שאולי הם
שכחו לסדר את פרטי הדברים על מכונן ,כפי שיכול להיות לפעמים בדבר
ציבורי ,אך אחרי כמה ימים נודע הדבר ,כי הוא בא וסיפר כי הוא מחלל
בקביעות על המטבע של חמיו ,ולא ידע ש'קרן המעשרות' לא מרשים זאת,
ואכן מיד שינה מנהגו .ובא אחר כך להודיע כי נעלמו העכברים"...
ומה ענין מעשר כספים לאכילת עכברים ,העכבר אוכל משום שהאוכל לא
מעושר ,ולא שייך לכאורה למעשר בכספים?
"מ'עשר תעשר' נלמד גם מעשר כספים ,ואם כן כיון שנלמד מהך קרא ,זהשייך גם לענין של מעשר כספים.
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(קטעים מלוקטים מתוך הספר 'כל משאלותיך')

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

כשמכינים 'קישקע' בבית .בדרך כלל כמות קטנה לא מגיעים
לשיעור חלה ,אך כשעושים עבור שמחה או בחדר אוכל
ויש שיעור חלה ,יש להפריש חלה בלא ברכה לחומרא
והאם יכול להיות שצריך להפריש חלה מתבשיל עוף?
מסכת זבחים דף פ.

תערובת שאור ועיסה
דנו הפוסקים בשאור שמערבים בבצק כדי להחמיץ אותו ,מה הדין כשהשאור
פטור והעיסה חייבת ,כגון שהשאור הופרש ממנו חלה ,וערבו אותו בעיסה
שלא הופרש ממנה חלה ,או שהשאור הוא של גוי ומערבים אותו בעיסה של
ישראל  -האם נוכל להפריש מן העיסה חלה? או שמא יש לחוש שמא הוא
נוטל מן הפטור על החיוב?
ואם נאמר בציור זה שהרוב של העיסה חייב ונכנס בו מיעוט שאור הפטור,
א"כ בודאי יש לסמוך שכשיטול חלה יעלה בידו חלק חיוב! יש לדון בציור
הפוך שעשו עיסה והפרישו ממנה חלה ,ואח"כ ערבו בה שאור מעיסה שלא
הופרש ממנה חלה  -האם נוכל להפריש מתוך התערובת ,או שבזה כבר ודאי
יש לחוש ,שמה שהוא נוטל הוא מן הפטור שהוא הרוב ,ואולי לא הפריש
מהשאור המחויב כלל?

"יש בילה"
שורש הנדון תלוי ביסוד המבואר בסוגייתנו בזבחים (דף פ" ).יש בילה" -
שזה אומר שכאשר מתערב חיוב עם פטור ,בכל חתיכה וחתיכה מעורב
משניהם ,שהדבר מתערבב ונבלל בשווה.
דעת הרא"ש בהלכות חלה סי' ו' ,שתערובת עיסות נחשב דבר לח שיש בו
בילה ,ולכן יכול להפריש מתוך העיסה עצמה ,ואין לחוש שלקח מן הפטור
על החיוב ,והתרומת הדשן סי' ק"צ כתב ,דיתכן שרק בעיסה של יהודי
שנתערבה בעיסה של גוי  -יש בילה ,אבל בשאור אין בילה ,והביא שנחלקו
בזה הראשונים אם גם בשאור יש בילה ,וכתב שראוי להחמיר ולעשות עיסה
נוספת ,ולהפריש ממנה על הכל ,או שיפריש מן התערובת כגודל השאור
הפטור ,שנכנס בה ומעט יותר ,שבזה בודאי הפריש גם מן החיוב.
להלכה פסק השו"ע סי' שכ"ד סי"א כדעת הרא"ש ,שיכול להפריש מהעיסה
המעורבת ,אלא ששינה טעמו ,שבשאור חיוב שנפל לעיסה – פטורה ,כתב
הטעם מכיון שנעשית כולה טבל מדין טעם כעיקר ,ולפי הטעם ש'יש בילה'
 למה הוצרך לומר שהכל נעשה טבל? והש"ך דן שאולי כשהמיעוט חייבנפל לרוב פטור  -יש חשש שמא יטול רק מן הפטור שהוא הרוב ,ולא מועיל
'יש בילה' ,ואכן החזו"א דמאי (סי' י"ג סק"ד) כתב דמהסוגיא בזבחים מבואר
ש'יש בילה' הוא גם במעוט לתוך רוב ,ופי' כוונת השו"ע כדי לחייב להפריש
כשיעור כל העיסה.
הרמ"א כתב שלכתחילה לא יערב ויסמוך על בילה ,והט"ז והש"ך כתבו
דראוי להחמיר לעשות אחד מהעצות שכתב התחוה"ד ,ולחוש לסוברים שאין
בילה בשאור ועיסה ,והגר"א סי' ש"ל סק"ה האריך לבאר דאין בילה בעיסות
בכלל ,ומסיק החזו"א שם שאפשר להקל כדעת הרא"ש וכהכרעת השו"ע,
ויש מקום להחמיר כדעת המחמירים וכדעת הגר"א וכן דעת הש"ך שראוי
להחמיר למעשה עכ"ד החזו"א.

הפרשת חלה מעוף! האמנם?
הדבר מצוי בטשולנט ,שעושים פשטידה מקמח ,מים ושמן עם תבלינים
שנקרא 'קישקע' .בדרך כלל בסיר משפחתי לא מגיעים לשיעור חלה ,אך

כשעושים עבור שמחה או בחדר אוכל ,ויש שיעור חלה ,יש להפריש חלה
בלא ברכה לחומרא ,כדין עיסה בבלילה עבה הנעשית ע"ד לבשלה ,כמבואר
בש"ך (סי' שכ"ט סק"ד) .אם לא הפרישו חלה כל הטשולנט קבל טעם
מהקישקע ,ואפשר להפריש מהקישקע גם על הטעם ,כן הכריעו הפוסקים
בסי' שכ"ד סי"ב.
כתב החוז"א דמאי (סי' י"ג סק"ה) שכהיום שאין שיעור אחד מכ"ד לחלה,
אלא מן הדין מועיל כל שהוא ,א"כ יועיל להפריש גם מהעוף ,מצד הטעם
הנבלע בו ולהתיר את העיסה.

תפוחי אדמה בטעם קישקע
מעשה במשפחה שעשו שבת שבע ברכות ,ובשלו סיר גדול של טשולנט
עם קישקע כשיעור חלה ,ושכחו להפריש חלה ,ודעת השו"ע סי' שכ"ט
דנעשה ע"ד לבשלו פטור מחלה .במוצ"ש נשאר תפו"א בסיר וכל הקישקע
נגמר ,ורצו לחמם את הטשולנט ולאכול ,ודנו לפי הש"ך שיש להפריש חלה
לחומרא  -כיצד יעשו אחרי שכל הקישקע נאכל ,ולפי האמור מתבאר מדברי
ה'חזון איש' שיכולים להפריש מתוך התפו"א עם הטעם הבלוע בהם.

מעשה דה'פרי מגדים'
אלא שהעירו ע"ז מדברי הפמ"ג יו"ד (סי' צ"ב סק"י) ,שכתב מעשה ששמו
בצק שנאפה לתוך הטשולנט ,ולא הפרישו ממנו חלה ,ונאכל כל הבצק ,וכתב
שאין לומר שנחשב דבר שיש לו מתירין ואינו בטל אפילו באלף ,כיון שא"א
להפריש מן הטעם  -נמצא שאין לו היתר ,וגם שמין בשאינו מינו בטל גם
כשיש לו מתירין ,הרי מבואר מדבריו שאי אפשר להפריש מן הטעם הנבלע.
אכן החילוק פשוט וברור ,דזה הרי מפורש בשו"ע סי' שכ"ד ס"ב ,שניתן
להפריש על טעם {אלא שאינו מפורש שאפשר גם מהטעם בעצמו} ,רק בנדון
החזו"א אין בתערובת שישים כנגד העיסה החייבת בחלה ,ויש טעם גמור,
ולכן יכול להפריש גם מהטעם בעצמו .אכן הפמ"ג מדבר כאשר יש יותר
משישים כנגד הבצק ,יוצא שאין טעם גמור ,כמבואר בדבריו שדן בלא בטל
באלף ,משמע שהיה יותר מששים כנגד א"כ אין טעם גמור וא"א להפריש
ממנו.

העולה להלכה:
א .עיסה חייבת שנתערבה עם עיסה פטורה ,יש בילה ומפריש ממנה כשיעור.
ב .עיסה שנתערבה עם שאור ,מעיקר הדין יש בילה ומפריש מתוכה,
ולכתחילה יש להחמיר לעשות עיסה נוספת ולהפריש ממנה ,או להפריש
כנגד כל הפטור ומעט יותר.
ג .קישקע המתבשל בקדרה  -מעיקר הדין פטור מחלה ,ויש להחמיר כדעת
הש"ך ולהפריש ברכה בלא ברכה.
ד .יש להקפיד כשעושים קישקע ביותר מקילו ומאתיים גרם ,להפריש חלה
בלא ברכה.
ה .תבשיל שבלע טעם מעיסה שחייבת בחלה ,ואין בתבשיל ששים כנגדו,
יכול להפריש גם מהתבשיל עם הטעם שבו.
ו .אם יש יותר מששים בתבשיל  -אין להפריש מן הטעם שבו ,ויעוין 'פרי
מגדים' סי' צ"ב סק"י.
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כלשהו שייטיב עמו ,כולל אפילו פעולה זוטרה כמו לכוון אליו
את המזגן ,או לסגור ולפתוח את החלונות...
אלה הרגעים באמצעותם פועל שטן המחלוקת .אותם הוא
מנצל כדי לזרוע הרס ,ליצור מהומה ,לפתח מריבה קנטרנית
ומזיקה ,ובעיקר  -מיותרת ,מיותרת כל כך ועצובה מאוד .הבה
נאמץ את גישת השלום ,נחתור לברוח ממחלוקת ,נאמץ את
האהבה והאחווה כערך עליון בחיינו – ונזכה להגנה ושמירה,
למלאך של שלום ושלווה שילווה אותנו ,לכך ש'הרחמן הוא
יברך את עמו ישראל בשלום!'

תוכנית ההפיכה...
אל ראש ישיבת פוניבז' ,הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל,
נכנס יהודי נסער וזעוף פנים' .אינני יכול עוד!' – ירה מיד' ,אני
אדם נקי ומסודר ,אך רעייתי היא בדיוק ההיפך ,הבית כל העת
מפוזר ומבולגן ...הרצפה מלוכלכת ,הארונות מבולגנים ,היא
לא מספיקה לנקות ולסדר ,ואינני יכול עוד ...אני מבקש שראש
הישיבה יכוון אותי לגט מרעייתי!'
ראש הישיבה ניסה להרגיע ,אך ללא הצלחה' .אני מזדהה
איתך' ,אמר ראש הישיבה' ,הרי גם אני כזה ,נקי ומסודר ...הבה
נקבע פגישה למחר בעשר בבוקר ונקדם את התהליך!'
למחרת ,בשמונה בבוקר ,שב הרב מתפילת השחרית ,ואחרי
ברכת ה'בוקר טוב' לרבנית כמדי יום ,לחש משהו באוזניה,
כשחיוך מסתורי מכסה את פניו .הרבנית הטיבה להבין ,וחיוך
רחב כיסה גם את פניה לנוכח תוכנית ההפיכה הנועזת...
מיד אחרי ארוחת הבוקר ,החלו הרב והרבנית במשימת ההפיכה.
הצלחות יצאו מארונות המטבח ,והוצבו בחוסר סדר בולט
בשולחן הסלון .חולצותיו של הרב קיבלו מקום של כבוד במטבח,
מכשירי הכתיבה הונחו ברישול מול דלת הכניסה .הבית כולו
הפך מבולגן ומפוזר עד מאוד ,ג'ונגל של ממש ...הרב והרבנית
התבוננו בסיפוק בתוצאה הנועזת ,והמתינו לאורח הצפוי...
אך ברגע שנכנס ,זע מיודענו לאחור בתדהמה .אם חשב שהוא
מתגורר בבית מבולגן ,מתברר שביתו ראוי לפרס הסדר והניקיון
בהשוואה לביתו של הרב ...הרב התנצל מעט על הבלגן ,הרים
כיסא מהרצפה ,במאמץ פינה מקום בשולחן הסלון ,והכריז:
'הבה נתחיל לסדר את הנושאים הנוגעים לגט! במה נתחיל?'
'לא ,האמת שלא צריך – '...גמגם האברך' .חשבתי ,אבל בסוף...
אולי אחשוב על זה שנית ...האמת שחשבתי שהמצב בביתי
גרוע ונוראי ...רגע ,איך הרב מסתדר?'
הרב חייך והשיב בקצרה' :תראה ,אני באמת אדם מסודר ,לא
תמיד מבולגן כך ,אתה יודע ,לפעמים יותר ולפעמים פחות...
האמת שחשבתי אולי להגיע להחלטה אליה הגעת ,אבל במחשבה
שניה  -אני מעדיף לשמור על שלום הבית ולהימנע ממחלוקות
עם רעייתי ,הבלגן לא שווה את המריבה!'
'בסדר ,תודה' – השיב האברך' ,נראה לי שאאמץ את הגישה.
לא צריך גט בינתיים'...
הסיפור ,המובא בספר 'טובך יביעו' ,ממשיך במאמץ הרב
במשך שעות ארוכות של הרב והרבנית להשיב את הבית על
תלו ,אך המאמץ היה כדאי ,והם היו מלאי סיפוק :בית בישראל
ניצל ,מחלוקת כבתה עוד לפני שהובערה ,וכל טרחה ויגיעה
כדאיות למען המטרה הזו!
לכולנו יכולות לצוץ הזדמנויות כאלו :כשאנו רואים חבר
שכועס על שותפו ,כשאנו עדים לסכסוך בין בני זוג ,כשאנו
מבחינים בשכנים מסוכסכים ,ולפעמים  -במשפט קצר ,במאמץ
זוטר ,ברצון כנה לפתור וליישב ולהשיב את השלום על כנו -
נוכל ליצור את המהפך הרצוי ,להשיב את השלום והאחווה,
להחזיר את הברכה .הלוואי נזכה להיות מעושי השלום ,מהמרבים
שלום בעולם שאוכלים את הפירות בעולם הזה ,והקרן קיימת...
(מתוך 'פניני פרשת השבוע' ,הרב קובלסקי)
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נדונים מרכזיים הנלמדים החודש במסגרת ה'דף היומי בהלכה'

לבסוף קם הגאון רבי משה לנדינסקי זצ"ל ואמר' :תגידו ל'זקן'
שהמשיח כבר לא יבוא היום ,אפשר להתחיל להתפלל תפילת שבת'.
הרב ישראל ליוש

קדושת השבת וקדושת בית המקדש נסמכו בתורה זה לזה
 'את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'' ,שני קדושותאלו – מבאר ה'שפתי חיים'  -שוים זה לזה בכך שהם נבראו
קדושים ,ולכן הם קדושים בעצמותם ובמהותם .שבת חלוקה
מהמועדים שלא נבראו קדושים אלא הם מתקדשים ע"י עם
ישראל ,ובית המקדש שונה מכל בנין או חפץ אחר שנתקדש
ע"י ישראל שהקדישו.
מכוח דמיון הקדושה ביניהם נפסקה הלכה ברמב"ם (פ"ז
מהל' בית הבחירה ה"ז) 'אף על פי שהמקדש היום חרב
בעונותינו ,חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבנינו וכו'
שנאמר' :את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו' ,מה שמירת
שבת לעולם ,אף מורא מקדש לעולם ,שאף על פי שחרב
בקדושתו עומד.
קשר נוסף בין שבת וגאולה מצאנו בדברי הגמ' (שבת קיח
ב) 'אמר רבי יוחנן משום רשב"י אלמלי משמרין ישראל שתי
שבתות כהלכתן מיד נגאלין ,שנאמר 'כה אמר ה' לסריסים
אשר ישמרו את שבתותי' ,וכתיב בתריה 'והביאותים אל הר
קדשי וגו''.
נוכל לבאר את דברי הגמרא לפי הדרש ,עפ"י מה שמובא
בספרים הקדושים ששלושת תפילות השבת ,הם כנגד
שלושת השבתות שיש בבריאה .תפילת ליל שבת היא כנגד
שבת בראשית שבו שבת הקב"ה מכל מלאכתו ,ולכן אנחנו
מזכירים בה שהשבת היא תכלית מעשה שמים וארץ .תפילת
שחרית של שבת היא כנגד שבת מתן תורה ,שהרי התורה
ניתנה בשבת ,ובה אנו אומרים 'ישמח משה במתנת חלקו
וכו' בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו'.
וכנגד השבת השלישית 'שבת לעתיד לבוא' ,אנחנו מזכירים
בתפילת מנחה את ייחודו של הי"ת ' -אתה אחד ושמך אחד',
כי לעתיד לבוא תתגלה מלכותו לעיני כל העמים והיה ה' אחד
למלך על כל הארץ.
אם כן ,יש לומר שזהו כוונת דברי רשב"י שכאשר ישראל ישמרו
שתי שבתות ,מיד הם נגאלין ,שאם ישראל יתחזקו בשמירת
שתי השבתות הראשונות' ,שבת בראשית' המסמלת חיזוק
באמונה שהוא לבדו ברא ומנהיג את העולם ,ו'שבת מתן תורה'
שהוא חיזוק כללי בשמירת תורה ומצוות וקיום רצון הבורא ית',
אזי נזכה אף לשבת השלישית 'שבת לעתיד לבוא' שבו תנשא
מלכותו ויהיה ה' אחד ושמו אחד.
בימים אלו – חודשי תמוז אב – עוסקים אנו בד בבד בשתי
הקדושות ,קדושת המקדש וקדושת השבת ,מחד אנו
מתאבלים על חורבן הבית הקדוש ,ומאידך לומדים במסגרת
ה'דף היומי בהלכה' הלכות שבת ,ונזהרים יותר בשמירתה.
העיסוק בקדשים הללו יביא אותנו לעיין בסיבת החורבן,
להתחזק בתיקון שתי השבתות – 'שבת בראשית' ,ו'שבת
מתן תורה' ,ובזכות זה נזכה לשבת השלישית ' -שבת לעתיד
לבוא'.
צפייתם של גדולי הדורות לביאת המשיח ולבנין בית המקדש

היתה ניכרת בכל הליכותיהם .מסופר על המהרי"ל דיסקין
זצ"ל שלא היה ישן בלילה על מיטה ,הוא היה יושב על כיסאו
והוגה בתורה ומידי פעם היה מתנמנם .חלון קטן היה בדירתו
והוא פנה לצד מזרח .כל בוקר בהפציע אור שחר ,היה קם
הרב מכיסאו פנה אל החלון ומביט לכיוון מזרח ירושלים ,ואמר
בקול אנחה' :גם הלילה לא נבנה בית המקדש ,...גם הלילה
הוא לא ירד מן השמים.'...
הציבור התאסף בישיבת ראדין לתפילת קבלת שבת ומרן
החפץ חיים כבר ישב במקומו בכותל ה'מזרח' ,אך הבעת פניו
העידה כי הוא אינו מוכן עדיין לתפילה ,הוא הפנה את פניו אנה
ואנה באי שקט מוחלט ,והכל תמהו מדוע אינו מוכן לתפילה,
למה הוא מחכה?
לבסוף קם הגאון רבי משה לנדינסקי זצ"ל ואמר' :תגידו
ל'זקן' שהמשיח כבר לא יבוא היום ,אפשר להתחיל להתפלל
תפילת שבת'.
בהגדת 'והגדת' מספר הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל" :נכנסתי
פעם אל ה'סטייפלר' זצ"ל ואמר לי' :בוא ואספר לך ספור
שתוכל לפרסמו ברבים' ,תמכור' אותו בכל מקום ותפיק ממנו
רווחים ואני איני מבקש אחוזים"'...
הסטייפלר סיפר לו כי פעם העלילו על השל"ה הקדוש עלילת
שקר ,וסכנה גדולה ריחפה עליו .הוא נדר שאם ייצא מהסכנה,
יעלה לארץ ישראל .הקב"ה אכן שמע את תפילתו והצילו מן
הסכנה .מיד החל השל"ה בהכנות לקיום נדרו ,לעלות לארץ
ישראל.
קיום נדר זה לא היה פשוט כלל וכלל ,הדרך היתה מורכבת
ומסוכנת ,ואף המחיה והשהיה בארץ ישראל היו יקרים מאוד.
כאשר בני עירו פרנקפורט שמעו על רצונו של רבם לעלות
לארץ ישראל ,הם באו לתת לו כסף להוצאות הדרך ,בכך רצו
להשתתף עמו בקיום הנדר ,ובמחייתו בארץ ישראל.
אך השל"ה לא הסכים לקחת מהם את הכסף ,הוא אמר להם
שיש לו מספיק כסף עבור כל ההוצאות ,ומחשבתם הטובה
להשתתף עמו מצטרפת למעשה ,וזה כבר נחשב כאילו נתנו
והשתתפו בקיום הנדר .הוא הבטיח להם שיתפלל עליהם
להצלחה וישועה.
ממשיך רבי יעקב ומספר' :הסטייפלר סיים את סיפורו וחיכה
להתפעלותי ,אך האמת ,כמדומני שיש ספורים מרתקים יותר
ובעלי לקח רב יותר ,לא הבנתי איזה רווחים אפשר להפיק
מהספור הזה'...
הסביר לי הסטייפלר' :לבני פרנקפורט היו מושגים! הם הבינו
שאם הרב נדר ואין לו כסף לקיים את נדרו ,והם ישתתפו
בהוצאות הנסיעה ,פירושו של דבר שהם יהיו שותפים בקיום
הנדר ,והנה הקב"ה נדר להביא את הגאולה ,ואין לו יכולת
להביאה ,כי ה'מימון' לנדר נמצא בידינו ,אנו יכולים לשלם אותו
ע"י קיום התורה ושמירת המצוות ,ובכך נהיה שותפים לקב"ה
בקיום נדרו'.
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בפתח הדף
שבת מקור הגאולה
חז"ל הקדושים לימדונו שאם היו ישראל
משמרין שבת אחת ,ולפי גרסה אחרת שתי
שבתות ,מיד היו נגאלים.
למרבה הצער אין אנו נמצאים במצב שבו אנו
יכולים לצפות לכך שכל עם ישראל יתאחד
בשמירת השבת לפני שתבוא הגאולה השלמה,
אך נראה שנכון יהיה לומר שמתוך דברי חז"ל
נמצאנו למדים ,ששמירת השבת מזרזת את
הגאולה ,ועל כן יש לנו להתחזק ביתר שאת
בלימוד הלכות שבת ,כדי שפחות אנו ,היהודים
שומרי התורה והמצוות ,נוכל לשמור שבת
כהלכתה ,וכבר העיד רבינו הגדול רבי יהונתן
אייבשיץ זצ"ל ,בספרו יערת דבש ,שבלתי
אפשרי הדבר לשמר שבת כהלכתה ,מבלי
שנהיה בקיאים בהלכות שבת על בוריין.
בחודשים אלו ,תמוז ואב ,אנו עוסקים בעיקר
בנושא החורבן והציפיה לגאולה .כבר אלפי
שנים מתאבלים אנחנו ואבותינו לפנינו על
חורבן הבית ,ועל עומק הגלות בה אנו נתונים.
בכל אותה העת לא תמה ולא כלתה תקוותינו
לגאולה השלמה ,לא אבדה האמונה שנזכה
לראות במהרה את בניין בית הבחירה.
דרכים רבות לזירוז הגאולה .מרנא החפץ חיים
מציין כאחת מהן את ההימנעות מלילך רכיל
ולדבר לשום הרע שהיה הגורם מלכתחילה
לחורבן בית שני שהעידו חז"ל כי נחרב בעוון
שנאת חינם .אך מדברי חז"ל הנ"ל למדנו
כאמור ,ששמירת שבת כהלכתה ,גם היא
מזרזת את הגאולה.
נתחזק איפוא כולנו בלימוד ההלכה ,נרבה
פעלים לעניין זה ,נצרף עוד ועוד יהודים למחזור
הלימוד של 'הדף היומי בהלכה' ,העוסק
בחודשים אלו בהלכות שבת ,עד שידע כלילד
יהודי את הלכות אלו על בוריין ,ונזכה שישמרו
ישראל שבת אחת ,שתי שבתות ואף יותר בבוא
גואל ברננה ,ובבניין שילה במהרה.
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הסוגיא
המרכזית

נידונים מרכזיים הנלמדים
ב'דף היומי בהלכה' החודש*

פתיחת פקק בקבוק בשבת,
והאם יש הבדל בין
פקק מתכת לפלסטיק?
נידון גדול יש באחרונים סביב פתיחת פקקי הבקבוקים ,האם מותר
לפתות אותם בשבת או שמא לא ,ננסה לגעת בחלק מן הנידונים
השייכים להלכות הנלמדות מהשולחן ערוך סימן שיד.
פקק מתכת העשוי כעין כתר על גבי הבקבוק [ -המצוי בבקבוקי
בירה וכדו'] :כתב החזו"א (או"ח סי' נא ס"ק יא) ,שמותר להסירו
מהבקבוק ,ואף על פי שבשעת הפתיחה מעקמים את הפקק
ומתקלקל ,אין בכך משום איסור סותר ,לפי שפקק זה דומה
למגופה של חבית שעולה מדברי השולחן ערוך (סעיף ו) שמותר
להסירו ,וגם לא מצינו איסור סותר במגופה .והוסיף החזו"א (שם),
שאע"פ שבפותחות של מתכת יש איסור סותר ,ומטעם שגם
בכלים שבירה גמורה נחשבת כ'סותר' ואסורה וכפי שכתב השולחן
ערוך להלן (סעיף ז) ,מכל מקום פקק זה הואיל ולא נעשה אלא
בשביל לסתום את הבקבוק עד פתיחתו ,ולא לשם שימוש נוסף,
עיקומו בשעת הפתיחה נחשב כשימוש בפקק ,ולא כסתירה .וכתב
טעם נוסף לכך שאין בעיקום זה משום איסור סותר ,שמשעה
שהידקו את הפקק על הבקבוק בטלה ממנו תורת כלי ,שכן עומד
הוא להעקם בפתיחתו ,ולכן לא שייך בו איסור סתירה.
טעם נוסף להיתר פתיחת פקק זה ,כתב בשו"ת מנחת שלמה
(תנינא סי' לב .ועי' ח"א סי' צא אות יב) ,לפי שהרחבת הפקק ע"י עיקומו
אינה נחשבת כלל לסתירת כלי ,שכן אף לאחר הרחבתו משמש
הוא לכיסוי הבקבוק[ .והוסיף שם ,שאף אין בכך יצירת כלי ,כיון
שלא בטלה מהפקק תורת כלי בזמן שהיה מחובר לבקבוק].
פקק הברגה העשוי ממתכת  -שעם פתיחתו נפרד ממנו חלקו
התחתון ונשארת כעין טבעת על צואר הבקבוק [המצוי בימינו על
בקבוקי יין] ,כתב הגרש"ז אויערבך (שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' צא
אות יב וח"ב סי' לב) שאסור לפותחו ,לפי שבפתיחתו עושה הוא את
הפקק למכסה הראוי לשימוש ,שכן עד פתיחתו לא היה הפקק
אלא כיסוי אטום על גבי הבקבוק ,ולא היה יכול לשמש לפתיחה
ולסגירה של בקבוק זה ובקבוקים אחרים ,ומשום כך נחשב הוא
כעושה כלי ואסור כמו שכתב השולחן ערוך (סעיף א) שבנין גמור
אסור אף בכלים [וגם לדעות החולקות וסוברות שאין בנין וסתירה
בכלים כלל ,אסור בזה משום 'מכה בפטיש' ,משנ"ב ס"ק ז] .וכן
כתב בשו"ת מנחת יצחק (ליקוטי תשובות סי' לה) ,וכן דעת הגר"נ
קרליץ (חוט שני פל"ז ס"ק ג) .ודעת הגרי"ש אלישיב (הלכות שבת בשבת
פי"ד הע'  )68שאסור לפתוח פקק זה משום איסור מחתך ,והסתפק
הגרי"ש אלישיב (משמרת מועד ח"ב קונטרס שבסוף הספר אות ו) אם
איסורו מדאורייתא או מדרבנן .אכן ,אם משאיר הוא את הפקק
מחובר במקצת לטבעת ,דעת הגרי"ש אלישיב (שם) שהרי זה מותר,
וכן צידד הגר"ש ואזנר (משמרת מועד שם).
ולנקב תחילה את ראש הפקק ולפתחו לאחר מכן ,דעת הגרש"ז
אויערבך (שש"כ פ"ט הע' סו) שמותר ,שכיון שניקב את הפקק שוב
אין רגילים להשתמש בו ,ואין בפתיחתו משום יצירת כלי .והוסיף,
שאף איסור סותר אין בניקוב הפקק ,שכיון שהפקק אינו כלי חשוב,
דינו כ'מוסתקי' [חבית שנשברה והדביקו את שבריה בזפת] שאין
בו משום איסור סותר ,וכן דעת הגרי"ש אלישיב (ארחות שבת פי"ב
הע' ל) .והוסיף הגרש"ז אויערבך (שם) ,שאף אם לא היינו דנים את
הפקק כ'מוסתקי' ,לא היה איסור סותר בניקובו ,שכן בעוד הפקק
על הבקבוק אין הוא חשוב ככלי ,ולפיכך ניקובו אינו נחשב כסתירת
כלי [ובארחות שבת (שם סעיף יז) העירו שצריך לנקב גם את מכסה

פתיחת פקק בקבוק בשבת ,והאם יש הבדל בין פקק מתכת לפלסטיק?
האם מותר להניח כסא לילד על עגלת תינוק בשבת? כסא מתקפל,
גגון של עגלת תינוק ,ושמשיה לצל ,האם מותר לפותחם או לסוגרם
בשבת? זבוב או יתוש המטרידים את מנוחת האדם ,האם מותר
לתופסם על מנת להוציאם מהחדר? האם מותר להכניס חגורה
במכנסים בשבת? ומה הדין בנתינת כתפיות ['שלייקס']?
הפלסטיק הפנימי שאם לא כן עדיין ראוי לשימוש ,וכן יש להזהר
שלא לפגוע בעת הניקוב בציורים או אותיות].
פקק הברגה העשוי מפלסטיק [ -המצוי בימינו על גבי בקבוקי
שתיה קלה] ,דעת הגרש"ז אויערבך (שו"ת מנחת שלמה תנינא סי' לב,
ותיקונים ומילואים לשש"כ פ"ט הע' עג) שמותר לפותחו ,ואע"פ שבפתיחת
הפקק מתנתקת ממנו הטבעת המצמידה אותו לבקבוק ,מכל
מקום אין דינו כפקק מתכת ,כיון שבפקק מתכת נראית הטבעת
כחלק מהפקק ,וניתוקה מהפקק נחשב כיצירת פקק ,אבל בפקק
הפלסטיק ניכרת הטבעת כדבר נפרד מהפקק עוד קודם פתיחת
הבקבוק ,וניתוקה מהפקק נחשב כהסרת טיט או שעוה המצמידים
פקק לבקבוק ,ולא כיצירת פקק חדש .מאידך ,דעת הגר"נ קרליץ
(חוט שני שם) שאסור לפותחו ,שלדעתו אף בפקק פלסטיק נחשבת
הסרת הטבעת כיצירת פקק חדש .והגרי"ש אלישיב (ארחות שבת
פי"ב הע' לא) אסר לפתוח את הפקק משום איסור מחתך.

האם מותר להניח כסא לילד על
עגלת תינוק בשבת?
מצוי הוא ששמים על עגלת תינוק כסא קטן לצורך הושבת ילד
נוסף עליו ,באופן שעושה אהל מתחתיו ,ויש לדון האם יאסר הדבר
בשבת מטעם עשיית אהל עראי [במקום שנוצר חלל ריק טפח].
בדברי השולחן ערוך בסימן שטו (סעיף ג) מבואר ,שאסור להניח
מחיצות ועליהם קרש ,אף שאין בכוונתו ליצור אהל ואינו משתמש
בקרש כהגנה משמש וכדו' ודווקא באופן שקודם עושה הדפנות
ואח"כ מניח הקרש על גביהם ,והטעם ביאר המשנ"ב (ס"ק יז ,כ)
שבאהל עראי כזה שאינו מתכוין בעשיתו לשם אהל מתחתיו
אלא לשימוש שלו על גביו מלמעלה ,רק ממילא נעשה כמו אהל
מתחתיו הרי זה קצת בבחינת אהל קבע ואסרו זאת חז"ל ,מה
שאין כן אם עושה להיפך הגג ואח"כ המחיצות לא אסרו [אמנם
במקום שעושה הגג כדי להגן משמש וכדו' אסרו אף אם לא עשה
המחיצות ,משום שאז הוא בבחינת מקצת אהל קבע].
ולמעשה כתב בשו"ת אור לציון (ח"ב פכ"ח תשובה ד) ,שאם דפנות
העגלה עומדות מערב שבת ואינו מעמיד בשבת אלא את הכסא,
דומה הדבר למיטה ,ומותר [שהרי לא הניח את הכסא לצורך
הגנה על החלל שתחתיו ,אלא לצורך שימוש מעליו] .וכן דעת
הגר"נ קרליץ (חוט שני שבת ח"ב פל"ו סק"י עמ' רנט) .ובאופן שמעמיד
גם את המחיצות בשבת ואינו יכול לשנות ,כתב האור לציון (שם)
שיוכל למלא את העגלה בשמיכות וכדו' ,באופן שכאשר יניח
הכסא על המחיצות ,לא יהיה מתחתיו חלל טפח ,ואחר כך יוכל
להוציא השמיכות אף שיווצר חלל טפח ,שהרי אינו מעמיד את
האהל על הדפנות ,אלא האוהל נעשה מאליו.
והוסיף הגר"נ קרליץ שם (שעה"צ ס"ק צח) ,שאע"פ שלענין העברת
חבית ממקום למקום כתב המשנ"ב להלן (ס"ק מח) שנחשב הדבר
כהעמדת מחיצות מחדש ,מ"מ בעגלת תינוק אין הדין כן ,שאע"פ
שמעביר את העגלה ממקום למקום ,אין הוא נחשב כמעמיד
את המחיצות במקום האחר ,שמאחר שיש קרקעית תחתיהן,
נחשבות המחיצות כעשויות כבר על הקרקעית שהרי האהל עשוי
כולו במקום הראשון ,דהיינו הן מחיצותיו והן גגו ,ואין זה כחבית,
שרק מחיצותיה עשויות במקום הראשון ,ואינה משמשת כאהל
אלא על ידי שמעבירה למקום האחר.
אמנם לגבי הסרת הכסא מהעגלה בשבת ,דעת הגר"נ קרליץ
(חוט שני שם) שגם אם נעשו המחיצות מערב שבת ,אסור לעשות כן
משום סתירת אהל ,שהרי כתב השעה"צ (ס"ק לא) שלגבי סתירת
אהל אין היתר במה שנעשו המחיצות מערב שבת.

* הנושאים המובאים במדור זה מקורם במ"ב מהדורת דרשו בסימנים אלו ,ולהלכה למעשה יש לעיין במקורות.
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כסא מתקפל ,גגון של עגלת
תינוק ,ושמשיה לצל ,האם מותר
לפותחם או לסוגרם בשבת?
כסא העשוי פרקים וכשרוצים לישב עליו פותחין אותו והעור
נפתח ,וכשסוגרים אותו העור נכפל ,כתב השולחן ערוך (סימן שטו
סעיף ה) שמותר לפתחו ,לכתחילה .ובטעם הדבר ביאר המשנ"ב
(ס"ק כז) שאף שיש לכסא גם מחיצות ועל ידי פתיחתו נעשות
גם המחיצות ,בכל זאת מותר' ,דהא עביד וקאי מבעוד יום' היינו
שכבר מבעוד יום הוא עשוי ועומד כך ,ורק פושט הכסא ומישבו
כדי לישב עליו ,ואין זה נחשב כעושה אהל.
וחופה הקשורה בעמודים מבעוד יום ,כתב המשנ"ב (שם ושעה"צ
ס"ק לה) ,שמותר להעמידה בשבת ואף לפורקה  ,אף שכוונתו
בהעמדת החופה הוא לשם אהל ,משום שהיא עשויה כבר מבעוד
יום ,ומדין זה הוכיח החזו"א (או"ח סי' נב ס"ק ו) שגם לענין פורס
האהל לצל נאמר ההיתר של 'עביד וקאי' האמור לגבי כסא של
פרקים ,ושלא כמו שכתב בשו"ת נודע ביהודה (תנינא או"ח סי' ל)
לגבי פתיחת מטריה בשבת ,שבמעמיד את האהל לצל ,לא נאמר
היתר זה [ואולם הנודע ביהודה (שם) כתב שחופה שנעשית לכבוד
חתן וכלה ,אינה נחשבת שנעשית להאהיל כגון להגין מפני החמה
והגשמים .וראה גם בשו"ת אור לציון ח"ב פכ"ח ס"ק א שדן לומר
שכיון שחופה עשויה לקנין ,אינה נחשבת שנעשית להאהיל].
עוד הוכיח החזו"א (שם) שלא כדברי הנודע ביהודה ,ממה שכתב
הרמ"א לקמן (סי' תרכו ס"ג) שמותר לפתוח ולסגור ביו"ט את הגגות
שע"ג הסוכה ,כשיש להם צירים ,שלדעתו טעם הדבר הוא משום
דין 'עביד וקאי'[ .וראה מה שכתב הנודע ביהודה (שם) לבאר את
היתרו של הרמ"א באופן אחר].
ומטעם זה כתב החזו"א (שם) ,שמותר לפתוח ולסגור 'שמשיה'
אפילו כדי לשבת תחתיה לצל ,וכן לגבי עגלת תינוק שיש עליה
גגון הנמתח ומתקפל ,כתב החזו"א (שם) שמותר למתחו ולקפלו,
שכיון שהגגון קבוע בעגלה ועשוי להטותו ולקפלו ,נחשב הדבר
ככסא של פרקים ,וכדלת הסובבת על ציריה ,שאין בהם משום
עשיית אהל וסתירתו[ .לגבי איסור פתיחת מטריה בשבת ,ראה
מה שכתבנו בביאורים ומוספים על הביה"ל ס"ח ד"ה טפח],
מאידך בשו"ת אור לציון (שם) כתב שיש לאסור זאת כדברי הנודע
ביהודה ועוד אחרונים ,ורק אם פתוח כבר מערב שבת כשיעור
אהל טפח יכול לפותחו לגמרי [וכדין מוסיף על אהל עראי] ,וכן
כתב החמיר בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סי' קה אות ג).
ולגבי אהל העשוי למשחק ,ומתקפל סביב חישוק של מתכת,
דעת הגרי"ש אלישיב (ארחות שבת פ"ט סי"ג) שאסור לפתחו ולסתרו
בשבת אף לפי דעת החזו"א ,משום שפתיחתו נחשבת כעשיית
אהל מתחילה ,שהרי באהל זה אין עיקר צורתו קיימת כשהוא
סגור.

זבוב או יתוש המטרידים את
מנוחת האדם ,האם מותר לתופסם
על מנת להוציאם מהחדר?
כתב השולחן ערוך (סימן שטז סעיף ט) שפרעוש אסור לצודו בשבת,
אלא אם כן הוא על בשרו ועוקצו ,אמנם להורגו אסור בכל אופן,
וכינה מותר להורגה .וביאר המשנ"ב (ס"ק לו ,לז) שאף שאין רגילים
לצוד הפרעושים לאיזה צורך ,על כל פנים מדרבנן יש איסור

צידה אף שאין במינו ניצוד ,ומה שמותר לצוד בנמצא על גופו ועוקצו
הוא משום שבמקום צער לא גזרו רבנן על איסור צידה ,ומותר לצודו
ולהשליכו.
ואדם המצטער מזמזום מעופו של זבוב או יתוש המטרידים את
מנוחתו ,דעת הגרש“ז אויערבך (שש“כ פכ“ה הע‘ כא) שאסור לו לתפסם
כדי לזורקם החוצה ,שלא הותרה צידה אלא מפני צער הגוף ,אך לא
מפני צער הנפש .מאידך ,דעת הגר“נ קרליץ (תורת המלאכות ס“ק קד עמ'
קסג) שאין חילוק בין צער הנפש לצער הגוף ,ומותר לתפוס בעל חיים
שמפריע לו לישון ,ולהוציאו.
דנו הפוסקים האם יהיה מותר להניח חומר רעיל הקוטל את הזבובים
המצערים אותו ,בשו“ת שבות יעקב (ח“ב סי‘ מה) צידד שמותר ,מפני
שאין זה אלא גרמא במלאכה שאינה צריכה לגופה [אמנם אסר זאת
מטעמים אחרים] .מאידך ,בשו“ת האלף לך שלמה (או“ח סי‘ קלה) כתב
שאסור לעשות כן.
אמנם לגבי ריסוס חומר הקוטל יתושים ,כתב הגרי“ש אלישיב (קובץ
תשובות ח“א סי‘ לו) שאסור לעשות כן לכולי עלמא ,כיון שנחשב הדבר
ככחו ממש ,ופסיק רישא הוא שימותו.
ולרסס בצד החרקים ,ולא כנגדם ממש ,דעת הגר“נ קרליץ (חוט שני
ח“א פט“ו עמ‘ קכה) שמותר ,וכן כתב בשו“ת שבט הלוי (ח“ו סי‘ קלט אות ב)
שאין בזה איסור נטילת נשמה [אלא שהחמיר בזה לכתחילה משום
איסור זורה] .מאידך ,הקצות השלחן כתב (סי‘ קכב ס“ק יא) שאסור
לרסס אף שלא כנגד החרקים ,מפני שיתכן שירסס בטעות כנגד
הזבובים ונמצא ממיתם בידים .וכן כתב בשו“ת אור לציון (ח“ב פל“א ס“ק
טו) שאסור לעשות כן ,מפני שהריסוס גורם לחרקים למות אף כאשר
מרסס בצידם ,ואין לעשות כן אלא כשהחלונות פתוחים ,ומרסס כדי
להבריחם.

האם מותר להכניס חגורה במכנסים
בשבת? ומה הדין בנתינת כתפיות
['שלייקס']?
כתב השולחן ערוך (סימן שיז סעיף ב) נשמטו לו רצועות המנעל וסנדל
מותר להחזיר הרצועות למקומן ובלבד שלא יקשור ,והרמ"א הוסיף
שדווקא שיכול להחזירו בלא טורח [היינו שהנקב רחב ,ובמשנ"ב (ס"ק
כ) הביא מסקנת האחרונים שאם הרגילות לקשור הרצועה בראשה
אסור בכל גווני ,משום החשש שמא יבוא לקשור].
והטעם שנקט השולחן ערוך דווקא 'שנשמטו' הרצועות ודווקא להחזיר
הרצועות 'למקומן' ,כתב המשנ"ב (ס"ק טז ,יח) שאז אין כאן תיקון כלי
שהרי כבר היו בו ורק יצאו ,אבל רצועות למנעל חדש ,או רצועות
חדשות שלא היו במנעל מקודם אסור ,משום תיקון כלי .אמנם כל זה
דווקא כאשר מבטל הרצועה או השרוך בבגד ובמנעל ,אבל אם עשוי
להכניס ולהוציא תדיר שאינו מבטלו שם מותר.
ולפי זה כתב המשנ"ב שאסור להכניס לסרבל או מכנסים חדשים
רצועה ,משום שמבטל הרצועה שם ,אבל חגורה במכנסים מותר אפילו
בחדשים משום שאינו מבטלו שם והוא עשוי להכניס ולהוציא תדיר.
אמנם חגורה המיוחדת לבגד מסויים ,דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ
פט"ו הע' ריח) שאסור להשחילה בבגד זה בשבת ,שכיון שהחגורה באה
לתקן את הבגד ,והרי היא חלק ממנו ,נחשבת השחלתה כהשחלת
שרוך בנעל ,שאינה מותרת אלא אם כן כבר היה שרוך זה מושחל
באותה הנעל לפני השבת.
וכתפיות ['שלייקעס'] ,כתב הקצות השולחן (סי' קמו ס"ק ד) שמותר
לתיתן אפילו במכנסים חדשות ,ואפילו כתפיות המיוחדות למכנסים
מסויימות ,שכיון שרגילות להסירן לפעמים ,ועשויות להכניס ולהוציא
תדיר ,אין זה בכלל 'מתקן מנא' [וראה שם שכתב טעמים נוספים
להיתר].
ולפי זה בנעל שיצא ממנה השרוך יהיה מותר להחזירו ,אבל אם אבד
השרוך וכדו' באופן שצריך להשתמש בשרוך חדש ,אסור בשבת
להשחיל אותו בנעל ,ואף שרוך שאינו חדש ,וכבר היה נתון בנעל אחרת
קודם שבת ,אסור לתיתו בנעל ,והוסיף הגרש"ז אויערבאך (שש"כ פט"ו
הע' ריד) שאסור לעשות כן אף בשרוך שייחדוהו לפני השבת לצורך
הכנסתו למנעל זה ,אמנם אם היה השרוך כבר מוכנס בחלקו מותר
להכניסו בנקבים העליונים.
ולהשחיל שרוך בנעל או בבגד באופן שברור שלא יבטלו שם ,כגון
להשחיל שרוכים בעלי צבע שונה מהנעל ,שאין הדרך ללכת כך ,כתב
הקצות השולחן (סי' קמו ס"ק ג) שמותר ,ועל דרך זו הוסיף השש"כ
(שם סעיף סד) למי שצריך להכניס שרוך חדש שיכניסנו בנקבים
העליונים בלבד באופן שאינו מבטלו שם כך.

אברך לחדרו של מרן ה'סטייפלער' זצ"ל
והתלונן בפניו "אני עובד קשה על עצמי
שלא לכעוס ואיני מצליח"
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
ידועים דברי הזהר הקדוש (תקוני זהר ,תקון מח ,דף פה ,א) על הפסוק" :לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום
השבת" ,בם דרשו על חמרתה הנוראה של מדת הכעס ,ובפרט ביום השבת .תרף תרגום הדברים כך הוא:
"אשרי מי ששומר דירה נקיה לשבת שהוא הלב ,כי הלב הוא דירה לבינה ולמלכות כנזכר .שמירתו היא שלא יתקרב
שם עצבות מהטחול – שממנו באה העצבות והמרה שהיא מעוררת את האדם לכעס ,כי הכעס הוא אש של הגיהנם
בלבו של האדם ,ועליו נאמר 'לא תבערו אש בכל משבתיכם' – הינו בשתי מושבות שהם שני חללי הלב' ,ביום השבת'
– שאז הכעס הוא חמור ביותר ,וכך הוא ודאי שכל מי שכועס בשבת נחשב לו כאלו הדליק את אש הגיהנם בשבת".

שרש הכעס נובע מחסר אמונה
חז"ל מתיחסים בכמה מקומות אל הכעסן כאל כופר בעקרי האמונה וכאפיקורוס בדעותיו .כך אמרו בגמרא (שבת
קה ,ב)" :המקרע בגדיו בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו ,והמפזר מעותיו בחמתו – יהא בעיניך כעובד עבודה זרה .שכך
אמנותו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ,עד שאומר לו עבד עבודה זרה ,והולך ועובד",
רחמנא לצלן .כעין זאת אמרו גם בגמרא בנדרים (שם)" :כל הכועס – אפלו שכינה אינה חשובה כנגדו".
ויש להבין את עמק הדברים – מדוע באמת נחשב הכועס ככופר ואפיקורוס?
ההסבר הוא ,משום שאדם המאמין בכל לבו באמת ובתמים במציאות הבורא יתברך ,ובהשגחה הפרטית הקימת
בכל עת ובכל פעלה ופרט; מי שמכיר בכך בהכרה ברורה וחדה שאיננה משתמעת לשני פנים ,שכל מעשה ,כל
דבור וכל שמיעה שלו ושל זולתו ,נעשה בגזרת עליון וברצונו – בהכרח לא יבוא לידי כעס .סברא פשוטה המתקבלת
על דעתו של כל בר דעת היא ,שאין לו להלין על זולתו ,כאשר מכיר ויודע הוא שהכל מנהג בידי הקדוש ברוך הוא
בתכלית הדקדוק האמת והצדק ,ומי שעשה את הפעלה אינו אלא שליחו.
לאור זאת ,העצה להנצל ממדת הכעס היא על ידי הכנעה וענוה ,ובטול עצמי למול הבורא יתברך ורצונו .כך כותב
בעל 'חובת הלבבות' (שער הכניעה פרק ה)" :כאשר ידבק האדם בהכנעה ,היא תרחיק ממנו את כל תופעות הגאוה
וגבה הלב וההתנשאות".
אדם שלבו כנוע ,ישאר רגוע ושלו גם כאשר החיים יזמנו לו נסיונות ואכזבות קשים .גם אם יוכל במפרש להצביע על
פלוני שגרם לו לכאב ולעגמת הנפש ,הוא יוכל להתגבר על כעסו בקלות ,על ידי שיזכיר לעצמו שיש מנהיג לבירה,
ורק הוא עושה ופועל באמת.
המחשה נפלאה לזה ,שמעתי בשם המשפיע הנודע ,הגאון הצדיק רבי צבי מאיר זלברברג שליט"א:
יהודי שהתגורר באזור מרכז הארץ נצרך להגיע בערב חג לבית הוריו שהתגוררו בירושלים .למותר הוא לתאר
כיצד נראות הדרכים בערבי חג – הכבישים פקוקים מכל צד ,הרחובות סואנים במאות כלי רכב ,והעכובים הם
רבים וצפויים.
כבר כמה ימים מראש ברר אותו יהודי את האפשריות העומדות בפניו ,והחליט לנסע בדרך עקיפה ,ידועה פחות,
שתחסך ממנו את כל הפקקים .הוא יצא לדרכו כפי התכנית ,שמח וטוב לב .לפתע ,כשכבר היה קרוב אל יעדו ,הוא
הבחין מרחוק במשאית גדולה שנתקעה על אם הדרך ,ובעקבותיה כבר משתרך טור ארך של מכוניות שנהגיהן
החלו להזדחל לאטם ,ומנסים לעבר מכאן ומשם .לא עברה דקה והכביש נפקק לחלוטין ,אין יוצא ואין בא.
מידענו ,שכל כך חשש ממקרה כזה ,נכנס ללחץ ועצבנות ,ולא ארך זמן רב עד שסבלנותו פקעה ,ומיד החל
להאשים את כל הסובבים במצב אליו נקלע ...רק אחרי שעת המתנה ארכה כשהוא כועס וממרמר ,הגיע סוף סוף
רכב גרר שהצליח לפלס את דרכו בין המכוניות הרבות ,וחלץ את המשאית התקועה.
למראית עין ,היה נדמה לו שזהו 'מקרה' .אך אלו היה חי עם קצת יותר אמונה ,והיה חושב ומתבונן במאמר חז"ל:
"אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה" (חלין ז ,ב) ,היה מגיע להכרה שיתכן וכל יצירת
המשאית במפעל במזרח הרחוק לפני עשרים שנה ,היתה במטרה מיחדת לרגע הזה! לבדק אותו אם אכן יצליח
לעמד בשעת נסיון ,בערב החג בשעה זו וזו!
אין ספק שהאמונה בהשגחה פרטית היתה מונעת ממנו לחץ ועצבנות ,והיה נצל מעוון הכעס! זה חשבון נפלא,
מעורר ומלהיב ,ומטל עלינו ללמד ממנו לכל פרט שיכול להביא אותנו לידי נסיון הכעס .גם אם משהו משתבש
ותכניות עליהן עמלנו נהרסות והולכות לטמיון ,אם נזכר שהכל נעשה במטרה לבחן אותנו ,יקל עלינו לשמר על
מנוחת הנפש ולהנצל מעוון נורא זה.
פעם זכיתי לשהות בחדר למודו של קדוש ישראל ,מרן ה'סטייפלער' זצ"ל ,והנה נכנס אברך לחדרו והתלונן בפניו
על כך שאינו מצליח להתגבר על עצמו במדת הכעס" .אני עובד קשה על עצמי שלא לכעס ואיני מצליח" – אמר
בכאב.
בתחלה הגיב ה'סטייפלער' בתמיהה" :אתה יהודי מאמין ,הלא כן? אם היית יהודי מאמין באמת ,לא היית מגיע כלל
למדת הכעס ,משום שהיית יודע בברור שלא פלוני הכעיס אותך ,לא אשתך ,לא השכן ולא שום אדם – הכל מסובב
מלמעלה!"
אחר כך ,בראותו את מצוקת האברך שבאמת ובתמים בקש תקון לנפשו ,יעץ לו ה'סטייפלער'" :תראה להשתמש
עם השעון" ,כלומר ,לדחות את הכעס לדקות ספורות" .השעון עוזר הרבה לעבודת השם" ,הפטיר.
שח לי אחד מנכדיו של דודי ,מרן עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שהוא זוכר כיצד סבו נתקל פעם במשהו תוך
כדי הליכה כשכוס זכוכית בידו .הרב מעד ,והכוס נפלה על הרצפה כשהיא מתנפצת לרסיסים בקול רעש גדול.
הנכד תאר כי המחזה היה נראה ממש כלקוח מעולם אחר .הרבנית נגשה ללא שום סימני כעס ועצבות ,בלא אנחה,
בלא לעשות כלל 'עסק' מכל הענין; היא פשוט התכופפה ,אספה את השברים והניחה באשפה ,כאלו דבר לא קרה.
הרי הכל משמים! מה שיך לכעס? מה שיך להיות עצובים? כך היתה התחושה בבית הגדול של הרב אלישיב,
שהשתת על אדני האמונה התמימה.

(מתוך סדרת הספרים אוצרותיהם אמלא – ויקהל)

02-5609000
בהלכה
הדף היומי
לימודשל
ועידודשנתי
לימוד
עולמיתלוח
לקבלת
info@dirshu.co.il
| 02-560-9000
התורה |
לחיזוק
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן
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אבא שליט"א נותן לכל בן ולכל נכד לבר
מצוה שו"ע מתנה .זה מבטא מה סבא
רוצה ושואף מהבנים והנכדים,
סבא רוצה שתחיו ע"פ שו"ע.

הטעם שאסור לברור
בשבת קודש
שו"ע :הבורר אוכל מתוך פסולת
או שהיו לפניו שני מיני אוכלים
ובורר מין ממין אחר בנפה ובכברה חייב".
(סימן שי"ט סעיף א')

מקצת מהדברים
שנאמרו במעמד
מרומם ומרגש בביתו
של הגאון רבי ישראל
גנס שליט"א לרגל
סיום שיעורים בכל
ששת חלקי המשנה
ברורה ,במסגרת 'דף
היומי בהלכה'
הגאון רבי ישראל גנס שליט"א מראשי ישיבת קול תורה
לצעירים ,ורב קהילות האברכים בבית וגן ושכונת רוממה
בירושלים ,הוא אחד מעמודי התווך של ה'דף היומי בהלכה'.
במשך כמה שנים הוא מסר מדי יום שיעור ב'דף היומי
בהלכה' ,באמצעות הטלפון ,שהגיע לאלפי מאזינים ברחבי
הארץ והעולם.
בתחילת הקיץ ,סיים הרב גנס ,לימוד של כל ששת חלקי
המשנה ברורה במסגרת שיעורו היומי שהחל לפני כשבע
שנים על פי סדר הלימוד של הדף היומי בהלכה –
מעמד מרומם ומרגש התקיים בביתו של הגר"י גנס שליט"א,
ואנו מביאים כאן מקצת מהדברים שנאמרו:
הגר"י גנס שליט"א בעל השמחה ,אמר בשם הגה"צ רבי
מתתיהו סלומון שליט"א המשגיח של ישיבת לייקווד ,שמביא
בספרו מתנת חיים על עניני שבת "הנה שמעתי מהרב הצדיק
ר' שלמה בלאך זצ"ל מתלמידי הח"ח שכשסיים הח"ח זצ"ל
לכתוב את המ"ב זימן אליו כמה ת"ח ממקורביו ועשה להם
סעודה כל יום במשך שבוע שלם ,יום ראשון על ח"א במ"ב,
יום שני על ח"ב ,כל יום הוא עשה סיום על חלק אחד .וביום
שישי על חלק שישי .וביום השבת שוב קרא להם הח"ח
והודיעם שברצונו לעשות עוד סעודה .כשהגיעו כל המוזמנים
אמר להם ,השבת באה אלי ובקשה ממני שאני יעשה סיום
נוסף ביום השבת" ,הוא מדבר שם על חשיבות השבת ,זה
מאמר על השבת" ,וחזרו על ח"ג וח"ד ועשו סיום על ח"ג וד'".
שבעה ימים עשה סיום על המשנה ברורה.
הרב שך פעם אמר לי ,הוא היה הרי מאד קרוב לח"ח ,הוא
תמיד אמר ,הח"ח אמר לי איך שהוא כתב את זה .הוא גמר
חלק ראשון ,אז בדיוק נפטרה הכלה של בתו ,הנכדה ,יום לפני
החתונה .היה צער נורא .אמר הח"ח שהשטן מביא עליו כל
מיני נסיונות ,הוא לא רוצה שאני אכתוב את המ"ב ,ובאותו יום
הוא התחיל לכתוב חלק שני של המשנה ברורה .אמר לי הרב
שך ,הח"ח סיפר לי איך הוא כתב את המ"ב ,עם כזה מסירות
נפש יום אחרי פטירת כלתו הוא התחיל לכתוב חלק שני.
המעמד התקיים בביתו של הגר"י גנס שליט"א בבית וגן כאשר
השתתפו בו רבני 'בית וגן' ,כיבדו את המעמד בין היתר ראש
ישיבת קול תורה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי
משה יהודה שלזינגר שליט"א ,האדמו"ר מסוכטושוב ,הגאון
רבי ישעיהו רוטנברג רב ביהכנ"ס הגר"א ,ועוד רבנים גדולי
תורה והוראה שליט"א.
הגאון רבי אברהם וועג רב חניכי הישיבות בשכונת 'בית
וגן'  ,ואחד מרבני הדף היומי בהלכה הביא את דברי מרנא
החזו"א שאדם כדי שיעבור את העולם הוא צריך לעבור
אותו עם השו"ע ,לקחת אותו ולעבור את העולם .ככה צריך
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להרגיש את הבחינה הזאת בכל רגע ורגע .זכיתי להיות בין
אלה שמוסרים שיעור מדי יום ,ואני רוצה להגיד כאן את הכח
העצום ,של הזיכוי הרבים שיש ע"י אותם שיעורים ,אלף
שיעורים ,יותר מזה ,אלף מגידי שיעורים שנמצאים כבר בא"י
ובארה"ב ובאירופה ,עכשיו סיפרו שבסין פותחים שיעור ,ועוד
כהנה כהנה במקומות רבים ברחבי תבל ,ובאמת מרגישים
בחוש שמלאה הארץ דעה.
בנו של הגר"י גנס שליט"א הרה"ג ר' שלמה שליט"א העומד
בראש מערכת 'קנין הלכה' שע"י 'דרשו' סיפר שלפני כמה
שנים כשנפתחו השיעורים ,אמרה לי אמי שתחי' לאוי"ט ,אבא
אין לו רגע פנאי ,אפילו רגע אחד אין לו ,איך אפשר להטיל עליו
גם את זה? היה לה קשה עם זה .אמרתי לה ,את לא יכולה
לדעת ,זה מתחיל עכשיו בקטן ,אבל אנחנו לא יודעים עד
איפה זה יגיע ,ואכן אף אחד לא חשב עד היכן זה אמור להגיע.
והיא אמרה לי ,אם זה זיכוי הרבים והרבצת תורה ,היא מותרת
על הכל .והזכות הזאת שאבא לקח על עצמו להיכנס ,זה גם
הויתור שלה ,על הכמה דקות קטנות של היום שנשארו עוד
איכשהו פנויות ,והזכות המסירות וההתמסרות שמורה לה.
נזכרתי תוך כדי הדברים שדברו ,כמה נקודות ,נקודה אחת,
הרב ועג הזכיר שהחזו"א אמר שלעבור את החיים עם השו"ע.
באמת ,אבא שליט"א נותן לכל בן ולכל נכד לבר מצוה שו"ע
מתנה .זה מבטא מה סבא רוצה ושואף מהבנים והנכדים,
סבא רוצה שתחיו ע"פ שו"ע .דבר שני ,בישיבה קטנה זכיתי
כשהייתי חוזר כל יום הביתה ,אבא היה לומד איתי קבוע
משנה ברורה ,וכשעליתי לישיבה גדולה מחוץ לעיר ,אבא
שליט"א אמר לי תשקיע בעיקר בסוגיות הנלמדות ,אולם
תקבע איזה קביעות קטנה מסוימת בהלכה כי "בלי ללמוד
הלכה אי אפשר להיות יהודי".
את המעמד הגדול סיים בדברים נשיא דרשו רבי דוד
הופשטטר שאמר שבודאי המובן של השלחן ערוך של משה
רבינו שציוהו הקב"ה להגיש לכלל ישראל ,היינו לתת את
זה מוכן על השולחן ,כמו שבשולחן יש את הכלים שיכולים
לאכול ועם כל הטעמים וכל הדברים ,בכדי שהת"ח יהיה להם
את הכלים והם יוכלו ,ביחד עם היגיעה ועם העמלות ,אבל יש
להם כלים .הם יכולים לדמות מילתא למילתא ,להוציא את
ההלכה דבר על בוריו.
וזה השיעור של בעל השמחה הלילה ,לא סתם דרך קצרה,
ליקוט של אסור או מותר ,בכדי שלא יהיו צריכים ללמוד .זה
השולחן ערוך האמיתי ,שהכל ברור ,עם כל היסודות ,בכדי
שיוכלו ללמוד את המשנה ברורה כמו שצריכים ללמוד.
וכמובן ת"ח יותר גדולים לומדים מהסוגיא בגמרא והטור
והשולחן ערוך .אבל גם כמה שיש ירידת הדורות ,נשאר
המושג האמיתי ,וזה השיעור של הרב שליט"א שמוסר את זה
בכל רחבי תבל ,מושג אמיתי של שולחן ערוך שמקיף את כל
העולם ,שהדור שלנו זכה לו.

האר"י הקדוש ביאר בטעם של איסור בורר בשבת
על דרך הסוד ,שבעולמות העליונים אין בירור
בשבת קודש ,ועל כן אסור לנו לברור גם כאן בעולם
המעשה ,כי כל מה שלפנינו כאן הרי הוא משורש
גבוה בעולמות העליונים ,והמעשים אשר אנו עושים
כאן ,מחוללים פעולות בעליונים.
אין לנו עסק בנסתרות ,ולא נוכל להבין אפס קצהו
של עניין כביר זה ,אך ממנו ניקח לעבוד את ה' ,ונוכל
להבין עד כמה חשוב כל מעשה של יהודי פשוט
שבפשוטים ,שבעודו מפריד בין אוכל לפסולת
בשבתו בביתו ,הוא מחולל פעולות נשגבות מבינתנו
במקור העליון שממנו נשפע האור לנשמתו.
התנאי קדישא מרחיב בעניין ,וממליץ את דבריו על
הכתוב "כי חלק ה' עמו ,יעקב חבל נחלתו" ,שכל
יהודי מחזיק בידיו כביכול בקצהו של חבל בלתי
נראה ,שקצהו התחתון מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,ועל ידי מעשיו של האדם הוא מנענע
את החבל ומשפיע על עצמו ועל העולם כולו מעין
המעשה שעשה ,וכשהוא בוחר בדרך הטוב והישר,
הרי הנענוע בחבל זה משפיע עליו ועל כל העולם
שפע טוב וברכה ,וכן להיפך חלילה וחלילה.
עוד כתבו בספה"ק ,שכשאדם חוטא חלילה ,הרי
הוא פוגם בשמות העליונים כביכול ,וכשהוא שב
על חטאו ומכפר על עוונו הוא מתקן את הפגמים
שפגם במקום עליון.
וביארו ביתר הרחבה ,שלכל אדם יש קומה רוחנית
שלמה משלו ,בהשתלשלות מעולם לעולם עד
לעולם העשיה הפרטי שלו .הפגמים שהוא פוגם
פוגעים בעולמות הפרטיים שלו ,וכך גם מעשיו
הטובים ,אך כל ישראל ערבים זה לזה ,וכשאדם
מחשיך את אורו העליון ,הוא משפיע גם על סובביו
מעין זה.
ועל אף שאין אנו מבינים את המשמעות של
הדברים הללו ,יש לנו החוב הקדוש לקחת אחריות
על מעשינו ,ולהשתדל להגביר את הטוב על הרע,
להרגיז יצר טוב על יצר הרע ,ולעשות נחת לבורא
יתברך שמו.

בכל מקום ובכל זמן
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•אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת ,היא מלאכת 'השוחט' .מלאכה זו כוללת ֲה ָמ ָתה של כל
בעל חיים ,בכל דרך שהיא.
•אסור להמית בעל חיים בשבת באמצעות ריסוס ישיר של חומר רעיל .ופעמים שאף בריסוס
שאינו גורם למוות ,יש איסור משום מלאכת צידה.
שפרה ורבֶ ה על ידי זכר ונקבה ,אם
•אין איסור ֲה ָמ ָתה בשבת מדאורייתא אלא בבעל חיים ֶ
בלידת הנקבה ,ואם בהטלת ביצים.
פרה ורבֶ ה ,ואף התירו להמיתן לכתחילה.
•חכמינו ז"ל אמרו שכינים נחשבות כבעל חיים שאינו ֶ
ונחלקו הפוסקים בנוגע לכינים שבזמננו ,אם נוהג בהן היתר זה.
•יש מהפוסקים שסוברים שאיסור 'צער בעלי חיים' אינו אמ ּור אלא בגרימת צער לבעל חיים
בעודו חי ,אך אין איסור בהמתת בעל חיים ,אף כשאין בהמתתו תועלת; ויש חולקים.
•בעל חיים שנשיכתו או עקיצתו מסוכנות ,כגון נחש או עקרב ארסיים – מותר להמיתו בשבת,
ואף אם אינו מתקרב לאדם כדי לנושכו ולעוקצו.

מהלכות מלאכת 'צידה'
•בעל חיים 'שאין במינו נצוד' ,אין צידתו אסורה אלא מדרבנן ,והתירו חכמים לצודו כאשר הוא
גורם צער לאדם ,וכגון יתוש העומד על בשרו של אדם ועוקצו ,שהתירו לתופסו ולהשליכו
החוצה.
•בעל חיים מבויָת – לדעת כמה ראשונים והשולחן ערוך ,מותר לצודו; ולדעת רוב הראשונים
והרמ"א ,מחוץ לבית ,או בבית גדול ,אסור מדרבנן לצודו; וכן פסקו האחרונים להלכה.
•על פי האמ ּור ,אסור להכניס בעל חיים מבויָת לכלובו בשבת ,או לסגור את דלת הכלוב כשהוא
שוהה בתוכו.
•בעל חיים מבויָת שיצא אל מחוץ לבית וקיים חשש שיגנבוהו או שימות ,וכדומה – מותר
לומר לגוי לצודו ולהכניסו אף לכלובו ,כיון שאמירה לגוי באיסור דרבנן ,מותרת לצורך מניעת
הפסד.
•בעל חיים מבויָת שכאשר אוחזים בו הוא מתיישב במקומו ,או בהמות מבויָתות ְּכפרה וסוס,
שאין דרכם כלל לחמוק מתחת ידי האוחזים בהם – אין בהם איסור צידה אפילו מדרבנן.
•בעל חיים מבויָת ,ואף פרה וסוס וכיוצא בהם ,שמרד בבעליו לחלוטין וברח מביתו ,באופן
שנדרש מאמץ לתופסו ,וגם לא ישוב מעצמו למקומו – אסור לצודו מדאורייתא.
•בעל חיים הנמצא בתחילת תהליך ִ ּבי ּות ,וטרם הגיע למצב שבצאתו מהבית הוא שב אליו
מעצמו –אסור לצודו מדאורייתא.
•אסור למרוח משחה על גבי פצע בשבת ,אלא יש ללחוץ על שפופרת המשחה מעל גבי הפצע
באופן שהמשחה תיזל או תטפטף על גביו .אולם ,כאשר אין כוונה למרוח את המשחה מעל
שתבלע בעור; יש אומרים
להבליעה בעור – יש מתירים למורחה ולעסותה עד
לעור ,אלא
ָּ
ּ
שאין להתיר זאת אלא כאשר מבחינה רפואית צריך להבליע את המשחה בעור; ויש שאוסרים
בכל אופן שהוא.
העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה

דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאdirshu@dirshu.co.il :

שרּוליק

מהלכות מלאכת 'השוחט'

052-7181253

האם מותר להמית כינים בשבת?
באילו אופנים אין איסור 'צידה' בבעל חיים מבויָת?
השימוש במשחה בשבת

גליון 316
שנה ז' תשע"ח

ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם

אשתו שידבר ,בתקוה שסודו יעזור

רועה )כ"ז  -י"ז(

להציל את חיי אחותה .גם אשתו וגם

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א,

גיסתו הפצירו בו לגלות את אשר קרה

בעל החוטם מתבקש
כאשר

העתיקה

סנהדרין

מקומה

שניגש אליו תלמיד שאובחנה אצלו

לו ואיך נרפא .הוא הסביר להם שזהו

מחלה קשה ומסוכנת ,כדי לבקש

סוד שנבצר ממנו לגלותו ,אך הן עמדו

וגלתה מירושלים ליבנה ,מלך ברומא

ברכה .הרופאים כבר אמרו לתלמיד

בשלהן .לבסוף נחלשה התנגדותו,

אספסינוס מחריב בית המקדש ,ורבן

מזור

והוא חשב באופן הגיוני שאחרי כל כך

גמליאל נאלץ להימלט מפניו ,כי הלה

ולמשפחתו

שאינם

יודעים

למחלתו ,ועם כל יום שנוסף שחלף

הרבה שנים שהוא כבר מילא אחר

אבדו הקרובים תקוה .ה"חפץ חיים"

אזהרתו של ה"חפץ חיים" ,יכול הוא

ביקש את נפשו .הדבר נודע לו מפי
ההגמון שנשלח על ידי המלך להרגו,

הקשיב לתלמיד הצעיר ,ואמר לו

לגלות ,וסיפר לאשתו את אשר קרה

שיתן לו עצה בתנאי שלעולם לא

לו ,הוא סיפר על הופעתו לפני רבו

כשבא אותו הגמון לבית המדרש כדי

יספר על כך לאיש .התלמיד הסכים

ועל עצתו של הצדיק ללכת אל

לבצע את פסק הדין ,אמר ברמז "בעל

מיד .הנחה אותו ה"חפץ חיים" ללכת

תלמיד חכם מסויים בעיירה קטנה

החוטם מתבקש" כלומר "מנהיג הדור

המתגורר

וגיסתו

לתלמיד

חכם

מסויים

הרחוקה

מראדין.

אשתו

מתבקש ".הבין רבן גמליאל אל מה

בעיירה קטנה ,והוא יתן לו ברכה.

נתמלאו תקוה ,אולי תהא זו הצלתן.

ואכן כך עשה הצעיר ופנה מיד לאותו

זמן קצר לאחר מכן החל להרגיש רע,

קצרה

הוא נבהל מאד ואמר לאשתו שעליו

ובאופן לא יאומן הוא החלים .הוא

לנסוע מיד אל ה"חפץ חיים" הוא עשה

ואמר לו :אם אציל אותך האם

המשיך בלימודיו בישיבה ,ובסופו של

את הדרך הארוכה בחזרה לראדין אל

דבר עקר מראדין ,הקים משפחה .וכפי

תביאני לעולם הבא? אמר לו" :כן"

ה"חפץ חיים" שהיה אז זקן וחלש.

שהודרך ,מעולם לא סיפר לאיש מה

ה"חפץ חיים" זכר את פגישתם הישנה

שעבר עליו .אחרי למעלה מעשרים

והקשיב בשקט לסיפורו של האיש .ואז

שנה ,חלתה גיסתו של אותו תלמיד

דיבר בשקט ולאט ,הלוואי ויכולתי

במחלה מסתורית ל"ע ,עד מהרה

לעזור לך ,אך מה אוכל לעשות?

היה ברומי שאם מת אחד ההגמונים

נתברר לו שהיא סובלת מאותה מחלה

כשהייתה לך המחלה הראשונה הייתי

שהוא סבל בעבר .אך נאמן להבטחתו

בטלה הגזירה .בו ברגע יצאה בת קול

צעיר וצמתי ארבעים יום עבורך כדי

הוא לא אמר דבר .אשתו זכרה שפעם

שתתרפא .היום אני כבר זקן מדי

דיבר על מחלה מסתורית שסבל

ואינני יכול לצום כמו אז .אכן זהו

ממנה בעבר ,ובכל פעם שדיברה על

רועה

בחכמתו

כך הוא התחמק וסירב לדבר ,ככל

ובענוותנותו תלה את זה בברכתו של

שניסה לערפל את דבריו לחצה עליו

ת"ח אחר.

תלמיד

חכם,

ותוך

תקופה

נאמן,

אשר

זמני כניסת שבת
ירושלים 7:13 :ת"א7:28 :

ירמזון דבריו ,פנה משם והתחבא עד
יעבור זעם ,בא אליו ההגמון בחשאי

ביקשו ההגמון להישבע על נכונות
דבריו ונשבע ,מה עשה ההגמון ,עלה
על הגג ,הפיל עצמו ונהרג .ומנהג

משמים והכריזה ,אותו הגמון מזומן
לחיי עולם הבא.
)תענית כ"ט א'(

זמני יציאת שבת

פרשת פינחס

ירושלים 8:33 :ת"א 8:34 :ר"ת9:06 :

קיום הבטחתו של הגה"ק ה"שאגת אריה" זיע"א

ולא בלילה ,אלא יושב והוגה בתורה ובתפלה בעל פה ,ומקומו

מסופר :בעיר שבה כיהן הגה"ק רבי אריה לייב ב"ר אשר בעל

תמיד על יד החלון משמאל לפתח היציאה של המנזר .השתומם

ספר "שאגת אריה" זיע"א )יומא דהילולא כ"ה תמוז( ברבנות,

החייט לשמוע תיאור המקום המדויק מפי הרב ,שכן הרב לא

היה דר יהודי עני אחד שהיה משמש את הרב שלא על מנת

ביקר שם מעודו ,ובחלום גילו לו כל זה כדי להציל נפש אחת

לקבל פרס .כשהגיע שעתו להסתלק מן העולם נכנס אצלו

מישראל .אמר הרב לחייט האם אתה מאמין בי? באמונה שלמה,

השאג"א לבקרו ועמד באמצע וידויו ,אחרי שגמר וידויו פנה

ענה החייט .ואם אבקש ממך לעשות למעני דבר האם תעשה?

העני המשמש אל הרב ואמר לו ,הנה אנכי הולך למות ובני

בכל מאמצי כחי ,ענה החייט ,ואפילו עד כדי מסירות נפש? עד

יקירי הקטן רפאל'קה יהיה יתום אומלל ,והרי אני עבדתי את

מסירת נפש ,ענה החייט .ובכן מבקש אני ממך רחמים הלילה,

מורי הרב כל ימי חיי באמונה ,ונחמתי בעניי היתה שזכיתי

תבוא אל הגן ותגש בסתר אל החלון ,ותמצא שם את בני יושב

לשמש את מעלתו הרב ,ומעודי לא בקשתי שכר בעד עבודתי

ובוכה ,ותגיד לו בשמי שילך אחריך ,ואתה תובילו מיד אל

ואפילו פרוטה אחת ,אבל זאת הפעם אטול רשות מרבי

עיירה פלונית ,ותמסרנו ליד החוכר ר' יודיל כדי שהוא יוליך את

לבקש ממנו בקשה אחת צנועה וקטנה ,ישים נא רבינו עינו

הילד אל ישיבה פלונית .והיה אם יסרב הילד לילך אחריך,

על בני הקטן ,וישתדל שיהיה לומד תורה .ענה לו השאג"א

שיחשוד בך שמא גם אתה באת לחוטפו כפי שעשו הראשונים,

לא זו בלבד שאשתדל שילמד תורה ,אלא אני עצמי אלמד

תאמר לו ,טעות לעולם חוזר ,והוא בחכמתו יבין רמז הדבר ,שכן

עמו תורה .כששמע השמש את הדברים אמר ,אמותה הפעם

בשיעורנו האחרון למדנו בסוגיא זו .ועכשיו תגיד לי מה

ונשמתו יצתה בטהרה.

משכורתך בעד טרחה גדולה זו? ענה החייט ,ככל שיפסוק הרב,

אחרי קבורתו לקח השאגת אריה את רפאל הקטן בנו של

שהרי הולך אני לסכן את נפשי ואת נפש בני ביתי.

שמשו לביתו והתחיל מלמדו תורה .הילד עשה חיל בלימודיו

ענה הרב ,אם בי הדבר תלוי ,הריני מבטיחך שאחרי אריכות

והיה חביב ביותר על מורו הגדול ,וכשהגיע התלמיד לשנתו

ימיך תיקבר בסמוך לי ,היתכן הדבר שאני ההדיוט אמצא

התשיעית כבר היה בקי בסוגיות הש"ס והפליא את לב כל

מנוחתו על יד קבר רבינו? שאל החייט .כן ,אם ירצה השם ,אם

רואיו בכישרונותיו ובהתמדתו .אולם השמחה לא ארכה זמן

תוציא הילד לחופשי ותעשה ככל שצויתיך ,יתקיים הדבר אפילו

רב ,יום אחד בהיר אירע פתאום אסון נורא ,הילד נגנב מבית

לאחר הרבה שנים ,שכן אני כבר זקנתי ושבתי ,ואתה עדיין

הרב ועקבותיו לא נודעו .התעצב הרב על האסון רב עצב,

צעיר לימים .ועתה מהר ועשה מלאכתך וה' ישלח את מלאכו

והיה צם ויושב בתענית ובוכה ומתפלל מדי יום ביומו על

לפניך .רק דבר אחד אני מבקש ממך ,אל תספר לאיש אודות

הילד .משראו בני העיר בצערו של רבם נתרגשו והתחילו

הבטחתי זאת ,עד שתגיע שעתך להפטר מן העולם.

לחקור ולדרוש בדבר ,שמא ימצאו הילד .ולאחר מאמצים

הלך החייט לעשות שליחות הרב ,נכנס החייט בחשאי אל הגן,

רבים ,עלה בידו של אחד מבני העיר לגלות את המקום שבו

וראה את הילד כשהוא יושב על יד החלון .אמר לו ,רבנו שלח

נמצא הילד ,זה היה מנזר נשים אשר מחוץ לעיר ,שכן נהגו

להגיד לך כי תלך אחרי ,וציוני לומר לך סימן זה "טעות לעולם

אז הכמרים הרשעים לתפוס ילדי ישראל ולהעבירם לשמד,

חוזר" .כששמע הילד הדברים האלו ,צהלו פניו ואמר ,אלך

ומדי יום ביומו היו באים ללמד יסודי דתם כדי להעבירו

באשר תוביליני .קפצו שניהם בעד הגדר בחשאי ,ובטרם יאיר

לשמד ,וכבר הלך והתקרב היום המיועד להכניסו לדתם.

הבוקר באו שניהם אל בית החוכר ,והלה הובילו מיד לישיבה

כשהגיעה השמועה המרה לאוזני הרב ,קרע בגדיו מרוב צער

כמצות הרב .למחרת קמה מהומה במנזר ,הילד נעלם והבינו

וצעק בקול מר ליוצרו עד שנתעלף ונרדם.

שיד היהודים בדבר .מיד ערכו חיפוש בעיר ,חיפשו בבית הרב
ובבית שאר הלומדים והפרנסים ,ולא העלו דבר .השאגת אריה

לפתע נתעורר כארי וציוה להביא לפניו את החייט היהודי

עצמו לא ראה יותר את הילד כי ציוה שלא יופיע בשום מקום,

שהיה תופר בגדים לנזירות והיו מרננים עליו כל מיני רינונים.

ומקומו יהיה רק בישיבה ,והרב היה עוקב כל הזמן היה מקבל

כשבא החייט לפני הרב ,סיפר לו הרב כל אותו מעשה נורא

ידיעות אודות הילד ,ובמשך הזמן עלה ונתעלה הילד בתורה ,עד

שאירע לתלמידו היתום והחביב ,שאביו מסרו לידיו ברגעי

שנכתר בכתר הרבנות בעיר ,אחרי ששינה שמו ושם משפחתו,

חייו האחרונים ,ונפשו קשורה בנפשו ,ועכשיו הוא עצור

ומשם היו מחליפים ביניהם שאלות ותשובות בענינים עמוקים

במנזר הנשים ,וגילו לו מן השמים שהילד אינו נח לא ביום

בש"ס ובפוסקים.

וכך נקפו ירחים ושנים ,וה"שאגת אריה" חלה את חליו
האחרון ,ולא הודיע שום דבר לאנשי קהילתו כיצד פדה
החייט נפשו של אותו תלמיד משאול ,וכן לא הודיע
אודות ההבטחה שהבטיח לו בשכרו .כשנסתלק הרב
לבית עולמו ,הובא לקבורות בחלקה מיוחדת ,ובמשך
הזמן לא נמצא שום איש שיהיה ראוי לכבוד הגדול הזה
להיקבר על יד הרב .לימים נפטר רב גדול אחד שהתארח
בעיר שבה שימש הרב ברבנות ,וקברוהו לימינו של הרב.
ואילו מצד שמאל נשאר המקום פנוי שלא זכה אדם
להיקבר שם.
כך עברו כ"ח שנים מזמן המאורע ,והחייט חלה את חליו
אשר ימות בו ,וביום ה' לפנות ערב כשחש שקצו קרב,
מיהר וקרא לכל טובי העיר ואמר להם סוד גדול יש לי
לספר לכם ,וכשבאו סיפר להם כל אותו מעשה ,אבל
ראשי הקהל לא נתנו אימון בדבריו ,אמרו בודאי נסתרה
בינתו .מחמת חוליו ,וכשראה החולה כך אמר ,מעיד אני
את השמים ,שאמת בפי ,ובמלים אלו נפטר .הקבורה
היתה צריכה להיעשות ביום ו' בבוקר ,אבל כשהביאו את
המיטה אל שער בית הקברות ,נתקשרו פתאום השמים
בעבים וגשם נורא ניתך ארצה ,וחושך ואפלה היה שלא
ראו איש את אחיו ,ואז ראו שהנה השמש הולכת ושוקעת
וחששו שעוד מעט תיכנס השבת ,והחליטו הקברנים
לקבור הנפטר באיזה מקום שיזדמן לידם ,וכך היו הולכים
וממשמשים בחשיכה וקברוהו בקבר ראשון שנזדמן לידם.
וכשחזרו לעיר שיבחו עצמם על שזכו להביא הנפטר
לקבר ישראל ביום סגריר ואפל כזה .אבל משבאו ביום
ראשון לבית הקברות נדהמו לראות שקברו אותו על יד
קברו של ה"שאגת אריה" .ונתעורר רעש גדול בכל העיר,
ומיד קראו אסיפה גדולה וביקשו הוראה מפי הרב אם
מותר להוציא הנפטר מקבר זה ולקוברו בקבר אחר.
ביקש הרב מראש הקהל לספר הכל מה שהם יודעים
אודות הנפטר ,וכשסיפרו לו שדבריו האחרונים לפני
מותו היה" :מעיד אני את השמים" ,אמר הרב ,עכשיו
נתברר שלא לחנם אמר כן ,ומן השמים סייעו בידו לקיים
ההבטחה שהבטיחו רבינו ה"שאגת אריה" .חלילה לכם
להוציא הנפטר מקברו ,שכן הוא הציל נפש אחת
מישראל והקב"ה הציל כבודו.

חשיבותה של סעודת מלווה דמלכה

מובא בשם הרה"ק רבי אלעזר ב"ר אלימלך מליזענסק
זיע"א )יומא דהילולא כ"ח תמוז( שהיה אומר שבסעודת
מלוה דמלכה יכולים לפעול ישועות על בני ישראל
יותר מסעודות שבתות וימים טובים .ואמר על זה:

משל למדינה אחת שתושביה היו סובלים מאד
מהמיסים הגבוהים שהטיל עליהם המלך .פעם הגיעה
אליהם ידיעה ,כי המלך יבוא לשכון במדינתם לכמה
ימים ,ולבשו כולם בגדי חג ,ויצאו לקראת המלך
בשמחה רבה .וכל הימים שהמלך ישב איתם ,עשו
סעודות גדולות ושמחו איתו עד מאד .ביום שהמלך
התכונן לנסוע מהמדינה הנ"ל ,נתקבצו כל אנשי
המדינה ונפלו לפני רגלי המלך ויאמרו :אדוננו המלך,
אמנם כי כל הימים ששכנת בתוכנו היינו שמחים ולא
הודענו לך את צרת נפשנו ,כי לא רצינו להדאיב את
הוד מלכותו .אבל כעת לפני נסיעת מעל כבודו,
מוכרחים אנו לגלות לך ,כי כשל כוחנו מפאת רוב
המסים אשר העמסת עלינו ,ומבקשים בכל לשון של
בקשה להקל מעלינו את העול הקשה .דבריהם מצאו
חן בעיני המלך וימלא את בקשתם.

הנמשל :כן אנחנו בני ישראל ,כאשר איש ישראל סובל
מדאגות עול הפרנסה ועול הגלות ,ועם כל זאת כאשר
יגיע יום שבת קודש ,לובש בגדי כבוד ומכבד שבת
מלכתא בשלוש סעודות ,ושירות ותשבחות ,ואין מעלה
על שפתיו שום בקשה חומרית ,כאשר אסרו חז"ל
לשאול צרכיו בשבת .אבל בהגיע סעודת מלוה מלכה,
אז האיש המשכיל יכול לבוא לפני המלך לשפוך את
נפשו ולבקש את בקשתו .ואז בודאי השם יתברך ימלא
כל משאלות לבנו לטובה.

גמילות חסד מדהים בארבע

התאלמן לפני כשנתיים ימים .היום

לפנות בוקר

הוא גמר לחתן את עשרת ילדיו .מה

מסופר על אחד מגדולי האדמורי"ם

עושה

שחוזרים

זוג

מהחתונה

יום ראשון כ"ה תמוז
רבי אהרן ברכיה ב"ר משה )מעבר יבק -
שצ"ט(
הגה"ק רבי אריה לייב ב"ר אשר )שאגת
אריה  -תקס"ה(

שליט"א ,שעמד פעם תחת החופה של

האחרונה? יושבים על כוס תה עם

אחד מתלמידיו ,ולפני שפנה ללכת,

עיניים דומעות מהתרגשות ,ומחליפים

ניגש אל המחותן ואמר לו :מחותן יקר

חוויות על המחותנים ועל המנות וכו'.

יום שני כ"ו תמוז

מהחתונה,

אבל מחותן אלמן זה חוזר לארבע

אמר לו

קירות לבד! האם הוא יוכל להירדם?!

הגה"ק רבי שלמה גאנצפריד ב"ר יוסף
)קיצור שו"ע  -תרמ"ו(

יש מצוה -טאנץ ,החתונה

אני לא אתן לו! אני אחלוק אתו את

כשאתה

מגיע

הביתה

תתקשר אלי בבקשה.
החסיד:

תיגמר רק באזור שלוש בלילה ,עד

החוויות ב 4-בבוקר.

הרה"ק רבי מאיר מאפטא ב"ר שמואל )אור
לשמים  -תקצ"א(

יום שלישי כ"ז תמוז
הרה"ק רבי משה חיים טויב ב"ר יצחק
אייזיק מקאלוב )תקצ"א(
יום רביעי כ"ח תמוז

שאני אגיע לירושלים יהיה כבר

הרה"ק רבי אלעזר ב"ר אלימלך מליזענסק
)תקס"ו(

ארבע לפנות בוקר" כן ,כן ,אני יודע,
הכרת הטוב

כשאתה מגיע הביתה תתקשר אלי"...

הרה"ק רבי משה ב"ר צבי הירש )ישמח
משה מאוהעל – תר"א(

השעה היא  4:00לפנות בוקר ,המחותן

באחד מימי ששי פנה הגה"ק רבי

מתקשר לרבו ,אחד מאנשי הבית

יהודה צדקה זיע"א ראש ישיבת

מרים את הטלפון ,והרבי אומר "מודה

"פורת יוסף" בשאלה אל חתנו ,אם

ד"א תתס"ה(

אני ,"...ונוטל ידיים .שואל הרבי את

ירצה להתלוות אליו כשילך לבקר

הרה"ק רבי משה מזאלישין ב"ר גרשון

מהחתונה?

החתן

היית

המחותן:

מרוצה

את

החולה?

בודאי,

ענה

יום חמישי כ"ט תמוז

רבי שלמה יצחקי ב"ר יצחק )רש"י הקדוש –

)משפט צדק על תהלים – תקצ"א(

יום שישי א' מנ"א
אהרן הכהן בן עמרם )ב"א תפ"ז(

ממשיך הרבי

והצטרף מיד לנסיעה במכונית שהרב

ושואל :נו ,ספר לי ,איזה מכובדים

הזמין באופן מיוחד ,כדי להגיע בה

אלעזר הכהן בן אהרן הכהן )ב"א תקט"ז(

הרב פלוני הגיע? והגביר

אל האיש החולה שאושפז בבית

ההוא הגיע גם הוא? המחותן התחיל

חולים סיעודי .תוך כדי נסיעתם סיפר

הרה"ק רבי נתן נטע מאווריטש ב"ר יוסף
)נטע שעשועים  -חותן הבת עין – תקמ"ה(

להיפתח " ...כן ,הגיעו כל המחותנים,

לחתנו ,שהחולה הוא חייט מומחה

והיה מעמד מרומם ...ב"ה כמעט כל

לשעבר ,אשר הרבה רבנים ותלמידי

המוזמנים כיבדו אותנו בשמחתנו."...

חכמים הזמינו אצלו לתפור חליפות,

ממשיך האדמו"ר ושואל :ואיך היה

והוא שרת את כולם בנאמנות רבה,

האוכל? היה משובח? " או-הו! מעל

ונהג כלפיהם בדרך ארץ יוצא מן

הציפיות" .והגישו את האוכל בזמן?

הכלל ,מצד הכרת הטוב הרגשתי

הוא היה חם כשהגישו אותו? "כן

חובה לבקר אותו הסביר .ויהי בבואם

הכל תיקתק כמו שעון!"" .ומה עם

אל האיש ,הופתע הלה בלי גבול

המחותן

מעצם הופעת הרב שלא פילל מעולם

מרגיש פתוח ומתחיל לזרום בשיחה...

כי יבוא לבקר אותו ,הוא ישב שעה

 18דקות של שיחה! לאחר שהרבי

קלה במחיצת החייט ודרש בשלומו,

אותו

התעניין איך הרגשתו הכללית ,ושאל

המשמש :סליחה על החוצפה ,אבל

פרטים אחדים .לאחר מכן ברכו

ילמדנו רבנו מאי האי?! מה זה היה ?!

ברפואה שלמה ועמד להיפרד ממנו.

היתה

ברגע זה תפסו החייט בשתי ידיו

יקבל שכר ,רק יקבל עונש על כך ,ואפשר

להתבצע גם בשעה סבירה יותר

וקרא בהתרגשות :תודה רבי על

במשך יום המחרת? ענה לו הרבי

שהואלת לבקר אותי ,החייתני ,ראיתי

דאפילו בדיעבד לא יצא ,דהוי מצוה הבאה
בעבירה) .ארחות יושר ערך תפילה ,עמוד

בפשטות ובעניוות :תראה ,מחותן זה

פניך כראות פני אליהו הנביא.

"בטח ,היה נהדר!".

הגיעו?

קינוח?" ,התעניין הרבי.

סיים

שיחה

את

השיחה,

מעניינת

זו

בחסות רשת חנויות

גל פז

שואל

יכולה

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שנים מקרא ואחד תרגום )ו'(
א( לכתחילה יקרא הפרשה בניגון הטעמים.
)עיין מג"א סימן רפ"ה ס"ק א'(
ב( התרגום צריך לקרוא בלא טעמים) .כף
החיים שם ס"ק י"ב(
ג( אין לקרוא תרגום תחילה ,ואח"כ ב'
פעמים מקרא ,אלא יקרא שנים מקרא ,ורק
אחר כך יקרא תרגום) .כף החיים שם ס"ק
ו'(
ד( הלומד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
באמצע חזרת הש"ץ ,וקדיש ,לא די שלא

ק"ד אות כ"ח(.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
מכל החברות 052-7655-222

בס"ד

גִּ לָּיוֹן ַׁ 697
שת ִּפינְ ָּחס | תשע"ח
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְקרֹא ִּב ְש ַׁעת ַׁה ְת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְשמֹר עַׁ ל ְק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ
שמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
רונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמשפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַׁׁׁדבירַׁבןַׁנליַׁרחל ַׁ

ַׁ

ּומניעָּ יוַׁ
פ ָּרשַׁתַׁפַׁינ ַָּׁ
ָּ
עשַׁהַׁ ְ
ְחסַׁ-המ ֲ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

שלמהַׁודנהַׁדודַׁוב"בַַַַַׁׁׁׁׁאריהַׁושרהַׁלויַׁוב"ב ַׁ
י.מ.י.שַׁכדוריַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאקבליַׁיוסףַׁחייםַׁבןַׁנסכה ַׁ
שולמיתַׁומרדכיַׁחייםַׁדויטשַׁוב"ב ַׁ

זרַׁוכו'ַׁהֵ שיבַׁאתַׁחֲ מָּ תַׁי" (במדבר כה ,יא)
"פינְחָּ סַׁבןַׁאלְ עָּ ַָּׁ

ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ

צריך להבין :מפני ַׁמה ַׁמופיע ַׁמעשהַׁ אולם אצל פינחס לא היה כך -קודם כל היה
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ו
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁב
תַׁאסתרַַׁׁ הקנאות ַׁשעשה ַׁפינחס ַׁבפרשת ַׁבלק ַׁ,המעשה ,ואחר כך נזכר בהלכה ,ורק לבסוף
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ ואילו ַׁהשכר ַׁשקיבל ַׁעל ַׁכךַׁ -בפרשתַׁ לקח את החרב בידו...
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ פינחס?ַׁ ַׁ
כשאדם מחזיק בידו "חרב" ומחפש להתנקם
ַׁ
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ הרי ַׁלכאורה ַׁיש ַׁלכתוב ַׁגם ַׁאת ַׁהמעשהַׁ במי שהציק לו ,עד ַׁמהרה ַׁהוא ַׁמוצא ַׁאיזוַׁ
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ
טעות ַׁאו ַׁפגם ַׁבזולתו .אך ַׁפינחס ַׁהיה ַׁנקיַׁ
שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה ַׁ וגםַׁאתַׁהשכרַׁבאותהַׁפרשה? ַׁ
ַׁ
מכל ַׁחשבון ַׁאישי ַׁכלפי ַׁזמרי ַׁבן ַׁסלואַׁ ,ורקַׁ
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
האדמו"ר מצאנז הסביר שפינחס עשה
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
כבודַׁשמיםַׁבערַׁבתוכוַׁוהניעַׁאותוַׁלכךַׁ .
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁמעשה קנאות ,ומעשה ַׁכזה ַׁיכול ַׁלנבוע ַׁאוַׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַַׁׁ מקנאות ַׁלשם ַׁשמיםַׁ -שהיא ַׁחיוביתַׁ ,אוַׁ רבי יואליש טייטלבוים ,האדמו"ר ומייסד
חלילהַׁמקנאותַׁלענייניםַׁאחרים ַׁוייתכןַׁגםַׁ חסידות סאטמר זצ"ל מבאר את חלוקת
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
נעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה ַׁ
שנובעת ַׁממניעים ַׁאישייםַׁ -שאינה ַׁאלאַׁ המעשה של פינחס והשכר שקיבל לשתי
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
פרשות נפרדות באופן נוסף:
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ שליליתַׁ .
ַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ ומאחר שיש צורך בבדיקה מעמיקה על מנת הרב מסביר כי טבעו של עולם ,ובפרט ילדים,
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ לחשוף את המניעים האמיתיים ואת צפונות שאת ַׁתחילת ַׁהפרשה ַׁיודעים ַׁהיטבַׁ ,ואתַׁ
סימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה ַׁ
סופהַׁ-פחותַׁ ַׁ.
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ הלב ,אין השכר מגיע מיד.
ַׁ
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
פעמים רבות קורה שאדם נוהג באופן רצה הקב"ה שאפילו ילד קטן ידע ,שאדם
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ
לביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה ַׁ מסויים ,וכשהוא ַׁחוזר ַׁובודק ַׁבתוך ַׁתוכוַׁ שעושה מעשה קנאות לשם שמים מקבל על
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
טובהַׁבתַׁאורה ַַׁׁ ועושה ַׁחשבון ַׁנפש ַׁעל ַׁמעשיוַׁ ,הוא ַׁעלולַׁ כך שכר ,ולכן דחה את שכרו של פינחס
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ לגלות ַׁכי ַׁמעשיו ַׁלא ַׁנבעו ַׁממניעיםַׁ לתחילת פרשה הבאה.
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ טהוריםַׁלגמריַׁאלאַׁמשיקוליםַׁזריםַׁ .
וממשיך הפסוק" :בְּקַ נְּאֹו אֶ ת קִ נְָּאתִ י בְּתֹוכם"
ַׁ
רפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁרש"י הקדוש מפרש על הפסוק" :וַי ְַּרא (במדבר כה ,יא) .מדוע מדגיש הכתוב את
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
דןַׁבןַׁתקווה ַַׁׁ פִינְּחס בֶן אֶ לְּעזר בֶן ַאהֲ רֹן הַ כ ֹהֵ ן ו ַיקם מִ ּתֹוְך המילה "בְתֹו ַָּׁכם"?
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבי
זהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ
ֹמַ
ִקַ
ַ
עֵ
"ראה
:
ז)
כה,
(במדבר
"
דֹו
ְּי
ב
ח
ר
ח
י
ו
ה
ד
ה
מבאר הספורנו ,שפינחסַׁעשהַׁנקמהַׁלעינייַׁ
ַַׁׁ ַׁ
07/07/2018
כ"דַׁתמוזַׁתשע"ח
מעשה ונזכר הלכה ,שהבועל ארמית קנאין כולםַׁ,היותַׁוהםַׁראוַׁאתַׁמעשהַׁהאיסורַׁולאַׁ
ַׁ
פוגעים בו".
ַׁ
מחו ,לכן ַׁבמעשהו ַׁלעיני ַׁהכל ַׁיכופר ַׁלהםַׁ
ַׁ
פרשתַׁפינחס
ַׁ
הפטרה"ַׁ:דבריַׁירמיהו"ַׁ-ירמיהַׁא'ַׁ
ישנם כאלו ,שקודם כל לוקחים את החרב ,עווןַׁזהַׁשלאַׁמחוַׁבפושעיםַׁ,ובזהַׁהשיבַׁאתַׁ
ַׁ
ואחר כך מחפשים אחר טיעון כלשהו ,כעסוַׁשלַׁה'ַׁמעליהםַׁ .
ר"ת
יציאה
כניסה
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
 21:20 20:24 19:13שיאפשר לעשות שימוש באותה חרב ויצדיק
י" ם
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
את מעשיהם בכך.
ַׁ

חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ

ת" א

19:31

20:22

21:17

חיפה

19:34

20:25

21:21

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

19:31

20:22

21:17

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת פנחס

ַׁ

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לרפואהַׁשלמה ַׁ

לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל
1/4

ֵ
ֵ
אפַׁיַׁתַׁעּוגֹותֵַׁ ַׁ-
חלַׁקַׁא'
הלָּ כָּהַׁ–ַׁ ֲ
שֹוא
לַּׁומשיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
האםַׁמותרַׁלאכולַׁעוגיותַׁשלשוַׁאותםַׁבחלבַׁללאַׁסימןַׁהיכר?
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
אם לש בשוגג עיסה עם חלב ללא היכר ולא ידע על איסור זה ,מותר בדיעבד לאכול את הלחם באותה ארוחה .וכן הדין לעניין
לחם עם בשר .מקורות :שו"ע (שם) ,בן איש חי (שלח אות יז) ,כף החיים (אות ח) .ולעניין התבניות שבהן נאפה ,האם נאסרו ,נראה שאין
צורך בהכשרה .ראה עוד להרב הכותב בקובץ מכון הוראה ומשפט ח"ה (עמוד קסז).
בדיעבד אם עברו ואפו לחם חלבי ללא היכר [או בשרי] ,יש מי שמתיר למוכרו לגוי .מקורות :פרי תואר (סימן צז סק"ג) ,זבחי צדק
(שם אות יט) ,הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב (סו"ס יב) .ועיין מה שהאריך בזה הראש"ל בהליכות עולם ח"ז (עמוד נ) .ע"ש.

עוגות ועוגיות למיניהן הנאכלות לקינוח ולמתיקה ,מותר ללוש אותן עם חלב או חמאה גם ללא עשיית היכר ,היות ואין דרך
לאכול אותן עם בשר וכן להפך .מקורות :עיין פתחי תשובה (שם סק"ג) בשם תשובת מהרי"ט ח"ב (סימן יט) לענין גלוסקאות הנילושות
בשמן וממולאות במיני מתיקה ,אין בהם איסור כיון דאין דרך לאוכלם עם חלב ממש אלא רק לקינוח .וכן הביאו דבריו החכמת אדם (כלל נס"ג)
ובספר ערוך השלחן (יו"ד סימן צז ס"ז) .וע"ע להראש"ל בספרו הליכות עולם (שם עמוד מז) .ואף על פי שיש מקום לחוש שמא יבואו לאכלן
לאחר אכילת בשר ,אין לחוש לכך ,מאחר ולא שייך להגיע לידי איסור תורה ,ולא גזרו חז"ל גזירה לגזירה .וכעת ראיתי בשו"ת וישמע משה ח"א
(עמוד רמה) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר שלא לעשות אוזני המן חלבי.

על פי זה מבואר ,שמותר ללוש עיסה עם חלב לצורך אפיית עוגה ,אף אם לא תהא ניכרת שהיא חלבית .וכן הדין לעניין עוגת
טורט חלבית או סופגניות חלביות ,כיון שכל אלו אין הדרך כלל לאוכלן יחד עם מאכלים בשריים .הערה :ומכל מקום ,כשמוכרים
אותן בחנויות ,ברור שצריך להודיע לקונים ,שהן חלביות .אולם בפת  -צריך שתהא ניכרת על עצם הפת ,שהיא חלבית .ועיין בשו"ת דבריך יאיר
ח"א (סימן יז) לעניין ישיבה או מוסד חינוך המגיש בארוחה בורקס ממולא גבינה ,שלא נעשה בו היכר ,והעלה להקל .ע"ש.

חכָּמים
אֱ מּונַׁתַׁ ֲ
סיפר אחד מראשי הישיבות הידועות בארץ :הישיבה שלנו הייתה עורכת 'דינר' חגיגי .משמעות הדבר היא שמזמינים אליו
כמה שיותר אורחים רמי-מעלה במקום יוקרתי ומגייסים כספים לצורך אחזקת הישיבה  -ובכך מתאפשר לתפעל באופן שוטף
את הישיבה ,החל מתמיכה בתלמידים ,ארוחות חמות ,מקום לינה וכלה ביציאה לטיולים מעת לעת ותשלום עבור הר"מים
המחנכים.
"והנה באחת השנים" ,מספר ראש הישיבה ,אשתו חלתה ל"ע וסבלה כאבים נוראיים בגבה ,והייתה ממש כבולה למיטה
וזקוקה לעזרה מרובה .היה זה לאחר שהחלו ההכנות הרבות ל'דינר' .בלית ברירה ,הודיע ראש-הישיבה לידידיו שפעלו רבות
להצלחת הדינר ,כי לא יוכל לבוא השנה ולהנחות את ה'דינר' ,מאחר שיש לו ילדים קטנים בבית ורעייתו מרותקת חולה
למיטתה .ראש-הישיבה ציין ,כי בשל המצב המורכב חשב בתחילה לבטל את ה'דינר' .אך הם סירבו בתוקף באומרם ,שכבר
יגעו רבות להצלחת הדינר וכבר זימנו את אותם נדיבים.
"בצר לי הלכתי להי וועץ בדעת חכמי התורה וסרתי למעונו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי  -הסטייפלר זצ"ל ,ושאלתי
אותו בכתב כדת ,מה לעשות במצב ,תוך שאני מציין ,כי אשתי מרותקת למיטה וכן עליי לטפל בילדיי הקטנים ואיני יכול
להשאיר את ביתי לבד ולנסוע לדינר"( .הסיבה שכתבתי את שאלתי ,כיוון שרבינו שמיעתו לא הייתה במיטבה).
כתבתי את שאלתי על פתק והגשתי אותה לצדיק .הרב קרא את שאלתי והשיב" :דע ַׁלך ,הישיבה ַׁבלי ַׁהסיוע ַׁמאמריקהַׁ
אינה ַׁיכולה ַׁלהתקייםַׁ ,אתה ַׁמוכרח ַׁלנסוע ."...שבתי ושאלתי" :היאך אוכל להשאיר משפחה עם ילדים במצב שכזה?"...
ואולם הצדיק כתב לי" :אל תדאג! אתה תעשה מה שצריך ,לעשות ובורא העולם יעזור מלמעלה .סע לדינר" ...וכשיצאתי בירך
אותי בהצלחה רבה.
באתי הביתה וסיפרתי לאשתי את השתלשלות הפרשה ,ודאגתי מאוד ,כיצד היא תקבל את תשובתו של הסטייפלר .אך היא,
למרות מכאוביה ,אמרה לי באמונתה האיתנה בדעת גדולי התורה" :אםַׁכךַׁהורהַׁהגאוןַׁהסטייפלרַׁ,אתהַׁחייבַׁלנסוע!ַׁאתהַׁ
קונהַׁכרטיסַׁונוסעַׁמחר!".
"לא היה לי לב לעשות זאת ,אך לאור ברכתו של הצדיק ולאור הפצרותיה הרבות ,כך עשיתי .למרות שבסתר ליבי חששתי
מאד ,איך תעמוד במצב כזה בעול הבית .והנה למרבית הפלא ,אתרחיש ניסא :ביוםַׁהמחרתַׁנעלמוַׁלפתעַׁכלַׁמכאוביהַׁשלַׁ
רעייתי ַׁ ,והיאַׁירדהַׁמהמיטהַׁבריאהַׁכאחדַׁהאדםַׁוחזרהַׁלתיפקודַׁהרגילַׁשלַׁהביתַׁ.נוכחתיַׁלראותַׁ ,עדַׁכמהַׁגדולהַׁורבַׁ
חיליהַׁשלַׁאמונתַׁחכמים"ַׁ .
לשְ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה

הקְ ָּדשתַׁהעָּ לֹון

מְ נּויים

לשאלותַׁנָּאַׁלפְ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵ ליָּהּוַׁחייםַׁפנְחָּ סי ַׁ
052ב ֵַׁ
ְטל'ַׁ052-6329144

נתָּ ןַׁלְ ה ְקדישַׁאתַׁהעָּ לֹוןַַׁׁלְ עּלּויַׁנשְ מתַׁ,לַׁ ְרפּוָאהַׁשְ לֵ מָּ הַׁ,לְ הצְלָּ חָּ הַׁ,זּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
חֲ ז ָָּּרהַׁבתְ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלפְ נֹותַׁלְ ליאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
כְת ֹבתַׁהמעֲ רכתַׁ:עֲ בּורַׁליאֹורַׁעצְמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשםַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְ בשרתַׁציֹוןַׁ.מּקּודַַׁׁ 9076926

לְ קבָּלתַׁהעָּ לֹוןַׁח ַָּׁנםַׁבַׁemail-
מ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְ לחַׁאתַׁכְתֹובְתָךַׁאלַׁ :
PnineEH@gmail.com
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

טאַׁזצ"ל
ֵרגַׁמֵ אפְ ַָּׁ
אםַׁראשֹוניםַׁכְמלְ ָאכיםַׁ-האדמו"רַׁהָּ רַׁבַׁמֵ אירַׁהּלֵ וַׁיַׁרֹוט ְנב ְַׁ
האדמו"ר ַׁהרב ַׁמאיר ַׁהלוי ַׁרוטנברג ַׁמאפטא ַׁזצ"ל -נולד בשנת ה'תק"כ ()1760
באפטא שבפולין .בנעוריו נתייתם מאביו ואמו נאלצה לגדלו לבדו ורבינו למד עם אחיו
ר' מרדכי מסטאשוב .מיום ליום עלה ונתעלה שמו ללמדן גדול ובקי וחריף טובא .לאחר
מכן שלחו אחיו ללמוד תורה אצל הגה"ק ר' יצחק אברהם אבלי הכהן כ"ץ .בשנותיו
הראשונות אחר נישואיו קודם התגלותו ידע רבינו סבל ועוני ,ולמד תורה מתוך דחקות
גדולה ,וביתו היה ריק מכל ,ובעוד שהוא עצמו שרוי היה בתעניות רובו של שבוע,
רעבה משפחתו ללחם ממש .בביתו לא היה אפילו מנעלים לו ולאשתו רק זוג אחד
לשניהם יחד ,וכל פעם שאחד הלך לרחוב העיר ,היה הוא לוקח הזוג מנעלים היחידים,
שהיה להם בביתם.

לאחר שעבר רבו ר' אברהם יצחק הכהן כץ מסטאבניץ לפינטשוב התקבל רבינו לכהן
שם בעודו צעיר לימים .בשנת ה'תקס"ט ( )1808לאחר שעזב ה'אוהב ישראל' מאפטא
את העיר ,עבר רבינו לכהן שם .תפקיד אותו מילא עד יום פטירתו .הצטיין בבקיאות
רבה בש"ס ובפוסקים .גאון ַׁבנגלה ַׁובנסתרַׁ .נודע ַׁכבעל ַׁרוח ַׁהקודש ַׁהפועלַׁ
ישועותַׁ .אלפים ַׁנהרו ַׁלבקש ַׁאת ַׁברכתו ַׁועצתוַׁ .ענוותן .השפעתו הייתה גדולה ואפילו הגויים היו יראים מפניו.
תפילתו הייתה בנעימות ובעריבות .נפטר ב-כ"ה תמוז ה'תקפ"ט ( .)1829חי כ 69-שנים .ציונו באפטא .ממנו יצאה
שושלת אפטא .כיום בית-החיים הפך לגן ציבורי רח"ל וציונו של רבינו לא ידוע.
אביו :ר' שמואל סגל הלוי רוטנברג (משושלת השל"ה הקדוש) .אמו :מרת פייגא (מירל -משושלת הש"ך) .אחיו :ר' מרדכי
מסטאשוב ,ר' פנחס .מרבותיו :ר' מרדכי מסטאשוב (אחיו) ,אדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא (מח"ס 'אוהב
ישראל') ,ר' אברהם יצחק הכהן כץ (מח"ס 'כתר כהונה' ואב"ד סטבניץ ופינצ'וב) ,ר' יעקב יצחק הלוי הורביץ (ה'חוזה מלובלין'),
ר' מנחם מנדל מרימינוב ,ר' מרדכי מנשכיז ,ר' יצחק לוי מברדיטשוב ,ר' יעקב יצחק רבינוביץ (ה'יהודי הקדוש' מפשיסחא).
אשתו :בת ר' אהרן הנסתר (חתן ר' ברוך קדוש) .מתלמידיו :ר' חיים (אב"ד קאמינסק וואלברום מח"ס 'זכיון חיים') ,האדמו"ר
ר' שלמה הכהן מרדומסק (מח"ס 'תפארת שלמה') ,ר' יהודה ליבוש פסח מליפסק ,ר' שלמה זלמן פרנקל מוויליפולי,
אדמו"ר ר' שמואל מדריליטש .בניו :האדמו"ר ר' ישראל מסטאנביץ והאדמו"ר ר' פנחס .בנותיו :מרת חוה אסתר
(נישאה לר' מנחם מנדל רובין מגלאנוב) ,מרת פייגא (נישאה לר' אריה לייבוש נייהוז מחעלם וטומשאוב) ,מרת פייגל (נישאה לר'
אליאס ריינהולד) .מספריו• :אורַׁלשמים -פרד"ס ,חידושי-תורה ושו"ת בדרך הפלפול.

פ

עם אחת כאשר רבינו חזר מן התפילה ,אימו לא נתנה לו את הלחמניות .ובא ושאל את אמו" :אמא ,מפני מה אינך נותנת לי את
הלחמניות כבכל יום ויום?" והיא השיבה לו" :מאיר'ל ,התפללת היום בכוונה? אני רואה שלא כיוונת היום בתפילתך" .הנער התבייש
מאוד ,ושאל את אמו" :מניין את יודעת שלא התפללתי היום בכוונה?" .והיא השיבה לו" :היום בישלתי יין שרף כפי שאני עושה בכל יום.
וראיתי שאינו מתבשל יפה והתקלקל ,והבנתי שאתה לא כיוונת יפה בתפילתך ,כי בכל יום ויום יש לי סימן אם היי"ש מתבשל יפה -אות
הוא ,כי התפללת בכוונה  -והיום לא התבשל יפה .על כן הבנתי ,שלא התפללת בכוונה" .והודה ולא בוש והבטיח לה ,שמהיום והלאה
יתפלל בכוונה כדין ונתנה לו את הלחמניות( .מעובד מתוך 'אהל שלמה')

פ

עם אחת היה רבינו בלובלין אצל רבו מלובלין ,היה זה קודם שהתפרסם ,והיה מתפרנס בדוחק בעיר סטאבניץ ,וכאשר היה מגיע לרבו
בלובלין ,היה יושב שם זמן רב ולא הלך בבגדים חשובים .והנה הגיע אדם עשיר ממדינת קיר"ה עם מרכבה וסוסים שלו וראה את רבינו
בכך .כאשר הלך הגביר הנ"ל בעש"ק למקווה היה אז רבינו גם במקווה וטבל כשהוא מוציא קולות מפיו ומכוון כוונות .כאשר ראהו הגביר
והיה מכיר בו ,שלא היה הולך בבגדים חשובים ,הרשה לעצמו להתלוצץ עליו ודיבר אליו וביישו ,עבור שעושה מספר גדול של טבילות,
ועל כך התבייש רבינו.
עברה השבת והנה במהלך אותו השבוע הגיע שליח מעיר הגביר והודיעַׁלוַׁ ,שנשרףַׁביתוַׁוכלַׁרכושו .בצר לו נכנס העשיר לשעבר אצל
ה'חוזה מלובלין' כתב פיתקא וביקשו לעזור לו .הצדיק התבונן בפיתקא וברוח קדשו השיבו ,שאינו יכול להושיעו והנזקים הללו באו כעונש
מבורא עולם בעבור שפגם בכבודו של איזה צדיק גדול ואינו יודע מיהו אותו צדיק ,כיוון שהוא מסתיר עצמו .אולם יכול הוא לומר ,שיגיע
הזמן ,ואותו צדיק יתגלה לעין ,וכאשר יפייס אותו וימחול אז שוב יתרומם מזלו.
אותו אדם בצר לו חזר לביתו והפךַׁלהיותַׁעניַׁמרודַׁשניםַׁמרובות ַַׁׁ -ונאלץַׁלחזרַׁעלַׁהפתחים ,עד אחר שרבינו נודע לרבי מפורסם.
אירע שנסע פעם אחת במדינת קיר"ה ושבת שם בעירו של העני ,ובליל שבת-קודש ,כאשר נכנסו אנשי העיר לשולחנו ,נכנס גם העני
בתוך הבאים ,וכאשר הסתכל בפניו הכירו ,שהוא החסיד מסטאבניץ שבייש במקווה ,ונפל ארצה ונתעלף .לאחר שהקיצו אותו ובא לרבינו
וסיפר לו את כל הסיפור ,הצדיק מחל וגם בירך אותו ,ומאז נתעלה וחזר לעושרו ,כפי שהיה קודם לכן( .מעובד מתוך 'שיח שרפי קודש')

ה

רב הצדיק ר' מיכל סאמאטאר (אבי הצדיק ר' פנחס סאמאטאר) שלח פעם אחת קוויטל לרבינו .פנקס היה לרבינו ,אשר בתוכו כתב
את שמות האנשים אשר באו אצלו ו בקשתם ,וכאשר קרא שמות האנשים ,מי אשר אורו עיניו נגדו שלח אחר אותו האיש ודיבר עמו,
ובעצמו אמר לו את מבוקשו ,והבטיח לו על זה  -וכך נתקיים .אמר רבינו לגבאי" :הנני רואה פה שם ר' מיכל ,הלא האיש הלז הוא בעל
מדרגה ,ותצווה לו בשמי ,כי רק מקווה חסר לו"( .בכפר סאמאטאר לא היה מקווה).
אמר השליח (אשר הביא את הקוויטל) ,כי אי אפשר להשיג מים בכפר הנ"ל ,וכבר נלאו למצוא מים .רבינו התבונן ואמר לשליח" :אמור
לר' מיכל ,כי ַׁבתוך ַׁבית ַׁהדואר ַׁשלו (אשר היה בנוי במקום גבוה) נגד ַׁקורה ַׁשביעית ַׁיחפורַׁ ,ושם ַׁימצא ַׁמקווה ַׁכשר" .כאשר בא
השליח לביתו אמר זאת להרה"צ ר' מיכל ,ומיד קם והתחיל לחפור שמה ,וכדברי רבינו אכן מצא מקווה כשר ,ובעת כי נסתלק ר' מיכל
זצ"ל התייבש המעיין והתבטל המקווה מאותו המקום'( .פאר וכבוד')
פניני עין חמד
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אמר זאת להרה"צ ר' מיכל ,ומיד קם והתחיל לחפור שמה ,וכדברי רבינו אכן מצא מקווה כשר ,ובעת כי נסתלק ר' מיכל זצ"ל התייבש המעיין
ונתבטל המקווה מאותו המקום( .פאר וכבוד)
ַׁ

מסירּותַׁנפש
ְ

כשאנו מתבוננים בהיסטוריה של עַ מֵ נּו ,על אף העובדה
שהאויבים שלנו בכל דור ודור ניסו לחסל אותנו ,בסיכומו של
עניין אותן אימפריות היו ואינן ,ואילו עַ מֵ נּו הינו העם הנצחי
שצלח את כל המאורעות הקשים.
אי אפשר שלא להתפעל ולהתפעם ,כיצד בני עַ מֵ נּו מסרו את
נפשם פעם אחר פעם כדי לגלות נאמנות למי שאמר והיה
העולם ולא לבגוד בדתינו.
בשנת ה'תר"ג ( )1842הייתה תקופה קשה לעם ישראל.
השלטונות הרוסיים רצו למנוע את לימודי הדת ובנוסף ביקשו
לאסור את לימוד החסידות.
לשם כך כינסה ממשלת רוסיה אסיפת רבנים בעיר פטרבורג.
האדמו"ר הצדיק הרב מנחם מנדל שניאורסון (שהיה האדמו"ר
השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד ועמד בראשה בין השנים
ה'תקפ"ח ועד ה'תרכ"ו  1827-1866המכונה ה'צמח צדק' על שם
ספרו) השתתף גם הוא בועידה זאת כנציגם של החסידים

ממפקדיהם להזמינו לנאום לפניהם .המפקדים נאותו לבקש
רשות משר הצבא ,ולהפתעת החיילים  -השר הסכים לבקשתם.
ואכן הרבי ה'צמח צדק' הופיע לפני החיילים היהודים ,אמר
לפניהם מאמר חסידות בנושא התשובה וגם ציטט להם ממאמרי
חז"ל.
נוסף על כך ,הוא תאר להם את מסירות נפשם של יהודים לקיום
התורה ,ועודד אותם לשמור מצוות .בסיום דבריו אמר ,שכל אדם
צריך להתפלל לשלום ארצו ומנהיגיה.
וכשעמד הרבי ה'צמח צדק' לעזוב את פטרבורג ולשוב לביתו
בליובאוויטש ,הגיע הדבר לאוזני החיילים ,והם רצו להיפרד
ממנו .הם מסרו את בקשתם למפקדה הראשית ,ואנשי המפקדה
נענו להם והודיעו לרבי ,שיום למחרת יבואו שלושה גדודים של
חיילים יהודים להודות לו ,על שהואיל לבוא לנאום בפניהם
ולברך אותם.

בהזדמנות זו הם ביקשו ממנו להיזהר בדבריו ,בטענה ששרי
ברוסיה.
הממשלה פוקחים עליו עין ,כי דבריו הנחרצים גרמו לשערוריה
באותה תקופה עברו על הרבי ה'צמח צדק' תלאות רבות ,גדולה .ואכן למחרת התאספו כשש מאות חיילים יהודים בכיכר
והשלטונותַׁהרוסייםַׁאסרוַׁאותו ַׁכמהַׁפעמיםַׁבזמןַׁהועידה ַׁ,גדולה בעיר פטרבורג לשמוע את דברי הרבי ה'צמח צדק' .הרבי
כדיַׁלהכניעוַׁלהישמעַׁלדרישותיהם.
פתח במאמר חסידות על חשיבות קיום המצוות ועל מעלת
ואז אירע מעשה נורא בעיר המבצר קרונשטט ,הסמוכה לעיר התשובה.
הבירה פטרבורג .בעיר קרונשטט שכנו חיילים רבים של לבסוף אמר להם ,שאם ַׁיהודי ַׁעומד ַׁבניסיון ַׁשל ַׁהמרת ַׁדתַׁ,
הצבא הרוסי ,ביניהם היו גם חיילים יהודים ,מדובר ח"וַׁ ,הוא ַׁחייב ַׁלמסור ַׁאת ַׁנפשוַׁ ,ואפילו ַׁאם ַׁהקיסר ַׁבכבודוַׁ
בקנטוניסטים ,ילדים בגילאי  12שנים בלבד שנלקחו בכח ובעצמו ַׁמבקש ַׁלהמיר ַׁדתַׁ ,חייבים ַׁלמסור ַׁאת ַׁהנפשַׁ ,ולאַׁ
הזרוע ונגזלו מהוריהם על ידי הרשויות ברוסיה ,וחונכו להיות לשמועַׁלו.
חיילים נאמנים לצאר ניקולאי הראשון שר"י.
הוא ביקש לפרסם את דבריו אלה לכל החיילים היהודים .מובן
אותם ילדים לא הורשו לצאת לביתם ושוחררו משירותם שדברים אלה של הרבי ה'צמח צדק' עוררו סערה גדולה בלב
הצבאי בהגיעם לגיל  43שנים! כלומר ,היה עליהם לשרת החיילים היהודים והשאירו בהם רושם עז.
לפחות  31שנים רצופות( .חלקם אף נאלצו לשרת יותר מזה!).
באחד הימים ,לאחר חמש שנים של שירות הגיע הקיסר לבקר
המטרה הלא מוצהרת הייתה לנצרם ולהשכיח אותם מדתם את החיילים במחנה הצבאי ,החיילים ביצעו כל מיני תעלולים
ולהעניק להם חינוך צבאי נוצרי ,מתוך מגמה שבגמר תקופת למצוא חן בעיניו.
השירות הם יחזרו ויתערו בקהילות היהודיות ,והנחת הייסוד
הקיסר נהנה מתעלוליהם ושאל לשמותיהם .כשגילה ַׁשאלהַׁ
הייתה ,כי יהודים אלו יגרמו להם לשנות את תפיסת עולמם.
שמות ַׁיהודים ַׁמובהקים ַׁבערה ַׁחמתוַׁ ,ודרש ַׁמהם ַׁלהמיר ַׁאתַׁ
כמובן ,הקהילה היהודית שילמה שוחד בסכומי עתק כדי דתםַׁמיד.
לבטל את הגזירה -אולם ללא הועיל .בסיכומו של עניין ,אותם
ילדים שנחטפו כמעט ולא זכרו שום דבר מתורה ומצוות .אולי החיילים היהודים סיפרו לקיסר על המפגש שהיה להם חמש
בקושי קטעים מתפילות ,ורק עניין היותם יהודים לא נשכח שנים קודם לכן עם הרבי ה'צמח צדק' ועל הדברים ,שאמר להם.
טרם ַׁהגיב ַׁהקיסר ַׁההמום ַׁעל ַׁדבריהםַׁ ,הם ַׁקפצו ַׁלים ַׁומסרוַׁ
מהם.
את ַׁנשמתם ַׁלבורא ַׁהעולםַׁ ,ובלבד ַׁשלא ַׁיאלצו ַׁלהמיר ַׁאתַׁ
כששמעו ,שהרבי ה'צמח צדק' נמצא בפטרבורג ביקשו דתם! ַׁ
ַׁ
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך ַׁלהפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) 0526329144

הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ
ַַַׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁ אביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
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ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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',('êîî àìôåîá' ïåùìî) àìôåîå äñåëî ïåùìî Y 'àåìô éðáå

,ú"éùä éñéðå éãñç úà (óëéú) íéàåø íðéàùë óàù
ùé äáåè åæéà íéàåø íðéàå Y 'íöøà äñëé êùåçä'å
ìëäù ,íéðéîàî íä î"î ,íäîò ä"á÷ä úâäðäá
 áà¯éìàîאáà ,íéîùáù åðéáà Y åðé÷åìàî øîåìë ,
ïééãò íà óàå .ìëì áéèîå áåèä íéîåøî ïëåù íéîçøä
êôäúé ùîî áåø÷á î"î øùá ïéòì úéàøð äáåèä ïéà

א .סיפר החסיד המפורס רבי מנח מענדל פוטרפאס זצ"ל )מגדולי וחשובי חסידי ליובאוויטש( מעשה שראה בעיניו
בשהותו ב'סיביר' ,וכ הווה מעשה ,אחד מגויי המקו טיפס על הר גבוה מאד ותקע יתד של ברזל בראש
ההר ,לאחמ"כ קשר בו חבל גדול וארו מאד ,מש פנה ועלה על הר שני הסמו ג ש תקע בפסגת ההר יתד
ברזל ,וקשר בו את קצהו השני של החבל ,והנה ,בי ההרי הייתה בקעה עמוקה מאד .שאל הגוי את הקהל ,הא
ברצונכ לראות כשאני עובר ומהל על החבל מהר אחד לשני ,ויענו כל הע יחדיו ,אי רצוננו להתעסק היו
ב'מצוות ליקוט עצמות' ,כי בוודאי תיפול תיכ ומיד אל התהו הפעורה תחתי ,א למרבה הפלא עבר האיש בי
ההרי כשהוא נשאר חי וקיי ,ויהי ממחרת הודיע הגוי שכמעשהו אתמול יעשה ג היו לעבור מהר להר על
ידי החבל ,א האנשי הפצירו בו שלא יסכ את חייו שוב ,דלאו בכל יומא מתרחש ניסא ,אול ההוא גברא אט
אזנו משמוע ,וטיפס שוב לראש ההר ועבר על החבל בהצלחה מהר להר ,בגמרו שאל את הקהל הא מאמיני
את שאוכל לעבור על החבל בשלישית ,ויענו כל הקהל לא 'מאמיני' אנו ,אלא 'להדיא' ראינו שביד עשות כ.
הוסי הגוי לשאול ,הא מאמיני את שביכולתי לעבור על החבל הדק ו'עגלה' בידי ,ויענו כל הקהל פה אחד,
א יכולת עבור עד עתה ודאי שלא תפריע ל העגלה ,הוסי הגוי לשאול הא יש מי מביניכ שיסכי לשבת
בתו העגלה כאשר אגרור אותה על החבל ,א בזה כבר לא היה מי שהסכי לסכ חייו.
אחר כמה רגעי ראו את האיש מהל על החבל ע עגלה ובתוכה יושב לו ילד בניחותא בלא שו פחד ,וכ
עבר מהר אחד למשנהו ,והיו אנשי תמהי 'מי הוא זה ואיזה הוא' הילד שהסכי להסתכ כ ,משירד הקיפו
הקהל את הילד ו'חקרוהו' כיצד לא אחזו חיל ורעדה לשבת באותה עגלה התלויה בי שמי לאר ,הסביר הילד,
הרי האיש שעבר עמי על החבל הוא אבי בכבודו ובעצמו ...כאומר ,אי ל שלוות הנפש גדולה יותר מישיבת הב
בתוככי עגלתו של אביו ,וא אבי ציוה עלי לשבת בעגלה הייתי סמו ובטוח שאינו מסכ אותי כלל.
סיי ר' מענדל ואמר ,מסיפור זה למדתי ,כי כ צריכה להיות אמונתו ובטחונו של היהודי ,כההוא ינוקא שסמ
על אביו בידעו ש'אב' אינו מזיק לבנו ,ותמיד רחמי האב על הב להיטיב לו כל הימי ,והזוכר זאת – אשריו וטוב
לו ה ביושבו בביתו בהרחבה ,וה בגלותו בסיביר ,כי מרגיש תמיד בעצמו כ'יושב בעגלתו של אביו' ,והמנהיג הוא
הבורא בכבודו ובעצמו )הוסי ר' מענדל ואמר ,שלאחר מעשה ניגש ביחידות אל הגוי ושאלו אי מצליח הוא לעשות
כדבר הזה ,לעבור על חבל דק בי שני הרי גבוהי כאלו ,ענה הגוי 'כאשר עוברי על החבל  -איז ניט דא קיי
וועלט' ,פירוש ,בשעה שעוברי על החבל יש להסיח דעת מכל הנעשה בעול ,וא אחר שגמר פסיעה זו – מיד
יחשוב רק על הפסיעה הבאה ,כי א המחשבה כמה פסיעות נותרו להל בידה לגרו לו למעוד וליפול .א בזה
נלמד יסוד גדול בעבודת ה' ,שאי לו לאד לחשוב רק מאותה הנקודה שהוא עומד בזו השעה ,וא יעשה כ לא
ימוט לעול(.
מעשה בב יחיד להוריו שנתיית מאביו העשיר ל"ע ,ככלות ה'שבעה' החל הב לתור אחר ה'אוצר' שאביו אמר
לו שהוא משאיר אחריו ,החל בודק את ריצפת הבית מרצפת מרצפת ) ...(tile by tileוהנה הוא רואה כי אחת מרצפות
הבית עומדת באופ משונה בעקימות נוראה ,אז הבי כי תחתיה מסתתר איזה 'סוד' ...ויחפור האיש וימצא את
ה'אוצר' הגדול ...נמצינו למידי כי ה'אוצר' הגיע לידיו רק בזכות שהכיר באביו שאינו עושה סת 'דברי משוני'
עאכו"כ יש לנו להבי כ בכל הנהגת הבורא אתנו כי אי ה'אב' – אבינו שבשמי עושה דברי משוני סת
ולכשנתבונ נמצא דייקא תחת העקמימות 'אוצר' גדול מאד...
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 íéìåâî íéãñçå íéîçøì ìëäבäðåîàäù äðîàð òãé íâ .
 íéðéãä ú÷úîî 'ä ìò äëéîñäåג äáåèä úà äìâîå
 äìâðä ïôåàá åéìà àåáúùד.
 'ä éðáæò íãàä øîàé ìà íìåòìåהàøåáä'ù ïéîàé àìà ,
àåäå íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåä ù"áúé
çéâùîå âéäðî àåä ¯ 'íéùòîä ìëì äùòéå äùò åãáì
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åúéøçàá åáéèéäì äòùå íåé ìëá åéìò
'úøåú) ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä áúë êëå .(åîòî 'øúúñî
,äîéìù äðåîàá ïéîàäì ¯ ïåçèá ìù åììë' (ã áúëî úåáà
.ìëì áåèä àåäù ,(äùòð) 'äî ¯ äùòðä øáã ìëù
,íãàä úðáäá åðéàù äîå ,íãàä úáåèì äùòð ìëäå
éàãåáå ,äâùäî øúñðä øáã êøòá àåä äùòðä äáåèä
 'äáåè øúåé àéäוìåëéáëù íãà äàåøù äòùáù åðééäå .
)åðéä úòëù àìà

ב .כי זה ברור ,שא יבוא איש על רעהו וידקרהו במחט על לא עוול בכפו ,יכעס הנדקר עליו מאד ,ונפשו תסער
בקרבו על חוצפתו של הלה שדוקרו באכזריות ,א א הדוקר הוא רופא שדקרו לצור רפואתו ,אזי לא די
שלא יכעס עליו אלא א ישל לו על כ דמי מרובי .וזהו עני 'הסתר שבתו הסתר' ,כי אינ מכירי שהדוקר
– הוא 'רופא כל בשר' ,בורא כל עולמי שעושה את הכל לטובתו.
על זה אמר מר הבעש"ט הקד' זי"ע )תשואות ח פר' ויחי( שאינו מפחד כל כ מההסתר פני שיהיה בעקבתא
דמשיחא ,אלא מורא נופל עליו מההסתר שבתו הסתר שיהיה בימי אלו ,שלא יבינו שהקב"ה הוא המסתיר את
עצמו תחת כל אלו הצרות והייסורי.
אדרבה ,על האד לדעת כי בהסתרה זו עצמה מנסי אותו כעת מ השמי לראות כיצד תהא אמונתו בזו
השעה .וכ איתא מהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )בהעלות תרע"ז( על מה שאמרו חז"ל ש'חלשה דעתו של אהר' ...וז"ל.
וכ בקי מצינו שחלשה דעתו כדכתיב )בראשית ד ו( 'למה חרה ל ולמה נפלו פני' ,והקשו המפרשי למה לא יחרה
לו מאחר שראה שמרחקי אותו ,כדכתיב )ש פסוק ה( 'ואל קי ואל מנחתו לא שעה' .א היה צרי לקבל הכל
באהבה ,כדכתיב )ש פסוק ז( 'א תיטיב שאת' ,ואיתא בגמרא )ברכות ס (:כל מה דעבד רחמנא לטב עביד ,והיה עליו
לדעת שכ הוא תהלוכות העול הזה שמנסי את האד על ידי חולשת הדעת ,עכ"ל .והכלל ידוע ,שכשידע האד
שזהו 'נסיונותיו' בעול הזה יקל עליו לעמוד בה בגבורה.
ג .כתב היסוד העבודה )מכתבי קודש מכתב מא( ,שהנה איתא בזוה"ק )ח"ג רטו (:שבשעה שקינא פנחס לאלוקיו נתעברו
בו נשמות נדב ואביהו בני אהר הכה ,וידוע שפנחס זה אליהו והוא חי לעול ,נמצא שלאחר שמתו נדב ואביהו
שבה נשמת לשכו עלי אדמות ,ולא עוד אלא שחיי ה לעול ,וכתב היסוה"ע ,שזכה לכ אהר שישיבו לו את
בניו ויחיו לעול – ע"י שקיבל את הדי באהבה וכדכתיב 'וידו אהר' ,שהמקבל ע"ע את כל העובר עליו בתמימות
זוכה לראות את מידתו ית' הטובה והמרובה ת"ק פעמי.
ד .מאמר נורא שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א ,כתיב )תהילי צא יא-יב( 'כי מלאכיו יצוה ל לשמר בכל דרכי,
על כפי ישאונ פ תגו באב רגל' ,ולכאורה קשה ,א הקב"ה שולח לו מלאכי לשמירה בדרכו מדוע יישאוהו
המלאכי על כפיה כדי שלא תיגו רגלו באב ,והרי עדי שאות מלאכי יסלקו לגמרי את האבני .אלא ביאורו,
שלפעמי מנפלאות ההשגחה יש סיבה וגזירה מיוחדת שאותה ה'אב' תשאר על מקומה ,מה עושה הקב"ה שולח
'מלאכיו' לרוממו ולהגביהו  -שלא יחוש בעגמת נפש מחמת אותה ה'אב' והמכשול בדרכו .וכגו ,פעמי נגזר על
האד שיאבד ויפסיד  $ 1,000מסיבה שהיא ,מיד משפיע עליו הקב"ה פי אל בס ) $ 1,000,000מיליו דולר( אז כבר
לא ירגיש ולא יחוש מאומה מחסרו אותו אל ,כי במה נחשב הוא לעומת המיליו ,וכיו"ב בכל תהלוכות החיי.
בר ,כל זה בתנאי שכי אתה ה' מחסי )ש פסוק ט( ,וכפירש"י ש 'כי אתה' אמרת 'ה' מחסי' – הכל בגלל שאומר
ומדבר שאתה ה' מחסי ,ומסיי רש"י 'והרי זה מקרא קצר' ]ש'חסר' בפסוק שכ אומר האד כי אתה ה' מחסי[,
ובדר צחות יתפרש ,שאי הקב"ה מבקש מהאד הרבה אלא רק 'מקרא קצר' – שיאמר כי אתה ה' מחסי ותו לא,
ומיד יושיעו וישמרהו מכל רע כמו שנזכר ש בפסוקי באריכות.
ה .וכ פירשו בלשו הכתוב )תהילי א ו( 'כי יודע ה' דר צדיקי ודר רשעי תאבד' ,שלא כ'דר צדיקי' הוא
'דר רשעי' ,המה אומרי בכל עת 'תאבד' כלומר 'אבוד אני' ..ואי הקב"ה משגיח בי ,אכ דר צדיקי היא
לומר תמיד ה' יודע – הקב"ה יודע מהנעשה עמי ומשגיח עלי תמיד בייחוד ומעול לא עזבני.
ו .ואדרבה ,על ידי האמונה יצא מכל מצוקותיו ,כמו שאמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות – אמונה ובטחו ,מח(
כשתכניס את האות אל" – המרמזת להקב"ה 'אלופו של עול' ,לתו תיבת גולה ,יעלה ל תיבת גאולה ,כי
באמונתו באלופו של עול ,ייגאל מכל גלותו.
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ùàøä éìåç íãàì ùé íéîòôìã ,åøåàéá àìà ,ùàøä
äàåøùëå ,êìäì ìåëé åðéàå åéìâø åãòî äæ éãé ìòå
ù÷áîå ìâøä éìåç àåäù øáåñ ,åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù
ùàøä éìåç àåä úîàáå ,ìâøä ìà úùåáçúå äàåôø
å÷æçúé àìéîîå ,åùàøá äàåôø øçà øåúì àåä êéøöå Y
.êìéì åéìâø
÷åñòé åùàøá ùç' (.ãð ïéáåøéò) àøîâä øîàî òåãé äðäå
,àøîâá íù øàåáîë íéùåçéî øàùá ïëå 'äøåúá
ùåçéî àåäù Y äøåú ìåò åîöò ìòî ÷øåô íãàùëå
ïååéëîå ,äìéìç äñðøôá åìâø äèî äæ éãé ìò ,ùàøä
øçà øåúì ìéçúî åäéøä åìâø äèîù íãàä äàåøù
ìò (.èé÷ íéçñô) ì"æç åøîàù ,ïåîîä àåä ìâøì äàåôø
äæ ¯ íäéìâøá øùà íå÷éä ìë úà' (å àé íéøáã) ÷åñôä
úåòè úîàá êà .'åìâø ìò åãéîòîä íãà ìù åðåîî
åðééä ,åùàøì úåàåôø øçà ùôçìå øåúì åéìò éë åãéá
úðååë åäæå .åìâø áçøîá ãåîòú àìéîîå äøåúä ÷ñò
éúøîà íà áåúëä øîàù åäæ Y 'ùàø úà åàù' ùøãîä
åùôðá íéé÷é ,åìâø äèîù ùéâøî íàù åðééä ,éìâø äèî
àìéîîå ,åùàø àôøúéå äøåúá ÷åñòéù ¯ 'ùàø úà åàù'
.äìçðä ìàå äçåðîä ìà àåáéå åôåâ ìë àôøúé
àåáé äøåúá å÷ñò éãé ìò éë ,åéøáãá åñéîòäù ùé
ø÷éò (èé áë éìùî) à"øâä áúëù åîë ,'äá äðåîàì
.'äá íðåçèá åîéùéù éãëá àåä ìàøùéì äøåúä úðéúð
ïåøñçä ùøåù éë ïéáé ,øåñçî äæéà åì øñçéùë ,àìéîîå
éë ¯ åçåîá äðåîàä åì äøñçðù åðééä , חåùàøá àåä
äñðøôä ïéðòá íà 'åéìâø' ìò ïòùé àìå ,äøéáì âéäðî ùé
íéîùáù åéáà ìò åúðòùî íéùéå .íìåòä éðéðò øàùá íà
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éë åì äàøðå ,'äîìòäå øúñä'á åîò âäðúî àøåáä
çéîöî äòù äúåàá ¯ äáøãàù òãé ,åãòá êùç íìåò
äúåùòì ùé äìãåâ áåøì øùà äìåãâ äáåè àøåáä åì
.øúñáå òðöäá ,è÷ùäá
'íé÷åìà úéá' ùåã÷ä åøôñá è"éáîä áúë ùøåôîå
(äë âë úåîù) ÷åñôä ìò (à"ô äìéôúä øòù)
,êéîéî úàå êîçì úà êøáå íëé÷åìà 'ä úà íúãáòå'
òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,'êáø÷î äìçî éúåøéñäå
éúåøéñäå' íééñå ,øúñð ïåùìá 'êøáå'á çúô ,åðåùì äðéù
øîàå .è"éáîä ì"æå ,åîöò ìò øáãîä ïåùìá 'äìçî
'êîçì úà êøáå' øîàù åîë 'øéñäå' øîà àìå éúåøéñäå
íìéöäì åéàåøá ìò 'áúé ì÷ä úçâùä éë ,(øúñð ïåùìá)
,íäì áéèéäì íäéìò åúçâùäî úéèøô øúåé àéä íúòøî
,'ìëì 'ä áåè' (è äî÷ íéìäú) áéúëãë ìëì áéèéî àåä éë
úéèøô äçâùä íéëéøö äøöá íäùë äìöää ïéðòá ìáà
ïåùì 'êøáå' øîà 'äëøá'á äæìå ,äìîçä ïéðòá øúåé
äååãîå éìåçá íäùë äàåôøä åà äìöää ïéðòáå ,øúñð
,êáø÷î äìçîä øéñà éðà øîåìë ¯ éúåøéñäå øîà
éðà éë ,éìåçäå øáãä àöåîî åìéëùúå åòãúù ïôåàá
. זíëéìò úéèøôä éúçâùäá ,éç ìëì àôøîäå ìéöîä àåä
שאו את ראש – ע"י האמונה שבראש יביא מזור וישועה
לכל עניניו

,'ìàøùé éðá úãò ìë ùàø úà åàù' ,(á åë) ïúùøôá
øîàù åäæ (âòùú æîø éðåòîù èå÷ìé) ùøãîáå
'ä êãñç éìâø äèî éúøîà íà' (çé ãö íéìéäú) áåúëä
ä"ã ïúùøôá) ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä áúë .'éðãòñé
ìà ìâøä ïéðò äî øåàéá êéøö äøåàëì .ì"æå ,(åàù

 ובכל עת זוכר הוא את כול שווה, שאהבתו לכל אחד מה כב יחיד, משל לאב שנתבר בכמה בני ובנות.ז
 כי אז כל מעייניו נתוני א ורק, זולתי כשאחד מה שוכב ב'חדר הניתוחי' תחת סכינו של הרופא,בשווה
' כל בני ישראל 'בניו, כ הוא ממש כביכול לדיד, לספק לו כל הצטרכויותיו אשר יחסרו לו ולרפואתו,לאותו הב
 אזי כביכול כל מעייניו של הבורא, א בעת שאחד מה נמצא בעת צר ומצוק,יחידיו של 'אבינו' שבשמי ה
.נתוני א ורק לב זה
–  שאלה נשאלה לפני כמאה וחמשי שנה בעיה"ק ירושלי – ששחטו עו ונמצא שראשו רוחש כולו כיני.ח
 וא שדעת של כל מורי ההוראה הייתה להתיר בהכשר, ונסתפק בעל העו הא זה נחשב לטריפה,מבחו
, לכ עלה למעונו של הגה"ק מהרי"ל דיסקי זצוק"ל, משו מה לא היה לבו של בעל העו של בהכשר,גמור
 והסביר, והנה נתברר כי כל מוחו של העו רקוב מתוכו היה וודאי טריפה הוא,ציווה המהרי"ל לפתוח את הראש
 אלא מכיוו שמדרכו של עו, אלא שעל כל עו ישנ כיני רבי בראש,המהרי"ל כי אי כא כל רוח הקודש
 הבנתי שוודאי חסרו, א משראיתי כי עו זה מלא בכיני הוא, ממילא נופלי כל הכיני,להניע ראשו הנה והנה

ã
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 äîéîú äðåîàáטò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ,'åãòåîá éì áéø÷äì åéùåçéî ìë åîòî å÷ìúñé àìéîîå ,
)äéäé íåéä ìëù ,'äðúîä' ïåùìî Y åøîùú' (æ"îøú
 íùâá ïéá çåøá ïéáי.
¯ ãéîúä ïáø÷ ïîæ øáë òéâéù ä÷åùúä áåøî äðëä
ãâðë úåìéôúù ,úéáä ïáøåç øçà) äìôúá úåéäì êéøö ïëå
ואני תפילה – עיקר הוויתו היא התפילה
ø÷éòå ¯ íãàä ìöà ìôè 'éäé íåéä ìëù (íåð÷éú íéãéîú
 äìôúä úòùá äéäé åúéååä íäéìà úøîàå ìàøùé éðá úà åö' ,(á çë) ïúùøôáיאúìòî øáçä ù"îë ,
åøîùú éçåçéð çéø éùàì éîçì éðáø÷ úà
 ãéñçäיב.åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú åäæå .
יש במוחו – שמחמתו לא הזיז ראשו ולא ניער מעצמו את הכיני ,על כ ציוויתי לפתוח הראש ,ונמצא מה
שנמצא ...כיו"ב כל אד יש לו 'כיני' בראשו ,והיינו כל מיני מחשבות שהיצר מביא לו ,ואי הקב"ה בא בטרוניא
ע בריותיו )ע"ז ג ,(.אלא זאת נאמר לו – עלי לנער את הראש מכל הכיני – השטותי הללו ,ומי שאינו מנער
ראשו כפע בפע ,הריהו טריפה...
ט .על פי זה מבארי הא דמטו משמיה דהרה"ק בעל התפארת שלמה זי"ע על תפילתו של הרה"ק ה'אור לשמי'
זי"ע )יומא דהילולא כ"ה תמוז( שהינה סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה לאומרה בכל יו ,וא הוא בעצמו אמר תפילה
זו פעמיי בכל יו בערב ובבוקר ,והמתבונ בתפילה זו ישתומ מה סגולה היא זו ,כי יראה שכל עניי הפרנסה
אינו מוזכר ש ולו ברמיזה בעלמא ,וכל אותה תפילה מלאה בדיבורי אמונה ודביקות בחי עולמי .וכ הוא נוסח
התפילה ריבו העולמי ידעתי כי הנני ביד לבד כחומר ביד היוצר ,וא ג אתאמ בעצות ותחבולות וכל יושבי
תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמו נפשי מבלעדי עוז ועזרת אי עצה וישועה ,וא חלילה יחפצו כול להרע
אז אתה בחמלת תשי עיני עלי ותשקי עלי השקפה לטובה ממעו קדש ,הנה חבלי נפלו לי בנעימי וישועתי
באה ועזרתי תגלה .ומה סגולה יש בתפילה זו לפרנסה טובה ולכלכלה ,אלא ביאורו ,כאשר 'יכשיר' האד את 'ראשו'
להבי שכל עזרתו משמי באה לו הרי בזה גופא יזכה לשפע רב ממרו ,כי סגולת האמונה שבראש להמשי על
האד הרחבה ועושר רב ב'ממונו של אד המעמידו על רגליו'.
י .מעני לעני ,בספר מעשה איש )ח"ב עמ' ק"ס( מובא ,מעשה באחד שעמד לגמור שידו לבנו ,והוצר להתחייב
מצדו לית  4000ל"י )סכו גדול בימי הה( .עני מרוד היה האיש וטע להגר"ח ברי זצ"ל ,כיצד יכול אני לחתו
על דבר שאינו בר מציאות ,כי מאי אקח סכו גדול כזה ,והוחלט שיכנסו יחד להיווע ע הגה"ק ה'חזו איש'
זי"ע ,נכנסו ובאו אליו ,ואבי החת פתח – חושש אנכי ומפחד להתחייב סכו כזה ...אמר לו רבינו בהאי לישנא:
מע זעט דא אז מע טוהט או דער אויבשטער העלפט ]רואי הרי שעושי והקב"ה עוזר[ בסיו הדברי ביקש
ממנו רבינו שישאיר את שמו ,השידו נגמר ,והסכו המתבקש מצדו הגיע אליו בקלות בדר פלא.
עוד מביא ש ,שהחזו"א אמר להג"ר שמריהו גריינימ זצ"ל לאחר שיצאו מחדרו שני מחותני ונתדיינו כמה
יתחייב כל צד ,בהאי לישנא ,אתה יודע על מה ה דנו ,זה אמר לחבירו אצל יצו ה' את הברכה ,והצד שכנגדו
השיב – אצל) .על דברי אלו כבר אמר חכ אחד שליט"א כי סיפור זה נשמע הרבה בשעת גמר הסיכומי בי מחותני ,א ,משו מה,
תמיד שומעי אותו דווקא מהצד שאינו מוכ להתחייב כמקובל.(...
יא .מעשה באיש יהודי מתושבי עיה"ק ירושלי ת"ו שהוצר אחד מבני ביתו לעבור בדחיפות 'ניתוח' )אפעראצי"ע(
בבית החולי 'הדסה' ,החליט היהודי שלהצלחת הניתוח הוא חייב לדבר בטר כל ע המנהל הראשי של
הדסה – זה האיש אשר על פיו ישק כל דבר ...אלא ש'איש פשוט' הוא – כיצד יגיע לדבר ע הוד כבוד מעלת
המנהל הגדול ,ע"כ רצה לבקש את טובתו של 'עסק' הרפואה הרב אלימל פירער אשר יד וחלק לו בכל מערכות
הרפואה בארה"ק )ובחו"ל( שידבר בעדו ע אותו מנהל דגול .א הזמ העובר לא היה לטובת החולה על כ החל
ליסע להדסה ברכבו ובכל הדר ניסה להתקשר ע"י הפלא' ע הרב פירער וא אחר שהתקשר עשרות פעמי לא
עלה בידו לדבר עמו ...והנה ,על א הדר הראה לו אחד מנוסעי הדרכי בבקשת עזרה דחופה כי נתקלקל רכבו
וכו' ,והנה בתחילה לא אבה להביט עליו ,שהרי מי כמוהו עסוק עתה בחיפוש אחר אותו עסק ...א לתדהמתו...
והנה לפניו עומד ...אותו מנהל בכבודו ובעצמו ...וכבר אינו צרי לא את העסק ולא את עוזריו...
כיו"ב ,פעמי הרבה עומד האד ב'תפילת שמונה עשרה' ,ומחשב ,אוי ,צרי אני לסדר בדחיפות עני פלוני,
לדבר ע עסק פלוני ,לרו לרופא אלמוני ,להתחנ לפני בעל גמ"ח זה ,במה אוכל להחני לבעל הבנק ,וכיצד אקנה

באר הפרשה

úåéäì ¯ úåìâá íâ êééù äðëää åäæå ,à"ôùä óéñåîå
ììëá àåäå ,úåðáø÷äå ùã÷îä ïéðáì íéôöî
'úåðáø÷á ÷ìç åðì ùé ä÷åùúä åæáå ¯ 'áéø÷äì åøîùú
.ïîà åðéîéá äøäîá äðáéùå ,æà äéäù ùã÷îä
éîùâäå éðçåøä åáöî ìëù òãéùë òéâé åæ ä÷åùúìå
ø÷éòù òãéå .äìéôúá àìà éåìú åðéà
ìë éàî÷ åòé÷ùä íù Y äìéôúá äîå÷î 'äò÷ùä'ä
'éðå÷æç'á åðéöî ïë ...íéçååøä íå÷î àåä íù éë íðåàå íçåë
)ìçø åîàì ãìåð ïéîéðáù íù øåîàä ìò (åë äì úéùàøá
åîàì ãìåð àì ïéîéðá éøä àìôé äøåàëìå ,'íøà ïãô'á
ìçø äøèôðù äòùá íçì úéáá àìà ,ììë íøà ïãôá
äù÷éá íøà ïãôá óñåé ãìåðùëã ,åøåàéá àìà .åðîà
,ë"îçàì äì ãìåðù ïéîéðá àåäå 'øçà ïá 'ä éì óñåé' ìçø
äðéçú äëôùù íå÷îå äòù äúåàá ãìåð ïéîéðáù áùçðå
íéìòåô äìéôúä úòá éë ,ïá ãåòì äëæúù 'ä éðôì äòååùå
 ïîæ åúåàá äìáé÷ åìéàë áùçðå ,äòåùéäיג.

פרשת פינחס

ä

ï÷éáãîå íéøñð éúù íéçìî àåäù íãàë øîà ÷çöé éáø
øîàðù åîë àéä 'åäîçøéå' úáéúù øîåìë ,'äæì äæ
¦ ©¥ £
'ãò íéøñð éðù ÷áãîå íéçìîù äæ åîë åðééäå ,'eäîçìéå
êë ,íäéðéá ãéøôäì øùôà éàå ãçàë íé÷áãð íäù
'åäîéçìî' ä"á÷ä ìåëéáëù äáåùú ìù äçåë ìåãâ ìåëéáë
,(ùøãîä ìò 'äðåäë úåðúî'ä øàéá êë) 'úé åéìà å÷éáãîå åéìà
àåä éë äæ íùá 'íçì' àø÷ð éîùâä ìëàî óà ,ïëàå
çøôúå åãøôé ìáì óåâä ìà ùôðä úà øù÷îå øáçî
àìù íúåà íéçìîä àåä 'íçìä'å ,ïåéìòä äøå÷îì ùôðä
Y éîçì éðáø÷ úà øîàð àîòè éàäîå .äæî äæ å÷úðé
íäéáàì ìàøùé úà íéáø÷îå íéîéçìîä íä úåðáø÷äù
úåëøá) 'íåð÷ú íéãéîú íå÷îá úåìéôú' ïëìå ,íéîùáù
ãéîú éåìú íãàä àäéù ¯ äìéôúä ïééðò åäæù ,(:åë
äìéôúä íâå ,ìòùå ãòö ìëá íåøîì åéðéò àùéå ,åàøåáá
.äìéôú òîåù êìîì ììôúîä úà 'äîéçìî' àéä
אהבת חינ – תיקו לשנאת חינ בימי הללו

,éîçì íùá åàø÷ð úåðáø÷äù íòèä åøàéáù ùé ,äðä
éðôî áøç äî éðôî éðù úéá (:è àîåé) àøîâá àúéà ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé' (æ äð äéòùé) áéúëã
 íðéç úàðù åá äúééäùידìà ïúé éçä ïë ìò .
(â â ø"÷éå) ùøãîáå ,'åäîçøéå 'ä ìà áåùéå åéúåáùçî
את לבו של ...וכ משוטט במוחו ולבו בכל רחבי תבל ומלואה ...מדוע לא יבי שבעת התפילה הוא כביכול כעומד
לפני אותו 'מנהל' בכבודו ובעצמו ...את הפסיכולוג והמבי ימצא באתה חונ ,את הרופא הגדול ימצא ברפאנו ,שפע
הפרנסה והעשירות מקורו בבר עלינו )וכבר לא יצטר להחני לאיש בעול( ...את 'שלו הבית' ימצא בשי שלו וכו'.
יב .כוונתו לדברי הכוזרי )מאמר ג אות ה( ותהיה העת ההיא )של התפילה( לב זמנו ופריו ,ויהיו שאר עתותיו כדרכי
המגיעי אל העת ההיא ,יתאוה קרבתו שבו מתדמה ברוחניי ויתרחק מהבהמיי ,עוד מביא ש שהתפילה
צריכה להיות לו לאד כדוגמת האכילה שזנה אותו מסעודה זו עד סעודתו הבאה ,וכ יקח האד את מזו נפשו
מתפילה זו עד לתפילה הבאה.
כעי"ז איתא כתב הרה"ק מהרי"א מקאמרנא זיע"א בנתיב מצוותי )נתיב היחוד שביל ה' אות ט( על דברי הגמרא )ברכות
יז' (.עולמ תראה בחיי' ,בחיי כלומר ע החיות של ,להיכ הוא נוטה ,א לחיות של שטות ותענוגי הרעי,
א לחיות התורה והמצוות ,ו'בחיי' תוכל להבי ולראות מה יהיה עמ בעול הבא ובג עד ,ואיזה עול יהיה ל,
א עול של תהו ,או עול של נוע זיו השכינה ,כל זה תוכל להבי ולראות בחיות של להיכ נוטה ,רואי ירק
זה מהיכ הוא חי )ב"מ קיח.(:
יג .משל למה הדבר דומה ,לאד שנכנס אל משכ הדואר ,וראה אי שנכנס אחד  -משל כמה פרוטות ועבור
הוא מקבל תיבה מלאה בזהב ,לאחריו נכנס עוד אחד ובעבור כמה פרוטות נותני לו אוצר אבני טובות ומרגליות,
חמד הלה לקבל ג כ 'גדולה' כמות ,פנה לרחובה של עיר קיב כמה פרוטות ,מיהר לתת אות לפקיד היושב
בבית הדואר וביקש בעד זהב כס ונחושת .שילחו הפקיד בבושת פני ,ואמר לו ,שוטה שבעול ,היעלה על דעת
שאנו מעניקי אוצרות מלכי עבור סכו כה קט ,אלא כל אלו שהיו כא כבר שילמו עבור האוצרות הו רב למאד
במקו קניית את האוצר ,וכא לא נתבקשו לשל כי א עבור ההעברה מהת להכא .כמו כ ,על האד לדעת
שכל עסקיו בענייני פרנסה ,אינ אלא דוגמת כמה הפרוטות אשר יש לשל עבור ההעברה ממקו למקו ,אבל
ה'אלפי אלפי' ,היא התפילה לפני מל מלכי המלכי ,שהיא היא עיקר ההשקעה ,הנושאת פירות ופירות פירותיה.
יד .במס' גיטי )נה ,(.אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלי ,והובא ש באריכות דבר המעשה בעשיר אחד שמשרתו
הזמי לסעודתו את שונאו בר קמצא תחת רעהו קמצא ,משבא בר קמצא אל סעודת שונאו הוציאו הלה מ
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 íðéç úáäàá äàìäå íåéäî óéñåäì åîöò ìò ìá÷ì åìàä íéîéá åáìטוìëì áéèéäì ,

 ùéàטז

¯ äìä íà óà

הסעודה בביזיו ,אמר בר קמצא לעצמו 'הואיל והוו יתבי רבנ ולא מחו ביה ,שמא מינה קא ניחא להו'
וגדולי ישראל שישבו ש בסעודה לא מיחו במארח שגרשני בבוז ,משמע הדבר שנוח לה שגירשני( ,על כ הל ועשה מה שעשה עד
שגר רח"ל לשריפת בית אלוקינו .מכא נלמד גודל החיוב להיזהר ולהישמר מלפגוע בכל אופ שהוא באיש מישראל.
יש שאמרו ,כי א היו יודעי ה'גדולי' שהסבו באותה סעודה שע"י שתיקת יתגלגלו הדברי עד כדי חורב
הבית ,וודאי היו קמי וגוערי בבעל הסעודה ,וא נלחמי בנפש להשאיר את בר קמצא בתו היכל הסעודה...
מכא ילמד כל איש לעצמו כי פעמי רבות ה'שתיקה' )במקו שיש בכוחו של דיבור להציל את רעהו( כמוה כפגיעה ברעהו
בפועל ...ודי למבי.
איתא בגמרא )פסחי פו' (:כל מה שיאמר ל בעה"ב עשה' ,ובסוגריי הוסיפו 'חו מצא' )עיי' במג"א סימ קע סק"י(,
ואמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע לבאר ,דבתחילה כשנתבייש בר קמצא ע"י בעל הבית שאמר לו 'צא' שתקו כל
החכמי כי סברו שעל בר קמצא לשמוע בקולו שהרי 'כל מה שיאמר ל בעה"ב – עשה' .א לאחר שנוכחו לדעת
כי הדבר גר לחורב הבית ,אז גמרו אומר ,שא שכל אשר אומר בעה"ב עשה ,מכל מקו חו מצא  -א רואי
המסובי שבעה"ב מבייש את האורח ,אסור לה לשתוק ו'לקבל באהבה' את בזיונות חבר ,אלא אדרבה ,יענו כסיל
כאיוולתו ,ויצילו את המתבייש ממביישו ,ובזה יחישו במהרה את גאולתנו ופדות נפשנו.
טו .עובדא הווה לפני כמה שני בבחור 'חת' שנסע באוטובוס כשבוע לפני נישואיו ,והנה אזניו שומעות שהיושב
בספסל שלפניו מתנה את צערו לפני ידידו היושב בסמו לו ,הידעת ,מאד מאד איוותה נפשי להכנס לפני נישואיי
לגדול פלוני שליט"א ולהתבר מפיו ,אבל מה אעשה שכל ההשתדלויות שלי ושל משפחתי להכנס שמה עלו בתוהו,
והנה יושב לו החת דנ ומתעוררי בו רגשי רחמנות ,ומיד הקיש קלות על גבו של ה'חת' היושב לפניו ,וכה אמר,
ימחל נא מר על שהנני מתערב בעניני ,אבל מה אעשה ודיבור לא היה בהשקט כלל וכלל ,ושמעתי את אשר מעיק
עלי ,הנה דודי הוא חתנו של אותו גדול ,ועל ידו אסדר ל 'פרוטקציה' להכנס אליו עוד השבוע ,ובתו דבריה
עלתה השיחה אודות נישואיה ,ושאלו זה לזה על זמ נישואיה ,ואמר אחד לרעהו ,ביו רביעי בשבוע הבעל"ט,
אמר לו חת דנ )היושב לאחוריו( ג זמני ביו ד' ,והיכ ...בפתח תקוה ,ג אני בפתח תקוה ,ובאיזה אול )זאל( באול
הנקרא 'אצולה' ,א אני באצולה ,ונענה – אכ כ ...לא ידעתי שיש ש שתי אולמות ...מיודעינו החת מיהר לביתו,
ובבואו הביתה סיפר לאביו את אשר עבר עליו ,ומיד אמר ברוב לח ,אבי יקירי הרי הייתי עמ באותו אול כשבדקנוהו
בטר הזמנתו לנשואיי וראית שאי ש יותר מאול אחד ,וכי ננשא שתי 'חת כלה' באותו זמ ובאותו מקו ...האב
פנה מיד להנהלת האול ,והללו אכ הודו ואמרו ,כי כבר מתחילה קבעו עמו שאינ 'סוגרי' עמו עד שיכניס אליה
את דמי הקדימה ,והוא לא הכניס ע"כ סגרו ע פלוני ...האב שכבר עמד אחרי שליחת מאות הזמנות לא ידע את
נפשו ,עד שכמה עסקני ידועי נכנסו לענייני ,וסידרו לו 'אול' בשני רחובות הסמוכי.
בוא וראה כוחה של גמילות חסדי ,כי מי ביקש מאותו חת להתערב ולעזור לחת שישב לפניו ,והיה יכול
להשאר לשבת שאנ בטח ולחשוב לעצמו ,נו ,מה בכ שהוא 'רוצה' להכנס לגדול פלוני ,שאיפות טובות יש לו
ב"ה ...ואילו היה כ ,היה מוצא את עצמו עור חתונתו בפינת חצר האול ואולי ג מש היו מסלקי אות...
לא היטיב אלא לעצמו.
כעי"ז שמעתי לפני כמה שני ,מעשה נורא שאירע בעי"ת מאנסי יצ"ו ,איש יהודי שעמד כשבוע לפני נישואי
בתו הוצר בדחיפות להלוואה גדולה ,ניגש האיש אל ידידו שמכבר הימי בעודו בביהמ"ד אחר תפילת שחרית
והעיז לבקש הלוואה גדולה ,הלה שאכ הכי לעצמו בביתו סכו נכבד לקראת הנישואי שעמד לערו לבנו למזל"ט,
ענהו כדרכ של 'מלווי' ,אה ,כ ,לא ,אראה ,איני יודע ...אבל משחזר לביתו נפתח לבו כאול ,והחליט להלוות
לידידו את מלוא הסכו ,ירד לקומת הקרקע שבביתו )בייסמענט( ועיניו חשכו ,כי דרכו הייתה להטמי את המעות
בכיס רעקיל )חליפה( ישנה התלויה בבייסמענט ,ועתה הוא רואה שהרעקיל אינו תולה על מקומו והיה בוכה ומתאונ
– 'הרעקיל איננו ואני אנה אני בא' ...עלה הביתה ושמע מבני ביתו שא אתמול נזרק הרעקיל אחר כבוד לפח
האשפה העומד בחצר בית ,לגודל הנס ,באות זמני לא רוקנו את האשפה בשכונת רק אחת לשבוע ,מיד
חיטטו באשפה ונמצא הסכו בשלימותו .נמצא ,זה האיש חשב כי הוא 'מיטיב' לרעהו בהלוואה ,ולמעשה רעהו
היטיב לו בכפליי ,שנחשב לו כנות לו נתינה הגונה – שהציל בידו את הסכו העצו.
)פירוש ,היות
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כי גדולה מדה זו לעורר רחמי וחסדי בעול ,וכמו שהביא ה'ערבי נחל' )בפר' מק ,דרוש א' ד"ה ואמנ( בש
'האלשי' הקדוש ,עצה טובה למי שזקוק לישועה ,וז"ל וכ הוא בפרטות באנשי פרטיי ,א יתחברו ב' אנשי
באהבה אמתית בלב של שכל אחד ייטיב להשני ,ויהיה כ"כ האהבה ביניה עד שכל אחד מה לא יחשוב טובת
עצמו ,רק ישי כל מגמותיו אל טובת ותועלת חבירו ,אזי ממשיכי הנהגה זו על עצמ מהש"י ,שכביכול יפנה מכל
עסקיו ויחשוב רק להיטיב לאלו האנשי ,כי נודע מה שאמרו רז"ל 'ה' צל' )תהלי קכא ה( ,שכל מה שהאד מתנהג,
כ ממשי על עצמו מהש"י .משא"כ האנשי שאי ביניה אהבה גמורה ,א על פי שג שנאה אי ביניה ,מ"מ
כיו שכל אחד אינו חושב רק עניני עצמו ואינו נות לב לטובת חברו ,כ הש"י אינו חושב ח"ו בטובת .ולכ בכל
עת צרה שיש ח"ו על האד טוב לו שיתחבר באהבה גמורה ע ריע אחד או יותר ...ובזה יגרו שכביכול יפנה
עצמו מכל עסקיו ולא יחשוב רק בטובתו ,וינצל מכל רע .וכ היה במרדכי ואסתר ,כי מרדכי לא חשב לעול טובתו
רק טובתה ,לכ בהתוודע לו מעני בגת ותרש ידע כי המציל את המל מהמות ישיגהו יקר הרבה ,לכ הגיד זאת
לאסתר ,ואמנ אסתר לא חשבה לעול רק בטובת מרדכי ולכ הגידה למל בש מרדכי ,ועי"ז עזר ה' לה ,ולכל
ישראל בזכות ,עכ"ד.
ומבאר ש שלכ הוכרח יוס הצדיק לפתור חלומותיה של שר המשקי והאופי – כי באמת אינו מוב מה
לו להתערב בחלומותיה של גויי וזרי ,אלא ,שיוס הצדיק הבי בקדושתו שלא יוכל לצאת מבור בית האסורי
א לא ייטיב לאחרי ,ובזה יעורר על עצמו מידת ההטבה מ השמי.
סיפר לי אחד מבני החבורה ,עובדא נפלאה שהייתה עמו בעצמו ,הלה דר בארה"ק ,אבל מולדתו בארה"ב ,לפני
כמה שבועות היה האבר בארה"ב ,ש היה לו 'די ודברי' ע יהודי פלוני על סכו נכבד של כמה אלפי דאלער,
בתו הטענות ומענות נענה האבר ,על א שדעתי איתנה כי הינ חייב לי את הסכו הלזה ,מ"מ לא אתבע
אות בבית די ...לפני כשבוע במוצש"ק התבונ האיש במצבו הרוחני והגשמי ,ונענה ,אוי ,רבש"ע ,הנני מוחל לאותו
יהודי בלב של ,אנא ה' ,בזכות זה המצא לבתי ה'תקועה' את זיווגה ההגו לה ...וראה זה פלא ,המחילה פעלה
את פעולתה ,למחרת היו  -ביו ראשו העלה איזה שדכ הצעה נפלאה ,וביו רביעי שלאחריו כבר נגמר הדבר
בכי טוב.
עוד עובדא נפלאה שמעתי מב חבורתנו שליט"א ,מעשה אירע לפני כמה שני בילד ר בשני שפרצה מריבה
בינו לבי ילד קט כמותו בגינת השעשועי )מקו מיועד למשחקי הקטני( שבשכונת ,זה הילד הכה את השני במכות
נמרצות לעיני אחיו ה'גדול' )של המוכה( ,ה'גדול' הלז לא טמ ידו אלא פתח ב'רדיפות' אחרי הקט ,לא רק באותו
היו אלא במש כמה שני בכל עת מצוא ,כשפגשו סמו לביתו )בבואו לבית דודתו הסמו למגורי ה'גדול'( תמיד היה
מטעימו מנחת זרועו ,ביו כ"ב סיוו שנה זו נעשה זה ה'קט' לגדול כשנעשה ב י"ג ויו אחד ,ויהי ממחרת ,פנתה
אמו של הבחור המכה לשכנה – דודתו של הילד הנרד ,ובבכי שאלה אותה א זכור לה כל המעשה הנ"ל ,וכה
אמרה ,הנה בימי אלו מלאו לבני  23שני מיו הולדתו ,וללא כל סיבה הנראית לעי אינו בא בקשרי אירוסי,
כל ההצעות העולות הולכות מיד לטמיו ,ועתה הסיק בני שעליו לבקש מחילת ילד זה ,א דא עקא שה'קט' אינו
בר מחילה ,ענתה השכנה ,מ השמי סיבבו שתתקשרי אלי ביו הנכו ,כי אכ עד אתמול היה הילד הנ"ל קט,
א ביו האתמול נתקיימה בו הברכה שבירכוהו בעת ה'ברית' – זה הקט גדול יהיה ,כשמלאו לו אתמול י"ג שנה...
מיד קישרו ביניה ,נתפייסו זה לזה ,המכה והמוכה והאח שהתערב לטובת אחיו ,ותו שבועיי ימי )בדיוק( בא
הבחור בקשרי אירוסי ביו ו' תמוז שנה זו...
טז .אחר מלחמת העול הראשונה בהימוט מוסדי עול ,התאספו גדולי עול דאז לטכס עצה כיצד ובמה נית
לעזור ולהושיע לפליטי החבולי שאי לה כל .נענה אחד הרבני ואמר ,שמ הראוי ג לדאוג לפליטי החרב
לתשמישי קדושה למע יוכלו לקיי את המצוות בהידור .נענה הגר"ח מבריסק זצוק"ל ואמר ,לא כ ,הרי חובת
תפילי אפשר לה לצאת יד"ח א ע"י 'שאלה' מאחרי .אבל 'לח לאכול ,לסעוד את גופ הכואב ,ובגד ללבוש'
א"א לצאת ע"י שאלה אלא צרי שיהיה 'שלכ' ...ולכ אלו קודמי.
כ מסופר על הגה"ח רבי משה שוסטער זצ"ל שלא היה קונה לעצמו ארבעת המיני קוד חג הסוכות,
באמרו ,ידי חובתי בארבעת המיני אוכל לצאת בשל חברי כמו בשלי  -במתנה על מנת להחזיר .אקנה ד' מיני
אחרי )שא"א לצאת יד"ח בשל אחרי( ואלו ה ,חלות ויי ,בשר ודגי .ואחלק לבני ישראל ה'נצרכי' ,שתהיה לה
שמחת החג...
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 òø àìà áåè åìîâ àìיז ...åúìåæ íìåòá úà ÷ø äàøé àìù ø÷éòäå .יח ÷ãá' åùôðá ùéà ìë êåøòì àîøâ ïîæäå
.íéîéä ìë åéááåñìå åì áåèì åéúåãéî ï÷úì ¯ 'úéáä úåéøá ãåò ùéù åéðéòá äàøéå åáìá ïéáé àìà ,åîöò
יז .א בעודו בחיי ייטיבו לו מ השמי בהטבה מרובה ,כמו שאמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,כי א כתיב
יז יג( 'משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מתו ביתו' ,כ"ש שמצד 'מידה טובה מרובה' המשיב טובה תחת
רעה לא תמיש הטובה מתו ביתו ,ומי יאמר שאיננו חפ בהבטחה כזאת )מסוד שיח חסידי בש באי ביתו של הרה"ק הא"א(.
וכ איתא ב'ספר חסידי' )קפז( וז"ל .יש אד שאינו חי אלא בשביל אחרי שנהני ממנו ,עכ"ל.
לאחד ממקורבי הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל )שהיה נוהג לפזז ולזמר לפני הגרי"ס בכל מוצאי יו הקדוש את התיבות
'קדש את שמ על מקדישי שמ' ,בניגו אשר זימר הגר פאטאצקי זי"ע הי"ד בשעה שהל לכבש( הייתה בת יחידה חולנית מאד ,והיה
האב מטפל בה יומ ולילה במסירות אי ק ,ויהי היו ואותה בת נפטרה מ העול ,לאחר כ'חודש ימי' נפטר
האב ,נענה הגרי"ס ואמר ,הנה עד עתה היה נראה כי כל קיומה וחיותה של הבת היה רק בזכות האב ,שהיה מטפל
בה ומחזיק אותה ,א כעת רואי אנו שאיפכא מסתברא ,אותו יהודי נשאר לחיות בזה העול ,רק בזכות שהיה
מטפל בבתו ,והיא אשר החזיקה אותו בחיי ,ומכא ,שקצרה השגת בני אנוש להבי את הנעשה בעול הזה.
יח .כשיאהב איש את רעהו ב'אהבת חינ' ,ישמח כל אחד בשמחתו של רעהו ,יעלוז לבו בהצלחת חבירו ,ותגל
נפשו בקניניו המרובי ה ברוחניות וא בגשמיות ...ויהא ראשו נתו היא ,כיצד ובמה יש בידו להיטיב ולהעניק
לזולתו ,ואל ינהג כפי טבע העול שכל אחד חושב כ"ד שעות 'יומ ולילה' כיצד להוסי לעצמו רכוש ממו וכבוד
 ואפילו א יעלה הדבר על חשבו רעהו.מסופר על שני ידידי – ראוב ושמעו ,שנכנסו שניה יחדיו לבית המסחר וקנו כל אחד לעצמו טיקע"ט )כרטיס(
להגרלת הלוטו )לאטער"י( ,והסכימו ביניה שא אחד מה יזכה יעניק מחצה מרווחיו לשני – יהיה הסכו גדול
ככל שיהיה .ויהי בחצי הלילה נערכה ההגרלה הגדולה ,ובבוקר כשק ראוב ממיטתו ראה ב'כתבי עת' שמספרו
של שמעו זכה בגורל בס עצו גדול ...מה עשה ראוב בחכמתו – שידע שבזו העת יגדל מאד חשקו של שמעו
להיפטר ממנו א בטענת 'בוקי סריקי' ...וימהר ראוב לבית שמעו העירו משנתו והודיעו 'פיינע נייעס'  -בשורה
טובה ומשמחת ,הנה זכיתי בגורל ס עצו ,אבל תדע ל ברורות שאי ל מה 'לחלו' שאעניק ל מחצה מהרווחי
שהרווחתי ...נזדעק שמעו בקול רעש גדול ,והרי בפירוש שמעו אזניי הללו מפי זה שהינ מתחייב לתת לי
מחצית מהרווחי ,וראוב בשלו לא הייתה כא כל קבלת קני ,אי כא לא כתיבה ולא חתימה אלא דברי בעלמא,
מאומה לא את ל ,אפילו לא שווה פרוטה ,אמר לו שמעו והרי א על דברי יש מי שפרע וכו' וכו' עד שתפסו
שמעו באזניו והוליכו אחר כבוד לבית ה'מרא דאתרא' ,למע יפסוק הרב שעפ"י 'די תורה' מחויב ראוב לעמוד
בתנאי שהתנו ביניה שכל הזוכה מבי שניה יית לשני מחצית מהרווחי .מששמע הרב את טענתיו של שמעו
שאל את ראוב ,ומה תענה על דברי שמעו ...ויע ראוב ויאמר ...תשובה אחת יש לי להשיב ,לא אני זכיתי אלא
שמעו ומעתה עליו לתת לי מחצית מהרווחי ...מיד שינה שמעו את טעמו וב'תו כדי דיבור' מצא שבעי ושבעה
סברות מדוע אי כל תוק ב'הסכ' הלז ,ואינו נצר לתת מאומה לראוב ...רבותי ,אנא מכ ,המנעו מלהעלות
שחוק על שמעו ,כי כולנו באותה פעקיל ,כל איש בשלו אינו רואה אלא את צידו ...עד שמסוגל הוא לסתור את
עצמו ,כי בכל יו יטע את מה שעדי לעצמו ,מבלי לחשוב על רעהו .ובראותינו 'חוכא ואיטלולא' זאת ,אולי נזכה
לשנות דרכינו ,לחשוב יומ ולילה כיצד להיטיב לשני ,והיא להעניק לו עוד ועוד ברו"ג.
שמעתי מחכ אחד ,א תרצה לדעת על איש פלוני באיזה 'קומה' הוא דר ,שאל אותו שאלה אחת ולפיה תדע
ברורות איה מכו שבתו .וכ תשאלהו ,איש יהודי רוצה להוציא גזוזטרא )מרפסת( מביתו שבקומה השניה לצור
קיו מצוות סוכה ,ושכנו הדר בקומה ראשונה מתנגד לכ בטענה שמחשי לו בזה את אור השמש – אמור נא
יקירי מי צודק בטענתו ...הנה א הלה יענה ל שאכ אסור לו להחשי את האור לב הקומה הראשונה תדע
שא 'ב שיח' דר בקומה ראשונה על כ אינו רואה ומצדיק אלא את השיטה הזאת – שמא ברבות הימי יהיה
הדבר נוגע א לו ממילא כבר החליט בראשו שכ היא האמת ,וא יענ שמותר לו לבנות תדע שא הוא דר
בקומה שניה...
וכ אומרי בש החזו"א )ברצותו לבאר טבעיו של האד החושב בכל עת על עצמו  -עד היכ מגיעי הדברי( ,כי בגשת איש
לרעהו ושואל מעמו 'עצה וחוות דעת' בעני מסוי ,מיד יחשוב זה הנשאל מה טובת הנאה תצא לי – כשאענה
)משלי
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 שכר של הכופי את יצר כנגד- בדי הוא שיטול שכרו
טבע

'...ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô' ,(àé äë) ïúùøôá
,åúåà íéæáî íéèáùä åéäù éôì' ,é"ùøáå
íéìâò (åøúé) åîà éáà íèéôù äæ éèåô ïá íúéàøä
àá êëéôì ,ìàøùéî èáù àéùð âøäå äøæ äãåáòì
éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'ïøäà øçà åñçéå áåúëä
åúåà åðéâ ïééãòå ïøäàî åñåçééù àø÷éòî åòãé íä íâ
áåúëä àáù äæá ùé çååø äîå ,'åøúé' øçà åñåçééá
.ïøäà øçà åñçééå
éðá úãéîî éë (øåîà ïëì ä"ã) 'øôåñ áúë'ä øàáîå
ïøäà ìù åéðá ù"ëå ,íéðîçø íäù íäøáà
äàøä ïàëå ,'íåìù éôãåøå íåìù éáäåà' íäéáàë íäù
íâ íéðù úéîäå ø÷ãù ,äìåãâ úåéøæëà äùòî ñçðô
äùòù ,íøîàá ,åá åìæìæå íéèáùä åàá ïëì ,åéãçé
åîãá äòåáèä úåéøæëàä úãéî ãöî åúåàð÷ äùòî
ùåãéç ïéà ïæâøå ïñòë àåä åòáèáù éîå ,åøúé åð÷æî
éøáåòá åîù ïòîì íå÷ðéå ,'ä ãåáëì íòô àð÷é íà
åòáèù Y ïøäà øçà åñçééå áåúëä àá êëì .äøéáò
åòáè ìò øáâúäù àìà ,éðîçø äéäù Y ïøäà åðé÷æë
éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì'å ,'ä úàð÷ àð÷ì
éë . יטåøëù ìåèéù àåä ïéãá ùøãîá àúéàãëå ,'íåìù
øáã úåùòì êë ìë 'ä ãåáëì ÷æçúîå õîàúî äéä
. כãâðúî åòáèù
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'äæä íìåòá íäéúåøéô'å ,åøëù ìãâé äæ ïéðò ìòù òãå
æîø êëå ,äæä íìåòá íéîùä ïî åì åáéèééùë
(áé äë) áéúëã ,ïúùøôá ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä
ùøãîáå ,'íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì'
åáøå ,åøëù ìåèéù àåä ïéãá ä"á÷ä øîà (à àë äáø)
åúåàð÷áù ,åøåàéá àìà .åøëù ìåèéù ïéãá åäî íéù÷îä
áéùä' éøäù ,ìàøùé ìë éáâì ïäå àéîù éôìë ïä ï÷éú
ùãé÷ù ãáìîå ,(àé ÷åñô) 'ìàøùé éðá ìòî éúîç úà
é"ò äéäù àøåðä 'ä ìåìéç íâô úà ï÷éú äæáå 'ä úà
äôâîäå ,'ìàøùé éðá úà éúéìë àì'ù ïë íâ íøâ ,éøîæ
íâäå .äøöòð ìàøùé éðáá øëéð ÷ìç äúìéë øáëù
äåöîá àìà äæ ïéà ,àëéì àîìò éàäá äåöî øëùù
éøä åøáçì íãà ïéáù úååöîá ìáà ,íå÷îì íãà ïéáù
àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòá ïäéúåøéô ìëåà
éðá íò áåè ìîâ ñçðéôù øçàîå ,(.î ïéùåãé÷ .à à äàô)
åðãîììå ,åøëù ìëàéù àåä ïéãá øéôù ïë ìò ìàøùé
.íéøçàì íéáéèéîä íéãñç éìîåâ ìù áåèä íøëù
óúúùîå 'ìàøùé ìù ïúøöá øöéî' äéäé ,äáøãà
åá òâô å"ç íà åéúåãéî ìò øéáòéå ,ïøòöá
,íéøáç ãåáëá åîöò àåä øäæé êãéàì ,ìàøùéî éî éà
äòéâô' äúåàî éøäù ìàøùéî ùéàá òåâôì àìù éàãååáå
äæáå .ò"ì úéáä áøçð 'àöî÷ øá' ìù åãåáëá 'äù÷
éùéìùä ùã÷îä úéá ïééðá úà áø÷éå úåáà ïååò ï÷åúé
.åðéîéá äøäîá

 אזי יתחיל לחשב,( א יסיק בדעתו שבשני האופני ה'רווח' שלו שווה )בשניה ירוויח או בשניה לא...לו כ או כ
 וא יסיק א בזה שאי כל נפקא מינה לעני...בעצמו באיזו תשובה אחשב בעיני השואל כ'חכ ופיקח' יותר
 א את הנידו לגופו של עני לענות לטובת השואל לא עלתה, מיד יתחיל מוחו לחשב כיצד אפטר ממנו,''חכמתו
...על דעתו כלל וכלל
,' דהנה כתיב )איוב מא ג( 'מי הקדימני ואשל לו,' ה'חת סופר' זי"ע )ד"ה לכ אמור( מבאר מהו 'בדי שיטול שכרו.יט
 שהרי 'מי מל את בנו עד,וביארו במדרש )ויק"ר כז ב( דמ הדי אי הבורא מחויב לשל שכר על קיו המצוות
 מי עשה, מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג,שלא נתתי לו ב זכר
 מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו, מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמי,לי סוכה עד שלא נתתי לו מקו
 זאת כביכול הקדי האד – שלא נת לו הבורא, אמנ כאשר האד שומע חרפתו ואינו משיב ועונה...'טלית
 וכא אצל... שהרי מה שקד הוא רק הקיתו של שופכי ששפ עליו חבירו בבזותו אותו.מאומה לפני שתיקתו
פנחס ב אלעזר שהעביר על מידותיו – שהיו כל השבטי מבזי אותו )עיי' רש"י( והיה מ הנעלבי ואינ עולבי
, כי שכר זה אינו לפני משורת הדי אלא מידת הדי נותנת לו שכרו,על זה אמר הקב"ה בדי הוא שיטול שכרו
. והיינו שעליו לשל למי שמקדי אותו כביכול,'שהרי שבפירוש אמר הבורא 'מי הקדימני ואשל לו
' כי הנה כתיב בפרשת )כח ב( 'צו את בני ישראל ואמרת אליה את קרבני לחמי, שכל השפע תלוי ביגיעתנו, דע.כ
 צוה את, עד שאתה מצוני על בני, אמר לו הקב"ה, יפקוד ה' איש על העדה, 'מה אמור למעלה, וברש"י.'וגו
'בני עלי' ביאר בה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ט ד"ה בפסוק; תרמ"ג ד"ה בפרשת( שבהיות במדבר היה כל ה'שפע
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ùøãîá åøîà äðäã '÷éù í"øäî'ä áúë äæ ïéðòá
)éç àåäå åäéìà äæ ñçðô (à"òùú ñçðéô ù"å÷ìé
äðäã ,àîòèá àúìéî øîåì ùé .äæä íåéä ãò íéé÷å
åçåìù úà çìù úååîä êàìîù (:ã äâéâç) àøîâá åðéöî
ç÷ì åçåìù êà ,øòù àìãâî íéøî äîùå äùà âåøäì
,é÷ãøã àìãâî íéøî äîùù úøçà äùà äîå÷îá
äùòð äî ,úååîä êàìî úà ééáà øá éáéá éáø ìàù
äëìäù íéøî äúåà ìù íéøúåðä äéúåðù ìë íò
àáøåö íéàåøùë ,ïèùä åäðò ,äúéò àåá íøè äîìåòì
,(åéúåãéî ìò øéáòîù) äéìéîá øéáòîã (íëç ãéîìú) ïðáøî
עולת תמיד – עני העליה והעבודה בקביעות
,÷éù í"øäîä óéñåîå .íéðùä åìà ìë úà åì íéðúåð
íåéì íééðù íéîéîú äðù éðá íéùáë' ,(â çë) ïúùøôá éøäù Y ñçðôî øúåé 'åéúåãéî ìò øéáòî' åðéöî àìù
íå÷îî çøåáå ÷æéää ïî åîöò øîåù 'éç ìòá' ìë
ìù äúåáéùç åðãîì ïàë ,'ãéîú äìåò
äøåúá ïä ,úåãéîúäå úåòéá÷ä ìò äøéîùäå äãîúää ,ùôð èàùá äðëñì åîöò ñéðëé àìù ù"ëå ,äðëñ
 áåè ïéðò ìëáå äãåáòá ïäå åîöò øåîùé äàéøáä øçáåî àåäù 'íãàä' ë"åëàòåכבåøôñá ì"øäîä áúë .
äìåãâ äðëñì åîöò ñéðëäå ñçðô àá ïàëå ,äðëñä ïî
åâøäì åöøå ïåòîù èáù ìë åéìò åöá÷úðù óà Y
åéúåãéî ìò êë ìë øéáòäù ìòå ,íéìåãâ íéñðì êøöåäå
)íéøúåðä íäééç úåðù ìë úà ìáé÷ (åòáè ãâðë âäðù
ìëì äéä àì íà åìéôà ,äúòå ,äôéâîá íéúîä ìù
ïåáùçä åì äìåò øáë ,úåéçì úçà äðù ãåò ÷ø ãçà
äæ ñçðéô'ù øáãä úáéñ éäåæå ,íééç úåðù óìà ã"ëì
àìå åçéì ñð àì ,äæä íåéä íöò ãò éç ïééãò 'åäéìà
 åðéò äúäëכא.

תלוי במתנת שמי  -ה בתורה – שמשה רבינו היה במרו והוריד את התורה לישראל ,ה בצרכיה הגשמיי
שירד לח מ השמי וזכו למי בדר נס .לזה ביקש משה רבינו שהנהגה זו תמש ג לדורות הבאי שתרד
ההשפעה מהשמי לאר ומהעליוני לתחתוני ,אמר לו הקב"ה עד שאתה מצווני על בני – שאני אתקרב אליה
ואשפיע עליה ,צווה את בני עלי ,כי כ רצוני ית' שמעתה ואיל דר ההנהגה וההשפעה תהיה על ידי עבודת
התחתוני ,ו'בני' יתקרבו אלי על ידי הקרבנות והתפילה שבמקו קרבנות עומדת ,ואכ ,בבוא לאר כלה המ
מלרדת והיו צריכי לעבוד את האדמה שתצמיח פירותיה למאכל ,שכל זה מורה על רצונו ית' ביגיעת התחתוני,
ועל דר 'מעשי יקרבו' )עדויות ה ז( ,שהמעשי והעבודה ביגיעה ה ה המקרבי את האד לבוראו ית'.
כא .כתב ה'בני יששכר' זי"ע )אגרא דפרקא כ"ד( וז"ל .אמר הרה"ק המגיד מה"ר יחיאל מיכל ]מזלאטשוב[ זצלה"ה,
כשיצטר האד לפעול עני שלא כטבע ,דהיינו א הוא בטבע אינו מוליד ,יעשה מצוה גדולה שלא כטבע
ויפעול למעלה מ הטבע.
כב .איתא בחז"ל על התנא רבי עקיבא )אדר"נ ו ב( 'מה היה תחילתו של רבי עקיבא ,אמרו ,ב ארבעי שנה היה
ולא שנה כלו ,פע אחת היה עומד על פי הבאר ואמר ,מי חקק אב זו ]היינו שהבחי ש באב חלולה
ולא הבי מי עשה את החור והחלל בתו האב[ .אמרו לו ,הלא המי שנופלי תדיר עליה בכל יו ...אי אתה
קורא אבני שחקו מי ...מיד היה רבי עקיבא ד קל וחומר בעצמו ,מה ר ]המי שה רכי ואי בה ממש[
פסל את הקשה ]עשו חור באב שהיא קשה[ דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי
שהוא בשר וד ,מיד חזר ללמוד תורה' ,ואכ ,לבסו נעשה רב ומאור של ישראל ו'ממנו יצאה תורה לישראל',
בהעמידו כ"ד אלפי תלמידי ותורה ש בישראל.
ביארו בה )כעי"ז איתא מהגה"ק רבי ישראל סלנטער זצוק"ל ,אור ישראל ד מ"ז( ,כי בראשית ימיו היה רבי עקיבא ע האר
גמור כשאינו מכיר אפילו בצורת אות ,ולאחר שהתחיל ללמוד מבראשית ,ולא הבי את הנלמד ,אמר לעצמו ,הנה
לריק כל יגיעתי וא כ מה לי עוד להוסי וללמוד ,וכבר חשב לנטוש אהלי תורה ,באותה שעה עמד על פי הבאר
ונזכר בטיפות המי שחוררו את האב ,ועשה חשבו לעצמו ,כיצד נעשה החור בסלע ,והרי מ הנראה שאי כח
בטיפת מי להתגבר על האב וסלע אית ,וא כ ,כיצד נעשה החור ,הרי א הטיפה הראשונה לא הועילה
במאומה ,א הטיפה השניה לא תועיל שכ היא נחשבת כטיפה ראשונה וכבר אמרנו שאי בטיפה ראשונה כל
כח ,וא השניה אינה כלו ג השלישית איננה כלו שהרי היא כראשונה וכו' ,וא טיפה אחת אינה פועלת
מאומה כלל ,א כול יחדיו בצירו אינ פועלי מאומה ,אלא וודאי ,שא הטיפה הראשונה כבר פעלה איזה
תועלת לחורר האב )אעפ"י שאי רואי זאת( .כיו"ב בלימוד התורה ,א שנראה לי שאיני מבי מאומה ,מכל מקו א
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'äæá øåáéçá' áúë .ì"æå ,(à ÷øô òø¥ úáäà áéúð) 'íìåò úåáéúð
'(:àì .ãçà ùøãî øåáéçá àöîù áúåëä úîã÷äá 'á÷òé ïéò
ãåò äìåë äøåúä ìë úà ììåëä ÷åñô åðéöî ,øîåà àîåæ ïá
úà ïá .'ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù' (ã å íéøáã) àåäå
úà' úáäàå' (çé èé àø÷éå) àåäå ,ììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà ñðð
ììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà éæô ïá ïåòîù ,'êåîë êòøì
,ø÷åáá äùòú ãçà ùáëä úà' (ã çë ïúùøôá) àåäå ,øúåé
ìò íãàì æîøî ãéîú ïáø÷ã ,ì"øäîä øàáî àìà
éðåìô éáø ãîò ,'íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå
åúåà ïéáéø÷î åéä éë ,ù"áúé åúãåáòá 'úåòéá÷'ä
.'éæô ïáë äëìä ,øîàå åéìâø ìò
åðáø÷ ìèá åðîæ øáò íàå ,åîåéá íåé éãî úåòéá÷á
ú"éùä úà ãáåò íãàù äî ïë åîë .åîéìùäì êééù àìå àîìùá ,éðùøã íéøîåàå íéàìô ùøãîä éøáã äðäå
åîë éë ,'ä ãáòì áùçð àåä äæá øåîâä úåãéîúá 'äá äðåîàä éøäù ,àçéð 'ìàøùé òîù' ÷åñôä
 éãéîú åãáåò àåä ÷ø åðåãàî åúãåáò øñ àì ãáòäù íä íä äùøôä äúåàá äøåîàä ú"éùä úáäàå ãçàכג,
ììåëä ììë äæå ,íéîù úåëìî ìåò ìá÷ì åðéìò êë åá ÷åáã úàæ äåöî éãé ìòå ,äååöîäå äøåúä ìë ãåñé
 äìåë äøåúä ìë úà øáë ,'êåîë êòøì úáäàå' úåöî ïë åîë ,éøîâì êøáúéכדàåä íãàä úéìëú ø÷éò éë ,
'é"ò íééå÷é äæå .úåîéìùä úéìëúá 'ä ãáò' úåéäì øåàéáäå ,'äøåúá ìåãâ ììë àéäù àáé÷ò éáø øîà
,'åäòø' àø÷ðù ä"á÷ä ìò éà÷ àåä éë
ù"éòå] ä"áå÷ì éðñã äî íãàä äùòé àì ïë ìòå
ììåëä ìåãâ ììë äæéà íìåà ,[äæá íéëøã äîë
ãéîú ïáø÷á øîàðù äîá ùé äìåë äøåúä ìë
éðùä ùáëä úàå ,ø÷åáá äùòú ãçàä ùáëä
.'íéáøòä ïéá äùòú
)úáù 'éò

אתייגע ואלמד שוב ושוב ,אזכה לחזות בנוע ה' ולהתעלות בתורת ה' חפצי ,שכ כל 'טיפת' יגיעה מוסיפה להבנת
והתעלות הלומד.
על פי זה ביארו מה שלמדו חז"ל )ב"מ לא (.ממה שנאמר )ויקרא יט יז( 'הוכח תוכיח את עמית' – אפילו מאה
פעמי ,וכפשוטו הכוונה שא א מוכיח ורואה שאי דבריו נשמעי עדיי חייב בהוכחה ,אבל לפי האמור יש
לומר ,שא א נדמה לו שדבריו אינ עושי פירות ולא הועילו לו מאומה מכל מקו מחויב לחזור ולהוכיח כי
באמת כל תוכחה ותוכחה בפני עצמה פועלת 'משהו' והזיזה משהו בליבו של אותו שהוכיחו ....עד שבסופו של
דבר יתגלה השינוי שנוצר מכל 'פרשת התוכחה' .ועל פי זה מבואר היטב מה שאמרו עוד )ערכי טז' (:עד היכ תוכחה,
רב אמר עד הכאה' ,שא עומד הלה ומכה את מי שמוכיח אותו שמע מינה שאי הדברי נכנסי כלל לליבו,
שא"כ לא היה מסוגל להכותו ,ולא חייבה התורה להשמיע דברי תוכחה לחינ ולריק.
וביתר עומק י"ל ,שהרי זה וודאי א נאמר שנצרכי 'מיליו' טיפות כדי לחורר חור בסלע ,מ"מ א תקח דלי
מי שבו נמצאי שיעור של שני מיליו טיפות מי ותשפכנו בבת אחת על האב ,וכי יקרה איזה שינוי באב ,כלל
וכלל לא ,וברור שהאב תישאר כמות שהיתה ,לא חור ולא חצי חור ...א כ כיצד באמת שחקו המי את האב,
אלא שדווקא 'המי שנופלי תדיר עליה בכל יו' )כלשו חז"ל לעיל( ה בכוח לחקוק באב ,וזהו כוחה של פעולה
הנעשית בתמידות ללא הר ,ש'משהו' קט שבקטני מצטר לעוד משהו כמותו עד שלסו מתחולל השינוי וניכר
לעי כל בשר .אבל א ישפכו כל מימות שבעול בבת אחת בשט קצ לא ישנו מצורת האב כלו .ללמדנו
אימתי התורה הקשה כברזל יכולה לחקוק בלב כשהיא נלמדת אפילו מעט אבל ברציפות ,שכסדר האד מתחזק
בפעולה קטנה ,אבל לימוד כמה שעות ב'רוח סערה' לא יועיל לשנות את מציאות האד.
כג .וא א נפל ממעמדו יקו מיד וישוב למקומו לעבוד את ה' מבלי התבוננות ב'נפילתו' ,שהנה נאמר בפרשת
)כו א( 'ויהי אחרי המגפה ,ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר ב אהר הכה לאמר' ,ואחר תיבת 'מגפה' יש סימ
פ ,להורות שצרי להשאיר חלק ,והוא פיסקא באמצע פסוק ,וביאר הרה"ק מסיקווירא זי"ע מדוע באמת לא חילק
הכתוב פסוק זה לשניי ,אלא בא ללמדנו שג לאחר המגפה אי להפסיק אלא יש להתחזק ולהמשי מיד בלא
לעצור ולהפסיק...
כד .ואי כל נפקא מינה מי הוא העובד – א עבודתו בקביעות הרי הוא גור בזה נחת רוח לעילא ,ולפי זה יומתק
הא דאמר 'עמד רבי פלוני על רגליו ואמר ,הלכה כב פזי' ,מה שלא מצינו בחז"ל שיזכירו רבי פלוני ]פירוש
שנעל שמו[ ,א נרמז כא דבר גדול ,שבדבר הנעשה בקביעות אי שו חילוק מי הוא העושה ,וא א אינו ראוי
שיזכירו את שמו מחמת מעשיו ,תעלה עבודתו לריח ניחוח לפני הקב"ה ,כי השי"ת חפ בדברי הנעשי בקביעות.

áé

באר הפרשה

÷,àùîì øåîçëå ìåòì øåùë úåòéá÷á äøåúä ìåò úìá
ãúéë úåòéá÷á äðîéé÷é àìà 'åúìá÷'á ÷ôúñé àìùå
 íìåòì èåîé ìáכהåúò úåòéá÷ úà áåæòì äúôúé àìå .
àì äéöôç ìë éë ,óñëå áäæ éôìà ãòá óà äøåúì
.äá ååùé
צרור את המדיני – הרחק מ הכיעור והתקדשות בפרט
בשמירת העיניי

פרשת פינחס

àéä úéìåâñ äãéî òøäì äàðùäù íù 'ëå ,úåøéøöä
åøéáâé äáøãàå 'ä ïåøç úà åãéøåé äæáå ,íééçá õôçì
 ïáä ìò áàä úáäàכוúåìáàä éîé åìà íéîéá èøôáå .
úéá' äðáð äáä ,åìà íéîéá òøéàù úéáä ïáøåç ìò
(ç äë úåîù) äøåú äøîà øáëå ,åðáø÷á 'äðéëùì øåãî
'åëåúá' ,('êéùìà') åùøãå ,íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå
øåîùð ,ãçàå ãçà ìë êåúá ,'íëåúá' àìà øîàð àì
 úòâî åðéãéù äîë ãò æìä ùã÷î ìò àðכז.

øåà'ä áúëå ,'íéðéãîä úà øåøö' (æé äë) ïúùøôá
àøåáì çåø úçð úåùòì åòáè øåáùì äëåæä éøùà ,ùåøéô .äååä 'ì øåøö .ì"æå '÷ä 'íééçä
úãîçîå äèåð åùôðù íéðéðòá èøôáå ,ù"úé
òáè íäá òá÷ð äéäéù øãâ ãò äàðùä íäá åøéáâé
כה .והעיקר לקיי את הקבלה בתמידיות ,וכמו שביאר הגאו בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל
דהנה איתא ב'ספרי' על הפסוק )במדבר כח ב( צו את בני ישראל ב'פרשת התמידי' ,ואמרו ז"ל עד שאתה מצוני
על בני צוה את בני עלי – את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בי הערביי .ומדוע בא עני
'צוה את בני עלי' דייקא בתמידי יותר מייחוד ה' או משאר מצוות .אלא 'כי בזה יבח איש הישראלי – א מקיי
את אשר קיבל עליו ,בי בחול בי בשבת ,בלי הפסק בוקר וערב ,התמידיות הזאת הוא עיקר עבודת ה' יתבר,
להצליחו באחריתו' ,עכ"ל.
וכפי שהגיד החסיד המפורס רבי זלמ בריזל ז"ל ,שרק בקרב תמיד נאמר בתורה )במדבר כח ב( 'ריח ניחוחי'
]ואילו בשאר הקרבנות נאמר 'ריח ניחוח'[ ,והיינו טעמא מפני שהוא דבר הבא בקביעות ,והג שאינו כי א כבש
אחד בלבד ,מכל מקו איידי דבא בקביעותא חביבא ליה ביותר.
ובספר ברכת אברה )מכתבי קודש כז( מביא שאמר הדברי שמואל זי"ע על כ מדברי הגמרא )עי' זבחי צ' (:תדיר ומקודש
תדיר קוד' ,שמעלת העבודה התמידית חשובה יותר משאר העבודות המקודשות .ומביא עוד שאחד שאל את הרה"ק
ה'בית אברה זי"ע 'מה הדר לעבדות ,ענה לו לקבל דבר בקביעות ,לא חשוב מה ,למשל ללמוד בכל יו חמישה
רגעי אבל בזמ קבוע מבלי דיחוי כלל .וביאר לו שכל דבר קבוע יש בו נסיונות וכל נסיו מעלה את האד' ,עכ"ל.
כו .וכל זאת לא יגיע לאד רק לאחר עמל ויגיעה רבה ועצומה ,כפי שדרשו דורשי רשומות ,במקרא שכתוב )תהילי
קיח ג( יאמרו נא בית אהר וגו' יאמרו נא יראי ה' ,ולא כתב בית אצל יראי ה' ,כי אצל אהר ובניו בברית כהונה
יש מקו של 'בית' – שירש את הכהונה מבית אביו ,מה שאי כ ביראת שמי ,על כל אחד להיות ירא שמי
בייחוס עצמו ,לבנות בעצמו את ה'בית'.
כיו"ב אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע על דברי הגמרא )ב"מ פה' (.כל שהוא תלמיד חכ ובנו תלמיד חכ
וב בנו תלמיד חכ שוב אי התורה פוסקת מפי זרעו' ,ואמר הרה"ק שכל זה אינו כי א בתורה ,משא"כ קנייני
קדושה על כל אחד לקנות בעצמו בעמל ויגיעה.
כז .ומפורשי הדברי ב'ש"' על התורה )מגורי האריז"ל ,פר' תרומה( ,וז"ל' .ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ' ,לא אמר
משכ אלא מקדש ,לומר ,א יקדשו עצמ יהיה כל אחד מה מרכבה לשכינה ,זהו ושכנתי בתוכ ממש ,לזה
אמר 'ועשו' ולא ועשית ,כי כל אחד רמוז המשכ בגופו ,הארו רמוז בלב ,הכרובי ...אלא לרמוז למה שאמרנו
שיעשו בגופ  -שיקדשו איבריה ויעשו משכ ומרכבה לשכינה ,ולזה אמר 'ועשו' 'וכ תעשו' שתי פעמי אחת
למשכ ואחת לגופ.
אי' בגמרא )שבת נו (:אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונע קנה בי
ועלה בו שירטו ועליו נבנה כר גדול ]של רומי[ .במתניתא תנא אותו היו שהכניס ירבע שני עגלי זהב אחד
בבית אל ואחד בד נבנה צרי אחד ,וברש"י ,נבנה ,באותו שרטו שגדל ש בימי שלמה .צרי ,כו קט מציידי
שעושי מ קני ומ ערבה ומאז נתוספו בתי על בתי ,וזוהי איטליאה של יו.
כתב על זה ה'מהרש"א' )חידושי אגדות( וז"ל ,אותו יו  -כי זהו תחילת הגלות כמ"ש 'ועבדת אלהי אחרי...
ואבדת מהרה מעל האר' ,והיינו שמיד באותו היו נבנה צרי אחד ,כי לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של
)רחמי הרב סו ער 'ביטול'(
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 ïúåàכחäáøãà éë Y íìåòä äæá åéúåàðä 'ãñôä'î âàãé àìå ,õ÷ ïéà ãò øëùì äëæé åìà íéøáãá à÷ééã éë ,
ירושלי )מגילה ו ,(.ותחילת בניינו באותו יו ,ולא נבנה בו רק צרי אחד שהוא בית ודירה שפילה ,כמו יושבי צריפי
דפרק כיצד מעברי )עירובי נה (:ע"כ.
ופלאות יש להתבונ בדברי המהרש"א הללו ,שהרי באותו היו נתחנ בית המקדש )עיי' במד"ר י ד( והועמד בתפארתו
במרו הרי ,הכהני עוסקי בעבודת ולווי בדוכנ מזמרי בכלי שיר בעת הקרבת הקרבנות ,א האמת הפנימית
היא שכבר החלה גלות ישראל וכבר התחיל החורב ,וכל כ למה ,מפני שכלל נקוט בידינו מקרא ד'לאו מלאו
יאמ' שלא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלי .והשמיענו המהרש"א דאי זה רק כשנבנתה רומי על תילה אז
חרבה ירושלי ,אלא תיכ כשנבנה בצור צרי אחד של דירה שפילה מקני ומעצי ערבה שעושי הציידי זהו תחילת
בניינה ותחילת חורב ירושלי וגלות ישראל ,וזאת על א ש'בני' רומי הכוונה על צרי שפל מקני ערבה בימה של
רומי ,ומה נחשב זה לעומת עטרת תפארת הבית הר והנישא אשר בו איוה השי"ת להשרות שכינתו בתחתוני.
ונחזי אנ ,ללמוד מזה עומק מוסר ההשכל למקדש ה' ומשכ השכינה הפרטי שבליבו של כל אחד ואחד ,עפ"י
מה שיסד ל הרמב" בהקדמתו לפירוש המשניות שחורב הנפש בתיקו הגו ותיקו הנפש בחורב הגו ,והוא
כאותו משקל לשו הנאמר בי רומי לירושלי ,שבשניה 'א חריבה זו מליאה זו ,ולא נבנית זו אלא מחורבנה
של זו' ,וכ ממש ג בעבודת החיי של מלחמת קדושת נשמת האד אשר מכסא כבוד חוצבה ע יצרי גופו
ותאוותיו החומריי ,ישנו להאי כללא ,וממש כש שיתכ לבית המקדש אשר בירושלי להיות על מכונו א באמת
כבר התחיל חורבנו ע"י הצרי הקט והשפל שנבנה כנגדו בצור שברומי ,כ ג בבני המשכ ד'בתוכו של כל אחד
ואחד' שאפילו בבניית צרי קט ושפל שבו הוא מבסס את צרכי גופו ותאוותיו כמטרה בפני עצמה הרי הוא מחליש
ל"ע את בני הקדושה שבו.
זאת ועוד ,כי יתכ שיהא האד בעצמו כ'בית המקדש בתפארתו' בקביעות עיתותיו לתורה ולחסד ,ומלבושיו
שש ומשי ורקמה באיצטלא דרבנ כאחד מחסידי קמאי .וא מקו של כבוד לו בהיכל בית המדרש כאחד מגדולי
ה'עובדי' ,א א בכיס מקטורנו ובחדרי משכיתו בנה לו 'צרי' קט ושפל מ'כלי' המאוסי בכל שו וחניכה דילהו,
הרי שהחל בבנייתה של 'רומי' וזהו תחילת החורב והגלות וסופו מי ישורנו .לאיד ,מדה טובה מרובה ,כי בהגבירו
בעצמו כח הקדושה יתמעטו הנסיונות לאי ערו וייחרבו כחות המפריעי ,ותערב עבודת הקודש בפיו כדבש למתוק.
שמעתי מחכ אחד לרמז כזאת בדר רמז ומליצה ,דהנה ציו בגי' יוס כידוע ,ובהתחנ האד לבוראו  -ממקומ
מלכינו תופיע ותמלו כי מחכי אנחנו ל ,משיבו השי"ת ,מתי תמלו בציו  -היינו מתי תשלוט על מידת יוס
הצדיק ,כי אז תחזינה עיני בקרוב ממש בשוב ה' לציו ברחמי.
וכבר שמענו רבי אומרי ,נו' ,עלי לא ישפיע הדבר לרעה'' ,לי זה לא יזיק' ,הרי ל לשו החסיד יעב" )בפירושו
לאבות ,פ"ב מ"ה( 'אל תאמי בעצמ עד יו מות ...פ תאמר ,הרבה פעמי נלחמתי ע יצרי ונצחתיו ,הוא נשבר ואני
נמלטתי )טעות ביד( שהרי 'יצרו של אד מתגבר עליו בכל יו' ,א כ ,לא היצר אשר נצחת בימי הקדמוני את
עתה ,כי פני חדשות את.
כח .כ היו אומרי ב'פולי' ,המושל )על עצמו( הוא אד ,א מי שהוא 'נמשל' )על ידי יצרו( ,הרי הוא בהמה ,שנאמר
)תהלי מט יג( 'נמשל – כבהמות נדמו'.
הרה"ק מקאצק זי"ע אמר על הכתוב פנחס ב אלעזר ב אהר הכה ...לכ אמור הנני נות לו את בריתי שלו,
שהקב"ה אמר הנה מסתובב לו בעול הזה פנחס ב אלעזר ,א שארפע יונגערמא ,הנני נות לו דרישת שלו.
ומה הפירוש 'שארפע יונגערמא' ,אבר שעובד על עצמו לשבר את טבעיו ורצונותיו להשי"ת .כפי שכותב הרה"ק
הרבי רבי אלימל מליז'ענסק זי"ע )צעטיל קט סעי' ח"י( 'האד לא נברא אלא כדי לשבר את הטבע' .כי זה כל האד.
כה אמר הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע )מהר"י פרשת ויצא ד"ה וזה שער השמי( כי מצינו לחז"ל הקדושי – במקו אחד
אמרו )הובא רש"י פר' ויצא( כי ביהמ"ק של מטה מכוו כנגד ביהמ"ק של מעלה ,ובמקו אחר )עי' רש"י פרשת בשלח ד"ה
מכו לשבת( אמרו להיפ כי ביהמ"ק של מעלה מכוו כנגד ביהמ"ק של מטה ,ומבאר הרה"ק שאי כא כל סתירה,
אלא מתחילה עמד ביהמ"ק למעלה ,לאחר שני בבוא שלמה המל לבנות בית המקדש למטה בנאו כנגד ביהמ"ק
של מעלה ...ומאז )שנחרב הבית( בכל זמ ומקו שיהודי מקדש את עצמו ואת אבריו כביכול נוטל הקב"ה את בית
מקדשו ומכוונו כנגד אותו היהודי.
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',øîåìå åéðéò úà àîñì àáä åøöéì ùéà ìë äðòé ïàëî àìù) 'ïéòä äúåà ìò øëù íìùì éìò ä"á÷ä øîà
,åúéøá úà øåöðàå 'ä é÷åç úà øåîùà êàéä
ïåøñç ìë àìîé ä"á÷äå ,(å ãé ø"áãîá ,äøéáòá äèéáä
úòãì åéìò ,äæä íìåòä ïî úåðäéì àìù éìò øæâð éëå
.äæä íìåòá åãåòá åéúåàðä
åé÷åìà úà àøéä ,äáøãà .çåø úåòøå ìáä äæ ìëù
,úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòðì äëæé àåä åøöé ìò øáâúîå íìùî êåøá' ¯ íå÷î ìù åçáù åäæù àìà ãåò àìå
íìåòá ÷ø àì ,øòùì äìåëé äéøá ìë ïéàù âåðòúì à÷úéôë ìôðù 'øîàù êåøá' çñåðá) 'åéàøéì áåè øëù
.äæä íìåòá óà àìà áåè åìåëù
'øòìôééèñ'ä ÷"äâä áúë êëå .(à àð ç"åà 'áäæ éøåè' ,àéîù ïî
éë úòãì êéøö íâ' .ì"æå ,(è÷ úøâà àúøâéàã àðééø÷) ò"éæ
áúëù åîë 'íééðéò úøéîù' ìò åøëù äáøé èøôáå åúåëæå ãàî íéîù íù ùã÷úî ïåéñéðá ãîåòå åøáâúäá
øîà àéáðä äéòùéù (åøúé úøèôä óåñ) 'ç÷åø'ä
éë ,íéîéä áåøá íòåð äàøé æ"äåòá íâå ,íåöòå àøåð
åéðéò úà øåîùì ãéô÷é íàù ,òùø äéäù ¯ æçàì
íéîù ãåáë éðôî íäî òðîð íãàäù úåàðää ìë
 úåîçìîá çöðéù àåä çèáåî ,òøá úåàøîכט.
'...ïîæä êùîäá øúéäá øçà íå÷îî åì íìúùî
ò"éæ 'à"øâ'ä éøáãá åðàöî åììä íéøáãë

),åäéìà úøãà

äî' .ì"æå ,(é úåà á"ô äîìù ïáàá àáåä ,úéùàøá
,òø ïééðòá úåìãúùä áåø øçà äåàúä ìòá âéùîù
åîëå .ìîò àìá ¯ áåè ïééðòá êøã éîéîúì äùòð
ìëá àåä ïë ,åéøçà óãåø åðîî çøåáä ìëù ãåáëá
óåãøú äðîî çøåáå òðîð àåäù 'äàðä'ä úáö÷ øîåìë) 'úååàúä
.ì"ëò ,(åðâéùúå åéøçà

השיגוה בי המצרי – מעלת עסק התורה בפרט בימי אלו

'ìù åìà íéîéá èøôá ¯ '÷åæéç íéëéøö äøåú éøáã
øåàî'ä ÷"äøä áúë äëå ,íéøöîä ïéá éîé
äøåúä ÷ñò éãé ìòù (÷åñôá ãåò ä"ã ÷ìá) ò"éæ 'ùîùå
ìò íéãñç êéùîäìå íéðéãä ÷éúîäì íéìåëé äô ìòáù
éîéá äåìá÷ øãä' (.çô úáù) åøîàù åäæå ,ìàøùé
àúéàãë) äô ìòáù äøåú ìò àéä äðååëäå 'ùåøååùçà

כט .וז"ל הרמב" )הל' תשובה ד ד( 'והוא אינו יודע שראיית העיני עוו גדול שהיא גורמת לגופ של עריות שנאמר
)טו לט( ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ' עכל"ק.
הרה"ק מקאברי זי"ע אמר על הפסוק )צפניה ג כ( 'בשובי את שבותיכ לעיניכ אמר ה'' ,בשובי את שבותיכ –
בגשת היהודי אל עבודת התשובה ,בראשונה יקח את עצמו לעיניכ  -לשמירת העיניי ,ומש יעלה את כל
המדרגות )אמרות משה ער קדושה וטהרה( .וכל עבודה קטנה כל שמירת עיניי קט כוחו רב מאד ,כפי שרמזו במקרא
)שה"ש ד ט( 'לבבתיני באחד מעיני' שהשי"ת אוהב בליבו אפילו בשמירת עיניי אחת.
איתא בספר 'ראשית חכמה' )שער הקדושה פ"ח בש תיקו"ז תיקו ד ד יח ,(:שבעינו של אד יש ד' גווני מה מורכב
העי ,כשכל גוו מקי את הגוו הבא אחריו וכול מקיפי את בבת העי שהיא עצ הראות .ומביא על פי תורת
הסוד ששלושת הגווני המקיפי את בבת העי המה רומזי לאבות האומה הישראלית ,אברה יצחק ויעקב ,ואילו
בת העי היא רומזת לשכינה הקדושה ...מכא ילמד האד עני נוס בשמירת עיניי ,שכביכול הוא שומר על
השכינה הקדושה השורה עליו...
עוד מרמז ה'ראשית חכמה' )ש בש תיקו"ז תיקו עו ד קכח (.בגווני העי ,שהלוב שבעי הוא המורה על י האוקיינוס
המסובב את העול כולו ,לאחר מכ הצבע הבא אחריו מורה על היבשה וכל מדינות העול ,הגוו הבא אחריו
מורה על עיר הקודש 'ירושלי' שהוא המקו המיוחד והמקודש שבעול ,ו'בת העי' מורה על 'בית קדשי הקדשי'
שהוא המקו המיוחד והמקודש ביותר עלי אדמות ...נמצאת למד נוראות ,שבא אד פוגע וסוקר בעיניו דבר
שאינו בטוב ,הרי הוא פוג ומטמא תיכ בבית קדשי הקדשי  -במקו המקודש ביותר ,כמה נוראי הדברי...
הגה"ק 'החת סופר' זי"ע היה אומר בש רבו הגה"ק רבי נת אדלער זי"ע דהנה איתא בגמרא )ע"ז כ (:שמלא
המוות הממונה ליטול את נשמתו של האד בבוא יומו ,נראה אז בדמות מלא מלא עיניי ,ופי' ,שכל צער המיתה
בא לו לאד ממה שלא שמר עיניו ,ולכ השומר את עיניו בשמירה יתירה אינו מרגיש צער המיתה כלל ,כי אי
לאותו מלא שליטה לצערו )וכ כתב החיד"א ב'נחל קדומי' פר' בראשית(.
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ù"úé åãáòì íéøáâúî ìàøùé éðá øùàë Y äèøç éãéì
ïéá éîéá ïëå ,ãåáòùä ìåòå ÷çåãäå øòöä óà ìò
âøè÷îå ìáìáî øöéäå ïéðéãä úøåáâú ïîæ àåäù íéøöîä
áéçøäì ä"á÷ä úà àéáäù ãò ïîæä åúåàá äéäù åîë
íé÷ñåòå ø"äöéä ìò ïéøáâúî ïä ë"ôòàå' ,åúéá úà
ïéòåùòù ä"á÷ä ìá÷î äæî ,íùôð ìëá úååöîáå  לäøåúá
åéðá úà äìâäå åúéá úà áéøçäù ìò èøçúîå íéìåãâ
.'úåîåàä ïéáì
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øéáâäì äöø òùøä ïîäù øçàîù ,(çð 'øô àîåçðú ùøãîá
íîöò ìò åìá÷ êë íåùî ìàøùé ìò âøè÷ì íéðéãä çë
úåøåáâäå íéðéãä ÷éúîäì äô ìòáù äøåúá ÷åñòì
áà æåîú íéîëç úðùî) àúéàã àä øàáî äæáå .íùøåùá
àåä æåîú ùãåçá èìåùä ä"éåä íù óåøéöù (à à"ô
,(âé ä øúñà) 'éì äåù åððéà äæ' ìù úåáéú éôåñî àöåé
úåøåáâä ÷åúéîå äòåùúä äúéä éëãøî éîéá åîëù æîøì
åìàä íéîéá ïë' äô ìòáù äøåúä ãåîéì úìá÷ éãé ìò
,'íéøáã øàùáî øúåé ô"òáù äøåúá ÷åñòì êéøö
.íéøöîä ïéá éîéá íéøøåòúîä íéâøè÷îä ìë úéáùäì
àöåé áà ùãåçì êééùä ä"éåä íùù íòèä íâ åäæå
úðùî) 'íåéä ìàøùé òîùå úëñä' (è æë íéøáã) ÷åñôäî
÷ñò ìò (:âñ úåëøá) ì"æç åäåùøãù ,(à á"ô íù íéîëç
úåúë úåúë åùò ¯ úëñä' åøîàù åîëå ,ô"òáù äøåúä
¯ ìàøùé òîùå úëñä øçà øáã ,'åëå äøåúá å÷ñòå
íäù åìà íéîéá éë ,'äøåú éøáã ìò íëîöò åúúë
ô"òáù äøåúá ÷åñòì ìàøùé ïéëéøö ïéðéãä úøåáâú úò
.úåøåáâä ÷éúîäì éçãë

éáø øîà (.â úåëøá) 'îâá àáåäù äùòîá ùøôî äæáå
éúñðëðå êøãá êìäî éúééä úçà íòô éñåé ,éñåé
åäéìà àá ,ììôúäì íéìùåøé úåáøåçî úçà äáøåçì
éúìôú éúîééñù ãò çúôä ìò éì øîùå áåèì øåëæ
éúøîàå ,åæ äáøåçá úòîù ìå÷ äî éðá éì øîàå ,'åëå
íéðáì éåà úøîåàå äðåéë úîäðîù ìå÷ úá éúòîù åì
éìëéä úà éúôøùå éúéá úà éúáøçä íäéúåðåòáù
äúåàì éñåé éáø ñðëðù äòùáù .úåîåàä ïéáì íéúéìâäå
áåùå ,íéìùåøé ïáøåç ìò åáéìá øòö äìò éàãåá äáøåç
øáâúä éñåé éáø íìåà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä ïéà
äîøâ åæ úåøáâúäå ,äçîùá ììôúäå àøåáä úãåáòì íé÷åñôá ãåò ä"ã ,ñçðéô) ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä áúë ãåò
ìò ä"á÷ä èøçúä ìåëéáëù ãò íéîåøîá çåø úçð ä"á÷äù (:áì úåëøá) 'îâá åøîà äðäù (íéøëæðä
.' לאåëå íéðáì éåà òîùù ìå÷ úáä äúéä äæå ,ïáøåçä ä"á÷ä àá éúîéàå ,òøä øöé úà àøáù ìò èøçúî

 הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע מבאר )פרק לז( מה שמצינו בדברי חז"ל לשו 'קריאה' לגבי עסק התורה ]וכמו 'היה.ל
 כביכול כאד שקורא, שבשעה שלומד ועוסק בדברי תורה הרי הוא 'קורא להקב"ה לבוא אליו,['קורא בתורה
,'ולשאר יחידי ח"ו
ֵ Å ִ ְ לפרד ממנו
ֵ ִ  להיות עמו בצוותא חדא ולא, וכב קט הקורא לאביו לבוא אליו,לחברו שיבוא אליו
 אבל בקריאה שע"י,ומבאר עוד שהקורא אל הקב"ה ע"י עסק התורה הרי זה כביכול כמי שקורא שמו של הקב"ה
 ועל זה אמר הנביא )ישעיה סד י( 'ואי,' אבא,שאר המצוות אינו קורא בשמו של הקב"ה אלא כמי שאומר 'אבא
.'קורא בשמ
 כבר, וזל"ק,(כתב הרה"ק רבי אהר מטשרנאביל זי"ע באגרת הקודש לאחר הסתלקות אביו )הובא במנורת אהר עמ' א
 וא יאמר האומר בהפקירא,'מרגלא בפומא לאמר טוב לגבר שיחנ דרכו בפשטיות התורה להגות בה יומ ולילה וכו
,טה מעליו ועבורł
ֵ ְ , וימעט חמידא דאורייתא לרדו כל היו להשיג אהבת ה' ויראתו ית"ש אל תאמי בו,ניחא ליה
 אטו יראה מילתא זוטרתא היא לבוא אליה בידי ריקניות טר אשר יתוש כח אד בליעל,כי לא מחכמה שאל זאת
 וע"י, נקטו האי כללא בידכ וכו' דר הממוצע חשוב ומקובל לפני השי"ת. הס כי לא להזכיר זאת,על ידי התורה
.התורה יכול כל אחד ואחד לבוא א למדרגה גדולה שבגדולות
 דהנה איתא בילקוט שמעוני על הפסוק )משלי טו יז( 'טוב, כיוצא בדבר אמר הרה"ק רבי העני מאלכסנדר זי"ע.לא
 שבשעה, ומביא המדרש, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה- 'ארוחת ירק ואהבה ש משור אבוס ושנאה בו
 פגע בו אחד והזמינו לסעוד עימו וזבח לפניו שור,שירד שלמה המל ממלכותו היה מחזר על הפתחי לפרנסתו
 והיה שלמה גועה ובוכה, בזמ הסעודה החל אותו מארח להזכיר לו ממעשיו בימי מלכותו,והעלה שאר מטעמי
 רח פניו ידיו ורגליו, כיו שהגיע לביתו, למחרת פגע בו אחר שהיה עני.כל מהל הסעודה ועמד מש בבכיה
 אלא, שבועה נשבע הקב"ה לאבי שאינו פוסק מלוכה מזרעו, אדוני, אמר לו. התחיל לנחמו,והביא לפניו מעט ירק
 אבל,'ירצה
ֶ ְ ִ כ דרכו של הקב"ה מוכיח וחוזר ומרצה שנאמר )ש ג יב( 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את ב
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êåúîå ,åðëåúá åæåò úðéëù úà äøùéå ìàåâ àåáé ïãéã äçîù êåúî íìù ááìá 'ä úà ãåáòì äëæðù ø"äé
 äöéãåלב åðìàâì ùéçéå ,לג .à"áá ÷ãö ìàåâ éðô ìá÷ð àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá äøäîáå ,øîä úåìâä éáùî

הקב"ה עתיד להחזיר למלכות .כיו שחזר שלמה למלכותו התנבא בחכמתו על זה ,טוב ארוחת ירק שאכלתי אצל
העני ,משור אבוס שלא האכילני אותו עשיר ,אלא הזכירני צערי .ועל דר ייאמר ג לעניי העבודה בבי המצרי,
שהמזכיר כביכול להקב"ה את הטוב שהיה בימי גילוי מלכותו ומהשראת שכינתו בירושלי ,אזי כביכול גור הוא
בכיה במרו ,לעומתו המתחזק בתורה ובעבודה מתו 'דברי ניחומי' שעוד עתיד הקב"ה להחזיר שכינתו לציו הוא
הוא גור תענוג ושמחה שאי כמותה ,וכדברי שלמה 'טוב ארוחת ירק'.
לב .כי א שיש לנהוג אבלות בימי אלו – אבל עצבות מא דכר שמיה .וכבר אמרו דלכ קורי פרשת פנחס בימי
בי המצרי ,כי ש נאמר ציווי הקרבנות ,ובא לומר לנו שנלמד את עני הקרבנות – כי בקרוב נשוב להקריב
בביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו.
כיוצא בזה איתא מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי תמוז ואב ב ב( שטע קריאת המועדי באלו הימי ,בכדי
שנתנח בזה שעתידי הימי הללו ליהפ לששו ולשמחה .וכ איתא מהרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע )בפרשת ,ד"ה
למה( לבאר הטע שפר' פינחס חלה בתקופת ימי בי המצרי ,ומבאר כי 'אלו הכ"א יו שבי י"ז בתמוז לט' באב
ה מקוריי ושרשיי לכל המועדות של השנה שה בכלל ג כ כ"א יו' ]וה :שבת ,ראש חודש ,ז' ימי הפסח,
שבועות ,ב' ימי דר"ה ,יוה"כ ,ז' ימי סוכות ושמיני עצרת[ ,ועל כ תקנו חז"ל ברוח קדש לקרוא פר' פינחס בה
נכתב כל פרשת המועדות בימי הללו שה מקור ושורש כל המועדי והזמני.
ומתאמרי משמיה דאחד מאדמור"י בית רוז'י ,שהנה מצינו בפרשת המועדי )בפרשת פנחס( שבי כל המועדי יש
אות ס' המורה על פרשה סתומה ,לבר מבי שבועות לראש השנה שש יש פ' המורה על פתוחה ,והיינו כי כל
המועדי קבועי ועומדי ,ולא יכנס ביניה עוד יו"ט ,לבר בי חג העצרת וראש השנה שש נשאר מקו פתוח
להכניס את המועדי  -שייהפכו ימי בי המצרי לששו ולשמחה כ'ימי טובי' לישראל.
הרה"ק מקאברי זי"ע מבאר את דברי הגמרא )ברכות נח (:שרב חסדא נאנח ,אמר לו עולא מפני מה אתה נאנח
והאמר רב אנחה שוברת חצי גופו של אד ,כי בכח השמחה לשבור כל גופו של אד ולזככו ,על כ שאלו מדוע
הינ נאנח ושובר רק חצי מגופ ,טוב ל להיות בשמחה ותשבור את כל הגו) ...הובא בתורת אבות ,שמחה והתחזקות טו(.
הוא היה אומר )ש אות כד( ,שהנה מובא )כלבו טז( שבשעה שהקי יהושע את חומות יריחו אמר תפילת 'עלינו
לשבח' ,ולאחר שהקי ז' פעמי נפלו החומות ,ומבאר שכל זה אירע מכח השמחה המתעוררת ב'עלינו לשבח' שלא
ש חלקנו כה וגורלנו ככל המונ ,אלא אנחנו כורעי ומשתחווי ומודי וכו' ,שבכח השמחה להפיל כל החומות.
הפליג הרה"ק האמרי אמת זי"ע )עיי' דבריו ב'שבת תשובה'( במעלת עבודת ה' בשמחה ,ואמר שהנה ידוע מה דאיתא
בזוה"ק )ח"ג ריט (:שכשעושה האד 'שמחה' אצל בנו אזי עוקר הקב"ה את אבותיו מג עד לבוא להשתת ש,
ובזה מבואר לשו הכתוב )תהילי קמט ב( 'ישמח ישראל בעושיו' ,שלא נאמר 'בעושו' בלשו יחיד דהיינו הקב"ה לבדו,
אלא ג לאביו ולאמו ,ומעתה אמר האמרי אמת שהעובד את ה' בשמחה מוריד הקב"ה את אבותיו משמי מרו
להשתת עמו בעבודתו מתו שמחה...
לג .סיפר הרה"ק מהרי"מ מראחמיסטריווקא זי"ע ,שהרה"ק רבי יוחנ מראחמיסטריווקא זי"ע הכריז פע בשבת
מברכי מנח אב קוד ברכת החודש ,כי בשבת זו מנחמי מ שמיא לכל המצפי לישועת לזש"ק שבקרוב
יקראו בש 'אב' ,באותה שבת היו ש יותר מחמישי אברכי אשר עדיי לא נושעו בפרי בט וכול נתברכו מפיו
ונפקדו בזרע קודש.

פניני פרשת השבוע
נושא השבוע :בין המצרים
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פרשת פנחס

כיצד חתונה מוטעית הובילה לחתונה מפתיעה?
הנני נותן לו את בריתי שלום (כ"ה ,י"ב)
שנה נוספת חלפה עברה ,ושוב הלב נקרע מכאב ,נמס מכך שעדיין לא קרה דבר.
בית המקדש עודו שמם וחרב ,שועלים מהלכים בו ,רומסים את כל הקדוש והיקר
לעם ישראל .עוד לא זכינו לתקיעת השופר המיוחלת ,עדיין עם ישראל נתון בצרה
וישראל למשיסה...
הגלות הנמשכת מוסיפה להעיק על ליבנו .יהודים מתמודדים עם קשיים שונים
ומשונים ,הלב מסרב להאמין ,נחרד מהעובר על נפשות יהודיות .כולנו מחפשים דרך
להתחבר לבוראנו ,לחוש טוב יותר את קרבת ה' ,אבל זה כל כך קשה ,מורכב ומאתגר,
כשאין לנו את המקום בו בחר ה' להשתכן בינינו ,את הבית
הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו.
בתי החולים מלאים ועמוסים ,מייסר לראות מה
מתרחש בהם .יהודים מתמודדים עם קשיי ילדיהם,
כל אחד וסאת צרותיו .הפרנסה היא אתגר ,הרוגע
והשלווה מאיתנו והלאה .והגלות החשוכה מוסיפה
ונמשכת ,ואין לנו אלא אמונה תמימה שמשיח יבוא כל
רגע ,אפילו עכשיו ,אך עדיין לא זכינו...
שוב אנו מציינים את שלושת השבועות ,בהם דגל
השמחה יורד לחצי התורן .אין לשמוע קול זמר ,כולנו
הולכים ומתכנסים אל הכאב והאבל שבחיסרון הגדול.
הציפיה והכמיהה ממלאות לבבות ,כולנו שואלים
מתי נזכה לראות בשוב ה' לציון ,מתי עינינו תראינה
את מלכותו יתברך גלויה ושופעת ,השיבנו ה' אליך
ונשובה ,חדש ימינו כקדם...
חז"ל גילו לנו ,כי בית המקדש לא נחרב פעם אחת
בלבד ,הוא מוסיף ונחרב כל יום ,חורבנו מתעצם בכל
שעה וזמן ,גם עכשיו' .כל דור שלא נבנה בית המקדש
בימיו'  -ולצערנו ,זה המצב נכון לשעה זו' ,כאילו נחרב
בימיו' ,כאילו עכשיו ממש מאכולות האש משתוללות
בהר הבית ,משלחות את העם היהודי לגלות הארוכה
והעצובה אי פעם.
והשאלה נוקבת ,מהדהדת :למה? למה עדיין לא זכינו,
למה החורבן הולך ונמשך ,הגלות מוסיפה ומעמיקה?
וכי לא סבלנו די ,וכי עם ישראל לא עבר מספיק? למה
אנו נדרשים שוב ושוב לבכות את החורבן הגדול ,את
האסון הכואב ביותר? עד מתי לגלות הארוכה והמרה
הזו ,עד מתי נסבול?! מדוע עוד לא זכינו למימוש
הנבואה 'מה נאוו על ההרים רגלי מבשר'?

יש כל כך הרבה מחלוקות ,כל כך הרבה שנאת חינם ,כל כך הרבה פירוד לבבות! -
איך תבוא הגאולה ,איך תשרה הברכה ,איך אפשר להעניק לנו קרבת אלוקים כשאין
שלום בעולם?!
השלום הוא תנאי נדרש לגאולת עם ישראל ,השלום הוא הכלי שיחיש את גאולתנו
ופדות נפשנו .וכל עוד אין שלום ,כל עוד יהודים מסוכסכים זה עם זה ,כל עוד פירוד
לבבות שולט בכיפה ,כל עוד יש שנאה בין איש לרעהו – הגאולה לא יכולה לבוא ,זה
מעכב אותה בכח! אבא שבשמים רוצה לגאול אותנו ,הוא רק מבקש שנרבה בשלום,
שנחיה בשלום ,שנוותר ,שנכבד ,שלא נעמוד על שלנו,
שנהיה נחמדים לסובבינו  -שנרבה שלום בעולם ,וחיש
מהר הוא יקום לגאלנו!

פיתרון מקורי...

היתה זו שעת ערב סתמית למדי ,כאשר סבי ,הרה"ג ר'
שמואל צבי קובלסקי זצ"ל ,הילך לתומו ברחובה של עיר.
לפתע צדו את אוזניו קולות רמים של צעקות ומריבות,
והוא פנה לבדוק בשל מי הסער הגדול הזה ...התברר ,כי שני
שכנים עומדים ומתקוטטים על תשלום דמי 'ועד הבית',
וקולות המריבה הולכים וגוברים...
סבי התעניין במה ובכמה מדובר ,והתברר כי מדובר בכמה
עשרות שקלים ,אבל הצדדים רואים בוויכוח עניין 'עקרוני',
ואינם מעלים בדעתם לוותר איש לרעהו ...על אתר ניגש
סבי ושילם מכיסו את הסכום הפעוט ,כשהוא ניגש לכל אחד
הצדדים ומסביר כי העניין אינו כה 'עקרוני' ,והואיל ובעיית
הכסף נפתרה ,מן הראוי לפתור גם את המחלוקת והשנאה
שמסביב...
דקות ארוכות עמד שם ,פייס את זה ודיבר על לבו של זה,
ולא נחה דעתו עד שהיו השניים שכנים ידידים אוהבים
כמקדם .וכל זאת  -למרות שלא הכיר אף אחד מהם ,רק היה
יכול לשער מה יקרה אם המחלוקת ביניהם תתעצם חלילה,
והעדיף לכבותה ולהשיב את השלום לבניין...
סיפור זה ,המופיע בספר 'אנא עבדא' ,מלמד עד כמה חשוב
להשקיע עוד טיפונת מאמץ ומחשבה ,לא רק בשלום בינינו -
אלא גם בלסייע לזולתנו לפתור סכסוכים בדרכי שלום .הבה
נהיה עירניים לנעשה מסביב ,לפעמים במאמץ קטן וברצון
כנה  -נוכל לפתור סכסוך ארוך שנים ,ולהעניק לאנשים
תקוה מחודשת לשלום ואחווה .וככל שנרבה שלום בעולם -
כך נזכה להרבות אהבת חינם ונקרב את הגאולה!

מפתיע לגלות ,שהשאלה הזו כבר נשאלה אז ,בפי מלאכי השרת .במדרש איכה פ"א
נחשף דו שיח כואב במיוחד ,בו שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא ,איך יתכן
שעם ישראל יוצא לגלות כה קשה ומליאת סבל ,איך יתכן שהעם היהודי  -העם
הנבחר ,נאלץ לשתות את כוס התרעלה הגלותית?
והתשובה מחרידה ,כך ענה להם בורא עולם' :כלום יש שלום בעולם?!  -הואיל ואין
שלום בעולם אין כלום!'
מזעזע :ה' מסכים עם מלאכי השרת ,שהגלות היא גזירה קשה מדי ,שאיננו צריכים
לסבול כה הרבה ,שאנחנו בעצם ראויים להיגאל בכל רגע .אבל אין שלום בעולם,

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין
נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה | .הונצח ע"י המשפחה

הבה ניקח את המסר הזה לימי בין המצרים ,בכל הכח
והעוצמה .פרשת השבוע פותחת במתנת השלום בה
זכה פנחס ,וזה הזמן בו כולנו יכולים ,זכאים ורוצים
לזכות במתנת השלום ,לחיות בשלום ובאחווה עם
כולם ,לכבד ,להוקיר ,להעריך ,לדבר יפה ,לוותר,
להעניק את הלב לזולת  -להרבות שלום בעולם ולקרב
את הגאולה!
הבה נבחן היטב עם מי יש לנו חילוקי דעות שהגיעו
לטונים צורמים ,עם מי יחסינו מעורערים בגלל
סכסוכים מטופשים בדרך כלל ,עם מי יש לנו מחלוקת
או שנאה ,ונהיה הראשונים לוותר ולהשכין שלום,
ליצור קשר מחודש ומכבד ,לפתור בדרכי שלום כל דיון
או ויכוח ,ולהמשיך קדימה באהבת ישראל.
וככל שנכבד כל יהודי ,ככל שנרחיק את השנאה ונקרב
אהבת ישראל ,ככל שנרבה בשלום בינינו לבין זולתנו
ועם כל סובבינו  -כך נזכה להרבות שלום ואחווה
בעולם ,ובכך לקרב את הגאולה השלימה ,את שוב ה'
לציון ברחמים ,את גאולת עם ישראל מכל צרותיו
והתגלות מלכות ה' בעולם!

מעטפה מוטעית שהפכה לשדכן...

היה זה לפני כשבועיים ,ברחוב הרב מלצר בבני ברק.
לאולם 'וגשל' הוותיק נכנס הרב הנודע הרה"ג ר'
חיים זאיד שליט"א ,להשתתף בשמחת חתונת קרוב
משפחתו .כבר בכניסה ניגש לכספת המתנות והטיל פנימה מעטפת מתנה בסך 500
ש"ח ,אך עד מהרה גילה כי לא זו החתונה של קרוב משפחתו ,ובירור קצר העלה
כי אכן  -הקרוב מתחתן באולמי 'היכלי הפאר' ,ולא ב'וגשל'  -האולם בו הוא נמצא
עכשיו ובכספתו הניח את המתנה היקרה...
למרות אי הנעימות שבדבר ,נראה כי אין מנוס מלקרוא לאחד המחותנים ולבקשו
לפתוח את הכספת ,על מנת לחלץ את המעטפה היקרה .הוא פוסע אל תוך האולם,
ולפתע מתקרב אליו אחד המחותנים  -שכנראה הכירו משיעוריו הרבים  -וכשכולו
שמחה וצהלה הוא מסתער על הרב בידידות' :כמה שאני מעריך שהרב בא לשמחתי

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(
ת.נ.צ.ב.ה.

גם בלי הזמנה! כל הכבוד! לא חשבתי להטריח את הרב לבוא לשמחתי  -באשר אינני
קרוב עמו מספיק ,אבל ברוך השם שזכיתי!'

למפלצות ענק .התבוננות מעמיקה לתכניה של מחלוקת או שנאה ,תגלה מיד שמקור
העניין באי הבנה קטנה ,בחוסר נעימות ,בשיבוש טכני לא משמעותי.

הרב זאיד ניסה להעמידו על טעותו ,אך די מהר הבין שזה בלתי אפשרי .המוסיקה
רועמת ,האולם הומה ,המחותן עליז מהאורח המכובד ,חבל לנסות להסביר לו...
ובעוד הרב מהרהר מה לעשות עכשיו ,התקרב אליו גם החתן בעצמו ,וחיש קל הוא
כבר עומד ומרקד עם החתן במרכז רחבת הריקודים ,בחתונה אליה כלל לא הוזמן ,רק
נקלע אליה בטעות .רק כעבור דקות ארוכות של השתהות וריקודים ,מיהר הרב זאיד
לאולמי 'היכלי הפאר' ,לחתונה אליה התכוון להגיע מראש...

שנית ,שבפעולות קלות יחסית ,אפשר לחולל מהפך של שלום .נראה את דמותו של
הרב זאיד ,פוסע לתוך האולם בטעות מוחלטת ,ועם זאת ,למרות שהפעולה נעשתה
בטעות  -היא הובילה לשלום היסטורי בין שני ידידים שהפכו ליריבים .על אחת כמה
וכמה ,שמאמץ משותף ,פעולה ממוקדת ,רצון כנה ומעשה של ממש  -בכוחם לחולל
את השינוי המבורך ולהרבות שלום בעולם.

ויהי ממחרת ,צלצול טלפון מפתיע מהדהד בביתו של הרב זאיד .על הקו המחותן
שכה הופתע אמש מהגעתו לחתונה למרות שלא קיבל הזמנה ,והוא מבקש לספר
לרב משהו חשוב:
'ראה נא כבוד הרב' ,סיפר המחותן הנרגש' ,כשראיתי אתמול את הרב נכנס לחתונתי
למרות שלא הוזמן ,פתאום החלו להתעורר בלבי נקיפות מצפון .כי לפני כמה שנים,
היה לי ידיד טוב שהתמסרתי אליו מאוד ,עד כדי שסידרתי לו מקום עבודה ,ואותו
ידיד חיתן בן ,ולא טרח לשלוח לי הזמנה ,ומאז אני בסכסוך אתו...
אך כשראיתי שהרב מגיע לחתונה גם בלי הזמנה  -הבנתי שאולי גם בי מוטלת
האשמה ,אולי יש מקום לומר שהייתי צריך להגיע לשמחת ידידי גם ללא הזמנה.
התקשרתי לאותו ידיד ושברתי קרח של חמש שנים!  -כשסיפרתי לו שהרב הגיע
לחתונת בני אמש גם בלי הזמנה ,ומזה למדתי שהיה עליי להגיע לשמחתו בלי
הזמנה ...לאחר חמש שנות נתק כואב וסכסוך ארוך ,שברנו את המחסומים ודיברנו!
ומה הכי מפתיע בסיפור?  -שאותו ידיד סיפר לי ,שלמעשה הוא כן שלח לי הזמנה
לחתונה ,אך היא לא הגיעה עקב שיבושי דואר .אני התחמקתי ממנו כי כעסתי על
שלא הוזמנתי ,בעוד הוא כועס על שלא באתי! חמש שנים היינו מסוכסכים על שטות
כה פעוטה ...עכשיו שברנו את השנאה ,השלמנו ועשינו שלום ,הכל בזכות ביקור הרב
בחתונתי ללא הזמנה!'
הרב זאיד התרגש .הוא כלל לא חשב ששלום בין שני ידידים ייצא לפועל כתוצאה
ממעשיו ,והנה הוא זוכה לראות שהטעות שלו הובילה לשלום היסטורי בין שני
ידידים שחמש שנים לא החליפו ביניהם מילה! בלבו הרהר כי היה שווה להשקיע
בשלום שכזה  500שקלים ,ואז שאל אותו המחותן:
'אולי תהא השעה הזאת שעת רחמים ורצון? אולי השכנת שלום היא סגולה חזקה
להושיעני לעת הזאת? הן יש לי בביתי בן מבוגר בארבע שנים מהחתן שהתחתן אמש,
והוא יושב וממתין - '...קולו התרסק והוא פרץ בבכי' .אולי עכשיו אני יכול לפעול
ישועה עבורו?'  -שאל המחותן כשניצוץ של תקוה מהול בקולו...
'בוודאי!'  -קרא הרב זאיד' ,הן זכית היום לעשות שלום ,ואין לך כלי מחזיק ברכה גדול
מהשלום .יש לך עת רצון נפלאה מן שמיא לבקש כל אשר על ליבך! בקש מהשם בזכות
השלום ,ורק אל תשכח לשלוח לי הזמנה לחתונה!'  -נפרד ממנו הרב בידידות...

ושלישית ,כמה גדול כח השלום ,כמה הוא עוצמתי .שני היריבים שעשו שלום ,זכו
לחגוג שמחה משותפת ,השלום הוא שהושיע אותם ,ואילו המחלוקת היא שהפרידה
ביניהם והרחיקה אותם איש מרעהו ,והכי כואב  -הרחיקה את כל אחד ואחד מהם מיום
שמחתו .בכח השלום להביא ברכות וישועות לעולם ,הבה נתרחק מכל מחלוקת ,נרבה
בשלום ,ונזכה בחיי שלום ושלווה שמחים ומאושרים!

שיחה קצרה ,חיים ארוכים...
היה זה בניין מגורים שקט ורגוע ,שלווה שררה בו בדרך כלל .השכנים חיו בשלום
ובשלווה ,הילדים אהבו לנדוד בין הבתים ולשחק זה עם זה ,השכנות הרגישו בנוח
לפטפט בחדר המדרגות .האידיליה המאושרת התנפצה עם הגעת הטרקטורים
שהגיעו להרחיב את בית אחת המשפחות ,ומאז – בוקה ומבולקה...
אש המחלוקת החלה להשתולל בבנין במלוא עוזה .שני שכנים שעד אתמול היו
ידידים טובים ,הפכו לאויבים מרים בלב ונפש ,הילדים הסתכסכו ,השכנות לא דיברו.
אחד הבתים התרחב פיזית קמעא ,אך נפשית – הבניין כולו שקע אל תוך השנאה
והקיטוב ,וכדי ביזיון וקצף...
בבנין אחר ,לא הרחק משם ,התגורר יהודי בשם ר' בועז ג ,.שהיה אהוב וחביב על כל
מכריו ,ובעיקר ידיד בלב ונפש של יהודי בשם ר' פנחס .בעודו בשיא פריחתו ,בהיותו
מטופל במשפחה בת שש נפשות ,חלה ר' בועז במחלה הארורה ,וכל יום שחלף חולל
שמות בגופו .המחלה הלכה והעמיקה ,הטיפולים לא הועילו ,ור' פנחס ראה כיצד
ידידו הטוב הולך וקמל מול עיניו ,כשהרופאים כה פסימיים בקשר לעתידו...
ר' פנחס החליט לעשות מעשה .הוא התקשר לאחד השכנים ,וביקש ממנו טובה
אישית' :ראה נא ,הלא תדע כי ידידי הטוב ר' בועז חולה במחלה הקשה ,אני רואה את
מחלתו וסאת ייסוריו ,את המשפחה הצעירה שעוד רגע קט תאבד חלילה את עטרת
ראשה ,וליבי נקרע מכאב - '...אמר ר' פנחס ופרץ בבכי...
'נו ,בוודאי אשמח להתפלל עליו!'  -קרא השכן ברגש' ,הלא גם אני מכירו! תן לי את
שמו ושם אמו ,ואתפלל עליו מדי יום!' ' -זה רעיון טוב' ,נענה לו ר' פנחס' ,אך את זה
יכולת לעשות גם בלעדיי .אני מבקש ממך משהו אחר בשבילו ,משהו אחר .זה כרוך
במסירות נפש של ממש .האם תסכים למסור נפש להצלת נפש מישראל?'

חלפו כמה ימים ,והרב זאיד מהלך ברחובה של עיר בבני ברק ,ממתין ברמזור שבפינת
הרחובות רבי עקיבא ורש"י .לפתע ניגש אליו אדם זר ושואל' :כבודו הרב זאיד?'

השכן נחרד .במה מדובר? כיצד מסירות נפשו תשפיע על הצלת החולה האומלל?!
 'כן'  -נענה ואמר' ,אני מוכן למסור את נפשי ,לעשות הכל לרפואתו .כן ,אני מוכן!' -קרא השכן בקול ,ובעיניו דמעות שהצטרפו לדמעותיו של ר' פנחס...

'נעים מאוד!'  -סח הלה' ,כל הכבוד .הצעדים של הרב סוגרים לי תיקים ...חמש שנים
הייתי מסוכסך עם חבר ,ידיד נפש שלי .סכסוך שטותי ,על כלום ממש .לפני כמה
ימים הוא התקשר אליי במפתיע ,וסיפר לי שהיה פגוע על שלא קיבל הזמנה לחתונה
שערכתי ,אבל לאחר שהרב הגיע לחתונתו ללא הזמנה  -החליט להשלים אתי .זה
הזמן לומר לרב תודה!'

'אם כן - ',השיבו ר' פנחס' ,גש נא לשכנך והתפייס עמו .תוותר לו ,שהוא יוותר לך ,לא
משנה הסדר ,העיקר שתתפייסו זה עם זה .אני יודע שזה דורש מאמץ עד כדי מסירות
נפש ,אך הלא אמרת לי שאתה מוכן למאמץ כזה לרפואת ר' בועז בן לאה .אז תעשה
את זה בכל הכח והעוצמה ותכוון לרפואתו!'  -עודד ר' פנחס את השכן לבצע מיד את
המשימה הלא קלה...

'אכן כן ,גם הוא סיפר לי על כך!'  -אמר הרב זאיד' ,התרגשתי שהיתה לי הזכות
לפתור סכסוך ישן ומיותר בין שני ידידים .אוסיף ואגלה את אוזניך במה שאמרתי
לו  -שהשכנת השלום היא עת רצון שמימית ,עוד לא מאוחר לנצל את הזכות הכבירה
הזאת ולפעול ישועה ,עוד לא מאוחר להשתמש במפתח!'

ר' פנחס הניח את השפופרת ,אך עדיין לא הניח לנושא .על אתר שב והתקשר גם
לשכן השני ,ודיבר אתו ככל הדברים האלה' .וכבר דיברתי עם שכנך'  -אמר' ,והוא
מוכן למאמץ הזה .בוא נעשה את זה יחד ,לרפואתו ולהצלתו של ר' בועז היקר!'

'מודה באשמה!'  -השיב הרב בחיוך' ,מי אדוני?'

'נפלא!'  -צהל הלה' ,אבקש את ברכתו של הרב בעניין בתי המבוגרת ,ועדיין ישועתה
אינה נראית באופק .יברכנה הרב שתזכה למצוא את זיווגה בקרוב ממש!'
'כה יתן ה' וכה יוסיף שמחות לרוב!'  -בירך הרב בשמחה' ,תעדכן אותי בהישמע
מצהלות כלה בקרוב!'  -לחץ את ידו ונפרד ממנו בידידות .וכבר ברגע הבא החל
להרהר :שמא ואולי יתאים בנו של המחותן לבתו של האיש? אולי יש כאן שידוך
שניתן להוציאו אל הפועל?
הרב זאיד שב לביתו ,ומיד ניגש לטלפון .בירר על הבן המבוגר ,ואחר כך גם על הבת.
עוד באותו יום הציע את ההצעה לשני הצדדים ,ובשעה טובה ומוצלחת ,לפני ימים
אחדים ,נשברה צלחת בשעה טובה .שני הידידים שהסתכסכו לחינם והשלימו ,הפכו
למחותנים :בנו של המחותן שזה עתה סיים שבע ברכות ,התארס עם בתו המבוגרת
של הידיד עמו השלים!
וסיפור זה ,אותו שמענו מהרב זאיד בעצמו ,מאיר ומבהיר :בראש ובראשונה ,הבה נזכור
שרוב הסכסוכים והמחלוקות מתחילים מזוטי זוטות ,מדברים מגוחכים שמתנפחים

חצי שעה אחר כך ,כבר עמדו השניים ולחצו ידיים בביתו של ר' פנחס .חומות הניכור
והשנאה קרסו לנוכח הדמעות ,המאמץ המשותף לרפואתו של ר' בועז איחד את
השכנים היריבים והפך אותם לידידים אהובים .ר' פנחס עמד ופיזז ביניהם כחתן ביום
חופתו ,כשהוא שב על שמו של ר' בועז כל העת...
חודש חלף ,ושוב נבדק ר' בועז בדיקה שגרתית ,שהדהימה את הרופאים .כמו מאליה
נסוגה המחלה כמעט כליל ,בקושי נמצא לה זכר .עד מהרה החלים ר' בועז לחלוטין,
וכיום הוא שוב בינינו ,חי ומאושר ,שמח ומודה לשני היריבים שהשלימו כדי להחזירו
לחיים טובים וארוכים!
סיפור זה ,אותו שמענו מכלי ראשון ,מוכיח עד כמה גדול כח השלום להפוך עולמות,
לחולל מהפכות כבירות ,לפתוח שערי ברכה וישועה .אם אנו יודעים על סכסוך ,אם
חלילה אנו שותפים למחלוקת ,הבה נראה לנגד עינינו את דמותו של ר' פנחס משכין
השלום ,את דמותו של ר' בועז החוזר לאיתנו .ככל שנשקיע יותר מאמץ בעשיית
שלום ,ככל שנרבה בשלום בין איש לרעהו ,כך נזכה לפתוח לנו שערי ברכה וישועה,
ולזכות בחיי אושר ושלווה!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

לקבלת העלון במייל6182918@gmail.com :

לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו073-2951342 :
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לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום( .כה ,יב)
במדרש [רבה כא ,א] בדין הוא שיטול שכרו .ונ"ל הנה מיחס הקרא פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,וכבר הרגיש רש"י וכתב שהיו קוראים לו בן פוטי זה
שפטם אבי אמו עגלים לע"ז ,לכן יחסו הקרא שהוא בן אהרן .ונ"ל הלא גם הם
ידעו זה וגינו אותו במשפחת אמו ,ומה פועל התיחסו אחר אביו .וי"ל דהנה
מדת בני אברהם שהם רחמנים ,ומכ"ש בני אהרן רודפי שלום אוהבים את
הבריות ,ופנחס הראה כאן אכזריות גדול ,שעשה מעשה ודקר איש ואשה יחד
והמיתם .ולכן אמרו ראיתם בן פוטי זה וכו' ,שיען שהוא בן פוטי יש בו מדות
אכזריות ,כי מצד אביו היה לו להיות רחמן .ובאמת פנחס בוודאי אחז במדת
בני אברהם וזקינו אהרן ,אוהב שלום ואוהב את הבריות וזה היה בטבעו ,אבל
עשה נגד טבעו והתחזק לעשות כזה לכבוד ה' ותורתו לקנאות קנאת ה'
צבאות .וכיון שפנחס באמת בא מזרעו של אהרן שהיו רודפי שלום ואוהבים
הבריות ביותר ומ"מ התחזק עצמו נגד טבעו לקנא קנאת ה' בדין ובראוי ששכר
הרבה יטול .וזהו שאמר ,פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ,שהוא מורגל להיות
רחמן ולא אכזרי ,והוא השיב את חמתי ,ומי שבטבעו הוא כעסן ורגזן אין
חידוש אם פעם לכבוד ה' ינקום ג"כ ויכעוס על עוברי עבירה ,אבל פנחס שאין
זה בטבעו וקנא את קנאתי לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום ,ובדין
הוא שיטול שכרו ,כי היה מתאמץ ומתחזק לכבוד ה' כל כך לעשות דבר
(כתב סופר)
שטבעו מתנגדת ,כנ"ל נכון.
פנחס הוא אליהו (ילקוט שמעוני ריש פנחס)
יש לומר מלתא בטעמא שפנחס נעשה אליהו וזכה לחיי עוה"ז כל כך עד אשר
דורות שנים עשר ראו עיניו דהנה אמרו בחגיגה (ה ,א) "ומי איכא איניש דאזיל
בלא זמני? [וכי יש אדם שמת קודם זמנו?] ומשני "אין [כן] ,כי הא דרב ביבי
בר אביי הוי שכיח גבי' מלאך המות א"ל לשלוחי' זיל אייתי לי מרים מגדלא
שער נשיא [מלאך המות אמר לשלוחו שיביא לו את נשמת מרים המקלעת
שיער נשים] אזל אייתי לי' מרים מגדלא דרדקי [הביא לו השליח את נשמת
מרים המגדלת תינוקות] א"ל אנא מרים מגדלא שער נשיא אמרי לך א"ל אי
הכי אהדרה [שאל השליח :האחזירנה?] א"ל הואיל ואייתיתה תיהוי במנינא
וכו' [אמר לו מלאך המוות ,כיון שהבאת אותה כבר ,שתישאר כאן] א"ל רב
ביבי בר אביי וכו' סוף סוף שני' מאי עבדת להו [מה עושה אתה בשמים בשנים
אלו של מי שאינו משלים שנותיו] אמר :אי איכא צורבא מרבנן המעביר על
מדותיו מוסיפנא ליה" .והנה לא מצינו מי שהיה אוחז במדה הזאת להיות
מעביר על מדותיו יותר מפנחס ,כי ידוע שהכניס את עצמו בסכנה עצומה
בעצם הריגתו של זמרי שנתאספו כל שבט שמעון להרגו ,וביותר ,במה שהביו
מבזין אותו ולא ענה דבר .ולכן ,מן הדין שיקבל כל אותם שנים של אותם
שמתו במגיפה (שהרי מתו קודם זמנם) ,ואף אם כל אחד מהעשרים וארבע
אלף לא היה לו לחיות כי אם שנה אחת ,כבר יש לו עשרים וארבע אלף שנות
(מהר"ם שיק)
חיים.
לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום (כה ,יב)
במדרש רבה" :בדין שיטול שכרו".
יש להבין למה בדין הוא שיטול שכרו ,והרי כלל הוא בחז"ל ששכר מצוה בהאי
עלמא ליכא? מתרץ החתם סופר ,שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא
הוא מפני ש"שכר מצוה מצוה" ,דהיינו שהצדיק שעובד ד' אינו מתאווה לשום
שכר כלל רק מקוה מתי יזכה שתגיע שוב מצוה זו לידו ,והנה כאן שהמצוה
היתה שהרג בועל ארמית ודאי שלא בקש פנחס שיבא עוד מצוה כזו לידו
שיבעל נשיא בישראל ארמית ,א"כ בדין הוא שיטול שכרו דשכר מצוה מצוה
לא שייך כאן.
(תורת משה לחת"ס)
עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס (סוטה כב ,א)
מעשה שהיה בימי הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה בפרנקפורט ,הגיע איזה
חזן חדש לעיר ,ביום מן הימים נודע לו ששכר משכורתו של הרב יותר גבוה
ממשכ ורתו שלו ,בא בדרישה אל ראשי הקהל שיש ליתן לו שכרו כמו הרב,
נענה אחד הגבאים למול חוצפתו ,שעל כגון דא אפשר להמליץ" ,עושה
מעשה "זמרי" (החזן שמזמר בקהל) ומבקש שכר כ"פנחס""?...

פרשת פנחס תשע"ח



בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת
השוני (כו ,טו)
בספר מאור ושמש כתב לבאר פסוק זה בדרך רמז למצוות הצדקה' ,בני גד'
מרמז למצוות הצדקה כדאיתא בגמ' "ג' ד' גמול דלים" ובא הפסוק לעורר על
ג' נקודות בזהירות מצוות הצדקה ,האחד ,שיתננה בצנעה ובהסתר כדי שלא
לבייש את העני ,המעלה הב' ליתנה בפנים מאירות ובשמחה "ולא ירע לבבך
וגו'" ,והג' עוד יש בחז"ל 'נתון תתן לו' שיתן ויחזור ויתן.
וג' דברים אלו רמוזים בפסוק זה כך" ,בני גד" ר"ת ג'מול ד'לים" ,לצפון משפחת
הצפוני" היינו שיש ליתנה בהסתר ובצנעה לשון צפון" ,לחגי משפחת החגי"
לשון חג ומועד שיתנה בפנים שמחות" ,לשוני משפחת השוני" ,שיתן וישנה
שוב ושוב.
(מאור ושמש)
לפוה משפחת הפוני (כו ,כג)
כתב בספר אור החיים הק'" :ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו (רבינו יונה,
אבות) כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש ,כי אין
קדושה כקדושת התורה ,ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול ,הגם שאין בהם
דברים האסורים:
והוא מה שרמז במאמר לפוה ,שהוא פה העמל בתורה ,שבו שוכן חצי שמו
יתברך ,משפחת הפוני פירוש צריך לפנות מפיו כל חוץ מהגות תורה ,ובזה
נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות ,שהם במיעוט שיחה ,במיעוט שחוק,
במיעוט תענוג ,וכדומה להם שבענף המותרות:
ואומרו לישוב  -ירמוז שצריך להרבות בישיבה ,ולא דרך עראי ,גם צריך
להתיישב בכל פרט ופרט מהתורה עד שיעמוד על עיקרו כמצטרך בעומק
הלכה ,כי הוא זה "עיקר התורה" ובזה נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות שהם
בישוב ,ומתיישב לבו בתלמודו ,שואל ומשיב ,המכוין את שמועתו וכו' ,גם מה
שמנו שם ,שמיעת האוזן ,עריכת שפתים ,בינת הלב וכו' ,וכדומה לזה שבענף
הבנת השכליות:
ואומרו לשמרון משפחת השמרוני  -ירמוז לתוספת השמירה ,המתחייב
עשות בן תורה יתר על ההמון ,כאומרם ז"ל (יומא פו) היכי דמי חילול השם
אמר רב כגון אנא אי שקילנא בשרא וכו' ולא יהיבנא דמי לאלתר ,עד כאן:
מזה יקיש כמה צריך להשתמר בן תורה בכל פרטי המצות ,ואמרו ז"ל (חובת
הלבבות שער ז') כי חסידים הראשונים היו שומרים חמשים שערי היתר לבל
יכשלו בשער האיסור ,והוא אומרו לשמרון משפחת השמרוני:
(אור החיים הק')
ותקרבנה בנות צלפחד  ...למשפחת מנשה בן יוסף (כז ,א)
כתב רש"י" ,למה נאמר ,והלא כבר נאמר בן מנשה ,אלא לומר לך יוסף חיבב
את הארץ שנאמר והעליתם את עצמותי וכו' ובנותיו חבבו את הארץ שנאמר
תנה לנו אחוזה"
לכאורה היינו מבינים ששבחו של אדם גדול יותר אם הוא משיג מעלה מכח
עצמו ,ולא בגלל שלמד מאבותיו ,ואילו כאן משמע ששבחן של בנות צלפחד
היה בכך שחיבבו את הארץ כיוסף זקנן ,רואים מכאן שעל פי דעת תורה שבח
גדול יותר הוא לאדם העושה מחמת שלומד מאבותיו מאשר מי שעושה
מעצמו ,כיון שהעושה מעצמו מסתפק בעצם עשיית המעשה ,וחש כאילו
כבר יצא ידי חובה ,אך מי שלומד מאבותיו ,אינו מסתפק במעשה עצמו ,שכן
חש הוא כמחוייב לעשותו ,על כן הוא מוסיף בו חביבות יתירה והנאה
מושלמת והרי זה מעשה מושלם יותר.
(רבי משה פינשטיין -מובא בטל"א)
אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח וגו' (כז,
ג)
שמעתי בשם הגאון הקדוש בעל מנחת חינוך זי"ע ,כשנתמנה לאבד"ק
טארניפאל ,מיד בסמוך אחרי התמנותו בא אליו איש אחד מתושבי עירו
וסיפר לו איך הוא לחם בעדו בעת הבחירה עד שזכה שהוציא הדבר לפועל
שימנוהו לרב ,יען היו הרבה שונאים ומתנגדים לדבר הזה וכיוצא ,והגאון בעל
מנחת חינוך זצ"ל השיב לו יישר כח ,לאחזוקי טיבותיה בעד אהבתו כראוי,
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ואחרי זמן קצר בא האיש הזה לדון לפניו עם אחד ,ומיד הכירו ואמר לא אשב
בדינך ולא אזדקק אני לזה ,יען שספרת לי כי היית לוחם בעדי שימנו אותי
לאב"ד נגד המתנגדים לי בדבר הזה ,והרי זה כשוחד דברים מעיקרא( ,ואולי
וכנראה היה זה כונת הבע"ד בתחלה לבא זמן מה מקודם לספר הגדולות
והנפלאות אשר עשה בעד הבחירה כנ"ל)
ואמר הגאון הנ"ל כעת נתיישב לי הכתובים בפרשת פנחס שבאו בנות צלפחד
אל משה רבינו ואמרו אליו (כז ,ג) "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה
הנועדים על ה' בעדת קרח" ,ולכאורה קשה מה זה נפקא מינה אם היו בעדת
קרח החולקים על משה או לא ,הא כיון שמת מגיע לבניו ירושה ומה נ"מ
במעשי האיש הנפטר בחיים חיותו לענין ירושת בניו או בנותיו ,אלא כיון
שאמרו למשה רבינו הדברים האלו שאבינו לא היה מהחולקים ומנגדים עליך
בעדת קרח שהיה להם מפלה ,ע"כ החשיב זה משה רבינו לשוחד דברים ,ולא
נזדקק לדינם עוד ,ע"כ נאמר שם ויקרב משה את משפטן לפני ה' עכ"ד הגאון
(דברי תורה  -מונקאטש)
הנ"ל .ודפח"ח.
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן
יוסף (כז ,א)
רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר ביחוסן של בנות צלפחד" :למשפות מנשה בן
יוסף" ,והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן מנשה" ,ויודעים אנו כי מנשה היה
בן יוסף .מתרץ רש"י" :אלא לומר לך :יוסף חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם
את עצמותי" ,ובנותיו חיבבו את הארץ ,שנאמר" :תנה לנו אחוזה".
יורשה נא לי לשאול שאלה :אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון תל אביב.
מגרש ששוה מליוני שקלים .שואלים אותי :מדוע אתה רוצה את המגרש
הזה? ואני משיב :אני אוהב את ארץ ישראל ,לכן אני רוצה מגרש .בודאי כולם
יצחקו עלי ,וכי בגלל ארץ ישראל אני רוצה את המגרש? אני רוצה מליונים...
כיצד אפשר ,אם כן ,להוכיח כי בנות צלפחד חבבו את הארץ מבקשתן" :תנה
לנו אחוזה" .היכן כתוב כאן שהן מחבבות את הארץ ,אולי הן רצו נחלה כדי
שיהיה להן רכוש ממוני?
אומר לכם תירוץ ,פלאי פלאים .הרי למנשה היו שני חלקים בירושת הארץ,
חלק אחד בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר הירדן ,אולם בנות צלפחד בקשו
דוקא לקבל את חלקן בארץ ישראל ,מכאן שהן חבבו את הארץ.
תירוץ נוסף לשאלה הזו ,אומר ה"אמרי אמת" .היה זה כאשר אמו ,הרעבעצין
של ה'שפת אמת' נסעה להבראה ,ועמה נסע בנה ה"אמרי אמת" .בדרך היא
שמעה אותו לומד פרשה זו עם רש"י ,והיא שאלה אותו את מה ששאלנו:
היכן יש ראיה מבקשתן לקבל נחלה  ,שהן מחבבות את הארץ.
השיב לה ה'אמרי אמת' תירוץ מתוק מדבש :מי היה צלפחד? לדעה אחת היה
זה המקושש .מתי התרחשה פרשת המקושש? בשבת השניה לצאת בני
ישראל מארץ מצרים ,היינו בשנה הראשונה לאחר שיצאו ממצרים .ומתי
בקשו בנות צלפחד לקבל נחלה? בשנת הארבעים לפני כניסת בני ישראל
לארץ .מדוע שתק ו בנות צלפחד כל השנים הללו? וכי לאביהן לא היה ירושה
ממונית ,אותה הן בקשו לרשת? אם ,אכן ,בנות צלפחד רוצות כסף ,הן היו
צריכות לבא למשה רבינו מיד לאחר מות אביהן ,ולבקש לרשת את כספו.
העובדה שהן המתינו ארבעים שנה ,מעידה שלא תאוות הממון היתה חפצן
ולא לרשת את ממו ן אביהן הן בקשו ,אלא רצונן היה לקבל נחלה בארץ
ישראל ,מכיון שהן חיבבו את הארץ.
(יחי ראובן)
ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה (כז ,יז)
לכאורה קשה א .תלה דבר גדול בדבר קטן ,תלה ישראל ומנהיגם בצאן ורועה.
ב .אומרו אשר אין להם רועה דמשמע דדבר הנהוג הוא אצל צאן שלא יהיה
להם רועה ,והלא באמת אינו כן .ואמר הה"צ רבי יחזקאל ז"ל משינאווא
דהענין בזה הוא ,דהנה זאת ידע משרע"ה היטב שהקב"ה ימנה מנהיג על
ישראל ,אבל ביקש שימנה הקב"ה מנהיג על ישראל שלא יכוין כלל לטובת
עצמו ,ולא יהיו ישראל כצאן אשר אין להם רועה פי' כמו הצאן אשר יש להם
רועה אבל הרועה אין מכוין לרעות את הצאן רק לרעות את עצמו ולהנאתו
ולטובתו ליהנות מחלבם ומגיזת עורם ומבשרם ולזה כוון משרע"ה במתק
שפתיו ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה ודפח"ח( .דברי יחזקאל
 -החדש).

 מאוצרות המגידים 
צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם (כה ,יז)
כתוב במדרש תנחומא :מכאן אמרו חז"ל הבא להורגך השכם להורגו .ר'
שמעון אומר מנין אתה אומר שכל המחטיא את חבירו קשה מן ההורגו,
שההורגו בעוה"ז יש לו חלק לעוה"ב ,והמחטיא הורגו בעוה"ז ולעוה"ב .שתי
אומות קידמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה ,מצרים ואדומים בחרב וכו'
ושתים בעבירה מואבים ועמונים ,על אלו שקדמו בחרב נאמר לא תתעב
אדומי וגו' לא תתעב מצרי (דברים כג) ,אבל אלו שקדמו אותן בעבירה
להחטיא את ישראל נאמר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי וגו',
ובעוה"ז לא יצאו ידיהם שנאמר צרור את המדינים וכו'
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ממשיך המדרש :אתה מוצא במי שבא עמהם במדת הרחמים לסוף בא לידי
בזיון ,מלחמות ,וצרות ,ומיהו? זה דוד ,שנאמר "ויאמר דוד אעשה חסד עם
חנון בן נחש" (שמואל ב ,י) א"ל הקב"ה :אתה תעבור על דברי שאני כתבתי
"לא תדרוש שלומם וטובתם" ואתה תעשה עמהם גמילות חסד "אל תהי
צדיק הרבה" שלא יהא אדם מוותר על התורה וזה שולח לנחם בני עמון
ולעשות עמו חסד וטובה .לבסוף בא לידי ביזיון ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח
את חצי זקנם וגו' ואח"כ לידי מלחמה עם ארם נהרים ועם מלכי צובה ועם
מלכי מעכה ועם בני עמון ארבע אומות ,וכתוב "וירא יואב כי היתה אליו פני
המלחמה מפנים ואחור" מי גרם לו? שבקש לעשות טובה עם מי שאמר
הקב"ה לא תדרוש שלומם
וטובתם ,לכן כתיב צרור את המדינים.
ללמדנו :הסוטה מצוות התורה אפילו למטרה נעלית נוחל רק הפסדים!
להלן מעשה נפלא המלמדנו בינה כי מקיום התורה אין מפסידים ,ואדרבה
הסוטה  -מפסיד.
מסופר על הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל בהיותו רב ברוסיה ,התגורר בעירו
יהודי שהיה מלשין לקג"ב על יהודי העירה .והיו היהודים סובלים ממנו צרות
צרורות ,יום אחד חלה אותו מלשין ומת .טרם מותו השאיר מכתב לחברא
קדישא ,ובו כתב ,היות והוא מתחרט על מעשיו הרעים ומחפש כפרה על כל
הצער שגרם ,חפץ הוא שיקברוהו מחוץ לבית הקברות ,ועוד שיקברוהו
קבורת חמור בניוול ובזיון  -ועי"כ יכופר לו עוונותיו.
הלכו החברא קדישא לרבי משה שהיה רב העירה ,ושאלוהו כיצד לנהוג ,ענה
להם ,ע"פ הדין  -אדם אינו בעל הבית על גופו ,מחמת כן אינו יכול לצוות מה
יעשו עם גופו לאחר מותו ,ולכן תנהגו כפי שההלכה מחייבת ותקברוהו ככל
יהודי שמת.
התפלאו ואמרו :הרי היהודי התחנן במכתבו שינהגו בו כן ,על מנת שתהא לו
כפרה על עוונותיו ,ומדוע לא נרחם עליו וננהג עמו כן? השיב רבי משה:
מתפקידנו לשמור ולקיים מה שאומרת ההלכה ,ולא מה שהוא אומר,
ומתפקידי כרב בישראל לדאוג שאכן ההלכה תבוצע כהלכתה ,ולכן אנחנו
מחוייבים לקוברו כדת וכדין ,ולענין חטאיו ועוונותיו ,בשמים כבר ידונו אותו
על מעשיו הרעים .ואכן כדבריו עשו החברא קדישא.
חלפו מספר ימים והנה רואה שומר בית הקברות ,שהגיעו מטעם השלטונות
לבדוק את קברו של אותו מוסר מלשין ,הם פתחו את הקבר ובדקוהו ,לאחר
שהייה קצרה חזרו וסגרוהו .לפליאת השומר על מעשיהם ,השיבו שהם קבלו
מכתב מאותו מלשין טרם מותו ,שבו כתב  -היות והוא יודע שאנשי עירו
שונאים אותו שהוא נאמן לשלטון והלשין עליהם ,ודאי יקברוני בבזיון ,ולכן
עליכם לבדוק אם אכן קברו אותי ככל בן ישראל או כקבורת חמור .וכדבריו
עשינו אך נוכחנו בטעותו.
שומר בית הקברות בתמימותו בא לבית הכנסת וסיפר את הדברים הללו לפני
הקהל הקדוש ,וראו כולם את זכותו של רבי משה זצ"ל שדיקדק בהלכה ללא
סטיות ולא התחשבות ברגשות ודעות אחרות ,שעל ידו ניצלו כולם מעונש
(אוצרות התורה)
כבד.

מדוע הלכה ואין מורין כן?  -רבי שלום שבדרון זצ"ל
"הלכות קנאות" הן הלכות גדולות ועמוקות .נלמד.
"ויכפר על בני ישראל" שואל המדרש "וכי קרבן הקריב שנאמר כפרה?! אלא
ללמדך שכל השופך דמן של רשעים כאילו הקריב קרבן" ועליו נאמר "ישמע
צדיק כי חזה נקם ,פעמיו ירחץ בדם הרשע".
"כי חזה נקם"  -נקמה .כידוע הנקמה היא מהמידות המגונות ביותר ,אבל כאן
לא .פנחס קיים בעצמו "תחת אשר קנא לאלוקיו" וזכה ל"ויכפר על בני
ישראל".
כידוע ליודעין :מהותה של ה"קנאות" אינה בידים ,ברגלים ,קנאות אינה
נערכת בזריקת אבנים ,או בצעקות .קנאות הינה בלב :כאשר הלב מטהר
ומתקדש ומקנה קנאת ה' בלבד ,באותה שעה הוא יכול לקחת רומח בידו -
ולהרוג את זימרי בן סלוא.
וכאן טמון הסוד .מדוע הקנאות של פנחס ,מוגדרת כ"הלכה ואין מורין כן"
מדוע "אין מורין כן?" והרי זו מצוה גדולה כל כך עד שהיא כפרה על בני ישראל
שאל הרבי ,והשיב:
כי במצות קנאות לא שייכת הוראה ופסק הלכה ,הרי קנאות היא מצות
הלבבות וכיון שאין אדם יודע מה בליבו של אדם ,כיצד יכול הרב להורות
לאחרים "צא והרגו" ,רק ה' חוקר לב ובוחן כליות הוא יודע עמקי הלב ,כך,
שההלכה נמסרה לקנאים עצמם "קנאים פוגעים בו".
היינו מי שמידת האמת מתנוצצת בו ,בלבבו וכליותיו ,להיות מאוהבי ה' ושונא
שקר ורע ,עד כדי למסור את נפשו על כבוד שמים ,הוא יכול ליטול רומח
ולהרוג את בועל הארמית.
אבנים שנזרקו על אחרים
שמעו נא .דברי מדרש עמוקים שנבארם פלאי פלאים .ונקדים.

וכי אפשר להתפשר?!
מה לימד אותנו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
אתם יודעים כי "פנחס זה אליהו" .אליהו הנביא היה בתקופה קשה ,בימים
העכורים כאשר איזבל הרגה את נביאי ה' " -ואוותר אני לבדי" (מלכים א'
פי"ט) .תקופה קשה ואיומה עד כדי  -שאליהו הנביא היה צריך להתחבא כדי
שלא יהרגו אותו[ .אחאב קרא לו לאליהו הנביא  -עוכר ישראל].
בסופו של דבר ,הרעב הציק לאחאב והוא נכנע מעט ,והסכים לדבר עם אליהו.
ואז ,לבקשת אליהו נאספו כל עם ישראל להר הכרמל .קרא אליהו ואמר להם:
"עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים  -אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו,
ואם הבעל לכו לבעל" ,כלומר? אל תרמו את עצמכם לחיות בחצי חצי ...אם
רצונכם לעבוד את הבעל תלכו ,ואם רצונכם להיות עבדים לה' תפרדו לגמרי
מן האלילים .לקפוץ גם כאן וגם כאן ,זו דרך בלתי אפשרית.
האדם מטבעו מחפש פשרות .רצונו להיות גם יהודי וגם גוי ,ללכת לבית
הכנסת וגם לראות טלויזיה.
האסון הכי גדול ,כאשר מתחיל לחפש פשרות .ואתם כבני תורה ,יודעים היטב
מה התוצאות .אם מתחילים בפשרה קטנה מהר מאד מגיעים לפשרה גדולה...
שיכור שהחל עם פשרות
בנוב הרדוק היה שיכור שדברו על ליבו להפסיק משתיה מרובה אך לא יכול
היה להפסיק .החליטו לבקש ממנו "רק תבטיח לנו כי לא תשתה לבד ,אלא
עם עוד אחד"( .הם ביקשו באופן כזה ,כיון שחברותא לשתיה לא מזדמן כל
פעם ,כך ,ימעט בשתיית היין) .הסכים והבטיח.
נו ,הוא ישב וחכה ולא ראה לפניו  -חברותא לשתיה .התחיל לעשות פשרות
ולהתקרב ליין "להוריד את הבקבוק מותר ,רק לשתות אסור" חשב לעצמו.
ואכן ,הוריד את הבקבוק מהארון הניחו לידו.
"להכין שתי כוסות מותר בכדי שכאשר החברותא יבוא יהיה הכל מוכן" ,כך
עשה .ישב קרוב ליין ולכוסות ותאוותו בערה בו.
"לשפ וך לתוך הכוסות גם מותר ,על זה הרי לא הבטחתי" .התקרב עוד אל היין.
פתאום נפל זבוב לתוך אחת הכוסות" ,לחיים! לחיים! יש עוד אחד "...לא אמרו
עוד "בן אדם" ,הבטחתי על "עוד אחד"  -ויש כאן .והחל שותה במהירות "הרי
אמרו שמותר בשנים"...
עד כדי כך האדם יכול עם שכל עקום לחפש עצות ,להשיג דרכים והוא נופל
ונחבל .וכשתדבר איתו הוא בטוח כי הוא בסדר" .האם אתה יכול להגיד לי מה
לא בסדר?!" לא מבין.
וכי זמרי בא סתם?! לא! היתה לו שיטה שלמה של פשרות ,אי אפשר להיות
קיצוני .ואת ה'אי אפשר' הזה בא פנחס וסתר "בקנאו את קינאתי לכן הנני נותן
לו את בריתי שלום ברית כהונת עולם" ונאמר "שפתי כהן ישמרו דעת ותורה
יבקשו מפיהו" .ממי אפשר לדרוש חינוך? מזה שהוא כהן משרת לפני ה' מלאך
"כי מלאך ה' צבקות הוא" כי מלאך אין לו פשרות.
שמאל שהוא ימין...
אחד בא ושאלני" :כיצד אני יכול לשמוע לרב גם כאשר אומר על שמאל שהוא
ימין? למשל ,כאשר אני יודע ששם צד מזרח והוא יגיד לי ששם זה מערב ,וכי
אפשר לקבל מימרא כזו ,וכן על ימין שהוא שמאל?!
אמרתי לו" :אני רואה שאינך מבין את הפשט ,לא כתוב אפילו שיאמר לך על
מזרח שהוא מערב ,אלא על ימין שהוא שמאל .תחשוב ,כאשר אתה עומד
מול אדם ,הש מאל שלך הוא הימין שלו ...כלומר הבעיה שלך כי אינכם
עומדים באותו צד בכלל ,נכון שבצד שלך זה ימין ,אבל מעבר השני של
המתרס זה שמאל ...עליך להבין כי אינך עומד טוב ,אם היית עומד עמו ,היית
גם רואה כי הימין שלך הוא השמאל ,נכון.
אדם הולך בהשקפות שלו וממילא מחשבותיו בצד ההפוך ,הרב יודע זאת,
ומורה לו הוראה הפוכה ועליו לקבלה ,להפוך את עצמו שהשמאל שלו יהיה
במקום הנכון .בקיצור ,ראשית כל ,תעמוד נכון"...
וזה נושא שני שלימד אותנו אליהו  -פנחס.
כיצד נופלים .ואיך קורים אסונות לבני אדם?  -כאשר הם מתחילים לפסוע לפי
השכל הפרטי ,ו לא מקיימים את דברי התורה "ועשית ככל אשר יורוך אפילו
יאמר לך  -על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".
"אמונת חכמים" .דורשים מבן תורה שיהיה מסור לגמרי לתורה ,מסור
למחנכים ,מסור למה שאומרים לו .בן תורה צריך להיות מסור למי שמחנכו
ומנהיגו ,ואת השכל שלו הוא צריך לבטל" ,בטל רצונך מפני רצונו".
בדורות הקודמים ראינו מי הצליח ,אלו שעזבו את שכלם הפרטי ,כפי שחז"ל
אומרים" :אדם ובהמה תושיע ה'  -אלו בני אדם שערומים מדעת ומשימים
את עצמם כבהמה לפני הקב"ה"  -אני לא מבין כלום ,אם התורה אומרת,
"נעשה ונשמע" זה הסוד שמלאכי השרת משרתים בו" .מי גילה לבני רז זה
שמלאכי השרת משתמשים בו" היינו ללא חכמות וחשבונות( .כי לא הוא
עושה את החשבונות ,אלא הנגיעות שלו ,התאוות שלו )...ובעשיית
החשבונות יראה בסוף כי הוא אבוד ,אך יהיה כבר מאוחר.

בני אדם ,בדרך כלל ,מחפשים לבנות את עצמם  -לעלות ולהתעלות,
משקיעים מאמצים ויגיעה  -להתקדם בעבודת ה' לפי תכונותיהם .יש הזוכה
ללמוד ,או ללמד ,ישנם בעלי חסד וגם אנשי עבודה ,יראה ,תפילה וכהנה  -כל
איש לפי חלקו שה' נתן לו.
אך לפעמי ם ,אפשר למצוא אנשים מסוג אחר .ליבם חם לדברים שבקדושה,
אלא שקשה להם עם עצמם ,אינם מתקדמים בעבודת ה' האישית ,הפרטית.
ומאחר ועם עצמם קשה להם ,כתחליף ,החליטו להתמודד עם אחרים  -לעמול
על תיקונו של הזולת ...הבנו? לדאוג לעבודת ה' של אחרים.
אותם יהודים ,מגלים מהר מאד נפילות של יהודים ,לומדים היטב את
חטאיהם של אנשים אחרים ,ומה עושים? מתחילים בפרסום מודעות מחאה
(יש מעשר געלט ,כספי צדקה )...וה'קנאות' מתחילה בכל עוז  -לקנא לכבוד
ה'! הם מפנים את יראת השמים שלהם לכתובת אחרת (לא כלפי עצמם אלא
כלפי אחרים) זועקים ,משמיצים את החוטאים ,רומסים אותם .ובדרך כלל ,גם
עושים שטייגן במצוות המחאה ,מחדשים הידורים והידורי הידורים במצוות
הקנאות וקוראים  -מי לה' אלי! קנא קנאתי לה'...
אתם יודעים ,פעם שאלתי פלוני למה אתה מדבר על אלמוני בהשפלה כל כך
ומדוע ביזית אותו ברבים ,האם שאלת מורה הוראה? האם כל כך פשוט בעינך
כי מותר לרמוס את כבודו עד כדי כך בלי הוראת חכם?
מה השיב לי?
"א' מצוה א' הם בגראב'ן" = וכי רק מותר ,הרי מצוה לרומסו ולקוברו אחת
ולתמיד!" הבנתם? מצוה לקבור את השני ...גמרנו .הבנתי שאין על מה לדבר
עימו  -הוא עוסק במצוה (וגם ,פטור ממצוות אחרות כדין עוסק במצוה הפטור
מן המצוה).
שמעו .על הפסוק "הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות
ביערתם" המדרש מבאר במשל למה הדבר דומה ,לאותם אנשים שגרמו
לעצמם את הבעיה ומתלוננים על הקב"ה והנמשל הוא כך כלשון חז"ל:
"לעתיד לבא הרשעים נידונין לגיהנם והן מתרעמין על הקדוש ברוך הוא הרי
שהיינו מצפין לישועתו של הקב"ה וכך יהיה עלינו ,אומר להם הקב"ה בעולם
שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולשון הרע וכל רעות הייתם? ולא בעלי מריבות
וחמסים אתם הייתם? הדא הוא דכתיב (ישעיה נ) הן כולכם קודחי אש מאזרי
זיקות לפיכך אתם הולכים באור אשכם ובזיקות בערתם ,ושמא תאמרו מידי
היתה זאת לכם? לאו! אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם לפיכך למעצבה
תשכבון מידכם היתה זאת לכם"
אפשר להבחין כי מוזכרים כאן רשעים שלהם עבירות של בין אדם לחברו,
משמע כי המדובר בסוג בני אדם שבשאר חלקי התורה אינם רשעים,
רשעותם מצ וינת רק במחלוקת ,לשון הרע ,מריבות וחמסים .הם אינם
מזלזלים חלילה בתורה ,אינם קלי דעת לכל דבר שבקדושה ,אדרבה בטוחים
הם בצדקותם ,כי הרי מתרעמים על הקב"ה מדוע לא הגיע להם שכר ככולם,
הרי קיימו מצוות ופעלו נצורות ,אך משום מה ,עם הצדקות הגיעו רחמנא
ליצלן עד לגהינום ,במקום לדפוק על שערי גן עדן דפקו על עברי פי שחת בגלל
עבירות מסוימות בבין אדם לחברו .והדבר הוא פלא .בעלי ריב ומדון גדולים,
ועם כל זאת לא נכשלים בחטאים אחרים  -וכי אין להם יצר הרע לעבירות
אחרות?! במה עסקינן? התשובה ,בדרך דרוש:
אלו האנשים ,טועים בדרכם ,בסך הכל טועים .ועל ידי טעות זו נאבדים מן
העולם ה' ישמור ויציל .תוהים ותועים! באיזו טעות? שהוזכרה לעיל :הם זרקו
אבנים על אחרים .קדחו אש מחלוקת רק כלפי אחרים ,במקום על עצמם.
נסביר את דברי חז"ל .המלך אמר שכל אחד יכין לעצמו כסא ,וכסא לעולם
הבא לא בונים מעצים ,כסא לעולם הבא  -בונים מעצמיותו של האדם.
המהדרין הללו  -בלתקן את אחרים ,הביאו אבנים ,אלו אבנים שזרקו על
אחרים ,הם בטוחים כי אבנים אלו יהיו להם ככסא מהודר לעולם הבא .אך
אינם יודעים כי הכסא אמור להיות מאבנים שאדם בנה את עצמו  -לא
מאבנים שנזרקו על אחרים .ואז ה' מגלה להם את פנימיותם כי לא קנאה
לכבוד ה' בערה בהם ,אלא מחלוקת לשון הרע ומריבות בערה בקרבם "הן
כולכם קודחי אש מזרי זיקות" שבו נא על אותם האבנים "לכו באור אשכם
ובזיקות בערתם" קדחתם אש ,חיפשתם מחלוקת מתחת לאדמה ,שם
תשכבו ...בגיהנום .עמוק.
רבותי .היו קנאים שביום שעשו מעשי קנאות התענו מבוקר עד ערב ,היו
ששפכו ליבם בתפילה כי יכנסו ויצאו בשלום ,רבי חיים לייב מסטוויסק היה
קנאי גדול והרב לאפיאן אמר כי הוא צם תמיד ביום בו ערך קנאות.
"אין בין גן עדן של קנאים פוגעים בו ,לגיהנום של שפיכות דמים אלא טפח
בלבד!" ,היה אומר הרב י שלי באוזנינו ,כי כל מה שחסר במחשבת קדש לה'
מתמלא במקומו בלב  -אכזריות של השני ,חלילה.
לזכות לקנאות אמיתית היא מן העבודות הקשות שבמקדש( .לפעמים ישנו
גדול המדריך את האדם :כאן מותר לך לפעול גם אם אינך נקי בעצמך ,פעולה
זו מחובתך לעשותה גם אם אינך פנחס ,ואז אפשר להיכנס ולצאת בשלום).
(להגיד)
וה' יושיענו שלא ניפול בגיהנום של "קודחי אש".


ג

כל אחד יתחזק ויעשה את כל המאמצים ,ונזכור הקב"ה מתחשב בקשיים
"טוב אחד בצער ממאה שלא בצער"" .אנו עמלים ומקבלים שכר" ,כלומר אנו
מקבלים שכר גם בשביל העמל עצמו ולא רק בעקבות התוצאה .אכי"ר.
(להגיד)

ולא תהיה עדת ה' כרועה אשר אין להם רעה (כז טז -יז)
שמעתי מרבי שלום זצ"ל שהקשה :מדוע משה אומר "כצאן אשר אין להם
רועה" ולא אומר ביתר פשטות "כצאן בלי רועה"?
רבי שלום אומר על כך הסבר נפלא :יש רועים ויש רועים...
יש רועים שכל מטרתם וכונתם היא כדי שתהיה להם פרנסה .הם רועים את
הצאן כדי שיהיה להם כסף .לעומתם ,יש כאלה שרועים את צאנם ,ואמנם הם
לא עושים זאת למען כסף ,אלא למטרה אחרת – כדי שיהיה להם בשר לאכול.
הם מגדלים צאן כדי שבבוא היום ישחטו אותו ויאכלו מבשרו.
המשותף לכל אלו ,שהם רועים "בשביל עצמם" ,בשביל האינטרס שלהם ,ואין
הם רועים "בשביל הצאן".
לעומת זאת ,יש כאלו שאוהבים את הצאן .הם רועים "בשביל הצאן" .כל
מעינם נתון אך ורק כדי שלצאן יהיה נעים וטוב.
משה רבינו פונה להקב"ה ומבקש :כשם שיש כמה סוגים של רועים כך יש
כמה סוגים של מנהיגים! אני מבקש ,אומר משה ,שהמנהיג שיתמנה על עם
ישראל יהיה מנהיג שידאג כל העת למען האינטרסים של העם ,לרוחתו
ולטובתו ,כמו רועה צאן הרועה למען הצאן!
משמעות המילים" :כצאן אשר אין להם רועה" ,היא שהרועה דואג לצאן! הוא
לא דואג לעצמו! וכך גם מבקש משה ,שהמנהיג יהיה מנהיג שדואג לכלל
ישראל ולא לאינטרסים של עצמו.
בכל הדורות זכה עם ישראל למנהיגים אמיתיים כאלה.
ה"נודע ביהודה" היה שומע את צרותיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדרו
מידי יום ושופכים לפניו את מרירותם .אך לאחר שעזבו את החדר היה פורץ
בבכי מר .ליבו לא עמד לו להכיל את את סבלם של צאן מרעיתו .כך נראה
מנהיג אמיתי.
ה"בית הלוי" היה באמצע שיעור בישיבת וולוז'ין ,כשלפתע נכנס לחדר יהודי
לא מוכר .חזותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם ,בור ועם הארץ .בידו
החזיק את בנו הקטן .אמר היהודי" :כל הילדים שלי בורים ועמי ארצות ,אינם
יודעים קרוא וכתוב ,חוץ מהילד הזה .הכנסתי אותו לחיידר .כעת אני רוצה
שהרב'ה יבחן אותו ויראה אם הוא באמת יודע".
התלמידים נעצו את מבטם באורח הבלתי קרוא; זאת לא התנהגות! אי אפשר
להיכנס בלי רשות לחדר השיעורים ולהפריע באמצע השיעור!...
אך ה"בית הלוי" ראה את הדברים אחרת .הוא קרא לאותו אדם ואמר לו
בנחת" :בוא ,תשב בבקשה" .הוא הושיב את הילד על ידו ,וליטף אותו בחום.
"למדת חומש?"
 "כן". "איזה חומש למדת?" "ויקרא" .ה"בית הלוי" מתחיל לשאול אותו :מה הפשט בפסוק הזה ,ומההפשט בפסוק ההוא .והילד עונה ,משיב מה שמשיב ,עד היכן שידיעתו
משגת.
ואז פונה ה"בית הלוי" לאבא" :אשרי בנך! אשרי יולדתו! מחלקך יהיה חלקי
ומגורלך יהיה גורלי! הל ואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאומרים על הבן
הזה!"
שמע האב את דברי ה"בית הלוי" ,ופרץ בבכי של שמחה והתרגשות .אם 'הרבי
הגדול' בחן את הבן שלו ושיבח אותו בשבחים נדירים כל כך ,בודאי הבן שלו
עילוי גדול .ברוך ה' שזכה לכך!
אבל התלמידים ,כמובן ,לא כל כך התלהבו מדברי ה'בית הלוי' ...דבריו היו
משונים בעיניהם .הם פנו אל רבם ושאלו אותו לפשר הדברים.
הסביר להם" :הבן הזה ,שיודע קצת חומש ,הוא תלמיד חכם יותר מאביו ...אני
מאחל לעצמי שגם אני אזכה לבן שיאמרו עליו שהוא תלמיד חכם יותר
מאביו"...
(יחי ראובן)
אלו מנהיגים אמיתיים .יודעים להלך נגד רוחו של כל אדם.

ששה ניסים נעשו לפנחס (סנהדרין פב ,א) אילו היה זמרי נשמט ,או מזעיק
את בני שבטו ,ואלמלא הוסחה דעתם על ידי המגיפה ,עלולים היו להרגו.
והציג את זמרי וכזבי משופדים ברומח להראות שבדין הרגם ,והוגבה
המשקוף כדי שלא ישפיל הרומח וישמטם.
ואיך סמך על סדרת ניסים?!
ואין זו שאלה .כי בענין זמרי נאמר" :קנאים פוגעים בו" (שם) וקנאים פועלים
בלי חישובים של סיכוי וסיכון .ליבם חם .ופועלים ,וה' מצליחם!

ד

וכך מצינו באברהם אבינו ,שהוזעק על ידי עוג להציל את לוט שנלקח בשבי,
"והתכוון שיהרג אברהם וישא שרה (רש"י בראשית יד ,יג).
תמוה :צבא מלכים מנה שני מליון ושש מאות אלף חיילים מלומדי מלחמה
(שם צה ,ב) .לרשות אברהם עמדו שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים,
ששקדו על התורה .כשבקשם להצטרף אליו ,הוריקו פניהם מפחד (נדרים לב,
א) .בסופו של דבר ניצח בניסים מופלאים .כיצד איפוא סבר עוג שאברהם יצא
למלחמה אבודה מראש?
והלא צבא המלכים הלך ודרס ורמס את כל הנקרה בדרכו" :ויכו את רפאים
[ענקי הקדם ,שהרואה אותם ידיו מתרפות (רש"י דברים ב)] בעשתרות קרנים,
ואת הזוזים בהם ,ואת האימים ["עם גדול ורב ורם כענקים" (שם)] בשוה
קריתים ,ואת החורי בהררם שעיר ,ויכו את כל שדה העמלקי ,וגם את האמורי
["אשר כגובה ארזים גבהו ,חסון הוא כאלונים (עמוס ,ב)] היושב בחצצון
תמר" (בראשית יד ,ה) .ואחר כך גברו על צבאות חמשת הערים ,שבו את
שבים וחזרו עטויי נצחון –
איזה סיכוי היה לאברהם אבינו לגבור עליהם?!
אומר המדרש (ב"ר מב ,ח) :אמר עוג ,אברהם זה קוניון הוא [קנאי ונוקם
("מתנות כהונה")] ,ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה
ונהרג ,ואני נוטל את אשתו.
בדברים הנוגעים אל הלב והנשמה ,אין מחשבים חישובים קרים!
אילו היה משה רבינו מחשב חישובים קרים ,לא היה הורג את המצרי ומסכן
מעמדו בבית פרעה ונאלץ לגלות מארצו .מנסה היה לעזור לאחיו בסתר,
בהשפעתו מתוך הארמון ,ולא יוצא אל אחיו ונותן כתיפיו ומסייע לכל אחד
ואחד (שמות רבה א ,כז).
אבל אילו היה נשאר בארמון ,לא היה נבחר להיות גואלם של ישראל ומנחיל
התורה!
זהו ששאלו בגמרא (ברכות כ ,א) מדוע נעשו ניסים לדורות הראשונים .וענו,
משום שמסרו נפשם על קדושת השם .והביאו כדוגמה את רב אדא בר אהבה
[שנעשו לו ניסים מופלאים (תענית כ ,ב)] שראה אשה עטויה בבגד אדום
שאינו צנוע וקרעו .הוברר שהיתה נכרית ותבעתו לדין והוצרךלשלם לה ארבע
מאות זוז .ומה עניינו למסירות נפש ,שהביאוהו כראיה לראשונים שמסרו את
נפשם על קדושת השם .אלא שלא חקר ודרש בתחילה ,קם לקרוע כי יחם
לבבו ,בבחינת "קנאים פוגעים בו" ,זו צורת מעשים של מסירות נפש.
הרב ש"ך זצ"ל סיפר לי ,שכאשר חפשו השוטרים הרוסיים אחר ילדי ישראל
לקחתם לצבא בעת גזירת הקנטוניסטים הידועה לשמצה ,כינס המלמד רבי
דוד ברלינר את תלמידיו למרתף נסתר ולמדו שם עד יעבור זעם ,והשוטרים
ישלימו את מכסת המגויסים.
עבר שוטר ,ושמע קול לימוד .נכנס ,וחשף את המחבוא .תפס נער ,והחל
לגוררו .קם המלמד וסטר לשוטר –
אין לנו מושג מה היתה המשמעות ,לסטור לשוטר הממלא תפקידו למען
הצאר וצבאו! הדבר גבל במרידה במלכות! להפתעת הכל שמט השוטר
ההמום את טרפו מידו ויצא מן המרתף .רבי דוד המשיך ללמד ,כאילו לא ארע
דבר.
שאלו רב העיר ,הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל" :איך העזת לסטור לשוטר?!"
הצטדק רבי דוד" :האמינו לי ,שלא עשיתי זאת בכונה תחילה! אבל ,הלא תבינו
– עומדים אנו בהסברת דברי התוספות ,באמצע התוית מהלכם ,ולפתע נכנס
איזה גוי ,ותופס ילד ,ומוציאו –
יבין מר ,היה זה באמצע ההסבר ,והוא הפריע .וכי העולם הפקר?!...
(והגדת)
בקנאו את קנאתי בתוכם (כה ,יא)
להרב יעקב הלפרין ז"ל התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה מקומות ב"בית
החיים" והתגלע ויכוח ביניהם בנוגע לתשלום.
השניים פנו ל"חזון איש" והרצו לפניו את טענותיהם.
ה"חזון איש" שמע את שני הצדדים ,פנה ליהודי השני ואמר לו " :אתה חייב,
אין כל צדק בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדיין לעשות פשרה בין הצדים .אך
כאן אין מקום לפשרה! הדין עם ר' יעקב באופן ברור!"
והלה? תשמעו רבותי! תשמעו איזה בן אדם .למרות דבריו הברורים של ה'חזון
איש' ,הלה החל לצעוק" :מה פתאום? הצדק איתי! מדוע כבוד הרב'ה פוסק
לרעתי?"
שב ה'חזון איש ואמר לו" :על פי דין תורה חייב אתה לשלם! אין כאן מקום
לפקפוק!"
והלה בשלו" :לא! לא אשלם! מה פתאום אשלם? הצדק איתי!"
באותו רגע נכנס לחדר ,יבלחט"א רבי אהרן לייב .באותה התקופה הוא התגורר
בכפר סבא והגיע לחזון איש לביקור.
פנה אליו החזון איש ואמר לו" :הו ,רבי אהרן לייב טוב מאוד שבאת עכשיו.
יש כאן לפני דין תורה בין שני יהודים אלו .זה טוען כך וכך וזה טוען כנגדו...
שמעתי את שני הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ שהיהודי השני חייב .דא

עקא ,היהודי לא שמע לדברי בפעם הראשונה וגם לא בפעם השניה ...עכשיו ,איבעי' לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו
איני יכול להגיד לו את הפסק בפעם השלישית ,כי חושש אני שאם אומר לו 'נשמע' ל'נעשה' ולא להיפך.
קודם כל  ,הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל  ...אם כן תקבלו ,ואם לא  ,אל תקבלו !
פעם נוספת שהוא חייב – אומר זאת מתוך 'נגיעה' ...אני מרגיש כי יש בי בתוך אמר לו רבה אנן דסגינן בשלימותא אנחנו הולכים בתמימות אחרי הקב"ה כתיב בן
תוכי ,איזשהו רצון לחייב אותו ...הוא פגע בכבודי ,התחצף אלי ופעמיים לא (משלי יא-ג) תומת ישרים תנחם .עד כאן דברי הגמרא.
ציית לדברי .אני לא יכול להגיד לו"...
רבותי ,מה עשו עם ישראל ?
לו
שתאמר
ממך
מבקש
אני
–
ואמר
איש'
"רבי אהרן ליייב – המשיך ה'חזון
דקדמיתו פומייכו לאודנייכו  ...הם הקדימו פה לאוזן !
בדבר"...
נוגע
אינך
אתה
חייב!
שהוא
אתה! תאמר לו את דין התורה
אם עם ישראל הקדימו פה לאוזן ...איזה בעל חיים מקדים פה לאוזן ? כבש.
אי! אי! אי! "בקנאו את קנאתי"! כל נקמה צריכה שתהיה ,כל כולה" ,לשם איזה בעל חיים מקדים אוזן לפה ? גדי.
שמים"! אסור שתהיה מעורבת בה 'נגיעה אישית'!
(יחי ראובן) עם ישראל אמר 'נעשה ונשמע' ...דקדמיתו פומייכו לאודנייכו  ,אז הוא נקרא
בשם כבש !
עולת תמיד
תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה ראשונה צאו מכאן בני עלי שטימאו היכל אומות העולם ,שאמרו 'נשמע ונעשה'  ...נקראים בשם גדי !
ה' ועוד צווחה צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל אומר המהרש"ם מברעזן – עכשיו תשימו לב ,מה הולך כאן :
קדשי שמים דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה היה אסטניס ושם כפפות בעבודה ,יושבים המלך והמלכה לארוחת בוקר ,יש להם דיון .אשר מלך מצוה דבר
וזה איסור לעבוד ככה ...
מסוים ,האם הנתינים שנמצאים תחתיו ,יכולים להגיד לו  -קודם נשמע מה
שואלת הגמרא  -מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי מה קרה לבסוף עם אתה אומר ,ואז נחליט אם אנחנו מקבלים את זה או לא ...
יששכר איש כפר ברקאי ?
או שאנשים שנמצאים תחת מלך ,והמלך אומר דבר מסוים ,צריכים לשמוע
אומרת הגמרא  -אמרי מלכא ומלכתא {רש"י – ממלכי בית חשמונאי} הוו יתבי המלך מה שהוא אומר ,גם אם לא מבינים ?
והמלכה ישבו יום אחד ,לשתות כוס קפה  ...יש להם דיון אסטרטגי בינלאומי :איזה דבר יותר אמר המלך – גדי  ,יותר טוב...
טוב ,לאכל גדי או לאכל כבש ? מלכא אמר גדיא יאי המלך אמר לדעתי גדי יותר טוב הם לא שאלו לגבי סטייק של גדי ,או סטייק של כבש מה יותר טוב  ...זה לא
ומלכתא אמרה אימרא יאי והמלכה אמרה" :לדעתי כבש יותר טוב" .אמרו מאן מוכח דיון אצלם ...על מה הם דנו?
מי יכריע בסוגיה הקשה ? כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא הכהן הגדול  -יששכר
הם דנים האם נכון מה שאמרו אומות העולם " :קודם כל נשמע ,ואחר-כך
כפר ברקאי ,והוא יכריע!
רבותי ,אני לא מבין את הגמרא הזאת – אם אני רוצה להכריע מה יותר טוב – נעשה" או שנכון מה שאמרו ישראל " :נעשה ונשמע".
המלך טען – גדי ...למה גדי יותר טוב ?
פילה מס'  5או מס'  ... 7את מי אני שואל?
כי הגדי קודם כל שומע ,ואחר-כך עושה ,וזה מה שאמרו אומות העולם –
את הקצב ,לא ?!
יושבים מלך ומלכה ,ודנים מה יותר טוב – בשר של גדי או בשר של כבש ,מי 'נשמע ונעשה'.
אמרה המלכה – כבש יותר טוב ...למה ?
המרא דאתרא שפוסק מה יותר טוב ?!
כי קודם כל רוצים לעשות ,מה שהמלך אומר ...לא שואלים שאלות !
כהן גדול ! למה ?
יוצא שהמחלוקת בין המלך למלכה ,על מה היתה ???
אומרת הגמרא  -דקא מסיק קרבנות כל יומא  -הוא מקריב קרבנות כל יום !
אני לא מבין ...אם הוא מקריב קרבנות כל יום ,זה אומר שהוא מבין איזה בשר אם נהגו נכון אומות העולם ,שאמרו – 'נשמע ונעשה' או נהגו נכון ישראל,
שאמרו –
יותר טוב ?!
'נעשה ונשמע' ?
הוא מבין בבשר ?! איזה מין תשובה זאת ?!
טוב ...מגיע הכהן הגדול ,יששכר איש כפר ברקאי ,ושואלים אותו – תגיד ,מה את מי שואלים שאלה כזאת ?
יותר טוב  ,גדי או כבש ?
לא את הקצב של הילטון ...את מי שואלים ?
אומרת הגמרא  -אתא איהו אחוי בידיה אי גדיא יאי הרים את ידו ואמר :בטח את יששכר איש כפר ברקאי – תביא לנו ראיה ,מי יותר טוב.
כבש !!! למה ? פשוט מאוד ...אי גדיא יאי יסק לתמידא אם אתה חושב שהגדי יותר אמר יששכר איש כפר ברקאי – אם אתה רואה שהקב"ה מקריב את הכבש
טוב  ,למה הקב"ה לא לוקח אותו לקרבן תמיד ?
האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים ...פירוש הדבר ,
אם הקב"ה לוקח כל בוקר ,קרבן התמיד של שחר מכבש ...וקרבן של בין שהקב"ה רוצה לזכור בכל בוקר ,את מעמד הר סיני ! הקב"ה רוצה לזכור בכל
הערבים מכבש ,אז מה הראיה ? הראיה שכבש יותר טוב !
בוקר ,אז זה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע !
ראיה
מין
איזה
?!
כבש
נשאלת השאלה  -תגיד ,הקב"ה אוכל לארוחת בוקר
איך הוא יזכור כל בוקר ?!
זאת ?!
מצוה הקב"ה כל בוקר מקריב את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני
מה קרה איתו ?
תעשה בין הערביים ,ואז מה אני אזכור ?!
אומרת הגמרא  -אמר מלכא הואיל ולא הוי ליה אימתא דמלכותא ניפסקו אני אזכור שעם ישראל הקדימו ,נעשה לנשמע! אלה דבריו הנפלאים ,של המהרש"ם
לימיניה היות והמלך אמר שגדי יותר טוב ,ויששכר כפר ברקאי הרים את ידו ,ואמר שכבש יותר מברעזן.
טוב ,יוצא שהוא פגע בכבוד המלך ...לכן ציוה המלך להוריד את ידו הימנית.
יהב שוחד ופסקיה לשמאליה – הלך יששכר כפר ברקאי למוריד הידיים של המלך  :עפ"י זה ,נוכל רבותי להבין דבר נפלא :
"תעשה טובה ,לא את יד ימין ,יש לי עליה שעון ...קח מעטפה ...זה בשבילך  ...תוריד לי את היד יוצא ,שמה שמזכיר לקב"ה כל יום את מעמד הר סיני ,שישראל היו האומה
השמאלית  ... "...הוריד לו את יד שמאל.
היחידה שאמרו נעשה ונשמע  ,הוא זוכר את זה באמצעות את הכבש האחד
שמע מלכא ופסקיה לימיניה יום אחד הולך המלך ברחוב ,ורואה אותו עם פרוטזה ביד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים.
שמאל ,ויד ימין מתפקדת ...אמר לו ֹ :בא רגע לכאן ...אני אמרתי שיורידו לך את יד ימין  ,איך היא אומרת התורה בפרשת השבוע {כח ,ו} עולת תמיד העשויה בהר סיני
נשארה ?!
מה זה עולת תמיד העשויה בהר סיני? עולת תמיד שמחזירה אותך להר סיני
אתה יודע ...יש לפעמים טעויות ...
 ...ששם עם ישראל קיבל תורה !
טעויות ?! תורידו לו גם את יד ימין ! הורידו לו גם את ימין וגם את שמאל.
(ברוך שאמר)
אמר רב יוסף בריך רחמנא דאשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למיטרפסיה
מיניה בהאי עלמא ברוך הוא הקב"ה ,שתבע את העונש מיששכר כפר ברקאי ,כאן בעולם

הזה ,ולא חיכה עם העונש שלנו לעתיד לבוא.
וידבר משה אל ה' לאמר :יפקד ה' אלקי הרוחת לכל בשר איש על העדה :אשר
זה העונש שהוא קיבל ,על זה שהוא לבש כפפה בזמן הקרבת הקרבנות !
יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה'
ישנה גמרא {מסכת בכורות לה ,א} שאומרת – כאשר אתה רוצה לפסול בכור ,לפני כצאן אשר אין להם רעה:
שהוא יצא מרחם אמו ,אתה יכל להטיל בו מום  ...אחרי שהוא יצא החוצה ,כתב הש"ך על התורה [רבינו מרדכי מתלמידי תלמידי האריז"ל] שראה משה
אסור לך להטיל בו מום.
רעיא מהימנא ,שפעם אחת עלה לשמים ואיחר לרדת בכמה שעות לפי
אומרת הגמרא – א''ר יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם חשבונם ,תיכף נכשלו בחטא העגל ,הרי שבני ישראל אין יכולים רגע אחד
אמר רבא גדיא באודניה אימרא ֹשה בשפוותיה – [אם יוצא גדי החוצה ,אתה יכל לחיות בלי מנהיג .כמו שאמרו שכשאין מנהיג ,השטן מנהיג ח"ו .לזאת אי
ׂה החוצה ,אתה יכל לעשות לו מום בפה  ]...למה ? אפשר להש אירם כצאן אשר אין להם רועה .עתה שאמר לו הקב"ה' עלה אל
לעשות לו מום באוזן .אם יוצא ש
הר העברים הזה ונאספת אל עמך' ,ועדיין לא צוה הקב"ה מי ינהיגם לאחריו.
והשה מוציא קודם את השפתיים.
כי הגדי מוציא קודם את האוזןֹ ,
אומרת הגמרא {מסכת שבת פח ,א} – אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל דאג משה רבינו שמא יהיו כמה רגעים בלי מנהג ,ותוצאותיו מיישורנו .לכן
נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת ביקש מהשי"ת שעוד לפני שיסתלק המנהיג הראשון כבר יכהן המנהיג השני
משתמשין בו איך מלאכי השרת משתמשים בו דכתיב (תהילים קג-כ) ברכו ה' מלאכיו תחת יו בחייו' ,שבת של דיוזגי' היינו ששני המנהיגים רואים זה את זה ,וסמך
גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברישא עושי והדר לשמוע  ...אז הם משה את ידיו על יהושע ,כדי שלא יהיה רווח בין מנהיג למנהיג .וכן נהגו
קהילות גליציע להכתיר את הרב החדש כשהראשון עדיין בין החיים .וכן
אומרים 'נעשה ונשמע'.
ממשיכה הגמרא – ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה כשהיה החת"ס על ערש דוי באו קהילת פרשבורג לפניו והראו לו כתב קבלת
אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא א''ל עמא הרבנות של בנו הכתב סופר ,ביום כ"ה תשרי בעלות השחר קרא החת"ס את
פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו רבה ישב ולמד ,והיו אצבעותיו מקופלות ,כתב מינוי בנו הכת"ס והיה לו לנחת ,ונהרו פניו לראות שאין רווח בין גברא
הם כנראה נגעו בחפץ חד ,ונחתכו לו האצבעות ...עבר שם צדוקי אחד ,וראה לגברא.
רבה ...אמנם בפולין לא נהגו כך ,שאילו היו מכתירים רבי חדש לפני הלויה ,חששו
של
מהאצבעות
נוטף
דם
כיצד
שלא היה מנין בלויה של הרבי הקודם...
אמר לו  :אתם עם פזיז ,שהקדמתם את הפה שלכם לאוזן !
הייתם צריכים להקדים

ה

'להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי
צבור' .ממה נפשך ,הם 'מניחין צרכן' או' אתבע צרכי? 'ובאמת הם שני
מדרשים חלוקים ,זה במדרש רבה וזה בספרי .ורש"י חיבר שני המדרשות
לפונדק אחד .והלא דבר הוא.
הקב"ה מראה לכל צדיק וצדיק שהדרך שלו היא האמיתית
וביאר האמרי יוסף כי כל צדיק וצדיק בורר דרך לעבוד את ה' ,אברהם עבד
את ה' במדה שלו ,יצחק עבד את ה' במדה שלו ,וכן יעקב עבד את ה' במדה
שלו .וכמו שכתוב בפנים מאירות לרבי רבי מאיר אייזנשטט [חלק א' סימן לט]
שלכן מזכירים בכל יום 'אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב' שכל צדיק
וצדיק עבד את השי"ת באופן שלו .והשי"ת ברוב חסדיו מראה לכל צדיק
וצדיק שהדרך שלו הוא אמיתי ומאד נעלה כדי לחבבו בעיניו .כך הראה
הקב"ה לכל מנהיג ישראל ,הקב"ה הראה לבעל התניא שהדרך הזאת היא דרך
האמיתית בעבודת ה' ,וכן הקב"ה בכבודו ובעצמו הראה לרבי מנדל'ע
ויטבסקער שהדרך שלו היא הדרך האמיתית בעבודת השם .וכבר נודע מש"כ
האהבת ישראל מויזניץ שהצדיקי אמת יודעים שכשם שהראה לי הקב"ה
שהדרך שלי הוא אמיתי ,כך הראה לצדיק אחר שהדרך שלו הוא האמיתי,
ולכן אע"פ שיש חילוקי דעות ביניהם מהו הדרך האמיתי ,מ"מ אין פירוד
לבבות ח"ו .כי יודע שכשם שהראה לי כך ,הראה לו כך.
'ולכן כל צדיק וצדיק רוצה שהדור יתנהג לפי דרכו ,כי הוא הדרך המובחר
בעיניו' .וחשש משה שאם יבא איש אחר וישב על כסאו אחריו ,הוא ינהיג את
ישראל באופן אחר ,שלא כדרך שהוא הנהיג אותם .לכן אמר משה 'הגיע זמן
שאתבע צרכי' כי הבין שאם בניו ישבו על כסאו ,ידעו הם היטב איך להמשיך
הנהגת ישראל בדרכו של אביהם משה .וזהו 'צרכי' מה שאני הייתי צריך
לעבודת ה' .באופן שיירשו בניו את גדולתו שהם בוודאי ידעו דרכו.
מדוע חושב החת"ס שהכת"ס צריך לישב על כסאו ,כי הקב"ה הראה לחת"ס
שהדרך שלו היא הדרך האמיתית ,ומי כמו בנו יודע איך להמשיך בדרך אביו.
וידוע שאמר החת"ס לבניו היה לכם סבא רבי עקיבא אייגר ,ואני אומר לכם
שלא ללמוד בדרך הלימוד שלו אלא בדרך הלימוד שלי .כנודע לכל בר בי רב
שיש חילוק ביניהם בדרך הלימוד .רעק"א אמר לבנו רבי שלמה שילך בדרכו,
והחת"ס אמר לכת"ס שילך בדרכו .כך מנהיג הקב"ה את צדיקיו .הגם ששניהם
יודעים שהקב"ה הראה גם לשני שהדרך כמותו ,אך כיון שהראה לחת"ס
שדרכו אמת ,לכן נהרו פניו כשקרא כתב רבנות של הכת"ס בפרשבורג.
אע"פ שמצאנו בשלשלת הנהגת ישראל שלא תמיד הבנים הלכו כדרך
הנהגת האב ,מ"מ יש כלליות תמונת ההנהגה העוברת מאב לבן .כמו בשושלת
בריסק שידוע שיש איזה הבחנה כללית שמקיף כל רבני בריסק ,אעפ"כ כל
אחד מהם הוא ענין אחר לגמרי.
וכן בתלמידי הבעש"ט והמגיד זי"ע ,לכל אחד יש דרך בעבודת ה' ,מ"מ יש
תמונה כללית המחברת .וכן הוא הדין בשו"ע שכשמסתלק מנהיג ישראל,
אע"פ שאין ב נו ממלא מקומו בשלימות ויש גדולים ממנו מחכמה ,דין הוא
שישב הבן על כסא אביו[ .נחלקו אחרונים אם הדין הוא לגבי רבנות או גם
לגבי אדמורות] וכיון שנפסק כך בשו"ע נמצא שמה שאמר משה רבינו 'אתבע
צרכי' אין זה רצון עצמי ,צדיק זה שאומר 'מחני נא' שוכח לגמרי שיש 'צרכי'.
א לא צורך התורה היא ,צורך ישראל הוא ,להמשיך הנהגת ישראל כדרך
שהראה הקב"ה למשה רבינו שזהו הדרך האמת.
עד שאמר לו הקב"ה שיהושע בן נון ילך בדרכו הוא ,ולא ישנה כמלא נימא,
וממילא שמח משה ולא תבע יותר שינהגו בניו אחריו .וכמ"ש במדרש שמואל
'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים' ,מדוע אין כתוב
'מסרה' בין יהושע לזקנים? כי מסרה היינו כדבר הנמסר מיד ליד בלי שום
שינוי ,לאחר מכן יש קבלה מדור לדור ,מסירה הוא מצד המוסר ,מקבל הוא
מצד המקבל .רק בין משה ליהושע היה חידוש זה שלא היה שינוי כלל' ,מסרה
ליהושע' המוסר קיים והמקבל בטל בתכלית ,וכמ"ש רש"י' כי ידעתי אחרי
מותי כי השחת תשחיתון' ,כל ימיו של יהושע לא השחיתו ,כי כל זמן שיהושע
קיים ,הרי הוא כאילו משה קיים.
ונמצא עתה שלא היה הוה אמינא ומסקנא ,לא היה רצון במשה שלא כרצון
השי"ת ,אדרבה גם זה וגם זה נתן לו ,שלא יהיה שום שינוי בהנהגתו כלל.
ובבחינה הכללית נמשך הדבר עד היום הזה ,אתפשטותא דמשה בכל דור
ודור .כי תפילת משה 'יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה' לא
היתה תפילה רק לדורו ,אלא לדורות עולם עד משיח צדקנו שכבר גילה האור
החיים הק' שהוא יהיה משה רבינו בעצמו ,שיתגלה במהרה בימנו אמן.
(הגרמ"י רייזמן שליט"א)

אחד אמר לרבי גד'ל אייזנר שהוא נוסע להר הזיתים ,לאחר הסתלקות הבית
ישראל ,שאל אותו רבי גדל ,הרי הרבי נמצא כאן איתנו ,מה קרה ,הרבי החליף
זוג משקפיים? ...בשנת תרי"ט הוכתר החידושי הרי"ם לאדמו"ר מגור ,והוא
כהיום – תשל"ט -בן מאה ועשרים שנה ,פעמים יש לו משקפיים כאלה,
פעמים משקפיים אחרות ,הכל רבי אחד.
וכן כתב הרמב"ם' ממשה ועד רב אשי' .כי זהו משה אחד ,אלא
שאתפשטותיה בכל דרא ודרא ,וכ"כ החזו"א במכתבו ,אנו מתייחסים למשה
רבינו ורבינו הקדוש ורב אשי ,הכל אחד .הארה אחת עם כמה כלים.
פעם אחת בתורה יש לשון כזה 'וידבר משה אל השם לאמר' ,לא כתוב
'ויתחנן' או' ויתפלל' ,אלא 'וידבר' ,כך פעל אצל השי"ת שלא יהיה הפסק
להנהגת ישראל .וכן אמרו חז"ל 'משמת ,נולד' כך אצל כל מנהיגי ישראל.
והוא חידוש גדול שחידש משה ,שהרי אמרו חז"ל' אין מלכות נוגעת בחברתה
אפי' כמלוא נימא' ,ובגמ' ר"ה אמרו 'שמא תאמר שתא לבי תרי לא חזיא' שאי
אפשר שנה אחת לשני מלכים .אך משה רבינו פעל אצל הקב"ה שכן תיגע
מלכות בחברתה ,כי כמו שמשה רבינו היה מלך ,ויהי בישורון מלך ,גם יהושע
היה מלך שנאמר 'כל איש אשר ימרה את פיך יומת' כדין מורד במלכות .כך
פעל משה שיגעו שני מלכויות זו בזו.
יפקד ה' אלקי הרוחת לכל בשר איש על העדה :פרש"י' :יפקד ה – 'כיון ששמע
משה שא"ל המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו (במ"ר) אמר הגיע שעה שאתבע
צרכי שיירשו בני את גדולתי .א"ל הקב"ה לא כך עלתה במחשבה לפני .כדאי
הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל .וזהו שאמר שלמה
(משלי כז) נוצר תאנה יאכל פריה' .כך רואה יתפלא היתכן שמשה רבינו יחשוב
שהגיעה שעה שיתבע צרכיו ,שלא כדעתו של הקב"ה שיהושע ינהיג את
ישראל? ובמדרש הוסיף 'נוצר תאנה יאכל פריה – אמר הקב"ה למשה ,בניך
ישבו להם ולא עסקו בתורה ,יהושע הרבה שירתך ,הואיל ושירתך בכל כוחו,
כדאי הוא שישמש את ישראל' .וצ"ע מה חשב משה רבינו על בניו ,הרי ידע
שלא עסקו בתורה .כך הקשה המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן באופן
הראשון .ותירץ ע"פ הפשט שביקש משה שיהיו שני הנהגות בבני ישראל,
שהוא כלל שני הנהגות ,מצד אחד הביא את התורה ,מאידך יצא ללחום בראש
מערכות ישראל ,ובמהלך הדורות אינו כך ,כדאי' במדרש 'אמר הקב"ה כל מה
שבראתי בעולם לא בראתי אלא זוגות ,שמים וארץ זוגות ,חמה ולבנה זוגות,
אדם וחוה זוגות ,עוה"ז ועוה"ב זוגות ,שמעיה ואבטליון ,שמאי והלל ,רבי ורבי
נתן .הכל זוגות ,אחד אוחז ספר ואחד אוחז סייף.
במלחמ ת עמלק כתוב שאמר משה ליהושע 'בחר לנו עמלק וצא הלחם
בעמלק' ,היינו ששלח את יהושע ללחום אע"פ שידיו של משה הן עשו את
המלחמה ,אבל בפועל יצא יהושע לקרב .כלשון חז"ל' ועכשיו שחטאו היו
צריכים כלי זיין' הרי שצריך סייפא .לכן ביקש משה שההנהגה אחריו תהיה
מחולקת לשני אנשים ,אחד
בבחי' ספר והשני בבחי' סייפא .לכן ביקש יפקד ה' אלקי הרוחת לכל בשר איש
על העדה :אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם – במלחמה ואשר יוציאם
ואשר יביאם – בדברי תורה .כדפרש"י  .כי רק משה לבדו זכה למתנה מיוחדת
שהיה כלול משני המדרגות.
והשיב הקב"ה למשה שתלמידו יהושע כמותו ,כמו שמשה היה מחובר
משניהם כך יהושע ,אמנם מיהושע והלאה התחלקה הנהגת ישראל לשנים.
מלך ונביא .מלך יצא למלחמה ,ונביא מסר דבר ה' לעם ישראל .וכן הרמב"ם
כשמונה שלשלת מסירת התורה אינו מזכיר מלכי יהודה שבכל אותם הדורות,
פרט דוד המלך לבדו .אחיה השלוני קיבל מדוד ,ואחריו הנביאים ,ירמיה
ישעיה וכו' .לא המלכים אלא הנביאים .משא"כ משה ויהושע היה בהם
חידוש ,הן מלך והן נביא.
אלא שמשה רבינו חשב שאחריו תתחלק ההנהגה לשנים ,הוא מסר את
התורה ליהושע ,וביקש שיהושע ימשיך למסור את התורה לבני ישראל .ואילו
בעסקי המלח מה ביקש למנות את בניו אחריו .כך ביאר המגלה עמוקות.
אמנם רבינו בעל ההפלאה כתב בפנים יפות ,שמשה רבינו היה עניו מכל האדם
אשר על פני האדמה ,אם הקב"ה יכל לקחת 'גארנישט' כמוני ולעשות ממני
נביא ומלך ,א"כ יכולים גם בני אחרי להיות כך .גם שבני לא עסקו בתורה ,הרי
ג ם אני לא עסקתי בתורה .כשאדם הוא כלום ,יכול הקב"ה לעשות מכלום
הכל .משה רבינו היה בטוח בעצמו שהוא כלום ,ממילא אם שפל כמוני יכול
להנהיג את ישראל ,מדוע שבני לא יוכלו? ....הוא לא ראה בעצמו מדה אחת
יותר טובה מבניו .אמר לו הקב"ה אני יהיב חכמתא לחכימין ,קח את יהושע
איש אשר רוח בו .
כתב החקל יצחק בהקדמתו הידועה לספר אמרי יוסף 'תשעה מאמרות',
ששמע מאביו האמרי יוסף לבאר דברי רש"י שאמר משה 'הגיע שעה שאתבע
צרכי' .שלכאו' הוא סותר לדברי רש"י בפסוק הקודם' :וידבר משה אל ה 'וגו -

 בדרך הדרוש 
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כה ,יא)
במדרש (במדב"ר כא ,א) בדין שיטול שכרו ותמוה ,וכי
דוקא בשביל שהוא בן אלעזר יטול שכרו ,ונ"ל דאיתא
בברכות (דף ז') אמר משה מפני מה צדיק ורע לו וצדיק וטוב
לו ומשני צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק צדיק ורע לו צדיק בן
רשע וכו' והשתא א"ש פנחס בן אלעזר בן אהרן צדיק בן צדיק
בדין שיטול שכרו ודוק( :מדרש יונתן)
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני
ישראל .במדרש [רבה כא ,א] בדין הוא שיטול שכרו .נ"ל
דהנה הקב"ה אין משלם שכר בעולם הזה כי פן ח"ו יקלקל
דרכו וישמן ישורון ויבעט .אלא אמרו חז"ל [אבות ה ,יח]
המזכה את הרבים אין חטא בא לידו ,ופנחס קידש ה' ברבים

וזיכה הרבים ,ויוכל להנתן לו שכר מיד ובטוח בו שלא יקלקל
דרכו .וז"ש פנחס בן אלעזר השיב חמתי בקנאו קנאתי
בתוכם ,ולכן בדין שיטול שכרו מיד ,לכן אמור לו הנני נותן לו
בריתי שלום:
(כתב סופר)
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר (כז ,א) איתא בגמ' אמר ר"ע
מקושש זה צלפחד הי' אמר ר"א לר"ע בין כך ובין כך אתה
עתיד ליתן עליו את הדין התורה מכסהו ואתה מגלה אותו
ואם אינו כדבריך אתה מוציא לעז על אותו צדיק והוא תמוה
מאוד דילמא ר"ע סבר דצלפחד לש"ש נתכוין ונ"ל דלר"ע
ע"כ צ"ל דהמקושש שלא לש"ש נתכוון דאיתא בגמ' אמר
ר"ע אלו הייתי בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם והקשה התוס'

ו

בחילול שבת מה הוי מצי למימר ותי' התוס' דהי' שאל את
העדים הראיתם את המחלל אם טריפה הי' או שלם וקשה
אם הסברא זו אמת דלר"ע אם טריפה הוא לא מחייב קשה
על מקושש עצמו האיך מצי למימר דכונתו לשמים והלא
איתא במס' ב"ב בתוס' כשאמר הקב"ה למשה ופגריכם יפלו
וסברו ישראל שאין עצה ואין תורה בעולם והלך המקושש
וחילל שבת כדי שיהרגו אותו ויראו ישראל שיש תורה ומצות
בעולם ולפ"ז אי אמרינן דלר"ע אין הורגין אותו האיך נוכל
לומר שכוונתו לשמים אלא ודאי דלא לש"ש נתכוון ושפיר
אמר הגמרא לדבריך בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עליו את
הדין ודוק היטב( .מדרש יונתן)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפ ְינ ָחס

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְמאוֹר ָפּנִ ים
יתי ָשׁלוֹם“ )כה יב(
”לכֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
ָ

טוֹבה וְ ֵחנוּת ְל ִמי
”שׁ ְתּ ֵהא לוֹ ִל ְב ִרית ָשׁלוֹם ,כְּ ָא ָדם ַה ַמּ ֲחזִ יק ָ
ֶ
עוֹשׂה ִעמּוֹ ָ
ֶשׁ ֶ
טוֹבה“ ַ)ר ִשׁ“י(.
רוּמר
עוּתהּ ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה זוֹ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְצ ִבי ַא ְריֵ ה ְפ ֶ
ֶאת ַמ ְשׁ ָמ ָ
ִמקּוֹזִ ‘יגְ לוֹב:
ְבּ ִסיּוּם ִבּ ְרכַּ ת ִ’שׂים ָשׁלוֹם‘ְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָאנוּ ְמ ָפ ְר ִטים ֶאת
מוֹס ִיפים
”טוֹבה ְוּב ָרכָ הֵ ,חן וָ ֶח ֶסד“ וְ כוּ‘ָ ,אנוּ ִ
ָ
כָּ ל ְצ ָרכֵ ינוּ;
לוֹמר:
”בּ ְרכֵ נוּ ָא ִבינוּ כֻּ ָלּנוּ כְּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנֶ י ,“כְּ ַ
וּמ ַב ְקּ ִשׁיםָ :
ְ
נּוֹהגִ ים ִעם ַט ְר ָדן
ַאל ִתּ ֵתּן ָלנוּ ֶאת ְמ ֻב ָקּ ֵשׁנוּ ְבּ ִבזָּ יוֹן כְּ ִפי ֶשׁ ֲ
ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַה ְפ ִצירֶ ,שׁ ְמּ ֻב ָקּשׁוֹ נִ ָתּן לוֹ ַרק כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם ְדּ ָב ָריו
טוּבִ בּ ְמאוֹר ָפּנִ ים,,
ְ
וְ יֵ ֵלֶ ,א ָלּא ַה ְשׁ ַפּע ָע ֵלינוּ ִמ ֶשּׁ ַפע
ְבּ ַר ֲח ִמים ְוּב ָרצוֹן ,כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים מד ד(” :וְ אוֹר ָפּנֶ י כִּ י
ְר ִצ ָיתם“.
רית
”בּ ִרית
ַאף כָּ אןִ ,ה ְק ִדּים וְ ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֶ :את ְ
עוֹלם“ ֶא ֵתּן ְל ִפינְ ָחס ִבּ ְמאוֹר ָפּנִ ים ”כְּ ָא ָדם ַה ַמּ ֲחזִ יק
כְּ ֻהנַּ ת ָ
טוֹבה.“...
ָ
ֶ’א ֶרץ ְצ ִבי‘

ִמ ְצוָ ה ְשׁ ֵל ָמה ְבּא מוּם
יתי ָשׁלוֹם“ )כה יב(
”הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
ִ
חוּסט:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ק ִַטינָ א ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
כַּ ֲא ֶשׁר זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ִבּ ְשׁ ֵלמוּתָ ,ע ָליו ָל ֵשׂאת ִמיָּ ד
זוּח ַדּ ְעתּוֹ ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יֵ ֵצא ְשׂכָ רוֹ ְבּ ֶה ְפ ֵסדוֹ.
ְתּ ִפ ָלּה ְל ַבל ָתּ ַ
זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ִמּ ַדּת ַהגַּ ֲאוָ ה ְמ ַק ְל ֶק ֶלת ֶאת ַהכֹּל ,וּכְ ִפי
”מאן ְדּיָ ִהיר – ַבּ ַעל מוּם הוּא“.
ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחזָ “ל ְ)מגִ ָלּה כט א(ָ :
”לכֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י
יח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ִפינְ ָחסָ :
ְלכָ ִ ה ְב ִט ַ
נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם“ – ַאל לוֹ ַל ֲחשֹׁשׁ כִּ י ַה ִמּ ְצוָ ה
הוּרי גַּ ֲאוָ הֶ ,א ָלּא ַאף
דוֹלה ֶשׁ ָע ָשׂה ִתּגְ רֹם לוֹ ְל ִה ְר ֵ
ַהגְּ ָ
ְל ַא ֲח ֶר ָיה הוּא יִ ָשּׁ ֵאר ָשׁ ֵלם ְבּא מוּם.
ָ’ק ְר ַבּן ֶה ָענִ י‘

דּוֹמה ְל ַאנְ ֵשׁי דּוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר ֶשׁנֶּ ֶענְ שׁוּ
ַבּ ַחיִּ יםִ .אם כֵּ ןַ ,מ ָצּ ִבי ֶ
וּל ִפיכָ ְ בּכָ ל ָשׁנָ ה ְבּ ֵליל
ְבּ ִמ ָיתה ֵמ ֲח ַמת ֵח ְטא ַה ְמּ ַרגְּ ִליםְ ,
יוֹשׁ ִבים ְבּתוֹכָ ם
חוֹפ ִרים בּוֹרוֹת וְ ְ
ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאב ָהיוּ כֻּ ָלּם ְ
ַעד ַהבּ ֶֹקר ,כְּ ֶשׁ ֵהם ַמ ְמ ִתּינִ ים ִל ְראוֹת ַה ִאם יָ מוּתוּ אוֹ ֶשׁ ָמּא
עוֹרר ֵאי ִמי
יַ ְמ ִשׁיכוּ ִל ְחיוֹת ַ)ר ִשׁ“י ַתּ ֲענִ ית ל ב( .וְ ִהנֵּ הִ ,אם ִה ְת ֵ
ֵמ ֶהם ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ַלּיְ ָלה וְ ֵה ִבין ֶשׁנִּ גְ זַ ר ָע ָליו ְל ַה ְמ ִשׁיִ ל ְחיוֹת,
ֲהיַ ֲע ֶלה ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁיַּ ְמ ִשׁיִ ל ְשׁכַּ ב ְבּ ִק ְברוֹ ַעד ַהבּ ֶֹקר?!
אוֹתי כָּ ל ַליְ ָלה ,כַּ ֲא ֶשׁר
אוֹפ ֶפת ִ
אוֹתהּ ַה ְרגָּ ָשׁה ֶ
ַאף ֲאנִ יָ ,
וּמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ֶ
ֲאנִ י נֵ עוֹר ִמ ְשּׁנָ ִתי ַ
עוֹדנִּ י ַחיֲ :ה ֵרינִ י ָשׂשׂ וְ ָשׂ ֵמ ַח
וּמתּוֹ כָּ ֲ אנִ י ָרץ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ַל ֲעבֹד ֶאת
שׂוֹרהִ ,
ַעל ַה ְבּ ָ
בּוֹר ִאי“.
ְ
ְ’שׁ ַאל ָא ִבי וְ יַ גֵּ ְד ‘ח“ב עמ‘ רצג

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

מל ָאָ – א ֵמן
ִפּינְ ָחס – ַמ ְל
”פּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּן ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי
ִ
ֵמ ַעל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ )כה יא(
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ִ’פּינְ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּן ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן‘
ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ’א ֵמן‘ִ .פּינְ ָחס
ימ ְט ִריָּ ה צ“א כַּ גִּ ַ
ִהנָּ ם ְבּגִ ַ
ָס ַתם ֶאת ִפּיּוֹת ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים וְ ֵה ִשׁיב ֲחרוֹן ַאף ה‘ ֵמ ַעל
אוֹתיּוֹת ָ’א ֵמן‘.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכ ַֹח ַהיִּ חוּד ַה ָקּדוֹשׁ ַה ָטּמוּן ְבּ ִ
וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה )תיקו“ז מ א(:
קוֹר ִעין לוֹ גְּ זַ ר ִדּין ֶשׁל
”כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה“.
נוֹסף ,זָ כָ ה ִפּינְ ָחס ְבּ ַא ֲח ִרית יָ ָמיו ְל ִה ְת ַעלּוֹת וְ ִל ְהיוֹת
ְבּ ָ
”פּינְ ָחס
ַמ ְל ַא ה‘ ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּזּ ַֹהר )כִּ י ִת ָשּׂא קצ א(ִ :
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘.
זֶ ה ֵא ִליָּ הוּ“ ,וַ ֲה ֵרי ַ’מ ְל ָאְ ‘בּגִ ַ
יוֹסף‘ ַמ ֲע ֶרכֶ ת פ‘
ֶ’בּן ְל ָא ְשׁ ִרי‘ ָבּ ָלק; ’וַ יְ ַל ֵקּט ֵ

ַה ַמּ ֲחזִ יר נְ ָשׁמוֹת ִל ְפגָ ִרים ֵמ ִתים
נוֹתר ֵמ ֶהם ִאישׁ כִּ י
”כִּ י ָא ַמר ה‘ ָל ֶהם מוֹת יָ ֻמתוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ א ַ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן“ )כו סה(
ִאם כָּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּ ה וִ ֻ
נּוֹדע ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן:
רוּשׁ ְל ִמי ַה ָ
ִס ֵפּר ַה ַמּגִּ יד ַהיְּ ַ
תּוֹשׁ ֶב ָיה ֶשׁל ְשׁכוּנַ ת ַ’שׁ ֲע ֵרי ֶח ֶסד‘ ַה ַמּ ֲע ִט ָירה ֲא ֶשׁר
ִמ ְפּ ֵא ֵרי ָ
ִבּ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה ָהיָ ה ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ָק ִמינֶ ְצ ִקיַ .אף ֶשׁכְּ ָבר
חוּדיְ :בּכָ ל
ָהיָ ה יָ ִשׂישׂ ָוּבא ַבּיָּ ִמים ,נָ ַהג ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ְבּ ִמנְ ָהג יִ ִ
עוֹרר ַבּ ַלּיְ ָלהַ ,אף ִאם ָח ְל ָפה ַרק ָשׁ ָעה ַא ַחת
ֵעת ֶשׁ ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
וּמ ְשׁכִּ ים ְל ֵבית
ֵמ ֲעלוֹתוֹ ַעל יְ צוּעוָֹ ,היָ ה ִמ ְתגַּ ֵבּר כָּ ֲא ִרי ַ
בוֹדת ְ
ַהכְּ נֶ ֶסת ַל ֲע ַ
בּוֹראוֹ.
כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַאל ְל ֵפ ֶשׁר ִמנְ ָהגוֹ זֶ ה ִס ֵפּר:
נוֹאשׁ
רוֹפ ִאים ָ
ירוּתי ָח ִל ִיתי ֲאנוּשׁוֹת ַעד ֶשׁ ָא ְמרוּ ָה ְ
”בּ ְצ ִע ִ
ִ
אתיְ .ל ַא ַחר
ְל ַחיַּ יֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִמּן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִר ֲחמוּ ָע ַלי וְ ִה ְב ֵר ִ
ֶשׁ ִה ְב ֵר ִ
אתי ִה ְר ַה ְר ִתּי ְבּ ִל ִבּיֲ :הא ְבּוַ ַדּאי ִה ְת ַחיַּ ְב ִתּי
נוֹתר
ִמ ָיתה ,וְ ִא ְל ָמ ֵלא ָחסוּ ָע ַלי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,א ָהיִ ִיתי ַ

ֲענִ יַּ ת
ָא ֵמן
ַמ ֲעלָ ה
ֶאת
ַה ְבּ ָרכָ ה

235

ַאף מ ֶֹשׁה ָה ַלְ בּ ֶד ֶר זוֹ ,וְ ֶשׁכְּ ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד נַ ֲח ָלה
לוֹמרִ :ל ֵמּד ֲע ֵל ֶיהן זְ כוּת
”את ִמ ְשׁ ָפּ ָטן ִל ְפנֵ י ה‘“ ,כְּ ַ
ִה ְק ִריב ֶ
ֶשׁכַּ וָּ נָ ָתן ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת נַ ֲח ָל ָתן יוּכְ לוּ ַל ֲעבֹד
בּוֹר ָאן ִבּ ְמ ַ
ֶאת ְ
נוּחת ַהנֶּ ֶפשׁ .וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִא ֵשּׁר ֶאת
ְדּ ָב ָריו וְ ָא ַמר” :כֵּ ן ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד דּ ְֹברֹת“ – ֵאינְ ָ צ ִריְ ל ָפ ֵרשׁ
זֹאת ְבּתוֹר ִלמּוּד זְ כוּת ,כִּ י כָּ ֵ הם ַה ְדּ ָב ִרים ֶבּ ֱא ֶמת ,וְ כַ וָּ נָ ָתן
ָאכֵ ן ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם.
הוּדה‘
קּוּטי יְ ָ
ִ’ל ֵ

אוֹמ ִרים ִ’שׁיר ֶשׁל יוֹם‘ ְבּ ִמנְ ָחה?
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵאין ְ
”את ַהכֶּ ֶבשׂ ֶא ָחד ַתּ ֲע ֶשׂה ַבבּ ֶֹקר וְ ֵאת ַהכֶּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּ ֲע ֶשׂה
ֶ
ֵבּין ָה ַע ְר ָבּיִ ם“ )כח ד(
ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹםִ ,בּ ְשׁ ַעת נִ סּוַּ היַּ יִ ן ַה ִמּ ְת ַלוָּ ה ְל ַה ְק ָר ַבת
בוּע ְלכָ ל יוֹם
שׁוֹר ִרים ִמזְ מוֹר ָק ַ
ַה ָתּ ִמידָ ,היוּ ַה ְלּוִ יִּ ים ְמ ְ
לוֹמר ִמ ֵדּי יוֹם
נוֹהגִ ים ַאף ָאנוּ ַ
בוּעֶ ,שׁאוֹתוֹ ֲ
ִמימוֹת ַה ָשּׁ ַ
ְבּ ִס ָ
יּוּמהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית .וְ כָ ַתב ַהטּוּר )או“ח קלג( כִּ י כֵּ יוָ ן
מוּשׁ ִרים ַרק ַא ַחר ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁ ַחר,
מוֹרים ֵאלּוּ ָהיוּ ָ
ֶשׁ ִמּזְ ִ
אוֹתם ַרק ְבּ ַשׁ ֲח ִרית וְ א ְבּ ִמנְ ָחה.
אוֹמ ִרים ָ
ְל ִפיכָ ַ אף ָאנוּ ְ
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַהטּוּר ָתּ ַמהּ ַה ְ‘פּ ִר ָ
ישׁה‘ ָ)שׁם ט( ִמגְּ ָמ ָרא ְמפ ֶֹר ֶשׁת
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה )ל ב( ֶשׁ ָבּהּ ְמב ָֹאר כִּ י ַאף ַא ַחר ָתּ ִמיד
שׁוֹר ִרים ִשׁיר ֶשׁל יוֹם,
ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם ָהיוּ ַה ְלּוִ יִּ ים ְמ ְ
אוֹתם גַּ ם ְל ַא ַחר ִמנְ ָחה?
אוֹמ ִרים ָ
דּוּע ָאכֵ ן ֵאינֶ נּוּ ְ
וּמ ַ
ַ
סוֹפר‘:
ֵתּ ֵרץ ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ָאכֵ ן ָא ְמרוּ ַה ְלּוִ יִּ ים ִשׁיר ֶשׁל יוֹם ַאף ַא ַחר ָתּ ִמיד ֶשׁל ֵבּין
אוֹתם ֵאלּוּ
מוֹרים ֲא ֵח ִרים וְ א ָ
ָה ַע ְר ַבּיִ םֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָהיוּ ֵאלּוּ ִמזְ ִ
)תּ ִמיד ז ד(
לוֹמר ,כִּ י ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ָ
ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ַבּבּ ֶֹקר .וְ כַ וָּ נַ ת ַהטּוּר ַ
מוֹרים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ַא ַחר ָתּ ִמיד ֶשׁל ַשׁ ַחר,
אוֹתם ִמזְ ִ
פּ ְֹרטוּ ַרק ָ
מוֹרים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ַא ַחר ָתּ ִמיד ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם א
וְ ִאלּוּ ַה ִמּזְ ִ
וּל ִפיכָ  נִ ְב ָצר ֵמ ִא ָתּנוּ ַ
פּ ְֹרטוְּ ,
לוֹמר ִשׁיר ֶשׁל יוֹם ְל ַא ַחר
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית
ְ
”ה ִשּׁיר ֶשׁ ַה ְלוִ יִּ ם
ֹאמרַ :
ִמנְ ָחה ,כִּ י ֵאי נ ַ
יוֹד ִעים ַמהוּ?
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ “...וְ ֵאינֶ נּוּ ְ
סוֹפר‘ ֵבּ ָיצה ה א
ֲ’ח ַתם ֵ

שׁוֹפר ְבּח ֶֹדשׁ ֱאלוּל
ָמקוֹר ִל ְת ִק ַיעת ָ
רוּעה יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם“ )כט א(
”יוֹם ְתּ ָ

הוּדי – ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם
לּוֹתיו ֶשׁל יְ ִ
ְתּ ִפ ָ
”וַ יַּ ְק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ָטן ִל ְפנֵ י ה‘; כֵּ ן ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד דּ ְֹברֹת“
)כז ה-ז(

ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי נַ חוּם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִלּ ְיפנָ א:
הוּדי ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִענְ יָ נָ יו
ַאף כַּ ֲא ֶשׁר יְ ִ
ַהגַּ ְשׁ ִמיִּ יםַ ,על ַה ַצּ ִדּיק ְל ַל ֵמּד ָע ָליו זְ כוּת ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ כִּ י כַּ וָּ נָ תוֹ
ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,וְ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ זֹאת כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָממוֹנוֹ
דוּע
טוֹבים .וַ ֲה ֵרי כְּ ָבר יָ ַ
וּמ ֲע ִשׂים ִ
יוּכַ ל ְל ַה ְרבּוֹת ִמ ְצווֹת ַ
יש ָלן ,כִּ י ִאם נִ ְס ַחט
ימ ְ
הוּא ַמ ֲא ָמרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ְפּ ִר ִ
פּוּרים ,יִ ָשּׁ ֵאר ְבּיָ ֵדינוּ ַרק
ֶאת ְתּ ִפלּוֹת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה וְ יוֹם ַהכִּ ִ
כֶּ ֶסףָ ...
נוֹתר
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְס ַחט ֶאת אוֹתוֹ ַהכֶּ ֶסף נְ גַ ֶלּה כִּ י ַ
ישׁ ַקיְ ט‘.
ִמ ֶמּנּוּ ַרק ’יִ ִיד ְ

יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַה ָקּדוֹשׁ
ְבּ ֶע ֶרב ש“ק פר‘ ִפּינְ ָחס ,כ“ג ְבּ ַתמּוּז ,יָ חוּל ָ
רוּשׁין‘ )אוֹת כב(
’ס ֶפר גֵּ ִ
יע“אְ .בּ ִס ְפרוֹ ֵ
דוֹבירוֹ זִ ָ
קוֹר ֵ
ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ְ
ֵה ִביא ֶאת ֶשׁ ִה ְת ַח ֵדּשׁ לוֹ ְבּלִ מּוּדוֹ ִעם ַ’מגִּ יד‘ ֶשׁנִּ ְשׁלַ ח ֵאלָ יו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם:

יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵר .“וְ ַאף ִכּי לְ ֵעינֵ ינוּ
ָא ְמרוּ ֲחזָ “ל”ָ :גּדוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
נִ ְר ֶאה ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ָט ֵפל ַל ְמּ ָב ֵרַ ,דּע ִכּי ַעל ִפּי ַהסּוֹד ַה ְבּ ָר ָכה
כוֹלה ַל ֲעלוֹת לְ ַמ ְע ָלה ָכּ ָראוּי .וְ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ ֵאינָ הּ יְ ָ
כוֹלה ִהיא ַל ֲעלוֹת
נּוֹתן ָבּהּ ֶאת ַהכּ ַֹח ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יְ ָ
הוּא ֶשׁ ֵ
בּוֹרא ָבּרוּ הוּא.
לְ ַמ ְע ָלה וּלְ ִה ְת ַק ֵבּל לְ ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ַה ֵ
ִבּ ְב ָר ָכה ְשׁלֵ ָמה ְ -ונ ַ
ֹאמר ָא ֵמן!

לוֹדז‘ ְר ָאיָ ה
לוּריָ א ֵמ ַר ָבּנֵ י ְ
ִמ ָפּסוּק זֶ ה ֵה ִביא ַר ִבּי ַחיִּ ים ִפּינְ ָחס ְ
שׁוֹפר ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ֵה ֵחל
ְל ִמנְ ַהג יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְתק ַֹע ְבּ ָ
ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל וְ ַעד ֶע ֶרב רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַ)ר ָמּ“א או“ח תקפא
א( ,וּכְ ִד ְל ַה ָלּן:
נּוֹדר ַעל ַע ְצמוֹ נְ זִ ירוּת ְבּא
מוּבא ֶשׁ ַה ֵ
ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין כב ב( ָ
]’ס ָתם נְ זִ ירוּת‘[ַ ,חיָּ ב ִלנְ הֹג נְ זִ ירוּת ְל ֶמ ֶשׁ
ַהגְ ָבּ ַלת זְ ַמן ְ
”קדֹשׁ
לוֹשׁים יוֹם ִבּ ְל ַבד .וְ ָל ְמדוּ ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק ְ)ל ֵעיל ו ה(ָ :
ְשׁ ִ
לוֹשׁים,
ימ ְט ִריָּ ה ְשׁ ִ
יִ ְהיֶ ה גַּ ֵדּל ֶפּ ַרע ְשׂ ַער רֹאשׁוֹ“ – ’יִ ְהיֶ ה‘ ְבּגִ ַ
שׁים יוֹם“.
“סּ ָתם נְ זִ ירוּת ְשׁ ִ
וּמכָּ אן ֶשׁ ְ
ִ
ְל ִפי זֶ ה נוּכַ ל ִל ְדרֹשׁ ַאף ֶאת ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ כָּ ” :יוֹם
רוּעה יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם“ – ִתּ ְקעוּ ַבּ ָ
ְתּ ָ
לוֹשׁים יָ ִמים
שּׁוֹפר ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ִ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ’יִ ְהיֶ ה‘.
כַּ גִּ ַ
ְ’ק ִה ַלּת ַחיִּ ים‘ עמ‘ 163

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִיצית )א‘(
ֹאמר‘ – ְבּ ָלשׁוֹן ַרכָּ ה
’וַ יּ ֶ
תּוֹרה ְמ ַס ֵמּל ָלשׁוֹן ָק ָשׁה,
דוּע הוּא כִּ י ִ’דּבּוּר‘ ְבּכָ ל ַה ָ
כְּ ָלל יָ ַ
וַ ֲ‘א ִמ ָירה‘ ְמ ַס ֵמּל ָלשׁוֹן ַרכָּ ה ַ)מכּוֹת יא א( .וְ ִהנֵּ הְ ,בּ ָפ ָר ַשׁת ִצ ִיצית
ֹאמר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר“,
תּוֹרה ִבּ ְלשׁוֹן ַרכָּ ה” :וַ יּ ֶ
ָפּ ְת ָחה ַה ָ
ִה ְמ ִשׁיכָ ה ְבּ ָלשׁוֹן ָק ָשׁה”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ,וְ שׁוּב ִסיְּ ָמה
ְבּ ָלשׁוֹן ַרכָּ ה” :וְ ָא ַמ ְר ָתּ א ֲֵל ֶיהם“ ,וְ ַר ִבּים ִה ְת ַקשּׁוּ ְבּ ֵפ ֶשׁר ַה ְדּ ָב ִרים.
שּׁוּבים ָמ ָצאנוּ ִלנְ ִק ַיטת ָלשׁוֹן זֹאת:
כַּ ָמּה יִ ִ
תּוֹרה
אֵ .בּ ֵאר ָה‘אוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ַה ָקּדוֹשׁ ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר טו לז(ָ :פּ ְת ָחה ַה ָ
ֹאמר‘ ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָפּ ָר ָשׁה זוֹ נֶ ֶא ְמ ָרה כְּ ֶה ְמ ֵשְׁ ל ָפ ָר ַשׁת
ִבּ ְלשׁוֹן ’וַ יּ ֶ
קוֹשׁשׁ ְבּ ִחלּוּל ַשׁ ָבּת
קוֹשׁשׁ ֶשׁ ָקּ ְד ָמה ָלהּ; ְל ַא ַחר ֶשׁנִּ כְ ַשׁל ַה ְמּ ֵ
ַה ְמּ ֵ
ימי חוֹל נָ ַת ָתּ ָלנוּ
”בּ ֵ
ָפּנוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ָא ְמרוִּ :
ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּין כְּ אוֹת ִל ְשׁ ִמ ַירת ַה ִמּ ְצווֹתַ ,אָ מה נַ ֲע ֶשׂה ַבּ ַשּׁ ָבּת
אוֹתן?“ ְל ִפיכָ  נִ ְתּנָ ה ָל ֶהם ִמ ְצוַ ת ִצ ִיציתֶ ,שׁ ַאף
יחים ָ
ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ַמנִּ ִ
וּל ִפי ֶשׁ ֲח ִב ָיבה
ְבּ ַשׁ ָבּת יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ’אוֹת‘ ִל ְשׁ ִמ ַירת ַה ִמּ ְצווֹתְ .
ָהיְ ָתה ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ ,ל ִפיכָ ִ היא נִ ְפ ְתּ ָחה
ֹאמר‘ ַה ְמּ ַס ֶמּ ֶלת ֲח ִביבוּת.
ִבּ ְלשׁוֹן ’וַ יּ ֶ
כּוֹל ִלים ֶאת ֶע ֶצם
אוּלם ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ כְּ ֶשׁ ִדּ ְבּ ָרה ַעל ְפּ ָר ֵטי ַה ִמּ ְצוָ ה ַה ְ
וְ ָ
תּוֹרה ְבּ ָלשׁוֹן
יּוּבהּ וְ ֶאת ַה ַמּ ֲעלוֹת ַהנִּ ְפ ָעלוֹת ִמ ֶמּנָּ ה ,נָ ְק ָטה ַה ָ
ִח ָ
ָק ָשׁה – ַעל ַה ִחיּוּבְ ,וּב ָלשׁוֹן ַרכָּ ה – ַעל ַמ ֲעלוֹת ַה ִמּ ְצוָ ה.
לוֹמר ְל ִא ָשּׁה
בַ .בּ ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח יא א( ָפּ ַסק ֶשׁיָּ כוֹל ָה ִאישׁ ַ
ְ’טוִ י ִלי ִצ ִיצית‘ ִוּב ְל ַבד ֶשׁ ַתּ ֲע ֶשׂה זֹאת ִל ְשׁ ָמהְּ .ל ִפי זֶ ה ֵבּ ֵאר
ְבּ ַהגָּ הוֹת ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ָ)שׁם( ְבּ ֵשׁם ִ’דּ ְב ֵרי ְשׁמֹה‘ֶ ,שׁ ְלּכָ ִ שׁנָּ ה
ַהכָּ תוּב ְלשׁוֹנוִֹ .בּ ְת ִח ָלּה”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ – ְבּ ָלשׁוֹן ָק ָשׁה
ַעל ִע ַקּר ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ֶשׁ ֲ
תּוֹרה
הוֹס ָיפה ַה ָ
נּוֹע ָדה ִלגְ ָב ִרים ,וּכְ ֶשׁ ִ
כוֹלה ְל ִה ְת ַקיֵּ ם ַעל יְ ֵדי ִא ָשּׁה נָ ְק ָטה
ְלגַ ֵבּי ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִצּ ִיצית ֶשׁיְּ ָ
יצת“ ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ“י ְשׁמוֹת
ְלשׁוֹן ֲא ִמ ָירה” :וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
יט ג(.
גַ .בּ ַעל ְ’בּנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר‘ ִמ ִדּינוֹב ֵפּ ֵרשׁ :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִצּ ִיצית ִהיא ִמ ְצוַ ת
יּוּמהַּ ,על כֵּ ן ָפּ ַתח ַהכָּ תוּב
לוּלים ְבּנֵ י ָא ָדם ְלזַ ְלזֵ ל ְבּ ִק ָ
ֲע ֵשׂה ֲע ִ
ְבּ ָלשׁוֹן ָק ָשׁה’ַ :דּ ֵבּר‘ .וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)מנָ חוֹת מא א( כִּ י
אוּלם
שׁוֹל ֶטת נֶ ֱענָ ִשׁים ַאף ַעל ִבּטּוּל ֲע ֵשׂהָ ,
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִמּ ַדּת ַה ִדּין ֶ
תּוֹרה ”וְ ָא ַמ ְר ָתּ“ – ְבּ ָלשׁוֹן ַרכָּ הְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ֵאין ֲערֹ
הוֹס ָיפה ַה ָ
ִ
עוֹלם ַה ָבּא ,וּכְ ִפי
עוֹלם ַהזֶּ ה ָוּב ָ
ִל ְשׂכָ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ָבּ ָ
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ ָרא ָ)שׁם מד א( ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל ְשׂכַ ר ַהזָּ ִהיר ְבּ ִמ ְצוַ ת
עוֹלם ַהזֶּ ה ַ)’אגְ ָרא ְדּכַ ָלּה‘ סו“פ ְשׁ ַלח(.
ִצ ִיצית ָבּ ָ
בוֹדת לֵבָב‘ )ק“ש ְוּת ִפ ָלּה( :כֵּ יוָ ן
דְ .בּא ֶֹפן נִ ְפ ָלא ֵבּ ֵאר ַבּ ֵסּ ֶפר ֲ’ע ַ
לּוֹבשׁ ֶבּגֶ ד וּבוֹ ַא ְר ַבּע
חוֹבת ַה ִצּ ִיצית ֵאינָ הּ ָשׁוָ ה ְבּכֻ ָלּם ,כִּ י ַה ֵ
ֶשׁ ַ
אוּלם ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ָלבוּשׁ ְבּ ֶבגֶ ד
כַּ נְ פוֹת ַחיָּ ב ְל ָה ִטיל בּוֹ ִצ ִיציתָ ,
ֶשׁכָּ זֶ הִ ,מ ְצוָ ה ָע ָליו ְל ַה ִשּׂיג ֶבּגֶ ד ַבּ ַעל ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹתְ ,ל ָה ִטיל בּוֹ
תּוֹרה ֵמ ַחד ָלשׁוֹן ָק ָשׁה – ְל ִמי
לוֹבשׁוָֹ .לכֵ ן כָּ ְת ָבה ַה ָ
וּל ְ
ִצ ִיציּוֹת ְ
ֶשׁ ָלּבוּשׁ ְבּ ֶבגֶ ד ַבּ ַעל ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת ,וְ ִסיְּ ָמה ְבּ ָלשׁוֹן ַרכָּ ה ְל ִמי
ֶשׁ ֵאינוֹ ָלבוּשֶׁ ,שׁ ִמּ ְצוָ ה ָע ָליו ְל ַה ִשּׂיגוֹ.

ִמ ְלּשׁוֹן נִ ְס ָתּר ִל ְלשׁוֹן נוֹכֵ ַח

ָפּ ַתח ִפּיו ְבּ ָא ֵמן
ַה ִסּפּוּר ַה ְמּ ַחזֵּ ק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֻּ ,ס ַפּר ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ִמ ִפּי ָר“מ ְבּ ַא ַחת ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַה ֲחשׁוּבוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשֵׁ ,מ ָה ִראשׁוֹנוֹת
ֶשׁ ִה ְצ ָט ְרפוּ ְל ַמ ְה ֵפּכַ ת ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘ ְבּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת .זֶ הוּ ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא ַעל כּ ָֹחהּ ֶשׁל ַק ָבּ ָלה ְק ַטנָּ הִ ,בּ ְפ ָרט ְבּ ִענְ יְ נֵ י ָ’א ֵמן‘,
וּל ַה ְשׁ ִפּ ַיע יְ שׁוּעוֹת ֻמ ְפ ָלאוֹת ַל ִמּ ְת ַחזְּ ִקים ָבּהּ.
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ ים ְ
ִל ְפתּ ַֹח ְשׁ ָע ִרים ָבּ ָ
דוֹשׁה ָקנָ ה
ֶאת ְמקוֹמוֹ ְבּ‘כ ֶֹתל ַה ִמּזְ ָרח‘ ֶשׁל ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַה ְקּ ָ
ַה ָבּחוּר ֶה ָחשׁוּב ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ִבּזְ כוּת וְ א ְבּ ֶח ֶסדָ .ק ֶשׁה
ְל ַה ְח ִליט ִעם ָקנָ ה זֹאת ִבּזְ כוּת ַה ְת ָמ ָדתוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי ְמצוּיָ ה,
אוֹ ֶשׁ ָמּא ְבּכ ַֹח ַל ְמ ָדנוּתוֹ ַהיְּ ֵת ָרהִ .מכָּ ל ָמקוֹםִ ,בּ ְרבוֹת
וּל ֵח ֶלק ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ִמנּוֹף ֵבּית
ַה ָשּׁנִ ים ָה ַפ הוּא ְל ֵס ֶמל ְ
נוֹע ַע
יוֹשׁב ַעל ְמקוֹמוִֹ ,מ ְת ֵ
ַה ִמּ ְד ָרשִׁ .מבּ ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב ָהיָ ה ֵ
אוֹתיּוֹת
תוּחה מוּלוֹ ,וְ ֵעינָ יו ְשׁקוּעוֹת ָבּ ִ
מוּל ַהגְּ ָמ ָרא ַה ְפּ ָ
ַה ְקּדוֹשׁוֹתָ .היוּ ֶשׁ ָטּ ֲענוּ ִבּ ְשׁנִ ינוּת כִּ י הוּא זֶ ה ֶשׁ ַתּ ְפ ִקידוֹ
ְלכַ בּוֹת ֶאת ָהאוֹר ַבּ ַלּיְ ָלה ,וְ הוּא ֶשׁ ַמּ ְד ִליקוֹ ַבּיּוֹם.
ְבּגִ יל ֶע ְשׂ ִרים כְּ ָבר יָ ָצא ְשׁמוֹ ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן כְּ ַא ַחד
ִמ ְבּ ִח ֵירי ַהיְּ ִשׁ ָיבהְ .ל ַא ַחר ַא ְר ַבּע ָשׁנִ ים ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ,כְּ ָבר
תוֹרהְ ,ל ִה ְצ ַטיֵּ ן
ִה ְס ִפּיק הוּא ְל ַמ ֵלּא וְ ִלגְ דֹּשׁ ֶאת מֹחוֹ ְבּ ָ
וּל ַשׁ ֵמּשׁ ֵס ֶמל וְ ֻדגְ ָמה
ְבּיִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ְוּב ִמדּוֹת טוֹבוֹת ְ
יכוֹתיו.
ְבּנ ַֹעם ֲה ִל ָ
ְבּ ָעיָ ה ַא ַחת ֵה ִע ָיבה ַעל ְדּמוּתוֹ ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן :הוּא ָהיָ ה
ֻמ ְפנָ ם ְבּא ֶֹפן ִקיצוֹנִ יְ .ל ַמ ֲע ֶשׂה ,עוֹד ְבּ ֶט ֶרם נִ כְ נַ ס ַליְּ ִשׁ ָיבה
דוֹלה ִדּוְּ חוּ ַעל כָּ ַ ר ָבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַה ְקּ ַטנָּ ה ֶשׁ ָבּהּ ָל ַמד.
ַהגְּ ָ
דוֹלה ִתּ ָפּ ֵתר ְבּ ָעיָ תוֹ,
ֵהם ִקוּוּ כִּ י ִעם כְּ נִ ָיסתוֹ ַליְּ ִשׁ ָיבה ַהגְּ ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ִבּ ְרבוֹת ַה ָשּׁנִ ים נוֹכְ חוּ ִל ְראוֹת כִּ י ַה ְבּ ָעיָ ה ַרק
עוֹלם א ָפּ ָצה ֶאת
ָה ְלכָ ה וְ ִה ְת ַע ְצּ ָמהְ .שׁמֹה זַ ְל ָמן ֵמ ָ
ישׁ ָיבה ְק ַטנָּ ה ,וְ ַאף א כְּ ֶשׁ ָה ַפ
ִפּיו ָבּ ַר ִבּים ,א ִבּ ְהיוֹתוֹ ִבּ ִ
דוֹלה.
ְל ֶא ָחד ִמ ֻמּ ְפ ְלגֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַהגְּ ָ
ִמנְ ָהג ָהיָ ה ַבּיְּ ִשׁ ָיבה כִּ י ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם נֶ ֶא ְמרוּ ַ’חבּוּרוֹת‘
תוֹרנוּת ִמ ִפּי ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַבּסּוּגְ יָ ה ַהנִּ ְל ֶמ ֶדתִ .מ ֶטּ ַבע
ְבּ ָ
אשׁי
ַה ְדּ ָב ִרים ָאמוּר ָהיָ ה ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ִל ְהיוֹת ֵמ ָר ֵ
יעוֹתיו וְ ַל ְמ ָדנוּתוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁהוּא
ַה ְמּ ַד ְבּ ִריםִ ,בּ ְפ ָרט ְלאוֹר יְ ִד ָ
ֵס ֵרב ְבּת ֶֹקף ְלכָ ל ַה ָצּ ָעה ֶשׁכָּ זוֹ.
בּוֹתיו ְל ַשׁכְ נְ עוֹ שׁוּב וָ שׁוּבֶ ,א ָלּא
ִבּ ְת ִח ָלּה נִ סּוּ ֲח ֵב ָריו וְ ַר ָ
ֶשׁ ְלּג ֶֹדל ַאכְ זָ ָב ָתם ֵה ִבינוּ ַעד ְמ ֵה ָרה כִּ י ֲע ֵל ֶיהם ְל ַה ְרפּוֹת;
ְשׁמֹה זַ ְל ָמן א ָהיָ ה ְמ ֻסגָּ ל ְבּשׁוּם א ֶֹפן ִל ְפצוֹת ֶאת ִפּיו
ָבּ ַר ִבּים.
עוּרים א נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ֵמ ָ
ַאף ַבּ ִשּׁ ִ
עוֹלם .א ַפּ ַעם נִ ָתּן
ָהיָ ה ְל ַה ְב ִחין ַעל ָפּנָ יו כִּ י יֵ שׁ לוֹ ְדּ ַבר ָמה ְל ָה ִעיר ַעל ִדּ ְב ֵרי
כוֹלא ֶאת
כּוֹבשׁ ֶאת ִפּיו ְבּ ַמ ֲא ָמץ וְ ֵ
ַמגִּ יד ַה ִשּׁעוּרַ ,א הוּא ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ַמ ֲע ַמ ֵקּי ִלבּוֹ.
ַאף כִּ י נֵ ַחן ְבּקוֹל נָ ִעיםֵ ,מ ָ
עוֹלם א נִ גַּ שׁ ְשׁמֹה זַ ְל ָמן
יח
תּוֹרה ִה ְצ ִל ַ
יח ִצבּוּר ,וּכְ ֶשׁנִּ ְק ָרא ַל ֲעלוֹת ַל ָ
ַל ֲעמֹד כִּ ְשׁ ִל ַ
כוֹת ָיהְ .בּ ַשׁ ָבּתוֹת הוּא א
ַאְ בּק ִֹשׁי ַרב ַל ֲהגוֹת ֶאת ִבּ ְר ֶ
שׁוֹרר ֶאת זְ ִמירוֹת ַה ַשּׁ ָבּת ִעם כְּ ַלל ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ,וּכְ ֶשׁכֻּ ַבּד
ֵ
ְבּ‘זִ מּוּן‘ ֵס ֵרב ְבּ ַביְ ָשׁנוּת.
וּמ ְפנָ ם ְבּא ֶֹפן ִקיצוֹנִ יְ .בּ ִשׂיחוֹת
ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ָהיָ ה ַשׁ ְת ָקן ֻ
מוֹרת רוּחוֹ ֵמ ֻע ְב ָדּה זוַֹ ,א
ישׁיּוֹת ִה ִבּ ַיע א ַפּ ַעם ֶאת ַ
ִא ִ
יח
בּוֹתיו ,הוּא א ִה ְצ ִל ַ
הוֹריו וְ ַר ָ
וּמ ֲא ַמ ֵצּי ָ
ַל ְמרוֹת ַמ ֲא ַמ ָצּיו ַ
הוּצעוּ לוֹ
וּסגֻ לּוֹת ֶשׁ ְ
פוֹת ָרהּ ,גַּ ם א ְבּ ֶעזְ ַרת ְשׁ ַלל ֵעצוֹת ְ
ְל ְ
ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ָשּׁנִ ים.
נְ ֻק ַדּת ִמ ְפנֶ ה ָהיְ ָתה ִבּ ְמ ִס ַבּת ִסיּוּם ֶשׁ ָע ַרְ שׁמֹה זַ ְל ָמן
ַעל ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא יַ ַחד ִעם ֲח ֵברוֹ ַהטּוֹבָ .היְ ָתה זוֹ
ְמ ִס ַבּת ִסיּוּם ְמיֻ ֶח ֶדתֱ ,היוֹת ֶשׁ ַה ַמּ ֶסּכֶ ת נִ ְל ְמ ָדה ַעל יָ ָדם
ְבּ ֶמ ֶשׁ כִּ ְשׁנָ ַתיִ ם ְרצוּפוֹתִ ,בּ ְשׁעוֹת ֵבּין ַה ְסּ ָד ִרים .גְּ ָמ ָרא,
תוֹספוֹת ְבּ ִעיּוּן.
ַר ִשׁ“י וְ ְ
ִמשּׁוּם ָמה ֶה ְח ִליטוּ כַּ ָמּה ֵמ ֲח ֵב ָריו ְל ַה ְפ ִעיל ָע ָליו ַל ַחץ
כָּ ֵבד כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁבֹּר ֶאת ְשׁ ִת ָיקתוֹ וְ יִ ָשּׂא ְדּ ָב ִרים ְבּ ַמ ֲע ָמד
לּוֹח ִצים...
ְמיֻ ָחד זֶ הַ .אף ֲח ֵברוֹ ִה ְצ ָט ֵרף ְל ַמ ְק ֵה ַלת ַה ֲ
וּשׁמֹה זַ ְל ָמן א יָ כוֹל ָהיָ ה ַה ַפּ ַעם ְל ָס ֵרב.
ְ
הוּא נֶ ֱע ַמד ַעל ְמקוֹמוֹ וְ ַע ְשׂרוֹת זוּגוֹת ֵעינַ יִ ם נִ נְ ֲעצוּ בּוֹ
ְבּ ִצ ִפּיָּ הַ .דּ ָקּה ֲא ֻרכָּ ה ָח ְל ָפה ַעד ֶשׁ ָפּ ָצה ֶאת ִפּיו .גּוּפוֹ
בּוֹדדוֹת יָ ְצאוּ ִמ ִפּיו ְבּק ִֹשׁי ַרב...
נִ ְר ָעד ,וְ ַה ִמּ ִלּים ַה ְ
ַאְ בּק ִֹשׁי ִה ְס ִפּיק ְל ַה ְשׁ ִלים ִמ ְשׁ ָפּט ,וּכְ ָבר ָק ַרס ַעל
רוֹעד
ְמקוֹמוֹ ְבּח ֶֹסר אוֹנִ יםָ .פּנָ יו ִחוְּ רוֹת כַּ ִסּיד ,וְ גוּפוֹ ֵ
בוּשׁה ,וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כְּ ִמי
ַבּ ֲעוִ ית .הוּא ִה ְשׁ ִפּיל ֶאת ֵעינָ יו ְבּ ָ
ֶשׁ ַמּ ְמ ִתּין ֶשׁ ָה ֲא ָד ָמה ִתּ ְב ָל ֵענוּ.
חוּרים וְ כַ ָמּה ֵמ ַר ָבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה כְּ ֶשׁ ִלּ ָבּם
ַבּ ָתּוֶ ָ ע ְמדוּ ַה ַבּ ִ
חוֹבה ְל ַסיֵּ ַע לוַֹ ,א א יָ ְדעוּ
נִ כְ ַמר ֵמ ַר ֲח ִמיםֵ .הם ָחשׁוּ ָ
כֵּ ַיצד ַל ֲעשׂוֹת זֹאת.
ַהיְּ ָ
לוּטין –
שׁוּעה ִהגִּ ָיעה ִמכִּ וּוּן ִבּ ְל ִתּי ָצפוּי ַל ֲח ִ

קוּפה ָה ִראשׁוֹנָ ה ִל ְפ ִעילוּת ֵמיזָ ם ַ’שׁ ַחר
ָהיָ ה זֶ ה ַבּ ְתּ ָ
מוֹד ָעה ְק ַטנָּ ה ֶשׁנִּ ְת ְל ָתה
ֲא ַק ֶדּ ְמְ ‘בּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת; ָ
הוֹד ָיעה
ישׁ ָיבתוֹ ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ִ
ְבּ ֶפ ַתח ֲח ַדר ָהאֹכֶ ל ִבּ ִ
ַעל ֵמיזָ ם ָח ָדשׁ ַהנֶּ ֱע ָרִ מ ַטּ ַעם ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘ְ ,בּ ַמ ָטּ ָרה
רוּתא.
ְל ַחזֵּ ק ֶאת ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
מּוֹד ָעה
ֵעינָ יו ַה ַחדּוֹת ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן נִ ְת ְקלוּ ִמיָּ ד ַבּ ָ
וְ ָתכְ נָ הּ ָשׁ ָבה ֶאת ִלבּוֹ .זֶ ה ִמכְּ ָבר נִ ְת ַקל ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ֵס ֶדר
יּוֹמי ַבּ ִ‘מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ַה ִלּמּוּד ַה ִ
רוּרה‘ ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ‘
עוֹר ָרה אוֹתוֹ ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים וִ ַיטל
נּוֹשׂאִ .בּ ְפ ָרט ְ
ַבּ ֵ
שׁוּבה‘ ַעל אוֹדוֹת ַרבּוֹ ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ
מּוּבאת ְבּ ַ‘שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ַה ֵ
כִּ י ָהיָ ה עוֹנֶ ה ְבּכָ ל יוֹם ָ’א ֵמן‘ ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרְ ,ל ִע ִתּים
ַאף ַא ַחר ֵמ ָאה ֲאנָ ִשׁים.
ִאם ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ ִה ְשׁ ִק ַיע ְל ֵשׁם כָּ ִ מזְּ ַמנּוֹ ַהיָּ ָקר
וְ ַה ָמּדוּדְ ,בּוַ ַדּאי יֵ שׁ ִענְ יָ ן גָּ דוֹל ַבּ ָדּ ָברָ ,היָ ה ְשׁמֹה זַ ְל ָמן
טוּח.
ָבּ ַ
מּוֹד ָעה ָחשׁ כְּ ִאלּוּ נִ ְשׁ ְל ָחה ֵא ָליו
ַע ָתּה ,כְּ ֶשׁנִּ ְת ַקל ַבּ ָ
חוּשׁה
ִמ ָשּׁ ַמיִ םֶ .א ָלּא ֶשׁ ֲענָ נָ ה כְּ ֵב ָדה ֵה ִע ָיבה ַעל ַה ְתּ ָ
לוֹמר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִבּ ְפנֵ י ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו ָהיָ ה
רוֹמ ֶמת; ַ
ַה ְמּ ֶ
ָק ֶשׁה ַבּ ֲעבוּרוֹ כִּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף.
ְוּבכָ ל זֹאת ,הוּא ָחשׁ ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ָע ָליו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל.
יחה ֲע ִדינָ ה ַעל ִשׁכְ מוֹ .הוּא ִה ִבּיט ְל ָאחוֹר,
ְל ֶפ ַתע ָחשׁ ְט ִפ ָ
ָהיָ ה זֶ ה ָבּחוּר ָח ָדשׁ ִמ ִשּׁעוּר א‘ְ .שׁמֹה זַ ְל ָמן א ִהכִּ יר
יוֹתר כְּ ֶשׁ ַה ָבּחוּר ָפּנָ ה ֵא ָליו
ַאף ֶאת ְשׁמוֹ ,וְ הוּא ֻה ְפ ַתּע עוֹד ֵ
ַ
וְ ָשׁ ַאל ַבּ ֲע ִדינוּת:
רוּתא‘ ֶשׁ ִלּי
”אוּלי ַתּ ְסכִּ ים ִל ְהיוֹת ַה ַ‘ח ְב ָ
ְל ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר?“.
ְשׁמֹה זַ ְל ָמן א ֶה ֱא ִמיןֵ .איזוֹ ְתּעוּזָ הָ ...בּחוּר ָצ ִעיר ָק ָטן
ִמ ֶמּנּוּ ְבּכַ ָמּה ָשׁנִ ים אוֹזֵ ר א ֶֹמץ ִל ְפנוֹת ֵא ָליו כָּ  ,כַּ נִּ ְר ֶאה
יוֹתר.
ימה אוֹתוֹ ְבּ ֵ
ְמ ֻד ָבּר ְבּ ִטפּוּס ְמיֻ ָחדַ ...ה ַבּ ָקּ ָשׁה ִה ְק ִס ָ
הוּא א ֶה ֱא ִמין כְּ ֶשׁ ִמּ ִפּיו נִ ְפ ְל ָטה ְל ֶפ ַתע ִמ ַלּת ַה ְסכָּ ָמה
יוֹתר
ְק ָצ ָרה וְ ַתכְ ִל ִיתית” :כֵּ ן!“ַ .ה ָבּחוּר א ָהיָ ה זָ קוּק ְל ֵ
ִמכָּ  .הוּא נֶ ֱע ַלם ֵמ ַה ָמּקוֹם – וְ ָשׁב ְל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר!
ַדּקּוֹת ְספוּרוֹת ִל ְפנֵ י ְתּ ִח ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ִה ְתיַ ֵצּב ַה ָבּחוּר
לוֹמר ְבּ ָפנָ יו
ַה ָצּ ִעיר ְל ַצד ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן וְ ֵה ֵחל ַ
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרִ .לכְ ֶשׁ ִסּיֵּ םִ ,ה ִבּיט ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל ְשׁמֹה
זַ ְל ָמן ְבּ ִצ ִפּיָּ ה...
לוֹמר ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹתְ .תּ ִח ָלּה
ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ֵה ֵחל ַאף הוּא ַ
ְבּ ֶשׁ ֶקט ְוּב ִהסּוּסְ ,
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְבּקוֹל ֶשׁ ָה ַל וְ נַ ֲע ָשׂה יַ ִצּיב
וּבוֹט ַח.
ֵ
יָ ִמים ִמ ְס ָפּר ָח ְלפוּ כָּ ְ .שׁמֹה זַ ְל ָמן ִה ְת ַרגֵּ ל ַל ְמּ ִציאוּת
ַה ֲח ָד ָשׁה; ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ נִ ַצּב ַה ָבּחוּר ַה ָצּ ִעיר ְל ִצדּוֹ
וְ ִה ְק ִשׁיב ַל ְבּ ָרכוֹת ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ִמ ִפּיו ְבּקוֹל ִא ִטּי ַאָ צלוּל,
ִמ ָלּה ְבּ ִמ ָלּה כְּ מוֹנֶ ה ָמעוֹתְ .ל ַא ַחר ִמכֵּ ן הוּא ִה ְק ִשׁיב
ְל ִב ְרכוֹת ַה ָבּחוּר ַה ָצּ ִעיר.
ְבּ ַא ַחד ַה ְבּ ָק ִריםַ ,בּ ֶדּ ֶרַ ל ֲח ַדר ָהאֹכֶ ל ,נִ גַּ שׁ ַה ָבּחוּר ַה ָצּ ִעיר
ִל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן וְ ָא ַמר לוֹ ,תּוֶֹ שׁהוּא ִמ ְת ַק ֶשּׁה ְל ַה ְס ִתּיר
ֶאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ:
”אנִ י ָצ ִעיר ִמ ְמְּ בּכַ ָמּה ָשׁנִ יםַ ,א כְּ ֶשׁ ֲאנִ י
ֲ
אוֹת
שׁוֹמ ַע ְ
ֵ
אוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּכָ ל יוֹםִ ,מלּוֹת ַה ְבּ ָרכָ ה
ֵ
ְמ ַק ְבּלוֹת ִפּ ְתאוֹם ַמ ְשׁ ָמעוּת ַא ֶח ֶרתְ .בּ ִלי ִמ ִלּים ַא ָתּה
ַמ ְצ ִל ַ
יח ְל ַה ְס ִבּיר ִלי ְבּכָ ל יוֹם ֶאת ַה ְ‘פּ ָשׁט‘ ֶשׁל ַה ְבּ ָרכוֹת
צוּרה נִ ְפ ָל ָאה“.
ְבּ ָ
”שׁ ִאם כָּ ַ א ָתּה ַמ ְס ִבּיר
הוֹסיף ַה ָבּחוּרֶ ,
טוּח“ִ ,
”אנִ י ָבּ ַ
ֲ
נוֹה ִרים
ְבּ ִלי ִמ ִלּיםַ ,ל ַ‘חבּוּרוֹת‘ ֶשׁ ְלַּ בּיְּ ִשׁ ָיבה ְבּוַ ַדּאי ֲ
ֲע ָשׂרוֹתַ .“...ה ָבּחוּר ָא ַמר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ִבּ ְת ִמימוּת .הוּא
א ָהיָ ה ָ
מוּדע ְלכָ ֶ שׁ ַה ָבּחוּר ַה ְמּ ֻבגָּ ר ֶשׁ ָה ַפִ ל ִידידוֹ א
עוֹלם...
ָפּ ָצה ֶאת ִפּיו ָבּ ַר ִבּים ֵמ ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ָהיוּ ַבּ ֲעבוּר ְשׁמֹה זַ ְל ָמן כְּ ַמיִ ם ָק ִרים ַעל נֶ ֶפשׁ
בּוֹל ֶטתָ ,ח ְד ָרה ֶאל
ֲעיֵ ָפהַ .ה ַמּ ְח ָמ ָאה ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ְבּכֵ נוּת כֹּה ֶ
ַמ ֲע ַמ ֵקּי ִלבּוֹ ֶשׁל ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ,וְ הוּא ֶה ֱח ִליט ְלנַ סּוֹת.
בוּע
ימה ַק ָלּה ַבּ ֲעבוּרוַֹ ,אְ בּאוֹתוֹ ָשׁ ַ
זֹאת א ָהיְ ָתה ְמ ִשׂ ָ
בּוּרה‘
בּוּרה‘ ָה ִראשׁוֹנָ ה’ַ .ח ָ
הוּא כְּ ָבר ָא ַמר ֶאת ַה ַ‘ח ָ
עוֹדדוּ ֶאת ְשׁמֹה זַ ְל ָמן
וּשׁ ָב ִחיםֶ ,שׁ ְ
ֶשׁ ָקּ ְצ ָרה ַמ ְח ָמאוֹת ְ
ְלנַ סּוֹת שׁוּב וָ שׁוּב.
לוֹמר ֶשׁגַּ ם ְבּ ֵ
כַּ יּוֹם ֶא ְפ ָשׁר ַ
בוֹהּ
בּוֹלט – גָּ ַ
נוֹשׂא זֶ ה הוּא ֵ
ֵמ ַעל כֻּ ָלּם!

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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עוֹד ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁיםִ :מ ְפּנֵ י ָמה נֶ ֱא ָמר כָּ אן ִבּ ְלשׁוֹן נִ ְס ָתּר:
”וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם“ ,וְ ִאלּוּ ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ נֶ ֱא ָמר ִבּ ְלשׁוֹן נוֹכֵ ַח” :וְ ָהיָ ה ָלכֶ ם
ְל ִצ ִיצת“ ,וְ יִ ְשּׁבוּ ְבּכַ ָמּה ֳא ָפנִ ים:
אַ .מ ַה ְר ָא“ל ִצינְ ץ ֵבּ ֵארִ :מ ְצוַ ת ִצ ִיצית ְשׁ ָ
קוּלה כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת
תּוֹרה
)נְ ָד ִרים כה א( ,וְ כָ ל ַה ְמּ ַקיֵּ ם ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית כְּ ִאלּוּ ִקיֵּ ם כָּ ל ַה ָ
ִ)ס ְפ ִרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר קטו( .וְ ִהנֵּ הֵ ,בּין ַתּ ְריָ “ג ִמ ְצווֹת יֵ שׁ ִמ ְצווֹת ֶשׁ ְבּיָ ֵמינוּ ֵהן
אוֹתן נֶ ְח ָשׁב ָלנוּ כְּ ִאלּוּ
נִ ְס ָתּרוֹת ,כְּ גוֹן ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָבּנוֹת וְ עוֹד ,וְ ַאף ָ
תּוֹרה ִוּב ְת ִח ָלּה
ִקיַּ ְמנוּ ַעל יְ ֵדי ַה ִצּ ִיציתְ .ל ִפיכָ ָ ר ְמזָ ה ְלכָ ַ ה ָ
אוֹתן ִמ ְצווֹת ’נִ ְס ָתּרוֹת‘,
נָ ְק ָטה ְלשׁוֹן נִ ְס ָתּר’ָ :ל ֶהם‘ – כְּ נֶ גֶ ד ָ
)’דּ ָרשׁוֹת
’לכֶ ם‘ ,כְּ נֶ גֶ ד ַה ִמּ ְצווֹת ַהגְּ לוּיוֹת ְ
ַוּב ֶה ְמ ֵשִׁ בּ ְלשׁוֹן נוֹכֵ ַח – ָ
ַמ ַה ְר ָא“ל‘ ח“ד ְדּרוּשׁ ְל ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית(.
אוּבן ַק ֶר ִלינְ ְשׁ ֵטיין ִה ְס ִבּיר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
בַ .ה ַמּגִּ יד ַר ִבּי ְר ֵ
וּמ ַק ֵבּל
ַהגְּ ָמ ָרא ִבּ ְמנָ חוֹת )מג א( ֶשׁכָּ ל ַהזָּ ִהיר ְבּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית זוֹכֶ ה ְ
מוּבןִ :בּ ְת ִח ָלּה ִדּ ְבּרוּ ַעל ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִצּ ִיצית
ְפּנֵ י ְשׁכִ ינָ הְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ֶט ֶרם ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה ְבּפ ַֹעלָ ,לכֵ ן ִדּ ֵבּר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל
אוּלם ַבּ ֶה ְמ ֵשֶׁ שׁ ִדּ ְבּרוּ ַעל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְלשׁוֹן נִ ְס ָתּרָ ,
ְבּפ ַֹעל נָ ְקטוּ ְלשׁוֹן נוֹכֵ ַח ”וְ ָהיָ ה ָלכֶ ם ְל ִצ ִיצת“ ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִקּיּוּם
)’ח ָמּשׁ ַה ַמּגִּ ִידים‘ ְשׁ ַלח(.
ַה ִמּ ְצוָ ה ֵמ ִביא ְל ַק ָבּ ַלת ְפּנֵ י ְשׁכִ ינָ ה ֻ
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המ ָצרים
דווקא מבין ֵ
המ ָצרים' ,ימים קשים
נכנסנו לימי 'בין ֵ
לעם ישראל ,ימים של צער וחשבון
נפש לאומי .טבע הנפש בימים מעין
אלה להצטמצם ולהתכנס ולהקטין
את הציפיות .רוצים כביכול 'לעבור את
הימים האלה בשלום' .אדם חושב שזה
לא זמן של הצלחה ,זה זמן קשה ,הוא
חושב שלא יוכל להתעלות בימים אלה
ִכ ְבכל השנה ,אין מה לעשות ,רק לחשוק
את השפתיים ולהחזיק מעמד...
אך רבותינו מגלים לנו שדווקא בפסוק
המאפיין את הקושי של הימים האלה
– דווקא בו ישנה נחמה גדולה .הפסוק
באיכה אומר" :כל רודפיה השיגוה בין
המצרים" ,היינו שהזמן גורם לנפילה
ֵ
ולקושי .ולכן חרב הבית פעמיים בימים
אלה ואירעו בו צרות רבות בכל הדורות.
ורבותינו מאורי החסידות דרשו את
הפסוק להיפך' :כל רודפי י-ה' ,היינו
כל רודפי ומבקשי ה' – יכולים להשיגו
דווקא בימים אלה של בין המצרים.
הכביש המהיר להצלחה
כי באמת ההרגשה שאדם מרגיש שהזמן
הזה הוא זמן קשה להתעלוּ ת בעבודת
ה' ,או שחושב שהמקום שבו הוא נמצא
זה לא המקום שבו יוכל לעבוד את
ה' ולהתקרב אליו כראוי ,או שחושב
שבניסיון שאותו הוא עובר ,לא יוכל
להשיג ולהגיע לדרגות גבוהות והלוואי
שלא ייפול מטה – ההרגשות האלה הן
עצת היצר הרע.
רבותינו מגלים לנו ,שזו טעות גדולה
מאוד! האמת היא ש'כל רודפיה
המצרים' דווקא .לא זו
השיגוה' – 'בין ֵ
בלבד שכל אדם יכול להשיג קרבת ה'
ועלייה רוחנית בכל זמן ,גם בזמנים הכי
המ ָצרים שלו – אלא
טובים וגם בימי ֵ
המ ָצר ניתן
כפי שנלמד ,דווקא בימי ֵ
להשיג את קרבת ה' כראוי ,דווקא בימי
המצר
שבזְ מן ,הן ֵ
המצר ַ
'בין המצרים' ,הן ֵ
המצר מצד הניסיונות
שבמקום ,והן ֵ
ַ
והצמצומים
והקשיים
והירידות
העוברים עליו.

היצר הרע מעקם לאדם את האמת
לחשוב שהוא בא לעולם הזה להתקרב
אל ה' יתברך ב'כביש מהיר' וסלול ,בלי
רמזורים ,בלי פקקים ,ובלי שיבושים.
ולכן בכל שיבוש ובכל קושי ובכל ֵמצר
– האדם נופל בדעתו ומתייאש .אבל
האמת היא ההיפך הגמור .אדם שנוסע
בדרך חלקה – לא מתקדם כלל .זו
רק אשליה .בעולם הזה מתקדמים
בדרכים
דווקא
העקלקלות ,בקשיים,
בירידות ,בניסיונות,
בייסורים – אלה זמני
ההתקדמות וההשגה
האמתיים שבשבילם
באנו לעולם.
לא

עדיין מלא שקרים ,מלא תאוות,
מלא קשיים וניסיונות ,מלא פגמים
ועבירות – מלא ֵמצרים! אבל כנגדו
עומדים הצדיקים ואומרים לכל אדם:
שהמצרים שלך ,הקשיים שלך,
ֵ
'דע לך,
הבלבולים שלך ,השקרים שלך וכל
הניסיונות שעוברים עליך – הם הם
המעלה שלך והם הם הגדוּ לה שלך! כי
על פי האמת רק כך תוכל להגיע למעלות
גדולות'.

בימי
דווקא
המ ָצר ניתן להשיג את
ֵ
קרבת ה' כראוי ,דווקא
בימי 'בין המצרים',
המצר שבַ זְ מן ,הן
הן ֵ
המצר שבַ מקום....
ֵ

מידת האמת
יודעת את האמת
נביא לכך דוגמא על
מנת שנבין את עומק
העניין:
ישנו מדרש מופלא מאוד האומר שלפני
בריאת האדם ,המלאך הקדוש הממונה
על מידת האמת קטרג על בריאת האדם
וטען' :האדם כולו שקרים' ,והקב"ה
השליך אותו ארצה וברא את האדם .ר'
נתן (ריבית ה) מבאר את המאמר הזה
בצורה נפלאה ,ואין כאן המקום להאריך
ולהביא את כל דבריו וכדאי לכל אחד
לעיין שם ,אך בתוך דבריו מביא כמה
יסודות חשובים לענייננו:
ר' נתן כותב שאפילו מלאכי האמת לא
יכולים להשיג את האמת של הקב"ה.
רק הצדיקים שעמדו בניסיונות הקשים
– דווקא הם יכולים לעמוד על האמת
של הקב"ה .ואפילו בין הצדיקים עצמם,
כל צדיק שעבר יותר קשיים ורדיפות –
דווקא הוא זכה לגלות אמת יותר גדולה
ויותר שלימה ,דווקא הוא זכה להשיג
את האמת של הקב"ה בעצמו ,שלשמה
ברא את העולם.
נמצא שהיצר הרע יונק את כוחו
מהמלאך של מידת האמת ומחדיר
לאדם מחשבות של חולשה מכך שהוא

חיים קשים
ומוצלחים
ולכן התורה שלנו כולה
מלאה בסיפורים על
צדיקים שעברו קשיים
וניסיונות .כל צדיק
שעבר יותר קשיים –
יש ממנו יותר תורה,
שהיא האמת של ה'.
אברהם ויעקב שחיו
חיים של מלחמה בלתי
פוסקת – התורה מאריכה ומספרת
עליהם; ואילו יצחק אבינו ע"ה שהיה
עולה תמימה ועבד את ה' כל ימי חייו,
פרוש מן העולם – התורה כמעט ולא
מספרת עליו .ישנם שבטים קדושים,
שבטי י-ה ,שחוץ ִמ ׁ ְש ָמם איננו יודעים
מהם כמעט כלום ,ואילו השבטים
שעברו קשיים ,כמו יוסף ויהודה –
עליהם יש פרשות שלימות.
משה רבינו ודוד המלך שנולדו
לתוך מלחמה וכל חייהם נלחמו את
המלחמות שלהם ,ולאחר מכן נלחמו את
המלחמות של עם ישראל – הם נתנו לנו
את החלקים הכי גדולים ומשמעותיים
בתורה הקדושה .לכן אומר רבינו (ל"מ
קטו) שכאשר העם רואים חושך ענן
וערפל ,הם נרתעים ונסוגים לאחור;
אבל הצדיק שיש לו דעת אמתית ,וכל
המקורבים אליו שיודעים את הסוד הזה
– הם דווקא נכנסים אל תוך הערפל ,אל
תוך החושך והמניעות ,כי הם יודעים
"אשר שם האלוקים" ,ששם דווקא
זוכים להשיג את ה' יתברך.
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וזה דבר פשוט שכל הנחת שעולה
לקב"ה מהבריאה היא דווקא מתוך
הקושי ,מתוך הגשמיוּ ת ,ומתוך החושך.
כי 'יתרון האור' הוא רק 'מן החושך',
מתוך החושך .אם לאדם היה לב נקי
מתאוות ומחמדות והקב"ה היה אומר
לו' :תן לי את הלב' – ברור שהאדם
היה נותן לו ,מה החידוש? החידוש הוא
שהלב מלא תאוות ,מלא חמדות ,מלא
בלבולים ,מלא כפירות – ומתוך כל זה
הוא צועק לה'' :אני לא רוצה את כל
החמדות האלה ,אני רוצה לתת לך את
הלב ,שכל תאוותי וחמדתי ותשוקתי
תהיה רק אליך ,שכל הלב שלי יהיה מלא
רק באמונתך' – זה חידוש! זו נחת רוח
אמתית לה'!
עולם של עבודה
עד כאן זה חיזוק גדול לכל אדם .אבל
עדיין חסר הלב :מדוע זה כך? מדוע
בעולם הזה מתקדמים ומשיגים דווקא
המצרים?
בין ֵ
והתשובה הפשוטה והיחידה והחותכת
היא אחת :כי העולם הזה הוא עולם של
עבודה! מילת המפתח היא' :עבודה'!
במצר שלו ,בגוף
כאשר אדם נמצא ֵ
ובנפש ,בזמן ובמקום – המציאות
מכריחה אותו להתגבר בתפילות,
בעבודות ובהשתדלויות.
ומתוך כך נבין מה עלינו לעשות בימי
המצרים' הפרטיים שלנו והכלליים
'בין ֵ
של כל עם ישראל .בכל מציאוּ ת שבה
אתה חושב שהזמן והמקום הקושי
והניסיון "מפריעים" לך – דע לך שזה
בדיוק הזמן להתעלות כי זה בדיוק זמן
העבודה שלך .כאן אתה תילחם ,כאן
אתה תתפלל ותעשה את מה שבכוחך
– וכאן תשיג את השכלים והאמיתוֹת
הכי גדולים שניתן להשיגם רק מתוך
עמל ומלחמה .כי אם 'יגעת' – רק אז
'מצאת'.
לרצות להתעלות בלי קושי ,זה כמו
לבקש להיות מלאך .למלאך אין קושי,
לכן אין
המשך בעמוד 3
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הדעת

"עם ישראל חי"
פנחס בן אלעזר הוא אליהו הנביא ,כך מלמדים
אותנו חז"ל ,יש אומרים כפשוטו ,ויש אומרים
על שם הקווים הדומים באישיותם ,כי שניהם
קנאו לטהרת ישראל ,שניהם השכינו שלום
בין ישראל לאביהם שבשמים ,לשניהם לעגו,
ושניהם עמדו מול גדולי וחשובי בני דורם,
אליהו מול עובדי הבעל ,ופנחס מול כל שבט
שמעון.
וזו תכונה יהודית עתיקת יומין ,לעמוד בעברו
השני של הנהר ,לשחות נגד כיוון הזרם,
שבזכות זה הייתה הגאולה הראשונה ,כמו
ששאלו הקדמונים ,בזכות מה נגאלו ישראל
ממצרים? והיה המענה ,שלא שינו את שמם,
ולא את סגנון דבורם ,לא את לבושם ,ולא
היו פרוצים בעריות ,כלומר ,ישראל עשו הפוך
ממצרים ,כל העולם ישרו קו עם הסטייה,
הפכו את העקומה לישרה ,ובני ישראל 'סרבו
הק ֵד ׁ ָשה לא הפכה אצלם לקדושה .זה
פקודה'ְ ,
מוטו קדמון אצל היהודים.
וזה לא דבר קל ,כי לסביבה השפעה תהומית
על האדם ,עד כדי כך שהרבה מ'המבינים'
ּ
יותר
משוכנעים שלסביבה השפעה גדולה
מאשר תכונות התולדה ,שעל כן מכל הזכויות
שהיו לישראל ,הדבר שגאל אותם הוא זה

שלא התערבו בגויים ולא למדו ממעשיהם.
בלי יכולת סגולית זו אותה ראה בלעם ועליה
אמר "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב'
לא היה חלילה נצח לישראל ,כי כל מה שנצח
ישראל לא משקר הוא רק בגלל שישראל לא
מתכחש לעברו ,ועומד תמיד מעברו השני
של הנהר ,ואם תרבות זרה נכנסת לקרבו,
מתעוררת רוחו של פנחס בקרבו לכלות
הקוצים מן הכרם.
וכך אבחן תכונה יהודית זו הסופר הרוסי
לב טולסטוי :היהודי הוא סמל הנצחיות.
הוא שרדיפות וטבח במשך אלפי שנים לא
הצליחו להשמידו ,הוא שאש או חרב או
אינקוויזיציה לא הצליחו למחותו מעל פני
האדמה .הוא שהיה הראשון להביא לעולם
את דבר האלוקים .הוא שהיה במשך זמן רב
כה שומר הנבואה ואשר מסר אותה לשאר
העולם .עם כזה לא ניתן להשמיד .היהודי הוא
נצחי כמו הנצח עצמו ".עם ישראל שומר את
הנבואה ,ומי ששומר את עברו ,העתיד לא יכול
להשמידו.
"ה ִ ּביט ּו ֶאל צוּר
וזה שמבקש מאתנו הנביא ַ
ֻח ַ ּצ ְב ֶתםַ ..ה ִ ּביט ּו ֶאל ַא ְב ָר ָהם ֲא ִביכֶ ם" כי יש
עניין גדול להביט ולעיין בדמותו של אברהם
בעיקר בעניין זה שעמד איתן נגד כל העולם,

שכל בני דורו עובדי אלילים מקדשי זימה היו
והוא זעק על אמונת הייחוד והטהרה ,לכן מעיד
עליו יוצרו 'אחד היה אברהם' ,שהיה רק יחידי
בעולם ,ולא הסתכל על בני האדם שסרים מדרך
ה' ושוקעים בתעתועי הזמן ,וממנו למד יעקב
שנאמר בו "ויוותר יעקב לבדו" ,וזה ממידותיו
של הקב"ה ,מידה של 'לבדו' ,וכן מרדכי עליו
נאמר "איש יהודי היה בשושן הבירה" ואמרו,
שהיה איש יחידי ,כי גם הוא שחה נגד הזרם,
ולא התפתה כמו כולם ממעדני אחשוורוש.
וזו בקשת הנביא מישראל ,תתבוננו על הסלע
ממנו נחצבתם ,תאפשרו לרוחו של אברהם
אבינו לנשב בקרבכם ,ואם צריך אל תהססו
לשחות נגד הזרם ,כי משה מדבר אל ישראל
'בעבר הירדן' כמרמז להם להיות תמיד בעברו
השני של העולם ,כי דג ששוחה עם הזרם אין
ראיה שהוא חי ,יכול להיות שהוא מת ונסחף
עם הזרם ,אבל דג ששוחה נגד הזרם בוודאי חי.
ויתכן שלכך התכוון המשורר שסמך את
המילים "עם ישראל חי" עם "עוד אבינו חי"
להורות שקיומו של ישראל במשך כל הגלויות
הוא רק בזכות הליכתם בדרכו של אברהם
שהיה 'כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר
אחד'

י-שלו ֵֹמנוּ ׁ ֶש ַּמ ֲע ַלת
ָהיוּ ְמ ָב ֲא ִרים ַאנְ ׁ ֵש ׁ ְ
ַה ְּז ַמן ׁ ֶשל ֲחצוֹת ַליְ ָלה ִענְ יָ נ ֹו ָקדו ֹׁש הוּ א ְּכ ָבר
יאה ,וְ ֵאין ִענְ יָ נָ ּה ׁ ַש ָּי ְך ְּב ַדוְ ָקא ְל ֻח ְר ַּבן
ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ְּב ִר ָ
ימי ַא ְב ָר ָהם נֶ ֱא ַמר וַ ֵּי ָח ֵלק
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁשִּ ,כי ְּכ ָבר ִּב ֵ
יהם ַליְ ָלה וְ כוּ ' (בראשית יד ).וּ ִב ְק ִר ַיעת יַ ם
ֲע ֵל ֶ
סוּ ף נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה (שמות יב) .וְ ַכ ֵּס ֶדר
"אז רֹב
ׁ ֶש ֵּפ ְר ָטם ַּב ַעל ַה ַה ָּג ָדה ְּב ִק ּצוּ ר ַּב ִּפזְ מוֹן ָ
את ַּב ַּליְ ָלה" וְ כוּ ' וְ ֵכן ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
נִ ִּסים ִה ְפ ֵל ָ
ַה ׁ ָּשלוֹם ְּכ ָבר ָא ַמר ֲחצוֹת ַליְ ָלה ָאקוּ ם ְלהוֹדוֹת ְל ָך
ַעל ִמ ׁ ְש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך (תהלים קיט)ִּ .כי ֵעת ָקדו ֹׁש
יאה וּ ִביסו ָֹד ּה ,וּ ֵמ ֲח ַמת
אשית ַה ְּב ִר ָ
וְ נו ָֹרא הוּ א ֵמ ֵר ׁ ִ
גּ ֶֹדל ַמ ֲע ַלת ַה ְּת ִפ ָּלה ִּבזְ ַמן ֵעת ָרצוֹן ָּכזֶ ה ִּת ְּקנוּ ָלנוּ
ַר ּבו ֵֹתינוּ זִ ְכרוֹנָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ל ִה ְת ַּפ ֵּלל ָאז ַּב ֲא ִמ ַירת
ַה ִּת ּקוּ ן ֲעבוּ ר ֻח ְר ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ְל ַב ֵּק ׁש ָאז ַעל
ַה ָּד ָבר ַה ָּגדוֹל ְּביו ֵֹתרֶ ׁ ,שהוּ א ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש
ֵמ ָח ָד ׁשִּ .כי ָאז ְסגֻ ַּלת ַה ְּז ַמן ׁ ֶש ִּי ְת ַק ְּבלוּ ָּכל ַה ְּת ִפ ּלוֹת.
(שיש"ק ו  -שנג)
א ב של החיים
ִ gמ ַּדת ַה ִה ְס ַּת ְּפקוּ ת ְמ ִע ָידה ַעל ְּת ִמימוּ ת.
ַ gה ׁ ִּשיר "לֹא ַמ ִּג ַיע ִלי ְּכלוּ םַ ,רק ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַה ּכֹל
ְלטו ָֹבה" ָצ ִריךְ ִל ְהיוֹת ַה ִה ְמנוֹן ׁ ֶשל ָּכל ְּבנֵ י ָהעו ָֹלם.
ש ֵמ ַח ְּב ֶח ְלקוֹ' ז ֹו ְּב ִחינָ ה ׁ ֶשל ִה ְס ַּת ְּפקוּ ת ְּב ָמה
ָׂ' g
ׁ ֶש ֵּי ׁשִ ,מ ּתוֹךְ ֱאמוּ נָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֶּזה ָמה ׁ ֶש ָּצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת.

דיני שאלת שלום בין איש לאשה

דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א
ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"
שאלה :מהו מקור המנהג לנשק
את ידי תלמידי החכמים? הרי בפועל
רואים שרק בני עדות המזרח נוהגים
כן ולא בני עדות אשכנז ,וא"כ אולי
מדובר במנהג של גויי ארצות המזרח
ש"אומץ" ע"י היהודים שהיו דרים שם?

ואף בראשונים מצינו מקורות רבים
העוסקים בנשיקת ידי הגדולים ,כמו
שכותב להדיא רש"י [ע"ז י"ז ע"א ד"ה "אבי
חדייהו"] שכן הדרך לנשק את ידי הוריו
והגדולים ממנו משום כבוד ,וז"ל" :אבי
חדייהו  -חזה דרך בני אדם כשיוצאין
מבית הכנסת מיד הוא נושק לאביו
ולאמו ולגדול ממנו בארכובה או בפס
ידיו משום כבוד".
כך גם כותב הרמב"ן בפירושו על התורה
[בראשית ל"א,ל"ה] שרחל התנצלה בפני לבן
אביה שאינה יכולה לקום ולנשק את
ידיו; וכן איתא בספר חסידים [סוף סי'
שס"ב] המספר על חסיד אחד ש"בניו היו
מנשקים ידיו ורגליו וברכיו על שם 'גשה
נא ושקה לי בני' [בראשית כ"ז,כ"ו]"; וכן
כתבו ספר מנורת המאור [אלנקווה פרק
י"א – גידול בנים] וספר ראשית חכמה [פרק
גידול בנים] שיש לחנך את הילדים לנשק
את ידי הוריהם ואת ידי הגדולים [והגר"י

תשובה :ח"ו לומר שהמנהג לנשק ידי
תלמידי חכמים הוא מנהג שמקורו
מהגויים ,ואדרבא מצינו לו מקורות
רבים במדרשים ,בזוהר ,בראשונים
במקורות
ונפתח
ובאחרונים;
מהמדרשים.
איתא במדרש תנחומא [פ' "ויגש" סי'
ג'] שנשיקת היד היא סימן לכבוד
ולהכנעה; וכן איתא בתנא דבי אליהו
[זוטא פרשה כ"ה] שהקב"ה נישק את ידיו
של אברהם אבינו על כך שהיה הראשון
בעולם שקראו אדון; וכן מובא באוצר
המדרשים [אייזנשטיין ערך "יעקב אבינו"
עמוד רל"ז] שיוסף הצדיק נישק ידי יעקב יוסף שליט"א בילקוט יוסף יו"ד דין מורא מאב ואם
פ"ה סנ"ו הביא דבריהם להלכה שטוב ונכון להרגיל
אבינו כאשר סיפר לו את חלומו; וכן
הקטן לכך] ,ומבארים שם כיצד צריכים
מצינו בזוהר [תוספת כרך ג' סי' ט' דף קנ"א ע"ב
להתנהג אותם גדולים כלפי מי שמנשק
(דף ש"ג ע"א)] שר' יהודה נישק את ידי ר'
ידיהם ,עיי"ש.
אבא ,ובמקום אחר מסופר בזוהר [במדבר
פ' "בלק" דף קפ"ו ע"א על פי ביאור האלשיך על וכן מספר החיד"א [שם הגדולים אות מ'
משלי כ"ד,ל"א] על ההוא ינוקא שאמר סי' ק"נ ערך "הרמב"ם – רבינו משה בר מיימון"]
לאמו שלא היה רוצה לנשק את ידי ר' שבשעת פטירת הר"י מיגאש ,היה
יצחק ור' יהודה כיון שהכיר בפניהם הרמב"ם בן שבע שנים וזכה להיכנס
שלא קראו קריאת שמע היום ההוא; אצלו ולנשק את ידו ,ואמר הרמב"ם
וכן כותב היעב"ץ [ספר עמודי השמים דף ק"ה שלא זכה למה שזכה אלא באותה
ע"א ,הובא בספר מועד לכל חי סוף סי' ט"ז ובספר נשיקה שנישקו ובירכו והאציל עליו
מוסר השכל על הרמב"ם בלשון חכמים הל' תשובה מחכמתו.
פ"א ה"ג] עדות בן נכר רומי שכתב ממה "והחוט המשולש לא במהרה ינתק"
שראו עיניו בירושלים מהכבוד שנעשה [קהלת ד',י"ב] .אף בדברי האחרונים
לכהן הגדול ביום הכיפורים ,שהמנהג מצינו מקורות רבים הדנים בעניין זה
היה שכל העם היה מנשק את ידי הכהן ומרחיבים את טעמו וגדרו ,וז"ל המגן
הגדול במוצאי יוהכ"פ לאחר שהיה יוצא אברהם [ריש סי' רע"ד] בשם שער הכוונות
בשלום מהקודש והולך לביתו ,וז"ל ..." :למהרח"ו ש"טוב לנשק ידי אמו בליל
וספרו לי הכוהנים ,כי הרבה מהשנים שבת".
לא היה כהן גדול יכול להגיע לביתו ,וכף החיים סופר [סי' רס"ב ס"ק י"ז]
קודם חצות הלילה ,מפני דוחק העם הביא בשם הרב פתח הדביר שעדיף
העובר ,וריבוי הגדול ,שאף על פי שהיו טפי לנשק ידי הגדולים דווקא בשעה
כולם מתענים ,לא היו הולכים לבתיהם שאינם מתפללים כדי שיוכלו לברך את
עד שיראו אם יוכלו להגיע לנשק ידי המנשק ,ויש לנשק דווקא את יד ימין
[וכדברי פתח הדביר פסק הגר"י יוסף שליט"א
הכהן הגדול".
בילקוט יוסף או"ח סי' רס"ב ס"ט עיי"ש] ,ואף

כתב תפילת "לשם ייחוד" שיש לומר
קודם שמנשק ידיהם ,עיי"ש .כך גם
כותב השדי חמד [מערכת נ' סוף כלל מ']
שיש תועלת גדולה לנשק ידי הגדולים
שכותבים בהם חידושי תורה וקדושה
חלה עליהן ,וכותב עוד [מערכת ק' כלל ז']
שנישוק ידי רבו הוי בכלל כבוד רבו;
וכן בספר גנזי חיים [מערכת נ' אות ל"ט]
כותב שנוהגים לנשק ידי הגדולים; וכן
כותב הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו נפש
כל חי [מערכת ב' אות ל"א] שידוע שנושקים
לגדולים את יד ימין והרב מברכו ביד
ימין ,וכותב עוד בספרו כף החיים [סי'
ל"א אות ס"ג] שמנשקים ידי הגדולים בליל
מוצאי שבת לקבל ברכתם אלא שצריך
שיזהרו המברכים שיברכו בתחילה
שיזכו לתורה ורק לאחמ"כ שיזכו לשאר
דברים; ובשו"ת ודרשת וחקרת [לגרא"י
גרוסמן שליט"א ח"א סי' ל"ט אות ה'] מביא
בשם המקובלים שיש לנשק דווקא את
גב היד של יד ימין.
ובספר טעמי המנהגים [הערות על
ליקוטים אות ס"א (עמוד תקט"ז במהדורת

אשכול ה'תשמ"ב)] מביא בשם החיד"א
וז"ל" :ובספר מדבר קדמות להגאון
חיד"א זללה"ה ,כתוב בשם המקובלים
שנשיקת התלמיד ל(יד)רבו ,מועילה
שתתקיים ברכת הרב על התלמיד
לעולמי עד".
ומה שהביא השואל שהמנהג לנשק את
ידי תלמידי החכמים הוא רק מנהג של
בני עדות המזרח ,זה אינו! דמנהג זה
מקובל גם בקרב החסידים ורבותיהם,
כמו שכותב שו"ת משנה הלכות [ח"י
סי' י"ג] שאף החסידים נוהגים לנשק
ידי רבותיהם משום הכבוד; וכן מצינו
להדיא [ימי מוהרנ"ת ח"א סי' כ"ו ,והובא בקצרה
בחיי מוהר"ן שיחות השייכים להתורות סי' ל"ג]

שגדולי תלמידי רבינו נחמן מברסלב
זיע"א – מוהרנ"ת ורבי נפתלי ,נישקו
את ידו של רבינו זיע"א משום הכבוד,
וז"ל מוהרנ"ת" :וכשסיים התורה
קיבל רשות מאיתו ר"מ זה שעמד שם
בתחילה ואחר כך נישק אותו בידו,
ואחר כך קיבלתי אני רשות ונישקתיו
בידו ,וכן חברי ר' נפתלי אחרי קיבל

רשות ונישקו בידו".
ומצינו כמה דינים בנוגע לנשיקת ידי
אביו ואמו ותלמידי החכמים:
הגר"י יוסף שליט"א [ילקוט
.1
יוסף תפילה כרך א' סי' פ"ט סכ"ו] דן לגבי
נשיקת ידי רבו או אביו קודם תפילת
שחרית ,וז"ל" :מותר לנשק ידי רבו או
אביו קודם תפלת שחרית .אלא שנכון
שהחכם לא יושיט את ידו לנשקה קודם
התפלה .ורק אם באו לנשק את ידו יניח
להם ,אף שהוא קודם התפלה".
הגר"ע יוסף זצ"ל [שו"ת יחוה
.2
דעת ח"ד סי' י"ב] מביא שעל אף שאין
לנשק את הילדים בבית הכנסת כדי
לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת
המקום ברוך הוא [כנפסק ברמ"א או"ח סי'
צ"ח ס"א] ,מ"מ המנהג הפשוט בקרב בני
עדות המזרח הוא שהבנים מנשקים
ידי אביהם והתלמידים מנשקים ידי
רבותיהם לאחר שסיימו לקרות בתורה,
ומנהג זה יסודתו בהררי קודש משום
שנשיקת היד היא דרך כבוד לאדם גדול
ומכובד ולכן גם בבית הכנסת מצוה
לנשק ידיהם ,אבל קרובים שאינו חייב
בכבודם מן הדין – לא ינשק ידיהם.
עוד פוסק הגר"ע יוסף זצ"ל
.3
[שו"ת יחוה דעת ח"ו סי' נ"א] שעל אף שאין
אדם חייב לכבד את חמיו כמו שמכבד
את אביו ,מ"מ ראוי לנשק ידי חמיו דרך
כבוד ויקר ,כמו שעושה לאביו ,ובפרט
כשחמיו הוא בן תורה ובעל מעשים
טובים.
למעשה :היוצא מכל הנ"ל שהמנהג
לנשק את ידי תלמידי החכמים יסודתו
בהררי קודש ,ומקורו מהמדרשים,
מהזוהר ,מהראשונים ומהאחרונים;
ונהגו במנהג זה לא רק בני עדות המזרח
אלא גם בני עדות אשכנז ובעיקר בקרב
החסידים ורבותיהם.
ויש לנשק דווקא את יד ימין ודווקא
את גב היד ,ולהשתדל לנשק את יד
התלמיד חכם בשעה שיכול לברך את
המנשק ,ובשם החיד"א מובא שנשיקת
התלמיד ליד רבו מועילה שתתקיים
ברכת הרב על התלמיד לעולמי עד.

"שלא אכשל בדבר הלכה"
צום שבעה עשר בתמוז
לא פסח גם על הישיבה הקדושה
בראדין .בהיכל הישיבה בעיירה
הליטאית 'ראדין' ישבו הבחורים
ושקדו על תלמודם בהתמדה;
למרות הצום בימי החום משתדלים
הם לבל יסורו לרגע קט מדברי
התורה הקדושה ,על אף שהפעם
קשה הדבר שבעתיים עקב החום
המעיק ההולך וגובר בתוך היכל
הישיבה הצפוף גם ככה.
שניים מהתלמידים לא עמדו
בקושי ,הם אחזו בעיצומה של סוגיה
ומורכבת
קשה
ליבון
הדורשת
מעמיק ומרוכז.
והצום
החום
המתיש עשו את
שלהם ,הם איבדו
כל כיוון בין כותלי
הישיבה ומשכך
לצאת
החליטו
קצת לאוויר הצח
לנשום אויר מלוא
ריאותיהם שיספק
אנרגיה להמשך
ובכדי
לימודם
שתתבהר התמונה
מתוך יישוב הדעת,
וכמו שאמרו חז"ל" :שמעתא בעא
צילותא".

יצאו השניים אל מחוץ לכותלי
הישיבה בהליכה רגלית כשהם
משוחחים ומלבנים יחדיו את
הטעון ליבון .אט אט הרחיקו לכת
עד שלא הרגישו עד כמה הרחיקו.
הם המשיכו לצעוד בין השטחים
החקלאיים שדות מוריקים מחוץ
ליישוב.
לפתע שמעו קול בלתי מוכר הקורא
להם לשלום .הם פנו לעבר הקול
הקורא להם לתדהמתם היה זה
הגוי ,שהשדה אשר בו הילכו נמצא
בבעלותו .הם השיבו לו לשלום,
והתכוננו לשנות את כיוון הליכתם
ולחזור מיד העירה.
ואז ,ללא הודעה מוקדמת ,שאל
אותם הגוי שאלה אשר השאירה
אותם מופתעים:
"איך מרגיש ישראל מאיר?" – - -
"איך מרגיש ישראל מאיר?" –
השנים לא האמינו למשמע אזניהם;
גוי זר שואל לשלום רבם הנערץ
רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה'חפץ
חיים' מראדין ,ועוד מעיז לבטא
את שמו הפרטי כמי שמכירו מאז
ומעולם…
הגוי שהבחין בארשת ההפתעה
שעל פניהם ,הבין שהוא חייב
להעניק להם הסבר על פשר שאלתו

התמוהה:
"בוודאי מעוניינים אתם לדעת כיצד
מכיר אני את רבכם ואף יודע את שמו.
הסכיתו ושמעו .והשניים כיבדוהו
והאזינו לסיפורו:
"ברשותי יש שדות מוריקים ,צאן
ובקר אשר מידי יום מטפל אני בהם.
מדי בוקר עם עלות השחר יוצא אני
מביתי לכאן ומתחיל לעבד את השדות
שברשותי .יום אחד ,כאשר התקרבתי
לשדה ,שמעתי מכיוון היער הסמוך
קולות מוזרים שנדמו כיללות של

זאב .פחדתי וחששתי שהזאב עלול
לחדור לעבר דיר הצאן שברשותי .לא
השתהיתי ,תפסתי מקל ורצתי לכיוון
הקולות בכדי להבריח את ה'זאב'
מהמקום לפני שיהיה מאוחר.
"התקרבתי יותר ויותר לעומק היער,
ואז השתוממתי להיווכח שאין אלו
קולות של זאב; היו אלו קולות אנושיים
של אדם בשר ודם השוכב על אדמת
היער וממרר בבכי...
"לאחר שנרגעתי מהמחזה שהתגלה
לנגד עיני ,נגשתי קרוב אל אותו אדם
לראות אם זקוק הוא לעזרה .ביקשתי
ממנו שיסביר לי תיכף ומיד מה הוא
מחפש כאן ביער ועל מה ולמה ממרר
הוא בבכי רם כל כך?
"אותו אדם קם ונעמד על רגליו ,והנה
נגלה לעיני דמות של חזות יהודית .היה
זה יהודי מבוגר בעל זקן ופיאות ,עיניו
אדומות מבכי .וכך אמר לי:
"בבקשה ממך ,מחול לי על שהפרעתי
לך .שמי הוא 'ישראל מאיר' ואני גר כאן
בעיירה ראדין הסמוכה .ואם תשאל
על פשר בכיי ,ובכן ,לאחרונה הדפסתי
ספר שמסביר את ההלכות של היהדות
כדי להקל על בני עמי בלימוד ההלכות
וקיומן ,ולכן באתי לכאן להתפלל
ולבקש מבוראי ,שהספר אשר יצא
תחת ידי לא יגרום מכשול חס ושלום
לאף יהודי בגללי ,ושבני האדם לא יטעו
בהבנת ההלכה ובקיומה חס ושלום"

–--
הגוי סיים את סיפורו בפני הבחורים
הנדהמים כשהוא מפטיר:
"עד היום אני אחוז התפעלות מרבכם
הנערץ עד כמה אדם מסוגל לדאוג עבור
עמו"…

היה זה עם סיום הדפסת ספרו הגדול של
ר' ישראל מאיר מראדין ה"משנה ברורה",
שבמשך עשרות שנים עמל ויגע על חיבורו,
להקנות את ההלכה הברורה והצרופה
לכלל ישראל.
החפץ חיים ידע את הסוד
הגדול :רק על ידי תפילות
תחינות ובקשות ,בין האדם
לבין קונו ,אפשר לפעול
להשלמת המטרה ,כדי שעם
ישראל יצעד על פי ההלכה
ושלא ייגרמו שום מכשולים
חס וחלילה.
לאחר תפילה שכזו ,אין זה
פלא שספר ה'משנה ברורה'
הוא כיום ספר היסוד
בהלכה ,המקובל והנפוץ
ביותר בקרב עם ישראל.

נפרדו השניים מן הגוי
לשלום כשהם מודים לו על
סיפורו הנפלא וחזרו חזרה
לישיבה .אותו יום למדו שיעור מוסר נפלא
על רבם הנערץ ועל מה שניתן ללמוד ממנו.
אהבת ישראל תמימה וכח תפילה חזקה
מתנות נפלאות קיבלו ביום המיוחד יום
שבעה עשר בתמוז.

לישיבתנו הקדושה דרוש
 bארונות לפנימיה
 bתנור מוסדי
 bמקרר מוסדי
אפשר לתרום להצלחה
לבריאות או להבדיל לע"נ,
מי שיזכה לתרום יהיה לו
חלק גדול בזיכוי הרבים
של הדרכת צעירי הצאן
לפרטים הרב אלחדד
052-760-2544

לו שום 'עבודה' ,ואין לה' נחת ממנו .לכן
הוא יכול לראות את מציאוּ ת ה' בצורה
מוחשית וחיה ,ולמרות זאת אינו יכול
להשיג את ה' כלל ,עד שאפילו מלאך
האמת בעצמו רחוק לגמרי מלהשיג את
האמת של ה' .ודווקא מי שהוא בחושך
ובהסתרות גדולות – הוא יכול להשיג
באמת .ומדוע? כי הוא עובד ,ובעולם
הזה משיגים רק מתוך עבודה.
עבודה – ערובה להצלחה
כל היֵ אוּ שים למיניהם הם רק ביטוי
לעצלות של האדם .אדם אוהב מנוחה
ובטלה ואינו רוצה לעבוד ,אז הוא מגיע
למסקנה שעכשיו זה זמן קשה ,וכאן זה
ניסיון קשה ,ובמקום הזה יש לו הפרעות
רבות מידי – ולכן הוא לא עושה גם
את מה שהיה יכול לעשות ומפסיד את
הדבר היקר ביותר שיש בעולם הזה,
שהוא :העבודה!
הרה"ג ר' משה ברנדסדורפר שליט"א
אמר לי בשם אביו הגר"מ זצוק"ל שאמר
כך' :ראיתי הרבה בעלי כישרונות שלא
הצליחו ולא התעלו ,אבל לא ראיתי
אפילו מתמיד אחד שלא הצליח' ,כי
בעולם הזה כל הצלחה היא נגזרת
ישירה של השקעה ,עמל ,עבודה .ועיקר
העבודה היא דווקא לנוכח הקשיים
והמניעות .ולכן 'כל רודפיה השיגוה בין
המצרים'.
ֵ
רק מה שאתה יכול
ונסיים ונאמר שכל האמור כאן הוא גם
לאדם הפשוט ביותר .כשמדברים על
עבודה ,לא מדברים על 'עבודות קשות';
מדברים על מה שאתה יכול :בלימוד
– אם אתה יכול לומר תהלים ,חוק
לישראל ,משניות ,דף יומי – מה שאתה
מסוגל לפי הכוחות שלך; וגם אם אינך
בעל כישרון – בזה תתמיד ,תעבוד ,וגם
בזה תראה ברכה וייפתחו לך חידושים
גדולים ,ואתה תתעלה גם בשאר דברים;
וכן בתפילה ובהתבודדות – תעשה מה
שאתה יכול ,אם זה בחשבון נפש ,אם זה
בעבודת הרצון ,אם זה בתודה והודאה.
העיקר שתעבוד ותילחם לפי הכוחות
שלך ואתה תראה תוצאות.
נמצא שימי בין המצרים נושאים בשורה
אלה לא זמנים להנמיך
גדולה לכל אדםֶ .
אלא להיפך,
ציפיות ולהוריד את הראשָ ,
אלה זמנים לעבוד ולרדוף ולבקש –
ֶ
ולזכות לגאולה .והנקודה היא רק לא
להיבהל מזמני קושי ,אדרבא ,לדעת שזו
דווקא המעלה שלך ,ימי העלייה שלך,
לקחת את הזמנים האלה כהזדמנות,
ולהחזיק בעבודה שלך דווקא בימי
הקושי ,ותדע שבזכות זה תזכה לגילויים
גדולים .וכל אדם יכול לעמוד בזה
ולזכות לזה ,אם יעשה מה שהוא מסוגל
לפי המקום והמצב שלו.
ובזכות זה נזכה כולנו לראות מהרה
בנחמת ציון ובבניין ירושלים ובגאולה
השלימה ,אמן.
שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.

חינוך
באהבה

בשבוע שעבר הכרנו את דני.
דני ,מתקשה מאוד ליישם את כל מה שכתבנו
בפרקים האחרונים על "ניהול זמן הערב והבוקר
אצל ילדים" הוא מודע לכך שקשה לו ואף ניסה
להתחיל לעבוד עם השיטות הכתובות ,אך מאוד
קשה לו ליישם אותם במדויק ולראות התקדמות
והצלחה.
זה לא שדני לא רוצה להתקדם ,להיפך הוא אפילו
רוצה מאוד.
אלא שהבעיה שלו לא קשורה רק ל"רצון" ,לחוסר
מוטיבציה בקימת הבוקר או לבעיית שינה
ספציפית.
הבעיה של דני מורכבת יותר והיא קשורה גם
לקשיי יקיצה וגם לקשיי התארגנות ,בעיה
"מורכבת" זו היא בעיה נוירולוגית ושמה
"הפרעת קשב וריכוז" .כן ,אותה בעיה נפוצה,
שהקדשנו לה מקום נכבד בסדרה הקודמת.
השבוע נמשיך בע"ה להסביר :מה הקשר בין
"הפרעת קשב וריכוז" לבין בעיית קימה בבוקר
ומה נוכל לעשות לשיפור המצב.
השוטר הפנימי
הסברנו שלכל אחד מאיתנו יש "מנגנון" מיוחד
שנקרא "השוטר הפנימי".
תפקידו של השוטר הזה הוא :להציב את מערכות
הבקרה והשליטה שלנו בקדמת הבמה ,מנגנון זה
משתלט על הרצונות החשקים שלנו ואומר לנו
"עכשיו מוכרחים להתעורר כי הגיע הזמן ,אנו
מוכרחים להגיע ללימודים או לעבודה וכדו' ולכן
אנו מחויבים לקום מיד".
במילים אחרות אפשר לומר כי יש לנו יכולת
לסנן "בזמן אמת" את המחויבויות מהרצונות
והחשקים שלנו :אמנם אני רוצה לישון ,אך יש לי
מחויבות קודמת וחשובה יותר.
אצל ילד או מבוגר הסובלים מ"הפרעת
קשב וריכוז" השוטר הזה לא קיים או שהוא
חלש ו"רדום" ולכן הוא מאפשר לנו לשכוח
מהמחויבויות ולהמשיך לישון .אותו שוטר פנימי
שנרדם לא מאפשר לשמור על הערנות של יכולת
השיפוט שלנו ועל ההיגיון הבורר את הפעולות
שעלינו לעשות.
תוכנית אינדיבידואלית
הקושי אינו מסתיים עם העוררות בבוקר ,אלא
גם כאשר הילד כבר התעורר ,ייקח לו זמן ניכר
לעבור מפעולה לפעולה ,מפעולת השכיבה במיטה
לפעולת הקימה מהמיטה ,ומפעולת הקימה
מהמיטה לשאר התארגנויות הבוקר ,כי להפרעת
קשב יש קשר חזק לקושי במעבר בין פעולות.
הפרעת הקשב משפיעה גם על רמות אנרגיה
נמוכות שמונעות מהילד את הכוח ו"הרצון" כדי
לצאת מהמיטה ולהתחיל את היום ,ישנו גם קושי
"לעבד" ולתכנן את התוכניות של היום והוא חושב
עליהם תוך כדי "ריחוף וחלומות בוקר" במיטה.
במידה ולא נזרז את הילד כל מספר דקות ,הבוקר
שלו יכול להתפרס על פני שעתיים ואפילו שלוש
(במידה ולא נרדם שוב).

לימודי הצלחה פרק כד'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
לקשיים "מובנים" אלו הקרויים בקיצור "קשיי
ניהול עצמי והתארגנות" נכנסים גם גורמים של
חוסר מוטיבציה ודימוי עצמי נמוך ,סף תסכול
נמוך ובעיית סמכות וגבולות ,שגם הם "לוקים
בחסר" אצל הסובל מהפרעת קשב וריכוז .ולכן
אנו מוכרחים לבצע הערכה אינדיבידואלית של
"היכולות" של הילד ולבנות לו תוכנית בהתאם.
בעיה מעגלית
בעיות אלו כמעט ואינן "עוברות" עם הגיל,
ופעמים רבות הן אפילו מועצמות ,ולמה?! כי
בעיה זו הינה בעיה "מעגלית" והיא הולכת
ומתעצמת כתוצאה ממספר סיבות ,אחת מהן
קשורה באופן ישיר לאחד מדרכי ההתמודדות
והטיפול שלנו בבעיית הקשב:
חלק מתהליך הטיפול בילד עם בעיית קשב
וריכוז ,הוא "טיפול תרופתי" הילד לוקח בד"כ
ריטלין ,קונצרטה או כדור אחר .לכדורים אלו
תופעות לוואי קבועות :מכיוון שמדובר ב"חומר
ממריץ" ,הריטלין גורם לדיכוי הצורך לישון
במהלך שעות פעילותו .ולכן שעת ההליכה לישון
מתאחרת ולפעמים אפילו מתאחרת מאוד,
כתוצאה מהשפעת התרופה( .זו הסיבה מדוע
אסור לתת ריטלין בשעות הערב).
מסיבה זו ,הקשר בין הפרעת קשב וריכוז לבין
הפרעות ובעיות בשינה הוא מורכב ומושפע
אחד מהשני גם ללא נטילת התרופה וגם עם
נטילתה .הולכת ונשמעת הטענה כי ילדים
רבים המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז
סובלים מהפרעת שינה עיקרית שיכולה להסביר
בבהירות את הקושי בהתמודדות הבוקר,
כי כשכמות ואיכות השינה נפגעת זמנית או
תמידית הדבר משפיע על ההתנהגות ,על מצב
הרוח ,על התפקוד הקוגניטיבי וחוזר חלילה.
דבר נוסף ,התסמינים של ההפרעות הנוספות
שמהן עלולים לסבול ילדים עם הפרעת
קשב וריכוז ,כגון הפרעות חרדה ,התנהגות,
סף תסכול נמוך ,גבולות ,וויסות ומצב רוח
משתנה ,קשורים להפרעות שינה בפני עצמן,
ויכולים להשפיע לרעה על השינה על ידי הגברת
המאבקים או ההתנגדות ללכת לישון.
כל הורה לילד עם הפרעת קשב מכיר היטב
את התופעה המדוברת של מלחמות הלילה עד
שהילד נרדם .וברור כי :ילד הנמצא במלחמה
מתמדת בשעות הערב לקראת השינה ,מפסיד
את שעות השינה הנצרכות דבר היוצר מחסור
בשעות השינה וכמובן פוגע גם באיכות השינה,
ומכאן לקשיי התעוררות והתארגנות הבוקר
במגוון רב של סיבות.
הערכה של בעיות השינה
מכיוון שבעיות שינה נפוצות אצל ילדים
הסובלים מהפרעת קשב וריכוז ובשל השפעתן
השלילית על התפקוד בהלך היום ,עלינו להעריך
בצורה ברורה את מאפייני השינה ואת בעיות
השינה אצל הילד .בדיקות אלו נעשה בצורה
יסודית אצל רופא התפתחותי.
במסגרת הבדיקה בבית ,נמלא "יומן שינה

שבועי" .נמלא בו את שעת הדרישה לעלות לישון,
שעת השינה בפועל ,מה הילד עשה במהלך זמן
זה ,נמלא בו גם את שעת הדרישה לקום ושעת
ההשכמה בפועל ,כיצד הילד התמודד בבוקר ואת
רמת העייפות היומית.
מה עוד אפשר לעשות?
נאפשר לילד להוציא אנרגיות בשעות אחה"צ ,ע"י
משחקים בגינה השכונתית ,ריצה ,קפיצות ,רכיבה
על אופניים ,שחיה ועוד .פעילויות אלו יסתיימו
עד שעתיים שלוש לפני השינה .מטרת הפעילויות
הם "לשחרר" אנרגיות ולהתעייף ,עייפות מספקת
תעזור לילד להירדם כמעט באופן מידי ,בצורה
רגועה ובתקווה להתעוררות קלה יותר.
בנוסף ,נרגיל את הילד להתקלח מידי ערב .מקלחת
במים חמים תוסיף לעייפותו ותאפשר לנו לארגן
את שאר הילדים בזמן שהילד עם הפרעת הקשב
נמצא במקלחת .נבנה את סדר היום של שעות הערב
כך שבני הבית יסיימו את התארגנות הערב בשעה
סבירה ובזמן שקבענו לישון ,הבית יהיה חשוך
כמעט לחלוטין (שעון שבת הוא פתרון מצויין)
רצוי להשמיע בחדר הילדים דיסקים של סיפורים
מעניינים שיעזרו לילד להיכנס למיטה בשעה סבירה
בכדי לשמוע את הסיפורים ולישון את מספר שעות
השינה לו הוא זקוק.
חשוב להכין בערב את יום המחר :סידור המערכת
בתיק ,בחירת בגדים ומקום קבוע להנחתם.

נמצאו כגורמים להיפראקטיביות וחוסר שקט.
עודף נתרן (מלח) -עודף נתרן ,גורם בין השאר
לתחושת מתח ,מועקה וצימאון מתמשך .נוותר
על שימוש במונוסודיום גלוטומט (משפר טעם)
ונמנע ככל האפשר מארוחות כבדות ומזונות
המתובלים בתבלינים חריפים ומעוררים (פלפל,
קינמון ,רוזמרין ,קארי ,פפריקה חריפה).
תזונה לשיפור השינה
מזונות בעלי השפעה מרגיעה על מערכת העצבים
הם מזונות העשירים באשלגן ,מגנזיום וויטמין
 .Bמחקרים הוכיחו כי תזונה עשירה באשלגן
מסייעת בהפחתת מתחים ושיפור השינה.
בקטגוריה הזאת נכללים :פירות (בננה ,אבטיח,
אשכולית ,אבוקדו) ,ירקות חיים ומבושלים
(במיוחד ,חסה ,פטרוזיליה מלפפון ,גזר ,עגבניה,
תפוח אדמה ,ברוקולי) ,דגנים מלאים (אורז מלא,
דוחן ,שיבולת שועל) ,קיטניות (עדשים ,חומוס,
פול ,סויה) ,שקדים אגוזים וזרעונים (שומשום,
פשתן).
בקיצור מומלץ לא לאכול ארוחה כבדה ,מלוחה
או חריפה לפני השינה ,אך לא ללכת לישון
רעבים .כדאי לאכול פחמימות וחלבונים ,אך לא
שוקולד או פחמימות מזוקקות .לא כדאי לשתות
כמות גדולה של נוזלים סמוך לשינה ובמיוחד
לא משקאות מעוררים ,אך לוודא ששותים מים
מספיק במהלך היום.

תזונה המזיקה לשינה
תזונה לקויה ,חוסרים תזונתיים ומתח מתמשך גם
כן עלולים לגרום להפרעות שינה .ויטמינים מקבוצת
" "Bמשפיעים ישירות על איכות השינה .חוסרים
בחומצה פולית ,ניאצין B1, B6 ,ו  12Bעלולים
לגרום להפרעות שינה.
מינרלים כמו מגנזיום ,אשלגן ,ברזל ,וסידן מעורבים
במנגנוני השינה והפגת מתחים פיזיים ונפשיים.
אספקה נאותה של חומצות אמינו (אבני הבניין של
החלבונים בגופנו) גם היא חיונית לאיכות השינה.
במיוחד חשובה חומצת אמינו "טריפטופאן"
המשמשת כחומר מוצא לייצור סרוטונין החיוני
לתהליך השינה ,לאיכותה ולמצב הרוח .בנוסף
היא מעורבת ביצור ההורמון "מלטונין" המכונה גם
"הורמון השינה".
תזונה טבעית ,מאוזנת ומגוונת מאפשרת השלמת
החוסרים ברכיבי התזונה החיוניים לשינה טובה
ורציפה .לעיתים אפשר להיעזר בתוספים ובצמחי
מרפא ,אך את זאת כדאי לעשות בהתייעצות עם
מומחה לנושא.
הטיפול התזונתי בכל בעיה בריאותית מתמקד
בהימנעות ממזונות מזיקים והוספה של מזונות
מועילים ומבריאים .בהתאם לכך ,כדי לשפר את
איכות השינה ,כדאי להימנע ממזונות מעוררים
ולהוסיף לתזונה מזונות בעלי השפעה מרגיעה.
המזונות הגורמים לאי שקט ועוררות יתר הם:
סוכרים פשוטים  -סוכר לבן ,קמח לבן ,ממתקים
מתוקים ומלוחים ,מאפים ,עוגות ,גלידות וכדו'.
קפאין( -קפה ,תה ,קקאו ,קולה ,משקאות אנרגיה)
הקפאין הוא סם ממכר פיזית ונפשית הגורם
לעוררות יתר ואי שקט.
צבעי מאכל עזים( -ובמיוחד כתומים ואדומים)

התעוררות זורמת
נעזור לילד להתעורר בבוקר באופן הדרגתי:
נשאיר את התריסים בחדר השינה פתוחים כדי
לאפשר לילד להתעורר תוך כדי התגברות אור
השמש ,נכוון שעון מעורר שיצלצל כ 15-דק'
לפני הזמן בו הילד צריך לקום ומידי כמה דקות
"הנודניק" יעבור למנגינה אחרת .אמצעי נוסף
שנמצא יעיל מדיווחי ילדים הוא :להתעורר עם
מוזיקה רקע רגועה (לא קצבית ורועשת) ,ומידי
פעם לעבור ליד מיטת הילד ,לקרא בשמו ,ללטף
אותו ,לדגדג אותו ולהרטיב לו מעט את הפנים
במים ע"י מגבת רטובה וכדו' בהצלחה!
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

ליהודי כפרי היו שלושה עיזים
שהיו עושים רעש בכל לילה וצועקים מה ,מה,
מה ,יום אחד חוזר האיש מתפילת שחרית
ולהפתעתו רואה את אחד העיזים מת .כשהלך
להתפלל מנחה חוזר ורואה שוב את העז השני
מת .בצר ליבו פנה אל רב השכונה ואומר:
"תראה ,אחרי כל תפילה מת לי עז אחד ,האם
אני צריך להתפלל ערבית? כי אם ימות לי העז
השלישי אנא אני בא" הרב משיב" :פיקוח נפש
אתה פטור להתפלל" ,בלילה הוא שומע את
העז צועק וצועק ,הכפרי פותח את חלון ביתו
וצועק לעז בערבית" :שקט אי לה מאנסלי עליק
ערבית" ("שתוק שלא אתפלל עליך ערבית")

בס"ד בר"ה

בשבח והודיה להשי"ת

הרינו שמחים להודיע כי פתחנו את הרישום לציבור הרחב

פנחס מברכין
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 19:29 19:24 19:29 19:13
יציאה 20:29 20:34 20:33 20:29
ר"ת 21:03 21:07 21:02 21:05


שנולדו בין התאריכים:
י' בטבת תשע"ה ) 01ינואר (2015
עד י"ט טבת תשע"ו ) 31דצמבר .(2015
הרישום יערך אי"ה במשרדי הת"ת

ברחוב שבטי ישראל  56בין השעות 13:00 – 15:00
ההרשמה תחל אי"ה מיום שני י"ט תמוז תשע''ח


יחס אישי וחם לכל תלמיד ,מלמדים מסורים ומנוסים
אנא הזדרזו כדי להבטיח את מקום בנכם נ"י
נא להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים  +ספח מעודכן
02לפרטים והסברים נוספים :משרד הת"ת 02-5819573

מברכין חודש אב ראש חודש יצא ביום ו' המולד
יהיה ביום שישי בשעה  ,06:49ו  8חלקים.
הפטרה ירמיה פרק א'  -דברי ירמיה

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש כד תמוז תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  7:13תל-אביב 7:28 :חיפה  7:21מוצאי שבת :ירושלים 8:30 :תל-אביב 8:33 :חיפה 8:34 :ר"ת9:05 :

פרשת פנחס

להתחסד ולהיטיב עם הזולת בעין יפה
אף לפנים משורת הדין !
נלמד מהפסוק" :ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו" )פרק כז-
כו(

וכתב רש"י :בעין יפה ,יותר ויותר ממה שנצטוה ,שהקב"ה אמר לו "וסמכת
את ידך" והוא עשה בשתי ידיו ועשאו ]את יהושע[ ככלי מלא וגדוש ומלאו
חכמה בעין יפה .כיוצא בזה דרשו חז"ל" :טוב עין הוא יבורך"  -זה משה
שאמר לו הקב"ה "וסמכת את ידך" והוא סמך בשתי ידיו.
בספר ראשית חכמה )שער הענוה פ"א( הביא שרוב המפרשים הסכימו
כי "עין טובה" היא ההסתפקות במה שיש לנו ,ואעפ"י שיהיה לחברו ממון
יותר ממנו ,אינו מתקנא בו ,אלא המעט שיש לו ,בעיניו הרבה .ושל אחרים
מעט בעיניו .יחפוץ שיהיה להם יותר ממה שהיה חפץ לעצמו.
עין טובה באה לידי ביטוי כפי שפירש רבי מיכאל שלום וינקלר זצ"ל
)אב"ד קופנהגן( את האמרה )אבות פ"ה-ט( "ועל מה שלא שמע אומר לא
שמעתי" .כלומר :כאשר שומע מחברו דבר חידוש .אינו מחריש ,שאז חברו
מפרש שתיקתו כאילו כבר ידוע לו החידוש ולכן שותק .אלא מכיר טובה
למשמיע ואומר לו בפה מלא" :לא שמעתי! דבר חידוש הגדת לי"! זו מדת
עין טובה.
לעומת מדת עין טובה ,גינו חז"ל מאד את צרות העין .כמו שאמרו
בגמרא )סוטה לח (:כל הנהנה מצר עין עובר בלאו ,שנאמר )משלי כג-ו(
"אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמותיו" ...והביא הקב הישר
)ח"א פרק כו( את פירושו של הזוהר הק' כי כל האוכל מאכל אצל רע-עין,
אותה אכילה הוא בנפש של האוכל כמו סם המות.
זו הסיבה שרבינו הקדוש לא רצה לאכול משום אדם )כמבואר בגמרא
חולין ז ,(:שכן היה מתיירא לנפשו שלא יהנה ממאן דהוא שהוא צר-עין
ויבוא בהכרח לידי חולי רח"ל.
עפי"ז פירש הקב הישר את הפסוק )משלי יג-כה( "צדיק אוכל לשובע
נפשו ,ובטן רשעים תחסר" .כלומר :כל האוכל אצל צדיק שהוא טוב העין,
אזי יאכל לשובע נפשו ,אפילו אם אכל מעט .אבל מי שאוכל מבטן
רשעים  -הוא יחסר .אפילו יאכל הרבה ,מכל מקום לא יהיה שבע האוכל
ממאכלו של רע-עין.
שכן כלל גדול הוא :אדם רע-עין אינו יכול להשביע את נפשו ,ומכל שכן
שאינו יכול ליתן לאחרים מטובו אשר חנן ה' אותו.
בדרך זו ביאר בעל ה"פנים יפות" את אמרת חז"ל )ברכות ג" (.אין הקומץ
משביע את הארי" .היינו שאם נתן לעני "בקמצנות" ,בעין רעה ,אין לעני
שביעה בנתינה זו.

"טוב עין הוא יבורך"...
סיפר תלמיד אחת הישיבות בירושלים ,מעשה
שהתרחש בישיבתו לפני כחמישים שנה :ראש הישיבה
בישיבתו סבל ממחלת ה"אסטמה" ,כך שפעמים
לא מועטות היה נתקף בקוצר נשימה בעיצומו של
אמירת השיעור ,דרכי הנשימה נסתמו ,רח"ל .באותו
רגע הוא היה מפסיק כמובן לדבר ,יוצא למרפסת
הפתוחה ,ובאוויר הטוב של ירושלים היה תופס
לעצמו נשימה במשך דקות ארוכות ,לפעמים רבע
שעה ,עד שחזר לעצמו.
התלמידים ידעו שבדרך כלל עד כרבע שעה ,או
לפחות עשר דקות ,הוא לא ישוב לאמירת השיעור.
בנתיים היו לומדים עם עצמם עד שישוב ומקווים
להתאוששותו המהירה.
ויהי היום ובאמצע השיעור הוא לא יכול היה
להמשיך .יצא אל המרפסת לחפש אויר .והנה
לתדהמת התלמידים ,לא חלפו יותר משלושה רגעים
והוא שב לתלמודו .הם לא הכירו מצב כזה אך לא
שאלו מאומה.
לאחר השיעור העיזו כמה תלמידים מקורבים,
נגשו אליו והתעניינו" :היום היה מעשה ניסים,
רגעים בודדים בלבד וברוך השם הרב יכל להמשיך
את השיעור"...
אמר להם הרב" :אספר לכם מה קרה באותם
רגעים ספורים .יצאתי לשאוף אויר .היה קשה לי
מאוד .לא הצלחתי כמעט לנשום! אך כאשר עמדתי
במרפסת ,ראיתי בבנין ממול ,שאברך פלוני שאתם
מכירים אותו ,בעל משפחה ברוכת ילדים ,והנה הוא
בונה .מרחיב דירתו .יוצא החוצה עם חדר וסוכה.
חתיכה ראויה התכבד".
"כל כך שמחתי בלבי :הוא בונה! הוא בונה ברוך
השם! יוכלו לחיות יותר בהרחבה ,לא יצטרכו
להצטופף כל כך! נכנס לי כל כך הרבה אויר .כזו
שמחה הרגשתי ,רחב לי ,שאפתי מלא אויר והכל
עבר לי"...
יחי ראובן

ם
מעשה קנאות לכבוד השי"ת גורם להרבות שלום
בעולם ולא מחלוקת !
נלמד מהפסוק" :הנני נותן לו את בריתי שלום" )פרק כה-יב(

ואמרו חז"ל בגמרא :אמר לו הקב"ה למשה ,הקדים לו שלום שנאמר הנני נותן לו את בריתי
שלום )סנהדרין פב .(:ועל הנאמר בפסוק" :תחת אשר קינא לאלוקיו" )כה-יג( כתב הספורנו:
מאחר שרב את ריבי ,גם אני אצילהו מכל מיני ריב והתנגדות והיה לו שלום מדה כנגד מדה.

קנאות  -רק באישורם והכוונתם של גדולי הדור!

מדברי חז"ל ]שפנחס קודם קנאותו ,שאל את משה[ אנו לומדים שקנאות נכונה ואמיתית
מוכרחה לקבל את האישור של גדולי התורה! כי גדולי התורה בראייתם הרחוקה ובאבחנתם
המזוככת יודעים אימתי ראויה הקנאות ואימתי לא .וכפי שהעיר הגרי"ש אלישיב זצ"ל
שהקנאות הנכונה היא זו הנובעת ממקור התורה והכפופה לבית המדרש ולחכמי התורה.
]ודוגמא לכך ראינו אצל הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל שאסר בתוקף והתנגד בנחרצות להכנס
ל"היכל שלמה" .וסיפר הגה"צ רבי דן סגל שליט"א )בהספד שנשא בישיבת לייקווד על הגראי"ל
שטיינמן זצ"ל( שהעיד בפניו הגר"א ארלנגר שליט"א ,שהיה נוכח ,כשבאו להגרי"ז וצעקו בפניו
על מאן דהו שנכנס לשם כנראה לקבל מילגה ,והגיב הגרי"ז" :מה אתם צועקים? אולי זה
אלמנה ויתום שצריכים את הכסף? אולי זה אחד שאני עצמי התרתי לו ללכת"?
והסביר רבי דן שאין כאן כל סתירה ,משום שאצל האדם הקטן ה"שיטה" מוליכה אותו! ם
אם
ל
הוא קנאי הוא "יהרוג" את כל העולם ...ואם איננו קנאי הוא "יוותר" על כל התורה כולה ...אבל
אם הוא אדם גדול זה לא כך .הוא שולט ובעלים על השיטה ,ויודע אימתי כן ואימתי לא[...
וכך גם אמר הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל )בעת ביקורו בארץ בשנת תשמ"א( שישנם
שני סוגי קנאות :קנאות קבועה וקיימת וקנאות זמנית שעשויה להתנדף ולהתפוגג .רק קנאות
שנובעת ומבוקרת עפ"י התורה היא אמיתית ואחראית ,והשפעתה רבה .אך קנאות שלא עפ"י
דעת תורה .עלולה להזיק ,ובמיוחד אמורים הדברים בארץ ישראל.
מלבד זאת ,צריך עושה הקנאות להיות ראוי לכך ,וזה רק במצב ש"לא יכול לסבול ולראות
שיחללו שמו יתברך ח"ו ושיעברו על מצוותיו" )כלשון הרמח"ל ז"ל במסילת ישרים פרק יט(
וכפי שביאר הגרא"א דסלר זצ"ל )במכתב מאליהו ח"ה( ,שלא שייך להוראה כזו ]שקנאין
פוגעין בו[ אלא מי שמרגיש בחילול ה' על דרך מציאות ממש של כאב ,הרגשה שלימה .ורק
זה שבדרגה כזו ,הוא שראוי לקנאות קנאת ה'.

"האלימות בהפגנות זמורת זר ביהדות  -לא זו הדרך"!

ידוע ומפורסם כי בשנים הראשונות לקיום המדינה ,ניסו מספר צעירים שהקנאות בערה
בהם ,להקים אירגון "ברית קנאים" שעקבו בירושלים אחר מכוניות שנוסעות בשבת קודש
והציתום באש.
אולם החזון איש שלל את מעשיהם בחריפות רבה וציוה לפרסם כרוז בשם "לא זו הדרך"
אשר גינה בחריפות את אלה שמשתמשים באמצעי אלימות כדי לקנא קנאת ה' כביכול.
בהנחיית החזון איש נאמר בכרוז" :המעשה שעושים דין לעצמם לא נטלו עצה מפי חכמי
ומצוותיה,
התורה ואין רוח חכמים נוחה מהם .לא במעשי אלימות תושלט התורה הקדושה
,
פרי
כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותה שלום .הטירור זמורת זר הוא בכרם היהדות הנאמנה ,רי
באושים של מפלגות חילוניות ,המחנכות להערצת האגרוף וידי עשיו .ברוך שלא עשנו כהם.
לא דרכיהם דרכינו ואל יהי חלקנו עמהם .נתגייס להגנת קודשינו באמצעי שיכנוע ,חינוך
ועמידה גלויה ואמיצה בשער .תעלולי טירור מכתימים את מלחמתינו".
בחודשים האחרונים לחיי החזו"א )תמוז תשי"ג( התפרסמה על דעתו ההכרזה דלהלן" :בחורי
הישיבות היודעים כי כל גדולי ישראל מתנגדים לטירור ,ואת התנגדותם זו ,ביטאו בדברים
נוקבים ,מעיזים על דעת עצמם ,לעשות מעשים העלולים לגרום לשפיכות דם עצמם ודם
יהודים אחרים ...כל מי שמאמין שאפשר בכח אלימות לנצח במלחמות הרוח ,סימן כי גם
הוא נתפס להשקפה של "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" .סימן שאין הוא מאמין
שבכוחה של האמת לנצח את השקר ,או שהוא מסופק אם האמת שלנו היא ,והשקר נחלתם
של פורקי עול התורה".
וכך גם בדרך ניהול ההפגנות :רבי משה שיינפלד זצ"ל מסר )בניב המורה  -כסליו תשל"ג(
את דעתו של הגרי"ז סולובייצ'יק "שהזהיר את אנשי נטורי קרתא מפני עריכת הפגנות ללא
רשיון ,והטיח בפניהם את האשמה ,כי ברוסיה לא היו מעיזים להפגין ,ואם הם מפגיגים
בירושלים ואינם חוששים שיאונה לכם כל רע סימן שנתפסו לציונות ...מי שעובר על "זכור
את יום השבת לקדשו" חשוד גם לעבור על "לא תרצח" )ואמנם באחת ההפגנות נהרג הק'
ר' פנחס סגלוב זצ"ל ממכות שספג מידי השוטרים(.
ואכן באותם פעמים נדירות שהחליטו גדולי ישראל לערוך הפגנות ברחובה של עיר ,היו
אלי הפגנות-ענק ברישיון ,והם אלו שהרעישו את העולם ,והשפעתן היתה עצומה .הפגנות
אלו התאפיינו בזעקה ותפילה להשי"ת בלב קרוע ומורתח ,בדברי תורה והתעוררות שנאמרו
בהכנעה ובכובד ראש ,עם קבלת עול מלכות שמים.
ובאמת מצינו מפורש בגמרא מהותה של הפגנה ,שאין היא מתנהלת בדברי התלהמות
ואלימות אלא בהכנעה ובתחנונים ובבקשת רחמים ,כמסופר בגמרא )תענית יח (.שגזרו על
ישראל שלא יעסקו בתורה וכו' ויעצה להם מטרוניתא אחת ,שכל גדולי רומי מתייעצין עמה,
שיפגינו בלילה .ואכן עשו הפגנה בצעקה להשי"ת "אי שמים" ...ופנו לשרים הרומאים בצעקה
מתחננת" :לא אחים אנחנו ...מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות
רעות" ...ובעקבות הפגנה כזו ביטלו את הגזרות.

קנאות עפ"י דעת
תורה...

כל מעשה קנאות או מחאה
שקל החזון איש לגופו של ענין,
עפ"י דעת תורה צרופה .פעם
באו קבוצת עסקנים אל החזון
איש וביקשוהו שייצא במחאה
על נושא מסויים ,שלדעתם רק
מחאתו תועיל .החזון איש התנגד.
לאחר שהרבו להפציר בו אמר
להם" :מדוע אין אתם עצמכם
יוצאים במחאה גלויה"? השיבו לו:
"לנו אף אחד לא ישמע"...
השיבם החזון איש מיניה וביה:
"אם אף אחד לא ישמע לכם,
למה שאני אשמע"...
פאה"ד

בין קנאי לתלמיד
חכם...

לאחר פטירתו של הגאון רבי
)ראב"ד
פנחס אפשטיין זצ"ל
העד"ח( ,ביקש כ"ק האדמו"ר
מסטמאר  -רבי יואל טייטלבוים
זצ"ל לצרף לבית הדין את הגאון
רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל )בעל
המנחת יצחק(.
באו לפניו מאנשי העדה החרדית
וטענו שהגאון הזה אינו נמנה על
הקנאים ,ואם כן ,כיצד אפשר
לצרף אותו לשורות המנהיגים של
העדה החרדית? השיב להם הרבי
מסטמאר" :קנאי אפשר להיות בין
לילה ,אבל לא תלמיד חכם"...
במחיצתם

"אפילו פינחס אחד"?!

מרגלא בפומיה של הגאון
רבי יהודה צדקה זצ"ל מה שכתב
רבינו יונה ז"ל :כתוב בתהלים
)קיט-קלו( "פלגי מים ירדו עיני על
לא שמרו תורתיך" .מדוע אומר
"לא שמרו" במקום "לא שמרתי"?
אלא שמדבר באיש צדיק ,אשר
בראותו בני אדם זולתו שלא
שומרים את התורה ,לבו כואב
ועיניו דומעות.
וסיפר על רבי משה בלוי זצ"ל,
איש ירושלים ,אשר פעם בשבת
קודש יצא מביתו וראה איש
עברי מחלל שבת בפהרסיה ,הוא
הזדעזע כל כך מעצם המחזה ,עד
שגבר חומו ונפל למשכב.
ופעם כשסיפרו אנשים לפני
הרב צדקה על פירצה חדשה,
שפתחו מרשיעי ברית מכשלה של
בשר פיגולים במרכז העיר ,הקשיב
לדבריהם בכאב עצור ונאנח מרה
ושאלם חרישית" :ולא קם מתוך
העדה אפילו פינחס אחד?!"
וזאת ליהודה

שך
]ואגב :נזכיר כאן את מה שקיבלנו מרבינו הגרא"מ ך
זצ"ל ועוד גדו"ת לפני כשלושים וחמש שנה )וכאשר התקיימו
הפגנות סוערות מידי שבת בשבתו בכביש רמות( ,כתשובה
לשאלה :מדוע אין הוראה לבני התורה בישיבות ובכוללים
לצאת ולהפגין לעתים תכופות ,כנגד כל פגיעה בקדשי ישראל
)כחילולי שבת ,חטוטי שכבי ,ופרצות בחנויות וכיו"ב( ,כפי
שנוהגים אנשי נטורי קרתא בעקביות כל השנים?!
התשובה כללה ג' סיבות עיקריות :א( הכח היסודי שמגן
בעדינו מפני הגזירות ,הוא בלימוד התורה הרצוף והתפילות
הרבות בישיבות ובכוללים ואין תחליף לזה ,וכדאיתא בגמרא
)גיטין ז (.השכם והערב עליהם בבית המדרש וכו' .ב( מכיון
שהעומדים כנגדינו בהפגנות ,הם לצערינו רחוקים מהתורה
עד למצב של "רק אין יראת אלוקים במקום הזה" ...הרי שכל
הפגנה ספונטנית שאינה מורשית ,נכנסים לסכנה רוחנית
וגשמית )ונסיון הפציעות שספגו המפגינים ומעצרם במקום
הטומאה ,יוכיח( .ג( ככל שההפגנות יותר תכופות ועל כל דבר,
מתרגלים אליהם רודפי הדת וממילא יורד ערכן ומתפוגג
רישומן ונחלשת עוצמת המחאה וההרתעה )גם מצד המפגיגים(
שלא כמו בהפגנות  -הענק ,הנדירות והמרשימות[.

"כמים הפנים לפנים"...

מעשה שחזרו פעם מפגינים מאחת הפגנות השבת הסוערות
והאלימות בירושלים ,ונכנסו בדרכם אל ביתו של הגרי"ז סולוביצ'יק
זצ"ל .קיבל אותם הגרי"ז בכבוד .אך כאשר סיפרו לו מהיכן חזרו,
נענה באי-רצון והתבטא בצורה חריפה על השתתפותם בהפגנה.
לתדהמתם מה פסול מצא בזה ,הראה להם הגרי"ז את דברי
התוספות על גמרא פסחים )קיג (:שיש דין על השונא לכוף יצרו
ולעזור לשונאו לטעון על בהמתו ,ואף על פי שההלכה חייבתו
לשנוא ,אך מכיון שחברו מחזיר לו שנאה תחת שנאה מצד "כמים
הפנים לפנים" )משלי כז-יט( וממילא גם הוא מוסיף שנאה בחזרה,
נמצא ששנאה זו טבעית היא ואסורה.
מעתה הוא הדין אצלכם  -הפטיר להם הגרי"ז  -כשצעקתם
בפעם ראשונה "שבת" אפשר והיתה כל כוונתכם לשם שמים ...אך
לאחר מכן ,כשהוכתם ע"י השוטרים וחזרתם להכות ,הרי הכאה זו
לא היתה לשם שמים כי אם הכאת אויב ,אשר היא דבר אסור...
טללי אורות

להתמסר ככל האפשר לזיכוי הרבים והצלת הכלל והפרט!!

נלמד מהפסוק" :פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי...
בקנאו את קנאתי בתוכם" )פרק כה-יא(

ופירש הכלי יקר :הכל לרבותא נקט .כי אף על פי שהיה בן אלעזר שלקח מבנות
פוטיאל מיתרו שפיטם לעבודה זרה ,ולא מנע את עצמו ,אף שיאמרו לו ליצני הדור,
בת יתרו מי התיר לך .וכן היה בן אהרן הכהן שעשה העגל ויקניטו לו בזה .אף על פי כן
לא חס על כבודו .עוד הודיענו הכתוב שבחו של פנחס ,אף שהיה בתוך העדה  -מקום
מסוכן מפני קרובי זמרי ,מכל מקום מסר נפשו להצלת ישראל .ונרמז בפסוק "ויקח רמח
בידו" היינו ששם כל רמ"ח איבריו בכפו.
ידועים דברי חז"ל שהרבה ניסים נעשו לפנחס ,עד שבלעדיהם לא היה יכול
לעשות מאומה .וא"כ נשאלת השאלה הרי "אין סומכין על הנס" והיאך נכנס למצב
כזה?! כעין שאלה זו שאלנו בעבר על מקרים נוספים שבתורה] ,כמו :היאך אברהם
אבינו מוסר עצמו בחוליו ובחום היום לקבל אורחים ,כשבמצב כזה אין כל סיכוי
וגם כל חיוב .או :היאך יהודה מקבל על עצמו להחזיר את בנימין "אנוכי אערבנו"
כשהיכולת לא תלויה בידו?! או :היאך בת פרעה מושיטה ידה למשות את תיבת
משה ,כשהמרחק רב?! ועוד הרבה כיו"ב[
אלא התשובה מרומזת בפסוקים עצמם" :ויקח רמח בידו"  -רמ"ח אבריו ]כלשון
העם "שם נפשו בכפו"[ זו מסירות נפש נטולת כל חשבון טבעי ואישי לגבי היכולת .וזה
אפשרי רק כאשר רצון האדם מתאחד לגמרי עם רצון הבורא! שרצון הבורא זהו רצונו
הממלא את כל ישותו ללא שיור .וזה שאמר השי"ת "בקנאו את קנאתי" לא שיקנא
בשבילי ,אלא שאותו רצון הקנאה של הקב"ה היה בדיוק רצון הקנאה של פנחס.
ונמצאנו למדים שישנן ב' רצונות עיקריים לאנשי העולם :א( הרצון הטבעי ,שיש
לכל חי להתקיים בעולם הזה ]אכילה שתיה ,פרנסה ,כבוד וכו'[ ככתוב "פותח את
ידך ומשביע לכל חי רצון" .ב( הרצון החזק שיש לאנשי המעלה יראי ה' לעשות
את רצון השי"ת .היינו רצון רוחני מעבר לגשמי .וזהו שאומרים בש"ק לפני קריאת
התורה" :בעולמות שברא ...כרצונו ,וכרצון יראיו ]שעושים כרצונו[ ,וכרצון כל בית
ישראל ]רצון כללי[.
והנה על ב' סוגי רצונות אלו נאמר הכלל" :בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו"
)רש"י כב-לה( .אלא שאם רצונו לעבירה ח"ו מתקיים בו "הבא להטמא פותחין לו",
ואם רצונו למצוה מתקיים בו "הבא להטהר מסייעין אותו" .וכגודל דרגת הרצון
"להטהר" כך הסייעתא דשמיא .ובזה ישנה דרגה של "בטל רצונך מפני רצונו" )אבות
פ"ב מ"ד( והיינו ש"מוותר" לרצון ה' .וישנה דרגה נעלית ונשגבה מזו של "עשה רצונו
כרצונך" .לא "וויתור" אלא זהו עצם רצונו  -כרצון ה'"! והנפק"מ ביניהם ,שמי שרצונו
הוא רצון ה' נעזר משמים אף בדרך ניסית! הוא שאמרו "כדי שיעשה רצונך כרצונו"
והרי רצונו יתברך מוכרח להתקיים כי אינו מוגבל בגבולות הטבע.
לאור האמור ,נבין יפה גם את הפסוק "רצון יראיו יעשה" ...אשר תמוה :וכי רק
רצון "יראיו" יעשה ,והרי "משביע לכל חי רצון" ו"בדרך שאדם רוצה לילך ]כל
אדם-אפילו רשע כבלעם[ מוליכין אותו"?! אלא הפירוש "רצון יראיו" ]כאברהם
אבינו ופנחס וכיו"ב[ "יעשה"  -אף בדרך ניסית! משום שיראי ה' אינם רק
"מבטלים" רצונם לרצון ה' ]כפי יכולתם הטבעית[ אלא "עושים" את רצונם כרצון
ה' ,בכל מצב! ]רמ"ח בידו[ ,וממילא עושה ה' רצונם הזה "כרצונו" ,אף מעל דרך
הטבע .ולכן במצב של מסירות כזו ,ראויים שיעשה להם ניסים.

"רצון יראיו יעשה"...

משפחה עשירה ,מופלגת בצדקה ,היתה
גרה בוילנא .בית נאה ומטופח היה להם.
ומכיון שביתם עמד בפאתי העיר חששו
מפני גזלנים מנוסים המצויים במקומות
אלו ,ובפרט בלילות .לפיכך רכשו להם כלבי
שמירה עזים .בשעות היום היו קשורים
בשלשלאות ואילו בלילות ניתקו אותם והיו
מסתובבים סביב הבית ,וכשהתקרב אדם היו
מתנפלים עליו בנביחות חזקות שהזעיקו את
בני הבית לראות מיהו המתקרב.
ואולם היו בין הגזלנים שהתחכמו והיו
זורקים מרחוק לכלבים בשר טבול ברעל.
הכלבים היו נופלים למלכודת הפתיון הזה,
אוכלים את הבשר ומתים מיד ,ואז יכלו
השודדים להשיג בשקט את שללם .מכיון
שכך ,נאלצו בני הבית לשכב לישון כשלצידם
כלי נשק שאם יקרה כדבר הזה יהדפו את
השודדים בנשקם.
לילה אחד התעוררו בני המשפחה לאחר
חצות לקול דפיקות בדלת .הם נבהלו מאוד
שהרי הכלבים שותקים ומישהו דופק בדלת,
האין אלו שודדים שהצליחו להרעיל את
הכלבים? חיש מהר קפצו עם כלי הנשק
וצעקו "מי שם"?
למרבה התדהמה ענה להם קול מוכר .היה
זה קולו של הגה"צ רבי אלעזר משה הורביץ
זצ"ל )אב"ד פינסק( שבא אליהם במסירות
ובדחיפות באמצע הלילה כדי להתרימם
למען פדיון שבויים .הם מיהרו לפתוח את
הדלת ולא האמינו למראה עיניהם :הכלבים
העזים נמצאים מאחורי הצדיק והס מסביב!
אין הגה יוצא מפיהם!...
כמובן שבני המשפחה המופתעים קיבלוהו
בכבוד גדול ונתנו לו בקשתו בעין יפה .ויהי
אך יצא מן הבית ,נילוו אליו מיד הכלבים
עד שיצא מחוץ לגבולם .ללמדינו כיצד
משעבד הקב"ה את עולמו למען המוסרים
עצמם להצלת זולתם.
שאל אביך ויגדך
]וכן בא עוד ללמדינו ,שבדרך שאדם ירא ה'  -רוצה
לילך "מוליכין אותו"  -אף בדרך ניסית![

הגאון הצעיר רבי אליהו משה שיסגל זצ"ל ,נולד בסלוצק
בשנת תרפ"א .בהיותו בן  4היגרה משפחתו לארה"ב .משחר
ינקותו נודע כבעל כישרון ומתמיד ,ולא יצא מד' אמות של הלכה.
בגיל  21לקח אותו מרן רבי משה פיינשטיין זצ"ל כחתן לבתו.
בד בבד החל להרביץ תורה במתיבתא 'תורה ודעת' ובהמשך
ב'תפארת ירושלים' .נודע ככליל המעלות ממש  -הן בין אדם
למקום והן בין אדם לחברו.
הסתלקותו הפתאומית ביום רביעי ג' אב תשל"ג  -והוא רק
בן  52שנה  -הכתה בהלם את יהדות ארה"ב .ההלם היה כפול
הן מחמת גודל האבידה ,והן בגלל שלא ידעו שהוא חולה .גם
בימי חוליו המשיך למסור שיעורים ,ואפילו תלמידיו הקרובים לא
קלטו את חומרת המצב" .למרות חום הקיץ" ואף במשך השנים,
ככל הנראה מחמת חולשתו  -משחזר תלמידו-חביבו במתיבתא
"באר שמואל"  -אונסדורף ולאחר מכן בישיבת "סטייטן-איילנד"
הרב הגאון רבי בנימין קרויס ) (Krauszשליט"א ,כיום בשכונת
שערי חסד " -היה מגיע למסור את השיעור עם מעיל .קולו היה
חלוש אך כלל לא חלמנו מה משמעות המצב".
*

*

*

"איננו יודעים חשבונות שמים" ספד אחר מיטתו חותנו הגדול
פוסק הדור זצ"ל.
אחריו הספיד מרן רבי יעקב קמנצקי זצ"ל ,שניסה לפלס דרך
למוח וללב לקלוט את האסון הגדול :הגמרא במועד קטן )כח(.
אומרת שמי שמת בגיל חמישים ושתים שנה "זו היא מיתתו של
שמואל הרמתי".
מה פשר דבר? חייו של שמואל הנביא היו מעל הטבע ,שכן נולד
בנס .ועל זה אומרת הגמרא ,שמי שמת בגיל חמישים ושתים אין
להתייחס אל מיתתו כאל מיתה רגילה )ולדון בה מצד גדר 'כרת'
שזה הנושא שם בגמרא( אלא "זו היא מיתתו של שמואל הרמתי"
 חנה בכח התפלות שלה קבלה אותו למתנה וזו התקיימה ל52-שנה בלבד .ואין זה נחשב בעצם כקיצור ימים ושנים.
גם המנוח הדגול  -סיים רבי יעקב את הרעיון המבהיל  -קיבל
חיים במתנה מכח התפלות שערכו לו וקרעו את השמים ,החיים
הללו התקיימו ל 52-שנה כאשר מת ב'מיתת שמואל הרמתי'.
שהרי כל חייו חי בנס ,שכן בגיל צעיר לקה במחלת הלוקמיה
)-ואז לא היו השתלות מח עצם וטיפולים משוכללים כבימינו(
ובכל זאת ניצל מהמחלה ,וזכה לחיים מלאים בתורה ובעבודה!
*

*

*

לאחרונה נחשפנו לנדבך מסתורי בעצם חייו של הרב שיסגל,
שמתפרסם כאן לראשונה ,כפי ששמענו מהרב הגאון רבי יוסף
קמנצקי שליט"א.
לפני שנים רבות  -ביום ראשון ז' תשרי תש"ב  -התאלמנה
הרבנית רות שורין ע"ה ,מבעלה הגדול הגאון רבי משה שורין
זצ"ל ,רב ביהכ"נ אנשי סלוצק בניו-יורק )אגב ,גם הרב משה

שורין זצ"ל הסתלק בשנתו ה.(52-
לצד האסון הנורא שפקד אותה ,קיבלה על עצמה האלמנה
הטרייה לא לתת לאסון להשפיע על המשפחה .היא תשקיע את
כל מה שיש לה  -ואין לה  -בגידול וטיפוח שבעת ילדיה :אהרן,
ישראל ,צבי זאב ,חביבה ,חסידה ,אלה ודנה! לא .היא לא תיתן
לייאוש לתקוף אותה ,ולרחמים העצמיים לחסל אותה!
במשך שנים ארוכות נלחמה בחירוף נפש למען המטרה הקדושה,
של חינוך ילדיה לתורה וליראת שמים .ובל נשכח  -הסיפור הזה
מתרחש ב"אמריקה של הימים ההם"! אך שום קושי לא עמד
בדרכה :היא עבדה קשה ברוחניות ובגשמיותִּ ,תפקדה כאבא ואמא
יחדיו ,עמדה בקשר רציף עם המחנכים של ילדיה ,ואכן זכתה
לפרי הילולים בהקימה את אחת המשפחות המפוארות בגולת
ארצות הברית  -כל ילדיה בנין וחתנין רבנן ומרביצי תורה )לנו,
הישראלים ,מוכר יותר בנה הגאון רבי ישראל שליט"א ,חתנו של
מרן רבי יעקב קמנצקי זצ"ל ורב קהילת 'מגן אברהם' באפרת(.
*

*

*

אז איך קשורה הרבנית רות לרבי משה שיסגל?
מסתבר שחוט רוחני מסתורי קישר בין חיי השניים .כאמור,
חלה רבי משה בגיל צעיר בלוקמיה .המקרה זעזע את תושבי ניו
יורק שהרבו להתפלל לרפואת הבחור הצעיר  -בן  16בסך הכל!
ואכן ,הבלתי יאמן במושגים הרפואיים של הימים-ההם התרחש
והוא קם ממיטת חוליו.
באותו תקופה ,עודו צועד ברחוב ,ניגשה אליו הרבנית רות
ואמרה לו" :ברוך השם הבראת .האנשים הפסיקו להתפלל עליך.
אבל דע לך שאני ממשיכה להתפלל עליך יום יום שתהיה בריא
וחזק ותצמח לגדול בישראל!" המשפט הזה מאוד חיזק את הבחור
הצעיר ,ואכן הרבנית שורין המשיכה להתפלל כל ימי חייה על
שלומו של ר' משה וכל ימיו הכיר לה טובה על תפילותיה
הטהורות בעדו.
סיבבה ההשגחה העליונה שלאחר נישואיו ,הלך לגור באותו
בנין של משפחת שורין ב'איסט-סייד' של ניו יורק ,כמה קומות
מעליהם .מידי ליל שבת ,כאשר טיפס במגדלי המגורים של
מנהטן לכיוון ביתו ,היה רבי משה עוצר ליד הדלת של משפחת
שורין .נוקש ,מאחל גוט-שבת ומודה על התפילות שהיא מתפללת
בעדו כל ימי חייה!...
*

*

*

ביום שלישי ,ח' ניסן תשל"ג ,הלכה הרבנית רות שורין לבית
עולמה.
מיד לאחר פטירתה של הרבנית שורין ,חלה שוב הגאון הרב
משה שיסגל .האם כיון שנפל עמוד התפילה שעליו נשענו חייו של
הגאון הצעיר ,נפל גם הוא למשכבו האחרון  -עד להסתלקותו פחות
מארבעה חודשים לאחר מכן ,ביום רביעי ג' אב תשל"ג?!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

~~1

ליקוט ים נפלאים
פרשת פנחס
"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה ,יא)

"תחת אשר קנא לאלהיו" (כה ,יג)

לפי שהיו השבטים מבזים אותו ,הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי
אמו עגלים לעבודה זרה ,לכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן (רש"י)
והקושיה מתבקשת מאליה ,מה עוזר לנו שיש לו סבא אהרן,
האם זה מפחית את חלקו של הסבא השני שפיטם עגלים
לעבודה זרה?
מתרץ הגאון רבי יואל מיארטשוב זצ"ל (הובאו דבריו ב"טללי
אורות" של הרב קלר) שהתורה באה לומר שבח גדול על פנחס.
כי אמנם יש לו את התכונות שירש מסבו שפיטם עגלים לעבודה
זרה .אך הוא ,מעידה התורה ,עבד על עצמו עד שנהיה צדיק גמור
המיוחס רק אחרי אהרן ,ואם כן שבח גדול הוא לו .שהצליח
לעבוד ולעבד את עצמו עד שהגיע לדרגה זו.

דרכו של כל חוטא ,להיתלות בזולת ולומר" :ההוא גם כן עשה
כך".
לפיכך הכריז השם-יתברך את עשרת הדברות בלשון יחיד ,כדי
שיהא דומה על כל אחד ואחד מישראל ,כאילו ניתנה התורה לו
בלבד ואין לו להשגיח באחרים.
והנה ,פנחס בוודאי עשוי היה להשגיח במשה ואהרן ושבעים
הזקנים ולומר :אם הם מחשים ואינם נוקפים אצבע ,למה לי
איפה להיות ירא-שמים יותר מהם? – ובכל-זאת לא התחשב
בכך ,כי אם עשה את אשר מצא לנחוץ לעשות לכבוד השם-
יתברך – לפיכך נאמר " :אשר קנא לאלהיו" – דומה היה עליו
באותה שעה כאילו רק אלהיו שלו הוא וחובה מוטלת עליו לקנא
לכבודו ,אף כי איש אינו עושה זאת..
(חומת אש)

"לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום"
(כה ,יב)
בלשון "אמור" ,משמע שהדגיש הקב"ה למשה רבנו ,שילך הוא
עצמו לומר לפנחס על ישרו ולבשר לו על שכרו.
באר רבי יצחק מוולוז'ין על דרך משל :שר מלחמה אחד ,בעמדו
בעת הקרב ,לא ידע כיצד להיחלץ מן המערכה.
בא איש חיל מתוך ההמון ,והורה לו את הדרך ,ובכך נצלו כולם.
הרי ראוי הלה לקבל שכר מאת המלך ,בעוד אותו השר ראוי
לעונש ולפגיעה בכבודו .על כן ציווה המלך שאותו השר ,הוא
עצמו יתן לגבור החיל את מתנתו של המלך ,ובכך יתקיימו שני
הדברים :איש החיל יקבל שכרו ,והשר יבוא על ענשו.
כך ,מחמת שרפו ידיו של משה בעת שראה את העם בחטאו,
ולא עשה דבר כדי למנעם מכך ,בעוד פנחס התחזק והגביר
חיילים לשמו יתברך ,על כן נצטווה משה "לכן אמור" – שהוא
עצמו יאמר לפנחס על גמולו ושכרו מהשם יתברך(.העמק דבר)

"לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"
(כה ,יב)

"לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום"
(כה ,יד)
אחרי שהראה פנחס מסירות נפש כזו למען ישראל ותורתו,
חשש ה' שהעם ישלם לו במחלוקת ורדיפות ,כפי שלצערנו אנו
רואים שמשלמים למנהיגי הציבור נאמנים ,לכן הבטיחו שיתן לו
את בריתו שלום( .ר' יונתן אייבשיץ)

"הנני נותן לו את בריתי" (כה ,יב)
רבינו החת"ס היה מוהל מומחה ,ומל מאות ילדי ישראל .גם לעת
זקנתו המשיך במצוה זו ,אלא שבשנותיו האחרונות היה מסתייע
בדרך כלל על ידי חתנו הגה"ק רבי דוד צבי עהרנפעלד.
ביום א ,יב כסלו שנת תקצ"ח ,כאשר מל רבינו את הילד עקיבא
יוסף שלעזינגער  -שלימים היה לגאון וצדיק מפורסם ,בעל "לב
העברי"  -חתנו לא נכח במקום .משראה רבינו כי איננו ,מיהר
ועשה את המילה בעצמו עד סופו.
בתום הברית ,הניף רבינו את ידיו הקדושות למעלה ,ואמר
בהתרגשות נפלאה" :ראו נא רבותי ,כי אין לי ציפרניים ואינני
יכול לבצע את כל פעולות המילה בעצמי ,אלא שאליהו זכור
לטוב מלאך הברית עמד לימיני וסמכני".
("ספרא דמלכא" אוצר אמרות החת"ס)

בדין הוא שיטול שכרו (רש"י)
מן הדין אין אדם ראוי לשכר בעד מעשיו ,שכן איננו אלא ממלא
חובתו ובעד מילוי חובה אינו מגיע שכר .אלא השם יתברך עושה
חסד עם ברואיו ומשלם שכר בעד מעשיהם הטובים .וזהו פשוטו
של הפסוק" :ולך ה' החסד כי אתה משלם לאיש כמעשהו" – גם
"ובני קרח לא מתו" (כו ,יא)
זה שמשלם אתה לאיש כמעשהו אינו אלא חסד...
בילקוט תהילים על הפסוק" :רחש לבי דבר טוב" מובא שבני
אך במה דברים אמורים ,כשעושה אדם דברים שהוא מחוייב
קרח היו במקום ששאול פתוחה והאש מתלהטת סביבותיהם
לעשותם .אבל פנחס הלא עשה דבר שהוא "הלכה ואין מורין כן"
ולא יכלו להתוודות בפיהם ,אלא שרחש לבם תשובה ,וקבלם
– שאילו היה בא לשאול פי בית דין לא היו מחייבים אותו לעשות
הקב"ה.
זאת ,הרי ממילא מגיע לו
והשאלה נשאלת בני קרח
שכרו בדין ולא בחסד...
לעי"נ
שהגיעו עד לשאול המדרגה
(דגל יהודה בשם החידושי
איך ניצלו על ידי שרחש לבם
הרי"ם ז"ל)
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
לחזור בתשובה?
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוט ים נפלאים
פרשת פנחס
אמר מרן הרב ש"ך זצ"ל היסוד הוא שאדם רוצה להיות קרוב לה'
– הוא משיג את זה מיד ,בכל מקום ובכל זמן ,ולכן כשבני קרח
רצו לחזור בתשובה אפילו שהיו במקום הכי גרוע וכבר לא יכלו
לומר בפיהם אלא רק התוודו בלבם ,מיד התקבלה תשובתם
וניצלו.
כשפונים אל הקב"ה – מיד משיגים את קרבתו.

"ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת
השלני" (כו ,כ)
כתב רבנו האור החיים הקדוש שרמז בזה ,שצריכין ישראל
להצטער בשביל המשיח ולקוות לישועתו ,וזה כוונת הפסוק
'ויהיו בני יהודה' ,ש'ויהיו' לשון צער 'וי -היו' ,שכל המשפחות
בישראל צריכים להצטער בשביל משיח' ,לשלה משפחת
השלני' מרמז לגואל המשיח הנקרא 'שילה' ,אשר יבוא לגאלנו.
וכך כותב בפרשת ויחי' :עד כי יבא שילה ,שאליו אנו מקוים יום
יום ציפינו לישועה'.

"כן בנות צלפחד דוברות" (כז ,ז)

השאלה לידך ,אפילו בחמורות ,ואינך ירא שברוב חיפזון תחטיא
את המטרה?"
השיב לו" :ידעתי בני ידעתי כי לא דבר קטן הוא ,ושמעתתא
בעיא צילותא .אבל דע בני ,שבכל דור ודור העמיד הקב"ה איש
על העדה ,אשר יצא לפניהם להאיר להם הדרך ,להשיב על
שאלותיהם ולהתיר ספיקותיהם; ויען כי רובם ככולם שואלים
דבר ה' מפי ,נראה בעליל כי מן השמים מסכימים לזה .וברוך ה'
למדתי ככל הצורך ,וכוונתי בלתי לה' לבדו ולא לזולתו ,על כן
אינני חושד לקב"ה שיכשילני ח"ו ,ובוודאי יסכים להוראתי .ואם
לפעמים הראיה שלי לפסק הדין איננה אמת ,מכל מקום הדין
אמת הוא"! ("ספרא דמלכא" –אוצר אמרות החת"ס)

"יפקוד ד' אלקי הרוחות לכל בשר איש על
העדה" (כז ,טז)
ואחר כך כתיב פרשיות המועדים .מכאן הוכחה שצריכים לנסוע
לרבי במועדים כאמרו חז"ל (סוכה כז ):חייב אדם להקביל פני
רבו ברגל .שלא נאמר להם פרשיות מועדים עד שנתן להם
מקודם רבי ,שיהיה להם למי ליסע ואחר כך לקיים סדר מועדים.
(אבן טובה)

ישבו חסידים עם רבי נחום-ישראל מליפנה ושוחחו על המוני
בית-ישראל שמשחרים לפתחם של צדיקים ,וכל מעיינם
בצורכיהם הגשמיים בלבד .נענה הצדיק ואמר" :כאשר יהודי
מבקש גשמיות ,וודאי שכוונתו היא לשם שמים – ע"מ שיוכל
לקיים מצוות ומעשים טובים ולגדל את ילדיו לתורה ולמצוות".
והוסיף" :כשבאו בנות צלפחד אל משה וביקשו לקבל את נחלת
אביהן ,פירש משה את כוונתן לשם שמים – שעל-ידי העושר
יוכלו לעבוד את ה' .זה מה שנאמר' :ויקרב משה את משפטן
לפני ה" – הוא 'קירב' את תביעתן אל ה' ופירשה כשאיפה
להתקרבות לקב"ה.
ועל כך ענה לו הקב"ה' :כן בנות צלפחד דוברות' – זו אכן כוונתן
האמיתית".

"אשר יוציאם ואשר יביאם" (כז ,יז)

"ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן
אחיך" (כז ,יג)

ביקש משה רבינו מאת ה' יתברך כי יפקד על ישראל מנהיג כזה
אשר יביאם מן המלחמה כפי אשר הוציאם מבלי שייפקד מהם
איש ,כמו במלחמת מדין שנאמר "ולא נפקד ממנו איש".
(ליקוטי ריצב"א)

רבנו האור החיים הקדוש כותב בפרשתינו ,שאין ה' יתברך נוטל
את הצדיק מהעולם בלי הסכמתו של הצדיק ,מחמת ב' סיבות.
א .מחמת ידידות ה' עם הצדיק ,לכן ה' מגלה לו.
ב .כדי שהצדיק יקיים מצוות 'ובכל נפשך' בשלימות ,שימסור
את נפשו לה' בהכנה וכוונה נכונה.
ובזה מפרש רבנו ,מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לפני
פטירתו 'ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך',
שכמו שאהרן הכהן הסכים לפטירתו ,כך תסכים אתה.

"יפקד ד' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על
העדה" (כז ,טז)
ביאר ה"חידושי הרי"ם" זי"ע בטעות סוברים הבריות ,שעם
התמעטות הדורות יכול העם להסתפק במנהיגים יותר קטנים,
ההיפך הוא הנכון ,ככל שהדור קטן יותר ,הוא זקוק למנהיגים
גדולים יותר .למה הדבר דומה ,לאדם החולה שככל שהוא חולה
יותר גדול הוא זקוק לרופא גדול יותר.

"ונתתה מהודך עליו" (כז ,כ)

מביא הספר נפתלי שבע רצון בגמרא איתא (ב"ב עה" ).מהודך"
 ולא כל הודך ,זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה פנייהושע כפני לבנה.
ולכאורה למה דווקא הזקנים אמרו כך ,ונראה על פי מה שכתב
רבינו חננאל דכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא קדשו החודש
על פי הראיה אלא על פי החשבון משום שלא ראו הלבנה בלילה
ולא החמה ביום מכח העננים שהיו מכסים את המחנה ,ומאחר
"איש על העדה" (כז ,טז)
שאותן הנולדים במדבר לא ראו את החמה והלבנה לא היו יכולים
לומר כן ,ורק הזקנים שבדור שהכירו החמה והלבנה קודם שהי'
פעם שאלו בנו בעל ה"כתב סופר"" :אבי ,איך אתה מרהיב
להם ענני כבוד ,שפיר היו
בנפשך עוז להשיב
יכולים לומר כן.
לשואלים דבר ה' מיד בבוא
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת פנחס
"לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום"
(כה ,יב)

"כי צוררים הם לכם" (כה ,יח)

צו גרוש כללי ,חתום על ידי המנהיג המקומי הוצא ליהודי טהרן,
תוך שבוע עליהם לעזוב את המקום וללכת אל הבלתי נודע.
התורה מתארת את השכר הגדול שקיבל פנחס ,על מעשהו
גזירה נוראה זו נחתה על ראשם של היהודים בעת מעשה של
הנועז – קנאת ה'.
יהודי אחד מתושבי המקום שהתאסלם.
נשאלת השאלה :לכאורה היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו
איש לא ידע את נימוקיו ומניעיו ,ומומר זה לא הסתפק במעשהו,
בה' ,מדוע דווקא פנחס עלה בשכרו על כולם?! על מנת להבין
אלא חיפש דרכים לבסס מעמדו בקרב המוסלמים.
מה זיכה אותו בשכר כה גדול נביא סיפור שימחיש זאת:
הוא הרבה ללעוג ליהודים ולמנהיגיהם ,ובכל הזדמנות הפגין את
בעיר רבאט גר יהודי בשם שמעון שטרית ,שמעון היה עני מרוד
נאמנותו לדת האסלם.
שהשתכר בעמל כפיו מהיד לפה.
יום אחד השתתף המומר באירוע שבו נכח גם המנהיג האיסלמי.
יום אחד חשקה נפשו באגרטל יפה שיפאר את ביתו .הוא אסף
המומר הוצג לפני המנהיג כאיש חכם שידע לבחור בדרך הנכונה,
פרוטה לפרוטה ומשהצטבר הסכום המבוקש ,הוא שם פעמיו
דרך האיסלם ,וכדי להעלות את מעמדו בעיני המנהיג ,הפטיר
אל השוק .הוא דמיין לעצמו איך יראה הבית עם האגרטל החדש,
המומר ואמר" :היהדות היא דת בלתי נסבלת".
במהלך כל הדרך אל הדוכן של רחמים בשוק ,אך כשהגיע לשוק,
"מה כוונתך"? התעניין המנהיג האסלמי כשהוא קורן מנחת.
לדאבון ליבו ,לרחמים לא נשאר מאומה – הכול נמכר!
"היהודים אומרים תמיד 'טוב שבגוים הרוג!' ,הנשמע כדבר הזה?
"לא נורא שמעון ,תבוא בעוד שבועיים אני מקבל סחורה חדשה
על ברכי פתגם זה הם מגדלים את ילדיהם ,זוהי הסתה נוראה נגד
ויפה – ".זעק לעברו רחמים.
המוסלמים".
"מה שבועיים? אין לך משהו למכור לי?!" –התחנן שמעון.
המומר הבחין כי הצליח במשימתו ,פניו של המנהיג אדמו מכעס,
רחמים ריחם עליו ואמר לו" :ראה יש לי אגרטל ישן מאוד – קח
נחיריו רטטו והוא בקש מן המומר לחזור בשנית על דבריו .לאחר
אותו ברבע מחיר מחדש ,ובעוד שבועיים אני ימכור לך משהוא
שהתרשם מאמיתת האמרה ,הוציא צו גרוש ליהודי טהרן.
חדש .האגרטל שרחמים מכר לו היה עתיק מאוד ,ושמעון
בתוך שעות ספורות נפוצה הידיעה הנוראה ,מועד הגרוש נקבע
התנחם בו כמוצא שלל רב.
לשבוע הבא .יהודי טהרן לא ידעו כיצד לנסות ולשכנע את
יעקב ,העשיר של העיר ,שגר בסמיכות לשמעון ראה את שמעון
המנהיג ,שיחזור בו ,כאשר ה"טוב שבגויים הרוג" גרמה לכך.
עם כד הענתיקה והחליט לחמוד לצון ,הוא קרא לעברו" :שמעון,
ימי צום ותענית נגזרו על בני הקהילה ,תפילות ותהילים נשמעו
אגרטל כזה מתאים לאוצרות המלך – תן את זה למלך והוא
בכל בתי הכנסיות .יהודי טהרן ציפו לנס.
ישמח"
לטהרן הגיע חכם מולא אג’בבא ,איש צדיק וחכם ממנהיגי
שמעון לא חשב פעמיים – "לשמח את המלך! – איזו זכות!!!" –
הקהילה היהודית בעיר ,כדי לנסות להקל את עול המיסים של
ומיד הוא שם פעמיו היישר אל הארמון המלך כשהוא צועק
תושבי עירו.
לשומרים" :בבקשה תתנו לי ליכנס למלך ,הבאתי מתנה למלך!"
תושביה טרם שמעו על הגזרה הנוראה שנגזרה על אחיהם
המלך אידריס השנייה היה המום – "יהודי מביא למלך מתנה –
בטהרן.
אין זה כי אם אגרטל עתיק ויקר עד למאוד!" – חשב לעצמו .מיד
כשהגיע חכם אג’בבא לעיר הבירה ,פגש קהילה אבלה ועצובה,
הוא הורה למשרתיו להביא לשמעון שק מלא מטבעות זהב!
המכינה עצמה לגלות.
שמעון חזר לביתו עשיר ,ומאז הפך ל"גביר שמעון!"
לאחר ברורים נודע לו פשר הגזרה ,והוא החליט ללכת למנהיג
שמעון ניגש לשכנו ,יעקב העשיר והודה לו על העצה .יעקב
ולנסות לבטלה.
העשיר היה המום ,אבל ראש עסקי היה לו ,מיד הלך וקנה כד
"אלך ואדבר עם המנהיג המוסלמי" ,הציע החכם לראשי
מצופה ביהלומים ואבנים יקרות ושם פעמיו אל ארמון המלך.
היהודים בטהרן.
המלך התרגש כל כך ,וחשב לעצמו" :במה אוכל לגמול טובה
הסכימו לדברי החכם ,וברכוהו שיצליח במשימתו.
לאחד שהביא לי מתנה שכזו ובוודאי שלא חסר לו כלום?! "הוא
פנה החכם מולא אג’בבא לביתו של המנהיג המוסלמי ,והודיע לו
הורה למשרתיו להביא לו מחדר האוצרות משהו נדיר ויקר ערך.
כי יש בידו הסבר נכון לפתגם היהודי ,הסבר שבוודאי יניח את
לא עברו כמה דקות ויעקב העשיר יצא מהארמון עם האגרטל
דעתו של המנהיג ,המנהיג המוסלמי נאות לקבלו בלשכתו,
הישן של שמעון.
והחכם קד קידה לעומתו ופתח בדבריו.
פנחס זכה בשכר כל כך גדול כיוון שמעשהו היה לשם שמים ,הוא
"כבודו יודע ,כי ביהדות ובאסלם יש דברים רבים דומים.
לא חשב על התועלת שתצא
בתורתנו יש ימי צום ,ואף
לו מזה אלא מה הקב"ה
לכם יש ימי צום .לנו יש מקום
ירוויח מזה ,ושכרו היה
לעי"נ
תפילה – בית הכנסת ,וגם
בהתאם.
לכם יש מסגד ועוד"...
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש

רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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סיפורים נפלאים
פרשת פנחס
המנהיג האזין לדברי החכם בקשב רב ,הוא אהב את גישתו
החיובית של החכם ,המכבדת כאילו את דתו ומנהגיה.
החכם מולא אג’בבא המשיך" .אך יש דבר אחד מרכזי ,שבו אנו
שונים מכם ,כשבית המקדש היה קיים הייתה לנו הרשות לדון
אנשים העוברים על דיני תורתנו לאחת מארבע מיתות בית דין,
עד כדי כך שאם אנשי עיר שלמה עברו עבירה הייתה אפשרות
להרוג את כל אנשי העיר או לשרוף את כולה.
כשאנשי עיר שלמה עבדו עבודה זרה ,האסורה לנו ,היהודים היו
צריכים לדון את העיר לשרפה ,להרוג את כולם.
אך עתה ,משחרב בית המקדש שוב ,אין לנו הרשות והסמכות
לעשות כן ,ולכן אנו מתקשים לא אחת לטפל בחוטאים ,אבל אין
בכוחנו בשום אופן לגזור מוות על איש וכמובן לא על עיר שלמה,
לעומת זאת אצלכם הסמכות להרוג עדיין קיימת .לכן ישנה
עליה חדה בחוטאים היהודים כי אין להם ממה להירתע בזמן
שהם חוטאים".
המנהיג הנהן בראשו להסכמה וחכם אג’בבא סיים את דבריו" ,זו
אפוא כוונת הפתגם "טוב שבגויים הרג" הטוב שבגויים כלומר
היתרון שלכם על העם היהודי הוא ב’הרוג’ ברשות שיש לכם
להרג רשות שניטלה מאתנו" 613( .סיפורים על תרי"ג)

"אשר יצא לפניהם( "...כז ,יז)

למבצע התשיעי (מקום הטבח של קדושי סלבודקה ,קובנא)
קרובה ,עלינו לדעת כי קרבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי
התשובה ,ועל ידי כן נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו
באמריקה ...שלא תעלה ברעיוננו איזו שהיא מחשבת פסול ח"ו,
שהיא כפיגול ופוסלת את הקרבן ,אנו מקיימים עתה את המצוה
הכי גדולה באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" ,האש היוקדת
את גופתנו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל".

"את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו"
(כח ,ב)
דרכו בקודש של הרה"ק ר' אברהם המגיד מטריסק ,היתה ,ליתן
לכל החסידים הבאים להסתופף בצלו לאכול על שולחנו .היו
נוסעים אליו חסידים למאות ולאלפים ,וביניהם אנשי מעשה
יראים ושלמים ,תלמידי חכמים גדולים ורבנים מפורסמים ,וגם
עשירים ואמידים ,וכולם היו צריכים לאכול אצלו כל זמן שבאו,
בין בחול ובין בשבת או ביום טוב .אחר היום טוב ,הזמן
שהחסידים נוסעים בהמוניהם ,היה הצדיק נעשה בעל חוב גדול.
נכנסו פעם אליו אנשים מכובדים ,מהמקורבים שלו ,ושאלו את
פיו ,היות שההוצאה על מזונות החסידים מרובה ,והרבי נעשה
בעל חוב ,ומוכרח הוא לשלוח משולח לאסוף כסף מהחסידים
בשביל לפרוע החובות ,ובכן הלא מוטב שהרבי לא יתן לחסידים
לאכול ולא יצטרך אחר כך ליקח מאתם מעות לשלם החובות.
שתק מה הרבי .חשבו החסידים שמן הסתם שתיקה כהודאה,
ונכנסו עוד פעם לדבר על כך בפרטות פתח הצדיק ואמר ,בזמן
שבית המקדש היה קיים אמרו חז"ל המזבח מכפר ,ועכשיו
שולחנו של אדם מכפר ,ובכן אני אומר "את קרבני" ,הקרבן שלי
הוא" ,לחמי לאישי" ,מה שאני נותן לחם לאנשים שלי ,ובזה יש
"ריח ניחוח לה'" ,וסליחה וכפרה לי ולכל החסידים.

מובא בהקדמת ספר קובץ שיעורים ויש לבאר פירוש "אשר יצא
לפניהם" כמסופר על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד ,שכשפרצה
מלחמת העולם השניה ,הוא היה בארצות הברית לצורך איסוף
ממון לישיבתו הקדושה ,וכששמע על המלחמה הודיע למלויו
שברצונו לחזור במהירות האפשרית למקום מגוריו בליטא
ברנוביץ .ומלויו שאלו אותו ,רבי ,הרי מי יודע מה יהיה עם הרבי
שם ,ובפרט שהצדדים הלוחמים היו ידועים כרוצחים שפלים,
ודם יהודי היה הפקר בעיניהם ,על כן כדאי שהרבי ישאר עמנו
כאן ואנחנו נדאג להביא את משפחתו לכאן ונדאג לו לכל צרכיו.
"וביום השבת" (כח ,ט)
רבי אלחנן לא הסכים בשום אופן ,ואמר להם בתור תפקידי כרב
"סליחה ,כבוד הרב" שאלה אשה את ר' שלום שבדרון" :הרב
אני חייב להיות עם בני עדתי בשעות טרופות וקשות אלו ,הרב
הסכים לברך אותי ,ואני יודעת שהמברך מניח ידו על ראש
הוא אחראי לקהילתו ,והוסיף ,איך אני יכול להשאיר את קהילתי
המתברך .למה לא הניח הצדיק את ידיו על ראשי?"
בעת צרה ,הרי אני רבם ,ואם לא ישאבו ממני עידוד והתחזקות
היתה זו אשה רחוקה משמירת תורה ומצוות .חייך רבי שלום
בשעות קשות אלו ,ממי ישאבו...
והשיב לה על אתר" :האם אי פעם ברכת על הנרות בערב שבת?"
ואכן קם ונסע לעיירתו כדי להיות עם בני קהילתו עד הרגע
שאל" .כן בערב כיפור הדלקתי וברכתי" ,השיבה האישה" .האם
האחרון ,והוא עלה עמם על המוקד על קידוש ד' הי"ד.
בשעה שברכת הנחת את ידייך על האש? ...בודאי שלא! אף כל
וכה היה המעשה ,באמצע לימודם מסכת נדה בישיבה ,ביום י"ט
נגיעה בדבר שהתורה אסרה ,אש היא! תשובה שנונה ,אבל יש
תמוז תש"א הגיעו הנאצים ימ"ש להוציאם להורג ,כשהוליכום
כאן עומק נוסף ,רחב וברור יותר .איסור ועבירה – הם אש! אין
למקום ההרג ,רבי אלחנן חיזק את בני עדתו ,ודיבר בשקט ,תוך
מניחים ידיים על אש! התשובה אינה פרי מוחו בלבד ,אלא פרי
מנוחה נפשית כדרכו בקודש ,ארשת פניו הביעה רצינות,
ליבו הבוער ביראת שמים של ר' שלום .מיד ברגע שנשאל ,למה
ובדיבורו לא הרגישו כל נימה פרטית ,אף לא נפרד מבנו ר' נפתלי
לא יניח את ידיו ,ראה לפניו אש אוכלת.
בינוש (שהיה בין הנספים) ,שיחתו היתה מכוונת לכולם לכלל
(אמונה שלמה)
ישראל.
וכה היו דבריו "במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים ,כנראה
שנבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל ,אי לזאת אנו צריכים
לשוב לד' בתשובה שלימה
ומיד ...הזמן קצר ,הדרך
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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" הנני נותן לו את בריתי שלום "

המשיח בדרך לירושלים ..האם העיכוב בפקק? או בעומס תנועה?
כן!!! המשיח כבר בדרך ...הוא כבר נוסע בכביש תל אביב ...רק מה ...הוא קצת מתעכב...
כעת מה שנותר לנו לברר :איזה סוג עיכוב זה??? זה פקק?? או עומס תנועה????
ובכן :מה ההבדל בין פקק לעומס תנועה?? נו ...נהגים יקרים ...תענו אתם...
פקק זה תאונה!!! עומדים באותו מקום!!!! אתה יכול לצאת החוצה ...להפסקת סיגריות ...ולהתפלל מנחה ...או אולי אפילו
להתחיל לרקוד ...או משמחה או מעצבים ...זה פקק!!!!
אבל עומס תנועה ...העסק נוסע ...כל הזמן נוסעים ...רק זה עמוס ...כשיש עומס תנועה ..כאן צריך לשבת כל הזמן מול ההגה...
ותמיד אפשר לתמרן ...הנהגים המיומנים והותיקים יודעים איך להשתלב והשתחל כל הזמן בין הנתיבים ו ...וכל הזמן
להתקדם ...לא עוצרים אף פעם!!!!
זה מה שקורה בדורו של משיח!!!! כפי שהוזכר בשבוע שעבר )למי שזוכר( המשיח חלילה לא תקוע בפקק ...כי אם הוא היה
תקוע בפקק ...אז אנחנו עומדים ...ו ...ו ...ואנחנו ממש לא עומדים ...אנחנו כל הזמן מתקדמים ...רק מה??? יש עומס ...ואף על
פי שיתמהמה!!!!
אם יש עומס ...מה צריך לעשות ?.לדחוף ...להשתחל ...לקפוץ על כל מחלף שאפשר להתקדם עוד צעד ועד צעד ...כלפי מה
הדברים אמורים??? אני רוצה להראות לך קטע מפורש בזוהר הקדוש:
êì³õ þ³ëñî þ−¼ï š−šð ê−íð êþîíòð êì³õ öîñ ì³õ− ö−ð× ê³îñè öô öîñ š−õ−î öîñ ó−šî− êîí µ−þë ê¾ðîšð êòôïë
¾ò þëñ ...êôñ¼ −ìîþ ¼ëþêñ öì−³õ ö−êñ¼ ö−¼þ³ öîñ ì³õ− êîí µ−þë ê¾ðîšð ð¼ í−òô ëþ îí−êð êò−þìê
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התפוצה במייל,
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מה אומר כאן הזוה"ק?? שבניגוד למה שמקובל לחשוב ...האור של המשיח לא יגיע בבום!!!!! אלא זה יהיה אור דקיק ...ואחרי
שיפתח האור הדקיק הזה ...יפתח עוד אור עוד יותר רחב ועוד יותר רחב ...עד שהקב"ה בעצמו יפתח את השמים ויראה לנו אור
שבעת ימי בראשית...
כלומר ככה :כשאנחנו מדמיינים את המשיח ...אנחנו מדמיינים סוג של בום!!!!!! ו ...ו ...ועד הבום הזה אנחנו תקועים בפקק...
עומדים!!! לא זזים!!! וכעת לא נותר לנו אלא לחלום עליו...
אז זהו שלא!!!! הציפיה למשיח היא כמו עומס תנועה ...אנחנו כבר בדרך לגאולה ...ואז נפתח שביל דקיק ...שהרכב יכול
איכשהו להשתחל בו ...כעת מה צריך לעשות?? לקפוץ על זה!!! לפרוץ קדימה ...להתקדם כמה שאפשר ...ואז נפתח עוד שביל...
וגם אותו לנצל ...וככה ...צעד אחר צעד ...אם ננצל כל שביל דקיק שנפתח לפנינו ולא נחלום אלא נכנס ונשתחל ונתקדם ...הרי
יום אחד פתאום הכביש יפתח לרווחה ותוך רגע נגיע לירושלים...

כלפי מה הדברים אמורים????
כבר הוזכר בשבוע שעבר בגיליון זה ...שמשיח זה לא רק אדם אלא הנהגה שלימה ...שהעניין שלה הוא גילוי כבוד מלכותו
יתברך!!!! ואנחנו בעיצומה של התבשלות ההנהגה הזו ...וכבר עכשיו הקב"ה שולח לנו כל מיני אפשרויות "דקיקות "...כל מיני
הזדמנויות להרבות כבוד שמים ...ומה שנדרש מאיתנו זה לקפוץ על זה ...להיכנס לכל דלת שהוא פותח לפנינו ...לנצל כל
הזדמנות שהוא מזמן לפנינו ...וככה אנחנו פשוט מתקדמים וכל הזמן מתקדמים...
והרי לכל אחד מאיתנו יש את ההזדמנויות שלנו ...כל אחד בסיטואציה שלו ובשטחי החיים שלו...
הקב"ה מעמיד לפניך אפשרות להתחזק באיזה דבר בעבודת ה' ...אתה יודע מה?? זה שביל דקיק שנפתח לכיוון ירושלים...
תכנס ...תשתחל ...הקב"ה נותן לך בלב איזה התעוררות פנימית בנושא מסוים ב"סור מרע" או ב"עשה טוב "...זה עוד שביל
דקיק ...אל תחלום על ההגה ...תכנס ...תשתחל ...תתקדם ....אל תתקע כמו בן אדם שתקוע בפקק ומחכה למשיח שיבא ויגאל
אותו...
לא!!! אנחנו לא בפקק!!! אנחנו בעומס תנועה ...אם מישהו כבר עושה פקק זה אנחנו בעצמנו שאנחנו נתקעים באותו מקום
ומחכים למשיח שיעשה את כל העבודה במקומנו ...ההההלו ...פיפ פיפ ...הרכב מקדימה כבר המשיך עשרים מטר ...תמשיך...
מה אתה נרדם???
אל דאגה ...אנחנו לא תמיד נמשיך לגרור את עצמנו בעומס הזה ...לפתע הקב"ה יפתח את הכביש לרווחה ואז מלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים ...אבל עד אז!!! אנחנו צריכים לקפוץ על כל שבריר דעה וידיעה שהקב"ה נותן לנו כעת ...לנצל
אותו לעוד גשר קפיצה ...ולהרבות כבוד שמים בעולם ...אגב :זה הפשט ב"ציפית לישועה" שישאלו כל אחד מאיתנו ביום הדין...
האם ציפית לישועה ??...האם הזזת את עצמך בעומס תנועה בדרך לישועה ...או רק הורדת את המושב למצב שכיבה ...ואמרת
המפיל חבלי שינה ...עד שהמשיח יבא ...לעשות ככה זה לא נקרא ציפית לישועה ...זה אולי ציפית של כרית ...אבל לצפות
לישועה זה לזוז!! לזוז קדימה לקראת הישועה ...לעמוד מול הנתונים שהקב"ה מעמיד לפנינו בדור זה ...ולחשוב איך אני יכול
להתקדם עם זה לכבוד שמים ...ויש!!!!! יש מה לעשות ...בדור שלנו נתקיים והשלכתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים
כי אם לשמוע את דבר ה' ...פשוט לאסוף את כל מי הטרמפיסטים שנתקעו בדרך ...ולאסוף אותם יחד איתנו לרכב ...בואו ...בית
ה' נלך ...בואו נקבל על עצמנו עול מלכות שמים ...בדרך לירושלים ...בשורות טובות...

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!
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הקב"ה רוצה שיהיה לנו כיף ...לכל הפחות גם...
בימים האלו חם ...מזיעים ...ואז צמאים ...ו ...וכשצמאים ...מה עושים ?..הולכים לשתות!!!!
השורה הזו מוכרת לך?? בטח!!! כל אחד מאיתנו מכיר את זה מקרוב...
אני רוצה להציג לפניך שתי צורות גישה ...משתי זויות שונות איך להסתכל על זה:
אז ככה :בראש שלי תקוע ש-חם!! חם וחם!!!! ואאאוף ...איזה חום ...עכשיו :אחרי שנעבאך חם ...אני מנסה
איכשהו להקל על עצמי ...ואז בשביל לפצות את עצמי על החום הבלתי נסבל ...בשביל זה יש ב"ה קולר עם
מים קרים ...שהמטרה של המים הקרים זה להקל על התעוקה של החום ...ובאמת כשאני שותה מים קרים זה
באמת משיב את נפשי על משקל "זה ינחמנו מהחום המעיק ומהעצבים הרפוים שבאים בעקבותיו "...ככה
תמיד הסתכלתי על זה!!!! אבל מישהו העיר את תשומת ליבי ...שבעצם ...בעצם רגע רגע רגע ...מי אמר שככה
צריך להסתכל על זה ...אולי אפשר לראות את הכל בעין אחרת לגמרי לגמרי :אולי כל הסיבה שהקב"ה ברא
בכלל את החום המעיק הזה ...אולי זה רק בשביל להנות ולענג אותי במים הקרים ...הרי בינינו ...כשחם לך
מאוד מאוד ...ואתה כולך אדום ומזיע ...וצמא ...אם עכשיו אני אביא לו מים קרים ...אה ...איזה אמחיה ...איזה
גישמאק ....איזה חיות יש במים האלו ...בקיצור :יש עונג מיוחד במים קרים שמגיעים בשיא החום והם שוברים
אותו בבת אחת ומצננים אותך ...והגישמאק המיוחד הזה מגיע רק בעקבות החום!!!! נכון?? אז אולי :במקום
לחשוב שחם ואוף ומעצבן ...והמים הקרים באו בשביל להקל עלינו את הקושי ...אולי הפוך ...הקב"ה רצה לענג
אותנו במים קרים ...לכן הוא ברא נפשות רבות וחסרונן ...שכעת החסרון הוא החום הגדול ...וכל המטרה היא
על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי ...כל המטרה היא בשביל ההנאה המיוחדת שהוא נותן לי בהשלמת
החסר הזה ...אה ...מה אתה אומר על זה????
הרי בינינו ...כל עונג והנאה שיש בחיים ...היא מוכרחת להיות תוצאה של איזשהו חסר ...אם יש הנאה מאוכל...
זה רק אם קדם לו תאבון ורעב ...ואם יש הנאה מחופש זה רק אם קדם לו עומס ...וככה כל דבר בחיים ...ואם
כן :מי קבע שאאאוף חם ...וכעת מגיעים המים הקרים בשביל איכשהו להקל עלי את הסבל ...אולי זה ההיפך
הגמור ...כל הסיבה שחם זה רק בשביל שהקב"ה רוצה להנות אותי ולהפגיש אותי עם ברכת הנהנין!!! וככל
שיהיה יותר חם ...וככל שאני אהיה יותר צמא ...ככה אני פוגש את ההנאה מהשתיה...
כעת הצגתי לפניך שתי צורות גישה ...איך לגשת לחיים ...ומכאן ואילך זה כבר בחירה של כל אחד מאיתנו
איך מתחשק לנו לגשת לחיים ...האם לגשת לחיים בצורה עוינת כאילו כל העולם הזה נגדי ...ויש פה ושם
כמה כדורי הרגעה ואמצעי הישרדות ..או! ההיפך הגמור ..הקב"ה ברא עולם ידידותי ...ואדרבה ...הוא רצה
להחיות אותנו ולהפגיש אותנו עם עונג יומיומי ובשביל זה הוא יצר כל מיני חסרונות ...שההשלמה שלהם היא
עונג יומיומי.
אגב :אותו דבר בחורף ...קר קר קר ...ואז אתה מתיישב מול כוס תה מהביל ...אמחייה...
נו ...איך לגשת לזה??? האם להגיע בגישה ,שאאאוף ...כזה קר ...בלתי נסבל ...נו ...לכל הפחות יש כוס תה
שאפשר טיפ טיפה להתחמם כדי לעזור לנו לשרוד את החורף ,אבל באותה מידה אפשר להגיד בדיוק ההיפך:
אם לא היה קר האם הייתי נהנה כ"כ מהתה החם??? אולי הקב"ה בורא נפשות רבות וחסרונם ...וכל המטרה
של חסרונם זה רק בשביל להפגיש אותנו עם "כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי"???
זה כבר עניין של בחירה!!!! זה עניין איכות חיים!! איך להסתכל על החיים...
---

מישהו פעם ניגש לי וסיפר לי על עצמו בספונטניות ...וכ"כ התפעלתי מהראש הבריא שלו ...הוא מספר לי כך:
הייתי בחתונה מפוארת ,היה שם אוכל טוב ,יותר מידי טוב ...אוכל שלא מתאים לסתם יום חול ...בהתחלה
אמרתי לעצמי :קדש עצמך במותר לך!! אל תאכל!!!! אבל ...התחשק לי ...ומאוד התחשק לי ...ו ...ובסופו של
דבר לא התגברתי והחלטתי שאני כן אוכל ...למה?? ככה ...כי בא לי ...באופן טבעי הרגשתי לא כ"כ נוח עם
עצמי ...סוף סוף מה עם קדש עצמך במותר לך ??...איפה הקדושים תהיו שלי? אבל זהו ...עזוב ...זה מאוחר...
אני כעת אוכל ...ובאמת היה מאוד טעים ...אבל כל הזמן הרגשתי פדיחות ...פדיחות מבורא עולם ...אבל!!!!!
פתאום תפסתי את עצמי!!!! רגע רגע ...מה קורה פה???
יש לי פה שתי אפשריות איך לפגוש את הקב"ה :או לפגוש את הקב"ה ממקום של עבודת ה' :קדש עצמך
במותר לך!!!! או ...או לפגוש את הקב"ה ממקום של תודה ה' ..אוה ...איזה טעים הגלידה הזו ...איזה אוכל
טעים בראת בעולמך ...אבל תכל'ס ,מה קורה איתי? יצאתי קרח מכל הכיוונים!!!!! לפגוש את הקב"ה ממקום
של עבודת ה' ולהתגבר ??...לא!! לא הצלחתי ...ואילו לפגוש את הקב"ה ממקום של "הנאה" ותודה ה'?? גם זה לא!!! כי
היות ואני מרגיש פדיחות מהקב"ה ...אז אני מרגיש כמו גנב ...אוכל מהר מהר ...כמו בעל תאווה ...לא חבל??? לכן מה
עשיתי?? עצרתי לפתע באמצע האוכל!!!! ונשאתי עיני לקב"ה ואמרתי :תודה רבה ה'!!! איזה אוכל מיוחד בראת בעולמך...
בעזה"ש אני מקווה שבקרוב ממש ...אני אעבוד על עצמי ...ואני כבר אתעלה ואגיע למדרגה שאני אפגוש אותך ממקום
של התגברות וקדש עצמך במותר לך ...אבל עד אז!!!!!! לפחות אפגוש אותך ממקום של ברכת הנהנין!!! תודה ...תודה לך
ה' ...האוכל כ"כ טעים ...אתה קולט את הראש הבריא שיש בסיפור הזה???? פשוט לא לברוח!!!!!
עוד מעט בין הזמנים ...אתה רואה איזה מילק שייק ...ומתחשק לך ?...אז אני לא מתערב בעבודת המידות הפרטית שלך...
איפה אתה אוחז בקדושים תהיו ...האם להתגבר או לא להתגבר?? זה עניין שלך מול הרבש"ע אבל מה שברור ...שאם
החלטת שאתה "הולך על זה "...תפגוש במילק שייך הזה את הקב"ה!!! אל תשכח שהוא עשה את זה בשביל שתיהנה...
בשביל שתתענג ...תחוש חזק חזק את המתיקות ותחשוב שמישהו פה חשב עליך ....אבא שבשמים ידע שאתה אוהב את
זה ...ולכן הוא ברא את זה ...אם תחשוב על זה ...אתה פתאום תמצא את עצמך מברך בכוונה בורא נפשות ...אבל לא רק
את הברכה אתה תברך בכוונה ...אתה פתאום תקלוט שהקב"ה נמצא גם פה!!! הוא לא רק נמצא בבית המדרש ועושה לך
נו נו נו ...לאיפה נעלמת...
ואתה יודע מה?? מישהו הציע לי :אתה רואה גלידה טובה ...ומתחשק לך ...למה מתחשק לך?? כנראה שזה טעים!!! אה...
כן?? זה כ"כ טעים ...אוהו ...זו הזדמנות לחיזוק בברכת הנהנין!!! מה תעשה?? תחליט מראש שעל הגלידה הזו אני רוצה
לברך בורא נפשות!!! אה ...אבל אי אפשר לברך על זה בורא נפשות?? אז אני אחפש איזה שהכל ואני אוכל אותו בשיעור
כזית רק בשביל לחייב את עצמי בברכת בורא נפשות ...על!!! על הגלידה ...וככה תיגש לגלידה ...ואז תראה שבמקום
לברוח להנאות העולם הזה לגלידה ...דווקא שם פגשת את ברוך אתה ה' בורא נפשות רבות ..זה כ"כ פשוט ...כן ...מותר
לדעת שיש ביהדות מקום גם להנאות העולם הזה!!!! זה גם מתוחם!!! כמובן בגבול הנכון..

בסיעתא דשמיא ובחסד ה' כי
גבר יצא לאור הספר "וימאן"
ניתן להשיג:
במשרדי לב שומע רח' פינס  27ירושלים,
מידי יום בין השעות  9.00ל 11.00-בערב

--לפרטים נוספים יש להתקשר:

052-7683095
054-8446691

---------ääéîëäå ïåéö úùéøã éîé úàø÷ì
,ä"éà àéîùã àúòéñá åðùã÷î úéá ïéðáì
ñøèðå÷ä øåàì àöé àáä òåáùá

á"ç íéìùåøéì éáåùá
øåãîî íéøçáð íé÷øô äîë ìù õá÷î åáå
,äùòîì ùîî áåø÷á äëìä
íéôåñéëäå úå÷ôøúääå äùéøãäî íäá ùéå
áåìéùá ,äãéúòä äìåàâì ùã÷îä úéá ïéðáì
,íúåà úòãì "òø àì"ù íééðøåú íéâùåî
)יש לציין שקונטרס זה הוא שונה מהחוברות הרגילים
היוצאים לפני כל חג ...הוא יוצא גם בכתב מרובע ,וגם
בלמעלה משבעים עמודים ,ולכן ככל הנראה נאלץ
למכור אותו במחיר אחר ועוד ....וכו'(...

--כדי לא להשאיר הגיליון חלק...

זה התחיל לפני שנה בהצתות ...והמשיך
בעפיפונים ...וכעת בבלונים ...ו ...ומה הלאה?
כן ...האויבים שלנו מכיוון עזה הם רק מדגם קטן של
האויב האמיתי שלנו ...שמגיע מבפנים...
פעם אמרו לנו להזהר מחפץ חשוד ...אבל עפיפון ...מה
כבר יכול להיות?? טוב ...עפיפון תמיד היה התחביב של
הערבים ...אבל בלון?? מה כבר יכול להיות בבלון חוץ
מאויר?? מה בלון יכול לספר חוץ ממזל טוב יום
הולדת??
ובכל זאת האויב שלנו מוכיח שהוא יכול להופיע בכל
דרך אפשרית ...ושלא נהיה מופתעים משום דבר...
זה תמרור דרך בשבילכם הורים יקרים שהילדים שלכם
נמצאים בבית ...ויש היום כל מיני סכנות רוחניות ...שאי
אפשר לדעת מאיפה הם צצות ...איש חינוך חשוב ביקש
ממני לכתוב משפט בזה הלשון :למרבה ההפתעה
מתברר שלילדים יש חוש הבנה בנושאים טכנולגיים
יותר מההורים שלהם ...והסיבה היא פשוטה מאוד :כי
גם המבוגר שהכי מבין בנגן אמפי שלוש ..ויודע איך
מנטרלים את הרדיו וכו' ...עדיין האדם המבוגר הוא לא
עד כדי כך משועמם וחוץ מזה יש לו עוד כמה דברים
אחרים בראש ...אבל הילד ..אם הוא סימן את האמפי
שלוש והוא החליט לפרוץ אותו ...הוא ינקז את כל
האנרגיות והמרץ האדיר ששמור רק לילדים ואת כל זה
הוא ינקז למטרה ובסופו של דבר הוא מגיע לתוצאות
ש ...שלא שיערום אבותיהם...
אז נא!!! נא לבדוק כל עפיפון וכל בלון ...אתה לא יכול
לדעת איפה היצר הרע של דורנו טומן מוקש...
זהירות!!!!
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מאמר כבד ...אם אתה עייף ...עזוב...
אל תקרא...
לפני שמשה רבינו עולה השמימה לקבל את
הלוחות ...הוא משאיר לעם ישראל צוואה ...היות
ואני הולך ...אז מה יקרה אם יהיה לכם שאלות ...אז
מי תשאלו?? אז "הנה אהרן וחור עמכם!!!! מי בעל
דברים יגש אליהם ...משה רבינו משאיר לנו שני
ממלאי מקום אהרן וחור!!!!
צריך לדעת :שההוראה הזו שמשה הורה לישראל...
זו לא הוראה נקודתית וחד פעמית ,אלא הוראה
לדורות!!! משה רבינו נותן לנו צוואה כללית:
שאמנם כל זמן שאני נמצא כאן ...אתם יכולים
לגשת אלי ואני "אהיה לעם מול האלוקים" ,אבל
מה יהיה לדורות??? כשאני אסיים את תפקידי
ואעלה השמיימה ...מי הוא זה ש"יורו משפטיך
ליעקב ותורתך לישראל" במקומי?? מי יורה אתכם
דעה??
בשביל זה יש שני סוגי אנשים!! שים לב :לא
אחד!!! אלא שנים!!! ומי הם?? אהרן וחור שבכל
דור ודור!!!! אהרן וחור זה לא שתי דמויות
נקודתיות שהיו אז באותה תקופה ...אלא זה שתי
דמויות קבועות שקיימות בכל דור ודור ...ובכל
שאלה בהנהגה וכל התמודדות שיש לנו במשך כל
הדורות ואנחנו רוצים באמת לדעת מה רצון ה' ומה
צריך לעשות ...מי הכתובת?? תחפש את אהרן ואת
חור של הדור שלך ...ותשאל את שניהם!!! תקבל
תשובה משניהם!!! והדיבור יצא מפי שניהם...
--ובכן :מה זה אהרן ומה זה חור? מה הם מבטאים?
ואיפה הם בדור שלנו?? ולמה צריך דווקא שנים??...
מה ההבדל ביניהם??
אז בקצרה :אהרן זה כהן!!! וחור זה לוי!! ומה
ההבדל בין כהן ללוי??
כהן הוא המייצג שלנו מול הקב"ה!!!!
ואילו הלוי הוא המייצג של הקב"ה מולנו!!
מה הכוונה?? בית המקדש הוא חופה ...בחופה יש
חתן וכלה ושושבינין ...הקב"ה הוא החתן
והשושבינין של הקב"ה זה הלויים ...הלויים הם
ה"עומדים מצד החתן "...הם נאמנים לחתן בלב
ונפש ...הם אחראים ללמד אותנו ולאכוף אותנו על
רצונו של החתן -הלא הוא הקב"ה
לעומת זאת הכהנים?? בדיוק ההיפך ...כנסת
ישראל היא הכלה והכהנים הם השושבינין של
הכלה ...הכהן הוא השליח שלנו ...הוא מייצג אותנו
מול הקב"ה ...כשיהודי מקריב קרבן לקב"ה ..מי
מגיש את הדורון?? מי הוא האיש העומד מצד
הכלה ומציג אותה מול החתן? הכהן!!
זה ההבדל בין כהן ללוי!! זה ההבדל בין אהרן
לחור!!!
--עד כאן תיאוריה ...כעת איפה זה מגיע לידי ביטוי
מעשי???

הנה ...הדוגמה הבולטת והקיצונית ביותר ...השבוע
היה י"ז בתמוז ...יום שנעשה בו העגל ...בושש משה
לרדת מן ההר ...עם ישראל נמצאים במבוכה ...לא
יודעים מה לעשות ...נו ...כעת יש להם שאלות ...ואת
מי שואלים?? אז הנה ...בשביל זה משה רבינו כבר
הכין אותנו מראש :הנה אהרן וחור עמכם ...עם ישראל
כעת ניגשים לאהרן ולחור ומציגים לפניהם את
התכנית ...רבותינו אהרן וחור :היות ומשה רבינו לא
יורד ...אנחנו רוצים לעשות עגל זהב ...אלה אלוהיך
ישראל...
נו ...מה אתם אומרים -אהרן וחור?? מה אתם
מציעים???
כעת שים לב להבדל הקיצוני בין התגובה של חור
לתגובה של אהרן...
חור הלוי -נביא ה' מזדעק כולו עם חילול כבודו יתברך
ונעמד מול כל עם ישראל ללא חת ומוכיח אותם
בתקיפות ...איך אתם מעיזים לעשות חטא העגל...
זה עבודה זרה ...אין עבירה יותר חמורה מזו ...עלובה
כלה שזינתה תחת חופתה וכו' וכו' ..מה עושים עם
ישראל?? הורגים את חור ...חור נהרג בחטא העגל..
כן!!! חור נהרג על משמרתו!! חור הוא לוי!! הוא
העומד מצד החתן ...ואם הכלה ככה בוגדת בחתן...
מי הוא זה שצריך לעמוד ולמחות בתוקף ?...השושבין
הלוי-חור ...והוא אכן נהרג.
כעת מי נשאר?? אהרן הכהן ...עם ישראל ניגשים
לאהרן ...רבינו :אנחנו רוצים לעשות חטא העגל ...מה
הרבה אומר??? אוהו ...אצל אהרן המנגינה היא אחרת
לגמרי לגמרי מחור!!! אהרן לא מזדעק כמו חור ...הוא
לא ממהר להוכיח את עם ישראל שאסור וה' ירחם...
ועבודה זרה וכו' וכו' ...לא ...לאהרן הכהן יש כל מיני
חשבונות ש-חור לא מחשבן אותם ...אהרן חושב על
כלל ישראל!!! אהרן הוא השושבין של הכלה!!! הוא
העומד מצד הכלה!! המשבצת של אהרן הכהן זה
להיות העורך דין של עם ישראל ולייצג אותם ולחפות
עליהם ...ואהרן עושה חשבון שנכון שעם ישראל
ניגשים כעת לחטא הנורא ביותר ..וחור צדק במאת
אחוזים בתוכחה שלו ...אבל היות והמשבצת שלי
בתור כהן זה להיות המייצג של עם ישראל ...אז אני
צריך כעת להתמקד במיזעור הנזק עד כמה
שאפשר ...אתה שם לב להבדל הקיצוני בין אהרן
לחור??
הלאה ...בא נמשיך ...אהרן הכהן מחפש פתרון בכל
דרך איך לחפות על עם ישראל ...ומחוסר ברירה!!!!
הפתרון היחיד שאהרן הכהן מוצא כיצד לפטור את
ישראל מאחריות זו ...זה לא פחות ולא יותר לקחת
אחריות ולקחת על עצמו את חטא העגל ...וכך רק
הוא יענש ...וכל עם ישראל ינצלו ...ואכן אהרן הכהן
מוביל מהלך של ה"עגל אשר עשה אהרן" ,אהרן לוקח
עליו ועל צווארו את כל האחריות ואת כל החרון אף
שיש על ישראל בעקבות חטא העגל ...כמו שכתוב
להדיא "ובאהרן התאנף ה' מאוד להשמידו "...והוא
משלם על זה מחיר יקר ...ואת שני בניו הוא משכל על
זה ...אהרן הכהן היה המייצג הכי אמיתי של עם
ישראל!!!! )שלוקח על עצמו גם את המחדלים שלהם ...אבל
ימים יגידו ובסופו של דבר מתברר שדווקא בזכות שאהרן הכהן
לקח על עצמו את החטא ,הומתק החטא לאין שיעור ונמחל לעם
ישראל החטא ,כי אם אהרן הכהן לוקח אחריות על החטא ,אז גם

אהרן הכהן הוא זה שנכנס לקודש הקדשים והוא יודע לעשות
את הכפרה כדקא יאות(.

זה סמל ודוגמא למשבצת של כהן!! המייצג של כלל
ישראל מול הקב"ה,
לעומת זאת חור?? חור מתוקף תפקידו ,אסור לו
להעמיד את כלל ישראל מול העיניים ,אדרבה ,הוא
צריך לייצג את כבוד שמים ,הוא צריך לעמוד
במשבצת הבקורתית שלו ולזעוק גיוואלד ,לעמוד
בשער ולהוכיח,
--הבנת מה ההבדל בין המשבצת של אהרן למשבצת
של חור???
כעת נתרגם את זה לכל דור ודור ...עד הדור שלנו:
בכל דור ודור כל שאלה ,וכל התמודדות ,כל פירצה
שחלילה תתפתח במשך כל הדורות שכלל ישראל
יתמודדו מול פגעי הזמן והוראת השעה ,כיצד
נתמודד מולו?? מי יעמיד אותנו בקרן אורה? את מי
צריך לשאול??
בשביל זה יש לנו שתי הנהגות ניגודיות!!!! שני
מתרסים ...שני גדולי ישראל מנוגדים בדעותיהם
שיהיו בכל דור ...שאת שניהם אנו צריכים לשאול!!!!
למוצא פיהם אנחנו צריכים לחכות ,והדיבור יצא מפי
שניהם!!!!
מצד אחד אנחנו צריכים לשאול את פי הלוי -את
אותו גדול בישראל שהוא מייצג את חור נביא ה'...
שיעמוד בפרץ ללא חת ולא ישא פנים ולא יעשה
שום חשבונות ...הוא יגיד את האמת האמיתית
כמות שהיא ללא כחל וללא שרק!!! הוא לא יעשה
חשבון של שתדלנות ולא יכופף ראש מול אף אחד...
הוא יזעק מרה ,ויתריע בפנינו את גודל חומרת
העניין ועד כמה שזה פירצה נוראה ,והוא לא יתפשר
ולא ינוח ולא ישקוט גם במחיר חייו ...ומאידך!!
יעמוד המנהיג השני ,אהרן הכהן!!! וההתנהלות שלו
תהיה הפוכה במאה שמונים מעלות!!! הוא פחות
יתעסק בחומרת העניין ...והוא פחות יתריע על גודל
העוון והפירצה וכו' וכו' ...אבל הוא לשם שינוי יהיה
טרוד כל הזמן כיצד להתמודד עם היום שאחרי ...עם
העובדה המוגמרת שזה מה שיש ...חטא העגל הוא
כבר עובדה ,וכעת צריך למזער את החרון אף
משמים עד כמה שאפשר ...זו המשבצת של אהרן
הכהן שבכל דור ודור!!
ואת שניהם אנחנו צריכים וחייבים!!! הנה אהרן וחור
עמכם!!
אנחנו חייבים גם את ההנהגה של אהרן וגם את
ההנהגה של חור!!! אנחנו צריכים את ההנהגה של
הלוי ...השושבין של הקב"ה ...שיעמיד אותנו במקום
וייצג את כבוד שמים כמות שהוא ...ומאידך :אנחנו
צריכים את השושבין של הכלה ...אתה ההנהגה של
הכהן ...שיהיה השליח שייצג אותנו ויסנגר עלינו מול
הקב"ה ...ולא זו בלבד!! לא רק אנחנו צריכים את
אהרן ואת חור ...אלא גם הם בעצמם -אהרן וחור-
שניהם צריכים אחד את השני ,זה בלי זה לא יכול
ללכת...
--עד כאן הסברתי את ההבדל בין העבודה הפנימית
של כהן לעבודה הפנימית של לוי ...שהכהן הוא
אוהב ישראל ...מחבק את עם ישראל ושושבין
שלהם ומייצג אותם ...ואילו הלוי הוא אדרבה...

השושבין של הקב"ה ...הוא הביקורתי ...הוא עומד
בשער ורואה כל פירצה וצועק עליה ...וכעת לא
נותר לך קורא יקר אלא לבחור למי אתה יותר
מתחבר ...לעבודה של הכהן אוהב ישראל או
לעבודה של הלוי הבקורתי..
אבל כאן מגיע האבל הגדול!!!!!
עיקר העבודה של הלוי עדיין לפנינו!!!! עד כה ...מה
שאמרתי עד כאן זו העבודה ה"קלה" של הלוי...
ללוי קל להיות ביקורתי ...בינינו ...ישנם כאלו
שקוראים שורות אלו ...וקופצים על המציאה...
בטח ...אני מוכן בשמחה להיות לוי ...להתהלך
ברחוב בקומה זקופה כמו מפקח ואיש ההשקפה
ולהסתכל ימינה ושמאלה ולפסול את כל מי שלא
לגמרי נכון ,ולבקר ולדבר בחריפות ולירות לכל
הכיוונים על כל המחדלים והחולשות של כלל
ישראל ...זה דבר מאוד קל ...ובינינו ...יש לנו אפילו
יצר הרע מיוחד לזה ...יש הרבה אנשים שזו
התכונה הטבעית שלהם...
אז זהו!!! שכעת ניגש לעיקר העבודה של הלוי
בעבודת ה':
העבודה הקשה והעצומה שמוטלת על הלוי זה
לשרת את הכהן!!!! כשהתורה מגדירה את עבודתו
של הלוי ...מה ההגדרה?? "ונלוו עליך וישרתוך"!!
עיקר העבודה של הלוי זה לשרת ולהיכנע
לכהן!!!!!
מה הכוונה שהלוי צריך להיכנע לכהן? העניין הוא
כך:
הלוי צריך להתבטל ולהכיר בזה שגם אחרי
שהתפקיד שלי זה להיות ביקורתי ולהוכיח את עם
ישראל ...עדיין!!!!! עדיין העבודה של הכהן היא
היותר גדולה והיותר נחשבת בשמים מאשר
העבודה שלי!! הלוי צריך להיכנע לאמת הזו
שעדיין המשבצת של הכהן נחשבת יותר אצל
הקב"ה מאשר המשבצת של הלוי ...מה הכוונה??
מה המשמעות של הדברים??
אז במקום להסביר יותר מידי ...בא נלך ישר
ולעניין ...מה שנקרא ברחל בתך הקטנה :תאר
לעצמך יהודי מרומם ופרומער מאוד ...הוא מקפיד
על כל החומרות הכי גדולות בענייני כשרות ...הוא
לא סומך על אף אחד הוא עושה הכל לבד...
שחיטה ...ומליחה ...את הכל הוא מעשר לבד ,ומי
מדבר על מים וחשמל של שבת ,והכל אצלו בשיא
שיא החומרות ודקדוק ההלכה וכו' וכו' ..והנה:
יושב לצידו תלמיד חכם שהפוך ממנו במאה
שמונים מעלות!! משהו בסגנון של מרן הרב
עובדיה זיע"א ...שהוא אדרבה ...במקום להיות
ביקורתי ולפסול ...הוא באותו זמן עסוק בליישב
את המנהג ולהסביר למה עם ישראל כן צודקים...
והנח להם לישראל וכו' וכו' ...הוא כל הזמן מנסה
למצא כל דרך איך כן לפתור בעיות ולהכיל אותם...
)ושוב :כמובן רק בתוך הגבול הנכון ...אנחנו לא מדברים
על רבנים מזחיסטים שחוצים את הגבולות האדומים
של התורה(...

אתה מכיר את שני הסוגים הקוטביים האלו??
בטח ...ושני הסוגים האלו בדרך כלל לא
מסתדרים ..נכון? נכון!! עד כאן הכל טוב ...זה

שהם לא מסתדרים זה נורמלי ומוכר ...אבל כעת אני
רוצה לשאול אותך שאלה :מי מצטייר בעיניך יותר
צדיק?? מי יותר מצטייר עושה רצונו יתברך?? האם
הפרומער והביקורתי שמחמיר בכל הלכה ...או חבירו
התלמיד חכם שמחבק ועוטף את עם ישראל ודורש
את זכותם וצדקתם?? אתה יודע מה ,עזוב מה
מצטייר ...בא נדבר על אותו פרומעט בעצמו ,איך הוא
מסתכל על ידידו?? באיזה עיניים הוא מסתכל עליו??
במקרה הטוב הוא יכבד אותו ...יכבד את החינוך
השונה שלו ...ירחם עליו שהוא לא מספיק "ירא
שמים" ...אבל לצפות מהפרומער שהוא יעריך את
ידידו ה"קאלטער" הזה ,ועוד יכיר בו שהתפקיד שלו
בעבודת ה' יותר גדול ממנו?? זה בלתי נסבל!!! כי
למה!!!! למה שאני אחשוב כך??? הרי אני הוא
המקפיד ,אני המחמיר ,אני הביקורתי ,אני הוא זה
שלא מוכן לסבול פשרות ...אני הוא זה שמחמיר
במקום שחבר שלי מקל ...והוא מקל בכל מה שאני
מחמיר ..ולחשוב שאחרי כל זה הוא יותר נחשב ממני
בשמים?? למה?? למה? למה?? למה לחשוב ככה???
אז הנה!!!!! זו העבוייידה של הלוי!!! לשרת את
הכהן!!!!!
להתבטל לכהן למרות שהוא כ"כ שונה ממנו!!!
תחשוב מה שזה :אותו לוי שנענה לקריאתו של משה
רבינו מי לה' אלי ...אותו לוי שאומר לאביו ולאמו לא
ראיתיו ואת אחיו לא הכיר וכו' ...ולמה?? בגלל חטא
העגל ...ולבקש מאותו לוי בעצמו!!!! שיתבטל ויתכופף
וישרת ...את מי??
את אהרן הכהן!!!! שעליו נאמר :העגל אשר עשה
אהרן!!!!!
אהרן הכהן ,הוא זה שלקח אחריות על חטא העגל...
הוא זה שהצדיק את עם ישראל ועמד כביכול מאחורי
החטא הנוראי הזה ..ואליו אני הלוי צריך להתבטל?
כן!!! זו העבודה הקשה והנוראה של הלוי!!!!!
רק מלוי אפשר לבקש כזו בקשה מרירית ...ממני וממך
לא ...אנחנו אנשים עדינים ...רכרוכיים ...אי אפשר
לצפות מאיתנו להתבטל לאישיות שמנוגדת לעבויידה
שלי מכל וכל ..אבל לוי??? האיש הביקורתי!!!
האישיות היצוקה!! שנאמן לרצון ה' באמת באמת!!!
רק ממנו הקב"ה מצפה שיבין עניין!!! נדרש מהלוי
לזהות :שלמרות שהמשבצת שלי להיות השושבין של
הקב"ה ..ולהעמיד לנגד עיני רק את רצון ה' ועד
הסוף ...בלי פשרות ובלי ויתורים ...אבל!!!!! דווקא
בגלל שאני כ"כ נאמן לרצון ה' ...הרי ה' יתברך בכבודו
ובעצמו גילה את רצונו והראה לי בצורה מפורשת
שאחרי הכל ...את מי הוא הכי הכי אוהב ומי האישיות
הכי נבחרת בעם ישראל להיות קדוש ה'?? אהרן!!!!
ולמה??? למה אהרן נבחר יותר מככככככולם?? פסוק
מפורש בתהילים :אהבת צדק ותשנא רשע על כן!!!!
על כן משחך אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך...
אומר המדרש :בגלל שאהבת צדק -אהבת להצדיק
את עם ישראל ותשנא רשע -שנאת להרשיע אותם...
והיות ואתה השושבין של עם ישראל ומסרת את
נפשך להגנתם ...על כן!!!! על כן משחך אלוקים אלוקיך
שמן ששון יותר מככככל חבריך...
זה נכון או לא נכון?? נכון!!! וכשקורח מעיז לפתוח את
הפה ...הקב"ה מעניש ביד קשה את מי שרק מעיז
לערער על כהונתו של אהרן ...עובדה או לא עובדה???
עומד הלוי וכמו שהוא נאמן לקב"ה בכל מצב ...כך
הוא גם נאמן לקב"ה כאן!!! וכעת הקב"ה מראה לי
בצורה הכי מפורשת שאותו אהרן הכהן שמצדיק את
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עם ישראל יותר חשוב מההנהגה שלי...
אז אני מקבל את זה!!!! ולמרות שאני נשאר
השושבין של הקב"ה ...אבל אני יודע לכופף את
הראש ולהיכנע ולשרת את אהרן הכהן שהעבודה
שלו מנוגדת אלי מכל וכל ...קורא יקר :אתה מסוגל
להיות כזה?????
אתה מסוגל להיות כזה לוי נאמן לרצון ה'
ולהתכופף לכהן???
רק אם אתה כזה ...רק אז מותר לך להיות
ביקורתי!!!!
להיות סתם ביקורתי ...זה לא לוי ...זה סתם לתת
דרור לתכונות העזות של הנפש ...איפה נבחן הלוי?
איפה הלוי פוגש את הנאמנות האמיתית שלו
לקב"ה?? כשנדרש ממנו לשרת את הכהן!!!!!!
--לעתיד לבא כתוב" :אוספה הצולעה" אומר הגר"א:
מה זה צולעה? בן הליכה יציבה של אדם בנויה
משתי רגלים ...ברגע שיש לו רק רגל אחת ...אז
ההליכה לא יציבה ...הוא צולע ...הוא מקפץ על רגל
אחת...
אומר הגר"א :עם ישראל עומדים על שתי רגלים!!!
הרגל הימנית כהן ...והרגל השמאלית -לוי!!!! )מה
שנקרא נצח והוד תרין שוקין (...וכנסת ישראל
חייבת את שתי הרגלים האלו ...בשביל ללכת
ביציבות ...אבל דא עקא :שכל אחד מאיתנו שייך
לרגל אחת ...ובועט ברגל השניה ושובר אותה ...יש
כאלו שמזדהים עם חור -הלוי ...הביקורתי ...הם
תופסים חזק חזק ברגל השמאלית ...אבל בועטים
ברגל הימנית ...מזלזלים באהרן הכהן ...מערערים
על הכהונה ...לא מעריכים את אהבת ישראל של
אהרן ...ולעומת זאת :יש את האלו שמחבקים את
הרגל הימנית ...מחבקים את אהרן ...רואים בו את
הדמות האידיאלית של אוהב שלום ורודף שלום...
אבל הורגים את חור ...שוברים על הרגל
השמאלית...
הצד השווה שבשניהם ...ששניהם צולעים!!!!
שניהם בסופו של דבר נשארים רק עם רגל
אחת!!!! ועל זה הנביא מגיע ומבטיח שלעתיד לבא
אוספה הצולעה!!! די ...כלל ישראל יבינו שהם
צריכים את שתי הרגלים...
יבינו שצריכים גם את אהרן האוהב שלום וגם את
חור שמזדעק על חילול כבודו יברך ...הם יבינו שזה
בלא זה אי אפשר...
אנחנו כעת נמצאים בימי בין המיצרים!!!! בין
הרגלים!!!!!
בשבעה עשר בתמוז הרגנו את הרגל השמאלית...
הרגנו את חור...
ואילו בתשעה באב הרגנו את הימנית ...הרגנו את
אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום ודבקנו
בשנאת חינם ...כשהורגים את חור מגיע חטא
העגל וכשהורגים את האוהב שלום מגיע חורבן
בית המקדש ...ואז שתי הרגלים שבורות ולא נותר
לנו אלא לשבת על הרצפה ולבכות ...לא נותר לנו
בימים אלו שבין רגל לרגל!!! לקחת ולחבק את שתי
הרגלים כאחד ולהסתכל במבט קצת יותר מרומם
על כנסת ישראל ...להבין שכנסת ישראל צריכה גם
בחינת כהן וגם בחינת לוי!!! ולנו לא נותר אלא
לקבל משניהם כאחד ודי ...די לצולעה ...די לנכות...
די...
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בקרוב ממש

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.

האם בבית המקדש יש תחנת דלק?? ומי מתחזק אותה??
מתוך שמחה של מצוה ...אבל קצת מהולה בצער סגרנו את הגמ' .ניגשנו לארון הקודש ונשקנו אותו.
ויצאנו!! ברוך ה' ...יהי רצון שנצא מבית המדרש רק בנסיבות כאלה ...בנסיבות של מצוה ...ובכן :זכיתי ואני
נין ונכד ליהודי צדיק ששמו סנאה בן בנימין ...השם הזה אומר לך משהו?? לא!!! אתה צודק ...אותו סנאה בן
בנימין בשעתו לא היה נחשב מי יודע מה ...הוא בסה"כ היה יהודי בראשית תחילת בית שני ...ואז היה
מצוקה ומחסור של תקציב לתחזוקה היומיומית של בית המקדש!!!! דווקא לבנין בית המקדש עצמו כבר
לא היו חסרים תורמים ...כבר הגיע השלב שנהיה כבוד לתרום לבית המקדש )גם זה לא היה מובן מאליו ...בהתחלה
גם את זה היה חסר (...אבל כיום כבר כל אחד היה רוצה לתרום שער שיקרא על שמו ..או קרבנות לרוב שלזה כל
אחד תאוות נפש ...אבל התחזוקה השוטפת?? העצים למערכה שזה הוצאות הגדולות ביותר והיומיומיות
ש ...שהם אפילו לא קרבן אלא רק מכשירי קרבן ?...כאן היה צריך תורמים מיוחדים ...אנשים מרוממים
שיודעים להעריך מה זה יום בבית המקדש ...שיודעים להעריך מה זה יום של "אש תמיד תוקד על המזבח"
בקיצור :שער הדלק!!!! תתפלא לשמוע :אבל אחד מהשערים של העזרה נקרא בשם שער הדלק!!! מה
יש?? זה התחנת דלק של בית המקדש!! זה השער שדרכו מכניסים את העצים למערכה ...ועמדו שם
הלוויים השוערים של שער הדלק וחפשו מי לה' אלי ...מי מוכן לעשות מה שצריך ולא רק מה שרוצה ...כי
תכל'ס :מה שצריך ומה שחסר זה דלק!!!! אז זהו ...שקמו כמה אנשים מרוממים והם החליטו שהם מוסרים
נפש על העניין הזה ולוקחים על עצמם אחריות להביא עצים למערכה ...כל אחד בתקופה אחרת ...וסבא
שלנו ...סנאה בן בנימין הוא התנדב לא פחות ולא יותר בי' באב!!!! ובשעתו זה היה הקרבה גדולה מצידו...
כל השנה הוא עבד על זה ...אבל!!!! ימים יגידו ...והיום המניה הזו של קרבן העצים קפצה לשמים ...והיום
כולם משתוקקים ומייחלים וכוספים לזכות להתנדב עצים למערכה ...אבל לא!!! יש זכויות ראשונים!!! מי
שהתנדב ראשון ...מי שהשקיע במניה כשהיא הייתה במחיר אפסי ...הוא נשאר בעל המניה ...ואת המניה הזו
הוא הוריש לצאציו עד דורי דורות ...ועד היום יש זכות לנו -צאצאי סנאה בן בנימין ,שאנחנו תורמים עצים
למערכה) ...כמובן שיש עוד כמה משפחות חוץ מאיתנו ...עיין תענית פרק רביעי ,המשנה שם מונה את כולם ...רק לשבר את האוזן:
זה כמו בהדלקה במירון שלפני כך וכך שנים היו כמה מאות יהודים שם בהדלקה ואז מכרו את ההדלקה וקנה אותה הסבא קדישא
מרוזין לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ...אנחנו לא יודעים בכמה כסף הוא קנה את זה ...אבל מה שברור הוא שאם היום היו מוכרים את
זכות ההדלקה ...זה היה מסתכם בכמה עשרות מיליונים ...ומסתמא אז המחיר היה הרבה הרבה פחות (...עכ"פ זו זכות שכולם

מקנאים בנו ...וגם אנחנו בעצמנו יודעים להעריך את זה ולוקחים את ברצינות ובהתאם...
--ולכן :כל שנה בתקופה הזו ...סוף תמוז ותחילת אב כולם יוצאים לכריתת עצים למערכה ...כל המשפחות
שירשו מאבותיהם את הזכות הזו ...כי זו העונה המומלצת ביותר לכריתת עצים ...שיא הקיץ ...כשהעצים
יבשים ונמצאים במצב הכי מובחר ...ויש לנו גם תאריך ברור לסיום :עד ט"ו באב כולם צריכים לסיים את
מלאכת הכריתה כי אז תש כוחה של חמה) ...אבל אנחנו צריך לסיים לפני כולם כי היום טוב שלנו ...היום
הרשמי שלנו זה י' באב (...ואכן יצאנו ...אמנם זו עבודה קשה ומפרכת ...לחטוב עצים זה לא קל ...אבל מי
מרגיש את הקושי ...אנשים מגיעים ומביטים בנו בקנאה ...במה זכיתם??? יהודים מגיעים מכל האזור
לראות אותנו במלאכת הקודש ...והם מנסים בכל דרך להושיט יד אולי במשהו ...כדי ...כדי שיחשב להם
שהם גם נטפלים לעבויידה הנשגבה ..אז בהתחלה אנחנו מתאספים כולנו ...ואז ראש המשפחה מסווג
אותנו לקבוצות ...וכל קבוצה יוצאת למשימה המיוחדת שלה ...אז ככה:
הקבוצה הגדולה יוצאת לאזור הגליל העליון ...שם יש ארזי לבנון משובחים שנקראים עצי שמן או עצי
אגוז ...שהם עצים גבוהים מאוד שהכי מתאימים למערכה גדולה ...אבל יש קבוצה יותר קטנה שממונים
לכרות עצים למערכה שניה של קטורת ...והעצים של המערכה של קטורת לשם שינוי צריכים להגיע דווקא
מעצי תאנה!!! )ולמה?? כי חטא אדם הראשון נתקן בעלה תאנה ,עיין רש"י זבחים נח .ד"ה עצי תאנה( עכשיו :יש פה
בעיה!!! מצד אחד צריך לחזר דווקא אחרי עץ תאנה ...אבל מצד שני אסור הרי להשחית עץ מאכל ...לכן
צריך לחפש סוג מסוים של עץ תאנה שלא מגדל פירות ...קוראים לזה עץ שקמה ...והעצים האלו גדלים
בעיקר באזור השפלה) ...אגב :אם אתה רוצה לשכור צימר בגליל העליון ...ולא ברור לך עד כמה זה גליל עליון ...אז במשנה
בשביעית יש דרך איך לבדוק ...פשוט תתקשר לבעל הצימר ותשאל אותי האם מגדלים אצלכם בישוב עצי שקמה?? אם הוא יגיד לך:
כן ...בטח ..אז תגיד לו :תודה ...מצטער ...אבל זה לא מספיק גליל עליון בשבילי ...כי המשנה שביעית אומרת :שהיות ועצי שקמה גדלים
בעיקר בשפלה ...אז מצומת חנניה ואילך ...איפה שעדיין אפשר לגדל שקמה זה לא נחשב גליל עליון ...אבל בינינו ...מי קבע שגליל
תחתון זה חסרון ...סוף סוף נחלת אשר מבורכת ומשופעת ע"י יעקב אבינו ומשה רבינו לא פחות מנחלת נפתלי (..עכ"פ יצאנו

קבוצה לאזור לכיש וגדרה ושם רכשנו כמה דונמים של עצמי שקמה משובחים ...והתחלנו במלאכת
הניסור...
פחד פחדים!!! איזה זכות יש לנו ...אנחנו כעת מנסרים עצים ...שאת העצים האלו יקחו ויעשו מזה מערכה
מיוחדת במזבח שיהיה ממוקם מול!!! מול ההיכל ...ואז מידי בוקר יבא הכהן שזכה במחתה ,ויחתה גחלים
מהמערכה הזו ...ויעלה אותם למזבח הפנימי ...ויקטיר מזה קטורת ...ו ...ואני!!! אני הישראל ...ש ...שאין לי
אפילו רשות להתקרב לבין האולם ולמזבח ...אני כעת זוכה לכרות את העצים ...שיגיעו שם בפנים בפנים...
להקטרת הקטורת ...איזה יראת הרוממות ...ואכן עבדנו כל הבוקר ...כרתנו ב"ה כמות גדולה של עצים ...והנה
ברוך ה' העבודה מתקדמת ...אגב :תוך כדי העבודה נפגשנו עם שתי המשפחות השניות שגם הם זכו בזה...
בני פרעוש בן יהודה שהקרבן עצים שלהם הוא בה' באב ...וגם בני יונדב בן רכב שהקרבן עצים שלהם הוא
בז' באב ...ברכנו אותם שיזכו "להאיר את המזבח" כתיקונו) ...כמו שכתוב" :יאר ה' פניו אליך" דורשים חז"ל :שיהיו לך
בנים שמאירים את ביהמ"ק ובימינו אפשר אולי לתרגם את זה לבנים שיאירו את ביהמ"ד בשעות הקטנות של הלילה( ותכל'ס ,כעת
כולנו מתכוננים לעלות לירושלים ...אנחנו מתכוננים ליום טוב שלנו...
--כעת צריך להעלות את העצים הכרותים לירושלים ...זו משימה בפני עצמה ...העלינו את כל העצים...
ובתשעת הימים) ...מה שאצלנו זה שיא האבלות על חורבן בית המקדש הרי כשביהמ"ק היה קיים (-יש
שלושה ימי חג של קרבן עצים ...בה' באב זה המשפחה של בני פרעוש ,בז' באב בני יונדב בן רכב ,ואנחנו,
בני סנאה ,בי' באב ...ביום הזה אנחנו מקריבים קרבנות שלמים ושמחים לפני ה' על הזכות שלנו ...אבל לא
רק אנחנו שמחים ...אלא כל המערכת של בית המקדש מצטרפת לשמחה שלנו!! ביום הזה אין תפילת נעילה
במקדש!!!! תחשוב מה שזה :בבית המקדש כל יום יש אנשי מעמד שצמים ומתפללים על קרבן אחיהם שיתקבל
ברצון ...מי שנכנס לבית הכנסת שבמקדש זה יום כיפור לכל דבר!!! עומדים שם בעלי תפילה שהם השלוחים של כל
ישראל להתפלל על הקרבנות שיתקבלו ברצון) ...אתה מבין לבד שכל מי שיש לו איזה צרה ,והוא מחפש מקום
שמתפללים בו כל השנה כמו ביום כיפור ,הוא מוזמן לשם ,יש שם כל יום תפילת נעילה ...אבל ביום שיש קרבן עצים אין
תפילת נעילה ...יש לקב"ה כזו נחת רוח מהקרבן שלנו שלא צריך תפילת נעילה ...אבל גם אחרי היו"ט הפרטי שלנו ,כולנו
מחכים לט"ו באב שזה היו"ט הכללי של כל המשפחות של כורתי העצים ביחד ...עושים סעודה לגמרה של מצוה,

הבא להתפלל בשריד בית מקדשנו
א .צריך לדעת שיש דינא דגמ'!!! וגם נפסק בשו"ע סי' תקס"א!!! שמי
שמגיע לירושלים ורואה את מקום המקדש צריך לקרוע ..וצריך לדעת שזו
הלכה גמורה!!! )אא"כ שאלת את הרב שלך ,והוא נימק לך למה לא(
ב .עכשיו ככה :עקרונית צריך לקרוע את הבגד העליון ...אבל ...סו"ס אנחנו
חסים על החליפה שלנו ...לכן העצה היעוצה היא :כשאתה מגיע לכותל...
פשוט תוריד!!! תוריד את החליפה ,תעשה קריעה בחולצה ...ומיד אח"כ
תלבש את החליפה מחדש...
ג .יש שתי טעויות מפורסמות :ישנם כאלו שחושבים שבראש חודש או ביום
ששי בצהרים לא צריך לקרוע ,וזו טעות! והטעות השניה :שמשום מה נשים
חושבות שהן פטורות מקריעה ,וזה טעות ...כי עד כמה שידוע לנו בלוויה גם
נשים קורעות ...וגם לוויה שנעשית ביום ששי אחה"צ או בר"ח עושים
קריעה...
ד .כעת ניגש לשלב המעשי :ובכן :מה צריך בדיוק לעשות?? קח דף ועט
ותרשום :א .נוסעים לכותל?? תצטייד מראש בחולצה פשוטה) ...כדי לא
לקרוע בגד יקר( .ב .הגעת?? תלך לצד ותוריד את החליפה ,ג .כעת עדיף
לעלות במדרגות כדי לראות את מקום המקדש עצמו) ,סו"ס עיקר הדין הוא על
הרואה מקום המקדש ,והכותל הוא לא מקום המקדש עצמו( ד .כעת אתה צריך לקרוע
כנגד הלב .והיות ויש הרבה שמסתבכים ...אז אני אגיד לך בדיוק מה לעשות :בחולצה שלך
יש כפתורים ...בא נספור אותם ,הכפתור ראשון הוא ממש בצוואר ,תרד לכפתור אחד
מתחתיו ,הלאה ..תרד עוד כפתור!! הנה!!! הכפתור הזה השלישי מלמעלה ,הוא בדרך כלל
הכפתור שכנגד הלב ...עכשיו מעליו!!!! מעל הכפתור הזה ...שם תחתוך עם מספרים לכיוון
שמאל החולצה) ...זה עדיין לא קריעה ...אגב :מומלץ לחתוך את זה כבר בבית ,כי למצא בכותל
מספרים זה קשה ,ולהגיע לשם עם מספרים זה עלול לגרור פרובוקציות (...ה .תעמוד!!!!!
ותפתח את הכפתור ותקרע ..כלומר :תמשוך את הקרע לכיוון מטה )עמידה
מעכבת ,מי שקרע בישיבה ,צריך לחזור ולקרוע בעמידה( ו .עכשיו :כמה לקרוע?? צריך
לקרוע טפח) ...בדרך כלל עד הכפתור הבא זה מספיק (...ז .גמרת לקרוע ...עכשיו יש

שלושה משפטים שצריך לומר :א :.ערי קדשך היו מדבר" כנגד חורבן ערי
יהודה ,ב" .ציון הייתה מדבר שממה" כנגד הרי ציון ,ג .בית קדשנו ותפארתנו
אשר הללוך אבותנו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה -כנגד חורבן
בית המקדש )תבין :עקרונית צריך לעשות שלוש קריעות ,על ערי יהודה ,הר ציון ,וביהמ"ק,
אבל אנחנו נוהגים לקרוע רק מול מקום המקדש ,לכן אנחנו כוללים את שלושת המשפטים
והנושאים באותו מקום (...ח .לאחר שקרעת ,כעת תכפתר את הכפתור הקרוע,

תלבש את החליפה ,תתכנס בתוך עצמך ,ותחשוב!!! על מה??? זה לשון
המ"ב )שם סק"ו( "ו¼öòîê³íñî ³î×ëñî î−ðèë ¼îþšñî ³îîì³¾íñ ë−−ì¾ ì"ë ö−−
¼þîš¾×î ..¹î½ ð¼ ¹½êñ þîôïô þôîñî öòîšñî ¾ðšôí ³−ë öëþîì ñ¼ ñëê³íñî
ó−ô³ þî®í šð®î ³ôê î−¬õ¾ô ñ× −× (³î×ñôî ó¾ êñë) ³ôêí ö−−ð µîþë µþëô
ñ× ñ¼ š−ð® í³êî êîí þ¾−î š−ð® ñîî¼ ö−êî íòîôê ñš ¬õ¾ô î−×þð ñ× −× îñ¼õ
.ñ"×¼ ’î×î îò−ñ¼ êëí

ה .ולסיום :אחת מהשאלות הקבועות :האם יש עניין ללכת לכותל המערבי?
כן! יש עניין!! בפירוש כן!! ויש אפילו גמ' מפורשת )מגילה כט (.שהיה בית
כנסת בבבל שנבנה מעפר ביהמ"ק והייתה שורה בו שכינה ,ואמר אביי תיתי
לי שאם אני במרחק פרסה משם אני טורח והולך בשביל להתפלל דווקא
שם ,מכאן רואים :שיש עניין לטרוח ולהתפלל במקום שיש בו שכינה ,וכ"ש
במקום שלא זזה ממנו שכינה אבל מאידך נא לקבל פרופורציות :שנניח
ביקור אצל ההורים שיש בו משום כיבוד ,הרי ללא ספק הוא חשוב לאין
ערוך מאשר ביקור בכותל ,כי זה "עניין" וזה מצות עשה דאורייתא ...כמו כן:
כל מצוה דרבנן הכי קלה הרי היא בכלל לא עומדת בשיקול מול "עניין"...
הלכך :מי שיש לו תשוקה אמיתית ללכת לכותל ולשפוך שם צקון לחשו ,אז
בהחלט יש להרגשה הזו בסיס ,ואפילו עניין נשגב יש בזה )כמובן מתוך "הוי
מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'"( ,אבל מי שלא מי יודע מה מתחשק לו ללכת
לכותל ,והוא עומד ושואל כמו יהודי שמגיע לרב לשאול שאלה :האם
"צריך" ללכת לכותל?? כאן התשובה היא :זה בסיידר ...לא צריך ...אין
עניין ..יש עוד הרבה מצוות ועניינים לפני כן ,שלאחר שתסיים אותם תשאל
האם יש עניין ללכת לכותל) ...האם שמת לב מה באתי להדגיש כאן?? תבין :יש טלפון
שבור בשאלות מהסוג הזה ,יש את האלו שמשתוקקים ללכת לכותל ,וניגשים לרב ושואלים:
האם צריך? או אם יש עניין ללכת לכותל? והשאלה מוצגת בצורה לא נכונה!!! כי גם אם תשאל
רב האם יש עניין ללכת לטיול ...הוא גם יענה לך שאין שום עניין בזה ,אבל מי דיבר על עניין...
אני רוצה ,אני משתוקק לטיול ...ה"ה הכא :מי שרוצה ומשתוקק ללכת לכותל ,אתה רוצה??...
תלך ...ובשבילך יש אפילו עניין ...אבל אם אתה לא רוצה אז להגיד לך לתפוס את הרגלים
וללכת? לא ...בשבילך אין שום עניין בזה ..בקיצור :המנגינה של התשובה מאד תלויה במנגינה
של השואל עצמו .וזה לא סתירה .הבנת?( אבל!!! בסופו של דבר צריך כל הזמן

להיות "מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה" ובימי הקיץ ,ובפרט בעונה הזו ,הרי
בשעות היום כל האזור מוצף בתיירים מכל העולם כולו ,ואם ההליכה לכותל
תגבה חלילה מחיר של ראיות אסורות ,עדיף להתכבד ולהשאר בבית ,ואז
העיניים בעצמם מתקדשות בקדושת הכרובים ,והעפעפיים נחשבים לפניו
יתברך כפורשי כנפיים) ...זוה"ק( ואם עפעפיך יישירו לנגדיך ,הרי פניהם
איש על אחיו ,וזה עצמו ממשיך רחמים וחסדים על כל העולם כולו ..ודו"ק.

”

מעשה שהיה בסנפלינג..

מעשה שהיה כך היה) :אגב :זה סיפור מפחיד מאד ...מי שיש לו פחד גבהים שלא יקרא (...מעשה
בבחור ישיבה שהגיע למערת קשת ...הוא הגיע מצויד עם חבל סנפלינג טוב לפי כל כללי
הבטיחות ...הוא קשר אותו לסלע ...וקדימה ...התחיל להשתלשל ולרדת ...ולרדת לתהום...
תהום של חמישים מטר משתרעת מתחת רגליו ...בין שמים לארץ ..שיא האטרקציה...
אלא שאז ...לפתע!!!! לפתע הגיע מחבל אכזר מאין כמותו ...ו ...ו ...והתחיל לא פחות ולא
יותר לחתוך את החבל ...בהתחלה אף אחד לא שם לב ...והבחור?? הוא בכלל לא ידע במה
מדובר ...הוא מצידו נמצא כעת בשיא החווייה ...הנוף ...הציקעב ...הוא לרגע אחד לא העלה
על דעתו איזו סכנת חיים מתרקמת לה מתחת ]מעל [...אפו כמה מטרים ספורים לצידו...
אבל ...יאמר לשבחו של החבל הבטיחותי שהוא היה חבל עבה במיוחד ...והמחבל התקשה
לחתוך אותו ...בנתיים כל האנשים שהיו שם קלטו פתאום מה קורה ...הם פתאום קלטו
שהם נמצאים פה בתוך זירת פיגוע ...הם קלטו שהם עומדים מול מחבל שמבצע כעת
ממש את הפיגוע האכזרי ביותר בהיסטוריה .ומרוב שהם נכנסו לפאניקה והלם ...כולם
פשוט השתתקו והרגלים שלהם נדבקו לריצפה ..והם הסתכלו המומים ותכל'ס ...לא עשו
כלום ...ו ...והמחבל ממשיך ...וחותך וחותך ...ו ...ו ...רבון העולמים!!!! עוד רגע ...עוד שניה...
עוד שניה זה כבר מאוחר ...עוד רגע החבל נפרם לגמרי ...ונתק מוחלט ...וה' ירררררחם...
אלא שאז!!!!!! ברגע האחרון!!! ובשניה האחרונה ...לפתע הגיע יהודי כמו מלאך משמים
וגילה תושיה ...הוא הוציא אקדח וירה במחבל ...ו ...ו ...ובשבריר שניה האחרון המחבל עצר
והבחור נעצר ...הבחור מצידו המשיך הלאה ...הוא אפילו לא קלט מה קרה ...אבל אחרי
שלוש דקות ...כשהוא סיים את האטרקציה ...אז הגיעו כוחות הבטחון והמסוקים והניידות
והחבלנים והתקשורת וכולם ראיינו והסריטו את אותו מלאך טוב ...והבהירו לאותו בחור
שאת חייו הוא חב לאותו מלאך מושיע...
עד כאן הסיפור ...סיפור זה היה וגם נברא!!!!!
הזוהר הקדוש אומר :יעקב חבל נחלתו!!! עם ישראל חיים כאן בעולם הזה על תקן של
סנפלינג!! ליהודי אין זכות קיום בעולם הזה ...אין לו מזל ]הוא מעל המזל .[..אין לו קרקע יציבה
ורשמית שעליה הוא יכול לעמוד בזה העולם ...רק מה? יהודי חי כאן בעולם הזה רק על
תקן של סנפלינג!! נשמתו של יהודי חצובה מכסא הכבוד ...ומשם היא יורדת ומשתלשלת
וקשורה כמו חבל ...וככה היא יורדת לעולם ...וכל כח החיות שלנו מגיע מהחבל הזה
שקשור בכסא הכבוד ...אז אמנם הרגלים שלנו עומדות על הארץ כמו כל גוי אחר ....אבל
אנחנו לא רשומים בטאבו של הארץ ...אלא בשמים) ...כמו להבדיל אלפי הבדלות ...על משקל גשר

6
היית מרגיש בייחס אליו?? בא נשאל ככה :איך היית מרגיש אם אחרי כמה שנים היו
מראים לך תמונה איך הוא משתחרר באחת העסקאות של החזרת שבויים ועושה
ככה עם היד תנועה של נצחון?? איך היית מרגיש?? אז הנה!!!!! זה הפשט צרור את
המדיינים!!!!!!
אביסלע שנאה ...קצת שנאה ...תשנא את מי שרוצה להשמיד אותך...
מותר לנו לסמן את האויב ולכתוב לו על הגב :אני שונא אותך!!!!!!
אז להילחם בו חזיתית?? אין לנו רשות ...רק על פי הדיבור ...במדיינים היתה לנו
רשות להילחם רק בחייו של משה רבינו ...אח"כ כבר לא ...ובמואבים בכלל לא היה
לנו רשות להילחם ...עד שהגיע דוד המלך) ...אחרי שאותה פרדה טובה יצאה ממואב
שממנה יצא דוד ...כעת הגיע תורו של דוד להינקם מהם (...וכשדוד המלך מקבל
סו"ס את הרשות להתנקם במואב ולסגור איתם חשבון ישן נושן ...מה כתוב??
וימדדם בחבל!!!!! )אל תשאל אותי בדיוק מה הכוונה ...עכ"פ במפרשים משמע שזו מיתה
אכזרית במיוחד ..מה שכן (-אומר הזוה"ק :מה זה בחבל?? על עסקי חבל!!!! הם רצו
לכרות את הסנפלינג של עם ישראל ...הם רצו לכרות את יעקב חבל!!!! חבל נחלתו...
הם רצו לבלבל אותנו עם יצרא דעריות והיסח הדעת של ליצנות וככה לכרות את
הקשר שלנו עד כסא הכבוד ...ולכן העונש שלהם גם יבא בחבל...
---

בין הזמנים לפנינו!!!! וכידוע :אחת האטרקציות שישיבוחרים אוהבים זה סנפלינג...
בבקשה ...תיהנה ...אבל!!!! תקפיד על כללי הבטיחות...
לפניך כמה כללי בטיחות נוקשים:
א .אתה קושר את החבל חזק חזק!!!! לא חובבני ...ההלו ...זה לא צחוק ...אתה לא
רוצה חלילה להיות שעיר לעזאזל ...אתה בחור ישיבה.
ב .כידוע הרגעים הכי מסוכנים זה רגעי החיכוך עם הסלעים שלפני השלב של
התהום) .על משקל :אשרי שיאחז וגו' (...להזהר מכל חיכוך לא רצוי.

ג .אני פחדן ...מאז ששמעתי את הסיפור הזה אני כל הזמן מפחד שיש שם איזה
ליצן שלא מבין עניין שמתעסק עם החבל) ...מה שנקרא כמתלהלה היורה זיקים חצים ומוות....
המיתרים ...כשהוא רשום בטאבו על איזה קרקע הוא יושב ..ככל הנראה הוא רשום על המגדל שעליו הוא תלוי ...ואמר הלא משחק אני( אבל אתה אל תהיה נערוויסט כמוני ...אבל כן הייתי ממליץ לך
בחום ...תדאג שישאר שם איזה אישיות של אדם מבוגר שיעמוד מלמעלה ויפקח
כי אין לו אחיזה בקרקע(..
והנה!!! יום אחד הגיע בלק רב המחבלים ...והוא שלח לרמטכ"ל בלעם :הנה עם יצא על החבל ...כי ...כי .בנפשך הוא.
ממצרים ...הנה כיסה את עין הארץ ...אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו ..אני רוצה להילחם
עד כאן ההוראות ברורות???? כעת נתרגם את זה לעבודת ה'...
בו קרקעית ולגרש אותו מהארץ...
בלעם מגיע לבדוק את החזית מקרוב ...הוא מנסה לבדוק איך נלחמים בעם ישראל ...ואז
בלעם לומד את המפה ומבהיר לבלק :לא!!! עם ישראל הוא לא כמו כל אומה אחרת ...כל עוד מעט בין הזמנים ...ורק אני ואתה יודעים למה אני כבר עכשיו מדבר על בין
אומה יש לה ארץ ואדמה ומזל משלה ..אתה יכול לגרש אותם מהאדמה שלהם ומהמזל הזמנים ...בינינו ...אנחנו כבר עמוק באמצע התכניות ...אז ככה:
שלהם וזהו!!! סיימת איתם ...אבל כאן יש לך עסק עם אומה שחיה על סנפלינג ...הם א .דבר ראשון :לקשור את החבל חזק חזק!!! לשמור על קשר חזק עם יראת שמים..
בכלל לא שייכים לאדמה ...הם חבל שמשתלשל מכסא הכבוד ויורד עד הארץ ...אתה לא אני מדגיש יראת שמים!!!! כי ביראת שמים אין מושג של בין הזמנים!!! כי יראת
יכול להוציא חיל קרקעי ולהילחם נגדם רגלי ...כי הם בכלל לא שייכים לקרקע ...אז מה השמים זה החבל הבסיסי ביותר של הקשר שאת זה אסור לכרות בשום אופן ...תבין:
כן???? אם אתה רוצה לנצח אותם ...תלחם איתם אוירי!!!! תנסה לקרקע אותם!!!!! בלעם אתה יכול לעשות הרפיה בתוך הסנפלינג ...אתה יכול גם להתרווח בתוך הסנפלינג...
הצביע לבלק ...אתה רואה ...הנה החבל שלהם ...שמשם הם מקבלים את כל היציבות אתה יכול גם לעצור שם ולהסתכל על הנוף ...בכיף ...אבל לא לכרות את החבל!!!
תמיד לדעת שאני מחויב ומשועבד לעול מלכות שמים) ...מומלץ בחום לשיר תוך כדי
והאחיזה שלהם ...אתה בסה"כ צריך לחתוך ולכרות את החבל...
הסנפלינג "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים "...כן ...כדי לזכור שגם שם יש עול
בלעם
...
יעקב
של
החבל
את
בלעם השאיר לבלק הוראות מדויקות איך בדיוק כורתים
מלכות שמים ...לזכור שגם שם יש לנו ציווי "דע את בוראיך בימי בחורותיך עד ...עד שלא
סיים את תפקידו וחזר לארצו ...ובלק נכנס לפעולה...
ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב" ,עיין קהלת י"ב(...
...
בשטים
ישראל
וישב
...
חולשה
של
לתקופה
הוא הפעיל שיטה קלה ופשוטה ...הוא המתין
ב .תזהר מאד מאד מחיכוך עם כל מיני ניסיונות ...תברח מהם ...אל תכנס להם
של
הרעיון
מה
...
ביותר
השפל
בחטא
ישראל
ובלק שלח את המדיינים שיחטיאו את עם
בכלל ...אל תשכח שבין הזמנים זה מכרה זהב של "ישב אדם ולא עשה עבירה נחשב
החטא הזה?? לנתק!!! לעשות הפרדה בין המוצב ארצה---ל ---ראשו מגיע השמיימה ...זה לו כעושה מצוה "...תהנה ..אבל עם בריחה מכל מוקד חיכוך עם סלעים שיכולים
כל הרעיון של החטא הזה ...רגעים של אי שליטה על יצרים ...רגעים שהמוצב ארצה עובד לנפץ את ההתעלות שלך על פני הסלע...
לבד בלי תיאום מלא עם ראשו מגיע השמיימה ...והמחבלים יוצאים לדרך עם תכניתם ג .תשמור קשר עין עם רב!!! איזה רב שאתה רוצה ...העיקר שיהיה רב שהוא מכיר
השטנית והם מצליחים רח"ל ...הם מצליחים לחתוך ולחתוך את החבל ...ו ...ו ...וה' ירחם ...אותך ואתה מבין אותו ...זה יכול להיות אחד מאברכי האיגוד שבשכונה שלך...
עוד רגע ...עוד רגע החבל נכרת לגמרי ...ורח"ל "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי "...העיקר אישיות שיכולה לשמור קשר עין עם החבל שחלילה לא ינתק ויכרת מבלי
וכולם עומדים ורואים אבל משתתקים ...והמה בוכים פתח אוהל מועד...
ידיעתך ...בינה זאת!! חשוב מאד!!!!
אלא שאז מגיע מלאך מושיע בדמות פנחס ...וברגע האחרון ...לוקח רומח ופשוט הורג ---
את המחבל ...וברגע האחרון המגפה נעצרת!! ברגע האחרון עם ישראל אוחזים בחזרה
בחבל ...ברגע האחרון חוזרת התקשורת בין המוצב ארצה לראשו שמגיע השמיימה...
והמילה האחרונה :לא לשכוח לרגע :אני יעקב חבל נחלתו!!!!
והקב"ה מצביע על פנחס ואומר לעם ישראל :תדעו לכם!!! הנה מלאך הברית!!!! זה
המלאך המושיע שלכם!!! אתם חייבים לו את החיים שלכם ...הוא הציל אתכם מכרת!!!! אני איש הקשר בין הקב"ה לעולם!!! אני במעשים שלי ...ובהתגברויות שלי ובתפילה
הוא הציל את החבל שמשתלשל ויורד מכסא הכבוד עד הארץ ...הוא הציל אותו ובקריאת שמע שלי אני החוט חשמל שמקשר את קודשא בריך הוא לכל העולמות
מכריתה...
כולם ...ואסור שתהיה הפסקת חשמל...
---

אז לפנחס אנחנו חייבים את החיים שלנו!!!!
אבל יש עוד מישהו שאנחנו חייבים לו ...אתה יודע למי???
למדיינים!! ולמואב!!! אנחנו חייבים להם נקמה!! כן ...התורה מחייבת אותנו בהכרת
הטוב ...ובאותה מידה היא מחייבת אותנו בנקמה...
כעת יהודים יקרים :צריך לצאת לפעולת נקם מול המדיינים!!!!
צרור את המדיינים והכיתם אותם ...איפה אנחנו בנקמה הזו???
במה מתבטאת אצלנו הנקמה הזו???
הנקמה שלנו זה הרגש הטבעי והאנושי של אדם לשנא שנאה תהומית את מי שרצה
לאבד אותו מן העולם ...אני רוצה לשאול אותך :קודם תיארתי לך תיאור על מחבל שרצה
לחתוך חבל של סנפלינג ...תאר לעצמך שאתה היית הבחור שמשתלשל שם בסנפלינג...
איזה רגשות היו לך בייחס לאותו מחבל שרצה להרוג אותך בכזו אכזריות?? איך?? איך

אסור שיהיה קצר בין תפילין של יד לתפילין של ראש!!!!
בינינו ...הראש שלנו מבין מצוין כל מיני דברים ...הראש שלי מבין טוב מאד שכך וכך
וכך לא מתאים לי ...הראש שלי מבין מצוין שהאיחול הגדול ביותר שהייתי מאחל
לעצמי זה לעשות רצונך אלוקי חפצתי ...רק מה??? יש לפעמים הפסקת חשמל בין
תפילין של יד לתפילין של ראש!!! ולכן זה הזמן להתחזק ולהחליט החלטה חזקה:
אני לא עושה הפסק ויהי מה!!! אצלי הראש מוביל את הגוף ...הראש נושא את
הגוף ...ולא נישא מעל הגוף )בלע"ז תלייה (...אני המוביל ...אני המדריך טיולים של
עצמי ...ולא אף אחד אחר ...לא החברים ...ולא הפיתויים ...רק הראש!!!!

גיליון מס'  286פרשת פינחס
תשע"ח שנה שישית
גליון זה יוצא לע"נ בריינדל הינדא בת ר' דוד
קארטאגענער ע"ה נלב"ע ר"ח אדר תש"ט
ולע"נ בעלה שלא זכה לקבורה
הקדוש ר' נפתלי צבי ב"ר משה הי"ד
מסר נפשו על קדושת שמו יתברך
במחנה אושוויץ בתשעה באב תש"ד תנצב"ה

 עניני בין המצרים 
עקבתא דמשיחא ,אליהו הנביא ומשיח וגאולה

הגאולה מוכנת ומזומנת

מובא בירושלמי )ברכות פ"ב ה"ד ומד"ר איכה פר' א' ,נ"א( כי ביום החורבן  -ט' באב נולד משיחן של ישראל .ונראה דחז"ל רצו לומר בזה ,כי
אף שנחרב המקדש מ"מ הגאולה קיימת ,והמשיח נמצא וחי עמנו ועובר בכל דור ודור לגוף אחר ,וזו בשורה שאין להתייאש כי הנה
הגאולה מוכנה וכשנזכה ניגאל מיד בקרוב אמן.

מצפים בכל רגע

כמה פעמים הזכיר רבינו את הגמרא בכתובות )קי"ב ע"ב( דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר
צירוף אחר צירוף שנאמר ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער תני רב יוסף בזוזי ובזוזי דבזוזי ,ואמר כי בשנים האחרונות בפרט רואים
כל הסימנים בחוש ,ואנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח אי"ה בקרוב.

היסח הדעת ומשמעותו

ובהחיוב להמתין ולצפות לו בכל רגע )רמב"ם ריש פרק י"א ממלכים( ,הנה בגמרא )סנהדרין צ"ז ע"א( כתוב 'שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן
משיח מציאה ועקרב' משמע לכאורה כי הוא יבוא רק ברגע של היסח הדעת ואם ימתינו לו בכל רגע לא יבוא ,אבל באמת אין כאן
סתירה כי עצם האמונה וההמתנה כל רגע לביאת המשיח ,גורם הסחת דעת הרצוי ,שאז פתאום יבוא אל היכלו ,ויתגלה המשיח .כי
אפילו שממתינים לו אבל לא חושבים שיבוא הרגע] .והזכיר רבינו כי היו מגדולי הדורות ,וכן נהג אביו מרן זצוק"ל שהכינו בגד מיוחד
ללבוש כשיבוא המשיח ,ומראה בזה על הצייפיה החושית ממש לקראתו[.

הזמן ביום שיבוא הגאולה

מובא במדרש הבהיר בסימן ע"ג'' :והכתיב ממזרח אביא זרעך ,והשמש זורחת במזרח ,ואמרת שהמרגלית היא יום הדא הוא דכתיב
ביום עשות ה' אלקים ארץ שמים'' ונראה מדרש פליאה.
וביאר רבינו )בביאורו על המדרש( שכוונת המדרש היא :במקום אחד משמע שהגאולה תהיה בעמוד השחר דכתיב ממזרח אביא זרעך,
היינו ממתי שזורח השמש )בעלות השחר( יהיה הגאולה ,ובמקום אחר מצינו שהגאולה היא כמו מרגלית של המלך שהמרגלית היא משל
ליום ,כי מאירה היא כיום .ויום היינו בזריחת החמה ולא עלות השחר ,ועל זה מבאר המדרש ,שאכן הגאולה מתחיל בעלות השחר אך
זה לא ניכר לכל העולם עד נץ החמה שאז הכל רואים אותה ,וכן הדבר לגבינו – סימני הגאולה מופיעים כבר אט אט אך הלמעשה יהי'
רק שמאיר היום.

 עלי שי"ח 

)שיח הנחמה(

''נקדש את שמך בעולם''
השבוע ,חדר הכניסה אל ביתו של רבינו שליט"א המה אנשים .שעת קבלת קהל יומית רגילה.
אל הבית נכנס יהודי המלווה בכמה אנשים אף אחד מבין האנשים לא הכיר אותו ,אך חדי עין הבחינו בתכונה סביבו .את היהודי  -שהוא
מדורג כאחד מחמישים העשירים הכי גדולים בתבל ליוו שני אנשים ,ושני מאבטחים סמוים ,כמו ששומרים על בנק ניד .הוא נכנס לחדר
ההמתנה והביט סביבו .בית מלא ספרים.
כעבור דקות קצרות של המתנה הוא נכנס אחר כבוד אל הקודש פנימה ,והתיישב .רבינו הביט לכיוונו ,ואז המלווה מציג אותו לרבינו
שליט"א :מר ...תומך תורה עצום .רק בחודש הקודם הסתיימה בנייתו של בית כנסת מפואר בעלות של כמה מליונים ,תרומתו .הוא נותן
כל חודש לראש כולל פלוני סכום עצום של כסף ,הוא עוזר בכך וכך לארגון כזה ,והבטיח עוד סכום אדיר למטרת קודש אחרת ,וכך הלכו
ומנו את שבחו של עשרות מליונים שהוא תורם ויתרום.
רבינו שותק ,ומשסיימו לשבחו ,הוא שואל בפשטות :ומה הוא רוצה עכשיו? כאילו ואינו מליארדר ,מבחינתו כל יהודי הוא צלם אלוקים.
הגביר ,שהיה מרוגש מאוד ,אמר כי זה פעם ראשונה שהוא רואה את הרב ,והוא רוצה מאוד מאוד לשמח אותו' .שכבודו יגיד בבקשה
לאיזה מטרה אני אתרום ,ואתן כל סכום שהרב ירצה ,כדי שהרב ישמח'.
כל הנוכחים בחדר היו במתח .אולי יאות רבינו לבקש סכום לאברכי הכולל שהוא כה דואג להם ,ואולי לעניי בני ברק ,ואולי לאיזה מטרה
חשובה אחרת .מה אנחנו מבינים בזה .מי יודע.
ואז ,כהרף עין משיב לו רבינו :כן ,יש משהו שאני רוצה ממך.
'בבקשה כבוד הרב ,אני מוכן' .והושיט את ידו לעבר הכיס ,להוציא פנקס צ'קים.
ואז רבינו מצביע לעבר פניו ,ואומר לו בפשטות :אתה מגלח את הזקן ואת הפיאות .אני רוצה שתגדל אותם .זה אני צריך.
הגביר האגדי היה מופתע ,וחשב שרבינו לא הבין את הבקשה .אז הוא חזר עוד פעם על הבקשה 'אני מעונין לתת לרב סכום כסף שהרב
יבקש'.
אבל רבינו ,הבין מצוין מי שעומד לפניו ואת זה הוא ביקש להחדיר לו :תיראה יהודי ! וחזר שוב על הדברים .אם תגדל זקן ופיאות ,זה
ישמח אותי.
על אתר ,אמר הגביר שהוא ישתדל מהיום לגדל זקן ,והוא מקווה שיצליח לעמוד בזה.
כשיצא אמר לגבאי שלו :עשרות רבנים ישבו אצלי .כזה בקשה ,מעולם לא ביקשו ממני .והאמת  -זה בקשה גדולה ביותר ,קל לי יותר
להוציא כסף מלגדל זקן...
ב ברכ ת שב ת שלום
יצ ח ק גול דשטוף

הדף היומי 
"וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים"
זבחים פ"ה ב' מתני' הצמר שבראשי הכבשים ושער שבזקן תישים והעצמות והגידים והקרנים והטלפים בזמן שהם מחוברים יעלו שנאמר
והקטיר הכהן את הכל המזבחה פירשו לא יעלו שנאמר ועשית עולותיך הבשר והדם .יל"פ עפ"ז הא דכתיב בקרא פ' צו )ויקרא ו' ה'( וערך
עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים וצריך טעם למה בעולה כתיב וערך ובשלמים כתיב והקטיר ,ויל"פ כיון דבעולה יש עצמות שאין
מצוה להקטירם ורק כשהן מחוברין יעלו כדתנן במתני' לכן כתיב וערך ולא והקטיר אבל בשלמים שאין שם עצמות רק חלב וכולה בר חיוב
הקטרה כתיב והקטיר] ,אך העירוני דבפסחים פ"ד ב' מבואר דבאליה יש בה עצם[ ,עוי"ל בביאור הכתוב דבאמת מזה דייקו חז"ל דעולת התמיד
היא הראשונה נמצא עורך אותה על האש ]אך משום דלא ידעינן באיזה עולה מיירי לכן דרשו העולה עולה ראשונה שהיא התמיד[ אבל
השלמים מקטירים על העולה.
)טעמא דקרא פ' צו ד"ה וערך(

מעיניני הפרשה עניני קנאות וצורתה

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי"

בבהכ"נ בשבת זרקו סוכריות לחתן ,והם היו בהכשר הרב ...אינו הכשר רע ,אבל לא מקובל על הכל ,וקם אחד ומחה שזה
הכשר שלא מקובל על בית הכנסת ,והמחותן התבייש .האם עשה כדין או צריך מלבקש מחילה) ,שמעתי בשם הרב אלישיב כמו
שלרב אסור לפסוק עפ"י רחמנות ,כך אסור לפסוק עפ"י קנאות( .הוא חייב נידוי על שביישו.
נכנס ת"ח ואמר :בליל שבת נשאתי דרשה בבית הכנסת ודיברתי על העמלקי לפיד ומאד התחממתי ואמרתי על יד ארון
הקודש שהוא כלב בן כלב ,ממזר בן ממזר ,אמר לי פלוני והעיר כי לא מדברים כך בבית הכנסת ,מי צודק? הוא צודק .אבל
גם אתה צודק) .אמרתי לרבנו :אני מבין פשט כך :שאכן לא צריך לדבר בנוסח כזה ,כאשר הוא מתכנן וחושב לומר כך ,אבל אם זה קרה ויצא
ממעמקי הלב בממילא ,זה טוב .והסכים רבנו שזו כוונתו(.

אמר רבנו ,בלדרמן התפלל זקן מרומניה שסיפר מסבו שסיפר מסבו  -שהיה בזמן שבתאי צבי ,ששבתאי צבי הזדמן אצלם
בימים נוראים וכולם כיבדו אותו חוץ מסבא שלו הנ"ל שהריח אותו .והסבא היה צריך לגשת לעמוד למוסף להיות ש"ץ
ואיבד את קולו ובני משפחתו קבלו חום ,וריננו עליו שזה עונש על מה שזלזל בו.
ולפני מוסף עלה על הבמה והכריז אע"פ שכך אומרים איני חוזר בי .ומיד חזר לו קולו והתפלל לפני העמוד.
אמרתי .זה היה ניסיון הפוך להיווכח האם יעמוד בזה .והרי כך הראני פעם רבנו ב'מדרש משיח' שלפני בא משיח ייראו
ניסים לניסיון.
הט"ז שלח את בנו וחתנו לתהות על קנקנו של שבתאי צבי וחזרו בהתפעלות ושאלם איך מצאת אותו אמרו שוכב פרקדן,
אמר הט"ז אם כן ודאי שמשיח הוא לא ,כי לא יעבור על אף דרבנן.
כיון שהוזכר ענין הפרקדן הוסיף ואמר :החזו"א סבר שאף בלא שינה אסור פרקדן ,אף שיש לשון בראשונים שמוזכר שינה,
אורחא דמילתא נקטו .אכן בפסקי הרא"ש מבואר  -שמא ישן ,אבל גם בלא שינה אסור ,רק מטעם שמא ישן .א.ה .כ"כ רבנו
בשיח השדה ח"ג ברכות י"ג :ועי' שה"ל סי' רל"ט דין ג'.

פלוני שהיתה לו התקפה בכליות ולא היה שייך שישן ויירדם ,האם בכה"ג מותר? לצדד קצת על הצד מותר .בגמ' כתוב
שמותר לצדו רק לא ברור מה שיעורו ,ולכן לצדד קצת יש להקל ,ואף בחשש שמא ירדם וישן.
יש לפעמים שהגב נתפס ויש בכך יסורים ויש צורך בתנוחה מיוחדת של פרקדן ואז יותר קל לו ,האם אעפ"כ יסבול?
בגמ' אמרו שמשום ביעתותא מותר ,אפשר שזה דומה לזה .פעם אחת עברתי ניתוח והוצרכתי לשכב פרקדן ,ושאלתי
למו"ח ,ואמר על פי הגמרא במסכת נדה ]י"ג א'[ "כיון דבעיתי לא אתי להרהורי" ,וגם כאן השוכב על שולחן ניתוחים
בעית.
יש רשע מפורסם כאן באחת העיירות החרדיות ,שנחלה ,והוא נסע לחו"ל לריפוי ומגייסים כסף למענו האם לתת לו .רבי
יוסף חיים זוננפלד זצ"ל הלך פעם רגלי מרחק ניכר לד"ר וולך זצ"ל להשתדל בשביל רשע מפורסם ,אם כן אולי גם כאן.
שם היה לו חשבון אחר ,שיראו שזה לא ענין אישי .ולגבי הנ"ל אם הוא לא חזר בתשובה אי אפשר לתת לו כסף.
מה עם הסברא לתת כסף על פי החשבון הנ"ל ,ויראו כי אנחנו לא כמו שהם? יש רשעים שאפילו על פתחו של גיהינום אין
חוזרין.
האש השורפת את הללו שנהיים קנאים יותר מגדולי ישראל
ספרתי לרבנו מה שהיה כתוב במוסף שב"ק יתד נאמן כי בעת חנוכת הבית של ישיבת פוניבז' הגיע לאירוע הגדול הנשיא
בן צבי ,ומחמת זה החזו"א העדיף שלא לשהות אז בשכונת זכרון מאיר ,ושהה בבית של אחד מבני המשפחה שהיה מחוץ
לזכרון מאיר .בשעת האירוע הגיעה אחד מראשי הקנאים כדי למחות ולא מצאו להחזו"א בביתו עד שהתברר לו מקומו,
והגיע לשם .כיון שלא הצליח להיכנס ניגש לחלון ומשם אמר לחזו"א בהאי לישנא :מדארף גיין מוחה זיין = יש ללכת
ולמחות.
ענה לו החזו"א כי מדובר בישיבה קדושה וזה כבוד התורה וממילא אין אפשרות למחות .טען לו אותו אחד :עס ברענט
דאך אפייער = והרי בוערת אש!
הגר"ש ברמן אמר כי מעולם לא ראה את החזו"א בכזו ריתחא כאשר השיב לו :אתה רואה שבוערת אש ואני לא רואה?!
אותו קנאי נמלט מהמקום ,וכמדומה שאחר מכן בא לבקש מחילה ממרן החזו"א .ע"כ.
פעם אחת בא פלוני לחזו"א ,על איזה ענין ותוך דבריו אמר :הרי אתם בעצמכם אמרתם כך .ענהו החזו"א בכעס :איר זיינט
א'שקרן! אבל זה רק היה כעס החוץ ולא הפנים.
ב' קרח כ"ז סיון תשס"א .בבהכ"נ של מזרחי שאומרים תפילה לשלום המדינה וכולם עומדים ,האם יעמוד ,כי יהיה בזה
מחלוקת ואם שייך בזה חילול השם ,היו כמה שלהם שגם ישבו.
תשובה :מה צריך עסקים עמם ,שיעמוד הרי זה לא ע"ז .האם עדיף לצאת קודם? גם זה טוב.
)כל משאלותיך(

