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הלימוד השבועי לנבחני דרשו
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יום חמישי ב' שבט תשע"ח | פניני פרשת בא | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

נכנסתי אל הסטייפלער זצ"ל ,ואמר לי" :בוא ואספר לך סיפור שתוכל
לפרסמו ברבים' .תמכור' אותו בכל מקום ותפיק ממנו רווחים ,ואני
איני מבקש אחוזים"...
רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על מה שסיפר לו הסטייפלער איך מקרבים את הגאולה
"לֵ יל ׁ ִש ּ ֻמ ִרים הוּא לַ ה'" (שמות י"ב ,מ"ב)
איי ,ההתמדה של הסטייפלער זצ"ל ,הלא "מעולם לא מצאו אדם יושב
ודומם ,אלא יושב ושונה!" (סוכה כ"ח ע"א).
פעם באתי ,ומצאתיו מעיין במשניות .אמר בבת צחוק" :לעת זקנותי נהייתי
יהודי של משניות ...הלא תבין ,אנשים באים ואנשים יוצאים ,עוד זה מדבר
וזה בא ,ובין גברא לגברא
אפשר לחטוף משהו .לעיין
בסוגיא  -קשה .אבל אפשר
ללמוד משנה"...
אני זוכר בביאליסטוק ,היו
לו סדרי לימוד של שלושים
ושש שעות רצופות – ופעם
בא לפניו בחור והתאונן,
שקשה לו ללמוד...
"קשה?! זה הדבר הכי מתוק
בעולם ,הכי מושך בעולם!".
פעם נכנסתי אליו ,ואמר
לי בחיוכו הכובש" :ר' יעקב,
התדע?! ברכת התורה אינה
ברכת המצוות בלבד ,אלא
גם ברכת הנהנין!" .איך אפשר
להבין בחור שאין לו טעם
בלימוד?!
אבל הסטייפלער לא התפלא ,ובוודאי שלא גער .ברחימאיות התעניין" :חמש
דקות אתה יכול ללמוד?"
"חמש דקות ,כן".
כמה שמח ,איך אורו פניו" :הרי זה אוצר! תלמד חמש דקות ,ותעשה הפסקה.
תקום ,תלך – ותחזור ,לעוד חמש דקות ,עוד אוצר' .איש לפי אכלו' ,כל אחד
ויכלתו!"...
ופעם אמר לי" :הרי אתה מדבר לפני בני תורה – יש הסבורים ,שההצלחה
היא להיות בין הראשונים בשיעור ,אם לא בישיבה כולה .תאמר להם ,שכל
דף גמרא ,כל רש"י ,כל הבנה של תוספות זו הצלחה!"
נכנסתי אל הסטייפלער זצ"ל ,ואמר לי" :בוא ואספר לך סיפור שתוכל

לפרסמו ברבים' .תמכור' אותו בכל מקום ותפיק ממנו רווחים ,ואני איני
מבקש אחוזים ...קראתי" ,סיפר" ,שהשל"ה הקדוש זצ"ל הסתבך בעלילת
שקר שנרקמה סביבו והיה בסכנה גדולה .נדר ,שאם יחלץ ממנה יעלה לארץ
ישראל .באותם ימים לא היה זה פשוט .רבות היו סכנות הדרכים וקשים
טלטולי המסע ,והארץ עצמה הייתה חרבה ובזוזה ,והמחיה בה יקרה .עזר
ה' וניצול ,ופנה לקיים את
נדרו.
"באו בני פרנקפורט עירו
והודיעו שרצונם להיות
שותפים עמו בקיום נדרו,
למסור בידו כסף להוצאות
הדרך ולקיומו בארץ הקדש.
הודיעם שיש בידו כסף ככל
הדרוש ,והריהו מעלה עליהם
כאילו נתנו חלקם ,ויתפלל
עליהם להצלחתם ורווחתם".
הסטייפלער סיים את סיפורו,
והמתין לתגובתי .חיכה
להתפעלותי מהסיפור הנפלא.
והאמת ,כמדומני ,שיש
סיפורים מרתקים יותר ויפים
יותר ובעלי לקח רב יותר.
לא בדיוק הבנתי איזו מציאה
מצא כן ,מה יש לדרוש פה ברבים ולהפיק רווחים?
נענה ואמר" :הלא תבין ,היו להם מושגים! שאם הרב נדר ,ואין לו כסף
לשלם נדרו ,והם יממנו נסיעתו ,יהיו שותפים במימוש הנדר – וכשהקדוש
ברוך הוא נדר להביא הגאולה ,ואין לו יכולת להביאה כי ה'מימון' בידינו,
אנו צריכים להמציא תורה ומצוות ,תפילה ותשובה."...
הרי שכל יהודי שלומד תורה ,שמקיים מצוה ,שמתפלל ושב בתשובה,
ומקרב בכך את הגאולה ,נהיה לשותף בה!
האין זו מציאה?!
(מתוך הגדה של פסח 'והגדת')
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"אם תשאל אותי" ,אמר רבי שלמה זלמן אויערבך זיע"א" ,מדוע נושא אני
לוח שנה בכיסי ,אומר לך :הדבר קשור לסיפורו של ה'שאגת אריה'"
הרב יהושע ליף על השיחות והקשר עם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זיע"א
ש ּו ֶאת ָּכל ַה ּמ ְֹפ ִתים ָה ֵא ֶּלה" (שמות י"א ,י')
" ּומ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָע ׂ
כל מי שפגש את ר' שלמה זלמן אויערבך ,היה מיד משתאה מאהבתו
המוחשית לכל יהודי .מידותיו הנאצלות ,טהרת רוחו וארשת פניו הקורנות,
עזרו לו ליצור קשר עם כל אדם שבא במגע איתו.
בצעירותי למד אחי בישיבת 'קול תורה' בבית וגן ,הוא דיבר תמיד על ראש
הישיבה שלו בהערצה ,ודרכו זכיתי לקשר מועט עם גדול זה .כשהתחלתי
במסעות השנתיים של הביקורים אצל גדולי ישראל ,נסענו לגדולים רבים
בבני ברק אך גם לגדולי ישראל ששכנו בירושלים ,כך פגשו הבחורים את
הרב שלום שבדרון (שמסר בפניהם שיחה בסלון ביתו בשערי חסד ,צמוד
לבית הכנסת הגר"א) ,ואת ר' שלמה זלמן אויערבך .בעקבות כך התהדק
הקשר האישי שלי איתו.

ר' שלמה זלמן נודע כאחד הפוסקים הגדולים בעולם ,ואני ניצלתי את
ההזדמנות ,ונהגתי לברר אצלו שאלות הלכתיות שהתעוררו .יכולתי לגשת
אליו מיד אחרי תפילת מנחה בבית הכנסת בשערי חסד ,או להמתין לו בסיום
מסירת שיעורו בישיבת 'קול תורה' ולהציע להסיעו לביתו.
בחודשים שקדמו למלחמת המפרץ התארס אחי הצעיר ,חיים ,עם מ .אורט
ממילווקי שבמדינת ויסקונסין .חתונתו נקבעה לסביבות תאריך האולטימטום
שקבעה ארצות הברית לעיראק .חתונה זו הייתה החתונה הראשונה במשפחתנו
שבה לא ישתתף אבינו ,שכבר הלך לעולמו .כל אחי ואחיותי רצו מאד
להשתתף בשמחה ,במיוחד לרגל העובדה שאבינו לא יעמוד לצד אחינו
כשיפסע לחופתו .שבוע לפני כן היתה אמורה להיערך חתונה של תלמידי
במיניאפוליס ,והוזמנתי לסדר קידושין.
אולם הדבר לא היה פשוט כלל:
בחורי הישיבה היו זקוקים לי ,בני משפחתי היו זקוקים לי ,הדברים היו
מורכבים בעיקר בגלל איום המלחמה ,שריחף מעל ראשנו כענן קודר .כיצד
אוכל לנטוש את כולם בזמן גורלי כזה? כיצד נכון וראוי לנהוג?
לבסוף אשתי ואני ,יחד עם אחי הגדול ר' אליעזר ורעייתו ,החלטנו לבקש
את עצתו של ר' שלמה זלמן .נסענו לביתו בשערי חסד .ר' שלמה זלמן הכניס
אותנו בחום לחדר לימודו ,והעניק לנו את מלוא תשומת לבו .פירטנו בפניו
את שאלתנו .ר' שלמה זלמן הקשיב בעיון ,ולאחר מכן התווה בראיית-נולד
מדהימה למה עלינו לצפות בחודשים הקרובים" :ראשית" ,הוא אמר" ,קולות
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המלחמה ילכו ויתגברו ככל שנתקרב לתאריך היעד שקבעו האמריקנים,
העיתונות תנפח את האירועים .ככל שיחלפו הימים תיכתבנה הכותרות
באותיות גדולות יותר ויותר ובדיו שחור יותר ויותר ...אך לאמתו של דבר,
איננו יודעים מה יקרה .בסופו של דבר – הכל עשוי להסתדר ,ויתכן שהמלחמה
לא תפרוץ כלל .כרגע שום דבר לא ידוע לנו ,ולכן לא נוכל להניח הנחות
מראש"...
ר' שלמה זלמן התכוון לסדאם חוסיין שהרבה לאיים בעבר ,ועדיין לא קיים
את איומיו...
"מלבד זאת" ,הוסיף" ,גם האמריקנים הניחו לאולטימטום שקבעו בעבר
לחלוף ולא מימשו את איומיהם" .הוא המשיך" :ואני אומר לכם – אינני נביא,
וכמובן אין אפשרות לדעת ,אבל נראה לי שבירושלים לא תהיה שום בעיה!
און מיר דארפן ווייטער לעבן – צריך להמשיך לחיות .וחלק מהחיים הינו
להשתתף בשמחות בני המשפחה .אחיך הוא שמתחתן ,וזו שמחה חשובה
מאד!" ,הוא השתתק לרגע.
"עכשיו נותרה השאלה" ,הוא המשיך" ,לגבי ילדיכם שישארו בארץ בזמן
זה .כדי לענות על כך ,עליכם להכיר את ילדיכם – האם הם מסוג הילדים
שיהיו במתח גדול כל זמן שלא תהיו כאן – אסור לכם לנסוע .אבל אם הם
ילדים מהסוג הרגוע יותר ,מותר לכם לעזוב את הארץ לזמן קצר".
לאור עצתו של ר' שלמה זלמן החלטנו שגיסתי תישאר להשגיח על ילדי
שתי המשפחות ,ואילו אחי ,אשתי ואני ניסע לחתונה .כך בדיוק עשינו ,בעוד
תופי המלחמה רועמים בדיוק כפי שצפה ר' שלמה זלמן .חזרנו לארץ יום
לפני תאריך האולטימטום .בערב שלאחר מכן פרצה המלחמה .מיד אחרי
שהגענו הביתה ,פניתי לישיבה ,להיות לצד הבחורים בשעה גורלית זו.
עם שוך רוחות המלחמה ,הוכחו דבריו של ר' שלמה זלמן כמעט כנבואה:
מתוך שלושים ותשעה הטילים שנשלחו לישראל ,לא פגע אפילו טיל אחד
בירושלים ,ממש כפי שחזה .במבט לאחור ,אני מסכם סיפור זה במילות
חז"ל" :חכם עדיף מנביא" – ר' שלמה זלמן הקפיד להדגיש שהוא אינו נביא.
מצד שני לא אמר שהוא אינו חכם .אין ספק שהיה חכם ,וחכמתו היתה
עדיפה על פני נבואה.
בהזדמנות אחרת התעוררה שאלה לגבי תינוק ,שנולד ביום שישי כמה
דקות אחרי השקיעה :זמן לידת התינוק חשוב ומכריע ,מכיון שעל פיו נקבע
האם הברית תיערך בשבת הבאה או ביום שישי .לר' שלמה זלמן היתה דעה
הלכתית מיוחדת בנושא זה ,לפיה הפסק תלוי במספר הדקות שחלפו מאז
השקיעה .מיהרתי לשאול אותו .הוא הקשיב לשאלה ,הוציא לוח שנה מכיסו
ואמר" :בוא נראה מתי חלה שקיעת החמה" .הוא פסק את הדין על פי השעה
הרשומה בלוח .לאחר מכן חייך אלי ואמר" :אם תשאל אותי מדוע נושא אני
לוח שנה בכיסי ,אומר לך :הדבר קשור לסיפורו של ה'שאגת אריה'".
והוא סיפר" :כפי שידוע לכל ,היה ה'שאגת אריה' תלמיד חכם עצום .טרם
התפרסמה גאונותו העצומה וגדלותו ,היה רב בעיירה קטנה ,שלא היתה
ידועה בלמדנות מיוחדת .יום אחד שאל אותו אחד התושבים באיזו שעה
תחול שקיעת החמה? '-אני צריך לבדוק בלוח השנה שלי' ,השיב ה'שאגת
אריה' .תושב העיירה נדהם' :מה?' ,הוא שאל בחוסר אמון' ,הרב לא יודע
מתי תחול השקיעה?!' .האיש ,שנדהם ממה שנראה לו כפגם גדול בלמדנותו
של הרב ,עורר בעיר סערה גדולה ,ובסופו של דבר הרחיקו את ה'שאגת אריה'
מתפקידו"...
ר' שלמה זלמן הביט בי וסיים בבדיחות" :אני תמיד מפחד שיפטרו אותו
מהשטעלע שלי ,ולכן אני דואג שיהיה לי לוח שנה בכיסי בכל עת"...
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(מתוך הספר 'בהיכלם')

באחת השבתות כבה הגנרטור בבתי הכנסת ברמת אלחנן ,בשל תקלה,
והיה זה בדיוק ב'שבת חזון איש' ,שבה נוהגים בבתי הכנסת בבני ברק
להעלות את זכרו ופעלו של מרן זצ"ל .בדרשה שנאמרה בחושך ,הובעה
ההרגשה שאין לך דבר מתאים יותר לשבת זו מאשר הישיבה בחושך
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על החושך והאור ,ומדוע היו שלא לקחו מוסר ממה שראו אצל המצרים?
"וַ י ְִהי ח ׁ ֶֹש ְך ֲא ֵפלָ ה" (שמות י' ,כ"ב)
יש חושך שהוא בבחינת מכה ,כמו שהיה במצרים ,ויש שאדם יושב בחושך,
אבל אור המצוה מאיר לו את חייו.
באחת השבתות כבה הגנרטור בבתי הכנסת ברמת אלחנן ,בשל תקלה .היה
זה בדיוק ב'שבת חזון איש' ,שבה נוהגים בבתי הכנסת בבני ברק להעלות
את זכרו ופעלו של מרן זצ"ל .בדרשה שנאמרה בחושך ,הובעה ההרגשה
שאין לך דבר מתאים יותר לשבת זו מאשר הישיבה בחושך ,שכן היה זה
החזון איש שאסר את השימוש בחשמל בשבת ,כל עוד הוא מופעל על ידי
יהודים.
הגר"ח קנייבסקי אמר ,שאחת הסיבות להבטחתו של מרן החזון איש זצ"ל
שלא תפולנה פצצות בבני ברק ,היא משום שבעיר זו לא משתמשים בחשמל
בשבת ,ויש בכך משום קדוש שם שמים גדול ,כשמוכיחים קבל עולם שלא
רוצים ליהנות מעבודה
בשבת של יהודים.
•••
שאל אותי פעם יהודי
אחד שאלה יפה :כיצד
יתכן שכל האנשים הללו
מבני ישראל לא חזרו
בתשובה ,בראותם את אשר
עשה השי"ת לפרעה ולמצרים?
היאך אפשר להסביר את
העובדה שגם לאחר כל
עשר המכות ,וכל הניסים
ונסי הניסים שהתלוו אליהן,
עדין היו כל כך הרבה
אנשים מבני ישראל שהרשיעו
את דרכם ולא חזרו בתשובה ,עד שלא זכו לצאת ממצרים? ומה שיותר קשה,
שהשי"ת הכביד רק את ליבו של פרעה ,אבל ליבם של ישראל לא הוכבד,
ומדוע אם כן לא לקחו מוסר ממה שראו אצל המצרים?
"מהצורה שבה אתה מציג את השאלה ,נראה שיש לך גם תשובה לכך",

אמרתי ליהודי ההוא ,שאכן השיב לשאלתו הנכונה" :אפשר ללמוד מכך",
השיב האיש ואמר" ,שכאשר המכות נוחתות על האדם שממול ,אין זה מדבר
אל האדם עצמו ,הממשיך לחשוב ש'לו זה לא יקרה' .נכון שהשי"ת הכה את
המצרים וגרם להם לסבל ולעינויים קשים ,אבל כל זמן שהאדם אינו מרגיש
זאת על גופו הוא ,קשה לו לחוש את האמת שבמכות הללו".
והדברים נכונים.
זה גופא צריך האדם לשים אל ליבו ,ולחשוב כיצד יוכל ללמוד מוסר ממה
שקורה אצל השני! הרי הרשעים מתוך בני ישראל שהיו במצרים ,שראו את
עשר המכות ולא לקחו מוסר – נענשו! כי לא ירצה ה' במות המת ,כי אם
בשובו מדרכו וחיה .הקב"ה אינו מעונין להעניש את הרשעים ,אבל הוא דורש
שיתבוננו בנעשה סביבם ,וילמדו מכך מה הם נתבעים לעשות ,ובמה הם
צריכים לשפר את מעשיהם.
•••
שאל אותי רופא עיניים בכיר ,על טעם הסגולה המובאת
ב'משנה ברורה' ,שמי שמניח את הציצית על עיניו בעת
אמירת פרשת ציצית בקריאת שמע ,מובטח לו שעיניו
לא תכהינה .השבתי לו על פי החיד"א ,הכותב בטעם
מכת חושך שבאה על מצרים ,שמכיוון ששכחו את
הטובות שעם ישראל עשו להם בעת שיעקב אבינו היה
שם ,לכן מידה כנגד מידה חשכו עיניהם .החיד"א מוסיף
ואומר שהדברים רמוזים במילה 'חושך' שהתחלפה
במילה 'שכח' ,ואפשר לכלול בעניין זה גם את המילה
'כחש' ,מי שמתכחש לטובות שעשו איתו.
ואולי זו הסיבה לסגולה הנפלאה המובאת ב'משנה
ברורה' ,שהרי כאשר יהודי מניח את הציציות על שתי
עיניו ,נעשה כמי שאומר לקב"ה שהוא היהודי ,לא מתנהג
כמו המצרים אלא זוכר את יציאת מצרים ואת הטובות
שעשה עמנו הקב"ה ,ואם כך מגיע לו שלא תכהינה עיניו כמו במצרים ,אלא
יראה אור גדול בזכות ה"למען תזכרו".
(מתוך הגדה של פסח 'חישוקי חמד')

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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כאשר עלה הרב מבריסק לפוש מעט בבית המדרש ,שאלו אותו כמה
חסידים" :מה עושה הרב כזה ענין גדול מאפיית המצות? והרי גם אנו
רואים את האדמו"רים שלנו ,שגם הם אופים מצות ,אולם אינם עושים
כזה ענין מכל זה" .שמע מרן הגרי"ז זצ"ל את שאלתם וכשכולו להט
דקדושה ענה ואמר" :הסכיתו ושמעו"...
הגאון הרב יחיאל מיכל שטרן שליט"א ,רבה של שכונת 'עזרת תורה' ,על 'חומרות' ומידות טובות
ָּ
"כל ַמ ְח ֶמצֶ ת ל ֹא תֹאכֵ לוּ" (שמות י"ב ,כ')
מרן החזו"א כתב שאחת מהדרכים לקנות מידות טובות ,היא להשתדל
להיות מדקדק בדין ,לקיים מצוה בשלימות עם כל הדקדוקים .ההרגל
בדקדוק הדין נגד מידותיו הטבעיות ונגד נטיותיו בתולדתו ,מרגילים אותו
לשום את שבט מושלים בכף התבונה ואת הרסן ביד השכל.
מעלת הסייגים והחומרות
אבי זצ"ל היה אומר" :הגדרים והסייגים הם כבלים שכובלים את האדם,
אבל אין הם כבלים סתם ,אלא כבלים של אהבה ,וכמו אותו אדם שמתקן
החשמל ברחוב וקושר עצמו
בחבלים ,אין זה אלא מחמת
אהבה ,שישגיח שלא יפול
מגובה ,כך אותם כבלים של
גדרים וסייגים מביאים רק
אהבה וטוב ,ולא חבלי יסורים".
היצר הרע אינו יכול לתפוס
את האדם לעבור על דברי
תורה ,שהרי לא ישמע לו,
ומה עושה? מתחיל להכניס
בו רעל בדברי חכמים ,ולאט
לאט עוזב את הסייגים ומתוך
כך מגיע ,רח"ל ,להתפקר
מדברי התורה .וזהו הנאמר:
"ננתקה את מוסרותימו" -
את הקשרים והסייגים ואז
נעשה רשע.
הוסיף אבי זצ"ל" :אבל יש תנאי נוסף בזה ,שהאדם באמת יהיה במצב
של חיפוש הידורים וחומרות ,ולא כחיקוי בלבד ,שבאופן זה עשוי לקלקל
עצמו גם בעיני בני הבית ,כי ישאלוהו למה בענין זה וזה אתה מקל ,ורק
בענין זה אתה מחמיר? וכי בגין שחבריך עושים כן גם אתה עושה כן?
הרי אינך במדרגה זו ,ואך למכביד אתה על בני הבית ,ולא שבאמת הנך
כזה ...הנהגה זו מביאה תוצאה הפוכה".
כמו כן מצד שני  -יש להיזהר הרבה שלא רק החומרא תתפוס מקום
אצלו ,אלא ילמד ג"כ עיקרי ההלכה ,כי לפעמים מתוך לימודו רק את
חלק עיון התורה ולא את הלכותיה ,בא חלילה להיכשל בעצם ההלכה,
ואינו יודע להבדיל מהו חומרא ומהו עיקר הדין.
לדעת מה זה חומרא ומה זה עיקר הדין
אבי זצ"ל סיפר שיהודי ממאנשסטר סיפר לו ,שפעם זכה בפסח להיות
אצל אחד האדמו"רים ,ובזמן שהוא אכל מצה ,נפל פירור של מצה לתוך

צלחת המרק ,אז האדמו"ר רמז למשרת שלו שיגש בשקט לבעל הבית,
ויגיד לו שיורידו את הצלחת הזו מהשולחן .למחרת ישבה שם בשולחן
האמא של האדמו"ר .היא אכלה ואצלה נפל פירור של מצה לתוך הצלחת.
האדמו"ר ראה את זה ולא אמר כלום .שאל אותו בעל הבית" :אני מקבל
את כל מה שהרבי אומר ,אבל תורה היא וללמוד אני צריך ,שכשאצלי
נפל פירור  -שלחת את המשרת לבקש שיורידו את הצלחת ,שזו שאלה
של בליעה של שרויה ,אצל אמא שלך גם נפל ולא אמרת כלום ,למה?".
אמר לו" :תשמעו ,ר' איד :דהענין של שרויה הוא חומרא ,אבל כיבוד אב
ואם זה דאורייתא ,וצריך לבטל חומרא מפני כיבוד אב ואם!".
אפיית מצות של מרן הגרי"ז
בספר 'עובדות והנהגות' לבית בריסק הובא ,שלאחר שהיה גומר מרן
הגרי"ז זצ"ל את אפיית המצות ,אשר כמה וכמה שבועות קודם לכן כבר
היה טרוד ומודאג במצוה ,הייתה נחה עליו נהרה של שמחה ורוגע נפשי,
והיה נוהג בכל שנה לעלות לפוש מעט בבית המדרש דחסידי קרלין,
שהיה בקרבת מקום למאפיית המצות.
שנה אחת כאשר עלה לפוש מעט בבית המדרש ,שאלו אותו כמה
חסידים" :מה עושה הרב מבריסק כזה ענין גדול מאפיית המצות? והרי
גם אנו רואים את האדמו"רים שלנו ,שגם הם אופים מצות ,אולם אינם
עושים כזה ענין מכל זה!" .שמע מרן הגרי"ז זצ"ל את שאלתם ,וכשכולו
להט דקדושה ענה ואמר" :הסכיתו ושמעו :בידוע הדבר שכאשר עושים
ל"ע ניתוח לאדם ,צריך להקפיד עד מאד שחדר הניתוח יהיה אטום ,וכן
יהיה נקי ומצוחצח ממש סטרילי ,וכן על כל הרופאים והאחיות הנכנסים
לחדר הניתוח ,להיות עם מסכות על פניהם וכפפות על ידיהם וכו' וכו',
וכל כך למה? כי כשעושים ניתוח ופותחים את חלל גוף האדם הרי זה
מסוכן עד מאד ,שלא יכנסו חיידקים לגוף ,ועל כן צריך להקפיד ולהשמר
שבחלל החדר לא יהיו שום חיידקים ודומיהם!".
סיים הגרי"ז זצ"ל את דבריו ,והרעים בקול קודשו" :חמץ זה חיידק!
וחיידק זהו כרת! וכמה שעושים ומדקדקים בשמירת המצות ואפייתן אין
זה מספיק ,ויש לחוש ולהישמר ככל שיכולים!".
רוצה לדפוק מסמרים בארון
היה נגר מחסידי בויאן בשם ר' יחיאל מאיר .לימים קראו הרב מבריסק
וסיפר לו שבשבת שעברה כמעט ונכשל באיסור בורר ,בזמן שרצה לקחת
גרביים מהארון ,ולכן מבקש שידפוק מסמרים בתוך הארון ויוכל לתלות
כל גרב על מסמר ולא יבוא לחשש בורר.
הסתכל הנגר על הארון ואמר לו" :רבי אני נגר ,ונגר אינו מקלקל ארון
טוב ,אל תבלבלו לי את המוח עם 'איסור בורר' – ארון טוב לא מקלקלים!".
נהנה הגרי"ז מתשובתו.
(מתוך הספר מידות והנהגות טובות)

קבל את הגיליון ישירות למייל
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פעם ,עם תום אחד הכינוסים ,הגיע לבית משפחת גרוסברד יהודי שטען
שהוא קרובו של רבינו רבי אלי' לופיאן זצ"ל .בטענה זו בא לרבינו וביקשו
שיבוא ללון אצלו .דעת רבינו לא הייתה נוחה מכך ,אבל אותו קרוב משפחה
החליט לעשות מעשה ,ונטל עמו לביתו את מזוודתו של רבינו שכללה את
הטלית והתפילין וכל חפציו .כך קיווה לקבוע עובדות בשטח
רבי אליהו לופיאן זצוק"ל על קיום המצוות וזהירות בכבודו של כל אחד
"וְ ָהיָה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל י ְָד ָך" (שמות י"ג ,ט')
פעמים רבות מצאנו שמצוות נדחות אחת מפני רעותה .למשל "עשה" דוחה
"לא תעשה" .כל זה – במצוות הנוגעות אל העושה בלבד; או אז כששתי
המצוות מוטלות לפניו – אחת יכולה לדחות את השניה מפני חומרתה .אולם,
אם על הפרק ניצבת מצוה
חשובה וחמורה ולעומתה
ניצבים כבודו או צערו של
הזולת – הכלל משתנה! כי
מצוות האדם אינן יכולות לבוא
על חשבון הזולת .כאן אין הוא
בעל-הבית בכדי לדחות זו
מול זו!
רעיון זה שהסיק רבי שלום
שבדרון מאחת פרשיות התורה,
קיבל תימוכין מהמעשה הבא:
"פעם"  -סיפר " -נלוויתי
לרבינו על פי בקשתו .הלכנו
יחדיו לאיש פלוני על מנת
להוכיחו על דבר מה ,וצירופי
לענין היה נצרך .בבואנו לביתו
פתחה לנו אשתו את הדלת,
הכניסה אותנו אל החדר וקראה
לבעלה .אך מכיון שלא בכל יום מזדמן לה בביתה ביקור שכזה – נעמדה אף
היא בפתח החדר להאזין לשיחה .רבינו שאל בשלומו של בעל הבית ,התעניין
במצבו ושוחח כך עם בעל הבית כרבע שעה ,בירכו לשלום – ויצא לדרכו".
בדרכנו הסביר רבינו את פשר הנהגתו זו" :היות שאשתו של אותו בעל בית
ניצבה כל העת בפתח החדר ,לכן על אף שבאמת מחמת חומרת מעשיו –
הייתה מגיעה לו ההערה ומגיע לו הביזיון אפילו מול אשתו ,אבל מה שנוגע
לאשתו – הרי היא לא חטאה ולא פשעה .וכיון שההערה לבעלה תפגע גם
בה ,אם כן היאך נעשה ונקיים מצות תוכחה באיש ,בעודנו עוברים על 'בין
אדם לחברו' בעלבונה של אשתו?!".
עד כמה יש לטרוח
תקופה הייתה ,שבה גדולי המשגיחים בישיבות התכנסו אחת לחודש ,בביתו
של רבי צבי שרגא גרוסברד .אחד האורחים הקבועים בכינוס זה היה רבינו,
ששימש אז כמשגיח דישיבת כפר חסידים .מפאת גילו המבוגר (למעלה
מתשעים!) וחולשתו ,לא שב רבינו לכפר חסידים בתום הכינוס ,אלא נשאר
ללון בבית המארח ,ורק למחרת בבוקר עשה את דרכו חזרה .כאן יצויין שגם
בימים עברו בעודו בליטא ,נהג רבינו להתארח בבית רבי אהרן זאב גרוסברד,
אביו של רבי צבי שרגא.
פעם עם תום אחד הכינוסים ,הגיע לבית משפחת גרוסברד יהודי ,שטען

ל

שהוא קרובו של רבינו .בטענה זו בא לרבינו וביקשו שיבוא ללון אצלו .דעת
רבינו לא היתה נוחה מכך ,יתכן מהסיבה שכך למדנו מאברהם אבינו – שאין
אדם משנה מאכסניה שלו .אבל אותו קרוב משפחה החליט לעשות מעשה,
ונטל עמו לביתו את מזוודתו של רבינו ,שכללה את הטלית והתפילין וכל
חפציו .כך קיווה לקבוע עובדות בשטח .למרות
זאת נשאר רבינו ללון בבית מארחו הקבוע .אף
את תפילת השחרית התפלל בתפילין של מארחו.
אך לא איש כרבינו יניח למאורע כלשהו שיחלוף,
מבלי להפיק ממנו את הלקח הנדרש :בשנה שלאחר
מכן הקפיד להודיע מראש שמיד בתום הכינוס
הוא חוזר לכפר-חסידים ,גם אם יסתיים בשעת
לילה מאוחרת.
 כי מהי טרחה של יהודי בן למעלה מתשעיםשנה ותשוש כח  -לעומת בושה כלשהי שעלולה
להיגרם למישהו...
ובלבד שלא לבייש
עובדה נוספת לפנינו ,המעידה על גודל זהירותו
של רבינו מלבייש את הזולת:
בנוהג היה שבמוצאי שבתות היו באים לביתו
של רבינו קבוצת תלמידים חשובים ,וביניהם רבי
שלום שבדרון ורבי הירש פלאי ,והיו מספרים
סיפורים על צדיקי הדורות הקודמים .מכל סיפור והנהגה למדה חבורת
המוסר הלכה למעשה .באחת ההזדמנויות רצה רבינו לספר סיפור כלשהו,
אבל לא רצה שנכדו ,שהיה אז עוד צעיר לימים ,ישמע את הסיפור .מאידך,
גם לא רצה לבקש ממנו שיעזוב את החדר שמא זה עלול לביישו .מה עשה?
עבר עם כל הקבוצה לחדר אחר .וכל זאת ,כדי שלא יעבור חלילה על נדנוד
קל של פגיעה בבית אדם לחבירו.
מעשה בחמין מלוח
לעת זקנותו שהה רבינו בבית משפחת בתו הרבנית פינסקי ,בשכונת בית
וגן בירושלים ,והיא זכתה לשמש את אביה במסירות רבה.
ומעשה שקרה בשבת קודש בביתה ,עת חילקה הרבנית את מנות-האוכל
לבני הבית .בהגיע תור החמין המהביל להגיע לשולחן ,רבינו קיבל את מנת
החמין ,אכל אותה וסיים את כולה .כשהגיעה הרבנית לשולחן וטעמה ממנת
החמין ,פערה את פיה בתמהון בשאלה" :אבא ,הכיצד סיימת מנה זו של
חמין ,הרי החמין כה מלוח?!".
 "אכן ,צדקת בתי" – ענה רבינו ,בקול מלא רוך ואהבה – "החמין יצאהפעם כשהוא מלוח מן הרגיל ,והיה קשה לאוכלו .אבל קשה פי כמה היה
שלא לאוכלו ,ולהגיע לידי חשש שאת תפגעי"...
(מתוך הספר ר' אל'ה)

<<< d
>>> שלח מייל irshu@dirshu.co.il :
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

5

ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל היה המשגיח של 'בית מדרש עליון' בארה"ב.
את שיחתו פתח בשאלה לבחורים האם שמעו על הדליקה שפרצה
באנייה? הבחורים השיבו בחיוב" .מה עשיתם מרגע ששמעתם על
השריפה?" ,שאל הרב ,ותשובתם של הבחורים הייתה" :וכי מה יש
לעשות? הלוא אין לנו דרך לעזור"...
הסיפור המדהים על השריפה שפרצה בליל שבת ועל כוחה של תפילה
"וַ ּי ְֶע ַּתר ֶאל ה'" (שמות י' ,י"ח)
דליקת ענק פרצה בלב ים ,על סיפונה של אניית הצי האמריקני .הלהבות
היו כל כך גדולות ,עד שמסוקי ההצלה לא יכלו להתקרב לאנייה למטרת
חילוץ ,מחמת החום העצום שנפלט למרחקים ,באותה דליקה נספו מעל
שלוש אלף חיילים של הצי...
הסיפור אירע מספר שנים אחרי השואה ,בליל שבת ,כאשר אזרחים ראו
מרחוק את הלהבות המשתוללות .ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל היה המשגיח
של 'בית מדרש עליון' בארה"ב,
והגיע לסעודה שלישית למסור
את שיחתו בפני הבחורים .את
שיחתו פתח בשאלה לבחורים
האם שמעו על הדליקה שפרצה
באנייה? הבחורים השיבו בחיוב.
"מה עשיתם מרגע ששמעתם
על השריפה?" ,שאל הרב,
ותשובתם של הבחורים הייתה:
"וכי מה יש לעשות? הלוא אין
לנו דרך לעזור"...
הרב הזדעזע ואמר" :אומר
לכם מה אני עשיתי!!! ובכן,
כל הלילה לא עצמתי עין!
בכיתי ואמרתי תהלים בתחנונים,
בחושבי שמא יש שם יהודי
אחד ,ומי יודע אם בזכות
התחנונים שלי ניצל אותו יהודי,
והניצול הזה יתחתן ויביא ילד לעולם ,והילד שלו יחזור בתשובה ,ומהילד
הזה יצאו דורות שלמים עובדי ה' ,זרע ברך ה'."...
הסיפור על כל קצותיו התחבר לו יחדיו ,כאשר סבי מצד אבי שוחח בשמחת
השבע ברכות של אבי ,עם קרוב משפחה מצד אמי (כלתו) .בין הדברים סיפר
לו סבי כי הוא אוד מוצל מאש מאותה אנייה ,ואף זכה לאות גבורה מכיוון

שכאשר ניצל ויצא מכלל סכנה חזר אל הזירה המסוכנת שבודדים ניצלו
ממנה כאמור ,והציל את אחיו שהיה אף הוא באותה אנייה בוערת ...תיכף
החל קרוב המשפחה לברר פרטים אודות האנייה ,שהתבררה ללא ספק
כאותה דליקה מליל שבת ,או אז אחזתו התרגשות עצומה וביקש את רשות
הדיבור ,וסיפר לקהל את הסיפור כולו כאשר הוא מעיד ששמע במו אוזניו
את שיחתו של המשגיח ...בדגש על כח התפילה של יהודי ,שלא תמיד יודע
מה פעל וכיצד...
כעבור שנים רבות אני ,הנכד ,שמעתי את
הסיפור מאבי מורי כמשיח לפי תומו ...התרגשתי
מהסיפור וגמלתי בליבי באותו רגע ,שהבן הילוד
הבא שייתן לי ה' ,אקרא על שמו של המשגיח
ר' ישראל חיים ,שכן מדין הכרת הטוב שבעדות
מפורשת ,זכו תפילותיו וזכה סבי להינצל .והנה
יום הברית הגיע והתלבטות קשה עמדה בפני,
מכיוון שר' חיים שמואלביץ זצ"ל הינו רבו המובהק
של אבי מורי ,ויום הברית חל בדיוק ביום היארצייט
של ר' חיים ,שהינו אור לרגלי המשפחה ,ומאידך
יש דין הכרת הטוב .לרגע חשבתי שעתה אקרא
על שמו של ר' חיים שמולביץ כמתבקש ,ובעזרת
ה' בילד הבא אקרא על שם הרב קפלן ,אך מהר
מאד שמתי לב ששניהם קרואים 'חיים' ,כך שאין
לי את האפשרות לקרוא על שם שניהם...
בסופו של דבר הכרעתי לקרוא על שמו של
הרב קפלן ,שבזכות תפילותיו באותו ליל שבת
קמו להם דורות ישרים ומבורכים ...אבי מורי
שאל לפשר ההכרעה ,והשבתי לו שחשבתי כי אילו הייתי שואל את ר' חיים
שמואלביץ ,היה משיב על אתר שהכרת הטוב קודמת לכל .אבי פרץ בבכי
של התרגשות ואמר" :זה בדיוק מה שהיה ר' חיים אומר!!!"
(מתוך 'טיב הפרשה' וארא תשע"ז)

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.
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'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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בהרצאה של יו"ר הליגה נגד חזרה בתשובה ,ישב הרב בקר ולידו אדם
שנראה משכיל ,שבמשך כל ההרצאה הנהן בראשו לאות הסכמה .בתום
ההרצאה אמר לו הרב בקר" :אתה הרי אינטלקטואל ,אז בא לסמינר
'אפיקים' במלון 'גלי צאנז' בנתניה ,בוא והתרשם!"
הרב שלמה לוונשטיין שליט"א ,מתאר את ההתרחשות במצרים והגאולה
"וַ ּי ָָקם ּ ַפ ְרעֹה לַ יְלָ ה ...וַ ּי ְִק ָרא לְ מ ׁ ֶֹשה וּלְ ַא ֲהרֹן לַ יְלָ ה" (שמות י"ב ,ל'-ל"א)
כשהתחילה המכה קם פרעה ממטתו וראה מה קרה ,וכשראה את המוות
בביתו ובבניו ובעבדיו ,קם וזירז עצמו והרג את השרים והמושלים ,וכל אלה
שיעצו לו למאן לשלוח את העם (זוהר הקדוש מ"ה ,ב') ,ואחר כך התחיל
לרוץ ולחפש את משה רבינו באופן דחוף" .איפה משה? איפה משה?" .הוא
מגיע לשכונת היהודים ,חוקר ושואל למקומו של משה ,ומכל חלונות ישראל
השירה והזמרה מתפרצת" :הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" .ופתאום והנה
קול מר מרעיש תחת חלונות ישראל" :מי כאן משה? מי כאן אהרן? צאו,
צאו!" .הילדים נתפחדו מתחילה ובקול רעדה שאלו את הוריהם" :אבי ,אמי,
האם שוב הנוגש הרשע קורא שתצאו לעבודה? הלא רבינו משה ואחיו אהרן
כבר הבטיחונו שבלילה
זה אנו נגאלים!".
"אל תראו ילדים,
אל תפחדו!" ,השיבו
הוריהם להם" ,לא
הנוגש קורא ,רק
פרעה עם שריו (שמות
רבה שם) ,אשר מאימתם
כל הארץ פחדה,
ובקריצת עיניו נהרות
דם ישראל שפך.
מרוב צרותיהם יסבבו
עתה על פתחי ישראל,
לבקש את משה ואהרן
ואותנו כולנו שנרחם
ולא נתמהמה ,רק
מיד נצא .ראו נא
ילדי! ראו נא את מעשה ה' כי רב הוא!" .אי אפשר להם לילדים להתאפק
יותר ,הם קופצים ממקומותיהם מרקדים ומרננים בקולותיהם הזכים ,והוריהם
עוזרים להם ומכים כף אל כף" ,ברוך הוא וברוך שמו"" ,אין כמוך באלוקים
ה' ואין כמעשיך"" ,במה נשבחך מלך המשובח ,ובמה נברכך המרומם על כל
ברכה ותהילה".
כל אנשי הבית כבר מרקדים ,ומבית לבית ,ומשבט לשבט ,וכל ישראל
מרננים וכולם יחד מרקדים .שם בארץ מצרים  -בלהות מוות ואבדן ,זעקת
שבר ויללת פתנים ,וכאן בארץ גושן אורה (אצל היהודים היה אור ורק אצל
המצרים לילה ,שנאמר "ויקם פרעה לילה") ,ישועה ושמחה ,שירה וזמרה
לה' (פרקי דרבי אליעזר) ,ומלאכי מעלה שמחים עמהם ואומרים" :ברוך ה'
אלוקי ישראל" ,והקדוש ברוך הוא שמח עמהם.
אומרים לו היהודים לפרעה" :תלך ישר ,בסוף ימינה וברחוב השני שמאלה
שבסופו בנין בן חמש עשרה קומות .בקומה האחרונה גר משה".
פרעה רץ לשם כל עוד רוחו בו ,ודופק בדלת.
"מי שם?" ,נשמעת צעקה מבפנים."אני ,פרעה ,משה תפתח כבר!" ,עונה פרעה ,אבל היהודי צועק לו" :משהלא גר פה .תלך חזרה ימינה ,שמאלה ובסוף הרחוב השלישי יש הר גבוה,
שם גר משה".
פרעה ממשיך ומחפש ולא מוצא אותו ,ולפתע פרעה נזכר :הלא אמרתי
למשה "כי ביום ראתך פני תמות" ,אז זה הסיפור!  -אומר פרעה לעצמו -

משה פוחד ממני ואמר לכולם שלא יגלו את מקום מחבואו .אבל יש עצה!
הלא אני אמרתי לו "ביום ראתך פני תמות" ,והלא עכשיו לילה ,ובלילה הוא
כן יכול לראות אותי!
ולכן פרעה רץ בלילה ,וצועק" :משה ואהרן ,לילה עכשיו ,לילה! איפה
אתם?!"
ואז משה הגיע ,ופרעה מבקש ,מתחנן בבכי" :לכו!" .בדיוק כמו שאמר ה':
"כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה" .אמר משה רבינו" :אנחנו לא יוצאים
עכשיו באמצע הלילה ,כמו גנבים .מחר ,בעצם היום ,בחצות ,אז נצא!".
פרעה מתחנן" :ומה יהיה ,כולם ימותו?"
אומר משה" :תגיד עכשיו מה שאני אומר לך ,אבל תצעק חזק! 'הרי אתם
לעצמכם ,הרי אתם בני חורין!'" .ופרעה נתן שאגה,
והקב"ה עשה נס והקול שלו נשמע בכל ארץ מצרים.
היה זה בדיוק בחצות הלילה .כל בני ישראל גמרו אז
לאכול את קרבן הפסח ,ופתאום הם שומעים" :הרי אתם
לעצמכם הרי אתם בני חורין!" .השמחה הרקיעה שחקים.
הרגלים ,נשאו מאליהן .הפה התמלא הודיה" :הללוקה
הללו עבדי ה'" ,התחילו בני ישראל לומר את ההלל,
יצאנו מעבדות פרעה אל עבדות ה' ,מעכשיו אנחנו בני
חורין ,כי "אין לך בני חורין אלא מי שעוסק בתורה".
ומאז ועד היום ,כל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם,
יושבים בליל הסדר עם אבא ואמא וסבא וסבתא ומספרים
את סיפור האמונה ,את המכות שעשה הקב"ה במצרים:
דצ"ך עד"ש באח"ב.
לימוד האמונה בביאת המשיח
"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על
פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבא".
מסופר על רבי איצל'ה פטרבורגר זצ"ל ,שבאחת
ההזדמנויות ישב ליד שולחן אחד עם כמה גבירים ,והנה פונה אליו אחד
מהם ואומר לו" :כבוד הרב אתה מאמין בביאת המשיח?"
"ודאי!""אתה מאמין שגם היום הוא יכול לבוא?""ודאי וודאי!""כבוד הרב ,אני אומר לך שהיום הוא לא יבוא! שהרי הגמרא אומרת(סנהדרין צז ,א)' :אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס' .כבוד הרב,
הקבוצה שיושבת פה לידך ,יתכן ותכלה להם פרוטה מן הכיס ,אבל לא
היום ...יש לנו יותר מדי כסף בשביל שביום אחד הכל יגמר!".
ענה לו רבי איצל'ה" :אני מאמין באמונה שלימה בכל יום שיבוא ,וגם אם
יבוא נביא ויגיד :שהיום המשיח לא יכול לבוא ,אומר שהוא נביא שקר ,ואם
תשאל אותי ממאמר חז"ל ,הרי מאמר של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו:
'ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה' ,ואף על פי כן יצאו אחר מאתים ועשר
שנים .ואת הקושיות ,תרצו הגאונים .וגם פה ,משיח יבוא! וכל הקשויות?
יבואו הגאונים ויתרצו!
"ובנוסף לכך ,ה'חתם סופר' כותב שיתכן שהמשיח חי וקיים בינינו ,ואפילו
הוא לא יודע שהוא אמור להיות משיח ,וכשיגיע הזמן יצווה אותו ה' לגאול
את ישראל .שהרי כך היה עם משה רבינו ,עד גיל שמונים לא ידע כלל שהוא
המשיח ,וכשהגיע הזמן לגאולה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא  -אתה הגואל.
שיכור ולא מיין
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

אחר שלמדנו את עיקרי האמונה עלינו להבין :הרי גם המצרים ראו את כל
המכות הללו ,איך יוכלו להמשיך להכחיש את קיומו של בורא לעולם?! הענין
יובן על פי מעשה ששמעתי מרבי שלום מאיר ולך שליט"א:
ישנו ארגון בשם 'אפיקים' העוסק בקרוב רחוקים ,ומתמחה באנשים
משכילים ,אינטלקטואלים .יו"ר הארגון ,רבי אברהם בקר שליט"א ,שמע
שיש הרצאה בבאר שבע ,הנאמרת על ידי יושב ראש הליגה נגד חזרה
בתשובה .נסע הרב בקר לשמוע מה הלז 'מוכר' .בהרצאה ישב לידו אדם
שנראה משכיל ,שבמשך כל ההרצאה
הנהן בראשו לאות הסכמה .בתום
ההרצאה ,שאלו הרב בקר מדוע
בא ,והוא ענה" :רציתי לשמוע מה כשנכנס הזמין
טענותיו ,ואכן השתכנעתי שיש כוסית שתיה,
בחזרה בתשובה שטיפת מח ,כפיה לבעל בית המרזח
דתית
וכו'".הרב בקר" :אתה הרי ולכל הנוכחים.
אמר לו
אינטלקטואל ,אז בא תשמע גם מיד לאחר שסיים
את הצד השני .בשבוע הבא ,ייערך לשתות קם ויצא.
סמינר של 'אפיקים' במלון 'גלי מהר אחריו בעל
צאנז' בנתניה ,בוא לשבוע עם
שבסוף בית המרזח" :ומה
אשתך ,והתרשם!" .לשבת
אותו שבוע ,הוזמן הרב ולך להרצות .עם התשלום?"
הרב בקר סיפר לו על היהודי הנ"ל"- ,איזה תשלום?
ובקש ממנו לשוחח איתו שיחה אין עמי כסף
אישית .במוצאי שבת ,נהוג בסמינרים
מסוג זה לערוך 'סימפוזיון' ,בו כלל!"...
המשתתפים מספרים על חוויותיהם הכה בעל בית
והתרשמותם מהסמינר ,את החלטותיהם המרזח את האיש
לשינוי בחייהם
וכו'.ולך שהיהודי מכות נאמנות.
והנה ,רואה הרב
עוזב את המקום לפני התחלת
הסימפוזיון .ניגש אליו ושואל" :הרי נשארת עד עכשיו ומדוע תעזוב ברגע
האחרון?" .ענה היהודי" :יש לי את ההתרשמויות שלי ,ואינני מעוניין לשמוע
מה אחרים מרגישים".
"נו ,אדרבה" ,שואל הרב ולך" ,איך התרשמת?""אני מוכרח לומר לך שנהניתי מאד! ברור שאין כאן שטיפת מח ,ברורשזו לא כפיה דתית .אתם מצליחים להוכיח דברים ברורים בעניין האמונה
וחיוב שמירת המצוות".
"-כן? אז מה כבודו מתכונן לעשות?"

"אני שוב חוזר ואומר ,מאוד התרשמתי ,מאוד מעניין ,הדברים חשובים וברורים"."נו ,אז מה התכל'ס?""מה אגיד לך ,יקח לי הרבה זמן לשכוח את מה שראיתי ושמעתי כאן"...מדוע הוא רוצה לשכוח? הרי למד שהדברים אמיתיים ונכונים! אלא שיהודי
זה מבין כי הדברים ששמע מחייבים אותו לשמור שבת ולאכול כשר ,ובסך
הכל להיות נשלט ונכנע למרות רוחנית גבוהה ,וזה לא מוצא חן בעיניו .אז
כדי להתפטר מזה ,הוא מחליט ש'אין אלוקים" ,ואת מה ששמע הוא מתכון
לשכוח בהקדם האפשרי...
למדנו מכאן ,שאדם יכול לדעת ,להבין ולהכיר ,אבל רצונותיו מכריחים
אותו לומר שאינו מאמין.
ולתוספת הבהרה נחזור כאן על ההסבר על הפסוק "אצבע אלוקים היא",
שלכל אדם יש 'מערכת' במח הממונה של הסקת מסקנות הגיוניות .וישנם,
לא עלינו ,אנשים שמערכת זו אינה עובדת אצלם כראוי ,וזאת מחמת שלוש
סיבות:
א .כשהאדם לא ניחן במידה מספקת של חכמה.
ב .האדם הוא חכם ,אבל אחרי ששתה כמה כוסות אינו מסוגל להסיק
מסקנות הגיוניות ...והדברים יתבארו בסיפור הבא:
מעשה באדם שנכנס לבית מרזח והזמין כוסית שתיה לו ,לבעל בית המרזח
ולכל הנוכחים.
מיד לאחר שסיים לשתות קם ויצא .מהר אחריו בעל בית המרזח" :ומה עם
התשלום?"
"איזה תשלום? אין עמי כסף כלל!"...הכה בעל בית המרזח את האיש מכות נאמנות.
למחרת נכנס אותו אדם בשנית אל בית המרזח ואמר" :תמזוג כוס יי"ש -
לי ולכל הנוכחים".
 "ומה איתי ,למה אתה לא מזמין גם אותי?" ,שאל בעל בית המרזח. "אתה?" ,התריס האיש" ,אתה רק שותה כוס אחת ,מיד אתה נהיה אלים"...ג .יש אנשים שניחנו בשכל רב וגם לא שתו יין ,אבל הם 'שיכורים ולא
מיין' ,הם שיכורים מתאווה או מגאווה וזה מה שגורם להם לטעות.
פרעה והחרטומים היו שיכורים מגאווה וזה מה שגרם להם לחפש תירוצים
שונים ומשונים למכות ,והעיקר ,לא להגיע למסקנה האמתית שה' הוא
האלוקים...
כלומר ,כאשר מערכת הסקת המסקנות נפגמת ,עלולים להגיע למצבים
כאלו .ומה גורם לכך? שכרות .אך יש שיכורים ולא מיין אלא מתאוות ,מכבוד,
מגאווה ,המכונים 'נגיעות אישיות' ,הם הגורמים לשיבוש מערכת הסקת
המסקנות במוחו של האדם...
וזו הייתה גם הבעיה של החרטומים!
(מתוך 'ומתוק האור' הגדה של פסח)

קו השיעורים של דרשו
עכשיו במספר חדש וקליט

שמרו ב'אנשי הקשר' שלכם
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בצעד איטי התקדם לעבר המטבח ,הן התקשה בהליכה .פתח ביד שמאלו
את ברז המים ,אחז בשמאלו את הקומקום ומילאו ,הרתיח את המים
וניחוח קפה מילא את הבית .התמיהה גברה :ממתינים לברית ,ורבינו מכין
קפה? מובן שלא אמרתי דבר
בעל 'האור לציון' ,הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל ,נותן דוגמא על התנהגות אצילית
"ו ַּמלְ ָּתה אֹתוֹ ָאז יֹאכַ ל בּ וֹ " (שמות י"ב ,מ"ד)
וכך הורה רבינו לתלמידיו:
"לפעמים פוגשים בבית הכנסת באנשים מבוגרים ,שמקפידים מאוד שיעניקו
להם את הכבוד הראוי בתפילה ,בעליה לתורה ובפתיחת הארון וכדומה.
הדבר נראה בעינינו כחוכא ואיטלולא ,לנו אין זה מפריע במאום ,אין זה
אומר שאנו טובים מהם .כי לצעירים תאוות אחרות ומאוויים אחרים הממלאים
את עולמם ,וממילא אין הכבוד תופס מקום מרכזי .אבל הזקנים איבדו כל
עניין בתאוות העולם ,ומה שנותר להם הוא הכבוד וממילא הוא מרכז עולמם.
יש להתחשב בהם ,איפוא ,ולתיתו להם .ולהיפך ,דווקא מכיון שבעינינו הוא
מזולזל ובעינהם כה נכבד ,יקל עלינו לכבדם ביותרת הכבוד ולהעניקו להם
מלא חפניים!"
עם הקבצן לסעודת המילה
סח מקורבו ,הרה"ג רבי
אבישי תעשה שליט"א:
"פעם התבקשתי להביא
את רבינו לסנדקאות.
בבריתות ,לרוב ,היה הוא
המוהל .כשחלה וידו
הימנית שותקה ,הוזמן
הרבה להיות סנדק .הגעתי
לביתו בשעה היעודה,
בעצמו פתח את הדלת,
והודיע' :מחילה ,אם אפשר
עוד כמה דקות!' .תמהתי .ידעתי כמה מקפיד הוא להגיע בזמן .שבע שמחות
היה ,ידע שלעולם אין הברית נערכת במועד שקבע .אבל שהעיכוב לא יהיה
באשמתו .זמנו יקר היה מפז ,ותמיד הגיע במועד הנקוב .מה ארע שביקש
להמתין?
בצעד נוקשה התקדם לעבר המטבח ,הן התקשה בהליכה .פתח ביד שמאלו
את ברז המים ,אחז בשמאלו את הקומקום ומילאו ,הרתיח את המים וניחוח
קפה מילא את הבית .התמיהה גברה :ממתינים לברית ,ורבינו מכין קפה?
מובן שלא אמרתי דבר .הלב נכמר לראותו אוחז בשמאלו את הספל המהביל
ומתקדם בכבדות לחדר הלימוד שלו .הפטיר לעברי' :עוד כמה דקות'.
מוזר ,מדוע שלא שתה במטבח או בטרקלין? אך נכנס לחדרו ,וכבר יצא.
עזרתי לו ללבוש את מעילו .התמהמה .הבנתי שהקפה חם .עברו דקות
ארוכות ,וסרך רגליו שוב לעבר חדרו' :הו ,כבודו סיים!' ,קרא' .נלך ,איפוא!'.
מהחדר יצא קבצן זקן ,לבוש סחבות .עבורו הכין ,א"כ ,את הקפה...
הביט לעברי ושאל' :יש מקום גם עבורו?' .השבתי בחיוב' .נפלא ,יבוא עמנו
לברית! מסכים כבודו?'.
הקבצן הסכים.
הגענו ,רבינו היה הסנדק ,ולאחר הברית ביקש מבעל השמחה לארח את
הקבצן לסעודה .ביקש' :הכן עבורו מנה הגונה .הוא עני רעב!'...
הכבוד לניצולי שואה
פעם נסע באוטובוס לכותל המערבי ,נתלווה אליו המוהל רבי מרדכי ששון
שליט"א .האוטובוס היה עמוס ,אך רבינו מצא מקום ישיבה .בהגיעם ל'מאה
שערים' עלה אדם מבוגר בעל חזות פשוטה ,ורבינו אך ראהו ,נעמד ופינה
לו מקומו .אמר למלווהו" :האנשים האלה באמונתם התמימה ,מסרו נפשם
על קידוש ה' בחוץ לארץ על שמירת הדת .הם אינם אנשים פשוטים ,צריך

לכבד אותם"...
סח הרב צבי בן דוד" :פעם שמע רבינו תלמידים מדברים דברי זלזול על
אדם שהפליג בזקנה ,אך לא ידע ספר .גער בהם' :עליו אתם מדברים?!
הידעתם כמה פעמים התעטף בטלית ותפילין במשך ימי חייו? כמה שבתות
שמר? כמה פסחים קיים?!'."...
הכבוד לתלמידי חכמים
"ממצוות 'כבוד זקנים' ,אמר רבינו" ,נבין כמה עלינו להיזהר לחלוק כבוד
ללומדי התורה .ולא רק משום שכבודם הוא כבוד התורה ,וזה טעם מספיק
כשלעצמו .אבל הן עמלים הם לשרש כל תאווה ,כי התורה נקנית במיעוט
שיחה ובמיעוט שחוק ,במיעוט סחורה ובמיעוט דרך ארץ ,ומכיוון שטבע
מוטבע באדם שאין לך אדם בלא תאווה כלשהי ,נותר להם רק ניסיון
הכבוד .ועל כן יש לדעת ,שלמרות שיודעים ומכירים הם בפחיתותו ,מקנן
הוא בהם".
בן נולד לאחד מתלמידי רבינו .מיהר לבשר לרבינו ,והזמינו לסנדקאות.
קיבל רבינו את ההזמנה והכיבוד .ויהי אך יצא ,והנה לקראתו אחד מרבותיו.
בישרו שמגיע לו מזל טוב ,נולד לו בן.
"בן ראשון?" חקר החכם."לא ,בן שני" ,אמר."ולא הודעתני ,לא שיתפתני בשמחתך!" ,נזף בו" .תלמידים הרי הםכבנים .מהיכן הנהגה זו ,שבנים לא מודיעים להוריהם על נכדים שנולדו
להם?!".
לא מצא מילים להצטדק.
חקר החכם" :מי היה הסנדק בבן הראשון?"
ענה" :מור אבי".
אמר החכם" :כך נאה כך יאה .וכעת ,בבן השני ,מגיע הכבוד לרב שהוא
כאב! התכבדני?!"
אין הזמנה יותר מפורשת .בא במיצר .אמר" :בכבוד ,אבל עלי להיוועץ בבני
ביתי".
"שאל ,ותודיעני" ,אמר החכם.שב ועלה לרבינו ,וסח את את הדברים .מה יעשה?
אמר רבינו" :טענתו טענה ,אבל אין הוא הרב היחיד ,אף לא רוב חכמתך
הימנו .יש עוד 'רבנים שהם כאבות' .ועם זאת ,דבריו משדרים מצוקה .לא
כבוד רוצה הוא ,אלא הערכה .מעמיד הוא תלמידים ,קשור אליהם בעבותות
אהבה ,מסור אליהם כל כך ,וחש שהם מנתקים קשר ,מפנים גב .זה כואב
כשזה קורה בין הורים לצאצאים ,וכואב בין מלמדים לתלמידים .עליך לכבדו
ולהפיס דעתו ואלו יעמדו לרך הנולד לגדול לתורה ולחופה ולמעשים טובים!"
"והרב יבוא?" ,שאל התלמיד.
"הבטחתי שאבוא" .אמנם ,ההבטחה ניתנה לכיבוד הסנדקאות ,ורבינו היה
אז בעת חוליו ,כאשר פסק למול והסתפק בסנדקאות .ההליכה קשתה עליו,
ותנועותיו הוגבלו.
בני המשפחה התערבו" :אם אינו סנדק ,למה שיטרח .אין לך מושג איזה
קושי זה עבורו!"
התלמיד נבוך  ,ותלה עיניו ברבינו .בחכמתו ,שתק .שתק דקה ושתיים,
ולבסוף הגיב" :הוא תלמיד שלי ,וישמח אם אבוא .אז איך אוכל שלא
לשמחו?!" .ולתלמיד אמר" :לשנה הבאה אשתך תלד עוד בן ,וברצות השם
אהיה הסנדק""- .אמן" ,ענו ,וכך היה!
(מתוך 'רבינו האור לציון')
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הרבנית הצדקנית מרת רחל סרנא ע"ה ,אשת חבר להגאון רבי חיים סרנא
זצ"ל ,ראש ישיבת חברון-גאולה ,הייתה רגילה לספר בהתרגשות את
זיכרונותיה מביקוריו רבי הרושם ,של הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן
זצ"ל ,בבית אביה ,הרב הצדיק רבי אריה מלכיאל פרידמן זצ"ל
הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א על השראת השכינה בשבתות ובראשי חדשים
"לֵ יל ׁ ִש ּ ֻמ ִרים הוּא לַ ה'" (שמות י"ב ,מ"ב)
את עצם גילוי השכינה לו זכינו במצרים  -אין לנו ביום יום ,אולם ישנם
זמנים מיוחדים בשנה בהן הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בצורה רבה
ונשגבה יותר .בהן הוא נותן לנו לחוש את חביבותו כלפי עם ישראל ,ואלו
עתות רצון להתקרב אליו ,להאמין בו ולדבקה בו.
דברים מלבבים ,מרגשים ומרעישים בעצמתם ,הם דברי הזוהר הקדוש
(פרשת בחקותי דף קיד עמוד ב) ,המגלמים את האהבה הגדולה והעצומה
שחש הקדוש ברוך הוא כלפינו.
תרגומם הוא כך:
"זכות גדולה זכו ישראל שיש בידם משכון – היא התורה הקדושה שנתנה
בידם מן המלך העליון ,כי בעבור זאת מרחם עליהם הקדוש ברוך הוא .אף
שהם שרויים בגלות ,הוא יורד ממדרגתו בכל ראש חודש ושבת ,ומקפץ על
כתליהם וגגותיהם של בתי כנסיות ובתי מדרשות ,כדי לעמוד אחר אותם
הכתלים להשגיח מן החלונות ולהציץ מן החרכים על בני ישראל ,מתוך
געגועיו אל התורה הממושכנת בידם .כמו שנאמר' :קול דודי הנה זה בא
מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה
זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים' (שיר השירים ב,
ח-ט) .כיון שרואה אותם ומתחמם לבו ,הרי הוא פורץ בבכי מרב צער וגעגועים.
בגין כך יש להם לישראל לשמוח ביותר באותם העתים והזמנים".
מבואר בזוהר הקדוש גילוי עצום ,דברים נוראים ממש ,על גודל האהבה
והקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו ,וכיצד געגועיו העזים כלפינו הם לאין
ערך ושיעור .הוא חפץ בקרבתנו ושש להשגיח עלינו ,כרחמי אב על בניו
שהתרחקו מעל פניו .לצורך כך הוא מייחד זמנים מיוחדים ,את יום השבת
ויום ראש חודש ,בהם מתעוררים געגועיו של הקדוש ברוך הוא ,וזיכרוננו
עולה לפניו לטובה .הוא יורד כדי להציץ עלינו מן החרכים ולהשרות שכינתו
בתוכנו!
לכן מוטלת עלינו החובה לנהוג כלפי הקדוש ברוך הוא בפרט בימים אלו
כמים פנים לפנים ,להיות מוכנים כראוי לעתים בהם מתגברת 'קרבת
אלוקים' ,ומתהדק הקשר הרוחני והעילאי שלנו עם בוראנו .לשוש ולשמוח
על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו ,להתקדש ולהתרומם ולהיות ראויים
לאותה השראת השכינה.
וכיון שמבואר בזוהר שכל אותה השראה ,היא בעבור געגועי הקדוש ברוך-
הוא אל התורה הממושכנת בידי ישראל .אם כן ,כמה יש לנו להתאמץ להגות
בתורה ביותר באותם זמנים ,כדי שנהיה ראויים לאותה השגחה מיוחדת מן
החלונות ,ונזכה לעשות לו נחת רוח כשיציץ עלינו מן החרכים ויראה אותנו
משתעשעים בתורתו .אם אכן משכיל האדם לנצל את העתות המסוגלות
הללו כראוי ,בתורה ובעבודת השם ,הוא יכול להשיג השגות רמות באמונה
ובאהבת השם ,ולהעצים את הקשר הרוחני האיתן שלו עם בוראו.
מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון יחזקאל' ,היה אומר
בדרך מליצה על הפסוק שאמר משה לישראל בפרשת המן – "היום לא
תמצאוהו בשדה" (שמות ט"ז ,כ"ה)" :את רוממות וקדושת השבת לא תמצאו
בשדה! כדי להרגיש את רוממות השבת ולחוש את קדושתה ,זקוקים להרבה
עבודה של התקרבות לקדוש ברוך הוא".
הגאון רבי אברהם יצחק ליפקוביץ שליט"א ,מראשי ישיבת 'בית מדרש
עליון' ,ספר על אביו ,ראש הישיבה מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ
זצ"ל ,דבר נפלא :רבי מיכל יהודה היה רגיל למסור שיעור בפני בעלי בתים
ובחורים מדי שבת בשבתו .באחד מימי ראשון נגש אל אחד הבחורים

שהשתתפו בשיעור בשבת ושאלו" :התוכל לחזור על עקרי הדברים שאמרתי
אתמול בשיעור?" .אלא שאז לפתע ,נעצר משטף דבורו ,צמרמורת אחזה בו
ודמעות חמות החלו לזלוג מעיניו .לאחר דקת דומיה אמר בנימה נוקבת
כמוכיח ותובע את עצמו" :וכי כך מדברים על שבת קדש? 'אתמול'? הרי זו
שאבע'ס!."....
שבת קודש היא יום מרומם ומקודש שאפשר לחוש בו בהשראת השכינה.
המציאות של היום הקדוש הזה היא קרבת אלוקים .בשבת מתגלמת נקודת
הקשר שבין היהודי לה' יתברך .על האדם להכין את עצמו כראוי לקראתה,
ליצוק אל תוכה תוכן רוחני גדוש כדי להרגיש ,לספוג ולזכות במעלותיה
הגדולות ,ולנצלה עד תום להתעלות מיוחדת בעבודת השם.
סגולת הזמן להחדיר ערכי יסוד בילדים
היות ושבת וראש חודש הם ימים של קרבת אלוקים ,ויש בהם השראת
שכינה מיוחדת משאר העתים ,הרי שהם מהווים הזדמנויות פז להטביע
ולהחדיר בילדים הרכים דעת תורה והשקפת עולם ,דרכי יראה ויסודות
האמונה.
הרבנית הצדקנית מרת רחל סרנא ע"ה ,אשת חבר להגאון רבי חיים סרנא
זצ"ל ,ראש ישיבת חברון-גאולה ,הייתה רגילה לספר בהתרגשות את זיכרונותיה
מבקוריו רבי הרשם של הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד ,בבית
אביה ,הרב הצדיק רבי
אריה מלכיאל פרידמן
זצ"ל.
רבי אריה מלכיאל
נמנה על חשובי תלמידי
ה'סבא מסלבודקה',
והיה תלמיד חכם וירא
שמים מרבים .ענוותנותו
הגדולה גרמה לו לא
הסכים לטול על שכמו
משרות רבניות שונות
שהציעו לו לרב .בראשית
ימיו התגורר בעיר ממל
שבגרמניה ,וביתו הווה
אכסניה לרבי אלחנן ,בתקופות בהן בא לגרמניה לגייס כספים לטובת ישיבתו
– ישיבת 'אהל תורה' בברנוביץ .גם מאוחר יותר כשעבר רבי אריה מלכיאל
להתגורר בקובנא שבליטא ,המשיך רבי אלחנן להתארח בביתו לעתים תכופות,
ומשם כידוע הוצא על ידי הנאצים הארורים יימח שמם ,ונעקד על קדוש
השם.
הרבנית סרנא תיארה תמיד כי גם היא ,כילדה צעירה ,הרגישה אווירה
מרוממת ואפופת קדושה בצלו של רבי אלחנן .היא זכרה את ההערצה הגדולה
שהעריצוהו בני הבית ,איך עקבו בערנות אחר מעשיו והליכותיו ,ובעיקר את
האושר הרב והזכות העצומה שחשו ,לשמש אדם גדול וקדוש כמותו.
נקודה חשובה נחרטה בזיכרונה מאותן סעודות השבת במחיצתו של רבי
אלחנן; על פי רוב כשהיה מתארח אצלם ,היו מצטרפים לסעודה תלמידים
רבים שגרו בקרבת מקום ,ובקשו לנצל את הזדמנות הפז לשהות במחיצתו
ולשוחח עמו בדברי תורה .אך תמיד כשהתחילו לשוחח עמו ,היה רבי אלחנן
מפסיק את השיחה ואומר למסובים" :קודם כל נשוחח כעת עם הילדים,
נשמע מה יש בפיהם לומר ,אחר כך נשוחח בינינו ,"...בהטעימו" :שולחן
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איך מכפרים על 'מי ששומע ליצרו'?
ליקטנו עבורכם את  7הסגולות בלימוד מסכת עבודה זרה
בתום לימוד מסכת 'שבועות ',התחילו
השבוע רבבות לומדי הדף היומי על
הש"ס הבבלי ,לעסוק במסכת עבודה
זרה ,על  75הדפים שלה.
לקראת תחילת הלימוד במסכת,
נערכים בארגון 'דרשו' בכוחות
מתוגברים ,לעידוד לימוד הדף היומי
ולהגדלת מספר הנבחנים ,כפי שהוכח
בעבר ,שעם תחילתה של כל מסכת
חדשה מתרחב מעגל הלומדים כ"י,
ומצטרפים רבים נוספים אל הלימוד,
שהפך זה מכבר לחובה בסיסית עבור
כל יהודי שחשקה נפשו להרחיב את ידיעותיו בתורת ה'.
לרגל המאורע ,ליקטנו מספר סגולות המופיעות בספרי הקדמונים והאחרונים,
המדגישות ומבטאות ביתר שאת את חשיבותה העיסוק במסכת זו
מועילה לידיעת הש"ס
• מסכת עבודה זרה ,כלל גדול בידיעת הש"ס.
(צוואת רבי שעפטיל בן השל"ה )

מכפר על כל העבירות שהן כעין
עבודה זרה ,כגון :כעס
• הלימוד במסכת עבודה זרה מכפר
על כל העבירות שהן כעין עבודה זרה,
כגון :כעס ,גאווה ,התפארות ,לשון
הרע ,וכל השומע ליצרו.
(ספר סדר יעקב )

סגולה לאמונה תמימה
• מסכת עבודה זרה היא סגולה
לאמונה תמימה.
(על פי דברי גדולי ישראל לדורותיהם ).

מתקן פגם הרהורי עבודה זרה
• לימוד במסכת עבודה זרה מסוגל לתקן מה שפגם בעוון עבודה זרה
והרהורי עבודה זרה.
(על פי דברי החיד"א )

מקיים מצוות השבתת עבודה זרה מארצנו
• על ידי לימוד מסכת עבודה זרה ,מקיים מצוות השבתת עבודה זרה מארץ
ישראל ,שהיא מצוה נדירה.

כעשיית כל המצוות
• הלימוד במסכת עבודה זרה הוא כעשיית כל המצוות ,כיון ששקולה עבודה
זרה כנגד כל התורה כולה.

סגולה להתעלות ברוחניות ולסור מרע
• מסכת עבודה זרה היא בבחינת "סור מרע" ,ונקל להתעלות על ידי לימודה.

(ספר סדר יעקב )

(שם משמואל )

(על פי מעבר יבוק )

קו השיעורים של דרשו
 077-2222-666או *4992
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השבת נועד במיוחד עבור הילדים!" .אז היו קולחים מפיו זיכרונות נפלאים,
אמרות שפר ופנינים שערבו לאזני המבוגרים והצעירים כאחד .בהם גם
עובדות והנהגות נפלאות מרבו ה'חפץ חיים' ,בנוסח שתאם לרמתם של
הילדים.
בהזדמנות מסויימת הוסיפה על כך אחותה ,הרבנית רישל קוטלר ע"ה,
אשת חבר להגאון רבי שניאור קוטלר זצ"ל ,ראש ישיבת ליקווד ,כי כאשר
בקש אביה רבי אריה מלכיאל מרבי אלחנן לשבת בראש השולחן ,כראוי
לכבוד תורתו ,התנגד בכל תוקף ואמר" :שבת זהו זמן שאבא אמור לשבת
בראש השולחן עם ילדיו ,לא אקח מכם זאת בשום אופן!".
אותו רבי אלחנן ,ראש הישיבה הגדול שהעמיד תלמידים לאלפים ,מגדולי
תלמידיו של ה'חפץ חיים' ,שגדולי התורה הטו אזנם כאפרכסת לשמוע כל
ביטוי והגה היוצא מפי קדשו ,השכיל בחכמה ובתבונה מיוחדת לרדת לרמת
הילדים הצעירים ולהבין ללבם ,וניצל היטב את ההזדמנות של השבת ,עת
השראת השכינה היתרה הקיימת בבריאה ,כדי להחדיר ערכים חשובים
בילדים!
אחד מגדולי ירושלים המופלגים שחיו כאן לפני כשמונים שנה ,היה הגאון
הצדיק רבי יוסף קדיש קרישבסקי זצ"ל ,שנמנה בין חשובי תלמידי ה'חפץ
חיים' .איש קדוש עליון ,רם המעלה בתורה ,בצדקות ובעבודת השם נשגבה.
מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ,רבה של ירושלים ,היה מכנה אותו

בהערכה בתואר "יוסף קדישא" .רבות סיפר אודות יום השבת במחיצתו ועל
דבקותו העצומה בקונו כאחד מקמאי.
צאצאיו מספרים כי למרות הקדושה העילאית ששרתה על כל מעשיו ביום
השבת ,ולמרות המעלות העליונות שהיה אחוז בהן ,הרי שבסעודות השבת
הקפיד להרעיף על כל המסובים חום ותשומת לב מיוחדת במינה ,וניצל את
ההזדמנות המיוחדת של קיבוץ המשפחה סביב שולחן אחד ,כדי להחדיר
את יסודות חינוכו ומשנתו וערכים נעלים.
עם הפעוטות הוא שוחח על ענייני הפרשה ,והכביר עליהם רוך ואהבה,
תוך שסיפר להם במתינות מדרשי חז"ל העוסקים בעניינה .עם הנערים
הבוגרים הוא נשא ונתן במלי דאוריתא ובסוגיות שלמדו במהלך השבוע
החולף ,והבנות אף הן זכו לשמוע מאביהן דברי דרוש ושביבי מוסר שובי
לב ,שחזקו את רוחן וחשלו אותן למשך כל ימות השבוע .בהזדמנות מסויימת
הסביר רבי יוסף קדיש בפשטות ,מדוע אינו מאריך בזמירות שבת ,או שקוע
בשרעפיו כפי הרגלו במשך כל ימות השבוע" :אין זמן ראוי יותר מסעודות
השבת ,כדי להחדיר מעט אור תורה ,אמונה ויראת שמים בצעירי הצאן" –
אמר.
סגולת הזמן של שבת ,בה השכינה שורה ,גורמת שיהיו יותר מוכשרים
לקבל ,יותר מסגלים לספוג ולחוש את הדברים ,להתרומם ולהתעלות.
(מתוך סדרת הספרים הנפלאה 'אוצרותיהם אמלא')
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שוטרים חמורי סבר כיתרו את הישיבה כולה .בשלב מסוים נכנסו להיכל
הישיבה ,ובידיהם תמונה מהוהה ,ממנה ניבטה דמותו של עלם חמד,
ובראשה נכתב 'גודלבסקי' .מתחתיה נכתב באותיות שחורות גדולות:
'מבוקש לחקירה בשל עבירות הגירה'...
ככל שניזהר מלדבר ולשוחח ,להקל ראש ולהסיח דעת כשהתפילין לראשינו ,נזכה לשמירה צמודה לכל החיים!
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"וְ ָהיָה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל י ְָד ָך וּלְ ז ִָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָיך( "...שמות י"ג ,ט')
בסיום פרשת השבוע ,עם סיכום הנסים והלקחים העולים מגאולת
מצרים ,אנו מקבלים מתנת אהבה את מצות התפילין .עם שחר ,כשהאדמה
עוד לחה ,אנו משכימים קום בשמחה ,וממהרים לבית הכנסת .ביד נרגשת
אנו נושאים את התיק בו שמורות היטב התפילין האהובות שלנו ...אחרי
'לשם יחוד' אנו מנשקים את הבתים הקדושים באושר ,ומברכים "אשר
קדשנו ...להניח תפילין!" .אף שהתפילין הן מצוה שגרתית ,היא גורמת
להתרגשות כל יום מחדש .בין היתר ,כי אנו יודעים שהתפילין הן מצוה רבת
משמעות עבורנו ,הרבה יותר מפעולה שגרתית ,כי יש בהן מקור לאנרגיה
חיובית לכל היום ,והן גם מהוות מקור ביטחון עבורנו.
מקור ביטחון? -כן כן! הרי בימים אלה ,מי לא מחפש מקור לביטחון רוחני
ואישי ,במובן הפשוט ביותר של המילה .כאשר מסביב הומה הסער בניסיונות
המתחדשים בכל רגע ,כאשר אנו עדים להתרחשויות בתוככי ארץ הקודש
ומחוצה לה ,לא רק לבבות חלשים הופכים למפוחדים ,כולנו מרגישים אי
נוחות ,איננו יודעים מה ילד יום ...הנחת התפילין ,היא מתנה יקרת ערך
שקיבלנו מבורא עולם .התפילין
מרחיקות מאיתנו כל צרה וצוקה,
במובן הרוחני וגם במובן הגשמי.
הן כולנו עומדים מדי יום מול
ניסיונות ,היצר אורב לנו ולילדינו
בכל פינה ,וכנגדו  -עומדות
התפילין ומעניקות 'מטריית
הגנה' ,שתסייע לנו להתמודד
ולנצח .אחת המצוות היחידות,
שתוצאותיה רשומות וחקוקות
בתורה עצמה ,היא הנחת התפילין.
האדם נראה לבוש בחליפה
פשוטה ומרוטה ונתון להשפעת
כל רוח ,אך מהרגע שהניח תפילין
בבוקרו של יום  -למעשה הוא
מתנהל בתוך 'טנק מרכבה' חדיש
ובטוח...
חז"ל דרשו "וראו כל עמי הארץ
כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" – 'אלו תפילין שבראש' ,כלומר ,שהתפילין
הן המגן שלנו ,הן השומרות עלינו מפני הקמים עלינו .אך חז"ל הדגישו
'תפילין שבראש' ולא 'תפילין שעל הראש'  -כלומר ,שהתפילין נמצאות
בתוככי הראש פנימה ,ולא מרחפות  -מונחות מעליהן ...גילה הגאון מוילנא
זצ"ל ,כי עוצמת התפילין תלויה בכך שהתפילין יהיו בתוככי הראש ,בפנימיותו.
שהן יהפכו לחלק מאתנו ,שנכיר לעומק את תוכנן ומשמעותן ,שנייחס להן
את החשיבות שהן ראויות לה!
ככל שהתפילין יהיו בתוככי הראש ,ומשמעותן תחדור אל תוך לבנו ,ככל
שנחוש בהנחת התפילין שאנחנו משעבדים את עצמנו לעשות את רצון ה',
ככל שנשמור את עצמנו מקלות ראש כשהתפילין על ראשינו  -בכך נבטא
כי התפילין הן בראש שלנו ,ולא רק נחות עליו ...גם היום ,אחרי עשרות שנות
הנחת תפילין ,כה כדאי לרענן ולשנן את הלכות תפילין ,כדי שחלילה לא
ניכשל ונמצא שלא הנחנו תפילין בטעות ,חלילה! הרי ישנם פרטים שעלולים
להישכח ,ולעכב את כשרות הנחת התפילין  -הלא בוודאי ראוי וכדאי לוודא
כי אנחנו מניחים תפילין כהלכה!
ואז  -יש לנו הבטחה "ויראו ממך" ,שכל שונא וצר ,כל יצר וניסיון ,יירתעו

מאתנו ,לא יתקרבו .אנחנו נזכה בחיים שלוים ורגועים ,בטוחים ושמחים,
בזכות הנחת התפילין .היש לנו הבטחה טובה מזו?
מעורפל הכרה בין פסי הרכבת...
בין הממתינים הרבים שעמדו על שפת פסי הרכבת בקראקא ,נמנה הגאון
רבי משה חיים לאו הי"ד ,רבה של פיעטרקוב .היה זה מיד אחרי פטירת
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ,והרב יצא למסע גיוס כספים דחוף למען ישיבת
'חכמי לובלין' ,שפטירת ראש הישיבה בחודש מר-חשון תרצ"ד הותירה אותה
ללא משען כלכלי .כשהגיעה הרכבת המובילה ללודז' ,מיהר הרב לעלות על
הרכבת .אך בדיוק בעומדו בפתח הקרון היטלטלה הרכבת ,והרב נפל ארצה
בין המסילות .רק הממתינים על שפת פסי הרכבת הבחינו בכך ,אך לא יכלו
לעצור את הקטר ,ולזעוק לעברו כי אך לפני רגע היה כאן יהודי נשוא פנים,
שנפל אל בין הפסים...
תוך צפירה מחרישת אוזניים ,החלה הרכבת הארוכה בנסיעה ,מפתחת תוך
שניות מהירות גבוהה .מאות אנשים שנותרו בתחנה הביטו בעיניים קרועות
במתרחש' .אין ספק מה עלה בגורלו' ,הרהרו הממתינים בשבריר שניה' .הן
הרכבת כה אימתנית וחזקה ,מרסקת ומעיפה את כל העומד בדרכה .איזו
טרגדיה איומה!' חשבו בצער...
רק בשעה שפנסי הרכבת נראו
ממרחקים ,החלו הנועזים שבהם
להציץ לראות אם נשאר משהו
מהאדם שהיה כאן קודם לכן.
להפתעתם לא היה גבול ,לנוכח
העובדה כי גופו נותר כמעט שלם,
למרות שפציעתו האנושה ניכרה
היטב...
הרב אמנם ספג חבטה אדירה
בראשו בעת הנפילה ,הכרתו
היטשטשה וכוחו אזל ,אך רצון
ההישרדות היה חזק מכל .חיש
עשה הרב את החישוב ,כי אם
יישאר שוכב כך ללא תנועה,
כשהרכבת תתחיל בנסיעה היא
תדרוס אותו ותרמוס את גופתו.
כוחו לא עמד לו לקום מהפסים,
ולפיכך הוא ניסה לשפר את מקום משכבו ,כך שכל גופו יישאר בין הפסים
ומי יתן כי הרכבת תוכל לחלוף מעליו...
תוך כדי מחצית הדקה שעמדה לרשותו ,הבין הרב כי גם בכך אין די ,וגם
אם גופו יישאר שלם ,הרי שראשו עשוי לחטוף מהלומה מתחתית הקרונות,
וזה עלול להיות סופו העגום .מיד הניח הרב את שתי ידיו על ראשו ,וניסה
להיצמד לקרקע ככל האפשר ...כפי שחשש הרב ,הרכבת הכתה בעוצמה את
הידיים שהגנו על ראשו ,וגופו הלך ואיבד כמויות של דם .לאחר שהרכבת
חלפה ,מיהרו הממתינים להזעיק כוחות הצלה שפינו אותו אל בית החולים
הסמוך.
מפרפר בין חיים למוות ,הגיע הרב לאו לבית החולים .תחילה טופל על
מנת להציל את חייו ,העורקים נחסמו וגופו החל לקבל מנות דם שישלימו
את הדם שאזל .לאחר שכוחותיו שבו אליו במקצת ,דרשו הרופאים לבצע
ניתוח מיידי ,ניתוח מורכב וקשה שאורכו כחמש שעות ,שאולי יצליח להציל
את ידיו הפגועות עד אימה ...הם מיהרו להכין עבורו חדר ניתוח ,והזעיקו
את דוקטור פישר ,הנודע כמנתח מומחה .כשהמנתח הגיע לבית החולים
וראה את ידיו ,מיהר ללחוש באוזני צוותו "יש לנו שעה  -שעתיים לנסות
המשך בעמוד הבא >>>
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להציל משהו ,אחר כך יהיה מאוחר מדי" .כשנכנסו הרופאים לחדרו של הרב,
ביקש הרב לדעת מה הם מתכננים לעשות" .אנו מזדרזים לניתוח להצלת
ידיך!" ,אמרו לו הרופאים בטון בהול" .הסיכוי הולך ואוזל."...
להפתעתם ,דווקא הרב ביקש להשתהות קלות" .אני מבין כי יש לבצע את
הניתוח במהירות" ,אמר להם בגבורה" ,אבל אינני מסוגל להיכנס לניתוח
עדיין .אני צריך לבדוק משהו ."...הרופאים היו מופתעים .אך לפני שעה קלה
היה הרב פצוע ,שמי יודע אם ישרוד את הפציעה .ועתה ,כשהוא כבר יכול
להיכנס לחדר הניתוח במטרה לנסות להציל את ידיו ,לפתע יש לו זמן
לבירורים ,והוא מרוכז בנושאים לא ברורים ...אך הרב הוסיף" :גם אני רוצה
למהר לניתוח ,אך אבקש אם אפשר לקרוא לאדמו"ר הרה"ק רבי משה
מבאיאן זי"ע ,המתגורר לא הרחק מכאן ,כי אני צריך לשוחח עמו בדחיפות
לפני הניתוח!" ,פסק הרב את פסוקו .בתוך דקות ספורות הוזעק הרבי למקום,
וגילה לחרדתו כי הפצוע הקורא לו הוא רבה של פיעטרקוב ,שנפצע על פסי
הרכבת והובהל לבית החולים.
לא היה פנאי לדרוש בשלומו כראוי ,כאשר הרופאים מאיצים לזרז את
הניתוח .הרב לאו פתח מיד ואמר" :רבי ,סליחה שהטרחתי את מעלת כבודכם,
אך יש לי שאלה שאינה סובלת דיחוי! הרופאים טוענים שעליי לבצע את
הניתוח בדחיפות ,ושכל הצלת ידיי תלויה בניתוח הזה .עם זה ,אני חושש
כי במהלך הניתוח ,בשל סיבוך אפשרי ,יחליטו הרופאים כי אין מנוס מלקטוע
חלק מידיי"" .וכי יש ברירה?" ,שאל
האדמו"ר" ,הרי אם כך יחליטו,
מסתבר שזו אכן הדרך היחידה
להציל את יתר חלקי הידיים .וכי
לא עדיף להישאר עם חלק מהידיים,
כשאין אפשרות להציל אותן לגמרי?"
"זאת אני מבין" ,השיב הרב לאו,
"אך אבקש מהרבי להיות כאן כל
משך הניתוח ,ולהשגיח נאמנה על
הרופאים ,לבל יקטעו מהיד יתר
על המידה ,באופן שלא יישאר לי
שיעור שאוכל להניח עליו תפילין...
חשוב לי להבריא את ידיי ,אך אני
מתקשה לעשות זאת על חשבון
מצוות הנחת תפילין בעתיד .רק
אם הרבי יבטיחני כי ישמור היטב
שיישאר ביד שיעור מספק להנחת
תפילין ,אוכל להיכנס לניתוח בלב
רגוע ובטוח ."...כמובן ,הרבי הבטיחו
כי יעמוד על המשמר ככל אשר
ביקש ,ורק אז ניאות הרב לאו
להיכנס לחדר הניתוח ,שאכן הצליח
וידיו היו לו לשלל ,אם כי נזקקו עדיין לשיקום ממושך ,ובחלקן הורכבה יד
תותבת.
הרב לאו שמח והודה על הצלת חייו ,ולא פחות חשוב  -על כי נשאר לו
שיעור הנחת תפילין בידו...
הסיפור ,המובא בספר 'הדרך לקידוש השם' ,על חייו ופועלו של רבי משה
חיים לאו הי"ד ,יש בו כדי ללמד אותנו .כי כשמבינים את משמעותן העמוקה
של התפילין ,מפנימים כי איזו צורת חיים תהיה ליהודי בלעדיהן ,איך יוכל
יהודי להחיות נפשו מדי שחר ,לולא הוא זוכה להפשיל שרוול בשמחה,
ולברך בהתרגשות "אשר קדשנו ...להניח תפילין!".
בכח התפילין ,אותן נקשור לידינו ,נוכל להתחבר לבורא עולם ,לקבל על
עצמנו עול מלכותו ,ולקבל ממנו אנרגיות טובות וחיוביות לכל היום .לפיכך,
נקפיד כי התפילין יהיו כשרות ומהודרות ,ונהדר שלא לדבר עמן דברים
בטלים כי אנו מבינים את משמעותן של התפילין ,וכמה לא ראוי להסיח את
הדעת מהן .אשרינו ,שאנו יכולים להניח תפילין מדי יום באושר ,על ידיים
שלימות ופעילות!
לילה נטול שינה בכלא...
היה זה בשנת תרצ"ז .בכניסה לישיבת טלז שבליטא ,התחוללה מהומה
של ממש .שוטרים חמורי סבר חסמו את כל הכניסות והיציאות ,ולמעשה
כיתרו את הישיבה כולה .בשלב מסוים ,נכנסו השוטרים להיכל הישיבה,
ובידיהם תמונה מהוהה ,ממנה ניבטה דמותו של עלם חמד ,ובראשה נכתב
'גודלבסקי' .מתחתיה נכתב באותיות שחורות גדולות' :מבוקש לחקירה בשל

ביום המחר,
התייצב הבחור
בראש מושפל
ועיניים
מפוחדות
בכניסה לבית
הכלא ,לריצוי
עונשו .כשנכנס
לתאו ,גילה כי
כל מה שדמיין
על בית הכלא -
הוא גן עדן ביחס
למצבו האמתי...

עבירות הגירה .'...היה זה הגאון רבי יהושע לייב גודלבסקי זצ"ל ,שכבחור
צעיר הגיע לליטא מגרמניה ,במטרה לגלות למקום תורה  -היא ישיבת טלז.
העלם הצעיר היה שקוע בלימודו ,ולא שם לב כי מועד הויזה שברשותו חלף
עבר ,ולמעשה הוא שוהה כעת בליטא שלא כחוק .לא שהייתה לו בעיה
להסדיר את הארכת הויזה ,אלא שכיון ששכח לעשות כן ,ומועד הויזה פקע,
הפך בחור חמד עוסק בתורה ,לעבריין הגירה דרוש לחקירה...
כשהגיע לחקירתו ,ניתנו לו שתי אפשרויות :לפדות את עצמו בתשלום קנס
גבוה מאוד ,או להיכנס לבית הסוהר לתקופת מה .אפשרות הקנס לא באה
בחשבון ,בהיותו בחור בודד נטול כל יכולת כלכלית .נשארה רק האפשרות
ללכת לבית הסוהר ,אף שידע כי בית הסוהר בליטא רחוק מלהיות בית מלון,
בוודאי יושבים שם פושעים מועדים ועבריינים מסוכנים ,ומסוכן לשהות
בחברתם...
וכך ,ביום המחר ,התייצב הבחור בראש מושפל ועיניים מפוחדות בכניסה
לבית הכלא ,לריצוי עונשו .כשנכנס לתאו ,גילה כי כל מה שדמיין על בית
הכלא  -הוא גן עדן ביחס למצבו האמתי ...מדובר במקום מוזנח ומצחין ,בו
שוכנים בצפיפות זה לצד זה למעלה מעשרה עבריינים ,הדוברים שפה לא
מוכרת .אלה 'שמחו' על האורח החדש שהגיע למאורתם ,וכבר תכננו בינם
לבין עצמם כיצד להציק לו...
כשנכנס לתא ,האסירים כבר החלו עולים על יצועם לשנת הלילה ,אך הוא
לא הצליח לעצום עין מרוב פחד ואימה .הן הוא נמצא בתוככי הכלא ,מקום
בו אין חוק ואין סדר ,אין דין ואין דיין ,והוא  -בחור צנום שנזרק לכאן לבדו,
מול חבורת פושעים מסוכנים שזה מקומם הטבעי .כששמע את שיחותיהם
לפני שנרדמו ,הבין כי יום המחר לא הולך להיות קל ,ושפתותיו נקשו באימה
הולכת וגוברת עם כל דקה שחולפת...
השעות נקפו ,העבריינים נרדמו ,אך הבחור לא הצליח לתת תנומה לעפעפיו.
כשהגיעה שעת חצות ליל ,החליט כי כבר עדיף לו להישאר ער .הרי איזה
ביטחון יש לו כאן בתא חוץ מהנחת התפילין היקרה ,אותה לבטח לא יוכל
לעשות במשך היום בחברה כה 'נעימה' ...עדיף להמתין לאור ראשון ,ומיד
להניח תפילין ולהתפלל בזריזות ,בטרם ישכימו קום האסירים האחרים...
עם עלות השחר ,קם הבחור מהמזרן שלא היה אלא ערימה של קש אסוף.
על בהונותיו ,עקב בצד אגודל ,עשה את דרכו אל המים ,ומיהר ליטול ידיו.
בשקט בשקט ,כדי שלא להרעיש חלילה ולהטריד את מנוחתם ,הוא ניגש
לפינת החדר ,הוציא את התפילין מתרמילו ,והניח אותן בדבקות ובמסירות...
תוך דממה מוחלטת החל בתפילתו מעומק הלב .מילה במילה ,כמונה מעות.
הוא זעק מעמקי לבו זעקה אילמת .רגע לפני הגיעו לתפילת שמונה עשרה,
שמע את אחד האסירים מתהפך על משכבו ,והבחין כי הלה פתח את עיניו.
תוך אימה החל בתפילת שמונה עשרה ,מבקש לשכוח מהנעשה סביבו ...אך
תפילתו של היהודון ,לא מצאה חן בעיניו של אותו אסיר שהתעורר .הוא
מיהר להעיר כמה מחבריו ,ועד שסיים את תפילתו כבר היו כל האסירים
ערים ,נושאים לעברו אגרופים מאיימים .כשפנה לאחור בתפילת 'עושה
שלום' לבו נחרד ,בעיניו ראה כי הללו מתקרבים אליו באגרופים קמוצים...
גופו רעד מפחד ,הוא עצם עיניו והמתין למהלומותיהם ,שבוודאי יבואו
בתוך שניות .הוא שמע את צעדיהם מתקרבים אליו ,ולבו ניתר מאימה - -
 ואז ,כשהיו כבר קרובים  -הם נסוגו אחור .אחרי כמה רגעי שיתוק העזלהציץ אחורנית ,וגילה כי הם חזרו למיטותיהם ויושבים עליהן בשקט ,אינם
מעזים להתקרב.
הבחור היה המום ,אך מיד הבין כי עוד לא הוכח שהסכנה חלפה .הוא
הוריד את התפילין בזהירות ,נישקן וקיפלן בהתרגשות רבה ,ומיהר להצטרף
לשאר האסירים ,המטאטאים באותה עת את החדר ,ואוספים את הקש שנפל
מהמזרנים במהלך הלילה .אך מה גדולה הייתה הפתעתו ,כשאותם עבריינים
סימנו לו שלא יטרח ,ואחד מהם התנדב לאסוף את הקש במקומו ,תוך שהוא
ממלמל מילות הערכה לא מובנות...
אם היו לו ספיקות נוספות באשר לכח התפילין ,הרי שהרגע הבא היה
הרגע הפלאי והמוכיח ביותר .כשנכנס הסוהר לתא ,החלו האסירים להתגודד
סביב הסוהר ,ולהתווכח עמו בלהט .הוויכוח גלש לצעקות ,היה ניכר שהאסירים
מטיחים מילים קשות בסוהר ,תוך שהם מצביעים לעבר הבחור ,שישב מצונף
בפינתו ולא הבין אף מילה ...אחרי הוויכוח הארוך והנוקב ,יצא הסוהר לפרק
זמן קצר .האסירים האחרים התקרבו אל הבחור ,והחוו לו קידה .אחרי כמה
דקות שב הסוהר ,וביקש מהבחור ליטול את מיטלטליו וללכת עמו...
הוא החל פוסע עם הסוהר ,עודו מהורהר ולא מבין מה קורה .לפתע מצא
עצמו חופשי מחוץ לכותלי בית הכלא ,אדם חופשי ומאושר...
את הסיפור שמענו מפי בנו ,דודי הרב אברהם גודלבסקי שליט"א ,ששמעו
המשך בעמוד >>> 15
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מיד התעוררה בהלה" :מה קרה פה? היכן האורח ומלווהו?" .רבי עקיבא איגר
חמק מבין המלווים ופניו חיוורות .ממצחו נגרה הזיעה" :היכן ידידי האורח?
היכן הוא הרב מליסא?" ,שאל בבהלה .רחש עבר בין הקהל ולפתע החל ה'חוות
דעת' פוסע בין ההמון והתקרב אל רבי עקיבא איגר
המפגש המיוחד בין רבי עקיבא איגר לבין בעל ה'חוות דעת'
"וְ ִעבְ ד ּו ֶאת ה'" (שמות י' ,י"א)
פעם הגיע אל רבי עקיבא איגר מכתב מרבה של ליסא ,ה'חוות דעת' ,בו
הוא מודיע לו כי הוא מתעתד להגיע לפוזנא לביקור ,ובהזדמנות זו הוא
רוצה להיפגש עמו .התמלא רבי עקיבא איגר שמחה ,וכי מילתא זוטרתא
היא?! הנה עומד להגיע אורח כה מכובד ,ששמו הולך לפניו מסוף העולם
ועד סופו בגאונות וצדקות ,ונוסף לכך גם ידידו האישי .מיד הודיע לראשי
הקהילה להיות עתידים ליום הזה ,שהנה עומד להגיע לעירם גאון גדול
מפוסקי הדור .יש להכין קבלת פנים כראוי לגאון כמותו וכיאה לכבוד התורה
ולומדיה.
גם ה'חוות דעת' עצמו התכונן לקראת נסיעה
זו יותר מהרגילות ,אף כי היה רגיל בנסיעות
וביקורים בערים שונות ,אבל לא הרי ערים
אחרות כמו העיר פוזנא ,מקום בו שוכן כבוד
הגאון רבי עקיבא איגר ,ששמו הולך מסוף העולם
ועד סופו ,ומלבד זאת הרי הוא גם ידידו האישי.
קהילת פוזנא הכינה קבלת פנים כראוי וכיאה
לכבודה של תורה .הם גם הכינו כרכרה הדורה
וסגורה ,רתומה לארבעה סוסים אבירים ,שבה
ישב האורח הנכבד ויכנס ברוב פאר אל תוך
העיר .ביום המיועד לבוא האורח הדגול ,צווה
הגאון רבי עקיבא איגר לכל בני העיר ,לצאת
בשעות הבוקר כברת דרך אל מחוץ לעיר ,שם יקבלו את פני הגאון האורח,
וילווהו בתופים ובמחולות עד מרכז העיר .התפלאו התלמידים :לשם מה
צריכים לצאת אל מחוץ לעיר? הלא די אם נקבל את פניו בהגיעו אל העיר?
"תמהני עליכם שאתם שואלים שאלות" ,השיב להם" ,ספר תורה חי מגיע
אל עירנו ואנו נשב בחיבוק ידיים ונמתין עד שיגיע אל עירנו?" .ואכן ,ביום
המיועד הוכרז שבתון בכל העיר ,ויצאו אל מחוץ לעיר תלמידי חכמים עם
סוחרים ,בעלי מלאכה עם בחורים ,זקנים עם נערים ,ותינוקות של בית רבן
עם רבותיהם .רבי עקיבא איגר עצמו התיישב אף הוא בכרכרה הדורה שהוכנה
בעבור האורח ,ויצא יחד עם כל הציבור לקבל את פני האורח הגדול .כאשר
יצאו כברת דרך ,הבחינו לפתע בכרכרה העושה דרכה אל העיר פוזנא.
מיד אזר הגאון רבי עקיבא איגר מתניו ,ובכוחות עלומים קפץ מהכרכרה
ורץ אל כיוון האורח .ה'חוות דעת' ירד בצעדים מתונים מעגלתו ,וכל הציבור
היה עד לפגישה המרגשת של שני גדולי הדור שהתחבקו בשמחה ,כשדמעות
של התרגשות חונקות את גרונם .רבי עקיבא הזמין את הרב מליסא שיעלה
אל הכרכרה ההדורה שהוכנה בעבורו ,ושניהם יחדיו התיישבו בתוך הכרכרה
המקושטת שהקהילה הכינה לכבוד האורח.
כל בני העיר נתנו בשיר קולם בתופים ובמחולות ,וליוו את הכרכרה אל
העיר פוזנא ,כאשר בראש השירה נוסעת הכרכרה ההדורה עם שני גדולי
הדור בתוכה .התרגשותם של בני העיר הייתה עצומה ,זכיה כל גדולה!
שני גדולי התורה שקעו מיד בשיחה בעניינים העומדים ברומו של עולם,
וכל אחד חזר על החידושים שנתחדשו לו בתקופה האחרונה .כך ישבו שני
הגאונים תוך שהם שקועים בדברי תורה ואינם שמים לב לכל המתרחש
סביבם .פתאום נענה אחד המלווים ואמר" :האם זה יאה שנניח לסוסים
הרתומים אל הכרכרה ,את הכבוד הגדול להכניס את שני הגדולים הללו
לעירנו?" .מיד הסכימו עמו גם המלווים האחרים העומדים סביב לכרכרה
שהצדק עמו" .הבה ונתיר את מוסרות הסוסים" אמרו" ,ואנחנו בעצמנו נמשוך
את העגלה".
אמרו ועשו .קבוצה של אנשים התירו את הסוסים מהעגלה ,והתחילו למשוך
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במו ידיהם את העגלה .מיד הצטרפו אליהם גם אחרים ומשכו את העגלה
מכל הכיוונים.
לפתע הבחין רבי עקיבא איגר מחלון הכרכרה ,כיצד בעלי הבתים מעירו
מושכים את העגלה בעצמם ,כשפיהם מלא שירה" :תנו כבוד לתורה! אשריכם
ישראל!" .הרהר רבי עקיבא לעצמו" :מה יפים מעשיכם ,כך יאה וכך נאה
לכבוד גאון גדול כמו ה'חוות דעת' .למי מגיע כבוד כזה ,אם לא לבעל 'חוות
דעת' שהוא גדול הדור?!".
"אבל היכן אני?" ,המשיך לטוות את חוט מחשבותיו" ,האם אני פטור
מלכבד את גאון הדור?" .מיד חמק רבי עקיבא
בלאט מהכרכרה ,והצטרף אל המושכים את
הכרכרה ,כשפיו ממלמל" :תנו כבוד לתורה!".
מרוב ההתלהבות והדוחק ,לא הרגיש איש שהרב
בעצמו הצטרף אליהם ,נדמה להם כי עוד יהודי
זקן מושך את מושכות העגלה.
ה'חוות דעת' ,אשר ישב בתוך הכרכרה שקוע
במחשבותיו ולא הרגיש בכל ההמולה ,התנער
אף הוא פתאום והציץ מבעד לחלון הכרכרה
לראות מה קול הרעש בחוץ .רק אז הבחין במה
שנעשה" .אה" ,חשב רבי יעקב לעצמו" ,הלוואי
וגם אני הייתי זוכה לכבד את רבותי בכבוד כזה
שבני פוזנא חולקים לרבם ,הגאון רבי עקיבא
איגר ,שהוא גדול הדור ,עמוד התורה ויראה .הוא באמת ראוי לכבוד כזה".
"אבל" ,ממשיך ה'חוות דעת' במחשבותיו" ,מדוע שלא אצטרף גם אני אל
המלווים ,כאחד מאנשי פוזנא ,בשעה שמכבדים את רבם בכבוד הראוי לו?".
פתח את דלת הכרכרה מהצד השני ,ירד לאט מהכרכרה והצטרף אל ציבור
המושכים בכרכרה מצד ימין ,ונבלע בקרב ההמון מבלי שירגישו בו .כך נמשך
מסע המלווים ,כשכולם נותנים קולם בשיר ,ותהום כל הארץ לקול ההמולה
עד הגיעם אל תוככי העיר פוזנא.
בהגיע השירה אל תוך העיר סמוך לבית המדרש הגדול ,עמדו שם אנשים,
נשים וטף ,לבושים בגדי חג ממתינים לבואו של האורח הגדול .כאן יגיע
המאורע החגיגי אל שיאו .כל הציבור ממתין בקוצר רוח ובנשימה עצורה
לרגע המרגש בו תפתח דלת הכרכרה ושני גאוני הדור יופיעו במלוא הדרם.
הרגע הגדול קרב ובא .ראשי הקהילה נגשו בהתרגשות אל דלת הכרכרה
ופתחו אותה לרווחה ,אך הכרכרה ריקה! איש אינו נמצא בתוכה! מיד נתעוררה
בהלה" :מה קרה פה? היכן האורח ומלווהו?" .הרב ,רבי עקיבא איגר חמק
מבין המלווים ופניו חיוורות .ממצחו נגרה הזעה" :היכן ידידי האורח? היכן
הוא הרב מליסא?" ,שאל בבהלה .רחש עבר בין הקהל ולפתע החל ה'חוות
דעת' פוסע בין ההמון והתקרב אל רבי עקיבא איגר.
הרגשת אכזבה חלפה בציבור .זאת אומרת ,שבכל הדרך העמיסו על כתפיהם
במקום הסוסים ,עגלה ריקה!
באותו רגע קם אחד מחשובי העדה והכריז בקול" :רבותי! אנו לא גררנו
עגלה ריקה ,אלא עגלה מלאה ,עגלה שהיא מלאה במידות טובות .חלל
המרכבה היה מלא במידות היקרות של ענווה ,שפלות הרוח ואהבת תורה
ללא גבול ,ולכרכרה יקרה זו נרתמו גם שני גדולי הדור ,עמודי התורה ,הענווה
והאמת של דורנו ,רבינו האהוב והנערץ והגאון מליסא.
"זכינו לרתום עצמנו למרכבה עמוסה במידות יקרות ונאצלות אלו .אשרינו
מה טוב חלקנו שזכינו להיות עדים למעמד מרגש זה ,מעמד המורה לנו
הדרך בה נלך ואת המידות אשר עלינו לדבוק בהן".
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(מתוך שבת טיש פרשת בא),

בשבת אני קונה חציל אחד ,חצי ממנו אני מבשלת וחצי אני צולה ,המבושל
הוא במקום ה'בשר' והצלוי הוא במקום ה'דגים'
הרב ישראל ליוש

מרן הגראי"ל זצ"ל לא רצה לקבל משכורות שהיו חייבים לו

"וְ י ׁ ְִש ֲאל ּו ִא ׁיש ֵמ ֵאת ֵר ֵעה ּו וְ ִא ּׁ ָשה ֵמ ֵאת ְרעו ָּת ּה ְּכלֵ י כֶ ֶסף וּכְ לֵ י ז ָָהב" (יא ב)
נער צעיר עבד אצל בעל הבית תמורת משכורת צנועה .בסוף החודש שילם
לו בעל הבית בשטרות כסף ישנים ומקומטים .הנער שאינו מבין כל כך
בכסף ,היה בטוח שבעל הבית מרמה אותו ומשלם לו בשטרות שאינם שוים
כלום ,ולכן סירב לקבל ממנו את משכורתו בשטרות אלו .בעל הבית ניסה
להסביר לו שטעות היא בידו וכי השטרות הללו שווים בדיוק כמו שטרות
חדשים ,אך לשוא ,הנער התעקש וטען לבעל הבית כי הוא עושה עמו עוול,
שלאחר חודש של עבודה כל כך מאומצת מצדו ,הוא משלם לו בשטרות
פחותות ערך.
כאשר ראה בעה"ב
כי אינו מצליח להסביר
לילד שהשטרות הללו
מצוינים ,הוא ניסה
לגייס למסע השכנוע
את אביו של הנער,
הוא הראה לו את
השטרות ,ואמר לו
'וכי שטרות אלו אינם
טובים? ובנך אינו
רוצה לקבל אותם!',
'נכון' – ענה לו האב 'הצדק איתך ,השטרות הללו מצוינים ,ואכן אם היית
חייב לי את הכסף ,הייתי מקבל אותם בשמחה ,אבל היות ובני הוא זה שעבד
אצלך ,אנא ממך ,שלם לו בכסף שגם הוא מבין שהוא טוב ,שוה היא עבודתו
שהוא יקבל עליה את מה שהוא מבין שהוא שוה ,אף אם הוא טועה!'.
ע"פ משל זה מיישב הגאון רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל בספרו 'אפריון' את
דברי רש"י עה"פ הנ"ל :אין נא אלא לשון בקשה ,בבקשה ממך הזהירם על
כך ,שלא יאמר אותו צדיק אברהם ,ועבדום וענו אותם קיים בהם ,ואחרי כן
יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם .וכי כל רצונו של הקב"ה לקיים את הבטחתו
לאברהם ,שעם ישראל יצאו ברכוש גדול ,הוא רק כדי שלא יאמר אברהם
שאינו מקיים את הבטחתו ,וכי עצם ההבטחה אינה מחייבת את קיומה?
והוא מיישב כך :בהבטחת הקב"ה לאברהם אבינו 'ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול' ,לא היתה כוונתו לרכוש גדול בדמות כסף וזהב ,אלא לתורה ומצוות,
זהו הרכוש הגדול ,שהם עומדים לקבל במעמד הר סיני .אך בני ישראל לפי
מצבם באותם ימים שהיו שקועים בעבודת פרך במצרים ,לא השיגו הבנה
זו שתורה ומצוות הם רכוש גדול ,והבינו כפשוטו שהכוונה לכסף וזהב ,ולכן
יטען אברהם אבינו כשם שאת עבודת הפרך קיימת 'בהם' ,היינו כפי הבנתם,

כך גם את הבטחת 'רכוש גדול' קיים 'בהם' ,כפי הבנתם עתה ,כסף וזהב
ממש.
•••
על יחסם של גדולי הדורות ל'כסף' ,כאמצעי בלבד לעבודת ה' ,ולא כמטרה
בפני עצמה ,נוכל ללמוד מהספורים הבאים:
רבינו הגדול ,מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן יהודה ליב שטינמן
זצוק"ל שימש בקודש כראש ישיבה בכפר סבא ,מצבה הכספי של הישיבה
היה רע מאוד וכחצי שנה הוא לא קיבל משכורת ,פעם אחת פגש מנהל
הישיבה את הרבנית ושאל אותה איך הם מסתדרים במצב כזה בלי משכורת,
היא ענתה לו שהם מצטמצמים בהוצאות ,ובשבת היא קונה חציל אחד ,חצי
ממנו היא מבשלת וחצי היא צולה ,המבושל הוא במקום ה'בשר' והצלוי הוא
במקום ה'דגים' ,אך שמע זאת המנהל ,נתן לו מעט כסף שהיה עמו על חשבון
המשכורת שחייב לראש הישיבה .כאשר חזרה לביתה וספרה ע"כ לראש
הישיבה ,לא נחה דעתו מכך שספרה לו על הצטמצמותם וחיי הדוחק שלהם.
לאחר תקופה מסוימת ,כאשר הורווח קצת מצבה הכספי של הישיבה ,רצה
מנהל הישיבה לשלם לראש הישיבה את כל המשכורות שעדיין לא שילם
לו ,אלא שראש הישיבה סירב לקבל את הכסף ,ואמר' :וואס איך בין א'פויער'?
 [וכי אני פועל?]' ,הרי עברה התקופה וברוך ה' הצלחנו לחיות גם ללאהכסף הזה ,אינני צריך אותו כבר!'.
•••
'סנדקאות הרי מסוגלת לעשירות ,אם כן' – נשאל מרן הסטייפלר זצ"ל –
'מדוע הרב אינו עשיר ,הרי הרב הוזמן פעמים רבות לשמש כסנדק?'
הצביע הסטייפלר על ארון הספרים אל עבר ספרי ה'קהילות יעקב' שזכה
לחבר ,ותמה' :וכי אין זו עשירות?'
•••
מסופר על רבי הלל מקולמאי זצ"ל שהיה נוהג להניח על שולחן ליל הסדר
שלו את כתבי היד מחידושי התורה שחידש .כאשר נשאל לפשר מנהג זה,
אמר' :הרי נפסק בשולחן ערוך שבליל הסדר יסדר שולחנו בכלים נאים כפי
כוחו ,ואלו הכלים הנאים שזכיתי בהם כפי כוחי'.
•••
תלמידו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל הראה לו פעם את שעון
הזהב שקיבל מכלתו' ,מה מחירו של השעון?' שאל אותו הרב' ,חמש מאות
דולר' השיב התלמיד .רבי יחזקאל התבונן בשעון שעה ארוכה ,ואמר
בהתרגשות' :עכשיו תוכל להבין את כוונת הפוסק 'טוב לי תורת פיך מאלפי
זהב וכסף' ,מילה אחת של תורה שוה הרבה יותר מאלפי שעונים כאלו.'...

>>> המשך מעמוד 13

מאביו שזכה לדור ישרים מבורך ,ולהקים בית חינוך גדול לבנות בארה"ב,
בו שב וסיפר על האימה שאחזה בו כשהניח תפילין ,ועד שהבין כי התפילין
הן שהצילו אותו בגיא צלמוות ...כי מי שמסוגל לא לעצום עין בלילה כדי
לזכות להניח מחר תפילין בשלוה  -אין כל פלא שהתפילין הגנו עליו וזיכו
אותו לצאת מאפילה לאורה .ככל שנשמור על התפילין בקדושה הראויה,
התפילין ישמרו עלינו.
צוואה ביום שלפני...
בין דמויות ההוד מהדור הקודם ,נמנה הרה"ח רבי יצחק זילבר זצ"ל,
שהתגורר בקרית צאנז בנתניה ,ונודע כאדם שיראתו קדמה לחכמתו .למרות
כוס התרעלה ששתה בשנות השואה האיומה ,נותר נאמן ודבוק בדרכו
היהודית .כשהיה כבר אדם מבוגר ,כבן שמונים ,פנה אליו נכדו בשאלה:
"סבא! מחפש אני עצה טובה ,סגולה מעניינת להתחזקות ולשמירה .מה
תציע לי לעשות?" .השיב הסב" :דע לך בני ,כי מניסיוני האישי  -הסגולה

והעצה הטובה ביותר ,היא להישמר ולהיזהר מלהסיח דעת ולדבר דברים
בטלים כשהתפילין לראשינו .הרי עברתי את השואה האיומה ,סבלתי מרורות
ועברה עליי כל צרה אפשרית .אם החזקתי מעמד  -זה רק בזכות שהקפדתי
כל ימי שלא לשוחח עם תפילין ,ולכן התפילין שמרו עלי לאורך כל השנים!".
הנכד הודה לסבו על העצה ,וכבר המתין לפגוש בו שנית ביום המחר ולספר
לו כיצד קיים אותה ...אלא שביום המחרת ,בכ"ח באדר תשל"ד ,הסתלק
הסבא לגנזי מרומים ,ועצתו נותרה כצוואה שנתן ביומו האחרון ...כל ימיו
הקפיד הרב זילבר לא לשוחח בתפילין ,ובזכות זאת התפילין שמרו עליו.
ובטרם הסתלק מהעולם  -נתנו לו משמים את הזכות להעביר את המסר
הזה לדור אחרון :יהודים יקרים! התפילין יקרות כל כך .ככל שניזהר מלדבר
ולשוחח ,להקל ראש ולהסיח דעת כשהן לראשינו ,נזכה לשמירה צמודה
לכל החיים!
(מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' הרב קובלסקי)
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הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

מה המקור לנוהגים לאכול חמץ
מיד במוצאי פסח?

מצה שנאפתה מחום השמש האם
יוצאים בה ידי חובה?

ָּ
אשֹן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּב ֶע ֶרב ּתֹאכְ ל ּו ַמ ּצֹת" (שמות י"ב ,י"ח)
"ב ִר ׁ
בס' מועדים וזמנים (להגר"מ שטרנבוך ח"ח סי' רס"ז) ,כ' שהראה לו ה'בית
ישראל' זצ"ל ראיה לנוהגים לאכול חמץ מיד במוצאי פסח (עי' במעשה רב
קפ"א שהגר"א היה מבדיל על שכר
שקנה מנכרי ועי"ש הטעם להראות
שאכלנו מצות בגלל ציוי ה') ,ממש"כ
כאן בתרגום יונתן בן עוזיאל" :בניסן
בארביסר יומין לירחא תכסון ית
פסחא וברמשא דחמסר תיכלון
פטירי עד יומא דעשרין וחד לירחא
ברמשא דעשרין ותרין תיכלון חמיע".
ועי' בפסקי תשובות (תצא,א)
שמביא שיטות שנהגו הפוך.

"וַ ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָ ּבצֵ ק ֲא ׁ ֶשר הוֹ צִ יא ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִם ֻעגֹת( "...שמות י"ב ,ל"ט)
בני ישראל יוצאים ממצרים עם עיסות של בצק ,ונאמר בתורה שהם 'אפו'
את הבצק ,רק שלא נזכר באיזו צורה אפו זאת .בתרגום יונתן מתרגם את
הפסוק כך" :והוו קטעין מן לישא דאפיקו ממצרים ,וסדרין על רישהון ומתאפי
להון מחומתא דשימשא חרירן פטירן ארום לא חמיע וכו'".
מבואר בדבריו ששמו את הבצק על ראשם ,והבצק נאפה מחום השמש.
וכן ייסד בעל הפיוטים ,ביוצר לשבת הגדול הגדול בפיוט 'יוצאי חפזון ספקם
מזון' וז"ל' :קיטוף העיסה בחררה קמוצה ,רצופה בראשיהם שלא חומצה,
שמש שזפתה ואכלוה מצה'.
אולם מהרמב"ן ומהאבן
עזרא נראה שלא למדו
כן ,שכתבו שלא אפו
את הבצק בדרך ואפו
זאת רק בהגיעם לסוכות.
ע"פ דבריו המחודשים
של התרגום יונתן,
מביא בס' ברכת אברהם
(על הגדש"פ עמ' כד)
טעם למנהג לעשות
את המצות עגולות,
שכך הייתה צורת המצות
הראשונות של עם
ישראל ,שהיו כצורת
ראשי אבותינו שעגולים
הם.
בדרך אמונה (להגרח"ק
שליט"א על הרמב"ם
הל' בכורים פ"ו הי"ב)
הקשה על דברי התרגום
יונתן ,מדברי הרמב"ם שם ,שפסק שעיסה הנאפית בחמה פטורה מן החלה,
שאינה קרויה 'לחם' ואין מברכין עליה 'המוציא' ,וא"כ כיצד יוצאים בזה ידי
חובת מצה?
תירץ שם ע"פ הגמ' (בבא בתרא פד ,).שהשמש מאדימה בבוקר כי חולפת
ליד פתח הגיהנום ומקבלת את צבעה מאור האש שנמצאת שם ,ובגמ' (שבת
לט ).אמרי' שחמי טבריה נחשבים לחמי האור משום שעוברים על פתח
הגיהנום ,רואים מכל זה שאש הגיהנום הוא אש ממש .והנה יציאת מצרים
הרי הייתה עם שחר ,כמ"ש בגמ' (ברכות ט ).וא"כ י"ל שעיסה הנאפית בחום
השמש עם שחר דינה כנאפית באש ,וחייבת בחלה ,וברכתה 'המוציא' ויוצאים
בה ידי חובת מצה.

מדוע עושים את המצות עגולות?
"וַ ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָ ּבצֵ ק ֲא ׁ ֶשר הוֹ צִ יא ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִם ֻעגֹת( "...שמות י"ב ,ל"ט)
בשו"ת 'יהודה יעלה' (למהר"י אסאד סי' קנ"ז) ,כ' שהמקור לעשיית המצות
בצורת עיגול ,הוא ע"פ מה שנאמר "עוגות מצות" ,ועוגות זה עיגולים כפי
שמפרש רש"י בתענית (יט .ד"ה עג
עוגה ועמד בתוכה) לגבי חוני המעגל.
וכ' שם שהטעם מדוע התורה
הדגישה כן שהיו המצות עגולות,
לומר שגם צורתן העגולה של המצות
הייתה מפני שיצאו בחיפזון ממצרים,
ולא היה להם זמן לצור צורה.
וכ' שם טעם נוסף לצורת העיגול
בעשיית המצות ,מפני שמצה היא
לחם עוני ובא העיגול לרמז שהעניות
והעשירות גלגל שחוזר בעולם.
ומביא טעם נוסף ,שכידוע תשעה
באב חל תמיד באותו יום בשבוע שבו חל יו"ט ראשון של פסח ,ולכן נהגו
לאכול ביצה שהיא עגולה בליל פסח ,כדרך האבלים שאוכלים דברים עגולים,
וא"כ זה המקור למנהג לעשות מצה עגולה.

•מהיכן מצאו המצרים עוז בנפשם שלא להכניס את בהמותיהם לפני מכת הברד?
•מכת חושך  -האם הייתה מכה גם עבור ישראל?
•מהו סוד ההבטחה "אחרי כן יצאו ברכוש גדול"?
•מדוע הסתיר משה את זמן מכת בכורות ממצרים?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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האם ראוי לאחר את זמן הברית,
כדי לחכות לאדם גדול שיכובד
בסנדקאות?
"וְ כִ י יָגוּר ִא ְּת ָך ֵ ּגר וְ ָע ָשֹה ֶפ ַסח לַ ה' ִה ּמוֹ ל לוֹ כָ ל זָכָ ר" (שמות י"ב ,מ"ח)
רבי לייבלה אייגר היה מאחר לברית מילה בגלל איחור תפילתו ,ובשעתו
עורר הדבר רעש גדול ,והיו מהגדולים שהצדיקו שיטתו ,אשר עליהם נמנו
בעל חידושי הרי"ם וכן רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע.

אף שאר בשרו ,רבה של קראקא ,רבי שמעון סופר זצ"ל ,אף שלא נמנה
על דגל החסידות עמד לצדו (במכתבו הנדפס באגרות סופרים מדור רבי
שמעון סיפר סי' כב כג) ,וכתב שם שאם זה משום כבודו של אדם חשוב,
מותר לוותר על זריזין מקדימין למצוות.
בתשובתו הצביע על מדרש במדבר רבה (פרשה יא,ג) ,העוסק בענין מילת
ישראל במצרים בערב פסח ,שכך נאמר' :מי מלן ,ר' ברכיה תני ליה בשם
רשב"י משה מוהל ואהרן פורע ויהושע משקה'.
ונשאלת השאלה ,מפני מה עסקו בכך רק משה ואהרן ויהושע ,הלא כדי
למול ששים רבוא נדרש זמן רב חדשים רבים ,ומפני מה ,איפוא ,לא נעזרו
בשבט לוי ,שעל ידי כך היה בידם לקיים את המצוה בזריזות ולסיים את
המילה בהקדם .מוכח מכאן שאפשר להשהות את המילה כדי שתיעשה ע"י
צדיקים.
ובספר 'הדור והתקופה' (לרבי אליקים שלזינגר עמ' קצג) מביא ,שאמר
פעם ראיה זאת לפני הרב מבריסק זצ"ל ולא קיבל את הדברים ,והשיב לו
שהרי בפסח מצרים היה מדובר בהוראת שעה ומלו בלילה ,ועוד שהרי הספיקו
כולם לאכול קרבן פסח הנאכל רק עד חצות ,ועוד שאין להביא ראיה מזריזותו
של משה שמובא בחז"ל שכתב י"ג ספרי תורה ביום אחד.

קבל את הגיליון
ישירות למייל
>>> שלח מייל<<< :
dirshu@dirshu.co.il

איך מגיעים מניו יורק לירושלים
תוך שעה קלה?
"וַ ּי ְִסע ּו בְ נֵ י י ְִש ָֹר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ֻסכּ ָֹתה ְּכ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י" (שמות י"ב ,ל"ז)
וכתב רש"י שמרעמסס לסוכות היו ק"כ מיל ובאו שם תוך שעה ,שנאמר
"ואשא אתכם על כנפי נשרים".
הפסוק שמביא רש"י "ואשא אתכם וכו'" ,הוא להלן בפ' יתרו (י"ט ,ד')
"א ֶּתם ְר ִא ֶיתם ֲא ׁ ֶשר ָע ִש ִֹיתי לְ ִמ ְצ ָר ִים
שהקב"ה אומר לישראל לפני מתן תורהַ :
וָ ֶא ָשֹא ֶא ְתכֶ ם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים."...
בתרגום יונתן שם כתב כך" :וטענית יתכון על עננין הן כעל גדפי נשרין מן
פלוסין ,ואובילית יתכון לאתר בית מקדשא ,למעבד תמן פסחא ,ובההוא
ליליא אתיבת יתכון לפילוסין" .והביאור ,שהקב"ה אומר לישראל שבליל
יציאת מצרים הטעין אותם מרעמסס על עננים כמו על כנפי נשרים ,והוביל
אותם לבית המקדש לעשות את קרבן פסח ,ובאותו לילה החזיר אותם
לרעממס.
ולכאו' יוצא כאן דבר חידוש ,שמשה רבינו היה בארץ ישראל ,שהרי הגיע
יחד עם כל ישראל למקום המקדש .ובגמ' פסחים (קיט ):מובא שלעתיד
לבוא ,בסעודת הצדיקים ,משה לא ירצה לעשות זימון ,משום שלא היה בארץ
ישראל ,יש לדייק שם את הלשון "איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל
לא בחיי ולא במותי" ,שאמנם הוא היה בארץ ישראל ,אבל לא נכנס כדרך
הנכנסים בצורה טבעית.
נשיאת הקב"ה את ישראל על עננים אינה רק דבר ששייך לעבר ,אלא אף
לעתיד לבוא יתקיים זאת ,כמו שמצאנו במדרש (פסיקתא רבתי א' אות ג')
על הפסוק (ישעיה ס"ו ,כ"ג) "וְ ָה ָיה ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ו ִּמדֵּ י ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ַש ַ ּב ּתוֹ ָיבוֹ א
כָ ל ָ ּב ָשֹר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת לְ ָפנַ י."...
ומקשה המדרש איך
אפשר שיבוא כל בשר
לירושלים בכל חודש
ובכל שבת מסוף העולם?
אלא שהעבים באים
וטוענים אותם ,ומביאים
אותם לירושלים והם
מתפללים שם בבוקר.
ואם אירע ר"ח להיות
בשבת ,באים שני פעמים,
אחד של שבת ואחד של
ר"ח ,העבים טוענים
אותם בהשכמה ומביאים
אותם לירושלים והם
מתפללים שם בבוקר,
והם טוענים אותם לבתיהם,
ובמנחה העבים טוענים
אותם לירושלים ומתפללים
שם.
בס' 'פני מלך' (מועדים
פסח עמ' רמט) מביא
את הפסיקתא הנ"ל,
ומציין על זה דבר מעניין ,את תשובתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בענין
תיקון עירוב בברוקלין (שו"ת אגרות משה או"ח סי קלח קלט) ,תשובה
שנכתבה כולה על שני סימניה וששת ענפיה בערב חג השבועות תשי"ב .שם
בסופה הוא מברך את השואל בזה"ל" :והנני ידידו מוקירו בלב ונפש ,ומברכו
בחג שמח ובקבלת תורה בלב שלם ,ולזכות בחג הבא עלינו לטובה לקיים
מצות ראיה ,חגיגה ושמחה בבית הבחירה ,שיבנה במהרה ע"י הגואל צדק"
ע"כ.
והנה איך אפשר שהנמצא בערב שבועות בניו יורק ,יהא בבית הבחירה
בתוך שעות לקיים ראיה וחגיגה ,אם לא שעל ענן יעוף מדי שבת בשבתו
ומדי רגל ורגל...
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים''

מדוע נקראת הברכה 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע?
ומדוע מברכים גם על 'העץ' עצמו ,ולא מספיק שאומר "על פרי העץ"?
דינים וטעמים לברכת 'מעין שלוש'
ברכה אחרונה  -מעין שלוש
"א"ר יעקב בן אידי א"ר חנינא ,כל שהוא מחמשת המינין בתחילה מברך
עליו במ"מ ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש אמר רבה בר מרי אריב"ל כל
שהוא משבעת המינים בתחילה מברך בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת
מעין שלוש( "...ברכות מד ,א).
על מה מברכים מעין שלוש
מברכים על חמשה מינים שהם :גפן תאנה רימון זית ודבש [דבש של תורה
הוא תמר].
והטעם :מפני חשיבותם שנשתבחה
בהם ארץ ישראל ,דכתיב" :ארץ
חטה ושעורה וגפן ותאנה" וכו',
קבעו להם ברכה חשובה בפני עצמם
(ברכות מד ,א ,טור רח א) .ואע"פ
שז' מינים אלו גדלים גם בחו"ל,
מ"מ בחו"ל לא נמצאים כל הז'
מינים במדינה אחת משא"כ בא"י
שנמצאים בה כל הז' מינים (לק"ט
ח"ב נה).
מאכל מחמשת מיני דגן :מברך
על מאכל שנעשה מאחד מחמשת
מיני דגן – ואיננו לחם ,והטעם :לפי
שהם ג"כ חשובים שנשתבחה בהם
א"י [ואע"פ שבפסוק של שבעת
המינים (דברים ח' ,ח') כתוב "חיטה
ושעורה" מבואר בגמרא (פסחים לה ,א) שכוסמין הם ממין חיטים ושבולת
שועל ושיפון היא ממין שעורים] ,ועוד לפי שיש להם מעלה שעליהם יחיה
האדם (טור רח א).
הטעם שנקראת 'ברכה מעין שלוש' לפי שהיא מעין ג' ברכות של ברכת
המזון" ,על המחיה" או הגפן או העץ כעין "ברכת הזן"" ,על ארץ חמדה"
כעין ברכת "הארץ"" ,רחם" מעין ברכת "בונה ירושלים"" ,כי אתה ה' טוב
ומטיב" כעין ברכת "הטוב והמטיב" (טור רח ח).
הטעם שנקראת 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע :לפי שאין קוראים
אותה אלא ע"ש ג' ברכות שמהתורה ,וברכת הטוב והמטיב חכמים תיקנוה
(רבינו יונה ,טור רח ח).
ברכה זו מדאורייתא או מדרבנן
יש אומרים :דחיוב ברכה זו הוא מדאורייתא כברכת המזון מדכתיב (דברים
ח' ,י')" :ואכלת ושבעת וברכת" ,ופסוק זה מוסב על כל שבעת המינים
האמורים למעלה (פסוק ח')" :ארץ חיטה ושעורה גפן וכו'" (ברכות מד ,א,
רשב"א כיצד מברכים לה ,א ד"ה הרי ,רא"ש כיצד מברכים סימן טז ,משנ"ב
רח ס"ק נ).
ויש אומרים :שאינו אלא מדרבנן" ,וברכת" האמור בתורה אינו מוסב על
הפסוק שלפניו אלא על הפסוק (דברים ח' ,ט')" :ארץ אשר לא במסכנות
תאכל בה לחם" (ברכות שם).
לדינא מי שאכל כדי שביעה מפרות או מתבשיל של ז' המינים ,ונסתפק
לו אם בירך אחריו ,יאכל עוד מאותו המין שיעור כזית ויברך אחריו ויצא ידי
הספק (משנ"ב רט ס"ק י).
בנוסח הברכה:
"על העץ ועל פרי העץ"

הטעם שמברכים גם על "העץ" עצמו ,ולא מספיק שאומר 'על פרי העץ'
כמו בברכה שלפניה ,ועוד שהרי אילן סרק הוא גם עץ ,כיון שבעץ עצמו יש
כוח הפרי תמיד ,ולכן מוציא פירות תמיד בלי זריעה מחדש בכל שנה כמו
ירקות ותבואה ,וזו תועלת לאדם שא"צ לעבדו ולשמרו בכל עת כתבואת
השדה ,לכן תיקנו לברך על 'העץ' עצמו ביחוד מחמת מעלתו.
ובחתימה סגי שאמר "על הארץ ועל הפירות" ,שזה עיקר הברכה ואין
להאריך בחתימה כ"כ (סידור צילותא דאברהם ברכה מעין ג ויעשה אברהם).
"על הגפן ופרי הגפן"
על היין הוא אומר "על הגפן ופרי הגפן",
והטעם :כיון שהיא קובע ברכה לעצמו לפני
השתיה משום חביבותו ,הוא קובע גם לאחריו
(תוס ברכות מד ,א ד"ה על העץ).
חתימת "על הארץ ועל הגפן" :אין לומר 'על
הגפן ועל פרי הגפן' משום שכמו שבחתימה
על חמשת מיני דגן ובחתימת הפירות אומרים
"על הארץ" ומוסיפים "על המחיה" או "על
הפירות" ,כך ביין חותמים "על הארץ" ומוסיפים
"על הגפן" ,ויש שינוי בין יין לפירות ,שבפירות
מזכירים את הפרי בכללות ,וביין מזכירים את
שם הפרי שמוציא יין (תלמידי רבינו יונה
ברכות מד ,א ד"ה וכן ,ריטב"א שם ד"ה אלא).
"לאכול מפריה ולשבועה מטובה"
בטור (רח) כתב כן בשם הסמ"ג (סימן קנא)
ובה"ג "ויש אומרים שאין לאמרו משום שאין
לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה ,אלא כדי לקיים את המצוות התלויות בה",
וסיים שהרא"ש לא היה אומרו.
הטעם שאנו אומרים זאת :כיון שקדושת הארץ משפיעה גם על הגידולים
היונקים מאדמתה ,וכשאנו אוכלים גידולים אלו אנו ניזונים מקדושתה
וממילא כוונתנו היא שנזכה לאכול מפריה ,כי על ידי זה נזכה להתקדש
בקדושתה ,וזה מה שאנו מבקשים סיום הברכה" :ונברכך עליה בקדושה
ובטהרה" ,דהיינו שעל ידי שנאכל מפריה נזכה לקדושה ולטהרה (ב"ח רח
ד"ה וכתב בספר).
טעם אחר" :לאכול מפריה" הכוונה לפירות מעשר שני שנאכלים בירושלים
[משום דקשה בנוסח הברכה שאומרים "ובנה ירושלים  ..ונאכל מפריה" והרי
קי"ל (מרובה פב ,ב) שאין נוטעים גינות בירושלים מפני קדושתה ואיך יתכן
לאכול מפריה ,אלא הכוונה היא לאכילת פירות מעשר שני ,שנאכלים רק
בירושלים ונחשבים לפירות ירושלים ,כיון ששם מקום אכילתם] .ולפי זה
מובן שהכוונה בברכה "לאכול מטובה" אין כוונתנו לחמוד את הארץ בשביל
הפירות ,אלא הכוונה לזכות בבניין ירושלים ולאכול מפירות מעשר שני
בירושלים (משמר הלוויים סימן מד בשם מרן הגרי"ז ,הגדה של פסח מבית
לוי).
"ועל מזבחך ועל היכלך"
הטעם שמזכירים את המקדש והמזבח :לפי שדוד ושלמה תקנו ברכת 'רחם
נא' ,דוד תיקן "על ישראל עמך ועל ירושלים עירך" ,ושלמה תיקן "על הבית
הגדול והקדוש" ,א"כ בקשת המקדש הוא מעיקר תקנת הברכה ,ולכן צריך
לאומרו במעין שלוש (סידור צלותא דאברהם מעין שלוש ויעש אברהם).
ושמחנו \ וזכרנו ביום חג פלוני הזה
הנוסח ברוב בסידורים הוא" :ושמחנו ביום חג פלוני" (טור רח ,אבודרהם
המשך בעמוד הבא >>>
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ברכת בורא מיני מזונות) ובב"י הביא בשם התשב"ץ דהנוסח הוא "וזכרנו
לטובה ביום חג פלוני" (וכ"כ המג"א רח ס"ק יח משנ"ב שם ס"ק נח).
ביאור שינוי הנוסחאות ,שנחלקו אם הזכרת מעין המאורע בברכת מעין
שלוש היא כנגד הזכרת מעין המאורע שבברכת המזון ,או דהזכרה במעין ג'
היא כנגד הברכה שתקנו אחר "ובנה ירושלים" [למי ששכח להזכיר מעין
שלוש] ,דברכה מעין שלוש נתקנה כנגד ברכות ולא כנגד הזכרה גרידא.
לפ"ז הטעם לנוסח "וזכרנו" ,לפי שבנוסח של "יעלה ויבוא" לא מובא כלל
נוסח של שמחה ,ונמצא דנוסח "ושמחנו" אינו תואם ליעלה ויבוא ,ורק נוסח
"וזכרנו לטובה" תואם לנוסח שאומרים "זכרנו בו לטובה".
ביאור הטעם לשיטות שאומרים "ושמחנו" :משום שהזכרה זו היא כנגד
נוסח הברכה כששכח ולא אמר יעלה ויבוא [ולכן היא נאמרת אחר 'ובנה
ירושלים'] ולא כנגד "יעלה ויבוא" כמו שיתבאר בהמשך ,ובנוסח הברכה
כששכח "יעלה ויבוא" אומרים "אשר נתן ימים טובים ...לששון ולשמחה את
יום חג פלוני הזה" הרי שמזכירים "שמחה" .וא"ש נוסח הטור "ושמחנו ביום
חג פלוני הז"ה (הגרשז"א הליכות שלמה מועדים פסח ,מנחת יצחק או"ח
הלכות ברכות סימן רח).
סיום הברכה (שו"ע רח י)
האוכל מפירות א"י :חותם "על הארץ ועל פירותיה" ,ועל הגפן "על הארץ
ופרי גפנה" ,והטעם :לפי שמשבח לה' יתברך על שנתן לנו את הארץ שמוציאה
אותן פירות (ברכות מד ,א ,משנ"ב רח ס"ק נג) .והיכן אומר זאת  -קודם
שאומר "כי אתה ה' טוב ומיטיב".
פירות חו"ל חותם "על הארץ ועל הפירות" ועל יין מסיים "על הארץ ופרי
הגפן" (שו"ע רח י) ,והטעם :לפי שלא יכול לומר ופירותיה כיון שאינם מפירות
ארץ ישראל (ברכות שם ,משנ"ב רח ס"ק נב) .אוכל בחו"ל פירות א"י מסיים
ג"כ "על פרותיה" (שו"ע רח י).
סיום הברכה" :ונודה לך על הארץ"
כשאוכל פירות מסיים "ועל הפירות" ,ועל היין מסיים "על הארץ ועל היין",
והטעם :כדי שיהיה מעין החתימה סמוך לחתימה (טור רח ח).
חתימת הברכה
בדיניו :אכל פירות משבעת המינים ,ואכל מיני מזונות ושתה יין יכלול הכל
בברכה אחת ויקדים קודם "על המחיה" ואחר כך "על הגפן" ולבסוף "על
פרותיה" (טושו"ע רח יב).
הטעם שמקדים 'מזונות' ,לפי שברכת 'מזונות' היא חשובה ומבוארת ,וגם

קודמת בפסוקים ,ואחר כן יין לפי שיש לו גם ברכה פרטית (משנ"ב רח ס"ק
ס).
הטעם שאינו נחשב שמסיים בשתיים "על הארץ ועל פירותיה" וקי"ל שאין
חותמים בשתיים :לפי שמשבח את ה' על שנתן לנו את הארץ שמוציאה את
המחיה והפירות (טור רח יב ,משנ"ב שם ס"ק נג).
הטעם שברכה אחרונה חותמים בב' מינים ,וברכה ראשונה אין מברכים על
שני מינים :לפי שברכה ראשונה מחמת קיצורה נחשבת כחתימה ,ואין חותמים
בשתיים ,ועוד שאם עושים כן יהיה הפסק בין הברכה לטעימה ,אבל בברכה
אחרונה לא שייך הפסק ,ואף שיכול לטעום משניהם יחד [ולא יהיה הפסק]
מ"מ תקנת חכמים שיתחלקו בברכה (חזו"א או"ח סימן לד ס"ק ז).
"כי אתה ה' טוב ומיטיב ונודה לך על הארץ"
הטעם שמסיים "על הארץ" ולא מסיים "על האדמה" [כברכת הירקות 'בורא
פרי האדמה'] ,משום ד'אדמה' משמע על הקרקע ו'ארץ' משמע ארץ ישראל,
ובברכת מעין שלוש מדברים על א"י ולכן מסיימים "על הארץ" (ערוה"ש רג
א).
בדיניו :שכח ולא הזכיר ארץ בדיעבד יצא (משנ"ב רח ס"ק נא).
הטעם שאין חותמים "ועל ירושלים" :כיון שאין חותמים בשתיים (חזו"א
לד ס"ק יח).
"על המחיה ועל הכלכלה" :במשנ"ב ובשעה"צ (רח ס"ק י ,ב"י רח ) לא
מובא שאומרים "ועל הכלכלה" ,והטעם :לפי שאין חותמים בשתיים (חיי
אדם כלל נ אות ג) .וכן מובא שהחזו"א לא היה מסיים "ועל הכלכלה"
(אורחות רבינו או"ח ח"ב צב ,דינים והנהגות להחזו"א).
ויש אומרים :שמסיימים על הכלכלה (רשב"א ברכות מד ,א ד"ה רב חסדא,
טור רח ,האגור סימן רעח ,קשו"ע נא ח) .והטעם שאינו נחשב כמסיים
בשתיים :כי 'מחיה' ו'כלכלה' ענין אחד הוא (רבי יוסף שאול נאטנזון בהגהתיו).
עצה לצאת ידי ב' השיטות :בכדי לצאת ידי שתי השיטות יש שאומרים:
"על המחיה ועל הכלכלה מחלוקת" ,ויש אומרים בשונה "ועל הכלכלה יש
דעות שלא לומר" (מנהג ישראל תורה ר"ח ב).
ומובא באורחות רבינו ,שאחד חתם לפני החזו"א בהאי לישנא "ועל הכלכלה
לא צריך לומר" ,ואמר לו אם לא צריך לומר למה אתה אומר? (או"ח ח"ב
צב)
יש שאומרים שאין לומר כן ,דא"כ הווי הפסק לאמן שעל הברכה (תרד
סו"ס לז).

חדש בקו השיעורים של 'דרשו':

שני שיעורים יומיים באידיש לפי סדר 'הדף היומי בהלכה'
בשורה מיוחדת לדבורי אידיש :קו השיעורים של 'דרשו',
מרחיב את פעילותו ,ומצרף לשיעורים הקיימים ,שני שיעורים
יומיים נוספים ,הנמסרים באידיש ,לפי סדר הלימוד של
'הדף היומי בהלכה'.
השיעורים נמסרים בשפה עשירה ,בתמצות ובבהירות,
כדי שהמאזינים יוכלו להספיק בדקות אחדות את הלימוד
של הדף היומי בהלכה ,עם כל פסקיהם של גדולי האחרונים
בנושאים ההלכתיים השונים הנלמדים באותו היום.
שני השיעורים החדשים נמסרים מדי יום מפי הג"ר מרדכי
לשמה פריינד ,ראש כולל בבאיאן ,והג"ר אפרים סגל ,מו"ץ
בק"ק קרלין סטולין.
כאמור מצטרפים השיעורים הללו לשיעורו הוותיק של
הגאון רבי אריה זילברשטיין ,שזוכה לתפוצה רחבה ולאהדה
רבה בקרב המאזינים הקבועים ,ונמסר גם הוא על פי סדר
הלימוד של 'הדף היומי בהלכה ',וכן לשיעורו המיוחד של

הג"ר אליהו אורנשטיין ,הנמסר על פי סדר 'הדף היומי' על
הש"ס הבבלי ,וזוכה גם הוא לעשרות אלפי האזנות מדי
יום ,בשל סגנונו המיוחד ,והעובדה שהשיעורים נמסרים
בתמצות ,תוך הסבר קצר וענייני על כל פרט ועל כל מילה
מדברי הגמרא .בקו ניתן להאזין גם לתוכנית היומית
המיוחדת של הג"ר אברהם פוקס ,הזוכה גם היא להיענות
נרחבת מצד המתקשרים לקו.
ההאזנה לקו השיעורים של 'דרשו' מתאפשרת לכל החפץ
בכך ,בעלות של שיחת טלפון רגילה ,ובשיחה מטלפון
סלולארי היא בדרך כלל חינמית ,בהתאם לתוכנית ולמסלול
של הטלפון ממנו מתבצעת ההתקשרות.
להאזנה לשיעורים החדשים והוותיקים ,כולל האזנה
לשיעורים מהעבר ,ניתן להתקשר לקו השיעורים במספר
- 077-2222-666
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קו השיעורים של 'דרשו'

מתחדש עבורכם!
חדש!

חדש!

שני שיעורי 'דף היומי בהלכה'
באידיש ובצרפתית  -שלוחה 1/3

לשמוע את הניוז היומי 'הפותח בכל יום' .תכנית יומית בענייני דיומא משולבת עם:
הלכה יומית ,סיפורי צדיקים ,פינת התחזקות ועוד ...בהגשת הרב אברהם פוקס  -שלוחה 3

חדש!

האזנתם לשיעור ב'דף היומי בהלכה' ויש לכם שאלה? -
הקישו  8ותועברו לשיחה עם רב שישמח לענות לשאלותיכם

קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת

חייגו 077-2222-666 :או *4992
22
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

מה לעשות כשבא עובד לבית ומבקש לשתות וידוע שלא יברך? והאם
מותר למכור בחנות לאנשים שלא יברכו?
ע"ז דף ו:
כתבו הפוסקים שאסור ליתן דבר מאכל לאדם שלא יברך עליו ,כיון שמכשילו
באיסור ועובר על האיסור "לפני עיוור לא תתן מכשול" ,ונפסק בשולחן ערוך
סי' קס"ט ס"ב.
ובכן ,נשאלת השאלה כדת מה לעשות ,כשבא עובד מומר לבית ומבקש
לשתות ,האם יש דרך לתת לו שתיה כשלא יברך?
שאלה נוספת :בחנות מזון שמוכרים אוכל לכל הלקוחות ,וביניהם גם
אנשים שידוע שלא יברכו ,האם יש היתר למכור להם?
הבה ונלמד יסודות "לפני עיוור",
מתוך הסוגיות הנלמדות כעת בדף
היומי ,ומזה יתבארו כמה חידושים
וחילוקי דינים בעזהי"ת.
העובר במזיד נקרא 'עיוור'
תחילה יש לבאר שאיסור 'לפני
עיוור' קיים גם כאשר הנכשל הוא
מזיד ,ואף שלכאורה באופן זה אינו
עיוור ,כבר עמד בזה הרמב"ם בפירוש
המשניות שביעית (פ"ה מ"ו) ,וביאר
בלשונו הזהב עניין 'לפני עיוור':
"שמי שסגרה עיניו התאווה ויצר
הרע ,אל תעזוב אותו להוסיף
בעיוורונו ,ותוסיף להרחיקו מן היושר,
ומפני זה אסור לעזור לעוברי עבירה,
ולא יתקנו להם כלים ,אבל ראוי
לקלקל להם" ,עכ"ל קדשו.
להושיט איסור כשיכול לקחת לבד
מבואר בגמרא (דף ו ,):שהאיסור להושיט כוס יין לנזיר הוא רק באופן שאם
לא יושיט לו לא יוכל לקחת לבד ,כגון שעומדים משני עברי הנהר ,אבל אם
גם בלי שיושיט לו יוכל לקחת לבד אין בזה איסור תורה.
אכן דעת תוס' והראש בשבת (דף ג ).ועוד ראשונים ,שגם כשיכול להשיג
לבד ,יש איסור מדרבנן לסייע ידי עוברי עבירה ,והרמ"א ביו"ד (סי' קנ"א
ס"א) כתב ,שיש חולקים ומתירים ונהגו להקל ,ובעל נפש יחמיר לעצמו,
אבל הש"ך שם (סק"ו) ,כתב שכולם מודים לאסור ,רק שזה נוהג בישראל
רגיל ,אבל גוי או יהודי מומר  -אין איסור להושיט להם כשיכולים לקחת
לבד.
כשיכול להשיג ע"י אחרים
מעתה יש לדון כשאינו יכול לקחת לבד רק ע"י שיתנו לו ,אך אם הוא לא
ייתן לו יש אחרים שיתנו לו ,כגון למכור אוכל למומר שלא יברך ,ואם הוא
לא ימכור לו יוכל לקנות בחנות אחרת ,האם יש בזה 'לפני עיוור' מן התורה,
או שכיוון שגם בלעדיו יעבור את העבירה בעזרת אדם אחר ,דינו שווה למי
שיכול ליטול לבד?

כתב המל"מ (פ"ד ממלוה ה"ב) ,בשם ה'פני משה' ,שלווה בריבית באופן
שאם לא ילווה ימצא המלווה אדם אחר להלוות לו בריבית ,אינו עובר באיסור
'לפני עיוור' ,כיוון שבלעדיו ג"כ היה עושה איסור (אכן אסור משום 'לא תשיך
לאחיך') ,והמל"מ נחלק עליו וכתב שדווקא כשיכול לעשות את האיסור לבד,
אז יוצא שאינו מכשילו ,אבל אם מוכרח שמישהו יעזור לו ,הרי כל מי שמזמן
לו את האיסור ,עובר על 'לפני עיוור' ,ומה שאם הוא לא ייתן לו יהיה אחר
שייתן לו? הרי אותו אחר יעבור ב'לפני עיוור'! ורק באופן שיש גוי שיוכל
לתת לו ,בזה אם הישראל ייתן לו – לא יהיה 'לפני עיוור' ,כיון שגם בלעדיו
יעשה איסור בעזרת גוי ,שאינו מצווה ב'לפני עיוור'.
והדבר נוגע בהרבה אופנים ,האם יש איסור תורה של 'לפני
עיוור' כשיכול להשיג ע"י אחר? מיהו יש איסור דרבנן של מסייע
לעוברי עבירה ,וכפי שנתבאר דעות הרמ"א והש"ך.
ויש בזה מחלוקת באחרונים כיצד להכריע ,אם כה'פני משה'
או כהמל"מ .ה'ברכי יוסף' (חו"מ סי' ס' אות נ') כתב שהסברא
ברורה כהמל"מ ,ולומר שאין בזה 'לפני עיוור' זה היפך הסברא.
לעומת זאת הכתב סופר (יו"ד סי' פ"ג) כתב להכריע כה'פני
משה' ,וכתב שלא מובנת הסברא ,במה שהאחר עובר ג"כ על
'לפני עיוור' ,סוף סוף גם בלעדיו ייכשל באיסור .ולמעשה ה'חכמת
אדם' (כלל ק"ל אות ב') פסק כהמל"מ ,וכן נקט לעיקר הגרי"ש
אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות (ח"א סי' כ') ,וכן מורה ובא מו"ר
הגרמ"ש קליין שליט"א ,ואמר לי :הגע עצמך ,ששני אנשים יפתחו
חנות לממכר בשר חזיר רח"ל ,וכי יעלה על הדעת שלא יעברו
ב'לפני עיוור' ,כי כל אחד יאמר שבלעדיו יקנה אצל חברו ,ודאי
ששניהם עוברים באיסור לכל אחד שקונה אצלם!
עצת הגר"א גנוחובסקי זצ"ל להגיש אוכל למומר
עתה נשוב לבאר את העולה מתוך הדברים ,כשאדם בא להתארח יש איסור
להושיט לו אוכל כשלא יברך ,וכן עובד מומר אסור להושיט לו שתיה ,שהרי
אם לא יושיט לו לא יוכל לקחת לבד .והעצה בזה לומר לו בעדינות אם רוצה
לברך .ושמעתי הנהגת הגאון ר' אברהם גנוחובסקי זצוק"ל ,שכשבא אליו
עובד חילוני מזג לו שתיה ,ויחד אתו לקח גם הוא כוס שתיה וברך בקול
להוציא את העובד ידי חובה .אחז דרכו את אברהם אבינו ע"ה ,שהאכיל את
האורחים וזיכה אותם בברכה.
חנות לממכר מזון
יש שאלה האם למכור לאנשים שלא יברכו? ובמשנ"ב הוצאת 'דרשו' סימן
קס"ט ,מובאת הוראת החזו"א לתלות שלט בחנות שיש לברך ואף אם לא
ברור שישמעו לו – מותר למכור.
וזו העצה היעוצה בשמחות שמזמינים אנשים שלא מברכים ,להניח בשולחנות
ברכונים ,או לברך בפניהם בקול.
כתבנו את עיקרי הדינים ובמקרים מורכבים שקשה להורות להם לברך,
וקשה להימנע מלתת להם אוכל ,יש כמה צדדים בפוסקים בשעת הדחק,
ויש לעשות שאלת חכם.

חדש בקו השיעורים של 'דרשו':
שני שיעורים יומיים באידיש לפי סדר 'הדף היומי בהלכה'
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סעודה שלישית ותפילת ערבית
	•בסעודה שלישית יש לאכול פת .ויש אומרים שבדיעבד או בשעת הדחק ניתן לקיים סעודה זו בכל מאכל מחמשת
מיני דגן; ויש אומרים – אף בפירות .ועיקר ההלכה ,כדעה ראשונה.
לזמר במוצאי שבת לפני תפילת ערבית כמה פרקי תהלים,
	•מנהג קדום ,הנהוג בימינו בקרב כמה מקהילות אשכנזֵּ ,
ובהם הפרק ֱ'אל ִֹקים י ְָח ֵּננ ּו'.

ההבדלה בתפילת ערבית
	•מצוה לקדש את יום השבת בדברים ביציאתו ,ולהזכיר בהם הבדלו של יום השבת מימות החול; ותיקנו לומר דברי
הבדלה בתפילת ערבית של מוצאי שבת ,בהוספת 'אתה חוננתנו'.
	•מי ששכח בתפילת ערבית במוצאי שבת לומר 'אתה חוננתנו' ,ונזכר לאחר אמירת שם ה' בחתימת ברכת 'חונן
הדעת' ,ימשיך בתפילתו כרגיל.
	•מי שלא הבדיל בתפילה ,ולאחר התפילה טעה ואכל או שתה בטרם הבדיל על הכוס – קנסוהו חכמים לשוב ולהתפלל
ולהבדיל בתפילה.
	•עד לאמירת 'קדושה דסדרא' בתפילת ערבית של מוצאי שבת ,נשמות הרשעים אינן שבות לגיהנום .וכדי להעניק
להן זמן נוסף ,אומרים לפני קדושה דסדרא 'ויהי נועם' ו'יושב בסתר'.

ההבדלה על היין
	•בשעת מזיגת היין לכוס של הבדלה ,נוהגים למלאו על גדותיו ,עד שיגלוש מעט ,כיון שיש סימן ברכה בדבר ,על פי
מאמר חכמינו ז"ל :כל בית שלא נשפך בו יין כמים ,אין בו סימן ברכה.
	•סדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת – יש מהראשונים שכתב שהוא מסודר על פי סדר החושים שבאדם ,מה'גס' אל
הרא ּיָה ,וההבנה השכלית.
ה'דק' :הטעם ,הריחִ ,
	•עשיית מלאכה במוצאי שבת
	•בצאת השבת ,אסור לעשות מלאכה עד שיֵראו שלושה כוכבים קטנים .ולשיטת רבנו תם ש'בין השמשות' נמשך ביום
ממוצע  72דקות – יש להמתין במוצאי שבת עד לסיום זמן זה אף כשהסתלקה האדמומית מהרקיע ,ונראו הכוכבים.
ויש אומרים שאף לדעת רבנו תם אין צורך להמתין  72דקות אלא כשלא נראו שני הסימנים האמורים.
	•חייב אדם להוסיף מחול על הקודש ,בין בכניסת השבת ובין בצאתה .וזמן התוספת במוצאי שבת הוא לאחר ֵהרא ּות
שלושה כוכבים קטנים מפוזרים.
העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
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שרּוליק

תפילת מנחה של שבת

	•בתפילת מנחה של שבת ,לפני קריאת התורה ,אומרים את הפסוק" :וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי לְ ָך ה' ֵעת ָרצוֹ ן ;"...ונוהגים לאומרו
אף בתפילה ביחידות ,וכן כאשר במקרה אין ספר תורה לקריאה.
	•עזרא הסופר תיקן לקרוא בתורה לפני תפילת מנחה של שבת ,עשרה פסוקים לפחות ,ובשלוש עליות; ואין להוסיף
על מספר העליות.
	•חכמינו ז"ל תיקנו לומר במנחה של שבת שלושה פסוקים הפותחים במילים :צדקתך ,וצדקתך ,צדקתך; משום
שבשעה זו הסתלקו מהעולם משה רבנו ,יוסף הצדיק ,ודוד המלך ,עליהם השלום.
	•מנהג הנהוג בישראל עוד מתקופת הגאונים ,לומר בשבת לאחר תפילת מנחה 'פרקי אבות'; ובשבתות החורף – מנהג
בני אשכנז לומר 'ברכי נפשי' ,וחמשה עשר פרקי 'שיר המעלות'.

052-7181253

מדוע אומרים 'צדקתך' בתפילת מנחה של שבת?
באיזה זמן במוצאי שבת ׁ ָשבוֹ ת נשמות הרשעים לגיהנום?
מה הקשר בין ברכות ההבדלה לחושים שבאדם?

גליון רצ"ג
שנה ז' תשע"ח

בא אל פרעה )י'  -א'(

החודש הזה לכם ראש חודשים

מסופר על הרה"ק רבי יצחק מווארקי

)י"ב  -ב'(

זיע"א ,ביקש פעם מגביר יהודי שילך

מסופר על הברון ר' שמעון וולף

להשתדל אצל שר הפלך בענין

רוטשילד ,כי בעת שרצה לקיים

הנוגע לצרת הכלל  .חשש אותו גביר

מצות כתיבת ספר תורה ,הביא

מללכת ,כי ידע שהשר הוא כעסן

מרוסיה סופר סת" ם שנודע כירא

גדול ,ועלול לגרום לו רעה .אמר לו

שמים וכלמדן גדול ,והאיש ישב

הצדיק :ראה ,הקב"ה לא אמר למשה

בביתו של הברון תקופה ממושכת

רבנו "לך אל פרעה" אלא "בא אל

וכתב את ספר התורה בקדושה

פרעה ,בא ונלך יחד אמר למשה,

ובטהרה .סוף סוף נשלמה מלאכת

ואהיה עמך שם.

הקודש,

ספר

התורה

היה

מוכן

והסופר נכנס אצל הברון כדי לקבל

מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא
רב ששת סגי נהור עור היה פעם אחת
הלכו כולם לקבל פני המלך שבא לשם,
והלך רב ששת עמהם מצאו מין אחד ,אמר
לו הכדים שלמים הולכים לנהר לשאוב
מים ,אבל כדים השבורים להיכן הם
הולכים ? מאחר שסומא אתה ולא תראה
היכן תלך ולמה אתה הולך .אמר לו בוא
וראה שאני יודע יותר ממך ,חלף גדוד
ראשון כשהוא רועש ,אמר לו אותו מין'
בא המלך ,אמר לו רב ששת לא בא ,חלף
גדוד שני כשהוא רועש ,אמר לו אותו מין'
עכשיו בא המלך ,אמר לו רב ששת לא בא

את השכר המגיע לו  .האם כבר
מי ומי ההולכים )י'  -ח'(

המלך ,עבר גדוד שלישי כשהוא שותק,

קיבלת סכום כלשהוא על החשבון ?

מסופר :היה זה שנים אחדות אחר

אמר לו רב ששת ודאי עכשיו בא המלך,

שאלו הברון רוטשילד  .כן  ,השיב

אמר לו אותו מין זו מנין לך ? אמר לו

השואה ,כאשר השתתף הרה"ק בעל

הסופר  ,הוא שלף פנקס מכיסו והחל

מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא.

ה"לב שמחה " מגור זיע"א בסעודת

קורא בקול ,בחודש אפריל קבלתי

וכתוב "לא ברוח ה' ,לא ברעש ה' לא באש

הילולת זקה"ק הרה"ק ה"שפת אמת"

כך וכך ,בחודש מאי קבלתי כך וכך,

ה' ואחר האש קול דממה דקה" .כשבא

)יומא דהילולא ה' שבט ( יחד עם

בחודש ...אך כאן קטע אותו קולו של

המלך פתח רב ששת וברך עליו ,אמר לו

תלמידי ישיבת "שפת אמת" .במהלך

הברון :עד כדי כך הרעים הברון

אותו מין את מי שאין אתה רואהו אתה

הסעודה אמר להם :פרעה מלך

רוטשילד בקולו ,האם סופר סת"ם

מברך ? נתן בו רב ששת עיניו ויצאו

מצרים בשאלתו "מי ומי ההולכים",

ירא שמים מונה על פי חדשי הגויים

ניצוצות של אש וכבו את עיניו של המין.

הציע למשה רבינו פשרה" ,מי"

ולא על פי חודשי ישראל או פרשיות

שוב

השבוע ? הגם סופר סת" ם העוסק כל

חמישים ,לאמור  ,חצי מהעם יצאו,

הימים בכתיבת ספרי תורה עובר על

ומחציתם ישארו במצרים .ומשה

הנאמר ושם אלהים אחרים לא

רבינו משיבו חד משמעית" ,בנערינו

תזכירו לא ישמע על פיך ,ובדברו

ובזקנינו נלך " "נלך " בגימטריא מאה,

נטל הברון רוטשילד את ארנקו

היינו ההליכה תהיה במלוא מאת

ושילם לסופר את שכרו ,ואמר

ולע"נ

ברורה לשלמות

כשאתה הולך קח עמך את כל

מרת גיטל ע"ה ב"ר שמחה בונים

בגימטריא

האחוזים

חמישים,

רמיזה

ו"מי "

שהוא חותר אליה.

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:26 :ת"א4:40 :

)ברכות נ"ח א'(

נדבת הר"ר דוד ַשמו ֵּאל הי"ו
לרפואת אביו הר"ר יוסף הי"ו בן גיטל

יריעות ספר התורה שכתבת.

בא
חת תורה

זמני יציאת שבת
ירושלים 5:41 :ת"א 5:42 :ר"ת6:20 :

מסירות נפש של רבי משה לייב מסאסוב

לשחרורי ,וכך תקבל את החוב שלך במהרה .הצעה זו

עבור פדיון שבויים

מצא חן בעיני הפריץ ,הוא הורה לשחרר את החוכר

מסופר :הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זיע"א )יומא
דהילולא ד' שבט( היה פעם בדרך והגיע לכפר אחד,
שם ביקש להיכנס לפונדק שהיה חכור בידי יהודי ,הוא
מצא את הפונדק סגור ,ולשאלתו ספרו לו השכנים ,כי
בעל הפונדק פיגר בתשלום דמי החכירה ,ומשום כך
כלא אותו הפריץ בעל האחוזה בבית הסוהר ,ואילו את
אשתו וילדיו גירש מהמקום ,הם הוסיפו וסיפרו כי
שמעו מפי הפריץ כי מנוי וגמור עמו לא לשחרר את
מושקה היהודי מבית כלאו ,כל עוד לא תביא לו אשתו
את כל הכסף המגיע לו.

מאזיקיו ,ובמקומו כלא את הרב הקדוש רבי משה לייב
מסאסוב בתור משכון חי תמורת חוב דמי החכירה.
ישב איפוא רבי משה לייב בכלא החשוך ,כבול
באזיקים ,כשהוא שמח על כי עלה בידו לקיים מצוות
פדיון שבויים ,אולם כאשר הגיעה שעת תפילת מנחה
והוא התבונן במצבו וראה היכן הוא נמצא ,חרה לו היטב
יחסו של הפריץ המרושע ליהודי אומלל ובני משפחתו,
מסירות נפשו של רבי משה לייב עשה רעש גדול בשמים:
כיצד אפשר להשאיר צדיק כזה אסור בנחושתיים ,לאחר
שהוא קיים בגופו מצווה כה חשובה כמצוות פדיון

הצדיק רבי משה לייב נחרד לשמע האסון שפקד

שבויים .לפתע חלה הפריץ בצורה רצינית למדי ,הוא

משפחה יהודית ,הוא התאכסן פעם בפונדק זה והכיר

שלח לקרוא לכומר שלו ,כדי להתוודות באוזניו על

היטב את החוכר כיהודי ישר וירא שמים .הלך איפוא

חטאיו לפני שיסתלק מן העולם הזה ,בין שאר חטאיו הוא

רבי משה לייב אל הפריץ ללא שהיות ,וניסה לדבר

גם הזכיר את המעשה בחוכר היהודי שנכלא ,וכיצד בא

עמו ולרכך את לבו הקשה כאבן,שעה ארוכה ניסה

יהודי ומסר את עצמו לשבת במקומו .עכשיו אני מבין

לשוחח עמו ולבקש שירחם על החוכר היהודי שלא

מדוע חלית לפתע פתאום ,אמר לו הכומר והמשיך ואמר

אשם בכך שאין לו מספיק הכנסות מהפונדק .שירחם

בקול תקיף :אם החיים יקרים בעיניך שחרר מיד את

על משפחה יהודית מסכנה ,על אשה וילדים שנזרקו

היהודי ההוא ,ובקש ממנו סליחה ומחילה ,עם יהודי אסור

לרחוב .אולם כל זה היה ללא הועיל ,הפריץ אמר כי

להתחיל ובמיוחד עם יהודי כזה שהוא צדיק וקדוש.

החוכר חייב לו את כספי החכירה זה זמן רב ,וכי הוא
לא ישחרר אותו ,ולא איכפת לו שיירקב בכלא ,כל זמן
שלא יקבל את הסכום המלא שמגיע לו ממנו" .ואם
הוא יוסיף לשבת בכלא יש לכבודו סיכוי לקבל את
הכסף? " ניסה רבי משה לייב לשכנע את הרשע.
אדרבה אם יינתן לו לפתוח את הפונדק ולהרוויח כסף,
יש תקווה שיוכל לסלק את חובו ,אולי בתשלומים
טיפין טיפין ,אבל אם הוא יוחזק בכלא הרי אין שום
סיכוי לכך.

מיד שלח הפריץ את משרתו לשחרר את רבי משה לייב
ולהביאו אליו ,אולם המשרת חזר בידיים ריקות ואמר כי
היהודי מסרב להשתחרר מאזיקיו ,מדוע הוא מסרב ? כזה
דבר עוד לא שמעתי שאדם יסרב להשתחרר מבית
הסוהר ,תמה הפריץ שהתפתל בכאביו ,הוא טוען ,השיב
המשרת ,כי על ידי שחרורו לא יוושע בעל הפונדק ,לכן
הוא תובע כי הפריץ ימחול ליהודי החוכר את כל החוב,
תמורת הצער שגרם לבעל הפונדק במעצרו הממושך.
טוב ,אמר הפריץ לך ואמור לו בשמי ,כי אני מוותר על

בראותו כי הפריץ איתן בדעתו להמשיך ולהחזיק את

החוב ,שחרר אותו והביאו מייד לכאן ,שוב חזר המשרת

החוכר בבית הסוהר בכל מחיר ,אמר רבי משה לייב כי

והודיע ,כי היהודי מסרב להוריד את אזיקיו ,הוויתור על

יש לו הצעה ,קח אותי במקומו לכלא ,ושחרר את

החוב עדיין לא מספק אותו ,כי מאין יחיה בעל הפונדק

היהודי כדי שיוכל לנהל את הפונדק ,אם ישמעו

אם כל הכנסותיו ילכו לכיסוי החוב שהוא חייב מן הסתם,

היהודים כי אני יושב בכלא ,יאספו את הכסף הדרוש

והוא ישקע שוב בחובות ולא יהיה לדבר סוף.

הפריץ נתקף שיעול חזק והרגיש כי שעתו
האחרונה מתקרבת ,בשארית כוחותיו הוא ציווה על

כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי

המשרת לרוץ מהר לבית הכלא ולומר ליהודי ,כי

אותותי אלה בקרבו וידעתם כי אני ה' )י' א' -ב'(

הוא הפריץ מוכן לוותר לחוכר על דמי החכירה של

משל לאמא אחת שהביאה את בנה היחיד

שנה מראש.

לתלמוד תורה ללמדו תורה ,מוסר ודרך ארץ.
כשראתה שיש מקל ביד המורה לייסר בו את

עתה חזר המשרת כשרבי משה לייב הולך עמו,
הפריץ שמח בראותו ומיד הרגיש קצת הקלה
במכאוביו ,עתה סלח נא לי וברך אותי שאבריא
במהרה ,ביקשו הפריץ .השיב הצדיק :על הצער
שגרמת לי ולבעל הפונדק שלך באמת כיפרת כבר,
אולם על הסבל ועגמת הנפש שהיו מנת חלקם של
אשתו וילדיו ,אין אני יכול למחול לך ,תעבור השנה
והחוכר שוב יצטרך לדאוג מאין יקח כסף כדי
לשלם לך ? אתה הרי רואה בעצמך שדמי החכירה
גבוהים מדי ,מסתבר שאין הפונדק יכול לשאת
בהוצאה גבוהה שכזו ,אם אתה מוכן לקצץ את דמי
החכירה בחצי ,ומבטיח לי כי לעולם לא תשוב

התלמידים ,חרדה ואמרה למורה שלא יכה בשבט
את בנה ,כי הוא רך וענוג ואינו מסוגל לשבט
מוסר .אמר לה המורה שהחכם מכל אדם אמר
"חושך שבטו שונא בנו " וכל זה לטובתו .אך האם
לא קיבלה ואמרה כי בנה בטבעו עקשן וכעסן,
ואין לפעול עליו ביד חזקה ,כי אדרבה יוסיף
להמרות וימאן לשמוע ,ולכן היא הציעה לו,
שבשעה

שיכה

בשבט

את

אחד

התלמידים

הסוררים ,יעמיד את בנה התכשיט על ידו ,כדי
שיסתכל ויתבונן ויקח מוסר .קיבל המורה את
עצתה וכן עשה .והבן הזה נתגדל לתפארת ונעשה
תלמיד טוב וחרוץ.

לצער את החוכר הישר שלך ואת משפחתו ,אמחול
לך ואתה תהיה בריא .לפריץ לא היתה כל ברירה
אלא להסכים ,הוא הורה מיד על עריכת הסכם
חדש עם החוכר ,שבו הוא הסכים לוותר על החוב
הישן ,וכן על דמי חכירה לשנה מראש ,לאחר מכן
ישלם החוכר את

מחצית דמי החכירה

לפי

האפשרויות שיהיו לו .כאשר נסתיימה ונחתמה
העסקה ,הרגיש הפריץ טוב יותר ומחלתו נעלמה
באותה פתאומיות שבה היא באה .רבי משה לייב
נסע לפונדק ועוד הספיק להתפלל שם מנחה,
כשהחוכר ומשפחתו שמחים על הצלתם המופלאה.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן.

הנמשל :משה רבינו אמר " ילך נא ה' בקרבנו כי
עם קשה עורף הוא .וכוונתו לומר" ,ילך נא
בקרבנו" בנשיאת כפים וישמרם ,כי עם קשה עורף
הוא ,ולא תפעול אצלם כלום על ידי מכות ודין
קשה ,אלא רק בחסד וברחמים ,אז ינהרו אחריך.
וזהו שאמר כאן הכתוב "כי אני הכבדתי את לבו
ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו".
כלומר ,כי עד עתה המכות המופלאות והאותות
היו בבשרם של ישראל ולא שבו אלי ,אלא עוד
הוסיפו סרה .ברם מעתה אשית אותותי אלה
בקרבו במצרים ,לעשות נקמה באויבי בני ישראל,
ועל ידי זה " וידעתם כי אני ה"' יבואו לאמונה
שלמה
)אוצר חיים(

לוותר על עולם הבא בשביל יהודי

משגת לקנותם .הרבי שתק והיהודי

מסופר על אשה שבאה לפני הרה"ק

יצא כלעומת שבא .למחרת היום

רבי משה ליב מסאסוב זיע"א )יומא

נשמעו דפיקות על דלתו של האיש,

דהילולא ד' שבט( וזעקה מקירות

אברך מחסיד הרבי מגור עמד בפתח

ליבה :רבנו קדוש ישראל יתפלל על

הוא הושיט לו שקית בידו ואמר:

בתי חולה ,מסוכנת היא רחמנא

הרבי שלח לכם שקית זו .כשפתח

ליצלן ,בירך אותה הצדיק שהקב"ה

היהודי את השקית מצא בה תפחים

ישלח לה רפואה שלימה" .לא רבנו"

גדולים אדומים ומתוקים .עוד אין

אמרה האישה במר נפשה" ,איני זזה

הוא מספיק ולהלל את הרבי ,והנה

מכאן עד שישבע לי בחלקו לעולם

כעבור מספר ימים נשנה המעשה,

"נשבע אני

אותו אברך מופיע שוב בבית האיש

הבא שבתי תתרפא.,

שבת קודש ד' שבט
אשר בן יעקב משבטי קה )ב"א ש"כ(
הרה"ק רבי אברהם ב"ר אלכסנדר הכהן
מקאליסק )תק"ע(
הרה"ק רבי משה יהודה לייב מסאסוב ב"ר
יעקב )תקס"ז(
יום ראשון ה' שבט
הרה"ק רבי יהודה אריה לייב ב"ר אברהם
מרדכי )"שפת אמת" מגור  -תרס"ה(
יום שני ו' שבט
הרה"ק רבי יצחק מקאליש ב"ר אהרן אריה
מפרעמישלאן )ת"ר(
הרה"ק רבי חיים צבי ב"ר חנניא יו"ט )עצי חיים
– תרפ"ו(
יום שלישי ז' שבט
הרה"ק רבי ישראל חריף מסטאנוס ב"ר שלמה
)תלמיד הבעש"ט – תפארת ישראל(
הרה"ק רבי דוד מלעלוב ב"ר שלמה -תקע"ג(

בחלקי לעולם הבא שבתך תתרפא

ובידו שקית נוספת" ,הרבי צווה"

אם ירצה השם ,לכי לשלום ובטחי

הוא אומר ועוזב את הבית .כך נמשך

ברופא כל בשר" אמר רבי משה

הדבר מספר שבועות עד שחדלו

יום רביעי ח' שבט
הרה"ק רבי ראובן הלוי ב"ר יעקב הורוויץ
מדזארנאווצא )דודאים בשדה – תקפ"ט(

לייב .כשיצאה האשה ,שאל אותו

כאבי הלב וחלפו כלעומת שבאו.

אחד ממקורביו :רבנו ,מה ראה

מדי מספר ימים הופיע האברך ובידו

יום חמישי ט' שבת
הרה"ק רבי ראובן הלוי ב"ר חיים הורוויץ
מדזארנאווצא )דודאים בשדה  -תקפ"ט(

להישבע בחלקו לעולם הבא שבתה

שקית מלא בתפוחים יפים ונאדרים

של זו תתרפא? היא הרי חולה

עבור היהודי" .אין בעל מופת כהרבי

מסוכנת לא עלינו .ענה לו רבי משה

מגור" שח אחר כך אותו יהודי

לייב :שקולה שעה אחת של נחמת

שנמנה על עדת הפרושים באוזני

אם בישראל כנגד כל העולם הבא

רבים מבני ירושלים.

של משה לייב.

יום שישי י' שבט
הגה"ק רבי מאיר קאצינעלבויגן ב"ר יצחק
)מהר"ם פדווא – שכ"ה(
הרה"ק רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי
)סידור הרש"ש – תקמ"ב(
הרה"ק רבי יוסף יצחק הרי"צ מליובאוויטש
ב"ר שלום דובער )תש"י(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

צדקה אמיתית ובשמחה
מסופר

על

הרה"ק

רבי

דוד

אהבת ישראל של ה"בית ישראל"

מלעלוב זיע"א )יומא דהילולא ז'

חוט של חסד ואהבת הזולת להט

שבט( שעמל שלושה חדשים ,עד
להוצאות

בקירבו של הרה"ק ה"בית ישראל"

שהשיג

כמה

יהודי

הנסיעה

אל

מגור

זיע"א.

מסופר

על

פרוטות
ה"חוזה"

הקדוש
השארת הפת על השלחן

ירושלמי שהשתייך לעדת הפרושים,

מלובלין זיע"א .נפרד ברוב שמחה

נתקף בכאב לב חזק ,הוא סירב

מבני

והנה

בתחילה לשמוע מהרעיון להכנס אל

קולטות אזניו קול של בכי .ניגש

מהתחלת הסעודה ,טוב שלא להסירה עד

הרבי ה"בית ישראל" ולהתייעץ

ושאל מה קרה? ענה הלה :למה לא

עימו ,ולכן הלך להתייעץ ברופאים,

נבכה? הסוס היחיד שפרנס אותנו

אחר ברכת המזון) .שו" ע הרב סימן ק" פ ס .
ג'(

אך כל דרכיו ונסיונותיו בנושא העלו

נפל מת ,הוציא רבי דוד את צרור

חרס בידו .משכלו כל הקיצין ,נכנס

כספו ומסרו ליהודי המסכן ,חזר

ב ( בימינו שאין הרגילות כלל ליתן שיורי
הלחם לעניים ,אין צורך להשאיר פתיתין

האיש אל הרבי והתאונן על רוע

הצדיק לביתו שמח מפזם לעצמו

מצבו" .אין כמו תפוחים יפים לכאב

נסיעה טובה! נסיעה טובה!

לב" ענה הרבי בקצרה ,אמנם כן
רבי ,ענה היהודי בכאב ,אך תפוחים
עולים כסף רב ואין יד כל אחד

בחסות רשת חנויות

גל פז

ביתו

ויצא

לדרכו.

בשעת ברכת המזון )ג'(
א( אם כבר מונח פת שלימה על השלחן

כשיעור נתינה ,אלא די במעט פירורים ותו
לא ,ובפרט אם יודעים ששיורי הפת ילך
לאיבוד ) .שו"ת אז נדברו חי"א סימן מ"ו(.
ג ( לכתחילה יש לשייר מהפת שהיה על
השלחן בעת האכילה ,ולא יאכל כל הפת,
ואח"כ יביא איזה חתיכת פת שלא היה על
השלחן כלל ,בכל עת האוכל).שלחן הטהור
על שו" ע שם ,בזר זהב ס"ק א'(

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
בכל הארץ ומכל החברות
052-7655-222
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משפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחייםַׁבןַׁבכוריו ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרונןַׁאברהםַׁוב"מ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

ִש ָּראַׁלַׁ
פ ָּרשַׁתַׁ ַׁ
ָּ
תפִ ילַׁתַׁבְּ כֹורַׁיַׁי ְּ
באַׁ–ַׁ ְּ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁפרנסהַׁבקלותַׁובשפע ַׁ

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

תי"ַׁ(שמות יב ,לא-לב)
"וי ְִּק ָּראַׁלְּ משֶׁ הַּׁולְּ ַאהֲ רןַׁלי ְַָּּׁלהַַׁׁוכו'ַּׁוברכְּתֶׁ םַׁגםַׁא ִַׁ

פירש רש"י " -קחו כאשר דיברתם וברכתם
ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ גם אותי -התפללו ַׁעליי ַׁשלא ַׁאמותַׁ ,שאניַׁ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ בכור" .לכאורה יש לעיין ,מה משמעות
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ הלשוןּ" :וב ֵַרכְתֶ ם גַם א ֹתִּ י (שמות יב ,לב)"? הלא
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ בפסוק זה ובפסוקים הקודמים  -אין אנו
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינהַׁ ַׁ מוצאים ,שפרעה ביקש מבני ישראל
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ להתפלל או לברך?.
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ

הרי פרעה רק שילח אותם לעבוד את ה' -
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שעורפו הקשה נשבר במכת בכורות!
לאחר
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ לאיזה ברכה ביקש 'להצטרף' כביכול?

הצדיקים שיראים תמיד שמא יגרום החטא".
הרי לנו ,כי למרות ההבטחה המפורשת,
שנאמרה לבני ישראל "ו ְהָ יָה הַ דָ ם ָלכֶם לְא ֹת
עַ ל הַ בָתִּ ים אֲ שֶ ר אַ ֶתם שָ ם ,ו ְָראִּ ִּ
יתי אֶ ת הַ דָ ם
ּופָ סַ חְ תִּ י עֲ ֵלכֶם ,ו ְֹלא י ִּהְ י ֶה ָבכֶם נֶגֶף לְמַ שְ חִּ ית
בְהַ כ ֹתִּ י בְאֶ ֶרץ מִּ צ ְָרי ִּם (שמות יב ,יג)" -עדייןַׁהםַׁ
חששוַׁ ,שמא ַׁיגרום ַׁהחטאַׁ ,עד ַׁשהוצרכוַׁ
לקבוע ַׁיום ַׁתפילה ַׁותשובה ַׁכדי ַׁלהינצלַׁ
מגזר ַׁהדיןַׁ ,ולזכר ַׁאותו ַׁהיום ַַׁׁ -נקבעהַׁ
תעניתַׁגםַׁלדורותַׁ .

נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ

דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
ראיתי בספר 'מקדש הלוי' בשם מרן החת"ם לפי זה ניתן להבין את דברי פרעה,
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
סופר זיע"א טעם מחודש למנהג 'תענית שהשתמש במילה 'גם' כשביקש ממשה
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ
יצחקַׁבןַׁעזרא ַַׁׁ בכורות' בערב פסח ,שבאותה שנה בה יצאו רבינו ,שיעתיר עליו ויבקש להצילו למרות
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה ַׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ בני ישראל ממצרים ,בערב פסח שהיה היותו בכור .פרעה היה מודע היטב לתפילתם
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ
אסתרַׁבתַׁסוליקה ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁסימיַׁבתַׁסוליקה ַׁ למעשה ערב 'מכת בכורות'  -התענו ַׁבכוריַׁ של בני ישראל על הצלת בכוריהם ,ולכן הואַׁ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל
ימים ַַׁׁ ישראל ַׁוקבעו ַׁבאותו ַׁהיום ַׁתפילהַׁ ביקשַׁממשהַׁרבינוַׁ ,שיכלולַׁגםַׁאותוַׁבתוךַׁ
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ותשובהַׁ ,שכן ַׁהם ַׁחששוַׁ ,פן ַׁיפגע ַׁבהםַׁ אותהַׁתפילהַׁ,ואוליַׁבזכותַׁכךַׁהואַׁינצלַׁ .
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַׁׁׁרפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
המשחיתַׁבצאתוַׁלהכותַׁאתַׁבכוריַׁמצרים ַׁ,ומכל מקום ,אנו צריכים ללמוד מכך מסר
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
טובהַׁבתַׁאורה ַַׁׁ וגםַׁהםַׁחלילהַׁימותוַׁ .
חשוב ,ולאו דווקא מגישתו של פרעה הרשע -
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

שלוַׁבןַׁמזלַׁפחימהַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁבןַׁמאיה
רחלַׁבתַׁזוהרהַַׁׁ ַׁ ועל כן ,לזכר אותו יום תשובה ותפילה ,אלא בעיקר מגישתם של בכורי ישראל
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שנקבע במצרים בערב פסח  -נקבע גם הצדיקים .כאשר פוקדת אותנו צרה רח"ל ,או
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ
לדורות יום של תשובה ותפילה באותו היום ,מצוקה כלשהי משכימה לפתחנו ,אנו
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁולשם ַׁכך ַׁמתענים ַׁכל ַׁהבכורים ַׁכדרךַׁ ממהרים לגשת לצדיקים ולבקש את ברכתם,
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ
ובכך אנו סבורים ,שיצאנו ידי חובה.
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ שהתענוַׁבכוריַׁישראלַׁבמצריםַׁ .
ַַׁׁ ַׁ
ַׁ

ַׁ

ד'ַׁשבטַׁתשע"ח

ַׁ
ַׁ
ַׁ
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פרשתַׁבא
הפטרה"ַׁ:הדברַׁאשר"ַׁ-ירמיהַׁמוַׁ

כניסה

יציאה

ר"ת

י" ם

16:40

17:53

18:28

ואמנם ,יסוד לדברים אלו ניתן למצוא כבר
בדבריו של רבינו יונה במסכת ברכות,
שכתב בזה הלשון:
"בשעה שעבר השם לנגוף את מצרים  -היו
מפחדים ומתפללין לבורא עולם לקיים דברו
ושלא ייתן המשחית לבוא אל בתיהם ,שדרך

ת" א

16:57

17:50

18:24

חיפה

16:57

17:50

18:24

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

17:00

17:53

18:27

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת בא

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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אולם ַׁבני ַׁישראל ַׁהבכורים ַׁהבינו ַׁשהםַׁ
בעצמם ַׁצריכים ַׁלצוםַׁ ,להתפלל ַׁולהרבותַׁ
תחינותַׁובקשותַׁמבוראַׁעולם.
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

שֹואלַּׁומ ִ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁמ ְּר ִ
לקַׁא'
עַׁי ִןַׁ-ח ֶַׁׁ
איתַׁ ָּ
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
ַׁמהוַׁדיןַׁמראיתַׁעיןַׁובמהַׁעליוַׁלהיזהרַׁמפניַׁמראיתַׁעין?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
גזרו חז"ל ,שלא לבשל או לאכול מאכלים ,שנראים כאוכל או תבשיל בשר וחלב ,אפילו שמצד הדין  -אין בו כלל איסור ,אלא
משום מראית העין ,היות שהרואה עלול לסבור ,שהוא בשר בחלב ממש .ונחלקו הפוסקים האם 'מראית עין' שייך כשעושה
דבר שנראה כאיסור מהתורה ,או שמא אף כשהחשד הוא איסור דרבנן .ולהלכה נקטינן כל שהחשד לעניין איסור דרבנן,
מותר.
אסור לשתות דם דגים מ כלי .היות והרואה לא יתלה שהוא דם דגים ,אלא יחשוב שהוא דם בהמה ועוף שאסורים .מקורות:
גמרא כריתות (כא ע"ב) .וכן העלה הכרתי ופלתי (יו"ד שם) .ראה שו"ת יחוה דעת (שם) .ויש לעיין אם יועיל שיכתוב פתק או שיאמר לכל
המסובים שזהו תחליף חלב או תחליף בשר .ובספר הלכה ערוכה להרב אברהם צבי הכהן (עמוד רכב) העלה להחמיר .ויל"ע.

מותר לשתות חלב סינטטי כגון ,משקה סויה מיד אחר ארוחה בשרית או קפה עם אבקה פרווה הנראה כחלב ,ואין לחוש
למראית העין שיחשדו בו ששותה חלב ממש .מקורות :שו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סימן ח) ,ובשו"ת יחוה דעת (שם) ,ובשו"ת ציץ
אליעזר ח"ה (סימן יב) .ושוב ראיתי בספר דברי בניהו חט"ו (סימן טז) שהאריך בזה .וכבר הארכתי בזה בתשובה (כת"י) .והרוצה להחמיר
ולהניח את האריזה על גבי השולחן ,ובפרט כאשר נמצא בסביבת אנשים שאינם בני תורה ,תבוא עליו ברכה.
יש להתיר למרוח מרגרינה על מאכל בשרי אף על פי שדומה קצת במראה לחמאה .מקורות :בשו"ת הרי בשמים (כרך רביעי סימן
לג) נשאל על בית חרושת שעושה חמאה פרווה משומן אגוז ,וכתב שאינו רואה חשש של מראית העין .ע"ש .וכן בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה
(סימן פה) כתב שמותר לבשל חמאת קוקוס עם בשר ,משום שמפורסם בעולם שמוכרים חמאת קוקוס ,ולא חיישינן לחשד רק היכא שאין מצוי
כל כך שהרואה תולה במצוי .ובשו"ת יגל יעקב (חיו"ד סימן כג) העלה להקל למרוח מרגרינה על לחם בסעודה בשרית .וכ"כ בשו"ת משנה
הלכות ח"ה (סימן צו) ,ובשו"ת חשב האפוד ח"א (סימן כ) כתב שמרגרינה שכיחה היום כמו חמאה ,ולא דמי לחלב שקדים שהקפידו עליו
חכמים .ובספר נועם הלכה (סימן כד) העלה להקל בזה מאחר שמוכרים מהם הרבה מאוד ,ויש קצת הבדל בצבע לכן יש להקל.

כנֶׁגֶַׁׁדַׁ ִ
ִ
מדַָּׁה
מדַָּׁהַׁ ְּ
על האדם לדעת ,כי בורא העולם משלם מידה כנגד מידה .וכאשר הוא פוגע בזולת  -יידע לו ,כי הפגיעה עלולה לחזור אליו.
בשכונה אחת בירושלים התגורר אדם ,שהיה לו כלב גדול מאוד ,שהפחיד את העוברים ושבים .במיוחד רעדו ממראהו
המאיים ,הילדים הקטנים ,שחששו לצאת מפתח ביתם נוכח פגיעתו הרעה.
גם כאשר העירו לבעליו ,כי עליו לקשור את הכלב המאיים ,כדי שלא יפחיד את הילדים ,נענו בשלילה .כך נמשך המצב,
והכלב הפחיד את ילדי השכונה תקופה ארוכה ,ומגודל פחדם החלו לדבר על כלבים בשנתם .אחד ממקורביו של המקובל
הצדיק הרב מרדכי שרעבי זצ"ל התגורר בשכונה והוא שאל את רבינו" :האם כדאי לתת לכלב חתיכת בשר מורעלת ,ואז
הכלב ימות ויפסיק להפחיד את הילדים?" .הרב הרהר קמעא ואמר" :לאַׁ,איןַׁזוַׁהדרךַׁהנאותה!ַׁחכוַׁמעטַׁותראוַׁאתַׁישועתַׁ
בוראַׁהעולם".
ימיםַׁספוריםַׁלאחרַׁמכןַׁהתנפלַׁהכלבַׁעלַׁ ...בעליוַׁונשכו .רופא וטרינר ,שהובהל למקום וראה את מה שאירע ,קבעַׁ ,כיַׁעלַׁ
פיַׁהחוק ַַׁׁ -צריכיםַׁלהמיתַׁאתַׁהכלבַׁמידַׁולסלקוַׁמהמקוםַׁ.הואַׁנתןַׁלכלבַׁזריקתַׁמוותַׁ ,ובכךַׁהסירַׁאתַׁהאימהַׁוהפחדַׁ,
שהיוַׁנחלתַׁהכללַׁ .

עזְּרַָּׁהַׁלּזּולַׁת
ֶׁ
הגאון רבי אבא סוויאטיצקי זצ"ל (גיסו של החזון אי"ש ורבה של קוסובה לאחר פטירת חמיו הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ
זצ"ל) היה נוהג בימי החורף והקור לצעוד מוקדם בבוקר בסמטאותיה ,הריקים מאדם ,של קוסובה .הוא היה סוקר ובוחן את
גג העץ של כל בית יהודי כדי לברר "עניין כמוס" .מה העניין? ובכן ,לכל גג יש ארובה משלו .ביתַׁ ,שארובתוַׁלאַׁמעלהַׁעשןַׁ,ַׁ,
לאַׁהוסקַׁשםַׁהתנורַׁ,וזהַׁסימןַׁשבעלַׁהביתַׁעניַׁמרודַׁ ,ואיןַׁידוַׁמשגתַׁלקנותַׁעצים ַׁלהסקה,לחמםַׁאתַׁביתוַׁ.בניַׁהביתַׁ
ודאיַׁרועדיםַׁמקורַׁ.מיַׁידאגַׁלהםַׁאםַׁלאַׁרבַׁהעיר?
ידע רבי אבא ,את אשר מוטל עליו לעשות .בערב ,עם רדת החשיכה ,נטל קרדום ונכנס למחסן העצים שבחצר ביתו .חטב
ובקע כמה גזעים יבשים וקשרם בחבילה .ובאישון לילה ,עת הכול נמו את שנתם ,היה צועד חרש לעבר הבית ,מניח שם
בחשאי את צרור העצים ,כדי שלא יתביישו ושב על עקבותיו...
מְּ נּוי ִים
הקְּ ָּדשתַׁהֶׁ עָּ לֹון
לִ שְּ אלֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלִ פְּ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אלִ יָּהּוַׁחיִיםַׁפִ ְַּׁנחָּ סִ י ַׁ
052בְּטַׁל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

ַׁ

ִתןַׁלְּ ה ְּק ִדישַׁאֶׁ תַׁהֶׁ עָּ לֹוןַַׁׁלְּ עִ ּלּויַׁנִשְּ מתַׁ,לִ ְּרפּוָאהַׁשְּ למָּ הַׁ,לְּ הצְּלָּ חָּ הַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
נִתָּ ָּ
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִבתְּ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְּ נֹותַׁלְּ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶׁרכֶׁתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְּמֹוןַׁ,רח'ַׁהבַׁשֶׁ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְּ בשֶׁ ֶׁרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ ּקּודַַׁׁ 9076926
כְּת ֶׁ

פרשת בא

ַׁ

לְּ קבָּלתַׁהֶׁ עָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
מִ ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְּ לחַׁאֶׁ תַׁכְּתֹובְּתֶׁ ָךַׁאֶׁ לַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

אִ ִ
ִיראַׁזצ"ל
בלַׁהצ ִדיקַׁהָּ רַׁבַׁיִשְּ ָּראַׁלַׁאבִ יחֲ צ ַָּׁ
םַׁראשֹונִיםַׁכְּמלְּ ָאכִיםַׁ-המְּ ֻק ַָּׁ
רבי ַׁישראל ַׁאביחצירא ַׁזצ"ל ַׁהמכונה הבבא ַׁסאלי -נולד בעיר ריסאני במרוקו ביום ראש
השנה ה'תר"ן ( .)1890בן לשושלת רבנים מפורסמים עושי ניסים .מילדותו שקד על לימוד כל
ענפי התורה .אביו החל ללמדו את דרכי הקדושה ,ומגיל ַׁששַׁ ,כשיצאו ַׁעמו ַׁלרחובַׁ ,כיסוַׁ
אתַׁעיניוַׁבגלימהַׁ,כדיַׁלשמורַׁעלַׁטהרתַׁעיניו .בילדותו נחטף ע"י ערבים מבני תאפילאלת,
שדרשו כופר גבוה תמורתו  -ולאחר שאביו שילם שוחרר .הרבה בתעניות וסיגופים פרש
מענייני העולם ולמד תורה בנגלה ובנסתר .התענה משבת לשבת ,נשאר ער לילות שלמים
והרבה בלימוד תורה .בקיאותו ַׁ ַׁבש"ס ַׁובפוסקים ַׁהייתה ַׁעצומה ַׁופסקי ַׁדין ַׁשלו בענייני
הלכה התקבלו ללא ערעור .טבל פעמים רבות במקוואות קרים וערך סיגופים רבים.
בגיל  17נתמנה לראש הישיבה ע"ש סבו 'אביר יעקב' ,תפקיד בו שימש כ 13-שנה .בשנת
ה'תרפ"א ( )1920בהיותו כבן  30בלבד נבחר לכהן כרב ,דיין ומורה צדק של כל מחוז
תאפילאלת .בשנת ה'תרפ"ב ( )1922עלה לארץ ולמד בישיבת המקובלים 'בית א-ל' ולאחר
שנה חזר למרוקו בהוראת רבו ,ראש ישיבת תאפילאלת ,הרב משה תורג'מן .לאחר מכן
חזר לירושלים והחל ללמוד בישיבת 'פורת יוסף' וחזר שוב בהוראת רבו.
בשנת ה'תשי"א ( )1950עלה לירושלים והתגורר בשכונת בקעה בדרום העיר ,לאחר שלוש
שנים כששמע על הירידה הרוחנית בקרב היהודים במרוקו חזר לשם על מנת לעודדם.
בשנת ה'תשכ"ד ( )1964עלה לארץ והפעם על מנת להשתקע בה סופית .בהתחלה גר
ביבנה ,אחר כך באשקלון ,לבסוף קבע את משכנו בנתיבות .התפרסם ַׁכעושה ַׁמופתיםַׁ
וכבעלַׁרוח-הקודשַׁ.רביםַׁנושעוַׁעלַׁידו .נפטר ב-ד' שבט ה'תשד"מ ( )1984חי כ 94-שנים.
ציונו בנתיבות .יום פטירתו הפך להיות יום הילולא וכל שנה ביום זה המונים עולים לחגוג
את ההילולה על הציון הקדוש .לאחר פטירתו המקובל ר' ברוך אבוחצירא המשיך דרכו.
סבו :ר' יעקב (בעל 'אביר יעקב') .אביו :ר' מסעוד .אמו :מרת עישא (ממשפחת בן חמו)ַׁ .
אחיו :ר' דוד ,ר' יצחק (בבא חאקי) .נשותיו :מרת רחמה (זיווג ראשון -בת אחותו .נפטרה בעת
לידת בתה שגם לא שרדה) .מרת פריחה אמסלם (זיווג שני) ,מרת מרים (זיווג שלישי -בת ר' אליהו
אמסלם) .מרת סימי (זיווג רביעי( -בת ר' יעקב בן שמחון) .מרבותיו :ר' יצחק פדידה ,ר' משה
תורג'מן (בבא סי בן יוסף) ,חברותא :ר' עזרא עטיה ,ר' אליהו לעג'מי .מתלמידיו :הרשל"צ ר'
מרדכי אליהו .ילדיו ַׁ(זיווגַׁשני) :ר' מאיר (בבא מאיר) ,מרת רוחמה (נישאה לר' אברהם אביחצירא,
רבה של יבנה ורמלה) ,מרת שרה .שישה ילדים נוספים לא שרדו .ילדיו ַׁ(זיווג ַׁשלישי) :מרת
אביגיל בוסו ,ר' ברוך (בבא ברוך) ,מרת פנינה (נישאה לר' דוד יהודיוף) ,מרת עליזה הראלַׁ.
ילדיוַׁ(זיווגַׁרביעי)ַׁ:מרת אסתר.
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ַׁ
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ַׁ

על העובדה ,כי הרב היה בעל רוח-הקודש ,יעידו הסיפורים הבאים המעובדים מתוך הספר הנפלא
'מעשה ני סים' :מסופר על ר' ניסים עטיה מחיפה שסבל משבר .למגינת ליבו ,על אף שעבר מספר
ניתוחים ,בכל פעם היה השבר חוזר מחדש ,והרופאים הרימו ידיים .בצר לו החליט לנסוע לרבינו
בנתיבות ,כדי שיזכה לברכתו .כשהגיע ראה קהל רב ,הממתינים בתור .והנה משמשו של הרב יוצא
החוצה לחדר ההמתנה ושואל בקול" :מי זה ניסים עטיה?" .הלה הופתע לשמוע את שמו ואמר ,כי הוא
האיש המדובר" .הצדיק ביקש שתיכנס אליו" .מיודענו תהה על מה ולמה מבקשו הצדיק .בהיכנסו,
כשנכנס וראה את הצדיק ,החל לבכות ולבקש על נפשו ,תוך כדי שהוא מספר לצדיק על בעייתו.
רבינו לא השיב דבר אלא ניגש לאחד המדפים והוציא את הספר 'מנחת יהודה' (מחבר הספר היה הגאון האדמו"ר המקובל ר' יהודה
אצלן עטיה נלב"ע ב-ד' ניסן תשכ"ב ,ציונו בהר-המנוחות והוא אביו של ר' ניסים) .ואמר לו" :היה לך אבא צדיק גדול ,ואתה מגיע אליי?
עצתי לך ,שתלך לציונו ותבכה שם ,ובזכותו תיוושע!" .ר' ניסים הופתע מרוח-הקודש של הצדיק ,וכמובן הלך להשתטח על ציונו של אביו
הצדיק ,וכבר בדרך חזרה נעלמו לו הכאבים ,עד לסוף ימיו ,והוא לא הזדקק לשום ניתוח.
מעשה שהיה כש רבינו התגורר בשכונת בקעה .רבינו התגורר ברח' שמעון  11בקומה השניה ,ואילו בקומה הראשונה התגורר המקובל
הרב יהושע שהרבני .שבת אחת ,בשעת סעודת הבוקר ,מזגו לרבינו חמין .והנה ביקש רבינו ,שימזגו צלחת נוספת עבור שני אנשים .את
הצלחת ביקש ממשמשו להעביר לחכם יהושע שהרבני .הרבנית שהרבני הופתעה עד מאוד ,שכן גם היא הכינה חמין .ואם הם יאכלו
ממה שהצדיק נתן להם -הרי שהאוכל ,שהיא הכינה ,לא ייאכל בשבת .חכם יהושע אמר לה" :אין דבר ,זכות גדולה נפלה בחלקנו לקבל
אוכל מהצדיק" .והנה ,לאחר הקידוש ביקשה האישה להביא גם מעט מהחמין שלהם וגילתה להפתעתה ,שכל החמין נשרף! ואלמלא
רבינו ששלח להם אוכל  -לא היה להם מה לאכול.
מסופר על אדם אחד ,שלא היה מאמין בסיפורים ,שסיפרו על רבינו .יום אחד לקחו אחד מחבריו אל הצדיק בנתיבות .כשהגיעו ,ראו את
רבינו עו רך סעודה גדולה .נכנסו השניים וישבו בין כולם .במהלך הסעודה הגישו להם קערות עם פירות שונים .אותו חבר ,שפקפק
בקדושת רבינו פנה לחברו ואמר" :מי עישר את הפירות?" הוא נטל שני תפוחים מהקערה ,עישר על הפירות ושם בכיסו .חברוַׁהזהירוַׁ
לא ַׁלנהוג ַׁכךַׁ ,אולם ַׁהלה ַׁלא ַׁהתייחס ַׁלכך .בסיום הסעודה קמו ללכת .כשהיו עדיין קרובים לבית הרב חש האדם חום חזק בכיסו.
לפתע ראה עשן יוצא מכיס חליפתו .בזריזות הוציא את התפוחים ,ולהפתעתו גילהַׁ ,שהם ַׁמפוחמים ַׁלגמרי ַׁוהוא ַׁאף ַׁנכווה ַׁממגעם.
הוא החל לרעוד ,וחברו הציע ,שיגש במהירות לרב ,לבל ייענש עוד בגלל מעשיו .חזרו השניים לבית הצדיק .עוד בטרם פצה הלה את
פיו אמר לו הבבא סאלי" :וכיַׁאיןַׁיודעַׁאתהַׁ,שאיןַׁבודקיןַׁמןַׁהמזבחַׁולמעלה?".
פניני עין חמד

|

פרשת בא

| ד' שבט תשע"ח | גיליון 673

3/4

ַׁ

עֹולם
ַָּׁ
נהַׁבְּ בֹורַׁאַׁ
אֱ מּו ַָּׁ

את הסיפור הבא סיפר מר ירמיהו ירדן בעיתון היהודי-אמריקאי
הנפוץ 'ג’ואיש פרס' ) :(Jewish Pressלפני כמה שנים תקפה
אותי מחלה קשה ל"ע ,שהעמידה את חיי בסכנה גדולה.
מצבי הידרדר במהירות ,וכבר הייתי בין החיים ובין המוות.
אושפזתי במרכזים רפואיים מן השורה הראשונה ,המתמחים
בריפוי מחלות מעין אלו .זכיתי לטיפול מסור ומקצועי של רופאים
גדולים ,בעלי-שם.
לאחר טיפולים רבים וממושכים המחלה החלה לסגת ,עד שגופי
התגבר עליה כליל .אלא שה'פטור' שקיבלתי מהמחלה הקשה
היה זמני בלבד ,והשמחה הייתה מוקדמת מדי .כעבור תקופה
היא שבה אליי.

"הרדימי אותו שוב" ,הורה הרופא.
"הוא לא יוכל לשאת כך את עצמת הכאבים" .כשהאחות התקרבה
אליי עם המזרק ,התנגדתי .התעקשתי לשוחח עם הפרופסור .הוא
ניגש למיטתי ושאל אותי מספר שאלות בכדי לבדוק ,עד כמה אני
ער .עניתי לו על הכול כהלכה והוא נוכח לדעת ,כי אני בהכרה
מלאה.
הוא נדהם .מעולם לא היה עד לתופעה כזו .באותו רגע אזרתי אומץ
ואמרתי לו בלב נרגש" :אולי תחשוב ,שאני משוגע ,אבל יש לי
שליחות אליך ,ואני רוצה למלא אותה .האם יודע הנך מיהו הרבי
מליובאוויטש?" ,שאלתי.

זה התחיל בזיהום קל ,שלא כל כך חששתי ממנו ,אך במהירות
רבה הוא התפשט ,והחמיר .חזרתי אל הרופאים ,עברתי
בדיקות מקיפות ,בסיומןַׁנאמרַׁליַׁבצערַׁ,שאיןַׁליַׁמנוסַׁמלעבורַׁ
שובַׁניתוחַׁמסובךַׁומורכב.

"שמעתי עליו .מדוע הנך שואל?" ,שאל באדישות" .ממש לפני
מספר רגעים ,ראיתי לפתע את דמותו של הרבי מולי .הרבי ביקש
ממני למסור לך ,שאם תתחיל להניח תפילין מדי יום  -בתך
תבריא" ,נשמתי עמוקות .אינני זוכר את תגובתו של הרופא ,כי
ברגע שסיימתי את דבריי  -שקעתי שוב בתרדמה עמוקה.

הכרתי כבר את הצוות הרפואי .סמכתי בעיניים עצומות על
הרופא ,שניתח אותי בפעם הקודמת ואך טבעי היה שתיקי
הרפואי יופקד גם כעת בידיו .אולם הרופא לא היה באזור באותו
זמן ,ומצבי החמור חייב עריכת ניתוח מהיר.

התעוררתי בחדר ההתאוששות ,לאחר שהניתוח הושלם .שכבתי
כשמחשבות רבות חולפות בראשי ,כשלפתע ניגש אלי הרופא .הוא
החזיק את ידי וכשדמעות נוצצות בעיניו אמר" :אני מאמין! אני
מאמין למה שראית!".

בלית ברירה הסכמתי ,שרופא אחר ינתח אותי .הוחלט לערוך
את הניתוח אצל פרופסור ש’ ,יהודי ,מומחה בתחום מחלתי.
נקבע לי תור דחוף לניתוח בעוד מספר ימים.

עברו מספר שניות ואחר כך המשיך" :הפעם האחרונה ,שביקרתי
בביה"כ ,הייתה ביום בר-המצווה שלי .מאז ועד היום בבוקר לא היה
לי כל קשר לבורא העולם או לקיום מצוות כלשהן .כעת ,בתי חולה
מאוד ונמצאת במצב אנוש .הרופאים ,ביניהם אני ,לא נותנים שום
סיכויים לחייה".

הגיע היום .הכניסו אותי לחדר הניתוחים  -ובתום ההכנות
הקפדניות הוזרקה לי זריקת הרדמה .מאז לא הרגשתי את
עצמי .הניתוח התחיל .לפתעַׁ ,באמצע ַׁהניתוחַׁ ,התעוררתיַׁ.
הרגשתי ַׁאת ַׁעצמיַׁ ,את ַׁגופיַׁ .הכרתי ַׁנעשתה ַׁצלולה ַׁבאחתַׁ,
אךַׁלאַׁהרגשתיַׁכלַׁכאבַׁ ַׁ.
הסתכלתי סביבי ,רציתי להיות בטוח ,שאמנם אני ער ותחושתי
הלכה והתחזקה מרגע לרגע .כשהבטתי ַׁמוליַׁ ,ראיתי ַׁלפתעַׁ
אתַׁדמותוַׁשלַׁהרביַׁמליובאוויטש .לא ַׁהאמנתיַׁלמראהַׁעינייַׁ.
חיזיוןַׁחי!ַׁ ַׁ
הרבי ליטף אותי בעיניו הקדושות וביקש ממני למסור לרופא
המנתח ,שאםַׁיניחַׁתפיליןַׁמדיַׁיוםַַׁׁ-בתוַׁתבריאַׁממחלתהַׁ(מי
ייתן וכל עם ישראל ישובו לכור מחצבתם)ַׁ .אמרתי לרבי,
שאשתדל להעביר למנתח את הדברים .סיימתי לדבר ו ...זהו.
החיזיון פג.
שוב לא הרגשתי את עצמי .אך הפעם היה זה מתוך התרגשות
בעקבות אותו חיזיון .האחות ,שעמדה בסמוך אליי ,שמעה אותי
ממלמל מספר מילים ומיהרה לומר לרופא שהתעוררתי.

"איזה אבסורד :אני מרפא אחרים ,ואותה  -את בתי היקרה  -אינני
יכול לרפא ,אף לא להקל את סבלה .לאחר שהרמתי ידיים,
החלטתי לנסות גם דרך שמעולם לא האמנתי בה".
"הבוקר ַׁמצאתי ַׁעצמי ַׁקם ַׁומתפלל ַׁלאלוקיַׁ ,שעד ַׁעתה ַׁכלל ַׁלאַׁ
הייתי ַׁמשוכנע ַׁבקיומוַׁ.התחננתיַׁ ,שירפאַׁאת ַׁבתיַׁ .ביקשתי ַׁגםַׁ,
כיַׁישלחַׁליַׁסימןַׁכלשהוַׁשאדעַׁ,כיַׁתפילתיַׁנשמעהַׁוהתקבלה"ַׁ .
"והנה ,כעבור מספר שעות ,באמצע הניתוח שלך ,פקחת את עיניך
באורח בלתי טבעי לחלוטין .היית אמור להיות מורדם היטב עד
לזמן-מה לאחר סיום הניתוח .בצלילות דעת מלאה מסרת לי את
שליחותו של הרבי מליובאוויטש  -ומיד שבת ,מעצמך ,למצב של
חוסר הכרה .אפילו לא נתת לי שהות להגיב .חשתי ,כי הסימן אותו
ביקשתי ,הגיע .אתה כבר יכול לתאר לעצמך ,מה יכולתי לחשוב
באותם רגעים".
הרופא חזר לכור מחצבתו ,ובתו התרפאה בדרך  -נס ושניהם
בריאים ושלמים...

אירועַׁלמהדרין
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

הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ
ַַַׁׁׁסעידהַׁבתַׁתופחהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
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úàöì éãëáå .úåéø÷îá äøáòä êøã ìò ïéîàäì åðáìá
'íéøöî úàéöé' úà øéëæäì íéáéåçî åðà úàæ äëåáîî
à êøáúé åúàî ìëäù äîéìù äðåîàá ïéîàäìå ,íåé ìëá
øáâ éãòöî 'äîå ,'åëå äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå
'äìù úåøúñðì úðååëî äðåëá äòéñôå äòéñô ìë ,åððåë
(.àì úáù) ì"æø éøáã éúøàéá ì"æ åéøáã ô"òå... .á åðé÷åìà
äòéøæä ãåñ àåä äðåîàä éë - 'íéòøæ øãñ äæ úðåîà'
,íãàì úåáåè úåãéîä ìë äãé ìò úçîåö úåéäì
úåáåè úåãîä ìë äðåîàä àìåì éë ,åìöà ïéîéé÷úîå
.íéáø íéîé åãîòé àìå ïéùîëð åòáè ãöî 'éôà íãàáù
øîàé ïëìå .ì"æå (äùøôä óåñá) 'ï"áîø'á àúéà ùøåôîå
áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì íéúôåîá áåúëä
- õøàä ìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...õøàä
...åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì
úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ë"à
íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîå ...äìåë äøåúáå àøåáä
íéîù úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å íéøöî úàéöéë)
äøåúä ãåñé íäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà (õøàå
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úà 'ä àéöåä äæä íåéä íöòá éäéå' (àð áé) ïúùøôá
äîåù ,'íúåàáö ìò íéøöî õøàî ìàøùé éðá
íéëééù äîå 'íéøöî úåìâ' ìù äúåäîá ïðåáúäì åðéìò
åðéååèöð éøäù íâ äî ,åðà åðøåãá 'íéøöî úàéöé'ì åðà
,'íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ' (â âé) ïúùøôá
ò"éæ 'õéðéìî äéìãâ éáø ÷"äøäì 'ïç úåàåùú' øôñá 'ééòå
ùéçëî äéä íéøöî êìî äòøôù (éúéìôäå ä"ã àøàå úùøô)
äî äúéä íéøöî úåìâ .ì"æå ,'úéèøô äçâùä'ä ïéðò úà
ùéçëî äéäå ,ìùåîä äéä äòøôù ,úåéø÷îá åðéîàäù
èôùîá ìëä - êøáúé åúçâùä éô ìò âäðúî íìåòäù
êøã éô ìò âäåð åâäðîë (å"ç) íìåòäù øîåà äéäå ,÷ãöå
åúìùîî úçú æà íéðåúð åéä ìàøùéù úåéäìå ,òáèä
äøæ éúôù äðôåèú úôåð éë ,íôà äæá åò÷ùðù èòîë
ä"á÷äá íéðéîàî åéäù íâäù ,èòî èòî íúåèäì
åúìåãâ íöò ãöî úðúåðä àéäù íéøáåñ úåéäì åìéçúä
åãåáë úåàð àì íéùåã÷ åéúøùîå ùåã÷ àåäù êøáúé
äøåîá í"áîøä áúëù åîëå ,äæë ìôù íìåòá ìëúñéù
.åæ äëåáîá ìàøùé åò÷ùð èòîëù íéëåáð

ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù ,â äìåë
åâäðîå òáè íäá ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá
áèéä íáéùäìå åéøáãá ïðåáúäì åðéìò .'íìåò ìù ïééãòå ,êøåöä ìëë äæ íúëî åðøäèð àì ïééãò úîàáå
úâäðäá ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá åìà íéøåäøä ñéðëîù ,òøä øöéä åðéðéá ã÷øî
àá - dyxtd x`a

 כי בלא זה אף אם יראה עין בעין את יד, ויש לו לאדם 'להשים לבו' לקנות בנפשו את קנין האמונה והבטחון.א
 כביאורו של הגרי"ז מבריסק זצוק"ל האמור בפרשתן,ה' ימצא 'תירוצים' לומר כי אך מקרה הוא ולא מיד ה' בא לו
, וברש"י,(„ ‡È)  כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ויאמר משה,'כשהזהיר משה על 'מכת בכורות
, והדברים מבהילים. משה בדאי הוא, שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמר- 'אמר משה 'כחצות הלילה' ולא 'בחצות הלילה
 אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו,( 'והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצריםÂ Ì˘) כי אנו עומדים ב'מכת בכורות' שם נאמר
 ואעפי"כ חשש משה רבינו שמא ידקדקו ב'שעה' ויאמרו אין זה מכוחו, וראו הכל את יד ה' המכה בהם,'לא תוסיף
 כי מי שאינו מאמין לא יראה אף... כי הדבר לא היה מדוייק ברגעים כפי מורה השעות שבידם,של מקום חלילה
. בעוד שזה האוחז בפלך האמונה רואה את יד הבורא אף בנסתר מעיניו,את הנגלה לנגד עיניו
( 'מקרה הואÂÎ Î '‡ Ï‡ÂÓ˘)  בפסוק, לומר על דרך הלצה, ומביא שם הרב המוכיח ז"ל אשר שיחתו צריכין לימוד.ב
... פירוש שכאשר מאמין ח"ו במקריות סימן הוא שודאי בלתי טהור הוא,'בלתי טהור הוא
.'וכבר המליצו קמאי שמקרה הוא אותיות רק – מה
( ל'מומחה' שהיה עושה פסליםÌÈ‰ ˙‡ Â Ï Ú¯˜ ‰"„ ,ÔÂ¯„·˘ 'ÌÂÏ˘ È·¯ ˙„‚‰' 'ÈÈÚ)  המשיל הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע.ג
 במשך ששה חדשים עבד האיש ועשה פסל של סוס והעלה בידו דמות,ובכל גלילותיו לא היה מומחה בדומה לו
 משגמר מלאכתו העמיד את ה'סוס' ברחוב העיר וישב על גביו כדי שעוברי אורח,סוס שהיה נראה כאמיתי ממש
 מה רבתה פליאתו כי 'אין איש שם על לב' ואפילו אחד מהעוברים...יתפעלו מעבודתו ומעשה אומן שהוציא מתחת ידו
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àéäå .ã åéúåéøáî ùéàå ùéà ìëì ÷ã÷åãî ïåáùçá'ä
èøô ìë âéäðî ä"á÷äù - 'úéèøô äçâùä'á äðåîàä
.úéìëúå ïåáùç éô ìò åðåöøë åìåë íìåòä éðéðòî èøôå
ò"éæ ÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéà êëå
ä"á÷ä ãéáëä òåãî íòèä øàáì åàåáá (ïúùøôá
)''õøàä éøô

á

ìëä äéäù ,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì úà
àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì
äçâùäá ìäðúî íìåòä ìëå ,ä åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàä
âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá äðäå' .å ú÷ã÷åãîå úéèøô
,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù åæë úéèøô äçâùä ïéîàäì íáì
íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé áùò íåù ïéàå

ושבים לא שם לבו שיש כאן דבר פלא ...הלה 'נפגע' מכך עד מאד ,וילך לדרוש בעצת ידידיו מה חסרון יש בסוסי
הנכבד ...ויאמרו לו אוהביו ,טעות בידך ,כי אדרבה ,לרוב ה'אומנות' שבמעשי ידך להתפאר נראה הסוס כמו סוס רגיל
ומה מקום יש בו להתפעלות ,כדרך שאין עוברי אורח מתפעלים כשרואים סוס אמיתי ברחוב העיר ,דהרי 'כמה סוסים
איכא בשוקא' .ויעצוהו ,שיקח את הפסל ויחתוך אותו לשנים ,ובזה ישתוממו כל עוברי אורח כיצד אירע הדבר שעומד
ברחוב סוס שנחצה לשנים ...ורק אז יכירו וידעו שבעצם הוא רק פסל ולא סוס אמיתי ,ויחשיבו את יגיעתו ואת
מעשי ידיו ....והנמשל ,הקב"ה ברא עולם ומלואו ,ואנו מהלכים בו מבלי התפעלות כלל – בבוקר אנו רואים את השמש
בגבורתו ובערב את צבאות השמים בתפארתם ואין איש שם על לב כי 'יש מנהיג לבירה' שברא את עולמו יש מאין
בחכמה נפלאה עד מאד ...מה עשה הקב"ה ,שידד מערכות הטבע ,הוציאנו ממצרים בעשר מכות ,בקע את הים,
אבל לא כדי שנסתכל בעצם הבקיעה ותו לא ,אלא שנבין עי"ז שכל הבריאה המופלאה מעשי ידיו הם ונכיר את
פסל שהיה
ה'בורא' ,כמו"כ קרע לנו את הים והוליכנו ביבשה כדי שנדע בכל עת שאף ביבשה הננו כבתוך הים ,כאותו ַ ָ
צריך לחתוך את סוסו כדי שהאנשים יעמדו יתבוננו ויתפעלו .וזה המכוון בדברי הרמב"ן דהתכלית של כל הניסים
המפורסמים הם לא רק כדי שנתפעל מהניסים עצמן ,אלא דע"י כך נכיר בניסים הנסתרים שכל הנעשה בזה העולם
בהנהגת הבורא נעשה.
ד .ידוע שהרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע היה מזהיר את חסידיו שבכל יום ויום ילמדו את דברי הרמב"ן הללו.
ה .הא למה הדבר דומה לאדם שחש בגרונו ,ונתן לו הרופא 'כדור' חמוץ וחריף למצוץ ,שהוא יעזור לו להעביר את
כאביו ,אולם הלה בלע את הכדור מבלי למצוץ  -פשיטא שלא הועיל לו מאומה ,והכי נמי צריך 'למצוץ' את
סיפור ה'מכות' האותות והמופתים ,וכל המאריך בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח.
ו .לפני כשבוע נסתלק בארה"ק בעיר 'מודיעין עילית' יהודי יקר של"ע סבל הרבה יסורים בימי חייו ,היהודי הנ"ל
עלה לפני שנים רבות מארה"ב והתיישב בירושלים ,עד לפני כמה שנים כשנפטרה זוגתו ל"ע ומצב בריאותו החל
יורד מטה אז עבר האיש לדור בסמיכות לבניו במודיעין עילית.
באותם הימים פנו בני משפחתו להעתיק את ה'אדרעס' ) (ÂÈ¯Â‚Ó ˙·Â˙Îשלו המופיע ברישומי האוכלוסין )·˙˙„ÂÚ
 (˙Â‰Ê‰מירושלים למודיעין ,אך משום מה ,לפליאתם צצו בכל פעם עיכובים שונים ומשונים ,ראשונה היה ה'משרד'
)‡ (ÒÈÙשלהם סגור ,בשנית לא חש היהודי בטוב וכו' וכו' ,עד שנתייאשו מכך בני המשפחה והשאירו את האדרעס
שלו כתובה בעיה"ק ירושלים אף שבפועל היה מדורו במודיעין עילית.
בשבוע שעבר נסתלק אותו יהודי ז"ל לבית עולמו .מיד החלו בני משפחתו לתור אחר 'חלקה' כדי שיוכלו לקברו
בסמיכות לרעייתו ע"ה שנפטרה כמה שנים קודם ,ומנוחתה כבוד בהר המנוחות ,כידוע אין ההר שם משופע במקומות
קבורה ריקים ולכן תנאי ראשון הוא שיהא הנפטר מ'בני ירושלים' ,וכאן נתגלית יד ההשגחה המופלאה שסיבב הקב"ה
לפני כמה וכמה שנים ב'עכובים' שונים לדבר פשוט כל כך  -שלא יוכלו להעתיק את האדרעס שלו למודיעין ,ובזכות
זה ) (ÂÏ˘ .Ê.˙‰ Ï˘ ÌÂÏÈˆ ‡˘„È˜ ‰¯·ÁÏ ÁÏ˘ ˘Îהוכר האיש כתושב ירושלים ומיד קיבל חלקה בעיה"ק ירושלים באחד
מהמקומות האחרונים שבאותה 'חלקה' בסמיכות לרעייתו כרצון בני המשפחה )·˙˙ÙÒÂ ‰‡ÏÙÂÓ ‰Á‚˘‰ Í˘Ó‰ ˙ÙÒÂ
 (Ï"ÓÎ‡Âוהדברים מופלאים .ללמדך ,שפעמים חרה אפו של האדם ,אוי ,אוי ,מדוע גרע מזלי ,ואף דברים קטנים
ופשוטים אין בידי 'לסדר' ואינו נח ושקט כל עוד לא יגיעו הדברים לידי ה'סדר' שהוא העלה בדמיונו שכך וכך
צריך להיות ,לזה אמרינן ,השקט סערת רוחך ,תנוח בשלום על משכבך ,יש מנהיג לבירה ,יש בעל הבית היודע את
אשר לפנ יו ,ראייתו עמוקה וארוכת טווח פי אלפי אלפים מראייתך והשקפתך ,הכנע עצמך לפניו וטוב לך בזה
ובבא ,יבוא יום ותודה על האמת כי הכל היה לטובה.
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äðè÷å äìåãâ äòåðú íåù ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå ïîæá
úçúå õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî
åãåáëìå åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì
úåöî ïëìå .ì"ëò ,'êøáúé åúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì
'øåëæðù éãë ,æ úéãéîú äååöî àéä 'íéøöî úàéöé úøéëæ
àøåáä àåä éë íéøöî úàéöé éñéðá äìâúðù äî ãéîú
,íä åãéá õøàå íéîù úåëøòî ìëå úìåëéä ìòáå óé÷ú
.ç äöøðä úéìëúì íúåà ããùé åðåöøáå

ø÷é éë ,íéøöî úàéöé úøéëæ ìù äúìòîá åðéöî ãåò
äùòù úåàìôðäå íéñéðä ìãåâá íéøåáéãä 'ä éðéòá

â

ï"áîøá àúéàãëå ,íéøöîî íàéöåäá åðéúåáà íò
ìëá ãçà äáøà øàùð àì' (èé é) ÷åñôä ìò (áúëå ä"ãá
,åìù äøåúä ùåøéôá ìàððç åðéáø áúë .ì"æå ,'íéøöî ìåáâ
ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå åðéáø äùî úøéúò úòî
ìåáâá ñðëéå àåáéå ìàøùé õøàá ìåôé íàå ,íéøöî ìëá
.åéùëò ãò íåìë õøàä ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî
òãøôöá éë ,äàøå àá .ìëì àåä òåãé øáë äæ éë íéøîåàå
øàùð êëéôìå ,'äðøàùéú øåàéá ÷ø' (ä ç ìéòì) øîà
äáøà øàùð àì' áéúë äáøàá ìáà ,åéùëò ãò çöîúìà
åçéù (á ä÷ íéìäú) øîàð äæ ìòå ,'íéøöî ìåáâ ìëá ãçà
.áøä ïåùì ïàë ãò .è åéúåàìôð ìëá
)é úåîù

ז .לא די לנו בזכירת יציאת מצרים אחת בשנה – בחג הפסח ,אלא נצטווינו 'למען תזכור את יום צאתך מארץ
מצרים כל ימי חייך' )„·¯ ,(‚ ÊË ÌÈובטעם הדבר ,כי כן הוא בכל ענייני רפואה ,יש רפואות שמספיק לקחתם אחת
לתקופה ארוכה ,ויש שנצרך לו מידי יום ביומו ,כי ה'חיזוק' לגוף האדם ב'וייטאמין' ) (ÔÈÓËÈÂוכדו' די בפעם אחת לכמה
ימים – כל חד וחד לפי עניינו ,לאידך ,ה'לחם' נצרך לאדם מדי יום ביומו ,ולעניינו ,מועדי השנה הם כדוגמת
'ווייטאמינים' שהשפעתם מיום המועד אל כל השנה ,מיום הקדוש שואב האדם טהרה לנפשו לכל השנה ,וכן ימי חג
הסוכות או חג הפסח השפעתם נמשכת עד אחרית שנה ,אך מצוות 'זכירת יציאת מצרים' על האדם לקיים בתמידיות,
כי ה'אמונה' היא לחם חוקו של כל יהודי באשר הוא ,ומבלעדיה חייו אינם חיים .ויעמיק בניסי יציאת מצרים ובנפלאות
ה'  -לא באמירה ובהבנה מקופיא ,אלא ילמדם ב'שנים מקרא ואחד תרגום'  -לתרגם את הדברים ללבו ,שלבו יתמלא
באמונה טהורה וזכה בריבון העולמים.
וכן אמר הקרא )' („ · ˜Â˜·Áוצדיק באמונתו יחיה' ,שלא כתיב 'באמונתו יאכל' ,כי במידי ד'אכילה' מספיק לאדם
שיאכל כמה פעמים משך היום ,אבל ב'אוויר לנשימה' אוי לו לאדם שיפסיק נשימתו אף לכמה רגעים כי מיד ישיב
נשמתו ליוצרו ,ומטעם זה השוו את ה'אמונה' לחיי האדם כלומר לעצם החיים ונשימת האויר שאדם נצרך לכך בכל
עת ובכל רגע ,ואוי לו למי שמאבד מסברו בבוראו אפילו לרגע אחד.
וכבר התבטא בקדשו הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע שכמו החפץ לשמור על חום כוס הקאווע ,הרי עליו להעמידו על
האש )‡ ,(‡Â‰ '˘‡' ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ÎÂÓ ˘‡ ÏÚ Â „ÈÓÚÈ ÈÎ Ûכי אם אך יסירנו מן האש שוב יתקרר ויצטרך חימום מתחילה,
כך בענייני האמונה על האדם לחזור על הדברים כסדר שוב ושוב ,וכך תישאר רתיחת אש האמונה בעצמותיו.
ח .וכך אומרים בשם הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע ) (ÌÈÓÎÁ Â ÏÂÎ ÂÏÈÙ‡Â ‰"„ Ù"˘‚‰ Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘· ‡Â‰ ÔÎÂשכמו שלכל
מצווה מתרי"ג המצוות יש סגולה מיוחדת ,וכגון מצוות ציצית – ולא תתורו אחרי לבבכם ,כך סגולת מצוות
סיפור יציאת מצרים והלימוד בה להביא את האדם לחיזוק באמונתו .כי על ידי שיתעמק בניסי הקב"ה ושהוא 'בעל
היכולת כולם' לשדד כל מערכות הטבע ,הרי אמונתו ובטחונו מתגברים בקרבו ולא תאבל נפשו בכל אשר יארעהו,
ובכל עת לא יסמוך אלא על הבורא יתב"ש לבדו.
שנה אחת בליל 'ניטל' ישב הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע ושיחק במשחק ה'שחמט' עם הרה"ח ר' דוד
ראזנבערג ז"ל ) ,(ÌÈ˘Â„˜ ˙Ú„ ÔÈ·È ÈÓÂ ,ÔÂÈÏÚ È˜È„ˆ ‰ÓÎ Ï˘ Ì‚‰ ÓÎור' דוד ניצח את ה'אהבת ישראל' פעם אחר פעם .נענה
ה'אהבת ישראל' ואמר לו ,הרי אף אנכי מכיר היטב את כללי המשחק ,ומכל מקום אתה הוא המנצח ,והסיבה לכך,
כי אני רק 'יודע' את הכללים ,אבל אתה 'חוזר ומשנן' אותם ,ולענין 'עבודה' נאמר – לא סגי לאדם ב'ידיעת האמונה',
אלא העיקר תלוי עד כמה הוא חוזר עליה שיהיו חקוקים היטב על לוח לבו.
ט .סיפר לי הרה"ח ר' שלמה פישר שליט"א הדר בעי"ת בני ברק ,שבביתו שתי 'כלות' אחת בת  32שנים ,והשניה
בת  29שנים ,וזה דבר ישועתן ,עד לפני חודש תשרי תשע"ח לא נראתה שום ישועה באופק ,עד שמיודענו ר'
שלמה נזכר שבעת לידתן לא ערך עבורן 'קידוש' ,כי אחת מהן נולדה ביום ב' דר"ה והשניה ג' ימים לפני ר"ה ,מיד
גמר בדעתו לקנות בשנה זו 'חתן בראשית' ,ובבוא יום 'שבת בראשית' יערוך ה'קידוש' לשתי בנותיו שנולדו לו למז"ט
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עמו אנוכי בצרה – לעולם אין הקב"ה מזניח את ברואיו åúåà çéðæî ä"á÷ä ïéà éùå÷ä ïîæå úò ìëá éë ,äëøòîá
åîò àöîð ä"á÷äù äøåøá äòéãéá íãàä òãéùëå ,òâøì
éøäù ,á"ö äøåàëìå ,'äòøô ìà àá' ,(à é) ïúùøôá
.åùôð ååìùú äòù ìëáå úò ìëá
ìà êì' øîåì åì äéä ïåùìä ÷åã÷ã é"ôò
íå÷îä êåøá (ç"éô ,äáø) 'åäéìà éáã àðú'á àúéà êëå åàöîä íå÷îî úëìì åçìùî äéä äòù äúåàá éë ,'äòøô
,íìåòì ìàøùé ìò ïéáåøî íä åéîçøù àåä êåøá
úåôñåúä éìòáá ïëå .ãì ÷"äåæ 'ééò) éàî÷ äá åæîøå .äòøô úéáì
ñòåë ä"á÷äå ä"á÷ä éðôì íäéùòîá åçøñù ô"òà ,äòøô ìà éîò àá ä"á÷ä åì øîà ìåëéëù (äøåúä ìò
,ãéîú íåé ìëá íäéìò åìù íéîçø ë"ôòà ,ïäéìò êìúù íå÷î ìëá éë ,éîò àá àìà åéìà éîòî êìåä êðéà
øåãå øåãì äøéùà íìåò 'ä éãñç' (á èô íéìäú) øîàðù ãçô ,äìéôà íå÷îì êúëìá êáæòà àìå Y êîò éðà
åì íúøö ìëá' (è âñ 'éòùé) áéúëå ...'éôá êúðåîà òéãåà
.é òùøä äòøô úéáá 'úåéøàä áåâ' åúåàë ,äúòáå
ìëá ä"á÷ä øîà ,'åâå åúáäàá íòéùåä åéðô êàìîå ,øö
åì øîàðù íäîò éðà ìåëéáë ìàøùéì ùéù øòöå øòö ùéà ùéà Y ïãéãá åðì óà øîàéé ,åìàä íéøáãä ìëëå
.àé 'øö éì' àìà 'øö åì' éø÷ú ìà ,øö
àåä ããá éë áåùçé àì íìåòì Y åáåàëîå åòâðá
לפני כשלושים שנה ...ר' שלמה גילה באזני בני ביתו כי כך עלה במחשבתו ,אבל בתנאי שלא יצטרך לבוא לידי
מחלוקת עם אחרים הרגילים לקנות את ה'חתן בראשית' ,וכן הווה ,משעמד המכר על עשרים פעמים 'חי' ) (360פנה
אליו הגבאי מעצמו – נו ,ר' שלמה ,מהי דעתך ,אולי השנה חתן בראשית שלך הוא ,וקנאו ר' שלמה ,בשבת בראשית
ערך קידוש גדול – וכי קטנה היא בעיניכם לערוך קידוש לשתי בנות בערך  40שנה אחר יום הנישואין ...לא עברו
שבועיים ושתי הבנות באו בברית האירוסין ...ויהי לפלא.
ב'קידוש' זה יש ב' ענינים ,את"ל – ענין ההודאה ,שבזה שהודה להקב"ה על רוב חסדיו בלידת בנותיו )‡‰È‰˘ Û
·‡ (‰ ˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ Ï˘ ¯ÂÁÈפעל כל מיני ישועות ,ובפרט בדבר שהנשמה תלויה בו ,להנשא ולהקים דורות ישרים מבורכים.
את"ל יש בו ענין הברכות ותפילותיהם של ישראל ,וכדמצינו כזאת בדברי המדרש רבה )˜ (‚ ‚ ˙Ï‰אודות תינוק שנכנס
לברית ,ואחר הברית מצאו למלאך המוות שהוא עצב ,ושאלו רבי יהושע בן חלפתא – מדוע פניו רעים ,ענה המלאך,
שבאמת ,פקודה היתה שמורה עמו לקחת את נפש התינוק ,אבל מכיוון שהכל התפללו ובירכו כשם שנכנס לברית כן
יכנס לתורה ולחופה ומעש"ט נתבטלה הגזירה.
י .בדרך זה תירצו ב'קאצק' ,כי אילו היה נאמר 'לך אל פרעה' לא היתה הפרשה נקראת בשם המתחיל באות ב'
ושוב לא היינו זוכים ל'שובבי"ם'] ...שראשי תיבות של הפרשיות הללו היו עולים ל'שולבי"ם[ .והיה אומר הרה"ק הבית
ישראל זי"ע שאף כי נראה שהדברים נאמרו בבדיחותא ובדרך צחות ,באמת עומק רב גנוז בהם ,כי כל יסוד התשובה
הוא מתוך קירבת ה' לבניו שאינו עוזבם ומניחם לנפשם אלא הוא 'השוכן איתם' ,וזהו הרמז באומרו 'בא אל פרעה'
שהכוונה שיבוא עמו ביחד ולא שילך לבדו.
יא .ועל פי זה ביארו את דברי הפסוק )˘' (Ë · ˘"‰משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים' ,דהנה המביט לתוככי
ההיכל ,אין כל נפקא מינה אם הוא מביט לשם מן החלון או מבינות לחרכים – כי בשניהם יראה את כל הנעשה
בהיכל ,אלא שנפקא מינה יש ביניהם לגבי העומדים בתוך ההיכל ,שהנראה מבעד החלון יכול לחזור ולראות את
המביט בו ,ואילו הנראה מבעד החרכים אינו יכול לראות את הרואה המציץ מבעד לחרכים .כמו כן בזמן הבית היה
הקב"ה משגיח מן החלונות ,והיה בידינו לראותו ,אך בימינו אנו השי"ת מציץ עלינו מן החרכים אלא שאין בידינו
לחזור ולראותו ,על אף שרצוננו לראות מלכנו ,אך זוהי עבודתנו לעת כזאת להתחזק באמונה פשוטה כי הבורא מציץ
עלינו תמיד ,והוא העומד תחת כל ההסתרות.
כשם שלכל חולי גשמי יש תרופה ורפואה ,כן גם לחולי הנפש יש תרופות שונות ,וה'אמונה' במלך א-ל חי וקיים
היא הרפואה הבדוקה לכל חולי הגוף והנפש גם שניהם ,והיא כמו חבל ההצלה שיכול האדם לאחוז ולהחזיק בו כדי
לעבור את הגלים החזקים והגדולים המאיימים להטביעו במים הזידונים בגשמיות וברוחניות.
וכך המשיל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,דכשאדם מהלך ברחוב ולפתע ...נפל לבור עמוק ביותר
באופן שאין יד אדם מגעת ומשגת להוציאו ולחלצו ממיצר ,הרי צרתו גדולה וסכנתו מרובה ,אמנם אם באותו הבור
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Y åðéáø äùî ìù åëøã úìéçúá øáë åðéöî á"åéë
êìà éë éëðà éî' - åúìàù ìò ä"á÷ä åì øîàù
àìôìå ,(áé-àé â úåîù) 'êîò äéäà éë øîàéå ...äòøô ìà
éëåðà éî ìàåùù éîì úåðòì íãà éðá êøãî éë ,øáãä
êîî øúåé éåàø ïéà ïëà éë ,êîöòá äøñ øáãú ìà Y
אחד הוא אלקינו –יזכור באחדותו בו יתלה תקוותו
éøáã) ò"éæ ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä øàáîå .åæ úåçéìù íéé÷ì
ומבטחו
êðéàù êéøáãì óà ,åäðò ä"á÷äù (ùøãîá ä"ã àøàå ,úîà
äéäé äðù ïá øëæ íéîú äù' (ä áé) ïúùøôá åæîø êëå
äðåô äúàù äðéô ìëá - êîò äéäà éë íå÷î ìëî ,éåàø
ïëå ,íéðù 'á ïá àìå úçà äðù ïá äéäéù Y 'íëì
äðôú øùà ìëáå êéëøã ìëá êøîùì ,êîò àöîð éððä
äùìùå íéðùá àìå 'ìëàé ãçà úéáá' (åî ÷åñô) ååèöð
êì àìà ,àååù ãçô ùåùçú ìà àìéîîå ,çéìöúå ìéëùú
ãçà íöò ÷ìçì àìù - 'åá åøáùú àì íöòå' ,íéúá
.êîò äéäà éë ,äòøô ìà çåøä úååìùá
ãçà øáãì åäìåëù (ñ"ô 'ä úåøåáâ) ì"øäîä áúëå .íéðùì
áèéä íãàä ùéøùé íéøöî úàéöé øåôéñáù Y íéðååëî í"éøä éùåãéçá àáåî) 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá êëå
äæ ììëáå ,õøàáå íéîùá åðé÷åìà ãçàù åáéìå åçåîá ìò íéùøôîä åäîú øáëã (íéôåö íééúîø íùá ú"äò
,áé åäùéî åà åäùî ãåòá åúåå÷ú äìúéå 'äá ïéîàé àìù éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá äùî ìà 'ä øîàéå' åøîåà
éúù å"ç ùéù éîë íãàä úâäðä úéàøð íéîòô éë úðéúð ìë 'åáì úà éúãáëä éðà éë'á ïéà éøäù ,'åáì úà
åéãé éùòî ìò êîåñ àåäù 'äñðøôä éðéðò'á íà ,úåéåùø åéìò ãáë åáéì ïëà íà àáøãà ,äòøô ìà àåáì íòè
íåøâé éðåìô ùéàù åì äàøðùë åéúåðåúùò ãáàéù åà ìéòåé àì ïôåà ìëá éë ,úëìì àìù äáéñ åæ éøä
ïëìå ...åúáö÷î äèåøô äååù ãåáéàì (ïéøùéîá åà) ïéôé÷òá éùåãéçä øàéáå .íòä úà çìùì åéìà øáãì åúåçéìùá
åì øãñéù éðåìô ï÷ñò ìò åà éðåìô ùéà ìò êîåñ àåä ãîåò åäàøù øçà äòøô ìà êìéì ùùç äùîù ,í"éøä
ãåò ùé å"çù Y æ"òá äãåîë å"ç àåä éøä 'äñðøô' åàáù úåàøåðå úåìåãâ úåëî òáù øçàì óà åáéì úåéù÷á
éðåìôì øèåð íà ïëå ,âé ù"áúé àøåáä éúìåæ 'ñðøôî' àéáîå] äù÷ äôéì÷ àìà äæ ïéàù úåàøì çëåðå ,åéìò
å"ç àåä éøä Y åãéñôä åà å÷éæäù åéùòî ìò äàðù åìéôà êìëìëé àìù øùôà éà èéè äðôîäù ò"éæ '÷ä è"ùòáäî
ïéà úîàáå Y ãéñôäì åà ÷éæäì åãéáù éî ùéù øîåàë äùî ùùç ïàë óàå ,íéëåøà íéìëá èéèä úàöåäá ÷ñòúé íà
ãçàî ìëä àìà åì òøäì åà åäòøì áéèäì ùéàá 'çë' ä"á÷ä åì øîà ïë ìò ,[òùø åúåà ìù åúàîåèî åá ÷áãéù
.íéîùá áùåéä
ãîåò äòøôù äî éë ,åðîî ùåùçú ìàå äòøô ìà àá
éúãáëä éðà éë àìà åçåëî äæ ïéà äù÷ä åôøòá ïééãò
ìëù äøëää éãéì òéâîå íãàä ïðåáúî øùàëå ,åáéì úà
àìë øúñää íìòð àìéîî 'ä ãéî àìà åðéà øúñää
.'ä øåà åéìò çøåæ ìåãâä êùåçä úçúå ,äéä

 אין כל היזק והפסד בנפילתו שהרי ע"י החבל יעלה ויצא מאפילה לאור,תלוי 'חבל' עבה וחזק מראשו ועד קרקעו
 והוא יתב"ש זורק, כמו כן כשאדם מסובב בצרות ויסורים עליו לדעת שהקב"ה עומד על גביו ומשגיח עליו,גדול
 ואם יחזיק בו ויאמין שביד השי"ת להצילו יזכה באמת לבטל כל הדינים והגבורות וכל היסורים,'לעברו 'חבל הצלה
.'‚ „( 'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדיÎ ÌÈÏ‰˙)  ככתוב,והחלאים רעים יעלמו כהרף עין
 ולכאורה,' תקוות עניים תאבד לעד,( 'כי לא לנצח ישכח אביוןËÈ Ë ÌÈÏÈ‰˙)  על פי זה מיישבים את הסתירה בפסוק.יב
 שתקוות, אלא,' ומדוע אומר הכתוב 'תקוות עניים תאבד לעד, הרי לא תאבד תקוותו,אם לא לנצח ישכח אביון
' ואלמוני יתן לו חלב למשך ג,עניים קאי על שום שדרכו של עני – לקוות ולבטוח שפלוני יתן לו 'בשר' לשב"ק
 זה יתן,' ומשנהו יתן לו 'כפרות' בחינם או ב'חצי חינם' וכו' וכו,' 'קרן' זאת תתן לו 'קמחא דפסחא,השבועות הבאים
, לזה אמרינן... בבית מסחר אשר בקצה העיר43% ( בחנות פלונית ומשנהו יסדר לו הנחה שלvouchers) 'לו 'תלושים
 היא תאבד, ולגבי תקוותך הנ"ל, הבורא יספק לך כל צרכיך- דע לך כי אין כל מקום לדאגה כי לא לנצח ישכח אביון
. אלא הקב"ה ימלא מחסורו ממקום אחר לגמרי,– לא משם תבוא ישועתך
 וכך אמר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שהאיש הבוטח במלאכתו ובעיסוקיו וחושב שמהם יש לו מזונות.יג
 הללו מדמים בנפשם כי יש בכח הכוכבים, הרי הוא כ'עובדי הכוכבים ומזלות' ל"ע – כי מה בינו וביניהם,ופרנסה
, וכיוצא בהם ממש הוא הסומך על עסקיו ו'עובד' אותם,והמזלות להשפיע עליהם שפע פרנסה ושאר הצטרכויותם
...בחשבו כי מהם תצמח ישועתו

באר הפרשה  -בא

å

בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך  -ע"י האמונה והבטחון ,ïîæä éòâôá áùçúäì éìáî åðåöø íéé÷îå 'äá çèåáäù
יצא ממצריו
åäøîùé ,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð ïåçèáä íöòá éøä
áúë ,'íëéìò éúçñôå íãä úà éúéàøå' (âé áé) ïúùøôá
.òø ìëî åäìéöéå 'ä
àìå óâðä òðåî íãä ïéà' .ì"æå ééçá åðéáø
éî ìë (ïåçèá êøò) ééçá åðéáøì 'çî÷ä ãë'á àúéà êëå ïéîàäù éî éë ,áåúëä êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî
íìåòä úà úñðøôîä ãñçä úãî ú"éùäá çèåáù
ùùç àìå åðåçèá åá äìúå äîìù äðåîà ä"á÷äá
ãñç 'äá çèåáäå' (é áì íéìäú) øîàðù ãö ìëî åúôé÷î éë) íéøöî úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô úîéàì
ïéà éë íäá ñðøôúéù úåáñ åì àéöîîä àåäå .'åðááåñé çñôä íãî ïúðå (íéøöîä ìù íäéìéìà úà åáéø÷ä çñôì àìä
åäéìàá ïéðòä òåãéù åîë åè 'úé åðîî úåøöáð úåáéñä - ä"á÷äá çèáå ÷éãö äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò
íéùîç íéùîç íéàéáðäå ,íéáøåòä é"ò åúñðøô åì äàáù ,ãîìð ïàëîå .ãé 'úéçùîäå óâðä ïî åéìò ïéâéù àåä éåàø
בפרשתן )' (ËÏ -„Ï ·Èוישא העם את בצקו טרם יחמץ ...ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא
חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה ,וגם צדה לא עשו להם' ,וקצת צ"ב שב'ליל הסדר' אנו פותחים ואומרים
'הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים' ,משמע שהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר הן זכר למצות שאכלו
בני ישראל בארץ מצרים ולא ממה שאכלו אחר צאתם ממצרים ,ואמרו בדרך צחות ,כי בכל שנות גלותם תחת שעבוד
מצרים היו אוכלים 'מצות' ,כי כן דרך האדונים להאכיל את עבדיהם ),ÂÙ‡ÈÂ ‰"„ Ù"˘‚‰Ï Â˘Â¯ÈÙ· ˘"‡¯‰Ï 'ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡' 'ÈÈÚ
·˘ ,('‡¯ÊÚ Ô·‡'‰ Ìוהייתה נפשם של בני ישראל קצה בלחם ה'יבש' הלז ,והיו מייחלים ומצפים 'מתי תבוא עת פקידה'
כשנצא לחרות ונוכל לאכול 'פרישע פיינע בילקעס' ) ,(ÌÈÈ¯ËÂ ÌÈÈ ÁÈ¯ ˙ÂÏÁואכן ,בערב הפסח היו שמחים – הנה למחרת
היום באור הבוקר נצא ממצרים ואז ננצל גם מ'גזירה' זו של אכילת מצה ,ותתענג נפשנו מחלות משוחות בשמן
ומשאר מיני מעדנים ,לזה גלגל הקב"ה ,הנה ,ממצרים יצאתם ובילקעס לא קבלתם ...ללמדנו אורחות חיים ונתיבות
יושר ,כשהראה להם שמה שהוכרחו לאכול מצות יבשות ולא בילקעס ,לא היה כי 'עבדים היינו לפרעה במצרים' וכך
עלה ברצונו של פרעה ,אלא מידי ה' הייתה זאת להם ,וראיה – שאף בצאתם המשיכו לאכול כהנה וכהנה.
ומכאן ,ילמד האדם ,להיות שמח בחלקו ,ולא לחשוב בכל עת הלוואי הייתי בזו השעה במקום פלוני ,במצב פלוני,
בחבורה פלונית ,במשפחה פלונית וכו' וכו' ...אילו הייתי שם היה כל מצבי ומעמדי מתוקן ומקובל טוב ויפה יותר
כי לא יועילו לו כל טצדקי שבעולם ,ו'מה שהיה הוא שיהיה'  -כמה שנאמר ונגזר עליו משמים ממעל ,ובאותו מקום
החדש יצוצו כבר ממקום אחר אותם המפריעים לו ...ואם הכל מיד ה' ,מה לו כי ילון ,ומה לו להפוך את כל העולם
– לשנות מצבו ומעמדו ,יפנה אל ה'בוס' )· (·"‰Úשהוא המחליט והקובע מה יהיה מצבו ומעמדו של כל איש בכל
רגע ורגע מימי חייו ,אולי יחוס אולי ירחם.
יד .וכן כתב הספורנו בפרשתן )' (‡È ·Èוככה תאכלו אותו מתניכם חגורים '...וז"ל .מתניכם חגורים  -מזומנים לדרך,
כעניין 'וישנס מתניו' ) .(ÂÓ ÁÈ '‡ ÌÈÎÏÓלהורות על ביטחון בלתי מסופק בקל יתברך ,בהיותם מכינים עצמם לדרך
בעודם בבית כלא ,עכ"ל .והרי שציווה עליהם השי"ת לאכול במותניים חגורים להורות על בטחונם הגמור בו כדי שיזכו
באמת לצאת לגאולת עולם.
טו .שמעתי מבעל המעשה הדר בעי"ת ביתר עילית המתפרנס בפרנסה שאינה קבועה ,מלבד זה מנהלת בני ביתו
'גן' לתינוקות כבני שנתיים בערך ומשם פרנסתם הקבועה – סך  4,000שקלים בכל חודש ,לפני כשלושה שבועות
נולדה להם בת ,מיד הפקידו את הגן בידי אשה אחת משכונתם ,אלא שהיה ביניהם 'ספקות' גבי 'פקדון' זה  -מה
טיבו ,לשני חדשים או שלושה ...בתוך כך נענה האברך ואמר ,אפקידנו למשך ג' חדשים כנהוג כאן בארה"ק ,ופרנסה
– מן השמים ]שמאחר שלא סיפר לממונים על המס אודות ה'הכנסה' החודשית על כן אינו זכאי לקבל 'שכרו' לחודשים בהם
אינה עובדת מחמת הלידה[.
אחר שני ימים פנה אליו אחד מגיסיו וכך הוא אומר ,זה לי כחמש עשרה שנה שהננו קרובים במדרגת 'גיסים'
)˘ ,(Ò¯Ú‚‡ÂÂמעולם לא בקרתי בביתך בחגים ,והנה בשנה זו )˙˘ (Á"Úהקרה ה' לפני לשבת בסוכתך ,בה ראיתי תמונה
תלויה מעשה ידי אומן למשפחת בק ז"ל – שנעשתה לפני עשרות שנים בעיה"ק ירושלים – ירושה היא לך מסוכת
אביך )˘‡ ,(Ï"ˆÊ Ì‰È·‡ ˙¯ÈËÙ ¯Á‡ ‰˙È·‰ ‰˙Á˜Ï ·„ ˙‰ ‡Ï ÍÈÁ‡Ó „Á‡ ÂÏÈÙועתה נזדמן לידי 'עשיר' אחד שהנני חפץ להעניק
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'ä úà åàøé' (àé-é ãì íù) áåúë ïëå ,äéãáåò é"ò äøòîá
÷éùøåãå åáòøå åùø íéøéôë ,åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã
äìòúé àåä éë áåúëä øåàéá .'áåè ìë åøñçé àì 'ä
øáåòä ïéðòë íéùåìçä íéøáãä ìëì óøè ïúåðå ñðøôî
íå÷î íù ïéàù äöéáä êåúá çåøôàäå äùàä ïèáá
íéâãäå øéåàá óåòä ñðøôîå íùì ïåæîä øåáòéù ùìåôî
úåëæáå ...íéùîøáù äùåìçäå äúåçôä äìîðäå íéá
íéìäú ùøãîá åøîà ïëù íéøöîî ìàøùé åìàâð ïåçèáä
)åùá àìå åçèá êá äîì êë ìëå ,åèìîðå å÷òæ êéìà (áë
ìåãâ ø÷éò ïåçèáä úãîù éðôîå ,ïåçèáä úåëæá ìëä
äéìò úãñåéî äøåúäù åðéöî êëì äøåúä éø÷éòî
éìùî) áåúëù àåä 'ïåçèá' úãî íù ìò - ïåçèá úàø÷ðå
æåò ãøåéå (åðéáø äùî äæ) íëç äìò íéøåáâ øéò' (áë àë
.'(äøåúä åæ) äçèáî
ä"á÷ä (ç"îøú àá) ò"éæ 'úîà úôù'á ãåò åðéöî æ"éòë
úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì íéã÷ä
íãàä ìòù ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä
úøåúá ÷ñåòä ìë' (:é÷ úåçðî) ì"æç åøîàù íùëå ,øåáòì

æ

éøåôéñ úåéùøôá àåä ïë 'äìåò áéø÷ä åìéàë äìåò
ïëå .úåìâä åéìò øáò åìéàë íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé
íãà úåàøá ,íåéäë åðà åðøåãì ãò íìåò úåøåãì øîàéé
,úåéùøôä åìàá ïðåáúéå àø÷é ,åéìò äàá äøöù ìàøùéî
ïî øèôéå ,úåìâä úà øáò øáë åìéàë áùçé àìéîîå
åìà úåéùøôù ïååéëî ,øáãä øåàéáå .øòöä ïîå äøöä
÷éúîäì øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà åðáìá íéòèåð
.àîìò éàäá íãàä ééç úà

'äáéñä' ïéàù (à äòú ç"åà) çñôä úåëìäá åðãîì ïëå
åìéàå ,àéä úåøç êøã äáéñäã ïååéë ,'øåøî' úìéëàá
,øåàéá êéøö äúòî .úåøç ìò àìå úåìâ ìò æîøî øåøîä
.äáéñäá ìëàð ,äöî íò øåøî àåäù - 'êøåë'ä òåãî
äöîù ,ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå
àìëéî àåäã (÷"äåæá àúéàãë) 'äðåîà' ìò úæîøî
'äöî'ä íò øåøîä úà ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå ,àúåðîéäîã
ïéîàîå ,äòù ìëáå úò ìëá åîò 'ä éë 'äá äðåîàä Y
øùôà øéôùå .æè 'úåøéøî'ä ìë åúàî ìèá ,äáåèì ìëäù
.æé íéëìî éðáë úåøç êøãá æà áñäì åì

לו 'מתנה' כ'הכרת הטוב' ,אך דא עקא – כי העשיר הלזה משופע הוא בכל הטוב ואין לי מה להעניק לו ,על כן,
אבקשך שתמכור לי תמונה עתיקת יומין זו ,ובעדה אשלשל לידך ג' פעמים ארבעת אלפי שקלים ....האברך שראה
'יד ה'' מכוונת להשלים לו את החסר לו מהכנסתו הקבועה הסכים מיד ,בתנאי שאין ביניהם כל טענת 'מקח טעות'
אם יתברר שהמחיר מופקע ומוגזם ...כי לא ראה בזה אלא את יד ה' המשקיטה את סערת רוחו בהשלמת קצבתו
המגיעה לידו בכל חודש  -וכלשון הרבינו בחיי לעיל 'והוא הממציא לו סבות שיתפרנס בהם כי אין הסיבות נבצרות
ממנו ית' ,גם הרוויח בזה להכיר כי גם המגיעו בכל חודש ונראה כאילו בטבע ובדין הם באים לידו ,אינו כן ,אלא
הכל מיד ה' בא לו...
טז .כי על ידי השמחה בטוב לבב  -הבאה לו מתוך אמונתו בפנימיות הלב יצא מכל צרותיו ומצוקותיו ,וכביאורו
של הגר"א זי"ע ) (ÈÏ˘ÓÏעל הכתוב ) („È ÁÈ ÈÏ˘Óרוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה ,וז"ל .השמחה
באה על ידי הרוח ,וזהו רוח איש כשהאיש תמיד בשמחה ,הוא יכלכל מחלהו ,אף שתבוא עליו מחלה חס ושלום,
הוא יכלכל מחלהו בשמחתו ויבטלנה ,עכ"ל.
יז .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע סיפר ,שפעם הלך ביער והתנפלו עליו חבורת שודדים שבקשו לרצחו נפש,
לפתע הגיע לשם ראש השודדים ,שהוא הכיר את הרמ"ל ,היות ומלפנים היה נוהג תדיר לסור אל ביתו של
הרמ"ל לאכול ולשתות ,שהרי ביתו של רבי משה לייב היה פתוח לרווחה בפני כל בריה שבעולם להאכילם ולהשקותם,
ואמר לו ,דע לך כי איני יכול להרגך נפש ,אלא אקחך אל מקום דירתנו שבו אנו מסתתרים ,ושם נמצא גם בני הילד
וחפץ אני שתלמדנו 'מעט' תורה ,ואכן התיישב רבי משה לייב ללמד את הילד ,אך מוחו של הילד היה אטום וסתום,
ולא הבין דבר וחצי דבר ממה שלמד ,בכל ערב בחזור אבי הילד  -ראש השודדים אל ביתו ,היה בוחן את בנו על כל
מה שלמד ,וכאשר היה רואה שלא הבין מאומה היה מפליא בו מכות נמרצות ,אך הבן היה שותק ולא גנח אפילו
גניחה אחת מחמת כאב .משעברו מספר שבועות ,ולא נקלט דבר במוחו של הילד ,שחרר אביו את רבי משה לייב
לחפשי ,ושלח עמו את הנער שיורהו את הדרך למקום יישוב.
בהליכתם שאל רבי משה לייב את הנער ,האיך יכולת לעמוד איתן ולשתוק בעת אשר אביך הכה אותך כה קשות,
ענהו הנער ,הרי זה כלל הראשון שמלמדים בבית חבורת השודדים  -להחריש ולא לענות בשעה שאנשי הצבא
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äàøðä ïîù ,äéîúä ìãâú øúåéáå .úåøåã éøåãì äñðøô
נצור לשונך – ענין שמירת הדיבור והלשון
úåøéñîî øúåé íéòãøôöä ìù 'ùôðä úåøéñî' äìåãâ
(íééç éìòá) úåéç äîë åðéöî (àá àøàå) åìà úåéùøôá
éëëåú ìà åñðëð íéòãøôöä éøäù ,íéáìëä ìù íùôð
.à .íéáåèä íäéùòî ìò íøëù åìáé÷ù
ìù íùôð úåøéñî ìë åìéàå ,ùàá íéøòåáä íéøåðúä
úåùòì íéøöîä éøåðúì åñðëðå íùôð åøñî 'íéòãøôö'ä
.ìå÷á çåáðì íðåùì åöøç àìù äúééä íéáìëä
óàå íäééçá åøàùð àìà åôøùð àìù åëæå ,íðå÷ ïåöø
äéàø ïàëîù ,ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøä øîàå úëî úåìëë åúîù íéòãøôöä øàùî øúé íéîé åëéøàä
øöåð úåéäì úùøãðä ùôðä úåøéñî äìåãâù
(æ àé) åá øîàðù ,'áìë'ä .á .(áô÷ ù"å÷ìéá àúéàãë) òãøôö
'äîë éô ,åäòøá ùéà òåâôì àìå çåáðì àìù - åðåùì úåøåãìù åøëùå ,'åðåùì áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå
úøòåá ùà êåúì õåô÷ì úùøãðä ùôð úåøéñîî äîëå äôéøèå äìéáð øùá ìë ìàøùé éðá ìë åëéìùé íìåò
)äù÷ äæ î"î íãà ìù åòáèî äìòîì äæ íâù óà òåãî ,á"ö äøåàëìå .(áìëì ä"ã 'ë äùøô íéèôùî àúìéëî
êåøò ïéàì íéáìëä ìù íøëù ïúî äìãâ ïëìå ,éôè äòùì àìà 'íøëù' ïéàù íéòãøôöä úà áåúëä çô÷é
.çé òãøôöä øëùî
àåä íéáìëä øëù åìéàå ,'òãøôö úëî' øîâá åúî àìù
לוכדים אותנו ...כדי שלא יבינו מאתנו היכן משכן השודדים .המשיך הרמ"ל ושאלו ,ועדיין לא ידעתי באיזה כח
הינך מתחזק לעמוד כצור החלמיש ,הסביר הילד – ג' כללים לימדונו ,א' .לידע ולזכור שאין המכה מכה לעד ולעולמי
עולמים ובקרוב יבוא הזמן שהמכות יחדלו ותבוא הרווחה .ב' .שהמכה הוא 'אביו' רחומו – וסוף סוף 'רחמי האב
על הבן' וודאי לטובתו ולהנאתו הוא ,ג' .בכל מכה ומכה מדמה אנכי לנפשי שזו היא המכה האחרונה ,וממילא
תתחזק רוחי בקרבי.
לימים נענה הרמ"ל ואמר ,שמינוקא זה למד דרכי עבודת האמונה ,אף בשעה שהוא מיוסר ומוכה ,ראשית ,לדעת
ש'לכל תכלה ראיתי קץ' ועוד יתהפך עליו הגלגל ויזכה לחיים טובים ומאושרים .שנית ,לדעת שהמכה אותו הוא אביו
שבשמים ,והכאתו ברחמים גדולים וחסדים מרובים ,ושלישית ,עליו לחשוב בלבו כי מכה זו היא האחרונה ,ומכאן
ואילך נכונים לו חיים טובים...
ולא זו בלבד אלא לפעמים מחמת שאין האדם נכנע למכותיו אלא הוא ממשיך להתחזק באמונתו ובבטחונו בבוראו
הרי הוא מביא ישועה רבה על עצמו ,וכפי שמסופר על הגה"צ רבי נחום יאס'ער זי"ע בשנות מגוריו בעיה"ק ירושלים,
שפעם נפלה בתו היחידה למשכב ושהתה בבית החולים 'ביקור חולים' בקרתא דשופריא ,והנה הגיעה עד שערי מות,
והידיעה הגיעה לאזני ר' נחום שאין לה אלא שעות ספורות לחייה עלי אדמות .וילך רבי נחום מתוך יישוב דעת לטבול
במקוה ,שהרי עתה יצטרך לישב 'שבעה' ולא יוכל לילך למקוה משך ז' ימים ,שב לביתו וישב ללמוד הלכות אנינות
וקריעה מחשש שמא כשתגיע השעה לא תהיה דעתו מיושבת עליו ,ויצא לעבר בית החולים ,בדרך הילוכו נזכר ששכח
את הסכין בכדי לקרוע 'קריעה' וחזר לקחתו ,בעת שהלכו לבית החולים ,פנה רבי נחום אל מלוויו ואמר ,הרי עוד
מעט קט עומד אני לברך בשם ומלכות את ברכת 'דיין האמת' ,שאמרו חז"ל )·¯ (:Ò ˙ÂÎחייב אדם לברך על הרעה
כשם שמברך על הטובה ו'לקבלינהו בשמחה' ,אם כן מוטל עלי להכניס בקרבי 'שמחה'  -בקבלת רצון שמים באהבה
וחדווה ,ובתוך כך התלהב רבי נחום והחל לומר ברגש ,אם בתי נוטה למות נמצא שהשי"ת מדבר ועוסק בי כעת,
והיאך לא אתמלא שמחה על שהקב"ה בכבודו ובעצמו שמלא כל הארץ כבודו עומד ומדבר ודן בי.
משקרבו לעבר בית החולים פנה רבי נחום אל מלויו ואמר ,מעתה אסור להראות שום אות שמחה ,כדי שלא לגרום
חלילה צער וחלישות הדעת לרבנית העומדת בבכי לצד מיטת חוליה של הבת .ותיכף כשנכנס רבי נחום אל בית החולים,
שמע בשורה טובה – שהבת התעוררה ,חזרה להכרתה ויצאה מכלל סכנה ,אז החל רבי נחום לרקוד בשמחה רבה על
חסדי ה' כי לא תמנו .לאחר מכן הסביר את אשר אירע ,בעת שמביא הקב"ה צרה על האדם כגון 'צרת הבת' ,אין זה
אלא 'נסיון' מן השמים  -לראות אם יאמין האדם בה' שכך צריך להיות ולא ירע לבבו ,אך אחר שהקב"ה ראה את שמחתי
'בטרם צרה תחייני' – ובטרם יארע דבר התחזקנו באמונה ,נמצא שעמדתי כבר בניסיון ,אפשר לה להישאר בין החיים...
יח .אף אנו נוסיף ונאמר שמצינו עוד ב' מינים מבעלי החיים שקבלו שכרם ,והם ,ה'חמור' ,שבעבור שנשא על כתיפיו
את משאם של בני ישראל בצאתם ממצרים זכה שמקיימים בו מצוות 'פדיון פטר חמור' )· .(:‰ ˙Â¯ÂÎוללמדנו עד
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ùøãîá ãåò àúéàã äî éô ìò ì"é ,íéøáãä øåàéááå
úåéçå éøàì äîåã øáãä äîì .ì"äæá (áô÷ éðåòîù èå÷ìé)
,äðéôñä ïî ñëî äáåâ øåîçå äðéôñá ïéëìåä åéäù ìòåùå
ìòåùä åì øîà ,äðéôñäî ñëî éì åðú øåîçä íäì øîà
åðîò úåéçáù êìîù òãåé äúà ,êéðô ïéæò äîë øåîçì
ìèåð éðà êìîä ïî' Y øåîçä åì øîà ,ñëî ìàùú äúàå
àöéå äðéôñä éì åáø÷ ,éøàä åì øîà ,'ñéðëî éðà åéæðâìå
ìù åéøáéà éì øãñ åì øîà ,ìòåùì åðúðå øåîçì åôøèå
,åìëàå åìèð åáì äàø ,ïøãñå ìòåùä êìä ,äæ äèåù
äæ äèåù ìù åáì ì"à ,ïéçåúð åéøáà àöî éøàä àáùë
äéä íàù ,áì åì äéä àì ,êìîä éðåãà ì"à ,àåä ïëéä
òùøä äòøô êë óà ,êìîäî ñëî ù÷áî äéä àì áì åì
òîùà øùà 'ä éî øîåà äéä ïééãòå 'åëå áì åì äéä íà
.'ä úà éúòãé àì åìå÷á

ãøé ïëéä ãò - 'ïåùìä àèç' øîåç ìò åðéöî úåàøåð
äëå .òø øáãî åðåùì øåöðé àì íà äèî äèî
ïçìåùî íéðéðô 'ñá íâ àáåî ,à"øâä ô"ò ùîåç) à"øâä øîà
øôéèåô úùàá øåîàä (áé èì úéùàøá) ÷åñôä 'éôá ,(à"øâä
åäî á"ö äøåàëìã ,'éîò äáëù øîàì åãâáá åäùôúúå'
äúöø åæ äòùø éë ,àìà ,øîåì åì äéä äî Y 'øîàì'
äòãåéá ,äéøáã ìò åéôá øåæçéå åéô úà àîèé óñåéù
ãâðúäì äì ìëåé àì øáë å"ç åéô úà àîèéù øçàù
.äîöò äøéáòä ìò åìéôà

øöåð åéô øîåù' (â â"éô) éìùîì åùåøéôá à"øâä ì"æå
åøîàù åäæå ,ùôðä ìëì äøéîù àåä äôäù ,'åùôð
øäèúå ùã÷úú æ"éòù ,'àèç ìëî êéô øåîù' (.æé úåëøá)
åì ùéù ô"òà åéúôù áéçøîù éî ìáà .ïååò ìëî êîöò
äéäé åéôä ,íéøãâ äîëå äáøä úååöî äùåòå äáåè ùôð
àøá ä"á÷ä éë (øîàéå ä"ã äùî úøåú) øôåñ íúçä øàéáå úåà æ"ô äîìù ïáàáå .èé ìëì [äøéáù ïåùì -] äzçî
¨ ¦ § åì
ùé äéôåâ íãàáå ,'øáãî éç çîåö íîåã' åîìåòá
.'æ"éò ìèáúî äåöî øáãì åú÷åùú ìëå' ,óéñåä 'à
úâøãá àöîðä ,äçéîöä çë .à .åæî äìòîì åæ - úåçåë 'â
ãòå' (äôåøúì íéìò åúøâéàá) åùã÷ ïåùì íñøåôîå òåãé ïë
,éðåéçä çåø .á .ãáëá äçéîöä ïëùî íãàáå ,'çîåö'
íéúéðòúá àìå ,øñééúäì íãàä êéøö åúåî íåé
øå÷î åðîîå ,'éç'ä úâøãîá àöîðä ,úåéçä çë øîåìë
.áìá íãàá äðëùîå ,[úååàú íðùé íééç éìòáì íâå] úååàúä äæå .äáåùúä åäæå ,åúåàúáå åéô ïñøá ÷ø íéôåâéñå
øúåé åäæå ,'åâå äåöî øð éë ù"îë á"äåòä éøô ìë
,úåîäáì àìå íãà éðáì ÷ø ãçåéî àåäå ,ìëùä çë .â
òâøå òâø ìëå .íìåòáù íéôåâéñäå íéúéðòúä ìëî
.íãà ìù åçåîá åîå÷îå
äéøáå êàìî ïéàù æåðâä øåàì äëåæ åéô íñåç íãàù
ìò èìåù çîäå ìëùä äéäéù íãàä úáåçî äðäå
.'øòùì íéìåëé
åäæå .åéúååàúå áìä úåéèð øçà øøâéù àìå ,áìä
הנשמה לך – הגוף יהא נגרר אחר הנשמה ולא להיפך
ú"ø êìî ,'õçù éðá ìë ìò êìî' (åë àî áåéà) øîàðù
àäéù ,úçîåö éðåéç ìëù ú"ø õçùå ,ãáë áì çî áì ãáë' (ãé æ) ÷åñôä ìò (ç è ø"åîù) ùøãîá àúéà
ìò èåìùé ìëùäù ïëå ãáëä ìòå áìä ìò êìåî çîä øîåìë ,'ãáë äùòð äæ ìù åáì óà' - 'äòøô
.ë 'úçîåö'äå 'éðåéç'ä
.'ãáë'ì êôäð àìà 'áì' øãâá äéä àì äòøô ìù 'åáì'ù
 שאפילו חמור שהוא מין בהמה טמאה עלה ונתעלה להיות קודש משום,כמה גדלה מעלת הנושא בעול עם חבירו
 כי הנוגס בבשר רעהו לעולם לא יקבל, לעומתם ה'כינים' לא קבלו שכר כלל.שהיטה שכמו לשאת את משא העם
.'שכר על זה אף אם עשה בזה רצון ה
,'( 'ה' שפתי תפתחÊÈ ‡ ÌÈÏÈ‰˙)  נוראות כתב ה'יערות דבש' ח"א בביאור תפילת שמו"ע שאנו פותחין בה בפסוק.יט
י במילוי אותיותיו אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד עולה בגמטריא תרעא והוא מלשון שער – שאז השערים-נ-ד-ששם א
 הלא יצחקו, מה יענה איש כזה ומה יאמרו מלאכי השרת...' ואיך אני פותח שפתי כל היום בדברים בטלים וכו...נפתחים
... ואילו כל היום שפתיו חומה פרוצה, בבואו להתפלל הוא מבקש מה' שיפתח שפתיו, חסר לב קרא לו, ויאמרו,לו
 שפתיו לא יהיו נעות רק,‡˙( לכן זאת ישים על לבוÊÎ ˘˜·Ï ‡· ‰ÏÈÙ˙‰ È ÙÏ ÚÂ„Ó ,‰ÊÏ ÂÈ˙Ù˘ Á˙ÙÈ˘ '‰Ó ‰˘˜· ÏÎ ÈÏ·Ó)
.'‰Ï ˙Â„Â‰Ï Ì· ‡Â·Ï '˜„ˆ È¯Ú˘' ˙Ó‡· Ì‰Â ,'Á˙Ù˙ È˙Ù˘ '‰' ¯Ó‡È ‰ÙÈ Ê‡Â ,ÌÈ ÂÎ Â ÌÈ·ÂË ÌÈ¯·„Â ‰˘Â„˜·˘ ÌÈ¯·„) לדבר חפץ
 ובלעם, וכמה זעמו רגע,( שהקב"ה כועס בכל יום:„ Ê"Ú) ' כן ידוע מה שביאר הרה"ק מרוז'ין זי"ע מה דאיתא בגמ.כ
 ואם היה הקב"ה כועס באותם ימים לא היה משתייר משונאיהן של ישראל שריד,היה יודע לכוון אותה שעה
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,'áì' ììë ïéà äæ 'øåîç'ìù ,ìòåùä éøáã åøàåáé äúòî
,íäéìòá úà íéøéëî íééç éìòá åìéôà éøäù
ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé' (â à äéòùé) øîàðù åîëå
ù÷éáå úåéçä êìî éøàì øåîçä ùçëúä íàå ,'åéìòá
ìù áöîì 'éç' úåéäî ãøéù äøåî äæ éøä ñëî åðîî
'.('çîåö'ì äîåãä 'ãáë'ë äùòð åáì) 'áì' åì ïéà àìéîîå ,'çîåö
'ä éî' øîàå ,éç ì-àì ùçëúäù ïë òùøä äòøô óàå
ãáéà åáéì úååàú øçà êìäù äæá ,'åìå÷á òîùà øùà
åáéì ìò êìåîä íãàä úìòî àéä äáø äî úàæ úîåòì
äùò äî ,'ìëù' åá ïéàù éç ìòáë äùòðå 'øáãî' úìòî
,êøáúé åîù ãåáë ïòîêì åéùåçå åéøáà øîåùå
çìùì ìåëé äéä àì øáëù ãò 'åáéì' úà ãéáëä - ä"á÷ä
òåîùî åéðæà øîåùäå òø úåàøî åéðéò øîåù äæ ììëáå
ìòô àì 'áì'ä íâù àöîðå ,øáãá äöøù óà ìàøùé úà
íéøååéòäå åòîù íéùøçä' (çé áî äéòùé) øîàð äðäù ,òø
.'íîåã' àåäù 'ãáë'ë åáì áùçðå ,åúìåòô úà
åòîùé ãöéëä äìéàî äìåò ääéîúäå ,'úåàøì åèéáä
íéøååéòä åàøé êàéäå äòéîùä ùåç íäî øñçðù íéùøçä ,äìâòá áëåøì äîåã øáãäù øôåñ íúçä êéùîîå
íäøáàì ãñçä ÷"äâä øàáîå .äéàøä çë íäì ïéàù ñåñäå åðåöøë ñåñä úà âéäðî áëåøä íãàäù
äëåæ òø òåîùìî ùøçë åîöò äùåò íãà íàù ,ò"éæ íé÷éãöä ìöà êëå ,íéðôåàäå äìâòä úà åéøçà êùåî
åáåù úøîåàå úàöåéä ìå÷ úáä úà ,'ä øáã úà òåîùì ãáëä úà åéøçà êùåî áìäå ,áìä ìò èìåùå êìåî çîä
øååéòë åîöò äùåòä äæ êøã ìò ïëå ,'åëå íéááåù íéðá úà íéøøåâ úååàúäå áìä íéòùøä ìöà íìåà ,åéøáà ìëå
äøåà éøòù éðôá åçúôéù äëåæ íéøåñàä íéøáã úåàøìî êùåîä òøôúîä ñåñä åúåàë äæ éøäå ,íäéøçà çîä
.áë 'ä øåàá úåàøì
áì ãáë'ù øçàî êà .ïåãáàå ìåàù íåäúì åéìòá úà
íâ øøâð åéúåá÷òáå áìä úà êùî àåä ãáëäù Y 'äòøô
úåìâòä óåñ íéáù ,äãéî ãâðë äãéîá ùðòð ïë ìò ,çîä
úà íäéøçà åëùî íä Y 'ãáë'ì êééùù çîåöä íäù Y
ïôåà úà øñéå' øîàðù åîëå ,äòøô úàå íéñåñä
àúéàãëå ,ãáë 'éçáá øîåìë Y 'úåãáëá åâäðéå åéúåáëøî
úåëùîð úåáëøîä õøà êøã' (äìø éðåòîù èå÷ìé) ùøãîá
.àë 'íéãøôä úà úåëùåî úåáëøî åéùëò ,íéãøôä øçà

ופליט ,כי בלעם היה מקלל את ישראל באותו רגע ובודאי היתה חלה הקללה .והקשו התוס' )„" (Ú‚¯ ‰ואם תאמר מה
היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת ,ויש לומר ,היה אומר 'כלם' והקב"ה הפכו ואמר 'מלך' כדכתיב )·(‡Î ‚Î ¯·„Ó
'ותרועת מלך בו' ,וביאר שבלעם רצה לומר 'כלם' שהוא ר"ת כבד לב מח ,וכלומר שהלב והמח ילכו אחרי הכבד,
שזוהי הקללה הגדולה ביותר לישראל ,אך הקב"ה הפכו ל'מלך' ר"ת מח לב כבד ,ומקור הברכה הוא כאשר החל שולט
ומנהיג את הלב והכבד.
כא .על דרך זה פירש הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע )˘ (Ï ˙Â‡ ·ÂË‰ ÔÓמה שנאמר )˘' (Ë ‡ ˘"‰לסוסתי ברכבי
פרעה דמיתיך רעייתי' ,שמטבע העולם אשר ה'חי' ימשוך את הדומם ,וכמו שהסוסים מושכים את המרכבה,
אולם פעם אחת מצינו שהעגלות משכו את הסוסים כאשר עמדו המצרים בים סוף ,ועשה הקב"ה נס גדול אשר
כמוהו לא היה ואחריו לא תהי כן שיהא כח בדומם למשוך אחריו את הסוס ורוכבו לתוך הים .והנה על דרך זה הוא
גם באדם ,אשר הנשמה יש בה חיות ,וכמו דכתיב )·¯‡˘' (Ê · ˙Èויפח באפיו נשמת חיים' ,ואילו הגוף הוא 'דומם' ,ואם
כן 'מהראוי להיות שהנשמה החיה ימשוך את הגוף הדומה לטבעה לכל צרכיה ,שלא יעשה כי אם מה ששייך לה'
– וכלומר ,שהגוף ילך אחר הנשמה ,אולם בעווה"ר 'נהפוך הוא אשר הדומם גוש העפר מושך את החיה שהוא הנשמה
שבקרבו לתאוותו וחמדתו' ,ועל כך מתאונן הכתוב 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי' ,שהנכם דומים לאותם
הסוסים שנמשכו אחר המרכבות להיפך מסדר העולם.
משלו המושלים לשני אנשים ,האחד היה עוסק במסחר אבנים טובות ומרגליות ,והשני עבד בבורסקי – עיבוד
עורות .ביום מן הימים נמנו ביניהם להחליף עבודתם ,הראשון החל לעבוד בעורות ,והשני החל לסחור באבנים
טובות ,והנה פשיטא ואין צריך לומר שזה קלקל את היהלומים ,וזה לא הצליח לעבד את העורות כלל והיה ריחם
נודף למרחוק ,כיו"ב לענין עבודתו של אדם  -הקב"ה ברא באדם גוף ונשמה ,יאכל וישתה בגופו ,ויעסוק בתורה
בנשמתו ...והמחליף את ה'יוצרות' ואוכל עם כל ה'נשמה' ...ואילו תורתו ותפילתו רק בגופו ...אוי לאותה בושה
אוי לאותה כלימה...
כב .וכבר היה מעשה אצל הרה"ק ה'בבא סאלי' אשר פעם גילה לאחד שיודע היכן היה בשעה פלונית וראו בעליל
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הנאהבים והנעימים – הזהירות בבין אדם לחברו בסור
מרע ועשה טוב

íîöòì óà Y åéúçúî ùéà åî÷ àìåù àìà ãåò àìå
.ò"ì íúîå÷ú íéãáàî

úà ùéà åàø àì (âë é) êùåç úëîá øîàð ïúùøôá
÷"äøä øàéáå ,åéúçúî ùéà åî÷ àìå åéçà
Y ìåãâ éëä êùåçä éë (í"éøä éèå÷éì) ò"éæ í"éøä éùåãéçä
åøéáçá ïðåáúî åðéà ùéàùë Y åéçà úà ùéà åàø àìùë
.äøö úòá åøæòì åà ,ááì áåèå úåãçà êåúî âë åì áéèéäì

åäòøì åúáäàá úåáøäì ãçà ìë ìò éë
àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò ìòù åîëå ,(ä"ô äðåáúä
ïéà òåãî øéáñäì Y äøùé äöéìîå úåëæ ãåîéì ãéîú
,åøáç ìù åéúåðåøñç õøúé êë ,õøàä ìëá åäåîë ÷éãö
.ãë ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå' øîàðù äî íéé÷ì
)øòùá ç"çá 'ééò

שרוח הקודש מדברת מתוך גרונו ,כששאלוהו כיצד זכה לגילויים נשגבים אלו ,השיב 'כאשר שומרים על העיניים
מלראות דברים שאין צריכים זוכים שיפתחו העיניים לראות מראות אלוקים'.
כג .בשנות 'גלותו' של הגה"ק ה'שאגת אריה' זי"ע היה כל מאכלו מעט גריסין אשר היה לוקח עמו תדיר בצקלונו,
ובכל מקום בואו היה מבקש שיבשלו לו את הגריסין )‰·‡ ‡ÏÂ ,'Ì"ÂÎÚ ˙‡Â·˙'· ‰Ê· ÂÏÈ˜‰˘ ÈÓ ÂÈ‰˘ ,'˘„Á' ˘˘Á È ÙÓ
 .(˘È‡ ÏÚ ‰Ê· ÍÂÓÒÏבאחד הימים איקלע לחתונה ,נכנס להיכל השמחה והתיישב יחד עם כל העניים ,אך לא הכניס
דבר מאכל לפיו ,והמתין ש'בעל השמחה' ישאלהו מדוע אינו אוכל ,אז יבקש מאתו שיבשלו עבורו מעט מהגריסין
שבצקלונו .אמנם ,במשך כל הסעודה לא שאלוהו ולא מידי .משנגמרה הסעודה בדקו ומצאו שחסר אחד מכלי הכסף,
מיד נפל החשד על אותו הילך ,באומרם ,מדוע ישב כל הסעודה ולא הכניס דבר מאכל לפיו ,מן הנראה בגין שהיה
עסוק בגניבתו ,תפסוהו והכוהו שיודה על הגניבה ,באותה שעה ביאר ה'שאגת אריה' את הכתוב )˙' (‚È ‡Ï ÌÈÏ‰נשכחתי
כמת מלב הייתי ככלי אובד' ,כי הנה נשכחתי כמת מלב מתחילה 'שכחו' ממני לגמרי ,ואפילו אחד לא שאל בשלומי,
האם אכלתי ומדוע לא אכלתי ,אמנם מתי הייתי  -מתי נהייתי לאיש שהחלו להכיר ולראות שיש כאן איזה 'אדם',
כאשר ככלי אובד  -בעת שנאבד הכלי.
בענין ראו איש את אחיו  -בימים שכיהן הגה"צ רבי משה קליערס זי"ע כרב בעיה"ק טבריה ועמד בראשות כולל
האברכים ,היה זמן שמצב הכולל היה קשה ,ובמשך מחצית השנה לא קבלו האברכים עמלי התורה את משכורתם )˘¯Î
· ,(‰ÏËרק הממונים על הכולל קבלו את משכורתם ,ואף רבי משה כמותם .באחד הימים קרא רבי משה לממונה על
חלוקת המעות ,ופקד עליו ,כל זמן שהאברכים אינם מקבלים משכורתם אף את משכורתי לא תיתן .ואכן ,בתחילת
החודש הבעל"ט לא הגיע השמש עם הסכום אל ביתו של ר' משה ,לא חלפו כמה שעות ותבוא אליו הרבנית בקובלנא
על שכך ציווה ,בטענתה ,הנני חייבת מעות לשלם לחנווני ולשאר בעלי המלאכה ,נענה רבי משה ואמר לה ,אף לאברך
המתמיד 'חיים לובלינ'ער' אין די בביתו ,ואף הוא חייב כבר סכומים גדולים לבעלי חובותיו .והנה ,כל זמן שלא יחסר
המזג בביתי לא אוכל להבין אל לבם ,ולהרגיש את צערם של עמלי התורה ,ולא עוד אלא שאם אחד מהם יתאונן קשות
אפגע מדבריו ,לכך אין ברצוני לקבל את המעות עד שגם הם יקבלו.
לא אבין ולא ארגיש עמו את כאבו ,ואולי אף ָ ַ
על רבי ירוחם הגדול ממיר זצוק"ל מספרים שפעם עלה אל הרכבת )·‡ ,(Ôובעלותו על מדרגות הרכבת בעת נעילת
הדלתות נשמטה נעלו אחת מרגליו ,וכבר לא היה יכול לחזור ולקחתה כיון שהחלה הרכבת לנסוע ,בו ברגע תפס ר'
ירוחם את אשר נעשה ,חלץ את נעלו השנית והשליכה מבעד לחלון ,בהסבירו לסובביו  -הרי את הנעל הראשונה
כבר הפסדתי ,ומה אעשה בנעל הזו שנשארה לפליטה ...לכך השלכתי מיד גם אותה ,והמוצא אשר ימצא את הנעל
הראשונה ימצא גם כן את השנית...
וכבר אמרו ,כי כל אחד היה מגיע ל'השגה' גדולה כזו  -להשליך את הנעל האחרת למען המוצא ,אך הוא היה
'משיג' זאת רק לאחר כברת דרך בהרגיע נפשו מהבהלה שהייתה לו מאבידת הנעל ,אך רבי ירוחם שכל מהותו הייתה
לחיות מתוך מחשבה על הזולת על כן 'השיג' זאת ברגע כמימרא בעת שעדיין יכול היה להציל משהו למען רעהו.
בייחוד הדברים אמורים בעסקי ממון ,וכמו שאמרו בעלי המליצה על מאמרם ז"ל )˘ (‡ „È ¯"ÂÓשהחושך היה
כעובי דינר ,ואמרו כי אכן ,עובי הדינר והממון מכסה את העיניים שלא יראו איש ברעהו ובצרכיו.
כד .הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע היה אומר אין בידי לתת עצה כיצד קונים 'יראת שמים' אך אתן לכם עצה ל'אהבת
שמים' ,והיא ,על ידי 'אהבת ישראל' ,כי על ידי שאדם מתמיד באהבת ישראל יבוא לאהוב את בוראו.
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ãéá äéäú äøéçáäã úåùòì ä"á÷ä àéìôäù äî øôñì
ãîìé äúòîå .'åøöé ìò øáâúäì ìåëé äëæé íàå íãàä
äòøô ãéá äøéçáä äúéä íà ,å"÷ ìù åðá ïá å"÷ íãàä
ìë ìù åçåëá ùé éàãåá éøä 'ä éðéòá áåèä úåùòì
ãåøé áöî êåúî åìéôà äîéìù äáåùúá øøåòúäì éãåäé
ìù åúåìôùì òéâä àì ïééãò éàãååá éë ,øúåéá ìôùå
.òùøä äòøô

ñçðéô éáø ÷"äøä áúëãë åúìåæ úà áéùçäì åéìò ãåòå
ìëá éë (èù êúåìòäá ,íìùä ô"îà) ò"éæ õéøà÷î
ïë åðéàù äî ,ø÷é øáãå äùåã÷ ùé ìàøùéî ãçà
.åúìåæ øçàá
אין ייאוש – לעולם לא יתייאש מעצמו ומגאולתו

äòøôî åìéôàù (ïúùøô ùéø íéîåã÷ ìçð) ò"éæ à"ãéçä áúë
÷åñôä úà ùøôîå ,äáåùú êøã 'ä òðî àì òùøä
úàå åáì úà éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá' (àá 'øô ùéø)
äáéñ àéä åáì úãáëä éëå ,äåîú äøåàëìå ,'åéãáò áì
êìé àìù úðúåðä àéä äáøãà ,äòøô ìà àåáì íòèå
úà àéöåäì äùî ìå÷á òîùé àìå åáì ãáë éøäù åéìà
.íéøöîî é"ðá

çôá åìéôäì äñðîä øöéä ãéá ìåôéì àìù ÷æçúéå
øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù åðéàù ùåàééä
äñôà àì ïééãòå .åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä ø÷é ïëà
úåðåéìòä úåâøãîì íåø éîùì úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú
éëå ,úùàééúð éë êì äî Y ùàééúîì åì øîàðå .øúåéá
'ä éãéá ìëä éøä ...êãéá éåìú (éîùâä åà) éðçåøä êáöî
éãéá éåìú øáã óåñ ìáà 'äøéçá'ä àìà êãéá äðúéð àì ïá) ÷åøúñà äîìù åðéáø é"úëá àöîù à"ãéçä àéáîå
íåùìù ìåîúîë êãéá äðåúð ïééãò åæ 'äøéçá' éøäå ,'ä àåäù 'éë' ùøôì øùôàù (ï"øäå à"áèéøä ìù åøåã
éô ìò óà äòøô ìà àá' ,øîåìë ,äë é"ôòà ïåùìî
.íåìùá åîå÷î ìò àåáé ìëäå 'áåè'á øçá Y
øåæçì ìåëé òùøä äòøô åìéôà éë .'åáì úà éúãáëäù
àì òåãî (áë é) ïúùøôá ù"àøä ùøéôù äî äàøå èáä
óàù ,(ç 'éñ ç"åà) è"îéøäî ú"åùá àúéà êëå .äáåùúá
úëîá äìéôàä éîé úùìùá íøéáàå ïúã åúî
'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù äøîàå ìå÷ úá äàöé'ù
åììä íéîé 'âá ìàøùé éðá éòùø ìë åúîù êøãë êùåç
åéä áåùì àá 'øçà' äéä íà íå÷î ìëî (.åè äâéâç)
éøä ,äìåàâä ïî åùàééúð àì íéòùø åéäù é"ôòà éë Y
êì ïéà'ã (äúöé ä"ã à"ç à"ùøäîä áúë ïëå) åúåà íéìá÷î
úàéöé) åúìåàâî ùàééúî åðéà íà íøéáàå ïúãë òùø óàù
(:åô íéçñô) àøîâá æîøð ïëå .'äáåùúä éðôá ãîåòä øáã
,íìùä åðå÷éú éãéì àåáé óåñáì (ùôðä úåìâá úéèøôä íéøöî
ìò æîåø ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì øîàéù äî ìë'
.(.ãî ïéøãäðñ) 'àåä ìàøùé àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî
òåîùì åðéìòå ,åìåë íìåòä ìò 'úéáä ìòá' àåäù ä"á÷ä
ìëì Y äô÷åúá ãéîú åéîåçø åéðá ìà 'ä úáäà éë òãéå
äáåùúá áåùìî íãàä úà äçåãù äòùáî õåç ,åìå÷á
øúåéá àøåðä ïôåàá àèçå íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá
àìà ,á"äòá ìù å÷ùç äæ éë ,éúöéçîî àö øîåàå
.åë ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéù ä"á÷ä äôöî ãéîú .[à"ë úåà äùåã÷ä øòù 'äîëç úéùàø' 'ì] êúåà äòèîù
åúìåàâî ùàééúé àìù - àåä íãàä ø÷éòù íéãéîì åðéöîð
'äìéôà éîé úùåìù'á úî éëðà äðä øîåìî äìéìçå Y øôñú ïòîì' íéáåúëä êùîä úà à"ãéçä øàáîå
äîë äæ éúéñéð øáë éøäù ,éìù éèøôä íéøöî éëëåúá ìåãâ ø÷éò äæ íâã øîåì' ,'êðá ïáå êðá éðæàá
 האם 'כי חטאתי' הוא סיבה וטעם, וצ"ב,'( 'רפאה נפשי כי חטאתי לך‰ ‡Ó ÌÈÏÈ‰˙)  וכמו שמצינו שאמר דוד.כה
. שביקש מהבורא שירפא נפשו על אף שחטא ואינו ראוי.' 'אפילו שחטאתי לך, אלא הכוונה.'ל'רפאה נפשי
 אמר רבי, הנה איתא במשנה סוף יומא 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה.כו
 מה מקוה מטהר את... אביכם שבשמים-  לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אשריכם ישראל,עקיבא
, וביאר הרה"ק ה'שפע חיים' זי"ע שר"ע בא לחלוק על תחילת המשנה...'הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל
 מה מקוה מטהר את, וכדוגמת טהרת המקוה,ולדבריו אף האומר 'אחטא ואשוב' מספיקין בידו לעשות תשובה
 ושוב נטמא וטבל וחזר להיטמא אפילו אלף פעמים מכיוון שטבל עלה, אף אם כבר נטמא וטבל- הטמאים
. 'כך' הקב"ה מטהר את ישראל אפילו אלף פעמים,מטומאתו
 יותר ממה, שהקב"ה יושב ומצפה להן לישראל,"‡( מעיד אני עלי שמים וארץÏÙ ‡"·„ ˙) ויזכור את דברי חז"ל
.שמצפה האב לבנו והאשה לבעלה שיעשו תשובה

באר הפרשה  -בא

øàùà øáëù äàøðä ïî ,éúìåëé àìå íéîòô äîëå
...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì
áåúëä ïåùìá (å"ô ù"äù ìò åùåøéôá) à"øâä áúë úåàøåð
)íéøé úåôùàî ìã øôòî éîé÷î' (ç-æ âé÷ íéìéäú
êì ùé äðäù ,'åîò éáéãð íò íéáéãð íò éáéùåäì ,ïåéáà
åîé÷î ä"á÷äå úååöîáå äøåúá éðòå ìã àåäù íãà
ïåéáà àåä êà ì"çø úåôùàá òå÷ùù ùé íìåà ,øôòî
éðàéáú ìà ïðçúîå ÷òåæ åáéì øîáå øöéä ïî ìöðéäì áàúå
Y íéáéãð íò åáéùåîå øúåéá åîîåøî ä"á÷ä éæà ,'åëå
.'íéáéãð' åàø÷ðù á÷òéå ÷çöé íäøáà íò
וחמל והרחיב – יפתח אפילו פתח דק

äåáâ øä ùåáëì ìëåà äëëéà ,íãàä øîàé øåîà íà
äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì ìëåà ãöéë ,äæë
åðà óà .úøùì åéðôì ãåîòì êìîä éðôì àåáìå ñðëéäì
,(.ì àîåé) 'úøùä éëàìîì äøåú äðúéð àì' ,ïëà ,åì øîàð
ìù åãåçë çúô çåúôì íà éë êîòî ùøåã ä"á÷ä ïéàå
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úåîéìùä éãéì àåáú øáã óåñå ,äðè÷ úçà äìá÷á ,èçî
äúééä íâ êëå .åúåà ïéòééñî øäèéì àáä éë ,äéåàøä
(âë áé) ïúùøôá åðéöîãë .íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ
'÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå' é"ùøáå ,'çúôä ìò 'ä çñôå
ùøãîá àúéà äðäã (à"ñøú ìåãâä úáù) ò"éæ 'úîà úôù'ä
,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä (ä àá àúìéëî) ïúùøôá
'òéâä (ç æè ìà÷æçé) 'íéãåã úò êúò äðäå êàøàå øåáòàå
àìå ,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä òáùðù åúòåáù
(æ íù) øîàðù ,åìàâéù éãë íäá å÷ñòéù úåöî íãéá äéä
'íåøò ,''åâå äéøòå íåøò úàå çîö êøòùå åðåëð íéãù
íãå çñô íã ,úåöî éúù ä"á÷ä íäì ïúð .úåöî ìëî
øåáòàå' (å íù) øîàðù ,åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù äìéî
åøîàù êøã ìò ,øîåìëå .'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò
åãåçë çúô éì åçúô' (.äö â"ç øäåæ 'éò ;á ,á ä ø"ùäù) ì"æç
ä"á÷ä éë ,'ìëéä ìù åçúôë íëì çúôà éðàå èçî ìù
ìåãâ çúô åðì çúôé æ"éòå ïè÷ çúô åì çúôð åðàù õôç
.æë ãàî ãàîá

כז .כבר אמר ה'חפץ חיים' על מדרש זה ,דלכאורה קשה מה יוסיפו להם ב' מצוות גרידא להתרצות בפני הקב"ה
כשהם שקועים במ"ט שערי טומאה .אלא ,אדרבה היא הנותנת  -דווקא במצב זה חביב כל דבר בפני הקב"ה,
וחשוב בשמים ממעל.
מעשה בבחור מתושבי שווייץ שלמד בליטא ,בחזרתו לביתו בסוף ה'זמן' היסב דרכו דרך העיר ראדין ,ברצונו
להיכנס אל ה'חפץ חיים' לקבל ברכתו ,בנסיעתו ברכבת )·‡ (Ôהנוסעת לראדין פגש באיש הדור פנים אשר שאלו אנה
פניו מועדות ,והשיב שהוא נוסע לראדין ,אמר היהודי אף אני נוסע לראדין ,תוך כדי שיחתם גילה הבחור שיהודי זה
שמו 'צבי לעווינזאהן'  -והוא ראש ישיבת ראדין חתנו של ה'חפץ חיים' ,ותרב שמחת הבחור על שפגש בו וביקשו
שיכניסו אל חותנו .בהגיעם העירה באישון ליל הכניס ר' צבי את הבחור לביתו – אחר שלא היה לו מקום ללון ,נתן
לו לאכול ולשתות ,לאחר מכן הציע לו מיטה בכרים וכסתות עבים מאד כראוי וכיאות לגודל הקור והכפור אשר שרר
שם ,השכיב הבחור עצמו מתחת הכר והכסת ,והנה אך החלו עצמותיו להתחמם מעט ,נזכר שעדיין לא התפלל מעריב,
אמנם 'הכפור והגליד' הקשו עליו מאד לצאת מתוך המיטה ,לעמוד ולהתפלל ,ובפרט שנזכר בדברי ה'משגיחים'
שאילפוהו בינה ש'אין עומדים להתפלל מתוך קרירות' ,..וגמר בדעתו לשכב עוד כמה רגעים ,לחמם עצמו עוד קימעא
ואז יצא מהמיטה להתפלל .למעשה ,גברה עייפותו מטורח וטלטול הדרך ושקע בפרק 'הישן' בעמקות נפלאה ונוראה,
עד שהקיצו ר' צבי לתפילת שחרית ,וכל ענין ה'מעריב' שהפסיד פרח מזכרונו.
לאחר התפילה הגיש לו ר' צבי פת שחרית ,ולקחו לבית חותנו ה'חפץ חיים' .כאשר נכנס הבחור אל החפץ חיים
הוציא מכיסו פתקא שבה כתב לעצמו כמה שאלות שהיו לו ,אולם החפץ חיים לא נתן לו לשאול אלא מיד אמר לו,
בתקופה הקודמת הייתה עשירות גדולה ברוסי' ,כסף וזהב היו מצוים לרוב ,הנני זוכר שבתקופה זו אם היה נופל לאי
מי מטבע של 'כסף' לא היה מטריח את עצמו להתכופף להרימו ,אמנם בימים אלו רבתה העניות ל"ע ,ועתה אם יהלך
אדם ברחובה של עיר ויפול ממנו אפילו רק פרוטה אחת של 'נחושת' תיכף יתכופף ויחזר אחריה ,כי במצב שכזה
אפילו סכום פעוט נחשב כהון רב .והנה תחילת דבר היה הבחור משתומם עד מאד מדוע ידבר עמו החפץ חיים מילי
דעלמא ,ודברים של מה בכך .אולם החפץ חיים המשיך בדבריו ואמר ,בשנים קדמוניות בעת שהיו ישראל על אדמתם
ובית המקדש עמד על מכונו – כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם ,וכביכול הייתה עשירות בשמים
ממעל ,לכן לא היתה נחשבת כל כך תפילת מעריב של בחור פלוני ,אולם עתה בימינו ,כשחושך יכסה ארץ  -ונתמעטו

ãé

 בא- באר הפרשה

שובו בנים שובבי"ם – בת קול זו נועדה גם עבור
הרחוקים ביותר

íãå çñô íã é"ò ïè÷ çúô åçúô ìàøùé éðá ,ïëàå
äéä ìàøùé éðá åçúôù 'åäùî' åúåàå ,äìéî
åæ ìéãâäå áéçøäå çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì áéáç
ìëá åìéôà åìåë ììëä ìò ãîìì àá äæ úîàáå ...äãå÷ðä
àåä íà ,'åäùî' åìéôà çúô çúåô àåäùë ,èøôá íãà
íéøöîî) äîéìùä äìåàâ éãéì äæî àåáì ìåëé äîåçë åìöà
,äàîåè éøòù è"îá ò÷åùîä óàù ,ïãéãì ãåîéìäå ,(åìù
ãåîòé ìáà ãçà ïéðòá ÷ø óà 'àéôëúéà' äæéà äùòé íà
.'ìåãâ øåàì äìéôàîå äìåàâì ãåáòù'î àöé ,äîåçë åéìò

úà ä"á÷ä áäåàù äáäàä ó÷åúå ìãåâá åðéöî úåàøåð
ø"åîù) ùøãîá àúéà .èë ìàøùéî ùéàå ùéà ìë
...ìàøùé éðá úà ìåäîå êì åì øîàå äùîì 'ä àø÷' (ä èé
äùîì ä"á÷ä øîà ,ìåîì íäéìò íéìá÷î åéä àì ïäî äáøäå
ä"á÷ä øæâ çñôä úà äùî äùòù ïååéëå ,çñôä äùòéù
úà õøàä úåôðë òáøàá åøæéô íäå íìåòä úåçåø òáøàì
íéøéùä øéù) øîàðù ,çñôä ïáø÷î óãåð äéäù 'éìö øùá' çéø
êìäî ÷çøî éãë êìåä åçéø äéäå ,'ïîéú éàåáå ïåôö éøåò' (æè ã
çñôä øùáî ìåëàì ìàøùé éðá ååàúðù ïååéëå .íåé íéòáøà
,êçñôî åðìéëàä êîî äù÷áá åì åøîàå ,äùî ìöà åñðëúð
åðúð ãéî ,ïéìëåà íúà ïéà ïéìåîéð íúà ïéà íà - íäì øîà
øáåò ä"á÷äå ,äìéîä íãá çñôä íã áøòúðå ,åìîå ïîöò
(å æè ìà÷æçé) øîàðù ,åëøáîå å÷ùåðå ãçàå ãçà ìë ìèåðå
ééç ,çñô íãá ééç 'êéîãá úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'
ìë éøäù åììä ùøãîä éøáãá àð åðéá ,äúò .'äìéî íãá

øùàë ìàøùé éðá åùòéå åëìéå' (çë áé) ïúùøôá øîàð äðäå
øáë éëå' é"ùøáå .'åùò ïë ïøäàå äùî úà 'ä äåö
åìá÷ù ïåéëî àìà ,íäì øîàð ùãåç ùàøî àìäå ,åùò
÷"äâä øàéáå .'åùò åìàë áåúëä íäéìò äìòî íäéìò
øáò àìå áùé' (.î :èì ïéùåãé÷) 'îâá àúéàã ,ò"éæ 'íééç õôç'ä
äøéáò øáã àáù ïåâë ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð äøéáò
àá àì íàù åðééäå .ë"ò ,'ñð åì ïéùåòå ...äðîéä ìåöéðå åãéì
øëùä éë .äøéáò øáò àìù ìò øëù ìá÷î åðéà ïåéñð éãéì
éãéì àá àì ùéàä äæ åìéàå ,øöéä ãâðë 'úåøáâúä' ìò àá
ìëî øîùéäìå øäæéäì åîöò ìò ìá÷îä íðîà .ììë äîçìî
àá àì íà óà äùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,åúìëé éôë òø
øåîùì ò"ò ìá÷îä øîåùì äîãð àåä éë ,åãéì äøéáò øáã
úéáä ìòáì øùôà éàù ,äîåãëå íéáðâä éðôî äìéìä ìë
éë .êì íìùà òåãî ,äìéìä äæá íéáðâ åàá àì ïä - åì øîåì
êëå ,øåîùì åúåáééçúä íöò ìò àá åøëù íåìùú ,äáøãà

åéðéòå åéô ìò øåîùì åîöò ìò íãàä ìá÷î êà íà ,åðéðéðòì
çúåôù ì"ðä 'úîà úôù'ä éøáãëå ,íìùî åøëù ìò àåáé
äúòî øáë àöåé äæáå ,åøëù ìåèéù ïéãä ïî éøä ,'÷ã çúô'
.ïåéñðá ãîòù íãå÷ óà ,íìåò úìåàâì íéøöî úåìâî
ìëáù úòãì êéøöå ,ïéøäèî íúà éî éðôì ìàøùé íëéøùàå
åúìåëéáå éãåäé øàùð ãéîú ,ìôð øáë íà íâ ,àåäù áöî
.çë úåáåè úåìá÷ åîöò ìò ìá÷éù éãé ìò øäèéäìå áåùì

 הרי אפילו תפילת מעריב אחת של בחור יש לה, וכביכול יש עניות ומחסור בעולם העליון,שומרי התורה והמצוות
 והרגיש בנפשו, מיד נזכר הבחור בשגגתו אשר שגג מלהתפלל מעריב. ואין מוותרים עליה בשמים,חשיבות גדולה
,שמעדיף שהאדמה תבלענו לגודל הבושה
 היה כח אף בשתי מצוות,אז אמר לו ה'חפץ חיים' האי מילתא – כי לפי מצב הנמוך שהיו בני ישראל במצרים
, וכי במצווה אחת אפשר כביכול לקנות את אבינו שבשמים, כי מה נראה לך,גרידא לרצותם לפני אביהם שבשמים
 אף, יש חשיבות רבה ועצומה לכל פעולה קטנה,אלא בע"כ תאמר שבזמן כזה – שכל ישראל ערומין מן המצוות
 דייקא אז כל, כי אדרבה, אל תתיאש מעצמך בשעה זו,' דע לך בני כי כשאתה מרגיש שהינך ב'מוחין דקטנות,אתה
.פעולה קטנה חשובה ומתקבלת עד מאד לאין ערוך
 וכך למדנו בימי. כי בלאו הכי לא תהא לעלייתו כל קיום, אלא שעליו לעלות לאיטו – מדרגה אחר מדרגה.כח
, נר אחד וקטן בכל יום-  ומכל מקום מהי ההוספה.(:‡Î ˙·˘) החנוכה שנפסק כב"ה שיש להיות מוסיף והולך
. מעט ומעט,כי כך עולים בסולם העולה בית קל
( שבאם מכניסים נקודה אחת קטנה:ÂÏ Û„ ÁÏ˘ÈÂ ,Ô¯‰‡ ˙È·) וידוע מאמרו של הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע
 כי אפילו,(˘È„È‡ 'Ï· Â‰˘Ó) עסï ונקראת ע, הרי היא נהפכת לממשות,בתיבה 'אפס' שהיא מורה על ריקנות וכלום
.נקודה קטנה של התחזקות חשיבות רבה יש לה
 הלוואי שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביתר לכה"פ כאהבה שאוהב הקב"ה, ידוע שהבעש"ט זי"ע היה אומר.כט
.את הרשע הגדול ביותר
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åè

õåø÷ ìù úåøáâúä ìëá àøåáì ùé çåø úçðù àìà ãåò ìåîì áåèä íðåöøá äéäù øçàî) åàá àì äùî ìà åàáù ïúåà
.áø éùå÷á åì àá äæù øçà Y øîåçî
ë"éôòàå ,åì ååàúðå øùáä çéø åçéøäù øçàî àìà (íîöò
å÷ùåðå ãçàå ãçà ìëì ïìèðù ãò ë"ë ä"á÷ä íäá çîù
í"éááåù ,â"ç) ãéâîä øôñá 'íéãâî éøô'ä éøáãá ÷æçúéå
øá ìëì ä"á÷ä äôöî äîë ãò äàøð ïàëî ,äøéúé äáéçá
ùé íéùåøéô 'â éë (äðä ä"ãá ñ÷ 'îò ,úåîù 'øô
.úåçåúô úåòåøæá åìá÷é ãéî áåùé íà Y àåä øùàá ìàøùé
óà øîåìë .ùåøéâ .â .äøéáù .á .ãøî .à ,'ááåù' úáéúì
äùòðù øîåìë åîöò úà øáùå ,'äá ãøî øáëù àèåçä
íùá øùà ìë éë äéàø úåëéøö ïðéà úåîñøåôîä ,äðäå
ìù åúöéçîî ùøâúðù úàæ íâ óàå ,åéàèç é"ò íåî ìòá
åøùá ìò åìà íééåúéô ùéâøä øáë äðåëé ìàøùé
.âì íéááåù íéðá åáåù ìå÷ úá úàöåé íìåëì Y ä"á÷ä
íéðô åì úåàøäì Y øöé ìù åëøã ïë éë ,äðäëå äðäë
,åãøîì øæçå äáåùúá áù øáë íà óàù â"îôä óéñåîå çéëåîå ,ì å"ç ä"á÷ä ìù åúöéçîì õåçî åäåçã åìéàë
úéðùá äáåùúá áåùì íéðô àùà êàéä øîàé ìà
åøöé ìò øáâúäì úåáø íéîòô äñéð øáë éøäù úàæ åì
ãâá íà Y äôåøú ïéà ïåãàá ãáòä ÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå åúéñäì óéñåîå ,àì åãéá äìò àìå úåðåéñð åéðôì ãéîòîä
øåæçì úåøùôà éìáî úéîìåò åðùøâé éúùå úçà íòô åá úòä åæá øáâúà íà óà ,íçìéäì éì äî - åáìá áåùçéù
åìá÷îå ,äøéøá ïéà Y áà íò ïá ë"àùî ,åîò ñééôúäìå àìà äæ ïéà úîàá êà ,áì ...éøåñì øåæçà éàãååá éøä
íéðá' åðà éë .'íéááåù íéðá åáåù' åäæå ,áùù úò ìëá àìå ,åéìà áåùéù åéìò äôöîå áùåé àøåáä éë ,àåù ïåéîã
ל .שמעתי מהגה"צ מהרי"מ שעכטער שליט"א שכל מגמתו של היצר לייאש את היהודי להפילו מדרך הישר – וכך
יפתהו ,ראה כמה הינך שקוע בחטא ,ה' ירחם אלו מחשבות ורעיונות נופלים ברעיונך כאחד הפושעים שבקרב
בני ישראל ,וכה ימשיך לפתותו עד שהלה ירגיש כי אכן  -אין חוטא ופושע כמוהו ,ומזה עצמו יפול לבסוף ויכשל
כחוטא ופושע הגרוע בישראל ,עצתו ,שישאל את עצמו – היכן כתיב בתורה שאיסור יש בדבר – שיהיה לאדם יצר
המפתהו לגרוע שבגרוע ,אין איסור אלא לשמוע בקולו ,אבל עצם היצר אין בו כל איסור ,ואדרבה רק כשישכון בקרבו
יצר הרע ויתגבר עליו יתעלה ויגיע לתכלית הנרצה.
לא .ידוע שלשמירת הפיל )˘ (Á¯·È ‡Ïדי בחבל דק וחלוש ,אף שבוודאי בכוחו של פיל לעקור את החבל כלאחר יד,
מכל מקום 'שמירה מעולה היא' .והסבר הדבר ,מכיוון שכשהיה הפיל קטן בן יומו היה סגי לו בקשירת חבל
דק ,וכשניסה אז להשתחרר ממנו לא עלתה בידו ,לכן נקבע בנפשו שלעולם אין בידו לקרוע את קשרי החבל ,וכבר
איננו מנסה אפילו פעם אחת לחשוב אולי עתה משגדלתי ואני נושא משאות אדירים ,כבר יכול אני לשחרר עצמי
מחבל דק וקלוש זה ...עלינו לדעת – 'מותר האדם מן הבהמה' ,להבין שאף אם כבר ניסה להתגבר על יצרו באיזה
ענין ולא עלתה בידו ,וכי משום הכי גם עתה לא יצליח ,הרי יתכן שהיום נתחזקו כוחותיו ויוכל לנצח.
לב .וכך דרכו של יצר לפתות את האדם כי כבר 'משלו' הוא ...וכבר פירש הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע את הכתוב
)„·¯' (È ‡Î ÌÈכי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו' ,שכשיצא למלחמה עם יצרו,
יעזרהו ה' שישבה מהיצר את ההרגשה שנותן לו היצר לחשוב שהוא שבוי בידי היצר הרע ולעולם לא יצא מתחת
ידו  -ושבית מהיצר את כוחו וטענתו אשר אתה בשביו.
עוד 'תשובה' יענה ויאמר ליצרו המפתהו – שלי אתה ,כי אמרו חז"ל ) (‰ ‡ ˙ÂÎ¯· ÈÓÏ˘Â¯Èכתיב )' (‚Î ÈÏ˘Óתנה
בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה' אמר הקב"ה אי יהבית לי לבך ועינך אנא ידע דאת דילי )‡È ‡ Í·ÏÂ Í ÈÚ ¯ÓÂ˘ ‰˙‡ Ì
 ,(‰˙‡ ÈÏ˘ ÈÎ Ú„ÂÈנמצא שבידי הדבר – אתחיל לשמור על עצמי בטהרת הלב ושמירת העיניים והריני מ'אנשיו'
של הקב"ה.
לג .ועל דרך שטר של מאה  ,(¯ÏÂ„) $שאף אם יפול לבוץ ,ויתלכלך ויתקמט לגמרי ,עדיין שוויו מאה  $בלא שום
פגם ,ולא נגרע מערכו מאומה ...כך עצם מהות היהודי אינו משתנה לעולם ...אלא שאם נתרחק – יחזור ויתקרב
לבורא כל עולמים.
ויתחזק במעשה שהיה ,פעם כבו בשוגג ) (Â˙ÈÏË È"Úנרותיו של הרה"ק מסאווראן זי"ע בשב"ק ,והיה הצדיק שבור
מכך ,עד שלא יכול היה לישן כל אותו הלילה ,ולמחרת היום לא יכול היה לעמוד להתפלל ולומר פסוקי דזמרה,
שהרי לרום מדרגתו חטא ופשע עד שהרהר בעצמו ,הלא על ידי זה החטא 'הנורא' שחטאתי עתיד אני לירש גיהנום.
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åðáì ãéîú äöøúîä áàë çåìñì äáøî ä"á÷äå ,'íå÷îì
,àø÷ä øîàî åäæå .ãì íéîòô äîëå äîë àèçå áù íà óà
éîéá ã÷úùàå ,'íéááåù' øáë íúééäù óà - íéðá åáåù
úòë íå÷î ìëî .íëéúåáåùîî íëá íúøæç í"éááåùä
.äì äáäàá íëúà ìá÷àå úôñåð íòô éìà åáåù

æè

úåìòúäì äëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø àäé
÷æçúðå ,íéìâåñîä íéîéä åìàá äìòîì äìòîì
øäèéäì äëæð êëå ,åäòøì ùéà úáäàáå äøåäè äðåîàá
áø òôù òôùåé äæ éãé ìòå ,äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úäìå
.ø"éëà ,úåîìåòä ìëá

ומה עושים הרשעים בגיהינום  -אמרו חז"ל שהרשעים עומדים ואומרים שירה לפני הקב"ה ,אם כן מה לי הכא ומה
לי התם ,אעמוד איפה כאן ואשורר לפניו .ומכאן ,כי עיקר העיקרים שלא להביט על מעשה העבר ,אלא תמיד על
'מכאן ולהבא'.
לד .איש יהודי היה באחד הכפרים ,לפרנסתו שכר מה'פריץ' בית מזיגה ואחוזה גדולה וממנה התפרנס בכבוד ,באחת
השנים היה 'שווערע ווינטער' ) (‰˘˜ Û¯ÂÁבה רבו השלגים והגשמים ונתמעטו השיירות העוברות ממקום למקום
וכתוצאה מכך לא נכנסו עוברי אורח ל'בית המזיגה' של היהודי דנן וכמעט שלא הרוויח היהודי אפילו בעד לחם
לאכול וכ"ש בעד 'דמי החכירות' מהפריץ ...הגיע זמן הפירעון ועדיין אין בידו אפילו שווה פרוטה בעד החכירות ,בלית
ברירה נכנס היהודי בדחילו ורחימו אל הפריץ יר"ה ויבך ויתחנן לו שיואיל בטובו לדחות את תשלום חובו לשנה הבאה
ואז יפרע חובו בעד שנתיים האחרונים )·˜ ,(Â„È· ÔÈÈÂˆÓ ˙ÂÚÓ ÂÈ‰ÈÂ ÌÈ Â˜· Â˙Â Á ‡ÏÓ˙ ‰‡·‰ ‰ ˘·˘ Â˙ÂÂנכמרו רחמיו של
הפריץ האכזר ודחה את פרעון החוב לשנה הבאה .והנה עבר קציר כלה קיץ ...ויבוא החורף ו'אודך' ),‰ ˘ ‰ ¯·„Ï ÈÂ ÈÎ
 (ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡· 'Í„Â‡' È˜ÂÒÙ ˙‡ ÌÈÏÙÂÎ˘ Í¯„Î ‡Â‰Âהשלגים והמטר של אשתקד לא היו אלא 'משל' למה שנעשה בזו
השנה ...וממילא פסקו גם השיירות מלעבור ...והנה קרב ובא 'יום הדין' – יום הפרעון ,חשב היהודי לעצמו הכסף
איננו ואני אנה אני בא  -הרי הפריץ יחרוץ את דיני ואת דין כל בני ביתי להעלותנו במהרה לישיבה של מעלה ...מה
עשה היהודי ,אסף כל חפציו ומטלטליו עלה על עגלה 'וישא יעקב רגליו ויברח' אל עיר מבטחים ...אלא שבעמדו
בשערי העיר פגע ב'פריץ' בכבודו ובעצמו וכבר חשש היהודי שנתפס בקלקלתו ומי יודע מה יעלה בגורלו ,אך יהודי
אינו מתייאש לעולם ,ו'על אתר' מצא עצה נפלאה ,מעצמו ניגש אל הפריץ וכה אמר -לא שכחתי ,את חובתי אקיים
– בעוד יומיים בבוא העת אכנס לבית הפריץ למלא ידיו בדמי החכירות ...אלא שכעת הנני ממהר לעיר הגדולה כי
למחר אנו עורכים 'יום טוב' כמו שידעת שבכל יום טוב אנו נוסעים לעיר הגדולה לחוג את החג בקרב מיודענו ומכירינו
דשם ,אמר לו הפריץ ,לא ידעתי מה אמר מר ,כי בקי אנכי במועדי ישראל והנני מכיר את 'חג המצות ,חג השבועות
וחג הסוכות' ,שמא יואיל מע"כ לומר לי איזה יום טוב יש לכם היום ...אמר לו היהודי היום הוא חג פליטתנו .בירכו
הפריץ ברכת הדרך ונפטר ממנו לשלום וליהודי הייתה אורה ושמחה וששון ויקר...
ויהי ממחרת יצא הפריץ לרחוב העיר והנה הוא רואה כי אצל היהודים 'עסקים כרגיל' – כל חנויותיהם פתוחות,
אף בידיהם הם מחזיקים את הפלאפונים ) ('ÏÚÒושאר דברי חול ...מכיוון שכן שאל את היהודי הראשון שפגע כיצד
הינכם מחללים את קדושת המועד בחוצות העיר ,וכי לא 'יום טוב' היום לכם ,תמה היהודי בפניו באיזה 'יום טוב'
מדובר ...אמר לו הפריץ ,ה'מושקע' שלי ) (‰‚ÈÊÓ‰ È˙· È¯ÎÂÁ ÌÈ„Â‰ÈÏ ÈÂ ÈÎגילה את אזני כי 'יום טוב' הוא לכם היום...
מיד הבין היהודי ב'פקחותו' כי אכן יש כאן איזה 'יום טוב – ששון ושמחה' בין המושקע והפריץ עשה עצמו כ'נזכר'
ושאל את הפריץ ,שמא תאבה לומר לי כיצד כינה מושקע את היו"ט ...א"ל הפריץ 'חג פליטתנו' ...נענה היהודי ואמר,
אכן ,בוודאי חג זה הוא חג הגדול ביותר מכל חגי ישראל ,אלא שנשתנה חג זה מכל החגים שהם מועד ומן קבוע
להם ,ואילו חג זה יש לכל יהודי זמן שלו שבו הוא עורך את 'פליטתו'...
אף לנו ייאמר ,לכל יהודי יש 'חג פליטתנו' איש איש בנסיונותיו ,זה בשמירת עיניו וחושיו ,זה בסתימת פיו מלדבר
א פעטע שטיקל לשון הרע ) ,(˙ÈÒÈÒÚ Ú¯‰ ÔÂ˘Ïזה בעצירת עצמו מלפגוע ברעהו ,זה בתורה וזה בתפילה – כל אחד יקיים
'פליטתו' מהיצר בעיתו ובזמנו הראוי לו ,ואכן ,חג זה הוא החג וה'יום טוב' הגדול ביותר מכל מועדי וחגי בני ישראל.
לה .כעי"ז כתב הרה"ק מווילעדניק זי"ע )˘‡¯ ('‡ ˘Â¯„ ,Ì"È··Â˘‰ ¯Ú˘ Ï‡¯˘È ˙Èברמז דברי חז"ל )' (.ÂË ‰‚È‚Áשובו בנים
שובבים חוץ מאחר' ,שבימים אלו יש פתח לתשובה גם למי שכבר פגם כל כך ונקרא 'אחר' והרי הוא מצוי
ושרוי 'חוץ' מהיכלות הקדושה .ויש בימים הללו כוח לכפר על פגם הלשון והקדושה אף למה שיוה"כ אינו מכפר
) .(˙ÂÎÈ¯‡· ˘"ÈÈÚוכל ערום יעשה בדעת ובתבונה לתפוס דרכי התשובה ולא להרפות.
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נושא השבוע :העיניים שלנו

פרשת בא

למה להשאיר בכוונה נכס יקר ערך בהר הג'רמק?
שובו בנים שובבים!
העולם בו כולנו חיים ומתפקדים ,מלא באתגרים ,משימות ,מטלות והתמודדויות,
כשביניהם מנסה כל אחד לשמור על התנאים המיטביים לחייו .וזה מאוד לא קל:
ברוחניות ,כולנו מאויימים מהיצר המתחדש כל יום ,המציב בפנינו ובפני ילדינו
איומים ,נסיונות ,קשיים והתמודדויות .אפילו כשיהודי מבקש להתרכז בתפילה,
הרבה דאגות וטרדות עלולות להסיח את דעתו ,וחינוך
הילדים בימינו  -הינו משימה מורכבת ומסובכת,
שמעסיקה את כולנו בנסיון לזכות בנחת הנשאפת...

כלומר ,כשאדם יוצא לרחוב ,והוא שומר את עיניו ,מסובב את ראשו שלא לראות
תמונה ,שלט ,או מחזה לא ראוי ,עוצם את עיניו מלראות ברע  -בכך הוא מלביש
לעצמו ,למשפחתו ולכל העולם כולו שכבת הגנה ובטחון ,מכל איום או פגע.

כולנו רוצים להיות מוגנים ושמורים ,ולכן התגלית הזו היא כה חשובה ,כי היא מבהירה
שגם אם אדם יעשה ביטוח מיטבי לחייו ויכסה את
משפחתו בשכבות הגנה ,כל זאת יכול להועיל רק אם
האדם דואג שבורא עולם ישמור עליו ,יגן עליו ,יסוכך
עליו ,ינצור אותו .ככל שאדם שומר את עיניו ומגן עליהן
היה זה לפני קרוב לחצי יובל ,בשנת תשנ"ד .ביתו של
הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל צוחצח ומורק ,השולחן הגדול
מכל מראה אסור – בדיוק באותו יחס ,באותה צורה
נערך כיאות לקראת הביקור .הצדיק המקובל רבי אלעזר
ובאותה שמירה ,בורא עולם שומר אותו ומגן עליו ועל
אבוחצירא זצ"ל הגיע לביקור ,וההתרגשות היתה בשיאה.
משפחתו!

ביקור שחשף סוד...

גם בגשמיות החיים לא קלים .איומים מבית ומחוץ
על העם היושב בציון ועל יהודים באשר הם ,הינם
דברים שבשגרה .מחלקות בתי החולים עמוסות עד
אפס מקום ביהודים שאך אתמול שלשום לא חלמו
שיצטרכו לבקר בהן ,ולפתע הם הופכים שם כבני בית.
שוק העבודה משתנה ,אנשים מתקשים בפרנסתם,
מאויימים בפיטורים ,דואגים איך לגמור את החודש.
אם יש משהו שמשותף לכולנו ,לכל יהודי באשר הוא,
הוא הרצון להיות מוגן ,שמור ,מבוטח ,רגוע .אדם רוצה
לדעת שהכל בשליטה ,שהוא מוגן מכל פגע ,מחוסן
מכל מחלה ,בטוח מפני כל איום .הוא רוצה להיות מוגן
ושמור בעצמו ,הוא רוצה שבני משפחתו יהיו מוגנים
ושמורים ,והוא גם היה שמח להגן על העולם כולו ,ככל
שזה אפשרי כמובן...
הבשורה היא שזה אפשרי ,ולא סתם אפשרי – בידינו
ממש ,יותר נכון בעינינו .העיניים שלנו ,אותה מכונה
משוכללת וכמעט חסרת מעצורים ,היא זו שמכריעה
את רמת השמירה והמוגנות של העולם כולו ,ושל כל
אחד ואחד בפרט .העיניים הן למעשה חדר ה'ממ"ד' של
החיים ,חדר ביטחון ,מקלט מגן.
אנשים עלולים לחשוב שהעין רואה ,מביטה ,והמראות
עוברים חולפים ואינם ,לא מותירים כל השפעה .אבל
האמת היא שהעין מצלמת כל שבריר שניה ,וכל מראה
שנחרט בה הוא רב השפעה ובעל עוצמה אדירה ,לטוב
או חלילה לרע .לכן ההקפדה על שמירת העיניים כה
חשובה ,והאיסור להביט במראות אסורים נקבע בתורה
באיסור 'ולא תתורו אחרי ...עיניכם'.

שני גדולי ישראל קיבלו זה את זה בחביבות רבה ,ושוחחו
בדברי תורה ואגדה .לקראת תום הביקור ,פנה רבי אלעזר
אל הרב עובדיה בשאלה שאינה ממין הענין ,ושאל:
'במחילה מכבודו ,ילמדנו רבנו ,כיצד זכיתם לילדים עוסקי
תורה ,כולם רבנים ידועי שם וגאונים גדולים? כיצד זה זכה
מרן בזכות העילאית אליה נכסף כל אב ,לראות את כל בניו
לומדי תורה באהבה?'
הרב עובדיה ניסה להתחמק מתשובה ,וניסה להפטיר כי
הכל מתנת שמים' .בוודאי שזו מתנת שמים'  -השיב רבי
אלעזר' ,אך אין ספק שלכבודו חלק בזכות הכבירה שהובילה
לכזו מתנה .כיצד זכיתם בילדים טובים וצדיקים?'  -שב
רבי אלעזר ושאל שוב ושוב ,ולא הרפה מהשאלה למרות
מאמצי הרב עובדיה להסתיר את התשובה הפלאית...
לבסוף ,לאחר שרבי אלעזר לחץ עוד ועוד ,נענה הרב:
'כפי שידוע לכם ,עשרות שנים שימשתי כדיין בבית הדין,
דנתי באלפי תיקים שעסקו בזוגות שהגיעו להתגרש כדת
משה וישראל .בכל מקרה כזה יש משא ומתן בין הצדדים,
נסיונות להשכין שלום ,שיחות ארוכות בנושאים השונים
עם בעלי הדין.
ובכל זאת ,בכל עשרות שנותיי ואלפי הדיונים ,לא הרמתי ולו
פעם אחת את עיניי ,לא ראיתי אף פעם את המתדיינים אצלי,
כדי לשמור על טהרת עיניי בשלמות! וכשזוכים לשמור את
העיניים מול כל הנסיונות  -זוכים לילדים טובים!'  -פסק
הרב עובדיה ,חד וחלק...
רז זה המובא בספר 'אבירי בבל' בא ללמדנו :הרצון לזכות
בבנים תלמידי חכמים משותף לכולנו ,השאיפה לנחת
מהילדים היא השאיפה של כולנו .שמירת העיניים בקדושה
ובטהרה ,הימנעות מכל הבטה מיותרת וקל וחומר אסורה -
היא המתכון ,הערובה והדרך לזכות בילדים טובים ,יראי ה'
מרווי נחת יהודית טהורה!

ההשפעה של העין כה גדולה ,עד שבה תלויה ההגנה
אותה מעניק בורא עולם לכל אדם .בפסוק בפרשת האזינו כתוב 'יצרנהו כאישון
עינו' ,והרה"ק בעל ה'תפארת שלמה' זי"ע דורש פסוק זה וחושף תגלית דרמטית:
'יצרנהו'  -בורא עולם נוצר ושומר על האדם' ,כאישון עינו'  -באותה צורה ובאותו
יחס כמו שהאדם שומר ומגן על אישוני עיניו.

כך זה בכל ימות השנה .אדם השומר את עיניו הוא מוגן
ושמור ,ואדם שחלילה נותן דרור למבטיו וחופשיות
לאישוניו ,מסיר מעצמו את ההגנה השמימית .הוא
בוודאי יכול לחזור בתשובה ,אך יש ימים בודדים
בשנה ,ימי הזדמנות יקרי ערך ,בהם נפתח שער מיוחד
לקבוצת השמורים ,וגם מי שעד עתה לא נמנה עליה,
יכול להצטרף לחיות בתוך החממה השמורה של ה'.
הימים הללו ,הם הימים שאנו נמצאים בעיצומם ,ימי
השובבי"ם הקדושים .אלו הימים בהם אנו קוראים
את פרשות התורה 'שמות ,וארא ,בא ,בשלח ,יתרו,
משפטים' ,שראשי התיבות שלהן הם 'שובבי"ם'.
בשבועות אלו עוסקת התורה ביציאת עם ישראל
ממצרים עד לקבלת התורה בקדושה ובטהרה  -ולכן
השבועות הללו מעניקים לכל יהודי הזדמנות להתקדש
גם בימינו!
ומגלה הרה"ק בעל ה'שארית ישראל' מווילעדניק זצ"ל,
כי גם למי שהוכרז בשמים כעריק מצבא ה' ,כמי שלא
שומר כראוי על קדושתו ,כמי שנפלט חלילה מהחממה
השמורה של בורא עולם  -למרות זאת בשבועות הללו
פותחים לו פתח ,בימים אלו מאפשרים לו להצטרף,
לנקות את עברו ולפתוח בעתיד חדש ,זך וטהור,
מכובס ונקי.

זהו סוד יקר שהחכם עיניו בראשו לאחוז בו בעוצמה.
לא משנה מה היה עד היום ,לא משנה מה מצב הבריאות
הרוחנית של העין עד רגע זה .בשבועות אלו זה הזמן לעצור ,לעשות חושבים ,לתפוס
את העין בידיים ולשמור עליה כמו יהלום יקר .כי ככל שנשמור עליה יותר ,ככל שנגן
עליה מפני כל ראיה אסורה ,ככל שנבטח אותה מכל מה שפוגע בה ובנו – כך נבטיח
לעצמנו חיים מוגנים ושמורים ,שמחים ומאושרים!

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

יותר יקר מספר יקר...

הבשורה שבקטרקט...

הימים ימי קיץ תשכ"ט ,לפני קרוב לחמישים שנה .הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר
זצ"ל יצא כמדי שנה למנוחת הקיץ בעיר צפת ,ויחד עמו נסעו חלק מבני משפחתו
וממקורביו .כל היום נהג הרב לשבת ולעסוק בתורה בין הרי הגליל המוריקים,
ובשעת ערב מוקדמת היה יוצא לטיול ערב מרענן בין ההרים הפזורים סביב צפת,
לשאוף אויר צח.

'שלום וברכה!' – קידמה הרבנית חיה ליפקוביץ ע"ה את בנה ,הגאון רבי מיכל יהודה
זצ"ל ,אך גבותיה נזקפו בהפתעה מוחלטת .היא שפשפה את עיניה בתדהמה ,מבקשת
לוודא כי אינה טועה .אכן כן ,היום לא יום ששי ,ובכל זאת בנה הגיע!

בדרכו לטיול ,נהג הרב וואזנר ליטול עמו ספר ,לנצל כל דקה ללימוד ,לשינון ,או
אפילו לאמירת תהלים .באותו היום בחר לצאת ועמו ספר תהלים יקר במיוחד .היה
זה ספר תהלים עתיק ,מכורך בכריכת עור שכבר מתפוררת ,ספר אותו קיבל בירושה
מאחד הצדיקים מהדורות הקודמים ,שערכו האומנותי ושוויו הכספי לא יסולאו בפז.
תחת אחד השיחים עצר הרב מהילוכו ,והחל לומר את פרקי התהלים בהתרגשות
ובהתלהבות ,כדרכו מימים ימימה .אחר כך המשיכו הוא ומלוויו בטיול באוויר
הפתוח ,ולפנות ערב – שבו חזרה לבית האכסניה ,לדירת הנופש בה שהה הרב.
כעבור כמה שעות נזכר אחד מבני הבית כי ספר התהלים נותר אי שם מאחור ,באותו
שולחן מאולתר על הר הג'רמק ,בואכה מירון ,בין השיחים הקסומים אך במקום
פרוץ ומופקר...
חיש קל היכתה בכולם ההבנה ,כי ספר התהלים מונח במקום הפקר ,בו אנשים
מטיילים ועלולים לקחתו ולהעלימו .הם ידעו כי מדובר בספר תהלים יקר מאוד ,ספר
שהוא ירושה מדור קדום ,וערכו עשרות אלפי דולרים .הם ביקשו לצאת במהירות
לכיוון המקום בו טיילו קודם לכן ,אך הרב עצר אותם והורה:
'אני מבקש לא ללכת לחפש את התהלים עכשיו .זה לא הזמן!' – פסק .בנו ,הרה"ג
רבי מרדכי אלימלך שליט"א ששהה עמו באותה עת ,ניסה להסביר כי ספר התהלים
מונח במקום מופקר ,וחיש קל עלול להיעלם בזדון או בשגגה' .נכון שכבר מאוחר
בלילה' ,הצטדק' ,אך נוכל להצטייד בפנסים רבי עוצמה ,ובכלל – הדרך ברובה מוארת
ובטוחה .הלא ספר התהלים היקר כל כך בסכנת אובדן או גניבה!'
הרב שמע את טענותיו ,אך לא השתכנע .מקורביו הוסיפו ואמרו כי יש להם נהג מוכן
לצאת לדרך ,ושוב הסבירו כי הדרך מוארת ,דבר לא יכול לקרות .אך הרב איתן בדעתו
ומסרב לאשר להם לצאת לחפש את ספר התהלים היקר ,כשהוא אומר להם משפט
שהותירם המומים ונחרדים ,משפט שנחרט בזכרונם לאורך ימים ושנים:
'האם נראה לכם שאני חושש לבטחונכם?!' – שאל הרב' ,אכן כן ,אך לא לבטחון שעולה
בדעתכם ...הרי בשעת לילה כה מאוחרת מסתובבים שם אינשי דלא מעלי ,אולי יהיו
שם אנשים שאינם נוהגים כשורה .הרי ניתן להיכשל שם במראות אסורים .חושש אני
לבטיחות עיניכם!' – הסביר הרב ,וכל ההפצרות על ספר התהלים היקר כל כך ,על כך
שבכלל לא בטוח שיש שם באמת מראות אסורים ,ועוד תחנונים – עלו בתוהו...
'ספר התהלים אכן יקר ונדיר'  -הסביר הרב בהבנה' ,אבל העיניים יקרות הרבה יותר ,הן
החיים עצמם .כל החיים תלויים בקדושת העיניים ,אותן אי אפשר לסכן בכל מחיר!' -
שב הרב וקבע ,מבהיר כי קדושת העיניים חשובה יותר ,בטיחותן המיטבית יקרה הרבה
יותר מכל הון שבעולם!
ביום המחרת ,עם שחר ,יצאו מקורבי הרב לחפש אחר התהלים ,וכצפוי ,למרבה הכאב,
הספר איננו ,הנכס היקר נעלם .הרב לא נשבר ולא התחרט ,היה מאושר כי העיניים
נותרו שמורות וזכות ,גם אם הספר איבד את שמירתו ואבד .לימים ,כשלושים וחמש
שנים אחר כך ,בדרך פלאית ,שב הספר לבעליו...
היה זה כשהרב שהה בחוץ לארץ ,ונכנס אליו יהודי עשיר מאוד ממבקשי עצתו.
'הבאתי לרב מתנה יקרה' – סח הלה בהתרגשות ,והוציא מחיקו ספר תהלים ישן,
עתיק ,ומוכר כל כך ...הוא סיפר כי נתקל בספר התהלים הזה במכירה פומבית ,ולנוכח
שמו של הרב הכתוב בדף הראשון  -מיהר לרוכשו ולהשיבו לבעליו...
הרב הודה לו בהתרגשות ,והתקשר מיד לבנו לשמחו ולהודיע לו כי ספר התהלים היקר
שכה התגעגע אליו ושאף למוצאו במהלך השנים  -חזר לרשותו ,והוא כה מאושר!
ולמרות שהספר היה יקר כל כך בעיניו  -קדושת העיניים היתה חשובה יותר ,משפיעה
יותר ,והכריעה כי עדיף לאבד את הספר מלאבד את טהרת העין!
סיפור זה ,המופיע בספר 'הפוסק' מפי בנו ,בא ללמדנו על סולם הערכים הנכון של
יהודי .נכון ,שמירת העיניים כרוכה לפעמים בויתורים כואבים ,בהקרבה ,בהתמסרות.
ברגע בו אנו נתקלים במחזה לא ראוי ,כשעומדת בפנינו שאלה אם ללכת למקום בו אנו
עלולים להיכשל – הבה נראה לנגד עינינו את דמותו של הרב וואזנר ,כיצד אותו גאון
וקדוש מוותר בחפץ לב על ספר כה יקר ונדיר ,ובלבד ששמירת העיניים לא תיפגם ,כדי
לשמור את העיניים טהורות וזכות!
הבה ניקח את הדברים לתשומת ליבנו ,כי הנסיונות בשמירת עיניים מתגברים כל
העת ,הן בחוצות קריה והן במכשירים הטכנולוגיים המשוכללים והזמינים כל כך.
נזכור כי העיניים הן צמד מרגליות יקר מכל דבר אחר ,ורק השמירה על קדושתן
וטהרתן המירבית – מבטיחה לנו להיות שמורים ומוגנים ,חיים חיי שלווה ורוגע ,מתוך
שמחה ואושר!

דרכו של הגאון רבי מיכל יהודה זצ"ל היתה לבקר בבית אמו מדי יום ששי .למרות
שהיה זהיר בכבודה וחרד למענה ,נמנע מלהגיע לביקורים במעונה בשאר ימות
השבוע .המשפחה כבר התרגלה ,מקורביו כבר הכירו את מנהגו זה ,ואיש לא שאל
מה טעם הוא מקפיד לבקר רק בימי ששי אחר הצהרים ,אף שהמרחק מביתו לביתה
היה קצר מאוד – מרחוב הרב וילקומירר לרחוב בעל שם טוב ,מרחק דקות בודדות
של הליכה...
לכן עתה ,כשהגיע לביקור באמצע השבוע ,עיניים רבות נפערו בתמיהה .מה נשתנה
השבוע הזה מכל השבועות? מה טעם מבקר הרב גם בימות השבוע ,ולא רק בימי
ששי כמנהגו?!
גם אמו תהתה לפשר הענין ,ואז המתיק לה בנה סוד קטן' :ראי נא אמא ,הייתי שמח
לבוא לבקרך מדי יום ביומו ,אך אינני יכול ...הרחוב מסוכן ,מלא במראות ...צריך
לשמור על העיניים היטב ,אינני יכול לבוא .אבל עתה לקיתי בקטרקט ,הראיה שלי
מטושטשת ,אני בקושי רואה מטר קדימה ...עתה הדרך כבר לא בחזקת סכנה לעיניי,
ואני יכול לבקרך מדי יום ביומו!' – הסביר הרב את ה'חלק הטוב' בקטרקט ,כי זה
מאפשר לו לצאת לרחוב ללא פחד מוחשי לשלום עיניו...
לא ייאמן! הלא הרב כבר גדול בתורה ,ראש ישיבה נערץ ,והמרחק מביתו לבית אמו
הינו כה קצר ,בהליכה ברחובות צדדיים בעיר התורה .ועדיין ,ולמרות רצונו הכנה לבקר
את אמו מדי יום ,הוא מוותר על כך כדי לשמור על עיניו בקפדנות ,ורק כאשר הוא לוקה
בעיניו ואינו יכול לראות כדבעי – הוא 'מעז' לצאת לרחוב המסוכן!
לימים ,מגיד המישרים הרה"ג רבי שלמה לוינשטיין שליט"א שמע את דבר המעשה,
וכפי שמובא בספרו 'ומתוק האור' ,שאל את רבי מיכל יהודה בעצמו אם אכן באמת
נכון הדבר .הרב הגיב במשיכת כתפיים סתמית ,והשיב בענוות חן' :מי שסיפר את
הסיפור מן הסתם אינו משקר ,'...ואז הוסיף משפט מחריד ,שכדאי לדעת:
'ותדע לך' - ,הוסיף הגאון – 'כי מאז עשיתי את הניתוח ועיניי שבו לראות היטב,
ניזוקתי קשות .כמה קשה לי לשמור עכשיו על עיניי ,כמה מורכב הדבר .לפני הניתוח
פשוט לא ראיתי – היה תענוג ,העיניים היו שמורות .עכשיו – כל רגע הוא מלחמה ,כל
יציאה לרחוב היא כניסה לשדה הקרב על קדושת העיניים!'
יפה כחו של סיפור זה כדי ללמדנו ,עד היכן מגיעה חובת שמירת העיניים המוטלת
עלינו ,וכמה מאמץ ,התמסרות והקרבה כדאי להשקיע בקדושת עינינו .והלא דברים
קל וחומר מאותו גאון וקדוש ,שנמנע מלצאת לרחוב הצמוד לביתו ,רחוב שאינו נחשב
לאפוף נסיונות ,ולמרות זאת הוא לא רצה לצאת למטרה טובה וחשובה כביקור אצל
אמו – כי חרד ודאג לקדושת עיניו!
ואת הניתוח שחידד את ראייתו והשיב לו אותה כמקדם – ראה כנזק ישיר למאמציו
לשמור את עיניו .כי יקרה לו יותר שמירת עיניו מהאפשרות לראות כראוי ,הזכות
לשמירת העיניים אהובה וחשובה יותר מהיכולת לראות כאחד האדם!
הבה ניקח מסר זה לתשומת ליבנו ,למען נדע להיערך כראוי לפני כל יציאה לרחוב.
נחשוב פעמיים האם היציאה הזו חשובה ,ועד כמה היא נחוצה למרות הסיכון הטמון
בה .ואם כבר החלטנו כי אכן צריך לצאת  -כמה כדאי לשמור על קדושת העיניים
בכל מקום ובכל מחיר ,כי העיניים שלנו יקרות כל כך ,ובהן תלויה הצלחתנו ,השמירה
והחיים שלנו!
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ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותתי אלה
בקרבו :ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותתי אשר שמתי
בם וידעתם כי אני ה' (י ,א ב)
המפרשים תמהים ,מהיכן ידע משה לומר לפרעה על מכת ארבה ,והרי הקב"ה לא אמר לו
כלום על המכה .נביא כאן תירוצים אחדים:
בדעת זקנים לבעלי התוספות כתבו ,שהיו חקוקות על המטה דצ"ך עד"ש באח"ב וראה
שכעת מגיע מכה המתחילה עם א' .ומקשה על זה ,שא"כ במכות האחרונות אמאי הוצרך
שוב להודיעו? לכן נ"ל דהבין משה המכה מדאמר לו הקב"ה למשה "ולמען תספר" ודרך
הוא לספר על מכת הארבה ,שהרי גם במכת הארבה דיואל כתיב עליה "לבניכם ספרו".
וב"רבי יוסף בכור שור" ,וכן הוא ב"הגדת המהר"ל" ועוד ,הרחיבו בזה שבכל המכות עד עתה
היו מעל הטבע ,ולכן שוב אין מקרה שבו ידברו מהמכה .אבל מכת ארבה הרי שכיחה בכל
הזמנים ,ודרך האנשים שמשווים תמיד את מה שעיניהם רואות ,למקרים הקודמים .לכן
מובן שכשאמר הקב"ה למשה שבמכה זו יתקיים "למען תספר" הבין שזו מכה שתמשיך
להגיע וכל פעם יאמרו שזה לא כמו שהיה במצרים ,וזה דווקא במכת ארבה( .דעת זקנים)
בחידושי הרד"ל (על מדרש רבה) ,הוסיף על רעיון זה[ ,כפי שמובא במדרש" :ולמען תספר
באזני בנך גלה הקב"ה למשה מה מכה יביא עליהן וכתב משה ברמז ולמען תספר באזני בנך
זו מכת ארבה כמה דתימא (יואל א) עליה לבניכם ספרו"] לפי מאמר הכתוב "ולמען תספר
באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" ו"התעללתי" הוא לשון שחוק ,והנה בגמ'
שבת ספ"ט איתא ש"מצניעין את החגב לקטן לשחוק בו" ,הרי שדרך הקטנים לשחק עם
(חידושי הרד"ל על מדרש רבה)
חגבים ,ולכן דרך הבנים לספר ממכת ארבה ביותר.
בשם הגאון רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע אומרים (ומובא בחת"ס עה"ת) ,שהנה ידוע כי
אותיות "בומף" (אותיות השפתיים) ואותיות "אהחע" (הגרוניות) מתחלפות זו בזו ,לפי
שמוצא המבטא הוא אחד .ואם נחליף את ה"פ" של "פרעה" ל'ב' ,ואת 'ע' ל'א' יצא האותיות
"ארבה" ,וזה רמז הקב"ה "בא" אל "פרעה" הכנס את המלה "בא" לתוך "פרעה" .ובזה מבאר
ההמשך "למען שתי אותתי אלה בקרבו" תשית את האותיות הללו של "בא" במקום שתי
אותיות אצל 'פרעה' ויצא לך "ארבה" ,כי היא המכה שעליך להכות עתה מצרים.
(הגה"ק ר"ש מאוסטרופלי זי"ע)
ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותתי אשר שמתי בם
וידעתם כי אני ה' (י ,ב)
בספר "שאול בחיר ה'" – תולדותיו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי זצ"ל (ונכתב ע"י
תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל) מספר כך :האדמו"ר האמצעי מבעלזא (כ"ק מהר"י)
נתבקש לישיבה של מעלה בשנת תרנ"ד ביום כ"ג בשבט ,בהתגבר חליו ,נסע לוינא לדרוש
ברופאים ,ונתקבל שם בבית החולים .וכפי שידוע נסתלק בוינא והובילוהו לבעלזא .רבנו
(הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי זצ"ל) שמע שהאדמו"ר מבעלזא נמצא בווינא ,נסע
ממאגנדארף [שם כיהן כרב] לשב"ק 'פרשת בא' אל האדמו"ר מבעלזא.
רבנו הי' רגיל לספר הרבה מביקורו אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא אז בווינא ,בין היתר סיפר:
"ביום ראשון נודע לי שהגאון מפרשבורג בעל השבט סופר זצ"ל נמצא ג"כ בווינא לדרוש
ברופאים ,הלכתי לבקר את הרב מפרשבורג ,הוא שאלני על מעשי בווינא ,עניתי לו שכ"ק
האדמו"ר מבעלזא נמצא כאן ,ובאתי אליו על ש"ק .על זה שאלני הרב :האם מניחים ת"ת
דרבים ונוסעים אל רבי? רבינו הוסיף שהרב מפרשבורג ידע שבמאגנדארף למדו בהתמדה
גדולה ,וע"כ תמה ושאלני כן.
ממשיך הגה"ק מקאשוי וכותב" :אמרתי להרב מפרשבורג "הגמרא אומרת (עירובין יג) אמר
רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריו ,אני זכיתי והסתכלתי אל פני
האדמו"ר מבעלזא" .התבוננתי וראיתי שהרב מפרשבורג לא הבין אותי ,ולא נחה דעתו.
רציתי בכל זאת להפיס דעתו ,ושאלתי אותו אם הנו רוצה לשמוע ממני מה שחידש
האדמו"ר בש"ק בסעודה שלישית ,אחרי הסכמתו מסרתי לו ,שהאדמו"ר דקדק בפ'
השבוע פ' בא ,עה"פ "ולמען תספר באזני בנך וכו' וידעתם כי אני ה'" התחיל בלשון יחיד:
ולמען תספר באזני בנך ,וסיים בלשון רבים" :וידעתם כי אני ה'"? ותירץ ,דהנה לכאורה הלא
מצות סיפור יציאת מצרים 'והגדת לבנך' חלה על בני ישראל מיד בשנה הראשונה ,כשיצאו
ממצרים ,ומי מכל ישראל יכול הי' לקיים מצוה זו? אז הלא כולם היו שם ,וכולם יצאו
ממצרים ,נמצא שנשאר רק משה רבנו היחידי שאשתו ובניו היו אז מחוץ ,הוא הי' יכול
לספר לבניו ולקיים "והגדת לבנך" גם בשנה הראשונה ,ומכיון שבנשמת משה רבנו נכללו
נשמות כל כלל ישראל ,הוציא הוא את כל ישראל במצוה זה.
ויומתק מאד לפי זה" ,ולמען תספר"  -אתה דוקא "באזני בנך" ,ועי"ז "וידעתם"  -כולכם "כי
אני ה'" כי הוא יוציא בזה את כל ישראל"" .כשגמרתי" מספר רבנו" ,פנה הרב מפרשבורג
ואמר למשמשו" :לך מיד תזמין כרכרה ,אנו נוסעים אל האדמו"ר מבעלזא"(שאול בחיר ה')
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו (י ,ט)
אפשר לבאר פסוק זה ,בהקדם פירוש נפלא הנמצא ב"בית הלוי" (כת"י) ,עה"פ בתהילים
(קיב ,א ב) "הללויה אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד :גבור בארץ יהיה זרעו דור
ישרים יברך" ,ובגמ' ע"ז (יז ,ב)איתא" :במצוותיו חפץ מאוד ולא בשכר מצוותיו" .ומה
הכוונה בדרש זה? וביאר ,דידוע שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן ,אמנם לפעמים
יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות ,ואעפ"כ לא יהיה ניכר בזרעו אחריו .הטעם
לזה ,מפני שהאב עשה את המצווה לשם כבוד או ממון ,כך שמוריש לבנו במידות ותכונות
נפשו את החיבה לממון או לכבוד ,והן אמנם שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י התורה,
אבל בחירתו זו ,לא עוברת בירושה ,רק החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש לבנו .ויותר
מזה ,שאם האדם עושה את המצווה כיוון שהגיע למסקנה שההשקעה הטובה והמשתלמת
ביותר היא עמל התורה ,שכן שכרה היא נצחי ,הרי ,שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא

פרשת בא תשע"ח



משום ה"ריווחיות" שבדבר ,זאת אומרת ,שהוא "סוחר" טוב ,אמנם בנו ,אכן יירש ממנו את
התכונה להיות "סוחר" ,אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמתית שלהשקיע בתורה
זהו ההשקעה הטובה ביותר ,ואולי בעיניו ייטב להשקיע בנדל"ן...
אמנם ,באם מקיים את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי יומשך
דבר זה לזרעו אחריו.
בזה יתבאר הפסוק הנ"ל" :אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" ובגמ' "במצותיו -
ולא בשכר מצוותיו" ,לאיש כזה מובטח לו" :גבור בארץ יהיה זרעו" כגבור הכובש את יצרו,
ו"דור ישרים יבורך".
וזה מה שאמר משה רבנו ,מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך" "בבנינו ובבנותינו" – דהיינו
שיהיו זרענו יראי ד'"- ,כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל שמחתנו מלשון "חג" ,שכל השמחה
והמטרה בעבודת השי"ת – "ד' לנו" .רק לשם השם ולא לשום כוונה אחרת( .ציוני תורה)
וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את ה' אלקינו ואנחנו לא נדע מה
נעבד את ה' עד באנו שמה (י ,כה)
כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' (עירובין ק ,ב) "אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו
למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול" ,והוא ע"ד הכתוב
(איוב לה ,יא) מלפנו מבהמות ארץ ,שהבהמות מאלפות אותנו דרך ארץ .וזה שאמר משה
רבינו לפרעה ,גם מקננו ילך עמנו ,כי "ממנו נקח לעבוד אלוקינו" ,שנלמד מהבהמות הדרך
האיך להתנהג ,ואם תשאל מדוע נזקקים אנו ללמוד מהבהמות ,מפני ש"ואנחנו לא נדע מה
(ארץ חמדה להמלבי"ם)
נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון שעדיין לא ניתנה תורה.
דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב (יא ,ב)
המפרשים שואלים שאלה .בפסוק כתוב (ג כב) "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי
כסף וכלי זהב ושמלת" מה ,בגדים של גויים?! כל ילד יודע כי בזכות שלא שינו את שמם ,
לבושם ולשונם – נגאלו ממצרים ,ואיך אומרת התורה שהם שאלו מהשכנים הגויים ביגוד,
אתמהה?! .אך אם תביטו שוב בפסוק ,חייך הרב גלינסקי ואמר:
בפסוק כתוב "ושאלה אשה וכו' כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם  -על בניכם ועל
בנתיכם" .בגד של אשה מצרית קצר ,ואכן ,אשה יהודית משליכה אותו לפח ,אלא שלא הן
עצמן לבשו את הבגדים ,הן הלבישו את הילדים בבגדים של המבוגרים "ושמתם על בניכם
ועל בנותיכם" להם ,לילדים הקטנים ,היה הבגד ארוך" ...ובזכות נשים צדקניות נגאלו
(להגיד)
אבותינו ממצרים".
והיה הדם לכם לאות על הבתים (יב ,יג)
כתב בשו"ת הרשב"א חלק ד סימן קפז ,וזה לשונו הקדוש:
ללמד את בני יהודה ,להשיב אמרים אמרי אמת וכתוב יושר ,ישר בעיני לכתוב לפניכם ,על
כי אמר באזני אחד נכבד עבר עליכם עתה מקרוב .כי דבר בתוך העדה ביום הקהל אחד
מחכמי האומות ישמעלים ומלא אזנים בדבריו .ואמרתם לאמר לכם תשובה על דבריו .על
כן ראיתי לכתוב בספר את אשר נתווכח עמי אחד מחכמיהן באותן הדברים ויותר מהמה
בדומה מה ששמעתם.
[כותב באריכות את כל הויכוח ,ובהמשך כתב ]:חזר ובא עלי מצד אחר ואמר ,הנה הכתוב
אומר שאין בית אחר הבית השני ,שכן כתוב (חגי ב ,ט) גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון
מן הראשון .הנה שקראו אחרון ,ואם יש אחר לאחריו לא יקרא לזה אחרון:
אמרתי ,לא קראו אחרון אלא בהצטרף אל הראשון .וכמוהו (בראשית לג ,ב) "וישם את
השפחות ואת ילדיהן ראשונה ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים" .הנה
קראה ללאה וילדיה אחרונים אע"פ שרחל ויוסף אחרונים להם ,אלא שקראם אחרונים
בהצטרף אל השפחות וילדיהן:
אמר ,זה בדיבור בני אדם שאינם יודעים ולא בידם האיחור .אבל בדברי הנביא שיודע האמת
לא יבא :אמרתי ,יבא אפילו במה שיאמר לנביא מפי הגבורה .שכן כתוב במה שאמר הוא
יתעלה למשה (שמות ד ,ח-ט) "והיה אם לא יאמינו ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו
לקול האות האחרון .והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ,ולקחת (גם) ממימי
היאור" ויהפך לדם .הנה שקרא לאות השני אחרון אע"פ שבא אות המים  -הדם.
על פי זה ידוע לפרש הפסוק" :והיה הדם לכם לאות על הבתים" והיה הדם – מה שנאמר
למשה לעשות אות למצרים אות עם הדם אם לא ישמעו לאות ה'אחרון' – "לאות על
הבתים" – אות על בניית בתי המקדש השלישי אחרי ה'אחרון' דהיינו הבית השני( .ספרים)
שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג לה' :מצות יאכל את שבעת הימים (יג ,ו ז)
דייק הגר"א זצ"ל בפסוק זה :מדוע נכפלה מצות אכילת מצה שבעת ימים? ועוד מפני מה
בתחילת הפסוק כתוב "תאכל" ובסופו כתוב "יאכל" ,ועוד מדוע בפסוק ראשון כתוב "מצת"
(בלא ו) ובפסוק השני כתוב מצות (מלא)?
ופירש ,שהפסוק בא לרמז על המנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח ,וא"כ י"ל
דהפסוק הראשון הוא ציווי על אכילת מצה בפסח וז"ש הכתוב "שבעת ימים תאכל מצת",
דהיינו כל אחד לעצמו יאכל מצות שבעת ימים ,ומלבד זאת אתה מחוייב להשתדל שמצות
"יאכל" (בצירי) היינו שיאכל ע"י אחרים כלומר שידאג שיהיה לעניים מצות ועפי"ז מובן
שלגבי האדם שיש עליו חיוב אכילת מצה כתוב "מצת" שלעצמו רשאי לדקדק ולצמצם
אכילתו עד כזית וכביצה ,ולכן כתוב חסר .משא"כ כאשר מדובר לתת לעניים אינו רשאי
לצמצם ולכן כתוב "מצות" מלא דהיינו שיתן להם כדי שביעה ממש כמש"כ "ואכלו בשעריך
(הגר"א)
ושבעו".
וכל בכור אדם בבניך (יג ,יג)
הרמ"א פסק (יו"ד סימן שה סעיף י) "ואין האב יכול לפדות על ידי שליח .וגם אין ב"ד פודין
אותו בלא האב (ריב"ש סי' קל"א)" .המפרשים מתקשים (ראה ש"ך וט"ז שם) ,מה הטעם
שא"א לפדות ע"י שליח .מאי שנא מכל המצוות כמילה וכדומ' שאפשר ע"י שליח?

א

בשו"ת חת"ס (יור"ד רצד) כתב שהוא לפי שבמכת בכורות היה "אני ולא אחר" זכר לזה,
האב בעצמו יש לו לפדות את בנו.
כעין זה כתב בשו"ת דברי יציב (יור"ד סימן קצט) ובתוספת נופך" :אך יותר נראה להרמ''א
שבא הכתוב למעט "וכל בכור בניך תפדה" בעצמך ולא ע''י שליח ויבואר בטוב טעם בהמשך
הכתוב "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" כלומר מה נשחנה מצוה זו דלא מהני ע''י
שליח" ,ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים" בכבודו ובעצמו לא ע''י מלאך ולא ע''י
שליח כיון שרצה לפסוח על בכורי ישראל ,ומשניתן רשות למשחיח אינו מבחין בין טוב לרע
וכזכר לזה גם בפדיית הבכורים אנכי מצוך לעשות בעצמך ולא ע''י שליח".
בספר ברכת יצחק כתב לפ"ד הרבינו בחיי דהטעם של פדיון הבן הוא על מכירת יוסף שנמכר
בעשרים שקלים שהם ה' סלעים ,וכיון ששם עשו בעצמם המכירה ועשו חרם שלא לשתף
אחרים ,לכן גם הפדיון מוכרח האב בעצמו בלי לשתף אחרים.
בספר ציוני תורה כתב לבאר עפ"י דברי המדרש" ,למכה מצרים בבכוריהם .בשעה ששלח
הקב"ה מכת בכורות ,א"ל ,כחצות הלילה ומת כל בכור .נכנסו כל הבכורות אצל אבותיהם,
ואמרו להם ,כל מה שאמר משה הביא עלינו ,אין אתם מבקשים שנחיה? בואו והוציאו את
העברים האלו מבינינו ,ואם לאו אנו מתים .השיבו להם ואמרו ,אפילו כל המצרים מתים
אינן יוצאים מכאן .מה עשו ,נכנסו כל הבכורות אצל פרעה והיו מצווחין לפרעה ואומרים,
בבקשה ממך הוציא את העם הזה שבשבילם רעה תבוא עלינו ועליך .אמר לעבדיו ,צאו
וקפחו שוקיהם של אלו .מה עשו הבכורות ,מיד יצאו ונטלו כל אחד חרבו והרג את אביו,
שנאמר ,למכה מצרים בבכוריהם .למכה בכורי מצרים אין כתיב כאן ,אלא למכה מצרים
בבכוריהם .ששים רבוא הרגו הבכורות באבותיהם .חזינן שמתו גם האבות במצרים.
והנה בספר בזהרי חמה למהר''א גאלאנטי (על הזוה"ק דף יד) כתב :אפשר הטעם משום
שהקב''ה הרג בכורי מצרים נשאר לו לס"מ משטמה עם ישראל ,ולכך צריך שהפדיון יהיה
ה' סלעים וכו' כי בחמש סלעים שהאדם פודהו בהם ממש פודהו מהמות וכו' עיי''ש וא"כ
היה תביעה לשטן אף על האבות ,וכדי לתקן את חלק זה ,קבעו שדייקא האב יפדהו ולא
(ציוני תורה)
אחר.

 מאוצרות המגידים 
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור
במושבתם (י ,כג)
הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט זצוק"ל  .היה לו בביתו חדר ששימש כבית מדרש .שם למד
עם התלמידים וענה תשובות.
כל יום שישי ,לפני שבת ,היתה הרעבעצין מכינה בחדר של בית המדרש נרות גדולים שיאירו
שם בחדר כל הלילה .הנרות עליהם בירכה דלקו בחדר בו אכלו ,ובבית המדרש היו נרות
נוספים ,אותם הדליק השמש.
פעם בליל שבת ישב רבי ברוך עם משפחתו לסעודת שבת .כשנגמרה הסעודה נכנס לחדר
ללמוד .כעבור מספר שניות יצא משם וקרא" :רעבעצין ,שכחנו להדליק נרות בבית
המדרש!" צרה שכזו! חושך!
"כיצד יתכן הדבר" ,תמהה הרבנית" ,והלא אני במיוחד נכנסתי לפני שבת לחדר וראיתי שיש
בו נרות מוכנים להדלקה והכל בסדר .איך יכול להיות שחשוך?"
היא נכנסת פנימה ורואה שהחדר מואר .בכל ארבעת הצדדים יש נר!
נבהלה הרבנית" :מה קורה פה? למה הרב אומר שאין אור? הלא החדר מואר כולו!"
"היכן יש אור?" שאל הרב ,והרבנית משיבה לעומתו" :בא תראה".
הוא נכנס שוב לחדר ושואל" :היכן האור? הרי חושך מצרים כאן ,לא רואים כלום!"...
פחד גדול אחז ברבנית :שמא בעלה התעוור .אבל הרי הוא ישב בשולחן והכל היה בסדר...
נכנסה להיסטריה.
ראה הרב שהיא כל כך מבוהלת ,פנה אליה ואמר":רעבעצין הרגעי ,תכף נברר את הענין".
שאל את השמש" :מתי הדלקת את הנרות ,בזמן או אחרי הזמן?"
השמש הודה על האמת" :באמת אחרתי ,אבל היה זה זמן שמותר עדיין להדליק .בטוח
שעוד היה יום".
אמר הרב בנעט" :דע לך שכשהדלקת את הנרות היה זה מאוחר מידי ,וצריך הנך כפרה על
חילול השבת .וזו הסיבה שאיני רואה את האור ,כי כל דבר שנעשה שלא על פי דין – אינני
רואה!
(יחי ראובן)
ללמדנו כי אפשר שלאחד יהיה אור ולשני חושך .הכל תלוי במדרגתו!

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו… כי חג ה' לנו (י,ט)
במלים אלו משיב משה על הצעתו של פרעה" :לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם
מבקשים" (שם יא) ,אשר הוצגה קודם לכן" :לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים" (שם
ח).
הויכוח בין משה לפרעה  -אומר הרב שלמה זאיד  -לא היה ויכוח בעלמא ,כי אם ויכוח
עקרוני ,שבו טען פרעה את טענותיו והציג את עמדתו ,ומשה הסביר לו מהי עמדת היהדות
בענינים הללו ובמה שונה היא מכל דת אחרת.
פרעה מתיחס לעבודת ה' יתברך כאל עבודה ומשימה שיש בה קושי ,ממש כמו הבן הרשע
מההגדה של פסח ששואל "מה העבודה הזאת לכם".
פעם בשבוע יש יום חופש  -טוען הבן הרשע  -מדוע אי אפשר להנות ממנו אלא צריכים
לקום להתפלל בבית הכנסת?
אחת לכמה חדשים יש חג  -הוא ממשיך בטענותיו  -וכמה עבודת הכנה הוא דורש מכם?
כמה צריך להתאמץ כדי לחג אותו כהלכתו :בפסח  -בהכשרת הבית לפסח ובאפית מצות,
בסכות ,בבניית סכה וקנית ארבעה מינים  -לשם מה כל העבודה הזו?!
משום כך ,טוען פרעה" :לכו נא הגברים ועבדו את ה'" ,עבודה קשה כזאת מתאימה לגברים
ולא לנשים ולילדים ,ולכן אין טעם שתוציאו את כלם ממצרים!
לעומתו טוען משה רבנו" :בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג
ה' לנו" .כלומר ,את מה שאתה רואה כעבודה ,עול ומשא כבד  -אנחנו רואים כחג ,ומאחר
ששמחה גדולה היא לנו ,גם נשים ,גם ילדים וגם זקנים חוגגים ושותפים בשמחה.
הוכחה לכך הביא הרב מרדכי חילו מהמשך הפסוקים:
פרעה 'נכנע' לבקשת משה והסכים לשלוח את הנשים והטף ,אולם עדין מתקשה לשלוח
את הצאן ,ומודע למשה" :רק צאנם ובקרכם יצג" (י ,כד).
משה משיב לו" :גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת" (שם כה) ,ומנמק את הסיבה לכך" :ואנחנו
לא נדע מה נעבד את ה' עד באנו שמה" ,ומפרש רש"י" :כמה תכבד העבודה".
האם יעלה על הדעת שעבודת ה' היא ענין כבד ,אשר משה מתבטא עליו "תכבד העבודה"?
 מ קשה הרב מרדכי חילו ,ומתרץ כי כל זאת נאמר רק בהתאמה לעמדת פרעה ,ותו לא,לשיטתו של פרעה עבודת ה' היא ענין כבד ,ולכן השתמש משה בביטוי הזה.

ב

כדי לדאוג שעבודת ה' תהפך להיות משהו שמח ולא כבד ,נדרשת מכל אחד ואחד מאתנו
עבודה אישית ,שתגרום לנו להתיחס לכל מאמץ באופן חיובי ולא לראות בו עול כבד.
כאשר יש בבית לחץ עבודה לקראת החג ,עלול הדבר לגרום להתפרצות רגשות ,אשר ממנו
יכולים הילדים להבין שקשה לנו עם העבודה ועם העול.
בשנות העשרים של המאה הקודמת ,עם הגירת היהודים מאירופה לחופי ארצות הברית,
הם נאלצו להתמודד עם נסיון קשה בשמירת שבת ,כשבכל עבודה שמצאו הם חויבו לעבוד
גם ביום השבת ,ואם לא עשו כך מצאו את עצמם ביום שני בבוקר מפוטרים וחסרי מקור
פרנסה.
רבים מהם לא הצליחו לעמוד בנסיון ,המצוקה הכלכלית היתה בלתי נסבלת והם נאלצו
לחלל את השבת ,ומכאן קצרה היתה הדרך להתדרדרות רוחנית חמורה ביותר.
אחד מן הספורים המופלאים שנותרו לעדות מאותם ימים ,הוא ספורה של משפחה חרדית
בעלת ילדים קטנים ,אשר אביה התעקש בכל כוחו להמנע מחלול שבת בכל מחיר.
מדי שבוע נאלץ לחפש עבודה חדשה ,עד שהצליח למצוא עבודה שלא תדרוש ממנו לחלל
את השבת  -והפך לשומר בנין.
מתוקף תפקידו זכה לקבל את חדרון השמירה למגורים ,ועובדה זו סיעה לחסוך כמה
פרוטות נוספות ,משום שהוא הביא את כל משפחתו להתגורר ביחד אתו ,ולא נאלץ לשלם
מדי חודש סכום גדול כדמי שכירות.
אולם אליה וקוץ בה  -בחדר הקטן הזה היו ,בנוסף למשפחה ולכל הילדים ,גם הפחמים
שנועדו לחמום ולהסקה ,ואט אט החל עורם של הילדים להתלכלך והם נצבעו בשחור.
באחד הימים עבר יהודי ברחוב ,והנה הוא רואה תופעה מדהימה :שני ילדים כושים מדברים
ביניהם ב...אידיש.
אידיש אצל כושים?  -סימן שאלה גדול הצטייר מול עיניו ,וגרם לו לסוב על עקבותיו ולבחון
שוב את המראה הבלתי שגרתי.
לבסוף החליט לגשת אל הילדים ולברר את הענין מקרוב ,הוא פתח בשיחה עם הילדים,
והופתע לשמוע שהם כלל אינם כושים ,אלא ילדים יהודים המתגוררים בלית ברירה במחסן
פחמים.
לבו הרחום של אותו יהודי התכווץ למראה המצוקה הכלכלית הקשה שבה הם שרויים,
והוא בקש מהם לקרוא לאחד מן ההורים.
כשהגיעה האם הוא הוציא מכיסו חמשה שטרות בני מאה דולרים כל אחד" :קחי ומצאי
לכם דירה אחרת" ,אמר בנדבנות ,כשהסכום העצום ,שהיה בו כדי מחיה לחודשים רבים,
מתנפנף בידיו.
עיניה המתעגלות מהפתעה היו בעיניו התודה הגדולה ביותר ,אולם האם לא הסתפקה בכך,
אלא החלה להמטיר על ראשו צרור ברכות על המחוה המיוחדת.
רגע לפני שנטלה את הכסף ,בקשה לברר ענין נוסף" :האם אתה שומר שבת?".
היהודי נענע ראשו לשלילה.
שבריר רגע של מבוכה עמד באויר ,אולם לאחריו פסעה האם אחורנית ,החזירה את ידה
המושטת ואמרה" :אנחנו כאן ,משום שאנחנו שומרי שבת ,ואינני רוצה לקחת כסף מיהודי
שאינו שומר שבת".
הוא נד בראשו לסכלותה ,ומבלי לומר מלה סב על עקבותיו והלך לו לביתו.
"מה דעתך על הטפשה שפגשתי היום?" שאל את אשתו ,מיד בכניסתו הביתה ,וגולל
באזניה את כל ספור המעשה.
הוא לא היה מוכן כלל לתגובתה הסוערת.
"אנחנו כל כך נוראים ,עד שאפילו הכסף שלנו אינו טוב?" ,התקצפה" "גויים לכל דבר ...אוי
לנו ...הרי הבטחת לי ,כשהתחלת לעבוד בשבת ,שאתה עושה זאת רק עד שנתבסס מעט,
והנה  -כמה שנים חלפו! התבססנו היטב ואנחנו נחשבים לאנשים אמידים אפילו ,אבל את
העבודה בשבת מעולם לא הפסקת! אוי לנו ...גויים שכמותנו!!."...
וכתוצאה מאותו מעשה ,קם לו האיש ושב בתשובה שלמה!
מעשה מופלא נוסף מאותה תקופה:
בשכנותו של רבי משה פינשטיין זצ"ל התגוררו שתי משפחות ששמרו שבת במסירות נפש,
ומדי יום ששי פוטרו האבות מעבודתם ונותרו ללא מקור מחיה ,אך בעוד שבמשפחה אחת
יצאו כל הילדים שומרי תורה ומצוות ,במשפחה השניה  -פרקו כולם את עול המצוות והפכו
לחלוניים גמורים.
אביהם בא לפני רבי משה ושטח לפניו את כאבו :כיצד יתכן שכך ארע לי? הלא שמרתי שבת
במסירות נפש ,ממש כמו שכני ...מדוע הוא זכה שכל ילדיו ימשיכו את דרכו ,ואני נותרתי
כך?...
נענה רבי משה ואמר לו:
שכנך בא הביתה מדי יום ששי שמח ומאושר ואמר" :ילדים ,ברוך ה' ,גם השבת זכינו למסור
את נפשנו! הבה נעשה קדוש בשמחה ונודה לבורא עולם ,על שהסכים לקחת מאתנו את
הקרבן שהקרבנו לו!"
נקל לשער את התרוממות הרוח שאותה חשו בני הבית למשמע הדברים ,הם חשו כי השבת
אינה אלא זכות עצומה ,וכדאי להם לשמרה בדקדוק רב ,אף מתוך מסירות נפש והקרבה
עצמית.
אבל אתה לעומת זאת חזרת הבית השבור ורצוץ ,כתפיך שחוחות ,ובשפל קול הודעת
לילדיך" :מי יודע מה יהיה אתנו? בגלל שבת שוב אני מפוטר! אין לנו פרנסה ...אין לנו
אוכל"...
ילדיך אשר הבינו כי השבת היא מקור הבעיה ,הרהרו בינם לבין עצמם" :מי צריך את השבת
הזו? ...אבא המסכן חונך כך ,אבל אנחנו ,למה שלא נותר על הכל? ,"...ואכן ,בהזדמנות
הראשונה השליכו אחרי גיוום את כל התורה כולה ,והפכו למחללי שבת ר"ל .הם העדיפו
חיים קלים על פני קשי העבודה בקיום התורה והמצוות.
הרי לנו ששמחה בעבודת ה' והתיחסות לעול תורה ומצוות כאל "חג" היא הבסיס לחינוך
(ומתוק האור)
הדורות הבאים על אדני התורה והמצוות!

המצוה ,ושכרה.
"בראשון [היינו בחודש ניסן ,הראשון לחדשי השנה (שמות יב ,ב)] בארבעה עשר יום לחדש
בערב תאכלו מצת" (שמות יב ,יח) ,הכתוב קבעו חובה (פסחים פב ע"א) .וכן פסק הרמב"ם
(הלכות מצה פ"י ה"א)" :מצות עשה מן התורה לאכל מצה בליל חמשה עשר ,שנאמר :בערב
תאכלו מצות ,ומשאכל כזית יצא ידי חובתו".
ספר לי הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל ,ראש ישיבת "מחנה אברהם" ורב חוג חתם סופר
בבני ברק :יום אחד הופיע אצלו אחד מבני הקהילה ,נרעש כולו .היה בפיו סיפור מרעיש,
אבל רקעו התרחש כשלושים שנה לפני כן ,במחנה המוות אושויץ.
יהודי הונגריה הגיעו לאושויץ בשלהי מלחמת העולם .ממש בשנה +האחרונה .כשהצוררים
נחלו מפלה אחרי מפלה בשדה הקרב וממשלת הונגריה בקשה לפרוק על הגרמנים שהפכוה

על הדרגש .תחיה את הלילה ההוא ,הלילה האחרון לחייו ,ואז תאמר שאתה מותר לו בלב
שלם על שכר המצוה ,לעשות נחת רוח לנשמתו בעולם העליון -
אחר כך ,תחזור אלי"...
עשה כן ,והמראות והמאורעות שבו והציפוהו ,הכל חי מחדש ,והמעמד סחט ממנו את כל
כוחותיו .בקושי גרר רגליו משם .סגר את ארון הקודש ונשק לפרוכת ,כיבה את האור ונעל
את בית הכנסת .החזיר את המפתחות לגבאי ,לא היה לו כח להכנס אל הרבי .בקש מהגבאי
להודיע שיבוא למחרת .התנהל באפס כח לביתו ,וקרס למיטתו.
וחברו הופיע בחלומו .פניו מאירות וזוהרות ,בא להודות על היענותו לבקשתו.
בבוקר הלך להתפלל במנינו של הרבי .לאחר התפילה סיפר על ההתגלות השניה .הרבי לא
הופתע ,אבל פתח ואמר" :ראה נא -
חברך היה בנן של קדושים ,גדל בבית מלא תורה ויראה .אין ספק ,שסיגל מצוות ומעשים
טובים לאין שיעור .וזכה ומת על קידוש השם ,ואם היו עליו תביעות ונמחקו בכך כליל.
מצוות כה רבות ואפס עברות  -וחז"ל העידו בהרוגים אלו שאין כל בריה יכולה לעמוד
במחיצתם בגן העדן העליון  -וכדאי היה לו לעזוב את העידון הנפלא ,ההנאה העילאית מזיו
השכינה ,ולרדת לכאן ,כדי להתחנן ולהעתיר ,ממש לפשוט יד ,כדי לזכות בשכר מצוה אחת
ואנו  -כמה מצוות מתגלגלות למרגלותינו ,ואין אנו גוחנים לאספן!
כל פרשה בתורה ,כל משנה ,כל עמוד גמרא .בכל שיעור תורה ,כה הרבה מצוות .ובאיזו
קלות ראש אנו מבזבזים את השעות!
כל עזרה לזולת ,כל עידוד ומחמאה .וכמה אנו אטומים ,כמה מתעלמים -
איזה שיעור מוסר הוא!"
"ואת כל זה"  -סיים הרב אונגר זצ"ל " -חזר היהודי הוותרן לספר"...
(והגדת)
אכן ,איזה שיעור מוסר!

כח המעשה
בפרשתנו נאמר דיני קרבן הפסח ,ובספר ה"חינוך" כתב בענינם כדרכו את שרשי המצוות
וטעמן" :אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש" (שמות יב ,ט) ,לפי שכך דרך
בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי ,לפי שהוא מאכל טוב ומוטעם ,אבל שאר העם אינם
יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם מבושל ,כדי למלא בטנם .ואנו ,שאוכלים הפסח
לזכרון שיצאנו לחרות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש ,ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו
דרך חרות ושרות (מצוה ז).
"ולא תותירו ממנו עד בקר" (שמות יב ,י) .הענין הוא כדרך מלכים ושרים ,שאינם צריכים
להותיר תבשילים מיום אל יום ,על כן נאמר ,שאם יוותר ממנו ,שישרף כדבר שאין חפץ בו,
כדרך מלכים .וכל ה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו ה' יתברך מעבדות ונעשינו בני
חורין וזכינו למלכות ולגדולה (מצוה ח).
"לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב ,מו) .מפני שנעשינו אדונים באה המצוה
שיהא הפסח נאכל במקום החבורה ולא נוציאנו לחוץ ,כדרך מלכים שכל המוכן להם נאכל
בהיכלם ברוב עם שלהם .ודלת העם בעת שיכינו סעודה גדולה ישלחו ממנה מנות לחוץ
לרעיהם ,לפי שהיא חידוש אצלם (מצוה טו).
"ועצם לא תשברו בו" (שמות יב ,מו) ,שאין כבוד לבני מלכים לגרר העצמות ולשברם
ככלבים .לא יאות לעשות כן אלא לעניי העם הרעבים .על כן ,בתחילת בואנו להיות סגולת
כל העמים ,ממלכת כהנים ועם קדוש ,ובכל שנה ושנה באותו הזמן ,ראוי לנו לעשות מעשים
המראים לבנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה .ומתוך המעשה והדימוי שאנו
עושים ,נקבע בנפשותינו הדבר לעולם (מצוה טז).
והמשיך וכתב :ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר ולמה יצוה ואתנו השם יתברך
לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס ,הלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי
זרענו .דע ,כי לא מחכמה תתפשני על זה ,ומחשבת הנוער ישיאך לדבר כן .ועתה בני ,בינה
ושמעה זאת ,והטה אזנך ושמע ,אלמדך להועיל בתורה ובמצוות.
דע ,כי האדם נפעל כפי פעולותיו ,ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם
אם טוב ואם רע.
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום ,אם יערה רוחו וישים
השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות ,ואפילו שלא לשם שמים ,מיד ינטה אל הטוב,
ומתוך שלא לשמה בא לשמה ,ובכח מעשיו ימית היצר הרע ,כי אחרי הפעולות נמשכים
הלבבות.
ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים ,חפץ בתורה ובמצוות ,אם יעסוק תמיד
בדברים של דופי ,כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באמונות רעה ,באמת אם
כל עסקו תמיד כל היום באותה אמנות ,ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור.
כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו ,כמו שאמרנו.
ועל כן אמרו חכמים ז"ל (מכות כג ע"ב) "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך
הרבה להם תורה ומצוות" ,כדי להתפיס בהן כל הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות
טובים וזוכים לחיי עד .ורמזו ז"ל על זה ,באמרם (מנחות מג ע"ב) "כל מי שיש לו מזוזה
בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו ,מובטח לו שלא יחטא" ,לפי שאלו מצוות תמידיות,
ונפעל בהן תמיד.
לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקך ,כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם .ואל
יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלקים ,מה הפסד יש כי אתענג
לפעמים בתענוגי אנשים ,לשבת בשווקים וברחובות ,להתלוצץ עם הלצים ולדבר צחות,
וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות .הלא גם לי לבב כמו הם ,קטני
עבה ממתניהם ,ומדוע ימשכוני הם אחריהם .אל בני ,השמר מפניהם ,פן תלכד ברשתם.
רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם ,ואתה את נפשך תציל .ואחר ידיעתך דבר זה ,אל יקשה
עליך מעתה רבוי המצוות בענין זכירת נסי מצרים ,שהם עמוד גדול בתורתנו .כי ברבות
עסקינו בהם נתפעל אל הדבר ,כמו שאמרנו.
עד כאן דברי ספר ה"חינוך" היסודיים כל כך.
נוסיף ונאמר ,שהואיל וכל מטרת יציאת מצרים לקבלת התורה ,ככתוב" :בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה (שמות ג ,יב) ,וכתב שם רש"י שאף על פי שאין
בידם זכויות נגאלים הם הואיל ועתידים לקבל התורה ,וכך פתח הקדוש ברוך הוא במתן
תורה" :אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ ,ב) ,כדאית היא
ההוצאה שתהיו משועבדים לי (רש"י ,מהמכילתא) .ושמא יתמהו מדוע הרבה להם תורה
ומצוות ,לפיכך השמיעם עובר ליציאה את כח המעשה ופעולתו.
רבנו ישראל סלאנטר זצ"ל למדנו את כח המעשה ,במעשה שהיה.
פעם נסע מקובנה לוילנה ,ובחר בקרון מעשנים .הצית סיגריה ,וקפץ עליו רגזו של אברך
צעיר שיש במולו" .חוצפה שכזו ,להרעיל את כולם בעשן!"
מיהר לבקש סליחתו ,וכיבה את הסיגריה.

לבת חסותם ,השתלטו הגרמנים על הונגריה ,תחמו את הגטאות ותוך כחודשים ימים שלחו
כמליון יהודים להשמדה .ה' יקום דמם .אותו יהודי היה ביניהם .הפרידו בינו לבין אשתו ואת
ילדיו שלחו למשרפות .הטביעו מספר כחול על זרועו וחייו נתנו לו לשלל תמורת עבודת
פרך .התקיים על פרוסת לחם ופנכת מרק ליום .שכנו לדרגש היה 'בנן של קדושים' צאצא
לגזע צדיקים ,שושלת מפוארת עתירת יחס .חזקו בלא הרף באמונה ובטחון ,ונצל כל שעת
פנאי ללמוד תורה ואמרות צדיקים .יום אחד פנה אליו בהתרגשות עצורה :חג הפסח
מתקרב' ,מרור' יש בשפע ,אובער אוו נעמט מען א 'כזית' מצה ,מאין ישיגו ולו כזית מצה?!
וברוך השם ,אין מעצור לה' מהושיע ,ברב או במעט .בעלות הברית הפציצו ממגורת מזון.
היו שם שקי תבואה מבוקעים ,אוצר בלום במחנה הריכוז ,אבל מי שינסה לשים בכליו
מתחיב בנפשו .ספר לחברו ,שהמריצו למסור נפשו .החביא במקום מסתור כמה גרגרים.
בהפסקה הקצרה שהיתה להם מדי יום שייף שתי אבנים וטחן באמצעותן את הגרגרים .לבן
פיסת מתכת ,ערב את הקמח במעט מים ,נקב במסמר ואפה על טס המתכת המלובן .יצא
רקיק עבה ונוקשה ,גדלו כפיסת יד .מחמת עביו היו בו שני 'כזיתים' ,אחד עבורו ואחד עבור
חברו .עכשיו צריך להגניבו למחנה .אם יתפס ,אחת דתו -
הניח את הרקיק בין כותנתו לבשרו ,הצמיד זרועו לגופו .עבר את הביקורת בשער המחנה,
והמשיך אל הבלוק .בפתח הביתן עמד שומר גרמני שהבחין בתנוחה המאולצת של ידו.
"מה אתה מחביא שם" ,נבח .משך את ידו ,והרקיק נפל -
דרך עליו בעקב מגפו בחמת זעם ,ואלו הצלפות הצליף בפרגולו! היהודי נפל מעולף ,והזקיף
מצא בנתיים קרבן חדש .בשארית כוחותיו אסף היהודי את הפרורים שסביבו ,שעבורם מסר
נפשו .גרר עצמו לדרגשו ,והתעלף.
חברו עוררו ,רחץ פניו במים ,הגיר מעט לגרונו ,השיב נפשו ,פתח ידו ,והראה לחברו את
האוצר .אלו היה בכף ידו חופן יהלומים ,לא היה החבר מתרגש יותר .אח ,הייליגע מצה,
מצה קדושה בעמק הבכא ,בגיא צלמות ,קרן אור בחשכה! אבל ,כמה חבל ,בכל הפרורים,
אין יותר מכזית אחד!
התחנן החבר" :בבקשה ממך ,תן לי את ה'כזית' ,מימי לא עבר עלי ליל סדר בלי 'כזית' מצה!"
ענהו" :מה פתאום ,ה'כזית' שלי הוא .מסרתי עליו את נפשי ,הוכיתי עליו מכות נמרצות ,לא
אותר עליו!"
והלה מתחנן" :אנא ממך ,אני אקריא לך את ההגדה  -אני יודע אותה בעל פה  -מ"הא לחמא
עניא" עד "חד גדיא" .גם את "שיר השירים" אומר ,תאמר אחרי מילה במילה .רק את ה'כזית'
תתן".
והשני מסרב.
"את כל חלקי לעולם הבא אתן עבור ה'כזית'! ראה" ,התייפח" ,את משפחתי אבדתי ,כל מה
שהיה לי אבד .מה נשאר לי?! לפחות' ,כזית' מצה!"
וחברו מתייפח לעומתו" :הלא כמוני כמוך ,והמצה שלי היא!"
סוף דבר ,לא עמד בהפצרות והגיעו לפשרה :חברו יאמר את ההגדה ,ויזכה בשכרו למצה.
אבל שכר המצוה  -לפום צערא אגרא ,וכמה הסתכן והצטער בגינה ,שייך לו .וכך היה .בערב
לחש לו חברו את ההגדה ,יחדו בכו ב"השתא עבדי ,לשנה הבאה בני חורין" ,שוררו את
ההלל וקראו "לשנה הבאה בירושלים" .את המצה ,אכל החבר.
למחרת יצאו לעבודה .החבר התפלל בלחש ,זמזם ב"הקל בתעצומות ,עצם עיניו בקריאת
שמע ,גחן בכריעות תפילת העמידה ,ובהגיעו להלל לא עצר כו להבליג .הזדקף ושאג את
הברכה ,ובאותו רגע השיגו כדור המרצחים ונפל שדוד .השם יקום דמו.
חברו שרד ,והגיע ליום השחרור .עלה ארצה ובנה את חייו מחדש .הקים משפחה לתפארת
ונמנה על בני קהלת "חוג חתם סופר" בבני ברק.
כל זה סיפר בבואו ,כהקדמה -
כי הלילה הופע החבר בחלומו.
עטוי בגדי לבן ,פניו מאירות כזהר הרקיע ,ובקשה בפיו" :הזוכר אתה שנתת לי את המצוה,
בתנאי שאתה תקבל את שכר המצוה?" זכר ,ודאי זכר" .אז באתי לבקשך .אנא ,ותר לי על
שכר המצוה  -כל המצוות עשיתי ,קבלתי עליהן שכר .חוץ ממצוה זו .המעשה היחיד ,עליו
לא קבלתי שכר .אנא בטובך ,הענק לי גם את שכר המעשה!"
נדהם לבקשה .לעיוות שבה .הזכיר לחברו" :הלא המצה שלי היתה .אני סכנתי נפשי
בלקיחת הגרגרים ,בטחינתם ואפיתם ,ובהגנבתם למחנה .אני הוכיתי עבורם ,כמעט שלמתי
בחיי .התחננת ,בכית ,ויתרתי על המצוה ,לפחות ,אזכה בשכר!"
והחבר ידע והסכים ,אבל הזכיר שהוא זה ששמר חשבון הלוח וסיפר שהלילה ליל החג,
והוא זה שזרז להשיג המצה ,והוא שהקריא את ההגדה ,ומבקש בתמורה את שכר המצוה.
עבורו ,ירד מהעולם העליון .עבורו התגלה ,זה חשוב עבורו כל כך -
והחבר סרב .פני חברו הקדוש התכרכמו בפחי נפש ,באכזבה עמוקה ,ונעלם.
קם ,והנה חלום .התפעמה רוחו .לא ידע האם טוב עשה .מצד אחד" ,חייך קודמים" .ואין
שום ה צדקה ,ממש עזות מצדו .מצד שני ,בכל זאת .אין מתגרים בנשמה קדושה ,ובקשתו
של נפטר...
"והגיע אלי" ,סיפר הרב אונגר" .ביקש אישור לסרובו ,או הוראה לויתור.
אמרתי לו שאין זו שאלה עבור רב ,זה ענין עבור רבי .שלחתי אותו לרבי ממכנובקה ,ובקשתי
שיחזור ויספר מה אמר לו".
"ומה אמר" ,הסתקרנתי.
"הוא חזר למחרת" ,ספר הרב אונגר" ,ובפיו סיפור מופלא" -
בקוצר רוח חכה לערב ,לשעות קבלת הקהל של הרבי .נכנס אל הקודש פנימה ,וספר את
ספורו.
שמע הרבי ,והפטיר :על פי יושר ,עליך לוותר"...
התקומם :על פי יושר?! על פי יושר ודאי אינו צריך לוותר! כל שאלתו ,האם לנהוג לפנים
משורת הדין!
הסביר הרבי" :הלא תבין ,חברך נפטר .מה שיש לו ,יש לו .המצוות שסיגל עומדות לזכותו.
יותר מהן ,אינו יכול להשיג .מצוה אחת קים ולא קבל עליה שכר ,והיא חסרה לו -
אבל אתה חי!
אתה מניח תפילין ,מתעטף בטלית ,מתפלל שלוש תפילות ומברך מאה ברכות ליום.
ושבתות ,וחגים ,ומצוות לאין ספור! ובנים לך ,ואתה מחנכם למצוות ,וכל מצוה שהם
מקימים נזקפת גם לזכותך ,לזכות החינוך שהענקת -
האין זה מן היושר ,שתוותר למענו על שכר מצוה אחת?!"
"טוב ,אם הרבי אומר ,אוותר" -
"לא כך .לותר צריך בלב שלם" ,פסק הרבי .הוציא מכיסו צרור מפתחות" .הכנס לבית
המדרש הסמוך" אין שם איש עתה .תפתח את הדלת במפתח הזה .תדליק את האורות,
ותפתח את ארון הקודש ,במפתח הזה .תכניס את הראש לארון הקודש ,ותשפוך לבך לפני
הקדוש ברוך הוא .תספר על הכרותכם ,על האחוה הנפלאה ששררה ביניכם ,על החיזוק
שקבלת ממנו .על ההמרצה שהמריץ אותך לאפות את המצה .על ליל הסדר ההוא ,בעלטה,

ג

לכן לא היתה לי כל ברירה .השתמשתי בכסף שניתן לי לצרכי ,כי אכן היה זה הכרחי עבורי:
רטן הלה" :מה הועיל ,אם כבר הרעיל את האויר!"
לארחו ,להתענין בו ,להיטיב עמו .ונסחפתי באהבתו ,ובכך מחיתי מלבי כל שמץ טינה
קם ופתח את החלון ,לאורר את הקרון.
והקפדה!"
"ולא אכפת לו שחודר קור מקפיא ,וכולם יחלו בדלקת ראות" ,סינן האברך.
ועל כח המעשה מורה קרבן הפסח על כל דיניו ,כהקדמה למתן תורה וקבלת על מצוותיה.
מיהר וסגר את החלון.
(והגדת)
"וכולם יחנקו בעשן שהשאיר אחריו" ,התרעם האברך .לא בלם פיו עד שהרכבת עצרה
ברציף .ואז קם בהפגנתיות ,ונמלט מהקרון ומנוסעו חסר ההתחשבות .ביקש לרדת

מהרכבת ,ונדהם .הרציף המה אדם .המוני יהודים התגודדו ונשאו עינים צופיות .המתח ניכר מסע השכנוע
בעליל.
"ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח ,כל בן נכר לא יאכל בו" (שמות יב ,מג) ,שנתנכרו
מעשיו לאביו שבשמים ,ואחד נכרי ואחד ישראל מומר במשמע (רש"י) .עברין ,מותר לאכול בו.
למי הם ממתינים ,תמה האברך.
"ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" (סנהדרין מד ע"א) ,והבן הרשע הוא אחד המסובין בליל
התשובה היתה מידית .אך נראתה דמותו של רבי ישראל ,והכל נהרו לקבל פניו.
הסדר ,שלא נדע .אבל המומר והנכרי ,כרותים ומובדלים .ואספר -
"מי הוא" ,חקר האברך את אחד הנדחפים.
בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא את הירקות לישיבתנו בחדרה .הבחנתי שפני הנהג
"אינך יודע? הצדיק הנערץ ,רבי ישראל מסלאנט!"
חורים ,ועיגולים כהים מכתרים את עיניו הטרוטות .נבהלתי .שאלתי לשלומו ,ומעין הדמעות
הוא?! אותו ציער ,הכעיס והקניט כל הדרך?!
עיניו חשכו .ברר באיזו אכסניה מתגורר הצדיק ,וחלץ נעליו לפני המפתן .בא לקבל נזיפה .נפרץ :אוי לו ואבוי לו ,חייו אינם חיים ,טוב מותו מחייו.
להפתעתו ,קיבל פניו כמכר ותיק .לבקש סליחה ,על מה ולמה .אמנם נכשל ,אבל מביע מה קרה ,מה ארע?
בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו ,בקא אל גרביא .מה יעשה ,אנה ישא חרפתו!
חרט ה כנה ,ואין אדם עומד על דברי תורה אל אם נכשל בהם (גיטין מג ע"א) .ישב מר ,מנין
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל ,ראש הישיבה מסתכל עלי ואני משיב לו מבט ,ואומר לנהג" :אסע
הוא ,ומה מעשיו בעיר הגדולה.
לשם ,ואדבר אתה".
סח הלה ששנות מזונותיו על שולחן חותנו כלו ,ולמד מלאכת השחיטה לפרנס משפחתו" .איך תסע ,זה כפר עוין ,יסקלו אותך באבנים" ,נבהל הנהג.
השיג משרה באחת העיירות ,אך תנאי הציבו :שישיג 'קבלה' ,הסמכה לשחיטה ,מבית הדין "איני פוחד מהם ,אני פוחד רק מהשם" ,השבתי לו .נובהרדוקער או לא?!
בוילנה שנודע כסמכות הלכתית מקובלת ,והרי הוא כאן....
בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור ,לכוון חדרה .והלוך? שנת תשכ"ז היתה השנה הראשונה
נהרו פני רבי ישראל :מי יודע ,אולי כל התקרית לא ארעה אלא לשם כך! חתנו הגאון רבי שלאחר השמיטה .ירקות קנינו מאותו נהג .אבל בפרות נהגה עדין קדושת שביעית וקנינו מערבי
אליהו גרודזנסקי (חותן הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל) ,הוא אב בית הדין! מיד התעטף באדרתו שהביא מהמטע שלו ,מאזור המשולש .כשהגיע ,אמרתי לו" :אני מצטרף אליך בדרך חזור".
והלך עמו לבית הדין .ביקש מחתנו שיתהה על קנקנו של האברך ויודיעו דבר.
"אין בעיה" ,ענה ברוחב לב" .לאן?"
שבו אליו בפנים נפולות :הכשלון היה חרוץ!
"לבקא אל גרביא" ,עניתי.
"אך אשמתי היא" ,הגיב רבי ישראל" .עייף אתה מטורח הדרך ,ודעתך פזורה מהכעס "לא ,לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"
שכעסת .וכבר אמרו ,שהכועס חכמתו מסתלקת (פסחים סו ע"ב) .שב ותנוח כמה ימים התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי" .טוב ,תוריד אותי לפני שתכנס אל הכפר" .לכך,
הסכים.
ותזכר בתלמודך" -
האברך היה נבוך .קנה כרטיס הלוך ושוב ,ולא הביא עמו מעות ,חשב שביום אחד ,יבחן ,נסענו ,ועצר .אמר" :מאחורי העיקול ,נמצא הכפר".
ירדתי ,והתחלתי ללכת ,וכמו שאמר ,מאחורי העיקול התעופפה האבן הראשונה .פניתי אל הנער
יתעטר ב'קבלה' וישוב מיד -
הזורק" :איפה גר כאן הקאדי" ,כהן הכפר המוסלמי.
"תנוח דעתך" ,השיבו רבי ישראל" .אורחי תהיה ,על חשבוני".
אה ,אל הקאדי מועדות פני? מיד התלוה אלי להורותני ,והסביר לכולם שאני אורח של הקאדי,
מיד הזמין לו חדר באכסניה ,וארוחות כיד המלך.
אין לפגוע בי .הגיע לבית אחד ,ואמר" :כאן".
רמז לו חתנו :זה לא יעזור ,נעור וריק הוא ,אינו יודע דבר!
הודיתי לו ,ועליתי .התקבלתי בכבוד .כן ,הוא דובר עברית .במה יוכל לעזור?
הרגיעו רבי ישראל ,כבר הביא זאת בחשבון .שאלו האם מכיר הוא אברך בקי בהלכה
אמרתי" :אני רב ,אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקידושין .האם גם אצל הערבים כך?"
ובהוראתה ,שיאות ללמוד עם האברך דנן מהתחלה ,ושכרו עליו!
אישר .הוא מסדר הנשואין בכפר.
ישב האברך באכסניה ,על חשבון רבי ישראל .אכל על חשבונו ולמד על חשבונו ,ורבי ישראל אמרתי" :אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה ,לא אסדר לו קידושין .עליה להתגיר גרות
עוקב אחר התקדמותו ומשנן עמו את ההלכות .עמד למבחן ,והתעטר ב'קבלה' נלהבת .אלא אמת כדי להנשא ליהודי .האם גם אצל הערבים כך?"
שאליה וקוץ בה :חושש הוא שבינתים נתפסה המשרה המובטחת -
ענה" :גם האיסלאם אינו מכיר בנישואין מעורבים".
"איי ,בררתי  -לא היתה זו משרה הראויה למעלתו! העירה קטנה ,והמשכורת זעומה .כבר הזכרתי" :על הגרות להיות גרות אמת .אם חשקה נפשה ביהודי לא נגיירנה .התהליך אורך לפחות
השגתי עבורו משרה בישוב נכבד ,המשכורת כפולה והדיור על חשבון הקהילה!"
שנה!"
האברך נבוך .אינו יודע ,עליו להיוועץ באשתו ובחותנו.
אמר" :אצלנו אין מדקדקים כל כך ,אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"
"אני שמח לשמוע" ,אמרתי .אני מאחל לעצמי שמחות שמחות יותר" .יש כאן נערה יהודיה
רבי ישראל הרגיעו :כבר הודיעם.
שחשקה בבחור ערבי .אני רוצה להודיעה שתבין ,ששתי הדתות שוללות נשואין מעורבים .עליה
ושמחו?
להתאסלם לשם כך".
ממתינים הם לבואו!
"בהחלט" ,שתף פעולה .סר אתי לחלון והראה לי את בית הבחור .השבאב שנקהלו למטה ראנו
ליוהו בכבוד לבית הנתיבות ונפרד בלבביות לשלום.
הקטר צפר והרכבת יצאה לדרכה .על הרציף עמדו רבי ישראל וחתנו ,מנופפים לאברך ביחד ,והצבעתי לעיניהם על הבית" .כן ,זהו" ,אישר .נפרדנו בכבוד ,ויצאתי .עיניהם ירקו משטמה,
אבל לא פגעו בי לרעה .הקאדי עמד בחלון וליוה אותי במבטו.
המתרחק .רבי אליעזר פנה אל חותנו" :יודע מר ,גבאי צדקה אני בעירי" -
חיוך הבליח בעיני רב י ישראל ,וחתנו המשיך" :עד כה לא הטרדתיך .חשבתי שאין לך כסף .התדפקתי על דלת הבית ,ופתחה לי ערביה קשישה .לא איתה רציתי לדבר .אמרתי" :עברית" -
עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית .התפלאה לראות דמות רבנית בלוע הארי.
אבל עתה ,מבקש אני תרומה לעניי וילנה"...
"דרישת שלום מאביך .אמללת אותו .הוא עומד למות בגללך" ,בשרתי לה.
החיוך התרחב" :מה תדבר ,הן יודע אתה שאין לי פרוטה משלי! מסרתי עצמי לטובת
התפרצה" :הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר  -קיבוץ השומר הצעיר
הציבור ,ויהודי עשיר התחייב לתת לי כל צרכי .איני נהנה מכספו אלא כדי חיי :לחם לאכול - ,הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה .החבר הצהיר שאינו מאמין באלוקים ,עפר לפיו ,לא צם
ובגד ללבוש!"
בכיפור ,ולאבי לא היה אכפת .והבחור הזה בחור מאמין ,למה שלא אנשא לו?! אתה רב ,אתה
"ולהחזיק אברך זר באכסניה ברווחה ,ולממן עבורו מורה פרטי" -
תבין אותי .תסביר לו :מה עדיף :להנשא לכופר ,או למאמין?"
"ידעתי שלכך חותר אתה .הנני ואסביר לך -
הערביה עמדה בצד ,חשדנית ועוקבת ,מנסה להבין את הנאמר.
שנינו במשנה (בבא מציעא פ"ו מ"ד) שהמרמה את חברו פעמים שאין הקרבן זכאי לפיצוי ,אמרתי" :בואי ואסביר לך מה ההבדל .אם היד נקטעת ,רחמנא לצלן .כל זמן שהגידים מחוברים
ואין לו עליו אלא תרעומת .וקשה ,מה השמיעונו בכך .וכי לולא המשנה לא היה הלה יש תקוה ,אפשר לאחות .אמנם אינה מתפקדת ,והיסורים איומים ,אבל יש תקוה ,היא חלק
מתרעם .ועוד ,בכמה מקומות תמהה הגמרא :מה המקום לתרעומת ,סבר וקיבל! (בבא מהגוף .כשנקטעה כליל ,אין לה תקנה! -
בחור יהודי ,גם אם חילוני ,אינו שומר מצוות ,אף אינו מאמין חלילה' ,ישראל אף על פי שחטא
מציעא עו ע"א) ומה השאלה ,למרות הכל הפסיד ,ומתרעם!
והתשובה ,שעל פי דין אסור שתהא ליהודי תרעומת על חברו .שהרי נצטוינו באהבתו ישראל הוא' (סנהדרין מד ע"א) .שייך הוא לעם ישראל ,והוא או צאצאיו עוד ישובו בתשובה.
(ויקרא יט ,יח) ,ושלא לשנאו (שם יז)! כדי שיתרעם זקוק הוא להיתר ,ואז ורק אז זכותו אבל ערבי ,גם אם מאמין בבורא עולם ,בן נכר הוא .והמצטרף אליו כורת עצמו מעם ישראל!"
"לדעתי ,אתה טועה" ,פסקה.
להתרעם.
ואם הביע חרטה ובקש מחילה ,ונפגע מחל ,אזי סבר וקיבל .מחל על זכותו להתרעם ,אמרתי" :לא אוכל להתעכב .אני מעורר חשד ,ועוד מעט יגיע האוטובוס שאני חוזר איתו .אבל
אם את רוצה הוכחה ,דעי :כשתפרוץ מלחמה ,אותו בחור מעין שמר יתגייס כדי להציל את אביך,
והתרעומת אסורה מצד הדין!
מבין מר ,אותו אברך אכן פגע בי ברכבת .התנהגותו היתה מבישה ,ועל פי דין מותר היה לי והבחור הערבי יצחצח חרבו כדי לשחוט אותו! חשבי על כך" ,והלכתי.
לא שערתי שבתוך חדשיים יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי האו"ם מרצועת עזה,
להתרעם .הכעיסני ,וכעסתי .אבל בא ובקש מחילה ,ומחלתי .ומשמחלתי ,אבדתי את זכות
הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת ומדינות ערב יערכו למלחמה כוללת .ואז ,יום אחד ,הגיע
התרעומת.
טנדר הירקות והנהג בישר בשמחה" :היא חזרה!"
בלבי?
הקפדה
אני
חש
עדין
אם
אעשה
ומה
בהתרגשות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה ותכיר את אורחות
אין בררה ,חייב אני למחותה!
האיסלאם .וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו בחרה מצהיר שכבר הכין את השאבריה
אך כיצד? -
לשחוט את כל היהודים -
הדרך אחת היא ,מאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא ,ב)" :רצונך לדבק באהבת חברך ,הרי נושא נזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני ,ודמיינה לעצמה את בחיר ליבה משסף את גרונו של אביה
ונותן בטובתו"! -
(והגדת)
בעינים בורקות .הבינה לאן נקלעה ,וברחה!
כח המעשה!

 בדרך הדרוש 
דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף
וכלי זהב( :יא ,ב)
ידוע מאז"ל (ברכות ז') על הפסוק (שמות י"א) דבר נא וכו' בבקשה וכו'
שלא יאמר אותו צדיק וכו' .התמי' מפורסמת ת"ל משום לקיים הבטחתו
שהבטיח ואח"כ יצאו ברכוש גדול .ובדרך אגב נבאר את מאמר בעל ההגדה
"אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו ממונם דיינו" .ונראה דהנה הקשה הפרשת
דרכים הא קיי"ל אין מת ומשלם אף בב"נ כמ"ש התוס' (ע"ז :ע"א וע"ב) ולמה
דן הקב"ה את המצרים גם במיתה וגם בממון ע"ש ,ונ"ל דהא קיי"ל ,נמי דרק
אם מיתה ותשלומין באין כאחת אמרינן קם ליה בדרבה מיניה לפטרו מממון,
וה"נ לפמ"ש הפר"ד עצמו בביאור הספרי דהבטחת יצאו ברכוש גדול הי' על
צאן ובקר ,מדין הענקה ,ולתי' הראב"ד בהלכות תשובה על קושיית הרמב"ם

למה לקו המצרים הא גזירת ה' היה דישעבדו את ישראל ,ותי' שהיו חייבין
מיתה על סירובם לשלחם בציווי ד',
ולפ"ז מיושב שפיר ,דהרי החיוב מיתה בא רק בשעת הסירוב אבל חיוב
הממון כבר נתחייבו קודם מדין הענקה לעבד כהבטחת הקב"ה ,ושפיר נדונו
בשניהם כנ"ל .והנה בפ"ק דקידושין מבואר דמצות הענקה בצאן ובקר ולא
כספים ,וא"כ א"ש דלקיום ההבטחה של ויצאו ברכוש גדול ,דהחיוב הוא
משום דין הענקה נתקיים בצאן ובקר אבל שאילת כלי כסף וזהב הוא רק כדי
שלא יתרעם אותו צדיק שלא ידע כוונתי שהי' רק משום דין הענקה וסי בצאן
ובקר כנ"ל .אמנם אם כן הדק"ל על כסף וזהב של''ה בכלל ההבטחה ,א''כ
הו"ל מיתה ותשלומים כאחד ,וקיי"ל קלב"מ ,וז"ש אילו הרג את בכוריהם ולא

נתן לנו את 'ממונם' דייקא ממון כסף וזהב דיינו הרי טובה כפולה הוא שדנם
במיתה ותשלומים כאחד.
(דברי מהרי"א)
ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים (יב ,כט)
במדרש" :ויהי בחצי הלילה מלמד שזרחה השמש כצהרים" וז"ת,
ולתרץ נקדים דאיתא בגמ' אין מזכירין שם על הקללה דכתיב ויקרא אלקים
לאור יום ולחושך קרא לילה ולא כתיב אלקים גבי לילה וזה הפשט במדרש
ויהי בחצי הלילה וד' וכו' קשה הלא אין מזכירין שם על הקללה ולזה מתרץ
המדרש מלמד שזרחה השמש כצהרים ודו"ק:
(מדרש יונתן)

י"ד טבת תשע"ז .והאשה החשובה מרת חיה בלומא בת ר' גדלי' הכהן ע"ה
לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית בת ר' שלום צבי ע"ה נלב"ע ד

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת בּ ֹא

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
בוֹדתוֹ יִ ְת ָבּ ַר.
בּוֹר ֵאנוֲּ ,אזַ י נִ זְ כֶּ ה ְל ִה ְת ַק ֵדּם ַבּ ֲע ָ
ִמ ְ

וּבוֹרא ח ֶֹשׁ'
'יוֹצר אוֹר ֵ
ֵ
יהי ח ֶֹשַׁ על ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ יָ ֵמשׁ ח ֶֹשׁ) “י כא(
”וִ ִ
קת ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַה ִאם ַה‘ח ֶֹשֻׁ ‘מגְ ָדּר כִּ ְב ִר ָיאה
דוּעה ִהיא ַמ ֲח ֶ
יְ ָ
סוֹבר
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ ,אוֹ ֶשׁ ָמּא ֵאינוֹ ֶא ָלּא ֶה ְע ֵדּר אוֹר ִבּ ְל ַבדַ .הגְ ָּר“א ֵ
כְּ ֵד ָעה ֶשׁ ַהח ֶֹשִׁ הנּוֹ ְבּ ִר ָיאה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ ַהנִּ ְד ֵחית ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ִמ ְפּנֵ י
ָהאוֹרִ ,מ ְלּ ַבד ְבּ ַמכַּ ת ח ֶֹשֶׁ שׁ ָבּהּ נִ ְד ָחה ָהאוֹר ִמ ָפּנֶ ָיה .כְּ ִפי ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמע
לוֹמרַ :הח ֶֹשֵׁ ה ִמישׁ
ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :וְ יָ ֵמשׁ ח ֶֹשׁ ,“כְּ ַ
’יוֹצר‘:
ִ)ס ֵלּק( ֶאת ָהאוֹרְ .ר ָאיָ ה ְל ִשׁ ָיטתוֹ ֵה ִביא ַהגְ ָּר“א ִמנּ ַֹסח ִבּ ְרכַּ ת ֵ
וּבוֹרא ח ֶֹשֲׁ – “ה ֵרי ֶשׁ ַהח ֶֹשׁ נִ ְב ָרא ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ.
”יוֹצר אוֹר ֵ
ֵ
מוּאל יִ ְצ ָחק ִה ְיל ָמן ַר ֲא ַב“ד
נוֹס ֶפת ְל ִשׁ ָיטה זוֹ ֵה ִביא ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְר ָאיָ ה ֶ
”גּוֹלל אוֹר ִמ ְפּנֵ י ח ֶֹשׁ וְ ח ֶֹשִׁ מ ְפּנֵ י
לוֹנְ דוֹן ִמנּ ַֹסח ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִביתֵ :
יוֹתם נִ ְב ָר ִאים ,וְ ַעל כֵּ ן יֵ שׁ
אוֹר“ – ֲה ֵרי ֶשׁ ָהאוֹר וְ ַהח ֶֹשָׁ שׁוִ ים ִבּ ְה ָ
אוֹתם זֶ ה ִמ ְפּנֵ י זֶ ה.
ִלגְ ל ָ
יצ‘יק ֶאת ַה ִפּיּוּט ַהנֶּ ֱא ָמר ַבּ ַהגָּ ָדה
סוֹלוֹב ִ
ֵ
ִבּיסוֹד זֶ ה ֵבּ ֵאר ָמ ָרן ַהגְּ ִרי“ז
הוֹדע כִּ י ְל
”ק ֵרב יוֹם ֲא ֶשׁר הוּא א יוֹם וְ א ַליְ ָלהָ ,רם ַ
ֶשׁל ֶפּ ַסחָ :
יח כְּ ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶרה ְבּ ִחינַ ת” :א יוֹם
ַהיּוֹם ַאף ְלַ ה ַליְ ָלה“; ִבּימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
”לַ היּוֹם ַאף ְלַ ה ַליְ ָלה“ וְ ַאף ַהח ֶֹשִׁ הנּוֹ
וְ א ַליְ ָלה“ֲ ,אזַ י יִ וָּ ַדע כִּ י ְ
ְבּ ִר ָיאה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהֶּ .שׁ ִאם א כֵּ ן א ָהיְ ָתה ְמ ִציאוּת ְמ ֻשׁ ֶתּ ֶפת ֶשׁל
דּוֹחה ֶאת ַהח ֶֹשׁ.
אוֹר וָ ח ֶֹשׁ ,כִּ י ָהאוֹר ֶ
’קוֹל ֵא ִליָּ הוּ‘; ִסדּוּר ַהגְ ָּר“א עמ‘ ע; ’אוֹר ַהיָּ ָשׁר‘ ָתּ ִמיד ֵלב א; ִסדּוּר ִ’עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה‘
]לגְּ ִרי“מ ֶשׁכְ ֶטר[ עמ‘ רמז
ַ

מוּסר ִמ ִ‘מּ ְקנֵ נוּ‘
ָל ַק ַחת ָ
”וְ גַ ם ִמ ְקנֵ נוּ יֵ ֵלִ ע ָמּנוּ א ִת ָשּׁ ֵאר ַפּ ְר ָסה כִּ י ִמ ֶמּנּוּ נִ ַקּח ַל ֲעבֹד ֶאת
ה‘“ )י כו(
”‘מ ְקנֵ נוּ יֵ ֵלִ ע ָמּנוּ‘ ֵמ ַע ְצמוֹ ְוּב ֵח ֶפץ ֵלב ,כְּ ָפרוֹ ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ ֶשׁ ָפּ ַשׁט
ִ
מוּסר כֵּ ַיצד
ַצוָּ ארוֹ ְל ִה ָשּׁ ֵחט כְּ ָק ְר ָבּן ַלה‘ ,וְ ַאף ָאנוּ ִ’מ ֶמּנּוּ נִ ַקּח‘ ָ
ָע ֵלינוּ ַ’ל ֲעבֹד ֶאת ה‘‘ וְ ִל ְמסֹר נַ ְפ ֵשׁנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַעל ִמזְ ַבּח ִקיּוּם
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת“ ַ)מ ְל ִבּי“ם(.
ַה ָ
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ַמּ ְל ִבּי“ם ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֶבּן ִציּוֹן ֶפנְ ְד ֶלר ֵמ ַר ָבּנֵ י ֵתּל ָא ִביב
מוּסף
)’א ָתּה כּוֹנַ נְ ָתּ‘( ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ָ
בוֹדה‘ ַ
ֶאת כַּ וָּ נַ ת ַה ַפּיְ ָטן ְבּ ֵ‘ס ֶדר ָה ֲע ָ
עוֹמד ַבּ ָצּפוֹן
וּפרוֹ ָהיָ ה ֵ
”וּבא לוֹ ְתּ ִח ָלּה ֵא ֶצל ָפּרוָֹ ,
פּוּריםָ :
ְליוֹם ַהכִּ ִ
עוֹמד ְבּ ֵא ָימה ִל ְפנֵ י ֵא-ל
אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח‘ ...וְ ַהכּ ֵֹהןָ ...היָ ה ֵ
כְּ נֶ גֶ ד ֵ’בּין ָה ָ
מּוֹסר
אוֹמר ָע ָליו ִדּ ְב ֵרי וִ דּוּי“ – ָל ַמ ְדנוּ כִּ י ַמ ְר ֵאה ַה ַפּר ַה ֵ
ֶע ְליוֹן וְ ֵ
בּוֹרא ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן
ימת ַה ֵ
ַע ְצמוֹ ִל ְשׁ ִח ָיטה ְבּ ָרצוֹן ֵה ִטיל ֶאת ֵא ַ
ַהגָּ דוֹל.
’גֵּ יא ִחזָּ יוֹן‘ עמ‘ קכד

בוֹדת ה‘
ְתּ ִפ ָלּה כִּ ְמ ַפ ֵתּ ַח ַל ֲע ַ
”וַ ֲאנַ ְחנוּ א נֵ ַדע ַמה נַּ ֲעבֹד ֶאת ה‘ ַעד בּ ֵֹאנוּ ָשׁ ָמּה“ )י כו(

ֶט ֶרם ִה ְס ַתּ ְלּקוּתוֹ ֶשׁל ֶא ָחד ִמ ַצּ ִדּ ֵיקי ַהדּוֹר ְשׁ ָאלוּהוּ ַתּ ְל ִמ ָידיו:
”אל
ַ”ר ֵבּנוֵּ ,א ֶצל ִמי נִ ְל ַמד ֵמ ַע ָתּה ָא ְרחוֹת ַחיִּ ים?“ ֵה ִשׁיב ָל ֶהםַ :
תּוֹפפוּ ְבּ ִצלּוֹ ֶשׁל ַרב ֶשׁיְּ נַ ֶסּה ָל ֵתת ָלכֶ ם ֵ’עצוֹת‘ כֵּ ַיצד ַל ֲעבֹד
ִתּ ְס ְ
ֶאת ה‘ְ .לכוּ ַרק ְל ִמי ֶשׁיַּ ְב ִהיר ָלכֶ ם כִּ י ֵאין ֵע ָצה וְ ֵאין ְתּבוּנָ ה ְלכָ ,
בּוֹרא ֶשׁיָּ ָחנְ כֶ ם ְבּ ָחכְ ָמה ְוּב ַד ַעת ָל ֶלכֶ ת
וּל ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ֵ
כִּ י ִאם ְל ִה ְת ַחנֵּ ן ְ
ְבּ ֶד ֶרַ היָּ ָשׁר“.
חוּסט ֶאת
ולד ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ַעל ִפּי ַמ ֲע ֶשֹה זֶ ה ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה גְּ ִרינְ וַ ְ
”עד בּ ֵֹאנוּ ָשׁ ָמּה“ – ַרק כַּ ֲא ֶשׁר נַ כִּ יר ָבּ ֻע ְב ָדּה
ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ :
כִּ י” :וַ ֲאנַ ְחנוּ א נֵ ַדע ַמה נַּ ֲעבֹד ֶאת ה‘“ וּנְ ַב ֵקּשׁ ַעל כָּ ַ ר ֲח ִמים

’ ֲע ֻרגוֹת ַהבּ ֶֹשׂם‘

אה ֶיהם‘ – ’נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם‘
ַעל יְ ֵדי ֶשׁ ָ‘ע ָשׂה ֵב ֵ
הי ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ֱע ֶשׂה ְשׁ ָפ ִטים ֲאנִ י ה‘“ )יב יב(
”וּבכָ ל ֱא ֵ
ְ
”שׁל ֵעץ נִ ְר ֶק ֶבת וְ ֶשׁל ַמ ֶתּכֶ ת נִ ֶמּ ֶסת וְ נִ ֶתּכֶ ת ָל ָא ֶרץ“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ֶ
אוֹפּנְ ַהיים ַר ָבּהּ ֶשׁל ְפּ ָראג ֶאת
ַעל ִפּי ֵבּאוּרוֹ ֶשׁל ַר ִשׁ“י ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ָדּוִ ד ֶ
נֻ ַסּח ִפּיּוּט ַ’דּיֵּ נוּ‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ַבּ ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח” :וְ ָע ָשׂה ָב ֶָהם ְשׁ ָפ ִטים
בוֹדה זָ ָרה
אה ֶיהם ...וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם“; ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָ
וְ ָע ָשׂה ֵב ֵ
עוֹדהּ ִבּ ְרשׁוּת
בוֹדה זָ ָרה ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְבּ ָרה ְבּ ָ
)מא ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ֲע ָ
אוֹמר:
ַהגּוֹי ֻמ ֶתּ ֶרת ַבּ ֲהנָ ָאה .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ַהגּוֹי ְמ ַב ְטּ ָלהּ ְבּ ִלבּוֹ וְ ֵ
אוּלם ַא ַחר
יח ְל ַה ִצּיל?!‘ָ ,
אוֹתי ַתּ ְצ ִל ַ
ִ’אם ֶאת ַע ְצ ָמהּ א ִה ִצּ ָילהִ ,
עוֹלם.
מוּתהּ ִל ֵידי יִ ְשׂ ָר ֵאל שׁוּב ֵאינוֹ יָ כוֹל ְל ַב ְטּ ָלהּ ְל ָ
ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ִבּ ְשׁ ֵל ָ
אה ֶיהם“ זָ כִ ינוּ
]שׁ ָפ ִטים[ ֵב ֵ
“ע ָשׂה ְ
זוֹ כַּ וָּ נַ ת ַה ַפּיְ ָטןַ :רק ִמשּׁוּם ֶשׁ ָ
ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּ ם ָבּנוּ” :וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָממוֹנָ ם“ֶ ,שׁ ִאם א כֵּ ן ָהיָ ה ָהיוּ
עוֹלם.
סוּרים ָע ֵלינוּ ַבּ ֲהנָ ָאה ְל ָ
ִפּ ְס ֵל ֶיהם ֲא ִ
יוֹר ָדא תקי“ז[ פר‘ ְמצ ָֹרע
]פ ְ
ַ’מ ֲא ַמר ַא ְב ָר ָהם‘ ְ

ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ְבּ ָ‘א ֵמן‘
ֹאמר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה יָ ְדַ על ַה ָשּׁ ַמיִ ם וִ ִיהי ח ֶֹשַׁ על
”וַ יּ ֶ
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ יָ ֵמשׁ ח ֶֹשׁ) “י כא(
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ ֶלַ דּף רפו א( נֶ ֱא ָמר כִּ י ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
יוֹרד ַל ָמּדוֹר ַה ַתּ ְחתּוֹן ַבּגֵּ ִיהנֹּם .וְ יֵ שׁ
נִ דּוֹן ְבּח ֶֹשׁ וָ א ֶֹפל ,וְ ֵ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת:
לוֹמר כִּ י ִענְ יָ ן זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוָּ :ר ֵ
ַ
”אל מ ֶֹשׁה נְ ֵטה“ – ֵהן ָ’א ֵמן‘ ,וְ ַ
ֶ
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה – ֶר ֶמז
“על“ ְבּגִ ַ
ְל ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת; ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת נִ דּוֹן
ִבּ“וְ יָ ֵמשׁ ח ֶֹשַׁ “ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן.
]וּר ֵאה ִ’א ְמ ֵרי נ ַֹעם‘ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ[
ֱ’אמוּנַ ת יִ ְצ ָחק‘ עמ‘ נדְ ,

קוֹרהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ַ’ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ‘
ְמ ָ
”וּפ ַסח ה‘ ַעל ַה ֶפּ ַתח וְ א יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵתּיכֶ ם ִלנְ גֹּף“
ָ
)יב כג(

ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ד ב( ָק ְבעוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ָאסוּר ְל ַה ְפ ִסיק ֵבּין ִבּ ְרכַּ ת
’גְּ ֻא ָלּה‘ ִל ְ‘שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘ֵ ,בּין ְבּ ַשׁ ֲח ִרית ֵוּבין ְבּ ַע ְר ִביתָ .תּ ְמ ָהה
ַהגְּ ָמ ָרא :כֵּ ַיצד ִאם כֵּ ן ָאנוּ ַמ ְפ ִס ִיקים ְבּ ַע ְר ִבית ִבּ ְת ִפ ַלּת ַ’ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ‘,
וְ ֵת ְר ָצהִ :בּ ְרכַּ ת ַ’ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ‘ ”כִּ גְ ֻא ָלּה ֲא ִריכְ ָתא ַדּ ְמיָ א“.
ַעל ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַ’ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ‘ נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת כְּ ֶה ְמ ֵשׁ יָ ִשׁיר ְל ִב ְרכַּ ת
)שׁם(ְ :בּ ֵליל ט“ו ְבּנִ ָיסן ,כְּ ֶשׁ ִהכָּ ה ַה ַמּ ְשׁ ִחית
ַהגְּ ֻא ָלּה ,כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה ָ
ִבּ ְב ֵ
כוֹרי ִמ ְצ ַריִ םָ ,היוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ֵר ִאים ֶשׁ ָמּא יִ גְ רֹם ַה ֵח ְטא וְ יַ כֶּ ה
ַה ַמּ ְשׁ ִחית ַאף ְבּ ָב ֵתּ ֶיהםְ .ל ִפיכָ ִ ה ְת ַפּ ְלּלוּ וְ זָ ֲעקוּ ַלה‘ ֶשׁיְּ ַקיֵּ ם ֶאת
ַה ְב ָט ָחתוֹ וְ יִ ְשׁ ְמ ֵרם ִמכָּ ל ַרע .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ נִ ְת ְקנָ ה כְּ נֶ גֶ ד ַה ְתּ ִפ ָלּה
ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעת גְּ ֻא ָלּ ָתם ,נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ִהיא כְּ ֶה ְמ ֵשְׁ ל ִ‘ב ְרכַּ ת
ַהגְּ ֻא ָלּה‘.
ְל ֻע ַמּת זֹאתְ ,בּ ֵ‘ס ֶפר ָה ֶא ְשׁכּוֹל‘ )הל‘ ְתּ ִפ ָלּה וְ ק“ש ט( כָּ ַתב כִּ י ְבּנֻ ָסּח
זֶ ה ַמ ָמּשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ זֶ ה ְלשׁוֹנוֹ”ִ :דּ ְב ָשׁ ָעה
ֶשׁיָּ ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ָאכְ לוּ ֶפּ ַסחָ ,א ַמר ָל ֶהם ְ)ל ֵעיל פס‘ כב(’ :וְ ַא ֶתּם א

ָ‡ ≈מן ַﬠל ¿ ּב ָר ָכ = ‰י¿ ׁ˘ ּו ָﬠ‰

י˘‡,
¿ּב ׁ ַ˘ ָּב˙ ˜ ∆…„ ׁ˘ ּ ָפ ָר ׁ ַ˘˙ ּב…‡ּƒ '„ ,ב ׁ ¿˘ ָבט )˙„˘"ם( יָ חוּל יו… ָמ‡ ּ¿„ ּ ‰ƒלו ָּל‡ „ּ¿ ַ‡‰י ַס ָּב‡ ַ˜„ָּ ׁ ƒ

‡לי' ז¿ ˆ ּו ָ˜"ל,
ַר ּ ƒבי יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל ַ‡בּ ּו ֲח ָ ˆƒיר‡'ּ ָ ‰ַ ,ב ָב‡ ָס ƒ
ׁ ∆˘ ∆¿ ‰ח ׁ ˘ƒיב ּ ƒב ¿מיֻ ָח„ ∆‡˙ ƒמ ¿ˆ ַו˙ ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מן¿ ,ו ַ‡ף ּ ָפ ַﬠל י¿ ׁ˘וּעו… ˙ ַרבּ ו… ˙ ּ ƒבז¿ כ ּו ָ˙ ּ.‰

˘ּ¿ ‰ב‰ו… ƒרים ׁ ∆˘ ¿ּב ∆מ ׁ ∆˘ ¿ך ׁ ָ˘נ ƒים ל…‡ זָ כ ּו ¿לז∆ ַרע ַּבר ַ˜ ָ ּי ָמ‡ƒ .מ ּ ׁ ∆˘ ָּכל ּו ָּכל ַ ƒּˆ˜ּƒ ‰ים ּ ָפנ ּו ¿ל ַח ¿„רו… ׁ ∆˘ל ַ'ָּ ‰ב ָב‡
ַמ ֲﬠ ∆ …
ָס ƒ
‡לי' ו ּƒב ¿ּ˜ ׁ˘ ּו ּƒב ¿„ ָמעו… ˙ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿פ ַﬠל י¿ ׁ˘ו ָּﬠַּ ‰ב ֲﬠבו ָּרם .נָ ַטל ַר ≈ּבנ ּו ∆‡˙ ַט ּƒלי˙ו… ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ּ ≈טף ָּב ּ‰
יּ¿ ‰ב ַכ ָּונָ ¿ ,‰ו ַ‡ף ָר ַמז ַל ּ ׁ˘ו… ¿מ ƒעים ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠנ ּו ָ‡ ≈מן ¿ּב ַכ ָּונָ ¿ .‰ל ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ ּו ּƒכ ¿„ ָב ָריו
ו ≈ּב ≈ר ¿ך ָﬠ ∆ל ָ
י˘ו ָּﬠ.‰
ָ‡ ַמר ַ„ƒּ ַּˆ‰י˜ּ¿ ,בטו ָּחנ ƒי ּƒכי ּƒבז¿ כוּ˙ ָ≈ ‡'ָ ‰מן' ׁ ∆˘ ∆ ּנ ∆ﬠנ¿ ָ˙ּ¿ ‰ב ַכ ָּונָ ּ ‰כ…„‚ּ ¿ ‰ו… ָל˙ƒּ ,‰ז¿ ּכ ּו ƒל ׁ
¿ו ָ‡ ≈כן ,ז¿ ַמן ָמ¿ ‰ל ַ‡ ַחר ƒמ ≈ּכן זָ כ ּו ¿ל ָ ּ ‰ƒפ ≈˜„ ¿ל ַח ּ ƒיים ו ¿ּל ׁ ָ˘לו… ם.

י˘וּעו… ˙ זו… ƒכים!
ָ‡ ≈מן עו… נ ƒיםƒ ,ל ׁ

י˘‡' ח"‡ עמ' רכט
ַ'ַּ ‰ס ָּב‡ ַ˜ ָּ ׁ „ƒ

יחן ֶשֹּׁלא יִ ֵתּן ַה ַמּ ְשׁ ִחית ָלבֹא ֶאל
ֵתּ ְצאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ‘ וְ ִה ְב ִט ָ
קינוּ ְל ָשׁלוֹם ...וְ ָה ֵסר
ָבּ ֵתּ ֶיהם ,וְ ָהיוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים’ַ :ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ ה‘ ֱא ֵ
אתנוֶּ ,‘...שׁהוּא ֵמ ָה ִענְ יָ ן ֶשׁ ָהיוּ
וּשׁמוֹר ֵצ ֵ
וּמ ַא ֲח ֵרינוּ ְ
ָשׂ ָטן ִמ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵ
ְצ ִריכִ ין“.

ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ַה ֵבּן – ַדּוְ ָקא ַבּיּוֹם אוֹ ֲא ִפלּוּ ַבּ ַלּיְ ָלה?
”וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה וַ ה‘ ִהכָּ ה כָ ל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם“ )יב כט(
ִמ ָפּסוּק זֶ ה ֵה ִביא ַהיַּ ֲע ֵב“ץ ְר ָאיָ ה ְל ִשׁ ָיטתוֹ כִּ י ֻמ ָתּר ַל ֲערֹ’ִ פּ ְדיוֹן
כוֹרי
הוֹד ָאה ַעל ֶשׁנִּ ְצּלוּ ְבּ ֵ
ַה ֵבּן‘ ַבּ ַלּיְ ָלהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִמ ְצוָ ה זוֹ נִ ְת ְקנָ ה כְּ ָ
וּמכָּ ה זוֹ ִה ְת ַר ֲח ָשׁה ַבּ ַלּיְ ָלה.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַ‘מּכַּ ת ְבּכוֹרוֹת‘ַ ,
אוּלם ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ“ם ָדּ ָחה ֶאת ְר ָאיַ ת ַהיַּ ֲע ֵב“ץֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְל ִד ְב ֵרי ֲחכָ ֵמינוּ
ָ
”אף ַעל ִפּי ֶשׁ ִהכָּ ה
)הוּבאוּ כִּ ְפ ִת ָיחה ְל ַ‘מ ֶסּכֶ ת ְשׂ ָמחוֹת‘(ַ :
ְ
זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה
אוֹתם ַמכַּ ת ָמוֶ ת ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה ָהיְ ָתה נַ ְפ ָשׁם ְמ ַפ ְר ֶפּ ֶרת ָבּ ֶהם
ָ
הוֹד ָאה יֵ שׁ ְל ַה ְמ ִתּין ַעד ֶשׁ ִתּ ְס ַתּ ֵלּק
ַעד ַהבּ ֶֹקר“ .וּכְ ִפי ֶשׁ ְבּ ִמ ְצוַ ת ָ
ַה ָצּ ָרה ִמכֹּל וָ כֹל ,כְּ ִפי ֶשׁ ָפּ ַסק ָה ֲ‘ע ֶט ֶרת זְ ֵקנִ ים‘ )או“ח ריט ב( ֶשׁ ֵאין
גּוֹמל‘ ַעד ֶשׁ ַתּ ֲחף ַה ָצּ ָרה ְלגַ ְמ ֵריֶ ,שׁכֵּ ן ְלשׁוֹן ַה ְבּ ָרכָ ה
ְמ ָב ְרכִ ים ַ’ה ֵ
וּמ ְח ֶל ֶטת ,כָּ  גַּ ם
טוֹבה ְמ ֵל ָאה ֻ
הוּא’ֶ :שׁגְּ ָמ ַלנִ י כָּ ל טוֹב‘ – ’טוֹב‘ ַהיְ נוּ ָ
ִמ ְצוַ ת ִ’פּ ְדיוֹן ַה ֵבּן‘ ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה ְלזֵ כֶ ר ַה ַה ָצּ ָלה ִמ ַמּכַּ ת ְבּכוֹרוֹתְ ,צ ִריכָ ה
ֹאשׁם ֶשׁל
ְל ִה ְת ַקיֵּ ם ַדּוְ ָקא ַבּיּוֹםְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָח ְל ָפה ַה ַסּכָּ נָ ה ֵמ ַעל ר ָ
לוּטין.
כוֹרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲח ִ
ְבּ ֵ
ִ’מגְ ַדּל עֹז‘ פ“ג אוֹת ז‘; שׁוּ“ת ָמ ַה ְר ָשׁ“ם ח“ג סי‘ מג

ִ’מ ִמּ ְצ ַריִ ם גְּ ַא ְל ָתּנוּ ִוּמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָיתנוּ‘
”וַ ֶתּ ֱחזַ ק ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ָה ָעם ְל ַמ ֵהר ְל ַשׁ ְלּ ָחם ִמן ָה ָא ֶרץ“ )יב לג(
קינוּ
”מ ִמּ ְצ ַריִ ם גְּ ַא ְל ָתּנוּ ה‘ ֱא ֵ
מוֹדיםִ :
בוֹתינוּ‘ ָאנוּ ִ
ִבּ ְת ִפ ַלּת ֶ’עזְ ַרת ֲא ֵ
וּמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָיתנוּ“ ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת כֶּ ֶפל ַה ָלּשׁוֹן.
ִ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים ִמ ְבּ ִר ְיסק:
חוֹבת ָה ֶע ֶבד
כּוֹל ֶלת ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת :אַ .
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַמּהוּת ָה ַ‘ע ְבדוּת‘ ֶ
ְל ָשׁ ֵרת ֶאת ֲאדוֹנוֹ כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְת ַבּ ֵקּשׁ .ב .גּוּפוֹ ֶשׁל ָה ֶע ֶבד ַה ְמּ ֻשׁ ְע ָבּד
לוֹמר כִּ י ַאף גְּ זֵ ַרת” :וַ ֲע ָבדוּם וְ ִענּוּ
עוֹבדוֹ .יֵ שׁ ַ
ַל ֲאדוֹנוֹ ַאף כְּ ֶשׁ ֵאינוֹ ְ
אשׁית טו יג( כָּ ְל ָלה ְבּתוֹכָ הּ ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת ֵאלּוּ.
א ָֹתם“ ְ)בּ ֵר ִ
וּל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ָלנוּ
ִבּ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם נִ גְ ַא ְלנוּ ִמ ְשּׁ ֵתי ְבּ ִחינוֹת ֵאלּוְּ ,
אתנוּ
הוֹצ ָ
”מ ִמּ ְצ ַריִ ם גְּ ַא ְל ָתּנוּ“ – ְבּכָ ֶ שׁ ֵ
ְלהוֹדוֹת ְבּכֶ ֶפל ָלשׁוֹןִ :
ֵמ ָרשׁוּת ַפּ ְרעֹה ]’גְּ ֻא ָלּה‘ ַהיְ נוּ יְ ִצ ָיאה ֵמ ָרשׁוּת ְל ָרשׁוּת כִּ גְ ֻא ַלּת ָ’בּ ֵתּי
”וּמ ֵבּית ֲע ָב ִדים ְפּ ִד ָיתנוּ“ – ְבּכָ 
חוֹמה‘ )וַ יִּ ְק ָרא כה כה-לד([ִ ,
ָע ֵרי ָ
]’פּ ְדיוֹן‘ ַהיְ נוּ ִשׁנּוּי
חוֹרין‘ ִ
הוּתנוּ ֵמ ֲ‘ע ָב ִדים‘ ִל ְ‘בנֵ י ִ
ֶשׁ ִשּׁנִּ ָית ֶאת ַמ ֵ
הוֹפְ ל ֻח ִלּין[.
ַמהוּת ,כְּ ֶה ְק ֵדּשׁ ַהנִּ ְפ ֶדּה וְ ֵ
ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח וַ אלוֹאזִ ‘ין עמ‘ רכז

ְבּ ָרכָ ה ַעל ְתּ ִפ ִלּין ְדּ ַר ֵבּנוּ ַתּם
וּלזִ כָּ רוֹן ֵבּין ֵעינֶ י) “יג ט(
”וְ ָהיָ ה ְלְ לאוֹת ַעל יָ ְדְ 

יח גַּ ם ְתּ ִפ ִלּין
נּוֹהגִ ים ְל ַהנִּ ַ
ְבּ ֻ‘שׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח לב ב( נִ ְפ ָסק כִּ י ַה ֲ
ְדּ ַר ֵבּנוּ ַתּם יְ ָב ְרכוּ ְתּ ִח ָלּה ַעל ְתּ ִפ ִלּין ְדּ ָר ִשׁ“י ,וְ ַא ַחר כָּ  יַ נִּ יחוּ ְתּ ִפ ִלּין
ְדּ ַר ֵבּנוּ ַתּם ְבּא ְבּ ָרכָ ה.
עלזְ א
וּפ ַעם ָט ָעה ַשׁ ָמּשׁוֹ ֶשׁל ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ִמ ֶבּ ְ
ַמ ֲע ֶשֹה ַ
וְ ִהגִּ ישׁ ְל ַרבּוֹ ֶאת ְתּ ִפ ִלּין ְדּ ַר ֵבּנוּ ַתּם ִבּ ְמקוֹם ְתּ ִפ ִלּין ְדּ ָר ִשׁ“י ,וְ ַרק
ְל ַא ַחר ֶשׁ ֵבּ ֵרָ ה ַר ִבּי ַעל ַה ְתּ ִפ ִלּין ִה ְתגַּ ְלּ ָתה ַה ָטּעוּת ַה ְמּ ַצ ֶע ֶרת.
כְּ ֶשׁ ָר ָאה ָה ַר ִבּי כִּ י ַה ַשּׁ ָמּשׁ נָ בוַֹ עד ְמאֹד ֵמ ַה ִמּ ְק ֶרהִ ,ה ְרגִּ יעוֹ וְ ָא ַמר
יח ְתּ ִפ ִלּין
הוּדי ַה ַמּנִּ ַ
רוֹמים ֶשׁכָּ ל יְ ִ
לוֹ”ַ :דּע כִּ י ַר ֵבּנוּ ַתּם ָפּ ַעל ַבּ ְמּ ִ
דר“ת יִ ְט ֶעה ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּ ַחיָּ יו וִ ָיב ֵרֲ ע ֵל ֶיהן ְבּ ָטעוּת“.
ִ’בּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן‘ ח“א עמ‘ תקעט

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ’ו ָא ַה ְב ָּת‘ )ה(
וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם – וְ א ִבּ ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים
)יוֹמא יט ב('" :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם' – ָבּם יֵ שׁ ְלְ רשׁוּת ְל ַד ֵבּר ,וְ א ִבּ ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים",
ַעל ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ָ
עוֹבר ַבּ ֲע ֵשׂהֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר ’וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם‘ – ָבּם וְ א ִבּ ְד ָב ִרים
יחת ֻח ִלּין – ֵ
”ה ָשּׂח ִשׂ ַ
הוֹסיף וְ ָד ַרשׁ רָבָאַ :
ַוּב ֶה ְמ ֵשִׁ 
ֲא ֵח ִרים“.
תּוֹרה
יחה ִבּ ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִליםַ ,עד ֶשׁכָּ ְת ָבה ָע ָליו ַה ָ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעל ֻח ְמ ָרתוֹ ַהיְּ ֵת ָרה ֶשׁל ִאסּוּר ִשׂ ָ
ֲ’ע ֵשׂה‘ ְמפ ָֹרשׁ .וְ ָאכֵ ןַ ,ר ִבּים ֵמ ַה ְ
פּוֹס ִקים כְּ ָבר ָדּנוּ ְבּגֶ ֶדר ָה ִאסּוּר ִוּבזְ ַמנּוַֹ .בּ ַמּ ֲא ָמר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ נַ ֲעסֹק ְבּ ֻח ְמ ַרת ָעווֹן
מּוּסר.
זֶ ה כְּ ִפי ֶשׁ ֶה ֱא ִריכוּ ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַוּב ֲע ֵלי ַה ָ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב
ימ ֶלִ מ ִדּינוֹב זִ ָיע“א ,כִּ י ָדּ ְרשׁוּ זֹאת ִמכָּ ֶ שׁ ַה ָ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ֵפּ ֵרשׁ ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי ְצ ִבי ֱא ִל ֶ
בּוּרינוּ ְצ ִריכִ ים
קוֹרין‘ִ .מכָּ אן ֶשׁכָּ ל ִדּ ֵ
ימ ַתי ִ
אשׁית‘ ,וְ ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ַמ ְת ִח ָילה ָבּאוֹת מ‘ – ֵ’מ ֵא ָ
ַמ ְת ִח ָילה ָבּאוֹת ב‘ – ְ’בּ ֵר ִ
ִל ְהיוֹת ַרק ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
’דּוֹר ֵשׁי
תּוֹרה .עוֹד ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב וְ ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה וְ א ִבּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵאינָ ם נוֹגְ ִעים ַל ָ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ַ
ְרשׁוּמוֹת‘ כִּ י ַה ָ
תוּמה כְּ ֵדי ִל ְרמֹז ָלנוּ ֶשׁיֵּ שׁ ִל ְפתּ ַֹח ֶאת
תוּחה וְ נֶ ְח ֶתּ ֶמת ְבּמ‘ ְס ָ
פּוֹת ַחת ְבּמ‘ ְפּ ָ
ַה ֶפּה ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ִלּמּוּד ְ
לוּמה‘ ְבּ ָרכוֹת ב א(.
)’מגִּ יד ַתּ ֲע ָ
וּלסוֹגְ רוֹ ִמיָּ ד ְל ַא ֲח ָריו ,וְ א ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים ַ
תּוֹרה ֶאת ִאסּוּר ְדּ ָב ִרים
רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ’אוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב נַ יְ ָמן זָ ָצ“ל ֵבּ ֵאר ,כִּ י א ְל ִחנָּ ם נָ ְק ָטה ַה ָ
תּוֹרה
ְבּ ֵט ִלים ְבּ ֶד ֶרֲ ע ִק ָיפה – ָ’בּם‘ וְ א כָּ ְת ָבה ִבּ ְפ ִשׁיטוּת’ַ :אל ְתּ ַד ֵבּר ִבּ ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים‘ .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ִהכִּ ָירה ַה ָ
עוֹמ ִדים ְבּרוּמוֹ
ֹאמר ֶשׁ ֵאין ְדּ ָב ָריו ְבּגֶ ֶדר ְ’דּ ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים‘ כִּ י ִאם ְ’דּ ָב ִרים ָה ְ
יוֹרה ְל ַע ְצמוֹ ֶה ֵתּר וְ י ַ
ְבּ ֶט ַבע ָה ָא ָדם כִּ י ֶ
תּוֹרה ִבּ ְל ַבד ַ
עוֹלם‘ַ ...על כֵּ ן כָּ ְת ָבה ’וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם‘ – ַאל ְתּ ַד ֵבּר ֶא ָלּא ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
ֶשׁל ָ
)’ה ְסכֵּ ת ְוּשׁ ַמע‘ עמ‘ צב(.

קּוֹב ַע ַע ְצמוֹ ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים
ֻח ְמ ַרת ָעווֹן ַה ֵ
קּוֹב ַע ַע ְצמוֹ ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים נִ ְק ָרא ֵ’לץ‘ וְ ָע ָליו ִהזְ ִהיר
”ה ֵ
)שׁ ַער ַה ְקּ ֻד ָשּׁה פי“ב אוֹת ו(ַ :
אשׁית ָחכְ ָמה‘ ַ
כָּ ַתב ַבּ ַעל ֵ’ר ִ
תּוֹרה
מוֹשׁב ֵל ִצים א יָ ָשׁב‘ ,וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ַל ֲעסֹק ַבּ ָ
’וּב ַ
ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ְ)תּ ִה ִלּים א א(ְ :
הוּבים ָשׁ ָעה ַא ַחת וְ כָ ל ֶשׁ ִתּ ְמנֶ ה יִ ְהיֶ ה ֶשׁ ְלּ,
עוֹסק; ַהגַּ ע ַע ְצ ְמִ ,מי ֶשׁ ָא ְמרוּ לוֹ ֵלְ מנֵ ה זְ ִ
אוֹתהּ ָה ֵעת וְ ֵאינוֹ ֵ
ְבּ ָ
אוֹתםֲ ,היֵ שׁ ֵל ָיצנוּת גְּ ָ
וּמ ַבזֶּ ה ָ
הוּבים ְ
לוֹצץ ֵמ ַהזְּ ִ
וְ הוּא ִמ ְת ֵ
יּוֹד ַע ֶאת
תּוֹרהַ ,א ַחר ֶשׁ ֵ
דוֹלה ִמזּוֹ?! כָּ ַ ה ָבּ ֵטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
גּ ֶֹדל ְשׂכָ ָרהֵּ ,אינוֹ ֶא ָלּא ֵלץ ַמ ָמּשׁ!“
תּוֹרה ְצ ִריכִ ים ִל ִהזָּ ֵהר ְמאֹד ִמן ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ֵט ִליםֶ ,שׁ ָא ְמרוּ
לוֹמ ֵדי ָ
”וּב ְפ ָרט ְ
אשׁית ָחכְ ָמה‘ וְ כָ ַתבִ :
הוֹסיף ָה ֵ‘ר ִ
ִ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שהש“ר א ב(ָ ...מה ַה ֶשּׁ ֶמן ַהזֶּ ה ,כּוֹס ָמ ֵלא ֶשׁ ֶמן ְבּיָ ְד וְ נָ ַפל ְלתוֹכוֹ ִט ָפּה ֶשׁל ַמיִ ם – יָ ְצ ָאה כְּ נֶ גְ ָדּהּ ִט ָפּה
תּוֹרה ַל ֵלּב – יָ ָצא כְּ נֶ גְ דּוֹ ָדּ ָבר ֶשׁל ֵל ָיצנוּת ,נִ כְ נַ ס ַל ֵלּב ָדּ ָבר ֶשׁל ֵל ָיצנוּת – יָ ָצא
ֶשׁל ֶשׁ ֶמן ,כָּ ִ אם נִ כְ נַ ס ְדּ ַבר ָ
תּוֹרה“.
כְּ נֶ גְ דּוֹ ָדּ ָבר ֶשׁל ָ
”אנִ י ַמזְ ִהיר ֶאת נַ ְפ ִשׁי ְל ִה ָשּׁ ֵמר ֵמ ַה ַבּ ָטּ ָלה וְ ִאבּוּד ַהזְּ ַמן,
עוֹד כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ַחגִּ יז ְבּ ֵס ֶפר ’זֶ ֶבד טוֹב‘ )ח“ב אוֹת ה(ֲ :
יוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹת ֶשׁ ְבּכָ ל דּוֹר וָ דוֹר .וְ טוֹב ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ֶח ְשׁבּוֹן ִעם ַהיָּ ִמים ְבּכָ ל
נוֹפ ִלים כַּ ָמּה ַבּ ְט ָלנִ ים וְ ְ
כִּ י ָבּזֶ ה ְ
יוֹם אוֹ ְבּכָ ל ָשׁ ָעהַ ,
תּוֹע ֶלת יֵ שׁ לוֹ ִמ ֶמּנִּ י?! וְ ֵאין כָּ אן ָס ֵפק ֶשׁ ִאם
וּמה ֶ
לוֹמר’ָ :ל ָמּה ֶה ֱחיָ נִ י ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרָ שׁ ָעה זוָֹ ,
וּמי ֶשׁיַּ ֲחשֹׁב זֹאת ְבּוַ ַדּאי א יְ ַא ֵבּד ֲא ִפלּוּ ֶרגַ ע ְל ַב ָטּ ָלה“.
ֶה ֱחיָ נִ י ֵאינוֹ ֶא ָלּא כְּ ֵדי ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ!‘ ִ
וּכְ ָבר יָ ַ
דוּע ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ֵה ִב ָיאה ַהגְּ ָמ ָרא ִבּ ְמנָ חוֹת )צט ב( ַעל ֶבּן ָדּ ָמא ֶבּן ֲאחוֹתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶשׁ ָשּׁ ַאל ֶאת
תּוֹרה כֻּ ָלּהַּ ,מהוּ ִל ְלמֹד ָחכְ ַמת יְ וָ נִ ית?“ֵ ,ה ִשׁיב לוֹ ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ִמ ְלּשׁוֹן
ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל” :כְּ גוֹן ֲאנִ י ֶשׁ ָלּ ַמ ְד ִתּי כָּ ל ַה ָ
הוֹשׁ ַע א ח(‘” :א יָ מוּשׁ ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ָפּסוּק )יְ ֻ
יוֹמם וָ ַליְ ָלה‘ – ֵצא ְוּבדֹק ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵאינָ הּ א
תּוֹרה ַהזֶּ ה ִמ ִפּי וְ ָהגִ ָית בּוֹ ָ
”אסוּר!“?
דּוּע א ֱה ִשׁיבוֹ ִבּ ְפ ִשׁיטוּתָ :
ִמן ַהיּוֹם וְ א ִמן ַה ַלּיְ ָלה ְוּלמֹד ָבּהּ ָחכְ ַמת יְ וָ נִ ית“ .וְ ָת ַמהּ ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ַ :מ ַ
שׁוּליָ ה ֵא ֶצל ַחיָּ ט וְ ָל ַמד ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ְמ ַלאכְ תּוִֹ .מ ֶשּׁ ָחשׁ כִּ י ִה ְשׁ ַתּ ֵלּם ַדּיּוֹ ַבּ ְמּ ָלאכָ ה,
ֵוּב ֵאר ְבּ ָמ ָשׁל ְלנַ ַער ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ כְּ ְ
ֵה ֵחל ְל ַק ֵבּל ִתּקּוּנֵ י ְבּגָ ִדיםְ .בּרֹב ַעזּוּתוֹ ִה ְתיַ ֵשּׁב ְל ַצד ַה ְמּכוֹנָ ה ֶשׁל מוֹרוֹ וְ ֵה ֵחל ִל ְתפֹּר ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
עוּתהּ ֶאת ַה ְבּגָ ִדים
”לוֹמר ְלֶ שֹּׁלא ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵ ס ִמ ְמּ ָלאכָ ה זוֹ ֵאינִ י יָ כוֹלַ ,אִ אם ָח ֵפץ
ַ
ֶשׁ ִקּ ֵבּלִ .מ ֶשּׁ ָר ָאה זֹאת ַה ַחיָּ ט גָּ ַער בּוֹ וְ ָא ַמר:
ַא ָתּה ַל ֲעשׂוֹת זֹאת – ָע ָשׂה זֹאת ִבּ ְמכוֹנַ ְתַ ,על ֻשׁ ְל ָחנְ ַ וּב ִמּ ְס ָפּ ַריִ ם ֶשׁ ְלּ.“...
תוֹרתוֹ’ :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם‘ – וְ א ִבּ ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים; ָח ֵפץ
”ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא כָּ ַתב ְבּ ָ
כָּ  גַּ ם ָא ַמר ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְל ַא ְחיָ נוַֹ :
ַא ָתּה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּכ ַֹח ַה ִדּבּוּר כְּ נֶ גֶ ד ְרצוֹנוֹ – ְבּ ָרא ְל זְ ַמן ָח ָדשׁ ֶ’שׁ ֵאינוֹ ִמן ַהיּוֹם וְ ֵאינוֹ ִמן ַה ַלּיְ ָלה‘ וַ ֲע ֵשׂה זֹאתַ ,א
א ַעל ַ’ה ֻשּׁ ְל ָחן‘ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא!“ ֵ
מוּסר‘ עמ‘ שסו(.
)מ ֵעדוּת ַתּ ְל ִמידוֹ ַהגְ ִר“י נַ יְ ָמן’ַ ,דּ ְרכֵ י ָ

פּוֹגֵ ם ְבּ ֵשׁם ה‘
”ה ְמּ ַד ֵבּר ְדּ ָב ִרים
קּוּטים ִמ ַפּ ְר ֵדּס‘ ֵ)ע ֶרְ דּ ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים(ַ :
צוֹבא ְבּ ִס ְפרוֹ ִ’ל ִ
דוֹלי ַחכְ ֵמי ֲא ָרם ָ
כָּ ַתב ַמ ֲה ִרי“ץ ְשׁ ֶרם ִמגְּ ֵ
ְבּ ֵט ִלים פּוֹגֵ ם ְבּ ֵשׁם ה‘ .וְ ֶר ֶמז ַל ָדּ ָבר ִמכָּ ֶ שׁ ַהגִּ ַ
ּימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ֵצרוּף ְשׁמוֹת
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ֵתּ ַבת ְ’בּ ֵט ִלים‘ ִהיא צ“א ,כַּ גִ ַ
ֲהוָ יָ “ה וְ ַא ְדנוּת“.
ְדּ ָב ִרים ֲח ִ
מוּרים ָא ְמרוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו“ר בֹּא פי“ג( :כְּ ִתיב )יְ ַשׁ ְעיָ ה מ כח(” :א יִ ַיעף וְ א יִ יגָ ע“ ,וּכְ ִתיב ַ)מ ְל ָאכִ י ב יז(:
”ה ְבּ ִר ָיאה כֻּ ָלּהּ ֵאינָ הּ יְ גִ ָיעה ְל ָפנַ יְ ,בּ ִמי ֲאנִ י יָ גֵ ַע? ְבּ ִמי ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר
”הוֹגַ ְע ֶתּם ה‘ ְבּ ִד ְב ֵריכֶ ם“; ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאַ :
ְדּ ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים!“

ְסגֻ ָלּה ְל ַחיִּ ים ֲא ֻרכִּ ים
אוֹתן יְ ַד ֵבּר
דוּע ְבּ ֵשׁם ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁכָּ ל ָא ָדם ְמ ַק ֵבּל ַסִ מ ִלּים ֶשׁ ָ
)שׁם( ֵה ִביא ֶאת ַהיָּ ַ
קּוּטים ִמ ַפּ ְר ֵדּס‘ ָ
ַבּ ֵסּ ֶפר ִ’ל ִ
קּוּטים ִמ ַפּ ְר ֵדּס‘ ֶאת
עוֹלםְ .בּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַה ִ‘לּ ִ
ְבּ ֶמ ֶשׁ יְ ֵמי ַחיָּ יו ,וּכְ ֶשׁ ְמּ ַסיֵּ ם ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ָסֶּ שׁ ִה ְק ִציבוּ לוֹ – נִ ְפ ָטר ֵמ ָה ָ
יוֹתר ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִהיא
טּוֹבה ְבּ ֵ
אתי ַלגּוּף טוֹב ִמ ְשּׁ ִת ָיקה“ – ָה ֵע ָצה ַה ָ
ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ְבּ ָאבוֹת )פ“א מי“ז(” :א ָמ ָצ ִ
שּׁוֹמר ִפּיו
וּלשׁוֹנוֹ שׁ ֵֹמר ִמ ָצּרוֹת נַ ְפשׁוֹ“ – ַה ֵ
ַה ְשּׁ ִת ָיקה .עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ָשׁם ְבּכָ ֶ את ַהכָּ תוּב ִ)מ ְשׁ ֵלי כא כג(” :שׁ ֵֹמר ִפּיו ְ
שּׁוֹמר ֶאת נַ ְפשׁוֹ ִמ ָצּרוֹתֶ ,שֹּׁלא יָ מוּת ָח ִל ָילה ְבּ ִקצּוּר יָ ִמים.
ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר ְדּ ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים ,זוֹכֶ ה ֶשׁ ֵ

וֹפר‘ ִמ ְתגַּ ֶלּה ַבּ ֲחלוֹם
סוֹפר‘
ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל זָ ָהב ַמ ֲא ָבקוֹ ָה ִע ֵקּשׁ וְ ַה ַמּכְ ִר ַיע ֶשׁל ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם
טוֹריָ ה נֶ ֱח ַרת ְבּ ִ
ֵבּין ַדּ ֵפּי ַה ִה ְיס ְ
הוֹביל
פוֹר ִמים ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ַל ֲעשׂוֹת ַשׁמּוֹת ְבּיַ ֲהדוּת הוּנְ גָ ְריָ הַ .מ ֲא ָבק ֶשׁ ִ
סוֹפר‘ ַבּ ַמּ ְשׂכִּ ִילים ָוּב ֶר ְ
ֵ
וּליִ סּוּד ְק ִהלּוֹת נִ ְפ ָרדוֹת
ישׁ ָתם ֶשׁל ְבּנֵ י ַהיַּ ֲהדוּת ַהנֶּ ֱא ָמנָ ה ֵמ ַה ְקּ ִהלּוֹת ַה ְמּע ָֹרבוֹת ְ
ְל ַבסּוֹף ִל ְפ ִר ָ
חוֹשׁ ֵבי ְשׁמוְֹ ,ק ִהלּוֹת ֶשׁ ֵמּ ֶהן נִ ְבנְ ָתה ִבּ ְרבוֹת ַהיָּ ִמים יַ ֲהדוּת הוּנְ גָ ְריָ ה ַה ְמּפ ֶֹא ֶרת
וּל ְ
ְליִ ְר ֵאי ה‘ ְ
מּוֹר ְשׁ ָתּהּ ַקיֶּ ֶמת ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה.
ֶשׁ ַ
שׁוֹאת ַה ַה ְשׂכָּ ָלה ֶשׁזָּ ְר ָעה ֶה ֶרס ְבּיַ ֲהדוּת גֶּ ְר ַמנְ יָ ה וְ ִד ְר ְדּ ָרה
קוּפה כְּ ָבר ִהכִּ ירוּ ַר ִבּים ְבּ ַ
אוֹתהּ ְתּ ָ
ְבּ ָ
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ַהנֶּ גַ ע ְל ִה ְת ַפּ ֵשּׁט ֶאל ֵע ֶבר
בּוֹללוּתָ .
ַר ִבּים ִמ ָבּנֶ ָיה ֶאל ֵבּ ֵאר ַשׁ ַחת ַה ִה ְת ְ
ַא ְד ַמת הוּנְ גָ ְריָ הַ ,רק ְמ ַע ִטּים ִה ְצ ִליחוּ ְל ַה ְב ִחין ְבּ ֻח ְמ ָרתוֹ ,וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה א ִבּ ְקּשׁוּ
דּוֹרי דּוֹרוֹת
חוֹלל ִשׁנּוּיִ ים ַמ ְפ ִליגִ יםֶ ,א ָלּא ַרק ְ’ל ַע ְדכֵּ ן‘ ְמ ַעט ֶאת ַה ֵסּ ֶדר ַה ְמּ ֻק ָבּל ִמ ֵ
ַה ָלּלוּ ְל ֵ
ְבּ ָב ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת ְוּב ַהנְ ָהגַ ת ַה ְקּ ִהלּוֹת.
סוֹפר‘ ִבּ ְר ִאיָּ תוֹ ְל ֵמ ָרחוֹק ָצ ָפה ֶאת ַה ִדּ ְרדּוּר ֶשׁ ָע ִתיד ְל ִה ְת ַר ֵחשׁ ִאם א יִ נָּ ֵקט
ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
אוֹתם ִמ ְת ַח ְדּ ִשׁים,
וּמיָּ ִדיְ ,וּבעֹז רוּחוֹ ֶה ֱח ִליט ָל ֵצאת ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָח ְר ָמה כְּ נֶ גֶ ד ָ
ַצ ַעד נֶ ֱח ָרץ ִ
דוֹלים ָפּ ַעל
תּוֹרה!‘ .יַ ַחד ִעם ַתּ ְל ִמ ָידיו ַהגְּ ִ
ִמ ְל ָח ָמה ֶשׁ ִסּ ְיס ָמ ָתהּ ָהיְ ָתה’ָ :ח ָדשׁ – ָאסוּר ִמן ַה ָ
וּל ַא ֵמּץ ֶאת כּ ָֹחם
נּוֹהים ַא ֲח ֵר ֶיהםַ ,וּבד ְבּ ַבד ְל ַחזֵּ ק ְ
וּמ ַה ִ
ְבּכָ ל ְמאוֹדוֹ ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ִמּ ְת ַח ְדּ ִשׁים ֵ
ֶשׁל ַהיְּ ֵר ִאים וְ ַה ֲח ֵר ִדים ִל ְד ַבר ה‘.
פוֹר ִמים ְל ַחזֵּ ק ֶאת ְשׁ ִל ָיט ָתם ְבּ ָב ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת
ִבּ ְרבוֹת ַהיָּ ִמים ,כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ַה ַמּ ְשׂכִּ ִילים ָה ֶר ְ
ַוּב ְקּ ִהלּוֹת ,א ָהיָ ה ָמנוֹס ֶא ָלּא ְלהוֹרוֹת ַעל ִה ְת ַפּ ְלּגוּת וְ ִה ְת ַבּ ְדּלוּת ֻמ ְח ֶל ֶטתְ .בּכָ ל ִעיר ְוּבכָ ל
ֲעיָ ָרה ָפּ ְרשׁוּ ַהיְּ ֵר ִאים ִל ְד ַבר ה‘ ֵמ ַה ְקּ ִהלּוֹת ַה ִמּ ְת ַח ְדּשׁוֹת וְ ֵה ִקימוּ ְק ִהלּוֹת נִ ְפ ָרדוֹת ְל ַע ְצ ָמם.
ִבּ ְשׁנַ ת תרכ“ז יָ ְצ ָאה ַה ְפּ ֻק ָדּה ֵמ ֵאת ַה ֵקּ ָיסרוּת ַההוּנְ גָּ ִרית ַעל ַה ֲענָ ַקת ִשׁוְ יוֹן זְ כֻ יּוֹת ָמ ֵלא
ַליְּ ִ
פוֹר ִמים ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ
רוּח ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶר ְ
ַ
קוֹרת
הוּדים ְבּהוּנְ גָ ְריָ הַ .ה ַה ְצ ָה ָרה גָּ ְר ָמה ְל ַ
עוּתהּ ְלנַ ֵצּל ֶאת ק ְִשׁ ֵר ֶיהם ַבּ ִמּ ְמ ָשׁל כְּ ֵדי ָלשׁוּב וְ ִל ְשׁט ַבּכִּ ָפּהְ .ל ֵשׁם כָּ ִ הכְ ִריזוּ
ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
פוֹר ִמים ַעל כִּ נּוּס ’קוֹנְ גְּ ֶרס‘ יְ ִ
ָה ֶר ְ
הוּדי ֶשׁבּוֹ יַ ְח ִליטוּ ַעל כָּ ל ִה ְתנַ ֲהלוּת ַחיֵּ י ַהיַּ ֲהדוּת ְבּהוּנְ גָ ְריָ ה.
אשׁי ֵעדוֹת ַהיְּ ֵר ִאים ֲא ֶשׁר ָח ְרדוּ ַעד ְמאֹד ֵמ ַהיָּ זְ ָמה ַה ְמּ ֻסכֶּ נֶ ת ,נֶ ֶא ְספוּ ְלכִ נּוּס
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,ר ֵ
גְּ ֵ
נּוֹדע
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֵקּ ָיסר ַה ָ
ח ִמ ְשׁ ַל ַחת ְמיֻ ֶח ֶדת ִמגְּ ֵ
ֵחרוּם ֶשׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכוֹ ֻה ְח ַלט ִל ְשׁ ַ
ַפ ְרנְ ץ יוֹזֶ ף ָה ִראשׁוֹן ,כְּ ֵדי ֶשׁיַּ כִּ יר ִבּ ְק ִהלּוֹת ַה ֲח ֵר ִדים ִל ְד ַבר ה‘ כְּ זֶ ֶרם נִ ְפ ָרד ִמכְּ ַלל ַהיַּ ֲהדוּת
ַההוּנְ גָּ ִרית ,זֶ ֶרם ֶשׁכָּ ל ַה ְח ָל ָטה ֶשׁ ֻתּ ְח ַלט ְבּקוֹנְ גְּ ֶרס ָה ָאמוּר א ְתּ ַחיֵּ ב אוֹתוֹ.
אשׁי ַה ַמּ ְשׂכִּ ִילים ָהיוּ ַמ ֲה ָלכִ ים
ָהיָ ה צ ֶֹרְ בּנֵ ס גָּ דוֹל כְּ ֵדי ֶשׁ ַבּ ָקּ ָשׁ ָתם ִתּ ְת ַמ ֵלּאֶ ,שׁכֵּ ן ְל ָר ֵ
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ַבּ ֲא ִב ֶיהם
ַר ִבּים ְבּ ִמ ְס ְדרוֹנוֹת ַה ִמּ ְמ ָשׁל ַההוּנְ גָ ִריֵ .ח ֶרף זֹאת ָתּלוּ גְּ ֵ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ יִ ֲחלוּ כִּ י ִדּ ְב ֵר ֶיהם יִ ְת ַק ְבּלוּ ְבּ ַר ֲח ִמים ַעל ֵלב ַה ֵקּ ָיסר.
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יֶ ֶתר יְ ֵ
אוֹתם יָ ִמים ֵמ ֵעינֵ י גְּ ֵ
ְדּ ָמעוֹת ַרבּוֹת נִ ְשׁ ְפּכוּ ְבּ ָ
הוּדי הוּנְ גָ ְריָ ה ַה ֲח ֵר ִדים
אוֹדם ְל ַה ְצ ָל ַחת ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחתַ .הקּוֹנְ גְּ ֶרס כְּ ָבר ָע ַמד ְל ִה ְתכַּ נֵּ ס ,וְ ֵהם
ִל ְד ַבר ה‘ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ְבּכָ ל ְמ ָ
תּוֹרה ,יִ ְהיֶ ה ָק ֶשׁה ַעד ִבּ ְל ִתּי
יָ ְדעוּ כִּ י ְל ַא ַחר ֶשׁיִּ ְת ַק ְבּלוּ בּוֹ ַה ְח ָלטוֹת ַהנּוֹגְ דוֹת ֶאת ִדּינֵ י ַה ָ
ֶא ְפ ָשׁ ִרי ְל ַב ְטּ ָלן.
ישׁה ָלנוּ ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ְבּ ֵבית ַה ֲא ָר ָחה ְבּ ִעיר ַה ִבּ ָירהְ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ַלּיְ ָלה
ַבּ ַלּיְ ָלה ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַה ְפּגִ ָ
עוֹרר ֶא ָחד ֵמ ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ִמ ְשּׁנָ תוֹ וְ ִס ֵפּר ַל ֲח ֵב ָריו ,כִּ י ָר ָאה ַבּ ֲחלוֹמוֹ ֶאת ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם
ִה ְת ֵ
”ה ְת ַפּ ַלּ ְל ֶתּם ֵה ֵיטב ,וְ נֶ ֶענְ ָתה ְתּ ִפ ַלּ ְתכֶ ם .כָּ ֵעתְ ,לכוּ
סוֹפר‘ ֲא ֶשׁר ָא ַמר לוֹ ְבּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹתִ :
ֵ
ַל ֵקּ ָיסר וְ ַת ְצ ִליחוּ“.
יוֹד ָעם כִּ י ַ’צ ִדּיק גּוֹזֵ ר וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַקיֵּ ם‘ ,יָ ְצאוּ
ִמתּוֱֹ אמוּנָ ה ְבּכ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ְוּב ְ
יחוּתם .וְ ָאכֵ ן,
טוּחים ְבּ ַה ְצ ָל ַחת ְשׁ ִל ָ
גוּע כְּ ֶשׁ ֵהם ְסמוּכִ ים ְוּב ִ
ַבּבּ ֶֹקר ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ְבּ ֵלב ָר ַ
וּמכָּ אן וָ ֵא ָילִ אישׁ א ָע ַצר ַבּ ֲע ָדם.
ִעם ַהגִּ ָיעם ְל ַא ְרמוֹן ַה ְמּלוּכָ ה נִ ְפ ְתּחוּ ַה ְדּ ָלתוֹת ִבּ ְפנֵ ֶיהםִ ,
ְבּ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁנִּ כְ נְ סוִּ ,טיֵּ ל ַה ֵקּ ָיסר ְבּגַ ן ָה ַא ְרמוֹן כְּ ֶשׁהוּא ָלבוּשׁ ִבּגְ ֵדי ַבּיִ ת .כְּ ֶשׁ ָר ָאה ֶאת
וּמ ֵהר ְל ַהכְ נִ ָיסם
”מ ְל ָאכִ ים ָבּאוּ ְל ַב ְקּ ֵרנִ י!“ ִ
דוּרי ַה ָפּנִ ים ָק ָרא ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּתַ :
ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ֲה ֵ
ִל ְט ַר ְק ִלינוֹ.
הוּדה
עוֹת ֶיהם ֵמ ֲח ַמת כְּ בוֹד ַה ַמּ ְלכוּת ,וְ ַר ֵבּנוּ יְ ָ
ְבּ ִהכָּ נְ ָסם ַל ְטּ ַר ְק ִלין ֵה ִסירוּ ָה ַר ָבּנִ ים ֶאת ִמגְ ְבּ ֵ
ָא ָסד נִ גַּ שׁ ֶאל ַה ֵקּ ָיסר ִוּב ֵקּשׁ ֶאת ְרשׁוּתוֹ ַל ֲחזֹר וְ ַל ֲחבֹשׁ ֶאת ִמגְ ַבּ ְעתּוֹ כְּ ֵדי ְל ָב ֵרְ בּ ָפנָ יו ָ’בּרוּ
ֶשׁנָּ ַתן ִמכְּ בוֹדוֹ ְל ָב ָשׂר וָ ָדם‘ִ .מ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ַה ֵקּ ָיסר ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁהִ ,בּ ֵקּשׁ ַאף הוּא ֶאת ְרשׁוּת
הוּדה ָא ָסד
ָה ַר ָבּנִ ים ְל ַה ְמ ִתּין ְל ֶרגַ ע ,נִ כְ נַ ס ָל ַא ְרמוֹן וְ ָח ַבשׁ ְלרֹאשׁוֹ ֶאת כֶּ ֶתר ַה ַמּ ְלכוּתַ .ר ִבּי יְ ָ
וְ יֶ ֶתר ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ִמ ֲהרוּ ְל ָב ֵר יַ ְח ָדּו ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ֶ’שׁנָּ ַתן ִמכְּ בוֹדוֹ‘ְ ,וּד ָמעוֹת נִ ְקווּ ְבּזָ וִ יּוֹת
ֵעינָ יו ֶשׁל ַה ֵקּ ָיסר.
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיְּ מוּ ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ְשׁ ָא ָלם ַה ֵקּ ָיסר ִל ְמ ֻב ָקּ ָשׁםֶ .א ָחד ֵמ ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת ֲא ֶשׁר ֵמרֹאשׁ
ֻסכַּ ם כִּ י יְ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ֶפה ַל ֲח ֵב ָריוִ ,בּ ֵקּשׁ ִל ְפתּ ַֹח ִבּ ְד ָב ִריםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ְלּשׁוֹנוֹ ָדּ ְב ָקה ְל ִחכּוֹ וְ הוּא א
הוֹציא ִמ ָלּה ִמ ִפּיו ֵמרֹב ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
יח ְל ִ
ִה ְצ ִל ַ
”ה ֲעלוּ
וּמ ֶשּׁ ָר ָאה כִּ י אוֹתוֹ ַרב ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּ ל ִל ְפצוֹת ֶאת ִפּיוָ ,א ַמרַ :
ַה ֵקּ ָיסר ִה ְמ ִתּין ְבּ ַס ְב ָלנוּתִ ,
אוֹתהּ ַעל ֲא ָתר“.
נָ א ִבּכְ ָתב ִבּ ְק ָצ ָרה ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁ ְתכֶ ם ,וַ ֲה ֵרינִ י ִמ ְת ַחיֵּ ב ְל ַמ ֵלּא ָ
ִמיָּ ד ִה ְתיַ ְשּׁבוּ ָה ַר ָבּנִ ים וְ כָ ְתבוּ ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ָתםְ :ל ַה ֲענִ יק ָל ֶהם ֶאת ַהזְּ כוּת ְל ָה ִקים ְק ִהלּוֹת
נִ ְפ ָרדוֹתַ .ה ֵקּ ָיסר נָ ַטל ְליָ ָדיו ֶאת כְּ ַתב ַה ַבּ ָקּ ָשׁהִ ,ק ְפּלוֹ וְ ִהכְ נִ יסוֹ ְלכִ יסוֹ ִמ ְבּ ִלי ֶשׁ ָקּ ָרא בּוֹ.
עוּתהּ כִּ י ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַעל
דוּע ָהיָ ה כִּ י ֶמ ֱחוָ ה ֶשׁכָּ זוֹ ִמ ַצּד ַה ֵקּ ָיסר ַמ ְשׁ ָמ ָ
אוֹתם יָ ִמים יָ ַ
ְבּ ָ
ֲא ָתרָ .דּ ָבר ֶשׁ ְלּ ַא ַחר כַּ ָמּה יָ ִמים ִה ְת ָבּ ֵרר כְּ נָ כוֹן.
ֶט ֶרם ְפּ ֵר ָד ָתם נִ גַּ שׁ ַה ֵקּ ָיסר ֶאל ַר ֵבּנוּ יְ ָ
קים ִוּב ְקּשׁוֹ
הוּדה ָא ָסד ֶשׁתּ ַֹאר ָפּנָ יו ָהיָ ה כְּ ַמ ְל ַאֱ א ִ
הוּדה ֵבּ ְרכוֹ ְבּחֹם וְ יֶ ֶתר ַח ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ַל ַחת
כִּ י יְ ָב ְרכֵ הוּ ֶשׁיַּ ֲא ִרי יָ ִמים ַעל כִּ ֵסּא ַמ ְמ ַלכְ תּוַֹ .ר ִבּי יְ ָ
ָענוּ ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכָ תוֹ ,וְ ָאכֵ ן ַה ֵקּ ָיסר ַרב ַה ֶח ֶסד זָ כָ ה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ַאף ְבּגִ יל ֻמ ְפ ָלג עוֹד יָ ַשׁב
ָל ֶב ַטח ַעל כִּ ֵסּא ַמ ְמ ַלכְ תּוֹ.

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 ׂ

ְ’שׁ ַאל ָא ִבי וְ יַ גֵּ ְד ‘ח“א עמ‘ פה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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דוֹשׁים ֶשׁ ֵהם ֱא ֶמת
וּמ ֲא ִמין ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ “ל ַה ְקּ ִ
הוּדי ַ
”ה ִאישׁ ֲא ֶשׁר הוּא יְ ִ
יוֹעץ‘ ֵ)ע ֶרִ שׂ ָיחה(ָ :
כָּ ַתב ַעל כָּ ַ ה ֶ‘פּ ֶלא ֵ
אוּלי יוּכַ ל
וּמנָּ ִחים ַבּ ֲא ֻפנְ ָדּתוֹ ְלזִ כָּ רוֹן ֵבּין ֵעינָ יוָ .וּב ֶהם יֶ ְהגֶּ ה יוֹם ְליוֹםַ ,
תוּבים ֻ
וְ ִד ְב ֵר ֶיהם ֱא ֶמת ,יִ ְהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים כְּ ִ
ִל ְמשֹׁ יָ דוֹ וְ ִל ְשׁמֹר ִפּיו ְמ ַעט ְמ ַעט ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְקנֶ ה ִמ ַדּת ַה ְשּׁ ִת ָיקה .וְ גֶ ֶדר ְלזֶ ה ֶשׁיֶּ ֱאסֹר ִא ָסּר ַעל ַע ְצמוֶֹ ,שֹּׁלא
יוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹתֶ ,א ָלּא ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ַבּשׁ אוֹ יִ ְת ַח ֵבּר ִעם יִ ְר ֵאי ד‘
ִל ְהיוֹת ְבּ ֶח ְב ַרת ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ֶשׁל ַע ֵמּי ָה ָא ֶרץ וְ ְ
וּמ ַד ְבּ ִרים ַרק טוֹב – ָמה טוֹב ֶח ְל ָקם“.
חוֹשׁ ֵבי ְשׁמוֹ ֶה ָח ִסים ַעל נַ ְפ ָשׁם וְ ַעל כְּ בוֹד קוֹנָ ם ְ
וְ ְ

ﬦ
שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

בס"ד

הג
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ידוע בשם צדיקים שדברי הרמב"ן בסוף
פרשת השבוע שלנו ,פרשת בוא ,הם
יסוד גדול באמונה ובכל התורה כולה,
ויש שהיו לומדים את דבריו הקדושים
בכל יום .אפשר לדון בדבריו הקדושים
מהרבה מאוד צדדים ,אך נתבונן בנקודה
אחת מדבריו ונפתח אותה למעשה.
הרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת
משה עד שיאמין שכל מעשיו ומקריו
הם בגזירת עליון בלבד ואין בהם טבע
ומנהגו של עולם ,וידיעת ה' באופן הזה
היא כוונת כל היצירה ,תכלית העולם.
ויש דעת ,ככל שאדם זוכה לחיות יותר
בשלימות ובנקיות את הדעת הזאת ,כך
גדלה מעלת צדקותו ,וכך הוא מצדיק
את כל העולם כולו .וכאשר מגלים
צדיק כזה שיודע את ה' ומלמד את
העולם לדעת את ה' ,צריכים לרוץ אחריו
וללמוד ממנו את דרך האמונה ,בבחינת
עשרים ושתיים השנים ששימש רבי
עקיבא את נחום איש גם זו.
לא שואל שאלות
ועל פי זה נבין את מעלתם של יעקב
ויוסף הצדיק .יעקב שרוי עשרים ושתיים
שנה בצער נורא .זה לא רק הבן שאבד לו,
זה העתיד של עם ישראל ,שהרי הבן הזה
הוא "שטנו של עשיו" ולעם ישראל עוד
נכונה התמודדות ארוכה וקשה עם עשיו
עד סוף הדורות – ומה יעשו בלי יוסף?
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וכן זה לא רק צערו האישי ,אלא צער על
השכינה שנסתלקה ממנו .בשביל צדיק
כמו יעקב שהיה מתענג מזיו השכינה –
עשרים ושתיים שנים בהסתר פנים ללא
גילוי שכינה זהו צער שלא ניתן להעלות
על הדעת.

מה שקרה זה כך :היה עלי לעבור את
התיקון הזה .אף אחד לא אשם .זה רצון
ה' .נקודה .הכול בגזירת עליון! אם הוא
יֵ דע את הסיפורים ואת השתלשלויות –
זה עלול רק להסתיר ממנו את הסיפור
האמתי והיחיד שהכול בגזירת עליון.

ופתאום נמצא הבן האבוד .יעקב לא
חושב לברר פרטים או לשאול מה קרה;
ואם ידע מה קרה – הוא לא גוער ולא
מוכיח ,לא מקפיד
ולא כועס ,ואפילו לא
מעיר לבניו – איך עמד
בכך? זה הרי נראה
לא אנושי? הדבר הכי
טבעי שבן אדם מוצא
את בנו אחרי כל כך
הרבה שנות צער,
שלפחות ינסה לברר
מה קרה לו...

האומץ לבקש סליחה
וכך גם יוסף הצדיק זכה למדרגה זו ,ולכן
אומר הזהר הקדוש" :יעקב ויוסף כחדא
חשיבי" .הם במדרגה
אחת .יוסף מגלה
את עוצם אמונתו
בכמה פסוקים" :לא
אתם מכרתם אותי
כי האלוקים"" ,אל
"אלוקים
תעצבו",
חשבה לטובה" ועוד.
אבל האחים לא היו
האמונה
במדרגת
הזאת ומה הראיה?
כי הם לא באו לבקש
סליחה מיוסף ולא ביקשו סליחה
מיעקב אביהם .ומדוע? כי הם הרגישו
בושה עצומה ורגשות אשם ורדיפה
עצמית ,ובזה הם טעו טעות עצומה.

ככל שאדם זוכה
לחיות יותר בשלימות
ובנקיות את הדעת
הזאת ,כך גדלה מעלת
צדקותו ,וכך הוא
מצדיק את כל העולם

הסיפור האמתי
אלא שיעקב אבינו חי
בשלימות שהכול בגזירת עליון וזה לא
משנה דרך מי ומה התגלגלו הדברים.
ברגע שיוסף מתגלה אחרי עשרים
ושתיים שנה ,מבין יעקב את הדבר
היחיד שחשוב באמת :ה' צדיק ,זה
היה מגיע לי .עשרים ושתיים שנה לא
כיבדתי את אבי ,וגם ממני נחשׂך כיבוד
הורים מצד בני האהוב ביותר .ה' הבטיח
בברית בין הבתרים
למצריים
שנרד
– וה' מקיים את
דברו .עכשיו יוסף
כאן ,המסר האלוקי
הובן ,השכינה חזרה
לשרות – מכאן
ואילך מה אכפת לי
מה קרה? מבחינת
יעקב אבינו מה
שקרה ואיך קרה –
הכול זה סתם סיפור,
ליעקב אבינו אין
עניין בסיפורים .מה
שלא נוגע לתכלית
ולתכלית
שלו
היצירה – לא מדבר
אליו ,אין לו אפילו
זמן לחשוב על זה
וכל שכן לא לדבר
על זה.
ולא רק שזה לא
מעלה ולא מוסיף,
אלא שזה גם מוריד.
יעקב
מבחינת

הם לא חיו את דברי הרמב"ן שהכול
בגזירת עליון .על פי האמונה השלימה,
הצער שנגרם ליעקב וליוסף היה צריך
להיות בכל מקרה .אם לא היו הם
מוכרים אותו ,הוא היה צריך להיחטף
באותו יום על ידי שיירה של ערבים
וישמעאלים .לא הם סיבת הצער .רק
ה' יתברך הוא סיבת הסיבות ועילת
מאתו יתברך וזה
העילות והכול מכוון ִ
רצון ה' .למה זה היה צריך לקרות?
אלה חשבונות שמיים מהלך אלוקי
שקשור לייעוד של עם ישראל שכבר
נאמר לאברהם אבינו ,וליוסף הצדיק
היה תפקיד מכריע בכל המימוש של
אותה הבטחה ,כי רק בכוחו היה להכניע
את קליפת מצרים ,ועל ידו ירד יעקב
למצריים בכבוד גדול ולא בשלשלאות
של ברזל וכו' ,אבל זה לא משנה למה ה'
גזר כך ,העיקר הוא שזו גזירת עליון .זו
הנקודה הראשונה של האמונה.
אם האחים היו חיים את זה בשלימות
– דרך התשובה הייתה הרבה יותר
קלה להם .עיקר הקושי של התשובה
הוא שאדם מערבב את שני הנושאים,
שמאשים את עצמו על מה שה' גזר,
וחושב שהוא בעצמו עשה את זה
בטעויות שלו או בעבירות שלו ואז
רגשות האשם והבושה קשים מנשוא.
אבל האמת היא שמה שקרה זה רצון

ה' .אלא שאתה עושה תשובה על מה
שבחרו בך משמיים שדרכך ייגרם צער,
שתעבור על התורה וכדומה.
וזה הניסיון הקשה ביותר באמונה
שהאדם צריך להאמין שגם מה שנגרם
דרכו הוא גזירת עליון ולא להאשים את
עצמו מצד אחד ,ומצד שני כן לעשות
תשובה .רק כשאדם מכיר בכך שהכול
בגזירת עליון יש לו את הכוח הנפשי
לעשות תשובה ,יש לו את האומץ לבקש
סליחה.
הדו שיח שלא התקיים
האחים ערבבו בין הדברים ולכן הם
הרגישו רגשות אשם ורדיפה עצמית
גדולים מאוד והתחמקו מעימות ישיר
עם יוסף ,הם פחדו וחששו ואפילו שקרו.
הם כביכול הדחיקו את מה שקרה ולא
למדו את המסר מההתרחשויות .סביר
להניח שהם בכלל לא ידעו מה עבר על
יוסף.
נתאר לעצמנו מה היה קורה אם היו
באים ומדברים עם יוסף על כל השנים
הארוכות האלה .היו שואלים אותו
'מה קרה איתך?' יוסף היה עונה 'הייתי
בכלא' – .כמה זמן? – שתים עשרה
שנה! – מה עשית שם? – הייתי משרת
של כל האסירים – .איך הגעת לשם?
– הייתי עבד ביזו אותי העלילו עלי
עלילות .האחים תמהו :בוודאי היית
שבור ועצוב ...אך יוסף ענה :לא ,בכלל
לא ,אני רק רקדתי ושרתי שמחתי
והאמנתי...
השמחה של יוסף הצדיק אינה דבר
המובן מאליו .לצדיק כל כך עצום שטעם
את טעם ה'גן עדן עלי אדמות' ,שזה
ללמוד עם אביו את כל התורה כולה
לעמקיה וסודותיה ,לצדיק שכל מעייניו
הם רק לעסוק בתכליתו – זה היה
יכול להיות משבר נורא לשרת אסירים
במקום הכי טמא בעולם .אבל הוא חי
את האמונה בשלימות ואמר :מי רוצה
שאהיה פה? ה'; מי רוצה שאשרת את
האסירים? ה' – הוא ברא אותי ואני חי
בשבילו ,מה שהוא רוצה שאעשה ,אני
עושה את זה בשמחה ובריקודים.
הוא היה אומר
אם הם היו מבקשים סליחה
ומתביישים ,היה יוסף מסביר להם את
יסודות האמונה שהוא זכה לחיות על
בשרו ממש:
"תראו ,אני הייתי צריך להגיע למצריים.
זה לא בגללכם .כך גזרה חכמתו יתברך .זה
חלק מהמסלול של עם ישראל שהובטח
המשך בעמוד 3
בברית
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התפילין
מצוות התפילין נועדה להשפיע שפע קודש
על המחשבות ,שיהיו כולם מיוחדים לה',
לכן צריך לכוון בהנחתם שציונו הבורא
להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהן יחוד
שמו וסיפור יציאת מצרים על הזרוע כנגד
הרהורי הלב ,ועל הראש כנגד מחשבות
המוח.
וכבר נודע שמתוך חמשת החושים
המעוררים ומניעים את רוב פעולות האדם
ארבעה מהם מוצאם מן המוח ,העיניים
לראות ,אוזניים לשמוע ,האף להריח ,והחיך
לטעום .וגם החוש החמישי ,שהוא חוש
המישוש ,נמצא בכל אברי הגוף ,יתחלק
לארבעה חלקים ,עשיה בידיים ,הליכה
ברגלים ,הולדה ,ושאר חלקי הגוף ואלו
הארבעה חלקים של החוש החמישי מוצא
אחד להם והוא הלב( .הגר"א)
זה הטעם שבתפילין של ראש שהם כנגד
ארבעת חושי המוח נמצאות הפרשיות
בבתים נפרדים ,כי כל אחת מהם מיוחדת
לתיקון חוש מסוים ,פרשת ַקדֶּ ׁש לִ י כָ ל
ְ ּבכוֹ ר כנגד חוש הטעם ,שעל כן נזכר שם
עניין האכילה מספר פעמים וְ ל ֹא יֵ ָאכֵ ל
ּ ָח ֵמץ ,תֹאכַ ל ַמצּ ֹתַ ,מצּ וֹ ת יֵ ָאכֵ ל .פרשת
וְ ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲא ָך כנגד הראיה שנאמר שם
וּלְ טוֹ ָטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ש ָר ֵאל
יך .פרשת ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ

כנגד האוזניים ,ופרשת וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע כנגד
וח ָרה ַאף ה' .ומה
החוטם שעל כן נזכר שם ָ
שתמצא בכל פרשה גם משאר עניינים זה
כי כל מידה כלולה מחברותיה .ובתפילין
של יד שהם כנגד המשוש פרשיות קשורות
כאחת כי יתפשט חוש זה כאחד בכל חלקי
הגוף.
וזה סוד שבעה ראשים שבשני השינין של
התפילין ,שהם כנגד שבעת נקבי המוח,
העיניים האוזניים החוטם והפה ,וכאשר
מתעטר האדם בתפילין בידו ובראשו צריך
לכוון לשעבד מוחו ולבו לה' ,ועל ידי כוונה
זו נעשים אברים אלו כלים להמשיך אור
עליון משבעת הצינורות העליונים גם בתום
הנחת התפילין.
לכן ההלכה למשה מסיני היא שיהיו
הרצועות וגם התפילין (לדעת הירושלמי)
שחורות ,כי הצבע השחור הוא סוד הצמצום
(ל"ה תפילין ב) ,ובכוחו להכיל את כל
הגוונים ,ואי אפשר להסיר ממנו שחרותו
כי כל הגוונים נבלעים בו .וכן הוא עניין
התפילין אשר קדושתם גבוהה מקדושת
הציץ של הכהן הגדול ,כי ביכולתם לצמצם
קדושה נוראה ועצומה אל תוך עורות של
בהמה ,כמו החושים שביכולתם להעביר
פרטים רבים ומגוונים לכלי קטן ומצומצם
כמו השחור שבעין המצמצם ומגביל וכולל

בעצמו כל הדברים הגדולים העומדים לנגדו.
וכשם שיש חמישה חושים לגוף כך יש
חמישה חושים לנשמה ,וכל איבר גשמי יש
לו איבר רוחני של הנשמה המקביל אליו,
וכמו שדרשו רז"ל (ברכות י) יבוא אדם שיש
בו חמשה דברים וישבח למי שיש בו חמשה
דברים ולפי זה אפשר שתפילין דרש"י הם
כנגד חושי הגוף ותפילין דרבנו תם הם כנגד
חמשת חושי הנשמה ,דכבר נודע בספרים
עד כמה שגבה מעלתם של תפילין דרבנו
תם.
וזה שאומר הכתוב "וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ
ִּכי ׁ ֵשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ ָ
יך וְ יָ ְרא ּו ִמ ּ ֶמךָּ " (דברים
כ"ח) ואמרו חז"ל אלו תפילין שבראש ,בתוך
הראש ולא על הראש (מאור עיניים) ,כי עניין
התפילין הוא להמשיך ארבעת חלקי המוחין
"מלֶ ְך ָאסוּר
לתוך הראש ממש בסוד הכתוב ֶ
ָ ּב ְר ָה ִטים" ,שיהיה המלך אסור במחשבת
האדם ,ולכן אמרו שתפילין צריכים גוף
נקי ,ולא אמרו שהחוטאים והפושעים לא
יניחו תפילין ,נהפוך הוא ,החמירו על מי
שמבטל מצוות זו וקראו לו קרקפתא דלא
מנח תפילין ,ללמדנו ,שבמצוות תפילין יש
קדושה עליונה ונשגבה שבכוחה להחזיר
למוטב גם את הנידחים והשבורים ביותר,
כי מצווה זו היא סולם חזק לעלות עמה אל
בית האלוקים ולכנוס בשער השמים.

יָ דו ַּע ׁ ֶש ּמוֹ ֲה ְרנַ "ת ל ֹא ָהיָ ה הוֹ לֵ ְך לְ צִ ּיוּן
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ ל ֹא ְ ּבחֹל ַה ּמוֹ ֵעד וְ כוּ' ,אוּלָ ם
ַר ֵ ּבנ ּו ל ֹא ְ ּבר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ חֹל
י-שלוֹ ֵמנ ּו ׁ ֶש ָהלְ כ ּו ֲאפִ לּ ּו ְ ּבר ׁ
ָהי ּו ֵמ ַאנְ ׁ ֵש ׁ ְ
ַה ּמוֹ ֵעד .וְ כֵ ן ְ ּביוֹ ם ַה ּ ְפ ִט ָירה ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָחל ַּכ ָ ּידו ַּע
ְ ּבחֹל ַה ּמוֹ ֵעד ֻסכּ וֹ ת ָהי ּו הוֹ לְ כִ ים לַ ִ ּצ ּיוּן ֵהן ַ ּב ֲחצוֹ ת
לַ יְ לָ ה ְּכ ֶה ְר ֵ ּגלָ ם ְ ּבכָ ל לֵ ילוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ,וְ ֵהן ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל
ַהיּוֹ ם ,וְ ָהיָ ה ָאז ִה ְתעוֹ ְררוּת ַרב ְמ ּאֹדּ ְ ,ב ִה ְס ַת ּ ְמכָ ם
ׁ ֶש ֵ ּבית צִ ּיוּנוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְּכ ָבר ּ ִּכ ְמקוֹ ם ְתפִ ּ ָלה ְקבו ָּעה.
י-שלוֹ ֵמנ ּו לִ ְבלִ י
ה ּׁ ָשנָ ה ִה ְק ּ ִפיד ּו ַאנְ ׁ ֵש ׁ ְֹאש ַ
וְ ַרק ְ ּבר ׁ
לָ לֶ כֶ ת לַ ִ ּצ ּיוּן ְּכלָ ל וּכְ לָ ל( .שיש"ק ה  -קלה)
ושמעתי עדות נאמנה מזקני הדור הקודם
שהייתה קבלה בידם שמעולם לא ירדו כרכי
הספר ליקוטי הלכות מעל שולחנו של מרן החפץ
חיים ,ובכל פעם שבא לפסוק הלכה בספרו משנה
ברורה .קודם לכן היה מעיין בדברי ר׳ נתן על
אותו ענין ,ורק אחר כך כותב את הפסק( .עדות
הר"ר יורם אברג'ל זצ"ל בספרו אמרו נועם פרשת ויגש)

א ב של החיים
ּ gבו ֵֹרא עו ָֹלם ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּ א.
ּ gבו ֵֹרא עו ָֹלם הוּ א ַה ּבוֹס ֲה ִכי טוֹב ׁ ֶש ֵּי ׁש.
ש ַא ֲח ָריו
ַ gה ּבו ֵֹרא ִמ ְת ַח ֵּבא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָה ָא ָדם יְ ַח ֵּפ ׂ
ֵ gא ֶצל ַה ּבו ֵֹרא נִ ְכ ָללוֹת ָּכל ַהיְ ִדיעוֹת ִּב ִיד ָיעה ַא ַחת.
ַ gה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ִמ ְּל ׁשוֹן ְּפ ִתילִּ ,כי ִהיא ְּפ ִתיל ׁ ֶש ּקו ׁ ֵֹשר
ֶאת ַה ִּנ ְב ָרא ִעם ַה ּבו ֵֹרא.

אמירת תחנון ונפילת אפים בבית הכנסת כשהאבל מתפלל שם – ח"א
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א
ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"

נגררים בזה אחר האבל (על אף שהאבל עצמו
לא נופל על אפיו ,כמו שכותבים הפוסקים שיובאו

תשובה זו נכתבה לע"נ האברך
היקר המסולא בפז והמדוכא בייסורים
שנפטר בדמי ימיו בי"ד טבת ה'תשע"ח ,להלן)" ,וכך גם מדייק הג"ר יעקב עדס
מן המיוחדים בישיבתנו הקדושה – זצ"ל [שו"ת חדות יעקב או"ח סי' כ"ה] עיי"ש.
ישיבת "חוט של חסד" פעיה"ק ירושלם כך פוסק להדיא כנסת הגדולה [או"ח
תובב"א ,הרב יוסף רפאל בן אריה סי' קל"א הגהב"י אות ט"ו] ,ומבאר את טעם
החילוק בין חתן לבין אבל וע"פ זה
וכוכבה זצ"ל למשפחת לבנון.
מבאר מדוע הוצרך הלבוש [שהובא לעיל
בשבוע שעבר הובאה שאלה אודות בשבוע שעבר] להביא טעם אחר משיבולי
אבלים שאין באפשרותם להביא מנין הלקט [שהובא לעיל שם] ,עיי"ש.
אנשים לביתם לתפילת שחרית במהלך כך גם פוסקים האליה רבה [שם סק"ט],
שבעת ימי האבלות ולכן הולכים המשנ"ב [שם ס"ק כ' (ועיי"ש שמוסיף שה"ה
כשהאבל מתפלל בבית אחר" ,ומ"מ האבל עצמו לא

להתפלל בבית הכנסת ,מה הדין לגבי
אמירת תחנון ונפילת אפים בבית
הכנסת?
בחלק הראשון המדור דן במח' אבל ,ואכמ"ל] ,החיי אדם [ח"א כלל ל"ב סל"ג],
הפוסקים האם אומרים תחנון ונפילת הקיצשו"ע [סי' כ"ב ס"ה] ,גשר החיים [ח"א
פ"כ אות ג' סי"א (ועיי"ש שפוסק "שבאם האבל הוא
אפים בבית האבל ובהלכה שנפסקה הש"ץ ,אין אומרים גם הציבור תחנון; ואם האבל הוא
שאין אומרים שם תחנון ,ובטעם הדבר .אחר ,יאמר הציבור תחנון ולא האבל")] ,ספר שלמי
ציבור [דף קנ"א ע"ד] ,ספר מנחת אהרן [כלל
תשובה
י"ז סי' ט'] ,ספר מסגרת השולחן [יו"ד סי' שע"ו
בית
בין
המחלקת
ג .שיטת הפוסקים
ס"ג] ,ספר קמח סולת [דף קע"ג ע"א] ,ספר
האבל לבין כשהאבל מתפלל בבית נהר מצרים [לג"ר אהרן בן שמעון זצ"ל דיני נפילת
הכנסת
אפים אות ח' ודיני ראש חודש אות ג'] ,שו"ת כרך
השו"ע [או"ח סי' קל"א ס"ד] מביא להלכה של רומי [סוף סי' י"א (אלא שמחלק בין כשהאבל
שאין אומרים תחנון ונפילת אפים בא לבית הכנסת ובטל למתפללים לבין כשהמתפללים
בבית האבל ,אלא שמלשונו משמע שיש באים לבית הכנסת לכבודו של האבל ,עיי"ש)] ,הגר"ש
חילוק בין חתן לבין אבל כשהולכים קלוגר זצ"ל [שו"ת שנות חיים תשובה קל"ח (ועיי"ש
שמחלק בין היכן שהאבל בא ראשון לבית הכנסת לבין
להתפלל בבית הכנסת ,וז"ל" :נהגו שלא
כשבא לאחר המתפללים .אמנם הגר"י יוסף שליט"א
ליפול על פניהם לא בבית האבל ,ולא בילקוט יוסף תפילה כרך ב' סי' קל"א הערה כ"ג ,כותב
בבית החתן ,ולא בבהכ"נ ביום מילה ,שאין דבריו מוכרחים ,עיי"ש)] ,הג"ר אליהו חזן
זצ"ל [שו"ת תעלומות לב ח"ג קונטרס הליקוטים אות
ולא כשיש שם חתן".
כ"ג ובספר נוה שלום דיני נפילת אפים אות ז' (הגר"י יוסף
השדי חמד [אסיפת דינים מערכת וא"ו אות ד']
שליט"א בילקוט יוסף הנ"ל הביאו ,ומבאר ששיטתו היא
מדייק מלשון השו"ע שכאשר האבל שאף על פי שבשאר ימי האבל ,אם בא האבל לבית הכנסת
מתפלל בבית הכנסת ,הקהל כן נופלים להתפלל ,אומרים וידוי ונפילת אפים ,מכל מקום בליל
השבעה שנהגו לעשות דרוש בבית הכנסת לכבוד הנפטר,
על פניהם ,וז"ל" :והמובן מלשון זה הוא וקהל רב נאספים להתפלל בבית הכנסת מנחה וערבית
דדווקא כשבא החתן לבית הכנסת ,הוא לכבוד האבל ,נראה שאין נופלים על פניהם במנחה)],
שגם הציבור אין נופלין על פניהם; אבל הג"ר יהודה מסלתון זצ"ל [אב"ד מצרים
באבל אינו כן ,אלא דווקא כשמתפללין בספר בני יהודה כת"י שהובא בילקוט יוסף הנ"ל (ועיי"ש
בבית האבל הוא שאין נופלין על פניהם שהסכים לדברי הג"ר אליהו חזן זצ"ל)] ,הגר"ע יוסף
ואין אומרים תחנונים ,אבל אם בא זצ"ל [שו"ת יביע אומר ח"ט סי' פ"ח אות ד' (ועיי"ש
שהביא את דברי הג"ר אליהו חזן זצ"ל ,וכתב שכן
האבל לבית הכנסת – אף שהוא עצמו
עשה מעשה במעמד רבנים גדולים)] ,הגר"י יוסף
אינו אומר תחנונים ולא נפילת אפים
שליט"א [ילקוט יוסף הנ"ל (ועיי"ש שהביא להלכה
מ"מ הציבור אומרים כדרכם ואין
יאמר")] ,ערוה"ש [שם סע' י"ד-ט"ו (ועיי"ש שאף
הוא פוסק שהאבל עצמו לא יאמר תחנון ,ומביא ביאור
אחר ממה שכתב כנה"ג לחלק בין חתן ומילה לבין

את דברי הג"ר אליהו חזן זצ"ל ,כמו שפסק אביו – הגר"ע
יוסף זצ"ל)] ,שו"ת ישכיל עבדי [ח"ד או"ח סי'
י"א (ועיי"ש שאף הוא הביא להלכה את דברי הג"ר אליהו
חזן זצ"ל הנ"ל)] ,שו"ת משפטי עוזיאל [מהדורה
תניינא (כרך ג') או"ח סי' י"א] ושו"ת חדות יעקב
[לג"ר יעקב עדס זצ"ל או"ח סי' כ"ה (ועיי"ש ששניהם
פקפקו בהוראת הג"ר אליהו חזן זצ"ל .ועיי"ש עוד בשו"ת
חדות יעקב שמביא בהרחבה את דברי הפוסקים בענין
חומר המנהגים שאין לשנותם ,ודפח"ח ואכמ"ל .ועיי"ש
עוד בשו"ת משפטי עוזיאל שפוסק שאבל שמתפלל בבית

הכנסת ,אף הוא עצמו יאמר תחנון)] ,שו"ת שואל
ונשאל [ח"ה סי' ט"ו] ,הגרש"ז אויערבאך
זצ"ל [הליכות שלמה תפלה פי"א ס"י (ועיי"ש שמסכים
לגשר החיים ומבאר את החילוק בין כשהאבל הוא ש"ץ
או מתפלל מן המניין – דכאשר האבל הוא ש"ץ הוי כבית

האבל ונגררים הציבור אחריו)] ,ספר צרור החיים
[פסקי הגר"מ אליהו זצ"ל בהל' אבלות ,פ"י שאלה קנ"ה],
ספר פני ברוך [סי' י' ס"כ] ,הגר"ש פנחסי
שליט"א [ספר חיים וחסד פ"י סכ"ד] ,ועוד.
ד .שיטת הפוסקים שאינה מחלקת בין
בית האבל לבין כשהאבל מתפלל בבית
הכנסת
על אף האמור לעיל [באות ג'] ,מצינו מפורש
באחד מהראשונים – האורחות חיים
[ח"א הלכות הבדלה אות ל"ג] ,שאין חילוק בין
אבל לחתן ,וגם כשהאבל בא לביהכנ"ס
להתפלל ,הקהל נפטר מאמירת תחנון
כמו שנפטר כאשר חתן בא לביהכנ"ס
להתפלל ,וז"ל" :אלו הימים שאין נופלין
על פניהם ואין אומר בהם למנצח ושיר
מזמור ...ולא בשחרית כשיבא החתן או
אבל או אונן בביהכנ"ס".
על סמך הדברים הללו של האורחות
חיים ,כותב המאמר מרדכי [או"ח סי' קל"א
ס"ק י"א] לאחר שמביא את שיטת שיירי
כנה"ג וסיעתו ,וז"ל" :אנו אין נוהגין
כן ,אלא גם כשהאבל בא לבית הכנסת
בשני ובחמישי כמבואר ביו"ד [סי' שצ"ג
ס"ג] ,אין הקהל נופלים על פניהם .ונראה
לי שהוא מנהג נכון ,מאחר דאיתקשו
אבל לחתן – אין לחלק ביניהם .ומצאתי
באורחות חיים שכתב בהדיא דכשבא
החתן או האבל לבית הכנסת ,אין
נופלים על פניהם".
השדי חמד [אסיפת דינים מערכת וא"ו אות ד']
מביא את דברי שו"ת יהודה יעלה [סי' י']

שסובר אף הוא כמאמר מרדכי ,ולא עוד
אלא שכותב שהמנהג של שיירי כנסת
הגדולה וסיעתו הוא מנהג טעות משום
שלא דוחים דין מפורש בראשונים
מדקדוק בדברי השו"ע; ועוד שאין
להוכיח כן מדברי השו"ע דמה שהשו"ע
לא דן במקרה שהאבל בא לביהכנ"ס
להתפלל – זהו משום שאין זה מצוי.
ומצינו פוסקים נוספים הסוברים כדעת
המאמר מרדכי וסיעתו שאף כשהאבל
בא להתפלל בביהכנ"ס ,אין הקהל
אומרים תחנון ונפילת אפיים ,ובהם:
שו"ת הרשב"ש [סוף סי' תקפ"ד (הכותב שהמנהג
בעירו היה שהאבל יוצא לביהכנ"ס ביום השביעי וביום
זה אין הקהל אומרים תחנון ,ומשמע מדבריו שדין זה
הוא בכל יום שהאבל יוצא לביהכנ"ס ,וכך הבין דבריו
הג"ר דוד מועטי זצ"ל בשו"ת צוף דבש סי' ט"ו; על אף
שהגר"י יוסף שליט"א בילקוט יוסף תפילה כרך ב' סי'

קל"א הערה קכ"ג סובר שאין הכרח לדייק זאת עיי"ש)],
הג"ר דוד מועטי זצ"ל [שו"ת צוף דבש הנ"ל],
הפרי מגדים [ספר נועם מגדים בית הלוי דף ז'
ע"א] בשם הדעת קדושים ,ספר משמרת
שלום [ערך תי"ו אות ד'] ,האשל אברם
מבוטשאטש [סי' קל"א ס"ד (אלא שמלשונו משמע
שאין זו פסיקה מוחלטת רק שאין נכון לציבור לומר

תחנון כשהאבל מתפלל איתם)] ,ועוד.
ה .פוסקים הסוברים שהכל הולך אחר
המנהג
בנוסף לפוסקים שהובאו לעיל ,מצינו
פוסקים רבים הסוברים שעל אף
שמעיקר הדין הלכה כדעת שיירי כנסת
הגדולה וסיעתו [שהובאו לעיל באות ג'] ,מ"מ
יש הנוהגים כדעת המאמר מרדכי
וסיעתו ויש להם על מה שיסמוכו
דהכל הולך אחר המנהג ו"נהרא נהרא
ופשטיה" [חולין י"ח ע"ב] ,ובהם :כף החיים
[סי' קל"א ס"ק ס'] ,ספר אורח נאמן [שם ס"ק
ט"ז] ,הג"ר יעקב עדס זצ"ל [שו"ת חדות יעקב
או"ח סי' כ"ה] ,הגר"י יוסף שליט"א [ילקוט
יוסף הנ"ל סכ"ג ובהערה כ"ג שם] ,הגר"ש פנחסי
שליט"א [ספר חיים וחסד פ"י סכ"ד] ,ועוד.
בשבוע הבא אי"ה ,יובא החלק האחרון
והמסכם של התשובה.

ברכת הצדיק מצילה ברוחניות וגשמיות
לבבא סאלי ,היה הרב מאיר לו פנים.
יום אחד ,נזדמן לו לבא אל הבבא סאלי ,אך
כאשר ראהו הצדיק ,נזעק וקם למולו ,והחל
לצעוק עליו בקול רם ומחריד ,שקרן ,רמאי,
נוכל ,הולכת אותי שולל...
נראה היה שכעסו של הבבא סאלי ,ללא
נשוא .בני הבית כולם נזעקו לקול קריאותיו,
אבל הבבא סאלי ,לא הפסיק לצעוק ,וקצף
עליו במשך דקות ארוכות ,ולא נתקררה

דעתו ,עד אשר צעק בפניו ,תצא מהחדר שלי
ואל תדרוך בה יותר!
האיש יצא את בית הצדיק ,כולו רועד ,זעה
קרה ניגרה על פני והוא לא ידע את נפשו.
הוא בכה חרש בינו לבין עצמו ,ולא ידע את
נפשו .מה קרה? שאל את עצמו ,מה עשיתי
בזמן האחרון ,מה סיפרו לו עלי? אך לא היה
מי שייתן תשובה לשאלותיו.

"וכן אם לא הייתי מגיע לכאן לפניכם,
לא הייתם יכולים לעמוד בתוקף
הקליפה הקשה .ה' בחר בי כפי
שהסברתי לכם בחלומות שחלמתי,
והוא ידע שלי יש את הכוח לרדת כל
כך נמוך וכל כך עמוק עד למקום הכי
טמא שזה מצריים ,וגם במצריים הגעתי
עד לחלאות המין האנושי והייתי עבד
לאסירים הגרועים ביותר בכלא המצרי,
ומהמקום הזה התחזקתי באמונה
והכנעתי את הקליפה המצרית .אם רק
תלמדו ממני להחזיק באמונה ולשמוח
ולרקוד במצבים הכי קשים – לא תהיה
לכם כאן שום גלות!"
נמצא שבחינת חסרון האמונה של
האחים הקדושים ,לפי רום מעלתם
– זה היה הגורם לכל הגלות .ועכשיו
כל התכלית של כל הניסים והנפלאות
בעשר המכות ובקריעת ים סוף היא
לשקם לעם ישראל את האמונה הנפולה
ועל ידי זה להביא את הגאולה .לכן
מובא בחז"ל על פרשת השבוע שלנו
שכל הגאולה הייתה תלויה בארונו של
יוסף ,וכאשר כל עם ישראל הלכו לחפש
ממון ,משה רבינו מחפש את הארון של
יוסף ,את הדעת של הגאולה.
עובדים ושרים
האור החיים הקדוש כותב שאם בני
ישראל היו זוכים להאמין שהכול לטובה
לא הייתה שום גלות .אם היו לומדים
מיוסף לשמוח בשעבוד בעבדות ובכלא
– הם היו עובדים בפרך ,ומניחים את
הלבנים ,ומקבלים את המכות ,והכול
בשירים ובריקודים ,ואז אפילו המצרים
היו באים לעזור להם ,היו מתבטלים
לגמרי ,אפילו פרעה בעצמו היה מקנא
בהם ובא לעבוד איתם ,הגלות הייתה
עוברת במהירות ובקלות והיה תיקון
העולם לגמרי.
אך אז עוד לא הגיע הזמן .אבל עכשיו
כבר הגיע זמן הגאולה ואנו חייבים
להתחיל להקשיב ליוסף הצדיק ולכל
הצדיקים המדריכים אותנו איך לבטל
את כל הצרות ואת כל הגלויות כמו
שמסכם רבי נתן ,שאם היו כולם מודים
לה' על הטוב ועל הרע היו מתבטלות כל
הצרות והייתה באה הגאולה השלימה!

מכון חכמת השלום
השער שלך למקצועות התורה

לאחר ההצלחה האדירה בקורסים הקודמים!
אנו פותחים רישום נוסף לקורסים הבאים:
הדרכת חתנים ,הדרכת כלות ,משגיחי כשרות ,כשרות הבית היהודי לנשים

20:00-22:00

הקורס מכין את התלמידים למבחני הרבנות הראשית ,ומועבר ע"י
רבנים מומחים בתחום העוסקים בפיקוח כשרות הלכה למעשה,
ובליווי מצגות ייחודיות.

הקורס מועבר אחת לשבוע ,הלימוד מקיף את הלכות כשרות המטבח
הלכה למעשה ,בלווי מצגות יחודיות ,הנשים יצאו עם ידע רחב בעולם
הכשרות המעשי.

שני

20:00-22:00

הקורס יכלול את לימוד הלכות טהרת המשפחה ופונה לנשים
שעוסקות בקירוב ,בדגש מיוחד על הדרכות בשלום בית לפי
הכוונת מו"ר הרה"צ ר' שלום ארוש שליט"א.

16:30-18:30

הדרכת חתנים
הקורס יכלול את לימוד הלכות טהרת המשפחה ,מועבר ע"י רבנים
מומחים ובלווי מצגות יחודיות ,בדגש מיוחד על הדרכות בשלום
בית לפי הכוונת ובליווי מו"ר הרה"צ ר' שלום ארוש שליט"א.

הדרכת כלות

ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו

לרישום0583266553 :
בהכוונת גדולי ישראל

רביעי

כשרות הבית היהודי לנשים

שלישי

משגיחי כשרות

ראשון

הלך האיש לביתו ,הסתובב
בפיזור נפש ,מחדר אחד למשנהו,
ולא מצא טעם לחייו ,החליט
ללכת לאתר הבנייה שלו במצפה
רימון ,אולי יראה אנשים ,וישכח
מצערו ,שהה שם כמה שעות,
ולקראת ערב ,לקח את הפועלים
במכוניתו לביתם כמנהגו...
העניין כולו לקח פחות משניה,
בלמה
שלפניו,
המכונית
בפתאומיות באחד העיכולים של
מצפה רימון ,וכיוון שהיה שקוע
בצערו ,תגובתו הייתה איטית
למדי ,כשהבחין ,ובלם בפראות,
בחלקיק השנייה האחרון ,כבר
היה מאוחר מידי ,המכונית
הועפה אל התהום ,הנוראה
שמשמאל לכביש ,והתגלגלה שם
כאבן קטנה.
איך ייתכן שלא הוצת מיכל

הדלק? באותם רגעים הוא לא חשב על זה ,הוא
עיקם את הדלת ,וזחל בשארית כוחותיו ,אז
ראה את מכוניתו המרוסקת ,ואת שני פועליו
הערלים מתים והתפרץ בבכי" :ריבונו של עולם
בזכות מה אני חי???"
הוא מישש את גופו ,ולא האמין למציאות
שלפניו ,הוא בריא ושלם .החושך כבר ירד ,ואיש
לא רואה אותו ,בכל כוחותיו התאמץ לטפס אל
הכביש ,ועצר טרמפ למשטרת ירוחם ,סוף סוף
הוא צריך להודיע על התאונה ,ועל
ההרוגים .אך באמצע הדרך ,שינה
את תוכניתו ,והחליט לנסוע אל
הצדיק הבבא סאלי לנתיבות ,יהי
מה שיהיה  ,חשב לעצמו יצעק עלי
הצדיק? אין ברירה! אני מוכרח
ללכת אליו.
לפני דלת חדרו של הבבא סאלי,
נעצר ,שוב הוא דמיין לעצמו ,מה
מחכה לו ,ורוחו נשברה בקרבו,
אבל אמץ עצמו דפק ונכנס.
והנה הבבא סאלי ,קם למולו
בפנים צוחקות ,כמימיים ימימה,
ברכו בברכת "ברוך הבא ,חיכיתי
לך ,בוא חביבי תשב".
זרם דמעות פרץ מעיני האיש,
והמילים נעתקו מפיו ,הוא הבין
שאין טעם לספר לצדיק מה אירע,
ולכן כלא התרגשותו ,והצליח
לפלוט מילים אלו בלבד" :רבנו
תסביר לי מה היה היום" והבבא
סאלי הסביר לו:
"דע לך ,אומר לו הצדיק ,כי
המעשר שאתה נותן מכספך
ללומדי התורה ,מגן עליך כחומה
בצורה ,ולכן כמה פעמים ,שרצו
המזיקים להזיק לך ,לא יכלו .אלא,
בזמן האחרון התחלת להתגאות
על מעשיך הטובים האלו ,צמחה
לך קרן ברגל .כמו שאמרו חז"ל :
"האי מאן דיהיר בעל מום הו" וכשנכנסת היום
בצהרים ראיתי את מלאך המוות קשור לך שם,
הבנתי כי אין כל דרך להציל את חייך ,רק אם
אצליח להוריד את גאוותך מיד ,ולכן השפלתי
אותך ,וכאשר רוחך ירדה ,כל כך ,עזב אותך
מלאך המוות ,והרג את שני הערלים!

20:00-22:00

באחד הימים הופיע
לפני הבבא סאלי זצוק"ל בחור על כסא
גלגלים ,הבחור ישב לפני האדמו"ר
וסיפר שנפצע במלחמת יום הכפורים,
ולאחר סידרת ניתוחים נשאר מרותק
לכסא גלגלים כאשר רגל אחת בכלל לא
מתפקדת ,מצב הרגל אף החל להתדרדר
והיה חשש שיצטרכו לקטוע לו אותה,
מכיוון ששמעו של הבבא סאלי הגיע
לאוזניו ,הגיע לכאן כדי להתברך,,,
שאלו הצדיק - :תפילין אתה מניח
בכל יום?  -לא – ענה הבחור - .על
השבת אתה שומר?  -לא – באה
התשובה.
 אם כן ,התפלא הרב ,תן תודהשרגל אחת שלך כן בריאה… הרי
את הכח אנו מקבלים מאת השם
יתברך ,ואם אין אנו עושים את
רצונו ,בידו לקחת מאתנו את אשר
נתן לנו ולשתק אותנו כליל ,ואתה
שאינך הולך בדרך התורה והמצוות,
מה שכן יש לך הוא מתנת חינם.
מששמע זאת הבחור פרץ בבכי מר,
שגרם התרגשות אצל כל הנוכחים.
לאחר שהשתררה דומיה בחדר,
היישיר הצדיק את מבטו אל עיני
הבחור ושאלו:
 אם אברכך ברפואה שלמה ,ותוכללקום על רגליך ,האם תהיה מוכן
לקבל עליך עול מצוות?
 כן – באה התשובה. אם כן – אמר הרב – תן לי אתידך ,ואני מברך אותך ברפואה
שלמה לעבודתו יתברך.
לאחר שנישק הבחור את ידי הרב,
אמרו לו הנוכחים לנסות לקום
על רגליו .להפתעתו הצליח מיד
לעמוד ,ואף לצעוד מספר צעדים
ללא עזרת איש…
בעודו המום מהשינוי הכביר שחל
במצבו ,ניסה להלך במהירות יותר
גדולה ,ועד מהרה מצא את עצמו ליד
דלת דירתו של הרב .בקפיצה יצא
החוצה ,ומיהר אל הטלפון ציבורי הקרוב
במתחם הישיבה .בהתרגשות לא רגילה
דיבר עם משפחתו ,וסיפר להם את אשר
קרהו בבית הרב .בחורי הישיבה ששמעו
בהשתאות את סיפורו לא האמינו
למשמע אוזנם ,אך לאחר שחזר על
סיפורו נתפסו לאוירת התעלות נפלאה,
שילבו יד ביד ויצאו בריקוד של שמחה
ביחד עם הבחור להודות להקדוש ברוך
הוא על הישועה הגדולה .יותר מאוחר
הגיעו רבים לבית הרב והשתתפו שם
בסעודת הודיה מיוחדת לכבוד הנס
הגדול.
הבחור המאושר שמר את הבטחתו
ושינה באופן יסודי את אורחות חייו,
אך לא רק הוא חזר בתשובה ,אלא רבים
שנוכחו ושמעו את הסיפור ,לא שכחוהו
זמן רב והתחזקו באמונה וביראת שמים.
aaa
יהודי קבלן במקצועו ,היה מקורב
מאוד אצל הבבא סאלי ,יהודי פשוט
בהליכותיו ומנהגיו ,אך ירא שמים,
מדקדק בקלה כבחמורה ,את עבודתו
היה עובד באמונה וביושר ,ותורם
לצדקה מהונו ,בכל פעם שהיה נכנס

לכבוד יומא דהילולא ד' שבט סידנא בבא סאליזיע"א

בין הבתרים .וזה גם ממש לטובה ,כי
אם לא הייתי יורד לפניכם ,היו צריכים
להביא לכאן את אבא בשלשלאות של
ברזל ,ועכשיו אבא הגיע לכאן כמו מלך.

הדיבורים האלה מחייבים כל אחד ואחד
לשאול את עצמו :למה אני עדיין סובל
כל סבל שהוא ובכל רמה שהיא? למה
הגאולה עוד לא הגיעה? כנראה שאני
לא חי מספיק את הדעת של הגאולה,
כל יהודי שלומד את הדברים על מנת
לחיות אותם ,ומדבר עליהם ומפיץ
אותם – יש לו חלק בקירוב הגאולה
השלימה בחסד וברחמים בקרוב ממש.
שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.
נא להתפלל לרפואת משה בן
אידה ,גילה בת ציפורה .שרה
לאה בת יוכבד מיכל.
להבדיל לע"נ שמרית תמר בת
מרים ,ארז רפאל בן כוככה ז"ל

חינוך
באהבה

בשבוע שעבר שאלנו" :כיצד נוכל
לגרום לילד שלנו להצליח בלימודים?!"
הזכרנו מספר סיבות אובייקטיביות ,שאכן יכולות
לגרום לילד חוסר הצלחה או הצלחה מועטה,
והגענו למסקנה שהסיבה העיקרית שתגרום לילד
חוסר הצלחה היא "חוסר אמונה בהצלחה".
ולכן עיקר עבודתנו היא :להחדיר בע"ה בילד
שהוא יכול להצליח ,על אף כל המגבלות והקשיים
שלו.
לתת את מה שיש בי
למו"ר הרב שלום ארוש שליט"א יש אקסיומה
חינוכית ברורה" :אדם לא יכול לתת את מה שאין
בו" ואם הגענו למסקנה ברורה שבכדי שהילד
יצליח בע"ה בלימודים ,אזי הוא צריך הורים
ומורים שיאמינו בו שהוא אכן יכול להצליח ,אזי
אם אנחנו לא מאמינים בהצלחתו ,מאין "ישאב"
ויקבל את האמונה שהוא אכן יכול להצליח על אף
כל הקשיים והחסרונות שלו?!
מספרים על גדול ה"מחזקים" על רבי נתן מברסלב
זיע"א ,שפעם הגיע אליו אב אחד להיוועץ בו" :מה
לעשות עם הילד שלו ,שאין לו חשק ורצון ללמוד"
רבי נתן שאל אותו" :ומה אתה עשית בכדי לגרום
לו לרצות?!" ענה לו האב" :אני כל הזמן מדבר
איתו ,נותן לו מוסר ומוכיח אותו על כך ,שאם לא
ילמד הרי יהיה כמו גוי שייגץ"
ענה לו רבי נתן" :תקשיב לי! אתה צריך לעשות
שני דברים:
א .להתפלל עליו כל יום שה' יתברך יפתח לו את
הלב.
ב .לעודד אותו כל הזמן ולהגיד לו עד כמה הוא
חשוב בעיני ה' ובעיניך ,ועד כמה אתה מאמין בו
שהוא יכול להיות גדול בישראל ,ותראה שהוא
ילמד יותר טוב"...
אמר לו האב" :אם אני רק יעודד אותו ,אז מי
יוכיח אותו?!"
ענה לו רבי נתן" :אל תדאג ,היצר הרע שלו מוכיח
אותו כל הזמן ,אתה צריך רק לחזק ולעודד".
ובאמת ,הרי אנו מרגישים בעצמנו ,עד כמה היצר
הרע שלנו ,מוכיח אותנו ומראה לנו שאנחנו
לא שווים ,הוא מנסה כל הזמן להחליש אותנו
ולפעמים אפילו מצליח "להפיל" אותנו.
אספר לכם סוד :גם לילד שלנו הוא מגיע ,וגם
אותו הוא מחליש כל הזמן .אם אנחנו עוזרים
לו להחליש את הילד ,לגעור בו ולהוכיח אותו
על מעשיו וחוסר הצלחתו ,מאין ישאב את הכח
להחזיק מעמד ,להתאמץ ולהתגבר על בעיותיו?!
ועל זה נאמר" :ומה יעשה הבן ולא יחטא???"
לכן אדרבה ,נרים אנחנו את הילד ,נעודד אותו,
נחדיר בו אהבה בלי סוף ונאמין בו שהוא שווה
ויכול ,כי אם אנחנו לא נעשה זאת ,אף אחד לא
יעשה זאת במקומנו.

לימודי הצלחה פרק ב'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
אדרבה בגלל שיש לו בעיות
לכן הורים יקרים ,העבודה הראשונה היא
אצלנו-ההורים ,להאמין ביכולות של הילד שלנו
ולהחדיר בו את האמונה הזו.
אמנם ,לא נוכל לברוח מכך שיש לו קשיים
ובעיות :מנת המשכל ( )IQשלו נמוכה ,ויש לו
קשיים בתפיסה ,ובעיות קשב וריכוז ,ובעיות
רגשיות או חברתיות שבגללם אין לו מוטיבציה
ללמידה ,או אפילו יש לו בעיות שמיעה או ראיה
ועוד כהנה וכהנה סיבות מסיבות שונות.
אבל יש לנו ולו גם אמונה ורצון חזק שהוא יכול
להצליח ,עם כל בעיותיו.
כאשר נאמין בזה ,ודווקא מתוך ההסתכלות
האמיתית ש"בגלל שיש לילד כ"כ הרבה קשיים,
עלינו מוטל לתמוך בו ולעזור לו" ,נוכל להתחיל
בע"ה "בעבודה" מסודרת לקראת שילובו
המקסימאלי בכיתה.
כי האמונה בהצלחה ,היא "הדלק" שיניע בע"ה
את כל "רכבת העזרה" וייתן לילד "פוש" ענק
ויקדם אותו ע"י מכלול של עזרה וטיפולים
מקצועיים להיות מצטיין ומצליח בלימודים.
המרחק בין המצוי לרצוי
כאשר אנחנו מדברים על "הצלחת הילד
בלימודים" ,אין פירושו שממחר הילד פתאום
יקבל  100%במבחנים ,או שממחר ייעלמו להם
כל הבעיות הלימודיות והרגשיות שלו.
כאשר אנחנו מדברים על הצלחה ,אנו מתכוונים
ל" :רצון שנובע מאמונה שאני מצליח ויכול
להצליח עוד ,עבודה אמיתית והתקדמות
איטית".
עלינו לדעת כי :בכדי להגיע להצלחה בחיים,
הדבר האידיאלי ביותר הוא -להגיע ל"איזון
הראוי" בין המצוי לרצוי ,דהיינו בין המצב שלי
עכשיו לבין המצב שבו אני רוצה להיות.
כאשר אני בודק את רמת ה"רצוי" שלי אני
מוכרח להתחשב במכלול התכונות השונות שלי
כאדם.
לדוגמא :ה"מצוי" של ילד א' הוא :שמנת המשכל
שלו בינונית .הוא מוציא באופן קבוע 60%
במבחנים וכך גם יחסו ללימודים ,כאשר נעבוד
איתו על מוטיבציה ,נפרגן לו וניצור אצלו דימוי
עצמי חיובי של ילד שיכול להצליח ,לאחר עבודה
נוכל נניח להגיע לציונים של  ,80%שמבחינתנו
זה יהיה  ,100%כי כך הם היכולות של הילד.
מהי סביבת הצלחה?!
כשמחפשים את המכנה המשותף הזה ,שבין
הילדים המוצלחים יותר שבבית הספר ,מגלים
דברים מאוד מעניינים .כולנו מסכימים ש"על פי
ההיגיון" ככל שסביבת הלימוד של הילד תהיה
טובה יותר ואידיאלית ,כך הוא יצליח יותר.
אך מהי אותה סביבה אידיאלית?! התפיסה
הרווחת היא כי סביבה אידיאלית
להצלחה בלימודים ,יכולה לבוא
לידי ביטוי בשילוב של מספר
דברים :הכישורים האישיים
והשכליים של הילד והאפשרות של
ההורים שלו לפתח אותם.
או במילים אחרות :אם יש לילד
שכל וכישרונות ולהורים שלו יש די
כסף כדי להשקיע בלימודים שלו,
הם יכולים לשים אותו בבית ספר
טוב ,לשלם עבורו למורים פרטיים
כדי לקבל שיעורי עזר והעשרה,
לשלוח אותו לחוגים וסדנאות
שונות ,להקצות לו בבית חדר
משלו שבו תהיה לו את הפרטיות
שלו והשקט שלו ,הם גם יכולים
לתגמל אותו בצורה כספית על
הצלחות שלו בלימודים ,בקיצור
הם יכולים להעניק לו את הסביבה
"האידיאלית" להצליח בלימודים.
המציאות מראה לפעמים הפוך
טוב ,כתיאוריה הכול אפשרי .אך
המציאות לפעמים שונה ,מתברר
שישנם יותר מידי ילדים במערכת
החינוך שבוחרים שלא ללמוד ושלא

להצליח ,למרות שרמת המשכל שלהם גבוהה ,יש
להם תפיסה מאוד מהירה והם מגיעים ממשפחות
עם רמת הכנסה גבוהה ,ועם כל זה הם לא עושים
כלום כדי להצליח ,אדרבה הם לוקחים את השכל
שלהם ואת המשאבים של ההורים ומתעלים אותם
דווקא לדברים שליליים ,וכולנו מכירים הרבה ילדים
מחוננים ו"בני טובים" ש...
טוב ,אז אם שכל וכסף הם לא בהכרח יגרמו לילד
ללמוד ולהצליח הלימודים ,אז מה כן?! ,מהי
הסביבה האידיאלית להצלחת ילד בלימודים?! או
במילים אחרות ,מהו המכנה המשותף של ילדים
שמצליחים בלימודים?!
שמח בחלקו אבל שואף לעוד
ראשית יש להבהיר שוב נקודה מאוד חשובה .בדיוק
כפי שאצלנו המבוגרים ההצלחה שלנו נמדדת ביחס
ל"פוטנציאל שלנו" בלבד ולא ביחס ל"דשא של
השכן שלנו" ,כך גם "הצלחה אמיתית" של הילד
שלנו ,משמעותה שהוא ישיג את המירב והמיטב
שהוא יכול להשיג ביחס לעצמו ולא ביחס למישהו
אחר.
דהיינו ,אם הוא יכול להשיג בכל המבחנים  100אז
 90זה ציון קצת נמוך בשבילו ,אבל אם הוא יכול
להשיג רק  75אז ציון  75עבורו הוא טוב מאוד.
זאת אומרת :שכאשר אנחנו באים לבחון הצלחה של
ילד בלימודים עלינו לבחון את מידת ההצלחה שלו
ביחס לפוטנציאל שלו ולא ביחס לאחרים.
וכעת ,נחזור וננסה להבין ,מה גורם לתלמיד למצות
את הפוטנציאל של עצמו ולהביא אותו לידי ביטוי
בצורה הטובה ביותר.
התשובה על כך היא :המכנה המשותף בין כל הילדים
שמצליחים בלימודים הוא:
"האיזון שיש להם בתפיסה שלהם את עצמם ,מול
הלימודים וההישגים שנדרשים מהם" המשפט אינו
ברור?! מיד נבין:
מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א אומר תמיד :שכדי
שכל אדם באשר הוא -יצליח בחייו ,עליו להיות עם
 2תכונות "מנוגדות ומשלימות כאחד",
עליו להיות עם היכולת לשמוח תמיד במה שהוא
הצליח להשיג גם אם הכי קשה או הכי לא מסתדר
לו כפי שהוא רוצה ,ומצד שני שתהיה לו היכולת-
לעולם לא להסתפק במה שיש ,אלא תמיד לשאוף
לעוד.
דהיינו ,מצד אחד -לעולם להאמין בעצמך ,לקבל
את עצמך כפי שאתה ולאהוב את עצמך עם כל
החסרונות שבך ומצד שני לצד החשיבה החיובית,
תמיד -להיות עם ביקורת עצמית כדי לשאוף ,לעבוד
ולהתקדם.
רבינו הקדוש ,רבי נחמן מברסלב סיכם את כל
התיאוריה הנפלאה הזו ,במשפט אחד :יִ ַּקח לְ ַעצְ מוֹ
ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַ ּביּוֹ ם ׁ ֶש ָ ּב ּה יִ ׁ ְש ּפֹט ֶאת ַעצְ מוֹ  ,ו ׁ ְּש ָאר ָּכל ַהיּוֹ ם
יִ ְהיֶ ה ְ ּב ּ ִׂש ְמ ָחה.
נקודת האמצע
אותו הדבר בדיוק בנושא שלנו ,עלינו להחדיר בילד
את התפיסה הנכונה במושג "הצלחה בלימודים"
שההסתכלות שלו תהיה מאוזנת ,דהיינו מצד אחד
הילד חייב להאמין ביכולת שלו להצליח ולבצע את
המשימה שלפניו ,ומצד שני עליו להיות במדרגת
"שמח בחלקו" גם כאשר לא הצליח לבצע כפי
שרצה.
כהורה מדריך ,מוטל עלינו להסביר לילד :שהקנה
מידה של ההצלחה שלו ושל הדרישה שלנו ממנו
היא :שהוא יעשה את מירב המאמצים שהוא יכול
לעשות.
עלינו לאהוב אותו בכל מקרה ולעודד אותו בכל
מקרה .כי אם בטעות אנחנו לא מעודדים אותו
כשהוא לא מצליח ,אנו גורמים לו לנזק שגם במה
שהוא יוכל להצליח שגם שם הוא לא יצליח.
לכן עלינו לעודד את הילד על המאמץ ולא על
ההישג .הילד חייב להבין שהכי חשוב זה שהוא לא
יתייאש ושתמיד הוא יתרגל לעשות מה שהוא כן
יכול לעשות.
כי רק כשיהיה לילד את האיזון ,לדעת לקבל את
עצמו בכל מקרה ,גם אם הוא אחרון בכיתה ,ובכל
זאת לנסות להתקדם כמה שהוא יכול ,גם אם זה
יהיה רק מקום אחד קדימה ,רק ככה הוא יצליח
להתקדם אל סף היכולת והגשמת הפוטנציאל של

עצמו.
המשך בע"ה בשבוע הבא!

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

קמצן בא אל בית הקברות
ושואל את החזן" :כמה יעלה לו" 'אל מלא
רחמים' על קבר אביו.
השיב החזן :יש ב  100 -ש"ח .יש ב 500. -
ש"ח .ויש ב  2000 -ש"ח.
שאל הקמצן" :ומה ההבדל" ?
השיב החזן" :ב 100-שקל אני קורא פשוט ,ב
  500אני קורא בכוונה גדולה וב  2000 -אניקורא לאט ,בסילסולים ובעצימת עיניים".
הזמין הקמצן את ה"אל מלא רחמים" היקר
ביותר.
כאשר סיים החזן ופקח את עיניו הקמצן
כבר לא היה בשטח ...

בא תשע"ח
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 16:44 16:32 16:41 16:26
יציאה 17:43 17:40 17:42 17:40
ר"ת 18:19 18:15 18:15 18:18
הפטרת השבת
ירמיה פרק מו ,יג-כח  -הדבר אשר דבר

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

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

שבת קודש ד שבט תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  4:26תל-אביב 4:40 :חיפה 4:30 :מוצאי שבת :ירושלים 5:41 :תל-אביב 5:42 :חיפה 5:40 :ר"ת6:19 :

לעשות כל מעשה מצוה ,חסד והטבה
לזולת ,בזריזות !
נלמד מהפסוק" :ושמרתם את המצות" )פרק יב-ז(

ודרשו חז"ל במכילתא :רבי יאשיה אומר אל תקרא כן ,אלא ושמרתם
את ה"מצוות" ,כדרך שאין מחמיצין את המצה ,כך אין מחמיצין את
המצוה ,אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד.
מעשה באברך שהיה רגיל מצעירותו להקדים ולהתפלל תפילת
שחרית כוותיקין .היה משכים כל יום בשעה מוקדמת לביהכנ"ס .יום
אחד נסע מביתו לבקר את אמו החולה ותמך בה כל הלילה .וכשהלך
בדרכו בבוקר לבהכנ"ס להתפלל כוותיקין ירד גשם זלעפות ופגש
אותו יהודי ואמר לו:
"יש לי בקשה אליך לעשות לי טובה גדולה .הגג שלי דולף עקב הגשמים
העזים .קניתי  50רעפים אבל איני יכול לסדר אותם על הגג לבדי .אין
לי כעת בעל מלאכה ואבקש ממך שתעזור לי לסדרם על הגג" .אמר לו
האברך" :מימי לא איחרתי לוותיקין תמתין לי רק רבע שעה ו'אתפוס' ק"ש
ושמו"ע ואשוב לעזור לך" .אך הלה התחנן" :כעת יורדים גשמים הדולפים
על ילדי הקטנים במטותיהם .אחריות התוצאה תהיה על ראשך" ...לאחר
מעשה ,הפנה האברך את שאלתו להגר"י זילברשטיין שליט"א :האם היה
עליו להפסיד התפלה כוותיקין ולעזור ,או לא?
והשיב לו הרב זילברשטיין עפ"י הטעם שכתב החינוך )מצוה קכד(
במצות מליקה שבעוד כל הקרבנות נשחטים ,לא כן מליקה בעוף
שנעשית בציפורן הכהן ממול עורפו וחותך הסימנים בצפורנו ,וזו היא
שחיטתו של חטאת העוף שהיא קרבנו של העני.
וביאר החינוך" :רמז שימהר כל אדם בתכלית המהירות צרכו של
עני ועל כן אין צריך קרבנו שחיטה שלא יצטרך הכהן לחזר אחר
הסכין ולבודקו ,ויתבטל העני שם ממלאכתו בנתיים .גם להפליג
המהירות אמר שיתחיל ממול עורפו ,כי הוא המוכן אל ידו וכו'...
וראוי לנו להדר קרבנו של עני בכל כוחנו .כי די לו בעניותו ,אין לנו
להוסיף בדלותו וכו' כי משרשי הקרבנות לקנות בנפשינו מדות טובות
ומועילות .וכל המקום מן המזבח כשר למליקה ,פירוש גם זה נאמר
שהוא למהר ענינו של עני"...
נמצאנו למדים מדבריו ,שכאשר מזדמן לפנינו אדם שהוא כעני
הזקוק לעזרת זולתו יש לסייע לו בתכלית המהירות ולא לדחות
המצוה אף לזמן קט .וממילא בנידון דידן ראוי לבטל הידור התפילה
כוותיקין כדי לסייע לנזקק בשעת דוחקו.

לדקדק בכל דיבור היוצא מהפה
שיהיה על טהרת האמת !
נלמד מהפסוק" :והעתירו לה' אלוקיכם"
)פרק י-יז(
מדוע אמר פרעה "והעתירו" בלשון רבים? ביאר הרמב"ן" :כי
כן יאמר פרעה בכל פעם דרך מוסר ,כי יודע פרעה כי משה הוא
המעתיר ,כי כן אמר לו" :למתי אעתיר לך" "והעתרתי אל ה'"
"אפרוש כפי אל ה'" ,כי לא ידבר ]משה[ בזה לשון רבים ,שלא
יוציא שקר מפיו.
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל הורה כי מותר
לאדם לשנות בדיבורו מדקדוק האמת כאשר יש בכך תועלת
לזולת ועשיית חסד עמו .למשל :אין איסור שקר לבעל מכונית
לשנות ולומר שנוסע לכיוון אחר בכדי שפלוני יצטרף אליו
בנסיעתו ,כי עושה כן לתועלת וכדי לעשות חסד ,ובלאו הכי
לא ירצה פלוני להטריחו ולנסוע חוץ למקומו.
וכתבו תלמידי רבי שלמה זלמן ,שלא אחת נשאל על ידי
נהגים בעלי רכב לאחר שמחות חתונה וכדומה" :האם הרב
נוסע הביתה"? והציעו בעלי הרכבים את עצמם בבקשה לזכות
להסיע את רבי שלמה זלמן לביתו .ואולם שאלה 'תמימה' היה
שואל אותם כל פעם" :האם אתה בין כה נוסע לשערי חסד"?
והלה השיב ב"הן" ומיד באה ההסכמה לנסוע עם בעל הרכב.
מעשים כאלו שחזרו על עצמם תמידין כסדרן ,היו תמוהים
במקצת בעיני הנוכחים :מה סובר רבי שלמה זלמן ,האם הוא
באמת חושב שכל כך הרבה רכבים "נוסעין בין כה" לשערי
חסד"?
ואולם התמיהה נתיישבה מדבריו של רבי שלמן זלמן
עצמו ,כאשר נשאל על אופני אמירת שקר המותרים ,האריך
בדוגמאות שונות של שינוי מהאמת כשזה לתועלת ,והביא
לכך דוגמא אישית:
"פעמים קורה ששואל אותי אדם אם יכול להסיע אותי
הביתה ואני שואל אותו אם בין כה עובר דרך שערי חסד,
והלה משיב בחיוב .יודע אני שאינו אומר אמת ,ולא היה
בדעתו כלל להגיע לשם ,אבל הוא עושה זאת לטובתי לעזרני
ולהסיע אותי הביתה ,אלא שחושש שלא אסע איתו אם
יאמר שנוסע במיוחד .ואכן מותר לשנות בשל כך ,כיון שהוא
לתועלת ולעשיית חסד".

לשמור על כבודו של הזולת באשר הוא!
נלמד מהפסוק" :וירדו כל עבדך אלה אלי" )פרק יא-ח(
וכתב רש"י )מגמרא זבחים קב :(.חלק כבוד למלכות ,שהרי בסוף ירד
פרעה בעצמו אליו בלילה ,ויאמר "קומו צאו מתוך עמי" .ולא אמר
לו משה מתחילה וירדת אלי והשתחוית לי .כיוצא בזה אמרו חז"ל על
הפסוק "ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים" )ו-ג( :אמר להם
הקב"ה ,היו נוהגים ]בפרעה[ כבוד ,וחלקו כבוד למלכות ,אף על פי שאני
צריך לעשות בו הדין.
מעתה הדברים ק"ו :ומה אם לפרעה הרשע ,מקפיד כך הקב"ה
לשמור על כבודו ,אדם מישראל ,באשר הוא ,על אחת כמה וכמה
שיש לשמור על כבודו) .אור יהל(
וכפי שכתב הרמב"ם )פ"ד מסנהדרין ה"י( :אל יהא כבוד הבריות
קל בעיני האדם ,שהרי הוא דוחה לא תעשה של דבריהם .וכל שכן
כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המאמינים בתורת האמת ,שיהיה זהיר
שלא יהרס כבודם.
מביא הפלא יועץ :ידוע מאמר החכם שראוי לכבד לכל אדם .אם
הוא חכם ממני ,ראוי לכבדו על חכמתו ,ואם אני חכם ממנו ,נמצא
שהוא צדיק ממני ,שאני חוטא במזיד והוא חוטא בשוגג .אם הוא
עשיר ,ראוי לכבדו על עושרו ,שהרי גדולי ישראל רבי ורבי עקיבא היו
מכבדים את העשירים )ערובין פו (.כי המלך חפץ ביקרו...

מדה טובה לתלמידי חכמים ובני תורה
החולקים כבוד זה לזה בכל עת !
נלמד מהפסוק" :דברו אל כל עדת בני ישראל" )פרק
יב-ג(
וכתב רש"י )מהמכילתא( :וכי אהרן מדבר והלא כבר נאמר ואתה
תדבר? אלא חולקין כבוד לזה לזה ואומרים זה לזה למדני ,והדיבור
יוצא מבין שניהם כאילו שניהם מדברים...
אמרו חז"ל )אבות פ"א-יא(" :חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו
חובת גלות" ...והקשה החיד"א :לכאורה היה מדוייק יותר לומר "שמא
תגלו"? אלא מבאר החיד"א עפ"י מה שאמרו חז"ל בגמרא )שבת
קיט" :(:לא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים".
מעתה נלמד קל וחומר :אם חרבה ירושלים בשביל שביזו בה
תלמידי חכמים ,קל וחומר שלא תבנה אם עודם מחזיקים בטומאתן
ומבזים תלמידי חכמים.
אמנם  -מוסיף החיד"א  -צריכים התלמידי חכמים להזהר בדבריהם
ובמעשיהם ,בינם לעצמם וביניהם לחבריהם ,שלא לתת מקום לעמי
הארץ לבזותם ,דאם ח"ו הם הגורמים במעשיהם ,שיבזום ,נמצא שהם
הגורמים לגלות וחטאי עמי הארץ על כתפיהם.
זה שאמרו" :חכמים הזהרו בדבריכם" וק"ו במעשה" ,שמא תחובו
חובת גלות" .כלומר :חובת גלות שיש לעמי הארץ על שהם מבזים
תלמידי חכמים ,תהיה עליכם ,לפי שאתם גורמים להם שיבזו אתכם
והנכם עובדים על "לפני עור לא תתן מכשול".
מובא על כ"ק האדמו"ר מסטמאר  -רבי יואל טייטלבוים זצ"ל
שהיה מקפיד מאד על כבוד הראשונים וגדולי האחרונים ,ובאים חש
איזה שהיא פגיעה דקה מן הדקה בכבודם ,היה מגיב נמרצות וללא
משוא פנים כלל.
ואירע פעם שהביא לו אחד ממחברי דורינו את ספרו על הרמב"ם,
וראה שהביא שם המחבר דברי הרשב"א ומשיג עליו ,ומתבטא שלא
כפי הכבוד הראוי כלפי דברי הרשב"א.
דחה האדמו"ר את הספר בשתי ידיו ואמר :הטור )יו"ד סי' קי"ב(
כותב" :וכתב הרשב"א ,אפילו יש שם פלטר של ישראל ...ואין נראה
כן מן הירושלמי" .וכתב הבית יוסף על דברי הטור" :ומה שכתב עליו
רבינו "ואין נראה כן מן הירושלמי" לא היה לו לכתב כן ,דמשמע
מדבריו שהרשב"א לא ראה הירושלמי הזה או ראהו ונעלמה ידיעתו
ממנו ,וזה דבר שלא ניתן להחשד בכך מאן דנהירין ליה שבילי
דרקיע" ...עכ"ל.
למדנו מדברי הבית יוסף  -הפטיר האדמו"ר  -שאף כי הטור
היה קרוב לזמן הרשב"א ,בכל זאת משיג עליו הבית יוסף שלא היה
לו לכתוב כמו שכתב ,וא"כ איך יכול מחבר בן דורינו לכתוב על
הרשב"א ללא פחד ומורא?!
חכמי ישראל בכל הדורות כיבדו איש את רעהו .ומובא )בספר
חפץ חיים עה"ת( איך שגאוני הדור הקודם ובראש רשכבה"ג הגאון
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל ,היו רגילים לשבת על יד החפץ חיים
באסיפות שונות ,והיו מקשיבים לדבריו ביראת הכבוד במשך ארבע
וחמש שעות רצופות ללא הפסק.
ומרגלא היה בפומיה של רבי חיים עוזר ,כי כמו במן שהיה לחם מן
השמים ,היה כל אחד טועם טעם אותה האכילה שהיה מתאווה לה,
וכאמרת חז"ל במכילתא על הפסוק )שמות טז-כג( "את אשר תאפו
אפו"  -מי שהיה רוצה אפוי היה מתאפה לו ...כך הוא בדברי החפץ
חיים ,מאיש עד אשה ,מנער ועד זקן ,כל אדם שומע כפי כוחו והבנתו.
והח"ח עצמו כתב )בספרו שם עולם ח"ב-פ"ה(" ,ששמע בשם הגאון
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ,שבעירו היה אדם פשוט )שלא היה שלם
במעשיו( אך היה בקי בש"ס ,והיה רבי חיים חולק לו כבוד לקום
מלפניו ,והיו תלמידיו תמהין על כך.
אמר להם רבי חיים בצחות לשונו" :וכי ש"ס דפוס סדילקאוו לא
ש"ס הוא?! נכון שש"ס בדפוס אמשטרדם מוגה הוא בלי שיבושים
ולכן הוא מהודר יותר ,אבל גם זה ש"ס הוא...

עודי מכין את שיעור 'הדף היומי' שאני עתיד למסור ,ועיני
קולטות את "רבי יוסף"  -ראש הכולל המקומי  -נכנס לבית
המדרש .החברותא שלו עדיין לא הגיע ,ניצלתי אנוכי את הזמן
זה ולמדתי אתו .חלפה מחצית השעה בסך-הכל והוא מודיע :אני
חייב ללכת הביתה  -אתמול אשתי חשבה שאני כבר בעולם
שכולו טוב!...
מה קרה?
אז הוא סיפר :בשבת בבוקר ,יצאתי  -שלא כהרגלי  -להתפלל
ב'כותל המערבי' .בסביבות השעה  11אני מסיים את התפלה,
ומתחיל לצעוד החוצה .לפתע אני מבחין בילד בגיל  4-5צועד
במרכז רחבת הכותל ובוכה בהיסטריה של ממש.
איך קוראים לך?
"שמואל"מה שם המשפחה שלך?
"-ל-א

י-ו-ד-ע" .כולו נשנק.

איך קוראים לאבא ,אמא?
"-לא יודע"

מצטרף אלינו שוטר מסור ,אשר מבקש לסייע .הכרוז המשטרתי
מעורר יהודי להתנדב לצאת לחפש את המשפחה ברובע היהודי.
"ייתכן מאוד שמדובר בילד למשפחה שבאה לחגוג ברובע .אני
מכיר היטב את האזור  -אז אצא לחפש" .במשך שעה וחצי)!( הוא
מסתובב בליווי שוטר בכל אולמות האירועים של הרובע ,בעודם
עוצרים כל עובר-ושב ומתעניינים על משפחה שאולי איבדה ילד.
הילד נרגע ,ובאפיסת כוחות נרדם עלי .אין טעם להמשיך
ולשבת בקור על המדרגות ,ואנחנו פונים לתחנת המשטרה .במשך
כל הזמן אני מוטרד ,כיצד להודיע בבית על העיכוב הלא צפוי.
אני יודע שלנטוש את הילד זו עבורו שאלה של פיקוח-נפש ,ואילו
לאשתי אופי חזק והיא בעזרת השם תסתדר.
אני לא מעז לבקש משוטר להודיע בביתי על העיכוב ,שכן
אינני בטוח שזה מותר על פי ההלכה וכן חוששני מאוד לתגובתה
של אשתי נוכח שוטר שניצב בדלת בחלוף כמה שעות היעדרות
הבעל ...נכון שמיד יעדכן אותה השוטר ש"הכל בסדר"  -אבל איך
היא תגיב ברגע הראשון?!
השעה  13:30ניידת משטרה פוקדת את בית הילד ,ומגלה שהבית
ריק.

יש לך אח ,אחות?
"לא יודע"איפה אתה גר?
"לא יודע"! הילד המסכן צורח בהיסטריה .אני מרים אותוועושה אתו סיבוב ברחבה .מציע לו שניגש יחדיו לתחנת המשטרה
והוא נתקף בבכי היסטרי .אני נאלץ לזנוח את התכנית ...במקום
זאת אנחנו מסתובבים יחד בכל המתחם ,בחוץ ,בפנים ,בקשת
וילסון ואיפה לא? בכל מקום אני שואל :מכיר את הילד? מישהו
יודע משהו? אך לשווא.
הילד החמוד פורץ שוב בבכי קורע-לב .אני מנחם אותו שבקרוב
יגיעו ההורים )כמה זמן כבר יכולים לשכוח מבן יחיד!( מבקש מאשה
אחת שתסתובב אתו בעזרת נשים בין כולן ,בחוץ ובפנים ,ותתעניין.
"במקרה" מזהה אותו ילד כבן  - 10שכנו של "שמואל"  -ומגלה
לנו את שם משפחתו ושכונת מגוריו .בהמשך מתקבלת עוד עדות,
שהוא נראה חוגג עם משפחתו 'בר-מצוה' בכותל )אני מהרהר:
האמנם הוא בן-יחיד?( .לאחר מכן צעדו בני משפחתו לכיוון
הרובע/שער יפו.
השעה .12:00 :אנשים מתחילים להגיע ל"מנחה גדולה" ,ואנחנו
עדיין לא נושענו.
השעה .12:25 :בלי
המשטרה ,והוא שוב
לאתר מישהו מו ּּכר
לאשתי שאני מתעכב

העיר העתיקה ,וכדי להסיח את דעתו מספר לו פרשת-שבוע.
מידי כמה דקות הוא מתפרץ "אבא! אמא!"

להתייעץ אתו אני צועד לכיוון תחנת
נתקף בבכי היסטרי .בינתיים אני מנסה
שיסכים לצעוד לביתי המרוחק ולהודיע
כאן עם הילד הזה ...אך אינני מוצא.

השעה .12:30 :אני מקבל את הסכמת הילד שאכנס לבדי לתחנת
המשטרה ואבקש מהם עזרה .השוטרים הדרוזים  -לפי השמות
על התגים  -מכריזים ברמקול ,ואף שולחים צוותות לחפש בכל
האזור .אני מתיישב עם הילד על המדרגות העולות לכיוון

השעה  14:00החלק הכי קשה עבורי בכל הסיפור שאני קורע
בין הדאגה אודותי בבית ,לבין הילד שנתן בי אמון ואינני מסוגל
לנטוש אותו .בנוסף ,אינני רואה הצדקה להשאיר אותו לבד עם
שוטרים דרוזים.
השעה  .14:35במהלך החיפושים אותר אחיו של "שמואל"!
בתוך דקות ספורות מגיע האח לתחנת המשטרה .הילד האובד
קופץ משמחה למראה אחיו .השוטרים מוודאים שאכן מדובר
באח שלו.
סוף סוף אני יכול לברוח מהמקום ולמהר הביתה .כשאני חוזר
מתברר שלא עלה על דעת אשתי שהלכתי לכותל) .איזה נס! אם
הייתה יודעת  -הייתה חוששת הרבה יותר!( מסתבר שניסו לאתר
אותי בכמה מקומות .היו מבני הבית שביקשו להיכנס להיסטריה,
אך אשתי הרגיעה אותם באמרה שזה לא יעזור כלום .וכן ניסתה
לקיים את סעודת השבת ברוגע ככל הניתן...
*

*

*

עד כאן כפי שסיפר לי ראש הכולל ,בעודו מתנצל על כך שהוא
חייב לחזור הביתה מוקדם כדי לפצות את בני הבית על מה
שהתרחש אתמול...
סיפרתי את הסיפור לכמה אנשים ,וכולם התפלאו מהעובדה
שאדם מקריב ארבע שעות גורליות כדי לסייע לילד .ובתוך כדי
שהוא עצמו במתח עז שלא ייגרם צער לבני הבית .התגובות הללו
גרמו לי לשלוח אליכם את הסיפור ,כדי שכולנו נלמד על מעשה
חסד לא גרנדיוזי" ,פשוט כזה" ,אך שנעשה מתוך הקרבה עילאית
)י .וינברג(
ובלא תחושה של 'מחזיק טיבותא לנפשיה'!
בעלון הקודם נפלה טעות בטלפון של השדכן שמואל כהן 0548572918

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

~~1

ליקוטים נפלאים
פרשת ב א
"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני
הכבדתי את לבו וכו'" (י ,א)
בהסבר פסוק זה יש לומר ,דהנה משה רבינו ע"ה היה מפחד,
שאולי פרעה יעשה תשובה ויעזוב את דרכו הרעה ואז כשיעשה
תשובה יתהפכו כל העבירות והזדונות שעשה לישראל לזכויות,
וזה היה ירא משה ,ובאמת אף מצינו שאמר פרעה קודם לכן –
ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים וכו' (ט' פסוק כ"ז) ולכך ירא משה
שדבר זה יתהפך לזכות לפרעה ,אבל בשביל דבר זה אמר הקב"ה
"כי אני הכבדתי את לבו" ,דהנה מה שאמרו חז"ל דהקב"ה מהפך
עבירות לזכויות ,זהו רק לאדם שעשה עבירות מעצמו ואח"כ
עשה על עבירות אלו תשובה ,וע"ז אמר הקב"ה שמהפך את
הזדונות לזכויות ,אבל כשאינו עושה מעצמו את העבירה אזי
אפי' אם יעשה תשובה לא יהפך לזכות ,וזה מה שאמר הקב"ה
למשה דאף שפרעה אמר "ה' הצדיק" וא"כ זהו זכות לפרעה אבל
כיון שכי "אני הכבדתי את לבו" והיינו דפרעה לא עשה את
העבירה ע"י בחירותו רק הקב"ה חיזק את לבו ,וא"כ לא יועיל לו
(כתב סופר)
השכר על זה שיעשה תשובה.

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר
התעללתי במצרים ...וידעתם כי אני ה'" (י ,ב)
יש לדקדק דלכאורה היה לו לכתוב 'וידעו כי אני ה" ,כי הרי מדבר
על הבנים שעל ידי הספור ידעו .אך הכתוב בא להודיענו כי
כאשר רוצה אחד להשריש בלב חבירו דבר אמונה או כל דבר,
צריך הוא בעצמו להאמין באמונה שלימה באותו דבר ,ואז יהיו
בבחינת 'דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב' ,אבל כשאמונתו
אינה בשלמות לא יוכל להשפיעה לאחרים .וזהו פרוש הפסוק
"למען תספר באזני בנך ובן בנך" וגו' כדי להשריש האמונה בלבם
כי לה' הכח והממשלה בעליונים לעשות בהם כרצונו ,אך כדי
יכנסו הדברים אל לבם צריך קודם "וידעתם כי אני ה'" שאתם
בעמכם תדעו ותחקקו בלבכם את האמונה השלימה.
(מהר"י רבי יהושע מבעלזא)

"וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את
הארץ ואכל את יתר הפליטה (י ,ה)
ועמד רש"י על זה ,שלא כתב הפסוק מי הי' האיש שלא יוכל
לראות את הארץ ,הרי זה כעין מכת חושך שכבר בא אחר כך
כמכה בפני עצמו.
ואפ"ל שאמרו חז"ל :שהסומא אינו שבע לעולם מאחר שאינו
רואה מה שאוכל ,א"כ מכיוון שהארבה לא יוכל לראות את
הארץ ,על כן לא ישבע לעולם ויאכל את כל מה שנשאר כאן.
ומובן "לא יוכל לראות את הארץ" ,דלא יוכל לראות הוא על
הארבה עצמו ,שלא יוכלו לראות מה שאוכלים" ,ואכל את יתר
הפליטה" ,מאחר שאינם רואים כלל מה שאוכלים...
(פנים יפות)

לרפואת רפאל אהליהב בן מרים
הי"ו

"ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים
אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום
היותם על האדמה עד היום הזה" (י ,ו)
ויש לדקדק ,שאת המלים "אשר לא ראו אבתיך" ,היה לו לומר
למעלה – "הנני מביא ארבה בגבולך אשר לא ראו אבותיך".
מהי אפוא כוונת הכתוב "ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ...אשר לא
ראו אבתיך"? מה בדיוק הם לא ראו?
הרב צבי הירש פרבר ,בספרו "כרם הצבי" ,באר זאת על דרך
צחות :דרך העולם ,שכאשר מתמנה מלך חדש ,ראשית הוא
קובע פגישות עם אצילי העם ורוזני הארץ בבתיהם ובבתי
המשפט והמועצה ,כדי להכיר את אלו שהם בעלי ההשפעה,
מנהיגי הקבוצות השונות ועשירי המדינה.
אך זה ברור כי לא יכנס לבתי דלת העם שבשכונות הפחים ,כי
בעל גאווה הוא ,והכניסה לבתי העניים תחשב עבורו פחיתות
גדולה לכבודו הרם.
אמר ,אפוא ,משה רבנו לפרעה ,כי הארבה שעתיד לבוא עליו ועל
עמו יתנהג בענוה ושפלות ,ולא ידלג על שום בית ,מהגדול
שבגדולים עד הפחות שבפחותים .את כולם יכבד בביקוריו.
"ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו
אבתיך" ,אפילו אותם בתים אשר לא ראו את פניך ופני אבותיך
ואבות אבותיך ,מלכי מצרים הנכבדים והגאוותנים – גם בהם
יכנס הארבה...

"בנערינו ובזקננו נלך" (י ,ט)
בעל הטורים :פרעה שאל מי ומי ההולכים? (מי ומי = כלב ,בן נון)
פרעה שאל הרי כולכם תמותו במדבר ראו כי רעה נגד פניכם חוץ
מכלב ויהושוע בן נון אז לאן אתם ממהרים? הרי אף אחד מכם
לא ישרוד? זהו שענה לו משה :בנערנו ובזקננו נלך בבנינו
ובבנותנו ,הגזרה היא רק על האנשים בני  20-60שנה ,אבל
הנערים והזקנים אינם בעונש לכן כולנו יוצאים.

"לכו נא הגברים" (י ,יא)
כלי יקר :ידוע שמי שנולד במזל דמים יהיה מוהל או שוחט ואדם
שרוצה לצאת מהספק יהיה שניהם ,וזהו שאומר פרעה" :ראו כי
רעה נגד פניכם" אני רואה שיש כוכב שנקרא רעה ומסמל דמים
והקב"ה רוצה להרוג אתכם (הקב"ה באמת ביקש גם למול וגם
לשחוט שה) ולכן אומר פרעה למשה" :לכו נא הגברים" כיוון
שלכם יש יתרון נגד הכוכב הזה אתם יכול למול וגם לשחוט שה
אבל הבנות והזקנים שאינם יכולים הרי הם ימותו?! אם כך לכו
רק הגברים .וזוהי הסיבה שמשה בהתחננו אל ה' אמר" :למה
יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל
פני האדמה" כדי שפרעה לא יחשוב שניצח לכן" :שוב מחרון
אפך"...

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"
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ליקוטים נפלאים
פרשת ב א
"ולכל בני ישראל היה אור במושבתם" (י ,כג)
מכת חושך ,עיקר שפתי חכמים מבחין שרק במכת חושך שואל
רש"י :ולמה באת? "שהיו ישראל באותו הדור רשעים ולא היו
רוצים לצאת ומתו בשלושת ימי אפלה" כדי שלא יראו מצרים
במפלתם ויאמרו אף הם לוקין .והוא מסביר שכל מכה הייתה 7
ימים ורק המכה הזו של שישה (והיכן החזיר את היום הזה? ולא
קרב זה אל זה כל הלילה )...והיא הייתה מחולקת לשניים מדוע?
עונה רש"י על החלוקה :בשלשה הראשונים לא רואים כדי
לקבור ובשלשה האחרים לא זזים כדי שלא יפריעו לעם ישראל
לבדוק בבתים אלו כלים יש להם .זו הסיבה גם שלא הייתה שבת
כי לקבור ולקחת כלים אי אפשר בשבת .פרחי שושנה מבאר:
בכל מכה הייתה גם את העינוי שהמצרי רואה שהיהודי מקבל
את המכה ואילו בחושך אין את זה לכן רש"י שואל ולמה באת?
ורש"י מתרץ :שהם ידעו זאת רק אחרי המכה כשבני ישראל באו
לדרוש את הכלים הבינו המצרים ש"לכל בני ישראל היה אור
במושבותם".

"וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו
נקח לעבד את ה' אלוקינו ואנחנו לא נדע מה
נעבד את ה' עד באנו שמה" (י ,כה)
כתב המלבי"ם עפ"י דברי הגמ' (עירובין ק ,ב) "אמר רבי יוחנן
אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה
ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול" ,והוא ע"ד הכתוב (איוב לה ,יא)
מלפנו מבהמות ארץ ,שהבהמות מאלפות אותנו דרך ארץ .וזה
שאמר משה רבינו לפרעה ,גם מקננו ילך עמנו ,כי "ממנו נקח
לעבוד אלוקינו" ,שנלמד מהבהמות הדרך היאך להתנהג ,ואם
תשאל מדוע נזקקים אנו ללמוד מהבהמות ,מפני ש"ואנחנו לא
נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון שעדיין לא ניתנה
תורה( .ארץ חמדה למלבי"ם)

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים
כלי כסף וכלי זהב ושמלות" (יב ,לה)
אפשר לפרש הא דהודיע לנו התורה כאן שעשו כדבר משה ,כי
משה הרי אמר להם "וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת
רעותה" ובדרך כלל טובת השאלה הוא איש מאת רעהו המכירו
ומטיב עמו ,וכאן בפסוק הרי נאמר "וישאלו ממצרים" שהם
שאלו מכולם מן הבא בידם ולכאורה הרי זה לא מה שנצטוו ,אלא
דבפסוק שאח"ז נאמר "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים
וישאילום" ממילא היו כולם מכיריהם ורעיהם ,ולזה כתבה
התורה "ובני ישראל עשו כדבר משה" שאע"פ ששאלו ממצרים
באופן כללי ,בכל זאת היה זה כפי שנצטוו ממשה.
(מרן הכתב סופר זי"ע)

"ולטוטפות בין עיניך" (יג ,טז)
בסוף פרשת בא ,מביא הרמב"ן ,כי אין לאדם חלק בתורת משה
עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים אין בהם טבע
ומנהגו של עולם .אין פעולה בעולם שאדם עושה אלא אם כן
מכריזים עליו מלמעלה.
כל אדם שיתבונן ויפקח עיניים ,יוכל להבין מיד מי ברא את
העולם ,כיצד נברא כזה עולם ,האם יתכן שעולם כזה נברא
לבד?? כיצד יתכן שמגרעין קטן של תפוח ,שהוכנס לתוך
האדמה ,נוצר עץ גדול של תפוחים?? באיזה בית חרושת נוצר
התפוח? על כך מגיעה הברכה ,כהכרזת האמונה" :ברוך אתה ד'
בורא פרי האדמה"...
הרב ש"ך זצוק"ל היה צועק בשיחותיו" :ראו את התפוז ,קליפה
כה יפה ,מי ברא את הקליפה? מי סידר את הפלחים בסדר כה
מופתי?? מי יצק אל תוך הבקבוקונים הזעירים את מיץ הפרי?
התפוז הקטן זועק בעצם קיומו" :ברוך אתה ד' בורא פרי העץ".
(דרשו)

"גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לד׳
אלוקינו" (י ,כח)

"ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל
גבולך והגדת לבנך לאמר בעבור זה עשה ה' לי"
(יג ,יז-יח)

"לא יחרץ כלב לשונו" (יא ,ז)

קשה למה אמר הכתוב הלשון "בעבור זה" ולא אמר "בעבור
מה".
ונראה דהנה אמרו ז"ל בפסחים" :שני דברים אינם ברשותו של
אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ,חמץ בפסח ברה"ר" .וזהו
שאמר הכתוב "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל
גבולך" ,וכי תימא והרי חמץ בפסח אינם ברשותי ואיך אעבור על
זה ,לכך משיב הכתוב "והגדת לבנך לאמר בעבור זה" ,פי' בעבור
שתהא עליו לאו" ,עשה ה' לי" ,ר"ל כאילו הן שלי...

כשאנו מתבוננים באיזה חשק וגבורה אתה עושה את מעשיך
הרעים ,למדים אנו באיזה התלהבות עלינו לקיים את המצוות,
כך שאתה תתן בידנו דרך לעבודת השם( .תפארת שלמה)

מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל התבטא שאותו לא מעסיק
מה הבריות אומרות עליו  -גם לא מה שצועקים .אבל  -הוסיף
מרן רבינו זצוק"ל  -אני יודע שיש אנשים שזה כן מפריע להם.
מנין לי זאת? יש ראייה מן התורה! הפסוק אומר "ולכל בני
ישראל לא יחרץ כלב לשונו" ואני שואל :שישים ריבוא יוצאים
ממצרים עם כאלו גילויים של אותות ומופתים -אז מה אכפת לך
שאיזה כלב נובח?! משמע מכאן שיש כאלו שזה בכל זאת
מפריע להם!...
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת ב א
מדרשותיו דפק בחוזקה על הסטנדר ושאג מנהמת לבו :״יהודי
"ולמען תספר באזני בנך ובן-בנך ...וידעתם כי
״זכרון משה״ היקרים! כשנבוא לשמים ,אנחנו נתבע על חילול
אני ה" (י ,ב)
שבת ועל גילוח בתער!״
למה היו מכוונים דבריו החריפים? הוא ,ר' שלום ,וידיד נפשו ,ר'
אומרים כאן חכמי המסורה :בשני מקומות בתורה מצינו את
עזרא ברזל ,נודעו אודות ספר ב״סמטת הספרים״ המגלח
המלה "ולמען" .בתחילת פרשת "וארא" נאמר" :ולמען תספר
בתער .הם החליטו לבוא אתו בדברים ולשדל אותו לחדול
באזני בנך ובן-בנך"; ובפרת "עקב" נאמר" :ולמען תאריכו ימים
ממעשיו .הספר התגלה כאגוז קשה לפיצוח ,גס ועקשן והוא
על האדמה" (דברים יא ,ט) .לומר לך ,שכל המטפל כראוי
ניסה ״לנער״ אותם מעליו ,בתחילה בעדינות ובסוף באיום ,אך
בחינוך בניו ובני-בניו  -זוכה לאריכות ימים על האדמה,
הם מצווים" :הוכח תוכיח"  -אפילו מאה פעמים .הם התמידו
שהבטיח ה” לעמו.
בדבריהם ,ולאחר תקופה ארוכה חלחלו דבריהם ונשאו פרי.
רבי מנחם-מענדל מווישווא שבמרמורש ,בעל 'שארית מנחם',
חלפו מספר חודשים ונודע להם שהלה שב לסורו :פותח את
ראה פעם אחת ילד הפונה אל אביו בשאלה איזו ברכה מברכים
המספרה בשבת ומגלח בתער .הם נגשו למספרתו ,והוא ,מיד
על דבר-מאכל כלשהו .האב לא היה שומר תורה ומצוות ,והוא
בראותם ,קרא :״איני רוצה להכירכם .הסתלקו מפה!״
השיב לילד שישאל את סבו ,שעל-פי חזותו החיצונית נראה
הם דרשו הסבר והוא סיפר :״ביום השנה הראשון לפטירתו של
יהודי הקרוב יותר אל המסורת .נאנח רבי מנחם-מענדל ואמר:
אבי ,רציתי להגיד קדיש לעילוי נשמתו .התעניינתי אצל חבר
"עכשיו הבנתי משמעות חדשה בפסוק 'שאל אביך ויגדך ,זקניך
היכן אוכל לעשות זאת ,והוא המליץ לי על בית הכנסת ״זכרון
ויאמרו לך' .משה רבנו אמר לבני-ישראל כי יבואו ימים שכאשר
משה״ השוכן לא רחוק מן השוק ובו מתקיימים מניינים מסביב
ילד ישאל את אביו בענייני תורה ומצוות ,ישיב לו האב' :זקניך
השעון .הצטיידתי בכיפה ושמתי פעמיי אל עבר היעד.
[ו]יאמרו לך' – לך אל סבא ,הוא יוכל לענות לך"...
משנכנסתי ,צד את עיני השלט :״אסור לדבר בשעת התפילה
וקריאת התורה״ .מתחת לשלט המפואר ישב חלפן דולרים,
"וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה
ובאמצע התפילה מלמל לחברו דיבורים אודות השער היציג!
כלי כסף וכלי זהב" (יא ,ב)
אתם באים לדבר אתי על איסורי תורה ,וכך מתנהגים אנשיכם?
האם הם מכבדים את הכתוב בתורה? זהו היחס שמקבל איסור
המגיד מלובלין זצ"ל שאל :מאחר שהובטחנו על הרכוש הגדול,
תורה? אפתח אני את המספרה בשבת! אגלח בתער! לא תוכלו
מדוע נצטווינו לשאול מן המצרים על מנת להחזיר ,ואם היתה
להטיף לי מוסר!״
זו רק שאילה לזמן קצוב ,מדוע לא החזרנוה כמובטח ,והשיב
״יהודי 'זכרון משה'״ ,פנה ר' שלום למאזיניו ,״הנכם יושבים
במשל :מעשה באדם שקנה דירה לצרכי השקעה .עמד
כאן ,אולם מצודתכם פרושה ב'סמטת הספרים' .יהודי מחלל
והשכירה לשנה .כעבור חדשים מספר ,הזדמן לו קונה ברוח
שבת ומגלח בתער בגינכם!״
נאה ,ומכר לו את הדירה .ביקש הקונה להכנס ולהתגורר בדירה,
סיפר יהודי חשוב ,איש חינוך ותיק ,על דודו החילוני שהתגורר
אבל תוקף השכירות עדיין לא פג .בא וניהל משא ומתן עם
בעיר חולון .דוד זה היה אדם טוב ,ואחיינו החליט שהגיע העת
השוכר ,כמה כסף יבקש כדי לפנות את הדירה .כל הרואה את
לנסות לדבר על לבו שישוב בתשובה .הוא הזמין אותו לשבת,
השנים יתרשם ,שהשוכר הוא בעל הבית ,והמבקש עומד
ומשנתקל בהתנגדות ניסה לשכנע וללחוץ ולבסוף הצליח.
ומעתיר כי ישכיר לו את הדירה...
אשתו הכינה סעודות מפוארות ,הזמינה את ילדיהם הנשואים,
והאמת הפוכה היא ,אבל עד תום תקופת השכירות אין הבעלים
ובעיני רוחם הם ראו כבר את הדוד חבוש כיפה .הוא הכין דברי
יכולים לממש את בעלותם ,והיא ביד השוכר .הוא הדין
תורה היוצאים מן הלב וקיווה לטוב...
בענייננו .לו היו ישראל בזמן הקצוב ,היה הרכוש הגדול מגיע
בליל שבת בסיום הסעודה ,הוזמן הדוד לסיבוב קצר בעיר בני
להם בדין .מכיון שיצאו קודם שמנם ,היה עליהם לשאול את
ברק .הם הגיעו ל״טיש״ של אחת החסידויות החשובות.
הרכוש הגדול מן המצרים ,כך שיהיה בידם בהשאלה עד לבוא
האדמו׳׳ר ישב בראש השולחן ,החסידים על הפרנצ'ס והמראה
המועד – ואז יהפכו לבעליו( .חסד לאברהם)
היה מלא הוד .הוא חיפש מקום לדוד ,אך בינתיים צד משהו את
עיניו של הדוד.
״ויאמר משה כה אמר ה' בחצות הלילה אני
אחד החסידים עמד עם ילדיו וקילף בוטנים ,את הקליפות הוא
יוצא מתוך מצרים״ (יא ,ד)
השליך על הרצפה .הזדעזע הדוד החילוני מן המראה וביקש
לצאת מיד .״אצלנו בחולון לא יתרחש דבר כזה לעולם! לזרוק
ונראה לי לומר במה ששינה ואמר כחצות ,שהוצרך לעשות כן
קליפות בבית הכנסת? איזה
שיתקדש שם שמים (רבינו
בזיון! איזה זלזול!" האחיין
בחיי)
ניסה לסנגר שיבואו המנקים
ר' שלום שבדרון זצ״ל ,דרשן
לעי"נ
עוד מעט ויאספו ,אך הדוד
מפורסם היה .בכל שבת
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
אטם אוזניו משמוע.
דרש בבית הכנסת ״זכרון
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
משה״ שבירושלים .באחת

~~2

סיפורים נפלאים
פרשת ב א
אותו אברך חסיד לא ידע לעולם שאיבד עולם מלא במעשיו.
המתרפה ממלאכתו אח הוא לאיש משחית! ״באים כל מעשיו
ונפרטים לפניו״ .האם אני גילחתי בתער? האם אני חיללתי
שבת? ״נפרטים״  -הוא יראה את השפעתו וידע שהמעשים
נעשו בגינו .באחריותו התחללה השבת ,באחריותו לא אבה
יהודי זקן מחולון לשוב בתשובה .ועל כן ,אין לו אלא לחתום.
אין לו אלא לחתום שהיו אלו מעשיו!
מסופר על ה״חפץ חיים״ שבערוב ימיו היה סגי נהור ,ואף על פי
כן תמיד היה יושב ולפניו גמרא פתוחה .שאלו אותו מדוע הוא
פותח את הגמרא אף שאין ביכולתו לקרוא והוא השיב :״נכון,
אבל מה אעשה ורבים נכנסים אלי ,שואלים שאלות ,מבקשים
עצה טובה ,איך אוכל להכניס אלי לחדר יהודי ששמע על
ה״חפץ חיים״ בראדין שהינו מתמיד גדול ויראה אותי כשספר
אינו פתוח לפני? בכך אני עלול לגרום לזלזול בשקידת התורה.

"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין
הערביים" (יב ,ו)

״והגדת לבנך" (יג ,ח)
פעם ביקשתי עצה מהגאון הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט׳׳א
בעניין חינוך הבנים .אמר לי הרב :״תלמד עם הבנים עשר דקות
כל יום״ .כך הוא אמר .לא שעתיים ואף לא שעה .עשר דקות
יעשו מהפך.
שח רב קהילה חשוב :״המרחק מביתי לבית הכנסת של
הקהילה אינו קטן .זהו מאמץ גדול ,אולם בכל שבת המרחק
הזה הוא הזדמנות בעבורי לשוחח עם בני ללא הפרעות.
התמורה הזו שווה כל מאמץ״.
מצוות :״ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם״ חלה משעה
שהבן יודע לדבר.
אל הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך זצ״ל פנו מספר אנשי צוות
מישיבה חשובה ותיארו את אחד הבחורים כ״בן החמישי״
שבהגדה .הם תיארו את מלחמותיהם עמו על כל צעד ושעל
וביקשו להוציאו מן הישיבה .שאל ר' שלמה זלמן את המשגיח:
"אמור לי ,מתי התענית עליו? כמה פרקי תהלים אמרת
בשבילו? כיצד תוכל לזרוק אותו מהישיבה בלי שצמת עליו,
הרגשת כאבו?!״
סיפרה אם כאובה על שני בניה :האחד הרווה אותה רוב נחת
מאז היה קטן ,והשני השקה אותה מרורים .מלמדיו של האחד
אמרו עליו תמיד :״אשרי יולדתו״ ,ומלמדיו של השני התקשו
להתמודד עמו .לימים ,התהפך הגלגל ,הראשון פרק מעליו עול
תורה ומצוות ,רחמנא ליצלן ,והשני גדל והיה לתלמיד חכם
גדול .״אין לי כל ספק״ ,אומרת האם ,״שהתפילות ששפכתי על
בני שהקשה עלינו כל כך בילדותו ,פעלו נצורות ,ואילו על הילד
ה״חלק״ שכחתי להתפלל ,ואילו התוצאות״...
(מפי הרב דניאל אוחיון שליט׳׳א)
מספרים ,שכאשר נולד גאון עוזנו מרן החיד׳׳א ,רבנו יוסף חיים
דוד אזולאי זצ׳׳ל ,לשבעה חודשים נולד .הוא לא בכה בלידתו,
ולא פעם בו הדופק .לכן היתה המיילדת בטוחה שהוא נפל,
והשליכה אותו ,ופנתה לטפל ביולדת שקשתה בלידתה .באה
אם היולדת לבקר את בתה וראתה שכולן סובבות את מטתה
ומטפלות בה .מיד שאלה" :היכן הילד"? והראוה שהוא מוטל
לארץ .היא גחנה אליו ,חיבקה אותו וחיממה את בשרו ,והנה,
נשמעו פעימות לבו .מיד טיפלה בו במסירות ועם ישראל זכה
למרן החיד׳׳א הקדוש ,הגאון האדיר בנגלה ונסתר אשר כל רז
לא אניס ליה ותורתו כמעין המתגבר .מה היה קורה אילו לא
היתה באה? ומה היה קורה אילו היתה מקבלת דברי המיילדת
שהתינוק מת ודינו לקבורה? כמה היה עם ישראל מפסיד ,כמה
היו הוריו מפסידים ומנין היה לה לאותה סבתא כזה נכד.
ובבתים כה רבים מישראל יש כיום נשמות זכות וטהורות,
ילדים בעלי נשמות גבוהות של גאונים וצדיקים שיכולים להאיר
את העולם כהחיד״א הקדוש בשעתו .אם רק ישכילו ההורים
להועיד לבניהם לגדולות ולחנכם לתורה כמה נחת ירוו מהם,
יהיו לתפארת המשפחה ולתפארת העם כולו .והכל יאמרו:
אשרי אביו שגידלו לתורה( .יומא פו)

שעת בין הערביים נתפסת בעינינו כשעת דמדומי חמה ,לפנות
ערב ,בטרם שקיעה .אבל אין זה כך .קרבן תמיד של בין
הערביים ,מוקרב בשש שעות ומחצה ,כלומר מיד לאחר חצות
היום ,ותיכף לאחריו מקריבים את קרבן הפסח ,שזמנו בין
הערביים .הגאון רבי משה שמעון זצ"ל ,רבה של פיטסבורג,
ראה בכך אות ולקח מאלף .נכון הוא ,שבשעת הצהריים ,מיד
לאחר חצות היום ,עדיין קופחת השמש במלוא עוזה ,והחום
לוהט ,אבל כבר נעשה הצעד הראשון לקראת השקיעה ,הכל
יודעים שהערב מתקרב ,ובסופה של הדרך תשרור חשכה
נוראה.
משל למה הדבר דומה ,לאנייה השטה בלב ים ,עת הקברניט
יודע ,שאם ייסע בכיוון מסוים ,לפי המצפן ויקפיד לשייט
במעלה פלונית ,יגיע לנמל ,מחוז חפצו .הוא אחז בהגה ביד
אמונה ,אבל לא הקפיד לדייק ככלות הכל ,מעלה אחת פחות או
אחת יותר ,מהי? הוא סטה בשבריר מעלה ,אבל הקפיד לשייט
בקו ישר .בתחילה הייתה הסטייה קלה ובלתי מורגשת ,באמת
שלא הייתה משמעותית ,אך כעבור כמה מילין ,הפריד מרחק
ניכר בינו לבין המסלול הנכון ,וככל שהרחיק ,הלך המרחק וגדל.
בסופו של דבר ,לא זו בלבד שהחטיא את נמל האי שאליו בקש
להגיע ,אלא שהחטיא את האי כולו ,והמשיך לשייט במרחבי
הים ,תועה ואובד דרך ,עד שכלתה הצידה ואזלו המים ,וכל
יבשה לא נראתה באופק .כל דרך תועה ,מתחילה בסטייה קלה,
הצעד הראשון אינו מורגש ,הוא צמוד כמעט לדרך הישרה,
אבל המרחק הולך וגדל עד הניתוק המוחלט ,ואבדן הדרך.
לפיכך אמר המדרש" :ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים" .אנו
רואים אותם ברשעותם ,בשיא החשכה והאופל של מעשיהם.
אבל עלינו לדעת ,שדרכם התחילה בסטייה הראשונה לעבר
האופק ,בצהרי היום ,כאשר נטו אל "בין הערביים" .אשרי מי
שמפקח על צעדיו ,ושב מבעוד מועד אל המסלול הנכון ,אל
הדרך הסלולה( .חקר
דעת)
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בס"ד

פרשת בא ,ג' בשבט תשע"ח

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת
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ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֹאמר ה' ֶאל־מ ֶֹשה בּ ֹא ֶאל־ ּ ַפ ְרעֹה )י ,א(
וַ ּי ֶ
ֶאל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ ְר ָקא ִה ִּגיע ּו ׁ ְשנֵ י ַ ּבח ּו ִרים ְמצ ָ ּינִ יםּ ָ ,ב ֶהם דִּ ְ ּבר ּו נִ ְכ ָ ּבדוֹ ת ְל ִב ּתוֹ .
אשוֹ ןַ " :מ ִהי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ!"?
ִ ּב ֵּק ׁש ָה ַר ִ ּבי ִל ְתהוֹ ת ַ!ל־ ַקנְ ַק ָּנם ,וְ ׁ ָש ַאל ֶאת ָה ִר ׁ
יתי ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי יִ בְ ַחן אוֹ ִתי ַ!ל
ַה ָּלה נִ ְפ ַּגע ֵמ ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה ,וְ ֵהגִ יבָ " :סבוּר ָהיִ ִ
יתי ְ ּב ַד ְע ִּתי
ח ֶש+ן' ,וְ לֹא ֶה ֱ! ֵל ִ
סגְ יָ ה ָק ׁ ָשה ַ ּב ְּג ָמ ָרא אוֹ ַ!ל ּ ִפ ְל ּפוּל ִ ּב ְ'קצוֹ ת ַה ֹ
ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָא ֵלנִ י ׁ ְש ֵא ָלה כּ ֹה ּ ְפ ׁשו ָּטה ׁ ֶש ַה ִּתינוֹ ק נִ ׁ ְש ָאל"ָ ׁ .ש ַתק ָה ַר ִ ּבי ,וְ ִהזְ ִמין
ֶאת ַה ָ ּבחוּר ַה ּ ׁ ֵשנִ יַּ .גם ַה ָּלה נִ ׁ ְש ַאל ַמ ִהי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ! ,וְ ה ּוא ֵה ׁ ִשיבָ ּ " :פ ָר ׁ ַשת
בּ ֹא" .שָׂ ַמח ָה ַר ִ ּבי וְ ׁ ָש ַאל" :יוֹ ֵד ַ! ַא ָּתה ַמדּ ו ַּ! נֶ ֱא ַמר 'בּ ֹא ֶאל־ ּ ַפ ְרעֹה' ,וְ לֹא ֵ'ל ְך
ֶאל־ ּ ַפ ְרעֹה'"? ּו ְכ ׁ ֶש ַה ָּלה ׁ ָש ַתק ִמ ּתוֹ ְך יִ ְר ַאת־ ָּכבוֹ דֵ ,ה ִאיר לוֹ ָה ַר ִ ּבי ּ ָפנִ ים וְ ִה ְס ִ ּביר:
מ ֶש+ה לֹא ָר ָצה
מֶ+
שה ַר ֵ ּבנ ּו 'בּ ֹא ֶאל־ ּ ַפ ְרעֹה' יַ ַחד ִע ִּמיֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּ ֹ
" ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר ְל ֹ
ית ָ
ָל ֶל ֶכת ְל ַפ ְרעֹה ַ!ד ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה יַ ְב ִטיחוֹ 'וְ ָאנ ִֹכי ֶא ְהיֶ ה ִעם־ ּ ִפ ָ
יך ֲא ׁ ֶשר
יך וְ הוֹ ֵר ִ
יכה יַ ַחד" .וּבוֹ ָ ּב ַחר ָה ַר ִ ּבי ְּכ ָח ָתן ְל ִב ּתוֹ .
ְּת ַד ֵ ּבר' ,וְ ָל ֵכן ָא ַמר לוֹ ִ ּב ְל ׁשוֹ ן בּ ֹאּ ַ ,ב ֲה ִל ָ
ִ ּבנְ ֵָ #רינוּ ּו ִבזְ ֵקנֵ ינ ּו נֵ ֵל ְך ְ ּב ָבנֵ ינוּ וּ ִב ְבנוֹ ֵתנוּ )י ,ט(
ְ
ְ
ָה ַרב ִמ ּפוֹ נִ יבֶ ז' ,נָ שָׂ א ּ ַפ ַ!ם דְּ בָ ִרים ַ ּב ֲח ׁ ִשיב ּות ַה ִח ּנוּך ַה ָּטהוֹ ר ְ ּב ֶד ֶרך יִ שְׂ ָר ֵאל
יכם ,הוּא ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ הוֹ ִרים .וְ ַאף
ָסבָ א ,וְ ָא ַמרַ " :ה ָ ּיתוֹ ם לֹא־ ָ! ֵלינ ּו וְ לֹא־ ֲא ֵל ֶ
ַ!ם יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְק ָרא יָ תוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ֵאין לו ָ ּבנִ ים ,וְ ָל ֵכן מ ּו ֶט ֶלת ַהחוֹ בָ ה ַ!ל־ ָּכל ָא ָדם
ילה"2
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ְל ַח ֵּנ ְך ָ ּבנָ יו וּבְ נוֹ ָתיו ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ָכ ְך לֹא נִ ְהיֶ ה ַ!ם יָ תוֹ ם ָח ִל ָ
יכם )י ,יז(
וְ ַה ְע ִּתירוּ ַלה' ֱאל ֹ ֵק ֶ
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יָ ֶפה'ן ִמ ּנוֹ בְ ַה ְרדּ וֹ ק ִ ּב ֵּקר ּ ַפ ַ!ם ֵא ֶצל ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל ִמ ַּס ְט ֶמרּ ,ו ְבשִׂ ָ
יחתוֹ
ִס ּ ֵפר לוֹ ִס ּפ ּור נִ ְפ ָלא ַ!ל ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף זנְ דְּ ל ִמ ַּס ַּלנְ ט ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ֵמ ִדים ַּכ ָּמה ִה ְק ּ ִפיד ַ!ל
י! ֵא ָליו ִמ ְכ ָּתב ֵמ ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיוּ ְ ,ב ַב ָּק ׁ ָשה ְל ַה ְע ִּתיר
ִמדַּ ת ָה ֱא ֶמתַ ּ .פ ַ!ם ִה ִּג ַ
ַ ּב ֲ!בוּר ַר ְעיָ תוֹ ּ ִ .ב ֵּק ׁש ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף זנְ דְּ ל ִמ ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ְל ָה ׁ ִשיב ַל ַּת ְל ִמידִּ ,כי ָא ְמנָ ם ָּכ ְך
ה ּוא עוֹ שֶׂ ה ,וְ הוּא ַמ ְפ ִציר ו ַּמ ְע ִּתיר ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ָתיו ְל ַמ ֲ!נָ ּה ,או ָּלם ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָּכ ַתב
תם ָ! ָליו,
ַ ּב ִּמ ְכ ָּתב ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ֲ'אנַ ְחנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים'ֵ .ס ַרב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף זנְ דְּ ל ַל ְח ּ ֹ
ִ'מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֲ'אנִ י' ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ִ ּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד ,וְ לֹא ָ'אנוּ' ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ַר ִ ּבים"ְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יָ ֶפה'ן ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּר ְ ּב ָאזְ נֵ י ָה ַר ִ ּבי ִמ ַּס ְט ֶמר,
ָא ַמרַּ " :כ ָּמה ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְלמֹד ִמדְּ ָר ָכיו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ַצדִּ יקֶ ׁ ,שכּ ֹה דִּ ְקדֵּ ק ְ ּב ִמדַּ ת ָה ֱא ֶמת
ַאף ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לוֹ ַמר ִּכי ַהדָּ בָ ר נִ ְכ ַּתב ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ֲ!נָ וָ ה"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ַה ִּס ּפוּר ֵהגִ יב
ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר" :נ ּוֲ ,ה ֵרי ְל ַד ַ!ת ָה ַר ְמ ַ ּב"ן ַהדָּ בָ ר הוּא ׁ ֶש ֶקר ָּגמוּרִּ ,כי ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל יָ ִחיד
ֵאין לוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים"ָ .ט ַרח ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַרבּ וֹ ת ְל ַא ֵּתר ֶאת ְמקוֹ ר
אתי
דִּ בְ ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב"ן ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ְמ ָצאוֹ ִ ּב ְדבָ ָריו ַ ּב ּ ָפסוּק "וְ ַ! ָּתה שָׂ א נָ א ַח ָּט ִ
יכם" ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ּ ַפ ְרעֹה ָא ַמר 'וְ ַה ְע ִּתירוּ' ְל ׁשוֹ ן
ַא ְך ַה ּ ַפ ַ!ם וְ ַה ְע ִּתיר ּו ַלה' ֱאל ֵֹק ֶ
מ ֶש+ה ָא ַמר ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
מ ֶש+ה ְלבַ דּ וֹ הוּא ַה ַּמ ְע ִּתירּ ,ו ֹ
ַר ִ ּבים ְ ּב ֶד ֶר ְך מ ּו ָסרַ ,אף ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶש ּ ֹ
מ ֶש+ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ּלֹא יוֹ ִציא ׁ ֶש ֶקר ִמ ּ ִפיו".
יָ ִחיד 'וְ ַה ְע ַּת ְר ִּתי'ִּ " ,כי לֹא יְ ַד ֵ ּבר ֹ
וְ ָהיָ ה ְל ָך ְלאוֹ ת ַ#ל־יָ ְד ָך )יג ,ט(
יסן ק ּו ּ ֶפ ְר ׁ ְשטוֹ ךְ
ִ ּב ְס!דַּ ת ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ,יָ ׁ ַשב נֶ ְכדּ וֹ ַה ָּצ ִעיר ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ָ
ִמ ַּמא ֶק ֶוא ַ ּב ַ!ל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ּו ְת ׁשוּבוֹ ת " ָ!נִ י ֶ ּבן־ ּ ַפ ֲח ָמא" ַ!ל ׁש ְל ָחנוֹ  ,וְ נִ ְענַ ע ֶאת ְּכ ֵלי
ילהַ ,ה ַּכ ּפוֹ ת וְ ַה ַּמזְ ֵלגוֹ ת ,וְ ִה ָּכה אוֹ ָתם זֶ ה ָ ּבזֶ הְ ׁ " .ש ַמע ְ ּבנִ י"ָ ּ ,פנָ ה ֵא ָליו
ָה ֲא ִכ ָ
ֹאשֲ .אבָ ל ַ!ל
ַה ָּסבּ ִ " ,בימוֹ ת ַהחֹל יֵ ׁש ָלנ ּו אוֹ תֵ ,א ּל ּו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל־יָ ד וְ ׁ ֶשל־ר ׁ
ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש נֶ ֱא ַמר 'וְ ָהיָ ה ְל ָך ְלאוֹ ת ַ!ל־יָ ְד ָך' ,דְּ ַהיְ נ ּו ַ!ל־יָ ְד ָך זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְל ָך ָהאוֹ ת
ׁ ֶש ּלֹא ְּת ַט ְל ֵטל ַ ּב ָ ּיד דָּ בָ ר ִ ּב ְס ֵפק מ ְק ֶצהֶ ,א ָּלא ִּתזְ כּ ֹר ִּכי־ ָקדוֹ ׁש ַה ּיוֹ ם ַל ֲאדֹנֵ ינ ּו"...

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  4.26צאת השבת  5.41רבנו תם 6.20

יש'
ַא ְר ַ ּב ַ#ת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
ַ ּב ֲחנ ,יּוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּ,מ ְב ָחרוֹ ת

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ו ְּל ַמ ַ#ן ְּת ַס ּ ֵפר )י ,ב( ָּ -כ ְתב ּו ַ ּב ֲ! ֵלי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת
ׁ ֶש ַה ַּכ ָּונָ ה ְ ּב ִס ּפוּר ַהדְּ בָ ִרים ַ!ל ַמ ַּכת ָה ַא ְר ֶ ּבה,
יהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְ ּביוֹ ֵאל ַ!ל
ׁ ֶש ַהדֶּ ֶר ְך ְל ַס ּ ֵפר ָ! ֶל ָ
יהם
יכם ִלבְ נֵ ֶ
יכם ַס ּ ֵפרוּ וּבְ נֵ ֶ
יה ִל ְבנֵ ֶ
ָה ַא ְר ֶ ּבה ָ! ֶל ָ
יהם ְלדוֹ ר ַא ֵחר .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ֵּת ַבת ְּת ַס ּ ֵפר,
וּבְ נֵ ֶ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְ ּב ַמ ַּכת ַא ְר ֶ ּבה וַ ֲחגָ ִבים) .מגדנות(
ִהיא ְ ּבגִ ַ
וַ יְ גָ ֶר ׁש א ָֹתם ֵמ ֵאת ּ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה )י ,יא(  -מוּבָ א
מ ֶש+ה וְ ַא ֲהרֹן ֵמ ֵאת
ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵ ּג ֵר ׁש ֶאת ֹ
ּ ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹהָ ,היָ ה ִ ּב ְל ָ#ם ֶ ּבן־ ְ ּבעוֹ רֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יוֹ ֲ!צוֹ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת
ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶשל ּ ַפ ְרעֹה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ָר ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ הוּ ִ ּב ְל ָ#ם) .שם(
ּ ְפנֵ י ַפ ְרעֹהֵ ,הם ְ ּבגִ ַ
ל ֹא־ ָהיָ ה ֵכן ַא ְר ֶ ּבה ָּכמֹהוּ )י ,יד( ּ ְ -בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ,400
ְּכ ִדבְ ֵרי יַ ְלקוּט ְרא ּובֵ נִ י ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ָשם ִ 400מינִ יםַ ,א ְך
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ָּקנֶ ה מוּבָ א ׁ ֶש ָהי ּו ַרק ִׁש ְב ָ#ה ִמינִ ים) .שם(
יכם )יב ,יט( -
ִׁש ְב ַ#ת יָ ִמים שְׂ אֹר ל ֹא יִ ָּמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּת ֶ
ִׁש ְב ַ#ת יָ ִמים ְמ ַר ְּמזִ ים ַ!ל יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם ׁ ֶש ֵהם
ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הַ ,ה ּ ְשׂ אוֹ ר ְמ ַר ֶּמזֶ ת ְלגַ ֲאוָ ה ,ו ְּל ַל ֶּמ ְד ָך
ִּכי ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים ַה ָּלל ּו לֹא ִת ָּמ ֵצא ַה ַ ּג ֲאוָ ה
יכםַ ,היְ נ ּו ִ ּב ְל ַב ְב ֶכם) .רבי זאב מקאוועל הי"ד(
ְ ּב ָב ֵּת ֶ

וַ ִ ּי ְסעוּ ְבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ,ס ּכ ָֹתה )יב ,לז( ָּ -כ ַתב
מ ֶש+ה ֶה ֱִ #מיד ָל ֶהם ַח ָּמה ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו
ַר ֵ ּבנ ּו ַ ּב ְחיֵ יֶ ׁ ,ש ּ ֹ
ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ,וּבַ ְּג ָמ ָרא מוּבָ א ׁ ֶש ַה ֲ! ָמ ַדת ַה ַח ָּמה
ִהיא ְׁשל ָֹשה יָ ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ָה ְלכ ּו
ִ 120מיל ְ ּב ַבת־ ַא ַחת ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַּמ ֲה ַל ְך ָא ָדם ֵ ּבינוֹ נִ י
ְ ּביוֹ ם ה ּוא ַ ּ 10פ ְר ָסאוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ִ 40מיל ,וְ יִ שְׂ ָר ֵאל
ָה ְלכ ּו ָאז ַ ּ 30פ ְר ָסאוֹ ת ַמ ֲה ַל ְך ְׁשל ָֹשה יָ ִמיםָ ,ל ֵכן
שה ַח ָּמה ְׁשל ָֹשה יָ ִמים) .חנוכת התורה(
מֶ+
ֶה ֱ! ִמיד ֹ
ְּכ ֵׁש ׁש־ ֵמאוֹ ת ֶא ֶלף ַרגְ ִלי )שם( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהי ּו כּ ָּלם
ַאנְ ֵׁשי ֱא ֶמת ,וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ֲ! ֵל ֶ
יהם ְל ׁשוֹ ן ֶרגֶ ל,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ָשנִ ינ ּו ִּכי ַל ּ ֶׁש ֶקר ֵאין ַרגְ ַליִ ם) ...אמרי אמת(
וְ ֶֶ #צם לֹא ִת ְׁש ְ ּברוּ ־בוֹ )יב ,מו( ָ ּ -פ ַתח ִ ּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד
לֹא־תוֹ ִציא ִמן־ ַה ַ ּביִ ת ִמן־ ַה ָ ּבשָׂ ר ח ּו ָצה ,וְ ִס ֵ ּים
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים לֹא ִת ְׁש ְ ּברוּ ־בוֹ ּ .ו ִמ ָּכאן ֶר ֶמז ַלדִּ ין
ַה ּמו ָּבא ַ ּב ְ ּירו ׁ ַּש ְל ִמי ,יֵ ׁש ׁשוֹ ֵבר ַא ַחר ׁשוֹ ֵבר ,וְ ֵאין
מוֹ ִציא ַא ַחר מוֹ ִציא ,דְּ ַהיְ נ ּו ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ּ ָׁש ְבר ּו ֶאת
ָה ֶ! ֶצם ַח ָ ּי ִבים ,ו ְּׁשנַ יִ ם ֶׁשהוֹ ִציא ּו ָה ּ ְפטו ִּרים ,וְ ָל ֵכ ן
נֶ ֱא ַמר לֹא־תוֹ ִציא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד ִּכי ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּ ר,
וְ ַ!ל ָה ֶ! ֶצם נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים לֹא ִת ְׁש ְ ּבר ּוִּ ,כי
יהם ַח ָ ּי ִביםְ .ל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ַּגם ַה ּתוֹ ָרה ֶׁש ְ ּב ַ#ל־ ּ ֶפה
ְׁשנֵ ֶ
ְרמוּזָ ה כּ ָּל ּה ַ ּב ּתוֹ ָרה ֶׁש ִ ּב ְכ ָתב) .הגר"א מווילנא(

דוא"ל המערכת:
5806777@gmail.com

ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַַּ #ל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם

ְמאוֹ רוֹ ת

יל ֶ ּב ְר ֶ ּב ְרג ַה" ַּזיִ ת ַר ֲ#נָ ן"
מ ֶשה יְ הו ָּדה ֵליְ בּ זִ ְ
ַר ִּבי ֹ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ג' ִ ּב ׁ ְש ָבט תרכ"ה

ַר ָּב ּה ַהנּוֹ ָדע ׁ ֶשל קוֹ ְטנָ אּ ,ו ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם.
ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת אוֹ יֶ ְר ַּב ְך ,וְ ֵכן ָק ָרא  -אוֹ ָת ּה יִ ֲחסוּ
ְ ּב ָטע ּות ְל ָמ ָרן ַר ִּבי יוֹ ֵסף ָקארוֹ ִּ .ב ׁ ְשנַ ת תרי"ז ָ! ָלה
ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ נָ ַטל ֵח ֶלק ְּב ַהנְ ָהגַ ת ַה ִּי ּ ׁשוּב ַה ּ ִמ ְת ַחדֵּ ׁש
ֹאש
ֹאש ֵּבית־ ַהדִּ ין ,וְ ָח ַתם ְּכר ׁ
ָּב ּה .הוּא ִה ְת ַמ ָּנה ְלר ׁ
ַה ְמ ַד ְ ּב ִרים ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ׁ ָש ָ!הַ !ָ .מד ְּכחוֹ ָמה ְ ּבצוּ ָרה ַ! ל
ִמ ׁ ְש ַמר חוֹ ַמת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּבְ יִ חוּד ָל ַחם ְּכנֶ גֶ ד ֵא ּלוּ
ׁ ֶש ִּב ְק ׁש ּו ְל ַק ֲ! ֵק ַ! ֶאת חוֹ מוֹ ת ַה ִחנּ ְ
וּך ַה ָּטהוֹ ר ,וְ ָא ַסר
ֶאת ַה ִּל ּמ ּוד ְ ּב ָב ֵּתי ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּל ֶהםֵ .ה ִעיד ָ! ָליו
יש ַצדִּ יקֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּלוּ צוּ ַרת
ֶ ּבן־יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִּכי " ָהיָ ה ִא ׁ
ַמ ְט ֵּב ַ! לֹא ָהיָ ה יוֹ ֵד ַ!ָּ .כל ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב
ְמ! ָּטף ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ וּ מ ְכ ָּתר ִ ּב ְת ִפ ִּלין ,וְ ָכ ְך ָ! ַסק ַּב ּתוֹ ָרה
ַ!ד ׁ ֶש ּלֹא ּ ָפ ַסע ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ְללֹא ְּת ִפ ִ ּליןַּ .ת ְל ִמ ִידים
ַר ִּבים ִמ ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהי ּו ָּב ִאים ְלבֵ יתוֹ ִל ׁ ְשמ ַֹ! ֶאת
י! אוֹ ָתם ִ ּב ְפנֵ י
ׁ ִשעוּ ָריו ַה ִ ּנ ְפ ָל ִאיםְ ,ו ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ִמ ַ
ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ֶּנ ֱא ָהבִ ים ׁ ֶש ּלֹא ַ!ל־ ְמנָ ת ְל ַק ֵּבל ּ ְפ ָרסִּ ,כי
ְּבנוֹ ְמ ַמ ֵּלא־ ְמקוֹ מוֹ ְּב ַר ָ ּבנוּת קוֹ ְטנָ א ָהיָ ה ׁשוֹ ֵל ַח לוֹ
י!
דֵּ י ִס ּפ ּוקוֹ  .וְ לֹא ָהיָ ה יוֹ ם ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשבּ וֹ לֹא ִה ׁ ְש ִמ ַ
ֶאת ׁ ִשע ּו ָריו ,חֹק וְ לֹא יַ ֲ!בֹרְ ,לבַ ד ֵמ ֶ! ֶרב ֶא ָחד
ַּב ּ ׁ ָשנָ ה ְּב' ֵליל ַה ִ ּני ְט'ל' ,וּבְ אוֹ תוֹ ֶ! ֶרב ָהיִ ינוּ
ִמ ְת ַק ְ ּב ִצים ָּכל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְ ּבבֵ יתוֹ ְ ,ו ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר ָלנוּ
ְמ ַ!ט ִמ ַּת ֲ!ל ּו ֵלי ַּכת ַה ְפ ַרנְ ִקים ִ ּב ְמ ִדינַ ת ּפוֹ ִלין ֲא ׁ ֶשר
ָהי ּו ִמ ַּכת ׁ ַש ְ ּב ַתי ְצבִ יְ ,ו ָהיָ ה ַמ ְס ִּביר ׁ ֶש ֱאמוּנָ ָתם ִהיא
ִמ ּתוֹ ְלדוֹ ת ַה ַ ּנ ְצרוּת"ַּ .ת ְל ִמ ָידיו ָהיוּ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּלוֹ ְמ ִדים
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םְ ,ו ַה ְמי ָחד ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁש ַ! ְצבִ י
ִמי ְכל ׁ ַש ּ ִפ ָירא ַּב ַ!ל " ִציץ ַה ּק ֶֹד ׁש"ַ ּ .פ ַ!ם ִה ְת ַ ּב ֵּטא
ַּת ְל ִמיד זֶ ה ׁ ֶש ִה ְת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ַרבּ וֹ ִּ " ,כי ֵא ֶצל ַר ֵּבנוּ
ָל ַמ ְדנ ּו ֶמ ׁ ֶש ְך כ"ד ׁ ְשעוֹ ת ַהיְ ָמ ָמהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַ ּגם ְּב ֶא ְמ ַצע
ַה ּ ׁ ֵשנָ ה ָח ׁ ַש ְבנ ּו ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ִּל ּמוּ ד ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפיו"2

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ#ת

כיום ,קשה לנו להבין מהי מכת חושך ,ובייחוד כפי שהיה במצרים
ששם היה אפשר לממש את החושך "שכל־כך יהיה עב ,כי האור
של אש לא יידלק ולא הנר" כפי שכתב אבן־עזרא ,והוא מוסיף
פרט מעניין" :והנה בים אוקיינוס יבוא חושך עב שלא יוכל אדם
להפריש בין יום ובין לילה ,ויעמוד זה לפעמים חמישה ימים ,ואני
הייתי שם פעמים רבות" .כוח המאור שבטבע קיבל את התואר
הלטיני 'אלקטריקוס' דהיינו 'כמו אלקטרון' כלומר כמו ָה ִענְ בָּ ר,
כיוון שבימי קדם היה ידוע שלאחר שפשוף של ִע נְ בָּ ר עם פיסות
בד ,נדבקות אליו פיסות נייר ,עלים ושערות ,בזכות האנרגיה
שנוצרה שמכונה כיום 'חשמל סטטי' .וכיוון שהמלה אלקטרון
מופיעה בתרגום השבעים כפירוש לדברי יחזקאל הנביא "כְּ ֵעין
ַה ַח ְשׁ ַמל ִמתּוָֹ ה ֵאשׁ" " -שהוא שם מלאך ששמו כך וכעין גוון
שלו ראה מתוך האש " כפירוש רש"י ,או "הזך אשר באש המנוקה
מן העשן עד שכמעט לא יוכל העין להשיגו כמו שהיא ,וחשמל
היא מלה מורכבת ,חש מל  -שראוי לחשות ולשתוק מן המילול
והדיבור בו כי אין לתארו בשום דמיון" ,וכן אמרו חז"ל בחגיגה
"חשמל  -חיות אש ממללות"  -חדרה המלה ללשוננו ,ואף קיבלה
שורש מרובע בהטיות שונות .אולם רבים נמנעים מלהשתמש
בכינוי מקודש זה ולהטותו לעניינים שבחול ,והעדיפו לכנותו
'עלעקטרי' כפי שכתב רבי משה פיינשטיין ועוד רבים .הענבר הוא
אבן־חן שנוצר משרף עצים באדמה ,והרמב"ם מזהה אותו עם
כיפת הירדן שבקטורת .אחד החוקרים הראשונים של החשמל,
היה בֶּ נְ גָּ ִ'מין ְפ ַרנְ ְקלִ ין שמת בשנת תק"נ ,שאומנם אינו הראשון
שגילה את התופעה ,אולם הוא הגדיר אותה ככוח המוטבע
בבריאה והגדיר את המטען החיובי והשלילי ,והוכיח כי הברק
הוא התפרקות מטען חשמלי .הוא נחשב גם כממציא ַכּלִּ יא ַהבָּ ָרק,
מוט ברזל העומד על גגות הבתים ויוצר ַה ֲא ָר ָקה ,דהיינו בידוד
חשמלי של הברק וחיבורו אל כדור הארץ ,מלה שנוצרה מהמלה
הארמית ַא ְר ָקא  -חיבור לארץ ,וכך נמנעת התחשמלות לאדם
ובעלי־חיים מאנרגיית הברק .אולם מעניין לציין ,כי כבר חז"ל
הכירו את כליא הברק כמופיע בתוספתא ,אותה חיבר רבי חייא
מת למידי רבנו הקדוש בסוף תקופת התנאים ,שהנותנת ברזל בין
האפרוחים מפני הברק ,הרי זה מותר" ,כי כן הטבע שהברזל מושך
אליו הרעם" ,כפירוש 'מצפה שמואל' על התוספתא .וכן כתב רבנו
בחיי ,שאנשי דור הפלגה ידעו שהקב"ה נשבע שלא יביא מבול
של מים ,אבל חששו מפני מבול של אש ,ולכן ביקשו להקים מגדל
גבוה ועליו כליא ברק ,כדי שבו ייתפסו הברקים וייבלעו בזכות
ההארקה שבמגדל עד קרקעיתו ,וכך יינצלו כולם ממבול של אש.

ַ! ְרבִ ֵ ּיי ַצ ְ ּ'ביַ אןְּ ,כ ָפר ֵּתי ָמנִ י ָק ָטן ִ ּב ְמחוֹ ז ַכ'וְ ַלאןָ ,הי ּו ְל ָמ ׁ ָשל וְ ִל ׁ ְשנִ ינָ ה ְל ִט ּ ְפ ׁש ּות ּובַ ֲ!ר ּותֵ .הם ָהי ּו
ָא ְמנָ ם ַפ ַּלא ִחים טוֹ ִביםְ ,מגַ דְּ ֵלי ָ ּב ָקר וָ צֹאן וְ עוֹ בְ ֵדי־ ֲא ָד ָמה ֲחרו ִּצים ,או ָּלם בּ ו ִּרים ו ְּס ָכ ִלים ָהי ּוָּ ,כ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ַאף
תב ֵאינָ ם ְמס ָּג ִליםּ ,ו ְת ִמימ ּו ָתם מ ְפ ֶלגֶ ת ַ!ד ְּכ ֵדי ִּגחו ְּךְּ .כ ַפר ְמג ּו ָרם ָהיָ ה ָק ָטן וַ ֲאנָ ׁ ָשיו ְמ ַ! ִּטים,
ִל ְקרֹא וְ ִל ְכ ּ ֹ
יהם.
וְ לֹא ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ֲא ִפ ּל ּו ֶא ָחד ַה ָ ּב ִקי ְ ּב ִע ְּק ֵרי דָּ ָתם ַה ּמ ְס ְל ִמית ְּכ ֵדי ְל ַל ְּמ ָדם ֶאת ֵס ֶדר ִּת ְפ ָל ָתם ו ִּמנְ ֲהגֵ ֶ
יכן ׁ ֶש ִּנ ָּסה ִל ׁ ְשל ַֹח יָ ד,
יש־ ַמ ָ ּזל ָהיָ ה ,וְ ֵה ָ
ְ ּב ָסמו ְּך ַל ְּכ ָפר ִה ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי ָ!נִ י ְ ּב ׁ ֵשם ְס ַ! ְדיָ ה ֶ ּבן יִ ְחיָ א עוֹ זֶ ִריּ ִ .ב ׁ
ׁ ָש ְלט ּו ַה ְּמ ֵא ָרה וְ ַה ִּמגְ ֶ! ֶרתּ ֵ .ביתוֹ ָהיָ ה ְמב ָֹר ְך ְ ּבבָ נִ ים וּבָ נוֹ ת ,וְ ַה ַּמ ְחסוֹ ר ָהיָ ה בּ וֹ אוֹ ֵר ַח ֶקבַ ע!ֵ ,ינָ יו רוֹ אוֹ ת
י!םַ ּ .פ ַ!םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ּו ָּכל־ ַה ִּק ִּצין ְ ּב ֵביתוֹ  ,יָ ָצא ְס ַ! ְדיָ ה
וְ ָכלוֹ ת ְ ּב ַר ֲ!בוֹ ן ְ ּבנֵ י־ ֵ ּביתוֹ וְ ֵאין ְל ֵאל יָ דוֹ ְלהוֹ ׁ ִש ָ
ְל ַה ּ ִשׂ יג ּ ְפרוּטוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ְּכ ֵדי ֶל ֶחם־ ַצר ּו ַמיִ ם־ ַל ַחץּ ִ .בנְ ד ּו ָדיו נִ ְק ַלע ֶאל ַה ְּכ ָפר ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַצ ְ ּ'ביַ אן ,וְ ִה ֵּנה ִהבְ זִ יק
ימן ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ְרר ּו ִעם ָה ַ! ְרבִ יםִ ,ה ְתוַ דַּ ע ְ ּב ִלי ָרצוֹ ן ַלדָּ ת ַה ּמ ְס ְל ִמית וְ ִה ִּכיר
ַר ְעיוֹ ן נוֹ ָ!ז ְ ּבמֹחוֹ ְּ .כרֹב יְ הו ֵּדי ֵּת ָ
יח ְל ׁ ַש ּווֹ ת
יח ּה ,טוֹ ב יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר מ ְס ְל ִמי ָאדוּק ִמ ֶ ּב ֶטן ו ִּמ ֵּל ָדהּ .תוֹ ְך דַּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ִה ְצ ִל ַ
ֶאת שִׂ יגָ ּה וְ שִׂ ָ
יש
יש דָּ ת מ ְס ְל ִמי ַה ֶּנ ֱא ָמן ְל ָדתוֹ  ,וְ ִה ְתדַּ ּ ֵפק ַ!ל דַּ ְל ָּתם ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים נִ בְ ָ! ִריםִ " .א ׁ
ְל ַ! ְצמוֹ ַמ ְר ֶאה ׁ ֶשל ִא ׁ
יאים ַ ּב ִּת ְפ ָלה ׁ ֶש ָּלנ ּו
דָּ ת ֲאנִ י"ִ ,ס ּ ֵפר ְל ׁשוֹ ְמ ָ!יו ַה ִּט ּ ְפ ׁ ִשים וְ ַהמ ְפ ָּת ִעים" ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶשנּוֹ ַדע ִלי ִּכי ֵאינְ ֶכם ְ ּב ִק ִ
ְּכ ַמ ֲא ִמינִ ים מ ְס ְל ִמ ִ ּיים ְּכ ׁ ֵש ִרים ,מו ָּכן ֲאנִ י ְל ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכם ֶאת ַהח ִּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטיםְ ,ל ַמ ַ!ן ּתו ְּכל ּו ַאף ַא ֶּתם
יבהּ ,ו ְכ ָלל לֹא
ִלנְ הֹג ַּכדִּ ין ,וְ ִתזְ כּ ּו ְל ֶח ֶסד ָה ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ַ ּב ְּמרוֹ ִמים"ַ .ה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים שָׂ ְמח ּו ְל ׁ ֵש ַמע ַהצָּ ָ!תוֹ ַה ְּנ ִד ָ
יח ְלהוֹ ִלי ְך אוֹ ָתם ׁשוֹ ָלל ְ ּב ִפ ְּקח ּותוֹ וּבְ ָ! ְר ָמתוֹ .
יהםֲ ,א ׁ ֶשר ַמ ְצ ִל ַ
ֶה ֱ!ל ּו ַ!ל־דַּ ְע ָּתם ִּכי יְ הו ִּדי ָּכ ׁ ֵשר עוֹ ֵמד ִל ְפנֵ ֶ
יָ ִמים ִמ ְס ּ ָפר ָ!שָׂ ה ְס ַ! ְדיָ ה ַ ּב ְּכ ָפרְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַל ֵּמד ֶאת ַה ַפ ַּלא ִחים ּ ְפסו ִּקים ׁשוֹ נִ ים ,אוֹ ָתם ׁ ָש ַאב ִ ּב ְכ ָלל
יצד ִל ְכר ַֹ!
יאם ,וְ ִל ֵּמד אוֹ ָתם ֵּכ ַ
יהם ְּכ ִא ּל ּו ֵהם ּ ְפסו ֵּקי נְ ִב ָ
ִמ ִּכ ְתבֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָּלנ ּוְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ֲ! ִרים ֲ! ֵל ֶ
ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת ,וְ ַה ָּלל ּו ָ!שׂ ּו ִּכ ְדבָ ָריו ִּכ ְכ ָבשִׂ ים ַציְ ָתנִ ים .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליוִּ ,כי ִאם ָהי ּו ַּ'ת ְל ִמ ָידיו' נִ בְ ָחנִ ים ֵא ֶצל
יש דָּ ת מ ְס ְל ִמי ַ!ל ַּת ְלמ ּו ָדם ִמ ּ ִפי ְס ַ! ְדיָ הֵ ,הם ָהי ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ִצ ּיוּן ַא ְפ ִסיֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּא ִל ֵּמד אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים
ִא ׁ
יטה ,א ּו ָלם
יטה ְ ּב ׁ ִש ָ
י!ה וְ ַה ְח ָל ַפת ׁ ִש ָ
מ ְט ִעיםִ ,אם ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְּת ִח ָּלה ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ּטוֹ ת ָ ּב ֶהם ,וְ ִאם ִמ ּתוֹ ְך ח ֶֹסר יְ ִד ָ
ִע ָּקרוֹ ׁ ֶשל־דָּ בָ ר ׁ ֶש ְּס ַ! ְדיָ ה ָר ָאה ְ ּב ָר ָכה ַ ּב ֲ! ָמלוֹ  ,וְ ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים ֶה ֱא ִמינ ּו בּ וֹ וְ ֶה ֱ! ִריצוּה ּו ְללֹא ְּגבוּלֶ .את שְׂ ָכרוֹ
ָהיָ ה ְס ַ! ְדיָ ה ְמ ַק ֵ ּבל ְ ּביָ ד ְר ָח ָבהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ֵצא ֵמ ַה ְּכ ָפר ִה ְת ַל ּו ּו ֵא ָליו ְּכבָ שִׂ ים וְ ִע ִ ּזים ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ִמ ַּמ ֲא ִמינָ יו
ַה ּ ְפ ָת ִאיםַּ ,כ ָּמה שַׂ ֵּקי ִח ִּטים וְ ִק ְטנִ ּיוֹ תְּ ,ג ִבינוֹ ת וּמו ְּצ ֵרי ָח ָלב ,וְ ָהיָ ה ׁ ָשב ְלבֵ יתוֹ שָׂ ֵמ ַח וְ טוֹ ב ֵלבִ .ה ִּגיע ּו יָ ִמים
טוֹ ִבים ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל ְס ַ! ְדיָ ה ,יָ ִמים ׁ ֶשל ׁ ֶש ַפע ִ ּב ְל ִּתי נִ ְד ֶלה ,וְ ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ַ ּב ַ ּביִ ת ָהיְ ָתה ְּגדוֹ ָלה .הוּא לֹא ָהיָ ה
ָצ ִר ְ
י! ִמדֵּ י
יש ֶאת זְ ַמנּוֹ ַה ּ ָפנוּי ְל ִל ּמוּד ּתוֹ ָרהָ ,היָ ה ַמ ִּג ַ
יך ִל ְטר ַֹח ַה ְר ֵ ּבה ,ו ְּבעוֹ ד ְ ּב ָכל יְ ֵמי ַה ּ ׁ ָשבו ַּ! ָהיָ ה ַמ ְקדִּ ׁ
יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי ,יוֹ ם ֱאמוּנָ ָתם ׁ ֶשל ַה ּמ ְס ְל ִמיםֶ ,אל ְּ'כ ָפרוֹ 'ְ ,מגַ ְל ֵּגל דְּ בָ ִרים ִעם ַמ ֲא ִמינָ יו ו ְּמ ַל ְּמ ָדם ִמדֵּ י ׁ ָשבו ַּ!
'דְּ בָ ִרים ֲח ָד ׁ ִשים' ,אוֹ ָתם ָ ּב ָדה ִמ ִּלבּ וֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך יְ מוֹ ת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ! ,וְ ׁ ָשב ְלבֵ יתוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא ָּכ ֵבד ְ ּב ִמ ְקנֶ ה ו ְּב ָמזוֹ ן ַרב.
יש דָּ ת ֲ'א ִמ ִּתי',
ַה ָ ּי ִמים ָה ַ! ִּליזִ ים ָ!בְ ר ּו ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,וְ ִה ֵּנה ׁשֹד וָ ׁ ֶש ֶבר .יוֹ ם ֶא ָחד ,נִ ְק ַלע ֶאל ַה ְּכ ָפר ִא ׁ
י! ָתםִ " .מי
ֶא ָחד ׁ ֶש ָאדוּק ַ ּבדָּ ת ַה ּמ ְס ְל ִמית ַ!ד־ ַצ ָּואר ,וְ הוּא נִ ְד ַהם ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ְּכ ָפר ְ ּב ִת ְפ ָל ָתם ּו ִב ְכ ִר ָ
י! ֵא ֵלינ ּו
ימים ֵה ׁ ִשיב ּוַ '" :ה ַפ ִּק ָ ּיה' ׁ ֶש ָּלנ ּו ,זֶ ה ׁ ֶש ַּמ ִּג ַ
ִל ֵּמד ֶא ְת ֶכם ִלנְ הֹג ָּכ ְך"? ׁ ָש ַאל ְ ּבזַ ַ!ם ,וְ ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים ַה ְּת ִמ ִ
יש ֶא ָּלא ְל ִה ָּו ֵתר ַ ּב ְּכ ָפר ַ!ד יוֹ ם
ִמדַּ י יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי ְּכ ׁ ָש ִל ַ
יח ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ םּ ,ו ְמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנ ּו" .לֹא נוֹ ְת ָרה ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ׁ ִש ּ ׁ ִשי ַה ָּקרוֹ בְּ ,כ ֵדי ִל ְפ ּ ֹגשּ ְ +במוֹ ֵ!ינָ יו ֶאת ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יח ַה ּמוּזָ ר ,וְ ִל ְתהוֹ ת ַ!ל־ ַקנְ ַק ּנוֹ  .עוֹ שֶׂ ה ְס ַ! ְדיָ ה ֶאת־דַּ ְרכּ וֹ
ימה וְ נִ ְכנָ ס ְ ּב ַצ ֲ! ֵדי־ ִר ּקוּד ֶאל ַה ְּכ ָפרּ ְ ,ב ִלי ָל ַד ַ!ת ַ!ל ָהאוֹ ֵר ַח ַה ִ ּב ְל ִּתי־ ָקרוּא ׁ ֶש ְּמ ַצ ּ ֶפה לוֹ ַ " .מה
ְּכ ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
יש ַמ ֵהר ְל ֵאיזוֹ ָצ ָרה
ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ִּמנְ ָהגִ ים ַה ּמוּזָ ִרים ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ִלבְ נֵ י ַה ְּכ ָפר"? ׁ ָש ַאל ַה ָּלה ְ ּבזַ ַ!ם ,ו ְּס ַ! ְדיָ ה ֵה ִבין ִח ׁ
נִ ְק ַלעֲ .אבָ ל ְּכ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל יְ הו ִּדים ִה ְת ַ! ּ ׁ ֵשת ַמ ֵהרֶ ,ה ֱ! ָלה ַ!ל־ ּ ָפנָ יו ֲא ֶר ׁ ֶשת ְר ִצינִ ית ו ִּמ ְת ַח ֶּס ֶדת ,וְ ָא ַמרִ " :מי
י!ה"? ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַה ָּלה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
מד ַ!ל־דְּ בָ ָריו
ַא ָּתה ׁ ֶש ָּתבוֹ א ְל ַל ֵּמד אוֹ ִתי ֶאת נ ַּסח ַה ִּת ְפ ָלה וְ ַה ְּכ ִר ָ
יך ַל ֲ! ֹ
ימת
ישה וְ ִל ְפנוֹ ת ֶאל ָהאוֹ ֵר ַח ְ ּבדוֹ רוֹ ן .הוּא ּ ָפ ַצח ִ ּבנְ ִע ַ
וְ ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים עוֹ ְמ ִדים נְ בוֹ ִכים ,נִ ָּסה ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ַה ִּג ׁ ָ
יש ְל ִה ְת ַח ֵּלק
ַה ִּת ְפ ַָלה ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ׁ ְש ִחיל ֵ ּבין ַהדְּ בָ ִרים ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַ ּב ּ ָשׂ ָפה ַה ְמד ֶ ּב ֶרת ,וּבָ ֶהם ִה ִּצ ַ
י! ָל ִא ׁ
יש
ַ! ּמוֹ ׁ ָשוֶ ה ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ְ ּב ִמנְ ָח ָתם ׁ ֶשל ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים .או ָּלם ַּגם ֵ! ָצה זוֹ לֹא ִה ְצ ִל ָ
ת ֶקף ִּכי הוּא ִא ׁ
יחה ,וְ ַה ָּלה ָט ַ!ן ְ ּב ֹ
ימינוֹ ִל ׁ ְשמֹאלוֹ ְ ּב ִע ְּק ֵרי ָד ָתםִ ׁ " .ש ְמע ּו נָ א ַא ַחי ָה ֲאהוּבִ ים"! ָק ָרא ְס ַ! ְדיָ ה ְ ּבקוֹ ל
דָּ ת ִמ ְת ַח ֶ ּזה ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ! ִמ ִ
יכם ֵאינוֹ ֶא ָּלא ׁ ַש ְק ָרן וְ נוֹ ֵכל ָ ּבזוּיֶ ,א ָחד ׁ ֶש ֵאין לוֹ שִׂ יג
יש ׁ ֶש ָ ּבא ֲא ֵל ֶ
ֶאל ַה ַּכ ְפ ִר ִ ּיים ׁ ֶש ָ! ְמד ּו ִמ ְּס ִביבוֹ ָ " ,ה ִא ׁ
יכם ,וְ ַא ֶּתם
מד מוּלוֹ ְ ּב ִמבְ ָחן ִ ּב ְפנֵ ֶ
וְ שִׂ ַ
יח ְ ּב ִמנְ ָהגֵ ינ ּוַ .א ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּגם הוּא טוֹ ֵ!ן ָּכ ְך ָ! ַלי ,מו ָּכן ֲאנִ י ַל ֲ! ֹ
יש ָה ֱא ֶמת ו ִּמי ַה ּנוֹ ֵכל" .וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ַ'ה ַפ ִּק ָ ּיה' ְל ִה ְת ַ! ּ ׁ ֵשתָ ,ק ָרא ְס ַ! ְדיָ ה וְ ׁ ָש ַאל:
ִּת ׁ ְש ּ ְפט ּו ִמי הוּא ִא ׁ
" ָה ָבה וְ נִ ְר ֶאה ִאם ּתו ַּכל ְל ַה ְק ִריא ְ ּב ָפנֵ ינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפסו ִּקים ִמ ֵּס ֶפר ַ'ה ּק ּו ְר ָאן'ּ ְ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּבנֵ י ַצ ְ ּ'ביַ אן"ַ .ה ָּלה
ִה ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל ְל ֶרגַ ע ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָק ָראֲ " :א ָבל ֵאין ְּכ ָלל ּ ֶפ ֶרק ָּכזֶ ה"! ו ְּס ַ! ְדיָ ה ִה ְק ׁ ָשהֵ " :איל ּו ּ ְפ ָר ִקים ִאם־ ֵּכן,
יעים ַ ּב ֵּס ֶפר"? ֵה ֵחל ַה ָּלה ְל ָפ ֵרט ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ְפ ָר ִקיםָ ּ " :פ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה" ַ -ה ּ ֶפ ֶרק ָה ָאר ְֹך ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ּק ּו ְר ָאן,
מוֹ ִפ ִ
" ֵ ּבית ַ! ְמ ַראן"ָ ּ " ,פ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּב ָקר" ,וָ עוֹ ד .ו ְּס ַ! ְדיָ ה ָק ָרא ֶאל ְ ּבנֵ י ַה ְּכ ָפר ְ ּבקוֹ ל ָרםֲ " :ה ׁשוֹ ְמ ִעים ַא ֶּתם? ְלכ ָּלם
יח ֶאת ְ ּבנֵ י
יֵ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ָשהֲ ,א ִפ ּל ּו ַל ּ ָפ ָרה ו ְּלבֶ ן־ ַה ָ ּב ָקר יֵ ׁשֲ ,אבָ ל ַרק ָל ֶכם ְ ּ'בנֵ י ַצ ְ ּ'ביַ אן' ֵאין ּ ָפ ָר ׁ ָשה"! ַהדָּ בָ ר ִה ְר ִּת ַ
ַה ְּכ ָפר ַה ְּס ָכ ִליםֶ ׁ ,ש ֵהבִ ינ ּו ִּכי ַה ָּלה ְמ ַב ֵּק ׁש ִל ְמחֹק ֶאת ' ּ ִפ ְר ָקם' ַ ּב ֵּס ֶפר ,ו ְּב ַבת־ ַא ַחת ִה ְתנַ ּ ְפל ּו ַ!ל ַה ַפ ִּק ָ ּיה
ַה ְמב ָֹהל ,וֶ ֱהנִ יס ּוה ּו ְ ּב ֶח ְר ּ ָפה ִמן־ ַה ְּכ ָפרְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם רוֹ גְ ִמים אוֹ תוֹ ַ ּב ֲאבָ נִ ים ו ַּמזְ ִה ִירים אוֹ תוֹ ְלבַ ל יָ ֵ!ז ִל ְדרֹ ְך
ׁשוּב ֶא ְצ ָלםְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּב ָ ּזה אוֹ ָתם ִ ּב ְמ ִח ַ
י! ִמדֵּ י
יקת ּ ִפ ְר ָקם .וְ עוֹ ד ַרבּ וֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָשנִ יםָ ,היָ ה ְס ַ! ְדיָ ה ַה ְמח ּ ָפשׂ ַמ ִּג ַ
ילים ְ ּב ַמ ֲחזוֹ ת ׁ ָשוְ א ו ַּמדּ ו ִּחים,
מ ָחם ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ִטים ַה ְּכ ִס ִ
יוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי ֶאל ְ ּבנֵ י ַצ ְ ּ'ביַ אןְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַפ ֵּטם ֶאת־ ֹ
וְ ַה ָּלל ּו ַמ ֲ!נִ ִ
יהם זֶ ה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת...
יטב צֹאנָ ם וְ ֶח ְל ָ ּבםּ ְ ,ב ִלי ָל ַד ַ!ת ׁ ֶש ְ ּיהו ִּדי ּ ִפ ֵּק ַח ַמ ֲ! ִרים ֲ! ֵל ֶ
יקים לוֹ ִמ ֵּמ ַ

ַק ֶ ּד ׁש־ ִלי ָכל־ ְ ּבכוֹ ר
ימים ֶאת ֵלב ַה ּקוֹ ֵרא ְל ַמ ְר ֵאה ַה ַה ׁ ְש ָּג ָחה ַה ּ ְפ ָר ִטית
ְל ַה ָּלן ׁ ְשנֵ י ִס ּפו ֵּרי־מוֹ ֵפת ַ!ל ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבןֲ ,א ׁ ֶשר ַמ ְפ ִע ִ
יאל
אשוֹ ן עוֹ ֵסק ְ ּבגָ אוֹ ן יְ רו ׁ ַּש ְל ִמי נִ ׁ ְש ָּכחּ ְ ,ב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ּ ַפ ְל ִט ֵ
ֹאשָ .ה ִר ׁ
ַה ּמ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל קוֹ ֵרא ַהדּ וֹ רוֹ ת ֵמר ׁ
יטאּ ִ .ב ְצ ִעירוּתוֹ ָל ַמד ְ ּב ַרדִּ ין
ישוֹ ק .הוּא נוֹ ַלד ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרל"ו ָ ּב ֲ!יָ ָרה ִאיבִ ָ ּיה ׁ ֶש ִ ּב ְמחוֹ ז הוֹ רוֹ ְדנָ א ְ ּב ִל ָ
ֵמ ֵאיְ ׁ ִש ׁ
יב ָ ּיה' ,וְ נַ ֲ!שָׂ ה ְל ׁ ֵשם־דָּ בָ ר ְ ּבעוֹ ַלם ַהיְ ׁ ִשיבוֹ ת.
ּו ְס ַלבּ וֹ ְד ָקא וְ ִה ְת ַ ּב ֵּלט ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ וּבִ ְב ִקיא ּותוֹ  ,כּ ָּנה ָ'ה ִע ּלוּי ֵמ ִא ִ
יבהְ ׁ .שנֵ י ָ ּבנָ יו נִ ְפ ְטר ּו ַ!ל־ ּ ָפנָ יו ְ ּבעוֹ ָדם
ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָ
ישוֹ ק ,וְ ִה ְת ַמ ָּנה ְל ַד ָ ּין ,מוֹ ֵרה־ ֶצ ֶדק וְ ר ׁ
ֶאת ֵ ּביתוֹ ָ ּבנָ ה ְ ּב ֵאיְ ׁ ִש ׁ
ַ ּבחו ֵּרי ֶח ֶמד וְ ה ּוא נוֹ ַתר ֲ! ִר ִירי ,וְ ֶאת נֶ ָח ָמתוֹ ָמ ָצא ַ ּב ּתוֹ ָרהּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַצ"בּ ָ! ָלה ַא ְר ָצה ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָּמ ַכר ֶאת
ְרכו ּׁשוֹ ָה ַרב ,וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ָ ּ'ב ֵּתי נֵ יְ ִטין' ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םְּ ,כ ׁ ֶשה ּוא קוֹ בֵ ַ! ֶאת מוֹ ׁ ָשבוֹ ְ ּב ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת 'א ֶֹהל
שָׂ ָרה' ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ֵמ ָאה ׁ ְש ָ! ִרים ַה ְּסמ ּו ָכהְּ .גדוֹ ֵלי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִה ִּכיר ּו בּ וֹ ַּכ ֲא ִרי ׁ ֶש ָ! ָלה ִמ ָ ּבבֶ לּ ,ו ִמ ּנ ּוה ּו
יבת ֵ'!ץ ַח ִ ּיים' ַה ּנוֹ ַד ַ!תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר דְּ מוּתוֹ ְמ ַה ָּוה 'יְ הו ִּדי ׁ ֶשל ׁ ַש"ס'ְּ ,כ ַהגְ דָּ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
יש ַ
ְּכ ַמ ִּגיד־ ׁ ִשעו ִּרים ִ ּב ׁ ִ
יח ּתוֹ ָרנִ י ַמ ִּקיף.
א ֶהל שָׂ ָרה' ,וְ ַאף נִ ְכנַ ס ִע ּמוֹ ְל ִע ִּתים ְ ּבשִׂ ַ
יוֹ ֵסף ׁ ָשלוֹ ם ֶא ְליָ ׁ ִשיב ׁ ֶש ִה ִּכירוֹ ִמ ֵ
ימי ִל ּמו ָּדיו ְ ּב' ֹ
יהם ׁ ֶשל ְּגאוֹ נֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ו ִּמ ְת ּ ַפ ְל ּ ֵפל ִע ָּמם ִ ּב ְדבַ ר ֲה ָל ָכהּ ֵ .בין
ִמ ּתוֹ ְך ֶח ׁ ְש ַקת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשבּ וֹ ָ ,היָ ה עוֹ ֶלה ְל ָב ֵּת ֶ
ַה ּ ׁ ְש ָארָ ,היָ ה ּפוֹ ֵקד ְל ִע ִּתים ֶאת ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצבִ י ּ ֶפ ַסח ְפ ַרנְ קִ ,מ ְּגדוֹ ֵלי ְּגאוֹ נֵ י ָה ִעיר ,וְ נוֹ שֵׂ א וְ נוֹ ֵתן ִע ּמוֹ
יהם ׁ ֶשל ַּת ְל ִמ ֵידי־ ַה ֲח ָכ ִמים ִע ָּמם ָ! ַסק
ְ ּב ִדבְ ֵרי־תוֹ ָרה .נוֹ ֵהג ָהיָ ה ַר ִ ּבי ְצבִ י ּ ֶפ ַסחִ ,ל ְר ׁשֹם ְ ּב ִפנְ ָקסוֹ ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם .וְ ָכאן ֵא ַרע דְּ בַ ר־ ּ ֶפ ֶלאֶ ׁ ,ש ָּג ַרם ְל ִה ְת ַר ְּג ׁשוּת ֲ!צו ָּמה.
יהם וְ ִחדּ ּו ׁ ֵש ֶ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ,ו ַּמזְ ִּכיר ִ ּב ׁ ְש ָמם ֶאת ׁ ְש ֵאלוֹ ֵת ֶ
יכה ּתוֹ ָרנִ ית ַּת ַחת ַה ּ ׁ ֵשם ַ'ה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש',
ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפרּ ְ ,ב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ְּכ ָת ָביו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצבִ י ּ ֶפ ַסח ָ!בְ ר ּו ֲ! ִר ָ
יאל ֶאת ַר ִ ּבי ְצ ִבי ּ ֶפ ַסחּ ְ ,ב ִדין ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ִ ּב ְס ֵפק
ִּג ּל ּו ָהעוֹ ְר ִכים ֵ ּבין ַה ְּכ ָת ִביםְ ׁ ,ש ֵא ָלה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ּ ַפ ְל ִט ֵ
נֵ ֶפלֵ .ה ֵח ּל ּו ָהעוֹ ְר ִכים ָלת ּור ַא ַחר דִּ ְב ֵרי ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ! ְסק ּו ְ ּבנוֹ שֵׂ א זֶ ה ,וְ ִה ֵּנה ִּג ּל ּו ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפ ֶלא
אשוֹ נִ יםַּ ,ת ְל ִמיד־ ָחבֵ ר ׁ ֶשל
וְ ַה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממוּתִּ ,כי נוֹ שֵׂ א זֶ ה ְּכבָ ר נִ דּ וֹ ן ִ ּב ׁ ְש ָ!תוֹ ַ!ל־יְ ֵדי ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ָה ִר ׁ
ַמ ֲה ַר"ם ֵמרוֹ ֶטנְ בּ ּו ְרג ַא ֲחרוֹ ן ַ ּב ֲ! ֵלי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַה ְפ ָּת ָ!ה ׁ ְשמוֹ ָהיָ ה ַּגם־ ֵּכן ַה ּ ׁ ֵשם ַה ָּנ ִדיר ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
יאל! ִחבּ וּרוֹ נוֹ ַתר ִ ּב ְכ ָתב־יָ ד ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמאוֹ ת ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשנִ ים ,וְ ַרק ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ְמ ַ! ּטוֹ ת ָר ָאה אוֹ רָּ ,כ ְך
ּ ַפ ְל ִט ֵ
ְ
ּ
דּ
יאל ַה ּ ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ַחי ָסמוּך ְלדוֹ ֵרנ ּוּ ְ ,בוַ דַּ אי לֹא ִה ִּכיר ֶאת ִח ּו ׁ ָשיוּ ,ו ְבא ַֹרח ּ ֶפ ֶלא ִה ְתנַ ְ ּבא ּו ׁ ְשנֵ י
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַח ִיים ּ ַפ ְל ִט ֵ
יאים ַה ּנוֹ שְׂ ִאים ׁ ֵשם זֵ ֶהה וְ נָ ִדירּ ְ ,ב ִסגְ נוֹ ן ֶא ָחדָ .העוֹ ְר ִכים ָהי ּו ּכֹה נִ ְר ָּג ׁ ִשים!ַ ,ד ׁ ֶש ָ!ל ּו ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַהדָּ בָ ר
נְ בִ ִ
יאל ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּותוֹ ָהיְ ָתה נִ ֶּכ ֶרת
ְל ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ׁ ָשלוֹ ם ֶא ְליָ ׁ ִשיבֶ ׁ ,ש ִה ִּכיר ָּכ ָאמוּר ֶאת ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ּ ַפ ְל ִט ֵ
יאל ַה ּ ׁ ֵשנִ י נִ ְפ ַטר ְ ּביוֹ ם ג' ַ ּב ֲא ָדרּ ִ ,ב ׁ ְשנַ ת ַּת ּ ׁ ַש"ח ְל ֵ! ֶר ְך,
ְל ַמ ְר ֵאה ַה ַה ׁ ְש ָּג ָחה ַה ּ ִפ ְל ִאיתַ .ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ּ ַפ ְל ִט ֵ
יתים .וְ יִ ְהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ְל ִע ּלוּי נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ָּגאוֹ ן נִ ׁ ְש ָּכח זֶ הֶ ׁ ,ש ִּנ ְפ ַטר ְ ּב ִלי זֶ ַרע ַא ֲח ָריו.
ו ְּמנו ָּחתוֹ ָּכבוֹ ד ְ ּב ַהר ַה ֵ ּז ִ
יבת ַח ְכ ֵמי
יח ַהנּוֹ ָדע ׁ ֶשל יְ ׁ ִש ַ
ו ַּמ ֲ!שֶׂ ה ּ ִפ ְל ִאי נוֹ ָסף ִעם ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבןִ ,ס ּ ֵפר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן זֶ ִּליחוֹ בֶ רַ ,ה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
ְ
ל ְ ּב ִליןַ .ה ַּמ ֲ!שֶׂ ה ֵא ַרע ִעם ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יַ ֲ!קֹב ִמ ַּסדִּ יגו ָּראֲ ,א ׁ ֶשר ָהיָ ה ֲחשׂ וּך ָ ּבנִ ים
יש נוֹ ַלד ֵ ּבן ְ ּבכוֹ ר,
וְ ִה ְפ ִציר ְ ּב ַרבּ וֹ ְל ַה ְע ִּתיר ָ! ָליו ְל ִה ּ ָפ ֵקד ְ ּבזֶ ַרע ׁ ֶשל־ ַק ָ ּי ָמא .וְ ָא ְמנָ ם ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ָ!שׂ ּו ּ ֶפ ִרי וְ ָל ִא ׁ
ְל ַא ַחר ִצ ּ ִפ ָ ּיה ֲאר ָּכהֶ .אל שִׂ ְמ ַחת ַה ְ ּב ִרית נָ ֲהר ּו ֲהמוֹ נִ ים ,וְ כ ָּלם ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָח ָתם ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַההוֹ ִרים,
ו ְּס!דַּ ת ַה ְ ּב ִרית ָהיְ ָתה ְּכיַ ד־ ַה ֶּמ ֶל ְךְ !ָ .בר ּו ׁ ָשבוּעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָה ָאב נֶ ֱא ַלץ ִלנְ ס ַֹ! ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים ֵ! ֶקב
ֲ! ָס ָקיו ׁ ֶש ּלֹא ָסבְ ל ּו דִּ חוּי ,נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמ ּנ ּו ִל ְפדּ וֹ ת ֶאת־ ְ ּבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ְ ּב ַ! ְצמוֹ  ,וְ ָל ֵכן ִמ ָּנה ֶאת ֲחבֵ רוֹ ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵּמ ׁש
יש ְמפ ָ ּזר ו ְּמב ְל ָ ּבל ,ו ְּד ַבר ַה ִּמ ְצוָ ה נִ ׁ ְש ַּכח ִמ ִּלבּ וֹ .
ְּכ ׁ ָש ִל ַ
יח ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְל ִפ ְדיוֹ ן־ ַה ֵ ּבןִ .מ ְס ַּת ֵ ּבר ׁ ֶש ַה ָּלה ָהיָ ה ִא ׁ
יח ָ!שָׂ ה ֶאת ׁ ְש ִליחוּתוֹ  ,או ָּלם ְל ַמ ֲ!שֶׂ ה ַה ֵ ּבן לֹא נִ ְפדָּ ה!ָ .בְ ר ּו ׁ ְשלֹש!ֶ +שְׂ ֵרה
ָה ָאב ָהיָ ה ָ ּבטו ַּח ִּכי ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
ׁ ָשנָ ה וְ ַה ֶ ּי ֶלד ִה ִּג ַ
י! ְל ִמ ְצוֹתַ .ההוֹ ִרים ַה ְמא ּ ׁ ָש ִרים ֵה ִכינ ּו ְס!דַּ ת־ ִמ ְצוָ ה ְמפ ֶֹא ֶרתּ ְ ,בהוֹ ָדיָ ה ַלה' ַ!ל ׁ ֶש ָ ּזכוּ
ִל ְראוֹ ת ֶאת ְ ּבנָ ם יְ ִח ָידם וְ יַ ִּק ָירם נִ ְכנָ ס ְלעֹל ַה ִּמ ְצוֹת ,או ָּלם ַה ֲחגִ יגָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ְ ּב ַמ ּ ַפח־נֶ ֶפ ׁש וְ ֶ! ֶצב
ָּגדוֹ לָ .היָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ַּנ ַ!ר ָקם ַּכ ָּנהוּג ָלשֵׂ את ֶאת־דְּ ָר ׁ ָשתוֹ  ,אוֹ ָת ּה ֵה ִכין ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקו ָּפה ֲאר ָּכהּ ,ו ַמ ּ ׁ ֶשה ּו
מוּזָ ר וּבִ ְל ִּתי מוּבָ ן ֵא ַרע .הוּא ִה ְת ִחיל ָא ְמנָ ם ַ ּבדְּ ָר ׁ ָשה ָה ֲ!ר ּו ָכה ְל ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת ,או ָּלם ְל ֶפ ַתע ִה ְת ַ ּב ְל ְ ּבל ּו דְּ בָ ָריו
יל ֶ ּב ְר ׁ ְש ֵטיְ ן"ַ .ה ֶּנ ֱא ָס ִפים
ו ִּמ ּ ִפיו יָ ְצא ּו ֲהבָ רוֹ ת ְמ ׁש ּנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְצ ָט ְרפ ּו ִל ׁ ְש ֵּתי ִמ ִּלים ִ ּב ְל ִּתי מוּבָ נוֹ ת" :שִׂ ְמ ָחה זִ ְ
ְ
ָרא ּו וְ ָת ָמה ּוַ ,ההוֹ ִרים ִה ְת ַמ ְּלא ּו ַצ ַ!ר וּבו ׁ ָּשה ,וְ ַאף ׁ ֶש ָח ׁ ְשב ּו ְּת ִח ָּלה ִּכי ַהדָּ בָ ר נוֹ בֵ ַ! ִמ ּתוֹ ך ַל ַחץ ּו ֶמ ַתחִּ ,ג ּל ּו
ְל ֶח ְרדָּ ָתם ִּכי ַה ּתוֹ ָפ ָ!ה ַה ְמ ׁש ָּנה ֵאינָ ּה ּפוֹ ֶס ֶקתַ .ה ֵ ּבן ַה ָ ּי ָקר ָח ַדל ְל ַד ֵ ּבר ,וְ ָכל־ ָה ֵ!ת ָחזַ ר ׁשוּב וְ ׁשוּב ַ!ל
יל ֶ ּב ְר ׁ ְש ֵטיְ ן"ִ .ה ְתרוֹ ְצצ ּו ַההוֹ ִרים ַה ּמ ְד ָאגִ ים ֵ ּבין רוֹ ְפ ִאים יְ ד ּו ֵ!י־ ׁ ֵשם ,או ָּלם
ַה ּ ׁ ֵשם ַה ִ ּב ְל ִּתי מ ָּכר "שִׂ ְמ ָחה זִ ְ
יצד ְל ַה ֲ!לוֹ ת לוֹ ֲאר ּו ָכה' .יוֹ ְד ֵ!י־ ָד ָבר' נִ ּס ּו ִל ְטעֹן ִּכי דִּ בּ וּק נִ ְכנַ ס
כּ ָּלם ָ! ְמד ּו ַח ְס ֵרי אוֹ נִ ים ,וְ לֹא יָ ְדע ּו ֵּכ ַ
ַ ּב ַּנ ַ!ר ַה ִּמ ְס ֵּכן ,וְ ֵה ֵח ּל ּו ִל ְבדּ ֹק ֶאת ַמצֵּ בוֹ ת ֵ ּבית־ ָה ַ! ְל ִמין ַא ַחר ָמנוֹ ַח ְ ּב ׁ ֵשם זֶ ה ,או ָּלם ֶה ֱ!ל ּו ֶח ֶרס ְ ּביָ ָדם .נָ ַטל
י!םִ ,ה ִ ּביט ָה ַר ִ ּבי
ָה ָאב ֶאת־ ְ ּבנוֹ  ,וְ נָ ַסע יַ ַחד ְל ַסדִּ יגו ָּרא ֶאל ַרבּ וֹ ְּ ,כ ֵדי ְל ַת ּנוֹ ת ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ָצ ָרתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלהּ ְ .ב ַה ִּג ָ
ַ ּב ַּנ ַ!ר וְ ׁ ָש ַמע ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם ַה ּמוּזָ ר ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִצ ָּוה ַ!ל ָה ָאב ִל ׁ ְשהוֹ ת ְ ּב ַסדִּ יגו ָּרא זְ ַמן־ ָמה ַ!ד ׁ ֶש ִ ּי ָּק ְרא ּו
י! לוֹ ִּכי ָה ַר ִ ּבי רוֹ ֶצה ִל ׁ ְשאֹל
יח ֶאל ָה ָאב וְ הוֹ ִד ַ
י! ׁ ָש ִל ַ
ֵא ָליו ׁשוּבַ .ליְ ָלה ֶא ָחדּ ְ ,ב ׁ ָש ָ!ה ְמא ֶח ֶרת ְמאֹדִ ,ה ִּג ַ
ית ֶאת־ ִ ּבנְ ָך ְּכ ִדין ַה ּתוֹ ָרה"? ׁ ָש ַאל ָה ַר ִ ּביָ .ה ָאב ִה ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל ְל ֶרגַ ע ,ו ְּל ַא ַחר
מר נָ אַ ,ה ִאם ּ ָפ ִד ָ
אוֹ תוֹ דְּ בַ ר־ ָמהֱ " .א ֹ
יתי ׁ ָש ִל ַ
יתי אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן נָ ַס ְע ִּתי ָאז ְל ֶרגֶ ל ִמ ְס ָח ִריֲ ,א ָבל ִמ ִּנ ִ
ׁ ֶש ּ ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ ָא ַמר" :לֹא ֲאנִ י ּ ָפ ִד ִ
יח ִל ְפדּ וֹ תוֹ
יח לֹא ִמ ֵּלא ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ  ,וְ ַה ַּנ ַ!ר לֹא נִ ְפדָּ ה ֵמעוֹ ָלם" .זֶ ה ּ ֵפ ׁ ֶשר
ִ ּב ְמקוֹ ִמי"ּ ֵ .ברוּר ָק ָצר ֶה ֱ! ָלה ִּכי ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
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ַה ּ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּנ ַ!ר אוֹ ֵמר ׁשוּב וְ ׁשוּב"ִ ,ה ְס ִ ּב
ׁ
ׁ
ּ
ׁ
ּ
וֹ
אוֹ וֹ
' ְס ָל ִעים ׁ ֶשל־ ֶּכ ֶסף' ,דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ְס ָל ִעים ֶּכ ֶסף ְל ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן"!ַ .ל־ ֲא ָתר הוּבָ א כּ ֵֹהן ְמי ָחס ֶאל ַה ָּמקוֹ ם,
ו ִּמ ָ ּיד ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַה ַּנ ַ!ר נִ ְפדָּ ה ַּכ ֲה ָל ָכהָ ,חזְ ָרה ֵא ָליו ְצ ִליל ּות דַּ ְע ּתוֹ וְ הוּא ׁ ָשב ְל ַד ֵ ּבר ְּכ ַא ַחד ָה ָא ָדם .ו ְּמ ַ!נְ יֵ ן
ְל ַצ ֵ ּיןִּ ,כי ַמ ֲ!שֶׂ ה דּ וֹ ֶמה ָלזֶ ה ֵא ַרע ַּגם ִעם ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶ ּב ְלז ,וְ ַאף ׁ ָשם ָחזַ ר ַה ֶ ּי ֶלד ׁשוּב וְ ׁשוּב ַ!ל ַה ּ ׁ ֵשם ַה ֶ ּזה,
וְ ָה ַר ִ ּבי הוֹ ָרה ַל ֲ!ר ְֹך לוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּלֹא נִ ְפדָּ ה ֵמעוֹ ָלם ,וְ ִדבּ וּרוֹ ַה ַּת ִּקין ׁ ָשב ֵא ָליו ,וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ!ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ו ְּל ַמ ַ#ן ְּת ַס ּ ֵפר וְ גוֹ ' )י ,ב(  -וְ זֶ ה ְל ָך נְ ִעימ ּות ִא ְמ ֵרי־נ ַֹ!ם ו ְּל ַמ ַ!ן
ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ י ִ ּבנְ ָך ִענְ יָ ן זֶ ה ,וְ ַה ִּס ּפוּר ִמן ַה ִּנ ְמנָ ע ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַהדָּ ָבר
ָּת ִמיד ְ ּבזִ ְכרוֹ נְ ָך זו ַּלת ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ׁ ְש ֵּתי ְּת ִמיהוֹ תָ ,ה ַא ַחת ֵאת ֲא ׁ ֶשר
ִה ְת ַַּ #ל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םֲ ,ה ֵרי ְּת ִמ ָ ּיה ַא ַחת ֲהגַ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ה' עוֹ שֶׂ ה ָל ֶהם
ָצרוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ִשדּ ּוד ַה ּ ַמ ֲ! ָרכוֹ ת וְ ַה ּ ִט ְב ִע ּיוּתַ ,אף־ ַ!ל־ ּ ִפי־ ֵכן
ְל ַצד רֹב ַה ָ ּצרוֹ ת וְ ַה ּ ַמכּ וֹ ת!ֶ ,שֶׂ ר ַמ ּכוֹ ת וְ ָכל ַמ ָּכה ָהיְ ָתה ׁ ֶשל
ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש ַמכּ וֹ ת ,ל ֹא ָ!שָׂ ה ֵכן ְל ָכל־ ּגוֹ יִ ,ה ֵּנה ַהדָּ ָבר ָּתמו ַּּה,
ו ְּת ִמ ָ ּיה זוֹ ְל ַבד ָלא ְד ִכ ֵירי ִאינְ ׁ ֵשי וְ ל ֹא יְ ַס ּ ְפר ּו ַמ ֲ!שֵׂ ה ה' .וְ ָא ַמר
וְ ֶאת־אֹ ֹת ַתיֵ ּ ,פרו ּׁש ָהאוֹ תוֹ ת ׁ ֶש ָ!שָׂ ה ה'ְּ ,ת ִמ ָ ּיה ׁ ֵשנִ יתֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּבל ֹא
ִענְ יַ ן ִמ ְצ ַריִ ם ָהאוֹ ת ֵמ ַ! ְצמוֹ הוּא דְּ ַבר ּ ֶפ ֶלא ,ו ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ׁ ְש ֵּתי
ּ ְפ ָלאוֹ ת ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך ו ֶּבן־ ִ ּבנְ ָך וְ גוֹ ' ,וְ ַת ְכ ִלית ַה ְמ ,כ ָּון ַ ּב ִּס ּפוּר
הוּא וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי־ ֲאנִ י ה' וְ ֵאין עוֹ ד ,וְ ַת ְכזִ יב ּו ָה ֱאמוּנוֹ ת זו ַּלת זֶ ה,
וְ ֵכן ִּת ְמ ָצא ְּכ ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ִא ָּתנ ּו ה' ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַהר ִסינַ יֶ ּ ,פ ַתח דְּ ָב ָריו
את ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָא ַמר ָאנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך
יך ,וְ זֶ ה ְל ָך ָהאוֹ ת ֲא ׁ ֶשר הוֹ ֵצ ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ הוּא ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים דְּ ָב ָריו ָּכאן וְ ָא ַמר וִ ַיד ְע ֶּתם
ִּכי־ ֲאנִ י ה'ִּ ,כי יַ ִּכיר ּו ָ ּבזֶ ה ְ ּבחו ּׁש ָה ְראוּת ֶצ ֶדק ָה ֱאמוּנָ הַ ,מה ּ ׁ ֶש ּל ֹא
ִה ּ ִשׂ יג ָא ָדם ֵמ ָהעוֹ ָלם ַ!ד־ ָהעוֹ ָלםּ ָ .ברו ְּך ֲא ׁ ֶשר ֵּכן ָ!שָׂ ה ָלנ ּו:
ֵליל ׁ ִש ּ ,מ ִרים וְ גוֹ ' )יב ,מב(  -יְ ַכ ֵּון ַה ָּכתוּב ִל ְרמֹז ֲח ִמ ּ ׁ ָשה נִ ִּסים
ימי ַא ְב ָר ָהםְּ ,כ ׁ ֶש ִה ָּכה ֶאת
,מ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ְּז ַמ ָּנם ַליְ ָלה זוֹ  .א( ִ ּב ֵ
יצ ַ
יהם ַליְ ָלה .ב( ִ ּב ִ
ַא ְר ָ ּב ָ!ה ְמ ָל ִכים וַ ֵ ּי ָח ֵלק ֲ! ֵל ֶ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יאל
ימי ִחזְ ִק ָ ּיה ְּכ ׁ ֶש ִה ָּכה ַ ּג ְב ִר ֵ
דִּ ְכ ִתיב וַ יְ ִהי ַ ּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה .ג( ִ ּב ֵ
ימי ָמ ְרדְּ ַכי
ַמ ֲחנֵ ה ַסנְ ֵח ִריב ,דִּ ְכ ִתיב וַ יְ ִהי ַ ּב ַּליְ ָלה ַההוּא .ד( ִ ּב ֵ
וְ ֶא ְס ֵּתרּ ַ ,ב ַּליְ ָלה ַההוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ּ ֶמ ֶל ְך .ה( ְ ּג ,א ָּלה ָה ֲ! ִת ָידה.
ְּכנֶ גֶ ד נֵ ס ַא ְב ָר ָהם ָא ַמר ֵליל ׁ ִש ּ ,מ ִרים הוּא ַלה'ִּ ,כי ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ַה ֵּנס
נִ ְת ַ ּג ֵּלית ֲא ִמ ָּתתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכאוֹ ְמ ָרם זַ "ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵמ ָה ,א ּמוֹ ת ׁ ֶש ּל ֹא ָהי ּו
ַמ ֲא ִמינִ ים ְ ּבנֵ ס ַה ָ ּצ ָלתוֹ ֵמא ּור ַּכשְׂ דִּ ים וְ ֶה ֱא ִמינ ּו ְ ּבנֵ ס ַה ָּכ ַאת
ַא ְר ָ ּב ָ!ה ְמ ָל ִכים .ו ְּכנֶ גֶ ד ִמ ְצ ַריִ ם ָא ַמר ְלהוֹ ִצ ָ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ו ְּכנֶ גֶ ד נֵ ס ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ָא ַמר הוּא־ ַה ַּליְ ָלה ַה ָ ּידו ַּ! ָל ֶכם ָּכ ָר ׁשוּם ְ ּב ִד ְב ֵרי
נָ ִביא וַ יְ ִהי ַ ּב ַּליְ ָלה ַההוּא וַ ֵ ּי ֵצא ַמ ְל ַא ְך וְ גוֹ ' .ו ְּכנֶ גֶ ד נֵ ס ָמ ְרדְּ ַכי ָא ַמר
ַה ֶּזה ַלה' .ו ְּכנֶ גֶ ד ְ ּג ,א ָּלה ָה ֲ! ִת ָידה ָא ַמר ׁ ִש ּ ,מ ִרים ְל ָכל־ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ְלדֹר ָֹתםֵ ּ ,פרו ּׁשוֹ ְלסוֹ ף ַהדּ וֹ רוֹ ת ַ ּב ֲ!גָ ָלא ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
אחד המפעלים החשובים של רבי אברהם חיים נאה,
שנודע כאחד מגדולי פוסקי דורו ו'כבעל השיעורים',
היה ייסוד "לוח כולל חב"ד" על־פי מנהגי אדמו"ר
הזקן בעל התניא ,שהחל לצאת משנת תרפ"ה,
וממשיך לצאת מדי שנה עד ימינו אנו .ודבר פלא
אירע בלוח של שנת תש"י ,כאשר נשמט ממנו
בטעות הציון של שבת פרשת בא שחל באותה שנה
בעשרה בשבט ,ולאחר מעשה נודע כי בו הסתלק
הריי"צ מליובאוויטש לבית עולמו .ורבי חיים עצמו
מציין לדבר זה בספרו "שיעור מקווה" אחר שמזכיר
את מדידת כוס הקידוש של רבו הריי"צ" :נסתלק
לגנזי מרומים ביום שבת קודש פרשת בא י' שבט
דשנתנו תש"י ,ובלוח בית הכנסת מנהגי חב"ד נשמט
מהדפוס השבת הזה פרשת בא ,ויהי לפלא" .וסיפרה
בתו" :היו מספר אנשים אחראיים ביותר שהגיהו את
הכתוב לפני הדפוס ,ולמרות ההגהות בלוח מצוינת
שבת פרשת וארא ג' בשבט ,ולאחר מכן שבת פרשת
בשלח אשר בי"ז בחודש ,ואילו שבת י' בשבט
נשמטה לגמרי מהלוח .מדוע לא הבחין אף אחד מן
המגיהים בטעות? גם אני עצמי זכיתי להגיה ,ואם
אני לא הבחנתי בהשמטת התאריך ,איך קרה שאבי
עצמו דילג בהשגחה פרטית על תאריך זה? רק
לאחר י' שבט התבררה משמעותה של הטעות הזו".
מיקירי ירושלים היה רבי מיכאל הרמן ,ומגדולי בני
חבורת רבי דוד'ל בידרמן מלעלוב .בשבת קודש
פרשת בא תשכ"ב ,והוא בן למעלה מתשעים שנה
אך בריא אולם ,נפרד מבני משפחתו והתנבא כי ביום
רביעי הוא הולך ,ואומנם באותו יום נפטר .ופתקה
נפלאה ,בה הוא מתחייב להעביר מחצית מתורתו
לזוגתו ,הותיר אחריו" :אמרתי שאתן חצי מתורתי
לזוגתי דבורה שתחיה .השם ב"ה ישלח לנו ברכה
חיים ושלום עד עולם ,מעולם ועד עולם אמן סלה".

דָּ ַר ׁש ַה ִחדּ ו ׁ ֵּשי ָה ִרי"מְּ " :כ ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצ ִאים ְּב ַמצָּ ב ׁ ֶשל 'לֹא־ ָרא ּו ִא ׁ
יש ֶאת־ ָא ִחיו' ֵ -אין רוֹ ִאים ֶאת ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְו ֵאין גּ וֹ ְמ ִלים ִע ּמוֹ
ח ֶשְ +ך ָק ׁ ָשה ִמ ּזוֹ .
ֶח ֶסדֲ ,אזַ י 'וְ לֹא־ ָקמוּ ִא ׁ
יש ִמ ַּת ְח ָּתיו' ְו ֵאין ָל ָא ָדם ְּתקוּ ָמהְ ,ו ֵאין ְל ָך ַמ ַּכת ֹ
ישיבָ תוֹ ,
מ ְפ ָלא ְ ּב ִמדַּ ת ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּת ְּב ַצ ַ!ר ַה ּזו ַּלתָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ֶא ְל ָחנָ ן וַ ֶּס ְר ַמןָ .ה ֲ!נִ ּיוּ ת וְ ַהדַּ ּלוּ ת ָהיוּ אוֹ ְר ֵחי־ ֶקבַ ע ִ ּב ׁ ִ
ְו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָל ְמד ּו ִמ ּתוֹ ְך ָר ָ!ב ּו ַמ ְחסוֹ ר ,ו ְּכמוֹ ֶהם ִהנְ ִהיג ַאף ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ְ ּבבֵ יתוֹ ֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵאין ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְמ ַק ְּב ִלים
ָמזוֹ ןֵ ,אין אוֹ ְכ ִלים ַ ּגם ְ ּבבֵ יתוֹ  .וְ ַאף ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה ַּבגּ וֹ ָלהִּ ,ב ֵּק ׁש ֵמ ַר ְעיָ תוֹ ְ ּב ִמ ְכ ָּתבָ יו ׁ ֶש ּלֹא ַּת ֲ!נִ יק ַליְ ָל ִדים ָמזוֹ ן יוֹ ֵתר
ֵמ ַה ַּת ְל ִמ ִידיםִ .ה ִ ּגיע ּו ַהדְּ ָב ִרים ִל ֵידי ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ְ ּבנוֹ ַה ָּק ָטן ִה ְת ַ ּב ֵּטא ַל ֲחבֵ רוֹ ִמ ּתוֹ ְך ְמ ִרירוּ ת ַר ָ ּבהֵ " :אין ְל ָך ָ ּגרוּ ַ! יוֹ ֵתר
ִמ ִ ּל ְהיוֹ ת יָ תוֹ ם ׁ ֶש ֶּי ׁש לוֹ ַא ָ ּבאִּ ...כי ַ!ל יָ תוֹ ם ֲא ִמ ִּתי ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְמ ַר ֲח ִמים ְוחוֹ ְמ ִליםְ ,ו ִא ּלוּ ָ! ַלי ׁ ֶש ֶּי ׁש ִלי ַא ָ ּבאֲ ,ה ֵרי ַ ּגם
אשית ֶאת ַהחוֹ בוֹ ת ְל ַמ ִ ּג ֵידי ַה ּ ׁ ִשעוּ ִריםִּ ,כי ֵהם ְׂש ִכ ָיר יו
ְּכ ׁ ֶש ֵּי ׁש ִע ּמוֹ ְּכ ָס ִפים ׁ ֶשהוּא ְמגַ ֵּיס ,הוּא ְמ ַמ ֵהר ִל ְפרֹ ַ! ֵר ׁ ִ
וְ קוֹ ְד ִמים ָלנ ּו ְל ִפי ַה ֲה ָל ָכה ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ְל ַב ֲ! ֵלי־ ַהחוֹ בוֹ תַ ,ל ּסוֹ ֲח ִרים וְ ִל ׁ ְש ָאר ַהנּוֹ ׁ ִשים .וְ ָ! ֵלינ ּו נִ גְ זֶ ֶרת ֶח ְר ּ ַפת ָר ָ!ב,
ַ!ד ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ ְמ ִדים ָּת ִמיד ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ר"ּ ...ו ַפ ַ!ם ִה ְת ַח ֵּנן ֶּבן־ ַה ְ ּזקוּנִ ים ְל ִא ּמוֹ ְ " :מבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִל ְטעֹם ַרק חוּט ֶא ָחד
יתי ַמ ֲא ָכל ָּכזֶ ה ְּב ֵ!ינַ י" ,וְ לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ ָד ּה ׁ ֶשל ֲ!נִ ָּיה זוֹ ְּכ ֵדי ָל ֵתת
ׁ ֶשל ְּב ַׂשר עוֹ ףֶ ׁ ,ש ֵּכן זוֹ ְּתק ּו ָפה ֲאר ָּכה ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ לֹא ָר ִא ִ
יתי ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ןּ ְ ,ביוֹ ם ׁ ֶש ַה ַ ּג ָ ּב ִאים לֹא ִה ְצ ִליח ּו ֶל ֱאסֹף ֶל ֶחם דֵּ י
לוֹ ֶאת ְמב ָּק ׁשוֹ  .וְ ִס ּ ֵפר ֵ!ד ְר ִא ָּיהָ " :היִ ִ
ישה לוֹ ָה ַר ָ ּבנִ ית ּכוֹ ס ָח ָלב ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ,א ּו ָלם הוּא ֵס ַרב וְ ַאף לֹא ָט ַ!ם ְמא ּו ָמה'ֵ .א ְ
יך
יבהִ ,ה ִ ּג ׁ ָ
ַהצּ ֶֹר ְךְּ .כ ׁ ֶש ָחזַ ר ֵמ ַהיְ ׁ ִש ָ
יבה ְר ֵ!בִ ים ַל ֶּל ֶחם'? ָא ַמר ִּב ְכ ֵאב"ְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְק ַלע ּ ַפ ַ!ם ִּבנְ דוּ ָדיו ְלרוֹ ֵפא ׁ ִש ַ ּניִ ם יְ הוּ ִדי,
יָ בוֹ א א ֶֹכל ְּב ִפי ְּכ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ַהיְ ׁ ִש ָ
י! לוֹ ַה ָּלה ְל ַה ְת ִקין לוֹ ְ ּב ִפיו ׁ ִש ַ ּניִ ם ּתוֹ ָתבוֹ ת ְללֹא ְּתמוּ ָרהַ ,א ְך הוּא ָא ַמר:
ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹת ו ַּב ַ!ל ֵלב ַחםִ ,הצִּ ַ
ילם ֶא ת
מוּטב ִאם־ ֵּכן ׁ ֶש ְּתנַ דֵּ ב ִּב ׁ ְשבִ ָ
ָ
" ִלי ָח ֵסר ' ַּב ּ ֶמה' ֶל ֱא ֹכל ,א ּו ָלם ַל ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ִּלי ִּבבְ ָרנוֹ בִ יץ' ֵאין ' ַמה' ֶּל ֱא ֹכל.
ַה ְּתמוּ ָרה ַה ַּכ ְס ּ ִפית ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ִש ַּניִ ם ַה ּתוֹ ָתבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּלי"...
אשוֹ נוֹ ת ְל ַהנְ ָהגָ תוֹ  ,הזְ ַמן ִ ּב ֵידי ַא ַח ד
מֶ+
שה ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ֶּל ּלוֹ ב ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים ָה ִר ׁ
ְ ּבח ֶֹד ׁש ֵט ֵבת תש"טַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ַר ִּבי ֹ
רוּכים
ַה ֲח ִס ִידים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ְל ִ'פ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן'ַּ .ב ּיוֹ ם ַה ְמי ָֹ!ד יָ ׁ ַשב ַה ָּק ָהל ְּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ְ ּבבָ ֵּתי־ ַו ְר ׁ ָשה ְליַ ד ׁש ְל ָחנוֹ ת ֲ! ִ
י!,
ַל ְּס!דָּ הְ ,ו ִה ְמ ִּתין ִ ּב ְד ִריכוּת ְלבוֹ א ָה ַר ִּביֶ .א ָּלא ׁ ֶש ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָאמוּר ָלבוֹ א ִמ ֵּביתוֹ ׁ ֶש ְ ּב ֵתל־ ָאבִ יב ,בּ וֹ ׁ ֵש ׁש ְל ַה ִ ּג ַ
י! ָה ַר ִּבי ְל ֶפ ַתע ְּב ָפנִ ים זוֹ ְרחוֹ ת וְ קוֹ ְרנוֹ ת ִמ ּ ִ ׂש ְמ ָחה,
וְ כ ָּלם ִה ְת ַמ ְּלאוּ דְּ ָאגָ ה ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ ַ .רק ְל ַא ַחר ְּכ ׁ ָשלֹשָ ׁ +שעוֹ תִ ,ה ִ ּג ַ
ו ִּמ ָּיד נִ ַ ּג ׁש ֶאל ְס!דַּ ת ַה ּ ִמ ְצוָ הִ .עם ִסיּוּם ַה ְּס!דָּ ה ּו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַהצִּ בּ וּר ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר ְלבֵ יתוֹ ָ ּ ,פנָ ה ָה ַר ִּבי ִל ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ וּבִ ֵּק ׁש
ִמ ֶּמנּ ּו ְל ִה ְת ַלוּוֹ ת ֵא ָליו ְלבִ ּק ּור ֵא ֶצל ָהרוֹ ֵפא ר' נַ חוּם קוּקָ " .ח ׁש ֲאנִ י ְּכ ֵאבִ ים ְּב ִצדֵּ י גּ וּ ִפי"ָ ,א ַמר ָה ַר ִּבי ָלרוֹ ֵפאְ ,ו ִה ָּלה
יצד ֵאינְ ָך זוֹ ֵ!ק ִמ ִּי ּסו ִּרים"! ָק ָרא
ִ ּג ָּלה ִמ ָּיד ִּכי הוּא סוֹ בֵ ל ִמ ּ ׁ ְשבָ ִרים ֲחמו ִּרים ַּבצְּ ָלעוֹ ת ׁ ֶש ְּב ָחזֵ ה ּוֵ " .אינֶ ִ ּני ֵמבִ ין ֵּכ ַ
ָהרוֹ ֵפא ְ ּב ִה ׁ ְש ָּתאוּ ת ,וְ הוֹ ִסיףֵ " :אינֶ ִ ּני ְמס ָ ּגל ְל ָהבִ ין ֵא ְ
יך ָא ָדם יָ כוֹ ל ְל ַהבְ ִליג ַ!ל ְּכ ֵאבִ ים ּכֹה ָק ׁ ִשיםִ ,מ ְּב ִלי ְלהוֹ ִצ יא
ְ
ְ
ֲא ִפ ּל ּו ֲאנָ ָחה ַק ָּלה"ִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ִמ ֵּתל־ ָאבִ יב!ַ ,ל ֵאם־ ַהדֶּ ֶרך ְּבמוֹ ַרד ַה ַּק ְס ֶטלִ ,ה ְת ַה ּ ֵפך ָהאוֹ טוֹ בּ וּס בּ וֹ נָ ַסע
יאיםֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּלֹא ָח ׁש ּוִּ ,כי ִּב ׁ ְש ַ!ת ַה ִה ְת ַה ּ ְפכ ּו ת
ָה ַר ִּבי ְוהוּא ִהדַּ ְרדֵּ ר ַל ְּתהוֹ םּ ְ .ב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם יָ ְצא ּו ּכ ָּלם ׁ ְש ֵל ִמים וּבְ ִר ִ
נָ ְפל ּו ַר ִ ּבים ֵמ ַהנּוֹ ְס ִעים ַ!ל ָה ַר ִּביְ ,ו ַכ ּ ָמה ִמצַּ ְלעוֹ ָתיו נִ ׁ ְש ְ ּבר ּוִ .מ ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ׁ ֶש ִּנ ְל ָוה ֵא ָליו דָּ ַר ׁש ׁ ֶש ּלֹא יְ ַס ּ ֵפר ְל ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ֵפי
ְס!דַּ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ַ!ל ַה ְּתא ּונָ ה ׁ ֶש ָּק ְר ָתהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ָה ֵפר ֶאת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה .יִ ּס ּו ָריו ָהי ּו ָק ׁ ִשים ִמ ְ ּנשׂ ֹא ,א ּו ָלם ְּב ָכל
ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְּס!דָּ ה ֶה ְר ָאה ּ ָפנִ ים ׁ ְש ֵלווֹ ת וּשְׂ ֵמחוֹ תְּ ,כ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵׂשא ֶאת ַמ ְכאוֹ בָ יו ְ ּבדוּ ִמ ָּיה ,וְ לֹא הוֹ ִציא ֲא ִפ ּל ּו ֲאנָ ָחה ַא ַחת
ִמ ּ ִפיו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַצ ֵ!ר ֶאת־ ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים.
ָא ָדם ֶא ָחד ָּבא ֶאל ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַח ִּיים ִמ ְּסלוֹ נִ ים ,וּבִ ֵּק ׁש ְל ַהזְ ִּכיר ְלטוֹ ָבה ֶאת ָא ִחיו ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְּבפוֹ ִליןֲ ,א ׁ ֶשר נֶ ֱא ַסר
יס ִטיםְ ׁ .ש ָלחוֹ ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַח ִּיים ֶאל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶּב ְלז אוֹ ַר ִ ּבי ַח ִּיים ֵמ ִאיר ִמ ִּויזְ 'נִ יץִּ " ,כי ֵהם
ַּב ֶּכ ֶלא ִּב ֵידי ַה ּקוֹ מ ּונִ ְ
ַצדִּ ִ
וּכ ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר לוֹ ַ!ל ָא ִחיו ׁ ֶש ָּנ ֵמק ַּב ֶּכ ֶלא ָהרו ִּסי וְ יֵ ׁש
יש ֶאל ָה ַר ִּבי ִמ ִּויזְ 'נִ יץְ ,
יקים וְ יוֹ ְד ִעים ִל ְקרֹא ְקוִ ְ
יטל"ּ ָ .בא ָה ִא ׁ
ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ְּי ַק ֵּבל ַמ ֲא ַסר־עוֹ ָלםֵ ,ה ֵחל ָה ַר ִּבי ְל ִה ְצ ַט ֵ!ר ְ ּב ַצ ֲ!רוֹ ׁ ֶשל ָה ָאחְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה ְ ּבאוֹ ׁ ְשוִ יץ ַּב ּ ׁשוֹ ָאה,
יס ִטים
ּ ָפ ַרץ ִּבבְ ִכי ַמר וְ ָק ָרא" :יְ הוּ ִדי ׁ ֶש ָ!בַ ר ֶאת ַה ֵּסבֶ ל ַה ָּק ׁ ֶשה ׁ ֶשל אוֹ ׁ ְשוִ יץ וְ נִ צַּ ל ,יוֹ ׁ ִשיב ּוה ּו ַה ּקוֹ מ ּונִ ְ
יש ִה ְת ּ ַפ ֵ!ל ִמ ִּמדַּ ת ַא ֲהבַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשל ָה ַר ִּביֶ ׁ ,ש ְּכ ָלל לֹא ִה ִּכיר ֶאת־ ָא ִחיו,
ְּבבֵ ית־ ַה ּס ַֹהר"?! וּבָ ָכה ְל ֵאין ֲהפוּגוֹ תָ .ה ִא ׁ
יטלְ .לבַ ּסוֹ ף ֵּב ַר ְך ָה ַר ִּבי ְּב ָכל־ ֵלבִּ ,כי
ְו ִה ְתנַ ֵחם ַ!ל ׁ ֶשצִּ ֲ!רוֹ  ,וְ ֵהבִ ין ֶאת דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַח ִּיים ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵד ַ! ִל ְקרֹא ְקוִ ְ
י!
יח ַאף ְל ַה ִ ּג ַ
ָא ִחיו יִ ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ִמי ֵדי ְמבַ ְק ׁ ֵשי נַ ְפ ׁשוֹ  ,וְ ָא ְמנָ ם ַּכ ֲ!בֹר ח ֶֹד ׁש יָ ִמים ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ַה ָּלה ְּבא ַֹרח ּ ִפ ְל ִאי ְו ִה ְצ ִל ַ
ְל ָא ֵמ ִר ָ
יקה.
מ ֶש+ה ַא ְריֵ ה ְפ ַריְ נְ דּ ַ ,ג ֲאבַ "ד ָה ֵ! ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם .וְ לֹא
שָׂ ֵמ ַח ְּב ִׂש ְמ ָח ָתם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ו ֵּמ ַצר ְּב ַצ ֲ! ָרםָ ,היָ ה ַר ִּבי ֹ
דָּ בָ ר ׁ ֶשל ַמה־ ְּב ָכ ְך הוּאֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ׁ ָש ָתה ֶאת ּכוֹ ס ַה ַּת ְר ֵ! ָלה ַ!ד־ ּת ָּמ ּהְ ,ו ָכל ׁ ְשמוֹ נַ ת ֶצ ֱא ָצ ָאיו ָ!ל ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ַּב ּ ׁשוֹ ָאה
ָה ֲאי ָּמה ְוהוּא נוֹ ַתר ַ ּג ְלמוּד ַ!ד יוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן ,א ּו ָלם ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּותוֹ ְּב ִׂש ְמ ַחת ַה ּזו ַּלת ָהיְ ָתה ְּבא ֶֹפן ְמי ָחד ּו ְמעוֹ ֵרר
י! ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְּב ִׂש ְמ ָחה ּו ְמבָ ֵר ְך ֶאת ַּב ֲ! ֵלי ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה
יטיב ְל ַהגְ דִּ יר זֹאת ֶא ָחד ִמ ַּמ ְס ּ ִפ ָידיוְּ " :כ ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַ
ִה ׁ ְש ָּתאוּתְ .ו ֵה ִ
ְ ּב ָפנָ יו ַה ְמ ִאירוֹ תָ ,היָ ה ָק ׁ ֶשה ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְל ָפחוֹ ת ֵמ ָאה נְ ָכ ִדים ְו ַכ ּ ָמה ַ!שְׂ רוֹ ת ִר ֵ ּב ִעים"ַ ּ ...פ ַ!םִ ,ל ְפנֵ י ְּת ִפ ַ ּלת
יח
י! ְלעֹל ַה ּ ִמ ְצוֹת ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ םּ ְ ,בבַ ְק ׁשוֹ ְל ָהנִ ַ
י! ֵא ָליו ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ְּכ ָלל לֹא ִה ִּכירוֹ ְ ,ו ִע ּמוֹ ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ׁ ַש ֲח ִריתִ ,ה ִ ּג ַ
יש ִּב ׁ ְש ִת ַּית ְל ַח ִּייםְ ,והוּא ֵ ּב ְר ָכם ְּב ָפנִ ים ְׂש ֵמחוֹ ת ְּכ ַד ְר ּכוֹ ָּת ִמיד,
אשוֹ נָ ה ְּב ַח ָּייוְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִּכ ְ ּבדוֹ ָה ִא ׁ
לוֹ ְּת ִפ ִּלין ָל ִר ׁ
ְ ּב ָרכוֹ ת
ָל ֶהם
ְו ִא ֵחל
ַ!ד־ ְ ּב ִלי־ ַדיְּ .כ ׁ ֶש ָחזְ ר ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם
יתםָ ׁ ,ש ַאל ַה ַּנ ַ!ר ֶאת־ ָאבִ יו:
ְלבֵ ָ
יצד ָק ׁשוּר ָה ַרב ְפ ַריְ נְ ד ֶא ל
" ֵּכ ַ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ֵּתנ ּו ְו ֵא ְ
יך הוּא ׁ ְש ֵא ר
ְּבשָׂ ֵרנ ּו"? ְו ָה ָאב ֵה ׁ ִשיב ִּכי ה ּוא
ְּכ ָלל ֵאינוֹ ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּתם .
" ּו ָמהִ ,אם־ ֵּכןֵ ּ ,פ ׁ ֶשר ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ּלוֹ ִא ָּתנ ּו"? ִה ְק ׁ ָשה
ַה ֵ ּבן ִּב ְת ִמימוּתְ ׁ ,ש ֵא ָלה ׁ ֶש ֵאין
יטיבָ ה
יה ַמ ֲ!נֶ הְ ,ו ִהיא ֵמ ִ
ָ! ֶל ָ
ְל ַהבְ ִהיר יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ִמ ִ ּלים ,
ֶאת ִמדָּ תוֹ ַה ְמי ֶח ֶדת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּת ף
ְּבשִׂ ְמ ַחת ַה ּז ּו ַלת.

,מ ְט ָ#ם
ְּכ ׁ ַש ְּלחוֹ ָּכ ָלה ָ ּג ֵר ׁש יְ גָ ֵר ׁש

)יא ,א(

ֵּת ַבת ָּכ ָלה ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ ל ,ו ּ,מ ְפ ֶס ֶקת ִמ ֵּת ַבת ָ ּג ֵר ׁש
יהְ ,ל ַר ּ ֵמז ׁ ֶש ְּב ׁ ָש ָ#ה ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ַ ּלח ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ָּתבוֹ א
ׁ ֶש ַא ֲח ֶר ָ
ָָ #ליו ְּכ ָליָ ה ְ ּב ַמ ַּכת ְ ּבכוֹ רוֹ ת ,וְ ָאז יְ גָ ֵר ׁש ּ,כ ָ ּלם) .אור חדש(

ְו ִאם־יִ ְמ ַ"ט ַה ַ ּביִ ת ִ ֽמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶשׂ ה

)יב ,ד(

ְ ּב ַט ֲֵ #מי ,מ ַּנח זַ ְר ָקאְ ,ל ַר ֵּמז ְל ַד ַ#ת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּב ַמ ֶּס ֶכת
ּ ְפ ָס ִחיםֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְמ ׁש ְֹך יָ ד ִמ ִּל ְהיוֹ ת ָמנוּי ַ#ל ָק ְר ַּבן
ַה ּ ֶפ ַסח#ַ ,ד ׁ ֶש ִ ּי ָּז ֵרק ַהדָּ םּ ,ו ְמ ,ר ָּמז ַּב ֵּתבוֹ ת וְ ִאם־יִ ְמ ַ#ט,
דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ֲַ #דיִ ן ְל ַה ְמ ִעיט ְַ #צמוֹ ָּכל־זְ ַמן ׁ ֶש ּ,מ ַּנח
זַ ְר ָקא ,וַ ֲַ #דיִ ן ל ֹא נִ זְ ָרק ַהדָּ ם ,וְ ל ֹא ַא ַחר־ ָּכ ְך) .אמרות ה'(

אכ (ל ּו ִמ ֶּמנּ ּ 'ו נָ א
ל־ת ְ
ַא ּֽ ֹ

)יב ,ט(

ֹאמר ׁ ֶש ָהאוֹ ֵכל נָ א
ְּב ַמ ֶּס ֶכת ּ ְפ ָס ִחים מוּ ָבאֶ ׁ ,ש ּלֹא ּת ַ
ִמ ְּבשַׂ ר ַה ּ ֶפ ַסח ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם יִ ְהיֶ ה ַח ָ ּיבַּ ,ת ְלמוּד לוֹ ַמר
י־א ׁש ו ַּמ ּצוֹ ת,
ת־ה ָ ּב ָשׂ ,ר ַ ּב ַ ּליְ ָלה ַה ֶּז*ה ְצ ִל ֵ
וְ ָ ֽא ְכל ּו ֶא ַ
ׁ ֶש ַרק ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִחיּוּב ֲא ִכ ָילה ִּב ְצ ִל ָ ּיהָ ,אז יֵ ׁש ִא ּסוּ ר
ֲא ִכ ָילה ׁ ֶשל ְּבשַׂ ר נָ אְ ,ול ֹא ַּביּוֹ ם .וְ ָל ֵכן ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ַט ֲֵ #מי
ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא ,לוֹ ַמר ְל ָך ְל ַה ּ ֵפ ְך ְס ָב ָר ְת ָך ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה
ילה ַ ּביּוֹ םִּ ,כי ָה ִא ּסוּר ַרק ַ ּב ַ ּליְ ָלה) .ברכת איש(
ְל ַח ֵ ּיב ֲא ִכ ָ

ו ְּל ַק ְח ֶּ 1תם ֲאגַ /דּ ת ֵאז -וֹ ב

)יב ,כב(

ֵּת ַבת ו ְּל ַק ְח ֶּ 1תם ,מ ְט ֶֶ #מת ְּבגֵ ְר ַׁשיִ םְ ,ל ַר ֵּמז ָל ָא ָדם
ׁ ֶשצָּ ִר ְ
חז
יך ְלגָ ֵר ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת ִמדַּ ת ַ ּג ּסוּת ָהרוּ ַח ְו ֶל ֱא ֹ
ִּב ְת ִמימוּת ו ַּפ ׁ ְשטוּתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ֵאזוֹ ב ְמ ַר ֵּמז ְל ׁ ִש ְפל ּות
וְ ֵה ֶפך ַה ַ ּג ֲא ָוה ,וְ ֵת ַבת ו ְּל ַק ְח ֶּ 1תם נִ ְק ֵראת ִּב ׁ ְש ֵּתי ֵּתבוֹ ת
וְ ָל ַקח ָּתם ,דְּ ַהיְ נ ּו ָל ַק ַחת ַה ְּת ִמימוּת) .קיבוץ מזרה ישראל(

,מ ְד ָ ּג ׁש

ֵּת ַבת ַליְ ָלה ֲח ִריגָ הְּ ,ב ָכ ְך ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת ְּב ֵה"א ִּכ ְל ׁשוֹ ן
נְ ֵק ָבה ְו ִס ּי ֶֹמת ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָּל ּה ִהיא ֵלילוֹ ת ,וְ ִהיא ַהיְ ִח ָידה
ַה ִּמ ְס ַּת ֶ ּי ֶמת ְּב ֵה"א וְ נִ ְק ֵראת ִמ ְּל ֵ#ילּ .ו ְד ַבר ּ ֶפ ֶלא מו ָּבא
ְּב ׁ ֵשם ַה ְּג ָר"א ִמ ִּו ְילנָ אֶ ׁ ,ש ָּת ַמ ּה ַמדּ ו ַּ #אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵליל
ּ ֶפ ַסח ' ַמה ִּנ ׁ ְש ַּת ָּנה ַה ַּליְ ָלה ַה ֶּזה' ,וַ ֲה ֵרי ַליְ ָלה ְל ׁשוֹ ן
נְ ֵק ָבה וְ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַה ַּליְ ָלה ַה ּזֹאת? ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה
ִּכ ְּנ ָתה ֶאת ַה ַ ּליְ ָלה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכר ַּכ ֶּנ ֱא ַמר ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ֵליל
ׁ ִש ּ,מ ִרים 'ה ּוא'ִ ,מ ּ ְפנֵ י ִמ ְצ ֹו ָתיו ָה ַרבּ וֹ ת ַ#ד ׁ ֶש ַּליְ ָלה
ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר .אוּ ָלם ָק ׁ ֶשה ְל ַק ֵּבל ֶאת־ ַהדָּ ָברֶ ׁ ,ש ֵּכן ַליְ ָלה
ְ ּב ָכל ַה ַּת ַּנ" ְך הוּ א ָּת ִמיד ִ ּב ְל ׁשוֹ ן זָ ָכר וְ לֹא ִּת ּ ָמ ֵצא ַאף
ּ ַפ ַ#ם ִּב ְל ׁשוֹ ן נְ ֵק ָבה ,וְ ָל ֵכן יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין ַהדְּ ָב ִרים
ִמ ּ ִפי ַה ְ ּג ָר"אֶ .א ָּלא ׁ ֶש ַ ּגם ַה ּ ׁ ְש ָל"ה ַה ָּקדוֹ ׁש ָּת ַמ ּה ֵּכן ַ#ל
"וְ ָהי ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרים ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ ָלה" ִּב ְמקוֹ ם 'אוֹ ָת ּה',
וְ ֵכן ָּכ ַתב ַמ ֲה ַר"ל ִמ ּ ְפ ַרג " ַהיּוֹ ם נִ ְק ָרא זָ ָכר וְ ַה ַ ּליְ ָלה
נְ ֵק ָבה" .וְ יֵ ׁש ַה ְמ ָב ֲא ִרים ׁ ֶש ָּכל דָּ ָבר ַּב ַ#ל ּכ ַֹח נִ ְק ָרא זָ ָכר
וְ ׁ ֶש ְּכנֶ גְ דּ וֹ נְ ֵק ָבהְּ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ֶמ ׁש ּו ְל ָבנָ ה ,וְ ֵכן יוֹ ם וָ ַליְ ָלה.

ְמ ,מ ָּלח

ַמ ֲ#שֶׂ ה ְּב ָא ָדם ִ ֶא ָחד ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ּתוֹ כוֹ ְּכ ָברוֹ  ,וְ נָ ַהג ְּכ ַק ַ ּנאי
ַה ּלוֹ ֵחם ִמ ְל ֶח ֶמת ה'ַ ,א ְך ִלבּ וֹ ָמ ֵלא ִר ׁ ְשעוּת וְ ר ֵַֹ ,#מאוֹ ָתם
ׁ ֶש ַר ִּבי נַ ְפ ָּת ִלי ֵמרוֹ ּ ְפ ׁ ִשיץ ָהיָ ה ְמ ַכ ֶּנה ְפר ּו"ם וְ דוֹ ֵר ׁש
ְּבנוֹ ָט ִריקוֹ ן 'פ ּול ִר ׁ ְשע ּות וֵ ויינִ יג ִמ ְצוֹת' ָ -מ ֵלא ִר ׁ ְשעוּת
ּו ,מ ָ#ט ְּב ִמ ְצוֹתָ ...א ַמר ָָ #ליו ּ ִפ ֵּק ַח ֶא ָחדֵ " :מעוֹ ָלם
יתי ְל ָה ִביןַ ,מדּ ו ַָּ #א ַמר ּ ַפ ְרעֹה דַּ ְו ָקא ַ#ל ַמ ַּכת
ִה ְת ַק ּ ׁ ֵש ִ
ַא ְר ֶּבה ' ְויָ ֵסר ֵמ ַָ #לי ַרק ֶאת־ ַה ָּמוֶ ת ַה ֶּזה'? ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַּב ַ#ל
י#ה ַה ֵּת ָבה וַ ָ ּינַ ח ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַה ּט ּו ִרים ָּכ ַתב ִּכי ּ ַפ ֲַ #מיִ ם מוֹ ִפ ָ
יעי'ְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ָה ַא ְר ֶּבה ָהיָ ה
וְ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה 'וַ ָ ּינַ ח ַ ּביּוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
רוּמע
נָ ח ְּב ׁ ַש ָ ּבת .ו ִּמ ֶּזה ִה ְתיָ ֵרא ּ ַפ ְרעֹה וְ ָא ַמרִ ,אם ִהיא ְ'פ ֶ
ַמ ָּכה'ֵ ,אין ְל ָך דָּ ָבר ְמ ,ס ָּכן ִמ ֶּמ ָּנה וְ ָק ׁ ֶשה ִהיא ַּכ ָּמוֶ ת"9

ת ַח ְ ּב ַר ֲח ִמים ַ#ל
" ַקדֶּ ׁש־ ִלי ָכל־ ְ ּבכוֹ ר ּ ֶפ ֶטר ָּכל־ ֶר ֶחם ִ ּב ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָ ּב ָא ָדם וּ ַב ְ ּב ֵה ָמה ִלי הוּ א"  -יֵ ׁש ְל ַקדֵּ ׁש וּ ְל ַה ֲח ִׁשיב ָּכל ָא ָדםְ ,ו ִל ְפנֵ י ַה ּ ֹכל ' ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם' ִ -ל ְפ ּ ֹ
ֹאמר " ֲהל ֹא ְ ּב ֵה ָמה הוּ א ְו ֵאין ְל ַר ֵחם ָָ #ליו"? ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר " ִלי הוּ א"  -זֶ ה ִענְ יָ ן ַה ּ ַׁש ָ ּי ְך ַלה' ְול ֹא ְל ָך...
ֶ ּבן־יִ שְׂ ָר ֵאלּ ֵ ,בין ִאם הוּ א ָא ָדם אוֹ ' ְ ּב ֵה ָמה'ֶׁ ...ש ָּמא ּת ַ

)רמ"מ מדעש(
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"ליל שימורים הוא לד' "

יצאנו ממצרים ...אבל יש מצרים שעדיין לא יצאנו ממנה??...
בשבוע הזה אנחנו יוצאים ממצרים ...ובשבוע הבא אנחנו נקרא שכל חיל פרעה טבעו בים ולא נשאר בהם עד
אחד ...זהו ...אין ...אויס מצרים ...אבל!!! צריך לדעת שבכל זאת יש משהו ש-כן נשאר ממצרים ...ובמשך
הנביאים אנחנו פוגשים את מצרים עוד הרבה הרבה ...ואפילו התורה בעצמה מצוה אותנו לא לשוב לארץ
מצרים ...התורה מזהירה את המלך לא לשוב מצריימה למען הרבות סוס ...מה הפשט בזה???
הרי מצרים מתו ...כולם טבעו בים ...אז כשהתורה מדברת על מצרים ...על מי היא מדברת?? כשהנביא מתנבא
כל מיני נבואות על מצרים ...על מי הוא מתנבא??
העניין הוא :שאמנם מלכות מצרים התבטלה ...תועבת מצרים התבטלה ...האומה הזו של בני חם שקוראים
להם מצרים )מצרים היה הבן השני של חם (...הם טבעו בים ...אבל השטח הגאוגרפי של מצרים נשאר!!! מצרים
נשארה עד עצם היום הזה שכנה של ארץ ישראל ...כלומר :גם אחרי שיצאנו מארץ מצרים ...אבל מצרים
נשארו בשכנות איתנו!! ומזה לא יצאנו ...וזה הולך איתנו עד עצם היום הזה...
מה הבעיה שמצרים שכנה שלנו?? מה כבר יכול להיות בעיה בזה???

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com
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אז מי שיודע נביא ...לאורך כל הדורות ...מצרים היתה האמריקה של ישראל!!! כל פעם שהיו לישראל אויבים...
תמיד מה שהרגיע את ישראל זה מצרים ...מצרים יבואו לעזור לנו ...מצרים בתור שכנה של ישראל נשארה
תמיד הרוח גבית של ישראל ...שגם אם הקב"ה שולח לכם כל מיני איתותים ש-נו נו נו ...מיד מצרים מרגיעה...
אל תדאגו ...אנחנו איתכם ...הרי ארץ ישראל -עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה ...ואם לא
יורד גשם אז זה מלחיץ ...הקב"ה מדבר ...הקב"ה אומר :אוי ואבוי לכם ...אני רוצה שתחזרו בתשובה ...אחרת
ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה ...עם ישראל אמורים באופן טבעי להתעורר ...אבל מי מגיע וממוסס את כל
ההתעוררות?? מצרים ...אל תדאגו ארץ ישראל ...אנחנו פה לידכם ...אל תשכחו שארץ מצרים בכלל לא צריכה
גשם) ...והשקית ברגלך כגן הירק נאמר על מצרים (...כל פעם שיש מחסור בכח מלחמתי ...מי הכתובת??
מצרים ...ברגע שלמלך חסרים סוסים ...מי הכתובת הראשונה שעולה לו בראשו?? מצרים ...ולכן התורה מזהירה
שלא ישוב מצריימה למען הרבות סוס ...וגם לפני חורבן בית ראשון ...עם ישראל חטאו וחטאו ...והנביאים
הזהירו אותם שיחזרו בתשובה וישראל לא הקשיבו .ויום אחד נבוכדנצאר הגיע ועשה כבר מצור ...ועדיין עם
ישראל לא נכנעים ...לא מתרגשים ...לא לוקחים את זה רציני ...למה??? למה הם לא פחדו?? בגלל מצרים!!! יש
לנו תכנית מלחמתית מסודרת עם צבא מצרים נגד נבוכדנצאר ...וירמיהו הנביא נוגע בנקודה ואומר להם :אל
תשלו את עצמכם שמצרים יעזרו לכם ...כי הם לא יעזרו לכם ...בקיצור :ככה לאורך כל השנים ..כל פעם
שהקב"ה היה שולח איתותים לעם ישראל ...מי הוא זה שמצנן את ההתעוררות?? מי הוא זה שמרגיע?? מי הוא
זה שתמיד נותן תחושה ...תרגעו ..אין מה לפחד ...יהיה טוב?? מצרים!!! וזה בדיוק מה שקראנו בהפטרה-
בשבוע שעבר בנבואת יחזקאל על מצרים" :ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון בפנותם
אחריהם "...שמעת את ההגדרה?? ההגדרה של מצרים ביחס לישראל זה -מבטח מזכיר עוון!!!
ביטוח שגורם לעם ישראל לא לחזור בתשובה ..כי ...כי יש לנו את מצרים...
ומהמצרים הזו לא יצאנו!!! עם המצריות הזו שנותנת לנו גב תומכת וביטוח בשעת צרה ...עם ההטעיה הזו
אנחנו מתמודדים עד היום הזה...
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מותר לבן אדם שיהיו לו בצד כל מיני ביטוחים שמרגיעים אותו ...מאבטחים אותו ...מותר!! אדם לא צריך
להשאיר את הבית פתוח ולצאת ...מותר לו לנעול את הבית ולהרגיש בטוח!!! אין שום עניין לנהג רכב
להתעלל בעצמו ולשכור רכב בלי ביטוח ...ולהיות כל הדרך לחוץ מי יודע מה יקרה ...מותר להיות מבוטח...

באשראי:

---

אבל צריך לדעת שיש לפעמים מבטח ---מזכיר עוון!!!!
יש ביטוח שגורם לבן אדם להישאר חוטא!!! ומכזה מבטח צריך להזהר!! זה מבטח של חיבוק דוב ...כי ברגע
שהקב"ה שולח איום ...שמטרתו לעורר אותנו ...אם חלילה וחס אנחנו נהיה עסוקים רק בלבטח את עצמנו ...אז
במילים אחרות אנחנו כביכול מטריחים את הקב"ה להביא עלינו איום אחר ...אם הקב"ה שולח איום של
טילים מעזה ...ואנחנו נהיה עסוקים רק בכיפת ברזל שתהיה מבטח בשבילנו ...אז חלילה וחס ...אנחנו במילים
אחרות מזמינים איום אחר שהוא לשם שינוי כן ירתיע אותנו ...אז מה עשינו?? במקום לפתור את הבעיה!!
הזמנו רק בעיה יותר גדולה!!! מהמצרים הזו עדיין לא יצאנו ...אנחנו כל הזמן צריכים להמשיך לחיות עם יד
על הדופק ...ולזהות איפה הקב"ה מדבר איתנו ...ולא לברוח ולטמון ראש במצרים ...אשרינו שהקב"ה מדבר
איתנו ...גם אם הוא מדבר איתנו בשפה קשה של עצירת גשמים ...אבל הוא אומר במילים אחרות :אני
מתגעגע אליכם ...השמיעיני את קולך ...שלא עשנו כמשפחות האדמה ..משפחת מצרים ...שהקב"ה נותן להם
את הנילוס שמשקה להם את הארץ ...רק אל תפנו אלי...
אותנו הקב"ה רוצה לשמוע ...מבין ומאזין מביט ומקשיב ...נזעק אליו ונצפה לישועתו...

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט

"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
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ויוסף הוא המשביר -מחובר לשיבר הראשי!!!!!
אצלי בבית יש ברז בכיור של המטבח ...הילד שלי מאוד אוהב מים שנשפכים ...ברגע שרק נפתח
הברז ...הוא מיד קופץ על המים ...והנה!!! יום אחד הילד שלי עומד לידי ,ואני פותח את הברז...
ובמקום שאני אושיט את היד למים ...אני דווקא הרחקתי את היד שלי מהמים והזזתי את הידית
של הברז ימינה ושמאלה כדי להתאים אותה שיהיה יותר חם או יותר קר ...ושיהיה יותר חזק או
יותר חלש ...עכשיו :הילד שלי עומד לידי ורואה אותי ...הוא בטוח שאני פוזל ...כי אם הברז פתוח
ויוצאים מים ...ואני לא מושיט את היד למים אלא רק מתעסק מחוץ למים ...כנראה שאני לא רואה
טוב ...אבל מה האמת??? אני לא פוזל ולא מתרחק מהמים!!! אדרבה ,אני מתעסק עם מ ק ו ר
היציאה של המים ...ואני פשוט מכוין את זה בצורה הנכונה כדי שאני אוכל להשתמש במים בדיוק
כמו שצריך...
נו ...בשורה התחתונה :מי יודע יותר טוב ליהנות מהמים?? אני או הילד שלי??? הילד שלי שיהיה
בריא ...יש לו ראש קטן ...הוא רק רואה מים והוא קופץ עליהם בלי לחשוב פעמיים ...זה אולי נראה
חיצונית שהוא כאילו המחותן של המים יותר ממני ...אבל למעשה ...הוא לא יודע לפתוח ברז ואני
כן יודע ...הוא לא יודע איך משתמשים עם ברז ואני כן יודע ...ודווקא לכן!! כשאני פותח ברז ...אני
לא מתנפל על המים ,אלא עסוק יותר בברז שמשם יוצאים המים.
עד כאן ברור??? אז על אותו משקל בדיוק :לכל אחד מאיתנו יש כל מיני יצרים שבוערים לפעמים...
היצרים על פי רוב מגיעים מיסוד המים!!!! היצרים שלנו ..ברגע שהם עומדים מול מים ...הם
מתחילים להשתולל כמו תינוק ...והם רוצים להושיט יד לתוך המים ...ויש לדאבוננו הרבה תינוקות
בעולם ...שהם רק נתקפים באיזשהו יצר ...הם מיד מושיטים את היד למים ...העיקר להשביע את
היצר ...מי שרואה אותם ...במבט שטחי זה נראה כאילו הם נהנים מהחיים ...מרשים לעצמם לספק
את כל היצרים שלהם ...כיף להם ...רק לי אסור ...רק לי יש יראת שמים ואני בולם את עצמי שלא
לעשות מה שמתחשק לי...
אבל זה לא נכון!!!! ולמה???
כי האמונה היהודית מחייבת שאין עוד מלבדו!!! הקב"ה הוא אדון הכל הכל הכל ...ואם ככה ...גם
היצרים הכי שליליים ...גם זה שייך לו!!! והוא בעצמו ברא את זה ...גם היצר הכי שלילי ,הרי כל
חיותו וכל הווייתו הכל נשפע כל רגע ורגע זה מאין סוף ברוך הוא שמחיה את הדבר הזה בעצמו...
וממילא!!!! אם הוא יתברך!!!! זה שמחיה את זה ...והוא הוא בכבודו ובעצמו מבקש ממני כעת
לפרוש מזה ולא להתקרב לזה ...אז כשאני פורש מזה ...אני לא עוזב את זה ...אלא פשוט מתחקה
אחרי השורש של זה ...אני לא עוזב את המים ...אלא אדרבה ,אני מתעסק עם השיבר הראשי
שמשם יוצאים המים...
---

הדוגמא המעשית שהכי מוכרת בנושא זה ...זה האינטרנט ...יש לך ניסיון מאוד מאוד קשה
להתחבר לאינטרנט ...מה יש?? יש שם הההכל!!! והנה מגיע אבא שבשמים שהוא הוא קונה הכל!!!
והוא אבי הכל!! וכככככל מה שיש באינטרנט הכל שלו והכל ממנו ...והוא!!! הוא בכבודו ובעצמו
מבקש ממך תפרוש מהאינטרנט ...כאן אם אתה באמת תפנים שהוא קונה הכל ...אז ברגע שתשמע
בקולו ותפרוש מהאינטרנט ...זה יקל עליך מאוד את הקושי!!! כי אתה לא תרגיש שאתה מפסיד
ההההכל ...כי אדרבה ...אני כעת מתחבר לשיבר הראשי שממנו מגיע הכל! אם אני-אדון אז נדברו-
אם אני הייתי מבקש ממך תפרוש מהאינטרנט למעני ...אז פה באמת נדרש ממך להפסיד את
הההכל למעני ...אבל כשקונה הכל פונה אליך שתפרוש מהכל למענו ...זה בדיוק כמו שאתה עוזב
את המים בשביל להתעסק עם הידית של הברז ...זה לא נקרא לעזוב את המים ..אלא אדרבה,
לקבל שליטה בלעדית על השיבר הראשי של המים!!!!
וזה בדיוק בדיוק בדיוק מה שקרה עם יוסף!!! יוסף הוא המשביר!! מה פירוש משביר??

הוא ה ש י ב ר ! ! ! ! !
הוא יושב על השיבר הראשי של כל מערכת ההשפעה הגשמית של העולם ...ועד עצם היום הזה מי
שיודע ...צדיק זה בחינת יסוד ...ולכן כל השפעות של הגשמיות שבעולם מסורים ועוברים דרך
הצינור ששמו צדיק יסוד ..ולכן מי שצריך ישועה הולך לבקש ברכה מהצדיק ...כי אצל הצדיק
נמצאים השיברים הראשיים להריק השפעות של טובה ופרנסה ורפואה לעולם.
מה יש?? במה זכה יוסף -בחינת צדיק לקבל לידיים את השיבר הראשי של העולם???
כי זה בדיוק הניסיון שהוא עבר ...יוסף עמד מול ניסיון אדיר ...מול יצרים אדירים ...ואיך הוא התגבר
עליהם?? מה נתן לו את הכח בסופו של דבר להתגבר?? הוא עשה חשבון פשוט :הרי לי קוראים
יוסף ...ועד כה הרי תמיד שם שמים שגור על פי ...כלומר :אני יודע ומבין שכל דבר מגיע מה'...
והנה ...כעת אני עומד מול ניסיון קשה ...מול יצר אדיר שמגיע אלי ...מה זה? מאיפה מגיעה הבעירה
הזו?? וכי היא לא מגיעה מה' ??...ברור שכן!!!! הרי אין עוד מלבדו!!! ואם ככה גם היצרים הכי
שליליים בכבודם ובעצמם ...הם בעצמם שייכים לו יתברך!!! הוא כעת מחיה ומהווה את אותו יצר
בוער ...ומעתה :אם הוא יתברך מבקש ממני לפרוש מהיצר הזה למענו ...אני לא מפסיד כלום!!! אני
לא באמת צריך להתנתק מהיצר הזה ...אני בסה"כ עוזב את המים לטובת הידית של הברז ...אני
עוזב את הכל ...למען קונה הכל ...אני פורש מהיצר הזה בשביל להתחבר לשיבר הראשי שממנו הוא
בעצמו מגיע ......לכן זכה יוסף שהוא המשביר ...כי זה בדיוק מה שהוא עשה!!!!
הוא פרש מחטא ...למה?? מתוך הכרה שהוא מציית כעת ומתחבר לשורש ולשיבר שממנו מגיע החטא ...אז זה
מה שהוא קיבל ..זה מה שהמדרש אומר :רשב"ג אומר :יוסף משלו נתנו לו! פיו של דיבר בחטא' --ועל פיך
ישק כל עמי' ,צוארו שלא הרכין לחטא -הרי 'וישם את רביד הזהב על צוארו' ,ידיו שלא קרבו לחטא --הרי
'ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה על יד יוסף' ,רגליו שלא פסעו לחטא --הרי 'וירכב אותו במרכבת
המשנה אשר לו ,מחשבה שלא חשבה בחטא --תקרא חכמה -הוי 'ויקראו לפניו אברך' "...זה העניין :כשיוסף
התגבר ולא דיבר בחטא ,ולא חשב בחטא ,מה נתן לו כח?? הוא עשה חשבון ...אני לא גולש באינטרנט ,למען
מי שכל מה שיש באינטרנט שייך לו באופן בלעדי .,אז אני לא צריך פה להתנתק ...אלא רק לטפס לשיבר
הראשי שהוא שורש הכל ...ולכן הוא זכה להיות השיבר הראשי!!! זו אמנם עצת חירום!!!! זה נשק בלתי
קונבנציונלי ...ולא מומלץ להשתמש איתו מול ניסיונות סטנדרטיים ...אבל צריך שיהיה ערכה כזו שמוכנה לכל
תרחיש ...צריך לדעת שבסופו של דבר ...כל ניסיון קשה ...כל יצר שבוער וקשה לך להתנתק ממנו ...קח בחשבון
שההתגברות כאן היא לא התנתקות ,אלא התחברות לשיבר הראשי שממנו כל דבר טוב בעולם מגיע..
והדברים עמוקים..

למה הרשעים מתו דווקא במכת
חושך???...
בפרשת בא אנחנו עדיין בעיצומו של סמינר ממושך לחזרה
בתשובה...
מדובר בסמינר שבנוי על עשרה מפגשים!!!! עשר מכות!!!
הסמינר הראשון היה מכת דם ...והסמינר השני מכת צפרדע...
בין סמינר לסמינר ניתנו שלושה שבועות להתבשל וללמוד
את הנושא בעיון ...הסמינרים התחלקו לשלושה חלקים...
שלושת הסמינרים הראשונים התמקדו בנושא של מציאות
ה'!!! ואז הגיע החלק השני ...והשלושה סמינרים הבאים
התמקדו בהשגחה פרטית ...ואז הגיע החלק השלישי...
והשלושה סמינרים האחרונים התמקדו ביחוד ה' ...בפרשת
בא אנחנו נמצאים בעיצומו של החלק השלישי והאחרון...
בסמינר השני של ---החלק השלישי!!!! החלק השלישי
התחיל במכת ברד ...וממשיך במכת ארבה ...וכעת הגענו
ה א ח ר ו ן הוא מכת
לסמינר האחרון!!!!! הסמינר
חושך...
אמנם כולנו מחונכים שהמכה האחרונה היא מכת בכורות...
אבל זה לא מדויק!!! מבחינה מסוימת המכה האחרונה היתה
מכת חושך...
ולמה??? כי אל תשכח שלעשר המכות היו שתי מטרות ושני
סוגי תפקידים שונים לגמרי!!!! מטרה אחת למצריים!! ומטרה
אחרת ליהודים!!! כלומר :בשביל המצריים המכות הגיעו
בתור עונש ונקמה מאבא אוהב שכועס על מה שהם עשו
ל"בני בכורי ישראל"...
ואילו בשביל היהודים ...המכות הגיעו בתור סמינר "ולמען
תספר באזני בנך את אשר התעללתי במצרים ---וידעתם כי
אני ה'"...
יש פה שתי מחלקות שונות!!!! המצריים נענשים!! וישראל
מתחנכים!!!
אז מצד המצריים ...מכת בכורות היא היתה המכה האחרונה...
סוף סוף היא מכה ...אבל מצד היהודים ???...הסמינר האחרון
היה מכת חושך!!! והההראיה שבמכת חושך מתו שמונים
אחוז מישראל ...אלו שלא רצו לצאת ...למה דווקא במכת
חושך הם מתו?? אם כבר ,הם היו צריכים למות במכת
בכורות??? אלא מאי?? כנראה שעד מכת חושך היו הסמינרים
להחזרה בתשובה ...ואילו במכת חושך ...אז הסתיים הסמינר!!
אז כל אחד מישראל הגיע לפרשת דרכים והיה צריך להחליט
מה הלאה!!! האם אני מעוניין לצאת ממצרים או להשאר
כאן?? עם ישראל סיימו את ההכרה באמונה בה' במכת
חושך ...ולכן במכת חושך ...שם היה שלב ההכרעה!!! שם
היתה פרשת הדרכים!!!
--אגב :זו הסיבה שאם תשים לב כל המכות נזכרים סתם ...דם
צפרדע כינים ערוב דבר שחין ברד ארבה חושך ...והנה
כשמגיעים לבכורות ...כאן מוזכר השם "מכת --בכורות...
למה?? למה בשאר המכות לא נצמד השם מכה אלא רק
במכת בכורות?? משום שכל שאר המכות ...יותר ממה שהם
שימשו בתור מכה ...הם שימשו בתור לימוד וחינוך לישראל
להכרה ב"וידעתם כי אני ה' "...לכן זה לא נכון להגדיר אותם
בשם מכה גרידא ...כי היה להם תפקיד הרבה יותר חשוב
ומהותי וחינוכי מסתם מכה ..רק מכת בכורות!!!! היא המכה
היחידה שבאמת יכולה להיקרא בשם מכה גרידא ...כי היא
כבר באמת הגיע בשלב שאחרי!!! כי מכת חושך היא היתה
המכה האחרונה שבה כל אחד מישראל כבר הגדיר את עצמו
לאן הוא שייך ...עד כאן ברור???
--אז כאן המקום להבין :מה באמת כ"כ מיוחד דווקא במכתחושך??? מה יש דווקא במכת חושך יותר מכל שאר המכות
שבמכה הזו עם ישראל עמדו בפרשת דרכים וקבלת החלטה
יותר מכל מכה אחרת?? וכי במכת חושך היה בה איזה גילוי
מיוחד או אותות ומופתים שלא היו במכת ברד או ערוב??...
למה הרשעים מתו דווקא במכת חושך??
--פנימיות העניין מבואר בעמוד  6בגיליון זה ע"פ דעת העורך בלבד ניתן
להעיר להאיר לחלוק ולסתור.
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יחסי שכנים!!!
מה היחודיות של ה"שכן"??
התוספתא בפסחים מונה את כל הדברים שנוהגים
בפסח מצרים ולא נוהגים בפסח דורות ...ואחד
הדברים :פסח מצרים נאמר בו ולקח הוא ושכנו
הקרוב!!! דהיינו בפסח מצרים יש עדיפות מיוחדת
דווקא לשכן!!! אבל בפסח דורות לא מצינו עדיפות
מיוחדת לשכן ...אדרבה ...כל אחד עם המשפחה
המורחבת שלו ..או עם החברים שלו ...ולאו דווקא
שכנים...
אבל!!! רבי שמעון בר יוחאי חולק!!! öî¼ô¾ ’þ
êîí ìšñî þôêò ³îþîð ì½õë ¹ê −òê þôîê :þôîê
?íôñ µ× ñ×î ,îò×¾î
×µñ−î î³−ë ñê ëîþší îò×¾ óðê ì−ò− êñ¾ −ð
ö×¾ ëî¬’ :’êò¾ íô ó−−šñ îþëì ñ®ê îì½õ í¾¼−î
’šîìþ ìêô ëîþš

אתם שומעים שכני היקרים ??..תזכרו טוב מה
שרשב"י אמר ...בליל הסדר הקרוב אנחנו הולכים
לשבת ביחד סביב שולחן אחד ...אני הליטאי...
ואתה החסיד ויזניץ ...והשכן מלמטה הספרדי...
והשכן ממול הסטמאר ...והשכן הגוראי מהקומה
הראשונה ...אתם לא הולכים לרבה ...ולא לשטיבל..
ולא לטיש ...רק מה כן?? אנחנו הולכים להתייבש
יחד!!! לשבת ולהתמודד אחד מול השני בליל
הסדר ...כמו איזה אסיפת דיירים ...ואנחנו עוד
הולכים לשיר יחד מה נשתנה ..אה ...מה אתם
אומרים על זה?? מקובל עליכם?? נראה לי שלא...
לטובת כל הצדדים...
עד כאן בדרך ההלצה ...אבל באמת אתה יודע מה
רשב"י אומר פה?? אתה מבין לאן הוא חותר?? אני
מבין מצוין ...אני מבין יותר מידי טוב...
אני אתן לך דוגמא מוכרת :תאר לעצמך ...אני גר
בבני ברק ...בתוך הטשולנט החרדי ...והנה מגיע בין
הזמנים של חודש אב ...ואני כעת רוצה לצאת
לנופש ...רוצה להשתחרר קצת מכל הלחץ והאוירה
של השנה ...טוב ...יצאתי לאיזה בית הארחה ...אי
שם בצפון בסוף העולם ...באדמית או בקשת
יהונתן ...והנה ...אני רק מגיע ...אל תשאל!!! שוד
ושבר!!! תנחש :מי נמצא בצימר שממולי??? החבר
שלי מבני ברק ...זה ..החחחשוב הזה ...עם
הפראק ...הכככבד הזה ...רבונו של כל העולם:
בדיוק אותו הייתי צריך פה ...שהוא יראה אותי
שותה מילק שייק ?...ברחתי מבני ברק עעעעד כאן
בשביל להתנתק מכל החרדים והחברים שלי ...והנה
זה מגיע אלי עד פה ...מכיר את התחושה הזו???
אין אחד שלא מבין על מה אני מדבר...
ככה זה בענייני גשמיות ...אבל לא רק!!!! תתפלא
לשמוע :ברוחניות זה אותו דבר בדיוק!!! זה יושב על
אותה נקודה בדיוק!!! כי כמו שבגשמיות ...בשביל
להתרענן ולהחליף כוחות אני צריך להתנתק
ולהחליף אוירה ...אז אותו דבר בדיוק ברוחניות...
הרי גם ברוחניות יש לפעמים ליאות וריפיון ..ואני
מרגיש צורך נואש להתרענן ולהתחזק בייתר
שאת ...ובשביל זה יש לנו נטיה להתנתק ולהחליף

אוירה ...אז בישיבות הליטאיות קוראים לזה יציאה
לחיזוק ...ואצל החסידים זה מתבטא בשבת
התאחדות או חיזוק אצל משפיע מסוים ...וזה אותו
רעיון!! כמו שבגשמיות אני מחליף אוירה ...ככה
ברוחניות אני רוצה להחליף אוירה ולהתרענן
רוחנית!!! וממילא!!!! תאר לעצמך בזמן שבית
המקדש היה קיים ...אני ואתה חברים ...חברים
מהכולל ...חברים מהשטיבלאך ...אני פוגש אותך כל
יום ...שנינו מנייעסים יחד על כוס קפה באמצע סדר
א' ...שנינו מאוכזבים מהריפיון שלנו בזמן האחרון
בעבויידת ה' בשלל תחומים ...והנה ...אני כבר מחכה
חודשים לעלות לבית המקדש ...להתחזק קצת...
להתרומם קצת מהשגרה השוחקת ...וסוף סוף מגיע
חודש ניסן ...סוף סוף אני עולה לירושלים ...ואני רוצה
לקבל חיות ולהתחיל בעבויידת ההכנה לחג הפסח...
והנה!!! את מי אני פוגש??? אותך!!!!
את השכן מספסל הבית כנסת!! את השכן מהנייעס
במקווה!! את השכן מהכולל ...את השכן מהחדר
מדרגות עם כל הכעסים שיש בינינו..
הוי ...שתהיה לי בריא ...בדיוק אותך אני צריך פה??
לא מספיק לי אותך כל השנה??? כל השנה שנינו
גוררים יחד את הרגלים בכולל ...סוף סוף ברחתי
לירושלים ...כדי לקבל קצת פרישקייט ...קצת
להתרומם ...אז בדיוק אותך אני צריך פה??? זאת
אומרת :אם אני הייתי כעת צריך לחפש שותפים
נוספים להתמנות איתם על קרבן פסח ...עם מי
הייתי בוחר להתמנות?? לא יודע עם מי ...דבר אחד
ברור לי :לא עם חברים מהשכונה שלי!!! כי תעזבו
אותי ...יש לי אתכם כל השנה מעל ומעבר ...אתם
"עובדין דחול" בשבילי ...אני כעת בנופש רוחני ...סוף
סוף הגעתי לכאן ושכחתי מכם ...אז אתם רוצים שוב
להחזיר אותי בחזרה לבוץ השגרתי והריפיון שלי בכל
החורף במחיצתכם?? בשביל זה באתי עד לכאן?? אז
זהו שלא!!!! פה מגיע רשב"י ואומר לך :לא!!! יש לך
טעות!!!
קח דווקא את השכנים שלך מהשטיבלאך ...דווקא
את השכנים לספסל הכולל שאתה פוגש אותם כל
השנה ...גם כאן!!! בבית המקדש הם הקודמים לכל
אחד אחר!!! אל תחפש חברים חדשים בבית
המקדש...

ולמה??? נו ...למה?? תגיד אתה למה...
פשוט מאוד :כי בסופו של דבר החיים האמיתיים הם
לא בבית המקדש ...כי סו"ס החיים האמיתיים הם
בשגרה ...ביום יום ...עם אותם שכנים שאני פוגש
בחדר מדרגות ...ועם אותו חברותא שאני מתמודד
האם להתבטל איתו או ללמוד ..בין אם נעים להשלים
עם זה ובין אם לא ...מה נעשה ...שם החיים
האמיתיים שלי!!! והמטרה של בית המקדש זה לא
לשמש בתור רמפה נקודתית שמקפיצה אותי באופן
חד פעמי מחוץ לאטמוספרה ומנתקת אותי
מהמציאות ...ומיד אח"כ מגיעה הנחיתה שוב
לחיים ...חלילה!!! המטרה של בית המקדש היא
לרומם בעיקר את היום שאחרי!!! אי לכך ובהתאם
לזאת :צריך לעשות מאמץ עליון כמה שפחות לנתק
את ביהמ"ק מהשגרה ...לחבר אותו כמה שיותר
לשגרה.

--כי אם זה לא יהיה ככה!!!! תאר לעצמך שכשאני
מגיע לבית המקדש אני מתנתק ...לא רוצה לפגוש
אף חבר ...לא רוצה לפגוש שום דבר שיזכיר לי את
השטעטאלע שלי ...אני מחליף את כל האוירה..
יצרתי פה קשרים עם עוייבדים מיוחדים שאיתם
אני נפגש רק בבית המקדש ואיתם אני מתעלה
ומתרומם בחצרות בית קדשנו ...אם ככה זה יהיה!!!
אז ברגע שאני אאלץ כן לחזור הבייתה ...אני בבת
אחת חוזר לבוץ ...לשגרה המפהקת ...ותוך יומיים
לא נודע כי באו אל קרבנה!!!! אין זכר לחיזוק
ולהתעלות שהיו לי בבית המקדש ..ולמה??? כי בית
המקדש וחיי השגרה נהפכו להיות שתי פלנטות
אחרות לגמרי!!! שני עולמות!!! אין קשר ביניהם...
אין שום דבר כאן שמזכיר לי את שם!!! ואין שום דבר
שם שמזכיר לי את כאן!!! כשיש נתק מוחלט בין
שתי המקומות ...אז זה נהיה בדיוק כמו אשה
שעובדת במחשבים ...שיש לה את העבודה ויש את
הבית ...ויש ביניהם חומה!!!!! העבודה לא נכנסת
לבית והבית לא נכנס לעבודה ...כשמדובר בעבודה
של מחשבים זה מאוד בריא ורצוי ..אבל כשמדובר
בעבוייידת ה' זה הדבר הכי לא רצוי והכי לא בריא
שיש!!!
אבל!!!! לעומת זאת :אם אני אגיע לירושלים דווקא
עם "שכנו הקרוב אל ביתו "...דווקא עם כל השכנים
שלי מהכולל מהשטיבלאך ...מהתור במכולת...
ואיתם אני אתרומם ...איתם אני אעשה קרבן פסח..
איתם אני אגיד הלל הגדול בשפתיים דולקות...
איתם אני אגיע להשתחוות לפני ה' במקדש ..אם
את כל זה אני אעשה יחד איתם ...אז מצד אחד אני
ארגיש הרבה פחות התעלות!!! כי סו"ס אני לא
מספיק מתנתק מאוירת החולין ...כי כולם פה
מוכרים לי) ...ובינינו ...מטבע הדברים ...יתכן שכשעמדנו בתור
לכניסה להר הבית יצא לי קצת לפטפט עם השכן בקשר
לשיפוץ ...ויצא לי גם לשאול את החבר מהכולל בקשר לצ'ק..
האם הוא כבר מופיע בחשבון או לא ...וזה לא אידיאלי!!! להיות
מול ביהמ"ק ולדבר על כאלו ענייני חולין ...איכס ...נכון ---אבל--
(-

אבל מצד שני!!! כשאנחנו נחזור בחזרה הבייתה...
צברנו יחד שעות של התעלות משותפות!!! חוינו
חוויות רוחניות משותפות!!! קבלנו שוקר של חיזוק
משירת הלווים ביחד!! כשנחזור הביתה ושוב נפגש
בשטיבלאך ...בית המקדש לא נשאר אי שם ...הוא
לא משהו מנותק ...זה משהו שחויתי אותו יחד עם
החברותא של סדר א' ...זה משפיע על הסדר א'
שלנו ...זה משפיע על הנייעס שלנו בחדר קפה ...כי...
כי אנחנו יחד חוינו חוויות רוחניות ...הבנת את
הרעיון???
כל זמן שמדובר בגשמיות ...אין שום בעיה שהנופש
בחיספין יהיה מנותק לגמרי מהחיים שלי בעיר
חיפה ...בחיספין הייתי חי כמו מלך ...התרווחתי על
הערסל והייתי ורגוע ...והנה כעת אני חוזר הבייתה...
בבת אחת אני חוזר לחיים הלחוצים ...ואז לא נותר
לי אלא כל הזמן להתרפק ולחלום אוה ...איזה טוב
היה לי שם ...איזה עולם אחר ...חבל ...כאן אני לא
יכול לנוח כמו שם ...אין מה לעשות ...לא נותר לי
אלא לחכות מתי שוב אני אחזור לשם ...לנופש בעוד

חצי שנה ...ועד אז אני נאלץ להמשיך את השגרה
המעצבנת והלחוצה...
עד כאן גשמיות!!!! בגשמיות אין בעיה שככה זה
יראה...
אבל תאר לעצמך שככה יהיה גם ברוחניות...
אני נוסע לבית המקדש ושם אני מתעלה מתעלה
מתעלה ונוסק עד השמים ...ואז טראח ...אני בבת
אחת חוזר הביתה ...חוזר לכל החברים האלו
המעצבנים ...שאני מכיר אותם רק מהשגרה ...רק
מהנייעס מקווה ...ולא נותר לי אלא להתרפק...
איזה התעלות הייתה לי במקדש ...איזה אנשים
מיוחדים יש שם ...אבל פה אין לי את זה!!! פה אי
אפשר להגיע לזה ...טוב ...לא נותר לי אלא לקוות
שבקרוב ממש אני שוב אחזור לבית המקדש...
לעוד איזה נופש רוחני ...שממנו שוב אני אצטרך
לנחות בחזרה לחיפה...
זה לא טוב!!!! זה לא תקין!!! זה לא אידיאלי!!!
מטרתו של בית המקדש זה לא נופש רוחני
חלומי!!! ההתעלות שלנו בבית המקדש היא לא
איזה עלילה סוחפת ומרגשת עד דמעות ...שבסוף
האירוע נדלקים האורות ...וכולם חוזרים הביתה
בידיים ריקות ...התכלית של בית המקדש זה
לרומם אותי ...ושאני אקח את זה איתי הביתה...
ולכן רשב"י דורש מאיתנו :תעשו כל מאמץ שבית
המקדש ישאר כמה שיותר מחובר לשכנו הקרוב
אל ביתו!!!! וכמה שפחות מנותק מחיי השגרה!! -
-א דרב ה

שני הצדדים האלו מלווים אותנו בכל מיני שטחים
בעבודת ה' ...ואצל כל מגזר זה מגיע לידי ביטוי
במקום אחר ...לדוגמא :אצל הליטאים זה מתבטא
בעיקר בתופעה של תפילה בר"ה בישיבה!!!! יש
אברכים שמחפשים בכל מחיר ללכת לר"ה
לישיבה ...מה יש?? מה רע בבית כנסת שאתה
מתפלל בו כל השנה? פשוט מאוד :התפילות של
ר"ה זה הרי משהו מיוחד! זה אמור להיות משהו
אחר!! צריך להרגיש יותר רוממות ...ואילו
בביהכנ"ס שלי הרגיל ...זה מידי חולין ...מידי מוכר
לי מכל השנה ...לכן קשה לי להרגיש בו את
האוירה המיוחדת של ר"ה ...לכן אני הולך
לישיבה ...ששם התפילה היא באמת משהו
אחר!!!! ושם הרבה יותר קל לי להרגיש את
האוירה היחודית של ימים הנוראים...
יש פה בהחלט שיקול מוצדק!!!! אבל!!!! קח
בחשבון שיש גם צד שני למטבע ...כי ככל
שהאוירה יותר מרוממת במקום אחר!!! ככה היא
יותר מנותקת מהיום יום!! והמשמעות היא :שיש
לה פחות השפעה על היום שאחרי!!!! ברגע
שהתפילות של ימים נוראים שייכים לרקע של
הישיבה!! המחיר הוא שביהכנ"ס הקבוע ששם
אתה מתפלל בקביעות נשאר מנוטרל ומנותק
לגמרי מכל רגש ומכל רושם והשפעה מימים
הנוראים ...לעומת זאת!!! אם תעשה ההיפך ...אם
תתעקש להתפלל בר"ה דווקא בבית כנסת
השכונתי -של "שכנו הקרוב אל ביתו "...אז אני
מכין אותך מראש :שאתה באמת תרגיש פחות
גישמאק ...פחות אוירה של ר"הדיג ...אבל!!!!
דווקא התפילה הזו יש לה יותר השפעה ויותר
תשאיר רושם על היום שאחרי ר"ה ...המקום

הקבוע שלך נשאר עם רושם של תפילות ר"ה שיש
לזה השפעה לטווח יותר ארוך ...ויתכן מאוד שזה יותר
חשוב!!!! למעשה :כל אחד יעשה את השיקולים שלו...
ברור שיש עוד שיקולים ...אבל לפחות שתדע שיש שני
צדדים למטבע.
עד כאן הליטאי ...והחסיד ??...בינינו ..איפה אתה
מרגיש יותר התעלות??? האם בשבת התאחדות יחד
עם החברים שלך מהקהילה הסגורה ??..או!!! לברוח
ולהתנתק לשבת התאחדות כלל חסידים עם אחד
המשפיעים הנודעים שיכניס בנו ערעלכקייט וברען
עם כל העוצמה?? נכון שלהתנתק זה הרבה יותר
מרומם ??..נו ...למה??? כי ברגע שאני הולך לשם ..אני
מתנתק מהשגרה ...מתנתק מהחברים האלו שאני
מדשדש איתם כל השנה ואז אני מתפנה להתעלות
באמת ...נכון!!! אבל!! אל תשכח שיש גם צד שני
למטבע!!!! כי ככל שההתרוממות שלך היא יותר
מנותקת מהחיי יום יום שלך ...ככה יש לה פחות
השפעה על היום יום שאחרי!!!! בשבת התאחדות עם
"שכנו הקרוב אל ביתו "...שם יש אולי פחות התעלות
אבל אתם ביחד מתחזקים ...ויש סיכוי שזה ישפיע על
היום שאחרי ...אתם תפגשו אחד את השני שוב תחת
רושם ההשפעה המרוממת ...ויש סיכוי שתהיו קצת
יותר רציניים ...סו"ס שנינו יחד חוינו רוממות
משותפת ...אז שוב :יש פה שני צדדים ...לכל צד יש
את המעלה והחסרון שלו ...וצריך בכל פעם לעשות
את השיקול הנקודתי מה עדיף יותר ...עכ"פ לדעת
שיש שני צדדים למטבע...
--זה מה שרשב"י מתחנן לפנינו :אתה מגיע לבית
המקדש ...תעשה כל מאמץ שהחיזוק שלך שם יהיה
קשור ומחובר בקשר עין לחיי היום יום!!! שיהיה כמה
שפחות נתק ...כן ...אני יודע שאם אתה תתנתק
לגמרי ...אתה תרגיש הרבה יותר אאאורות ...הרבה
יותר קדושה וטהרה סטרילית ...הרבה יותר ניקיון
פנימי ויותר רוממות ...אבל יתכן שדווקא הרוממות
הזו היא פחות מועילה!!! כי היא מנותקת לגמרי
מהמציאות שבה אתה חי!! וברגע שאתה חוזר
למציאות ...הרי לא נודע כי באו אל קרבנה ...כן ...רבי
שמעון בר יוחאי זה שם שמוכר לנו מאיזשהו מקום!!!
אנחנו עושים שבתות התאחדות מרוממות מאוד
סמוך לציונו הקדוש ...אבל מה הלאה ...לרשב"י לא
מספיק שהגעתי אליו ל"שבת מירון "...הוא בעיקר
מוטרד מה יהיה איתי בשבת הבאה ...כשאני כבר לא
אהיה במירון ...האם בשבת הבאה אני שוב אמצא את
עצמי בליל שבת יושב על פיצוחים ועל ערימת
שבועונים חרדיים כי ...כי ...כי אני כעת לא במירון??
האם אני שוב ארשה לעצמי ביום ראשון שאחרי ..שוב
להגיע לשחרית בשטיבלאך ולתקתק את התפילה ב-
 25דקות כי ...כי ...כי אני רחוק מחצרות קדשנו ??...זה
מה שחשוב לרשב"י!!!! תשמור קשר עין עם היום
שאחרי!!! גם כשאתה נמצא כעת בשיא ההתעלות
והדבקות ...תשאיר משהו בצד ליום שאחרי ...אל
תשאיר את הכל כאן ...ותחזור ריק...
לכן כ"כ חשוב לו שאני אחפש לשמור קשר עין עם
שכנו הקרוב אל ביתו ...מהיום יום!! מהיום שאחרי!!!
הרי כשאני מחובר ...כשאני נמצא בחצרות הקודש...
אז אני מסוגל לעמוד שעות ולהתפלל ...שעה שלימה
של הכנה לתפילה ...ועוד שלושת רבעי שעה פסוד"ז...
כל זה אני עושה כשאני בבית המקדש ...אבל עכשיו
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שחזרתי הבייתה ...אם חזרתי לבוץ ...אם חזרתי
למנין הפיראטי שלי בשטיבלאך בטיסה ישירה
לעלינו לשבח ...אז מה עשינו ...לכן צריך להתחזק
עם "שכנו הקרוב לספסלו בבית המדרש ...כדי
שישאר איזשהו רושם גם לתפילת שחרית של
היום שאחרי...
--והדוגמא האחרונה היא בייחס לצדקה וגמילות
חסדים ...היום כידוע המושג ששמו שכנות וקהילה
נשחק לגמרי ...היום לכל אחד יש את הקהילה
האלחוטית שלו ...אז אני הליטאי שייך לחניכי
ישיבת__ וזה החברים שלי וזה הקהילה שלי ...וכל
המעשר כספים שלי הולך רק לחברים שלי
שמפוזרים להם בכל הארץ ...ואם אתה חסיד אז
המרכז העולמי של החסידות מקומו בירושלים או
בב"ב ...ולא משנה איפה אתה גר ...אתה נשאר
מחובר בכל הוייתך לשם!!! וממילא גם כל הצדקה
והחסד שלך ...הכל הולך לקופת החסד של
המוסדות ...וככה זה כולנו...
ותכל'ס :בשטח!!! ביום יום!!!! את מי אנחנו
פוגשים?? את שכנו הקרוב אל ביתו ...את עניי
עירך!!!! מולם אנחנו חולפים ...את המצוקה שלהם
אנחנו רואים ...ואם כתוב בתורה "לא תוכל
להתעלם "...זה ממשיך להיאמר דווקא על השכן
הנזקק שאתה פוגש ורואה את המצוקה שלו מידי
יום ...אם אנחנו נחלוף על פניו ולא נרחם עליו כי...
כי ...כי כל הכסף שלי כבר מוקצה לטובת קופת
הצדקה הכללית של מוסדותנו בכל הארץ ..אז נכון
שקופת הצדקה של המוסדות תסתדר!! אבל בלב
היהודי הרחמן שלי משהו נשחק!!! כי תכל'ס...
הלב שלי נחשף מידי יום למצוקה שאני מתעלם
ממנה ...ללב שלי זה לא עושה טוב!!! זה
שהמוסדות שלי מרויחים שהכסף שלי הגיע
אליהם ...זה לא עוזר ללב שלי ...כי שוב :החיים שלי
הם כאן!!! העיניים שלי מרצדות כאן ...הלב שלי
כאן ...וממילא הרחמנות שלי לא יכולה להתעלם
ממה שאני רואה כאן) ...לא נעים ...אבל יכול להיות אדם
שמפזר ממונו לצדקה וחסד בכמויות ...אבל היות וכל החסד
והצדקה נעשה בשלט רחוק ...ואילו כאן הבן אדם הזה חולף
מול שכנו הקרוב אל ביתו הנזקק ולא תומך בו ...בסופו של יום
האדם הזה נהיה חסר לב!!! ולא עוזר לו כל החסד האלחוטי
שהוא עשה .(..לכן רשב"י מבקש מאיתנו :ולקח הוא

ושכנו הקרוב אל ביתו!!! אל תשכח שבסופו של
דבר במבחן המציאות אתה נבחן מול השכן הקרוב
אל ביתך ...זה שאתה פוגש אותו בחיי היום יום...
בינה זאת..
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בקרוב ממש

המשפחה המאוחדת התפלגה ...למה?? מחלוקת ...אבל לא מהסוג העצוב...
השנה יכול להיות שתהיה היסטוריה במשפחה שלנו ...יתכן שיהיה פילוג!!! המשפחה תתחלק לשתי קבוצות ...כבר שנים שכל
המשפחה עושים קרבן פסח משותף .יש לנו ב"ה משפחה ענפה ...סבא זכה להעמיד  11ילדים ...וכל אחד מהם בעצמו הקים
משפחה עם שבע שמונה ילדים ...ומידי שנה כולנו עולים לירושלים 80 ...נפשות במספר ...וסבא הוא ראש החבורה ..ומתמנים
כולם על קרבן פסח אחד...
וזה לא פשוט 80 ...איש על קרבן פסח אחד??? זה קצת מלחיץ ...כי מדובר בסה"כ בכבש בן שנה ...וכמה בשר כבר יש בו ...ולחלק
אותו ל 80-איש באופן שיהיה לכל אחד כזית מובטח!!!! זה קצת מלחיץ ...אז מידי שנה סבא הופך את העולם ומשיג כבשים
יקרים מאוד מהזן היחודי של "מואב "...שהכבשים שם הם רחבים ושמנים מטבע ברייתם) ...משם הלשכה לוקחת אילים וכבשים לעבודת
הקרבנות ...עיין מנחות פז .מביאים כבשים שרחבם כגבהם( לכולם ברור שיום אחד נצטרך להתפלג ...אבל סבא מצידו עושה הכל כדי לעכב
את זה...
אבל השנה ככל הנראה הפילוג יתרחש לראשונה!!! אבל דווקא מזוית בלתי צפויה לחלוטין...
מה קרה?? יש לנו במשפחה ב"ה נציגות גדולה ומכובדת של שלושים בחורי ישיבה ...שלומדים בישיבה גדולה...
ומה שיצא זה ששתים עשרה נכדים הלכו ללמוד בבני ברק בישיבת רבי עקיבא ...ועוד עשרה נכדים גלו למקום תורה והלכו
ללמוד בישיבת ר' יוסי הגלילי ....ועוד שמונה נכדים לומדים כעת בישיבה של רבי ישמעאל...
והנה!!!! מתקרב פסח ...כל הנכדים נפגשים ...ו ...והם כבר לא ילדים קטנים) ...פעם הם היו משחקים פה ברחובות ירושלים ...הם היו מחפשים
איזה חוצניק שיתן להם לחמי תודה ...או הולכים לשוק לראות את העקשען של פדיון מעשר שני בפני ג' תגרים ...אבל כעת (-הם כבר בחורי ישיבות והם

שקועים עמוק בעסק התורה ...וכל פעם שהם נפגשים מתחיל עקשען גדול בלימוד ...כל אחד מעדכן מה חידוש היה בבית
המדרש שלו ...איזה כלל ופרט נדרשו ...ואיזה גזירה שווה מופנה מצד אחד התפנתה כדי לאפרוכי ...הבחורים מישיבת ר"ע
מגיעים ומספרים את התילי תילים של הלכות העדכניים שר"ע דרש על קוצו של יו"ד ...והבחורים מישיבת ר' ישמעאל מעדכנים
עוד שלושים מימרות חדשות מתנא דבי ר' ישמעאל ...והבחורים מישיבת ר' יוסי הגלילי ...מספרים את כל ה"שואלים ודורשים"
שהגיעו על שולחנו של ר' יוסי הגלילי רק בשבועיים האחרונים ...והריתחא דאורייתא בעיצומה ..וסבא יושב במרכז והדודים
סביבו והם מנצחים ביחד על המקהלה ...זה לא צחוק!!! יושבים פה אריות ...סבא זכה עוד להשתתף ב"פרקא" אצל רבי יוחנן בן
זכאי ..הדוד הגדול זכה עוד ללמוד אצל רבי אליעזר הגדול ...והשני למד אצל שמואל הקטן ...ושלושת הדודים הנוספים זכו
להיות תוכם וכברם והם התקבלו לישיבת רשב"ג) ...ומעניין לציין :יש לנו דוד אחד שהוא תלמיד מובהק של בן תימא ..והמשמעות היא :שאם ערב
פסח חל בשבת הוא בורח לדרך רחוקה ולא מגיע לירושלים ...ולמה? כי הרבה שלו סובר שחגיגת י"ד דוחה את השבת ...והיות ולא נקטינן כך לדינא אז כל

התלמידים פורשים לדרך רחוקה כדי לא להתחייב בקרבן שהם לא יוכלו להקריב אותו (...ותחשוב שכל אלו בשילוב הנכדים שנמצאים בישיבת
ר"ע .ור' ישמעאל ...ורבי יוסי ...השילובים המנצחים האלו גורמים פה תסיסה אדירה!!! כל דרשה שנזרקת פה לחלל האויר
מתלמידי ר"ע ...נתקפת מיד בההוא מיבעי ליה ...ואכתי מיבעי ליה ...וההוא לא אצטריך ...ואל תשאל ...יש לציין שהשפחה כנענית
החדשה שהסתובבה בבית ...היא כ"כ נבהלה מהויכוחים ...היא פרצה בבכי ורצה מהר מהר לגינה ...ואמרה לאמהות ...אל תשאלו...
יש שם צעקות ...הם רבים ...עוד מעט זה יגיע למכות ...הם צחקו ואמרו לי ...תרגעי ..חכי בסבלנות ...ככה זה תלמידי חכמים...
נעשים כאויבים זה לזה בהלכה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה "...עד הלילה את תראי שהכל ירגע ...ואכן אל
דאגה .כמה שהויכוח היה סוער עד לב השמים ...אבל ...בסופו של ויכוח נשארנו בני דודים ...ועוד ישבנו יחד באותו ערב סביב
שולחן אחד עם כמו פומליות שלקוחות ממעות מעשר שני .ואכלנו מפריה ושבענו מטובה ונשארנו אוהבים ...כאיש אחד בלב
אחד...
אבל השנה נפל דבר!!!!!!! ה 10-בחורים מישיבת רבי יוסי הגלילי הגיעו השנה ברוח קרבית עם חידוש עצום של הרבה ר' יוסי
הגלילי .שדם הפסח בזריקה על קיר המזבח ולא בשפיכה על יסוד המזבח כמקובל )מדכתיב גבי בכור "את דמם תזרוק ...דמו לא נאמר אלא
דמם לרבות פסח פסחים סד (!!!:מיד הבני דודים מישיבת ר' עקיבא הזדעקו ...מה פתאום ...הרבה ר"ע יליף מקרא ד"דם זבחיך ישפך"
שדם קרבן פסח הוא בשפיכה!!! ולא בזריקה ...ואז התחילה שם מלחמת עולם ...זה לא צחוק ...זה נפקא מינה מעשית מאוד
לקרבן פסח הקרוב ...זה דוחה מפה וזה מביא ראיה משם ...ותכל'ס ...מה יהיה פה??? יש כאן ויכוח אמיתי למעשה!!! יש כאן
עשרה נכדים שתובעים ...אנחנו רוצים קרבן פסח שדמו ינתן בזריקה ...לפי הרבה שלנו ככה הדין!! ככה הקרבן צריך להיקרב!!!
ומאידך שאר הנכדים טוענים לא פחות בתקיפות ...אנחנו רוצים דווקא קרבן פסח שדמו ניתן בשפיכה ...ולא בזריקה ...ומה
יהיה?? תכל'ס ...אנחנו משפחה אחת!!! היינו רוצים להקריב קרבן פסח אחד!!! אבל הפעם יש פה שני צדדים שאי אפשר לרצות
את שניהם...
אז ככה :המשפחה התחלקה לשתי מפלגות :ה 12-תלמידים של ר"ע ...כל אלו רוצים קרבן פסח דווקא בשפיכה ,ואילו ה10-
תלמידים של רבי יוסי הגלילי רוצים דווקא בזריקה) ..ואז התחילו ניסיונות הגישור ...תנחש מי נכנס לתמונה בתור מגשר??? התלמידים
של ר' ישמעאל ...מה יש??? הרבה שלהם -רבי ישמעאל ...הוא סובר מצד אחד כמו ר"ע שדם הפסח בשפיכה ...אבל הוא גם סובר שהניתנים
בזריקה שנתנו בשפיכה יצא ...ממילא :הבני דודים מישיבת ר' ישמעאל ניסו למנוע ברגע האחרון את הפיצול והם טענו לבני דודים מישיבת ר'
יוסי ...שנכון ...שאתם סוברים שצריך זריקה ...אבל זה לא אומר שזה מעכב!!! אבל לא!! כאן הגיע תורם של תלמידי ר"ע שנזדעקו ...לא!! הרבה
שלנו ר"ע חולק על רבי ישמעאל בדף האחרון של מסכת פסחים )קכ (.והוא סובר :ש"לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו "...ומי שסובר שצריך
זריקה ...לא יכול לעשות שפיכה (...תכל'ס :למרות הניסיונות לאחד את המשפחה ...ככל הנראה בשנה הזו ...המשפחה אכן תתפלג...

מה יש?? מחלוקת!!! אבל לא ...חלילה ..זה לא המחלוקת מהסוג העכור שאנחנו מכירים שזה מוליד פילוג עם אוירה טעונה..
לא!!! זו מחלוקת לשם שמים ...מחלוקת לאמיתה של תורה ...מחלוקת טהורה סביב הזאת הדם!!! כל אחד רוצה וצריך לנהוג
כדעת רבו ...סבא אמנם דעתו נוטה כדעת הנכדים שלומדים בישיבת ר"ע ורבי ישמעאל .וגם הוא סבור שדם פסח בשפיכה ,אבל
סבא נזהר בשום אופן שלא לנסות לשכנע את הנכדים מישיבת רבי יוסי הגלילי  ...יש לכם ב"ה רבה כ"כ גדול ...שכך דעתו...
ואתם צריכים לדבוק בדרך של רבכם ובכל מחיר...

סבא אירגן מהר מהר כבש נוסף בשביל הקרבן פסח הנוסף ...אבל הפעם בדיוק ההיפך ...הוא חיפש את הכבש הכי
צנום שיכול להיות ...כבש שהוא לא רק בן שנה ...אלא הוא בן חודש וחצי ...כי לבנתיים יש לו רק עשרה נכדים בלבד
שנמצאים בישיבת רבי יוסי הגלילי ...וקרבן פסח אחד ל 10-אנשים זה להזמין במו ידינו לאו ד"לא תותירו" ...לכן
צריך לחפש כבש כמה שיותר צנום ...שכמות הבשר שלו תהיה מינימלית ...ב"ה נמצא הקרבן פסח ...בצידי הסלון של
בית הארחה הוצבה מחיצת ברזנט חזקה!!!  65נפשות מהמשפחה אכלו קרבן פסח שנשפך דמו יחד עם סבא ...ויחד עם
הנכדים מישיבת ר"ע וישיבת רבי ישמעאל ...ועוד  10נפשות מישיבת ר' יוסי הגלילי אכלו בפני עצמם את הקרבן פסח שנזרק
דמו כדעת רבם ר' יוסי הגלילי ...המשפחה התאחדה שוב בגג!!! לאמירת הלל הגדול ברוב עם ...ולאחמ"כ שירת חסל סידור פסח
כהלכתו!!! כל אחד ורבו הוא ...ככל משפטו וסידורו...

"למען לא נבוש-"...

מושגים בסיסיים

בהלכה.
בזמן חז"ל שליח ציבור היה מעמד של שררה וכבוד,
ועד היום יש מקומות שהש"ץ הוא בשכר ,אבל ברוב
הבתי מדרשות והישיבות כיום ,אדרבה ,יש מצוקת
שליחי ציבור ,אף אחד לא רוצה לגשת ,והגבאי מתחנן
למתפללים שיגשו לעמוד ...ועושים טובה ...ואז נוצר
מצב שיש כמה מתנדבים קבועים שרק הם נושאים
בעול וניגשים בתור ש"ץ ...וזה לא אמור להראות ככה,

עכ"פ שתי הארות שאולי לא ידעת על המושג
ששמו ש"ץ...
אז דבר ראשון :לא תאמין ...יתכן שזה יהיה בשבילך
חידוש גדול ...אבל שיש מצוה מאוד גדולה ונשגבה
לגשת שליח ציבור!!! ויש לזה הוכחה מאוד פשוטה...
כידוע מנהג בני אשכנז מי שהוא אבל תוך שנה על
הוריו הוא נקרא חיוב ...ויש לו מצוה לגשת ש"ץ כל
השנה לעי"נ הוריו ...למה?? מה העניין דווקא לגשת
ש"צ) ??...וכי זה משהו כזה מסתורי ששייך למתים
כמו יזכור ...או כמו מנהגי ירושלים ...שאנחנו לא
מעיזים לחשוב מה עומד מאחורי זה (??...אז זהו
שלא!! פשוט מאוד :היות והמת בתוך י"ב חודש נמצא
בדין והוא צריך הרבה הרבה זכויות!!! אז רבותנו
חיפשו את השיגור זכויות הכי גדול ומרוכז שיכול הבן
לזכות את אביו המת ...ומה מצאו?? זיכוי הרבים
בקדיש קדושה וברכו!! שזה שיא הזכות שיכול ברא
לזכי אבא ...מה כתוב כאן?? שלגשת ש"צ זה זכות
עצומה!!! ובדורות עברו היו מריבות על זה ...והיה ש"ץ
קבוע ...ובשביל שיבא מישהו אחר ויחטוף ממנו את
הזכות ...היה צריך להיות חיוב!!! אבל היום שהתיבה
עומדת מיותמת ומחכה למישהו שיואיל בטובו לגשת
ש"צ ...ברור שיש עניין לחטוף את המצוה) ...עיין
מגילה כד .שפעם היה נחשב בושה לעלות מפטיר...
ובשביל לגרום שירצו אמרו חז"ל שמי שיקבל מפטיר
יהיה גם ש"ץ של מוסף ...משמע שיש זכות מיוחדת
להיות ש"ץ( ממקומו היה צריך וממילא :בדיוק כמו
שאנו מבינים שאינו דומה דינו של נפטר ביום שהבן
שלו זיכה את הרבים בקדיש וקדושה ...לבין יום שלא
זיכה ...אותו דבר!!! אינו דומה סייעתא דשמיא ביום
שאתה בעצמך זיכית את הרבים בהיותך ש"צ לבין יום
שלא זכית ...וזה
דבר שני :אמנם האריז"ל אומר שיש לכל אחד לומר
קודם התפילה הריני אוהב כל אחד מישראל כלבבי...
)הובא בחיי אדם כלל א' ס"ו( אבל כשמדובר בשליח
ציבור או בבעל קורא זה כמעט מעיקר הדין!!! כי כיון
שהש"ץ בא בתורת שליחות להוציא את הרבים!! הרי
ברגע שיש שנאה בין הש"ץ לבין המתפללים הרי "אינו
נעשה שלוחו בעל כרחו" ,ואם הש"צ מכוין "שלא
להוציא את השונא גם האוהבים לא יצאו על כן צריכים
החזנים להזהר בזה" )עיין מ"ב סי' נ"ג סקנ"ז אבל
למעשה זה לא לגמרי מעכב כי סו"ס בימינו הש"ץ לא
באמת מוציא את הרבים ..עיין סי' נ"ג מ"ב סקנ"ג(
עכ"פ :אדרבה ...אל תרתע!!!! תיגש דווקא בתור
שליח ציבור ,אבל בדרך לעמוד של החזן ...תוך כדי
תעשה סריקה וניקיון פנימי ותעביר בראש את כל אלו
שיש לך איתם חשבון ארוך ותחליט שזהו!!! במעמד
זה שאני כעת ש"ץ הרי מוחל וסולח להם ומעוניין
לפתוח איתם דף חדש ולאהוב אותם כנפשי...
ובמקביל!! אתה המתפלל היקר ...שיש לך תאקער ישן
עם הש"ץ והיית כבר רוצה ממזמן לפייס איתו ...רק
אתה חושש שאין פניו לשלום ...זה בסדר!! זה לך
האות :אם הוא ניגש היום ש"ץ ...כנראה שהוא החליט
לאהוב אותך ...אחרת הוא לא היה ניגש ...אי לכך
ובהתאם לזאת :תשמע לי :תגש אליו מיד אחרי
התפילה ...תושיט לו יד בפנים מאירות ותגיד לו :חזק
וברוך ...ותחזרו להיות חברים .ברור?

קום ...צא ...צא ממצרים ...אין לך מה להפסיד...
”

בפתח הגיליון נשאלה השאלה :מה יש דווקא במכת חושך שבה מתו הרשעים
שבישראל?? למה דווקא המכה הזו היתה שלב ההכרעה?? וכי במכת חושך היו גילויים
מיוחדים שלא היו בשאר המכות???
ההסבר בזה הוא כך :עיקר הקושי של ישראל לצאת ממצרים לא היה בגלל חסרון
אמונה בה' ...אלא עיקר הקושי היה להתנתק מהכוחי והעוצם ידי של מצרים ...זו היתה
הנקודה!!! וחז"ל מדגישים לנו את זה לאורך כל הדרך ...הקושי הגדול של ישראל לא
היה בחסרון החמישים שערי קדושה שלא היו להם ...אלא בחמישים שערי טומאה של
מצרים!! שם היה הקושי הגדול ..זה מה שהדביק אותם לאדמת מצרים ולא נתן להם
להתנתק!! וממילא זה המיוחד שבמכת חושך :בכל המכות הקב"ה הראה לישראל
אותות ומופתים ...הוא בעיקר הראה להם שהוא יתברך קיים ...שאין כמוני בכל הארץ...
כי אני ה' בקרב הארץ ...כן ...עם זה אין לנו בעיה ...ראינו!! הפנמנו!! אבל להתנתק
ממצרים?? מהמצריות שבנו?? פה יושב הקושי הגדול!!!! ואז הגיעה מכת חושך ...במכת
חושך עיקר הנקודה היתה שהקב"ה העמיד את ישראל מול החדלון של מצרים ...הנה...
חושך אפלה בכל ארץ מצרים ...הכל חשוך ...הכל מת ...לא קמו איש מתחתיו שלושה
ימים ...הם לא זזים!! עיניים להם ולא יראו ידיהם ולא ימישון ...זהו!! אין בהם כלום ...אין
להם מה להציע לך ...אז בא ...אין לך מה להפסיד ...אין במצרים כלום ...רק חושך ...ואילו
לכל בני ישראל הכל מאיר ...היה אור במושבותם ...אז בא ...בא אחרי ה'...
כאן הגיע נקודת המבחן של עם ישראל...
עד כה ...בכל המכות יהודי ראה עד כמה הקב"ה גדול ...כן ...אבל גם מצרים ...מצרים גם
גדולים ...סוף סוף אני שקוע במ"ט שערי טומאה של במצרים ...ותקוע לי בראש
שמצרים זה הכל ...אבל ברגע שהקב"ה מעמיד אותי מול הכלום של מצרים ...ואילו לכל
ישראל יש אור במושבותם .כאן הגיע שלב ההכרעה!!! כאן עם ישראל עמדו מול פרשת
דרכים!!!! תחליט :אתה רוצה להשאר בחושך של מצרים ...או לצאת לאור של ישראל
במושבותם ?...מי שבחר בחושך נשאר בחושך ומי שבחר באור זכה לצאת..
--צריך לדעת שלכל אחד ואחד מאיתנו ...יש את גלות מצרים הפרטית שלו ...ויש לואת עשר המכות הפרטיים שהקב"ה מראה לו גילויים שמימיים ...ולכל אחד יש את
הפוטנציאל ליציאת מצרים פרטית שהקב"ה מאפשר לו לצאת אם רק ירצה ...כן ...לכל
אחד מאיתנו ...הקב"ה שולח כל מיני סמינרים ...עשרת מכות שבהם הקב"ה מראה לנו
אותו ...ופונה אלינו דרכם ...הנה אני ...בא ...צא ממצרים ותבחר בי ...אבל הכי הכי :לכל
אחד ואחד מאיתנו יש את המכת חושך הפרטית שלו!! שאז!!!! מגיע הפרשת
דרכים!!! לכל אחד ואחד מאיתנו בניסיונות שלו ...ובהתמודדויות הפרטיות שלו ...יש את
הרגע שבו הקב"ה מראה לו את האפס והכלום שיש בכל העולם ...ומאידך :את הטוב
ואת הכל שיש אצלו יתברך ...וכעת יש נקודת הכרעה!!! עזוב ...עזוב בן אדם עזוב נא...
בא אלי ...אין לך מה להפסיד ...חוץ ממני הכל חשוך ...צא ...צא ממצרים...
---

כעת נתרגם את זה למילים פשוטות:
לכל אחד ואחד מאיתנו יש את ההבזקים השמימיים שהקב"ה מחייך אליו משמים
ומוכיח לו ש ...שמישהו פה מקשיב לרחשי ליבי ...מישהו פה נמצא איתי ...ועוזר לי
ברגעים הקשים ...אין אחד מאיתנו שלא פוגש את הקב"ה) ...אם הוא רק לא מתאמץ להתכש
לזה( כל אחד והסיטואציות שלו...
אבל זה עדיין לא מספיק לנו!!! אותות ומופתים זה עדיין לא מספיק לצאת ממצרים...
כי עדיין!!! גם אחרי שהקב"ה פה ...ואני ראיתי בעיניים שלי השגחה פרטית ...אבל עדיין..
יש את הכוחי ועוצם ידי של מצרים ...יש לכל אחד מאיתנו כל מיני דעות קדומות,
שתקוע לנו בראש שכך וכך זה פסגת האושר ...ותקוע לנו בראש שככה זה החיים ...וזה
המזל ...ואין מה לעשות ...ופה אנחנו נתקעים!! אנחנו נדבקים לריצפה הזו כ"כ חזק...
שגם אם הקב"ה מופיע עלינו עם מסוק ושולח לנו חבל הצלה ...בואו אלי ...אבל עדיין
הריצפה שבא אנחנו דבוקים בה חזקה מהכל!!! ואז הקב"ה שולח מכת חושך!!! הקב"ה
מנפץ לנו כל מיני מיתוסים ...כל מיני מושגים שחשבנו ששם נמצא כל הבטחון וכל
האושר וכל ההצלחה ...פתאום הכל מתרסק לנו מול העיניים. ..ואז!!! אז אנחנו מתפנים
להישאב אליו יתברך בטבעיות ...מה שהפריע עד כה זה לא חוסר הכרה בו יתברך ...אלא
ההיצמדות לדברים אחרים...
אני אתן לך דוגמא בנימה אישית :פעם סבלתי מאיזה מיחוש כרוני ...דרשתי ברופאים ואף אחד
לא עזר לי ...עד שיום אחד הגעתי לרופא מאוד מאוד רציני ...שמאוד קשה להתקבל אצלו וזה גם
עולה הרבה מאוד כסף ...והוא במקום!!! איבחן את הבעיה ואמר בפסקנות שזה כך וכך ...וצריך
לעשות כך וכך ...וזהו!!! ותכל'ס ...בשטח שום דבר ...הוא לא עזר לי בכלל ..הבעיה רק הלכה
והחמירה ..ומה יהיה הסוף???
עכשיו ...אני יהודי טוב ...אני יודע שיש בורא עולם ואני יודע שאפשר להתפלל ...ויש לי גם ניסיון
רב עם תפילות שמתקבלות .אבל לא!!! הפעם משום מה לא הייתי פנוי נפשית להתפלל!! הפעם
לא הצלחתי להאמין מספיק בכח התפילה!!! ולמה?? היה חסר לי באמונה בה'?? היה חסר לי
באמונה בכח התפילה?? לא!! ממש לא!!!
אז מה כן??? המפלצת הזו ששמה מערכת הבריאות הממסדית! שישבתי מול פרופסור מדופלם
עם קרחת ועם כתונת הלבנה ועם כתב חרטומים ...שמדבר בבטחון עצמי ובפסקנות ומסביר
בשפה קולחת שיש לך בעיה כך וכך וכך ...אז מה אני אעשה ...מה יש לי להתפלל ..הרי הרופא
כבר אמר שזה כך וכך ...והפתרון הוא כך כך ...אז מה יש כבר להתפלל?? עד שיום אחד הקב"ה
עשה איתי חסד ...והלכתי לאותו רופא לביקור חוזר ...ואז קרתה לו איזה טעות!!! אבל ממממזה
טעות ...הוא טעה בטעות גסה בדברים שאפילו תינוקות מתמחים של בית רבן יודעים אותו..
בשניה שעמדתי מול הטעות המחדלית שלו!!! באותו רגע איבדתי בו כל אימון ...ויצאתי החוצה
ומיד נשאתי עיני השמיימה ...אבאלע ...תעזור לי ...רק אתה יכול לעזור לי ...והתחלתי להתפלל
לה' ...ותוך ימים ספורים הכל הסתדר מעצמו...

מה?? מה קרה?? איך פתאום הכל השתנה?? פשוט מאוד :עד כה גם ידעתי שהקב"ה
עוזר ...לא היו חסרים לי אותות ומופתים במשך החיים שה' עוזר ...אבל הפעם זה לא
הספיק לי!! כי האמונה העיוורת באיבחון של הרופא עם הבטחון העצמי הדביקה אותי
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לריצפה שלו ולא איפשרה לי לישא עיניים לשמים ...מה היה חסר לי?? מכת
חושך!!!
ואז הקב"ה העמיד אותי מול מכת חושך ...מה פירוש?? הוא העמיד אותי מול
האפסיות של הרופא ...מול טעות כ"כ פשוטה של אותו רופא שרק הראה לי עד
כמה "לא קמו איש מתחתיו שלושה ימים "...ברגע שעמדתי מול החדלון של
הרופא ...אוטומטית!! נשאבתי חזרה בשיא הטבעיות למקור -לאבי שבשמים
והישועה כצפוי לא איחרה לבא..
--בינינו ...אם לא יורדים גשמים ...מה מפריע לנו לזעוק לה'?? מה מפריע לנו לישא
עיניים מתחננות לה' ...אנא. ..תשלח לנו גשם?? וכי חסר לנו אמונה?? אנחנו לא
מספיק בטוחים שהקב"ה הוא זה שיכול להוריד גשם??? לא!! אמונה לא חסר
לי!!!! אתה יודע מה כן חסר לי??? זה שאני מתקשר למזג אויר ...ושם החזאי אומר
בפסקנות ובבטחון עצמי מופרז שגשם לא הולך לרדת בשבוע הקרוב ...ברגע שאני
שומע כזה משפט בכזו רהיטות ...אני כבר לא מסוגל להתפלל על גשם בשבוע
הקרוב ...גם אם אני מתפלל אני מרגיש שהמשחק מכור מראש ...כי החזאי הרי
אמר שלא ...זה לא שאני לא מאמין בה' ...אלא אני יותר מידי משוכנע מדברי
החזאי ...מה הקב"ה עושה??? עושה מכת חושך!!! ומשדד את כל מערכת השמים...
ופעם אחר פעם כל החזאים טועים ובגדול ...ו"לא קמו איש מתחתיו שלושה
ימים "...וברגע שזה קורה ...פתאום בקלי קלות אני זז ימינה ופונה רק לקב"ה ...כי
בקב"ה לא היה קשה לי להאמין ..רק הם הפריעו לי ...ברגע שהגיע מכת חושך והם
לא קמו איש מתחתיו ...אוטומטית אני נושא עיניים לשמים...
לכן מכת חושך היא כ"כ דומיננטית!!!! לכן היא שלב ההכרעה!!
--לכל אחד מאיתנו יש את הדמות הזו ...ש ...שאני בונה עליו ...שהוא יפתור את כל
הבעיות פרנסה ...הוא יעזור לי ...ממנו תבא הישועה ...ואז לפתע מגיעה האכזבה
הגדולה ...ואתה מגלה פתאום שהוא גבר לא יוכל להושיע ...ואתה כעת מתוסכל
מאוד...
אבל לא!!! קח בחשבון שדווקא כאן מתחילה התפנית!! למה?? כי אתה כעת עומד
מול מכת חושך ...הקב"ה מחשיך את כוחות הטבע מולך ...מראה לך ש"לא קמו
איש תחתיו" בשביל שתזוז ימינה ...בשביל שתפנים שאם "אל תבטחו בנדיבים בבן
אדם שאין לו תשועה "..הרי למה אין לו תשועה?? רק בשביל שאני אפנים ש"אשרי שא-ל
יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו".

--ומכת חושך יכולה גם לקרות בייחס לחברים הרעים שאתה לא מסוגל להתנתק
מהם ...כי הם כאלו נחמדים ...והם מזה זזזורמים איתי ...ואפילו שאתה מצידך
אוחז ברמה רוחנית יותר מהם ...אבל אתה לא מסוגל לעצור את הקשר הלא בריא
הזה ...והנה!!! יום אחד הקב"ה מסכסך מצרים במצרים ..והביא עליך איזה מכת
חושך ...הם יצאו לטיול בלעדיך ...הם נסעו כל החברה יחד ...והשאירו אותך לבד
ולא עדכנו אותך ...אתה נעלב עד עמקי נשמתך ולא יודע מאיפה זה נחת עליך...
אבל הההלו ...קח בחשבון שיש פה איזה מכת חושך!!!! הקב"ה מראה לך את
הפרצוף האמיתי של חברים מהסוג הזה" ...נראים כאוהבים בשעת הנאתן ואין
עומדים לו לאדם בשעת דחקו "...החברים מסוג של נהנתנות הם החברה הכי
בוגדת שקיימת בעולם") ...לתאווה יבקש נפרד "...תאווה מכריחה פירוד ואכמ"ל (..כל זמן
שאתה ריווחי ..שאתה נחמד ..שאתה בקטע ...הם חברים שלך ...אבל ברגע שאתה
לא מספק את התוצרת ...ברגע שיש לך איזה מצוקה ...הם האחרונים שיעמדו
לצידך ...הקב"ה שלח לך כרגע מכת חושך!!! הראה לך מדגם קטן של בגידה
מהחברים מהסוג הזה ...כדי שתזוז ימינה ...כדי שתעזוב אותם בעוד מועד...
ותחפש לעצמך חברים טובים באמת ...המכת חושך הזו היא צומת חשובה
בחייך!!!! במקום להיות מתוסכל ...תקפוץ על הפרשת דרכים ותבין שאין לך מה
לחפש בחברה הזו ...טוב לא יהיה לך איתם...
--הרבה אנשים שואלים :מאיפה אני יודע שאני עושה את האמת?? מי אמר...אולי אני טועה בדרך שלי ...ובגדול?? התשובה היא :בשביל זה הקב"ה עושה
לפעמים מכת חושך!!!! כלומר :כל דבר שהוא באמת שקר ..יום אחד הקב"ה עושה
מכת חושך ומסמן את השקר על פני השטח) ...איך בדיוק ??...תסמוך על הקב"ה (...ומראה
בצורה מוחשית וברורה כשימלה שהערך הזה שחשבת שהוא ערכי ואמיתי וישר
והגון ...הרי "לא קמו איש תחתיו שלושה ימים !!!"..ואתה רואה כעת בעיניך שזה
שקר ...וכאן מתחילה הפרשת דרכים האישית שלך ...האם להתעקש ולדבוק בשקר
הזה למרות שכעת מחוור לי כשמלה שזה שקר ..או לזוז ימינה ולהבין עניין...
להבין שיד ההשגחה צובעת ומסמנת מידי פעם את השקר בצבע שחור ובחושך...
כדי שמי שמחפש את האמת ...יזהה שכוונותיו רצויים אבל מעשיו אינם רצויים...
--קנית מכשיר לא כשר .היתה לך כוונה טובה .רצית להגיע בקלות למשרדי
הממשלה ואז תוכל לעזור להורים בכל מיני בירוקרטיות ...אבל יום אחד הקב"ה
העמיד אותך מול מכת חושך!!! ומצאת את עצמך יושב ויושב ויושב מול המכשיר
הזה ...וכשהוצאת לראשונה את הראש ממנו מצאת את עצמך בשעה שש בבוקר...
בום!!!! נבהלת מעצמך!!! קלטת שמשהו פה לא תקין!!! )נקטתי בדוגמא הכי עדינה...
לאיבוד שליטה הכי עדין שיכול לקרות לך בעקבות אותו מכשיר ...אבל די לחכימא בחכימא (...אתה
עומד כעת מול מכת חושך!!! מול השליטה בעצמך שהיית בטוח שיש לך והנה...
הנה אתה מגלה שאתה לא יותר טוב מכל אלו ש"לא קמו איש מתחתיו שלושה
ימים ".במקום להיות בהלם בעצמך ...ולהמשיך לטמון את הראש באדמה ...קח
עכשיו כוס מים .עכשיו!! תברך שהכל ,חצי כוס תשתה ..ובחצי כוס השניה תטביל
את המכשיר ...ולכל בני ישראל היה אור במושבותם רוץ מהר להתפלל שחרית) ..אל
תחכה למחר ...תעשה את זה עוד היום ...כי היום אתה עוד היהודי שעומד מחוץ למכת חושך ויכול עוד
לבחור לאן הוא רוצה לפנות!!! אבל מהר מאוד אתה יכול למצא את עצמך בתוך המכת חושך ...בתוך
הלא קמו איש תחתיו ...ודו"ק(...

גיליון מס'  263פרשת בא
תשע"ח שנה חמישית

גליון זה יו"ל לזכות
הבחור שלמה יהודה הלוי נ"י
לרגל הכנסו לעול תורה ומצוות
בן ידידינו הר"ר יואל הלר שליט"א
ברוקלין-בורו פארק

על הפרשה 

"ועברתי בארץ מצרים וגו ' " )יב ,יב (

שאלה :מהו "ועברתי" ,יש שפירשו כי לא בכל מקום זמן חצות שוה ,וזהו "ועברתי" בחצות של מצרים.
תשובה :בכל מקום נקבע לפי ירושלים ,וזה נוגע להרבה דינים ,כגון תיקון חצות ,ב"משנה ברורה" )סי' א' סק"ט( כתב ש"זמן חצות הוא תמיד
באמצע הלילה ממש בכל מקום" ,משמע כל אחד לפי מקומו ,אבל יעויין ב"שער הציון" )שם סקי"ג( שציין לספר ארה"ח ,ע"ש.

"וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות" )יב ,לה(
שאלה :הרי בצווי )י"א ,ב'( נאמר "כלי כסף וכלי זהב" ולא כתוב "שמלות" ,ואילו בהבטחת הקב"ה )ג' ,כ"ב( כן כתוב "שמלות"?
תשובה :השמלות גם בכלל הכסף והזהב שבהן ,שהיה בהם כסף וזהב .ומה שפירט זה בנפרד אף שזה נכלל בכסף וזהב  -רש"י כתב כאן" :ושמלות -
אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב והמאוחר בפסוק חשוב" ,לכן פירט זה בנפרד) .אמרתי לרבינו שליט"א כי ראיתי בשם מהרי "ל דיסקין שהעיר
מנא ליה לרש"י שמה שמאוחר יותר חשוב ,אכן להנ"ל מתיישב היטב ,כי אל"כ אין צריך לכתבו כלל(.

שאלה :חכם אחד אמר עוד על פי דברי הגר"א שתמה איך אמר הפסוק "וישאלו איש מעם רעהו" ,הרי רעהו ולא עכו"ם ? ותירץ כי הכוונה שישאלו
כל אחד מחבירו ,ובזכות זה ישאילום המצרים ,ולכן כששואל כל אחד מחבירו לא נאמר "שמלות" ,דאפשר לא היה להם להשאיל ,אבל ממצרים
אמר משה כמו שנאמר לו בהבטחה בפרשת שמות.
תשובה :בראשונים כתבו שרק כאשר " רעהו" מיותר דרשינן ולא עכו"ם ,ואפשר שגם כאן הוא מיותר .אמר רבינו שליט"א נשאלתי הרי כתוב "שלא
שינו כסותם" ,ומה להם ולשמלות? וכי תימא שיכלו למכרם  -הרי כתוב "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" )לעיל ג' ,כ"ב(.
ואמרתי לרבינו ששמעתי בשם החת"ס שאמר כתוב "ושמתם" ולא "והלבשתם" ,ורק כיסו אותם בזה ,ואמר שאפשר הוא.

)דרך שיחה(

עלי שי"ח 

''לקבל צדקה מיהודי שאינו שומר תורה ומצוות''
שאלה מרתקת ומעשית ביותר עלתה על שולחנו של רבינו השבוע.
היה זה בעקבות שאלה של אברך מערי הפריפריה ,הוא שלח לשאול את רבינו
כדלהלן :אני ,אברך עם משפחה ברוכת ילדים כ"י ,וכעת אני עומד לפני נישואי
בתי ,וההוצאות גדולות מאוד ,ואחד מקרובי משפחתי רוצה לשלוח לנו סכום הגון
כדי לעזור לנו.
השאלה :אותו קרוב אינו שומר תורה ומצוות כלל  ,והוא מתנהג כגוי לכל דבר ה'
ירחם ,אלא שיש לו אהבה גדולה אלינו ולכן רוצה לעזור ,האם מותר לקחת כסף
ממנו או שלא .יצוין שאם נסרב אין בזה פגיעה בה וכה"ג.
עד כאן השאלה.
רבינו השיב על אתר במושכל ראשון ,כי מסתבר לדמות דין זה להרמב"ם )פ"ח
ממתנ"ע ה"ט( שאסור ליטול צדקה מגוי בפרהסיא ורק אם זה פיקוח נפש מותר,
ואדם כזה הוא מתנהג כמו גוי ולכן יש לאסור לו לקחת.
ואחרי כמה רגעים הרהר שוב רבינו ואמר ,כי מכיון שסוף סוף הוא יהודי ,כדאי
לקחת ממנו כדי שהמצוה הזו תגרור אותו לקיים עוד מצוות ואולי והלוואי ועל ידי
זה יחזור למוטב.
ואגב שהזכיר רבינו לקבל עזרה מגוי ,סיפר רבינו שזוכר מצעירותו ,דכאשר תושבי
בני ברק היה עיקר פרנסתם מחליבת הפרות ,היו סומכים לעצמם להקל לחלוב
בשבת עם קולות שונות ,והחזו"א מאד לא היה ניחא לי' בזה ,ורצה החזו"א שיחלבו
ע"י נכרי ,אך לא רצו להשתמש עם השכנים הערבים ,ובאותו זמן היה בירושלים
אבי סיניא מלך חבש )אתיופיה(  -שברח מפני האיטליינים שרדפוהו ,והאנגלים
ששלטו באותה תקופה בארץ ישראל תמכו בו שהיה בן בריתם ,ובא לירושלים עם
שלש עשרה ארגזי זהב ,וכמה גנרלים שלו.
ונסע רבי שמר'ל גריינמן זצ"ל אליהם לירושלים ,וביקשם לבוא לבני ברק לחלוב
את הפרות ,והסכימו לבוא בשכר בקבוק בירה ,כי אמרו שלא חסר להם כלום ,היות
והם סמוכים על שולחן המלך ,רק היות שהמלך נותן להם שלש בקבוקי בירה ליום,
והם רוצים ארבע בקבוקים ..בשכר זה באו כל שבת מירושלם ,וחלבו את הפרות,
וקבלו בקבוק בירה ,ובכך נשמרה חומת השבת בב"ב.

בברכת שבת שלום

יצחק גולדשטו ף

במלאות השלושים לשריפה המחרידה בארה"ב
שנשרפה אם ושלשה מילדיה
ראינו לנכון להביא את מכתבו של רבנו
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
כפי שכתב באסון השריפה אצל משפחת ששון וז"ל :

לרה"צ ר' גבריאל ששון וכל המשפחה החשובה שליט" א
נזדעזנו לשמוע על האסון הנורא אשר כל שומעיו תצלנה
אזניו על הנשמות היקרות והזכות שנחטפו במיתה כל כך
משונה ,ודאי הוא בעוון הדור ,וחשיב את לאתפושי
אדרך ,והשי"ת ישלח רפו"ש במהרה .איתא בשבת לג .
בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות
ובחורי שונאי ישראל מתים וכו' ושם דף קיט :אין
הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת ,והנה אין
אתנו יודע עד מה ועל מה עשה ה' לנו אך כל הקרובים אל
החלל שרוצים לעשות עילוי נשמה צריכים להתחזק
לשמור על צניעות וקדושה ,ולסלק את כל המכשירים
הטמאים המטמאים את נפשות האדם ,ולקבל שבת כמה
רגעים לפני הזמן ,ובודאי יהיה בזה עילוי נשמה להני
נשמות הנקיות ,והי"ת יאמר למלאך הרף ונראה בקרוב
בנחמת ציון וירושלים ובניסן עתידין להגאל .

נודב ע"י ידידינו החשוב הרה"ג ר' שמואל דוד הכהן פרידמן שליט"א בעמ"ס שדה צופים ועוד ספרים
לעילוי נשמת אביו הר"ר יום טוב ליפא הכהן זצ"ל
מחוסט ובודאפעסט שהי' סופר סת"ם מומחה מפורסם יותר מיובל שנים נלב"ע ג' שבט תש"ם
בן הגאון הצדיק המפורסם בקי בש"ס ופוסקים כש"ת
מוהר"ר שמואל דוד הכהן זצ"ל ראב"ד דק"ק חוסט יצ"ו מח"ס שו"ת שרגא בטהרה וש"ס
תנצב"ה

 עלי הדף 
·‰¯ÈÁ· ÏÚ

ע"ז ה' א' ת"ר מי יתן והיה לבבם זה להם אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה בשעה שאמר הקב" ה
לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם היה להם לומר תן אתה וכו' אף משה רבנו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר
ארבעים שנה שנא' ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר וכתיב ולא נתן ה' לכם לב לדעת עד היום הזה ופי' התוס' דקרו
להו כפויי טובה שלא היו רוצים לומר לו אתה תן לנו שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך ואף משה לא הבין זה עד מ'
שנה ע"ש .ולכא' תמוה מאד לומר כן על ישראל וכ"ש על מ"ר שלא הבין כן ,ונראה דדעת ישראל הי' שאין רצון הקב" ה
בכך שאם זה בא ע"י הקב"ה אין כאן בחירה ולא נקבל שכר ע"ז ולכן לא רצו לומר וזה הכונה שלא רצו להחזיק לו טובה
שאם יבא על ידו אין כאן שכר כלל ואף מ"ר סבר כך ורק אחר מ' שנה הבין שכיון שבא ע"י בקשת בעל בחירה אין כאן
חסרון בבחירה ונחשב מעשיו וזה הכוונה שהיה להן לומר תן אתה וכמ"ש החזו"א סוף או"ח דאע"ג דבדברים שתלוי
בבחירה אין הקב"ה מתערב כדי שיהא שכר על הבחירה מ"מ אם האדם מבקש ע"ז זה נקרא מעשה אדם והקב"ה נותן,
והנה אי' באיכ"ר )פ"ה סכ"א( אמרה כנס"י לפני הקב"ה השיבנו א"ל שלכם הוא שנא' שובו אלי ואשובה אליכם והיינו
שנחלקו מי צריך להתחיל והקב"ה אמר שהן צריכין להתחיל והיינו דאל"כ אין כאן בחירה כמ"ש הרמב"ם פ" ה מתשובה
ה"ד וזה רצון הקב" ה שהאדם יבחר בעצמו מבלי שום הכרח דאל"ה אין בחירה אך יש לתמוה א"כ איך אמר ירמי' השיבנו
ה' אליך ונשובה שמקדים השיבנו וי"ל דסבר דכיון שאמר השיבנו זה כבר נקרא שהקדים ובאמת הקב"ה הסכים לדבריו
כמבו' בסוגיין דהו"ל למימר תן אתה דכיון שמבקשין הו"ל בא על ידיהן וכמו שביאר החזו"א כנ"ל.
)טעמא דקרא פ' כי תבא ד"ה ולא נתן ובאיכה ד"ה השיבנו(

"" Í ÈÚ ÔÈ· ˙ÂÙËÂËÏÂ ‰Î„È ÏÚ ˙Â‡Ï ‰È‰Â
)(‡"ËÈÏ˘ ÔÓ 'ÈÏ‡ '¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÈ˘¯Ó
""Í ÈÚ ÔÈ· ˙ÂÙËÂËÏÂ ‰Î„È ÏÚ ˙Â‡Ï ‰È‰Â

היום יום ב' ,בחור נפל לו תפילין של יד ,האם יצום
באותו יום דווקא ,הרי לא קיבל עליו? ,‰Ï·˜ ÍÈ¯ˆ ‡Ï
(Ê"Î˜ 'ÈÒ ‡ Â¯· È"¯‰Ó ˙"Â˘ 'ÈÚ) ˙È Ú˙ ÂÈÏÚ Â˘Ú ‡ÈÓ˘Ó
אם הוא לא צם באותו יום כי לא ידע ,שיש עליו
להתענות האם יצום למחרת ,או עדיף יום ה' ואנו
בשובבי"ם?  .‰Á„È ‡ÏÂ ˙¯ÁÓÏ ÌÂˆÈהאם לגבי מחר
צריך קבלת תענית? .ÔÎ
האם נאמר שלגבי בחור ישיבה הצום הוי ביטול תורה
ולא יצוםÌÚÙ ¯‰ÊÈ‰Ï Ú„ÈÈÂ ,ÌÂˆÈ ÌÂˆÏ ÏÂÎÈ Ì‡ .
‡ .˙¯Áועי' מ"ב סי' תקע"א סק"ד.
ראש ישיבה נוהג שלא לדבר בתפילין דברי חול ,מה
יעשה כאשר באים לדבר עימו הבחורים לא בדברי
תורה ,אלא האם לנסוע הביתה וכדומה?
ת.¯·„È˘ È‡„Â ,‰ÂˆÓ ¯·„ ‰Ê :
¯· .ÔÏ‰Ï ‡·ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÙÒÏ È˙ÓÈÈÒ ¯˘‡Î ‰Î· Â
אמש נפטר הישיש הצדיק רבי בנימין גרודקא זצ"ל.
ואני מקונן עליו כך .הרי מצות תפילין ביד ובראש ואני
הכרתי יהודי שהניח כל יום התפילין ברגל ,וזהו רבי
בנימין הנ"ל בזמן השואה ,הוא רצה לשמור את
התפילין שלא יטלום ממנו ,מה עשה ,קשרם כל היום
על רגליו ,שעל ידי כך ישמרו ,וביום בבוקר לפני
העבודה הורידם מרגליו ומיהר להניח בידו וראשו
שלא יתפסוהו ,וכך לא עבר יום שלא הניח תפילין.
והוא הראה לי תפילין אלו הנמצאות איתו עד היום.
הבנים שיחיו רצו לקבור תפילין אלו בקברו ,כי בלא"ה
הם צריכים גניזה ,ושזה יהיה גניזתן.
.¯·˜· ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡ ¯Â·˜Ï ÔÂÈÊ· ‰Ê
הרי בקבר הצורה היא שמניחים את המת ואח"כ עליו
בלטות ואח"כ מכסים בחול עד למעלה ,אם יניחו את
התפילין מעל הבלטות ולא למטה ,מהו? Ì‚Â ,¯·˜ ‰Ê
·‡.ÔÂÈÊ· ÈÂ‰ ‰ÊÎ ÔÙÂ

פלוני שאל אודות שכינו ,ובין הדברים אמר לרבנו כי
לשכנו המסכן יש בן אחד נורמלי אך לא מניח תפילין,
ובן אחד לא נורמלי בכלל.
רבנו הגיבÁÈ Ó ‡Ï ÈÎ ÈÏÓ¯Â ‡Ï „Á‡ Ô· ,ÍÙÈ‰Ï :
˙.˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ËÂ˘ ÈÎ ÈÏÓ¯Â „Á‡ Ô·Â ÔÈÏÈÙ
מפי השמועה ,כי הגר"ש קוסובסקי זצ"ל שאל את
החזון איש האם עדיף תפילין במנחה בבית ,או בצבור
בלא תפילין ,השיב החזון איש תפילין עדיף .מהו
בתפילין דרבנו תם?
ברשימות שלי מהנהגות החזון איש כתבתי ÔÂÎ
Û‡ ,ÔÈÏÈÙ˙ ‡Ï· ¯Â·Èˆ·Ó ,ÔÈÏÈÙ˙· ˙Â„ÈÁÈ· ÏÏÙ˙‰Ï
·ÔÈÏÈÙ˙· ÏÈ‚¯ ‡Â‰ Ì‡ ‡˜Â„ ‰Ê˘ ‰‡¯ Â .Î"Ú .‰Á Ó
·˜¯ ÁÈ Ó Ì‡ Í‡ ,¯Â·ˆÓ ÔÈÏÈÙ˙ ÛÈ„Ú Ê‡˘ ‰Á Ó
È"˘¯ Ï˘· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· .ÛÈ„Ú ¯Â·ˆ ,ÌÈÓÚÙÏ
‡·¯˜ÈÚ‰„ ÛÈ„Ú ¯Â·ˆ ,˙ÂÚÈ·˜· ÁÈ Ó Ì‡ Û‡ ˙"¯ Ï
) È"˘¯Îעי' מ"ב סי' ל"ד סק"ד( .הוסיף רבנוÈ˙È‡¯ :
¯‚Ò Ï·‡ ,ÔÈÏÈÙ˙ ÌÚ „ÓÂÏ ˘È‡ ÔÂÊÁ‰ ˙‡ ÌÈÓÚÙÏ
‡˙ .Â‡¯È ‡Ï˘ È¯Ó‚Ï ˙Ï„‰
סיפר לי הג"ר חנוך ברמן בהגר"ש ששמע מדודתו
הרבנית ברזם ששמע מאמה ע"ה כי פעם אחת השכנה
של מרן שאלה אותה כי רואה דבר משונה ,שכל יום
ולפעמים יותר מפעם אחת ביום ,החזון איש מוריד
תריסים ,וכי איזו עבודה עושה בשעה זו האם לומד
קבלה או איזו עבודת ה' אחרת .היא שאלה את אחיה
החזון איש ואמר לה שפשוט כאשר אוכל סוגר תריסיו
כדי שלא יראו.
.ÌÈ·¯ È Ù· ÏÎ‡È ‡Ï˘ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ‡·ÂÓÂ ‡¯Ó‚ ‰Ê
‰È‰ ÌÈÓÚÙÏ ÈÎ ¯‚ÂÒ ‰È‰˘ (Ï" Î) ˙ÂÙÒÂ ÌÈÓÚÙ ‰È‰Â
Â‰˘ÈÓ ‡· Ì‡Â ÂÚ„ÈÈ˘ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ „ÓÂÏÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˘·ÂÏ
.ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡ Ì„Â˜ ıÏÂÁ ‰È‰
)¯˘¯Â‡ ˙Â‡¯Ï „ÓÂÚ‰ ¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÓÈ
'('ÍÈ˙ÂÏ‡˘Ó ÏÎ

