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שמעתי מרבינו שאומר בדאגה שמקווה שבעולם האמת לא יהיו בושות
לאביו ,בכך שלא היה כפי שציפה שיהיה • מידת הענווה של רבינו מרן
הגראי״ל שטיינמן שליט״א
ובתוך הדברים ,הרים רבינו את הפת ,ואמר :אם את הפת צריך לכסות בשעת קידוש על היין שלא יראה בושתו -בוודאי יש
בושה לספרים שעומדים בלא שלומדים בהם ,א"כ אני צריך לכסות את הספרים!!!

מידת הענווה של רבינו מרן הגראי״ל שטיינמן שליט״א  -לרפואתו
ולהחלמתו המהירה
שמעתי מרבינו שאומר בדאגה ,שמקווה שבעולם האמת לא יהיו
בושות לאביו ,בכך שלא היה כפי שציפה שיהיה.
לעתיד ,ישאלו את האדם" :ערוך
מקרא שקרית ומשנה ששנית" ,וזה
כלל לא פשוט ,לא זוכרים מה
שלומדים.
אדם צריך לפחד מאימת הדין ,מה
יענה למלאכים שיאמרו לו" :אתה
גאון ,אתה צדיק ,כך אמרו עליך,
איה גאונותך וצדקותיך?" איזה
בושות יהיו אז...
מה אענה על תלמוד ירושלמי ,אני
לא למדתי מספיק בעיון תלמוד
ירושלמי ,בספר התשובות של
הרוגטשובר מלא ירושלמי ,הוא היה
גאון עולם.
ישב רבינו במקומו בסעודת שבת ,מול ארון הספרים ,הרים ידיו
ואמר" :מה יהיה שם בעולם האמת? הנה ,יש לי כמה ש"סים ,רמב"ם,
טור ושו"ע ,מה נענה להם על כך שביישנו אותם ,ולא למדנו בהם?
מה נענה לר"מ ,לטור ולשו"ע שיאמרו לנו' :הרי היה לכם את ספרינו
ולא אחד אלא יותר ,למה לא למדתם בהם?' איזה בושות יהיו לנו

מזה ...ומה נענה לגדולי האחרונים :הקצות והגרע"א שכך ביישנו
אותם ולא למדנו בהם??"
ובתוך הדברים הרים רבינו את הפת ואמר" :אם את הפת צריך לכסות
בשעת קידוש על היין ,שלא יראה בושתו ,בוודאי יש בושה לספרים
שעומדים בלא שלומדים בהם ,אם כך ,אני
צריך לכסות את הספרים!!!"
הרבנית ע"ה אמרה לי שרבינו שליט"א
לא אהב לקנות ספרים סתם ,ואמר שאינו
יכול לסבול שיש ספרים בארון והם לא
בראש שלו.
רבינו דיבר באימה על יום הדין הגדול
והנורא ,שיאמרו בבית דין של מעלה' :עמוד
וערוך משנה ששנית' ,ויאמרו' :חיברת ספר
על זבחים תאמר מה כתוב בגמ' זבחים',
ואם יאמר' :איני זוכר' איזו בושה וחרפה
תהיה...
שמעתי מרבינו (ליל שמחת תורה) ,דהנה
יש שרוקדים ושמחים עם התורה ,אבל מה אני? אין אפי' מסכת אחת
שאני יודע ,עם מה אני ארקוד? ומה אשיב שישאלו אותי ערוך משנה
מקרא וכו' ,וישאלו למה עשית כך ולמה כך ,על כל דבר שישאלו.
דיברתי עם רבינו על "בושת" ,לפתע אמר לי רבינו" :אוי ,כמה בושת
תהיה שם למעלה ,הא איזה בושה!!!"
(מתוך צדיק כתמר יפרח)

לקיים בנו חכמי ישראל
עקב החמרה במצבו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פיגא
הדברים המובאים בגיליון יהיו לרפואתו השלימה
ואנא קרעו שערי שמים בתפילה ובתחנונים לבורא עולם לרחם על שארית הפליטה לחזקו ולבריאותו האיתנה
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אחד מתלמידי ישיבתנו הק' ,שנעשה ברבות הימים גביר אדיר בארה"ב,
עשה עסקה עם חברו והגיעו לידי ויכוח גדול שלא יכלו להגיע לעמק
השווה .הסכימו השותפים ביניהם שאאמו"ר זצוק"ל יפשר ביניהם ,ואכן
שניהם יצאו מרוצים ,ובתמורה ,נתנו לאאמו"ר זצוק"ל מתנה סכום של
מיליון דולר .אך אאמו"ר זצוק"ל לא רצה ליהנות מממון זה
סיפורי קודש שנשמעו מפי כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי זצוק"ל על אביו כ"ק האדמו"ר זצוק"ל
"וְ כִ י י ֶׁש לִ י כֹל" (בראשית ל"ג ,י"א)
בכל פעם שכ"ק אאמו"ר זצוק"ל נסע לארה"ב ,היה מתאכסן בבית
הרב מרדכי שוורץ שליט"א .לפני מס' שנים ,ביקש אחד הגבירים
הגדולים מאבי הק' שיבוא להתאכסן בביתו ,ובשכר זה ירים תרומתו
בעין יפה בסכום נכבד למעלה ממאה אלף דולר.
אבי הק' השיב לו כך" :הרי את התרומה אינני לוקח לעצמי אלא עבור
הישיבה; בישיבה צריכים את התרומה בשביל לימוד התורה ,ובתורה
הרי כתוב שאל ישנה אדם אכסניה
שלו ,נמצא שאקח כסף שלא על
פי תורה כדי ללמוד תורה ,זאת לא
אעשה בשום פנים ואופן".
כיוצא בזה היה אאמו"ר זצוק"ל
קפדן גדול בכל ענייני יראת שמים
וכבוד התורה ,כשבדברים אלו לא
נשא פנים לאיש .זכורני שהיה גביר
אחד שהיה תומך בישיבה באופן
נכבד מאוד ,ופעם הבטיח לתת
צדקה למטרה מסויימת ,אך כשהגיעה
שעת מעשה ,רצה להתחמק ולא
לקיים את הבטחתו .אאמו"ר זצוק"ל
דיבר איתו אז בלשון חריפה ביותר,
עד שאמר לו" :איני רוצה יותר להכיר אותך!" .בנוסף לכך היה קנאי
גדול לדבר ה' ,לא רק במצווה אחת אלא בכל מצווה ומצווה ,והיה
מזהיר אנשים על שמירת שבת ,ברחובה של עיר יחד עם כל בני הישיבה.
וכשהגיע לנחמו ראש עיר שלא פעל למען השבת ,הוריד אאמו"ר
זצוק"ל את ראשו עד שיצא ,ולא רצה להסתכל בפניו.
אחד מתלמידי ישיבתנו הק' ,שנעשה ברבות הימים גביר אדיר בארה"ב,
עשה עסקה עם חברו והגיעו לידי ויכוח גדול ,שלא יכלו להגיע לעמק
השווה .הסכימו השותפים ביניהם שאאמו"ר זצוק"ל יפשר ביניהם,

ואכן שניהם יצאו מרוצים מהפשרה ,כאשר בתמורה לכך ,נתנו לאאמו"ר
זצוק"ל מתנה סכום של מליון דולר .אך אאמו"ר זצוק"ל לא רצה ליהנות
מממון זה כמלוא נימא ,והעדיף לחלק את הכסף למטרות שהיו חשובות
בעיניו:
רבע מליון נתן לשיפוץ המקווה בישיבה; חמישים אלף דולר נתן
ל'חמת גדר' כדי שלא תהיה שם תערובת אנשים ונשים; חמישים אלף
דולר נתן כדי שיבנו עירוב בשכונת קטמון ,שעד אז היה עירוב רק
בהשגחת הרבנות ,ורצה שיבנו עירוב מהודר ,ובאותה תקופה באו נציגי
השכונות מסביב וביקשו לחזק אצלם את העירוב ,ופעל למען זה גדולות
ונצורות ,וכן הלאה חילק את כל הסכום הזה לצרכי צדקה.
כבר בשחר טל ילדותנו ,חינך אותנו אאמו"ר זצוק"ל למידות ודרך
ארץ ,שבשעת האכילה אין להתכופף אל האוכל ואל הצלחת ,אלא יש
להגיש המאכל אל הפה .והנה כשהמאכל לאחר גלגוליו מוצא את
מקומו בצלחתו של אדם גדול ,הוא שש ושמח כי אף נחלת שפרה
עליו ,שהנה עוד רגע קט יבוא אל תיקונו ,ויעבור ממדרגת צומח למדרגת
מדבר אצל איש הישראלי ,לאחר עשיית ברכה כדת כראוי וכנכון,
וממילא אין צריך האיש להתכופף אל המאכל ,כי הרי המאכל משתוקק
מתי יבוא לידו של האיש ויתעלה זכרו על ידי זה ,וכך המאכלים רצים
לקראתו של הצדיק.
אך מאידך לא כן הוא ,אם איתרע מזלו ,והתגלגל המאכל לתוך צלחתו
של אדם שאינו צדיק ,שאז המאכל מצטער על כך ואינו רץ לקראתו
של הסועד ,ואין לו לסועד אפשרות אחרת אלא להתכופף מלוא קומתו
ולרכון אל צלחתו .על פי זה יש לבאר בטוב טעם את הפיוט 'מנוחה
ושמחה' – "במצוות שבת ק-ל יחליצך קום קרא אליו יחיש לאמצך",
ומעתה אם בכהאי גברא עסקינן ,הקורא אל השי"ת ומברכו בכוונה
תחילה" ,נשמת כל חי וגם נעריצך" ,אז "אכול בשמחה כי כבר רצך",
היינו שהמאכל כבר רוצה אותך ,המאכל רוצה להיכנס לקרבו ובני מעיו
של האיש המובחר הלז.
(מתוך המבשר תורני ,פרשת תצוה אדר תשע"ז)

אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
בין השעות  7:30ל 10:30 -בערב
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שיחת חינם

פנה רב המדרשיה ,אל מרן רבי חיים קנייבסקי ושאל אותו" :ילמדני הרב,
כיצד ידע הרב כי אותו בחור אינו מקפיד על בשר וחלב? האם היתה זו רוח
הקודש?!"" .לא" ,הניף מרן ידו בביטול ,אלא שראיתי על מצחו דמות של
'עז' שהיתה בולטת עד למאד ,וכבר אמרו חז"ל כי אדם שאינו מקפיד על
אכילת בשר וחלב ,דמות של עז מופיעה במצחו
כשמרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א סירב לברך בחור
"וְ זֶה ׁ ַש ַער ַה ּׁ ָש ָמיִם" (בראשית כ"ח ,י"ז)
סיפר הרב אברהם אוחיון שליט"א :היה זה לפני זמן קצר .קבוצת
בחורים מתחזקים הלומדת באחת המדרשיות בארץ ,החליטה לערוך
ביקור חגיגי ומיוחד בביתו של מרן שר התורה ,הגאון ר' חיים קנייבסקי
שליט"א.
התלמידים נכנסו עם רב המדרשיה בהתרגשות עצומה אל חדרו של
הרב ,על מנת לראות את גדול הדור ולהתברך מפיו .הם ניגשו בזה
אחר זה אל הרב ,כשהם נרגשים ונסערים ,והרב מרעיף עליהם אהבה
רבה ומברך כל אחד בברכתו המסורתית ומלאת העוצמה" :שתזכו
לברכה והצלחה".
אלא שלפתע אירע דבר מוזר – כאשר הגיע תורו של אחד מתלמידי
המדרשיה ,התעלם ממנו הרב לגמרי .הבחור הנבוך לא ידע מה לעשות
– מדוע הרב לא בירך אותו? מאוכזב מאד רץ אל רבו ואמר לו כי גדול
הדור לא בירך אותו" .אל דאגה" ,השיב רב המדרשיה לבחור" ,כנראה
גדול הדור לא שם לב וחשב כי כבר התברכת ,לכן ,רוץ מהר אל סוף
התור והמתן לקבל ברכה" .התלמיד עשה את דרכו שוב אל התור ,ואז
כשהגיע שוב תורו ,שוב מרן הרב חיים קנייבסקי מתעלם ממנו וממאן
לברכו .רב המדרשיה שהיה בסמוך למעמד ,ראה כי הרב לא ברך את
התלמיד ,ובהכנעה פנה אל הרב ואמר" :מורינו הרב אולי לא שם לב,
אבל הבחור הזה לא קיבל עדיין ברכה מהרב".
מרן רבי חיים קנייבסקי השפיל את מבטו ואמר " :כיצד אוכל לברך
יהודי שאינו מקפיד על אכילת בשר בחלב?!" .דממת מוות שררה
בחדר באותה עת .התלמיד ההמום רץ מהר החוצה ,כשהוא פורץ בבכי
מרורים.
"מהיכן יודע זאת הרב?!" ,שאל התלמיד בהלם רב" ,אמת ,כי בתקופה
האחרונה איני מקפיד כל כך להמתין שש שעות בין בשר וחלב כנדרש...
אך אני מבוהל מהיכן ידע זאת הרב?! הרי אף אחד לא יודע זאת חוץ

ממני!" .התלמיד עמד בנוכחות חבריו והכריז כי מעתה ואילך עושה
הוא תשובה שלימה ,ומקבל על עצמו להקפיד להמתין שש שעות בין
בשר וחלב ,כנדרש .מיד תפס רב המדרשיה את ידו של הבחור ונכנס
עמו שוב אל מרן רבי חיים קנייבסקי .כעת ,כשראה אותו הרב ,בירכו
בשמחה שיזכה לברכה גדולה
והצלחה בחייו.
מיד בסיום הברכה ,פנה רב
המדרשיה ,אל מרן הרב חיים
קנייבסקי ושאל אותו" :ילמדני
הרב ,כיצד ידע הרב כי אותו
בחור אינו מקפיד על בשר
וחלב? האם היתה זו רוח
הקודש?!"" .לא" הניף מרן את
ידו בביטול" ,אלא שראיתי על
מצחו דמות של 'עז' שהיתה
בולטת עד למאד ,וכבר אמרו
חז"ל כי אדם שאינו מקפיד
על אכילת בשר וחלב ,דמות
של עז מופיעה במצחו ,ולכם
הבנתי כי כנראה שאינו מקפיד על כך".
אומר רבנו האר"י הקדוש כי כל מצווה או עבירה שעושה היהודי
נחרטת על מצחו ,וכי רק אנשים יחידי סגולה ,הלא הם גדולי הדור
האמתיים ,יכולים לחזות במה שעשה אותו אדם ולומר לו מה לתקן
ובמה להשתנות .הנשמה היא רוחנית וכל מצוה או עבירה נחקקת על
מצחו של האדם ,ואם קידש עצמו ,זוכה לאור גדול ביותר !
(מתוך העלון טוב לחסות בה'  -פרשת וירא)

הצטרף להצלחה!
מדי יום אצלך במייל
הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-
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לא פעם שאלו בני הבית את האמא הגדולה ,מדוע היא אינה קונה 'טרמוס',
שבו אפשר לאחסן את המים החמים ולשומרם בחמימותם עד שעת
השימוש ,דבר שיחסוך לה את הקימה בשעה כל כך מוקדמת" ,הלא כך
תוכלי ,אמא ,טרם עלותך על יצועך ,להכין לאבא את המים בטרמוס על
השולחן ,ולהמשיך לישון עד הבוקר"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מספר על המעשה שהיה אצל הרבנית אלישיב ע"ה,
ומכך הביא מרן הגר"ח קניבסקי תירוץ על שאלה בגמרא
"וַ ִּתדַּ ד ׁ ְשנָ ִתי ֵמ ֵעינָ י" (בראשית ל"א ,מ')
יש שאלה קשה על דברי הגמרא במסכת יבמות (דף ס"ג עמוד א') ,וגיסי
מרן הגר"ח קנייבסקי תירץ את הדברים בטוב טעם ודעת ,ואפשר ללמוד
מכאן יסוד גדול על ההקרבה הנפשית שצריכה להיות בכל בית יהודי.
הגמרא מספרת שם ,שרבי יוסי פגש את אליהו הנביא ,ושאל אותו" :כתיב
'אעשה לו עזר' ,במה אישה עוזרתו לאדם? אמר ליה ,אדם מביא חיטין ,חיטין
כוסס? פשתן ,פשתן לובש? – לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו?!".
שאלתו של רבי יוסי התמקדה בהגדרת העזרה שאשתו של אדם מגישה לו,
ואליהו הסביר לו זאת על ידי הבאת דוגמא מהחיטים שהאדם מביא הביתה.
חיטים אלו הרי אינן נאכלות כמות שהן; יש כמה שלבים של הכנה עד שהן
נכנסות לפיו של אדם .וכמו כן בפשתן ,וביתר החפצים הגולמיים .הכנת
השלבים הללו ,והבאתם של הפריטים הנ"ל למצב שהאדם יוכל להשתמש
בהם ,היא -היא העזרה שאשתו של אדם נותנת לו.
פרימוס ישן-נושן
ויש לעיין בדברי הגמרא :וכי רבי יוסי לא ידע את דברי המשנה במסכת
כתובות (דף נ"ט עמוד ב') ,המלמדת על המלאכות שהאישה עושה לבעלה,
'טוחנת ואופה ומכבסת ,מבשלת ומניקה את בנה ,מצעת לו המיטה ,ועושה
בצמר' ,וכו' :ואם כן ,מה השאלה 'במה אישה עוזרתו לאדם'? הלא הם -הם
הדברים שהאישה עוזרת בהם לבעלה!
כשהצגתי את השאלה בפני גיסי מרן הגר"ח ,אמר לי "וכי אינך זוכר את
המעשה שהיה עם החותנת שלנו?" ,גיסי התכוון לרבנית אלישיב ע"ה ,והסיפור
הוא כדלהלן (והובא כבר ב'עלינו לשבח').
העובדה שמו"ח מרן הגרי"ש משכים מידי לילה בשעה  ,3ידועה כבר לכל.
אבל לא רבים יודעים שחמותי הצדקנית ,הרבנית אלישיב ע"ה ,עזרתו בקודש
של בעלה הגדול ,היתה קמה כל לילה יחד עם בעלה ,ברן יחד כוכבי שחר,
ומכינה לו כוס קפה מהביל .היא היתה עושה זאת בפרימוס הישן נושן שהיה
בביתם ,ותהליך החימום של המים התבצע בצורה איטית ופשוטה מאוד .לא
פעם שאלו בני הבית את האמא הגדולה ,מדוע היא אינה קונה 'טרמוס' ,שבו
אפשר לאחסן את המים החמים ,ולשומרם בחמימותם עד שעת השימוש,
דבר שיחסוך לה את הקימה בשעה כל כך מוקדמת" :הלא כך תוכלי ,אמא,
טרם עלותך על יצועך ,להכין לאבא את המים בטרמוס על השולחן ,ולהמשיך
לישון עד הבוקר" ,אמרו.
את דברי תשובתה של הרבנית אלישיב ע"ה ,יש להשמיע כיום בפני הדור
הצעיר ,שלמד לפנק את עצמו בדברי מותרות" .לא אוותר על מלאכת הקודש

הזו" ,השיבה חמותי לבנותיה" .כל כולי חיה מהעובדה הזו ,של שימוש תלמיד
חכם גדול כמו אבא .זה מחיה אותי ומעניק לי קדושה ושפע של עונג רוחני,
כמותו לא אוכל להשיג ,אם אכין את המים בטרמוס כפי שהצעתן לי ,בנותיי"...
זו גם היתה הסיבה ,שהרבנית לא היתה מוכנה למסור את המלאכה הזו
לאף אחד אחר ,עד זקנה ושיבה המשיכה לשרת את בעלה הגדול בצורה זו,
והיתה קמה יחד עימו ,יבדל לחיים טובים וארוכים ,ומכינה לו את כוס הקפה.
ללמוד מתוך מנוחה ושמחה
אבל היתה בקימה של הרבנית בשעה מוקדמת כל כך ,מטרה נוספת ,והיא,
לעודד את בעלה בלימודו" .הרי אבא רואה שאני מתאמצת לקום בשבילו,
ולהכין לו את כוס הקפה ,ומזה גופא הוא מתעודד בלימודו ,בראותו שגם
אשתו מרגישה את עצמה
שותפה לענין הלימוד",
אמרה תמיד לבנותיה.
"ובמילים אחרות" ,אמר
לי מרן הגר"ח קניבסקי,
"הוא-הוא פירוש הגמרא
במסכת יבמות 'נמצאת
מאירה עיניו ומעמידתו
על רגליו'! בכך שהאישה
קמה בשעה מוקדמת,
משרתת את בעלה ,היא
מאירה את עיניו ,ומעמידתו
על רגליו ,דהיינו שהיא
מעניקה לו בסיס איתן
ומוצק ,ומאוששת אותו
להמשיך בלימודו מתוך מנוחה ושמחה".
המשנה בכתובות ,ביאר גיסי ,מפרטת אמנם את המלאכות שאישה מחויבת
לעשות לבעלה ,אבל הגמרא ביבמות מבארת לנו מהי הדרך הנכונה לאישה,
לעורר ולעודד את בעלה ללמוד תורה כשהוא חדור אושר וחדווה ,ולהעמידו
על רגליו .בכך שהיא מכינה לו את החיטין שהוא מביא מהשדה ,ומבצעת
לו את כל הדרוש ,על מנת שיוכל ללבוש בגדים מהפשתן שהביא ,היא
מעמידתו על רגליו ומאפשרת לו ללמוד בשמחה.
(מתוך 'ברכי נפשי')

האזינו עכשיו לשיעורי

הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א
כ 5-דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה'
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כל אימת שיצא רבי אהרון קוטלר לנסיעה בגולה ,הקדים לבקש את ברכת
קודשו של זקני .אירע פעם שהשעה נתאחרה ,מקורביו חששו שאם ייסעו
דרך זקני יחמיצו את שעת הטיסה ,וניסו להניאו ולנסוע היישר לשדה
התעופה ,אך רבי אהרון הבהיר נחרצות" :בלי ברכה מהקאפיטשניצער
רבי איני נוסע!"
שיח מיוחד עם כ"ק מרן אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א ,בזיכרונות הוד מזקנו הגדול,
כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זי"ע
"וַ ּיֵצֵ א י ֲַעקֹב ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ָשבַ ע" (בראשית כ"ח ,י')
מסופר ,כי כאשר הפליג באניה לארץ הקודש ,נשבו רוחות-ים עזות על
הסיפון ,ורבנו קשר את כיפתו לצדעיו בשרוכים מאולתרים ,בכדי שלא תעוף
בסערת הרוח .פנה אליו אחד מן הנוסעים ,והביע דעתו שאין זה לכבודו של
הרבי .השיבו רבינו במתק פיו" :ב' אפשרויות עומדות בפני :או שהנני מצמיד
בכפות ידי את הכיפה לראשי כל העת – ואז תהא מחשבתי טרודה בשמירת
הכיפה ,ולא אוכל לפנות מחשבתי לדבקות בבורא ללא הרף ,או שהנני מפקיד
את שמירת הכיפה לשרוכים אלו ,ואזי מתפנית מחשבתי להיות דבוק בה'.
עדיף לחשוב על הקב"ה מאשר לחשוב רק על
הכיפה"...
"את זו ממש לימד לנו זקני זי"ע בעצם הליכותיו",
מתלהט נכחנו הרבי שליט"א ביקוד" .זקני הקדוש
הורה לנו שהעשייה לטובת יהודי ,היא היא הדרגה
הנעלה של קיום רצון הבורא ללא שיור ,וזו אכן
היה כל ייעודו".
"זכורני מעשה" ,מספר הרבי בחן שהוצק
בשפתותיו" ,שזקני הגיע לבקר במעון מחותנו
מרן הגאון האדיר רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ"ל
(הגאון רבי מרדכי בהגרש"ז – הינו חתן חתנו של
רבינו) ,ובתום הביקור הזמינו מונית עבור זקני,
ושניהם יצאו החוצה להמתין לבוא הרכב .דקות
ארוכות נקפו ,והרכב בושש מלבוא .קשר אלחוטי
לא היה אז ,לא ידעו כמה זמן עוד תארך ההמתנה,
והגרש"ז הורה לבנו להוציא כיסא מן הבית עבור הרבי.
"הכיסא הובא אך זקני מיאן להתיישב עליו .החל הגרש"ז להפציר בו ,וזקני
נענה בהתבטאות מרטיטה' :כל ימי הנני מתבונן ש'דע מה למעלה ממך –
עין רואה' ,ולא עשיתי מעשה טרם התבוננתי כיצד יביטו על כך בשמים ,האם
יעלה לרצון לפני השי"ת או חלילה להיפך .תארו לעצמכם' – המשיך זקני
במתק – 'שינציחו תמונה בה נראה הרבי מקאפיטשניץ יושב לו בנחת על
הכיסא ,ולצדו עומד על רגליו הגאון הגדול רבי שלמה זלמן ...האם יביטו
על כך בחיוב?' ...והיה רבי שלמה זלמן מתפעל ומתפעם ,ומביע רבות את
השתאותו המופלאה על הביטוי הנשגב שיצא מפי זקנו ,באומרו' :יהודי
שיכול להעיד על עצמו ,שמימיו לא עשה מעשה בלי התבוננות כיצד יביטו
עליו בשמיים!'"
"זקני זי"ע היה פשטן מאין כמוהו .הליכות קודשו היו בהצנע ובהשקט,
כלפי חוץ הסתיר צדקותיו ולא ראו עליו מאומה .אולם אני ,בתור נכד קרוב
שהסתופף בצלו בבתי גוואי לפני ולפנים ,זכיתי לראותו בעבודה העילאית
והרוממה באין רואים" ,מגלה האדמו"ר שליט"א על הרזין דרזין שהתחוללו
מן האסקופה ולפנים" .לעולם לא ימוש מזכרוני מחזה-הוד זה" ,פותח בפנינו
הרבי צוהר לסערת ליבו.
דוק של געגוע נמתח על עיני הרבי מקאפיטשניץ שליט"א ,בהפליגו בשערפיו
יובל שנים אחורנית ,אל הקודש פנימה ,בד' אמותיו של זקנו הגדול זי"ע,
במעון קודשו אשר באמריקה" :היה זה בערבי שבתות ,בהתכוננו בסילודין
לקבל פני שבת המלכה .תוארו היה נורא הוד ,וכמובן – בעבודת ההכנה בה
היה כלול סדר מיוחד של נתינת צדקה.
"ארון מיוחד נתבצר בחדר משכיתו ,שם היו סדורים עשרות רבות של

קופסאות צדקה ,שורות שורות ,מכל הסוגים ומכל המינים .מוסדות תורה
מכל העדות ,ארגוני עזרה וסעד מכל הסוגים ,וכיוצא בהם .המשמש היה
מכין מבעוד מועד  3שקים(!) גדושים ב'קוואדער'ס' ,מטבעות של רבע דולר,
והניחם על שולחנו.
"פעם אחת נשמעה מפה קודשו התבטאות נדירה אודות כוח הצדקה שלו.
היה זה בעת קבלת הקהל ,כאשר רבים צבאו על דלתו .חלקם באו להיפקד
בדבר ישועה ורחמים ולתת 'פדיון' ,וחלקם באו כדי להיות מן המקבלים...
ידוע ידעו שהרבי מקאפיטשניץ אינו משיב ריקם פני שום יהודי .הדלת
נפתחה ,וזקני סקר בסריקה אחת מי הם הבאים.
בעינו החדה ,קלט מי הם מבקשי הנדבה שבאו
כדי לבקש צדקה ,ופקד להכניס אותם תחילה.
בחוץ המתין יהודי בעל-יכולת ,אמתחת ממונו
בידו ,וסבלנותו פקעה .הוא הגיע הנה בכדי להזכיר
עצמו לישועה ,בזרועו לפות 'פדיון' נכבד ,ואילו
הרבי פוסח עליו ומבכר תחילה את מקבצי
הנדבות...
"ברוב כאבו לא עצר בנפשו ,ובהיכנסו שטח
את תמיהתו בפני זקני זי"ע .האיר לו זקני פניו,
ובכדי להפיס דעתו גילה לו טפח מצפונות לבו
ונענה לו בענוותנותו' :וכי מי אני ומה חיי ,שאוכל
לפעול ישועות למבקשי פני? אין כוחי אלא בכך
שאני מקדים תחילה נתינת צדקה לאביוני עמך
בית ישראל ,בכוח חלוקת ה'פדיונות' לצדקה יש
כוח לפעול ישועות ,ובכוחי זה הנני הולך להושיע את ישראל!" ,והרי כך היה
שגור על פיו" :בכדי להיות 'מצמיח ישועות'  -נדרש תחילה להיות 'זורע
צדקות'"...
"ההתבטלות המופלגת אליו חצתה גבולות וימים ,וקשת רחבה של גדול
הדור הקודם נכנעו אליו ודבקו בו ,באופן מופלא עד מאוד .מופלגת היא
התבטאותו של מורי ורבי הגאון ר' יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מפוניבז' ,שאמר
כי היו לו שני רביים ,האחד הגה"ק בעל ה'חפץ חיים' זי"ע ,ואחריו הרבי
מקאפיטשניץ! כיוצא בזה התבטא בסגנונות נוספים ,אשר חוט-השני השזור
בכולם היא התבטלותו המופלאה אל זקני כתלמיד לרב ממש .זכורני ,ששהיתי
לצידו של זקני באחד מערבי השבתות בימי החורף ,והנה מגיע טלפון מהגרי"ש
כהנמן ,שהוא נחת כעת על אדמת ארה"ב לצורכי ישיבתו ,והוא מתקשר
מבית-הנתיבות להודיע לרבינו שהוא מגיע עתה לחלות פניו ולקבל ברכתו.
זקני תהה על העיתוי ,וטען בפניו כי יום קצר הוא ,והרי אך זה עתה הגיע
הפוניבז'ער רב מטיסה ארוכה ,ואין שום דחיפות להיפגש דווקא עתה .את
התשובה מעבר לקו לא שמעתי -ממשיך הרבי שליט"א ,אך לא חלף זמן רב
ובפתח ניצב הרב כהנמן במלוא הדרו ...זקני הביע שנית תמיהתו על חפזונו,
והגרי"ש השיב לעומתו" :וכי היאך אפשר להיכנס אל השבת בלי לקבל
'שלום' מהרבי" ...כך החזיק את זקני לרבו ממש.
"אחר שבאו בדברים נעמד הרב מפוניבז' ,ויצא את החדר כשהוא הולך
אחורנית ופניו אל זקני ,מתוך התבטלות מופלגת ,כשזקני מתווכח עמו כל
עת הליכתם ...והחידוש הוא – מדגיש הרבי שליט"א – שלא היה אומר כן
רק לחסידים המורגלים בכגון דא ,אלא אף לתלמידיו וידידיו מבני ליטא,
שלא היה להם שיג ושיח בסגנון ההתנהלות בין רבי לחסידים – היה חוזר
המשך בעמוד >>> 11
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ואז התפרצו שני רעולי פנים אל המטבח ,חמושים באקדחים שלופים,
באיום ,והבהלה שיתקה את כל בני משפחתי .נשימתם של אשתי וילדי
קפאה ,והצבע התרוקן מפניהם באחת .כוס המים כמעט ונשמטה מידיה
הרועדות של אשתי ,אולם בהחלטה של רגע ,כמתוך הארה שמימית,
פרצה הברכה מפיה
סיפור מיוחד מהמגיד רבי מאיר מיכאל גרינוולד שליט"א על כוחה של ברכה
"אם י ְִהיֶה ֱאל ִֹקים ִע ּ ָמ ִדי" (בראשית כ"ח ,כ')
ִ
בית הכנסת נשוא סיפורנו ,שוכן במרכזה של בואנוס איירס ,ארגנטינה .על
הבמה ניצב מזכה הרבים הנודע ,המגיד רבי מאיר מיכאל גרינוולד שליט"א,
בעיצומה של דרשה סוחפת בנושא תפילה ,ברכות ואמן.
היה זה במסגרת אחד ממסעות החיזוק הרבים ,שאותם נוהג הרב גרינוולד
לערוך במסירות נפש בקרב תפוצות ישראל .הפעם נחת במדינת ארגנטינה
הרחוקה ,תחנה שכבר פקד פעמים מספר במסעותיו.
בית הכנסת היה מלא מפה לפה ,קהל השומעים הקשיב מרותק לאמרות
הקולחות מפי הדרשן ,משלבות בתוכן פנינים מדברי חז"ל ,ציטוטים נפלאים
מספרי רבותינו ,סיפורים רבים מכלי ראשון ,והלבבות נפתחו להתחזקות.
גם בעזרת הנשים שרר שקט
של הקשבה והרב גרינוולד כדרכו
חיזק וחימם את לבבות כולם.
הדרשה הסתיימה ,בקריאה
למשתתפים שלא להותיר את
הדברים תלויים ועומדים בחלל
האויר ,אלא לקבל על עצמם
להתחזק בדבר מה .כל אחד
מהשומעים השתדל למלא את
בקשת הרב ,וכך גם הגב' ד-.
אחת המשתתפות .דבריו של
הרב גרינוולד חדרו לליבה ,והיא
שבה לביתה בהחלטה נחושה
להשתנות ולשנות.
מזה זמן רב העיקה עליה
העובדה כי הברכות נאמרות בביתם כהרגל ,ללא שימת לב יתרה ,ועתה
ראתה היא בשמיעת הדרשה הזדמנות לשנות את המצב .ההחלטה התקבלה
בהתלהבות רבה בין בני המשפחה .אב המשפחה אף החליט לערוך מבצע
לטובת הענין ,והמשפחה כולה הצטרפה אליו בהתלהבות.
•••
שנתיים אחרי .שוב פקד המגיד את ארגנטינה ,כששומעי ליקחו ממתינים
לו בכליון עיניים .המודעות שפורסמו משכו קהל רב ,וגם הפעם ניכר היה
כי הדרשות הנלהבות פועלות את פעולתן.
בסיום ההרצאה ,רגיל הרב גרינוולד להתעכב מעט ,כשהוא מפנה מזמנו
למען אי אלו מן השומעים החפצים לדון איתו על נושא הדרשה ,או לקבל
עצה וברכה .הרב הקשיב בסבלנות לשאלות ולבקשות והגיב בהתאם.
מזוית עיניו הבחין הרב ביהודי מכובד ,לבוש בהידור ,הממתין לו בקוצר
רוח ,ומיהר להתפנות אליו .האיש ביקש לספר את סיפורו ,והרב גרינוולד
היטה אוזן ברצינות .רגיל הוא מפעם לפעם לשמוע סיפורי ישועות שכאלו,
אולם סיפורו של היהודי שלפניו עלה על כל דמיון.
"לפני כשנתיים הייתם כאן" ,הזכיר האיש לרב גרינוולד שהנהן בראשו.
הוא זכר היטב את הביקור ההוא" ,הפלאת לדרוש בנושא הברכות וה'אמן',
וכולנו יצאנו מחוזקים מהדרשה .לנו נגעו הדברים במיוחד ,ויצאנו מכאן
בהחלטה להתחזק באמירת הברכות וה'אמן' בכונה יתירה.
"הבית שלנו השתנה מאז .אוירת החולין ששררה בו תמיד ,פינתה את
מקומה לאוירה ספוגת קדושה ויראת שמים .הילדים התחזקו גם הם ,ואוירת
ההתחזקות השפיעה אף על הישגיהם בלימודים .אז ראשית ,מגיעה לרב על
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כך תודה עצומה!
"אלא שהסיפור לא הסתיים :למעשה הוא לא הסתיים עד עצם היום הזה,
אולם המשכו המפתיע התרחש לפני כשבועיים.
"לפרנסתי ,כבוד הרב ,אני עוסק במסחר באבני חן .השכונה בה אנו דרים
מוקפת בשכונות פשע ,מה שמביא לכך כי לנכנס לביתנו בימים כתיקונם,
ייראה כאילו הוא נכנס למבצר .הבית מוקף חומה ,מרושת במצלמות משוכללות
ומחובר במשך עשרים וארבע שעות ביממה למוקד חרום .והנה 'אם ה' לא
ישמור עיר שוא שקד שומר' .כל ההגנה שבנינו ,לא עמדה בפני שני שודדים
מתוחכמים ונחושים במיוחד ,שהצליחו להערים על כל המערכות ולפרוץ
פנימה .היה זה בשעת ערב מוקדמת יחסית ,זמן לא שגרתי לביצוע 'עבודות'
שכאלו ,ומבחינתם היה זה זמן מצוין להפתיע...
"אשתי היתה בעיצומה של הכנת ארוחת הערב,
הילדים כרכרו סביבה כשכל אחד מנסה לצוד את
תשומת ליבה בסיפורים כאלו ואחרים .שעה
מתישה למדי .בשלב מסויים היא חשה צמא,
ומזגה לעצמה כוס מים קרים מהמתקן החדיש
שעל השיש .כבהרגל התכנסו הילדים סביבה,
ממתינים לברכה שתאמר בכוונה כדי לענות אמן
אחריה .לפתע התפרצו שני ברנשים רעולי פנים
אל המטבח ,חמושים באקדחים שלופים ,באיום,
והבהלה שיתקה את כל בני משפחתי.
"כמה שמתכוננים לרגע כזה ,ובאזור כשלנו
ערוכים ומתודרכים לכך ,רגע האמת תמיד מכה
בהפתעה .נשימתם של אשתי וילדי קפאה ,והצבע
התרוקן מפניהם באחת .כוס המים כמעט ונשמטה
מידיה הרועדות של אשתי ,אולם בהחלטה של רגע ,כמתוך הארה שמימית,
פרצה הברכה מפיה .הרב יכול רק לדמיין כיצד נשמעת ברכה במצב שכזה,
הילדים ענו 'אמן' בזעקה כפי שלא זעקו בחייהם.
"ואז ארע הנס ,נס שאין לי כל דרך להסבירו ,ואין לי גם ממי לבקש הסבר
על כך ...כי השודדים פשוט סבו על עקבותיהם ונמלטו מהמקום באימה
ובפחד .אין לי ,כאמור ,כל דרך להסביר את הנס ,אולי לכבוד הרב תהיה דרך
לעשות זאת" ,סיים האיש את סיפורו והשתתק.
הרב גרינוולד שם לב ,כי בינתיים התקבצה סביבו חבורה לא קטנה .היה
מן המתבקש שהוא יגיב ,ואז עלו במוחו דבריו של ה'אור החיים' הקדוש,
שנוהג הוא מפעם לפעם להשמיע באזניהם של שומעי ליקחו.
"כך כותב ה'אור החיים' הקדוש בפרשת בחוקותי (כ"ו ,ח')' :אמרו חז"ל
(במדבר י"ח ,כ"א) שדוד המלך תיקן אמירת מאה ברכות בכל יום ,כדי להסיר
את המגפה שעשתה שמות בקרב בחורי ישראל .רמז נפלא לכך נוכל ללמוד
מפסוק זה' :ומאה מכם' – מאה הברכות שאתם מברכים בכל יום' ,רבבה
ירדופו' – ירדפו ויכריעו את רבבת המזיקים המקיפים את האדם תמיד ,ככתוב
(תהילים צ"א ,ז')' :יפול מצדך אלף ורבבה בימינך אליך לא יגש'.
"אם כך גדול הוא כוחה של ברכה" ,חתם הרב גרינולד" ,על אחת כמה
וכמה גדול כוחו של אמן ,שהרי גדול העונה יותר מן המברך".
וכשדבריו הנפלאים של הרב מהדהדים באזני ציבור הנאספים ,עזבו הם
את המקום בתחושה עילאית ובהרגשת בטחון מופלאה:
וכי יש בעולם חברת שמירה טובה משלהם?!
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(מתוך 'וכל מאמינים' ,עלון שבועי מבית 'בני אמונים' ,פרשת וירא)

כעבור כמה ימים הגיעה בדואר תשובתה של בתו הכלה ,ובעת שקרא את
המכתב ,קרס לפתע רבי יחיאל מרדכי גורדון תחתיו והתעלף .רופא הוזמן,
ובמאמצים גדולים השיבו את רוחו
מאוצרו המשובח של מגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"וַ ִ ּי ְזכּ ֹר ֱאל ִֹהים ֶאת ָר ֵחל" (בראשית ל' ,כ"ב)
בפרשתנו למדים אנו אודות מעלת הויתור של רחל אמנו:
על הפסוק "ויזכור אלוקים את רחל וגו' ויפתח את רחמה" (ל' ,כ"ב) אומרים
חז"ל" :זכר לה שמסרה סימניה לאחותה" (הובא ברש"י) .הקדוש ברוך-הוא
לא קיפח את שכרה ,וזכר את הקרבתה הגדולה .למפרע התברר שרחל מצד
עצמה היתה עקרה ,ואילו לא היתה מוותרת ללאה ,אלא היתה נישאת מיד
ליעקב  -לא היתה יכולה ללדת ,ולא היתה זוכה להעמיד אף מקצת מן
השבטים .רק על ידי המעשה הגדול שעשתה ,זכתה להיפקד בבנים ולהעמיד
שבטי י-ה .נמצא שעל ידי הויתור לא הפסידה רחל כלום ,ואף הרויחה בכך
את כל עולמה.
נסיון הויתור שהרעיש את לומז'ה!...
עובדה נפלאה בעלת ערך מוסרי נפלא ונוקב ביותר ,שמעתי מפי הגאון רבי
צבי מרקוביץ זצ"ל ,רבה של העיר רמת-גן וראש ישיבת קרלין בירושלים,
אותה זכר משנות עלומיו .הסיפור
פורסם לאחרונה במקומות שונים
בשינויי גרסאות .אך כאן נספר זאת
כפי הנוסח ששמעתי מרבי צבי
עצמו מספר פעמים:
רבי צבי סיפר שבחודש אלול
תרצ"ה ,בהיותו בחור צעיר ,זכה
להיות נוכח בשמחת נישואין נדירה
ומיוחדת במינה ,שהתקיימה בעיירת
הנופש גרוזגניק ,שמחה שהרעישה
בזמנו את עולם התורה והישיבות.
והיתה לשם דבר .בשמחה זו נטלו
חלק גדולי ומאורי הדור; מסדר
הקידושין היה גאון הדור ,רבי חיים
עוזר גרודז'ינסקי ,רבה של וילנא ובעל ה'אחיעזר' .בברכות בחופה כובדו
גדולי ראשי הישיבות; מרן הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל ,ראש ישיבת 'גרודנא'
ובעל ה'שערי יושר' ,בברכות הראשונות ,ומרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ
זצ"ל ,ראש ישיבת קמניץ ובעל ה'ברכת שמואל' ,בברכות אחרונות.
רושם מיוחד הותיר בו מרן הגה"צ רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל ,משגיח ישיבת
מיר ,שרקד לפני החתן והכלה עד כלות הכוחות ממש .הריקודים היו עזים
במיוחד וניכר היה עליו שהשקיע כוחות רבים עבורם ,זה היה בניגוד מוחלט
לאופיו המאוד רגוע ומיושב .רבי צבי מתאר שבגמר הריקודים רבי ירוחם
נפל על כסאו מרוב מאמץ ,ולא היה מסוגל להוציא הגה מפיו במשך דקות
ארוכות...
לימים הוא שמע ממרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון
יחזקאל' ,את הסיפור המפעים שהסתתר מאחורי השמחה המיוחדת הזו,
ומדוע כל גדולי התקופה טרחו ליטול בה חלק:
אחד מגדולי ראשי הישיבות באותם ימים ,שנשאו בעול התורה של יהדות
פולין וליטא ,היה מרן הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל ,ראש ישיבת
לומז'ה .איש מורם מעם ,שהאצילות והנכבדות הטעלזאית ניכרו היטב בכל
הליכותיו .הוא החזיק על כתפיו את עולה הכלכלי של ישיבת לומז'ה ,בכוחות
על טבעיים ובמסירות רבה .בחורף תרצ"ד ,כאשר חובותיה של הישיבה
התרבו והכבידו מאוד על צווארו ,נאלץ לנדוד לארצות הברית ,מצוייד
בהמלצות גאון הדור רבי חיים עוזר ,כדי לגייס כספים לטובת הישיבה.
בת גדולה היתה לו לרבי יחיאל מרדכי שהגיע לפרקה ,מרת חיה פרידא

ע"ה ,והוא רצה מאוד לשדכה עוד קודם נסיעתו .ואכן ,לאחר דין ודברים
ונתינת הבטחה של נדוניה מרעישה ומכובדת במיוחד ,היא באה בברית
האירוסין עם העילוי המופלא מישיבת מיר ,רבי אייזיל קסטיוקובסקי זצ"ל,
מי שכונה בהערצה ובחיבה "רבי אייזל וילנער" .תלמידי התקופה במיר
התייחסו אליו כאל בחיר הלומדים וכאל הארי שבחבורה .לצד מעלותיו
ומידותיו המיוחדות ,שהיה עניו ,פשטן ושפל ברך ,המאיר פנים לכל אדם,
וניבאו לו גדולות ונצורות כמי שעתיד לצמוח לאחד מגדולי הדור.
החתן היה בנו של הגאון רבי נח קסטיוקובסקי זצ"ל ,מגיד שיעור בישיבת
רמיילעס בוילנא ,שנפטר בגיל צעיר מאוד ,וכיתום זכה רבי אייזיל לגדול
בביתו של רבי חיים עוזר ולקבל ממנו רבות .רבי חיים עוזר התבטא עליו לא
אחת בתואר "הגדול"! ופעם אמר שבכל פעם שהוציא כרך נוסף מסדרת
ספריו 'אחיעזר' ,הוא הוצף במכתבי הערכה והערות מגדולי הרבנים ,אך רק
שני אברכים ישבו לכתוב פרכות נכונות וראויות ,שחייבו אותו להתייחס
אליהם ,הלוא הם :רבי אייזיל וילנער ורבי מרדכי שולמן.
בשמחת התנאים שנערכה בלומז'ה נשא החתן המופלג דרשה מופלאה,
בה יישב ענין מוקשה במסכת מקוואות .כולם השתאו מההברקה הגאונית
שחידש .עד שהמשגיח הגה"צ רבי משה רוזנשטיין זצ"ל ,לא יכול היה לעצור
את עצמו ,ובאמצע הדברים נפל על צווארי החתן ונישקו מרוב חיבה
והתרגשות...
ואכן ,כפי המתוכנן מיד לאחר שמחת האירוסין נדד הרב גורדון לארצות
הברית ,עקב מצבה הכלכלי הקשה של הישיבה ,בדרכו התעכב באנגליה שם
התארח אצל אחד מגדולי העיר לומז'ה הרב באקשט ,בנו של הגאון רבי
אהרצ'יק באקשט זצ"ל ,רב העיר .כשראה שהוא מתעכב שם זמן רב ,שלח
רבי יחיאל מכתב לביתו הכלה ,בו הבטיח לה כי מיד עם בואו לאמריקה,
ישתדל ללוות מקרובי המשפחה סך מסויים להוצאת נישואיה ,כדי שלא
תאלץ לדחות ולעכב את החתונה.
והנה כעבור כמה ימים הגיעה בדואר תשובתה של ביתו הכלה ,ובעת שקרא
את המכתב קרס לפתע רבי יחיאל מרדכי תחתיו והתעלף .רופא הוזמן לחקור
את סיבת ההתעלפות ,ובמאמצים גדולים השיבו את רוחו.
כששב לעצמו סיפר לבעלי האכסניה המודאגים ,כי בתו מספרת במכתבה,
שלפני ימים אחדים היא פגשה את אחת מחברותיה ,שהיא יתומה מאב וכבר
מאורסת למעלה משנה .ביתי שאלה אותה לתומה מתי היא עומדת להינשא?
אך החברה התייפחה בבכי ,ואמרה שהיות וכספי הנדוניה שלה הופקדו
בקופת הישיבה ,וכעת אין הישיבה משלמת את חובותיה ,עומד השידוך
להתבטל .לכן מבקשת ומתחננת מביתי שאת ההלוואה שהבטחתי להשיג
עבור הנדוניה שלה ,שאשתדל לשלוח במהירות עבור חברתה.
היא הוסיפה לכתוב ,שכבר הספיקה לדבר על כך עם חתנה ,רבי אייזיל,
שהגיב בפשטות שהוא כה שמח על ההזדמנות המופלאה הזאת שהתגלגלה
לפתחו ,להרנין לב כלה יתומה ,ומבחינתו שווה לוותר על כל הנדוניה שהובטח
לו ,כדי שיוכל להמשיך לשקוד על תלמודו לאחר נישואיו ,לטובת אותה
בחורה יתומה .הכלה גם הציעה הצעה מעשית; שהרי מתחת לישיבה ישנם
מספר חדרים ריקים המשמשים לאחסון גרוטאות ,והיא תדאג לפנות אותם,
ולהכניס במקומם שתי מיטות וארון ,וכך יהיה להם מקום ללון עד שירווח.
לכן לה ולחתנה לא דרוש כעת כסף ,והם מתכוננים להסתפק במועט ובלבד
שהשידוך של חברתה לא יתבטל חלילה.
המכתב כאמור זעזע את ליבות השומעים...
אך הרב באקשט עדיין לא הבין מה היא סיבת ההתפעלות ,ושאל את הרב
גורדון" :נו ,אם כך ,מדוע קיבלתם חלישות הדעת? אדרבה ,אשריכם שזכיתם
המשך בעמוד >>> 15
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ארבעה בנים בבית ,והתשלום היה בלתי אפשרי .החלו ההורים להיפרד
ממטלטליהם אט אט ,תחילה מכרו את כלי הכסף שקיבלה אמא לנשואיה,
אחר כך מכרו את התכשיטים ,ולאחר מכן דברים נוספים .כך התמודדו
בכל חודש מחדש בקושי עצום להשיג כסף ,אך לא ויתרו שנלמד תורה
הסיפור המיוחד שסיפרו לרב מפוניבז בעיר סינסינטי בארה"ב
"וַ ּי ׁ ְִש ַּכב ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ַההוּא" (בראשית כ"ח ,י"א)
וברש"י :אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה ,שהיה עוסק
בתורה
מרן הגרי"ש כהנמן מפוניבז' זי"ע הגיע יום אחד לעיר סינסינטי באמריקה,
והתאכסן אצל יהודי מנכבדי הקהילה ,אשר היה איש עסקים שמסר נפשו
לכונן בעיר תלמוד תורה על טהרת הקודש .נחדד מעט ,כדי להבין את
משמעות הדבר :העיר סינסינטי היתה חוד החנית נגד היהדות ,שם הוקם
לראשונה "הסמינר
התיאולוגי" של אנשי
הרפורמה ,העיר נחשבה
כמבצר הכפירה ,וכדי
להקים שם תלמוד תורה,
נצרכו כוחות גדולים
מאוד.
הרב זצ"ל הגיע לבקר
בתלמוד התורה ,ומאחורי
הדלת שמע איך נותן
העסקן עצמו שיעור
לילדים הקטנים ,באותו
ניגון מסורתי שלמדו
בליטא! מרוב התרגשות
פרץ הרב זצ"ל בבכי
נסער ואמר לעסקן" :אני
מקנא בכם על אהבת התורה שחוננתם בה!" ,ענה העסקן לרב" :אהבת תורה
זו – לא בזול קניתיה" ,וכך ספר לרב:
"אני בן עיירה קטנה בליטא ,גדלתי בבית של שבעה ילדים ,ואבי ז"ל היה
נודד בעיירות הסביבה במשך כל השבוע כדי למכור סחורות זולות ,ורק
לשבת היה חוזר לביתו .במשך השבוע לא נכנס לפינו כל מאכל חם ,הפרנסה
היתה בדוחק גדול ,ואמי עמלה על גידול הילדים.
"יום אחד הובא מלמד לעיירה ,ונקבו לו שכר למוד של רובל לחודש עבור
כל תלמיד ,היינו ארבעה בנים בבית ,ותשלום של ארבעה רובלים היה בלתי
אפשרי ממש .לכן החלו ההורים להיפרד ממטלטליהם אט אט :תחילה מכרו
את כלי הכסף שקבלה אמא לנשואיה ,אחר כך מכרו את התכשיטים ,ולאחר
מכן דברים נוספים .כך התמודדו בכל חודש מחדש עם קושי עצום להשיג
כסף ,אך לא ויתרו שנלמד תורה אצל המלמד!
"חורף אחד היה חורף קשה מנשוא ,ואבא כמעט לא הביא פרנסה באותו

חודש .לא נשארו חפצים למכור ,ואמא אמרה לאבא" :יש לנו חוב של חודשיים
למלמד!" .השיב לה אבא במנוחה" :אחרי שבת נלך לעיר הקרובה ונמכור
את הפרה!"
"הפרה היתה חלק מהבית ,בזכותה היה לנו חלב לשתות ,ואף גבינה וחמאה
שהכינה אמי כדי לאכול מעט .היה זה האוכל המזין היחיד שהיה בביתנו.
אמי ע"ה היניקה אז תאומים ,והוזקקה מאוד לחלב זה! עם כל זאת הוציא
אבא את תכניתו לפועל .ביום ראשון השכימו אבא ואמא קום ,וצעדו עם
הפרה עשרה קילומטר עד לעיירה השניה .לפנות ערב הם חזרו ,בידם שמונה
רובלים ועל פניהם שמחה עצומה שמעולם לא ראינו כמוה! הם עטפו את
הכסף במפית ניר ,ושלחו למלמד .מאז לא ראינו טיפת חלב!
משם נחלתי את אהבת התורה!" סיים העסקן את סיפורו.
אהבת תורה זו היא שהולידה את תלמוד התורה המיוחד בסינסינטי ,שלאחר
שנים היה אף מעמודי התווך של כולל "אהל תורה בירושלים".
איך יוצאים ה"קצות החשן" וה"קונטרס הספקות"
בשערו של הספר "שב שמעתתא" ,שהוצא לאור עוד בחיי רבנו בעל "קצות
החשן" זי"ע ,הודפס ,שה"קצות החשן" הוא יליד העירה סקאליע ,ולו אח –
הגאון מוהריד"א בעל ה"קונטרס הספקות" ,ושניהם בני מה"ר יוסף הכהן
זצ"ל .ר' יוסף זה היה עני מרוד ומדוכא ביסורין ,ולא היה לו במה להלביש
את ילדיו בימי החורף ,ועם כל זאת ,לא נמנע מעולם מלשלוח אותם למלמד
מדי יום ביומו.
איש זקן ושבע ימים שהכירם היטב ספר ,שפעם הוזקקה אמם לכבס את
בגדיהם ,ולא היו להם בגדים להחלפה ,החביאה אותם מאחורי התנור עד
שיתייבשו הבגדים ,וכיון שהיו חביבים מאד בעיני מלמדם ,ולא הופיעו
ללימודים – הלך זה לאביהם הצדיק לשאול מדוע לא הופיעו ,ולא ידע האב
שהם מתחבאים ללא בגדים מאחורי התנור ,רץ מהר לביתו וגער ברעייתו
מדוע לא שלחה את ילדיהם למלמד .התנצלה זו והסבירה ,שהבגדים היו
מטונפים כל כך ,עד שלא ניתן היה לשלוח אותם כך ,והם מתחבאים מאחורי
התנור עד שיתייבשו הבגדים.
אבל אצל האב לא התקבל התרוץ כלל" :אין שום סיבה בעולם שיכולה
לבטל אותם מלמודם!!!" – אמר .פשט את כותנתו שהיתה גדולה מספיק
כדי לכסות את שניהם ,כסה אותם יחד והובילם למלמד ללמוד תורה!
ומסיים שם הכותב" :ופוק חזי מה עלתה בידם בזכות זה!!!"
זהו כוחו הגדול והעצום של המכבד את התורה! ילדיו ,הגדלים על תחושות
של כבוד התורה – מובטח שיצאו גדולי ישראל!
(מתוך ספר "להאיר" על סידור התפילה
הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"א)

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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נסעתי פעם באוטובוס ,קו  39בשכונת בית וגן בירושלים .ברחוב חיד"א יצאה מכונית
פרטית במהירות ,וכמעט התנגשה באוטובוס .דלת המכונית נפתחה ,ויצא משם אדם
מנוער מתורה ומצוות ,שהחל לצעוק לעבר נהג האוטובוס" :חמור" .הנהג חייך אליו
ואמר לו" :אתה אח שלי"" .כלב"" ,אתה אח שלי"" ...סוס" "אתה אח שלי" ...וכך הוא
עבר על  17חיות ...ונהג האוטובוס עונה לו בחיוך" :אתה אח שלי"...
הג"ר מאיר צימרוט שליט"א על חסדי ד' ואיך מתקדמים בעבודת ד'
"וַ ִּתדַּ ד ׁ ְשנָ ִתי ֵמ ֵעינָ י" (בראשית ל"א ,מ')
האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זצ"ל הוצרך לנסוע לברית מילה .הביאו מכונית
קטנה ,שנקראה "פולקסואגן – חיפושית" שתקח אותו לברית.
שאל האדמו"ר" :איך נכנסים למכונית הקטנה?" ,השיבו לו" :צריך קצת
להתכופף" .האדמו"ר התכופף ,איכשהו הזדחל פנימה ,והמכונית החלה
לנסוע...
אמר האדמו"ר" :למדתי מכאן מוסר השכל גדול מאד :אם אתה רוצה
להתקדם – צריך להתכופף"...
הגמרא (בבא קמא צב ע"ב) אומרת" :חברך קריך חמרא ,אוכפא לגביך
מוש" .פרש רש"י" :טול אכף של חמור והסירהו אליך ,ושים אותו על גבך",
כלומר ,הודה לדבריו ואל תענהו.
רבותי! שמענו טוב? חז"ל אומרים לנו שאם חברך קורא לך "חמור" – שים
אכף על גבך ,ותגיד לו" :אתה צודק! אני חמור" ...איפה נשמע היום כדבר
הזה? היום ,אם מישהו יקרא לי "חמור" – גן חיות שלם הוא יקבל בחזרה
על ראשו...
נסעתי פעם באוטובוס ,קו שלשים ותשע,
בשכונת בית וגן בירושלים .ברחוב חיד"א
יצאה מכונית פרטית במהירות ,וכמעט
התנגשה באוטובוס .דלת המכונית נפתחה,
ויצא משם אדם מנוער מתורה ומצוות,
שהחל לצעוק לעבר נהג האוטובוס" :חמור".
הנהג חייך אליו ואמר לו" :אתה אח שלי".
"כלב".
"אתה אח שלי"...
"סוס".
"אתה אח שלי"...
וכך הוא עבר על שבע עשרה חיות...
ועל כלן נהג האוטובוס עונה לו בחיוך:
"אתה אח שלי"...
עד שלנהג הרכב הפרטי נמאס .הוא פנה לנהג האוטובוס ושאל אותו
בפליאה" :אינני מבין את התשובה שלך .אני אומר לך 'חמור' ,מה פשר
התשובה 'אתה אח שלי?".
נענה הנהג ואמר לו" :מצד אחד ,אני ,אינני מסוגל להגיד על בן אדם שם
של בעל חיים ,כפי שאתה נוהג .מצד שני גם לא הגעתי למדרגה של 'שומעים
חרפתם ולא משיבים ועונים' ,ואני מוכרח לענות ...מה ,אפוא ,אני עושה?
אם אתה קורא לי 'חמור' ,ואנחנו 'אחים' ,גדלנו באותה אורווה – תבין לבד
מה אתה"...
הנהג הזועם נכנס במהירות לרכבו ,וברח מהמקום.
הוא אשר אמר שלמה המלך ע"ה (משלי כ"ה ,ט"ו)" :לשון רכה תשבר גרם"
– עם לשון רכה ,עם התכופפות ,אפשר להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
לפעמים צריך להתכופף כדי להתקדם.
לבלוע את המוות כדי לחיות...
כידוע ,הרמב"ם היה רופאו האישי של מלך מצרים ,וזכה ,בשל כך ,לקרבתו
היתרה .רבים קנאו בו על כך ,והיו מוציאים את דיבתו רעה באזני המלך.
באחת ההזדמנויות אף דרשו מהמלך להרוג אותו ,ואיימו על המלך ,שאם

לא יעשה כן – תתארגן כנגדו הפיכה.
המלך לא הסכים ,בשום פנים ואופן ,להרוג את הרמב"ם בידיים ,ואז הציעו
הללו פשרה ,לפיה ימסרו את דינו לשמים :יכתבו שני פתקים ,על האחד
יכתבו "חיים" ,ועל השני יכתבו "מוות" ,ויתנו לרמב"ם לבחור באחד הפתקים,
וכך יחרץ דינו ,לחיים או למות.
לפשרה זו נאלץ המלך להסכים.
דא עקא ,הכמרים ,ברוב רשעותם ,כתבו על שני הפתקים "מוות" ,כשהם
מתכננים שמיד כשהרמב"ם ייטול פתק אחד לידיו ,ישמידו את הפתק השני,
וכך יחרץ דינו למיתה ,מבלי שניתן יהיה להוכיח את רשעותם.
אלא ,שתכניתם לא יצאה אל הפועל .הרמב"ם היה חכם גדול מהם.
כשנתנו לו לבחור בין שני הפתקים ,הוא נטל אחד ובלע אותו .לא נותרה
אפוא כל בררה אלא לפתוח את הפתק השני שנותר בידיהם ,ולראות שכתוב
עליו "מות" ,ולהסיק מכך שהרמב"ם נטל את הפתק שהיה כתוב עליו "חיים".
למדנו מכאן ,כי לפעמים כדאי "לבלוע" את "המוות" – כדי לזכות ל"חיים"...
לפעמים אחד עושה לרעהו "את המוות" הוא מציק לו ,מצער
אותו ,וכדומה .כמה גדול הוא זה שמשכיל בעת הזאת "לבלוע",
להתכופף ,לוותר ולשתוק.
מי שאכן משכיל "להתכופף" ,זוכה לחיים טובים ומאושרים,
אשריו ואשרי חלקו ,זוהי ההתקדמות האמתית בחייו של האדם
בעולם.
חדר האוכל בישיבה – "פנסיון"
הייתי צעיר לימים כשנכנסתי ללמוד בישיבה בירושלים.
בישיבה למדו ארבע מאות בחורים ,ולא הכרתי אף אחד .בצהרי
היום הראשון ירדתי לחדר האוכל לארוחת צהרים.
האחראי על חדר האוכל הסתכל עלי ,הבחין ב'פנים חדשות',
ושאל אותי" :באת לאכול כאן?".
"מה זאת אומרת באתי לאכול?" ,השבתי לו" ,אני לומד כאן
בישיבה כמו כולם".
"ומנין יכול אני לדעת זאת? אולי עברת ברחוב והחלטת לבוא
לאכול כאן?" ,שאל.
"התקבלתי לישיבה" ,השבתי.
"יש לך אישור?"
"ממי עלי להביא אישור?"
"תקשיב טוב" ,אמר" ,אני אדם עם לב טוב .היום אתן לך מנה .אבל מחר
תצטרך להביא לי אישור שהתקבלת לישיבה .את האישור תוכל לקבל
מהמשגיח ,רבי מאיר חדש זצ"ל .הוא מחלק אישורים".
כאמור ,הייתי צעיר לימים .בגיל חמש עשרה .המשגיח היה מבוגר ,בגיל
שבעים .רעדתי להיכנס אליו .אבל כיון שידעתי שהאחראי על חדר האוכל
לא ייתן לי לאכול ,נגשתי בצעדים אטיים לחדרו ,ונקשתי על הדלת.
"כן" ,שמעתי את קולו מתוך החדר" .אפשר להיכנס" .נכנסתי ,רועד כולי,
ובקשתי את האשור הנדרש.
"מדוע לא הלכת למזכירות? שם מחלקים אישורים" ,שאל אותי המשגיח.
"אני חדש כאן ,אינני יודע מכלום ,והאחראי על חדר האוכל אמר לי לבקש
אישור מהמשגיח".
המשגיח לקח חתיכת דף קטנה ,וכתב בזה הלשון" :נא לתת למוכ"ז מקום
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באחד מבתי הכנסיות המרכזיים בעיר חרדית ,נתקלו לאחרונה בבעיה
חמורה :מצד אחד ,בית הכנסת אינו מכיל כעת את כל המתפללים הרבים
הבאים בשעריו ,ומצד שני ,אסור להרוס בית כנסת קיים ,כדי לבנות בית
כנסת גדול ומרווח יותר במקומו
את הדירה שלך הרחבת -ומה עם בית הכנסת?
הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א
"אין זֶה ִּכי ִאם ֵ ּבית ֱאל ֹקים" (בראשית כ"ח ,י"ז)
ֵ
הגמרא (ברכות ח ,א) מספרת שכאשר שמע רבי יוחנן שישנם
יהודים בבבל שמגיעים לזקנה מופלגת ,התפלא מאד ושאל :הרי
נאמר" :למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה" ,היינו שבארץ ישראל ,ירבו
ימיכם ולא בחוץ לארץ .אם כן ,כיצד זכו אותם ישישים לאריכות ימים? כיוון
שאמרו לו שאותם זקנים משכימים לבית הכנסת בבוקר ,ומאחרים לצאת
מבית הכנסת בערב ,אמר רבי יוחנן שזה מה שהועיל להם שיאריכו ימים.
נמצא אם כן שקדושת בית הכנסת היא מעין קדושת ארץ ישראל .ועל כן
אמרו חז"ל שבעת הגאולה ,עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ
שייקבעו בארץ ישראל ,ששם הוא מקומם הטבעי (מגילה כט ,א) .וכיוון
שבית הכנסת הוא מקום קדוש ,שבו מתגלה האמונה בה' ,כל היושב בבית
הכנסת בכובד ראש ,מקיים מצווה ,ועל אחת כמה וכמה כשהוא מתפלל
ולומד בבית הכנסת שיש בידו מצווה (שו"ע קנא ,א ,עפ"י מגילה כח ,ב).
חז"ל סיפרו על אשה אחת שהזקינה מאוד ,עד שקצה בחייה .באה לפני
רבי יוסי בן חלפתא ואמרה לו" :רבי ,זקנתי יותר מידי ,ומעכשיו חיים של
ניוול הם ,שאיני טועמת לא מאכל ולא משתה ,ואני מבקשת להיפטר מן
העולם" .אמר לה" :במה הארכת כל כך ימים?" השיבה הזקנה" :רגילה אני,
שאפילו כשיש לי דבר חביב ,אני מניחה אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל
יום" .אמר לה רבי יוסי" :מנעי עצמך מבית
הכנסת שלושה ימים זה אחר זה" .הלכה
ועשתה כך ,וביום השלישי חלתה ומתה .לכך
אמר שלמה (משלי ח ,לד-לה) "אשרי אדם
שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור
מזוזות פתחי ,כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון
מה'" (ילקו"ש תת"ק).
הזדמנות פז לבנות בית המקדש!!
הזוהר הקדוש בפרשת נשא כותב" :ועשו
לי מקדש -כל בי כנישתא דעלמא מקדש
אקרי" ,כל בית כנסת בעולם נקרא בשם
מקדש .ישנם מהפוסקים שסברו שחלק
ממצוות "ועשו לי מקדש" היא מצוה לבנות
בית כנסת ,כאשר פוסקים אחרים סבורים
שאין חיוב מהתורה לבנות בית כנסת.
הרמב"ם כותב ש"כל מקום שיש בו עשרה מישראל ,צריך להכין לו בית
שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה ,ומקום זה נקרא בית הכנסת".
הלכה פסוקה היא בשולחן ערוך (או"ח קנ ,א ,חו"מ קסג ,א) שבני העיר
יכולים לכפות זה את זה לבנות יחדיו בית כנסת .כאשר אין בכוח הקהל
לבנות יחדיו בית כנסת ,כתבו המשנה ברורה והכף החיים (שם) שמחויבים
הם לשכור לעצמם מקום לתפילה ,או לפחות שאחד מהם יתנדב שיתפללו
אצלו בבית במנין ,והוא יהיה מזכה הרבים וזכות הרבים תלויה בו .הרמ"א
כותב שגם מיעוט מהתושבים בעיר יכולים לכפות את הרוב לבנות בית כנסת.
ובשו"ת מהר"י אסאד (או"ח ל"ג) מספר על קהילה ,שחלק ממנה רצו לבנות
בית קברות יהודי ,וחלקו השני של הקהילה רצו לבנות בית כנסת ,והוא פוסק
להלכה שבודאי שבניית בית כנסת עדיף על הקמת בית קברות .אפשר מצד
ההלכה גם לכפות את בני העיר לבנות להם בית מדרש ללימוד תורה ,כאשר
אי אפשר ללמוד בבית הכנסת (ביאור הלכה סימן ק"נ).
ואז מרימים האנשים גבה ואומרים :וכי אנחנו מתגוררים בישוב או כפר
נידח ,שאין בו שום בית כנסת ובית מדרש? הלא העיר בה אנו גרים ,עיר של
תורה ויראה ,חסידות וקדושה ,גדושה היא בעשרות בתי כנסיות ומדרשות,

ומה העניין לבנות ולהרחיב עוד ועוד בתי כנסיות ומדרשות?
נכון ,כתב הערוך השולחן (סימן ק"נ) שכאשר יש כבר בית כנסת בעיר ,לא
כופים את הציבור לבנות עוד בית כנסת ,ואפילו כשבית הכנסת כבר צר
מלהכיל את כולם ,יכול כל אחד מהם לטעון שמבחינתו בית הכנסת הוא
בסדר גמור ואינו צר מבחינתו .אך המגן אברהם (סוף סימן קנ"ד) כתב בשם
הריב"ש ,שמי שמעכב מלבנות בית כנסת ,אפילו כשיש כבר בתי כנסיות
אחרים בעיר ,הרי הוא בכלל המונע את הרבים מלעשות מצוה .ומי רוצה
למנוע את הציבור מלקיים מצוה כה יקרה?!
הבריות אומרות :די לנו בבית הכנסת הקטן שלנו ,שנמצא בקראוון .מה רע
לנו בקראוון? והתשובה היא :את הדירה שלכם הרחבתם ,עברתם מדירה בת
שלשה חדרים לדירה בת ארבעה וחמשה חדרים יפים ומרווחים .אתם אינכם
גרים בקראוון .אבל את ביתו של הקב"ה ,מקום מקדש מעט ,אתם משאירים
בקראוון?? יש לנו כסף לכל כך הרבה דברים אישיים ,אבל בבניית בית כנסת
והרחבתו ,מקום משכן ה' ,אנו מחשבים חשבונות?? וכך אמר דוד המלך..." :
ְר ֵאה נָ א ָאנֹכִ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵבית ֲא ָרזִ ים וַ ֲארוֹ ן ָה ֱאל ֹוקים י ׁ ֵֹשב ְ ּבתוֹ ְך ַה ְי ִר ָיעה?"...
"רבנו החפץ חיים זי"ע כתב מכתב נרגש על גודל הזכות לבנות ולהרחיב
בתי כנסיות ,בו הוא מצטט את דברי הפוסקים שמדבריהם נראה שבניית
בית כנסת קודמת לרוב ענייני הצדקה" -אומר לי הגר"ט בלוי שליט"א ,רב
קהילת "דגל התורה" באלעד " -החפץ חיים מדרבן את הציבור לתרום בכל
כוחו לבניית בתי כנסיות ,וכותב שהרי אם
הקב"ה היה מבקש ממך לתרום להקמת
בית המקדש ,וכי לא היית תורם מיד סכום
גדול? הרי בוודאי היית תורם!! והנה כתוב
בחז"ל ובזוהר הקדוש שבניית בית כנסת
היא קיום מצוות עשה של 'ועשו לי
מקדש'!!!".
כפי שכופים את הציבור לבנות להם בית
כנסת ובית מדרש ,כך נפסק בהלכה (שו"ע
שם) שכופים את הציבור לקנות ספרי
תורה ונ"ך כדי לקרוא בהם ,וגם שאר
ספרים כדי ללמוד בהם .המגן אברהם
כתב שבזמנינו כופים גם את הציבור
לרכוש גמרות לבית הכנסת ,והערוך השולחן
כתב שכופים את הציבור בימינו לקנות
ספרי תנ"ך עם פירוש רש"י ,משניות וש"ס ,טורים ,ספרי רמב"ם ושולחן
ערוך ,כדי שמי שירצה יוכל לשבת וללמוד בהם בנחת בבית הכנסת .הגר"י
בלוי זצ"ל בספרו צדקה ומשפט (פי"א) כותב שכפי הנראה ,בימינו צריך
לרכוש לבתי הכנסת גם ספרי פוסקים אחרונים ,בפרט ספרי הלכה ,וגם ספרי
דרוש ואגדה להמון העם (כנראה שבימינו צריך גם לכפות את הציבור שבבתי
הכנסיות יהיו כמה שסי"ם מבוארים בפירושי שוטנשטיין" ,מתיבתא" או "עוז
והדר" ,וכמובן ,גם ספרי המשנה -ברורה של "דרשו".)...
הוראות לבניית בית הכנסת
הפוסקים כתבו שישנה מצוה לפאר את בית הכנסת ולהדר שייראה יפה
ומהודר .ואולם כתב בשו"ת תשורת שי (סימן ג') שאי אפשר להכריח ולכפות
את הקהל להרבות נוי והדר בבית הכנסת ,ולחייבם לשלם על כך מכספם,
אם הם אינם רוצים בכך.
הנודע ביהודה כותב שלמרות שבפוסקים לא מוזכר כיצד אמורים לבנות
את בית הכנסת ,ובאיזו תבנית ,ומצד הדין יכולים לבנות ולהרחיב את בתי
הכנסיות באיזה צורה וארכיטקטורה שרוצים ,אך "אם ברצונם להידמות
לבתים או להיכלי שרים ,קורא אני עליהם 'וישכח ישראל עושהו ויבן היכלות',
המשך בעמוד הבא >>>
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ולכן אין לשנות מנהגים ישנים" .כאשר בנו בית כנסת בצורה של כנסיות
הנוצרים ,כתבו הפוסקים שאף שלכתחילה לא ראוי לעשות כך ,אך אם בנו
בסופו של דבר את בית הכנסת בצורה שכזאת ,אין איסור להתפלל שם.
חז"ל אמרו שאין פותחים פתח בית הכנסת אלא בצד מזרח ,כפי שמצינו
בהיכל בית המקדש שפתחו היה פתוח לצד מזרח ,שנאמר" :והחונים לפני
המשכן קדמה" .ודווקא כשמתפללים לצד מערב ,היינו אלה שהם במזרחה
של ארץ ישראל ,אבל כשמתפללים לצד מזרח ,עושים את הפתח במערב,
כי הפתח צריך להיות כנגד הצד שמתפללים בו .ולדעת החתם סופר ,לפי
חלק מהראשונים ,תמיד הפתח צריך להיות במזרח ,כמו בבית המקדש
ובמשכן.
הגמרא במסכת ברכות קובעת שצריך שיהיו חלונות בבית הכנסת ,שכן
יחן לֵ ּה ְ ּב ִע ִּל ֵית ּה נֶ גֶ ד יְ רו ׁ ְּשלֶ ם",
אמרו שנאמר בפסוק בספר דניאל" :וְ כַ ִ ּוין ּ ְפ ִת ָ
כדי שיכוון לבו כשהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע ,או שיהיו החלונות
נגד ירושלים כדי שיתפלל כנגדם ,שמתפללים לצד ירושלים ,ולטעמים אלה
צריכים החלונות להיות דווקא כנגד הצד שמתפללים ,או שעל ידי ראיית
האור תתיישב דעתו יותר ,ויוכל לכוון כראוי ,ולטעם זה אין לחוש האם
החלונות פתוחים לרוח אחרת ,כיון שעל כל פנים יש כאן אור.
הזוהר הקדוש ,כמובא בבית יוסף ובשולחן ערוך ,כותב שטוב שיהיו בבית
הכנסת י"ב חלונות ,ונאמר בזוהר הקדוש שכל בית הכנסת שאין שם חלונות,
איננו מקום הראוי לתפלה .והרמב"ם בתשובותיו כתב שכל דין זה שצריך
להתפלל במקום שיש בו חלונות ,לא נאמר אלא כשמתפלל שלא בבית
הכנסת ,אבל בבית הכנסת אין צריך חלונות.
הריסה לצורך בנייה
באחד מבתי הכנסיות המרכזיים בעיר חרדית ,נתקלו לאחרונה בבעיה
חמורה :מצד אחד ,בית הכנסת אינו מכיל כעת את כל המתפללים הרבים
הבאים בשעריו ,ומצד שני ,אסור להרוס בית כנסת קיים ,כדי לבנות בית
כנסת גדול ומרווח יותר במקומו .בבית כנסת זה שוקדים בימים אלו עם
אדריכלים ,כדי לנסות ולהקים עמודים מסביב למבנה בית הכנסת הקיים,
ולבנות קומה נוספת מעליו .פתרון זה נעשה גם בבית הכנסת "איצקוביץ"
ברחוב הרב שך בבני ברק .שם המשיכו אלפי יהודים להתפלל במבנה הקיים,
כשהפועלים הקימו מתחת לאדמה וגם בקומות מעליהם ,עוד מבני חדרי
תפילה מרווחים ומהודרים.
הריסתו של בית כנסת פעיל אסורה ,אלא לשם בניית בית כנסת אחר
בתנאים מסויימים .הגמרא (בבא בתרא ג ,ב) דנה האם מותר לסתור את בית
הכנסת ,כדי לבנות בית כנסת אחר במקומו .רב חסדא קובע כי לא ניתן
להרוס בית כנסת עד שיבנה בית כנסת אחר במקומו .הדעות בגמרא חלוקות
בשאלה מדוע .יש שאומרים משום "פשיעותא" ,מחשש שמא לא תושלם
בנייתו של בית הכנסת החדש וכך תישאר הקהילה ללא בית כנסת ,או משום
"צלויי" ,היינו העובדה שבמהלך הבנייה לא יהיה מקום תפילה .כאשר יש
מקום תפילה חלופי נותר החשש הראשון" ,פשיעותא" .בהמשך הגמרא קובע
רב אשי כי הריסת בית הכנסת אסורה גם כאשר חומרי הבנייה מונחים מוכנים
לבניית הבניין החדש ,שכן יש חשש שימכרו את חומרי הבנייה לשם פדיון

שבויים .לבסוף מסייגת הגמרא מקרה בו יש בבית הכנסת סדקים העלולים
לגרום להתמוטטותו ,ואז מותר להרוס ולבנות חדש במקומו .מסקנה נוספת
עולה מדיון נוסף בסוגיה זו ,בעקבות הריסתו של בית המקדש בידי הורדוס
לשם בניית בניין מקדש חדש ויפה יותר .לפי חלק מהדעות כאשר המלך
הורס בית כנסת לשם בניית בית כנסת אחר ,מותר הדבר ,כי התחייבות של
המלך היא התחייבות רבת תוקף ואין חשש שהמלך יחזור בו.
למה כל בתי הכנסיות אינם גבוהים?
נפסק להלכה שכשבונים בית כנסת,
כפי גם בבית הכנסת
צריך לבנותו בגובהה של עיר,
שנאמר בפסוק "בראש המיות תקרא"" ,איצקוביץ"
וכדרך שבית המקדש נבנה
בגובה המשיכו אלפי
של הר .מגביהים את בית הכנסת עד
שיהא גבוה מכל בתי העיר ,שנאמר :יהודים להתפלל
"לרומם את בית אלוקינו" .חז"ל במבנה הקיים,
כתבו על כך דבר ממש חמור ,שכל
עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת ,כשהפועלים הקימו
לבסוף עיר זו נחרבת ,שנאמר" :לרומם מתחת לאדמה וגם
וגו' ולהעמיד את חורבותיו ולתת לנו
גדר ביהודה" ,שעל ידי כן זכינו לתת בקומות מעליהם,
לנו גדר ביהודה.
עוד מבני חדרי
לדעת רבנו תם ,טעם הדבר לפי
שיש בזיון לבית הכנסת ,כשמשתמשים תפילה מרווחים
במקום שהוא למעלה מבית הכנסת ,ומהודרים.
ולפיכך אין הדברים אמורים אלא
בבתים שמשתמשים בהם ,אבל
בניינים העשויים לנוי ומגדלים שאין משתמשים בהם ,וכן בגגות משופעים
שאינם ראויים לשימוש ,ואין העלייה שתחת הגג גבוהה מבית הכנסת ,מותר
לבנותם גבוהים יותר מבית הכנסת .ואולם לדעת הערוך ,אסור ששום בנין
בעיר יהיה גבוה יותר מבתי הכנסת שבעיר ,אפילו במגדלים שאינם עשויים
לשימוש ,אסור ,שהטעם הוא משום כבודו של בית הכנסת ,שיהיה גבוה יותר
מכל הבניינים שבעיר .ולדעת המאירי ,מותר להגביה יותר מבית הכנסת
בנייני מגורים ,שנועדו למגורים ,וחז"ל לא אמרו אלא כשסיבת הגבהתם היא
דרך כבוד ושררה .מי שהגביה את ביתו יותר מבית הכנסת ,יש אומרים
שכופים אותו להנמיך את ביתו ,ויש אומרים שאין כופים אותו להנמיך את
ביתו ,אלא מגביהים קצת את בית הכנסת ,אפילו בקרן אחת.
אם כך ,נשאל :מדוע בימינו ישנם אלפי בתי כנסיות שאינם גבוהים מבנייני
העיר?
שאלתי שאלה זו לפני שנים את מורי ורבי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
והוא השיב במכתב" :אומרים שפוניבז' וסלבודקא מצילים את העיר" .בשנה
שעברה שאלתי שוב את מורי ורבי מרן הגר"ח שליט"א לפשר הדבר ,והוא
הסביר שמספיק שבית כנסת אחד גבוה מעל כל בתי העיר ,ואין צורך שכל
בתי הכנסיות בעיר יהיו גם כן גבוהים יותר מיתר הבניינים.
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תמיד על התבטלותו לזקני...
"וכבר נשאל הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל ע"י אחד מבני ישיבתו ,מה ראה
להתבטל אל הרבי מקאפיטשניץ במידה כה מופלגת ,דבר שלא הסכינו לו
כלל במחוזותיהם ,והשיב רבי אהרון' :הן גאון הוא ,גאון בחסד!'
"ושוב היה מעשה ,שזקני נהג לנפוש מידי שנה בימות הקיץ בלייקווד ,בה
שוכנת ישיבתו הרמה של הרב קוטלר .רבי אהרון ,בגודל הערכתו אל זקני,
הורה ששני בחורים ילוו כל יום את זקני בהליכתו בנאות דשא .הצורבים
הצעירים נמלאו פליאה' .הן ביטול תורה הוא' טענו בפני ראש הישיבה .אך
רבי אהרון היסה אותם ונענה' :לא לא ,מהליכותיו של הרבי מקאפיטשניץ
תלמדו הרבה תורה!' .ואכן הערצתו של רבי אהרון קוטלר לרבנו הייתה לאין
שיעור וגבול" ,מציין הרבי שליט"א" .הוא התבטא אודותיו בדברים מופלגים
עד מאוד .בישיבות מועצת גדולי התורה ביקש תמיד לישב לצדו ,ברצותו
לשמוע דעת תורה בטהרתה.
"כשאמר 'רבי' סתם – התכוון לזקני זי"ע .כך אמר לי בנו הגאון רבי שניאור
זצ"ל" ,מוסיף הרבי" .סיפר לי רבי שניאור ,שכשאביו חלה והוכנס לחדר
ניתוחים ,פנה לנכדיו שהקיפו את מיטתו ושאלם אם הזכירו ל'רבי' .אלו
שעמדו שם לא ידעו אל מי נסבו דבריו ,ואחד ההין ושאל' :מי הוא זה הרבי?'.

'וואס הייסט' ,נזדעק לעומתם רבי אהרון' ,דער רבי ,דער קאפיטשניצער
רבי'"...
"כל אימת שיצא רבי אהרון לנסיעה בגולה ,הקדים לבקש את ברכת קודשו
של זקני .אירע פעם שהשעה נתאחרה ,ומקורביו חששו שאם ייסעו דרך זקני
יחמיצו את שעת הטיסה .המה ניסו להניאו ולנסוע היישר לשדה התעופה,
אך רבי אהרון הבהיר נחרצות' :בלי ברכה מהקאפיטשניצער רבי איני נוסע!'.
"לא הועיל מאומה והוכרחו לנסוע דרך מעונו של זקני ,ומאן דהוא כבר
דאג להודיע על הביקור הדחוק ,וזקני הזדרז ויצא החוצה לברכו תיכף בואו,
כדי שלא יאלץ לסור אל הבית ולהאריך את שהותו.
"זאת סיפר לי רבי שניאור ,ולימים נודע לי חלק נוסף בסיפור .הגאון רבי
עמרם זק"ס נכח אף הוא במקום ,והוא העיד שאחר שרכבו של רבי אהרון
התרחק ,פרץ זקני בבכי תמרורים' .מה מצא בי רבי אהרון שכה טרח לקבל
ברכתי?' ,התמוגג בדמע ברוב ענוות קודשו ...המה ראו את מסירות נפשו
של זקני" ,מסביר האדמו"ר בשיחו-הערב" ,גדולי הדור הכירו במסירות נפשו
לתורה ,להשי"ת ולכבוד שמיים ,והמה ידעו להעריך את רום גדולתו!".
(מתוך המבשר תורני תשע"ז ,מנחם מענדיל רוזנבוים)
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"אתה יכול לקרוא קריאת התורה בחדר של הרב אלישיב?" ,שאל אחד מהם את
הבחור ,שנדהם ונרגש מעצם ההצעה ...ברגע הראשון ,חשב לומר "לא" אך רגע
אחרי נזכר שפרשת השבוע ,מוכרת לו היטב בעל פה...
החשיבה הבסיסית שלנו גורסת ,שאדם שמוותר עושה טוב לזולתו ,והנהנה הבלעדי ,או לפחות  -העיקרי ,מהוויתור ,הוא הזולת,
הפלוני שלמענו נעשה הוויתור .אבל זה הרבה יותר  -האדם המוותר ,עושה בראש ובראשונה טוב לעצמו
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
"וַ ִ ּי ְזכּ ֹר ֱאל ִֹקים ֶאת ָר ֵחל" (בראשית ל' ,כ"ב)
אחת מנקודות השיא המטלטלות ביותר בהיסטוריה העשירה
של האימהות ,היא הוויתור הידוע של רחל ללאה .בטרם נשא
יעקב את רחל ,חשש מרמאותו של לבן  -חמיו לעתיד ,שישיא לו את לאה
במקום את רחל .לפיכך מסר בידי רחל סימנים מוסכמים ,אותם תמסור לו
ובכך יוודא כי אכן מדובר בה .אך משראתה רחל כי אכן כך עושה אביה
ברמאותו ,מסרה לאחותה את הסימנים כדי שלא תתבזה .היה זה ויתור אצילי
במיוחד ,בעל משמעויות מרחיקות לכת  -רחל לקחה סיכון כי בעקבות
הוויתור ונישואי יעקב ללאה ,העולם אומר כי תצטרך להינשא לעשו הרשע.
תחת היותה רעיית יעקב ואם שבטי קה ,תצטרך לשמש בתפקיד המפוקפק
של אשת עשו הרשע...
ובכל זאת היא וויתרה .רחל ידעה כי זה המעשה הנכון לעשות ,ולא העיפה
מבט על ההשלכות הצפויות .ברגע נתון זה ,ידעה ,אינני חייבת למסור את
הסימנים ,אך אם לאה לא תדע אותם  -אי הנעימות והביזיון יזעקו לשמים.
לכן היא ויתרה ,גם במחיר אישי כבד מנשוא וכואב מכל .בסופו של דבר ,גם
לאה וגם רחל נישאו ליעקב ,ושתיהן בנו יחדיו את י"ב השבטים הקדושים,
כששניים מתוכם  -את יוסף ובנימין  -זכתה רחל ללדת .זאת ועוד ,כתוב
במדרש שכאשר נגאלו בני ישראל
מגלות בבל ,לא עמדו להם תחנוני
כל האבות והאימהות .רק תפילתה
של רחל לגאולת ישראל ,רק תחינתה
של הוותרנית הצדקנית  -היא זו
שפתחה שערי שמים והובילה
לגאולה...
הוויתור האצילי הזה ,כבר בתחילת
הדרך של הקמת עם ישראל כעם
וכאומה ,מסמן עבורנו דרך ,מתווה
עבורנו את הנתיב .יהודי לא עומד
על שלו ,יהודי הוא וותרן .כאלה
אנחנו באופי ,כאלה אנחנו וזה היופי.
המפתיע בויתור הוא ,שהחשיבה
הבסיסית שלנו גורסת ,שאדם שמוותר עושה טוב לזולתו ,והנהנה הבלעדי,
או לפחות  -העיקרי ,מהוויתור ,הוא הזולת ,הפלוני שלמענו נעשה הוויתור.
אבל זה הרבה יותר  -האדם המוותר ,עושה בראש ובראשונה טוב לעצמו,
יותר משהוא עושה טוב למי שהוא מוותר לו! הוא הופך לאדם מרומם יותר,
וזוכה להטבות רבות ומפליגות' :המעביר על מידותיו' ,אמרו חז"ל' ,מעבירין
לו על כל פשעיו' .לא ייאמן! ברגע אחד של ויתור נמחקות עשרות שנים של
חטאים ,ונפתח דף חדש לחלוטין בכל המובנים...
כשרואים בשמיים מישהו מוותר  -מוותרים לו מנגד על גזירה התלויה
נגדו ,על מצוקה שנגזר עליו להתמודד איתה ,על צרה העומדת לפתחו.
כשהקדוש ברוך הוא פותח שערי שמיים ומשפיע ישועות נפלאות למוותר,
זה מוכיח שהמוותר התקרב ,התרומם ,התעלה ,קיבל מניות בעולם הרבה
יותר כדאי מהעולם שלנו .אז אולי המוותר ויתר לטובת זולתו ,אך בעצם
הויתור את עסקת חייו!
טלפון מסעיר בערב החג...
למעלה משבע עשרה שנים ,המתינו ר' יצחק ורעייתו לזרע של קימא .היו
אלה שבע עשרה שנים מלאות תקוות ואכזבות ,של התרוצצויות ,של תפילות
וסגולות ,ובעיקר  -שבע עשרה שנה כפול שלוש מאות ששים וחמישה ימים
של ציפייה נואשת...

היה זה בערב ראש השנה ,שנת תשס"ג ,לפני קצת יותר משלוש עשרה
שנים .כמדי שנה נערך ר' יצחק לתפילה בבית הכנסת ביום הגדול ,מכין
מבעוד מועד ממחטות די הצורך לקריאת "וה' פקד את שרה" ,המסוגלת
לזרע של קיימא" .גם השנה המקום על ידי יהיה ריק" ,הוא סח לרעייתו
בערב החג בעגמומיות" ,גם השנה ,אם תרצי ,תוכלי לבוא לבית הכנסת באין
תינוק מפריע .מי יודע ,אולי ,בעזרת השם ,בשנה הבאה ,"...אמר ר' יצחק
וניגב דמעה סוררת ,ובדיוק אז צלצל הטלפון...
"ר' יצחק" ,אמר ידידו מעבר לקו" ,אני מתנצל שאני מתקשר כל כך מאוחר,
בפרט שכבר בירכתי אותך בשנה טובה ."...ר' יצחק אכן התפלא .הן כבר
שוחח עם ידידו זה אמש ,כבר נפרדו באיחולי 'שנה טובה' הדדיים .מה טעם
הוא מוסיף להתקשר שעה קלה לפני התקדש החג? במה נזכר? "תשמע",
אמר הידיד בחיפזון" ,קראתי עכשיו באחד מעלוני החג משהו שיכול מאוד
לעניין אותך .תקשיב ,אני מקריא" ,אמר הידיד ,וקרא בקול" :הרוצה לזכות
בזרע של קיימא לעבודת השם יתברך ,סגולה בדוקה ומנוסה שאינה שבה
ריקם ,לקנות את עליית המפטיר ביום א' דראש השנה ,ובקריאת הפטרת
היום – מעשה חנה ואלקנה ,יכוון בבקשת חנה כי יזכהו השי"ת בזרע של
קיימא ,כפי שנפקדו חנה ושרה בעיצומו של יום ,ובוודאי יזכה לשנה הבאה
לבן זכר."...
ר' יצחק שמע ,וצמרמורת חלפה בו .מדי שנה בעת קריאת הפטרת חנה
הוא מתרגש ,מתפלל בדמעות ,מתחנן בכוונה יתירה .סיפורה של חנה נוגע
כל כך ללבו – ההמתנה הארוכה והכאובה ,התפילה ,הישועה הפלאית והילד
הצדיק שנולד .ועתה ,חברו אומר כי זה הזמן לקנות את העליה ,לכוון בעת
קריאת ההפטרה ,והישועה בוא תבוא ...מי יודע ,הרי את הדרך הזו טרם
ניסה ,את הסגולה היקרה הזו עוד לא עשה ...הוא הודה לחברו בחום על
האכפתיות ,בירך שוב בשנה טובה ,וסגר את הטלפון .מאותו רגע ,היה דרוך
לקראת מכירת העליות הפומבית למחרת...
כשנמכרה עליית כהן נמנם ר' יצחק ,בעליית לוי כבר התכונן ,בעליית שלישי
כבר היה דרוך .כשהכריז הגבאי "מאתיים שקל מפטיר" זינק ממקומו ,והכריז
ללא היסוס' :ארבע מאות' - - -
הגבאי הביט מי המציע ,הכריז 'פעם ראשונה' ,מאן דהוא ניסה להעלות "ארבע מאות
וחמישים" ,אך ר' יצחק קפץ מיד ,צעק "שש מאות" וסגר את העסקה" .זכה לו" הכריז
הגבאי ,ור' יצחק ידע כי הוא בדרך למפטיר הנכסף ,אמנם בעלות לא פשוטה אך הכל
כדאי...
בין העליות הציץ ר' יצחק בהפטרה ,מבקש לרענן את זכרונו בטעמי המקרא.
הוא נרגש מהמילים ,הדמעות כבר עמדו בקצה עיניו' .אוי' ,הרהר לעצמו,
'כמה חנה הטיבה לבטא ,כמה המילים שלה משקפות את הכאב והרצון,
השאיפה הכמוסה והציפיה הממלאת את כל הלב .'...באמצע קריאת התורה,
ניגש אליו אחד ממתפללי בית הכנסת" .ר' יצחק" ,אמר הלה וטפח על שכמו,
"התברר שאני ואח שלי קנינו שתי עליות סמוכות ,וכידוע  -לא ניתן להעלות
שני אחים בשתי עליות צמודות .בקיצור" ,המשיך אותו מתפלל בלי להבין
מה הוא מחולל בלבו של ר' יצחק" ,הגבאי אומר שאני ואח שלי נוכל לעלות
לתורה היום ,רק אם אתה תוותר ותיקח את עליית חמישי ,ואילו אני אעלה
למפטיר .הולך?" ,שאל במהירות ,כשהגבאי נושף בעורפו משום טירחא
דציבורא....
אי אפשר לתאר את המאבק שהתחולל באותם רגעים בלבו של ר' יצחק.
הן נכספה גם כלתה נפשו למפטיר ,הרי הסכים להשקיע בו הון רב רק בשל
הסגולה העצומה הטמונה בו ...הרי מזה קרוב ליממה ,הוא נאחז בתקווה
אחת ,בתקוות ה'מפטיר' – הסגולה שטרם נוסתה ...ואילו המתפלל אינו מבין
מה זה ה'מפטיר' הזה בשבילו ,חושב שיפצה אותו בעליה חילופית...
'הרי כל הענין הוא המפטיר' ,לחש לו קול אחד בלב' ,מה הענין לעלות
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

בעליה אחרת? אתה הרי לא מחפש עליה בראש השנה ,אתה מחפש את
ה'מפטיר' דווקא ,איך תוכל לוותר עליו ,על כל התקווה התלויה בו?'
"בסדר ,מה זה משנה איזו עליה" ,נשך את שפתיו בגבורה ,והשיב בקול
כדי להשתיק את הקול הרוטן שבתוכו" ...אני אעלה לחמישי ,קח את המפטיר,
בשמחה ,"...הפטיר כמעט לעצמו ,שכן אותו מתפלל כבר היה בדרך לגבאי
להודיעו על ההסדר החדש...
"יעמוד ר' יצחק בן ר' קלמן ,חמישי" ,הכריז הגבאי בקול מתנגן ,ולבו החסיר
פעימה ...זה כל כך בניגוד למתוכנן ,אך הוא הסכים לוויתור בלב שלם...
למרות התקווה הגנוזה ב'מפטיר' הזה ,הרי שאת הפטרת חנה קרא מישהו
אחר...
פגישה מביכה בהפסקה
"חצי שעה הפסקה ואחר כך תקיעת שופר" ,הכריז הגבאי ,וכיסה את ספרי
התורה בטלית .ר' יצחק יצא לרענן את עצמו קלות ,אך בחצר בית הכנסת
פגש את המתפלל שביקש וגם קיבל את המפטיר ...הוא עמד בפנים חיוורות,
לצידו אחיו .סומק עז כיסה את פניהם ,עיניהם היו מושפלות בבושה" .תסלח
לי ר' יצחק" ,פתח האחד" ,לא קלטתי ,פשוט לא קלטתי ...רק כשקראתי את
ההפטרה הבנתי ,שלא לחינם ביקשת את המפטיר היום ,שהמפטיר של היום
קשור אליך ,בכלל לא אלי ...לא נעים לי מה שעשיתי ,לא נעים בכלל ."...גם
אחיו עמד לצדו ,מנסה להוציא מילות התנצלות ,אך המבוכה השתלטה עליו...
"חשבנו שמה זה משנה ...העיקר עליה ...לא ידעתי שזה המצב ...אין לי
מילים להתנצל"...
האווירה הייתה מלאת מבוכה ,עננה אפורה של אי נעימות חנקה את הגרון,
רק ר' יצחק חייך בעיניים בורקות" .תנוח דעתכם רבותיי" ,אמר בחיוך גדול,
"אין צורך להתנצל ,הכל בסדר ,ויתרתי בלב שלם ...אתם חושבים שרק
המפטיר יכול לחולל ישועות? אולי גם ויתור הוא סגולה לילדים? ניחא,
ניסיתי הפעם את סגולת הויתור במקום את סגולת המפטיר" ,הוסיף בחיוך
מרגיע...
האחים התנצלו שוב ,אך ר' יצחק הפסיקם" .באמת שלא צריך להתנצל,
הכל בסדר .יש לכם מגבת ל'כורעים'?" ,שאל ,בנסיון להעביר נושא ...האחים
חייכו ,אבן נגולה מעל לבם .אחרי כמה דקות כולם חזרו לתקיעת שופר,
ואחר כך תפילת המוסף .הויתור האצילי על ה'מפטיר' ,נשכח בין קרקורי
הכפרות להלמות הפטישים של סוכות...
איש אינו יודע חשבונות שמים ,אי אפשר לשער מה יוצר מה ,ואיך נבראת
ישועה - - -
באותה שנה נושעו ר' יצחק ורעייתו .בחורף תשס"ד נערך 'שלום זכר' חגיגי
במיוחד ,לתאומים המתוקים שנולדו לר' יצחק...
ר' יצחק לא שכח ,כמובן ,להתקשר לאותו מתפלל לו ויתר על ה'מפטיר'
ולאחיו ,להזמינם ל'שלום זכר' ,באומרו "בזכותכם הם נולדו .לולא ביקשתם
ממני את הוויתור ההוא ,מי יודע אם הייתי זוכה ."...הסיפור הזה ,התפרסם
בזמנו מפה לאוזן ,ועד כמה שהוא מטלטל ,הוא אמתי לחלוטין ,ומובא כאן
לראשונה מכלי ראשון ,מפי בעל המעשה ,בשינוי השם בלבד .אך המסר
העולה ממנו מטלטל עוד יותר...
איך התערב הפרופסור מחו"ל?
במשפחתו של ר' פנחס ,התכונה לקראת בר המצוה של הבן הגדול החלה
כבר שנה לפני .אך חגג הילד יום הולדת  ,12כבר החלו הדיבורים ,ההכנות,
השיח אודות התפילין החדשות ,רישום הכתובות להזמנות ,וכן הלאה...
ההתרגשות הרבה לא פסחה כמובן על ר' פנחס  -האב המאושר ,ובנו -
חתן בר המצוה .ר' פנחס החל לומד עם בנו הלכות תפילין ,וכמובן  -החל
להכין עמו את קריאת התורה של פרשת 'יתרו' בה יעלה לתורה ,שכן בבית
הכנסת בו התפללו היה נהוג ,שחתן בר המצוה הוא הקורא בתורה בשבת
העליה לתורה .ר' פנחס גם לא שכח לעדכן את הגבאי על שבת הבר מצוה
המתוכננת ,בה יקרא בנו את קריאת התורה" .אין בעיה" ,אמר הגבאי" ,תתחילו
להכין את הקריאה ,אתה יודע ,זו פרשה עם עשרת הדברות ,כדאי שהילד
יהיה מוכן לדעת לקרוא את טעמי המקרא יפה יפה."...
לא היה צורך בהוראה זו ,שכן ר' פנחס החל כבר מזמן ללמוד עם בנו מדי
ערב את טעמי המקרא ,והבן היה חוזר ומשנן בעל פה את הפרשה בכל רגע
פנוי .את כל ההתרגשות וההכנה לבר המצוה השקיע הילד בהכנת הפרשה,
עד שידע את הפרשה באופן מדוקדק היטב ,בעל פה כמובן...
בערב שבת יתרו ,כשהעלה ר' פנחס את הקוגל במדרגות בית הכנסת לקראת
ה'קידושא רבא' ,גילה את חברו עולה גם הוא וסיר קוגל בידו' .מזל טוב',
קרא לעברו' ,נולדה לכם בת השבוע ולא ידעתי?' .לא חלפה אלא דקה ,עד
שהתבררה הטעות המביכה .שני המתפללים הוותיקים ,ר' פנחס וחברו,

מתעתדים לחגוג שבת בר מצוה בשבת זו .שניהם בטוחים שבנם יקרא השבת
בתורה ,ושני הבנים בביתם ,כבר נרגשים ,מתכוננים ,מוכנים ומשננים...
הגבאי עודכן על הטעות ,וחיש נזכר כי הצדק עם ר' פנחס" .הוא תפס
ראשון" ,אמר במבוכה למתפלל השני ,שפניו התכרכמו והלכו ...כזו התרגשות,
כאלה הכנות ,הסבא והסבתא מירושלים כבר הגיעו ,ולפתע אי נעימות כזו...
שלוש דקות של אי נעימות עמדו במרכז .שלוש דקות נטולות הכרעה ,בהן
כל אחד ניסה למצוא מוצא מהסבך .ר' פנחס אמנם תפס ראשון ,אך החבר
התכונן גם הוא ,ובנו נרגש ומוכן לקרוא בתורה בדיוק כמו בנו של ר' פנחס...
מה עושים עכשיו?
"לא נורא" ,אמר ר' פנחס בגבורה עילאית אחרי השתהות קצרה" ,לא קרה
כלום .דיברתי כבר עם הבן שלי ,והסכמנו לוותר על קריאת הפרשה השבוע.
נכון ,הוא מתכונן מראשית החורף ,אבל הוא יוכל להשקיע שעות רבות בשבוע
הקרוב בלימוד ושינון פרשת משפטים ,ונחגוג לו כבר בשבוע הבא ."...הגבאי
חש שלא בנוח ,הרי הוא האשם בטעות" .אולי נעשה חצי חצי" ,הציע" ,הרי
הבן שלך כבר התכונן ,גם האורחים שלך יבואו בשבת בבוקר"...
"לא ,לא צריך ,זה בסדר ,"...היסה אותו ר' פנחס" ,ניתן לבן שלו לקרוא
השבוע ,והבן שלי יקרא בשבוע הבא .האורחים שלי יוכלו לומר מזל טוב
השבוע ,גם אם בני יקרא רק בשבוע הבא ."...בשבת בבוקר ,קרא חתן בר
המצוה השני בתורה .בנו של ר' פנחס ידע את הפרשה בעל פה ,אבל ויתר.
הוא כבר היה עסוק בלשנן את פרשת משפטים ,אותה קרא בשבוע הבא...
ארבע שנים חלפו ,ארבע שנים .הילד שוויתר אז כבר הפך לבחור חשוב,
הלומד בישיבה גדולה מכובדת .באמצע החורף הובהלה אמו לבית החולים
עקב כאבים שונים ,אך כל הבדיקות העלו חרס ...האם המיוסרת אושפזה
במחלקה הפנימית ,הרופאים בדקו שוב ושוב ,אך לא הצליחו להבין מה גורם
לכאבים האיומים שהיא מרגישה .לצידה ,שהו בתורנות בני המשפחה ,ומכיוון
שאיש לא רצה להפריע את הבן מלימודו ,אך טבעי היה שהבן הבוגר יקבל
את התורנות בשבת קודש...
שבת בבוקר ,שעת בוקר מוקדמת .המחלקה עודה רדומה למחצה ,התרוצצויות
הרופאים טרם החלו .בסוף המחלקה ,בחדר המעניק פרטיות ככל שניתן,
היה מאושפז באותה שבת רבן של ישראל ,הגאון רבי יוסף שלום אלישיב
זצ"ל .כבר בשעת בוקר זו ,מקורבי הרב התרוצצו ברחבי המחלקה ,מחפשים
אחרי בעל קורא שיקרא את קריאת התורה בחדרו של הרב.
"אתה יכול לקרוא קריאת התורה בחדר של הרב אלישיב?" ,שאל אחד
מהם את הבחור ,שנדהם ונרגש מעצם ההצעה ...ברגע הראשון ,חשב לומר
"לא" .הן הוא לא 'בעל קורא' מנוסה ,ואיך יוכל לקרוא בשביל רבן של ישראל?
אך רגע אחרי נזכר שפרשת השבוע ,הלא היא 'משפטים' ,מוכרת לו היטב
בעל פה ,הרי קרא אותה ושינן אותה אינספור פעמים לקראת קריאתה,
ולפיכך התנדב לגשת ולקרוא ...כשסיים את קריאת התורה ,פנה אליו הרב
אלישיב וביקש להודות לו" .קראת יפה מאוד" ,החמיא הרב בכנות" ,הרבה
זמן לא שמעתי מישהו שקורא כל כך יפה ,בדקדוק התיבות ובדיוק בטעמים.
מה מעשיך בבית החולים?" ,התעניין.
"אני בסדר" ,השיב במבוכת מה" ,אמא שלי כאן כבר כמה שבועות ,לא
יודעים מה יש לה .היא סובלת מאוד ,"...אמר נרגש ,מזכיר את שם אמו
לרפואה שלמה באוזני הרב" .יש לי רעיון" ,אמר הרב אלישיב לפתע" .שלחו
אליי מחו"ל פרופסור מומחה גדול בעל שם עולמי ,המטפל בי באופן פרטי.
אני אבקש ממנו לבדוק גם את אמך ,וזו תהא הכרת הטוב שלי לך על הקריאה
היפה והנעימה."...
כבר ביום ראשון בבוקר ,אחרי הבטה קצרה בתוצאות הבדיקות ,קבע
הפרופסור המומחה מהי הבעיה" .זוהי אכן מחלה נדירה בארץ" ,אמר מבעד
למשקפיו" ,אבל הטיפול בה דווקא פשוט ,"...הוא מיהר להסביר לרופאי
המחלקה מה ניתן לעשות ,וכבר באותו שבוע שוחררה האם מהאשפוז
הממושך ,שמחה וטוב לב ...כשדבר הסיפור הגיע לגאון רבי מיכל יהודה
ליפקוביץ זצ"ל ,אמר בהתפעלות" :הרי זה מה שהגמרא מספרת ,כי רב הונא
בריה דרב יהושע ,זכה להינצל ממוות לחיים בגלל שהיה ותרן ...הרי גם כאן
זכתה האם לישועה גלויה ,רק בשל הוויתור של בנה ,ארבע שנים קודם
לכן"...
ארבע שנים חלפו מהויתור האצילי על קריאת פרשת יתרו ,עד שהכל נוכחו עד כמה
הויתור הזה היה מועיל ,יוצא דופן ,פותח שערים ...ארבע שנים המתין הויתור בשקט
לרגע הגדול ,בו יתברר עד כמה כוחו גדול ומשמעותו עצומה ...אין ויתור חסר משמעות,
אין ויתור שלא 'מפצים' עליו מלמעלה .זה יכול לקחת שנים ,לא תמיד רואים את זה,
אך תמיד ,תמיד ,הויתור משתלם בראש ובראשונה למוותר עצמו!
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"אני אמא של סבתא שלך" ,אמרה הזקנה" .שלחו אותי לספר לך מה קרה
בשמים ,כאשר ייסרת את עצמך כשיצאת מן האולם באמצע ההרצאה.
דעי לך כי הקדוש ברוך הוא אסף כמה מלאכים והראה להם אותך ,ואמר:
'תראו את הבת החביבה שלי ,היא לא חיפשה לתרץ את המעשה שלה'"...
הרה"צ רבי אריה שכטר שליט"א על אמו הצדקנית ונשים צדקניות

"וַ ַּת ַען ָר ֵחל וְ לֵ ָאה ...כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר ֱאל ִֹקים ֵאלֶ ָיך ֲע ֵׂשה" (בראשית ל"א ,י"ד-ט"ז)
חז"ל אומרים כי בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל .הגאולה בשער,
צריך להתכונן ,שלא נתפס בלתי מוכנים.
עם ישראל צריך את מסירות הנפש של הנשים .זה לא חייב להיעשות ברעש
ובצלצולים ,עם שלטי ענק וכותרות בעיתונים .מסירות נפש נעשית בחדרי
חדרים ,בתוך הבית פנימה .בשקט ,בצנעה ,בצניעות .להקריב בשביל תורה,
לוותר על הנאות חומריות ,לחיות עם שאיפות רוחניות.
אמי עליה השלום סייעה לאבא עליו השלום במסחרו,
אבל היא נשמה את הריבונו של עולם .בכל דבר היא
חשבה מה אפשר לעשות בשביל הריבונו של עולם .ספרו
לי אחיותי ,שכשהיתה מבשלת באמצע השבוע ,היא היתה
אומרת פרקי תהילים ו'יהי רצון' שכל מי שיאכל מהאוכל
שבשלה תהיה לו אהבת ה' ,שמחה במצוות ובעבודת ה'
וחשקת התורה .היא לא כוונה רק על הילדים שלה .הבית
היה פתוח ואכלו בו אורחים רבים ,וכשהיא אמרה את
התהילים ואת ה'יהי רצון' היא כוונה לכולם.
צריכים לפתוח את הלב ,לחשוב רק על הריבונו של
עולם ,איך עושים לו נחת רוח .הקדוש ברוך הוא שרוי
בצער גדול .מיליוני ילדים יהודים לא מכירים אותו .האם
אנחנו חיים את הצער שלו? ומה אנחנו עושים בעניין?
צריך להתפלל ,להתחנן בדמעות שליש ,שהקדוש ברוך
הוא יפתח את ליבותיהם של ישראל ,שיתקרבו אליו!
פעם הגיע רב לאחד הסמינרים להרצות בפני התלמידות .באמצע ההרצאה
אחת התלמידות ,שהייתה בת בעלת תשובה שהוריה חילוניים ,יצאה מן
האולם ופנתה לחדרה .היא חשבה בלבה' :מה כבר הוא יכול לחדש?' ואז
היא תפסה את עצמה' :מה עשיתי? אולי הרב שם לב שיצאתי ,ויש בכך זלזול
ופגיעה בו? ובכלל ,למה עזבתי באמצע דבריו? אולי הוא ישמיע דברים
חשובים שחבל להפסיד אותם?'
היא רצתה לשוב להרצאה ,אבל בינתיים הסתיימה ההרצאה .היא הסתגרה
בחדרה בתחושה קשה .היא יסרה את עצמה והחליטה לקבל על עצמה ששוב
זה לא יקרה! תוך כדי מחשבות והרהורים היא נרדמה .בשנתה מופיעה אשה

זקנה ,שאינה מוכרת לה .היא שואלת את הזקנה" :מי את?".
"אני אמא של סבתא שלך" ,אמרה הזקנה" .שלחו אותי לספר לך מה קרה
בשמים כאשר ייסרת את עצמך על המעשה שעשית ,כשיצאת מן האולם
באמצע ההרצאה .דעי לך כי הקדוש ברוך הוא אסף כמה מלאכים והראה
להם אותך ,ואמר' :תראו את הבת החביבה שלי ,היא לא חיפשה לתרץ את
המעשה שלה ,אדרבה ,היא ייסרה את עצמה וקבלה על עצמה קבלה שמקרה
כזה לא ישנה'' .טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקויות'".
המשיכה הזקנה" :המעשה שלך גרם נחת
רוח גדולה לבורא העולם .הוא החליט
שבזכות הנחת-רוח שעשית לו יתרפאו
עשרה אנשים חולים ,ובנוסף ,עשרה
אנשים שנגזר עליהם לחלות – לא יחלו".
הזקנה מנתה את שמותיהם של עשרה
אנשים חולים ,שהיו מוכרים לאותה
תלמידה .ועוד עשרה אנשים מוכרים לה,
שבזכותה לא יחלו.
היא התעוררה משנתה ,שטופת זעה.
היא הייתה מבוהלת מאוד ומהרה לספר
לאמה על החלום .אמרה לה אמה" :את
מדמיינת .מנין לך מיהי הסבתא שלי,
שהיא הסבתא רבא שלך? הרי מעולם לא
ראית אותה!" .מה עשתה האם? הביאה לבתה תמונות של כמה נשים זקנות
שמעולם לא ראתה אותן ,אחת מהן היתה של הסבתא שהופיעה בחלום.
הבת הצביעה עליה ואמרה" :זאת היא!" כמעט פרחה נשמתה של האמא...
בעקבות מעשה זה האמא החלה לחזור לכור מחצבתה ,בעקבות בתה.
עלינו להתחזק בדברים הגדולים ,אך לא להזניח גם את דברים שנראים
לנו קטנים .חרטה אחת ,קבלה טובה אחת – איזה כוח עצום יש להן! איזו
השפעה גדולה יש להן בשמים! הקבלות הטובות הללו ,המוסר העצמי ,גם
בדברים ה'קטנים' כביכול ,זהו המפתח שיפתח את השער ויוביל אותנו לתקן
את מעשינו ולהתקרב אל בורא עולם.
(מתוך הספר "אריה שאג" -רבי אריה שכטר שליט"א ימים נוראים – סוכות)

עכשיו בקו השיעורים של דרשו
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מידע
שיעורים
עדכונים

כאשר הגיע לאכסניה ,הגישו לפניו צלחת מרק ,וכיון שהיה שקוע בלימוד
כל העת גם כאשר אכל ,הוא לא שם לב ותכולת כפית המרק נשפכה על
המפה .בעלת הבית ראתה את הכתמים שעל המפה וגערה בו
מדוע הפסיק השאגת אריה את הגלות?
הרב ישראל ליוש
"וַ ּי ְִק ָרא ֶאת ׁ ֵשם ַה ּ ָמקוֹ ם ַההוּא ֵ ּבית ֵאל" (בראשית כ"ח ,י"ט)
שלוש לשונות מצינו אצל האבות הקדושים ,באברהם נאמר" :אשר יאמר
היום בהר ה' יראה" ,ביצחק כתוב" :ויצא יצחק לשוח בשדה" ,ואילו יעקב
קראו בית ,שנאמר" :ויקרא את שם המקום ההוא בית אל".
אומר ע"כ הגאון רבי שמשון
פינקוס זצ"ל שיש כאן שלושה
אופנים בעבודת ה' ,וכל א'
מאבות האומה בחר לעבוד את
ה' בצורה שונה' :הר' הוא מקום
גבוה ,מנותק מהעולם מהעוברים
ושבים ,אך הוא מקום הפקר
שכולם יכולים להגיע אליו.
'שדה' הוא אמנם נפרד מהמון
העם ,אך בשונה מההר הוא גם
מקום פרטי ,איננו הפקר ,הוא
אינו מאפשר כניסה לכל מי
שרוצה' .בית' יש בו את כל
מעלות השדה ,הוא גם מנותק
וגם פרטי ,אך מעלתו יתירה מן
השדה בכך שהוא גם מגודר
ומוקף מחיצות ,וכדי להיכנס לשם צריך לדפוק ולפתוח דלת במחיצה .שלוש

הדרגות הללו ,הר ,שדה ובית ,הן דרגות בהינתקות מהבלי עולם הנצרכת
כדי לעבוד את הבורא.
בדורות הקודמים היו מגדולי ישראל שערכו 'גלות' ,הם נדדו ממקום למקום
כדי שיהיו פנויים לעבודת ה' באין מפריע ,כאשר נתגלתה זהותם וגדלותם
בתורה ,הם עברו למקום אחר כדי ששוב לא יכירו אותם שם ,ושוב ישקעו
בלימוד התורה ברוגע ובשלוה.
אחד מעורכי הגלות המפורסמים היה בעל ה'שאגת אריה' ,ועליו
מסופר שבאחת הפעמים שיצא לגלות ,חזר מיד לאחר כמה ימים,
הדבר היה לפלא בעיני מכריו שידעו שיצא לגלות ,ששאלו אותו
מדוע מיהר לשוב ולהפסיק את הגלות?
ספר להם השאגת אריה ,שכאשר הגיע לאכסניה ,הגישו לפניו
צלחת מרק ,וכיון שהיה שקוע בלימוד כל העת גם כאשר אכל,
הוא לא שם לב ותכולת כפית המרק נשפכה על המפה .בעלת
הבית ראתה את הכתמים שעל המפה וגערה בו.
"וכי כבוד הרב מתרגש מצעקותיה של אשה ,עד כדי שזו סיבה
מספקת להפסקת הגלות?" ,תמהו התלמידים" .בוודאי שלא מפני
הצעקות אנוכי בורח"  -ענה השאגת אריה – "אלא שצעקותיה
של האשה הפריעו לי וגרמו לי הפסקה בלימוד ,ואם כן חסרה
כל מטרת הגלות ,שהרי כל סיבת גלותי היא כדי שאוכל לשבת
וללמוד באין מפריע ,אך אם בגין צעקות האשה אינני יכול ללמוד
ביישוב הדעת ,אין לי טעם יותר בגלות ,ולכן חזרתי לעיירה"...
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לחתן מיוחד כזה ,שהבטיחו לו נדוניה גדולה ומכובדת ביותר ,והוא מוכן
לוותר על הכל ,ולחיות בצמצום ובדוחק ,כדי שלא יחסר מאומה לכלה
יתומה?!"...
אמר לו רבי יחיאל מרדכי" :סיבת חלישות הדעת היא ,משום שאני יודע
להתעסק עם בני אדם ולא עם מלאכים! ...ידעתי גם ידעתי שה' זיכני בחתן
למדן ,מיוחד במעלות ,עילוי וצדיק מופלג ,אבל לא ידעתי שזכיתי בחתן כה
מופלא שמידותיו הן כשל מלאך!"...
דבר המכתב הגיע לאוזניו של מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל,
ששימש באותם ימים כראש אב בית הדין של לונדון .המקרה הקשה של
היתומה שהופיע בו נגע לליבו .הוא השתומם ביותר מביתו וחתנו של הרב
גורדון ,שהסכימו לוותר על כל חלקם למען החברה ,והחליט ליטול על עצמו
את ענין גיוס כספי הנדוניה .לאחר מספר ימים הגיע למעונו של הרב באקשט,
וביקש להרגיע את הרב גורדון כי הצליח לאסוף את הסכום הדרוש ,גם עבור
ביתו וגם עבור חברתה .אך לא הסכים למסור את המעטפה ובה ההמחאה
הכספית לידיו ,אלא התעקש לשלשלה בעצמו לתא הדואר" .ברצוני לזכות",
הסביר הרב אברמסקי את פשר התעקשותו" ,אף בזכות זו של שלשול
המעטפה לדואר."...
משהרבה רבי יחיאל מרדכי להתעכב בארצות הברית ,ולא היה באפשרותו
לחזור ללומז'ה ,שיגרו אליו רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי ורבי ירוחם ליוואוויץ
ממיר מכתב ,בו ביקשו ממנו רשות לערוך את החתונה מבלי שיהא נוכח בה.
רבי יחיאל מרדכי הסכים לכך .ואכן החתונה נערכה באלול תרצ"ה ,כשדמות
אחת מרכזית נעדרה מאולם השמחה ,דמותו של אבי הכלה.
זאת היתה אותה שמחת נישואין ,שתאר רבי צבי מרקוביץ בערגה.
רבי צבי סיפר שלאחר החופה ,המשגיח רבי ירוחם נשא דברים נרגשים,
ובתוך הדברים אמר" :בעולם הגשמי ישנם גבולות ומחיצות המבדילות ,אך
בעולם הרוחני אין ענין של מרחק וגבולות .לכן הננו מושיטים יד למחותן

הראשי ,הגאון רבי יחיאל מרדכי שליט"א ,השרוי במרחקים לצרכים רוחניים
– להחזקת ישיבת לומז'ה ,ומברכים אנו ומאחלים לו ברכת מזל טוב!".
לכך גדולי הדור חשו מחובתם האישית לבוא וליטול חלק בשמחה המיוחדת
הזאת .הן מצד החתן והכלה ,ששמם יצא לתהילה בעקבות מעשה הוויתור
שלהם ,והן לחלוק כבוד לראש ישיבת לומז'ה שנותר בגולה ,למען החזקת
התורה.
כעבור שנים אחדות ,כשבאו ימי המלחמה הקשים ,ה'סרטיפיקט' ,שכבר
הוכן עבור רבי אייזיל ורעייתו ושלושת ילדיהם לעלות ארצה ,לא הגיע ליעדו,
והם נרצחו שם בלומז'ה יחד עם שאר בני הישיבה .שרידי ישיבת מיר ששרדו
את המלחמה ,וזכו להכיר את רבי אייזיל מימי שבתו במיר ,כמו הגאונים רבי
יונה ברומברג ,רבי שמואל שכטר ורבי אליעזר פלצ'ינסקי ,הגדירו את רציחתו
במלחמה של עלם חמודות זה בטרם עת ,כאחת האבדות היותר גדולות
שחווה עולם התורה .לדידם אין ספק ,שאילו היה נותר רבי אייזיל בחיים –
הוא היה אחד המאורות הגדולים שהיו מאירים בה.
מסיפור מופלא זה ,יש להסיק את הנקודה האמורה:
לפנינו חתן וכלה צעירים ,שבתחילת דרכם נקרה להם ניסיון מיוחד של
ויתור ,שבאופן טבעי היה אמור להיות קשה מאוד לעמוד בנסיון שכזה .אך
עם רגישות היתר שגילו כלפי חברה יתומה ,הסכימו לוותר את כל אשר להם
למענה .נדוניה מרעישה שהסתכמה בסכום עתק ,והיתה אמורה להעניק
להם הרחבת הדעת לכל שנות הנישואין הראשונות ,אך הצליחו בסופו של
דבר לעמוד בשעת המבחן בגבורה ובשמחה.
והתוצאה הסופית היא ,שלא די שהם לא הפסידו מאותו הנסיון של ויתור,
אלא אף הרוויחו בכפל כפליים .במלחמה אמנם הם איבדו את כל אשר להם,
אך המצוה הזאת שנזקפה לזכותם  -לנצח עומדת!
(מתוך 'אוצרותיהם אמלא' על חומש בראשית)
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הפירוש הנפלא של ר' יעקב אדלשטיין זצ"ל לברכת 'אשר יצר את
האדם בצלמו' ,שיצא לו ממעשה יקר ערך במצלמה...
הרב בנימין גולד
"וַ ּי ִַחר לְ י ֲַעקֹב וַ ּי ֶָרב ְ ּבלָ בָ ן וַ ּי ַַען י ֲַעקֹב" (בראשית ל"א ,ל"ו)
אחרי עשרים שנה שלבן רודפו ברמאות וגזלנות ,וגורם לו סבל צער ועינויים
רבים ,יעקב אבינו בורח כל עוד נפשו בו ,ואחר כל זה לבן רודף אחריו להשיגו.
כשהוא משיגו 'כועס' עליו יעקב" :ויחר ליעקב מאד וירב בלבן".
בעיניים שטחיות נראה ,כי יעקב בריבו עם לבן אחר כל סבל של שנים,
הטיח בו את האמת על גזלנותו ,רמאותו ואכזריותו כלפיו ,אבל הנה כמה
פסוקים לאחר מכן ,מגלה לנו התורה את אופן מריבתו של יעקב עם לבן,
הוא אמר לו "מה פשעי ומה חטאתי כי רדפת אחרי?" הוא אינו צועק עליו
'רוצח' ,לא צועק עליו שהוא 'גזלן ורמאי' ,אלא מנסה לפייסו בתחנונים.
הארה גדולה מפרשה זו ,מגלה לנו מרן המשגיח דישיבת חברון ,הגה"צ ר'
לייב חסמן בעל ה'אור יהל' זצוק"ל .עד כמה גדולה היא השתיקה בשעת
מריבה! שעל זה אמרו חז"ל (תנחומא ויצא) "גדולה קפדנותן
של אבות מפיוסן של בנים דכתיב 'ויחר יעקב וירב בלבן'
ראה מה אמר לו בחרון אפו 'מה חטאי ומה פשעי' .לא
הקניטו ולא הוכיחו ,רק פייסו ,והיא גדולה מפיוסן של
בנים – דוד המלך שלא אבה לשלוח יד בשאול ,ואמר 'כי
אם ה' יגפנו או יומו יבא ומת במלחמה'" .ובמה שבדיבורו
הראה שרוצה במפלת שאול ,זה כבר החשיבו חז"ל לפגם
שב ַדקוּת ,כדי ללמדנו לדורות כיצד צריכה
בדקוּת ְ ּ
בדיבור ַ
להיות הקפידה על השני שמציק לי ,לא לרצות במפלתו
לא להקניטו רק לפייסו ולחננו.
ועל זה אמרו חז"ל (חולין פ"ט)" :אין העולם מתקיים
אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה שנאמר 'תולה
ארץ על בלימה'" .אין לתאר גודל מעלתו של הבולם פיו
בשעת מריבה ,זה מעשה כואב וקטן לרגע ,וגדול ומרומם
לימים רבים!
•••
מעשה נפלא ואמתי סיפר הרב יעקב שיש (אדרבה) על מעלת הבולם פיו
בשעת מריבה:
לפני שנים רבות בחודש ניסן תשס"ט ,הגיעו בני משפחה מארה"ב לארץ
ישראל ,כדי לחוג את חג הפסח .הם שהו בארץ כחודש ימים ,חרשו אותה
לאורכה ולרוחבה ,וכמנהג תיירים הם היו מציודים במצלמה ,בה תיעדו כל
מקום שאליו הלכו ,בכל המקומות הקדושים ,ואתרי התיירות ,כשעל המלאכה
מופקד אחד הבנים לו הייתה שייכת המצלמה היקרה.
לאחר כחודש הסתיים הביקור המוצלח ,כשבאמתחתם חוויות מרגשות
ונעלות ,שכולן ספונות בתוך המצלמה ,לזכרון מכל המקומות שהיו בארץ.

כשישבו בני המשפחה במטוס ,רצה אחד האחים לעבור על כל התמונות,
להיזכר במקומות הקדושים בנופים ובחוויות ,והנה ...בלחיצה אחת קטנה
וטעות איומה ...כל התמונות נמחקו כאחת!!!
צעקות וכמעט הכאות נזרקו אליו מכל עבר 'אתה נורמלי?'' ,כל הביקור
הלך לאיבוד!' ,ועוד שלל צעקות ,שלווה בטונים של כאב ותסכול נוראיים.
האח שעשה זאת ישב מבוייש ,כאוב ומתוסכל על מעשהו ,מבלי שיש לו אף
צד קטן כיצד להתגונן על מעשהו חסר האחריות.
רק אחד ישב ,נשך את שפתיו ושתק !...היה זה האח בעל המצלמה ,שהשקיע
כחודש ימים עמל ,יזע ויגיעה לצלם כל מקום בפוזה הכי טובה ...הוא שתק!!
כשנחתו בשדה התעופה ,והגיעו לביתם בבורו פרק ,נגשה אחת האחיות
לאחיה ,בעל המצלמה ,ובקשה ממנו להכנס לחדרה .כשהוא נכנס היא שפכה
את כאב ליבה ,על מצבה האומלל שהיא כבר בת עשרים ושבע שנים ,ועדיין
לא רואים באופק שום ישועה
לשידוך .היא ספרה לו ,כפי שהוא
יודע ,על מצבה ,על הטלטלות
שהיא וההורים עוברים בכל מה
שקשור לשידוכיה ,וישועה אין!
ואז היא אמרה לו בקול בוכים:
"עמדתי במטוס ,ראיתי את כולם
צועקים מרה על אחינו שמחק את
התמונות ,ואתה ...בעל המצלמה
והמצלם ...שתקת!! אחי היקר!",
היא התחננה אליו בקול בוכים,
"אתה יודע מה כתוב על הבולם
פיו בשעת מריבה! אנא ברך אותי
עכשיו שאמצא מהר את זיווגי!".
האח התרגש עד מאד ,ובדמעות
ברך את אחותו ואמר" :אני מברך
אותך שעד יום ההולדת שלך תתארסי!".
לא חלפו ימים רבים ,ואחד השדכנים הציע הצעה שכלל לא עלתה עד
עכשיו על הפרק ,השידוך התקדם במהירות ,ובראש חודש סיון ,יומיים לפני
יום הולדתה ,שברו צלחת בשעה טובה ומצלחת!
כששמע הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל על המעשה המרגש הזה ,אמר
בהלצה" :על המעשה הזה ניתן להמליץ את אחת מברכות הנישואין 'אשר
יצר את האדם בצלמו ...והתקין לו ממנו בנין עדי עד' -המצלם ששתק-
'בצלמו' -זכה וממעשה זה 'התקין לו ממנו בנין עדי עד' ,ממצלמה זו הותקן
בית בישראל לעדי עד"...

>>> המשך מעמוד 9

בפנסיון".
"כבוד המשגיח" ,אמרתי" .אינני מחפש לאכול בפנסיון .אני בסך הכל מבקש
לאכול בחדר האוכל של הישיבה".
המשגיח הזדקף ,עם כל שבעים שנות חייו ,הסתכל לי בתוך העיניים ,ואמר:
"לאכול בחדר אוכל – זה פנסיון! אין לך פנסיון גדול יותר מזה!"...
כשהוא ראה שלא הבנתי את הדברים ,החל להסביר" :דע לך ,בחור צעיר,
כשאני הייתי בגילך ,לא היה לנו חדר אוכל בישיבה .היינו אוכלים "ימים".
יום אחד אוכלים אצל בעל הבית הזה ,ויום אחר אצל בעל הבית אחר .היו
ימים שגם לא היה אצל מי לאכול .אם הזדמן לבחור לאכול במשך חודש
שלם אצל אותו בעל הבית – היו כולם מקנאים בו! בדרך כלל היה צורך
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לחפש מדי יום-יומיים מקום אחר לאכול".
המשגיח נעץ בי את עיניו הטהורות ואמר" :עכשיו אתה מבין שלאכול בחדר
אוכל – זה פנסיון?".
ואז הבנתי כמה עלינו להודות לקב"ה גם על הדברים שנראים פשוטים,
יומיומיים ,שאין בהם משהו מיוחד .להבין כי גם דברים אלו הם חסד ה',
ואין בעולם שום דבר "פשוט" .אף אחד לא חייב לי כלום.
אם נפנים את התובנה הזאת ,יקל עלינו לעבור את החיים בפחות כעסים,
בפחות תלונות ,עם יותר ויתור זה לזה ,יקל עלינו "להתכופף" בעת הצורך
שהרי "הכל לטובה".
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(דורש טוב – סוכות)

בשורה ללומדי 'הדף היומי בהלכה':
רבני 'שערי הוראה' במענה טלפוני מסביב לשעון
הרבנים ישיבו לשאלות בהבנה ובהלכה למעשה ללומדי 'דף היומי בהלכה'
מהשעה  8בבוקר ועד חצות הלילה • למוקד המשיבים077-2613337 :
בשורה ללומדי 'הדף היומי בהלכה' :רבני 'שערי הוראה'
במענה טלפוני מסביב לשעון
ארגון 'דרשו' שמח להודיע על שירות חדש לטובת רבבות
הלומדים :מוקד מיוחד לשאלות בהבנה ובהלכה למעשה,
בנושאים הנלמדים על פי סדר 'הדף היומי בהלכה' ,בכל שעות
היום ועד חצות הלילה ,מפי רבנים ומו"צים ידועי שם ,מבכירי
רבני בית ההוראה 'שערי הוראה' בראשות הגרש"א שטרן
שליט"א ,רב מערב בני ברק ובעל ה'שביבי אש'.
היוזמה יצאה בימים האחרונים לדרך ,מתוך מטרה להגביר
את לימוד 'הדף היומי בהלכה' באיכות ובכמות ,באמצעות
מתן מענה לכל פונה ,על ידי רבנים מורי הוראה ,הנערכים
מראש בלימוד מקיף ויסודי של הנושאים הנלמדים על פי סדר
'הדף היומי בהלכה' ,עם הטור ,השו"ע ונושאי כליהם ועד
לפסיקותיהם של גדולי האחרונים בנושאים אלו.
"מדובר ביוזמה שאנחנו עובדים עליה כבר זמן רב" ,אומר
הרה"ג ר' נתן ויינגרטן ,ראש מערך שיעורי 'הדף היומי בהלכה'.
"הרעיון קרם עור וגידים זה מכבר ,אבל רק עכשיו הוא בא
לידי ביצוע ,בין היתר בזכות התמיכה הגדולה של הגאון הגדול,
רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א ,שעודד אותנו לבצע בפועל
את התוכנית ,וההירתמות המלאה של נאמן ביתו ,הרב חיים
משה כץ".
הרב ויינגרטן מסביר שהחל מהשעה  8:00בבוקר יכולים
הפונים להתקשר לטלפון של מוקד השיעורים והמידע של
דרשו ,שמספרו  ,077-2613337שלוחה  , 8ולקבל מענה עד

חצות הלילה" :שעות הפעילות של המוקד מתחלקות בין 11
רבנים ,מורי הוראה ,שמשיבים לשאלות לפי תור קבוע,
כשהמערכת מפנה את השיחה באופן אוטומטי לרב שאמור
לענות באותה השעה".
לדבריו ,המערכת כוללת גם הפניה של השיחות לכלל הרבנים
המשיבים ,גם אלו שאין זו השעה שבה הם אמורים להשיב.
"אם הרב שאמור להשיב באותו הזמן אינו עונה לטלפון ,או
שהוא עסוק בשיחה עם מי שפנה אליו קודם לכן ,השיחה
תעבור אוטומטית לכל הרבנים המשיבים ,עד שאחד מביניהם
יענה לפניה".
ב'דרשו' מעודדים את הציבור לפנות לקווים ,ולקבל הסברים
על הנושאים הנלמדים במסגרת 'הדף היומי בהלכה' ,אך
מזכירים כי יש להימנע משיחות ארוכות וממושכות ,ויש בכך
משום 'חב לאחריני' ,לנוכח העומסים הצפויים על הקווים,
במיוחד בתקופות בהן נלמדות הלכות מורכבות יותר ,ופחות
פשוטות להבנה.
"ב'דרשו' פועלים על מנת להנגיש את הלימוד לציבור" ,מוסיף
הרב ויינגרטן" :כך למשל הדפסת המשנה הברורה במהדורת
'דרשו' ,נועדה מלכתחילה להקל על לומדי 'הדף היומי בהלכה',
שיצאו עם הלכה למעשה לפי שיטות גדולי זמנינו .בפועל
הפך המשנה ברורה במהדורה זו למבוקש ונפוץ בכל רחבי
העולם היהודי ,גם ללא כל קשר ללימוד 'הדף היומי בהלכה'.
כעת יוצא 'דרשו' בעוד פרויקט שבעזרת ה' ירבה כבוד שמים,
ויביא לתוספת משמעותית במספר לומדי 'הדף היומי בהלכה'".
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פנינים על פרשת השבוע  ///הרב צבי וינברג

מטוס נוסעים שנחת במהלך השבת ,האם מותר לצאת ממנו?
"וַ ּי ְִפ ַ ּגע ַ ּב ּ ָמקוֹ ם וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם" (בראשית כח,יא)
מובא בחז"ל (ברכות כו ):ש'ויפגע' זה לשון תפילה ,ומכאן שיעקב אבינו
תיקן תפילת ערבית.
וכותב החתם סופר שהיום שיעקב אבינו הגיע להר המוריה היה בערב שבת
 ,וא"כ תפילת ערבית זו היתה תפילת ליל שבת.
וממשיך שם שלפי"ז מה שנאמר בהמשך (כט,א) וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
שא ַי ֲעקֹב ַרגְ לָ יו וַ ֵ ּילֶ ְך
ַא ְר ָצה ְבנֵ י ֶק ֶדם ,היה זה ביום השבת ,וכיצד הלך בשבת מחוץ לתחום.
אלא שיעקב קפץ ע"י שם המפורש  ,וכיון שאין תחומין למעלה מעשרה
טפחים ,לכן לא היה לו איסור ללכת חוץ לתחום ,ע"כ.
ויש להעיר שאף אם אין תחומין למעלה מעשרה ,אולם לגבי העובר מרחק
של יותר מי"ב מיל יש להחמיר אף אם עבר בקפיצת הדרך ע"י שם המפורש,
כמבואר ברמ"א (או"ח סי' ת"ד סעי' א') וז"ל :מיהו אם היה הולך בדרך זה
או ע"י קפיצת שם מתוך י"ב מיל חוץ לי"ב מיל אזלינן לחומרא למ"ד תחומין
י"ב מיל הוי דאורייתא.
וכאן אמנם יעקב קפץ ע"י שם המפורש ,אולם מהר המוריה עד ארץ בני
קדם ,הוי בוודאי יותר מי"ב מיל ,והו"ל להחמיר בזה ,וצ"ע.
וראה בס' נתיבות שבת (להגר"י בלויא זצ"ל פמ"ה סעי' ט"ו) לגבי יציאה
ממטוס שהגיע בשבת ממרחק של יותר מי"ב מיל ,שזה דומה למקרה של
קפיצה ע"י שם למעלה מעשרה ויותר מי"ב מיל ,שיש להחמיר ולא לצאת

מהמטוס כל השבת.
ע"פ דברי החת"ס
כתב בס' בית
ישראל (להגר"י
טויסיג זצ"ל עמ'
קנ"ז בשם בנו)
שמכאן רמז וסמך
למנהגם של ישראל
לעשות מי שברך
ולנדור לצרכי
בית הכנסת בשעת
קריאת התורה
ביום השבת וכן
לערוך מגביות ולדרוש דרשות לטובות הישיבות בש"ק קודם קריאת התורה.
שכיון שויפגע במקום היה בליל שבת ,ושם שכב לישון ,א"כ מה שכתוב
(בסמוך פסוק יח) 'וישכם יערב בבוקר' היה זה בבוקרו של יום השבת ואז
נדר נדר ,כמ"ש (פסוק כ') וידר יעקב נדר וכו'.

מה הקשר בין יעקב אבינו ל"שער האריות" שבירושלים העתיקה?
"זֶה ֶע ְׂש ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ִע ּ ָמ ְך" (בראשית לא,לח)
בבראשית רבה (עד,יא) מובא על פסוק זה ,שהקב"ה גזר שהאריה יאכל
ויטרוף מצאנו של לבן ,ואמר יעקב ללבן ,כל זמן שהייתי רועה צאן אצלך,
לא נתתי לאריה לטרוף מצאנך ,ובזה הייתי חוטא " -אנכי אחטנה" ,שלא
נתתי לאריה לאכול כמו שגזר עליו הקב"ה.
ובפי' מהרז"ו שם כתב ,שהאריה רמוז כאן במילה "טרפה" ,וכמו שכתוב
"והארי על טרפו" (ישעיה לא,ד)" ,אריה טורף ומענתיו טרפה" (נחום ב,יג)
וכתב שם שנראה לרמוז את האריה במילה "אחטנה" ,ע"פ מה ששמע מפי
איש אמונים מעיה"ק ירושלים ,שיש שם שער אחד שנקרא בערבי "אבב

חטא" שפירושו שער האריה (שער
האריות) ,משום שיש בראשו אריות
החצובים באבן ,ו"אבב" פירושו
בערבית "שער" ו"חטא" פירושו
בערבית אריה ,ולפי"ז מרומז בתיבת
"אחטנה" על "אריה" שהוא "חטא"
בערבי ,וזה פלא ,ע"כ.

•מדוע מותר להשתמש בשם 'יעקב' ואלו השם 'אברם' אינו קיים עוד?
•מדוע קראה לאה לבניה שמות המזכירים חסרון?
•מה היה יסוד החשש של רחל שתינשא לעשו?
•מדוע נהג יעקב בחרון אף כלפי רחל?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

מעשה היה בפני הגר"ש סלנט זצ"ל ,בשליח שהפריש מעשר שני לפני
שטימא את הפירות ,והורה שהמעשר בטל
בעניין פדיון מעשר שני בירושלים מעשר שני שנטמא • האם הרובע היהודי נידון בירושלים
האם מותר לטמאות מע"ש בזה"ז
מסכת מכות יט:
כאשר מפרישים מעשר שני בזמנינו ,שאין בית המקדש קיים ,אי אפשר
לאכלו גם מפני שהמעשר טמא ,ואם המעשר טהור באופן שהפירות לא
נרטבו מהקדירה ולא הוכשרו לקבל טומאה ,אבל אנחנו בחזקת טמאים למת
ואין לנו אפר פרה אדומה ,וגם שירושלים חרבה וא"א לאכול מעשר שני
בירושלים רק כשבית המקדש קיים.
יש הלכה נוספת שאין פודים מעשר שני בירושלים ,וזה נוהג גם כשאין
בית המקדש.
מעתה יש לדון כיצד נפריש מעשר שני בזמנינו ,בתוך גבולות העיר העתיקה
בירושלים ,שהרי לא נוכל לפדות ולאכול.
הנה בגמ' מכות דף יט :מבואר שמעשר שני שנטמא פודים אותו אפילו
בירושלים ,וכן פסק הרמב"ם פ"ב ממע"ש ה"ח והשו"ע יו"ד סי' של"א סעיף
קל"ה.
אך בספר כפתור ופרח (פרק מ"א) מחדש שבזמן הזה לא נוהג ההיתר
לפדות מעשר שני שנטמא בתוך ירושלים ,וטעמו שמה שמותר לפדות מעשר
שני שנטמא זהו בזמן שבית המקדש קיים ,וישתמש בדמי הפדיון לאכול
את הפירות שיקנה בהם בקדושת מעשר שני ,אבל בזמן הזה שלא יכול
להשתמש בפדיון -לא מועיל לפדות.
הרדב"ז (ח"ג סי' תשל"א) חלק על הכפתור ופרח וכתב שיש לנהוג בפדיון
גם בזמנינו ,מארבע טעמים:
א .שעיקר התרומות ומעשרות בזמנינו הן מדרבנן
ב .שזה יבול נכרי [בזמנינו לא תמיד שייך טעם זה שיש הרבה יבול יהודים]
ג .שהפירות נטמאו.
ד .שאין הדבר ברור ששכונת היהודים היא מכלל ירושלים .והכפתור ופרח
(סוף פרק מ"א) דן האם הרובע היהודי הוא מכלל קדושת ירושלים ,או שהוא
בכלל עיר ציון ששם קברי מלכי בית דוד ,והרדב"ז (ח"ב סי' תרל"ג) העלה
ע"פ המסורת שביד הגוים ,שקורים לשכונת היהודים 'ציון' ,ומפתח השוק
ואילך קורים 'אל קודס'.
למעשה נקטו הפוסקים לפדות מעשר שני שנטמא בירושלים בזמן הזה.
לכן יש להקפיד שלפני שמפריש מעשר שני יהיו הפירות רטובים ומוכשרים
לטומאה ,ויטמאם כדי שיוכל לפדות ,ואח"כ יפריש מעשר שני.

אם לא טמא את הפירות לפני ההפרשה ,בפשטות יש איסור לטומאת מעשר
שני טהור ,והטור כתב (בסי' של"א) שבזמן הזה שאי אפשר לאכלו מותר
לטמאות ולפדות ,והפרישה והט"ז פי' כוונתו לטמאות לפני גמר מלאכה,
אבל החזו"א שביעית (סי' ה' סק"י) הוכיח שהכוונה גם לאחר הפרשה ,שכיון
שאינו עומד לאכילה מותר לטמאותו במקום הפסד ,שעי"ז יוכל לפדותו
ולאכלו וכ"ד החרדים והחכמת אדם.

בשו"ת הר צבי זרעים (סי' קט"ז) כתב שמעשה היה בפני הגר"ש סלנט
זצ"ל ,בשליח שהפריש מעשר שני לפני שטימא את הפירות ,והורה שהמעשר
בטל כיון שהמשלח לא שלח אותו לקלקל ,ובודאי אינו רוצה שיפריש מעשר
שני בצורה שלא יוכל לפדותו.
מעשה באדם ירא שמים שנזדמנו לו תפוזים של טבל ובא לעשרם בברכה,
והסתכל בלוח שנה והיה כתוב שזו שנת מעשר עני ,והפריש מעשר עני ואכל
מן הפירות ,ושתי טעויות טעה :האחת שפירות נקבעים בשנת מעשר לפי
החנטה ,וא"כ כיון שחנטו בשנה קודמת דינם כמעשר שני ,וגם לשיטות
שתפוזים דינם כאתרוג שהקובע הוא הלקיטה ,אבל לפני ט"ו בשבט זה עדיין
של שנה שעברה ,שראש השנה לפירות זה ט"ו בשבט ,לכן יש ליזהר להתייעץ
עם חכם שלא להיכשל בהלכות מעשרות.

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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	•בכוס הקידוש צריך שתהיה כמות יין של 'רביעית' לפחות ,אולם אין צורך לשתות ממנה ,אלא כ'מלוא לוגמיו' של לחי
אחת ,כלומר ,כמלוא לֶ ִחי אחת מנופחת( ,לוגמא = לחי).
	•כשאחד מוציא אחרים ידי חובתם בקידוש – מצוה מן המובחר שכל השומעים יטעמו מעט מהיין ,ואין שיעור לטעימה
זו .ויש להקפיד שלפחות אדם אחד ישתה 'כמלוא לוגמיו'.
	•וראוי שהשותה כמלוא לוגמיו יהיה דווקא המקדֵּ ש ,כיון שיש אומרים שבשתיית אחד השומעים אין יוצאים ידי חובת
קידוש.
	•בדיעבד ,אם טעמו כל שומעי הקידוש מהיין ,וכל הטעימות יחד היו בכמ ּות של מלוא לוגמיו ,יצאו ידי חובה על אף
שאיש מהם לא שתה כמלוא לוגמיו ,ואף אם המקדש עצמו לא טעם כלל מהיין.

'הפסק' בין הקידוש לשתיית היין
	•מי שקידש בליל שבת ,והפסיק בדיבור בין ברכת הקידוש לשתיית היין – ישוב ויברך הגפן ,ואינו צריך לשוב ולקדש.
	•מי שקידש על היין ,ובטרם שתה ממנו נשפך – יביא יין נוסף ,ויברך הגפן שנית ,כיון שלא הייתה דעתו עליו בשעת
הברכה ,וישתה 'כמלוא לוגמיו'.
	•מי שקידש על משקה שסבר שהוא יין ,ונמצא שהוא מים – יקדש שנית על היין .ואם היה בדעתו בתחילת הקידוש
לשתות מיין נוסף הנמצא לפניו – ישתה מהיין כמלוא לוגמיו ,ולא יקדש שנית.

היין הכשר והראוי לקידוש
	•ניתן לקדש על מיץ ענבים ,אך מצוה מן המובחר לקדש על יין שעברו עליו לפחות ארבעים יום מעת סחיטתו מן
הענבים.
	•הוספת מים למיץ ענבים טהור כדרך שמוסיפים ליין – יש אומרים שניתן להוסיף בהתאם לחוזק טעם המיץ ,ויש
אומרים שאף תוספת של מעט מים פוסלת את מיץ הענבים.
	•אסור לקדש ולהבדיל על יין שריחו רע ,וכן אסור לקדש ולהבדיל על יין שהיה מגולה למשך זמן מה ,מחשש לקלקול
טעמו וריחו.
"אל ֵּת ֶרא ַייִן ִּכי י ְִת ַאדָּ ם" ,ופירושו – אל תתן עיניך ביין שמראיתו אדומה .ולמדו חכמים מכך ,שהיין
	•נאמר בספר משליַ :
האדום משובח מן הלבן ,ולכן מצוה לקדש ולהבדיל על יין אדום.
	•נחלקו הפוסקים בנוגע לכמות המים שניתן להוסיף על היין ולא יִבטל ממנו ׁ ֵ'שם' יין :יש שכתבו שניתן להוסיף עד
שהמים יהוו שליש מהתערובת ,ויש שכתבו כי די בכך שהיין מהווה רוב בתערובת.
	•יין מבושל או ממותק – ברכתו הגפן ומקדשים עליו ,אך כשאין הבדל באיכות היין – ראוי לקדש על יין בלתי מבושל.
ופיסטור אינו נחשב כבישול לעניָן זה.

ה'כביצה' וה'רביעית' בזמננו
	•לדעת אחרונים רבים ,הביצים התקטנו למחצית מגודלן בזמן חז"ל .דעה זו מכונה 'השיעור הגדול' ,כיון שהיא מצריכה
שתי ביצים כנגד כל 'כביצה' שבזמן חז"ל .ולדעת פוסקים אחרים ,מידת הביצה לא השתנתה ,ודעה זו מכונָ ה 'השיעור
הקטן'.
שנפחה ביצה ומחצה; ועוד .ולהלכה :דעת
	•מידת הביצה השנויה במחלוקת הנ"ל ,משליכה להלכה על מידת ה'רביעית',
ּ
המשנה ברורה שבדינים דאורייתא חובה להחמיר .ודעת החזון איש שעיקר ההלכה כשיעור הגדול.

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

כמוּת היין הנדרשת לקידוש ולשתייה

052-7181253

מהי הכמות שצריך לשתות מיֵין הקידוש?
מדוע עדיף לקדש על יין אדום?
והאם פיסטור נחשב כבישול?

בס"ד

גִּ לָּיוֹן 665
שׁת ַויֵּצֵ א | תשע"ח
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ּפ ָר ַ
ּׂשפָ ַ
תי ִם
ָ
ׁשת וַּיֵצֵ א ּ -בְ ִרית ּכ
ָ
ְרּותה לַ ְ

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב אריה ושרה לוי וב"ב
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
אילן בן ג'וליאט
נתנאל בן ג'ינה
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
ר' אליעזר בן עטיה
יצחק בן חנון
ז' כסליו תשע"ח
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פרשת ויצא
הפטרה" :ועמי תלואים" -הושע י"א

"עִ ם אֲ ׁשֶ ר ּתִ מְ צָא אֶ ת אֱ ֹלהֶ יָך ֹלא
מבואר ,שמפני שיעקב אמר זאת ,רחל
נפטרה ,כי אצלה היו התרפים.
"מכאן רואים" ,אומר הצדיק ר' ישראל מאיר
הכהן )ה'חפץ חיים' זצ"ל(" ,עד כמה צריך האדם
להיות זהיר בדיבורו .יעקב הרי לא רצה
שרחל תמות ,אך כיוון שהוציא מילים אלו
מפיו ,זה קרה".
נתאר לעצמנו ,מה היה קורה אם יעקב היה
מקלל את המשנה למלך מצרים לפני שידע
שהוא יוסף .לאחר שבניו שבו משם וסיפרו לו,
עד כמה הוא מתאכזר אליהם :אמר להם
שהם מרגלים ,ושיביאו את בנימין למצרים.
אם יעקב היה מקלל אותו ,יוסף היה מת!
מכאן עלינו ללמוד ,עד כמה צריך ליזהר בכל
מילה שמוציאים מהפה.
דוד המלך אומר )תהלים קיט ,סב(" :חֲ צֹות ַליְלָה
ָאקּום לְהֹודֹות לְָך עַ ל מִ ׁשְ ּפְטֵ י ִצדְ קֶ ָך" .על מה
בדיוק היה מודה כל לילה בחצות?
מבאר המדרש )רות רבה ו ,א(" :עַ ל מִ ׁשְ ּפְ טֵ י
צִדְ קֶ ָך -משפטים שהבאת על עמונים ומואבים,
וצדקות שעשית עם זקני ועם זקנתי ,שאילו
החיש לה קללה אחת  -מאין הייתי בא,
ונתת בלבו ובירכה ,שנאמר "ּבְרּוכָה אַ ּתְ לַ ה'
ּבִּתִ י )רות ג ,י(".
דורו של בועז היו פרוצים בעריות ,והגורן היה
מקום מועד לפורענות .לכן הלך בועז לישון
בגורן לשמור ,שלא תהיה שם פריצות!

כניסה

יציאה

י"ם

16:01

17:13

ר"ת לפתע באמצע הלילה ,ניגשת אליו אשה! מה
 17:45היה צריך בועז לעשות במקרה כזה? מן

ת" א

16:18

17:10

17:41

חיפה

16:18

17:09

17:41

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:21

17:13

17:45

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד

|
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רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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יִחְ י ֶה" )בראשית לא ,לב(

הסתם לקלל אותה .אבל בועז לא מוציא מפיו
קללה .ואדרבה ,אומר לה "ּבְרּוכָה אַ ּתְ לַה'
ּבִּתִ י )רות ג ,י(" .ועל כך היה מודה דוד המלך
בכל לילה להקב"ה ,על כך שסבו לא אמר לה
אף מילת קללה.
בעניין זה אומרת הגמרא בכמה מקומות:
"ברית כרותה לשפתיים".
בספר 'וזאת ליהודה' מסופר :פעם נערכו
הפגנות בירושלים נגד בניית בריכה מעורבת.
רבי יהודה צדקה זצ"ל שהיה אז ר"מ בישיבת
פורת יוסף בא לרבי עזרא עטיה זצ"ל שהיה
ראש הישיבה ואמר לו ,שראוי שבחורי
הישיבה ילכו להפגנה .אמר לו הרב עטיה:
"הלא אתה יודע ,שהמשטרה עלולה להכות
בחזקה? האם אפשר לשלוח את הבחורים
לשם?!".
אמר לו הרב צדקה" :ראויה היא קדושת עם
ישראל ,וכדאי לסבול בשבילה!" .שאל אותו
הרב עטיה" :ואם היה מדובר בבן שלך ,האם
גם אז היית מדבר כך?".
באותו ערב נערכה הפגנה והבן של ר' יהודה
צדקה זצ"ל הוכה ונעצר .כשבאו להודיע על
כך לאביו ,אמר" :ידעתי זאת מהבוקר ...הוי
כשגגה היוצאת מלפני השליט".
בעז"ה אנו נשתדל לדבר בלשון נקיה ,ומתוך
דיבור נעים וחיובי נזכה להתברך ולברך את
כלל ישראל.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל
1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ּׁשּולי ּגֹוי ִםֵ -
ֵ
ּבִ
חלֶ ק ד'

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
מה הדין של אגוזים שעברו קליה ע"י גוי? וכן מה דינם של ירקות שנכבשו ע"י גוי?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
אגוזים ושאר פיצוחים )בוטנים ,גרעיני חמניות ,גרעיני דלעת-אבטיח( ,שעברו קליה בתנור על ידי גוי ,אפילו שאינם נאכלים
כמות שהם חיים ,אין בהם איסור בישולי גויים ,ולכן כאשר עברו קליה בתנור ע"י גוי ,יהיו מותרים באכילה .מקורות :מרן בב"י
)יו"ד כתב ,שלא גזרו חכמים על הקליות ,שאין דרך להזמין את חברו לביתו ,כדי שיאכלו קליות .וע"ע שו"ת יחוה דעת ח"ד )סימן מב( ,ובספר
הליכות עולם ח"ז )עמוד קו( .וע"ע בשו"ת דברי דוד ח"א )יו"ד סימן ז( וח"ג )סימן יד אות א( .והטעם ,משום שאינו עולה על השולחן בסעודה.
ומה שמעלים אותו בסיום האכילה הינו קינוח ואינו קשור לסעודה ,וגם המלכים ,שאוכלים אותו ,אין זה משום חשיבותו ,ובזה לא מצאנו ,שגזרו
משום בישולי גויים .ועוד ,כיוון שרוב התנורים הם על ידי חשמל ,יש לצרף דעת הפוסקים ,שאין בחשמל משום בישולי גויים .אולם יש להיזהר
שלא יהא בהם תערובת איסור בקלייתם .ולעניין עצם השימוש בתנור של גויים כאשר הוא מיוחד לקליית פיצוחים ,נראה ,שאין להחמיר.
ויש מחמירים .מקורות :הגר"י אפרתי בספר ישא יוסף )יו"ד סימן ח( משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל שכל דבר העולה על שולחן מלכים גם אם
אינו קשור לעצם הסעודה יש בו משום בישולי גויים .וכן הייתה דעתו של הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל .וכן ראיתי בשו"ת עמא דבר -אדרעי ח"א
)עמוד קעב( שהביא משם הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל להחמיר.
גוי המכין ירקות כבושים במי מלח  -מותרים באכילה .מקורות :שו"ע )שם( לא אמרינן "כבוש כמבושל" לענין בישולי גויים .ואף על פי
שיש לחוש ,שמא כבשו אותם בכליהם האסורים ,סתם כלים שלהם אינם בני יומן ,והוי נותן טעם לפגם ומותר .וכן העלה הראש"ל בספרו
הליכות עולם ח"ז )עמוד קכג(.
אולם כאשר נכבשו בחומץ יין ]לא סינטטי[ ,יש לאסור מדין סתם יינם .מקורות :שו"ע )יו"ד סימן קיד ס"ח( .אולם ,אם נגעו ירקות
כבושים שכבשם ישראל בחומץ יין ,לא נאסרו .כ"כ הרב שולחן גבוה )יו"ד סימן קכג אות יב( ,ובשו"ת בעי חיי )חיו"ד סימן קסט( ,והגר"ח פלאג'י
בשו"ת חיים ביד )סימן כג(.

ּתפִ ּלָ ה ַ
ּכה
ז ָ
ְ
לפנינו מעשה מרגש ,המעובד מתוך 'ופריו מתוק' ,ויש בו כדי ללמדנו כמה גדול כח התחינה לבורא העולם וכי "קָ רֹוב ה' ְלכָל
ק ְֹרָאיו לְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר י ִקְ ָראֻ הּו בֶאֱ מֶ ת )תהלים קמה ,יח(" .המעשה התרחש לפני מספר שנים :יהודיה יראת ה' מצרפת ,הגיעה לגיל 38
כשהיא עדיין רווקה .במשך שנים רבות לא הצליחה למצוא את השידוך המתאים עבורה ,והיא הפכה לשבורה ורצוצה.
כשהגיעה לביקור אצל קרוביה בעיר נתיבות ,סיפרו לה אודות הגאון רבי יששכר מאיר ,ראש ישיבת הנגב ,ויעצו לה שתלך
להתברך מפיו .האישה ,שלא ידעה לדבר בלשון הקודש ,הגיעה למעונו של הרב ,ופרצה בבכי קורע לב .לאחר שנרגעה,
סיפרה בכאב ,בשפתה ,אודות סבלה הנורא ,וזעקה "חברותי כבר עומדות להשיא את ילדיהם ,ולי אין אפילו בעל ...אני מאוד
רוצה להקים משפחה ולגדל את ילדי לתורה .למה אגרע מקיום מצוות הבורא?!."...
אחת מבנות הבית ששלטה בצרפתית ,תרגמה את דבריה .הרב שכאב את כאבה של האשה ,הציע שתאמר מידי יום ,למשך
שלושים יום ברציפות ,ארבעה פרקי תהילים :ח' ,י"ג ,כ"ב ופרק נ' .דברי הצדיק תורגמו לאשה ,והיא יצאה מהבית ,ובליבה
תקווה שאולי סוף סוף תיוושע בזכות סגולת אמירת פרקי התהילים.
בבוקרו של היום השלושים ,ניצבה האישה שוב בפתח ביתו של הרב .בני הבית הודיעו לה שהיום אי אפשר להיכנס לצדיק,
משום שאינו חש בטוב .אבל היא התעקשה באומרה" :לאחר שישמע את הבשורה שבפי ,אני בטוחה שירגיש טוב יותר",
הניחו לה להיכנס ,והיא הודיעה לרב בהתרגשות )באמצעות המתרגמת(" :עשיתי ככל אשר הורה לי הרב ,ובסייעתא
דשמיא ,אתמול בלילה ,בדיוק בליל השלושים מתחילת אמירת התהלים ,התארסתי בשעה טובה ומוצלחת".
לא היה גבול לשמחת רבינו .הבשורה הטובה אכן גרמה לו להרגיש טוב יותר ,והוא ביקש מבני הבית לשתות לחיים ולשיר
לכבוד הכלה הצדקת ,ולאחר מכן הרעיף עליה מברכות פיו .האישה עמדה לצאת מהבית ולפתע פנתה אליה המתרגמת
ושאלה אותה" :תאמרי לי בבקשה ,האם אמרת את פרקי התהילים מידי יום כפי שאמר לך הרב?"" ,בוודאי" ,השיבה.
המתרגמת הוסיפה להתעניין" :תסלחי לי על השאלה -האם את יודעת לקרוא בלשון הקודש?"" .לא"  -השיבה " -איני יודעת
לקרוא"" .אם כן כיצד קראת את פרקי התהילים?!"" -עשיתי בדיוק כפי שאמר לי הרב"  -סיפרה הארוסה – "הגעתי הביתה,
לקחתי את ספר התהילים ,חיבקתי אותו בזרועותיי ,והתחננתי' :אנא ,ריבונו של עולם ,פרק ח' ,פרק י"ג ,פרק כ"ב ,פרק
נ' ...וסיימתי בתפילה נרגשת לבורא ,במילים משלי ,שירחם עליי ויזכה אותי להקים משפחה משלי .כך במשך כל
שלושים הימים ."...פלאי פלאים .האישה התמימה זועקת מתוך שברון ליבה ,ובשמים מצרפים את כל מילות הפרקים,
והן מגיעות עד לכסא הכבוד ,ובורא עולם שומע לבקשתה וממלא אותה.
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ַּבהֲ לָ כָה
נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים
052ּפִ נְחָ סִ י ּבְטֵ ל' 052-6329144
)הנייד באישור ועדה רוחנית(

פניני עין חמד

|

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 052-7652084
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָאכִים-

הַ ּגָאֹון הָ ַרב יַעֲ ק ֹב עֲ טִ ָּיה זצ"ל

הגאון הרב יעקב עטיה זצ"ל -נולד בחאלב שבסוריה ב-ג' אייר ה'תרפ"ב ).(1922
בגיל צעיר התייתם מאימו ועל רבינו נפלה האחריות לפרנס את אחיו ואחיותיו .היה
בצער כיוון שלא יכל לשקוד על תלמודו ללא טרדות .במקום מגוריו הנוהג היה
להשכים מדי יום ביומו בשעה  4לפנות בוקר ,ולעסוק בתורה הקדושה .רבינו היה
בקבוצת הלומדים גמרא בעיון יחד עם שולחן ערוך .לאחר מכן עסק בניהול בית
היתומים .לאחר נישואיו עבר להתגורר בלבנון ,ותוך מספר חודשים התמנה לרב
הקהילה .שימש בתפקיד זה במשך  19שנים! בתחומי אחריותו היה להעביר שיעורי
תורה ,עשיית שלום בית ,בריתות ושחיטות .פעילותו העיקרית הייתה בהברחת
יהודים מסוריה לארץ ישראל ,ורבינו בנה רשת ענפה של קשרים עם השלטונות,
שבאמצעותה סייע ליהודים שנזקקו לעזרתו.
לאחר מספר שנים השלטונות גילו את פעילותו ,ומאחר שהיחס כלפי מדינת ישראל
היה עוין ,נאלץ להפסיק את פעילות הברחת היהודים .באותם השנים נוצר הקשר
שלו עם המוסד .הוא נחשב לרבם של מסתערבים רבים במוסד .כל החלטה שנגעה
ליהודי סוריה ,נקבעה אצלו .אנשי משפחתו העידו ,שכמה פעמים נכנסו אל ביתו
בבת-ים ראשי המוסד והתייעצו עמו על מבצעים סודיים .לאחר שנים שהבריח יהודים
דרך לבנון ,פעילותו הופסקה ,כיוון שיצא נגדו צו מעצר ,ותמונתו פורסמה בראש
חוצות .מאוחר יותר ,ביקשו הרשויות את עזרת הציבור בתפיסתו ובהבאתו לדין .אך
הצדיק הספיק להימלט לישראל.
בגיל  50עלה לארץ והשתקע בבת-ים ,למרות שקיבל הצעות לשמש כרב בקהילות
מבוססות בחו"ל .רבינו קיבל דירה קטנה ,שלא הספיקה לצרכיו בקומה חמישית
בבניין ללא מעלית .את בית הכנסת הראשון הקים במועדון .שם הוא גם מסר
שיעורים .לאחר מכן הקים את מוסדות 'בית יעקב' ,כדי לחנך את צעירי הצאן,
במסירות נפש וללא עזרה מהממשלה והעירייה .שמעו של הרב נודע ברבים ,ותושבי
העיר החלו להשתתף בתפילות ובשיעורים עד שעלה הצורך בבניית מקום
חדש .לשם כך התגייס הנגיד אדמונד ספרא ותרם בנדיבות .כיום יש למעלה מ 1800-תלמידים במוסדות אלו -בגנים,
בת"ת לבנים ,בית-ספר לבנות ,בישיבה ובכולל האברכים .ענוותן מופלא .ביקש שיכתבו על מצבתו" :נבזה ,חדל
אישים ,עני ורש במצוות ובמעשים" .כל כך היה עניו שבאמת החשיב עצמו כך .נפטר ב-י' כסליו ה'תשע"ז ) .(2016חי
כ 94-שנים .ציונו בהר המנוחות בירושלים.
אביו :ר' רפאל .אשתו :מרת פרידה )בת ר' זעפרני( .חברותא :ר' יום טוב ידיד הלוי )רב הקהילה החלאבית בניו-יורק(.
מחותנו :מרן הגאון ר' שלום כהן )נשיא מועצת חכמי התורה(.
פעם אחת היה השוחט חולה ,והרב היה צריך לשחוט במקומו .היו אנשים שאמרו ,שהרב לוקח את פרנסת השוחט .אך להפתעתם,
בסוף החודש הרב הגיע לבית השוחט עם מעטפה ואמר לו" :זה הכסף של השחיטה .אני הייתי צריך לשחוט ,כדי שיהיה לאנשים מה
לאכול  -אבל הכסף הוא שלך" .במקרה נוסף ,ביקש מישהו מהרב לשחוט עבורו ,מפני שהשוחט לא היה באותו מקום .הצדיק שחט לו.
וכשרצה לשלם הלה לרב  -שלחו לשוחט ,שישלם לו.
באחד הימים ,כאשר רצה לעלות בחדר מדרגות ,גילה ,כי המנקה היה באמצע השטיפה .לפיכך סירב לעלות כדי לא להפריע לו
בעבודתו ,שכן אותו מנקה היה אדם קשה יום .רק לאחר שהפציר בו המנקה לעלות  -עלה הרב .וכשהגיע לביתו ,שלח את אחד
מתלמידיו לשלם למנקה  50ש"ח על טרחתו ,בשל ההפרעה שנגרמה לו.
בזמן כהונתו כרב בביירות ,הרבה ללכת ולבקר בחגים את בני הקהילה בבתיהם ,במקום שהם יבואו אליו .מעולם לא חיפש כבוד .זמן
מה לאחר ששימש כרב הקהילה ,הגיע הרב שחוד שרים ,אחד מגדולי רבני העדה .רבינו לא היסס ונתן לו לשמש כרב המקום ,כאשר
הוא משמש כעוזרו.
בשנותיו האחרונות ,כאשר לקה באירוע מוחי והיה משותק ,סירב רבינו לעלות לתורה ,כדי שלא להטריח את המתפללים ,להמתין עד
שיגיע לבמה.
הרב לא נתן 'יחס מיוחד לאנשים עשירים .הנוהג בביה"כ היה שלא זורקים סוכריות או מצלמים באירועים .אחד מעשירי הקהילה הרהיב
עוז והחליט להפר את הוראת הרב ולצלם שם .באותו רגע הוא קיבל הערות חריפות ,שאמר לו הרב .כל הבניין רעד.
מדת ענוותנותו הייתה עצומה .פעם אחד מילדי הקהילה ראה את הרב ,ובתמימותו הרבה הראה לרב ,כי יש בידיו חטיף במבה וביקש
לכבד את הרב .הצדיק לקח מידו ,בירך ואכל.
רבינו לא התרגש מכך שכל אילי ההון הגדולים בעולם כמו אדמונד ספרא ,היו כפופים אליו ,ולא היו עושים שום צעד בלי להתייעץ איתו.
נכדו סיפר ,כיצד היה רואה את סבו ממלא בכל בוקר את הארנק בשטרות" .בערב הארנק היה ריק!".
סיפר ראש ישיבה בירושלים ,שהיה לו תלמיד שסבל ל"ע מכאבי שיניים קשים ,והומלץ לו על טיפול בעלות של אלפי שקלים .אולם
לבחור לא היו את האמצעים .שמעו של רבינו הגיע לראש הישיבה ,והוא שלח את הבחור לרב .הבחור חזר כולו נרגש .בלי אומר ודברים
הרב העביר לו המחאה ,שכיסתה את כל הטיפול מבלי שהכירו קודם.
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בשנת ה'תש"ח ,שלוש שנים לאחר שהסתיימה השואה ,הגיע
לארץ ילד בן עשר ,פליט שואה ,שאיבד את הוריו במחנה
אושוויץ .דודה זקנה הצליחה לשמור עליו והביאה אותו ל'בתי
אבות' של ישיבת פוניבז'.
גברת מונק ,אם הבית ,קיבלה אותו באהבה ובחמלה .הילד היה
מופנם וסגור .היא הביאה לו ,סט מצעים ,סדין ,ציפה ,ציפית
ופיג'מה חדשה .הילד אכל את ארוחת הערב הראשונה שלו
והחביא בכיסו פרוסות לחם ,הוא חי עדיין תחת אימי המחנות,
ורצה להיות בטוח שכשיקום יהיה לו לחם לאכול .לאחר מכן הלך
לישון עם הבגדים והנעליים .גב' מונק ראתה ולא אמרה דבר.
למחרת ,בהגיע הערב ,היא פנתה אליו ברכות" :מוטי ,בוא
תתרחץ ,הכנתי לך פיג'מה חדשה" ,אך הילד סירב .הוא הלך
לישון בבגדים מלוכלכים ונעליים מלאות בוץ .אין עם מי לדבר...
עובר יום ועוד יום .בלתי נסבל להמשיך באופן כזה.
היא ניסתה לשדל אותו" :אתן לך שוקולד!" אך הוא סירב
בעקשנות .הרב גרנדביץ זצ"ל היה אברך ופסיכולוג שטיפל
בילדים במוסד .הוא ניסה לדבר איתו ,אך הילד בשלו  -לא מוכן
להתרחץ ,והלך לישון עם הנעליים והבגדים המלוכלכים.
היא ראתה שאין לה ברירה והיא קראה לרב מפוניבז' .הרב היה
ה'אבא' של ילדי המוסד ,הוא היה מרעיף עליהם אהבה ובכל יום
שישי מחלק כסף שיקנו ממתק לכבוד שבת ,בקיוסק הסמוך.
הוא ניגש לילד" :מוטל'ה המתוק ,למה אינך מתרחץ?" הילד
שתק .אמר הרב לגב' מונק" :אי אפשר להישאר במצב כזה ,נלך
לחזון אי"ש!" .משלחת שלמה מגיעה לבית הצדיק ,שגר בסמוך
לפנימייה :הגב' מונק ,הרב מפוניבז' ,הרב גרנדביץ והילד הקטן.
דובר המשלחת היה הרב מפוניבז'" :כבוד הרב ,יש לנו ילד
חדש ,מוטי המתוק ,מאז שהגיע אלינו לפני ארבעה ימים הוא לא
רוצה להתרחץ וללבוש פיג'מה ,הוא ישן עם הבגדים".
החזון אי"ש שאל בחיוך" :מרדכל'ה ,למה אתה לא רוצה
להתרחץ?" והילד התפרץ בזעם" :לא רוצה להתפשט! בכל פעם
שהתפשטתי ,לקחו לי את הבגדים ,והשאירו אותי עם הפיג'מה
המפוספסת .בברגן בעלזן ,באושוויץ תמיד גנבו לי את הבגדים.
אין לי הורים ,שישמרו לי על הבגדים -אני לא אתפשט!".
כל הנוכחים שתקו בתדהמה .קשה היה להם לראות באיזה
חוסר אמון נתון הילד האומלל ,שלא מהין לשים מבטחו באיש.
הרב מפוניבז' יצא החוצה ופרץ בבכי .אמר החזון אי"ש לילד:
"אל תדאג ,הגב' מונק תשמור לך על הבגדים".
"אני לא מאמין לה" ,ענה הילד במרירות" .הרב גרנדביץ ישמור
לך על הבגדים"" .אני לא מאמין לו"" .אז אולי הרב מפוניבז'
ישמור לך על הבגדים?"" -אני לא מאמין לו".

אמר החזון אי"ש" :מוטי ,אתה יודע מה? אני אשמור לך על
הבגדים" .הילד הסתכל על הרב במבט חשדן" :הרב ,אתה תשמור
לי על הבגדים?"" -כן! בחיים לא שיקרתי! אני אשמור לך"" .אם
הרב ישמור לי אני מוכן!" תוך עשר דקות שבה הגברת מונק לביתו
של גדול הדור עם הפיג'מה.
הילד נכנס לחדר ,התלבש בפיג'מה ,וכל הארבעה :הגב' מונק ,הרב
גרדנביץ ,הרב מפוניבז' והחזון אי"ש עמדו וחיכו .תוך כמה דקות
יצא הילד עם הבגדים בידיים ופנה לחזון איש" :רב'ה ,תשמור לי-
פה הציצית ,הגרביים ,הכותנות ,החולצה" -"...ודאי ,אני שומר לך,
אתה יכול ללכת" ,אישר החזון אי"ש.
הילד הלך עם הגב' מונק לפנימייה להתקלח .אחרי שיצאו ,הביט
החזון אי"ש ברבי מפוניבז' ושניהם פרצו בבכי" .הבה נהיה האבא
והאמא של מרדכל'ה" .החזון אי"ש הוריד את החליפה ,הפשיל
שרוולים ,לקח קערה גדולה ,מילא במים ,וביחד עם הרב מפוניבז'
השרה את הבגדים המלוכלכים במים נקיים .הבגדים שחורים
משחור .מים עכורים ממלאים את הקערה.
הרב גרנדביץ ,האברך הצעיר ניסה למנוע מהרבנים הזקנים
להתעסק בעבודה כה בזויה ,אך הרבנים התעקשו" :מה פתאום?!
זו המצווה שלנו!!" .כשהיו המים כבר שחורים לחלוטין ,שפך הרב
גרדנביץ את המים והביא מים חדשים .הרב מפוניבז' שפשף עם
"סינטבון" ,החזון אי"ש שפשף גם הוא את הצווארון ,והדמעות של
שניהם זלגו לתוך המים.
כשסיימו לכבס את החולצה ,לשביעות רצונו של החזון אי"ש ,תלו
אותה לייבוש .הם המשיכו עם הציצית ,שגם היא הייתה שחורה
כזפת ,כבר עברו עשרים וחמש דקות ,ופתאום הגיע הילד כשהוא
רחוץ ומריח ,לבוש בפיג'מה נקיה.
הילד שאל" :איפה הבגדים?" והחזון אי"ש ענה לו בנחת" :הנה
מרדכל'ה ,הנה החולצה ,הציצית והמכנסיים ,אנחנו מכבסים אותם
כעת ,אני שומר לך על הבגדים ,הלילה תישן אצלי ."...החזון אי"ש,
זקן הדור ומנהיג האומה ,סגר את הגמרא והשקיע כמעט שעה
למען ילד קטן ,בודד ויתום.
היום ,הילד הזה הוא אברך בכולל חזון אי"ש ,יש לו אחד עשר
ילדים וב"ה כבר מחתן נכדים .וכל הדור המבורך הזה נולד בזכות
אותו מוסד חסד ,שהקים הרב מפוניבז' ,כשהחזון אי"ש בחמלתו
הרבה ,עומד לימינו ומסייעו.
לתורה הקדושה אין קיום בלי חסד .יהודי שרוצה לגדול בתורה,
חייב להשקיע במידות טובות .תורה – תחילתה חסד וסופה חסד.
ולמעשה כל חומש בראשית בא ללמדנו מידות .יהי רצון ,שנתקן את
מידותנו ונתעלה בכך ונגמול חסד עם כל יהודי.

אירוע למהדרין
אתה 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
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל
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הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
סעידה בת תופחה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב
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להסתפק במה שחננו השי"ת ולשמוח
בחלקו !
נלמד מהפסוק" :ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש"
)פרק כח-כ(
וכתב ללמוד מכאן החובת הלבבות )שער הבחינה פ"ה( כי "זאת
שאלת הצדיקים מאת ה' .לא ישאלו המותרות ,רק הדבר ההכרחי בלבד,
שאי אפשר לו לאדם שיחיה בלעדיו .ובידוע כי נטיית האדם אחר בקשת
המותרות ,הוא גורם לו מהומות רבות ,ועל כן כל איש ירא את ה' ,ראוי
לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במועט ,ושלא יתאוה המותרות ,וייטיב
לבו ביראת ה'".
דרשו חז"ל בגמרא )ב"ק צב (:על הפסוק )שמות כג-כה( "וברך
את לחמך ואת מימך"  -זו פת במלח וקיתון של מים .מכאן ואילך
]אם אכל פתו בבוקר[ "והסירותי מחלה מקרבך" ]לא ידע כל חולי[.
עוד אמרו )שם( :תניא" ,מחלה" זו "מרה" ולמה נקרא שמה מחלה
ששמונים ושלושה חלאין יש בה ]כמספר גמטריית "מחלה"[ ואת
כולן ]את כל החלאים הללו[ פת במלח שחרית וקיתון של מים
מבטלין.
מבאר הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל )בספרו יערות דבש ח"א
דרוש ו( ,כי הכוונה בזה למדת ההסתפקות .ומלמדים אותנו חז"ל
שלא יבקש אדם מעדנים ותענוגות ,ברבורים ובשר שמן ויין רקח
עסיס רמונים ,כי אלו מביאים לידי מחלה וצער ודאגה ,ויגון
ותוגה ,והמזיקים שולטים בו .אבל מי שמרגיל עצמו לאכול לחם
ולשתות מים ומסתפק בזה ,יתחזק כוחו וימנע מעצמו חולאים
רבים.
ובספר באר מים חיים )לפר' ואתחנן( כתב :כשהאדם נשמר עכ"פ
מלהתאוות למותרות העוה"ז ויסתפק רק בהכרחי ,יוכל לקיים התורה
והמצוות כראוי ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ולהתפלל כראוי ,כי
אינו אץ להעשיר.
"אבל אם הוא מתאוה למותרות ,אזי אין קץ לעמלו ,ויום ולילה
לא ישבות ,לרוץ ולרדוף בבתים ובחצרות ,בשווקים וברחובות ,ועל
כל פינה יארוב ,אולי יזדמן לו לסחור באיזה דבר ,וממילא גם זה
המעט שעושה לה' בתפלה ובעבודה אינו כראוי ,כי מקצר בה כאשר
יוכל.
"ואף גם בזה הקיצור ,הנה פיו ולבו אינן שוין ,בפיו אומר דברי
התפלות והתחנונים ,ובלבו חושב מה לעשות אחר התפלה ,האם כך
או כך .ותמיד הוא מהומה לביתו".

מצוה להפריש מעשר או חומש
מרכושו לצרכי צדקה והחזקת תורה !
נלמד מהפסוק" :וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו
לך" )פרק כח-כב(
והובא בדעת זקנים )מהמדרש( "יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון".
ובגמרא למדו חז"ל מכפל הלשון "עשר תעשרנו" על מעשר כפול,
היינו חומש .שכן אמרו :באושה התקינו ,המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש )כתובות נ(.
שואלים חז"ל בגמרא )שבת קיט (.עשירים שבארץ ישראל
במה הם זוכים לכזו עשירות גדולה? ותירצו :בכך שהם מעשרים,
שנותנים מעשר מתבואתם] .ולדעת הרמ"א )יו"ד סי' רמז ס"ד( גם
מעשר כספים בכלל זה שמעשיר ,וכן מבואר בתוספות )תענית ט.
ד"ה 'עשר'( ,ומה שלא פירשו בגמרא בזכות מעשר כספים הוכיח
היעב"ץ )שם( שמעשר כספים דרבנן[.
ולכאורה תמוה :אם מתעשרים בזכות המעשר שנותנים ,מדוע לא
מוזכר זה במשנה פאה )פ"א מ"א( שמפרטת את הדברים שאדם
אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ,ומדוע לא
הוזכרה מצות המעשר שאדם אוכל פירותיו גם בעולם הזה?
הגר"י זילברשטיין שליט"א עמד על ענין זה )בחשוקי חמד
וכתב לתרץ שעשירות זו המובטחת למי שמעשר ,אין זה מצד
השכר שישנו על המצוה כשאר מצוות המפורטות במשנה ,אלא
היא סגולה מיוחדת שיש במצוה הזו שגורמת לעשירות ,וכשם
שבמצות מזוזה ישנה סגולה לשמירה ,ובמצות תפילין יש בה
סגולה לאריכות ימים ,כך מצות מעשר יש בה סגולת עשירות.
ועדיין יל"ע.
ומובא על הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל שאמר שאף כי
אמנם בספק במצוות דרבנן ,לקולא .אך בספק מעשר כספים
אמרינן לחומרא ,וטעם הדבר ,משום שאדם לא יפסיד אם יחמיר,
שהרי במעשר כספים מחזירים לנותן את כספו כמש"כ "עשר בשביל
שתתעשר" .וכלשון הטור )יו"ד רמז( :נותנת לו עושר וכבוד.

לקרוא לאדם בשמו ולא בכינוי
של גנאי !
נלמד מהפסוק" :ויאמר להם הידעתם את
לבן בן נחור" )פרק כט-ה(
ותמוה :וכי לבן ,בן נחור הוא ,והלא בן בתואל הוא,
ולמה קראו בן נחור? ואמנם פירש רבי בחיי ,לפי שנחור
היה סבו ,ובני בנים הרי הם כבנים .אך עדיין צ"ב :מדוע
הוזקק להשתמש בשם זקנו ולא קראו בשם אביו? אלא,
מפני שבתואל אביו היו ידוע כאדם רשע ,ומאידך ,נחור
היה מפורסם ביחוסו כאח של אברהם .לכן העדיף יעקב
מפני כבודו של לבן ,לקרוא לו בשם הסבא המכובד ,ולא
בשם בתואל אביו שעלול להתבייש בו.
נמצאנו למדים עד כמה צריך להזהר לא לקרוא לאדם
בשם שעלול להתבייש בו .ובמיוחד לכנותו בשם גנאי
שעל זה אמרו חז"ל )ב"מ נח (:שיורד לגיהנם ואינו עולה.
והמאירי כתב שם :לא יזכיר את חברו בכינוי ,ואפילו
לא היה חברו מקפיד בכך .והעושה כן ,אין לו חלק
לעולם הבא.
ואפילו אם הכינוי אינו של גנאי גם כן אסור ,כי
מתבייש בכך שמתעלמים משמו האמיתי ,כמבואר
בתוספות )מגילה כז (:והטעם משום שגנאי לאדם במה
שמתעלמים משמו ומחפשים לו תחליף ...וכן מבאר
היעב"ץ שמראה בזה שאינו מחשיב מספיק את חברו,
כדי לקרותו בשמו .נמצא שעצם ההתעלמות משמו המלא
והאמיתי ,היא פגיעה בכבודו.

להוכיח הזולת בדרכי נועם ומתוך אהבה ורעות!
נלמד מהפסוק" :ויאמר להם יעקב אחי ...ויאמר הן עוד
היום גדול לא עת האסף המקנה ...ויאמרו לא נוכל עד אשר
יאספו כל העדרים" )כט-ד,ח(
ופירש רש"י :לפי שראה אותם רובצים ,כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא
ירעו עוד .אמר להם ,הן עוד היום גדול ,כלומר :אם שכירי יום אתם לא שלמתם
פעולת היום" ...עכ"ל .והובא במדרש לקח טוב :מכאן לאדם חשוב שהולך למקום
אחד ורואה דבר שלא כהוגן שצריך למונעו ואל יאמר שלום עלי נפשי.
הרבה כללים יש לדרך התוכחה כדי שיהיה בה כדי להשפיע לטובה על הזולת
באופן הרצוי ביותר .וכולם רמוזים בלשון הפסוק "הוכח תוכיח את עמיתך" ...כפי
שהארכנו בזה בספרנו )איש לרעהו ח"ג מעמ' תס"ו).
אך דומה ,כי היסוד הראשון והמקדים לכל אלו ,הוא האמונה השלימה וההזדהות
המוחלטת באותם דברי תוכחה שמשמיע לזולתו ,כי אז מביע את תוכחתו מעומק
הלב ולא מן השפה ולחוץ ,ומקובלנו כי "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל
הלב".
וכפי שכתב רבינו תם זצ"ל )בספר הישר(" :כי לא נכון לאדם לייסר לזולתו במה
שאינו עושה ,וללמד מה שאינו מאמין בו ,כי כל דבר שיצא מן הלב יכנס בלב,
וכל אשר לא יצא כי אם מן הפה ,לא יעבור האוזן"...
זה מה שראינו אצל יעקב אבינו .הוא הוכיח את הרועים" :הן עוד היום גדול"
ופירש"י" :אם שכירי יום אתם לא שילמם פעולת היום" ...והם קיבלו בנימוס
ובהכנעה את תוכחתו ]ולא בטרוניה" :האחד בא לגור" וכו'[ וענו לו בכבוד "לא
נוכל" ...שכן ,מי לנו עוד דמות מופת כזו של הקפדה מלאה בהלכות שכירות כמו
יעקב אבינו בעבודתו אצל לבן ,עד כדי כך שממנו למדו הלכה לדורות ,כפי שכתב
הרמב"ם )פי"ג משכירות הל' ז(" :חייב ]הפועל[ לעבוד בכל כוחו שהרי יעקב
הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן "...ומכאן שתוכחתו של יעקב לרועים
על ה"שכירות" היו דברים שבאמת האמין בהם בכל לבו ונפשו ,ודברים שיצאו
מן הלב נכנסו ללב.
בדרך זו ,יפתח לנו צוהר להבין גם את מה שלכאורה תמוה :מצינו אצל נח
שציוה עליו הקב"ה לבנות תיבה במשך מאה ועשרים שנה כדי לתת סיכוי לאנשי
דור המבול אולי ישובו בתשובה ,כשישאלו אותו על כך ויאמר להם שעתיד
הקב"ה להביא מבול לעולם .ואכן מובא בגמרא )סנהדרין קח (:שהיה נח הצדיק
מוכיח אותם "ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים ,והיו מבזין אותו".
ונשאלת השאלה :היאך יתכן שתוכחה של מאה ועשרים שנה לא משפיעה
מאומה ,ואילו אצל יונה הנביא שנשלח להוכיח את אנשי נינוה )שרעתם היתה
כדור המבול וסדום( ,מצינו שאמר להם חמישה מילים בלבד" :עוד ארבעים יום
ונינוה נהפכת" וכבר ההשפעה היתה עצומה עד כי תיכף ומיד קראו צום וילבשו
שקים ושבו מדרכם הרעה ומן החמס שבכפיהם?!
ולא רק על נינוה הראה יונה את השפעתו הגדולה ,אלא גם על אנשי האוניה
שעבדו את אליליהם ,וכשאמר להם יונה כי "את ה' אלוקי השמים אני ירא אשר
עשה את הים ואת היבשה" כבר נהפך ליבם להאמין בה' עד כדי שהתפללו אליו
ובהמשך אף יראו יראה גדולה ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים .וצ"ב מהיכן נובעת
עוצמת ההשפעה הזו שלא מצינו אצל נח?!
וכך מצינו בעוד מספר מקומות בתורה ,גודל השפעת דיבורם של גדולי האומה
על הרחוקים ,כנאמר אצל אברהם "ואת הנפש אשר עשו בחרן" .וכן אצל יוסף
הצדיק ,על סביבתו ,וכן אצל משה רבינו על יתרו ,שאף שיתרו בא למדבר משום
ששמע על ניסי יציאת מצרים ,בכל זאת כשמשה עצמו סיפר לו את כל אשר
עשה ה' לפרעה ולמצרים ,רק אז שמח ובירך לראשונה על נס ההצלה .וצ"ע כנ"ל.
אלא לאור האמור ,התשובה להכל אחת היא :הכל תלוי בעוצמת האמונה
השלימה של האדם בדברי התוכחה שאומר לזולת .אם הוא ירא את ה' מאד
ביראת הרוממות ,וממילא מבטל כל עצמותו לרצון בוראו בבחינת "אמת מלכנו
אפס זולתו" ,כפי שראינו אצל האבות הקדושים ,גדולי האומה והנביאים ,ואשר
בהתאם לכך יצאה תוכחתם לעבודת ה' מעומק הלב ,על כן היא גם נכנסה ללב!
)מלבד במקרים מסויימים שהרישעות היתה "להכעיס"( ,וכאמרת חז"ל )ברכות ו(:
"כל מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים" )וכמו שנרחיב בזה בל"נ בעלון פרשת
שמות הבעל"ט בנושא "מסירות לחסד להצלה"(
ואולם על נח הרי אמרו חז"ל שיש דורשים אותו לגנאי שאילו היה בדורו של
אברהם לא היה נחשב לכלום ,וכן" :נח היה צריך סעד לתומכו ואילו אברהם
היה מהלך בצדקו מאליו" .וכן אמרו במד"ר )מובא ברש"י פ"ז-ז(" :אף נח מקטני
אמנה היה ,מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול" ...ומכיון שכך ,אף שהיה צדיק
ביחס לדורו ,מ"מ היאך יוכל להשפיע על אנשי דורו בדברים שהוא עצמו אינו
חזק ושלם בלבו לגמרי באמונתו בהם.

מפ ֶשעוָ וארסק זצ"ל ,ישב על הכיסא
האדמו"ר רבי יענקל'ה ּ
בראש כפוף .השמש פנה לחסיד' :הרבי רוצה ממך כסף'.
משפט לא
'פשעווארסק'...

אופייני.

לא

סגנון

מוכר

כלל

וכלל

בחצר

החסיד הוציא  10,000פראנק ומסר )'פראנק בלגי' היה המטבע
החוקי בבלגיה עד המעבר ליורו(.

'רבי; זה התלמיד שלך שאול!' הרבי הגיב" :אהה שאול ,ומה עם
השותפות שלנו? "...והוא לא ידע מהעניין כלום! אמרתי' :שותפות
מזל וברכה' ,אז הוא שאל' :וכמה תתן לי?' עניתי .10-20% :אמר
הרבי מיד' :אבל אל תרמה אותי' )"וועסט מיר נישט אפ נארן"(,
ומיד הוסיף 'מזל וברכה! מזל וברכה!' והושיט לי שום!
שמחתי עד מאוד ,רק כאב לי שהרבי מזהיר שלא ארמה אותו...
*

הרבי לא היה מרוצה.
הוציא עוד  10,000פראנק ונתן...
אך הרבי עדיין לא מרוצה .לווה מהגבאי עוד  10,000פראנק,
אך הרבי עדיין לא מרוצה!
הרבי ,מעולם ,לא ביקש כסף מאף אחד .ובכלל ,הכסף לא היה
נושא אצלו) ,גם מי שתרם הכל הלך ישירות למוסדות( .אז מה
קורה כאן?!
החסיד עמד נבוך .במחשבתו התגנבה מחשבה סוררת אודות
מצבו הרפואי של הרבי.
הוא כבר נתן  30,000פראנק...
הלוא דבר הוא!
*

*

*

זהו תחילתו של סיפור פלא נוסף מחייו של הרב החסיד רבי
שאול בעער זכרונו לברכה ,כפי שנרשמו בשעתו  -לפי בקשתו
האישית  -ע"י ר' יוסף וינברג ,והם מובאים כאן בדיוק מירבי,
אם כי בקיצור נמרץ ובשינויי עריכה מינימליים:
אחרי שנים רבות באנטוורפן ,פגשתי פעם את בן דודי עו"ד
'שילה מילר' .ביקשתי ממנו לשתף אותי בעסקי נדל"ן בעיר
הבירה 'בריסל' ,וכעבור חודש הוא חזר אלי עם הצעה .להשקיע
יחד אתו ,ועוד איזה גוי ,בנכס .אמרתי לו שאני לא מכיר את
העסק ,אבל אני מכיר אותו כפיקח  -ואם הוא נכנס גם אני
נכנס .השקענו יחד כמה מאות אלפי דולרים.
חלף קצת זמן וליבי אמר לי שהשותף הגוי מרמה אותנו .חלף
עוד זמן וגם בן דודי הצטרף לדעה זו .הכסף שהשקעתי היה
בהלוואה ,ולא ידעתי מה לעשות  -שום דבר לא התקדם.
החלטתי לגשת לרבי יענקל'ה שהיה אז שרוי במצב רפואי לא
פשוט ,אחרי פיצוץ אפנדיציט .הוא כמעט לא תקשר עם סביבתו,
וכמעט לא הבינו מה הוא אומר  -אבל הרגישו את רוח הקודש
השורה עליו ושכל מילה שלו קודש קדשים.
נכנסתי כשחילקו שום )"קנָ אבּ ל"( לפי המנהג ,זה היה בדרך
כלל במוצ"ש או ביום ראשון .לפני בתור עבר אברך שהגיע
במיוחד לשבת ,נתן פדיון וביקש ברכה ,אמרו זאת לרבי אך הוא
לא הרים את הראש .אמרו ,ביקשו שוב ושוב ,ניסו לקחת מהיד
שלו את ה'שום' ,אך הוא לא ענה ולא השיב כלום .האברך הלך
משם שבור ורצוץ.
חשבתי לעצמי :אוי ווי! אני מציע כאן שותפות ,ועוד עם גוי!
אני אבוד ,מה יש לי לדבר בכלל ...אבל ניסיתי .הגבאי אמר:

*

*

חלפה חצי שנה מאז ההשקעה ,וחברת 'פיאט' מציעה לקנות
את הנכס במחיר כפול ממה שהשקענו! מכרנו להם והם התחילו
להעביר תשלומים .מיד כאשר קיבלתי את הסכום הראשון ,פניתי
לשלם לרבי את חלקו .הוא שכב במיטה עם עיניים עצומות ואמרו
לו :שאול בעער כאן! מיד פתח את פיו ,והתחיל לדבר על ההבדל
בין הגנבים של פעם לגנבים של היום ...הצטמררתי .מסרתי לו את
החלק שלו ,והראיתי את הרשימות המסודרות והלכתי לדרכי .וכך,
בכל פעם שקיבלתי תשלום נכנסתי והעברתי לו את חלקו.
יום אחד אני מקבל טלפון שהרבי קורא לי .מיד הלכתי אליו
ו] ...כאן התרחש המתואר בפתיחת הסיפור שהרבי דרש כסף שוב
ושוב[ .למחרת מגיע אלי הגבאי ר' שבתי הופמן ,ושואל :תגיד לי,
מה יש לרבי אתך? אמרתי לו :כלום ,למה? אז הוא מספר שאתמול
הוא לקח את הרבי ברכב ,וכאשר עברו ליד הבית שלי הרבי שאל:
'איפה גר כאן שאול בעער?' והדבר הזה חזר על עצמו פעמיים!
לא הבנתי מה קורה- - -
*

*
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חלפו כמה שבועות ואשתי חזרה מבדיקה רפואית שגרתית,
שלאחריה נשלחה לערוך סדרת בדיקות וצילומים .עד מהרה נפגשנו
עם פרופ' שניבא רעות .רצתי מיד אל הרבי שהפעם התייחס אלי
באל אדם זר .כאותו אברך אומלל שעמד לפני אז בתור...
מצבה הרפואי של אשתי הלך והתדרדר .ניתוח ועוד ניתוח,
וכאשר הרגשתי ששוב אינני מסוגל רצתי אל הרבי להתחנן על
נפשי .הרבי אמר את הפסוק "ותצא אש מלפני השם" הגבאי
התחיל לדפוק על השולחן כדי שלא אשמע את מה שהרבי אומר,
אבל אני שמעתי טוב טוב!
בכיתי .ובכיתי .ובכיתי .עד לפטירתה מתוך יסורים קשים.
*

*

*

יום אחד אני מוציא את פנקס החשבונות שלי ,ופתאום מגלה
שאני חייב לרבי יענקל'ה  270אלף פראנק .ואני נזכר במאמר
חז"ל "בעוון נדרים מתה אשתו של אדם" )שבת לב (:הרגשתי כל
כך רע שאני בעצמי גרמתי לפטירה של אשתי .הלוא אני מחזיק
כסף שאני חייב .לקחתי את הכסף והלכתי לרבי ,אמרתי :רבי זה
היה באונס ...אך הוא לא אמר מילה.
למפרע הבנתי מדוע הזהיר אותי הרבי כל כך בתחילת הדרך.
כעת גם קלטתי מדוע הרבי חיפש אותי שוב ושוב  -כדי שאשלם
את החוב ואנצל מן הגזרה .רק כך הוא יכל לעורר עלי רחמים,
אבל אני לא הבנתי את הרמזים- - -

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



אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת © .כל הזכויות שמורות למו"ל.

בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה (כח ,י)
במדרש תנחומא" :זה שאמר הכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך".
ביאר בספר "תמימי דרך" ,שהנה יכול היה לומר "ויצא יעקב מבאר שבע לחרן",
ואם היה כתוב כן ,יוצא שהאותיות י' ו' ה' ך' מיותרים" :וילך חרנה" ,ובספרים
הקדושים מובא שהשם יוה"ך זה המלאך הממונה על קפיצת הדרך ,ושם זה יוצא
מהפסוק "כי מלאכיו יצוה לך" ,ובזה מובן המדרש ,שהיה קשה למדרש על ייתור
האותיות הנ"ל ,ומתרץ שהכתוב רימז על המלאך שממונה על הדרך שנתלווה
איליו ,וכפי שיוצא מהפסוק כי מלאכיו וכו'.
בספה"ק אוהב ישראל הביא לבאר בזה כך( :ליקוטים ,פר' ברכה) "במדרש הנפטר
מחבירו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה .ומאי הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים.
עכ"ל המדרש .פי' כי שם של שמירת הדרך הוא יוה"ך היוצא מן ס"ת מפסוק
(תהלים צא ,יא) כי מלאכיו יצוה לך ,והם ר"ת של י"חיד ו"רבים ה"לכה כ"רבים
שהוא ג"כ שם זה.
בספר " חקל תפוחין" ,מביא בשם הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א ,שסיפר ,שפעם
נסע הרה"ק החוזה מלובלין עם כמה מחסידיו ,והיה זה ביום שישי ,וכבר נתאחרה
השעה ,פנו החסידים אל רבם ואמרו ,שבדורות הקודמים ,במצב כזה היו הצדיקים
עושים קפיצת הדרך ,נענה החוזה מלובלין ואמר "יא ווער כען היינט" (כן ,מי יכול
היום) ,ולפתע ראו שהגיעו למחוז חפצם מוקדם בהרבה מהמצופה ,ולאחמ"כ
אמרו שבדבריו "יא ווער כען ה יינט" כיון החוזה מלובלין את השם הנזכר ,יוה"ך'
(ציוני תורה)
שמסוגל לקפיצת הדרך.
והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו (כח ,יב)
פרש רש"י ז"ל "עלים ויורדים – עולים תחילה ואחר כך יורדים ,מלאכים שליווהו
בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו".
לכאורה יוקשה ,הלא מעשה זה ,שחלם את החלום על המלאכים העולים ויורדים,
התרחש בעת שהיה בהר המוריה ,שאינו גבול ארץ ישראל ומדוע התחלפו שם
המלאכים?
כך הקשה ה'באר יוסף' ,ואמר על כך 'חאפ' נפלא ,מתיקות התורה:
על הפסוק" :הארץ אשר אתה שוכב עליה" ,דרשו חז"ל "מלמד שקפלה הקב"ה
לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו" .נמצא שכעת היה יעקב בסוף גבול
ארץ ישראל ,ומן המקום שהוא כעת משם ואילך הוא חוץ לארץ ,ממילא הוצרכו
מלאכי ארץ ישראל להתחלף עם מלאכי חוץ לארץ ,מלאכי ארץ ישראל עלו
(יחי ראובן)
לרקיע ,ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוותו לחוץ לארץ.
ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש (כח ,כ)
יעקב אבינו מסתפק במועט ,אין הוא מבקש מותרות ,רק לחם לאכול ובגד ללבוש.
הסבא מקלם זצ"ל שואל ,הרי הרמב"ם אומר שמה שאדם מוכרח ואינו יכול
להסתדר בלי זה ,מובטח לו שהקב"ה יתן לו ,א"כ הרי יעקב בטוח שאת המעט
שהוא צריך בשביל להחיות את נפשו ,יקבל מהקב"ה ,א"כ מה היתה בקשתו "ונתן
לי לחם לאכול ובגד ללבוש".
והתירוץ ,יעקב אבינו שעוזב את ביתו של יצחק ,בית המלא קדושה וטהרה ,והולך
ללבן הרמאי העובד ע"ז ,מפחד הוא שמא הקירבה עם לבן תשפיע עליו לרעה,
ומבקש הוא מהקב"ה שאף בזמן שהוא יחזור מלבן" :ונתן לי לחם לאכול ובגד
ללבוש" .פירוש :שאני ירגיש שלא אני נותן לעצמי את הלחם ואת הבגד ,ןלא כוחי
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,אלא שארגיש שהכל נותן לי הקב"ה .וזה ביקש
יעקב אבינו ,שהוא ישאר באותה מדריגה שהוא נמצא עכשיו ולא ישפיעו עליו
מעשיו הרעים של לבן .כי האיש שיש בו הרבה אמונה מרגיש שלא הלחם ולא
הבגד הם שלו ,אלא הכל נותן לו הקב"ה ,ובשעה שהאדם יתבונן בזה ,יראה בצורה
אחרת הברכה שמברך על הלחם והברכה שמברך מלביש ערומים( .דברי מוסר)
ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב
במקום ההוא( :כח ,יא):
וברש"י :וישם מראשותיו  -עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות
התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי
יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת וזהו שנא' ויקח את האבן אשר שם מראשותיו:
יש להבין בדברי רש"י :א -אם הניח את האבנים סביב לראשו ,מה יש להם לריב
"עלי יניח צדיק ראשו"? הרי לא שם כרית אלא גדר! .ב – ממתי שמענו שאבנים
יכולים לריב? [בוודאי שדברי חז"ל אמת לאמיתה אף שלא שמענו כן זולתם ,אמנם
אפשר לבאר בדרך נוסף ,כדלהלן] ג – מה עניין של "מריבה" יש כאן? הרי דבר זה
תלוי ביעקב היכן שיחליט שם יניח את ראשו ,מילא אם היה אומר שהאבנים היו
במתח רב מי יזכה – מילא ,אבל 'מריבה' מהיכי תיתי?

פרשת ויצא תשע"ח



הנה במהרש"א (חולין צא) עמד על השאלה הראשונה (וכן ברא"מ עיי"ש) וכתב:
עלי יניח צדיק ראשו כו' .בב"ר מפורש שעשאן כמין מרזב כו' כפרש"י בחומש והוא
שהניח מלמטה אבן אחד להניח ראשו עליו וסביב אותו האבן הניח הרבה אבנים
בגובה מג' צדדים עד שנעשו ג' דפנות כמין מרזב שיש דף א' מלמטה וג' דפנות
מצדדין התחילו כל אבנים מריבות עם אותו אבן שהניח מלמטה כל א' אומרת עלי
יניח צדיק את ראשו עד וכלן נבלעים באבן א' ר"ל שכולן נבלעו באותה אבן אחת
שלמטה כדי שיניח ראשו על כלן ודברי הרא"ם בזה אינם מבוררים ואין להאריך:
הונח לנו השאלה הראשונה לפי דברי המהרש"א ,אך שאר התמיהות נראה ליישב
עפ"י דברי המהרש"א וכדלהלן:
הגמרא מביאה (במגילה כו וכן בזבחים נג וביומא יב) המחלוקת אם ירושלים
נתחלקה לשבטים":
במאי קמיפלגי תנא קמא סבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים ורבי יהודה סבר
נתחלקה ירושלים לשבטים ובפלוגתא דהני תנאי דתניא מה היה בחלקו של יהודה
הר הבית הלשכות והעזרות ומה היה בחלקו של בנימין אולם והיכל ובית קדשי
הקדשים ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ובה
מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה שנאמר חופף עליו
כל היום לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינה והאי תנא סבר לא נתחלקה
ירושלים לשבטים.
רואים מדברי הגמרא שבעבור השתוקקותו הרבה של בנימין בשבילה זכה
להשראת השכינה בחלקו .וכן כתבו המפרשים שם .אבל לפי המ"ד שירושלים לא
נתחלקה לשבטים ,היכן מצאנו את השתוקקותם להשראת השכינה שבשבילה
זכו לכך?
אפשר לומר שזה היה כאן העניין עם האבנים ,על פי דברי המדרש רבה שמביא
כמה שיטות כמה אבנים שם מראשותיו ואחת השיטות שהיו  12אבנים כנגד
שניים עשר שבטי י-ה.
והנה לפי דברי המהרש"א לקח אבן אחת למתחת ראשו ושאר האבנים היו
מסביב ,וכאן היה הויכוח בין השבטים שבא ראובן ואמר האבן אשר יעקב יניח
ראשו עליה היא המכוונת נגד שבט ראובן ושאר השבטים אבנם מונח סביב ,בא
שמעון והתחיל מריב איתו שהאבן מתחת ראש יעקב היא כנגד שבט שמעון וכו',
כך כל שבט ושבט טען "עלי יניח צדיק ראשו" ,דהיינו שהאבן שיעקב מניח ראשו
עליה היא המכוונת לשבטו .ובזה הרווח לנו שלא היה צורך שהאבנים יזוזו מכאן
להתם ואף לא יפתחו את פיהם אחד לשני.
מה עשה הקב"ה? כיוון שראה השתוקקותם של כל השבטים לזכות להשראת
השכינה ,עשאן לאבן אחת ואמר שכולם יזכו בכך ,ולכך לא נתחלקה ירושלים
לשבטים שכן מכולם זכו ,וזהו אמרו "האבן אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים"
דהיינו שכמו האבן האחת המכוונת נגד כל השבטים כך בית האלוקים בחלקת כל
(ציוני תורה)
השבטים.
ויספר ללבן את כל הדברים האלה (כט ,יג)
כתב רש"י" ,ויספר ללבן  -שלא בא אלא מתוך אונס אחיו ושנטלו ממונו ממנו".
ולעיל (פסוק יא) הביא רש"י "ד"א לפי שבא בידים ריקניות אמר אליעזר עבד אבי
אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות ואני אין בידי כלום .לפי שרדף אליפז בן
עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך
ידו א"ל מה אעשה לציווי של אבא אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת".
הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל סיפר ששאל פעם את הסטייפלער ,איזה מעלות צריך
לחפש כשרוצים לבחור חתן ,אמר לו הסטייפלער שכשבוחרים חתן ,לא צריך
לבדוק עילוי גדול ,רק צריך לבדוק שלשה דברים ,שיהיה לו מידות טובות ,שיהיה
מתמיד ,ושיהיה לו שכל הישר .אבל לא צריך להיות גאון .וסימנך "משה" מידות,
שכל ישר והתמדה ,אמר הגרמ"מ שאלתי את הסטייפלער ,אם יש לו שכל הישר,
והוא גם מתמיד ,למה צריך שיהיה לו מידות טובות? הרי התורה מעדנת את
האדם?! ע"י תורה האדם מקבל מידות טובות .ענה לו הסטייפלער ,אכן התורה
מעדנת את האדם ,אבל זה לא מספיק ,אם האדם לא מתייגע לשנות את המידות
ולשפרן ,התורה לבד ,זה לא מספיק .והביא לו ראיה מהפרשה שלנו ,אליפז למד
אצל זקינו יצחק ,ומה למד אצלו? "לא תרצח" .וכי את הלאו של "לא תגזול" ו"לא
תגנוב" הוא לא למד אצלו? הוא למד שאסור להיות רוצח ,ושודד מותר כן להיות?
מה התירוץ? אם הוא לא היה לומד תורה הוא היה רוצח ,אבל היות שלמד תורה,
והתורה מעדנת את האדם ,אז זה הועיל לו להוריד אותו מדרגת "רוצח" לדרגת
"שודד" .אמר לו הסטייפלער ,וודאי שהתורה עוזרת ,שבלי התורה הוא היה רוצח
ואילו עם התורה הוא סתם "חיה רעה" .אם לא עובדים על המידות ,זה לא מספיק.
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אמר לו הסטייפלער ,בחור שלומד טוב ,ההוכחה היחידה היא שעם ה"סטנדר" יש
לו "שלום בית" טוב ,ואתה יודע למה? כי ה"סטנדר" אף פעם לא ביקש לו להוריד
את הפח ...הסטנדר אף פעם לא ביקש לו לקום אל התינוק באמצע הלילה ...אם
לא עובדים על המידות ,יכולים ללמוד ולהיות מושחת .זה מה שלומדים מאליפז,
(הרב אליהו דיסקין)
שעל המידות צריך לעבוד.
ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם (כט ,טו)
הגמרא במסכת חולין (קכז ,א) אומרת :אמר רב גידל אמר רב :נרשאה נשקיך [אם
אדם מהעיר 'נרש' נשק אותך] מני ככיך [ספור את שיניך לבדוק שלא גנב לך איזה
שן] ,נהר פקודאה לוייך [אם אדם מהעיר 'נהר פקוד' מתלווה אליך] מגלימא
שפירא דחזי עלך [זה בגלל שהוא חומד את בגדיך ורוצה לגנוב לך אותם],
פומבדיתאה לוייך [אדם מ'פומפדיתא' מתלווה אליך] אשני אושפיזך [תשנה את
אכסנייתך ,שכן הוא זומם לפרוץ אליך].
זה מה שאומר הפסוק "ויספר ללבן את כל הדברים האלה" שיעקב סיפר לו שגנב
מעשיו את הברכות ולכן גנב לו אליפז את הכל .כששמע לבן שיעקב גם הוא יודע
לגנוב ,נענה ואמר "הכי אחי אתה" אם כך הרי אנחנו ממש אחים ...והוסיף ואמר
ליעקב בלשון תמיהה הכי אחי אתה – הרי אתה גנב כמוני – ועבדתני חינם? – בטח
עוד תגנוב אותי בא יזה הזדמנות ,כמו שהגמ' מספרת בחולין שודאי יש לגנב
כוונות נסתרות איך לרמות ולגנוב ,אם כן" ,הגידה לי מה משכורתך" בא נסכם
מראש כמה אני נותן לך ואל תגנוב אותי( ...ע"פ חתם סופר עה"ת ותורת משה)
ויהיו בעיניו כימים אחדים
כתב האלשי"ך הקדוש שידע יעקב את המדרגות של רחל ,שנאמר ויאהב יעקב
את רחל ,אך מתוך המסירות נפש שעשתה שלא לבייש את אחותה ,נכפלה
אהבתו שנאמר 'ויאהב יעקב את רחל מלאה' היינו ממה שעשתה ללאה .ויעקב
אבינו עבד ז' שנים ,מה ראשונות באמונה אף אחרונות באמונה .וצ"ע מדוע היה
צריך יעקב לעבוד עוד שנים באמונה ,והרי הוא יודע לרמות את לבן כשהיה צריך,
כמו לאחר שרימה אותו לבן עם הכבשים ,ויסר ביום ההוא את העקודים וכו' עשה
יעקב תחבולה במקלות בשקתות המים ,לקיים עם עקש תתפל ,וא"כ מדוע עבד
אחרונות באמונה? ותי' רש"ק והאלשי"ך הק' שהמחיר של רחל הוכפלה לי"ד
שנה ,כיון שנתגלו מדותיה הטובים הבין ששבע שנים לא מספיק לאשה כזאת,
אפי' י"ד שנה לא מספיק .וזה שכתוב 'ויהי בעיניו כימים אחדים' ,כי כשאדם
משלם מחיר זול על דבר יקר ,הוא מרגיש שלא נתן כלום .נמצא שיעקב חשב שאם
היה לבן יודע מעלותיה של רחל ,היה מבקש שיעבוד שבעים שנה ,כשראה יעקב
את המדות הטובות ,הלך לעבוד בשמחה עוד ז' שנים.
וזהו המשך הפסוקים כיון שאהב יעקב את רחל מלאה ,ממה שמסרה הסימנים
ללאה במסירות נפש ,ויעבוד עוד ז' שנים ויהי בעיניו כימים אחדים ,כי ידע שהיא
יקרה יותר ויותר.
מפרשי הפשט הקשו מהו כימים אחדים ,הרי דבר שאדם מצפה לו וזה מתאחר
לבא ,זהנ ראה לו הרבה שנים ולא כימים אחדים? ותירצו שכשאדם אוהב את
עצמו זהנ ראה לו הרבה זמן ,כשהוא אוהב את הדבר ,זה כימים אחדים ,וזה שדיבר
יעקב בלשון כזה הבה את אשתי ,כי היה זה כחפץ של מצוה ,כספר תורה ,כמו
שאדם מכין לכתוב ספר תורה ,ולוקח הרבה שנים להכין הקלף והדיו והכתיבה ,כל
זה כימים אחדים באהבתו אותה ,אותה דייקא ולא את עצמו ,משא"כ כשאוהב
את תאוות גופו ופיצתו ,אפי' רבע שעה נדמה לו כימי מתושלח( .הגרמ"י רייזמן)
וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה (כט ,לא)
במדרש תנחומא" :ראה כי שנ ואין מעשי עשיו בפניה" .יש להבין מדוע דוקא
בזכות הזאת זכתה להיפקד?
ביאר בספה"ק קדושת לוי ,שהגמ' אומרת שלכן היו אמותינו עקרות ,כיון
שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים .והנה כאן מצאנו שהיו עיני לאה רכות
וברש"י שבכתה הרבה מחמת שחששה שתנשא לעשיו ,וזה מה שכתב המדרש,
שהקב"ה ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין מעשי עשיו
(קדושת לוי)
בעיניה ,לכן נפקדה מיד.
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלקים את חרפתי (ל ,כג)
כתב רש"י" :חרפתי וכו' ואגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה
משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי זה בנך מי אכל תאנים אלו בנך" עכ"ל .והדברים
מפליאים ,וכי זהו מעלת הבן אצל רחל אמנו ,שמזכירים דברים קטנים של מה בכך
בכבוד ,לעומת אושר הגדול של אם הבנים שמחה שמעמידה שבט בישראל ואם
עקרה שנפתח רחמה וזכתה לזרע של קיימא ובן ליעקב אבינו ,כמה תמוה שתזכיר
דבר כזה כלל?!
ופירש הגרא"ל חסמן ז"ל שכשאדם איבד כובעו וחבירו רץ אחריו ומה עוד שנכנס
למים להציל לו את כובעו ,הרי מודה לו מאד ,ומכיר לו טובה ע"ז .ואם הוא עצמו
היה בסכנה ,ונפל לים ,ובא חבירו והצילו ,וגם הציל לו את כובעו ,מטבע האדם
שמרוב שבח והודיה על הצלת חייו לא נחשב בעיניו כלום מה שהציל לו גם את
כובעו ,אמנם ,ממידת האמת והכרת הטובה ,ראוי לו להודות על כל דבר ודבר בפני
עצמו ,כי הרי גם זה טובה היא ,וכי בגלל שעשה עמו עוד דברים גדולים יותר בטלה
חובתו לגבי דבר הקטן? ועד"ז הזכירה רחל אמנו ,שלא תשכח לעולם להכיר טובה
גם על דבר קטן כזה של אסף אלקים את חרפתי ,הרי פשיטא שכל ליבה מלא
שמחה ושבח והודיה על זרע ברך ה' ,על עבד ה' בן יעקב משבטי קה ,ומתוך
גדלותה הזכירה גם ענין קטן שאין האדם משים על לב ע"כ תו"ד( .ברכת אברהם)
ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך (לא ,נא)
בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי בשם אביו הסטייפעלער זצ"ל ,שכאן
רצה הכתוב להראות את עוצם שקריו של לבן ,שהרי הכתוב מספר שיעקב לקח
אבן ,כמו שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים ,והנה בתוך כדי דיבור
בא לבן ואומר "הגל הזה ...אשר יריתי" והרי הוא לא נגע בכל האבנים.
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(טעמא דקרא)

 מאוצרות המגידים 
ויהי בבוקר והנה היא לאה (כט ,כה)
"אבל בלילה לא היתה לאה ,לפי שמסר יעקב לרחל סימנים ,וכשראתה רחל
שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תיכלם אחותי ,עמדה ומסרה לה אותן סימנים"
(רש"י)
מידת השתיקה
אנו יודעים כי לשון הרע זו עבירה חמורה .וזה נכון .אבל עלינו לדעת כי מלבד עצם
האיסור לדבר לשה"ר על אנשים ,על חברים ,ישנו חלק נוסף בנושא זה ,והוא:
המידה הכללית הנקראת שתיקה ,לאו דוקא מלשה"ר.
ישנו מעשה מופלא שמספרים על האדמו"ר מרוז'ין זיע"א ,אחד מגדולי
האדמורי "ם לפני כמאה וחמישים שנה .מנהגו היה ,שעל השולחן שהוא ערך
[ה'טיש'] היה יושב בשקט ,בדממה.
ומספרים שפעם שאלו את הגוי שהיה מנקה את בית המדרש של האדמו"ר ,מה
ראה שם .נענה הגוי ואמר בזה הלשון" :ראיתי שם שולחן ארוך שיהודים יושבים
משני צדדיו .בראש השולחן יושב זקן אחד ,הוא שותק וכולם מקשיבים"...
איזו הגדרה נפלאה :המילה היפה ביותר שנאמרה שם – זו השתיקה!
השירה היפה ביותר – השתיקה!
נאמר בפסוק" :תולה ארץ על בלימה" (איוב כו ,ז) כלומר ,על שום דבר .מכאן למדו
חז"ל ש"אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה ,שנאמר
תולה ארץ על בלימה" .הוא ששתק בשעת המריבה הוא היסוד לכל העולם.
כאן אנו מוצאים גדלות הנקנית בצורה בלתי צפויה; ללא עמל במצוות ובתורה ,רק
בלימה בשעת מריבה!
ושומה עלינו להבין ,איזו גדלות טמונה בשתיקה ,בבלימה.
ידוע שהמלאכים אומרים שירה ,מהי שירת המלאכים? "קדוש ,קדוש ,קדוש"
ו"ברוך כבוד ה' ממקומו" .אך ישנם מלאכים אחרים [חיות הקודש] הנקראים
"חשמל" ,ומבואר בגר"א שהמילה "חשמל" מורכבת משתי מילים – חש מל.
"עתים חשות עתים ממלמלות" (חגיגה יג ,ב) לפעמים החיות שותקות ולפעמים
הן מדברות ,ומוסיף הגר"א שזהו ענין חזרת הש"ץ.
כי כ שמשבחים את הקב"ה ,מוכרחים להגיע לאותה שלימות של שירה – דיבור
יחד עם שתיקה .תפילת שמונה-עשרה של הש"ץ היא שירה ,וגם השתיקה של
הציבור היא שירה ,וביחד יש כאן את השירה המיוחדת שעניינה :חש מל.
ישנן שתי דרכים כיצד לשיר לה' ,ישנו ניגון של "קדוש ,קדוש ,קדוש" ,ישנו ניגון
של "ברוך כבוד ה' ממקומו" ,וישנו ניגון של שתיקה .שתיקה ,אם כן ,איננה רק לא
לעשות עבירות .שתיקה היא בעצם גם שירה.
אצל אליהו הנביא מובא תיאור של שירת המלאכים" :ויאמר צא ועמדת בהר לפני
ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה ...לא ברוח ה' ,ואחר הרוח רעש לא ברעש ה' ...ואחר
האש קול דממה דקה" (מלכים א יט ,יא-יב) השיא של השירה הוא" :קול דממה
דקה" ,כמו שנאמר "לך דומיה תהילה" – השבח הגדול ביותר הוא הדומיה.
נצייר לעצמנו :אילו היה נכנס לכאן תלמיד חכם גדול ,היו כולם מנמיכים את טון
דיבורם ומתחילים ללחוש .אבל אם היה זה תלמיד חכם עצום ,גדול הדור – היו
כולם שותקים ,היתה משתררת דממה באולם!
שתיקה היא השירה הגדולה ביותר ,יותר מהשיר היפה ביותר שישנו .וחז"ל
אומרים :איזו שירה מחזיקה את העולם? "תולה ארץ על בלימה" ,כשאדם יודע
לשתוק לכבוד שמים ,כאשר הוא מתפוצץ לומר מילה ,לעקוץ את השני ,להראות
את עצמו חשוב יותר .אך הוא צועק שתיקה לכבוד השי"ת – זוהי הגדלות
שבגדלות!
שתיקה של גדלות
הבה נצייר לעצמנו תמונה של גדלות.
יענקל'ה מגיע הביתה אחרי חתונה בחיפה .השעה מאוחרת ,הוא עייף ,מותש,
רוצה רק לישון .הוא כבר אמר קריאת שמע שעל המיטה ,ואז הוא חושב לעצמו:
רגע ,אם ה' הוא אחד ,עלי לעשות משהו לכבוד ה' .כדי לא להירדם הוא ממלא
דלי מים ,משליך לתוכו קוביות קרח ,מוריד את גרביו ,מכניס את הרגליים למים
ולומד עד אור הבוקר.
זוהי גדלות ,מן הסוג שאנו מאחלים לילדינו .באותה שעה הקב"ה ודאי אוסף את
פמליא של מעלה ואומר :ראו בריה שבראתי בעולמי.
נתבונן עתה במעשיה של אשתו ,נקרא לה רחל.
השעה תשע וחצי בבוקר .בעלה ב'כולל' והיא בבית עם התינוק ,אשר ברגעים אלו
מתרוצץ ברחבי הבית .לפתע היא מגלה שישנם מים על הרצפה .מתברר שהתינוק
סתם עם פקק את חור הניקוז של האמבטיה ,פתח את הברז ,המים עלו על
גדותיהם וכעת הבית מוצף מים ...היא נוטלת מגב ובמשך שעה וחצי עובדת קשה
לגרוף את המים [תוך כדי כך היא נזכרת שהיה לה כאב גב לפני יומיים]...
פתאום מצלצל הטלפון .על הקו השכנה מלמעלה ובפיה בקשה" :רחל ,אני חייבת
לצאת לאיזה מקום ,תוכלי לעשות לי טובה לשמור על התאומים שלי"? היא
מסכימה ,ותוך חמש דקות התאומים בביתה ,מצטרפים לתינוק שלה .ישנם עדיין
מים על הרצפה.
סוף סוף היא גומרת לייבש את הבית ,ואז היא מביטה בשעון ומגלה לחרדתה
שהשעה כבר שתים -עשרה וחצי ועליה להכין ארוחת צהריים .היא תופסת את
התינוק והתאומים ,רצה למכולת ,חוטפת מהמדף שני קופסאות תירס ,נעמדת
בתור לקופה ,משלמת ,ואז רצה הביתה ,מחממת מהר משהו מהמקפיא ,וב"ה
איכשהו הארוחת צהריים מוכנה בזמן.

לשמור על סימנים על מנת לדאוג לכך שלאה לא תינתן לו ,והיא עומדת בדיבורה
ובהבטחתה [ובאמת ,בסופו של דבר רחל לא הפסידה כלום ,שהרי ממנה נבנה
הכלל-ישראל .רחל אמנו היתה "עקרת הבית" – הכל היה ממנה  ,כי את לאה היא
הכניסה ,וגם את בלהה וזלפה היא הכניסה ,היא הכניסה את כולם].
ואעפ"כ היא אינה עושה כן .מדוע? כי אחותי תתבייש! הכח לשים 'ברקס' ,לשתוק
בשעה שמרגישים שמוכרחים לדבר ומוכרחים להגיב – כח זה הוא הכח אשר יביא
את הגאולה ,כמו שנאמר "ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".
(תפארת שמשון)

יעקב מגיע הביתה ,מביט בסיר ומפטיר בנימת אכזבה" :אין משהו אנושי לאכול
בבית הזה"? ...והיא שותקת ,ממלמלת בשקט" :אני מצטערת ,לא היה לי זמן".
הוא יוצא מהבית ,קונה לעצמו מנה פלאפל ,חוזר ,השעה כבר שתיים" .אני חייב
לישון" ,הוא מודיע לאשתו" ,בבקשה ,תשמרי על השקט" .היא משתדלת בכל
כוחה לשמור על התינוק והתאומים שלא יפריעו את מנוחת בעלה.
בשלוש הוא חוזר לכולל ,ובשלוש וחצי חמותה מתקשרת" :רחל ,שמעתי שהיום
הכנת תירס לארוחת צהריים"...
ברגע זה ,הדם עולה לה לפנים ,הדמעות עולות לעיניים .היא אומרת" :רק רגע ,
אמא" .היא ניגשת לברז ,מוזגת לעצמה כוס מים ומברכת "ברוך אתה ה' אלוקינו
מלך העולם ,שהכל נהיה בדברו" ושותה .ביחד עם המים נשטפים גם הכעס
והדמעות ,הכל נמוג כלא היה!
ברגע זה הקב"ה מכנס את פמליא של מעלה ,ואומר :ראו בריה שבראתי בעולמי.
זוהי גדלות של "לך דומיה תהילה"" .וה' בהיכל קדשו ,הס מפניו כל הארץ" .השבח
הגדול ביותר הוא" :הס מפניו כל הארץ".
זכות הגאולה – שתיקת רחל
כאשר נתבונן נגלה ,כי המעשים היפים ביותר בהסטוריה של העולם ,היו דוקא
מעשים של שתיקה!
ידועים דברי המדרש שהגאולה העתידה מהגלות המרה בה אנו נמצאים ,תהיה
בזכות רחל אמנו ,וכך הוא לשון המדרש:
"א"ר שמואל בר נחמן :בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקב"ה אמר
אברהם לפני הקב"ה :רבונו של עולם מפני מה הגלית את בני ,ומסרתן בידי
האומות והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית המקדש ,מקום שהעליתי
את יצחק בני עולה לפניך? אמר לו הקב"ה לאברהם :בניך חטאו ועברו על כל
התורה".
"מיד פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר :רבש"ע למאה שנה נתת לי בן וכשעמד על
דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים אמרת לי העלהו עולה לפני ונעשיתי עליו
כאכזרי ולא ריחמתי עליו אלא אני בעצמי כפתתי אותו ולא תזכור לי זאת ולא
תרחם על בני?!"
"פתח יצחק ואמר :רבש"ע כשאמר לי אבא (בראשית כ"כ) אלקים יראה לו השה
לעולה בני לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את
צוארי תחת הסכין ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?!"
"פתח יעקב ואמר :רבש"ע לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן ,וכשיצאתי מביתו
פגע בי עשו הרשע ובקש להרוג את בני ומסרתי עצמי למיתה עליהם ועכשיו
נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגדלתם כאפרוחים של תרנגולים
וסבלתי עליהם צער גידול בנים כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם ועתה לא
תזכור לי זאת לרחם על בני?!"
"פתח משה ואמר :רבש"ע לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה ורצתי
לפניהם כסוס במדבר וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ גזרת עלי במדבר יפלו עצמותי
ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם?!" וכו'
"באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה :רבש"ע גלוי לפניך שיעקב
עבדך אהבני אהבה יתירה ,ועבד בשבילי לאבא שבע שנים ,וכשהשלימו אותן
שבע שנים ,והגיע זמן נשואי לבעלי ,יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי,
והוקשה עלי הדבר עד מאד ,כי נודעה לי העצה ,והודעתי לבעלי ,ומסרתי לו סימן
שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני ,ולאחר כן נחמתי בעצמי,
וסבלתי את תאותי ,ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,ולערב חלפו אחותי
לבעלי בשבילי ,ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור
שהיא רחל ,ולא עוד ,אלא שנכנסתי תחת המטה ,והיה מדבר עמה והיא שותקת,
ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי ,וגמלתי חסד עמה ולא
קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה ,ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי
לצרה שלי ,ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה ,ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה
קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש ,והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם
כרצונם?".
מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר :בשבילך רחל אני מחזיר את
ישראל למקומן ,הדא הוא דכתיב (ירמיה ל"א) כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי
בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו וכתיב (שם) כה
אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב (שם) ויש
תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם" עד כאן לשון המדרש.
הבה ונראה מה היה כאן :בא אברהם אבינו לפני הקב"ה ואמר :רבש"ע ,לחינם
עמדתי בעשרה נסיונות? ענה לו הקב"ה :מה אעשה ,עם ישראל עשו הרבה
עבירות .בא יצחק ואמר :לחינם פשטתי את צווארי להישחט? וגם לו ענה הקב"ה
את אותה התשובה .וכך גם ליעקב ולמשה רבינו .אף אחד לא הצליח להציל את
עם ישראל.
עד שבאה רחל אמנו .בעצם ,מה עשתה רחל? היא שתקה! אבל פעולה זו של
השתיקה פשוט פוצצה את העולם .היא ראתה איך שכל בית ישראל נלקח ממנה,
איך שהיא עתידה להיכנס לבית עשו ,היא ראתה דברים נוראים ,ומה היא עשתה?
נכון ,היא גם עשתה מעשים נפלאים ,אבל בעיקר שתקה! זה הכח המופלא שיש
אצל האדם – לעצור את עצמו!
כל נהג יודע כי הכלל הראשון בנהיגה הוא :אם אין מעצור ['ברקס'] – אל תיכנס
למכונית! המעצור הוא הדבר החשוב ביותר במכונית!
ושוב ,אינני מ דבר על לשה"ר ,אלא על הכח לשתוק .לפעמים צריכים לשתוק גם
כשמותר לדבר.
איזו עבירה היתה רחל עוברת אילו היתה מגלה ליעקב שניתנת לו לאה אחותה
במקומה? אדרבה ,היא היתה מקיימת בכך מצוה ,שהרי יעקב אבינו ציווה עליה



הפעם אודה את ה' (כט ,לה)
ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה
אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאה והודתו ,שנאמר :הפעם אודה את ה'
(ברכות ז ,ב)
חז"ל למדו אותנו כי אחת מן החובות הבסיסיות ביותר בחייו של יהודי ,היא היותו
מודה להקב"ה על כל הטובות שגמל אתו.
הגמרא אומרת (בבא קמא טז ,א) "שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש,
והני מילי דלא כרע במודים".
לאחר שבע שנות קבורה באדמה ,הופכת שדרתו של מי שלא כרע במודים לנחש.
מדוע הוא מקבל עונש זה? – משום שכמו הנחש ,אשר בעקבות קללתו אין לו חוש
טעם בפיו ,וכל מאכליו הינם בטעם עפר ואינם מסבים לו הנאה ,כך מי שאינו יודע
להודות לה' ,שזה שורש הסיבה לכך שאינו כורע במודים – אינו מכיר בטובה
שנתנו לו ,ולא מרגיש טעם במה שקיבל.
והנה ,לאחר שהודתה לאה ,היא הפסיקה ללדת ילדים נוספים ,כנאמר (כט ,לה)
"ותעמוד מלדת".
מדוע נענשה לאה ,לאחר שהודתה לה'?
מכיון שביחד עם ההודיה לה' על מה שגמל לנו בעבר ,עלינו לבקש ולצעוק על
העתיד ,כמו שכתוב" :הודו לה' כי טוב ,כי לעולם חסדו ,ואמרו הושיענו אלוקי
ישענו ...להודות לשם קדשיך" ,אנו מודים להשי"ת על העבר "הודו לה' כי טוב",
ובי חד עם זאת "ואמרו הושיענו ...והצילנו מן הגויים" ,צועקים ומבקשים על
העתיד שיצילנו ,כדי שאז נודה לשם קדשו.
כאשר שואלים את הרב הלל זקס" :מה שלום כבוד הרב?" ,הוא נוהג לענות" :ברוך
ה' טוב ,כן יתמיד חסדו עלינו ,"...כדי להרגיש שבד בבד עם ההודאה ,יש לצעוק
ולהתפלל על העתיד.
הבעיה היא שלא תמיד אנו רואים שיש על מה להודות ...הרבה פעמים נדמה לנו
שאין מספיק ,ומה שכבר ישנו ,נעלם ואינו קיים ,וראייתנו ממוקדת רק במה שחסר
ובמה שאיננו.
בין ראובן ושמעון היו קשרי ידידות ענפים במשך שנים רבות ,וכאשר הוצעה בתו
של זה לבנו של זה ,קיוו שניהם להצלחת השידוך .ואכן ,לא חלף זמן רב עד שבאו
השנים בקשרי שידוכים זה עם זה ,ושמחתם גדלה עד מאוד.
אולם לא חלף זמן רב עד שנודע לראובן ,כי שמעון ,מחותנו ,נקלע לקשיים
כלכליים ,ולמעשה הריהו מבוסס עד למעלה מארכובותיו בביצת חובות טובעני.
הזדרז ראובן ,נטל ליד ו עט וקסת וכתב לריעו משכבר הימים מכתב תנחומים נוגע
ללב .הוא ביכה את מר גורלו והשתתף עמו יפה בכל מצוקותיו  ,ולבסוף חתם" :נ.
ב .לגבי השידוך שבינינו ,ודאי תבין ,כי לרגל ההתפתחויות האחרונות בטל השידוך
כלא היה ,שכן לא יעלה על הדעת ,שאנוכי ובני נשתדך עם בעל חוב"...
הוא שלשל את המכתב לבית הדואר ,ובכך תמה ונמחתה פרשת שמעון מחייו.
אולם ,עודו מהרהר למי יפנה כדי לחפש שידוך אחר לבנו ,התקבל בביתו מכתב
תשובה משמעון ,שבו מודה לו חבירו מקרב הלב על דברי העידוד והנוחם שטרח
לכתוב לו ,ומוסיף כי השידוך אינו בטל ,אלא חי ,קיים ונושם...
המכתב המפתיע לימד את ראובן שככל הנראה לא הבין שמעון במה דברים
אמורים ,וכדי שחלילה ,לא יצאו תקלות תחת ידו ,מיהר וארז את כל המתנות
שקיבל בנו ,נתנם ביד שליח ומינה אותו להשיבם לבית שמעון ,ולציין באזניו כי
השידוך בטל ומבוטל.
זמן קצר לאחר מכן ,הודיעו לו כי אורח חשוב הגיע לביתו.
בפתח הבית עמד שמעון בכבודו ובעצמו ,אוחז בידו את ערימת המתנות של הבן
ואומר" :שלום עליכם! מדוע שלחתם לי את המתנות הללו ,שלכם הן!".
"קח לך" ,אמר ראובן והשפיל את מבטו.
"לא אקח .אלו המתנות שלך ,השידוך חי וקיים"...
"כל זמן ששנינו גבירים היה השידוך חי ,אולם מרגע שאתה אינך גביר ,אין טעם
לדון בכך ,וברור שהשידוך מתבטל לגמרי".
"יש על מה לדבר ,אולם אתה אינך מעוניין לעשות זאת ,והשידוך חי".
משנוכח ראובן בעקשנותו של שמעון ,הבין כי צרתו צרה ,והחליט לנסוע אל אחד
האדמורי"ם שיחליט בעניין.
ביום שישי ,אחרי חצות היום ,הגיעו השניים לבית האדמו"ר.
"שלום עליכם".
"הרבי יודע ...שידכתי את בני ,אולם המחותן פשט את הרגל"
"אני יודע".
"כעת הנני רוצה לבטל את השידוך"
"ככה? ...מזל גדול יש לך שאתה באתה אלי ...אולם יום שישי אינו זמן לדיבורים,
היכנס אלי שוב במוצאי שבת"

ג

בבת אחת נגולה אבן גדולה מעל ליבו של ראובן .ברוך ה'! האדמו"ר אוחז בדעתו,
ולבטח הוא ימצא את הדרך להודיע על כך לשמעון בצורה שאינה משתמעת לשתי
פנים.
במשך כל השבת לא סר החיוך מעל פניו ,ומיד בצאת השבת הידפק על דלתות בית
הרבי.
"שלום עליכם" ,הושיט לו האדמו"ר את ידו.
"באתי בקשר לשידוך".
"מה?"
"אני רוצה הדרכה .איך ,למעשה ,לעזוב את השידוך המדובר?"
"אומר לך .כמה התחייבת אתה?"
מאה אלף דולר".
"וכמה התחייב הצד השני?"
"עוד יותר".
"אם כן ,תתן את הכסף שהתחייבת וגם את הכסף שהוא התחייב ולך לחופה שמח וטוב
לב"...
פער ראובן את פיו בתימהון ,ובקושי הצליח לשאול" :הלא הרבי אמר שהנני בר מזל
שבאתי הנה".
"וודאי שהנך בר מזל על שאתה באת הנה" ,חייך איליו האדמו"ר" ,האם היית מעדיף
שאתה תפשוט את הרגל ,ושמעון יבוא לשאול עליך?!"...
כה התרגלנו לראות בכל עניין שהוא את הצד השלילי ,עד שאין אנו מבחינים כלל בצד
החיובי ,וכך אנו שרויים תדיר בעצב רב.
חלק מעבודת החיים שלנו היא "הפעם אודה את ה'" ,אשר מגיע מכח ההכרה בטובתו
(ומתוק האור)
של מקום!

גאולת עם ישראל  -על ידי האחדות והשלום
וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו
העדרים והאבן גדלה על פי הבאר .ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי
הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה .ויאמר להם יעקב אחי
מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו .ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו.
ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן .ויאמר הן עוד היום
גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו .ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל
העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן (כט ,ב-ח)
האלש יך הקדוש בספרו 'תורת משה' ,דרש פסוקים אלו בדרך רמז "על שלשלת
הדורות בגלות שגלינו מארצנו ומבית מקדשנו:
יעקב אבינו ראה כאן מחזה נבואי :וירא והנה באר בשדה" .באר" הוא בית המקדש.
משם היו נובעים ה"מים החיים"  -כל השפע וכל הטוב שבעולם .והיכן נמצאת "באר"
זו? "בשדה" ,שהרי נאמר על בית המקדש" :ציון שדה תחרש" (ירמיהו כו ,יח).
והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה  -אלו הכהנים ,הלויים והישראלים ,שכולם
נכללים בתואר "צאן".
ולשם מה הם באים לשם?
כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים  -כי מבית המקדש ,כאמור ,היו מקבלים את השפע,
הן הגשמי והן הרוחני ,ובשמחת בית השואבה היו שואבים משם רוח הקודש כמו
שאמרו חז"ל (ב"ר ע ,ח).
אלא שגרמו העוונות והאבן גדלה על פי הבאר .בגמרא (סכה נב ע"א) מבואר ,שאחד
משמותיו של היצר הרע הוא "אבן" ,אבן גדולה הושמה על פי הבאר ומנעה את
האפשרות לשאוב משם את השפע .כלומר ,בא היצר הרע ,החטיא את עם ישראל
בעבודה זרה ,ועתה הבאר הזו נסתמה ,נחרב בית המקדש הראשון.
***
בראות עם ישראל את רעתה הגדולה של ה"אבן" הוא יצר הרע של העבודה זרה -
ונאספו שמה כל העדרים  -בתקופת בית שני עלה עזרא הסופר מבבל ,יחד עם כל אנשי
כנסת הגדולה ,עשו אספה גדולה "ויזעקו בקול גדול אל ה' אלקיהם" (נחמיה ט ,ד).
ומספרת הגמרא (יומא סט ע"ב) ,שהתפללו לקב"ה וכך אמרו" :בייא ,בייא [-לשון
זעקה]! היינו האי דאחרביה למקדשא ,וקליא להיכלא ,וקטלינהו לכלהו צדיקי,
ואגלינהו לישראל מארעהון ,ועדין מרקד בינן"  -אותו יצר הרע של עבודה זרה  -בגללו
נחרב בית המקדש ,נשרף ההיכל ,נהרגו כל הצדיקים ,ועם ישראל הגלה לבין האומות,
ועדיין קיים הוא בתוכנו!
"כלום יהבתיה לן אלא לקיבולי ביה אגרא"  -הרי כל מה שנתת לנו ,רבונו של עולם ,את
היצר הרע של העבודה זרה ,הוא כדי שנתגבר עליו ויהיה לנו על כך שכר .שכר מקבלים
רק כשמתגברים .על ימות משיח נאמר" :והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ"
(קהלת יב ,א) ,כי באותו זמן ישחט הקב"ה את היצר הרע ,ולכן יהיו אלו ימים שאין
בהם מה לעשות ,כי כל החכמה היא לקיים מצוות כשיש נסיון ,כשנזקקים להתגבר על
מכשולים!
יסוד גדול זה ,נלמד מהמעשה הבא שארע עם רבי שלום שבדרון זצ"ל:
בימי קום המדינה היו ימים קשים .הנוער ברובו נסחף אחרי תנועות ההתנגדות
לבריטים ,והיה צורך בספינת הצלה למנוע את הסחף הגדול .ר' שלום יחד עם קבוצת
תלמידי חכמים אספו בני נוער ויסדו מסגרות תורניות.

אחד הבחורים שהשתתף בקביעות בשעורי הערב החל להחסיר .יום ,יומיים שלושה.
ר' שלום החליט שמתפקידו לאתר את הנער ולהשיבו לחיק אהבת התורה .נקש על
דלת בית הוריו ,נכנס פנימה ,ולהלן השיחה המאלפת שהתפתחה ביניהם:
 "שלום עליך יקירי .בימים האחרונים לא ראינו אותך ,וחששנו אולי נפלת למשכב ,אושמא משהו אחר מציק לך"...
 "לא ,מורי ורבי ,ב"ה ,אני מרגיש טוב ,אני גם אוהב ללמוד גמרא ,אלא שהשבועאחסיר .בשבוע הבא אשוב לספסל הלימודים ביתר שאת".
 "מה קרה? מישהו חולה במשפחה?" "לא ,חלילה .יש לי סבה צדדית שמונעת ממני להשתתף בשעור ,אך כמו שכבראמרתי אני מבטיח להשתתף בשקידה מיד עם סלוק הטרדה".
 "סתם מענין ,מה הטרדה שמצליחה להפריע לך דוקא באותה שעת ערב מוקדמתשל השיעור?"
 "קשה לי לספר ,אני מתבייש ...זה לא בשביל הרב"...ר' שלום הפציר בו בעדינות שיספר על מה ולמה ההיעדרות ,עד שלבסוף נכנע הבחור
להפצרותיו ונאות לספר:
 את האמת אספר :השבוע מתקיים המשחק המרכזי ב"כדורגל" ,שעות המשחקחופפות לשעות השעור ,ואני לא מסוגל לוותר על רגעים אלו!"
ר' שלום שמע את הדברים ושתק שתיקה קצרה .אחריה הרים עיניים אוהבות ואמר:
"ידידי היקר .טוב ,שמעתי והבנתי .רק מה שמעניין אותי מה סוד האושר במשחק
הכדור .הייתי שמח מאד לשמוע מקרוב על מהלך המשחק".
התלמיד חש בנוח ליד ר' שלום החביב ,והדברים קלחו מפי בפשטות:
"אם הרב רוצה אסביר לו" אמר בחיוך" ,המשחק בנוי על שתי קבוצות המשחקות אחת
מול השניה ,ואם נרצה להגדיר את ההצלחה על רגל אחת נאמר  -שמי שמבקיע את
השע ר הוא המאושר ,זאת אומרת ,בצדי המגרש יש שער רחב ממדים ומי שבועט
בכדור ומכניסו לשער הוא המנצח .הרגע שהכדור נכנס לשם  -הוא הרגע של
המשחק!"...
ר' שלום העמיד פני תם כמי שאינו מבין כלל בכדור ושאל שאלה" :מה החכמה הגדולה
להכניס כדור לתוך השער?! בוא עמי ואראה לך איך אני בועט לתוך השער עשרים
כדורים במהירות הבזק".
הבחור חייך" :את העיקר שכחתי לספר לרב! ליד השער עומד שומר והוא משתדל
למנוע ,והחכמה היא להתגבר עליו להכניס את הכדור".
"אני רוצה להבין" ,בקש ר' שלום" ,אותו שומר לא הולך לישון? הוא נמצא ליד השער
עשרים וארבע שעות בימימה ,אוכל שם וישן שם?"
"מה פתאום!" צחק הנער" ,ודאי שהוא הולך לישון .הוא עומד שם רק בשעת המשחק.
ואחר כך הוא שב לחיי היום יום".
"אם כך" שאל ר' שלום" ,מה הבעיה ,נבוא בלילה כשהשומר הולך ונבקיע את השער
ללא שום בעיה"...
הבחור הגביה את קולו" :דוקא משום כך ,דוקא מכיון שהשומר הסתלק ואין קושי
להכניס את הכדור  -אין זו חכמה להכניס את הכדור .החכמה והגבורה היא רק בשעת
הקושי ,כשעומדים במגרש שחקני הקבוצה היריבה ומנסים בכל כוחם למנוע את
הבקעת השער .אם אז הצלחת להבקיע  -זו הצלחתך הגדולה!"
ר' שלום נעמד על רגליו ,הביט על הבחור ואמר בקול" :ישמעו נא אזניך מה שפיך
מדבר .האם לבוא לשיעור בשבוע הבא זו גבורה?! אתה הרי רוצה ללמוד ,ובשבוע הבא
לא תהיה לך שום מניעה לבוא לשיעור ,אם כך ,החכמה אינה גדולה במיוחד .החכמה
הגדולה היא בשעה שיש מפריע שעומד בשערי בית המדרש ומונע את הכניסה.
בשעה זו ,נקודת האושר היא להבקיע את השער!"...
כשבאים ימים "שאין בהם חפץ" ,כשהיצר הרע שוב אינו שולט  -אז אין זו חכמה גדולה
להמנע מעברות .כל מה שנתן לנו היצר הרע ,הוא כדי שנעמוד בנסיונות ונקבל עליהם
שכר.
אמרו ,אפוא ,אנשי כנסת הגדולה" :לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן"  -איננו רוצים לא
אותו ולא את שכרו .הנה תראה ,רבונו של עולם ,מה קרה :כבר נחרב בית המקדש,
היינו שבעים שנה בגלות ,ועדיין יצר הרע מרקד בינינו ואיננו מצליחים להתגבר עליו.
אנא ,קח אותו מאתנו!
"אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא"  -ישבו בתענית שלשה ימים ושלשה
לילות ,עד שמשמים מסרו את היצר הרע דעבודה זרה בידיהם" .נפק אתא כי גוריא
דנורא מבית קדשי הקדשים"  -ראו דמות גור אריה של אש יוצאת מתוך קדש
הקדשים .רדפו אחריו ,תפסו אותו ,שמוהו בתוך סיר של עופרת ובשלוהו עד שמת.
רק שערה קטנה ממנו נפלה ארצה ,ומחמתה יש עדיין יצר הרע של עבודה זרה בעולם.
זהו שנאמר כאן :ונאספו שמה כל העדרים  -אנשי כנסת הגדולה ,וגללו את האבן מעל
פי הבאר  -הצליחו לבטל את היצר של העבודה זרה ,ולבנות את בית המקדש השני,
"והשקו את הצאן"  -כלל ישראל חזרו להנות מהשפע שנבע מה"באר"  -מבית מקדשנו
ותפארתנו.
אלא שאז התגלעה מחלוקת בעם ישראל ,שנאת חנם .ומה קרה?
והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה  -עם ישראל השיבו את היצר הרע והחריבו גם
את בית המקדש השני .שוב נסתתמה ה"באר".
(ומתוק האור)

 בדרך הדרוש 
ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין
מתה אנכי (ל ,א)
ותמוה ,ונ"ל לישב דהרמב"ם נתן טעם למה כל העריות
אסורות אף לאחר מיתה ושתי אחיות אסורות רק בחייהם
משום דשתי אחיות אסורות רק מחמת קנאה ולאחר מיתה
אין שייך קנאה ולכך מותר במיתתה לישא אחותה וקשה
למה יעקב נשא שתי אחיות וצ"ל שלא היתה קנאה ביניהם
כדאיתא שהניחה עצמה תחת מטתה.

והא"ש ותקנא רחל באחותה וצ"ל שהיתה קנאה ביניהם
לכך אמרה ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי הלא יש לי
קנאה על אחותי ואז אסור אני עליך משום אחות אשה כדעת
(מדרש יונתן)
הרמב"ם ומפני כך מתה אנכי ודו"ק
אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי( .כח ,טז)
ויש לדקדק דמה לו לסיים ואנכי לא ידעתי .ויש לומר
דהנה איתא בגמרא דכל החלומות הולכים אחר הרהור לבו
דמה שמהרהר ביום בא לו בחלום בלילה שמימיו לא חלם

ד

אדם פיל דעייל בקופא דמחטא לפי שלא הרהר בזה מעולם
כיון שדבר זה אינו מצוי מעולם .והנה איתא במדרש אכן יש
ה' במקום הזה רצה לומר בודאי בלי ספק .ושמא תאמר שזהו
רק חלום והרהורי הלב דיום ,לכך מסיים ואנכי לא ידעתי.
היינו שמעולם לא ידעתי שיש ה' במקום הזה .על כן אי אפשר
להיות חלום אחר הרהורי היום שהרי לא ידעתי מזה כלום
ביום שהיה לי להרהר אחריו ,אלא בודאי יש ה' במקום הזה:
(חנוכת התורה).

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת ויצא
"ויפגע במקום וילן שם" (כח ,יא)
תפילות אבות תיקנום ...יעקב תיקן תפילת ערבית (ברכות כו,
ב) מעשה שהיה בבית מדרשו של הרה"ק רבי שמעון
מאמשינאוו זי"ע ,שבסוף סעודה שלישית דש"ק ,ראה כי אחד
הבחורים יוצא מביהמ"ד בטרם התפלל תפלת ערבית דמוצאי
ש"ק ,וישאלהו הרה"ק רבי שמעו'לע זי"ע ,למה אתה יוצא
מכאן לפני שהתפללת תפלת ערבית ,ענה לו הבחור ,היות
שבאחד מימי השבוע הבא יחול יארצייט של א' מהוריו ,והוא
רוצה לסדר מנין לתפלה בפאליש ,בחושבו שאין זו ממדת דרך
ארץ שבחור יעבור לפני התיבה בפנים בית מדרשו של הרבי
שליט"א.
ענהו הרה"ק רבי שמעו'לע בדרך צחות ,מנין לך שלא נכון
לבחור להתפלל תפלת ערבית לפני התיבה ,הלא יעקב אבינו
תיקן תפלת ערבית עודו בימי בחרותו...
(כרמנו)

"וייקץ יעקב משנתו" (כח ,טז)

ועכשיו שיש לי את ההזדמנות – מבקש אני מכם סליחה!"
הרבי לא נרגע ,עד ששמע מפיו של רבי מרדכי הערש אומר
בפה מלא" :רבי ,אני מוחל לכם!"
הסיפור הנפלא ריגש את כולנו .לחשוב על סיפור שקרה
בהפרש של כמעט עשרים שנה כאשר בין לבין חרב העולם,
מסכת ייסורים ותלאות קשות עברו על הרבי ,אותות הייסורים
ניכרו בפניו המצומקות ,ולמרות הכל על מה חשב הרבי במעמד
האדיר? לבקש סליחה מיהודי ,שאולי הפריע את שנתו לפני
עשרים שנה!
(לב ישראל)

"ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת
מראה" (כט ,יז)
מפרש רש"י ז"ל הטעם שעיני לאה רכות כיון שהיתה סבורה
לעלות בגורלו של עשיו ובכתה דהכל היו אומרים שני בנים
לרבקה ושתי בנות ללבן ,הגדולה לגדול והקטנה לקטן ,לכך
בכתה שלא תפול בידו של רשע.
ומקשים המפרשים מדוע כשלאה בכתה לא אמר לה הקב"ה
מנעי קולך מבכי ,וכשרחל בכתה על הגלות שישראל מצטערים
אמר לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר לפעולתך ,ומתרצים
המפרשים דלאה בכתה על דורות כשרים וטהורים ,ושם לא
אומרים מנעי קולך מבכי ,אלא אדרבה על דורות יראים
ושלמים צריכים הרבה לבכות ,ולא אמרינן די ,וזה הטעם שלא
אמר הקב"ה ללאה מנעי קולך מבכי ,משא"כ רחל שבכתה על
צרות עם ישראל ענה לה הקב"ה מנעי קולך מבכי ויש שכר
לפעולתך ,דלא לעולם יקצוף אלא לצרות יגיע סוף ,ויאמר
לצרות עם ישראל די.
ומסופר על הבעל הקהילות יעקב זי"ע אביו של הרה"ג ר' חיים
קניבסקי שליט"א שהגיע אליו אחד מתלמידיו ,ושאל אותו עד
מתי השיעור לבקש על בניו שיהיו יראים ושלמים עובדי ה'
באמת ,ענה לו אלו דברים שאין להם שיעור ,והוסיף ואמר עוד
כשכבר היה זקן מופלג ,שעד היום הוא עוד מבקש שה'חיימל'
שלו יהיה גדול בתורה ו'ערלכער יוד'.
וכן מספרים שהרב הצדיק ר' דוד מלעלוב זי"ע נולד ליהודי ירא
שמים עניו וחסיד שהיה בעה"ב פשוט וקראו לו ר' שלמה זצ"ל,
ושאלו אותו באיזה זכות זכה לבן כזה שמאיר את כל העולם
כולו בתורתו בקדושתו ובטהרתו ,וענה שכשהיה מגיע הזמן של
רעווא דרעוין בעת הזמירות ששרו 'וזכינו לראות בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות' היה בכה בדמעות שליש עד כלות
הנפש והתעלף עד שעמלו הרבה זמן להעירו מעלפונו.

זכיתי להשתתף בקבלת הפנים לכבודו של כ"ק הרה"ק רבי
אהרן מבעלז זי"ע ,שעלה לארץ ישראל אחר שנות התלאות
שעברו עליו .הרבי עבר את השואה האיומה ,בה איבד את כל
משפחתו ואת רבבות חסידיו ,כולם עלו על המוקד על קידוש
ה' .בני ירושלים יצאו בהמוניהם לקבל את פניו בחרדת קודש,
המעמד היה מעורר ומרגש ,אלפים הצטופפו סביב המכונית
בה ישב הרבי ,הדוחק היה עצום ,וגם אני נדחקתי בין ההמון
הרוגש.
בתוך הדחיפות נזדמן לי להתקרב למכוניתו של הרבי בדיוק
כשהדלת נפתחה ,ומתוכה יצאו האחים הקדושים הרבי מבעלז
ואתו אחיו הרב מבילגוריא זכר צדיקים לברכה .באותו רגע
זכיתי לשמוע את הרבי פונה אל אחיו ושואלו" :האם אין
רחובות שיש בהם פחות דחיפות של אנשים?" ...הרבי ברוב
ענוותנותו ,לא האמין שכל הציבור הנמצא וכל הדחיפות הם
לכבודו.
באותו מעמד ,קרה דבר נפלא שהותיר רושם אדיר ועבר מפה
לאוזן; בין הבאים לקבל את פני הרבי היה הרה"ח רבי מרדכי
הערש שמרלר זצ"ל .כשניגש הרב שמרלר ללחוץ את ידו של
הרבי ,נדהם לשמוע מפי קדשו את השאלה" :האם שמכם ר'
מרדכי הערש?" לאחר התשובה החיובית ,אמר הרבי" :טוב
שבאתם! מזה שנים רבות רובץ עלי חוב מצפוני לבקש מכם
סליחה" .רבי מרדכי הערש עמד רועד כולו ,ולא הבין למה הרבי
מתכוון .הרבי הקדוש מבעלז לא השאיר לו הרבה זמן לחשוב.
ומיד הזכיר לו" :בזמן שהגעתם לחצר הקודש בעלז ,אל אבי
הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלז זי"ע ,נפלה בחלקי הזכות לארח
"ותהר עוד ותלד
אתכם .ומכיון שדרכי היה
ללמוד בלילות בקול רם
בוודאי הפרעתי לכם בשינה,
לעי"נ
ולא היתה לי באותו זמן
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
האפשרות להיפרד מכם
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
ולבקש את סליחתכם,

בן ותאמר הפעם אודה את
ה' (כט ,לה)
רש"י" :שנטלתי יותר מחלקי,
מעתה יש לי להודות".
אמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחאי :מיום שברא

~~2

סיפורים נפלאים
פרשת ויצא
הקב׳׳ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב׳׳ה ,עד שבאה
לאה והודתו שנאמר "הפעם אודה זאת ה'" .לפי שראתה ברוח
הקודש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים ולו ארבע נשים .כיון
שילדה בן רביעי ,הודתה על חלקה שהוא יותר מן החשבון
המגיע לה( .ברכות ז):
בספר "מאורות הגדולים״ על מרן רבנו ״החפץ חיים״ (דף שיח
אות קנ״ה) מופיע התיאור הבא :היה רגיל על משכבו בלילות
להודות לה' על הטובות שגמל אותו והיה הולך ומונה את כל
פרטי חסדיו שהטיב עמו במשך כל ימי חייו :שעזר לו ביתמותו,
שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים ,שנתן לו חברים טובים
וכו'.
כן מספר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ״ל ,שבימי צעירותו
נזדמן לו ללון בעיר אחת באיזה מלון ,והנה בבוקר השכם
הופתע לשמוע דרך הקיר מהחדר שבשכנותי ,קול יהודי האומר
תפילת ״נשמת״ במתיקות רבה ,ומתרגם באידיש מלה במלה
את כל ההודאות והתשבחות בהתלהבות גדולה ובבכיות עד
שהזדעזע כולו .למחרת נודע לו שבחדר הלז התאכסן ר'
ישראל מאיר ,״החפץ חיים״ זצ״ל ,והוא נהג כדרכו בלילות,
להביע הודאות לפני ה'.

"ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלקים את
חרפתי" (ל ,כג)
כתב רש"י" :חרפתי וכו' ואגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה
במי לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי זה בנך
מי אכל תאנים אלו בנך" עכ"ל.
והדברים מפליאים ,וכי זהו מעלת הבן אצל רחל אמנו,
שמזכירים דברים קטנים של מה בכך בכבוד ,לעומת אושר
הגדול של אם הבנים שמחה שמעמידה שבט בישראל ואם
עקרה שנפתח רחמה וזכתה לזרע של קיימא ובן ליעקב אבינו,
כמה תמוה שתזכיר דבר כזה כלל?! ופירש הגרא"ל חסמן ז"ל
שכשאדם איבד כובעו וחבירו רץ אחריו ומה עוד שנכנס למים
להציל לו את כובעו ,הרי מודה לו מאד ,ומכיר לו טובה ע"ז .ואם
הוא עצמו היה בסכנה ,ונפל לים ,ובא חבירו והצילו ,וגם הציל לו
את כובעו ,מטבע האדם שמרוב שבח והודיה על הצלת חייו לא
נחשב בעיניו כלום מה שהציל לו גם את כובעו ,אמנם ,ממידת
האמת והכרת הטובה ,ראוי לו להודות על כל דבר ודבר בפני
עצמו ,כי הרי גם זה טובה היא ,וכי בגלל שעשה עמו עוד דברים
גדולים יותר בטלה חובתו לגבי דבר הקטן? ועד"ז הזכירה רחל
אמנו ,שלא תשכח לעולם להכיר טובה גם על דבר קטן כזה של
אסף אלקים את חרפתי ,הרי פשיטא שכל ליבה מלא שמחה
ושבח והודיה על זרע ברך ה' ,על עבד ה' בן יעקב משבטי י-ה,
ומתוך גדלותה הזכירה גם ענין קטן שאין האדם משים על לב
(ברכת אברהם)
ע"כ תו"ד.

"ויחר ליעקב וירב בלבן" (לא ,לו)

אלוקים להרע עמדי" ,שח יעקב לרחל וללאה בשדה את
תחושותיו לגבי אביהן שרימה אותו בכל דרך אפשרית" .עשרת
מונים" ,מאה פעמים .החל בכך שהחליף את רחל בלאה ,לאחר
מכן דרש עבור רחל עבודה נוספת של שבע שנים ,וגם כשלבן
הציע ברוב טובו "הכי אחי אתה ועבדתני חינם ,הגידה לי מה
משכורתך" ,היה זה רק בשביל שיוכל לעשוק אותו שוב .שכן
אין מה לגנוב ממישהו שעובד בחינם...
אחד מגדולי התורה לפני כמאה וחמישים שנה נדד מעיר לעיר
בתורו אחר משרת רבנות בעיר שבה כס הרבנות פנוי .כאשר
מצא מקום שלדעתו יכול להתאים ,שם אליו פעמיו וביקש
לדרוש בבית המדרש כדי להראות כוחו בהלכה ובאגדה,
בתקווה שיתרצו ויסכימו למנותו אלוף לראשם .בבואו לאחת
הערים ,נכנס לבית המרחץ העירוני כדי להתרענן מטלטולי
הדרך .באותה העת היה שם גם אחד הגבירים הגדולים של
העיר .איתרע מזלו של אותו רב וכאשר יצא מן המרחץ יצא
אחריו העשיר שגילה שמקלו המהודר שגולת כסף מעטרת את
ראשו – איננו .החשד נפל כמובן על האורח העני ש'מי יכול
לגנוב את המקל אם לא הוא?' העשיר ביקש בשפה חדה
וברורה את מקלו בחזרה ,אך הרב לא ידע במה דברים אמורים.
העשיר החל להכותו מכות נמרצות ודרש את מקלו ,אלא
שהרב לא ידע לומר דבר וחצי דבר אודות הגניבה .אחד
התושבים שעבר במקום וראה שההלך סובל לשווא ,פנה אל
העשיר :מה תרוויח אם חלילה וחס תיטול את נפשו ,הלא
מקלך לא ישוב אליך .אין לך אפוא ברירה אלא להתנחם
והמקום ימלא חסרונך .סבר העשיר וקיבל .הרב נעזב לנפשו.
הגיע זמן הדרשה בשבת בבוקר ואותו גדול עלה אל הבימה וכיד
ה' הטובה עליו דרש בהלכה ובאגדה משך שעתיים תמימות,
הקהל ישב מרותק ובלע את דבריו בצימאון .לאחר הדרשה
כשרצה הרב לרדת ,הגיח העשיר ממקומו אל הבימה .רצה
להתנצל על שחשד בתלמיד חכם לשווא .בראות הרב את
הגביר שהכהו נמרצות ,שב אל הבימה ודפק עליה להשתיק את
הקהל" :להווי ידוע לכם קהל קדוש ,שעשיר זה טוען שגנבתי
את מקלו והכני על כך מכות נאמנות .מקיים אני את דין תורתנו
הקדושה 'והייתם נקיים מה' ומישראל' ,מתחנן אני בפניכם
שתבקשוהו שיעזוב אותי לנפשי מאחר ואין לי שמץ מושג מי
גנב את מטהו"...
בעל ה"תורה תמימה" ,מציג דברי מוסר מפשוטו של מקרא
בדבריו של יעקב ללבן :לאחר כל הרדיפות והשקרים שעולל
לבן ליעקב ,כאשר יעקב מחליט לשוב אל ארץ כנען בחזרה
ובורח מלבן ,לבן רודף אחריו כאילו לא די בכל אשר עולל לו.
זאת ועוד ,הוא מטיח ביעקב "הבנים בני ,הבנות בנותי ...וכל
אשר אתה רואה לי הוא" ...כאן משיב לו יעקב מנה אפיים.
"ויחר ליעקב וירב בלבן" ,סבורים היינו שכאן יחשוף יעקב זרוע
קדשו ובכוחו הגדול יסביר ללבן בשפה היחידה שאותה הוא
מבין  -היכן היא הדרך חזור לחרן .אך "מריבתו" של יעקב עם
לבן מסתכמת במילים" :מה פשעי מה חטאתי כי דלקת
אחרי"( ...במחשבה תחילה)

"ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן ואביכן התל בי
והחליף את משכורתי
עשרת מונים ולא נתנו
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ליקוטים נפלאים
פרשת ויצא
"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח ,י)
לשם מה משמיענו הכתוב מהיכן יצא ולהיכן הולך ,לכאורה די
לכתוב אחד מהם? אלא שכאשר אדם יוצא מעירו אל מקום
אחר ,קיימת אחת משתי אפשרויות :או שאינו חפץ להיות
בעירו ולכן יוצא ממנה ,או שחפץ להגיע אל מקום מסוים .והנה
אצל יעקב שני הדברים נכונים ,שהרי רבקה ציותה עליו "קום
ברח לך"  -כלומר ,צא מן המקום הזה ,ויצחק ציוה אותו "קום
לך פדנה ארם ...וקח לך משם אשה מבנות לבן" ,הרי שציוהו
ללכת דווקא אל מקום מסוים עבור מטרה מסוימת .על כן:
"ויצא יעקב מבאר שבע"  -כציווי אמו" ,וילך חרנה"  -כציווי
אביו( .בית הלוי)

"ויפגע במקום וילן שם" (כח ,יא)
רש"י הביא (פסוק יז) ,שהלך עד חרן ,וכשהגיע לשם אמר:
"אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי
בו" ,נתן דעתו לחזור" ,וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ".
ואמנם ,לכאורה ,ייפלא למה לא נתן דעתו מקודם להתעכב
במקום שהתפללו אבותיו; ועוד ,למה היה צריך לנס שהר
המוריה יבא לקראתו ,מה היה חסר לו היה טורח והולך עד ההר.
אמנם ,ידוע שכל מעשה אבות סימן לבנים (תנחומא פר' לך
אות ט וברמב"ן לעיל יב ,ו) ,והנה כי כן השי"ת מאיר במועדים
וזמנים ,דבר בעתו ,כגון בראש השנה באור היראה ,כדי שממנו
יוכל לשאוב יראת שמים על כל ימות השנה ,ובעשרת ימי
תשובה ובפרט ביום הקדוש באור התשובה ,ובימי סוכות ,זמן
שמחתינו ,השי"ת מאיר ללבות עמו ישראל באור השמחה,
ממנו יוכל האדם ליקח שמחה אמיתית בעבודת השי"ת בכל
ימות השנה .והנה השי"ת צופה ומביט עד סוף כל הדורות ,ראה
דור אחרון ,דור עני ואביון ,שיגיעו ימים הקדושים האלו ,ואין
איש שם על לב להתעורר בהתעוררות אמת לאמיתו ,ושוב
כשבא נעילת החג חושב מחשבות וחשבון הנפש איך חלפו
ועברו ימים מקודשים כאלה ולא פעל בהם מאומה ...ומה לו
לעשות כיון שהימים כבר חלפו ועברו ואי אפשר להשיב הזמן
שכבר חלף והלך לו .והנה מעשה אבות סימן לבנים ,על כן סיבב
השי"ת סיבובים שיעקב אבינו יעבור על מקום המקדש ולא
ירגיש בנפשו ,ושוב כד יהיב דעתו דאפילו כשכבר חלפו הימים
הקדושים אלא שיהיב דעתיה למהדר ,השי"ת שולח לו גם כן
אורות אלו ,להאיר מחשכו"( .ערוגת הבשם)

"אכן יש ה' במקום הזה" (כח ,טז)

לעבודת ה' גם ע"י שינה ,ולכן כשהקיץ משנתו אמר 'אכן יש ה'
במקום הזה ואנכי לא ידעתי' שאפשר לעבוד את ה' מתוך
שינה( .אוהב ישראל)

"וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי
אם בית אלוקים וזה שער השמים" (כח ,יז)
ברש "י ז"ל פירש כי מטא לארץ אמר אפשר שעברתי על מקום
שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו .יהב דעתיה למהדר וחזר
עד בית אל וקפצה לו הארץ ,עכ"ל .ולכאורה קשה למה לא
התעכב מיד בעוברו שם .אלא יעקב אבינו ע"ה היה הצדיק
האמיתי ,וכשהרגיש בצורך להתפלל במקום אבותיו ,לא רצה
לעשות את זה אגב עובר במקום ,אלא עבר את המקום וחזר
במכוון לשם באופן מיוחד .וזה לימוד לכל אדם.
(חידושי הרי"ם)

"ויצוק שמן על ראשה" (כח ,יח)
מה טעם יצק שמן על האבן ,אלא בדברי הנדר אשר נדר יעקב
אמר בסוף דבריו ,שאם יזכה לכל הדברים אשר ביקש מה' ,יבא
לכאן בחזרה ויעבוד את ה' על האבן הזאת ,כלומר יקריב קרבן,
וזה יהיה לאחר כ"ב שנים ,וא"כ איך יכיר האבן אחרי שעברו
שנים הרבה ,לכן יצק עליה שמן ,וידוע שהכתם שנוצר משמן
נשאר הרבה זמן ואולי לנצח ,ולכן כדי שיהיה לו סימן שזה הוא
האבן ,שפך על גביה שמן( .רד"'ק ורבינו בחיי)

"ויהי בבוקר והנה הוא לאה" (כט ,כה)
אמרו חז"ל שיעקב שאל בבוקר את לאה הרי בלילה קראתי לך
'רחל' וענית לי שאת רחל ,אמרה לו לאה וכי לא כך עשית אתה
לאביך שאמרת 'אנכי עשו בכורך' וא"כ למדתי ממך.
וצריך לדעת כי אין זה כפשוטו ,כאילו אמרה ליעקב אתה לא
אמרת אמת לאביך ולכן גם אני לא אמרתי אמת לך ,חס ושלום
לומר שזה היה הדין ודברים ביניהם ,אלא הפירוש הנכון הוא
דהנה העולם היו אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן,
הגדולה לגדול והקטנה לקטן ,דהיינו לאה הגדולה צריכה
להינשא לעשו הבכור ,אבל אליבא דאמת עשו אינו הבכור ,כי
מכר את בכורתו ליעקב ,וא"כ יעקב הוא נעשה הגדול ,ולאה
צריכה להינשא לו ,וזאת אמרה לאה ,הרי אמרת 'אנכי עשו
בכרך' ובוודאי אין זה שקר ,כי אתה באמת הבכור ,ואם קנית
חלקו א"כ אני שייכת לך ,כי אתה הגדול ואני גם הגדולה.
(עבודת ישראל)

בי"ד שנים קודם לכן שהה בישיבת שם ועבר ,ועבד את ה'
בלימוד תורה ועבודת התפילה ,אבל לא בשינה ,כי חשב וכי איך
"וירא ה' כי שנואה
אפשר לעבוד את ה' בשינה ,אבל כאשר הגיע למקום הקדוש
הזה 'וילן שם כי בא השמש'
וישן ויחלום על הסולם ועל
המלאכים ,וראה דברים
לעי"נ
נשגבים וה' דיבר עמו
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
והבטיח לו הבטחות שונות,
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
ראה והבין שאפשר להגיע

לאה ויפתח את רחמה"
(כט ,לא)
במדרש תנחומא" :ראה כי
שנואין מעשי עשיו בפניה".
יש להבין מדוע דוקא בזכות
הזאת זכתה להיפקד?

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת ויצא
ביאר בספה"ק קדושת לוי ,שהגמ' אומרת שלכן היו אמותינו
עקרות ,כיון שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים .והנה כאן
מצאנו שהיו עיני לאה רכות וברש"י שבכתה הרבה מחמת
שחששה שתנשא לעשיו ,וזה מה שכתב המדרש ,שהקב"ה
ראה שלאה כבר בין כה וכה התפללה הרבה מחמת ששנואין
מעשי עשיו בעיניה ,לכן נפקדה מיד.

צריך להבין מה זה שהתפאר "יש לאל ידי וגו'" ,הלא תיכף אחר
זה אמר "ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'" ,נמצא
שהודה בעצמו שלא יוכל לעשות לו רע ח"ו .ויש לומר שביאור
הכתוב כך הוא ,שאמר לבן ליעקב "יש לאל ידי לעשות עמכם
רע" ,כלומר מזה תדע שיש בכחי לעשות עמכם רע ,דהרי
"ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך וגו'" ,ומדהצריך
להזהירני שלא לעשות עמכם רע ,יש ראיה שהיה בכחי להרע
לכם" ,ועתה הלך הלכת ...למה גנבת את אלהי" –היה לך
להשמר את עצמך ממני ולא לסמוך על נס( .דברי יחזקאל)

מדוע ביקשה למות אם לא יהיה לה בנים?
הנה התורה אומרת שאסור לאדם לישא את קרובות אשתו אף
לאחר שאשתו מתה ,אבל את אחות אשתו אסור לו לישא רק
בחיי אשתו ,אך לאחר מות אשתו  -מותר לו לישא אותה.
וביאר הרמב"ן (ויקרא יח ,יח) שהסיבה שאסור לישא את אחות
אשתו בחייה היא משום חשש שאחות אחת תקנא באחותה
ותשנא אותה ,ולכן אם מתה  -מותר לבעל לישא את אחותה,
שהרי שוב אין חשש של קנאה .ומוכרח אפוא שההיתר של
יעקב לישא שתי אחיות הוא משום שידע בוודאות שאין קנאה
ביניהם (שהרי מצינו שרחל מסרה סימנים ללאה) .ולכן עתה
רחל אומרת ליעקב שמאחר והיא מקנאת בלאה אחותה שיש
בנים ולה אין ,א"כ אסור ליעקב להישאר נשוי לשתיהן אא"כ
תמות אחת מהן ,ולכן אמרה "ואם אין מתה אנכי" ,כדי שיהיה
(רבי יהונתן אייבשיץ)
מותר ליעקב להישאר נשוי...

"עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד
אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך" (לא ,לב)

"ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה
לי בנים ואם אין מתה אנכי" (ל ,א)

"רואה אנכי את פני אביכן והוא איננו אלי
כתמול שלשום" (לא ,ה)
הנה בניו של לבן התרעמו :לקח יעקב את כל אשר לאבינו,
ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ולכן ביקש יעקב
להוכיח לנשיו רחל ולאה ,כי שקר הם דוברים עליו ,כאילו הוא
המקבל ולבן הוא המשפיע ,כי מצינו בחז"ל (ירושלמי ערלה
פ"א הל' ד') מאן דאכיל מן חבריה בהית (מתבייש) לאסתכלי
באפיה ,והרי :רואה אנכי את פני אביכן כלומר ,איני מתבייש
להסתכל בפניו של לבן אביכן ,ואם כן הוכחה ברורה שאינני
מקבל ממנו ,אדרבה לאמיתו של דבר אני הנני המשפיע ללבן,
כמו שנאמר :ויברך ה' אותך לרגלי (ל ,ל) וראיה לדבר :כי איננו
אלי כתמול שלשום ,אם כן בעצם הוא המקבל ,שהרי אינו יכול
להסתכל בפני כתמול שלשום ,ומוכח שמקור ההשפעה הוא
אני ,ולפיכך הוא מתבייש להסתכל בפני...
(הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע)

"יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם
אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם
יעקב ...ועתה הלך הלכת ...למה גנבת את
אלהי" (לא ,כט-ל)

פירוש ,אף אם תמצא את אלהיך ,מה שווה לך" ,לא יחיה" הלא
אין לו שום חיות כלל ,ואינו כלום" ,הכר לך מה עמדי" ,שאנו
מאמינים באלקים חיים" ,וקח לך" אמונה אמתית זאת,
שתאמין בה' אלוקינו ,שהוא חי לעד וקיים לנצח.
(מהרי"ד מבעלזא זצ"ל)

"ותגנוב רחל את התרפים" (לא ,לד)
להפריש את אביה מעבודת אלילים נתכוונה (רש"י)
ולכאורה יש לעיין בתרתי :א .מה הפרשה מעבודת אלילים יש
כאן ,הלא אביה יכין לעצמו תרפים חדשים אם לא ימצא את
הישנים .ב .איך אירע שצדקת כרחל נוטלת מאביה ללא רשות.
בספר "מר דרור" יישב באופן נפלא :רחל ידעה שברגע שייוודע
ללבן שיעקב וכל אשר לו ברחו ,הוא יצא לרדוף אחריו .שכן לפי
טענתו של לבן ,יעקב חייב לו את כל חייו" .וכל אשר אתה רואה
– לי הוא" .לצורך כך ישתמש לבן בתרפים שלו וישאל בהם
להיכן ברח יעקב .את זאת ,שאביה ישאל בתרפיו בגלל יעקב –
רצתה רחל למנוע .לכן נטלה את התרפים אשר לאביה .והיאך
נטלה דבר שאינו שלה? כפי שהקדמנו :לבן היה מגיע בכל
מקרה אחרי יעקב ,ורחל ידעה שיעקב לא מתכוון לשתוק על
כך והוא יוכיח את לבן מנה אחת אפיים בצורה כזו שתסתור
את טענותיו ומענותיו .כדי למנוע מלבן בושה מיותרת ,נטלה
רחל את התרפים כדי שיהיה לבן תירוץ "למה גנבת את
אלוהי?" כביכול זו הסיבה שבגינה רדף אחר יעקב...
(במחשבה תחילה)

"ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה
אשר יריתי ביני ובינך" (לא ,נא)
בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי בשם אביו
הסטייפעלער זצ"ל ,שכאן רצה הכתוב להראות את עוצם
שקריו של לבן ,שהרי הכתוב מספר שיעקב לקח אבן ,כמו
שאמר לבניו לאסוף אבנים עד שעשו גל אבנים ,והנה בתוך כדי
דיבור בא לבן ואומר "הגל הזה ...אשר יריתי" והרי הוא לא נגע
בכל האבנים( .טעמא דקרא)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

גליון רפ"ו
שנה ז' תשע"ח

כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את
אשר דברתי לך )כ"ח  -ט"ו(

מסופר על הרה"ק רבי מאיר

מעשה ברבי פינחס בן יאיר שהלך

מפרעמישלאן שהיה אומר :ריבונו

לפדיון שבוים ,פגע בגנאי הנהר ,אמר

פעם בא לפני הרה"ק מרוזין זיע"א

של עולם ,אם עדיין "לא עת האסף

חסיד לשפוך לפניו שיחו ולהיוושע

המקנה" ,אם לא הגיעה העת לאסוף

בדבר ישועה ורחמים .הרה"ק רבי

את צאנך מן הגלות" ,השקו הצאן

דוד משה מטשארטקוב זיע"א שהיה

ולכו רעו" תן להם לפחות פרנסה

הולך לעשות רצון קוני ,אתה ספק

אז רך בשנים כבן אחד עשרה,

טובה בריווח כדי שיוכלו להחזיק

עושה ,ספק אי אתה עושה ,ואני ודאי

הבחין באותו חסיד שהוא שרוי

מעמד.

עושה ,אמר לו אם אי אתה חולק

בצער רב ובדאגה גדולה ,והבין
שצרתו צרה גדולה .על כן נתעורר

התחת אלקים אנכי )ל'  -ב(
מסופר

על

אשה

שבנה

חלה

לו גנאי חלוק מימיך ואעבור בך ,אמר
לו אתה הולך לעשות רצון קונך ואני

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים
לעולם ,חלק לו ,היה שם אדם אחד

בו רצון לדעת איך יפול דבר ,ומאין

אנושות עד שנטה למות רח"ל,

תבוא ישועתו? המתין רבי דוד משה

שבאה לגה"ק רבי דוד הלוי סגל

שהיה טעון חיטים לפסח ,אמר לו

אצל פתח חדרו של אביו עד שיצא

בעל ה"ט"ז זיע"א ,בבקשה ותחינה

חלוק אף לזה שעוסק במצוה ,חלק לו.

החסיד מלפני הקודש ,ושאלו מה

להצלה וישועה ,היא צעקה לעברו

היה שם ערבי אחד שנתלוה עמהם

אמר לו אביו הרבי? סיפר לו החסיד

במר נפשה שישיב לה את הילד.

ברכת הרבי דער אייבערשטער זאל

השיב לה רבי דוד בתמיהה" :התחת

דיר העלפען )הקב"ה יעזור לך( .אמר

אלוקים אני?" שאוכל להציל לך את

לו רבי דוד משה :הכנס שוב אל

הילד .ענתה לו האשה ואמרה ,לא

לו .אמרו לו תלמידיו יכולים אנו

הקודש פנימה ושאל את אבי ,מה

אל אדוני אני פונה ,כי אם אל

לעבור? אמר להם מי שיודע בעצמו

יהיה עד שיעזור השי"ת? ציית לו

התורה שבו אני צועקת ,מאחר

צוהו.

שלא ביזה אדם מישראל מימיו יעבור

וקודשא בריך הוא ואורייתא חד

וכשיצא סיפר לו שענה לו הרה"ק

הוא .בשמוע הט"ז דברי אמת וחכמה

מרוזין "עד שיעזור השי"ת ,גם יעזור

אלו יוצאים מפי האשה ,שינה את

השי"ת" כששמע רבי דוד משה

טעמו כלפיה ונתרצה למלא את

מטשארטקוב ,פתח ואמר :לזה כיוון

בקשתה,

דברי

הכתוב "כי לא אעזבך עד אשר אם

התורה שאני עוסק בהן כעת עם

עשיתי את אשר דברתי לך" גם עד

תלמידי ,אני נותן במתנה לילדך,

אז לא אעזבך ואעזור לך.

אולי בזכותם יחיה ,כמו שנאמר

החסיד

ויעש

ככל

אשר

וכך

הבטיח

לה:

בדרך ,אמר רבי פינחס חלוק גם לזה,
שלא יאמר כך עושים לבני לויה ,חלק

ולא ינזק .אמר רב יוסף כמה גדול
אדם זה כמשה וששים ריבוא .לפי זה
אם לאדם אחד נקרע הים כל שכן
בפני משה וששים ריבוא מישראל.
)חולין ז'(

'ובדבר הזה תאריכו ימים' )דברים
לא עת האסף המקנה השקו הצאן
ולכו רעו )כ"ט  -ז'(

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:01 :ת"א4:15 :

ל"ב  -מ"ז( .לא חלפה שעה והילד
שב לאיתנו בריא ושלם.

ויצא
חת תורה

זמני יציאת שבת
ירושלים 5:15 :ת"א 5:16 :ר"ת5:53 :

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

נכנסתי לאהל הצדיק .כשנכנסתי למחיצת קדשו ׁשל הצדיק נפל

מסופר על יהודי מהעיר ווילקומיר ,שלפרנסתו עסק במסחר

עלי פחד נורא ,עד שסמרו שערות ראשי .מיום עמדי על דעתי

טבק .שנסע פעם לאזור העיר נייז'ין שברוסיה הלבנה ,לקנות שם

לא הרגשתי פחד כזה .היה קר מאד ולמרות שלבוש הייתי

טבק למסחרו .הוא לא השתייך לעדת החסידים ,אך היה ידידו

הרגשתי את הקור ,עתה ,מרב
ׁ
בבגדים חמים וכל הדרך לא

הנאמן ׁשל הרה"ח ר' יעקב קווידניר זצ"ל )מחבר הספר 'מצרף

הפחד התקרר גופי מראשי ועד רגלי ,ולא יכולתי לסבול את

העודה'( ,גם הוא תושב ווילקומיר .לפני נסיעתו נכנס להיפרד

הקור .אז עלה בדעתי לנוס מפני הפחד והקור ,אך נמלכתי

בברכה מרבי יעקב ,כנהוג בין ידידים ואוהבים .אמר לו רבי

בדעתי ואמרתי לנפשי :מהצדיק בודאי לא תבוא לי רעה ,ולמה

יעקב" :ידידי! אף על פי שאינך נמנה על עדת החסידים ,בכל

לי לנוס מכאן?

זאת ,מבקש אני ממך שכאשר תהיה בנייז'ין ,תלך להשתטח על
קברו של אותו צדיק הגנוז שם ,הוא הרה"ק אדמו"ר האמצעי

התחלתי לומר מאמרי הזוהר ופרקי -התהלים ומאמרים מ"מעבר

מליובאוויטש) .יומא דהילולא יום שני ט' כסלו( .הבטיח הסוחר

יבוק" ]ספר תפלות[ המסדרים שם על הלוח שעל הקיר ,ובשעת

הידיד שיעשה כן.

אמירתם בכיתי בכי רב מקירות לבי ,כמוהו לא בכיתי מעודי,
וזלגו עיני בלי הרף נהרות של דמעות .אחרי -כן הנחתי שני

הסוחר נסע לדרכו ,והתעכב בדרך יותר מחצי שנה ,כי הרכבת

'פדיונות' על הקבר ,אחד עבורי ועבור כל בני-ביתי בכלל,

עדין לא היתה בארץ ,והדרך מווילקומיר שבליטא לנייז'ין

והשני עבור אשתי בפרט ,כי לבי אמר לי שהיא חולה מאוד .בו

שברוסיה הקטנה היתה ארוכה וקשה .עסקיו בדרך לא צלחו.

ברגע שהנחתי את הפדיונות נתמלאה נפשי שמחה ועונג,

באותו זמן חלתה אשתו במחלה קשה ,והרופאים אמרו נואש

שמעודי ועד היום הזה לא הרגשתי כמוהם ,ולא רציתי בשום

לחייה .יום אחד היא התעלפה ושלושה רופאים מומחים ישבו

אפן לעזוב את האהל הקדוש ,כי הרגשתי שם טעם גן -עדן

לידה כל הלילה ,אך לא יכלו לעוררה .הם התייאשו ועזבו את

ממש .וכך הייתי שם בשמחה ובהתרגשות במשך שעתיים ,כי

הבית .מצב זה נמשך עד שעה עשר בבוקר .אחר כך התעוררה

קשה היה לי מאוד להיפרד מעונג גדול זה .אחרי כן יצאתי משם

פתאום ואט אט חזרה לאיתנה .במשך חדש ימים הבריאה לגמרי

לשלום ,והייתי שמח כל הדרך חזרה לביתי.

בלי רופאים או תרופות .הדבר היה לפלא בעיני כל רואיה,
והרופאים התפלאו עוד יותר.

כשחזרתי בשלום לביתי ,שאלתי תיכף לשלומה של אשתי ,והיא
סיפרה כל הקורות אותה ,שהתעלפה משך לילה שלם והרופאים

כשנכנס לביתו .לפני
ׁ
אחרי כמה חדשים חזר הסוחר ,ומיד

לא נתנו לה סיכוי והתייאשו ממצבה ,ולמחרת בשעה עשר

שפשט את מעילו והחליף את בגדי הדרך ,רץ במהירות לידידו

בבקר החלה בעצמה לשוב לאט לאט לבריאותה בלי תרופות,

רבי יעקב .נתן לו רבי יעקב ' ׁשלום עליכם' ׁ
ושאלו" :האם זו דרך-

ותוך חדש ימים חזרה לאיתנה .שאלתי את בני ביתי ,אם זוכרים

ארץ ,אחרי שלא היית בביתך יותר מחצי ׁשנה ,לא התעכבת

הם באיזה יום החלה לשוב לאיתנה ,כשאמרו לי את היום,

בביתך שעה קלה לשמח את אשתך ובני ביתך ,ורצת תכף

נזכרתי שהוא בדיוק אותו היום שהייתי באוהל קדשו של הצדיק,

להקביל את פני!?" השיב לו הסוחר" :סיבה מיוחדת לדבר הפלא

וממש באותה השעה ,עשר בבקר ,הנחתי את ה'פדיונות' במקום

ופלא" ,וכך סיפר" :מסיבות שונות עסקי בנסיעתי זו לא הצליחו.

מנוחת קדשו .כששמעתי כל זאת ,לא פשטתי את בגדי ,ורצתי

הפסדתי את כל מה ׁשהיה לי ,ונוספו לי עוד חובות .בנוסף לזה

במהירות לידידי לספר לו מפעלות אלקים".

כל משך הנסיעה דאגתי מאד ,נדמה היה לי במחשבתי ,שאני
רואה את אשתי והיא חולה במצב קשה.

כשסיים הסוחר את סיפורו ,הוסיף" :אם הצדיקים הקדושים
אחרי הסתלקותם חיים וקיימים ומזהירים ככוכבי השמים ,כל

כשהגעתי לנייז'ין ,נזכרתי בהבטחתי לכבודו ללכת להשתטח
על קבר הצדיק ,וכן עשיתי .הלכתי לטבול במקוה ,ואחרי זה

שכן שקדושתם נעלה מאד בחייהם" .השיב לו רבי יעקב:
"אדרבה ,חז"ל אמרו' :גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם'.

רבי שלמה לוריא המהרש"ל )יומא דהילולא י"ב כסלו(
מסופר על

אברך צעיר ,שרעייתו הצעירה חלתה והיתה

מוטלת גוססת על פתח שערי מוות ובידו אין להושיע .גם
הרופאים ייאשו אותם והודיעו שהמצב אבוד .שעותיה של
רעייתו ,היו ספורות .לפתע פקחה החולנית את עיניה וביקשה
מבעלה בקול ענות חלושה ,שיתן לה תקיעת כף "שלא תינשא
אחר פטירתי לאף אחת בעולם" האברך שידע שמצוה לקיים
דברי מי שעומד למות כדי שיהיה לו יישוב הדעת ,לא ניסה
אפילו להבין מה אומרת אשתו .הוא פשוט הנהן בראשו
כשדמעה רותחת זולגת על לחיו ונתן .לאחר שעות ספורות
התקיימה הלווייתה של אסתר למנוחת עולמים.
בימים שאחרי השבעה ,ראה רבי שלמה לוריא ,המהרש"ל

כמים הפנים לפנים ,כן לב האדם
משל לאיש כפרי ,שבאחד הימים בעודו עסוק בסידור ערימות
החציר בשדהו ,קיבל מכתב מדודו ,אחי אביו .במכתב הוא
מזמין אותו להגיע אל העיר הגדולה לביקור .בן הכפר עמד
נרעש ונרגש מול הזדמנות הפז שנפלה בחלקו .מיהר ושיתף
את חבריו ואת ידידיו בחוויה הגדולה שנזדמנה לו .הללו
השפילו את עיניהם בקנאה .משסיים את עסקיו ,רתם את סוסו
לעגלה ,נפרד ממשפחתו ,מחבריו ומידידיו ,ויצא לדרך .כפרים
ועיירות חלפו ביעף על פניו ,אך הוא לא התמהמה .הן פניו
מועדות אל העיר הגדולה .כשהגיע אל שערי העיר ,ירד

זיע"א )יום הילולא י"ב כסלו( ,רבה של העיר לובלין ,את את

בקפיצה מעגלתו ,מותיר את סוסו מאחור ,ועמד נפעם מיופיה

האברך  -תלמידו ופניו נפולות .ביקש לעודדו שנקנסה מיתה על

וגודלה של העיר .לעת ערב מצא סוף סוף את הבית .עייף

כל בן אנוש ובעז"ה במהרה ימצא את בת זוגו ההוגנת לו לקשר

ומותש עמד לרגע ,נשען ליד שער הבית .בעודו משעין את גבו

של קיימא .אבל הוא הניד בראשו לשלילה .הוא סיפר לרבו

אל הקיר ,שמע זמזום עצבני .הוא ניתר בבהלה הצידה ,שמא

שנתן בחוסר שימת לב תקיעת -כף לרעייתו המנוחה שלא יינשא

החריד מרבצו בעל חיים מאיים .והנה ,נפתחה הדלת ,ודודו,

בשנית .וכעת ,אנה הוא בא? המהרש"ל ביטל את דבריו מכל
וכל" :ראשית כל ,אתה מצווה ועומד מהר סיני לישא אשה
ולהעמיד בנים ,אין אפשרות להישבע על ביטול המצוה .ושנית,
לא נתת דעתך באמת להישבע מרצון ,אלא רק כדי להפיס את
דעתה .נערוך לך התרת נדרים ותינשא בשנית".
האברך שב לחייך ,שדכני לובלין דיברו בו נכבדות ,ולאחר
פרק זמן הקים את ביתו בשנית עם אלמנה צעירה שאף חייה

ששנים רבות לא ראה אותו ,קיבל את פניו והובילו אחר כבוד
אל הבית פנימה" .גש נא אל הכיור ושטוף את פניך ואת ידיך",
אמר לו הדוד .הוא ניגש ,אולם כעבור דקה חזר" :סלח לי דוד
יקר ,אבל המים אזלו מן הכיור" .הדוד חייך מתמימותו של
הכפרי ,ניגש אל הכיור ופתח את הברז למול עיניו הנדהמות,
והמים זרמו למרבה הפלא של האיש .גם האכילה לא היתה

נקטעו בחדות במות עליה אישה היקר .החתונה נערכה מתוך

מלאכה פשוטה כלל וכלל .לא רגיל היה לאכול בכפית

ששון ושמחה .אך ככלות שבעת ימי המשתה געשה ורעשה

ובמזלג ,ודקר את עצמו ,עד שהצליח להכניס לפיו משהו מן

לובלין כולה :עזריאל נלקח לפתע לבית עולמו .הנשמות הטובות

הצלחת .כוחותיו לא הסכינו לחידושים כה רבים .משהראה לו

שבלובלין שחו בוודאות שיד ה' פגעה בו על שעבר על שבועתו

הדוד את חדרו ,נכנס וסגר אחריו את הדלת .והנה ,הוא ראה

לרעייתו הראשונה ,הרציניים שבהם הפטירו :איננו יודעים

מולו דמות אדם .לרגע רגז על דודו שהכניסו לחדר משותף

חשבונות שמיים .אך לכל הדעות המקרה היה מוזר ומזעזע.

עם אדם מכוער שכזה ,אולם לאחר מחשבה שנייה ביקש

המהרש"ל ששמע על פטירת תלמידו הודיע לאנשי החברא

להראות לאותו פולש כי הוא אחיינו של בעל הבית .עמד

קדישא :ערכו לו את הטהרה כדת וכדין ,וטרם תטמנוהו בקברו
תקראו לי .כאשר הודיעו ראשי החברא קדישא למהרש"ל
שמיטת הנפטר מוכנה ,טמן המהרש"ל פתק בכף ידו של עזריאל
בו נאמר" :גוזרני עליכם ,בית דין של מעלה ,שתחזירו לי את
האברך הזה" .על החתום :שלמה לוריא .את אנשי החברא
קדישא ציוה המהרש"ל באזהרה חמורה שלא לכסות את קברו
של עזריאל בעפר ,כי אם להותירו פתוח .ויהי בחצי הלילה

ושרבב את לשונו למול אותו מכוער .לתדהמתו ,ברוב חוצפתו,
ההין הלה ושרבב אף הוא לשון כנגדו .התכעס וביקש להרים
את אגרופו ,אולם הלה ,שמגושם היה ,הרים אף הוא את
אגרופו .עמד בפרצוף נזעם ,ואף הלה עמד כך כנגדו" .די!!!"
נצטעק בקול .לשמע הצעקה נבהל דודו ומיהר אל החדר .ראה
את אחיינו עומד נזעם כולו ,ומאיים באגרופיו" .מה קרה?"

ועזריאל מצא את עצמו עם תכריכים בבית העלמין בקבר פתוח

שאל הדוד" .למה זה הכנסתני לחדר אחד עם מכוער ועצבני

ולא זכר את אשר עבר עליו ושב לביתו .בהגיעו דפק על זגוגית

שכזה?" התרעם בן הכפר .הדוד חייך בהבנה" :ודאי אתה הוא

החלון בקראו לרעייתו הטריה שתפתח לו את הדלת .אך זו

זה שהתחלת במריבה .נסה נא להתפייס ותראה מה יהיה".

מיאנה וגירשה את ה"מת" בצעקות רמות .במר נפשו הלך

משראה כי אחיינו מהסס ,אמר" :תן חיוך קלוש" .חייך הכפרי,

עזריאל לבית הכנסת וישב שם עד הבוקר .השמש ועשרת

והנה אף האיש שכנגדו חייך .חייך הכפרי חיוך עמוק יותר,

המתפללים הראשונים ברחו מפניו כמנודה ואיש  -כולל אשתו

והלה הגדיל את חיוכו .ביקש להתפייס כדרכם של ידידים,

 -לא ההין לדבר עמו .כראות המהרש"ל בצערו של התלמיד,

וניגש ללחוץ את ידו .התקדם צעד אחר צעד ,הושיט את ידו,

גזר על שר של שכחה שישכיח את המעשה מהאברך עצמו,
מרעייתו ,ומלובלין כולה את שאירע) .מלבד פנקס חברה
קדישא( והחיים שבו למסלולם הרגיל משל לא אירע מאומה.
צדיקי הדורות היו מפטירים :תחיית המתים שערך המהרש"ל
הייתה דבר קטן שכן על פי הדין התיר לתלמידו להינשא והצדק
עימו ,אך לגזור על שר השכחה שישכיח את דבר המעשה מכל
תושבי לובלין – הינו דבר גדול עשרות מונים.

ונתקל בזכוכית..
הנמשל :אדם עומד מול ידידו ותמה על החמצת הפנים ,על
חוסר ההארה ,על הזלזול ועל העצבנות .כדאי לו לנסות את
דברי שלמה המלך ,החכם מכל האדם ,שאמר" :כמים הפנים

לפנים ,כן לב האדם" .הניסוי יצליח למעלה מהמשוער.
)אחד המגידים(

ולא ירע לבבך בתתך לו

המברשת

פעם אחת נתן הרה"ק רבי

אשר

שאלתי

ממנו

לפני שבע שנים.

יחזקאל מקוזמיר זיע"א א שמעק
טאביק )טאבאק להריח( להרה"ק
רש"ב מפרשיסחא זיע"א ,שאל
רש"ב את רבי יחזקאל :מה שמת
בתוך הטאבאק שזה כל כך מריח
טוב? ענה לו הרה"ק בקוזמיר:
שמתי בתוכו את ה"ולא ירע

שלוש פעמים מידות
מסופר על הגה"ק מטשעיבין רבי

אחת שוחח עם תלמידיו בענייני

הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב ב"ר שמואל
יום שני ט' כסלו
הרה"ק רבי דובער ב"ר שניאור זלמן )האדמו"ר

דב בעריש ויינפלד זיע"א ,שפעם

שידוכין .שאלוהו התלמידים :מהו
הדבר העיקרי שיש לבדוק כאשר

רבים כל כך ,ואיך נדע מה עיקר
ומה תפל? ובכלל מה קודם למה?
השבת השאלה לאחר שבע שנים
מסופר על הגה"ק רבי יוסף יוזל
הורוביץ

זיע"א

מנוהברדוק",

ה"סבא
פעם

שהגיע

לאכסניה בעיירה אחת ,בערב
שבת קודש ביקש ה"סבא" מאדם

השיב הגאון :בשידוך יש להקפיד
לבדוק שלושה דברים עקרוניים,
ומה הם אותם שלושה דברים?
שאלו התלמידים .ענה להם רבם:
שלושת הדברים האלה הם מידות,
מידות ועוד פעם מידות.

אחד שהגיע ממוסקבה הרחוקה,
אף

והתאכסן

הוא

באכסניה,

יום ראשון ח' כסלו
רבי משה ב"ר יצחק )חידושי מהרש"א מהדו"ב -
תכ"ט(
הרה"ק רבי אהרן מטשערנאבל ב"ר מרדכי
)תרל"ב(

מציעים שידוך ,והרי הפרטים הם

לבבך בתתך לו".

יום שבת קודש ז' כסלו
הרה"ק רבי אהרן מקראקא ב"ר קלונימוס קלמן
)בעל מאור ושמש( תרמ"ב

לפעול טובה עבור יהודי אפשר רק

האמצעי מליובאוויטש  -תקפ"ח(
הרה"ק רבי משה מסלוויטא ב"ר פינחס מקאריץ
)תקצ"ח(
יום שלישי י' כסלו
הרה"ק רבי פינחס מנחם אלעזר מפילץ )שפתי
צדיק( ב"ר בנימין אליעזר )תרפ"א(
הגה"צ רבי איסר זלמן מלצר ב"ר ברוך פרץ
)תשי"ד(
יום חמישי י"ב כסלו
רבי שלמה ב"ר יחיאל )המהרש"ל  -של"ד(
הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש ב"ר דוד )בת
עין  -תר"א(
יום שישי י"ג כסלו
האמורא רבינא בן רב הונא )ד"א רל"ו(
הרה"ק רבי שלמה זלמן )יוסף( מוילעפאלי
ב"ר אברהם )אליהו( )תרי"ח(
הרה"ק רבי ישראל ממודזיץ ב"ר שמואל אליהו
)תרפ"א(
הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב ב"ר דוד משה
)תרצ"ד(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מברשת לניקוי הבגדים לכבוד

על ידי שמחה

שבת .במוצאי שבת כשחזר מבית

פעם אחת באה אלמנה לפני

וניגש

הרה"ק בעל ה"דברי-חיים" מצאנז

לחדרו של האיש כדי להחזיר לו

זיע"א ,ובכתה לפניו שבעלה הלך

את המברשת ,אולם האיש כבר

לעולמו ,והיא נשארה עם יתומים

עזב את האכסניה ונסע לדרכו.

רח"ל ,ועכשיו רוצים לזרוק אותה

הצטער מאד ודבר זה הטריד את

מביתה ,וישב שם הרה"ק רבי

מנוחתו זמן רב .כעבור שבע

שלום מקאמינקא זיע"א וגם הוא

שנים נזדמן לו לנסוע ברכבת

בכה עמה ,וה"דברי-חיים" ישב

)משנה ברורה סימן שכ"א ,ס"ק מ"ה(

ולידו ישב יהודי ,בשיחה עמו

בשמחה ובירך אותה .אח"כ שאל

ב( הביצים יכול למעוך כהרגלו ,אבל לא

סיפר היהודי כי הוא מתגורר

רבי שלום את ה"דברי -חיים" איך

שמח

אפשר להיות בשמחה כשאלמנה

ה"סבא" – שמה אתה מכיר אדם

שבורה ויתומים מסכנים עומדים

הכנסת

הזדרז

ה"סבא"

במוסקבה ,במוסקבה? -

פלוני? בוודאי – ענה האיש –

מכיר אני אותו היטב .אם כך –

אמר ה"סבא" – עשה נא לי טובה
גדולה,

והשב

לאיש

זה

את

להיות מפונים מבתיהם? השיב לו

הכנת מאכל ביצה עם בצל בשבת )ב'(
א( יזהר לחתוך את הבצלים חתיכות
גדולות

קצת

ממנהגו

בימות

החול.

במגרדת) .שו"ע או"ח סימן שכ"א ,סעיף
ט'  -י' ,ובמ"ב שם ס"ק ל"א(
ג( יערבב על ידי שינוי ,היינו על ידי
העברת הכף הנה והנה ,וטוב שיוציא
הכף מן התערובת באמצע שמערבב.
)שמירת שבת כהלכתה פרק ח' סעיף ט'(

הרה"ק מצאנז :כלל גדול יש בידי,

ד( מי ששגג וקילף הבצלים שלא בסמוך

שלפעול טובה עבור יהודי אפשר

לסעודה ,אין לאסור המאכל בדיעבד.

רק על ידי שמחה.

)אורחות שבת ,ח"א פ"ג סעיף קכ"ט,
ובהערה קנ"א(

נדבת הר"ר משה הלפרט הי"ו

בחסות רשת חנויות

לע"נ אביו ידידינו הבלתי נשכח

גל פז

הר"ר שמואל ב"ר מרדכי ע"ה
נלב"ע ט' כסלו תנצב"ה

גיליון מס'  255פרשת ויצא
תשע"ח שנה חמישית
לע"נ הרבנית הצדקנית
מרת ¯ ÏÁבת יבדלחט"א

הג"ר Ï‡¯˘È ÌÈÈÁ
נלב"ע ח' כסלו תשע"ו

על הפרשה 

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה " )כח ,י (
החיד"א בספר "נחל קדומים" מביא שהיו כאן שני דברים :א' ,יציאה עם מחשבה ללכת לחרן ,ב' ,הליכה למעשה לחרן ,כי
בתחילה סבור היה יעקב ללכת מיד לחרן ,שכן שם המתין לו זיווגו ,וכיון שהיה בידו ממון ורכוש היה יכול לישא אשה
לאלתר ,ואולם בדרכו פגשו אליפז אשר בא במצות אביו עשו להרגו ,והתפשר עמו יעקב שיקח כל ממונו ויטול כל אשר
בידו )כ"ט,י"א וברש"י שם( .מעתה היה לעני ,ואז גם נשתנה דינו "ילמד תורה ואח"כ ישא אשה" ,ומשחלה עליו החובה
להשלים תלמודו הלך לבית מדרשם של שם ועבר לי"ד שנה ,ואחר שלמד י"ד שנה אז הלך למעשה לחרן.
והעיר רבינו שליט"א כי נמצא לפי"ז שמעשה דאליפז היה לפני שם ועבר .ואמרתי לרבינו דהנה שמעתי בשמו ששם ועבר
היו בבאר שבע )וכ"כ בח"א המהרש"א מגילה י"ז ,א'( ,וקשה הרי כתוב ויצא יעקב מבאר שבע ,ולהנ"ל אתי שפיר כי אחר שאליפז
לקח ממנו חזר לבאר שבע .ואמר רבינו :אפשר ,אבל הפי' ויצא יעקב מבאר שבע היינו שיצא מלגור שם ,והיה בישיבה!
)עיין טו"א מגילה י"ז ,ב' ד"ה גדול ,שעבר היה בחו"ל ,ורבינו העיר להרמב"ן )כ"ח ,י"ז( שמביא ממדרש רבה )ס"ח ,ו'( ע"ש ,שלפי"ז אין הכרח שהיה
בית עבר בבאר שבע(.

"ויצא יעקב מבאר שבע וגו'" )כח ,י (
וברש"י" :שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה וכו'".
ספרתי לרבינו שליט"א שנכנסתי לראות פני אדם גדול אחד ,פניו היו אמנם מאירות אך מצבו הגופני אינו במצב טוב,
ושאלתי אם יש לדור משהו ממנו?
ואמר :בוודאי .כל זמן שהצדיק בדור זכות הוא לדור ,ומשאירים אותו בשבילנו .והוסיף :ראיתי פעם בהגהות ר' אליא בעל-
שם מלואנץ שעל הסמ"ג שכתב מדוע יש דין לחלל שבת על תינוק שנולד ויודע שיחיה רק חיי שעה ,ומה יהיה לנו מזה,
הרי "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" לא שייך גביה? וכתב ש"אענה גם אני חלקי" ,הרי העולם צריך
לראות חציו זכאי וחציו חייב ,וע"י תינוק זה שאינו חוטא יכריע העולם ,ואחר חיי שעה יהיה אחד שיעשה מצוה) .ג"א ציין
ל"מגן אברהם" או"ח סוף סי' רפ"ח ,ע"ש(.

"וישכב במקום ההוא" )כח ,יא(
וברש"י" :אבל י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה".
שאלה :מה הכוונה שלא ישן י"ד שנה ,הרי לא יתכן מציאות כזו כמבואר בגמ' )נדרים ט"ו ,א'(?
תשובה :לא נשכב לישן ,אבל ישן שינת ארעי.

עלי שי"ח 

)דרך שיחה(

'' 12שעות הם מעט מאוד''

לאחרונה התבטא רבינו כמה פעמים כי מבקש הוא 'שיתנו לו ללמוד' .היה זה כשנשאל על ידי שליחי התפילה עבור קופת הצדקה
המעתירים על התורמים בכותל המערבי ,במירון ובכל מיני קברי צדיקים ,מה להתפלל עליו באופן פרטי ,והשיב 'שיתנו לי ללמוד'.
רבים תמהים ,הלא בכל רגע פנוי הוא לומד ,ואמנם מעט מהיום הוא מקדיש לצורך הכלל אבל רוב רובו של היום כולו קודש
ללימוד התורה ,ומה מקום יש לתפילה זו.
הדברים יובנו טוב יותר על פי מה שסח לנו חתנא דבי נשיאה הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבת קהילות יעקב
לצעירים בני ברק' :בצעירותי אחרי הנישואים אכלתי אצל מו"ח רבינו שליט"א ,ובאחד הפעמים דיבר על מעלת לימוד התורה,
והוסיף שאפילו שתים עשרה שעות ביום הם 'זמן מועט' בשביל ללמוד את התורה ולדעת אותה ,וסיפר שבבחרותו למד בישיבת
לומזא בפתח תקוה ושם שימש כמשגיח מורו ורבו הגה"צ רבי אליהו דושניצר זצ"ל שהחזון איש התבטא אודותיו שהיה מל"ו
צדיקים ,והיה מוסר שיחות מוסר לבחורים.
פ"א הביא הגה"צ רבי אליהו זצ"ל את דברי הגמרא בברכות שם מובא כי חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת לפני התפילה,
ועוד שעה לאחריה ,כך עשו בכל התפילה ,ואם כן סך הכל תשע שעות בכל יום מוקדש לתפילה ,והקשו שם בגמרא )ל"ב ב'(
'תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית' ? ותירצו שם בגמרא 'אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן
מתברכת'.
ומסופר על רבינו הגר"א מוילנא שהיה יושן בכל יום כשני שעות ,והרי בודאי חסידים הראשונים לא היו ישנים יותר ממנו ,ואם כן
בואו חשבון:
מתוך עשרים וארבע שעות ביום ,יורד שעתים לשינה ,ונוריד עוד שעה ביום לצורכי אכילה  -אף שגם אז בודאי הרהרו בדברי
תורה ,וכן צרכי הגוף ,ונוריד עוד  9שעות לתפילה ,נותרו  12שעות ,ומדוע אומרת הגמרא תורתן האיך משתמרת? וכי שנים עשר
שעות ביום זה לא מספיק בשביל ללמוד ?
אלא רואים מפה ,שבדרך הטבע  12שעות בכל יום זה לא מספיק ללמוד ,וצריך ברכה מיוחדת שיספיקו בזה את הכל !
יצחק ג ולדשטוף
בברכת שבת שלום

 עלי הדף 

·ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ Ô˙ˆ˜Ó ÂÒ Î ˘ ÌÈ¯ÂÎ
מכות דף י"ט א' דתניא ר"א אומר בכורים מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים שבחוץ הרי הן כחולין לכל דבריהם שבפנים הרי הם
כהקדש לכל דבריהם ,וכ"כ הרמב"ם פ"ג מבכורים ה"ב היו מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ זה שבפנים חייבין עליו מיתה והרי
הוא הקדש לכל דבריו וזה שבחוץ הרי הוא חולין לכל דבריו .והנה ע"כ א"א לפרש כפשוטו שהן חולין גמורין ומותרין
לכתחילה לזרים ולטמאים שהרי הן נעשים ביכורים במחובר לקרקע כמ"ש הר"מ בפ"ב הי"ט וכ"ה בירו' פאה פ"ז ה"ה
תרומות פ"ו ה"ג מע"ש פ"ה ה"ב שהבכורים קדושה חלה עליהן במחובר לקרקע ועוד דמשנה שלמה שנינו בפ"ק דבכורים
מ"ח הפריש בכוריו נבזזו נמקו וכו' מביא אחרים תחתיהן שחייב באחריותן עד שיביאם להר הבית והשניים אין חייבין עליהן
חומש ואם נימא שאין קדושה חלה על הבכורים עד שיכניסם א"כ אין כאן בכורים והשניים הם הראשונים )שהרי אין מעכב
שיקבע דוקא הפירות הראשונים( ולמה אין קורין עליהן ואין חייבין עליהן חומש וע"כ כמ"ש מרן החזו"א )לקוטים לזרעים סי' ט'
סק"א( שרק לענין חיוב מיתה נקראו חולין אבל מ"מ עובר עליהן בעשה או בלאו )עי' דר"א שם סקי"ב( ולא כמו שראיתי איזה
אחרונים דנקטו דברי הר"מ כפשוטו שהן חולין לגמרי לכל דבר.
)דרך אמונה הל' בכורים פ"ג ה"ב ביה"ל ד"ה הרי ועי"ש עוד(

‰˘¯Ù‰ È È ÚÓ
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אל רבינו הגיע אברך ואמר שבביתו יש עכברים ואינו יודע מה לעשות נגדם ,אמר לו רבינו האם אתה מקפיד על מעשרות
)וכתוב בירושלמי שעכברים באים בעוון שאין מעשרים( השיב האברך אצלי תמיד מעשרים ,אמר לו רבינו אולי בכל זאת יש דבר
שאין מעושר ,ענה האברך שוב ,אצלי הכל מעושר ,אמר רבינו אם ככה זה באמת פלא ,תבדוק שוב אולי משהו לא מעושר,
ואז פתאום השיב האברך שאכן לאחרונה הפסיק לעשר את הלחם כי מגיע מהכשר מהודר ,ענהו רבינו ,תעשר גם את זה
והכל יהיה טוב! וכך הוה.
אמר רבינו בליל ש"ק" :לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" אומר הרבי ר' העשיל ,כתוב בירושלמי שמי שלא מעשר כראוי
עכברים באים ואוכלים לו את זה ,וכתוב עוד בגמ' הוריות )דף י"ג ב'( שמי שאוכל ממה שהשאיר עכבר זה גורם לו לשכחה,
זהו איפה כוונת הפסוק לא עברתי ממצותיך שלא שכחתי לעשר וממילא לא שכחתי...
אמר רבינו עד החזו"א לא ידעו מהלכות מעשרות ושאר מצוות התלויות בארץ ,ובזכות החזו"א נכנס הענין של מצוות
התלויות בארץ.
הגאון ר' שמרל גרינימן עשה בר מצוה לבנו ,ועישר כל האוכל ,והגאון ר' יוסף דינקלס עישר שוב ,ור' שמרל אכל המעשר,
וסיפר זה להחזו"א ,ואמר לו כיון דאין היום דיני חברות ואין צריך לסמוך עליך שעשרת וחל מה שעישר ,ולא טוב הדבר
שאכלת וזהו חידוש גדול .כשהדפסתי הספר ]דרך אמונה[ לא ידעתי מהסיפור הזה ,ואח"כ הוספתי אותו.
שאלו לרבנו ,אם אברכים שפרנסתם דחוקה חייבים במעשר כספים ,ואמר שכעת לא ,רק שירשמו את הסכום וכשירווח
ישלמו וכן הורה החזו"א זצ"ל.
עוד נשאל ,יש כוללים שבמלגה הנתנת לאברך מפחיתים את סכום המעשר קודם נתינת המלגה ולא נותנים זאת לאברך.
אם יוצאים יד"ח מעשר כספים באופן כזה ,ואמר שזה תלוי אם ראש הכולל עושה כן גם נגד רצון האברכים ודאי דלא
מהני כלום ,אמנם אם זה בהסכמתן ויש להם זכות להתנגד לכך זה שפיר נחשב שנתנו מעשר כספים.
בא איש אחד וסיפר שהוא התחיל קצת לחזור בתשובה ,בעבר היה עובד שכיר וכעת החליט לפתוח עסק עצמאי ,והוא
בקש את ברכת הרב והרב אמר לו שיקפיד לתת מעשר כספים ואז יצליח .והנה מספר האיש ,אתמול נתתי מעשר כספים,
ומה קורה היום? שוד ושבר! אני מפסיד כסף! ספקים שעשו הזמנות ביטלו אותם ,האם זוהי ברכת ה' המובטחת?
הרבנית ע"ה ענתה לו מיד :אולי נגזר עליך ח"ו תאונת דרכים או מחלה קשה או אסון ,ובמקום זה ה' שפך את חמתו על
עצים ואבנים והחליף את הגזירה ,ובודאי שהכל לטובה ,מה אנחנו יודעים בדרכי שמים ,פעם הלך אליהו הנביא עם
תלמידו ,ודפקו בבית אחד של זוג כפריים פשוטים ומאד עניים ,הם קבלו אותם מאד יפה וקיימו בהם מצות הכנסת
אורחים במיטב יכולתם ,חלקו איתם את לחמם וממש התאמצו בשבילם ככל יכולתם הדלה.
בלילה התפלל אליהו הנביא לה' שיהרוג את הפרה שלהם .בבוקר קמו הכפריים והנה פרתם היחידה ,ממנה חיו והתפרנסו -
מתה .צערם היה גדול מאד .תלמידו של אליהו הנביא לא התאפק ושאל אותו :למה עשית להם כך? וכי זה שכרם על
המצוה? ענה לו :נגזר על הכפרי שאשתו תמות ,ובתפילתי החלפתי את הגזירה בכך שהפרה מתה ...ואשתו זכתה להמשיך
לחיות .כנראה שהכסף שהפסדת היה במקום משהו אחר!
אח"כ נכנס האיש לרב וסיפר לו את "טענותיו על הקב"ה"] .חלילה [ ענה לו רבינו :אנשים רשעים ,עושים עבירות כל היום,
הרבה עבירות ,וה' כביכול מבליג ושותק ,ונותן להם להנות ואחר כך בעולם הבא הוא משלם להם עונשים גדולים על הכל.
אבל ה' ראה שאתה מתקרב אליו ,וגם התאמצת ועשית מעשה טוב ,ורצה לעשות לך טוב ,ושילם לך כאן בעולם הזה צער
וזה מכפר על העבירה שעשית ,וכך בעולם הבא לא תענש עליה! האיש יצא מעודד ב"ה.
)מנחת תודה(
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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ֵ ּי ֵצא

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א – יֵ שׁ ֵ'מ ַאיִ ן''
"וַ יֵּ ֵצא יַ ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע וַ יֵּ ֶלָ ח ָרנָ ה" )כח י(
ָא ְמרוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה )ב"ר סח ב( כִּ י ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁיָּ ָצא יַ ֲעקֹב
ִמ ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ְבּ ֵערוֹם ְוּבח ֶֹסר כֹּלַ ,א ַחר ֶשׁנָּ ַטל ֵע ָשׂו ֶאת כָּ ל ָממוֹנוֹ,
"שׁיר
סוּקיםִ :
פּוֹת ַח ַבּ ְפּ ִ
ָא ַמר ֶאת ֶפּ ֶרק קכא ִמ ֵסּ ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים ַה ֵ
ַל ַמּ ֲעלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי; ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ה'
ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ".
לוֹפּיָ אן:
יח ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ְ
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
נוֹתר ְלא ְמאוּם ְבּיָ דוִֹ ,ה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִמ ַדּת ַה ִבּ ָטּחוֹן
ִמ ֶשּׁ ָר ָאה יַ ֲעקֹב כִּ י ַ
וְ ָא ַמרֵ :
נּוֹת ְר ִתּי ִעמּוֹ ,יָ בֹא ֶעזְ ִרי
"מ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי" – ַדּוְ ָקא ֵמ ָה ַ'איִ ן' ֶשׁ ַ
"עזְ ִרי ֵמ ִעם ה' ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ" – וְ ַאף
ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ֲה ֵריֶ :
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ נִ ְב ְראוּ 'יֵ שׁ ֵמ ַאיִ ן'.
אשׁית עמ' ט
ֵ'לב ֵא ִליָּ הוּ' ְבּ ֵר ִ

ֲא ִפלּוּ ֵשׁינַ ת ַא ְר ַעיֲ ,א ָבל ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֻמ ָתּר"ְ .ל ִפיכָ ִ מ ֶשּׁ ֵה ִקיץ
יַ ֲעקֹב ִמן ַה ֲחלוֹם ֶשׁבּוֹ ָר ָאה כִּ י ְמקוֹם ְשׁכִ ָיבתוֹ הוּא ְ'מקוֹם ְתּ ִפ ָלּה',
קים" – א כְּ ִפי
"אין זֶ ה כִּ י ִאם ֵבּית ֱא ִ
ֹאמר"ֵ :
ִמיָּ ד "וַ יִּ ָירא וַ יּ ַ
ֶשׁ ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת ָמקוֹם זֶ ה ִהיא כְּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֻמּ ָתּר ִלישֹׁן
בּוֶֹ ,א ָלּא "וְ זֶ ה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם" ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁהוּא ְ'מקוֹם ְתּ ִפ ָלּה'ִ ,דּינוֹ
כְּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ָה ָאסוּר ַאף ִבּ ְשׁנַ ת ַא ְר ַעי.
ֵ'בּ ֵאר ַחיִּ ים'

ַבּ ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם
טּוּרים:
ָדּ ַרשׁ ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ַבּ ַעל ַה ִ
תוּבים" :וְ זֶ ה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם; וַ יַּ ְשׁכֵּ ם יַ ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר"
ִמ ְסּ ִמיכוּת ַהכְּ ִ
ָל ַמ ְדנוּ ,כִּ י ְבּ ֵעת ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם וְ הוּא זְ ַמן
טוֹב ִל ְת ִפ ָלּה.

סוֹד ָא ֵמן נִ ְתגַּ ָלּה ְליַ ֲעקֹב
"וַ יֵּ ֵצא יַ ֲעקֹב" )כח י(

כָּ ַתב ַה ְ'מּגַּ ֶלּה ֲע ֻמקוֹת' ְ)תּ ִח ַלּת פר' וַ יֵּ ֶשׁב( כִּ י ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ
נִ ְתגַּ ָלּה סוֹד ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ .ל ִפיכָ  כְּ ֶשׁ ֵה ִקיץ ִמ ְשּׁנָ תוֹ ָא ַמר
ְ)ל ַה ָלּן פס' יז(" :וְ זֶ ה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם"ֶ ,שׁכֵּ ן ְסגֻ ַלּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
)שׁ ָבּת קיט ב(.
יחת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ַ
ִהנָּ הּ ְפּ ִת ַ
ֶר ֶמז ַל ְדּ ָב ִרים נוּכַ ל ִל ְלמֹד ִמכָּ ֶ שׁנֶּ ֱא ָמר' :וַ יֵּ ֵצא יַ ֲעקֹב' –
אוֹתיּוֹת 'וַ י-צ"א'ֶ ,שׁ ֵה ֵצר יַ ֲעקֹב ַעל כָּ ֶ שׁ ֲהמוֹן ָה ָעם
'וַ יֵּ ֵצא' ִ
ימ ְט ִריָּ ה צ"א.
ְמזַ ְלזְ ִלים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן'ֶ ,שׁ ִהיא ְבּגִ ַ
קּוּטי ְפּנִ ינֵ י ֶבּן יִ ָשּׂכָ ר' ח"ג ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֵצא
ִ'ל ֵ

רוּבין סה א
ִ'עיּוּן יַ ֲעקֹב' ֵע ִ

ֲא ִריכוּת ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ְמ ַחזֶּ ֶקת ֶאת ַה ִבּ ָטּחוֹן
"וַ יִּ ַקּח ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָמּקוֹם וַ יָּ ֶשׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו וַ יִּ ְשׁכַּ ב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא" )כח יא(

חוֹמה ְס ִביב רֹאשׁוֹ,
ֵבּ ֵאר ַר ִשׁ"י כִּ י יַ ֲעקֹב ָע ָשׂה ִמן ָה ֲא ָבנִ ים כְּ ֵעין ָ
אוֹרה יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהֲּ ,ה ֵרי ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁיָּ ָרא ֵמ ַחיּוֹת ָרעוֹת .וְ ִלכְ ָ
"ה ְמּ ַה ֵלִּ בּ ְמקוֹם ַסכָּ נָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה ְק ָצ ָרה",
כט ב( ְמב ָֹאר כִּ יַ :
מוֹרה ְלשׁוֹן 'וַ יִּ ְפגַּ ע' ַדּוְ ָקא ַעל ִרבּוּי ְתּ ִפ ָלּה ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ"י
וְ ִאלּוּ כָּ אן ָ
רוּת א טז(?
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵמ ִאיר וַ ְר ַשׁ ְב ָיאק ֵמ ַר ָבּנֵ י וַ ְר ָשׁה:
עוֹברוֹ ֶדּ ֶרְ מקוֹם ַסכָּ נָ ה
ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְמכֻ וָּ נִ ים ַעל ִמי ֶשׁ ְמּ ַמ ֵהר ְבּ ְ
כְּ ֵדי ְל ַהגִּ ַיע ְלחוֹף ִמ ְב ָט ִחיםָ .א ָדם ֶשׁכָּ זֶ ה ָאכֵ ן ִמ ְת ַק ֶשּׁה ְל ִה ְת ַרכֵּ ז
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִ
וּמשּׁוּם כָּ ָ ע ָליו ְל ַק ְצּ ָרהּ .יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְל ֻע ַמּת זֹאת
וּמשּׁוּם כָּ ַ א ְד ַר ָבּה,
ִה ְתכּוֹנֵ ן ְל ִה ָשּׁ ֵאר וְ ַאף ָללוּן ִבּ ְמקוֹם ַה ַסּכָּ נָ הִ ,
בוֹראוֹ כָּ 
ָראוּי ָהיָ ה ֶשׁיַּ ֲא ִריַ בּ ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁכֵּ ן כְּ כָ ל ֶשׁיַּ ְר ֶבּה ְל ִה ָדּ ֵבק ְבּ ְ
יוֹתר וְ א יִ ְפ ַחד.
יִ ְב ַטח בּוֹ ֵ
ִ'א ְמ ֵרי כּ ֵֹהן'

ֵשׁנָ ה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
ֹאמרֵ ...אין זֶ ה כִּ י ִאם ֵבּית ֱאקִים וְ זֶ ה
"וַ יִּ ַיקץ יַ ֲעקֹב ִמ ְשּׁנָ תוֹ; וַ יִּ ָירא וַ יּ ַ
ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם" )כח טז-יז(
ַ
"'שׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם' – ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה ַל ֲעלוֹת ְתּ ִפ ָלּ ָתם ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה" ַ)ר ִשׁ"י(.
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַא ְריֵ ה כַּ ֲהנָ א ַר ָבּהּ ֶשׁל 'גִּ ְב ַעת ֲע ִליָּ ה' – יָ פוֹ:
"אין יְ ֵשׁנִ ים ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח קנא ג( נִ ְפ ָסקֵ :

ַאל
ִתּטֹּשׁ
תּוֹרת
ַ
ִא ֶמּ

יוֹסף'
ַ'פּ ְר ֵדּס ֵ

ַמ ְפ ֵתּ ַח ַה ֵלּ ָדה ַא וְ ַרק ְבּיַ ד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא

"וְ זֶ ה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם; וַ יַּ ְשׁכֵּ ם יַ ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר) "...כח יז-יח(

ְתּ ִפ ָלּה ַה ְתּלוּיָ ה ִבּ ְק ִפ ַיצת ַה ֶדּ ֶר
"וַ יִּ ְפגַּ ע ַבּ ָמּקוֹם" )כח יא(
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ַמ ְשׁ ַמע כִּ י ְל ֵת ַבת 'וַ יִּ ְפגַּ ע' ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ְבּ ָפסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ,
פוּלה – ֶשׁ ִתּ ֵקּן יַ ֲעקֹב ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִבית,
ַקיֶּ ֶמת ַמ ְשׁ ָמעוּת כְּ ָ
וְ ֶשׁ ָקּ ְפ ָצה לוֹ ַה ֶדּ ֶר.
ִ
יישׁר ַבּ ַעל ְ'שׁבוּת יַ ֲעקֹב' כִּ י ְשׁנֵ י
הוֹסיף וְ ֵה ִאיר ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ַר ֶ
קוֹפ ֶצת
רוּשׁים ְתּלוּיִ ים זֶ ה ָבּזֶ הֶ ,שׁכֵּ ן ִא ְל ָמ ֵלא ָהיְ ָתה ַה ֶדּ ֶרֶ 
ַה ֵפּ ִ
וּל ַת ֵקּן ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִביתֶ ,שׁ ֲה ֵרי
ְליַ ֲעקֹב א ָהיָ ה יָ כוֹל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְ
)ע ִ
ַבּגְּ ָמ ָרא ֵ
ימי ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַה ָבּא ִמן ַה ֶדּ ֶר א
רוּבין סה א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִבּ ֵ
רוּדה ִמטּ ַֹרח ַה ֶדּ ֶר.
לוֹשׁה יָ ִמים ֵמ ֲח ַמת ַדּ ְעתּוֹ ַה ְטּ ָ
ָהיָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְשׁ ָ
וְ ִהנֵּ הְ ,ליַ ֲעקֹב ָק ְפ ָצה ַה ֶדּ ֶר וְ א נִ ְט ַרד ,וְ ָלכֵ ן יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
וּל ַת ֵקּן ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִבית.
ִמיָּ ד ְ

זוּלתוַֹ ,א ַחר
הוֹד ָאה ִהיא – ַהכָּ ַרת ָה ָא ָדם ְבּ ִצ ְד ַקת ָ
ַמ ְשׁ ָמעוּת ְלשׁוֹן ָ
ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ָס ַבר ַא ֶח ֶרת .וְ ִהנֵּ הַ ,אף ֵל ָאה ְבּוַ ַדּאי כָּ ֲא ָבה ִבּ ְת ִח ָלּה
נוּאה'ַ ,אְ ל ַבסּוֹף כְּ ֶשׁנּוֹכְ ָחה ֶשׁ ַדּוְ ָקא ִמשּׁוּם
יוֹתהּ ְ'שׂ ָ
ֶאת ֻע ְב ַדּת ֱה ָ
טוֹבה ֶשׁזָּ כְ ָתה ְל ַה ֲע ִמיד ִשׁ ָשּׁה ְשׁ ָב ִטים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל,
כָּ ָ צ ְמ ָחה ָלהּ ָ
מוּבן
טוֹבהְ .ל ִפי זֶ ה ָ
בוּרהּ ְל ָ
ימה ְבּ ִל ָבּהּ כִּ י ָה ָ'ר ָעה' ָהיְ ָתה ַבּ ֲע ָ
ִה ְסכִּ ָ
בּוֹראַ ,א
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ַאף ָה ָאבוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתם ִה ְלּלוּ וְ ִשׁ ְבּחוּ ֶאת ַה ֵ
'הוֹד ָאה ַעל ָה ָר ָעה' ָהיְ ָתה ֵל ָאה ָה ִראשׁוֹנָ ה.
ְבּ ָ

שׁוּעה
ְתּ ִפ ָלּה – ַמ ְפ ֵתּ ַח ַהיְּ ָ
נוּאה ֵל ָאה וַ יִּ ְפ ַתּח ֶאת ַר ְח ָמהּ וְ ָר ֵחל ֲע ָק ָרה" )כט לא(
"וַ יַּ ְרא ה' כִּ י ְשׂ ָ
דּוּע ֵאפוֹא זָ כְ ָתה
ִבּ ְת ִח ָלּה ָהיְ ָתה ֵל ָאה ֲע ָק ָרה כְּ ָר ֵחל )ב"ר עא א(ַ .מ ַ

הים ֶאת ָר ֵחל וַ יִּ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָיה ֱאקִים וַ יִּ ְפ ַתּח ֶאת ַר ְח ָמהּ"
"וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ
)ל כב(

ִמ ָפּסוּק זֶ ה ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים ַ)תּ ֲענִ ית ב א( ֶשׁ ַמּ ְפ ֵתּ ַח ַה ֵלּ ָדה נִ ְמ ָצא ְבּיַ ד
יח.
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּכְ בוֹדוֹ ְוּב ַע ְצמוֹ וְ א נִ ְמ ַסר ִל ֵידי ָשׁ ִל ַ
יהוּדיֶ ,בּן דּוֹרוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים'ֶ ,שׁ ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים
ַמ ֲע ֶשֹה ִבּ ִ
ַרבּוֹת ִצפּוּ הוּא וְ ַר ְעיָ תוֹ ְל ִה ָפּ ֵקד ְבּזֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמאְ .בּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים
נוֹדע .כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ָה ִאישׁ ֶאת
'פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת' ָ
ֵ
ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ִעירוֹ
רוּבּ ִלים כְּ ִמנְ יַ ן
וּשׁנַ יִ ם ָ
ִבּ ְרכָ תוָֹ ,דּ ַרשׁ ַה ָלּה ִ'פּ ְדיוֹן נֶ ֶפשׁ' ְבּ ַסֲ ח ִמ ִשּׁים ְ
'פּוֹעל ַהיְּ שׁוּעוֹת' ִלטֹּל
ֵ'בּן' .כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָהיוּ ְבּיָ ָדיו ְמזֻ ָמּנִ יםִ ,ה ִצּ ַיע לוֹ ֵ
ֵבּינְ ַתיִ ם כְּ ַמ ְשׁכּוֹן ֶאת ְשׁעוֹן ַהזָּ ָהב ֶשׁ ִבּ ְרשׁוּתוֶֹ ,שׁ ָשּׁוְ יוֹ ָע ָלה ֲע ֶשׂ ֶרת
מוֹנִ ים ַעל ַה ְסּכוּם ַהנִּ ְד ָרשׁ.
ִבּ ֵקּשׁ ָה ִאישׁ ְל ַה ְר ֵהר ַבּ ָדּ ָבר וְ יָ ָצא ֶאל ְרחוֹב ָה ִעיר .וְ ִהנֵּ ה ,נִ ְת ַקל
ַמ ָבּטוֹ ְבּ ִה ְת ְ
דוֹלה ֶשׁל ֲאנָ ִשׁים .הוּא ִה ְת ָק ֵרב ַל ָמּקוֹם
גּוֹדדוּת גְּ ָ
קוֹמה וַ ֲהדוּר ָפּנִ ים ֶשׁיָּ ַשׁב ַבּ ָתּוֶ ָ .היָ ה זֶ ה
וְ ִה ְב ִחין ְבּ ִאישׁ זָ ֵקן ,נְ מוָּ 
דוּדיו.
ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַל ָמּקוֹם ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת נְ ָ
ֶה ֱח ִליט ָה ִאישׁ ִל ְשׁאֹל ֶאת ִפּי ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' כַּ ָדּת ָמה ַל ֲעשׂוֹת
וּל ַא ַחר
ַבּ ִה ְת ַל ְבּטוּת ֶשׁ ְלּ ָפנָ יוִ .ה ְק ִשׁיב לוֹ ַה ַצּ ִדּיק ְבּ ַס ְב ָלנוּתְ ,
"ח ִל ָילה ְל,
ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֶאת ְצ ָד ֵדי ַה ְשּׁ ֵא ָלה ִמ ֵהר ְל ָה ִשׁיב ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּתָ :
יח כֶּ ֶסף ָל ִאישֲׁ .הא ֵאינְ ָ ע ִשׁיר כְּ ק ַֹרח ...וַ ֲה ֵרי
הוּדיַ ,אל ַתּ ְב ִט ַ
ַר ִבּי יְ ִ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ַמ ְפ ֵתּ ַח ֶשׁל ֵל ָדה נִ ְמ ָצא ִבּ ֵידי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא,
וּמה ְלֵ אפוֹא ִל ְסמַֹ על ִבּ ְרכַּ ת ֲא ֵח ִרים? ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַע ְצ ְמִ ל ְפנֵ י
ָ
יוֹשׁ ֲיע"!
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת כָּ ל ֶפּה וְ הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ִ
ֵ
אוֹתהּ ַה ָשּׁנָ ה יָ ְל ָדה ִא ְשׁתּוֹ ֵבּן זָ כָ רַ ,וּב ָשּׁנִ ים ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ֶר ָיה זָ כָ ה
ְבּ ָ
נוֹס ִפים ִמ ִבּ ְרכַּ ת ה'.
ְל ֶצ ֱא ָצ ִאים ָ

חוֹתהּ ֶשׁנֶּ ֶא ְל ָצה ְל ַה ְמ ִתּין זְ ַמן ַרב?
ְל ִה ָפּ ֵקד ִבּ ְמ ֵה ָרהֶ ,שֹּׁלא כַּ ֲא ָ
רוֹס ַבּ ְרד:
ֵתּ ֵרץ זֹאת ַר ִבּי ְצ ִבי ְשׁ ָרגָ א גְּ ְ
נוּאה' ,א ָשׂ ָמה ִמ ְב ָט ָחהּ ָבּ ָא ָדם כְּ ָללֶ ,א ָלּא
ֵל ָאה ֶשׁ ָהיְ ָתה ְ'שׂ ָ
ִה ְשׁ ִליכָ ה יְ ָה ָבהּ ַא וְ ַרק ַעל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ .ל ִפיכָ  נִ ְפ ְק ָדה
"ח ְשׁ ָבה
ִבּ ְמ ֵה ָרהָ .ר ֵחל ְל ֻע ָמּ ָתהּ ָשׂ ָמה ִמ ְב ָט ָחהּ גַּ ם ְבּיַ ֲעקֹב ,כִּ י ָ
אוֹתהּ יִ ְת ַענֶּ ה יַ ֲעקֹב וְ יִ ְל ַבּשׁ ַשׂק וָ ֵא ֶפר וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ַעד
כִּ י ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ ָ
וּל ִפיכָ ַ עד
ֶשׁיִּ ְהיוּ ָלהּ ָבּנִ ים ֶשֹּׁלא ָתּמוּת ְבּ ַצ ֲע ָרהּ" ַ)ר ְמ ָבּ"ן ְל ַה ָלּן ל א(ְ ,
ימה כִּ י ָע ֶל ָיה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַע ְצ ָמהּ וְ א ִל ְסמַֹ על ְתּ ִפ ַלּת
ֶשֹּׁלא ִה ְפנִ ָ
ֲא ֵח ִרים ,א זָ כְ ָתה ְל ִה ָפּ ֵקד.
ַ'דּ ַעת ְשׁ ָרגָ א'

יח ָמ ָרן ַה ֵ'בּן ִאישׁ ַחי' כִּ י
ִמכָּ ֶ שׁ ִה ְק ִדּים ַהכָּ תוּב ֶאת ָר ֵחל ְל ֵל ָאה הוֹכִ ַ
לּוֹתינוָּ ,ע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִדּים ֶאת
ַאף ָאנוְּ ,בּ ַהזְ כָּ ָר ֵתנוּ ֶאת ָה ִא ָמּהוֹת ִבּ ְת ִפ ֵ
דוֹלה ֵמ ָר ֵחל.
ָר ֵחל ְל ֵל ָאהַ ,אף ֶשׁ ֵלּ ָאה ָהיְ ָתה גְּ ָ

'הוֹד ַאת' ֵל ָאה
יּוּתהּ ֶשׁל ָ
חוּד ָ
יִ ִ

יַ ֲעקֹב ָא ַמר ְתּ ִה ִלּים ַבּ ַלּיְ ָלה

אוֹדה ֶאת ה'" )כט לה(
"ה ַפּ ַעם ֶ
ַ
"מיּוֹם ֶשׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ז ב( כִּ יִ :
יְ ִ
הוֹדה ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
עוֹלמוֹ א ָהיָ ה ָא ָדם ֶשׁ ָ
ָבּרוּ הוּא ֶאת ָ
אוֹדה ֶאת ה''" ,וּכְ ָבר
הוֹדתוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ָמר'ַ :ה ַפּ ַעם ֶ
אתה ֵל ָאה וְ ָ
ַעד ֶשׁ ָבּ ָ
לוֹמר ֶשׁ ִבּ ְשׁלוֹשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ָה ָאבוֹת
ָתּ ְמהוּ ַר ִבּים :וְ כִ י יִ ָתּכֵ ן ַ
הוֹד ָאה?
ק ֶֹדם ָלכֵ ן א נִ כְ ְל ָלה ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְרגָּ ִליּוֹת ַבּ ַעל ַ'מ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם':

תּוֹרה
ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים ֶה ָח ָדשׁ' ַעל ַה ָ

קים כְּ ָר ֵחל וּכְ ֵל ָאה
יְ ִשׂ ְימֱ א ִ
וּל ֵל ָאה ַה ָשּׂ ֶדה ֶאל צֹאנוֹ" )לא ד(
"וַ יִּ ְשׁ ַלח יַ ֲעקֹב וַ יִּ ְק ָרא ְל ָר ֵחל ְ

תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ יט
שׁוּ"ת ָ

יתי ַביּוֹם ֲאכָ ַלנִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח ַבּ ָלּיְ ָלה וַ ִתּ ַדּד ְשׁנָ ִתי ֵמ ֵעינָ י" )לא מ(
"היִ ִ
ָ

ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סח יא( ְמב ָֹאר כִּ י ְבּ ֶמ ֶשֶׁ ע ְשׂ ִרים ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁ ָשּׁ ָהה יַ ֲעקֹב
מוֹרי ִ'שׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת'
ְבּ ֵבית ָל ָבן א ָשׁכַ ב ִלישֹׁןֶ ,א ָלּא ָא ַמר ֶאת ִמזְ ֵ
ֶשׁ ַבּ ְתּ ִה ִלּיםֶ .ר ֶמז ַל ְדּ ָב ִרים ָדּ ַרשׁ ַה ְ'בּנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר' ֵמ ַה ֵתּ ָבה ָה ִראשׁוֹנָ ה
תּוֹרה ְ'בּ ֵר ִ
ַבּ ָ
אשׁי ֵתּבוֹת" :יַ ֲעקֹב ָא ַמר ְתּ ִה ִלּים ְבּ ֵעת
אשׁית' ֶשׁ ִהנָּ הּ ָר ֵ
רוֹעה' ,וְ כֵ ן' :יַ ֲעקֹב ָא ַמר ְתּ ִה ִלּים ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ַר ַמּאי'.
ֶשׁ ָהיָ ה ֶ
אשׁית אוֹת יָ א
רוּפי ְבּ ֵר ִ
ַ'אגְ ָרא ְדּכַ ָלּה' ֵצ ֵ

יָּאר ַצייט ֶשׁל
ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ז' ְבּכִ ְסלֵ ו )תשנ"ה( יָחוּל יוֹם ַה ְ
ערץ זְ לִ ַ
רֹאשׁ ִיְשׁ ַיבת ְ'מאוֹר ַה ַתּלְ מוּד' ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּים נַ ְפ ָתּלִ י ֶה ְ
יבנְ ְס ִקי זֵ כֶ ר ַצ ִדּיק לִ ְב ָרכָ ה:
הוֹרים וְ לִ ְמ ַחנְּ ִכים ָא ַמר:
יחה ֶשׁ ָמּ ַסר לְ ִ
ְבּ ִשׂ ָ
ישׁהּ ְבּ ֶק ֶרב זַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריוַ .א ַחת
יְהוּדי ֲעלֵ י ֲא ָדמוֹת הוּא 'לִ ְבנוֹת' ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ְבּע ֶֹמק ַהלֵּ ב וּלְ ַה ְשׁ ִר ָ
ִ
"תּ ְפ ִקיד כָּ ל
ַ
חוֹבה ִהלְ כָ ִתית ,כַּ ְמּב ָֹאר ָבּ ָר ָמ"א )או"ח
ַה ְדּ ָרכִ ים לַ ֲעשׂוֹת זֹאת ִהיא ִחזּוּק ִבּ ְב ָרכוֹת וַ ֲענִ יַּת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן .וְ ִהיא ַאף ָ
יָּדוּע כִּ י ר ֶֹשׁם ַהנֶּ ֱח ָרט ְבּלִ ָבּם ֶשׁל יְלָ ִדים – נֶ ֱח ָרט לְ דוֹרוֹתִ ,אם
יַּענוּ ָא ֵמן'; וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ַ
קכד ז(' :וִ ילַ ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁ ֲ
יֵּיהם.
יע ַעל כָּ ל ַח ֶ
לוֹמר ָ'א ֵמן' ִבּ ְק ִביעוּתֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה נֶ ְח ֶר ֶטת ָעמֹק ְבּנַ ְפ ָשׁם ,וְ ַת ְשׁ ִפּ ַ
ִמ ְת ַרגְּ לִ ים ֵהם ִמ ַקּ ְטנוּת ַ

פּוֹת ִחין ַשׁעֲ ֵרי גַּ ן עֵ ֶדן".
בוּרהּ ְ
אָ ב וָ אֵ ם ַהזּוֹכִ ים לְ כָ  ,י ְֵדעוּ נָא כִּ י ְנָתנוּ לְ זַ ְרעָ ם ַמ ָתּנָה טוֹבָ ה ֶשׁעֲ ָ
ֻ'קנְ ְט ֵרס ִשׂיחוֹת ִחזּוּק' עמ' כה

ָא ֵמןִ .מנַּ ַער וְ ַעד זָ ֵקן.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ַק ָ ּב ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמ ִים
קינוּ ה' ֶא ָחד
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ִ)ס ְפ ִרי וָ ֶא ְת ַחנַּ ן לא( ְמ ֻס ָפּר כִּ י ק ֶֹדם ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ָק ָרא ְלכָ ל
יחם .כְּ ֶשׁ ִסּיֵּ ם ֶאת ְדּ ָב ָריו ִה ִבּ ַיע ֶאת ֲח ָשׁשׁוֹ ִבּ ְפנֵ ֶיהם – ֶשׁ ָמּא יֵ שׁ ְבּ ִל ָבּם ָח ִל ָילה ַעל
ָבּנָ יו וְ הוֹכִ ָ
"'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' – ָא ִבינוּ ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֵאין ְבּ ִל ְבּ
עוֹלםָ .פּ ְתחוּ כֻּ ָלּם וְ ָא ְמרוּ לוְֹ :
ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
קינוּ ה'
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ,כָּ ֵ אין ְבּ ִל ֵבּנוּ ַתּ ְרע ֶֹמת ָע ָליו יִ ְת ָבּ ַרֶ ,א ָלּא – 'ה' ֱא ֵ
ַתּ ְרע ֶֹמת ַעל ְ
עוֹלם וָ ֶעד'!" ָא ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ
"בּרוֵּ שׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
הוֹדהָ :
ֶא ָחד!'"ִ ,מיָּ ד ִה ְשׁ ַתּ ֲחוָ ה יַ ֲעקֹב וְ ָ
קוֹרים
וּמ ֲע ִר ִיבים וְ ִ
ימים ַ
ָבּרוּ הוּא" :יַ ֲעקֹבֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ָהיִ ָית ִמ ְת ַאוֶּ ה כָּ ל יָ ֶמיֶ שׁיִּ ְהיוּ ָבּנֶ יַ מ ְשׁכִּ ִ
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע!".
כָּ ָאמוּר ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,זֹאת ָהיְ ָתה ְשׁ ִא ָיפתוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ כָּ ל יָ ָמיו ֶשׁיְּ יַ ֲחדוּ ָבּנָ יו ֶאת ה'
וּמאוֹתוֹ
וּשׁ ִא ָיפתוֹ ִה ְת ַקיְּ ָמהֵ ,
קינוּ ה' ֶא ָחד!" .וְ ָאכֵ ן זָ כָ ה ְ
"שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
ַבּ ְקּ ִר ָיאה ַהנִּ ְצ ִחיתְ :
הוּדי ַבּ ֲא ֶשׁר הוּאִ .מבּ ֶֹקר
ַהיּוֹם וָ ֵא ָילָ ה ַפָ פּסוּק ֻמ ְפ ָלא זֶ ה ְל ִס ְמלוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי ְמ ֻע ְר ָער ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
הוֹל הוּא ְלאוֹרוֹ.
וּמ ַשּׁ ַחר יָ ָמיו וְ ַעד ַא ֲח ִר ָיתם ֵ
הוּדיִ ,
ַעד ֶע ֶרב ָדּ ֵבק בּוֹ ַהיְּ ִ
וּמ ָלּה בּוֹ
יפוֹתיו ֶשׁל כָּ ל ֶבּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻת ְמ ֶצ ֶתת ְבּ ָפסוּק זֶ ה ֶשׁכָּ ל ִמ ָלּה ִ
וּמ ָשּׂא ְשׁ ִא ָ
ִפּ ְסגַּ ת ַחיָּ יו ֻ
בוֹראוֹ
עוֹלם כְּ ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן ַה ְמּ ֻשׁ ְע ָבּד ְל ְ
עוֹלמוֹתֶ ,שׁכֵּ ן הוּא ַה ְמּ ַס ֵמּל ֶאת ַמהוּת ַתּ ְפ ִקידוֹ ָבּ ָ
חוֹב ֶקת ָ
ֶ
שׁוּבוֹתיו )ח"ה סי' נה( ְבּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָפּסוּק זֶ ה" :יֵ שׁ ְלכָ ל ַבּ ַעל
ָ
יִ ְת ָבּ ַר .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ָה ַר ְשׁ ָבּ"א ִבּ ְת
רוֹמזֶ ת סוֹדוֹת
כּוֹל ֶלת ַהיִּ חוּד וְ ָה ֱאמוּנָ הֶ ,שׁ ִהיא ֶבּ ֱא ֶמת ֶ
ֵדּ ָעה ָל ַד ַעת כִּ י ִהיא ָפּ ָר ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת ָלנוֶּ ,
דוֹלים ֶשׁ ֵהם יְ סוֹדוֹת כָּ ל ַה ִבּנְ יָ ן ֲא ֶשׁר ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ כוֹן ֲע ֵל ֶיהם".
וְ ִע ָקּ ִרים גְּ ִ

ַק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ְ'שׁ ַמע' – עֹל
ָפּסוּק זֶ ה ְמכֻ נֶּ ה ְבּ ִפינוּ ַ'ק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם' ,וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְר ָמז ְבּ ָר ֵ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר כְּ ֶשׁהוּא
ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ םִ .ס ַבּת ַה ָדּ ָבר ִהיא ,כִּ י ַבּ ֲא ִמ ָירתוֹ ָאנוּ ַמ ִצּ ִיבים ֵמ ָע ֵלינוּ ֶאת ַה ֵ
בּוּדנוּ ַה ֻמּ ְח ָלט ְל ַמ ְלכוּתוֹ
נַ ֲע ֶלה ִמכָּ ל ְתּ ִפ ָיסהְ ,וּב ִשׁנּוּנוֹ ַה ְשׁכֵּ ם וְ ַה ֲע ֵרב ָאנוּ ְמ ַב ְטּ ִאים ֶאת ִשׁ ְע ֵ
יִ ְת ָבּ ַר.
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )דב"ר ִ]ל ֶיבּ ְר ָמן[ פר' וָ ֶא ְת ַחנַּ ן( ְמב ָֹאר כִּ י ָפּסוּק זֶ ה ָהיָ ה ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ֶשׁ ִמּכֹּחוֹ זָ כִ ינוּ ְל ַק ֵבּל
תּוֹרה ֵבּין ָה ֻאמּוֹת,
סּוֹבב ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִעם ַה ָ
תּוֹרה ְבּ ַהר ִסינַ יֶ ,שׁכֵּ ן ְל ַא ַחר ֶשׁ ֵ
ֶאת ַה ָ
הּ ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ָבּ ֲחרוּ כָּ ל ָה ֻאמּוֹת ִמן
"מ ַב ְקּ ִשׁין ַא ֶתּם ִל ְבחֹר ָלכֶ ם ֱא ַ
ָפּנָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
קינוּ וְ ַא ָתּה ֶח ְל ֵקנוִּ ...בּ ְשׁ ִביל כָּ 
"א ָתּה הוּא ֱא ֵ
אוֹתיָ "...א ְמרוּ לוַֹ :
ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ֶשׁ ֵהם ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁין ִ
אוֹמ ִרים'ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
כוּתָ ע ֵלינוְּ ,שׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ְ
וּמ ְל ְ
קוּתַ 
ָאנוּ ְמיַ ֲח ִדים ֱא ְ
קינוּ ה' ֶא ָחד'".
ה' ֱא ֵ
עוֹד ְמב ָֹאר ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ָשׁם ,כִּ י כְּ ֶשׁיָּ ַרד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ַהר ִסינַ י יָ ְרדוּ ִעמּוֹ כ"ב ֲא ָל ִפים
בוּר ָתם .כְּ ֶשׁ ָראוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְפ ַא ְר ָתּם
ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ,וְ ַה ְמּ ֻשׁ ָבּ ִחים ֶשׁ ָבּ ֶהם ִמיכָ ֵאל וְ גַ ְב ִר ֵיאל וַ ֲח ָ
"אל ִתּ ְטעוּ ַא ַחר ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ֶשׁיָּ ְרדוּ ִע ִמּיֶ ,שׁכֻּ ָלּם
נִ ְב ֲהלוּ ְמאֹדָ ,א ַמר ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ :
קינוּ
"שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר וְ ָא ְמרוּ זֶ ה ָלזֶ הְ :
אוֹתהּ ָשׁ ָעה יִ ֲחדוּ ֶאת ַה ֵ
וּמ ָ
ַשׁ ָמּ ַשׁי ֵהם"ֵ ,
ה' ֶא ָחד".

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל

מהשּׁם ִדּ ָירה ְל ִאישׁ
ֵמ ַה ֵשּׁ
אוֹתם ְשׁוֵ י נֶ ֶפשׁ .זֶ ה ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ֵהם ָחשׁוּ ַבּצּ ֶֹר
הוֹת ָירה ָ
ַה ַה ָצּ ָעה ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ְל ִפ ְת ָחהּ ֶשׁל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת כּ ֵֹהן א ִ
יּוֹת ֶיהם ַהכַּ ְס ִפּיּוֹת ָהיוּ ְמ ֻצ ְמ ָצמוֹת וְ ֵהם נֶ ֶא ְלצוּ ִל ְדחוֹת
יוֹתרַ ,אֶ א ְפ ָשׁ ֻר ֵ
וּמ ֻרוַּ ַחת ֵ
דוֹלה ְ
ַה ָדּחוּף ַל ֲעבֹר ְל ִד ָירה גְּ ָ
ֶאת ַה ַמּ ֲע ָבר שׁוּב וָ שׁוּבַ .ע ָתּה נִ ְק ְר ָתה ִל ְפנֵ ֶיהם ִהזְ ַדּ ְמּנוּת נְ ִד ָירה:
הוֹריו ַה ְמּ ֻבגָּ ִרים ֶשׁל ֶא ָחד ִמ ְשּׁכֵ נֵ ֶיהם ֻה ְצ ְרכוּ ַל ֲעקֹר ִמ ִדּ ָיר ָתם ֶשׁ ָשּכְ נָ ה ְבּ ַא ַחת ֵמ ָע ֵרי ַה ָשּׂ ֶדה ,וְ ַל ֲעבֹר ָלדוּר
ָ
תּוֹרה ְבּנֵ י ְבּ ַרקַ .על ִדּירוֹת ְמ ֻר ָחקוֹת ִמ ְמּקוֹם ְמ ֵ
ְבּ ָסמוִּ ל ְבנָ ם ְבּ ִעיר ַה ָ
גוּרי ַה ֵבּן אוֹ ְבּקוֹמוֹת גְּ בוֹהוֹת א יָ כְ לוּ ֵהם
פוּאיּוֹת ,וְ ָלכֵ ן א ָע ָלה ְבּיָ ָדם ְל ָה ִפיק ֶאת ְרצוֹנָ ם ֶאל ַהפּ ַֹעל.
לוֹת ֶיהם ָה ְר ִ
ַל ֲחשֹׁב ְבּ ֶשׁל ִמגְ ְבּ ֵ
קּוֹמת
וּמח ֶֹסר ְבּ ֵר ָרה ֶה ֱח ִליט ַה ָשּׁכֵ ן ִל ְפנוֹת ִל ְשׁכֵ נָ יו ִמ ַ
יוֹתרֵ ,
יוֹתר וְ ֵ
כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ַלף ַהזְּ ַמן ָה ַפַ הצּ ֶֹרְ ל ֶהכְ ֵר ִחי ֵ
ַה ַקּ ְר ַקעִ ,מ ְשׁ ַפּ ַחת כּ ֵֹהןֲ ,א ֶשׁר ַה ְצּ ִפיפוּת ְבּ ֵב ָיתם ָהיְ ָתה ְל ֵשׁם ָדּ ָבר .הוּא ִה ִצּ ַיע ָל ֶהם ְל ַשׁ ֵלּם ַעל ִדּ ָיר ָתם ַה ְר ֵבּה
הוֹריו.
נּוֹתהּ ַבּ ֲעבוּר ָ
ֵמ ֵע ֶבר ְל ָשׁוְ יָ הִּ ,אם ַרק יַ ְסכִּ ימוּ ְל ַפ ָ
אוּלם ָה ַרב כּ ֵֹהן ֶשׁ ָאמוּן ָהיָ ה ַעל ְשׁ ִמ ָיעה ְבּקוֹל ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים א ֵה ִשׁיב ָע ֶל ָיה
ָהיְ ָתה זוֹ ַה ָצּ ָעה ְמ ַפ ָתּה ַעד ְמאֹדָ ,
נוֹעץ ְבּ ַרבּוֹ.
ְבּ ִחיּוּב ְבּ ֶט ֶרם ַ
ִמ ֶשּׁ ִקּ ֵבּל ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַרבּוֹ ַל ַמּ ֲה ָלִ ,מ ֵהר ַל ֲחתֹם ַעל חוֹזֵ ה ַה ְמּכִ ָירה ,כְּ ֶשׁ ָהרוֹכְ ִשׁים ִמ ִצּ ָדּם ִה ְסכִּ ימוּ ְל ַה ְמ ִתּין
ָח ְד ַשׁיִ ם יָ ִמים ַעד ְל ִפנּוּי ַה ִדּ ָירה – ֶפּ ֶרק זְ ַמן ֶשׁנִּ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י נִ ָתּן ִל ְמצֹא בּוֹ ִדּ ָירה ֲח ָד ָשׁה ְבּרֹגַ ע.
יוֹתר
ימת ִחפּוּשׂ ִדּ ָירה ִל ְקנִ יָּ ה ִהנָּ הּ ָק ָשׁה ַה ְר ֵבּה ֵ
אוּלם תּוֹ כַּ ָמּה יָ ִמים ִה ְת ָבּ ֵרר ָל ַרב כּ ֵֹהן כִּ י ְמ ִשׂ ַ
ַהחוֹזֶ ה נֶ ְח ַתּםָ .
דוֹרי ַה ְמּכִ ירוֹת ָבּ ִעתּוֹנִ ים
ִמ ֶשּׁ ָח ַשׁב .הוּא ָע ַבר ִמ ִמּ ְשׂ ַרד ִתּוּוֶּ א ָחד ְל ִמ ְשׁנֵ הוִּ ,ה ְק ִפּיד ִל ְקרֹא ִמ ֵדּי יוֹם ֶאת כָּ ל ְמ ֵ
ימה ִל ְצ ָרכָ יו וְ ַל ַתּ ְק ִציב ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְרשׁוּתוֹ א נִ ְמ ְצ ָאה ,וּכְ ֶשׁכְּ ָבר נִ ְמ ְצ ָאהִ ,ה ְת ָבּ ֵרר כִּ י
יּוֹמיִּ יםַ ,אִ דּ ָירה ַמ ְת ִא ָ
ַה ִ
מוֹעד ִפּנּוּיָ הּ ָרחוֹק.
ֵ
ִמיּוֹם ְליוֹם ָה ַלַ ה ַלּ ַחץ וְ גָ ַברְ .ל ָה ִשׁיב ֶאת ַהגַּ ְלגַּ ל ְל ָאחוֹר וְ ִל ְדחוֹת ֶאת ֵ
מוֹעד ַה ִפּנּוּי א ָהיָ ה ָבּא ְבּ ֶח ְשׁבּוֹןֶ ,שׁכֵּ ן
מוּרים ְל ַק ֵבּל ֶאת
נּוֹתהּ ַבּזְּ ַמן ֶשׁבּוֹ ָהיוּ ֲא ִ
וּל ִה ְת ַחיֵּ ב ְל ַפ ָ
הוֹריו ֶשׁל ַה ָשּׁכֵ ן ִה ְס ִפּיקוּ ֵבּינְ ַתיִ ם ִל ְמכֹּר ֶאת ִדּ ָיר ָתם ְ
ָ
ִדּ ָיר ָתם ַה ֲח ָד ָשׁה.
פּוֹס ֶקתֵ .הם נִ סּוּ כָּ ל ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ֶשׁ ָע ְל ָתה
רוֹצצוּת ִבּ ְל ִתּי ֶ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְבּ ִה ְת ְ
ַה ָשּׁבוּעוֹת ַה ָבּ ִאים ָע ְברוּ ַעל ָה ַרב כּ ֵֹהן ִ
הוֹרים ,אוֹ ִל ְשׂכֹּר ִדּ ָירה
הוֹעילְ .בּ ִל ָבּם כְּ ָבר ִה ְשׁ ִלימוּ ִעם ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י יֵ ָא ְלצוּ ָלדוּר ְבּ ֵבית ַה ִ
אוּלם ְלא ִ
ְבּ ַד ְע ָתּםָ ,
פוּפה ַעד ִל ְמ ִצ ַיאת ַה ִדּ ָירה ַה ְמּיֻ ֶח ֶלתֶ ,א ָלּא ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי ָה ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת ָהיוּ ִבּ ְל ִתּי ֶהגְ יוֹנִ יּוֹת ַבּ ֲע ִליל.
וּצ ָ
ְק ַטנָּ ה ְ
מוֹעד ַה ִפּנּוּיִ .מ ְשׁ ַפּ ַחת כּ ֵֹהן כְּ ָבר ֵה ֵח ָלּה ֶל ֱארֹז ֶאת ֲח ָפ ֶצ ָיה ִמ ְבּ ִלי ָל ַד ַעת ְל ֵהיכָ ן ָפּנֶ ָיה
בוּעיִ ם ַעד ְל ֵ
נוֹתרוּ ְשׁ ַ
ְ
נוֹסף ִבּ ְרחוֹבוֹת ְבּנֵ י ְבּ ַרקְ ,בּ ִת ְקוָ ה ְלנֵ סֶ .א ָלּא ֶשׁכְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה כָּ לוּ כָּ ל
מוּעדוֹתֲ .א ִבי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה יָ ָצא ְל ִסיבוּב ָ
ָ
ַה ִקּ ִצּין.
ְל ַא ַחר ִחפּוּשׂ ָ
תּוֹצאוֹת ,נִ כְ נַ ס ָה ַרב כּ ֵֹהן ְל ֵבית כְּ נֶ ֶסת ְצ ָד ִדי ֶשׁנִּ ְק ָרה ְבּ ַד ְרכּוָֹ .ע ְמ ָדה ִל ְרשׁוּתוֹ
נוֹסף ֶשֹּׁלא ֵהנִ יב ָ
ָשׁ ָעה ַעד ִל ְת ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ,וְ הוּא ֶה ֱח ִליט ְלנַ ְצּ ָלהּ ִל ְשׁפֶֹּ את ִלבּוֹ ִל ְפנֵ י קוֹנוֹ; הוּא ָשׁ ַלף ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ֵמ ֲארוֹן
עוֹתיו.
וּל ֶפ ַתע נִ ְפ ַרץ ַמ ֲעיַ ן ִדּ ְמ ָ
ַה ְסּ ָפ ִרים וְ ֵה ֵחל ִל ְקרֹאְ ,
ַה ָשּׁ ָעה ַה ָבּ ָאה ָח ְל ָפה ָע ָליו ַבּ ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים נִ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁכָּ ָ
יּוֹתיו
מוֹה א ָחוָ ה ֵמעוֹדוַֹ .דּוְ ָקא כָּ ֵעת ,כְּ ֶשׁכָּ ל ִה ְשׁ ַתּ ְדּ ֻל ָ
הוֹת ָירה ר ֶֹשׁם ָחזָ ק
עוֹלם ,וִ ִיד ָיעה זוֹ ִ
יוֹתר ִמ ָתּ ִמיד ָתּלוּי ְבּיָ ָדיו ֶשׁל ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
הוֹעילוָּ ,חשׁ הוּא ֵ
א ִ
ַעל ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
עוֹררוּת
וּפנָ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם ַה ִצּבּוּרַ .ה ִה ְת ְ
ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֵה ֵח ָלּהָ .ה ַרב כּ ֵֹהן ָסגַ ר ֶאת ֵס ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים ָ
ֶשׁ ָבּהּ ָהיָ ה ָשׁרוּי ִה ְמ ִשׁיכָ ה ַאף ִבּ ְת ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה ֶשׁ ָהיְ ָתה ַאף ִהיא ְרווּיַ ת ְדּ ָמעוֹת .הוּא נָ ָשׂא ַבּ ָקּ ָשׁה ֵמע ֶֹמק ְל ָבבוֹ
פּוֹשׁ ֶטת ְבּכָ ל ֵא ָיב ָריו.
חוּשׁת ִבּ ָטּחוֹן ַה ֶ
יח ִל ְמצֹא ֶאת ַה ִדּ ָירה ַה ְמּיֻ ֶח ֶלת ,וּכְ ֶשׁ ִסּיֵּ ם ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ָחשׁ ִבּ ְת ַ
כִּ י יַ ְצ ִל ַ
מוֹד ָעה ֶשׁ ַ
וּל ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ְבּ ָ
ָה ַרב כּ ֵֹהן יָ ָצא ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסתְ ,
כּוֹת ְר ָתּהּ ִ'דּ ָירה ִל ְמכִ ָירה' ֶשׁ ָהיְ ָתה ְתּלוּיָ ה ַעל ַעמּוּד
ישׁוֹתיו
תּוֹא ִמים ִל ְד ִר ָ
מּוֹד ָעה ָהיְ ָתה נִ ְר ֵאית יְ ָשׁנָ ה ְל ַמ ַדּיַ ,א כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְפּ ָר ֶט ָיה נִ ְר ִאים ָהיוּ ֲ
ַה ַח ְשׁ ַמל ַה ָסּמוַּ .ה ָ
ֶה ֱח ִליט ְלנַ סּוֹת.
הוּא ָתּ ַלשׁ ֵמ ַה ָ
מּוֹד ָעה ֶאת ַה ֶסּ ַפח ֶשׁבּוֹ ָהיָ ה ָרשׁוּם ִמ ְס ַפּר ַה ֶטּ ֶלפוֹן ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִמּיָּ ד ִעם שׁוּבוֹ ְל ֵביתוֹ יִ ְת ַק ֵשּׁר וִ ָיב ֵרר
עוֹמ ֶדת ִל ְמכִ ָירהֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּ ַהגִּ יעוֹ ְל ֵביתוֹ ִפּ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּכִ יסוֹ וְ א ָמ ָצא ֶאת ַהנְּ יָ ר .הוּא א ִה ְצ ַט ֵער
ַה ִאם ַה ִדּ ָירה ֲע ַדיִ ן ֶ
מּוֹד ָעה יְ ָשׁנָ הְ ,וּבוַ ַדּאי ַה ִדּ ָירה כְּ ָבר נִ ְמכְּ ָרה.
יוֹתר ִמ ַדּי ,וְ ִה ְתנַ ֵחם ָבּ ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ָ
ַעל כָּ ֵ 
פּוּשׂים נִ ְמ ָרץַ .ה ַפּ ַעם ֶה ֱח ִליט ִל ְצעֹד ְלא ֶֹרְ רחוֹב ָה ַרב כַּ ְהנְ ָמןַ ,א
ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת שׁוּב יָ ָצא ָה ַרב כּ ֵֹהן ְל ֶס ֶבב ִח ִ
מוֹד ָעה ֲח ָד ָשׁה א נִ ְק ְר ָתה ְל ָפנָ יוְ .ליַ ד ַא ַחד ַה ִבּנְ יָ נִ ים נֶ ֱע ַצרָ .היְ ָתה זוֹ ְבּ ִדיּוּק ַהכְּ ת ֶֹבת ֶשׁ ָהיְ ָתה
כְּ ֶא ְתמוֹל ,שׁוּם ָ
מּוֹד ָעה ֶשׁ ָא ְב ָדה לוֹ ֶא ְתמוֹלֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִמּ ְס ַפּר ַה ֶטּ ֶלפוֹן ,כָּ ָאמוּר ,א ָהיָ ה ְבּיָ ָדיו.
שׁוּמה ַבּ ָ
ְר ָ
עוֹמ ֶדת ִל ְמכִ ָירה .הוּא ָע ָלה
וּל ָב ֵרר ֵא ֶצל ַה ְשּׁכֵ נִ ים ֵאיזוֹ ִהיא ַה ִדּ ָירה ָה ֶ
נוֹאשׁ ְל ַמ ַדּי ֶה ֱח ִליט ְל ִהכָּ נֵ ס ַל ִבּנְ יָ ן ְ
ְבּ ַצ ַעד ָ
ַל ָ
קּוֹמה ָה ִראשׁוֹנָ ה וְ נָ ַקשׁ ַעל ַה ֶדּ ֶלתַ .ה ֶדּ ֶלת נִ ְפ ְתּ ָחה ִבּ ֵידי ַבּ ַעל ַה ַבּיִ תִ ,אישׁ נְ שׂוּא ָפּנִ יםָ .ה ַרב כּ ֵֹהן ִה ְת ַענְ יֵ ן ְבּקוֹל
"אוּלי ִפּ ְר ַס ְמ ֶתּם ַעל ִדּ ָירה ִל ְמכִ ָירה."?...
ַ
ְמ ֻה ָסּס:
דּוּע
"מ ַ
הוֹסיף ,כְּ ֶשׁ ַמּ ַבּע ִתּ ָמּהוֹן ָשׁפוַּ על ָפּנָ יוַ :
"ה ִאם ִפּ ְר ַס ְמנוּ? ַמ ָמּשׁ א!"ֵ ,ה ִשׁיב ַבּ ַעל ַה ַבּיִ תַ ,אִ מיָּ ד ִ
ַ
ֶה ְח ַל ְט ָתּ ִלנְ קֹשׁ ַדּוְ ָקא ַעל ַדּ ְל ֵתּנוּ?".
יח ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ְל ַה ְס ִתּיר ֶאת
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ִבּיר ָה ַרב כּ ֵֹהן ְבּקוֹל נָ בוֶֹ את ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ָה ִענְ יָ נִ ים ,א ִה ְצ ִל ַ
פוּרים ֶה ְח ַל ְטנוֲּ ,אנִ י וְ זוּגָ ִתי,
הוֹליכוַּ ל ָמּקוֹם ַהנָּ כוֹן! ְבּ ִדיּוּק ִל ְפנֵ י ְרגָ ִעים ְס ִ
"מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִ
ִה ְת ַרגְּ שׁוּתוִֹ :
ִל ְמכֹּר ֶאת ִדּ ָיר ֵתנוּ וְ ַל ֲעבֹר ְל ַא ַחת ֵמ ֶה ָע ִרים ַה ֲח ֵר ִדיּוֹת ַה ְצּ ִעירוֹת"...
ישׁ ָיבה
תּוֹרנִ י ָבּכִ יר ִבּ ִ
"הגִּ ָיעה ְל ִפ ְת ִחי ַה ָצּ ָעה ְל ַשׁ ֵמּשׁ ְבּ ַת ְפ ִקיד ָ
בוּע"ִ ,ס ֵפּר ָה ִאישׁ ְל ֶבן ִשׂיחוֹ ַהנִּ ְד ָהםִ ,
"ל ְפנֵ י כְּ ָשׁ ַ
ִ
אוֹתי ַל ֲעבֹר ָלדוּר ְל ַצד ַהיְּ ִשׁ ָיבהִ .ל ְפנֵ י כַּ ָמּה
אוֹתהּ ִעירִ .בּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַה ְר ֵהר ַבּ ַה ָצּ ָעהֶ ,שׁכֵּ ן ִהיא ִחיְּ ָבה ִ
ַה ַקּיֶּ ֶמת ְבּ ָ
רוּחת ַהבּ ֶֹקר ,נָ ְפ ָלה ַה ַהכְ ָר ָעה וְ ֶה ְח ַל ְטנוּ ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ַה ָצּ ָעה.
ַדּקּוֹתְ ,בּ ֵעת ֲא ַ
בוּרנוּ .כָּ ל ֶשׁ ַ
ַהיְּ ִשׁ ָיבה כְּ ָבר ֵהכִ ינָ ה ִדּ ָירה ַבּ ֲע ֵ
וּל ַהזְ ִמין ֶח ְב ַרת
נּוֹתר ָלנוּ ַל ֲעשׂוֹת הוּא ֶל ֱארֹז ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ְ
הוֹב ָלהִ ,"...סיֵּ ם ָה ִאישׁ ְבּ ִחיּוּ ,וְ ִהזְ ִמין ֶאת ָה ַרב כּ ֵֹהן ִל ְראוֹת ֶאת ַה ִדּ ָירה.
ָ
כוֹלוֹתיו.
ָ
ָה ַרב כּ ֵֹהן נִ ְד ַהםַ .ה ִדּ ָירה ָתּ ֲא ָמה ְבּ ִדיּוּק ִל ְצ ָרכָ יו ,וְ ַאף ַה ְמּ ִחיר ֶשׁנִּ ְד ָרשׁ ָע ֶל ָיה ָתּ ַאם ֶאת יְ
פוּרים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ ְסגַּ ר ַהחוֹזֶ הִ .מ ְשׁ ַפּ ַחת כּ ֵֹהן ָע ְב ָרה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּב ָשׂשׂוֹן ְל ִד ָיר ָתהּ ַה ֲח ָד ָשׁה וְ ַה ְמּ ֻרוַּ ַחת,
יָ ִמים ְס ִ
הוֹריו ֶשׁל ַה ָשּׁכֵ ן ָשׂ ְמחוּ ַאף ֵהם ַל ֲעבֹר ָלדוּר ְל ַצד ְבּנָ ם.
וְ ָ
עוֹר ִרין.
הוֹרה ִה ְתגַּ ָלּה כָּ אן ְלא ְ
כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה וֶ ֱאמוּנָ ה ְט ָ
יחה ְק ָצ ָרה,
גּוֹללוּ ִשׂ ָ
גוּריו ְבּ ֵביתוֹ ֶה ָח ָדשׁ ָפּגַ שׁ ָה ַרב כּ ֵֹהן ְבּ ַא ַחד ִמ ְשּׁכֵ נָ יוַ .ה ְשּׁנַ יִ ם ְ
ְבּ ַא ַחד ֵמ ַהיָּ ִמים ָה ִראשׁוֹנִ ים ִל ְמ ָ
יוֹד ַע הוּא ֵאיזוֹ ִדּ ָירה ֻפּ ְר ְס ָמה ִבּ ְת ִח ָלּהַ .ה ָשּׁכֵ ן יָ ַדעַ ,א הוּא
ְוּב ַמ ֲה ָלכָ הּ ִה ְת ַענְ יֵ ן ָה ַרב כּ ֵֹהן ֵא ֶצל ֶבּן ִשׂיחוֶֹ ,שׁ ָמּא ֵ
ִה ְת ַפּ ֵלּא ְמאֹד ַעל ַה ְשּׁ ֵא ָלה" .כְּ ָבר ָשׁנָ ה ָח ְל ָפה ֵמ ָאז נִ ְמכְּ ָרה ַה ִדּ ָירהֵ ,"...ה ִשׁיב.
ָאכֵ ן כֵּ ן ,נוֹכֵ ַח ָה ַרב כּ ֵֹהן ִל ְראוֹת ַבּ ַתּ ֲה ִליַ ה ִפּ ְל ִאי .כְּ ֶשׁ ָא ָדם ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב ,יָ כוֹל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ְלזַ ֵמּן לוֹ ָ
וּל ַא ֵלּץ אוֹתוֹ ְל ַח ֵפּשׂ
מוֹד ָעה יְ ָשׁנָ ה ִבּ ְמיֻ ָחדִ ,לגְ רֹם לוֹ ְל ַא ֵבּד ֶאת ַה ַדּף ֶשׁבּוֹ ָר ַשׁם ֶאת ִמ ְס ַפּר ַה ֶטּ ֶלפוֹן ְ
אוֹתהּ ִדּ ָירה ֶשׁיּ ֲֹע ָדה לוֹ ִמ ָשּׁ ַמיִ םְ ,פּ ִרי
ֶאת ַה ִדּ ָירה ְבּכֹחוֹת ַע ְצמוָֹ ...מה ֶשׁיָּ ִביא אוֹתוֹ ֶאל ִדּ ָירה ִבּ ְל ִתּי ְצפוּיָ הָ ,
לּוֹתיו.
ְתּ ִפ ָ

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 ׂ

ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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שׁוּטה ִהיאְ :ק ִר ָיאה ְלכָ ל ַעם
עוּתהּ ַה ְפּ ָ
ַה ָפּסוּק נִ ְפ ָתּח ַבּ ַהכְ ָרזָ ה'ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
יּוֹצ ִאים ִמ ִפּינוַּ ,אַ ה ִמּ ְתבּוֹנֵ ן ְבּע ֶֹמק ַה ְדּ ָב ִרים יָ ִבין כִּ י ְטמוּנָ ה ָבּ ֶהם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִשׁיב ַל ְדּ ָב ִרים ַה ְ
ַמ ְשׁ ָמעוּת ְמיֻ ֶח ֶדת:
ֹאבד יִ ְשׂ ָר ֵאל
"שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמוֹר ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַאל י ַ
ֵ
ְבּ ֵס ֶדר ַה ַתּ ֲחנוּן ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים:
ֹאבד גּוֹי ֶא ָחד
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחד ְשׁמוֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד וְ ַאל י ַ
ֵ
אוֹמ ִרים ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל',
ָה ְ
קינוּ ה' ֶא ָחד'
אוֹרה יֵ שׁ ְל ָה ִביןַ :ל ִמּ ִלּים 'ה' ֱא ֵ
קינוּ ה' ֶא ָחד'" ,וְ ִהנֵּ ה ִלכְ ָ
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִשׁ ְמ' ה' ֱא ֵ
כוּתהּ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְשׁ ִמ ָירהַ ,אֵ איזוֹ ַמ ֲע ָלה יֵ שׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת
יֵ שׁ ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶשׁל יִ חוּד ה' ֶשׁ ִבּזְ ָ
ֵתּבוֹת ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל'?
נוֹב ַעת ִמ ְשּׁ ִמ ָיעה
ער ָבּאֱ :אמוּנָ ֵתנוּ ַבּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַ
ֵבּ ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן אוֹיֶ ְ
שּׁוֹמ ַע ֵבּן ֵמ ָא ִביו וְ ַת ְל ִמיד ֵמ ַרבּוֹ ,וְ א ֵמ ֲח ִק ָירה .וְ זֹאת ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוֶּ ,שׁ ִבּזְ כוּת ֱאמוּנָ ֵתנוּ
ֶשׁ ֵ
)'ה ִליכוֹת ְשׁמֹה ְתּ ִפ ָלּה'
יעה ִבּ ְל ַבד ,נִ זְ כֶּ ה ִל ְשׁ ִמ ָירה ֲ
נּוֹב ַעת ִמ ְשּׁ ִמ ָ
ימה ַבּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַה ַ
ַה ְתּ ִמ ָ
עמ' שסז(.
עוּתהּ
קינוּ ה' ֶא ָחד' ַמ ְשׁ ָמ ָ
וסרַ :הכְ ָרזַ ת 'ה' ֱא ֵ
גּוֹל ְדוַ ֶ
יח ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִפּינְ ָחס ְ
עוֹד ִה ְק ָשׁה ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יִ חוּד ה' ֶשׁהוּא ֶא ָחד ֵמ ִע ְקּ ֵרי ַה ָדּתִ .אלּוּ ַה ַמּ ָטּ ָרה ָהיְ ָתה ַרק יְ ִד ַיעת ַה ָדּ ָברַ ,דּי ָהיָ ה ִאם נַ כְ ִריז זֹאת
קוֹשׁ ָרהּ ַ)בּ ְתּ ִפ ִלּין(
ַפּ ַעם ַא ַחת ִבּ ְל ַבדִ .מ ְפּנֵ י ָמה ִה ְצ ַטוֵּ ינוּ ַל ֲחזֹר ָע ֶל ָיה ַפּ ֲע ַמיִ ם ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ַאף ְל ְ
מוֹחנוּ?
וּל ֵ
ָסמוְּ ל ִל ֵבּנוּ ְ
לוֹמר ֶשׁ ֵאין ַה ַמּ ָטּ ָרה ַרק ָל ַד ַעת ֶאת ַה ְדּ ָב ִריםֶ ,א ָלּא ְל ַק ְבּ ָלם ָע ֵלינוּ כְּ עֹל וּכְ ֶד ֶר
וְ ֵה ִשׁיב כִּ י יֵ שׁ ַ
וּמ ֲע ֵשׂינוּ יִ ְהיוּ ַא וְ ַרק ַעל ִפּ ֶיהם .יְ סוֹד זֶ ה הוּא ַהנִּ ְר ָמז ַדּוְ ָקא
בוֹתינוּ ַ
ַחיִּ יםְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁכָּ ל ַמ ְח ְשׁ ֵ
לוֹמרַ :אל ְלְ ל ִה ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ִיד ַיעת ַה ְדּ ָב ִרים גְּ ֵר ָידאֶ ,א ָלּא ָע ֶלי
ַבּ ֵתּבוֹת ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,כְּ ַ
וּל ַק ְבּ ָלם ַעל ִל ְבּ שׁוּב וָ שׁוּבֶ ,שׁכֵּ ן ַרק כָּ  יַ ְשׁ ִפּיעוּ ֵהם ָע ֶליֶ את
ְל ַה ְשׁ ִמ ָיעם ְל ָאזְ נֶ יְ לא ֶה ֶרףְ ,
)'מ ִמּ ְד ָבּר ַמ ָתּנָ ה' עמ' תיב(.
ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ָה ְרצוּיָ ה וְ יַ ַה ְפכוְּ ל ָא ָדם ֶשׁכָּ ל ַמהוּתוֹ ִהיא ֲע ִשׂיַּ ת ְרצוֹן ה' ִ
ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה כָּ ַתב ָה ַא ִ
"שׂאוּ ָמרוֹם
נוֹט ִריקוֹןְ :
"'שׁ ַמע' ְ
בּוּד ְר ַהם ִ)דּינֵ י ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ד"ה וְ ַה ַטּ ַעם(ְ :
"שׁ ֲח ִרית ִמנְ ָחה ַע ְר ִבית" וְ ִאם ַתּ ֲע ֶשׂה
ימ ַתי? ַ
עוֹלם"ֵ ,א ָ
"שׁדַּ-י ֶמ ֶלָ 
ֵעינֵ יכֶ ם" )יְ ַשׁ ְעיָ ה מ כו(ְ ,ל ִמי? ַ
כֵּ ן ְתּ ַק ֵבּל ָע ֶלי" עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם".
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַר ִבּי ַחיִּ ים ֲא ִחי ַה ַמּ ֲה ָר"ל ִמ ְפּ ָראג ֵ)ס ֶפר ַה ַחיִּ יםְ ,ס ִל ָיחה ְוּמ ִח ָילה פ"ט(:
אוֹתהּ ָצ ָרה ַעל
צּוֹע ִקים ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' כְּ ֶשׁ ֵהם ִבּ ְשׁ ַעת ָצ ָרה ...כְּ ֵדי ֶשׁיִּ נָּ ְצלוּ ֵמ ָ
עוֹלם ֶשׁ ֲ
ֶ"דּ ֶרָ ה ָ
קינוּ ה' ֶא ָחד' ֶשׁהוּא ִע ַקּר
יוֹתר ָהיָ ה ָראוּי ֶשׁיִּ ְצ ֲעקוּ 'ה' ֱא ֵ
יְ ֵדי ֶשׁ ְמּיַ ֲח ִדים ִבּ ְל ָב ָבם ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל .וְ ֵ
כּוֹל ִלין ְרצוֹן ה' יִ ְת ָבּ ַרִ מיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיִּ ָשּׁ ְמעוּ ִל ְד ָב ָריו,
ַהיִּ חוּד ...וְ ַה ַטּ ַעםְ ,ל ִפי ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי ֵתּבוֹת ַה ָלּלוּ ְ
אוֹתם ִמכָּ ל ָצ ָרה".
)שׁ ְשּׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל( ֶשׁיַּ ִצּיל ָ
כוֹלל גַּ ם כֵּ ן ַבּ ָקּ ַשׁת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶ
וְ ֵ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

סִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

בס"ד
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תוכחת מגולה מאהבה מסותרת

תוכחת מגולה מאהבה מסותרת
הדו שיח בין יעקב ורחל מעורר
תמיהות גדולות .רחל אומרת לו
"הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי",
ומסביר רש"י שרחל ביקשה ממנו
שיתפלל עליה כמו שיצחק אביו
התפלל על רבקה .ויעקב כועס עליה
ועונה לה דברים קשים כמו שכתוב:
"וייחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת
אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי
בטן?" ומבאר רש"י שאמר לה" :את
אומרת שאעשה כאבא ,אני איני
כאבא ,אבא לא היו לו בנים ,אני יש
לי בנים ,ממך מנע ולא ממני".
וצריכים לשאול :כיצד עונה יעקב
לרחל בחרון אף? כיצד אדם מושלם
כיעקב מטיח באשתו האהובה
דברים קשים כדורבנות? וכי אינו
רגיש למצבה העדין והפגיע? וכי
אינו מודע לצערה הגדול? ומה היא
ביקשה בסך הכול? שיתפלל עליה...
כיצד הוא עונה לה' :לי יש ילדים ולך
אין ,זו בעיה שלך?' כמו שמקשה
הרמב"ן שאפילו אם אדם זר מספר
לך שיש לו בעיה וצרה – אתה צריך
להתפלל עליו ,ובוודאי יעקב אבינו
התפלל על הרבה אנשים שהיו
צריכים ישועה ,אם כן ,על אשתו אינו
מתפלל?
כעס מתוך אהבה
רבינו חיים בן עטר ,ה"אור החיים"
הקדוש ,מלמד שחס ושלום לחשוב
על יעקב שכעס על אשתו כעס
אכזרי ועוֹיֵ ן ,אלא כעס עליה באהבתו
הגדולה אליה ,בגלל שרחל קללה את
עצמה ואמרה "ואם אין מתה אנוכי",
וידוע שקללת צדיק אפילו על תנאי
מתקיימת ,כפי שאנו למדים מסוף
הפרשה שלנו שבאמת רחל מתה
כתוצאה מקללת חינם – וזה היה
צר מאוד ליעקב אבינו ,ובפרט שידע
שהיא צדקת גמורה שדבריה עושים

רושם ,לכן "וייחר אפו".

מגמת הצדיקים
אבל אנו לומדים כאן עוד דבר חשוב
מאוד :איך פונים לצדיק וּ ְל ֵשם
מה פונים לצדיק .המפרשים כולם
מסכימים שרחל דיברה שלא כהוגן,
ועל אף שאין אדם נתפס בשעת
צערו ,אך התורה מדקדקת לספר
לנו גם על טעויות
ועדינות
דקות
של הצדיקים כדי
שנלמד מהם אנחנו
לחיים שלנו מכל
פרט ופרט.

רחל אמרה ליעקב' :הבה לי בנים' –
וזה לא מצא חן בעיני יעקב ,כי הצדיק
אינו הקב"ה ,לא כך פונים אל הצדיק.
כאשר פונים אל הצדיק צריכים קודם
כול לדעת שה' רוצה את העבודה
שלך; אלא שהעבודה שלך חלשה
ולא תמיד פועלת ישועות ,לכן תפנה
לצדיק בבקשת הדרכה כיצד עליך
להתחזק בעבודתך ,ובבקשת ברכה
בתפילה.
ועזרה
וכשהצדיק רואה
שהאדם מתפלל
ומתחזק בעבודה
שלו – גם הצדיק
מתפלל עליו ועוזר
מצדו.
לו ִ
וכל אחד מאתנו
שפונה לצדיקים
צריך ללמוד מרחל,
ולדעת שהעיקר
הוא לעשות את העבודה שלו .אל
תגיד לצדיק "תן לי ,ואני לא אעשה
כלום .אתה בעל כוח תעשה אתה את
העבודה שלי" .תזכור תמיד שהעיקר
הוא העבודה שלך!

והצדיק לא רוצה
לעשות את העבודה
במקום הבן אדם,
אלא אדרבא ,הצדיק
רוצה ללמד את האדם
לעשות את העבודה

לדעת
צריכים
יסוד חשוב מאוד:
האמתי
הצדיק
אינו רוצה לקחת
את המקום של
הקב"ה ,וזה מרומז בדברי יעקב:
"התחת אלוקים אנוכי" – 'וכי אני
במקומו של ה'?!' (רש"י) הצדיק
יודע שלקב"ה יש רצון מכל אדם
בכל מה שעובר עליו ,ועבודת האדם
בכל מה שעובר עליו היא להתחזק
באמונה ולהתפלל .והצדיק לא רוצה
לעשות את העבודה במקום הבן
אדם ,אלא אדרבא ,הצדיק רוצה
ללמד את האדם לעשות את העבודה
האישית שלו.
ובוודאי לצדיק יש כוח תפילה
מושלם והוא יכול לפעול בתפילתו
ולשנות את הטבע,
ולגזור גזרות ׁ ַ
ולבטל כל גזירה בשמיים – אבל לה'
יתברך יש רצון מכל אדם בכל מקום
שהוא ,ה' רוצה שגם האדם הקטן
ביותר יתפלל מעומק הלב ,שגם הוא
יאמין בה' שהכול לטובה ויגיד תודה
על כל מה שעובר עליו.
לומדים מרחל

הכול תלוי בעבודה
עשיו הרשע רצה את הברכה אבל
ביזה את הבכורה ,שהיא העבודה,
כמובא ברש"י .אין ברכה של צדיק
בלי עבודה אישית .אין ישועות בלי
התחזקות .אפילו כאשר ה' יתברך
מבטיח בצורה מפורשת – הצדיקים
מתחזקים בכל הכוחות בעבודתם,
כי הם יראים "שמא יגרום החטא",
היינו שהם יודעים שגם הבטחות
מאת ה' יתברך תלויות בעבודה,
בתפילות אישיות ובעבודת הרצון.
וכן גם כאשר ישנה הבטחה מפורשת
– עדיין צריכים הרבה תפילות כי
התפילות הן הכלים לקבל את השפע.
ולכן כאשר ה' רצה לפקוד את שרה,

הוא סובב שתהיה מחלה בביתו של
אבימלך והוא ילך לאברהם שיתפלל
בעדו – ובתפילה הזו נבנה הכלי
לפקידת שרה כמבואר בגמרא ,כי גם
הבטחה מפורשת מה' יתברך טעונה
עבודה ותפילה!

גם כשהולכים לקברי צדיקים – זה
לא תחליף לעבודה האישית של
הבן אדם .זה תמריץ ,זה סיוע ,זו
התעוררות – אבל אחרי הכול ,אם
הבן אדם לא יתעורר ולא יעבוד את
העבודה שלו בתפילות וברצונות,
הוא לא ישתנה ולא יעזור לו כלום.
אל תחפש תחליפים
לכן מובן שאמר לה "התחת
'אלוקים' אנוכי" ,אלוקים זו מידת
הדין ,כלומר שזו מידת הדין שרוצה
ממך משהו ,שאת תתפללי .וכך
מובא בחז"ל שה' עשה את האימהות
הקדושות עקרות כי הוא מתאווה
לתפילתן – לתפילתן דווקא .לכן
אמר לה יעקב" :כשאת פונה לצדיק
שיעשה את כל העבודה בשבילך,
את בעצם אומרת" :לא מעניין אותי
מאלוקים ,לא מעניין אותי מה הוא
רוצה ממני ,ח"ו .אתה הצדיק תעשה
את העבודה במקומי"...
ובאמת אומרים המפרשים ,שדברי
יעקב עוררו את רחל לתפילה חזקה,
כמו שכתוב אחר כך" :וישמע אליה
אלוקים" .ויעקב רק רצה שלא
תסמוך עליו שיעשה את העבודה
במקומה (רמב"ן) ,וכן מובא שרחל
התעוררה לתקן דברים אצלה (כלי
יקר) .זאת אומרת שרחל אמנו
למדה" :אין הדבר תלוי אלא בי".
העזרה של הצדיק כפי עבודת
האדם
ולפי העבודה של האדם – כך הצדיק
המשך בעמוד 3

גן
הדעת

הסולם
שלמה המלך פתח את ספר משלי כשהוא
אומר לכל אדם שצריך לחדד את השכל
"לָ ַד ַעת ָחכְ ָמה וּמו ָּסר לְ ָה ִבין ִא ְמ ֵרי
יצה דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים
ִבינָ ה ..לְ ָה ִבין ָמ ׁ ָשל ו ְּמלִ ָ
וְ ִחיד ָֹתם" כי האמת ,מה שהגביל השם
יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין ,הוא
מצוה גדולה לחדד השכל ,להבין הדבר
על בוריו ,וכן יש עניין גדול להבין את
המשלים והמליצות שהובאו במקורות,
לא להסתפק בהבנה שטחית ,כי העיון
לעומק בדברי תורה הוא שמוציא את
האדם מעולם החומר ,היא שמעלה אותו
לרדוף ולהשיג את האור ,שהוא למעלה
מנפשין ורוחין ונשמתין ,והוא אור אין
סוף ,אך בשביל זה צריך לָ ַד ַעת ָחכְ ָמה,
יצה.
וכן צריך לְ ָה ִבין ָמ ׁ ָשל ו ְּמלִ ָ
ויש בתורה שני סוגי משלים ,יש משל
מפורט ,ויש משל כללי ,וההבדל ביניהם
הוא שבמשל המפורט ,כל הכללים
חשובים ,כל פרט ופרט בסיפור מלמד
משהו ,ובמשל הכללי יש הרבה פרטים
חסרי ערך שהם רק תפאורה לדבר
העיקרי ,וגם החלומות הם סוג של משל,
כי האדם רואה בחלום דברים שאין לו
הבנה ברורה בהם" ,כי בא החלום ברוב
עניין" רק שהחלום של הנביאים הוא

לא חלום רגיל ,כי לחלום כל אדם חולם,
ובדרך כלל החלומות הם חלומות שוא,
וכל העניינים שהאדם עסוק בהם במשך
היום נראים לו בחלום הלילה ,ויש גם
חלומות אמתיים אף על פי שהם נדירים.
אבל חלום נבואי זה עניין אחר לגמרי,
כי חלום נבואי חל רק על אדם שיש לו
שלמות השכל והמידות ,רק על אדם שכל
ההשתוקקות שלו מרוכזת להשגת האמת
שרק הוא יכול לחלום נבואי ,וככל שהוא
מתוקן יותר ,כך החלום שלו מבורר יותר,
כך החלום שלו הוא חלום מפורט ,כמו
שהיה החלום של יעקב ,שבו כל פרט יש לו
חלק חשוב ,כי הסולם שראשו מוצב ארצה
וראשו מגיע השמיימה מרמז לעבודת
האדם בהשגת הדבקות בקב"ה ,הסולם
הוא משל ליכולת הרוחנית שנתן הקב"ה
לאדם לטפס לעלות ולהשיג בבחינה של
מטי ולא מטי אור האינסוף ,עד אשר
ברום המעלות מגיע הצדיק למדרגת
"והנה ה' ניצב עליו" כי היציבות מרמזת
למדרגה אותה משיג הצדיק הדבוק
בה' ,והיא המדרגת היציבות ,שהוא לא
מטלטל נע ונד בעץ הדעת טוב ורע ,אלא
הוא אוכל מעץ החיים וחי לעולם.
ויש כאן שבע בחינות בסולם ,כי יש
את הסולם ,ואת היותו מוצב ארצה,

ואת זה שהוא מגיע השמימה ,ויש את
מלאכי האלהים ,שהם עולים ,ויורדים,
עד אשר משיגים את היציבות ,וכל פרט
מייצג משהו ,רק שבאופן כללי הסולם
מלמד אותנו שצריך לילך מדרגא לדרגא,
וצריך שיהיה לאדם כמה וכמה עליות
וירידות וקודם העליה צריך שיהיה ירידה,
והירידה היא תכלית העליה ,כמו שכתוב
"עולים ויורדים בו" היינו שבאדם עצמו
מתחוללים כל העליות והירידות ,על כן
אל ישתומם האדם ולא יפול בדעתו מכל
מה שיעבר עליו ,כי אפילו כשהוא בבחינת
עליה ,שרואה איזה ישועה והתנוצצות,
אל יטעה שכבר האור שלו ,רק ידע שעדין
הוא רחוק מאד ,וזהו הכלל בעניין הסולם,
שהוא סולמו של כל אדם בדרך אל האין
סוף.
ועכשיו בזמננו שיש הסתלקות הנבואה
מה שנשאר לנו זה תפילה ,כי התפילה היא
בחינת נבואה ,והמתפלל הוא בחינת נביא
שדבורו הוא בחינת "בורא ניב שפתיים",
רק שבשביל שהתפילה תפעל כמו נבואה
צריכים להרחיק את העצלות והעצבות,
ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ,כי רק
על ידי שמחה ,אפשר למשוך רוח נבואה,
רוח דקדושה ,המעלה את האדם להשיג
יציבות בסולם.

"ת ָא ַמר לְ ֶא ָחד ֵמ ַאנַ ׁ"ש ִאם יִ ְהיֶ ה
ּ מוֹ ַה ְרנַ ְ
לְ ָך ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ִה ְתבּ וֹ ְדדוּת ִ ּב ְרצִ יפוּת ְ ּבוַ דַּ אי יִ ְהיֶ ה
י"ה ַ ּב ְרזֶ ל שם סמ"ג).
(א ָבנֶ ָ
לְ ָך ׁ ִש ּנוּי לְ טוֹ ָבהֲ .
"ת זִ כְ רוֹ נוֹ -לִ ְב ָרכָ ה ָהיָ ה ֶא ָחד
ימ ּי מוֹ ַה ְרנַ ְ
ם-א ַחת ִ ּב ֵ
ּ ַפ ַע ַ
ׁ ֶש ָּנ ָׂשא ִא ׁ ּ ָשה ָר ָעה ְמאֹד ,וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע ִמ ּ ֶזה ִמ ּק ֶֹדם,
וְ ַרק לְ ַא ַחר ַה ִּנ ּ ׂשו ִּאין נוֹ ַדע לוֹ זֹאת ,וְ ל ֹא יָ ַדע ַמה
"ת
יטה אוֹ תוֹ ְמאֹד ,וְ ׁ ָש ַאל ּלְ מוֹ ַה ְרנַ ְ
ּ ַל ֲעשׂוֹ ת ִּכי ִה ְקנִ ָ
זִ כְ רוֹ נוֹ -לִ ְב ָרכָ ה ֵעצָ ה ַמה ּ ַל ֲעשׂוֹ תֵ .ה ׁ ִשיב לוֹ ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל
לְ ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל זֶ ה ֶמ ׁ ֶש ְך זְ ַמן ְ ּבכָ ל יוֹ ם ׁ ָש ָעה ְמיֻ ֶח ֶדת
י"ה ַ ּב ְרזֶ ל ,שם סמ"ט).
(א ָבנֶ ָ
וְ כוּ'ֲ .
"תֵ ,א ְיך ֶאפְ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ם-א ַחת ָא ַמר ּ מוֹ ַה ְרנַ ְ
ּ ַפ ַע ַ
י"ה
(א ָבנֶ ָ
ה"ְּ ,כ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַת ֲאוָ ה ַהיְ דו ָּעה ָ ּבעוֹ לָ םֲ .
"עוֹ לָ ם ַה ּ ֶז ּ
ַ ּב ְרזֶ ל)
"הלְ כוֹ ת ַמ ָתנָ ה" ֲהלָ כָ ה ד' וַ ֵ ּיצֵ א יַ ֲעקֹב נֶ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ִּ
ַ ּבבּ ֶֹקרַ ,א ַחר ׁ ֶש ָּנ ַטל יָ ָדיו לֶ ֱאכֹל ׁ ַש ֲח ִרית ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְיך
י"ה ַ ּב ְרזֶ ל,
(א ָבנֶ ָ
ַ ּב ֲא ִמ ָיר ָתהַ ,עד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט נַ ֲע ָׂשה ֶע ֶרבֲ .
שם סנ"ב).
א ב של החיים
"מה ׁ ֶש ָהיָ ה ָהיָ ה ָה ִע ָּקר ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ַה ְת ָח ָלה" זֶ ה
ָ g
ש ֶכל ׁ ֶשל ַה ִה ְת ַח ְּזקוּ ת.
ַּת ְמ ִצית ָּכל ַה ֵּ ׂ
ָ gצ ִריךְ ִל ְמצֹא ִּד ְב ֵרי ִה ְת ַח ְּזקוּ ת ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ.
ַ gמ ְד ֵרגַ ת ָה ָא ָדם ִהיא ְּכ ִפי ִמ ַּדת ַה ִה ְת ַח ְּזקוּ ת ׁ ֶש ּלוֹ.
ֶ gאת ִע ַּקר ַה ִה ְת ַח ְּזקוּ ת ׁשו ֲֹא ִבים ֵמ ַה ַּד ַעת ׁ ֶשל
ַה ַּצ ִּדיק.

לעבור לפני המתפלל

דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרב ישראל שריקי הי"ו
מחשובי אברכי כולל ההוראה
אדם שמאריך בתפילתו ויש אדם
העומד מלפניו שסיים תפילתו ורוצה
לפסוע ג' פסיעות ורומז לו שימהר
בתפילתו ,ונפשו בשאלתו מה ניתן
לעשות בכדי להמשיך את התפילה
מבלי הפרעה.
איסור לעבור לפני המתפלל

בגמ' ברכות (כז ).איתא רב איקלע לבי
גניבא וצלי של שבת בערב שבת ,והוה
מצלי רב ירמיה בר אבא אחורי דרב,
וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרב
ירמיה( .ופירש רש"י ולא פסקיה לצלותיה כלומר לא
הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל לעבור לפניו ולילך ולישב

במקומו אלא עמד על עמדו) וממעשה זה לומדת
הגמ' דאסור לעבור כנגד המתפללים,
ופריך והא רבי אמי ורבי אסי חלפי?
ומשני רבי אמי ורבי אסי חוץ לד' אמות
הוא דחלפי.
וכן פסק הטשו"ע (סימן ק"ב סעי' ד')
דדווקא לפניו אסור לישב ולעבור ,אבל
מן הצד מותר לעבור ולעמוד .אמנם
מדברי הזוה"ק (פרשת חיי שרה קלב).
משמע שיש להחמיר בזה גם מן הצד,
ורבים מהאחרונים הביאוהו ,המג"א
(סק"ה) ,החיד"א בקשר גודל (סי' יב אות
מג) ,חסד לאלפים (סק"ב) ,בן איש חי
(פרשת יתרו אות ז') והמשנ"ב (סקי"ז) ועוד.
והנה מרן הגרע"י בהליכות עולם
(ח"א פרשת יתרו אות ג') כתב דכיון שמדברי
הגמ' שלנו מתבאר שלעניין מלפניו אין
להחמיר אלא אם כן בתוך ד' אמות,
ומן הצד מותר אפי' בתוך ד' אמות
וכ"פ השו"ע ,העיקר להלכה כדבריהם,
ובכה"ג אזלינן בתר הפוסקים נגד ספרי
המקובלים ,אמנם בספר יוקח נא (סק"ו)
כתב שממידת חסידות יש לחוש לדברי
הזוהר הקדוש והביאו בהלכה ברורה
(סימן ק"ב עמוד ת"א) וכן הראשל"צ הגר"י
יוסף שליט"א בילקוט יוסף (ח"א סימן ק"ב
עמוד תמ"ה) כתב שהמחמיר כדברי הזוהר
תע"ב.

ולכן אם סיים תפילתו והיה אדם אחר
מתפלל אחריו ,אסור לפסוע ג' פסיעות
עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו,
שאם יעשה את זה הרי הוא כעובר כנגד
המתפלל .וצריך להקפיד בזה אף אם
האחרון התחיל להתפלל אחריו ,אחרי
שהוא התחיל .וכ"פ מרן בשו"ע (סימן ק"ב
ס"ה).
וכמו כן כאשר התחיל אדם מאחוריו
להתפלל ,ומתכונן כעת להתחיל
תפילתו ורוצה לעשות ג' פסיעות
לאחריו ולפניו כפי המנהג ,מכיון שיש
אדם המתפלל אחריו ,לא יפסע את
ג' הפסיעות הללו ,אלא יתפלל בלא
ג' פסיעות .וכמבואר במשנ"ב (סי' צה
סק"ג) שכתב שיש מנהג לפסוע קודם
התפילה ג' פסיעות ,מ"מ כתב הגר"ח
קנייבסקי (אשי ישראל בסוף הספר תשובה קי"ב)
שאם התחיל אדם להתפלל אחריו לא
יפסע כלל.
והאיסור לפסוע כשיש אדם שמתפלל
הוא בין אם נמצא בתוך ד' אמותיו,
ובין אם על ידי ג' פסיעות אלו ,יכנס
לתוך ד' אמותיו .כ"כ המשנ"ב (סק"כ)
וכה"ח (סק"ל).
מ"מ אדם שסיים תפילתו אך הוא
עסוק בתחנונים שלאחר יהיו לרצון
שלאחר התפילה ,בשעת הצורך אפשר
להקל לפסוע כנגדו ,וכמבואר בילקוט
יוסף (ח"א סימן ק"ב עמוד תנ"ט).
פסיעה לצדדים

עיין באליה רבה (סק"ח) שכתב שצדדים
שלפניו לא הוי כלפניו ,ומותר לפסוע
לצדדים ,וכ"כ בהליכות שלמה (תפילה
פ"ח דבר הלכה אות מ"ז) שאם כאשר יפסע
לתוך ד' אמות של המתפלל לא יהיה
לפניו אלא מן הצדדים מצד הדין מותר
לפסוע ,והמחמיר כדעת הזוהר הקדוש
שלא לפסוע אף מן הצדדים תע"ב,
וכ"כ בהלכה ברורה (סימן ק"ב אות כ')

ומאידך כה"ח (סק"ל) כתב שאין להקל
בזה אלא בשעת הדחק.
עומד במעבר ציבורי

מ"מ כל דין זה הוא באדם העומד
במקום הראוי לתפילה ,אך אם נעמד
לתפילת שמונה עשרה במקום המיועד
למעבר ציבורי ,מותר לעבור כנגדו,
וכמבואר בהליכות שלמה (תפילה פ"ח
סעי' לו) שהתיר להעביר את המתפלל
ממקומו ,אמנם כתב דאף שמצד הדין
מותר לעבור כנגדו ,מ"מ לכתחילה ראוי
להחמיר בזה אם לא במקום צורך.
פסיעה לאחור לאדם שמאריך בתפילתו

עיין במשנ"ב (סי' קד סק"א) בשם השערי
תשובה לגבי אדם נכבד שעומד בתפילה
והציבור ממתינים לו שיסיים תפילתו,
וזה מטרידו בתפילה ,מותר לו לרמוז
לשליח ציבור שיתפלל כדרכו ,ואם
אפשר ראוי שיעמיד את עצמו לפחות
עד סיום אותה ברכה .ואף שאסור
לרמוז באמצע התפילה אפי' לצורך
מצוה ,מ"מ בנידון דידן יש להקל ,כיון
דהוי צורך התפילה ,וכ"כ מרן הגרע"י
זצ"ל בילקוט יוסף (ח"א סי' קד סעי' ח')
שכיוצא בזה מצינו בגמרא (יומא יט ):דרב
רמז בידיה באמצע קריאת שמע בפרק
שני .ואמנם מצינו שבתפלה החמירו
יותר גבי הפסקה ,מכל מקום כשהדבר
מפריע לו בהמשך תפלתו ,שאינו יכול
להתרכז בכוונתו ,דמי לתינוק המטרידו
שמותר לרמוז לו לשתוק אפילו באמצע
שמונה עשרה.
וספר חסידים (סימן תשפד) כתב ,חכם אחד
אמר לתלמידיו ,שאם אחד מתפלל לפני
התיבה ומקצר בתפלה ,ואני איני יכול
לקצר ,כשהוא מתחיל בברוך כדי לומר
החזרה להוציא את הרבים ידי חובה,
אני הולך לאחור כאילו סיימתי תפלתי,
כדי שלא יתלוצצו עלי ,אף שעדיין לא
סיימתי אלא לאחר קדושה .והקדוש
ברוך הוא יודע שלא פסעתי לאחורי

אלא כדי שלא יתלוצצו עלי ,ולא הייתי
יכול לכוון ,והכל לפי לב האדם .עכת"ד.
(וכן הובא במגן אברהם סימן קכד סק"ז) .וכתב על
זה מרן החיד"א בספר ברית עולם ,ואני
בעניי קיימתי דבר זה מסברא במקום
אחד ,כשהלכתי בשליחות מצוה,
ושמחתי כשראיתי דברי רבינו .ע"כ.
ומרן הגרע"י וז"ל "ואני נוהג לפסוע
שלש פסיעות לאחורי אחר יהיו לרצון
הראשונה ,ומסיים אלהי נצור לשוני וכו'
במקום שכלו הפסיעות" .ועפי"ז פסק
בילקוט יוסף (סי' קד אות י') דמי שנאנס
והוצרך להתפלל בביתו ,ובאמצע
תפלת שמונה עשרה התחיל הטלפון
לצלצל ,או הקישו בדלת ,ימתין מעט עד
שהצלצול ייפסק ,וימשיך בתפלתו .אך
אם הצלצול אינו פוסק ,ומחמת כן אינו
מסוגל לכוון בתפלה ,מותר לו ללכת
באין אומר ודברים לטלפון ולנתקו ,או
לפתוח את הדלת ,ולרמוז לבא להמתין,
ולהמשיך בתפלתו.
ויש לצרף גם את מה שכתב באור לציון
(ח"ב עמ' ע') שעיקר הטעם שאסור
לעבור כנגד המתפלל הוא משום
שמבטל כוונתו ,א"כ בניד"ד שמתבטלת
כוונתו יש להקל לעשות כן ,שהרי זה
שעומדים לפניו היא גופא מפריעה
לו להתרכז ,ולכן מותר לו לעשות כן
וימשיך בתפילתו.
הלכה למעשה
לכן אדם המאריך בתפילתו ויש אנשים
העומדים לפניו וסיימו תפילתם וכעת
מטרידים אותו בתפילתו שאינו יכול
לכוון כראוי ,יכול לרמז להם שסיים
תפילתו כדי שיעשו ג' פסיעות וילכו
להם ולאחר מכן ימשיך תפילתו ,ואם
יש צורך יכול אפילו לפסוע ג' פסיעות
שכביכול סיים תפילתו ואחר שיעשו
הם ג' פסיעות יחזור למקומו וימשיך
בתפילתו.

"מגדיל ישועות מלכו" חלק ב'

סיפור שני -המהרש"א ורב המדינה
הרב המהרש"א ז"ל כיהן כרב באיזו
קהילה והיה יושב ולומד עם הישיבה שלו
כל היום כולו .אז היה נהוג ,שרב העיר היה
כפוף תחת ממשלת רב מטעם המדינה,
שהייתה מרותו על כל רבני העיירות ,והיו
מוכרחים כל הרבנים של כל הקהילות
השייכים לרב המדינה לבוא לפניו ולקבל
פניו וליטול ממנו רשות מפעם לפעם,
כנהוג בדורות הקודמים.
כשבאו כל רבני הקהילות לקבל את פני רב
המדינה ,לא הלך עימהם הרב המהרש"א,
רק ישב ולמד כמנהגו .רב המדינה דן אותו
לכף זכות ואמר" :אולי מחמת שטרוד הוא
בלימוד ,על כן לא בא לקבל פני" .ונסע רב
המדינה אל המקום ,אשר היה שם הרב
הקדוש המהרש"א.
כשבא אל העיר ,חרדו לקראתו כל תושבי
העיר כנהוג ,ובאו כולם לקבל את פניו.
והנה הרב המהרש"א ,שוב לא הגיע לקבל
את פניו ,ודן אותו שוב רב
המדינה לכף זכות ,ותלה גם
את זאת בצידקתו מחששו
לביטול תורה ,שאינו רוצה
לבטל מלימודו.
אולם בסופו של דבר החליט
רב המדינה ללכת בעצמו אל
בית הכנסת ,שם ישב ולמד
המהרש"א עם תלמידיו.
כשהגיע לבית הכנסת ,לא
זז המהרש"א ממקומו ולא
הפסיק מלימודו ולא נתן
לו שלום כלל ,ואף על פי
כן דן אותו לכף זכות גם
עכשיו...ואמר" :אולי גם זה
מפני שאינו רוצה להפסיק
לימודו".
תוך כדי שהרב דן את המהרש"א לכף
זכות ,נכנס לבית הכנסת בחור ,ומיד
חרד המהרש"א לקראתו וקם מלפניו
מלא קומתו וחלק לו כבוד ודיבר עימו
הרבה מאוד .אז כעס רב המדינה מאוד
על המהרש"א ז"ל כל כך ,עד שביזה אותו,
פנה אליו ואמר לו" :בתחילה ,כשלא
באתם אלי לעירי לקבל פני ,דנתי אתכם
לכף זכות ותליתי זאת בביטול תורה ,אחר
כך כשבאתי למקומכם ולא באתם אלי,
שוב דנתי אתכם לכף זכות ותליתי זאת
גם כן בביטול תורה ,אח"כ כך ,כשבאתי
לבית הכנסת ולא נתתם לי שלום שוב
דנתי אתכם לכך זכות ותליתי זאת גם כן
בביטול תורה ,מחמת שאין אתם רוצים
להפסיק מן התורה כלל וכלל ,אולם
עכשיו אני רואה ששקר הדבר ,כי הלא את
הבחור הזה כיבדתם ודיברתם עימו הרבה
ועוד באמצע הלימוד?" .
אמר לו המהרש"א" :עתה תראה מופת,
שהבחור הזה ייהרג בעוד שתי שעות".
רב המדינה ,מרוב כעסו על המהרש"א,
לא האמין לזה ורצה להכחיש זאת לפני
כל ,ולקח את הבחור הנ"ל והלך עימו אנה
ואנה ודיבר עימו הרבה ,כדי שיעברו שתי
השעות ולא יהרג ,וכך יכחיש את דברי

לרגל יומא דהילולא המהרש"א זצוק"ל שחל בה' כסלו
מעליה בתיעוב ,תוך שהם ממלמלים:
המהרש"א ז"ל.
והנה בעוברם בעיר ,חלף לידם איזה אדון "שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם
נוכרי וירה ,לפי תומו ,באיזה עוף ,אולם הוא".
טעה ופגע בבחור הנ"ל ונהרג מיד בסוף אולם אז אירע לפתע מאורע משונה
ביותר :פעמוני הכנסיה החלו לצלצל בעוז,
שתי השעות כדברי המהרש"א.
ומין רוח של טומאה חדרה בעקבותיה
רב המדינה רץ אל המהרש"א במורא .אמר ללבבות ,כמה מן המלווים פרשו מן הלוויה
לו המהרש"א" :עתה תראה ,שעוד מעט ונכנסו היישר אל פתח הכנסייה ,שם פגשו
יביאו לפה הרוג" ,ותוך כדי שהיו מדברים ,באנשי הכמורה ולמרבה התדהמה ניגשו
נשמע קול בעיר שהביאו איזה הרוג אל אליהם בבקשה להמיר את דתם!
העיר .נבהל רב המדינה מאוד ושאל את מאז חזר המאורע על עצמו שוב ושוב.
המהרש"א לפשר הדבר ,והמהרש"א גילה הדרך היחידה לבית העלמין עברה סמוך
לו" :היות שהבחור הנ"ל ,הוא גלגולו של לבית טומאה זה ,ולא היתה ליהודי העיר
אחאב מלך ישראל ,ועונשו של אחאב ברירה אלא לחלוף לידו .בכל לוויה היו
הוא ,שנולד בכל שנה ושנה ונהרג ,ומחמת פעמוני הכנסייה מתחילים להרעיש בקולי
זה חלקתי לו כבוד גדול ,ותיכף שבא בחור קולות ולגרום בכוח טומאתם ליהודים
זה לעולם מיד נברא משחית ומזיק כדי תמימים להכנס פנימה – ולהשתמד.
להרגו ,והיה המזיק עומד במקום ההוא ,בעת ההיא כיהן כרב העיר הגאון הקדוש ,
כלומר :מחוץ לעיר ,והיה מצפה שיגיע זמנו שנודע בחיבורו הגדול על הש"ס "חידושי
של זה הבחור הנ"ל ,כדי שיהיה נהרג על הלכות ואגדות – מהרש"א" .לבו התמלא
ידו .ועתה מחמת שאתם עיכבתם אותו,
צער רב על התופעה

ונהרג כאן בעיר על ידי האדון הנ"ל .על
ידי זה היו מוכרחים לתת למשחית הנ"ל
איש אחר במקומו .וזהו הנהרג ,שנהרג על
ידו ,והביאו אותו עתה לעיר .וכעת צריכים
אתם לקבל תשובה ,כי על ידכם נהרג
זה ההרוג ,כי אתם סיבבתם זאת על ידי
העיכוב שעיכבתם את הבחור פה".
נפל רב המדינה לפני רגלי המהרש"א
ופייס אותו והתחנן לפניו שימחול לו,
וביקש ממנו שיתן לו תשובה .אמר לו
המהרש"א :תשובתך היא ,שתסלק
ותעביר מידך את כתר הרבנות מהמדינה"
– וקיבל על עצמו רב המדינה את הדבר.
aaa
סיפור שלישי -פטירתו
קהל המלווים התהלך שפוף אחר מיטתו
של אחד מנכבדי הקהל בעיר אוסטראה
שבגליציה .אהוב על המקום ונוח לבריות
היה ,כפו פרש לעני וידו שילח לאביון,
כל נצרך ודל מצא אצלו אוזן קשבת ויד
מושטת לעזרה.
חבורת המלווים התקרבה אל שערי בית
העלמין היהודי ,שם כבר נכרה קברו ,
סמוך לזקני וחשובי הקהילה לדורותיה.
בעודם צועדים ,חלפו על פני הכנסייה
המקומית ששתי וערב ענק התנוסס

המחרידה ,והוא לחם
בכל כוחו כדי להכניע את
הטומאה הזו.
יום אחד נחרדה אוסטרו
היהודית למשמע הבשורה
הקשה כי נשבה ארון
המהרש"א
האלוקים;
הקדוש שהיה נערץ על כל
בני עירו היראים והשלמים
– הסתלק לבית עולמו!
המהרש"א ביקש לפני
עלייתו לגנזי מרומים,
כי יניחו על מיטתו בעת
הלוויתו את חיבורו הגדול
על הש"ס.
באותו יום לבשה אוסטרו
אבל ,כל החנויות נסגרו והיתמות הורגשה
על פני הכל .המונים נהרו אל בית מדרשו
של רבי שמואל אליעזר ,שבו נהג להשקות
מתורתו לתלמידיו ,משם החל מסע
ההלוויה .כפי שביקש המהרש"א ,הניחו
על מיטתו את ספרו ,והעיר כולה ליוותה
את גדול הדור אל מקום מנוחתו.
מתיחות גדולה הורגשה על פני המלווים,
שעה שחלפו עם מיטתו של הצדיק ,סמוך
לכניסה המפורסמת אשר כל באיה לא
ישובון ,ואשר הפילה את חיתתה על יהודי
העיר :מה יקרה עכשיו?…
וראה זה פלא :ברגע שבו עברה המיטה
ועליה גופו הטהור של רבי שמואל אליעזר,
ליד מקום טומאתם של הנוצרים ,התיישב
הצדיק על מיטתו ,נטל את ספרו והחל
מדפדף בו – – –
חרדת אלוקים נפלה על כל הקהל ,ובעודם
משתוממים למראה עיניהם ,החלו
שומעים זעקות שבר נוראות בוקעות
מתוך בית התיפלה .לתדהמתם ,החל
הבניין שוקע אט אט באדמה על יושביו.
כעבור שעה קלה ,לא נותר מבית התיפלה
זכר ,מלבד בור ענק שנותר במקום בו
היתה פעם הכנסייה – עדות לנס הגדול
שחולל המהרש"א לאחר הסתלקותו.
זיעוכי"א.

מתפלל עליו .ועל פי זה ניתן לומר שזו
כוונת רש"י במילים" :איני כאבא" –
אני לא כיצחק אבי ,כי יצחק ראה
את רבקה מתפללת ,כמובא בפרשה
הקודמת על המילים "לנוכח אשתו"
ולכן עזר לה בתפילותיו; אבל יעקב
ראה שרחל לא עושה את העבודה
שלה לפי מדרגתה ומעלתה ,ולכן היה
עליו לעורר אותה תחילה.
בשבוע שעבר ביארנו באריכות את
המילים "ויעתר יצחק לה' לנוכח
אשתו" ,ועל פי מה שכתבנו כאן
יש לנו פירוש נוסף למילים אלה:
שתפילת הצדיק על האדם היא לפי
עבודת האדם! וזה פירוש "לנוכח"
– ביחס לעבודה שלה ,כך הייתה
התפילה של בעלה.
ועל פי זה מובן שאמר לה "מנע ממך
ולא ממני" – כי רצה לומר לה שיש
לה' יתברך רצון ממנה דווקא .ואף
על פי שהצדיק ,שהוא יעקב ,בוודאי
יכול לעשות את העבודה במקומה,
אבל רצון ה' הוא שכל אחד ואחד
יעשה את העבודה שלו דווקא .וכאן,
שה' עשה את רחל עקרה ,כי רוצה
שרחל תעשה את העבודה המיוחדת
שלה כדי למלא את החיסרון בבנים.
נמצא שיעקב אמר לה בזה" :כשאת
תעשי את העבודה שלך ,גם אני
אעזור לך ואתפלל עלייך כמו יצחק
אבי".
אין דרכים עוקפות
נמצא שהצדיק האמתי לא רוצה
לעקוף את הקב"ה ,אלא לחבר כל
אדם אל הקב"ה .וכפי שהאדם
מתחבר מעצמו לה' ולעבודתו – כך
הצדיק מוסיף ומתפלל עליו ופועל
עבורו .כי לקב"ה יש רצון שהאדם
יעשה עבודה מסוימת ,ואם הצדיק
יעבוד במקום הבן אדם – הוא הולך
נגד רצון ה' יתברך ,כביכול .לכן אתה
תעשה את העבודה שלך עד היכן
שידך מגעת ,ולך אל הצדיק שיעזור
לך ויתפלל עליך ויברך אותך ויגזור
עליך וכדומה.
ה' יתברך יגלה לנו נפלאות מתורתו,
שנזכה להבין את כל סיפורי אבותינו
הקדושים ומעשיהם ,והעיקר הוא
שנזכה להפנים את המסר החשוב
והיסודי הזה ,ובכל בעיה בחיים
נתחזק לעשות את העבודה שלנו:
להתחזק באמונה פשוטה שהכול
טוב ,ונתפלל רק לקב"ה – ועל ידי זה
נזכה לברכת הצדיקים ולתפילתם,
ולהמשיך עלינו את כל ההשפעות
הטובות ,וניגאל גאולת עולמים
במהרה בימינו ,אמן.
שבת שלום מלא אור
לכל בית ישראל.

נא להתפלל לרפואת משה בן
אידה ,גילה בת ציפורה ,תמר
בת מרים בת שבע בת ימימה

חינוך
באהבה

השבוע ,נמשיך בע"ה בהסבר מקצועי למונח
"הפרעות קשב" ,נגדיר במונחים כלליים מהם
התכונות המאפיינות כל סוג ואלו קשיים
נלווים אופייניים.
לידיעתכם ,המאמר אינו מהווה תחליף
לאבחון או הסבר מקצועי ,אבל הוא ייתן לנו
בע"ה תובנות והסברים לקשיים של הילד.
הסרבול של דני
כלפי חוץ ,דני נראה ממש כמו כל ילד רגיל,
הוא חכם ורגיש ואפשר לנהל איתו שיחה בלי
שנרגיש שמשהו שונה אצלו.
דני בן עשר ,והוא נראה ומתנהג "כמעט" כמו כל
ילד בגילו.
אמרתי "כמעט" ,בגלל שאתם לא מכירים אותו
מספיק זמן ,אבל כאשר תכירו אותו מעט יותר
מקרוב ,מיד תבחינו שההתנהגות שלו מעט
שונה ,אבל עדיין לא תבינו למה.
גם אמא של דני לא הבינה מדוע דני שלה
מתנהג בצורה שונה ,אבל היא זוכרת שמרגע
שנולד הוא היה שונה מאוד מילדיה האחרים.
מהרגע שדני נולד ,הטבעיות שאנחנו מכירים
אצל תינוקות ,הייתה מעט מסורבלת בשבילו,
הכול היה קשה לו ,גם דברים פשוטים ביותר
כמו :לשחק ,ליהנות ,להירגע ,לאכול ולישון.
במשך השנים ,המסורבלות הזו התעצמה.
ונוספו לה גם קשיים בלימודים ובחברה.
איש לא הבין מה יש לדני ,קראו לו בכל מיני
שמות וכינויים .במשך שנים איש גם לא הצליח
להסביר לאמו ,מה מקור הקשיים של דני ולמה
התנהגותו מעט חריגה.
לאחר אבחון מקיף שנעשה לדני בעקבות לחץ
של התלמוד תורה בו הוא לומד ,התברר שלדני
יש "קשיי קשב וקשיים בוויסות תחושתי",
קשיים אלו באים לידי ביטוי בהתפתחותו,
התנהגותו ,הישגיו הלימודיים בבית הספר,
קשריו החברתיים ומצבו הרגשי.
המונח "קושי בוויסות תחושתי" המתלווה
לעיתים לקשיי הקשב ,דרוש פענוח והסבר,
בבקשה:
קושי בוויסות-על מה הוא משפיע
"ויסות תחושתי" הוא תהליך קליטת הגירויים
מהסביבה באמצעות החושים שלנו.
בתהליך זה ,אנו קולטים מידע באמצעות
מערכות התחושה השונות ,מתאמים את הקלט,
מעבדים אותו ומשתמשים בו לצורך הסתגלות
לסביבה.
מערכות התחושה כוללות את אלה המוכרות
לנו :ראייה ,שמיעה ,טעם ,ריח ומישוש – וכן
מערכות מוכרות פחות ,שעליהן נדבר בהרחבה
בהמשך ,כגון מערכת תחושת המגע ,מערכת
תחושת התנועה ומערכת תחושת שיווי
המשקל.
תהליך הוויסות התחושתי מתרחש במערכת
העצבים ובמוח .אצל רוב האנשים זהו תהליך
המתרחש בצורה אוטומטית ורצופה ,אך יש
כאלה שתהליך זה אינו פועל אצלם כשורה,
משהו בדרך משתבש .כתוצאה מזה ,ההסתגלות
לסביבה משתבשת ומופיעים בעיות התנהגות
וקשיים רגשיים.
מנגנוני הויסות והפרעות קשב:

לא בבית ספרנו פרק יב

מאת הרב יצחק אבוחצירא .יועץ חינוכי ,מאבחן ומטפל.
לאנשים עם בעיות קשב ישנם קשיים
ב"מנגנוני הויסות" ,זה מתבטא ב:
ויסות שעון ביולוגי :לילדים עם הפרעת קשב,
יש מחזור שינה שונה מילדים רגילים ,כאשר
רוב השינה פחות עמוקה ,אבל אז יש בזמן
השינה חלק עמוק ארוך יותר .זה עשוי לגרום
להרטבת לילה גם בגיל מאוחר יחסית ,עד
שמתפתחת הבשלה בתחום הזה( .פי  2.7יותר
מילדים ללא הפרעת קשב)
קיימים גם מחזורי שינה וערות מעוכבים.
קושי גדול לישון מוקדם או לקום מוקדם וזה
לא רק ביום רגיל שבשגרה ,אלא אפילו בימים
שהם עייפים מאוד ,הם מרגישים ש"לישון
בשעה סבירה" ,זה כמו לישון בחמש בערב.
גם שעת ההשכמה היא "פרויקט" בפני עצמו,
ולעיתים כאשר מעירים אותם בשעה סבירה,
הם מגיבים כאילו העירו אותם באמצע הלילה
ולוקח להם זמן להתאושש ולהסתגל למצב
ערנות .בד"כ הם גם חסרי תיאבון בבוקר.
ויסות רעב ושובע :ילדים עם הפרעת קשב,
אינם "מווסתים" במנגנון תקין של רעב/
שובע ,ולכן הם אינם חשים תחושת רעב
וכמעט ולא אוכלים ,או שלהיפך -רגילים
לאכול גם כשלא חשים רעב ולכן אוכלים סתם
כל הזמן.
ויסות רגשי :קשה להם לצאת ממצבים
רגשיים ,קשה לעבור ממצב למצב ,ומאוד
קשה עם שינויים (מכל הסוגים).
ויסות חושי :לא יכולים לסנן גירויים .רגישים
לרעש ,לאור ולמגע( .צריך להתחשב במצב
הזה כי לפעמים חושבים שההתנהגות או
הדרישה של הילד נובעת מפינוק ,ולא היא
הילד אינו מסוגל להיות במקום רועש והמוני
או ללבוש חולצה מסוימת ,כי היא גורמת לו
לתחושה לא נעימה).
כאשר נשים לב ,כי אצל ילדנו קיימות
תופעות מהסוג הנ"ל ,ובנוסף קיימים קשיים
לימודיים/רגשיים/חברתיים ,נדע שעלינו
לגשת לאבחון/טיפול אצל איש מקצוע ,ע"מ
לעזור לנו ולילד להשתלב בצורה טובה יותר.
קיימות  3דרישות יסוד להפרעות קשב:
הסימפטומים של הפרעות קשב וריכוז
מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים :חוסר
קשב ,היפראקטיביות ואימפולסיביות.
על פי מדריך האבחנות של איגוד
(,)DSM
האמריקני
הפסיכיאטריה
סימפטומים של הפרעת קשב וריכוז צריכים
להופיע לאורך שישה חודשים לפחות
ולהשפיע באופן שלילי בסיטואציות שונות,
בשני מקומות שונים :בכיתה ובבית .כמו כן,
הסימפטומים צריכים להופיע לפני גיל שבע.
בקיצור ,מבחינה רפואית קיימות  3דרישות
יסוד להפרעת קשב והם:
 .1מצוקה רגשית  /חברתית  /התנהגותית /
לימודית.
 .2המצוקה צריכה להתבטא בשתי מסגרות
לפחות (בי"ס/גן  +בית).
 .3חלק מהתופעות חייבות להופיע עוד לפני
גיל .7

קריטריונים להפרעת קשב:
ילדים הסובלים מהפרעות הקשב ,מתקשים
להישאר קשובים לדבר אחד לאורך זמן .הם
נוטים להיות לא מאורגנים ,לשכוח דברים או
לאבד חפצים .קשה להם לסיים מטלות והם
נוטים להימנע מביצוען ,בגלל הקשיים הללו.
סימפטומים אלו ,עלולים להשפיע על הילד
במקומות רבים בחייו.
לדוגמא :ילדים עלולים לצחוק עליו או לא לרצות
לשחק איתו כי הוא לא מצליח לקלוט את החוקים
של המשחק .בבית הספר ילדים אלו יקבלו ציונים
נמוכים בגלל הקושי להקשיב בשיעור ,לעשות
שיעורי בית או ללמוד למבחן .כתוצאה מכך גם
היחסים עם ההורים בבית יכולים להיות מתוחים
למדי.
ילדים אלו ,זקוקים להרבה תמיכה רגשית בגלל
הצורך המיוחד שלהם להתמודד עם הקשיים
שנובעים מחוסר היכולת שלהם להפנות קשב.
את האבחון המקצועי יבצע נוירולוג .הנוירולוג,
יבדוק את הקריטריונים הבאים:
 .1רתיעה וחוסר יכולת התמודדות מכל דבר
שדורש קשב .2 .מוסחות .3 .טווח קשב קצר.
 .4שכחנות -מתבטאת בדברים קטנים .לדוגמא:
הולך לחדר להביא משהו ושוכח מה רצה לעשות
וכו'( .דווקא לרוב האנשים עם הפרעות קשב יש
זיכרון מושלם לתמונות ולסיפורים) .5 .נטייה
לאבד דברים .6 .קושי בסדר ובארגון (אנשים
עם הפרעות קשב בדרך כלל מסדרים תיק
כשהם יוצאים מהבית עפ"י רשימה ,אחרת הם
תמיד שוכחים דברים בסיסיים) .7 .דחיינות
והימרחות .8 .ביצוע שגיאות של חוסר תשומת
לב (מדלגים תמיד על סעיפים במבחנים ,כשיש
פעולת חיסור מבצעים חיבור וכו') .9 .נראים כלא
שומעים כשמדברים אליהם.
בד"כ אם יש  6מתוך ה ,9 -זה מעיד על הפרעת
קשב
קריטריונים להיפראקטיביות/אימפולסיביות
של
מסימפטומים
הסובלים
ילדים
היפראקטיביות בהפרעות קשב וריכוז ,ניתן לתאר
כילדים "עם קוצים".
קשה להם לשבת בכסא לאורך זמן ובכיתה הם
פעמים רבים קמים ומסתובבים ללא מטרה.
הם משחקים הרבה מאוד בידיהם ,בחפצים
שעל השולחן וכדומה .הם רצים ממקום למקום,
מתרוצצים ללא הרף ומדברים ללא הפסקה.
התנהגות זו עלולה לגרום לקשיים חברתיים רבים
שכן ילדים אלו נוטים "להתיש" ילדים אחרים
בהתנהגותם התזזיתית.
הסוג השלישי של סימפטומים של הפרעת קשב
וריכוז הוא "אימפולסיביות".
היא מתבטאת לדוגמא :בהתפרצות לדברי
אחרים ,או למשחקים של ילדים אחרים ללא
הזמנה .לשינויים פתאומיים במצב הרוח ונטייה
להתרגזות והתפרצויות כעס .התנהגויות אלו
הופכות ילדים אלו לבלתי פופולאריים מכיוון
שילדים אחרים פשוט לא יודעים מה לצפות מהם
ולכן לא רוצים להיות בחברתם.
הנוירולוג יבדוק את הקריטריונים הבאים:
 .1תזזיתיות .2 .כל הזמן קמים ומסתובבים.3 .
ילדים שלא מפסיקים לזוז .4 .נטייה לסיכונים.
 .5דברנות (הדברנות נובעת ,בין היתר ,כי לאנשים
כאלה אין יכולת להבחין בין עיקר לטפל ולכן
מציינים את כל הפרטים הידועים להם ,כמו כן,
מאחר וחוט המחשבה שלהם קצר ,אם הם לא
יגידו משהו באותו רגע בו הם רוצים ,לאחר מכן הם
לא יידעו מה רצו להגיד) .6 .אנשים שמרעישים
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לא ע"י דיבור (תיפוף על השולחן ויצירת רעש
בצורות אחרות) .7 .אימפולסיביות .אנשים
כאלה סובלים סבל אמיתי כאשר הם נאלצים
לחכות בתור  /ברמזור וכו' .לעיתים הם יוותרו
על משהו רק כי יראו שיש תור (על קניות בסופר
 /על מתקנים בפארק וכו') .8 .קושי באיפוק
(חייבים להגיד את מה שרוצים מיד ועכשיו).
 .9מציקנות (מטרידים בכוונה את הסביבה).
אם יש  6מתוך ה ,9-זה מעיד על
היפראקטיביות/אימפולסיביות.
למי פונים?
במידה ויש לכם חשש כזה או אחר ,אתם חייבים
ואני מדגיש שוב-חייבים ,לבדוק ולאבחן.
האבחון נעשה ע"י פנייה לרופא הילדים והוא
כבר יסביר את כל התהליך .האבחון אינו פולשני
ולא מצריך אשפוז ,הוא כולל שיחה של הרופא
הנוירולוג עם הילד ,צפייה במספר תרגילים
ומטלות לימודיות -כקריאה וכתיבה ,שאלון
למילוי ע"י ההורים והגננת/המורה וקריאת
חומר רפואי על ההיסטוריה של הילד ושל הוריו
(להפרעות קשב יש תורשה מאוד חזקה).
במידה ותהיה החלטה של הנוירולוג שאכן לילד
יש קשיי קשב וכדו' ,נתייעץ איתו ועם גורמי
חינוך/טיפול מה לעשות עם האבחנה.
תמיד תמיד נוכל לקבל חוו"ד נוספת ,לבדוק
שוב ,ומה גם שלא תמיד הטיפול יהיה תרופתי.
אנו לעיתים מעדיפים להימנע מאבחון כי אולי...
אבל מהניסיון של הורים רבים שמוכנים בכל
מחיר להחזיר את הגלגל מספר שנים אחורה,
עדיף לאבחן ולבדוק היום מאשר כשהמצב כבר
יוצר בעיות ופערים.
יש לכם חשש מהתהליך ,זה נורמאלי ,תתקשרו
אלי נדון בכך ביחד.
השבוע בע"ה יהיה אפשרי לחייג מידי יום
בשעות אחה"צ והערב ,תפוס ,לא עונים ,נסו
שוב.
זכרו -עדיף סנטימטר של מניעה מקילומטר של
טיפול.
המשך בע"ה בשבוע הבא.

הקול קול יעקב זה קולו
של השעון מעורר שמעיר את האדם
לעבודת הבורא ...והידיים ידי עשו
אלו הידיים שמכבות את הצלצול של
השעון כדי להמשיך לישון...

ויצא תשע"ח
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 16:19 16:07 16:16 16:00
יציאה 17:17 17:13 17:16 17:14
ר"ת 17:53 17:49 17:49 17:52
הפטרת השבת

אשכזים -הושע פרק י"ב פסוק יג' עד פרק
י"ד פסוק י " -ויברח יעקב"
ספרדים -הושע פרק יא'פסוק ז' עד פרק יב'
פסוק יד' " -ועמי תלואים"
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"'כי לא אעזבך"

אני מגיע להתפלל והלב שלי לב אבן!!! מה יהיה??
ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו..
שואל הזוהר הקדוש :וכי לא היה לו כרים וכסתות לשכב עליהם ??...הזוה"ק מתכוין לשאול במילים
אחרות :מה כ"כ חשוב לתורה לספר לנו על ההתארגנות של יעקב אבינו לשינה ...ואת מה הוא בדיוק שם
כרית לראשו?? וכי ממתי זה הנושא?? בפרט שאנחנו כבר יודעים שיעקב אבינו כעת נמצא ב"מה נורא
המקום הזה" ,בשלמא יעקב אבינו עצמו ,עדיין לא יודע איפה הוא נמצא ,אבל התורה כן יודעת איפה
הוא נמצא ...אז מה בדיוק מעניין אותנו איזה כרית הוא הניח לראשו???
עונה הזוהר הקדוש תשובה נוראה :יעקב אבינו מייצג פה את הקב"ה ...כן ...כמו שיעקב אבינו הגיע פה
ללון ...ככה הקב"ה כביכול מגיע ללון אצלנו בבית המקדש ...ממשיך הזוהר הקדוש ואומר :מכאן!!!!
שברגע שמגיע הקב"ה אלינו והוא משתוקק לעבודת ה' שלנו ...אז אפילו אם שם בשמים הוא רגיל
ל"כרים וכסתות "...אבל כאן??? כאן הוא מגיע עם נכונות להסתפק גם באבנים...
כלומר כך :שם בשמים הקב"ה רגיל לעבודה נשגבה של שרפים וחיות ואופני הקודש שעובדים אותו
באימה וביראה ברתת ובזיע ...אבל כשהוא מגיע לכאן ...נו ...כאן מי עובד אותו?? אני!!! ואני מגיע
לתפילה עם הלב אבן שלי ...אני מרגיש כמו אבן!!!! בלטה!!!! אני לא מרגיש שום רגש בתפילה ..רבש"ע:
אני מתבייש להתפלל לפניך ...אני מתבייש לפנות אליך ...תראה איך התפילה שלי נראית ...כמו אבן!!!!
עונה הקב"ה :זה בסדר בני היקר ...בשמים לא חסרים לי כרים וכסתות. ..יש לי מספיק שרפים וחיות
ואופני הקודש שעובדים אותי באימה ביראה ברתת ובזיע ...אבל אם בכל זאת באתי להתארח אצלך!!!
כנראה שאני משתוקק דווקא לעבודה שלך!!! דווקא ללב אבן שלך!!! רק תתפלל ...רק תכוין דעתך
לשמים ...אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין אדם לבו לשמים...
אומר הזוהר הקדוש :ויפגע במקום -אין פגיעה אלא תפילה ...הקב"ה מגיע לבית המקדש ...המקום
שאליו מגיעות כל התפילות ...והקב"ה משתוקק לקבל משם את התפילות שלנו ...והנה ...מגיעות
תפילות ...אבל איזה תפילות ...תפילות אבן ...תפילות שמגיעו מלב אבן ...לב שרוצה כ"כ להתקרב אבל
הוא מרגיש אבן" ...ויקח מאבני המקום !!!!"..הקב"ה לוקח דווקא את התפילות אבן האלו וישם
למראשותיו -הוא עושה מהם כתר לראשו...
--יעקב אבינו תיקן לנו תפילת ערבית ...תפילה שנובעת מעומק הגלות ...כן ...אומר יעקב אבינו ...אני יודע
שבתוקף הגלות הלבבות יתמעטו ומרוב הבלבול והטרדות הרי עבודת ה' תבא מתוך לב אבן ...אבל אל
תתרפו בני ...כי אם גם מתוך הלב אבן הזה אתם פונים לקב"ה ...זה חביב אצלו יותר מהכל ...פנה אל
תפילת הערער ולא בזה את תפילתם תכתב זאת לדור אחרון!!! כן ...זה פניה אישית מיוחדת לדור
אחרון ...פונה אלינו יעקב אבינו :דור אחרון!!! דור העקב ,אל יקל בעיניכם עבודת ה' שלכם ...נכון שהיא
נראית כמו אבן ...אבל אל תשכחו ש" !!!ãòåî àá éë äððçì úò éë ïåéö íçøú íå÷ú äúàמתי יבא מועד??? כ-
ש" !!!"åððåçé äøôò úàå äéðáà úà êéãáò åöøכשעבדי ה' ידעו להחשיב גם את עבודת ה' שבאה מתוך לב אבן..
מתוך העפר ...אז כי בא מועד!!!! אנחנו את שלנו צריכים לעשות ...אנחנו צריכים לעבוד את הקב"ה גם
כשנראה לנו שאנחנו עומדים מול קיר ...מתוך ידיעה ברורה ואמונה בהירה שמאחורי הקיר הזה עומד
הקב"ה שאצלו אין שום קיר!!! הוא רואה הכל ...ורואה את הרצון שלנו להתקרב אליו ...והרצון והמיית
הלב האלו חשובים לו עוד יותר מאשר אם הלב שלנו היה בריא כאולם ...ולמה??? מסיבה פשוטה מאוד:
כשאני עובד ה' ואני מרגיש אאאורות ...כאן הקב"ה עובד אצלי ...כיף לי ...הקב"ה מספק לי את הריגושים
הרוחניים שהזמנתי ...למה לא ...זה לא נקרא לתת לקב"ה אלא לקבל ממנו ...אבל!!!! אם אני עובד את ה' ולומד
ומתפלל גם כשאני לא מרגיש כלום ...כאן אני עובד אצל הקב"ה ...כאן אני נותן לקב"ה ...וכשאני נותן לקב"ה עם כל
הלב ...אז גם אם אני נותן לו אבנים ...הרי "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"
יום יבא ואנחנו נפסיד את המתנה הזו ...ואז והסירותי לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ...אבל עד אז בא
נחטוף עוד אבן שאפשר לתת לקב"ה באהבה ...המשך מעניין לעניין באותו עניין בדף  6בגיליון זה...

להצטרפות לרשימת
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כל אחד משועמם ...השאלה מה הוא עושה עם השעמום הזה..
כשהייתי בישיבה ...הייתי מעורר בבוקר ...וכמובן מעורר זה מקצוע שנאוי ...ברגע שהייתי נכנס לחדר
לכל בחור היה את הטענה שלו למה בדיוק הבוקר הוא לא יכול לקום ...אבל אני הייתי כבר מוכן עם
תשובות מראש ...בחור שטען לי שעוד חמש דקות הוא יקום ...חיכיתי לו חצי דקה ואז אמרתי לו
שעברו חמש דקות ...לך תתווכח ...ומי שטען לי שהוא ממממת מעיפות ...ניסיתי לרצות אותו עם כוס
קפה וכו' וכו' ...אבל היה בחור אחד שהייתה לו טענה אמיתית שלא היה לי מה לענות לו!!!! נכנעתי
לטענתו ...אמרתי לו :אני מרים ידיים ...הוא טען לי :מה אני אשם שאתה משועמם????
הוא טען לי בתוקף :הרי למה אתה בכלל מעיר בחורים בבוקר?? כי אתה משועמם ...אתה מחפש את
עצמך ...חפשת איזה תפקיד להתבטא בו ...חיפשת איזה שטעלע שתוכל דרכו להוציא את העצבים
ולפרוק את כל האנרגיות שלך ...ו ...ו ...ולכן אני צריך לסבול???
תחשוב :אני כעת עייף ...אני כעת רוצה לישון ...ולמה אני פתאום צריך לקום??? כי אתה צריך להוציא
את המרץ??? מה אני אשם שאתה משועמם?? קח שק איגרוף ותוציא עליו את כל העצבים ...אבל מה
אתה רוצה ממני??? זו הייתה הטענה של אותו בחור!!!
אמרתי לו :תקשיב ...נצחת אותי!!! מה שנכון נכון ...אין לי מה לענות לך ...אתה צודק ...מי כמוני ידעתי
שהסיבה שאני מעורר בישיבה זה כי יש לי הרבה מרץ ...ואני רוצה להתבטא ...אז כשהייתי ילד הייתי
מוציא את המרץ על האופניים ...ועכשיו אני מוציא את המרץ על פרצופים ישנים שלוים שאני מגיע
וגוזל שנתם על לא עוול בכפם ...כמובן בצדק!!! כמובן שהם צריכים לקום ...אבל אצלי זה מתחיל
מהמרץ ...ממילא אותו אחד טוען בצדק :אם אתה רוצה להוציא את המרץ ...בכיף ...אבל למה על
חשבוני?? אותו סיפור עם העלון שאני כותב ...פעם כתבתי אש וגפרית נגד הוואצאפ ...אז כמובן שהיה
את האלו שהתעצבנו וטענו שאני לא צודק ...ומה הבעיה בכלל ...נו ...זה שטויות ...תוך שניה הוכחתי
להם מיניה וביה שהם בסה"כ מרמים את עצמם ...אבל היה אחד שלא רימה את עצמו ...הוא התקשר
אלי ואמר לי :אתה צודק כל מילה ...הכל נכון ...הוואצפ זה שלילי ואתה באמת רוקד לי על הדם ...אבל
מה אני אשם שאתה משועמם ???.הרי למה אתה בכלל כותב עלונים?? כי יש לך קפיצים ואתה צריך
לרקוד ...תרקוד ...בכיף ...אבל למה אתה רוקד לי על הדם???? מה אני אשם שאתה צריך למלא טורים
בעלון שלך ??...בשלמא היית הצדיק הגדול שבאמת כל המניע שלך היה מתחיל ונגמר בכבוד שמים...
נו ...החרשתי ...אבל אתה מסכים איתי שבסופו של דבר המניע שלך זה המרץ והרצון להתבטא ..אז מה
אתה רוצה מהחיים שלי??? נו ...קורא יקר :מה אתה אומר על הטיעון הזה??? אין לי מה לענות על זה!!!
הוא באמת צודק!!!!
--אם זה היה שאלה אישית כלפי ...הייתי שומר אותה לעצמי ...אבל בינינו ...זו שאלה נכונה כלפי כל
אחד ואחד מאיתנו ...כל אחד שמחזיק איזה מפתח בידיים ועושה איתו משהו טוב.
המענה לטענה זו הוא כך:
אני אגלה לך סוד :ככככככולם משועממים!!!! כולם ללא יוצא מן הכלל ...השאלה היא :מה הם עושים
עם השיעמום הזה?? אז יש אחד שבוחר להשאר משועמם ...ויש אחד שמרוב שעמום מחליט לעשות
משהו עם הזמן שלו ואז הוא מתחיל לעשות דברים טובים ומפסיק להיות משועמם ...כלומר :יש אחד
שבוחר להשאר משועמם ...בוחר להשאר במטה ...ולא לעשות כלום עם הזמן שלו ...וכל מה שנותר לו
זה לשאול :מה אני אשם שהמשגיח משועמם ...ולכן הוא החליט למסור ועד לבחורים ...לכן אני צריך
להגיע??? מה אני אשם שהראש ישיבה משועמם ולכן הוא החליט לעשות ביקורת בחדרים ולתלוש
אותי מהמיטה ??...ומה אני אשם שאחד מהבחורים בישיבה היה משועמם ולכן הוא החליט לעשות
סדר קצות החושן ...לכן אני צריך להגיע ??...אתה צודק!!! אתה באמת לא אשם שכולם משועממים!!!
יש עליך רק אשמה אחת ויחידה ...שכל אלו שהזכרת אותם ...מרוב שיעמום ...הם החליטו לעשות
משהו עם השיעמום הזה ...והם זינקו משם ...הם הזיזו את עצמם ...ומאז הם כבר לא משועממים .הם
עושים הרבה דברים טובים וחשובים ואין להם דקה אחת מיותרת ..ואילו אתה בחרת להשאר מאחור...
בחרת להיתקע בשדה תעופה שממנו הם המריאו ...ואתה כל הזמן דואג להזכיר לעצמך ולהם מה
הייתה נקודת ההתחלה שלהם ...שהכל אצלם התחיל משיעמום ...אתה צודק שהכל התחיל משיעמום...
כל אלו באמת התחילו מהרבה הרבה זמן מיותר שהיה להם ...אבל הם עשו איתו משהו ...נו ...ומה
איתך????
אי לכך ובהתאם לזאת :ידידי הישנוני ...אתה טוען :מה אתה אשם שאני משועמם??? אם הייתי
משועמם אתה לא היית אשם ...אז זהו שלא!!! אני כבר לא משועמם ...כי אני עושה משהו עם
השעמום שלי ..אני מעיר אותך ...לא נותר לך אלא גם לתפוס את עצמך לידיים והגיע הזמן שגם אתה
תתחיל לעשות משהו עם השיעמום שלך...
--.מה אני מתכוין לומר??? זמן זה חומר גלם!!!! כל אחד מקבל את החומר גלם הזה ובידו הבחירה מה
לעשות איתו ...בחור יקר :אתה כעת משועמם!!! מה זה השיעמום הזה?? זה זמן!!!! זמן זה מניה!!! בידך
הבחירה האם לקחת את המניה ולמרוח אותה כמו פלסטלינה ...או לקחת את הזמן ולעשות ממנו יקר
המציאות ...לקחת את המניה הזו ולעשות ממנה מכרה יהלומים ...בידיך!!!!!
---

?

לילות שבת ארוכים לפנינו ...בידיך הבחירה האם לנצל את זה לסדר שש שעות רצופות )אפשר גם
פחות ..אל תתפס על המילה( או למרוח את זה על  500גרם גרעיני אבטיח ושפתיים דלוקות מהמלח
מלווה בטחינת נייעס שכבר מיצינו אותם ממזמן ...בידיך הבחירה איך יראה אצלך שבת קודש!!! )בעל
השפע חיים מצאנז זיע"א אמר שיש במסכת שבת כ"ד פרקים כנגד כ"ד שעות ...לדבריו :אפשר להספיק בליל
שבת אחד את כל מסכת שבת(...

מוצאי שבת ארוכים לפנינו ...אתה תחליט איך הם יראו!!! ליל-שישי ארוך לפניך אתה תחליט איך
לנצל אותם ...רובו של זמן חורף עדיין לפנינו ...בידינו הבחירה האם הזמן הזה יהיה ארוך כמו שרוך...
או מלא ומנוצל עד אפס מקום ..אני לא צריך להגיד לך איך ההרגשה בסוף זמן חורף לטוב ולמוטב...
זה שניצל את הזמן מסתכל אחורה כולו סיפוק ...באיזה ידיים ריקות התחלתי זמן זה ובאיזה ידיים
מלאות סיימתי אותו ...אה ,תענוג!!! אבל....חבל!!! חבל להיזכר מאוחר ...השעון מתקתק-) ...שעון חורף(..

יהודי :אתה תפקיד!!!! אתה לא סתם!!!!
בפרשה כתוב שעיני לאה רכות ...אומר רש"י :שלאה
הייתה בוכה שהייתה סבורה שתפול בגורלו של עשיו...
שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן,
הגדולה לגדול והקטנה לקטן" ,וזה מאוד תמוה :הכל
אומרים ??...שיגידו ...וכי לאה חייבת להתחתן עם מי
שכולם אומרים שהיא צריכה להתחתן איתו?? אז
חלמתם שאני אתחתן עם עשיו ...חלומות נעימים ...אני
לא מעוניינת להתחתן איתו ויהי מה ??...התשובה היא
עמוקה מאוד:
רחל ולאה היו נשים מאוד גדולות!! נשמות מאוד
גבוהות!! לכל אחת משתיהן היה ברור כשמש שאני לא
עוד אחת!!! אני לא אשה!!! אני תפקיד!!! אני משמשת
תפקיד מאוד מהותי בתכלית הבריאה ..כל מה שנותר
לברר הוא :מהו התפקיד שלי בבריאה ..נו ..בא נחפש ...אז גם
לאה וגם רחל ...בגדלותם כבר ידעו שתכלית הבריאה נמסרה
לאברהם ...ותכלית הבריאה עברה בירושה ליצחק שנשא את
דודתם רבקה ...ומעתה!!! אם ליצחק נולדו שני בנים...
שהמשמעות היא ששני הבנים האלו כעת נושאים את התפקיד
של הבריאה ...יעקב בדרך החיוב!! ועשיו בדרך השלילה ...אז
מוכרח להיות שאחד משניהם זה הזיווג שלנו!!! ומעתה!!!
היות וההשערה היא שיעקב הקטן הוא לרחל ...אז אוטומטית
עשיו הוא ללאה ...כלומר :ללאה היה ברור כשמש :אני לא
סתם!!! אם אני לא אזכה לשמש לתכלית הבריאה על דרך
החיוב -עם יעקב אבינו ...אז אני מוכרחת לשמש לתכלית
הבריאה על דרך השלילה -עם עשיו..
---

המסקנה המוכרחת הזו של לאה היא תקפה לא רק
לאמותנו הקדושות אלא גם לכל יהודי ויהודי באשר
הוא...
כתוב" :ואתם תהיו לי ממלכת כהנים"!! יהודי הוא תפקיד!! אין
יהודי סתם ...כל יהודי חייב לשאת תפקיד בתכלית הבריאה...
כל הברירה היא :האם בדרך החיוב או בדרך השלילה ...אין
אופציה שלישית ...ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת
המוות ואת הרע ...מה שברור :אתה לא סתם!!! את המסר הזה
אנחנו חייבים להחדיר לעצמנו :אני לא סתם!!! אני לא עוד
אחד!! זה אופציה שלא קיימת ...מה כן?? זה כבר אני אבחר
האם לשמש תפקיד חשוב בחיים והטוב ...או לבחור במוות
וברע ...אבל סתם??? אין סתם!!! שמעת?? אתה לא סתם!!!!

--אם היינו יודעים שיש רק שתי אופציות לפנינו ...היינו בודאי
בוחרים בטוב ...הבעיה היא שאנחנו חושבים שיש גם אופציה
להיות אפרורי כזה ...סתוי כזה ...לא פה ולא שם ..לא רוצה
בכלל לבחור ...תן לי להמשיך להתלבט מה לבחור ...תן לי
להמשיך להיות מה שאני ...לא אדוני!!!! ישראל עזין
שבאומות ...זה שחור לבן ...אתה תפקיד!!! לא תוכל להתחמק
מהאמת הזו!! אתה לגיונו של מלך!!! אתה נושא תפקיד מהותי
בתיקון הבריאה!! כל מה שנותר לך זה לבחור או סם חיים או
סם המוות ...אתה לא יכול לעצור באמצע הדרך ...אתה כבר
בפנים ...אחרי שאתה יהודי אתה חייב לבחור לאן אתה שייך...
האם ליעקב או לעשיו ...האם לבחור בהמוניות של רומי...
ברובד החיצוני של האדום האדום הזה ולגלות את יחודו יתברך
בביעור הרע מהעולם וביטולו ...או לבחור באמת של יעקב
ולגלות את יחודו יתברך באמצעות הטוב ובנצחיותו ...זה נשמע
מלחיץ!!! אבל אדרבה ...דווקא כשאין ברירה ...דווקא
כשמסלקים מאיתנו את האפשרות להתחמק זה מקל יותר ...זו
שמחה של התרת ספקות ...אין לי ברירה ...אני חייב לבחור...
ואם אני חייב ...אז ברור שאבחר בחיים ...למה לא ...זכור זאת!!
אין לנו ברירה!! על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ...ועל
כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון אז לא חבל??? לא חבל??
ובחרת בחיים...
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האם אני אמיתי או לא??...
התורה מספרת לנו על לבן הארמי ...כשאתה שומע
לבן הארמי ...מה אתה יודע עליו?? שהוא היה
רמאי!!! כל כולו רמאות ...סליחה על השאלה :אבל
חוץ מלהיות רמאי מה הוא היה עוד???
זה כמו ששאלתי פעם על מישהו ..מה האופי שלו..
אז אמרו לי עליו ש ...שהוא מרביץ מכות!!! אמרתי
להם :נו ...בסדר ...מרביץ מכות ...אבל מה הלאה...
חוץ מלהרביץ מכות מה הוא עוד עושה?? מה ...הוא
כל היום ...מהבוקר עד הלילה ...רק מרביץ מכות כל
הזמן?? מה הוא עושה בין גברא לגברא?? אותו דבר
לבן :נכון!!! לבן היה רמאי ...אבל הלאה ...חוץ
מלרמאות מה הוא עוד היה עושה ...מה ...הוא כל
היום היה יושב מהבוקר עד הערב ורק מרמה ועובד
על כולם בעיניים??
אומרים בעלי המוסר ...תקשיב טוב טוב את
התשובה:
לבן הארמי ...חוץ מלהיות רמאי ...הוא היה הכל!!!
הוא היה האדם הכי מושלם בעולם ...הוא היה צדיק
גמור כמו יעקב אבינו ויותר ממנו ...הוא היה האדם
השלם בקדושת יוצרו ...רק חסרון אחד היה לו...
שזה היה ברמאות ...הבנת את התשובה??? לא
הבנת ...אני אסביר...
--קורא יקר :הגיע הזמן שאני אשתף אותך ב"מקצת
שבחי "...אתה חושב שאני עוד אחד שכותב
עלונים ...אבל לא ...אני בן אדם שיודע את הש"ס
בעל פה ...אני ישן שעתיים ביממה ...יש לי יד ושם
בתורת הנסתר ...גם גילוי אליהו היה לי כמה
פעמים ...ואני כבר ממזמן הגעתי למידת
ההשתוות ...ואני יכול להעיד על עצמי שאני האדם
השלם בקדושת יוצרי רק מה??? אחרי הכל ...הרי
אין אדם שמושלם לגמרי בעולם ...לכן יש לי חסרון
אחד!!!! רק חסרון אחד ויחיד ...מהו החסרון
שלי??? שכל מה שכתבתי פה לא היה ולא נברא...
היות ו"הייתי רוצה" להיות כזה ...אז הצלחתי
לרמאות את עצמי שזה מה שאני ...וזה החסרון
היחיד שלי ...אבל חוץ מזה!!!! אני באמת האדם
השלם בקדושת יוצרי ...כפי שמניתי לפניך את כל
המעלות הגדולות שב"ה זכיתי לרמאות את עצמי
שהם קיימות בי ...הבנת את העוקץ??? זה

הסיפור של לבן הארמי!!!!
לבן הארמי חוץ מלהיות רמאי הוא היה הכל...
הבעיה היא שהנקודה הפנימית שלו הייתה
רמאות!!! הוא היה צדיק ...עובד ה' ...כל הדברים
הטובים היו בו ...אבל סוף סוף בנקודת האמת
הפנימית שלו שאת זה אף אחד לא רואה!!!!!! הכל
הגיע מרמאות פנימית!!!
וזה מפחיד ....כי שלא תבין לא נכון ...לא מדובר פה
בנוכל ...לבן הוא לא כ"כ דומה לדוגמא שהבאתי
לך ...אני מקודם הייתי נוכל" ...עבדתי עליך
בעיניים "...אמרתי לך שאני גאון ,חכם וצדיק בו
בזמן שאני בעצמי יודע בוודאות שזה לא נכון ..זה
נקרא להיות נוכל ...אבל אצל לבן הארמי זה לא

הגיע מנוכלות ...כי הוא מצידו היה בטוח שהוא
באמת צדיק ...והוא גם היה עושה מעשי צדקות ...רק
בוחן לבות גולה עמוקות יודע מחשבות ידע שהכל
מגיע אצלו ממקום לא אמיתי!!!! זה פחד פחדים!!!!!
כלומר :יכול להסתובב כאן בן אדם שחושב שהוא
עושה את המעשים הכי נאצלים ...הוא מרגיש שהוא
הצדיק הכי גדול בעולם ...ויש לו גם קבלות בידיים...
הוא באמת עושה דברים טובים ...אבל היות והוא
בורח מלבדוק טוב טוב מהי נקודת האמת שלו ..והוא
לא עושה בדיקת א.ק.ג שבועית מה באמת עומד
מאחורי המעשים שלי ..הוא יכול למצא את עצמו לבן
הארמי במיטבו!!! שחוץ מלהיות רמאי הוא האדם
הכי שלם בעולם ...הבעיה היא שהכל מתחיל ונגמר
ברמאות עצמית...
במילים אחרות :מי שלא לומד מוסר!!! מי שלא בודק
את עצמו טוב טוב מה המניעים שעומדים מאחורי
המעשים שלו ...הוא יכול להיות צדיק כמו יעקב
אבינו ויותר ...והתורה מכריזה עליו :אתה לבן
הארמי!!!! יש לך הכל חוץ מאמת פנימית!!! אתה לא
שם לב איך שהמנוע שעומד מאחורי כל המעשים
שלך ..הוא מידות רעות ...הוא אינטרסים ...מפחיד...
--אני אתן לך דוגמא אחת :כתוב אצל לבן שברגע
שאליעזר הגיע ...לבן רץ לקראתו וחיבק אותו ונישק
אותו ...מה אומר המדרש?? שהוא חיבק אותו כדי
לראות אם יש לו כסף ...ונישק אותו לראות אולי הוא
החביא בתוך השיניים שלו כסף ...כשאנחנו קוראים
כזה תיאור ...מה אנחנו מדמיינים??? ראש
השודדים!!!! תראה מה שזה ...הוא מגיע כמו ליסטים
וקושר את אליעזר לעץ לבדוק אם יש לו כסף ...פותח
לו את הפה כמו איזה רוצח להוציא ממנו את הכסף...
איזה רשעות ...איזה רוע לב...
אבל מה פתאום!!! התיאור הזה ממש לא כמו
שאנחנו חושבים!!!! אתה יודע מה היה הסיפור
האמיתי?? אני אגיד לך בדיוק איך זה היה ...לבן היה
בדיוק כמוני וכמוך ..אני אחד מגבאי הצדקה של
העיר חיפה לטובת העניים ...התפקיד שלי זה להוציא
כמה שיותר כסף מאנשים ...ולא בשבילי אלא בשביל
העניים ...והנה ...יום אחד אני מגיע לשטיבלאך ואני
רואה איזה אמריקאי שנראה ככה טוב" ...אשיינע
ייד "...נו ...מה קורה לי באותו רגע?? החושים שלי
מיד נדרכים ...אני מתחיל לעשות סביבו רונדלים...
אני מריח אותו מכל הכיוונים ...אוה ...זה נראה לי דג
שמן ...נראה לי שאפשר להוציא ממנו תרומה רצינית
לטובת העניים ...אני ניגש אליו במאור פנים ...שלום
עליכם ר' ייד!!!! ואס מאכט דיר??? איפה אתה
נמצא?? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים ...בא...
בא ברוך ה' ...זה בדיוק לבן הארמי!!!!! נו ...בינינו...
אחרי שאני עושה כזה מעשה ...ואני מתחנף לבן אדם
ונותן לו הרגשה כאילו אני המלאך הטוב שרוצה רק
את טובתו ורק לדאוג לו ...אחרי שאני מרמה אותו
וצד אותו בדברים והכל בשביל הכסף שלו ...האם אני
מרגיש רע עם עצמי??? אני מעלה על דעתי שאני
כעת תלמידו המובהק של לבן הארמי??? מה
פתאום!!!!! ממש לא!!! ולמה לא??? כי ...כי ...כי נכון
שאני טיפה טיפה רמאי ...ונכון שלא באמת מעניין
אותי איך הוא מרגיש ובאיזה בית מלון הוא נמצא...

ונכון שאני בסה"כ רוצה רק את הכסף שלו ...אבל
בכל זאת ...אל תשכח ...אני גבאי צדקה ...והכל
בשביל העניים ...והכל לשם שמים ...אם ככה!!! אז
תסמוך על לבן בעיניים עצומות שהוא היה מוצלח
קצת יותר ממנו ...ולו הייתה רשימה קצת יותר
ארוכה של מפעלי חסד וצדקה והחזקת תורה שרק
בשביל זה הוא מחפש כסף בכל דרך אפשרית ומוכן
לחבק ולנשק וללקק כל בן אדם ...רק תביא לי
כסף ...וזה הגיע אצלו מכינות חדורת מוטיבציה
ערכית!!!!!!! ובכל זאת!!
על זה התורה אומרת :לבן הארמי!!!!!! היית
מאמין???
הנה לך מדגם קטן של דפוס התנהגות שאצלנו זה
מתקבל כלגיטימי ביותר ואפילו בעין חיובית ...אבל
התורה שהיא אמת!!! מסתכלת על זה בעין
שלילית ...והתורה רואה בזה לבן הארמי...
זו רק דוגמא קטנה!! יש כאלו עוד מאות ואלפי
התנהגויות בחיים שלנו ...שאנחנו עושים דברים
טובים ובטוחים שאנחנו עושים את הדבר האמיתי
והנכון ביותר ..אבל עם קצת אמת פנימית ...ועם
קצת חשבון נפש ...היינו קולטים שמאחורי המעשה
הזה מסתתר הר גדול גדול של אגו ומידות רעות
שלא בוחלות בשום דרך איך להשיג את
מטרותיהם...
גיליון זה שאני כותב עכשיו!!! הוא עלון טוב ..נראה
לי שאני כותב מסרים חשובים ...אבל הרבה פעמים
קרה לי ...שלאחר מעשה פתאום שמתי לב שיש
במאמר הזה יותר מידי הרבה סימני קריאה ...ובין
השורות זה נראה שהייתי בשעת הכתיבה יותר מידי
עצבני ...ואז קצת נברתי פנימה ...מה הביא אותי
לכתוב את המאמר הזה ..מה המנוע שעמד מאחורי
הדברים ...ופתאום גיליתי כל מיני הפתעות לא כ"כ
נעימות ...לדוגמא :יש מאמר אחד שגיליתי שכל
המנוע שעומד מאחורי המאמר הזה הוא מתקפה
אישית על בן אדם שזרק לי משהו אישי ונעלבתי
ממנו ...וכשאני נעלב ממישהו ...הרי מה הדבר
הראשון שאני עושה??? אני מיד מחפש חסרון בו
ובדרך שלו בעבודת ה' ...ותחת ההשראה הזו יצאתי
במאמר חריף מאוד על תופעה מאוד קלוקלת
בעבודת ה' וכו' וכו' ...וכתבתי דברים נכונים
ואמיתיים!!!!!! ומי שיקרא את זה יעמוד ויתפעל
מטהרת לבו של היהודי שכותב פה דברים מתוך
כאב אמיתי ומתוך לב שותת דם על כבוד שמים...
ולב יודע מרת נפשו ...וממש בנס!!! אני יודע שהכל
יושב שם על נקמה אישית מול בן אדם שהעליב
אותי באופן אישי ...תעשה משהו!!! והאבסורד הכי
גדול ...שכתוב שם דברים אמיתיים באמת!!! וזה
אנחנו!!!! הנפש שלנו מאוד דומיננטית ...יש בה
המון כוחות מנוגדים שעובדים שעות נוספות...
שאם לא נעקוב מידי פעם לראות מה קורה שם...
הרי יכול להתפתח שם גן חיות שלם במסווה של
הצדיק הגדול ביותר ...כמובן שבסופו של דבר זה צף
על פני השטח ...גם לבן הארמי יום אחד הוציא את
כל הזבל החוצה והתברר לעין כל מי הוא באמת...
אבל עד שזה קורה!!! בן אדם יכול להפסיד שנים
רבות שהוא בטוח שהוא עושה את הדבר הכי נכון...

ומתוך נקיות הכי גדולה שיכולה להיות ...ולמעשה
כל המניע שלו זה רמאות פנימית אחת גדולה.
--עד כאן דברנו שלילי ...עד כאן דיברנו על הרמאי
הגדול ביותר!!!!
אבל נא לא לשכוח שזה כנגד זה ...בפרשה שלנו
אנחנו פוגשים גם את האדם האמיתי ביותר
בעולם ...יעקב אבינו ...יעקב עמוד האמת!!!!
יעקב הוא ההיפך הגמור של לבן במאה שמונים
מעלות!!!
ושוב :מי שראה את יעקב ולבן ...לא שם לב שיש
בכלל הבדל ביניהם ...וזו אחת מהטעויות שלנו...
כשאנחנו קוראים בתורה על גדלותו של יעקב
ופחיתותו של לבן ....איך זה מצטייר בעיני רוחנו?
יעקב אבינו זה הליגער יעקב אבינו רגל רביעי
שבמרכבה ...ואילו לבן איש רע מעללים שכולם
מפחדים להתקרב אליו שלא יעקוץ אותם ...אבל
שוב :זה ממש לא נכון!!! לבן הארמי היה בן עליה...
עובד ה' ...צדיק ...בעל חסד ...והיה לו את כל
המעלות הנדרשות ...לא פחות מיעקב אבינו ...רק
בנקודת האמת!!! פה היה תהום שמפרידה
ביניהם!!!! אצל יעקב אבינו זה הגיע מנקודת
האמת הפנימית שלו ...ואצל לבן זה הגיע מנקודה
לא אמיתית ...וזה כל ההבדל ביניהם ולא צריך
יותר מזה!!!!
---

לפניך שני אברכים שלומדים באותו כולל ...שניהם
לא המתמידים הכי גדולים) ...אני לא מדבר על אלו
שכן יושבים ולומדים ברצינות ...אני כעת רוצה להתמקד
דווקא בשנים כאלו שהם התוצרת הפחות מוצלחת
והפחות אידיאלית של הכולל (...כל ההבדל ביניהם

שזה בן תורה!!! וזה בן תייירה!!!
)כמובן ההגדרה היא סתם מושאלת ...רק לשבר את האוזן(...

האברך הבן תורה התיישב בכולל והתחיל ללמוד...
הוא למד שעה ברצינות ...אבל אח"כ הוא התעייף
והתחיל לחלום ...עבר חצי שעה ...ואז הוא יצא
לשתות קפה ...ואח"כ הוא התקשר לבנק ועוד
כמה סידורים בקשר למצב חשבון ולצ'ק שצריך
לרדת ואוי ואבוי ...אח"כ הוא חזר למקומו ואז הוא
שקע בהרהורים ...סליחה ...מה קורה איתי?? אני
בן אדם נשוי ...יש לי אשה וילדים ...התחייבתי
בכתובה לפרנס את אשתי ...והנה ...מיד אחרי
החתונה ...במקום לצאת לפרנס את משפחתי...
מה עשיתי?? הלכתי לכולל!!! ולמה?? כי אני יושב
ולומד ...אבל דא עקא שאני לא לומד!!!!! אם אני
לא לומד ...אז איזה היתר יש לי לרבוץ פה ...ועוד
להיקרא יושב ולומד בו בזמן שאשתי הולכת
לעבודה רק בגלל שאני יושב ולומד ...אני כבר
מכין אותך שיהיו כאלו שיקראו את המשפטים
האלו שכתבתי עכשיו ויקרעו את העלון לגזרים...
אבל חבל ...תמשיך עד הסוף...
אותו אברך ממשיך לחשוב ...נו ...מה אני עושה עם
עצמי ?..אני אמיתי!!! ככה אי אפשר להמשיך!!!
לשבת בכולל ולהיקרא אברך בו בזמן שאני מחמם
את הכסא ...זה לא שייך!!! זה שקר!!! לא הייתה

לאברך הזה ברירה והאמת הפנימית שלו לא נתנה לו
מנוח ...והוא תפס את עצמו לידיים והתחיל להיות כן
רציני ...הוא התחיל להתמיד ...ומה אתה חושב ...זה
לא החזיק מעמד הרבה זמן ...ושוב פעם היה לו ריפיון
והוא שוב פחות למד ...ואז הוא עשה חשבון שכמות
השעות הממוצעת שהוא למד בפועל בזמן חורף זה...
זה ...זה לא נקרא בגדר אברך ...והנה!!! הגיע הזמן
לקבל קמחא דפסחא המיועד עבור משפחות
האברכים ...הוא מאוד היה רוצה לקבל וזה היה נצרך
לו מאוד ...אבל האמת הפנימית שלו לא איפשרה לו...
יש פה אנשים שתרמו בשביל אברכים שיושבים
ולומדים ...ואני הרי לא לומד ...אני לא אברך ...אני לא
רציני ...מה אפשר לעשות ...באותה שנה הוא לא לקח
קמחא דפסחא!!! נו ...אז מה עושים ...לצאת לעבוד??
לא ...זה כבר עוד סיפור ...זה כבר סוגיה בפ"ע ...יתכן
שהיום הדעת תורה היא שמסוכן לצאת לעבוד) ...כל
אחד ישאל את רבותיו ...כל נושא לגופו (..אבל אברך
אני לא!!!! אותו אברך היה כנה עם אשתו ואמר לה
במרמור :אם את חושבת שאת הולכת לעבודה כי יש
לך בעל אברך שיושב ולומד ...אני לא לומד ..אני לא
רציני ...אני לא אברך .אה ...מה אתה אומר על האברך
הזה??
אני חסיד שלו!!!! כי הוא אולי לא כ"כ יושב ולומד...
אבל הוא בן תורה אמיתי!!!! הוא בן של יעקב אבינו...
הוא אמיתי!!! הוא לא רמאי!!!! האברך הזה עדיו
לגדולות ...כי היות והוא אמיתי הוא לא ימרח את
עצמו ...הוא לא יתן לעצמו לחיות בשקר!!!! אני רוצה
שתבין :למה אנשים נתקעים כל החיים באותו
מקום??? בגלל שהם מרמים את עצמם שהכל בסדר
ואני מושלם ...אז זהו שהוא לא כזה!!! האברך הזה עוד
יכול להפתיע אותנו ביום מן הימים ...למרות שעכשיו
הוא לא כזה יושב ולומד ...כי ...כי האמת שלו לא תתן
לו להיתקע במקום הזה...
לעומת זאת יש לאברך הזה חברותא בכולל ...שהוא בן
תיייירה ...לו אין שום בעיות עם קמחא דפסחא ...הוא
יודע דבר אחד :אני אברך ואני בן תיייירה ...וכמובן
הוא יודע לצטט את הרמב"ם המפורסם בסוף זרעים
"ולא שבט לוי בלבד ...ופרק מעליו עול חשבונות
הרבים וכו' "....הוא טוען שאני אברך ויש לי בטחון בה'
שיגיע לי פרנסה משמים ...ואני יושב ולומד ...והכל
טוב ...ושניהם חברותא!!!! ושניהם לא לומדים
במיוחד!!!! שניהם לא אברכים אידיאלים) ...ושוב:
בכוונה נקטתי בדוגמאות האלו ...מיותר לציין שבכוללים יושבים

אלפי אברכים מתמידים שעושים חיל ועליהם לא מדברים( אבל
ההבדל ביניהם הוא כמו הבדל בין יעקב אבינו ללבן
הארמי ...האברך הבן תייירה הזה שהכל אצלו טוב...
והוא בטוח שהוא בן תיירה והוא גם בטוח שהוא בעל
בטחון ...הוא לא יזוז מילימטר!! הוא ישאר בטלן כל
החיים שלו ...הוא ימשיך לחמם את הכסא וימשיך
לדמיין שזה נקרא שהוא יושב ולומד ...הוא ימשיך
להתפוצץ מרוב דאגות פרנסה והוא עוד יטען בקנאות
שיש לו בטחון ...אבל האברך השני ...האמיתי!!
הכנה!!! שלא מרמה את עצמו ...הוא יודע בדיוק מה
הוא כן ומה הוא לא!!! והוא יודע שאם אני מחפש כל
הזמן הכנסה מהצד ..ואני כל הזמן מוטרד מה יהיה
מחר ...אני לא בעל בטחון!!!! לא!! אני אולי יושב
בכולל ולומד אבל אני רחוק מלהיקרא שבט לוי
ש"פרק מעליו עול חשבונות הרבים "...אברך כזה שלא
מרמה את עצמו ויודע שהוא לא בעל בטחון ...הוא יום
אחד כן יהיה בעל בטחון!!! אבל הבן תיירה זה שתקוע
לו בראש שהיות והוא והוא נמצא תחת הבר קוד
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ששמו אברך ...אז אוטומטית הוא בן תיירה...
ואוטומטית הוא שבט לוי ואוטומטית הוא קיבל
תעודת בעל בטחון ...הוא מרמה את עצמו והוא
לעולם לא יהיה בעל בטחון!!!! הנה לך שני
אברכים ...עם אותו רקע ...ובכל זאת ההבדל
ביניהם כהבדל יעקב מלבן ...אז זהו שאסור להיות
רמאי!!!!
צריך לדעת שאמנם לבן רימה את יעקב מאה
פעמים ...אבל הרבה יותר ממה שהוא רימה את
יעקב ...הוא רימה את עצמו!!! יעקב בסופו של דבר
ניצל מלבן ...אבל מה עם לבן עצמו?? רחמנות
עליו ...מי יציל אותו מהרמאות של עצמו??? אם
אתה מרמה אנשים אחרים ...נו ...ה' יעזור להם...
הם ינצלו ממך ...אבל אתה ...מסכן ...מי ינוד לך???

בשביל זה יש מוסר!!! היום זה כבר נהיה
מודה ...כל אחד הולך לטיפול רגשי שמסביר
לו על מה זה יושב ...אבל עזוב ...לא צריך
בהכרח לשלם כסף ...ולא צריך ללכת לכומר
להתוודות לפניו) ...כמובן שלפעמים כן צריך ללכת
לאיש מקצוע( זה עסקים אישיים שלך מול
הרבש"ע ...וכל אחד מאיתנו צריך לבדוק טוב
טוב את עצמו מה המנוע שעומד מאחורי מה
שהוא עושה ...האם אני אמיתי או לא ...יש גל
אבנים שמפריד בין יעקב ללבן ...מהו??
אמת!!!! זהו!! זה כל ההבדל ביניהם ...יש כאלו
שנורא מפחדים להיות אמיתיים ...הם
מפחדים שאם הם ינסו לפתוח את הלב
שלהם ...לבדוק מהי האמת ...תקפוץ עליהם
פתאום גורילה ...אז זהו!!! שאתה צודק ...יש
גם גורילות ...אבל לגורילות האלו יש מקום...
יש בלב שלנו כל מיני תכונות שלא צריך
להתבייש בהם ...כן ...אני מחפש כבוד ..והאגו
שלי הוא קטסטרופה ...אבל לכל תכונה כזו יש
את המקום החיובי שלה ...ואם אתה מודע
לקיומה ואתה לא מתעלם ממנה ...אתה יכול
לתת לה את המקום שלה ...ואז אין מה
ואפילו להודות בפה מלא
להתבייש...
שבמקומות מסוימים זה מגיע אצלי מתכונה
של כבוד ...אבל אם אתה מתעקש לברוח
מהאמת ...ומעדיף להשאיר את הלב שלך עם
ג'ונגל של תכונות ...אז כל מעשה ולו הקטן
שאתה עושה כל כולו מעורבב מאור וחושך...
מעורבב מסלט שלם של כוונות טובות ולא טובות
ביחד ...לא חבל?? אתה אדם חיובי ...יש לך באמת
רצונות טובים ...גם לבן הארמי היה אדם חיובי...
סוף סוף הוא היה אבא של רחל ולאה ואח של
רבקה ...זה לא צחוק ...לא חבל לבזבז כזה אדם על
רמאות פנימית ...אין טעם לברוח מהאמת ...פשוט
להתחיל לקחת את הפיקוד לידים...
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בקרוב ממש

החיים השגרתיים והלא שגרתיים מתוככי לשכת הנסכים...
קוראים לו אחיה ...כולם מכירים אותו ...הוא אחד מהחמשה עשר ממונים שבמקדש ...הוא הממונה על לשכת הנסכים
במקדש ...אי אפשר לשכוח את החיוך והמאור פנים שלו איך הוא מקבל כל אחד שמגיע ללשכה ...התפקיד של אחיה זה
למדוד את הנסכים לרבבות אלפי ישראל שמגיעים לכאן מידי יום ...ועומדים כל אחד בתורו הוא ...כל אחד והנסכים
המיוחדים שהוא צריך ...אז ככה :מידי בוקר ...מכניסים ללשכה הזו שבעה כלים!!!! שבעה כלי מדידה :הין! חצי ההין!!
שלישית ההין! רביעית ההין!! לוג! חצי לוג! ורביעית הלוג ...מדובר בשבעה כלי שרת!!!! )מנחות פז (:והתפקיד של הכלים
האלו זה למדוד את הנסכים ולקדש אותם...
ובכן :דקה לאחר הקרבת התמיד ...נפתחת הלשכה ...ו ...וכבר עשרים אנשים עומדים בתור ...אחיה מקבל כל אחד במאור
פנים ...כן ...יהודי יקר :מה אתה רוצה?? חצי לוג שמן!!! אוהו ..אורו פניו של אחיה ..ברוך ה' ...התחלנו את הבוקר על רגל
ימין ...הרי מה זה חצי לוג??? מי צריך חצי לוג ??...מי שצריך להקריב קרבן תודה!!! בתודה יש הלכה למשה מסיני
שהשלושים חלות מצות יהיו בלולים בחצי לוג שמן ...אז להתחיל את הבוקר עם קרבן תודה זה שמחה גדולה ...אחיה מיד
לוקח את מידת חצי לוג וממלא אותה בשמן ,ונותן לאותו יהודי ...ומאחל לו עם כל הלב ...תזכו תמיד לבא לפה רק בבשורות
טובות ולראות את חסדי ה'...
הלאה ...הבא בתור ...מה אתה רוצה?? יש לי היום חתונה של בן ואני מקריב ארבעה כבשים של שלמים ...אוהו ...מזל טוב ...זה
כבר בקשה סטנדרטית ...רוב האנשים שמחכים פה בתור ...בדרך כלל מדובר בקרבן כבש שהנסכים שלו זה רביעית ההין...
אחיה מיד נותן פקודה -תכינו לו ארבע פעמים עשרון סולת בלול ברביעית שמן למנחה ,ועוד ארבע פעמים רביעית ההין יין-
שזה ג' לוגין ...הלאה ...הבא בתור...
---

אגב :סתם במאמר המוסגר ...שלא תבין לא נכון ...אתה בטח חושב שאחיה הוא עוד איזה מדדן ...כמו שיש אחות שמודדת
חום או לחץ דם ...אז יש אחיה שמודד שמנים ...אז לא!!! ממש לא!!! מדידת מנחות זה לא סתם פעולה טכנית של מדידה...
זה עבודה מעכבת לכל דבר ,תבין :כל שמן וסולת שצריכים לעלות לגבוה ,לפני כן הם צריכים להתקדש בקדושת הגוף!! )כמו
שדם הזבח מתקדש בקדושת הגוף ע"י כלי הסכין ,כך ילפינן שגם המנחות צריכות להתקדש בקדושת הגוף ע"י כלי( ומה מקדש אותם?? הכלי!!!
איזה כלי?? כלי המדידה!!! זאת אומרת :כשאחיה עומד כעת ומודד את השמן ...הוא כעת מקדש אותו בקדושת הגוף!!!
ובאמת יש לציין :שהרבה פעמים מגיעים פה אנשים שהם מביאים שמן משלהם) ,מדובר באנשים שנאמנים על טהרת קודש(...
והם מצידם לא צריכים לא את השמן ולא את המדידה של אחיה ,אבל בכל זאת הם עומדים פה בתור כמו כולם ...תנחש
למה??? כי הם צריכים את הכלי!!!! שהוא הכלי שרת ודווקא הוא יכול לקדש את השמן הזה בקדושת הגוף ...נחזור
לעניינינו ...התור הולך ומתארך ...ואחיה ממשיך לקבל כל אחד ..ובכן ...מה אתה רוצה?? רביעית שמן?? אוהו ...אורו פניו של
אחיה ...זה אתה??? אתה צריך את הרביעית שמן?? אם ככה אז איזה זכות. ...תברך אותי ...מה יש?? נו ...תגיד אתה ...בן אדם
שמבקש רק רביעית שמן ...מה הוא רוצה?? שים לב :הוא לא מבקש עשרון בלול ברביעית ההין שמן ...הוא רוצה רק רביעית
שמן ...נו ...כשבן אדם מבקש כזו בקשה מה זה אומר?? זה אומר שהוא נזיר ...והוא ב"ה השלים ימי נזירותו והגיע יום מלאת...
והוא כעת צריך להביא עולה וחטאת ושלמים עם שלושים חלות מצות ,ויש לימוד מיוחד שהם בלולים ברביעית ההין שמן..
)לא כמו תודה שהם בלולים בחצי לוג שמן (..אה ...איזה זכות ...הוא מיד לוקח את מידת רביעית שבמקדש ...ומודד בשמחה
לאותו נזיר ..ומגיש לו את השמן בכלי ...אחיה מרעיף ברכות את אותו נזיר שיזכה הלאה להתקדש בקדושתו יתברך ...אחיה
כמעט רוקד משמחה ...איזה זכות ...זכיתי היום להשתמש במידת רביעית הלוג ...לא כל יום אנו זוכים להשתמש במידה הזו...
ועוד בנסיבות שכאלו ...לזכות לשמש נזיר שכעת משלים ימי נזירותו ...אגב :לא תמיד אחיה רוקד משמחה כשמבקשים ממנו
את מידת רביעית ...כי לפעמים מבקשים ממנו את מידת רביעית בנסיבות פחות נחמדות ...וזה כשמבקשים רביעית מים!!!
)לא שמן (..כשמבקשים מאחיה רביעית מים ...הוא נאנח ...מה יש?? מי צריך רביעית מים?? מצורע!!! אבל ב"ה ..אם המצורע
הזה כבר הגיע לשלב עד כה ...לשלב של הטהרה ...זה כבר בשורה משמחת ...אחיה משתתף בשמחתו של המצורע שסוף סוף
הגיע יום טהרתו ...זה לא פשוט ...היה פה השבוע מצורע שחמש עשרה שנים היה מצורע מוחלט ורק השבוע סו"ס הגיע יום
טהרתו ...איזה התרגשות הייתה פה במקדש ...טוב ...הלאה ...נחזור לתור ...כן ...מה אתה רוצה?? אני רוצה לוג שמן!!! לוג זה
דווקא מאוד מצוי ...כל מי שרוצה להקריב מנחה ...ולא משנה איזה ...אז על כל עשרון סולת צריך לתת לוג שמן ...וצריך
למדוד את זה במידת לוג שבמקדש ...אגב :השבוע היה פה מישהו שהקריב מנחה מאוד יצירתית ..הוא הזמין מנחת סולת
בגודל של לא פחות ולא יותר ש ש י ם ע ש ר ו ן ! ! ! ! אתה יודע מה זה ששים עשרון?? זה יציקת סולת ענקית כמו ...כמו
גודל של בימה של בית כנסת ...ועל כל עשרון סולת צריך לוג שמן ...אז מדדנו פה שישים פעמים לוג ושפכנו על הסולת...
אבל זהו!! זה המנחה הכי גדולה שיכולה להיות ...יותר מששים לא שייך ...ולמה?? כי קים להו לרבנן שיותר מששים עשרון
זה לא נבלל ...העשרון לא יכול להיבלל בשמן כראוי ...ומכאן מגיע הכלל המפורסם בש"ס :כל הראוי לבילה בילה מעכבת בו...
)עיין מנחות קג (..:בקיצור :גייסו כמה אלפי כהנים בערב כדי לגמור את המנחה הענקית הזו...
---

והנה ...לפתע פתאום מגיע כהן במרוצה ועוקף את התור ...ופונה לאחיה :הגיע עכשיו בקשה מיוחדת מלשכת הגזית שתביא
חצי לוג מים מקודשים ...בבת אחת פניו של אחיה מתחלפות ...והוא נאנח ...הוא הולך בצעדים כושלים ולוקח מים ומקדש
אותם במידת חצי לוג ומגיש אותם ללא אומר ודברים לשליח בית דין ...הסגן של אחיה נבהל ...מה יש אחיה?? למה נפלו
פניך ??...עונה אחיה בשפל קול ...מה ...אתה לא יודע ...כשמבקשים ממני חצי לוג מים ...מי צריך חצי לוג מים??? מה זה אומר חצי
לוג??? זה אומר שברגעים אלו יש סוטה שבעלה קינא לה בפני שנים ...והיא כעת בפתח העזרה ...והכהן צריך כעת לבא עם חצי לוג מים
מקודשים ,והוא מוחק את שם ה' בתוך המים האלו ואח"כ משקה אותה ,מהיום תדע :כשמבקשים ממך חצי לוג שמן ...זה אומר קרבן
תודה!!! ואילו כשמבקשים ממך חצי לוג מים זה אוי אוי ...זה סוטה ...סיים אחיה ואמר :אני כל בוקר מתפלל :אנא ה'. ..תזכה אותי
להשתמש עם מידת חצי לוג רק לקרבן תודה ...שלא נצטרך להשתמש מידת חצי לוג לסוטה ...הלאה ...החיים ממשיכים במקדש ...פתאום
מגיעה הזמנה מרוכזת של עשרים נסכים של פר!!! מה קרה??? עשרים חסידי סקוואר הגיעו לפני שבוע מארה"ב ...ב"ה הם גמרו היום
להיטהר מטומאת מת ...והם רוצים להקריב שלמים ...אבל סוף סוף הם אמריקאים ואצלם כל דבר זה בשפע ובהרחבה ...אז הם לא
מתפשרים על פחות מפר שלמים ...ב"ה מאות רבות של ירושלמים יזכו למנה מכובדת של בשר בקר של שלמים בשני ימים ולילה
הקרובים ...לכל מאן דבעי ...כמובן בתנאי הטהרה הנדרשים ...כל הנושא הזה צריך עיון :דהנה מצינו שד' סוגי מנחות נסכים היו ,ש"מי שהוא מבקש נסכים הולך
אצל יוחנן שממונה על החותמות ,נותן לו מעות ומקבל ממנו חותם ,בא לו אצל אחיה שממונה על נסכים ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים" ,וצ"ע :דסדר זה היה נעשה רק בייחס
לנסכי בקר ,איל ,כבש ,ומצורע עשיר כמבואר במשנה ,אבל שאר אלו שהיו צריכים שמן ,לשאר ז' מידות דלח ,לא מצינו סדר כיצד נעשית לקיחתם וצ"ע.

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.
הסיטואציה :ערב שבת ...השעה  ...3.55הגיע הזמן
ללבוש בגדי שבת ...כובע של שבת ...חליפה של
שבת ...נעליים של שבת ...חולצה ומכנסיים של שבת...
ואם אתה ליטאי אז גם עניבה של שבת ...ובכן :מה יש
לי לדעת שאולי אני לא יודע? ---
א .דבר ראשון :בינינו ...תשקיע בבגדי שבת!!! תקנה
את הכי טוב ואת הכי מכובד ויפה ...למה לא ...זה
הוצאות שבת!!! זה חוזר ...לא חבל?? תחשוב :יש לך
 500שקל שאתה יכול לקנות בהם מצלמה ,ובאותו
מחיר אתה יכול לקנות גם חליפה לשבת וגם אח"כ
מצלמה) ,אחרי שתקבל את ההחזרים מהחליפה( אבל בתנאי
אחד ויחיד :מהכסף שלך!! )לא מהכסף של ההורים ...כי אם
אתה באמת מאמין שזה חוזר ...אז בבקשה ...תעמוד מאחורי זה...
ותוציא את זה מהחסכונות שלך ...אל "תכבד" את אבא שלך שהוא
יבטח בה' במקומך ..אם אתה מתכנן לסחוט את אבא שלך בשביל
כבוד שבת ,אז עזוב ...על זה נאמר :עשה שבתך חול ואל תצטרך
לבריות(.

ב .כעת נתחיל מהראש ועד רגלים ...כובע וחליפה!!!
תשתדל לבדוק אותם לפני שבת .להבריש את הכובע
מהאבק ...ולנקות את החליפה מכל לכלוך כי בשבת
ברוב המקרים זה כרוך במלאכה דאורייתא!!! אז
תזדרז בבקשה...
ג .עכשיו :גם מי שכל השבוע לא יקה הכי מסודר ולא
אנגלי מטופטפ אבל בשבת המ"ב )סי' ש"ב סק"ו(
ממליץ גם להונגרי ולמרוקאי להיות קצת יקה!!!
ולהקצות מקום נקי לכובע וחליפה שלא יתלכלכו
חלילה וישכח וינקה אותם בשבת) ...ובינינו ...אם אתה
טיפוס כזה פדנטי שבמשך השבוע ,אם אתה מתלכלך זה אבל
לאומי ואתה פותח בשביתה ...אז מומלץ לך לשבת בשולחן שבת
עם סינר מטעמי בטיחות ...כי אם רח"ל תתלכלך בשבת אתה בגדר
"אדם בהול על פדנטיותו" ואתה יכול לשכוח לגמרי ששבת ותכשל
בליבון וכבר היו מקרים מעולם ...כך מובא במ"ב סי' רס"ב גבי מי
שמחזיק תינוק(

ד .הלאה ...עניבה!!! תעשה עכשיו עניבה ...אסור
לעשות בשבת) ,סי' שי"ז ס"ה סקכ"ט ,ישנה טעות נפוצה
שאם אני אפתח את הקשירה בשבת אז מותר לי ,וזה לא
נכון!! כי רק מי שכך דרכו לפתוח את הקשר של העניבה כל
פעם מחדש ,לו מותר ,אבל לא מי שעושה את זה בתור
קומבינה להתיר קשירה(.

ה .אגב :אם אתה מחליף טלית קטן לקראת שבת ,אני
מקוה שאתה יודע שאתה צריך לברך עליה בנפרד.
)סי' ח' סי"ב(
---

ו .עכשיו תקשיב טוב למה שאני אומר לך :באמצע
השבוע ...תגש למשגיח של הישיבה )שמכיר אותך(
ותשאל אותו בכנות :איך שהרב מכיר אותי ...האם אני
נקרא "בעל נפש"??? והוא ישאל אותך :מאי נפקא
מינה? אז תגיד לו שהמ"ב אומר )שס"ד סק"ח( שראוי
לבעל נפש להחמיר שלא לטלטל בשבת גם במקום
שיש עירוב מהודר ,כל מה שנותר זה לברר :האם אני
בעל נפש וא"כ ראוי לי לא לטלטל או שאני לא בעל
נפש?? אני מכין אותך מראש יתכן שהמשגיח יאלץ
לאכזב אותך ולומר לך שאתה עדיין לא בעל נפש...
)ואם ככה הוא יענה לך ,אז אל תוותר!!! מיד ביום ראשון
תתפוס חיזוק בלימוד ובירא"ש ותחזור עליו שוב בעוד
שבועיים לשאול אותו האם השתנה משהו בהגדרות (...אבל

אם המשגיח יענה לך שאתה בעל נפש ...אז ברוך
הבא!! הגיע הזמן להחמיר שלא לטלטל בשבת גם
כשיש עירוב) ,אגב :כאן חשוב להדגיש :שזה לא תמיד שחור
לבן ,כי ישנם מקומות שיש בהם עירוב באופן כ"כ מהודר שמותר
לטלטל שם לכתחילה ,ובאותה מידה ישנם מקומות שלמרות
העירוב אסור מדינא לטלטל אפילו בדיע' ולכן צריך לברר בכל
מקום לפי עניינו( אי לכך ובהתאם לזאת להלן כמה

הוראות נקודתיות כשאתה יוצא מכתלי הישיבה:
א .תוריד שעון )בעצם תברר את זה מול הרב שלך(..
ב .תבדוק טוב טוב את כל הכיסים לפני שאתה יוצא!
בחורף בדיקת כיסים זה עבוידה שלימה ,עשיתי
חשבון שזה יכול לצאת  14כיסים 4 :במעיל5 ,
בחליפה) ,יש כיס פנימי בחליפה שלא שמים לב לקיומו ,וע"פ
רוב יש שם כפתור רזרבי( עוד  4במכנסים ,ואחד בחולצה,
אל תתעצל ואל תתעצבן על כל כיס שאתה בודק
אתה מקיים מצוה והלכתא רבתי לשבתא! )רנ"ב ס"ז(
ג .אם יורד גשם ,ואתה רוצה לצאת עם כיסוי על
הכובע ...תשאל את הרב שלך ...זו מחלוקת פוסקי
דורנו אם מותר) ,עיין ש"א סי"ד( נו ...ואם הרב שלי
אמר שאסור ...אז מה יהיה עם הכובע?? אל תלך עם
כובע ...אה ...אבל פאסט נישט .ללכת בשבת בלי כובע
? ! ? זה בסדר!! בשביל "בעל נפש" להקל בטלטול
בשבת זה עוד יותר פאסט נישט ודו"ק...

”

יעקב אבינו תיקן את תפילת ה"רשות"....

כולנו יודעים שאברהם תיקן תפילת שחרית ...יצחק תיקן תפילת מנחה ואילו יעקב
תיקן תפילת ערבית ...אבל כידוע ...על פי קבלה זה לא רק התפילות ..זה יותר עמוק
מזה .שעות הבוקר שייכות לבחינת אברהם ...ושעות הצהרים שייכות לבחינת יצחק...
ואילו שעות הלילה שייכות לבחינת יעקב ...אז כעת בא נתעכב ונתמקד על שעות
הלילה...
סוף סוף אנחנו נמצאים בתחילת החורף ...בימים אלו הלילה הוא הארוך ביותר...
הדומיננטי ביותר ...ו ...והנה -הלילה שייך ליעקב אבינו...

מה זה בכלל לילה?? מה לילה מבטא??
ובמה זה מתבטא שהלילה שייך לבחינת יעקב אבינו??
העניין הוא כך:

הלילה מסמל את עצם החיים!!!! החיים בעצמם!!!!!
מה אני מתכוין?? בכל בוקר העולם מתעורר לחיים וכל האנשים יוצאים לעבודה...
בשביל מה אנשים עובדים?? בשביל לחיות!!! כלומר :בעבודה עצמה הבן אדם לא חי..
הוא רק עובד בשביל לחיות ...כל היום הוא עובד בשביל לחיות ...ואז סוף סוף מגיע
הלילה והאדם חוזר מהעבודה...
ואז!!!!! אז הוא מתחיל לחיות בפועל!!!! עד עכשיו -במשך היום עבדתי בשביל לחיות...,
אבל ברגע שהגיע הלילה ,כעת אני מתחיל לחיות!! בלילה אנחנו חיים את החיים
האמיתיים שלנו!!!!!
אתה רוצה לדעת מיהו האדם בעצמו?? אתה רוצה לבדוק מה הם החיים האמיתיים
שלו?? איפה הראש שלו נמצא באמת??

תבדוק איפה הוא בלילה!! ומה הוא עושה בלילה!!!
בחור שיושב בסדר א' ב' ולומד ועושה שטייגן זה עדיין לא הוכחה סופית שהתורה זה
החיים שלו ...כי גם כל האנשים בעולם עובדים במשך כל היום בשביל לחיות ורק
בלילה הם מתחילים לחיות באמת ...ממילא :אותו דבר ...בחור שישב ולמד כל היום ...אי
אפשר לדעת ...יכול להיות שכל היום הוא היה בבית המדרש על תקן של מקום עבודה...
כאן אני עובד ..כאן אני צריך לעשות נוכחות) ...כמובן :בלי לזלזל בלימוד של שעות היום שכבודו
במקומו מונח (...אבל הגיע הלילה??? איפה הוא בלילה?? איפה הוא מבלה בלילה?? מה הם
התכנים שבהם הוא ממלא את הלילה?? את זה צריך לבדוק!!!!! ובאמת אם שמת לב:
בסדר ג' הבית מדרש נהיה קצת דליל בייחס לסדר א' וב' ...למה??? פשוט מאוד :בלילה
האנשים חוזרים לעבודה ואז הם מתחילים לחיות!!!! סדר א' וסדר ב' כולם נמצאים
בעבודה ...הנגר נמצא בנגריה ...הקופאי נמצא בקופה ..והבחור ישיבה גם לו יש מקום,
ומקומו בישיבה ...זה מקום העבודה שלו ...זה המסגרת שבה הוא עובד ...אבל ברגע
שמגיע הלילה ...ברגע שמגיע סדר ג'...
זהו!!!! יום העבודה הסתיים ...כעת כולם יוצאים לבלות...
נו איפה אתה מבלה??? איפה החיים האמיתיים שלך???
כאן כבר "שבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו"!!!! כאן כבר לכל אחד יש
את מקום הבילוי שלו ...לכל אחד יש את המקום שבו הוא חי את החיים האמיתיים
שלו ...יש את הבחורים שמקום הבילוי הטבעי שלהם זה "שבתי בבית ה' כל ימי חיי"
כן ...עיקר רינה של תורה בלילה ...מה פירוש רינה??? רינה זה בילוי ...חגיגה ...הבית
המדרש הוא מקום בילוי ...למי?? למי ששם נמצאים החיים שלו ...אבל לעומת זאת יש
כאלו שעם כל הכבוד לבית המדרש ...עבדתי שמה יום שלם ...זהו ...נגמר היום ...עכשיו
תן לי לחיות ...תן לי לצאת לבלות...
אבל בינינו ...לא נורא ...אני דווקא לא מזועזע מזה שאתה לא תמיד נמצא בסדר ג' ...כי
איך שאני מכיר אותך ...אני יודע שאתה עדיין לא נמצא במקום הזה שהבית מדרש הוא
יהיה מקום הבילוי הטבעי שלך ...לי אין בעיה עם זה) ...לצוות הרוחני של הישיבה יתכן שכן(..
אז בסדר ...בבית המדרש אתה לא תמיד מבלה בלילה ...אבל איפה כן?????? זה מטריד
אותי!!!! זו השאלה העיקרית!!!!! צא ...צא שווער יקר ...צא לחיפושים ...אל תגש לזה
לפני שאתה מברר איפה מיודעינו מבלה בלילות ...איפה הוא חי את החיים האמיתיים
שלו ...תחזור אלי עם הממצאים ...נו ...מה העליתי בחכתך??? הוא יושב בערב ומנגן
בגיטרה ...כן??? אם ככה קח אותו ...הוא נשמה טהורה ...בחור שמחפש לבלות ויודע
לשים לעצמו גבולות והוא מצליח ליצור לעצמו בילויים בתוך מסגרת שמורה של
מוזיקה נקיה ...קח אותו ...הוא נשמה טובה) ...כמובן שמדובר בשווער שגם ביתו מסתפקת בזה
והיא לאו מחפשת דווקא את המרוממים שבחבורה שמבלים את כל חייהם באהלה של תורה (...אבל אם
התברר לך שהוא מסתובב בלילה בכל מיני מקומות ...אז אדוני!!! יש פה נורה אדומה...
אה ...אבל בסדר א' וב' הוא "דופק" שטייגן?? אתה צודק אדוני ...גם אתה עובד כמנהל
חשבונות משעה  8בבוקר ועד  4בצהרים ...אבל כולם יודעים שזה לא החיים שלך!!!
כולם יודעים שבשעה  4אתה סוגר את הבסטה ...מגיע הבייתה ...מתקלח ...ומחליף
דיסק ...ומתחיל לחיות את החיים האמיתיים שלך ...אז הוא הדין הכא :מקום הבילוי של
האדם ...שם הראש שלו נמצא!!!! שם החיים שלו נמצאים ...וגם הבחור שעושה שטייגן
בסדר א' וסדר ב' ...אם מקומות הבילוי שלו הם משהו אחר לגמרי )ולא נכנס לפרטים(...
אז זה מה שהוא!!!! זה הוא האמיתי!!!!
--זו העבודה של יעקב אבינו!!! יעקב אבינו תיקן תפילת מעריב ...מה זה תפילת מעריב??
רשות!!! יעקב אבינו תיקן לנו איך חיים את דבר הרשות!!!!! יעקב אבינו מלמד אותנו
איך "בכל דרכיך דעהו "...איך לחיות את הקב"ה בתוך החיים בעצמם ...בתוך דבר
הרשות ...יעקב אבינו מלמד אותנו שגם בתוך דבר הרשות ישנם דברים שהם לא
מתאימים ליהודי ...פאסט נישט!!! יעקב אבינו הוא האבא של הלילה ...אבא של
הבילוים ...איפה אתה מבלה!!! איפה הראש שלך נמצא ...ליעקב אבינו אין עסק עם
תפילת שחרית ומנחה ...שחרית ומנחה זה לא חכמה ...את התפילות האלו חייבים
להתפלל ...סדר א' וסדר ב' זה סדרים שחייבים להיות בהם ...הן מבחינת המסגרת והן
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מבחינה חברתית ...אבל מעריב??? זמן הרשות?? איפה אתה בחיי הרשות ...איפה
הראש שלך נמצא ...איפה החיים האמיתיים שלך...
--אם תשים לב :יש הבדל קיצוני מאוד בין השעות הכי מוקדמות ביותר בבוקר לבין
השעות הכי מאוחרות בלילה!!! בשעות המוקדמות של הבוקר אף אחד לא סתם
נמרח )כמובן :מי שמתחיל בוקר (...אף פעם לא תראה שני בחורים עומדים שעה
ומפטפטים בשעה שבע בבוקר ...גם לא תראה אחד שתופס גרעינים ויושב על
העיתון במשך שעה בבוקר ...לא תראה אף אחד בבוקר הולך לאט לאט ושומע
שירים באוזניות ...ולמה??? כי בוקר זה בוקר ...בבוקר יותר חד ...רענן ...חדור עשיה
עניינית ...אנשים בדרך כלל ממהרים בבוקר ...רוצים לעשות משהו ...ועם השעות...
ככל שנוקף הזמן ...וככל שמתרחקים מהבוקר ככה הנמרצות הזו מתמוגגת...
ואיפה זה המאה שמונים מעלות מהבוקר???
זה בשעות המאוחרות של הלילה!!! שם זה בדיוק הפוך!!! הכל כזה רגשי ...הכל
מתחיל ונגמר ב"מה בא לי "...והכל נמרח וזורם ונגרר לפי מה שבדיוק כעת
מתחשק לי ...בקיצור :בוקר זה שכל!!! ולילה זה רגש!!! בוקר זה עולם העשיה!!!
ולילה זה ...זה הכל חוץ מעשיה...
יעקב אבינו הוא דוגמא בשבילנו לחיים בעצמם!!! חיים של תורה!!!
איך לחיות את עצם החיים על פי תורה!!!
--אברהם קראו הר ...יצחק קראו שדה ...ואילו יעקב?? יעקב קראו בית!!!
בית זה רשות היחיד!!! בית זה הטריטוריה הפרטית שלך ...שם אף אחד לא יודע
מה אתה עושה ...שם אתה חי את החיים האמיתיים שלך ...שם מתגלה האני
האמיתי שלך ...יעקב תובע מאיתנו בית של תורה!!!
יעקב אבינו לא תובע מאיתנו גדולות ונצורות ...הוא לא מבקש מאיתנו לעלות בהר
המוריה כמו אברהם ...ולא ללכת להתבודד בשדות כמו יצחק ...אבל מה כן יעקב
אבינו תובע מאיתנו???
בית של תורה!!!! איך אתה חי בבית!!! מה הם התכנים של הבית שלך ...תחיה את
החיים שלך לפי התורה הקדושה...
יעקב אבינו הוא בחיר האבות ...ולמה??? כי בסופו של דבר החיים חזקים מהכל!!!!
ואדם לא חי בעבודה ...ולא חי ממבצעים חד פעמיים ...ויעקב אבינו תובע מאיתנו
חיים של תורה ...שזה ההההכל!!!!
--בפתח הגיליון כבר נשאלה השאלה הזו ...והתשובה היתה על דרך הנסתר ...אבל
כאן בא נתמקד על דרך הפשט :יעקב אבינו מתעורר בבוקר ...וכעת הוא רוצה
לעשות מצבה ...לבנות מזבח ...נו ...באיזה אבן הוא בוחר?? לא פחות ולא יותר:
"ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה"!!!!

במילים אחרות :יעקב אבינו לוקח את הכרית שלו והופך אותה למזבח ...אני לא
מבין :יעקב אבינו לא מצא משהו יותר מכובד מאשר האבן ששימשה לו כרית...
למה דווקא את האבן שהוא שם מראשותיו?? למה דווקא אותה הוא בוחר לעשות
ממנה "אבן השתיה"???
התשובה היא נוראה:
אצל יעקב אבינו מה הוא המזבח והקרבן הנחשב ביותר אצל הקב"ה?

זה איפה שהראש שלך נמצא!!!!
תנה בני לבך לי ...אם הלב שלך נמצא בעבודת ה' ...אם הראש שלך מונח ברצונו
יתברך ...זה הקרבן הכי גדול שיכול להיות...
יעקב אבינו קם בבוקר והוא קולט שהוא נמצא בבית המקדש ...הוא מחפש
להקריב קרבן לה' ...אבל אין!!!! את כל מה שהיה לו לקח אליפז ...יעקב ניסה
לחפש אולי יהיה לי נס כמו לאברהם ופתאום אני אמצא פה איזה איל אחר נאחז
בסבך בקרניו ...ו ...ו ...ושום דבר!!! יעקב אבינו עומד בחוסר כל ואין לו מה להקריב
לקב"ה ...איזו בושה...
נושא יעקב את עיניו השמיימה ואומר :אבא שבשמים ...קרבנות אין לי לתת לך...
דם אין לי לשפוך לפניך ...אבל הדבר היחיד שאני יכול לתת לך זה את הנשמה
שבמוחי!!!!! שהיא כל כולה משועבדת לעבודתך יתברך ...גלוי וידוע לפניך שהראש
שלי נקי משטויות ...יש לי בראש רק תורה ורק עבודת ה' ורק רצונך יתברך ..את
הראש הזה!!! את המקום הזה שבו הראש שלי נמצא ...אותו אני רוצה להקריב
לפניך ...יעקב אבינו לוקח את האבן ששם מראשותיו ...ואותה הוא מקריב!!!!
רבש"ע :בלילה האחרון הראש שלי היה מונח על האבן הזו!!!!
אבל גלוי וידוע לפניך שרק הלילה זה קרה ...כי עד הלילה האחרון ...בכל השנים
האחרונות לא הנחתי את הראש ...כי הראש שלי היה מונח בבית אלוקים ...לכן
כעת אני לוקח את אותה אבן ואני מקריב אותה לפניך ואני מכריז בזאת" :והאבן
הזאת אשר שמתי מצבה תהיה בית אלוקים"!!! אני מקבל על עצמי שהראש שלי
ימשיך להיות מונח רק בבית אלוקים ..זה קרבן נוסח יעקב אבינו!!!!! יעקב אבינו
מלמד אותנו שהקרבן הגדול ביותר שאני יכול לתת לקב"ה זה שבתי בבית ה' כל
ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ...שהראש שלי יהיה מונח בעבודת ה'...
שהמקום הטבעי שלי ומקום הבילוי שלי יהיה עבודת ה' ...אבן השתיה...
--לילות החורף לפנינו!!!! עיקר רינה של תורה לפנינו ...בא נחליט שאת הלילות האלו
אנחנו נותנים לקב"ה ...נשמור על הלילות האלו שלא יברחו לנו ...הלילות האלו הם
כח!!!! זכור בחור יקר אין נוסטלגיה רוחנית יותר מתוקה מלהיזכר בשטייגן של
הישיבה בלילות החורף ...אין!!!! אין לזה תחליף!!! זה ניחוח שיכול ללוות אותך כל
החיים ...אל תבזבז אותו ...תנצל אותו ...תשמע לי...
)

---

פניני פרשת השבוע
נושא השבוע :מעלת הויתור
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פרשת ויצא

מדוע ארז הרב את חפציו ונמלט מהעיר בחשאי?
והנה היא לאה( ...כ"ט ,כ"ה)
אם יש שאיפה שמאחדת את כל היהודים באשר הם ,היא הציפיה לגאולה השלימה.
זקנים עם נערים ,אברכים לצד עמלים לפרנסתם ,עשירים ועניים ,בריאים וחולים,
כל אחד מאיתנו נושא עיניו פעמים רבות ביום ומקווה ומייחל לשמוע את פעמי
משיח ,המבשרים על הגאולה האמיתית .לכל אורך החיים ,יהודים מתמודדים עם
קשיים ונסיונות ,בעיות והתמודדויות ,ומה שמחזיק אותנו  -היא התקוה והתפילה,
הציפיה והכמיהה ,לזכות לגאולה.

בדברי המדרש הללו ,אנו מגלים את המפתח ,הקוד הסודי שמפצח את כספת הגלות.
אכן ,היא כה קשה וארוכה .עול הגלות הוא כקירות בטון יצוקים ,פלדה כבידה שקשה
לפרוץ .אך יש לגלות הזו קוד סודי .הקוד הסודי שמפצח את הגלות ומביא לגאולה -
הוא הויתור ,המסירות וההקרבה למען הזולת ,למנוע ממנו כל פגיעה ,לוותר על שלנו
לטובת אחרים!
ולכולנו יש רגעים כאלה .בפעם הבאה שניתקל ברגע קושי כזה ,נזכור ונתבונן כי
זהו רגע בו אנו יכולים לעשות שימוש בקוד הסודי של הויתור ,כדי להניע מהפיכה
עולמית .אלו רגעים בהם אנו מבחינים כי מחלוקת עלולה להתלקח ,אנו חשים כי אדם
עלול להיפגע ,אנו רואים כי מתקרבת קטסטרופה של
מריבה ומלחמה בין אנשים .ויתור שלנו יכול להציל את
המצב ,לשנות את התמונה ,להפוך את סכנת המחלוקת
והפגיעה לקוד סודי שמביא גאולה וישועה.

האמת היא ,שמילוי השאיפה הזו הוא בידינו ,בידינו ממש .קרוב אלינו הדבר מאוד,
אנחנו מסוגלים להביא את הגאולה .זה לאו דווקא בפעולות גדולות ומאומצות ,ממש
לא בהכרח שזה דורש הרבה כסף או משאבים .כל אחד
מאיתנו ,באינספור רגעים קטנים ושגרתיים ,פשוטים
ויומיומיים כאלה ,יכול לעשות את המהפך ולהביא
את הישועה.
על מפתן ביתו של הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל ,עמד

להימנע מבניית בית המקדש?!

התגלית הזו נחשפת בפרשת השבוע הנוכחי ,המספרת
בהרחבה על הויתור האצילי ,המיוחד ,יוצא הדופן
והעצום ,של רחל אמנו .היא היתה אמורה להינשא
ליעקב אבינו ,לזכות להעמיד עמו את  12השבטים
של עם ישראל .יעקב ידע שלבן רמאי ,חשש כי חמיו
הרשע עלול לעשות לו תרגיל ,ולפיכך סיכם עם רחל
סימנים ברורים ,כדי שיידע שזאת היא .אך משראתה
רחל כי אכן אביה עושה תרגיל אשר לא ייעשה ושולח
את אחותה במקומה  -עמדה רחל וגילתה לה את
הסימנים ,כדי שלא תתבייש.
כדאי להתבונן ולהבין :כל ימיה שאפה רחל להינשא
ליעקב .היא ידעה שעמו תקים את ביתה ,זה עתידה,
עמו היא אמורה להעמיד את עם ישראל .רחל ציפתה
וייחלה לרגע הזה ,שבע שנים עבד יעקב בבית אביה,
כשהיא יודעת שמטרת עבודתו היא להגיע לרגע
הגדול בו היא תזכה להיות רעייתו של יעקב אבינו,
בחיר האבות.

אורח מכובד ובפיו שאלה לא שגרתית .היה זה הגאון רבי
שלום שבדרון זצ"ל שהגיע וסיפר ,כי הוצע לו למלא את
מקומו של מגיד שיעור ומרביץ תורה נודע ,אשר ייעדר
לתקופת מה .אלא שהוא חושש ששומעי שיעוריו של
אותו מרביץ תורה ייהנו יותר משיעוריו שלו ,ושוב לא ירצו
שרבם הקבוע ישוב למשרתו...
רבי יחזקאל שמע את השאלה ,והבחין בתעצומות הנפש
של שואלה .מחד גיסא  -מה יכול להיות יותר טוב מלמלא
מקום בהרבצת תורה ,ואולי יותר מכך  -יתכן שהדבר יהפוך
למשרה קבועה! מאידך גיסא  -מה יהא על מעמדו של הרב
הקבוע? ובכן ,האם ניתן לדרוש מרבי שלום לוותר על מילוי
המקום עקב החשש למשרתו של הרב הקבוע?
ואז השיבו רבי יחזקאל דברים נוקבים ,שכדאי שיעמדו
לנגד עינינו כל הימים' :מקובלני איש מפי איש עד אליהו
הנביא זכור לטוב' ,אמר רבי יחזקאל במילים חדות וברורות,
'שמוטב שבית המקדש לא ייבנה אם יש חשש כי אדם ייפגע,
ייעלב או יתבייש ,כתוצאה מזה .מטרה עילאית ככל שתהיה
לא מקדשת את האמצעים ,אם הם כרוכים בחשש פגיעה או
עלבון ביהודי אחר!'
רבי שלום שמע את הדברים הברורים ,והודיע כי הוא נמנע
מלקבל את המשרה .וסיפור זה ,המופיע בספר 'אדרבה',
מעלה מסר בוהק וברור :גם כשעוסקים במטרה רוחנית ,גם
שפועלים למען משימה חיובית ,יש לבדוק היטב אם איש
לא נפגע ,יש לוודא שלא יוצאת תקלה פוגעת מתחת ידינו!

ובדיוק ברגע הגדול והמרגש הזה בחייה ,מתרחשת
תפנית כה אכזרית ,ואביה הרמאי מכניס את לאה
במקומה .היא יכולה למנוע זאת ,יכולה לשמור את
הסימנים המוסכמים בליבה ולשמור על עתידה
המובטח .אבל אחותה תתבייש ותיכלם ,אחותה לא
תצליח לכבוש את חרפתה  -ולכן היא העדיפה לוותר על זכותה וגורלה להינשא
ליעקב אבינו.
זהו רגע התלבטות שאין דומה לו ,קושי שקשה לעמוד בו .ודווקא לכן הוא מזכה
במתנות חסרות תקדים ,כמו המתנה בה זכתה רחל :המדרש חושף ,כי הקדוש
ברוך הוא אומר שגאולת בני ישראל תהיה בזכות הויתור האצילי של רחל' .יש שכר
לפעולתך ...ושבו בנים לגבולם'  -עם ישראל ייוושע בגאולה השלמה ,הודות לויתור
האצילי והנפלא של רחל למען אחותה!

הבה נחפש את הרגעים הללו ,ונסתער עליהם בכל הכח.
לפעמים מדובר בעוול מקומם שנעשה לנו ,לפעמים
הצד השני כל כך לא צודק עד שקשה להישאר שווי
נפש בפניו .הצדק איתנו ,אך עדיף להיות חכמים :לנצל
את ההזדמנויות הללו לויתור .להרבות שלום ואחווה,
אהבה ורעות .לוותר על שלנו ,על זכויות שמגיעות
לנו ,על הכבוד שלנו ,על הפגיעה בשמנו הטוב .לוותר
כדי שהויתור שלנו יביא עמו שלום ושלווה ,ויקרב את
הגאולה השלימה!
זה יכול להיות בתור למכולת ,במסלול הכניסה לחניון,
בין שכנים לבנין ובין אחים במשפחה .רגעי המתנה
הללו מחכים לנו בבית הכנסת ,בעבודה ,ברגעים הכי
פשוטים ביום יום .ככל שנשכיל לנצלם ,לוותר בהם,
להתמסר למען זולתנו בויתור אצילי לכבודו ולמענו -
כך נזכה לקרב את הגאולה ולהחיש את ישועתנו שלנו,
ושל כל בית ישראל!

שערוריה במאפיה...

שעת שחר מוקדמת של יום ששי ,בשכונת 'בית
ישראל' בירושלים .זהו היום המרכזי בו פועלת מאפיית
'בריזל' שבשכונה במלוא הקיטור  -תרתי משמע ,כדי
לספק את דרישת לקוחותיה מכל רחבי העיר .ביום
ששי נשלחת תוצרתה לחנויות וסוחרים בכל רחבי ירושלים ,ארגזים מלאי חלות
בוהקות וטעימות ,מאפים ריחניים ,רוגאלאך מלאי קקאו ובורקסים עטורי שומשום.
זהו יום העבודה המרכזי של המאפיה ששמה הטוב יצא למרחוק ,כמו הניחוחות
שעלו ממנה...
ובדיוק ביום הזה התרחש העוול הנורא .אחד מעובדי המאפיה בגד במאפיה
שהעניקה לו את מלוא הידע והנסיון המקצועי ,וללא כל בושה הלך אותו עובד
ובעזרת סודות המקצוע שרכש במאפיית 'בריזל' והנסיון העשיר שצבר בשירותה,

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

פתח מאפיה קטנה וחשאית ,בה אפה חלות ומאפים כמיטב האומנות אותה למד
במאפיית 'בריזל' המקורית ,על מנת להתחרות במאפיה שסיפקה לו פרנסה ולימדה
אותו את רזי הקונדיטוריה.
אם לא די בכך ,אותו עובד גם גנב את רשימת הלקוחות הקבועים של 'בריזל' ,וסיפק
את הסחורה מהמאפיה שלו  -במקום הסחורה של 'בריזל' המקורית .הוא השתמש
גם בידע שצבר ,גם בלקוחות שהכירו את 'בריזל' וגם בקשרים שיצר עם לקוחותיה
הוותיקים של המאפיה  -כדי להתחרות בה ,ללא כל התראה ובלי כל הודעה מוקדמת.
באותו יום ששי ,נותרה הסחורה במאפיית 'בריזל' עלובה ומיותמת .בני משפחת
בריזל באו עם שחר למאפיה ועיניהם חשכו :עגלות עגלות של חלות ומאפים עמדו
והתייבשו ,בעוד חנויות ירושלים מלאות בכל טוב המאפים שסיפק להם העובד
הבוגד .לא פחות ולא יותר!
הפגיעה היתה בלתי נסלחת .הנזק הכספי עצום .באותו יום ,לקראת כניסת השבת,
הושלכו או חולקו קילוגרמים רבים של מאפים וחלות ,שנותרו ככלי אין בו חפץ .אותו
עובד מילא את כיסיו במזומנים מרשרשים מידי החנויות להן ספק את סחורתו ,והותיר
את משפחת בריזל תחת נזק כספי עצום ופגיעה חמורה בשמם הטוב.
באותו יום ,שהה בחו"ל בעל המאפיה ואבי המשפחה  -הגה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל,
ולמרות שחמת בני המשפחה בערה בהם ,והם ביקשו לנקוט בהליכים כמו דין תורה
או פרסום השערוריה או אפילו צעדים חמורים מאלו  -המתינו לתגובתו של רבי
זלמן ולא עשו דבר .כשהצליחו ליידעו על הנעשה ,נאנח רבי זלמן וכאב ,הן רק הוא
יודע כמה הון ויגיעה השקיע במאפיה המשפחתית ,שפרנסתו ופרנסת בני משפחתו
תלויה בה...
והנה ,עד שבסייעתא דשמיא קנתה לה המאפיה שם טוב וחוג לקוחות רחב ,ועד
שלאחר שנים של עמל והשקעה הוא רואה ברכה בעמלו ,כל מאמציו יורדים לטמיון
בעטיו של עובד אחד שבגד בו ,ופתח עסק מתחרה עם כל הסודות המקצועיים,
רשימת הלקוחות ,יחסים עם הסוחרים ,ואף הפחתת מחיר...
למרות כל זאת ,שלח מסר חריף וברור לבני משפחתו' :אל תרעו לו ואל תזיקו לו ,אל
תדברו בגנותו ואל תפעלו כנגדו .הכל מידיו של בורא עולם ,הוא הזן והמפרנס לכל!'
בני המשפחה ביקשו לנסות ולשכנע ,להסביר ולדבר על לבו כי יש לפעול בנחרצות
נגד העובד הבוגד ,אך רבי זלמן התעקש' :אנחנו לא עושים דבר וחצי דבר .אני מוותר
לו בכל לבי ,פרנסה רק משמים!'
כשחזר רבי זלמן ארצה ,הבחין כי אותו עובד לשעבר נמנע מלפגוש בו ,מתחמק
משיחה עמו .ניגש אליו רבי זלמן ,טפח על שכמו בידידות ואמר לו' :הלא ידידים טובים
היינו מאז ומעולם ,חיינו בידידות מופלגת .מה לך נמנע מלשוחח עמי? תרגיש בנוח
לצידי ,אשמח להמשיך את ידידותנו כמקדם ,ואדרבה  -אם תצטרך עזרה מקצועית
או תגלה שחסר לך קמח או כל מרכיב אחר  -תפנה אליי ואעזור לך בשמחה!'
הלה עמד נדהם ,כמאובן ממש ,ופניו הסמיקו מבושה .באותם רגעים ביקש כי האדמה
תבלע אותו ,עת הוא נוכח כי למרות הבגידה הגדולה במעסיקו לשעבר ולמרות שפגע
בו באופן כה קיצוני ,הוא לא נוטר לו טינה ומוותר לו מעומק לבו .הוא נפעם מפן נוסף
באישיותו הקורנת של רבי זלמן ,וגילה עד כמה יהודי יכול לוותר ולוותר ,ללא סרך של
טענה או שמץ של אי פרגון...
לימים ,אסון קשה פקד את ביתו של האיש ,מאפייתו נסגרה והוא נותר עני וחסר כל.
מי שהצר על כך יותר מכל אחד אחר  -היה רבי זלמן בעצמו ,שעמד לימינו בעצה
טובה ובעידוד ,ואף סייע לו בסיוע של ממש .רבי זלמן הוא שעמד לצידו בגידול ילדיו
וחינוכם למצוות ,ואף גייס כספים לצורך חתונות הילדים ,אותם ילדים של העובד
שבגד בו!
סיפור זה המופיע בספר קורותיו 'ר' זלמן' ,ממחיש עד היכן גדלות הנפש של ויתור
יכולה להגיע .לפעמים זה מאוד קשה ,לפעמים מדובר בפגיעה בפרנסה ,בשם הטוב,
אולי גם בבגידה נוראה במי שהיטבנו לו כל כך .אך דמותו של רבי זלמן מאירה וקורנת:
בכל זאת  -עדיף לוותר .הויתור הוא לא חולשה ,הויתור הוא עוצמה ,כל כולו  -כח
אדיר ,כח של ויתור .הויתור הוא ההישג הגדול ביותר שיהודי יכול להגיע אליו בחייו,
וכמה שהויתור קשה יותר ודורש יותר נשיכת שפתיים והקרבה עצמית  -כך כוחו גדול
יותר ועוצמתו מתחזק שבעתיים!
הבה נחפש את ההזדמנויות לוותר .מכל הלב ,עם כל הלב .נכון ,זה קשה ,נכון ,זה דורש
הרבה מאמץ .אבל זה חכם ,זה הדבר הנכון ,זה מה שיביא את הגאולה לנו ולכל עם
ישראל ,זה מה שפותח שערי שמים!

הרב שנלחם למען אחיו הרב...
לפני למעלה משמונים שנה ,בכ"ה באדר ב' תרצ"ה ,ניצחו אראלים את המצוקים
והוסרה עטרת העיר גרודנא .המרא דאתרא ,הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי זצ"ל
נפטר לבית עולמו ,מותיר את יהודי העיר כאובים ובוכיים על לכתו של מנהיגם

הנערץ .לצד הקושי והכאב ,הוכרחו פרנסי העיר למנות בזריזות רב חדש ,כדי שלא
תיוותר עיר ואם בישראל ללא רב ומנהיג.
חסד גדול עשה עימם הרב הקודם ,בהותירו אחריו ברכה שני בנים גאוני תורה,
שהחלו להתפרסם בגדלותם התורנית .הגדול שבהם היה הגאון רבי יהושע העשיל
הי"ד ,והצעיר היה הגאון רבי שמואל זצ"ל  -לימים ראש ישיבת פוניבז' .שניהם
היו גאוני תורה וראויים לאדרת הרב ,אך פרנסי הקהילה העדיפו את רבי שמואל -
הצעיר ,עקב היותו מוכר יותר .לעומתם ,בני המשפחה ביקשו כי ימונה האח הגדול,
הגאון רבי יהושע העשיל הי"ד.
הויכוח החל להתלהט ,ובטרם יהפוך למחלוקת בוערת  -פנו הצדדים לבורר מוסכם,
הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל .אלא שעוד בטרם החל הדיון ,נקש אורח לא
מוכר בדלתו של רבי חיים עוזר ,וביקש לשוחח עמו .היה זה רבי שמואל רוזובסקי
בעצמו ,שבא והודיע כי הוא כלל לא חפץ במשרת הרבנות המדוברת ,ואדרבה  -אחיו
גדול ממנו בתורה ומתאים ממנו לשמש כרב ,ולכן ,אם הוא חלק מהדיון  -הרי שהוא
בוחר להעניק את משרת הרבנות לאחיו הגדול!
בחלוף כמה ימים הגיעה פסיקתו של רבי חיים עוזר ,שקבע כי רבי יהושע יעלה לכהן
פאר כרבה של גרודנא ,ואילו רבי שמואל יהיה כפוף לו ,ככל תושב אחר בעיר .רבי
שמואל שמח על הפסיקה ,אך תושבי העיר ניסו להתחכם ,והבליטו את אי שביעות
רצונם מרבם החדש ,כשהם מסרבים להאיר לו את פניהם ,וכל העת לוטשים עיניים
מקוות שמשהו יקרה ורבי שמואל יחליף את אחיו...
רבי שמואל כאב את הדבר ,צר היה לו על מעמדו של אחיו .הוא כה חפץ בהצלחתו,
אך חש כי עצם נוכחותו בעיירה  -גורמת לתושביה להמשיך לראותו כמועמד לרבנות
במקום אחיו .הוא התלבט כדת מה לעשות ,חכך בדעתו איך יוכל להביא את אחיו
למעמדו הראוי כשצילו לא מרחף בחלל כל הזמן ,עד שהגיע להחלטה קשה ואמיצה,
אצילית ויוצאת דופן:
רבי שמואל החליט לעזוב את עיר מגוריו ועיירת מכורתו ,את סביבת גדילתו וחבריו
הרבים ,ופשוט להתנתק מגרודנא לצמיתות .הוא הבין כי רק כשיעזוב את העיירה יבינו
תושביה כי אחיו הוא הרב הבלתי מעורער ,והחליט לעשות את הצעד הזה כדי לבסס
את רבנות אחיו בקהילה.
נקל להבין כי לא היה זה צעד פשוט ,לעזוב את הכל בבת אחת ולצאת לחיים חדשים
בארץ לא ידועה ,אך רבי שמואל החליט שבעקבות המצב אין כל ברירה אחרת .עקב
הקושי הרב וחוסר הוודאות לגבי העתיד ,ערך רבי שמואל את גורל הגר"א ,שהעלה
את הפסוק 'לך לך מארצך ומבית אביך' .עתה לא היה לו ספק בדבר נכונות הצעד...
בחשאיות ובסודיות ארז רבי שמואל את צרור מיטלטליו ,נפרד מאחיו בדמעות ,ועזב
את גרודנא .לאור הפסוק שהעלה הגורל ,שם את פעמיו לארץ ישראל ,אליה הגיע
יחד עם ידידו רבי זלמן רוטברג זצ"ל ,בעיצומה של שנת תרצ"ו  -כשנה אחרי פטירת
אביו .הוא הגיע ארצה יתום ובודד ,גלמוד ועזוב ,לארץ לא מוכרת וללא ממשפחה
תומכת .אך הכל היה כדאי לו כדי להעניק לאחיו שלווה בשבתו כרבה של גרודנא ,כדי
להשלים את הויתור האצילי על כס הרבנות הנחשקת!
סיפור מדהים זה ,שהביא הרה"ג רבי ישראל ליוש שליט"א בגליונות 'דרשו' ,מפעים
כל לב :כמה עוצמה יש בויתור ,כמה רחוק אח מוכן ללכת לקראת ויתור לאחיו .לא
די שויתר על המשרה הרמה ,לא די שנסע לרבי חיים עוזר להודיעו שהוא מוותר ,לא
די שניסה לשכנע שאחיו ראוי ממנו  -משראה כי כל אלו לא עוזרים עמד ועזב את
עיר הולדתו ומקומו וגלה לארץ אחרת ,העיקר להעניק לאחיו את הזכות לכהן כרב,
לשבת על כס ממלכתו ללא הפרעות!
לימים ,כשהצורר הנאצי ימ"ש כבש את גרודנא ,ריכז את כל יהודי הקהילה ורצחם
נפש בזה אחר זה ביריות מטווח אפס ,כשרבי יהושע רוזובסקי הי"ד ,רבם הנערץ ,מוסר
נפשו על קידוש ה' יחד עם קהילתו כולה .רק אז התברר כי בזכות הויתור האצילי היו
חייו של רבי שמואל לשלל ,רק אז הובהר כי בזכות בריחתו מגרודנא כדי להקל על
אחיו  -זכה לשקם את חייו בארץ ישראל ,להקים כאן משפחה ,לעמוד בראש ישיבת
פוניבז' המפורסמת ולהעמיד תלמידים הרבה.
זהו כוחו של ויתור ,כח שאין חזק ממנו .זה הכח שהציל את חייו של רבי שמואל ,ואין
לדעת כמה גדולים כוחו ויכולת הענקתו לכל יהודי שמוותר .כי הויתור הוא כל כך לא
קל ,לפעמים מדובר בבגידת חבר קרוב ,בעוול נוראי שמישהו עשה לנו ,בפגיעה חמורה
וכואבת ,ואפילו במקרים שהצדק עימנו למעלה מכל ספק .במצבים כאלו ,הבה נעמיד
לנגד עינינו את דמותו של רבי שמואל ,את ויתורו האצילי פעם אחר פעם למען אחיו,
וכך ייקל עלינו להפנים:
דווקא בגלל הקושי האדיר שבויתור  -דווקא לכן הוא כזו הזדמנות ,דווקא לכן הויתור
הוא קוד סודי שמפצח את חומות הגלות ומביא את הגאולה ,דווקא לכן הויתור פותח
פתח של ישועות ונחמות מעל לדרך הטבע .הבה נחפש הזדמנויות לוותר ,וכמה שיותר.
גם אם זה קשה ,גם אם זה דורש מאמץ והקרבה רבתי ,גם אם זה מצריך תעצומות נפש
 -הויתור תמיד משתלם ,ופותח שערי שמים לעטרנו בטובה וברכה עד בלי די!
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