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בליל פורים ,היה חתול שניסה להיכנס כל הזמן לביתו הישן ,בקומת קרקע שברח'
נעמי  ,4ולא נתנו לו להיכנס .גירשוהו והוא חזר שוב ושוב .שאלו את סבא מה
לעשות ,עד שאמר" :הניחוהו שיכנס" .נכנס החתול בסערה לתוך המון האנשים
שהתכנסו בסלון הפנימי ,הלך מתחת השולחן עד למרגלותיו של סבא ועמד שם
ליומא דהילולא של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ,מאת נכדו הרב מרדכי שמואל בהגרצ"י אדלשטיין שליט"א
רבים רבים נגשים ומבקשים סיפורי 'מופתים' עליו .מיד אני נזכר בסיפור
שהיה חביב ,עליו שהרבי משינאווא אמר על אביו ה'דברי חיים' ,שיותר
מהסיפורים על המופתים שהיו ,יכול לספר על סיפורי מופתים שאנשים
ממציאים ולא קרו.
אמנם היו והיו 'מופתים' שראינו בעינינו .לדוגמא אותו מופת שנראה לעיני
עם רב ,ואני בתוכם ,בליל פורים שנת תשנ"ט ,כאשר היה חתול שניסה
להיכנס כל הזמן לביתו הישן ,בקומת קרקע שברח' נעמי  ,4ולא נתנו לו
להיכנס .גירשוהו והוא חזר שוב ושוב .שאלו את סבא מה לעשות ,עד שאמר
באיזשהו שלב שיניחוהו להיכנס .נכנס החתול בסערה לתוך המון האנשים
שהתכנסו בסלון הפנימי ,הלך מתחת השולחן עד למרגלותיו של סבא ועמד
שם .ואז אמר סבא לכל הציבור שיקראו אתו אחד מפרקי 'למנצח' שבתהילים,
וכשסיימו אמרו כולם "מחול לך!" ,ובפתע פתאום נסתלק החתול החוצה.
היו שהעידו שמיד אח"כ נדרס בכביש הסמוך לבית .כל זה היה לעיני עשרות
רבות של אנשים.
עד כאן כדי להשביע רצון האנשים הדורשים מופתים ,אך במשפחה תמיד
ידעו מהו המופת הגדול ,וזכורני איך לפני שנים רבות בא אחד ודיבר על
מופתי הרב ,וענה לו אחד מהנכדים הדרדקים" :אצלנו המופת הגדול זה
לימוד תורה של הרב!" .כמה שיבחו אז במשפחה את דבריו .כי כך הייתה
ההרגשה תמיד ,ותמיד ראינו את המשקלות שסבא נתן לכל דבר ,מה חשוב
ממה [וכמה פעמים יצא לשמוע מסבא את תגובת אביו הגרצ"י ,כשסבא חזר
בבחרותו מהישיבה בבני ברק ,וסיפר 'מופתים' מהחזון איש ,אחרי שניים
שלושה מופתים עצרו אביו ואמר" :אני אגיד מהו המופת הגדול של החזו"א,
יותר מכל המופתים! המופת הגדול הוא ,שהוא יגע בכל התורה וניתן לדבר
איתו בכל סדרי הש"ס!"] .בכל מקום יש לו מה להוסיף ולהאיר ,ובאמת אני
נזכר במה שאמר על עצמו אחד החכמים ,שבילדותו חשב שעיקר העבודה
והמעלה זו יראת שמיים ,אחר כך חשב שעיקר העבודה זה לימוד תורה,
וכשהתבגר עוד יותר הבין שהעיקר הן מידות טובות .וידוע שרבי ישראל
סלנטר אמר ,שיותר קשה לשבור מידה אחת מללמוד את כל הש"ס .אני
חשב שבמבט של בגרות ,אפשר לומר על סבא שהיה בבחינת 'מופת הדור'
במה שהיה אוהבו .המידות טובות המופלאות ,האהבה העצומה לכל בריה,
ענוותן ,שפל ברך ולא מחזיק טיבותא לנפשיה .זהו המופת הגדול של סבא!
סבא היה מספר את הסיפור על הדיבוק שהיה בימי הגאון מוילנא ,ששאלו
אותו מי הנסתרים שבדור ,ומנה את הגאון כמדומני במספר שש .וכששאלוהו
"הרי הוא גלוי ומפורסם" ,ענה הדיבוק" :כל מה שמפורסם זה רק אפס

קצהו" .על דרך זה ניגשו אלי כמה אנשים ואמרו ,שסבא הייתה לו בחינה
של 'נסתר בתורתו' (אשר הייתה מבהילה ביותר ,ודי לשמוע את שרי התורה
שבדור ,איך התבטאו על תורתו) ,ונגלה באהבתו את הבריות .אמרתי" :לא!
אתם טועים! הוא היה נסתר גם באהבת הבריות ,כי אם ייתן איש כל הון
שבעולם באהבה ,שאהב רבי יעקב אדלשטיין את התורה ,בוז יבוזו לו!" .ואת
כל זה הוא הקריב הרבה פעמים
למען הבריות ,שלא יכלו להבחין
בסבלנותו המרובה כמה הוא
מוותר .וכמו שאמר בפורים שנה
אחת ,לאחר שישב לברך את העם
מערב עד בוקר ,שממש היה לו
חשק לנסוע לפורים למושב נידח,
ולהסתגר שם באיזה ביהמ"ד.
וכמו שיצא לשמוע ממנו כמה
פעמים שבשביל העולם הזה
(ועוה"ז דידיה היינו תורה) ,הוא
היה מעדיף להיות בבני ברק כל
הזמן בין הלומדים.
וכמה ניתן להאריך על אהבת לימוד תורה ואהבת הבריות שהלכו אצלו
יחד ,אך לעיתים היו כמו אויבות זו לזו ,כשלרוב יצאה אהבת הבריות וידה
על העליונה .איך אפשר לשכוח את כל סעודות שבת וחג ,כשסבא יושב מוקף
בבני משפחה ואורחים לרוב ,ובחביבותו המופלגת אוכל סעודתו ,ומתבלה
בדברי תורה הערבים לכל אוזן עם סיפורים מאוצרו הבלום ,והכל יושבים
ונהנים ושלווים (כבר היו הרבה ששאלו ,מהו הסוד שיושבים צפופים שמונים
אנשים בליל הסדר ,וכולם שמחים ורגועים? ואנחנו ידענו שהכל הולך אחר
הראש  -ראש המשפחה ,וממנו לכל האיברים) ,והוא מקפיד להודות להני
נשי דזכיין בעריכת הסעודה ומאכליה ,ונדמה לכל כאילו אין סוף לסעודה,
אין לחץ ואין זירוז .ומיד לאחר ברכת המזון ,כאשר נסתיימה מצוות "ואהבת
לרעך כמוך" בהידור ,קמה צרתה וגם ניצבה ,והוא חזר לתלמודו מיד לש"ס
האהוב עליו ,ומצדיו יהום הסער ,אנשים נשים וטף משוחחים בקול גדול,
קול בכי תינוק עם קול שחוק נער ,רהיטים זזים מהכא להתם ,והוא בעולם
משל עצמו ,שקוע בגמ' שעל הסטנדר.
נזכר אני פעם שזכיתי לישב לידו וללמוד ,ובכחצות הלילה אני שומע
דפיקות וצלצולים מהדלת האחורית .הלכתי לפתוח ,היו שם כמה בנות
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פעם נשאל על ידי מאן דהוא ,אם דרכו לפתוח מקרר בשבת ,והשיב שאינו פותח את
המקרר גם בימי החול ,שכן לא מזדמן לו הדבר .ובאמת היה זה דבר נדיר שרבינו ייגש
למקרר עצמו .אמנם היות והוציא מפיו מילה כזו ,שאינו פותח את המקרר ,נזהר מאז
והלאה כל ימיו מלפתוח את המקרר...
גאב"ד טשעבין ,הגאון רבי דב בעריש ווידענפלד זצוק"ל ,על האמת והשקר
"מדְּ בַ ר ׁ ֶש ֶקר ִּת ְר ָחק" (שמות כ"ג ,ז')
ִ
המכתב שחזר
אירע פעם שהנהלת ישיבת 'חיי עולם' שעמד בנשיאותה ,החליטה במכתביה
לאחד מנדיביה הקבועים ,להוסיף תוארי כבוד בכדי לכבדו .כשהביאו את
המכתב לרבינו בכדי שיחתום עליו ,הבחין שהתארים מוגזמים ,והעיר להם
על כך שאין דעתו נוחה מגוזמא זו ,אך כשראה שהם מאד חפצים בכך ,חתם.
כעבור חודש חזר המכתב בחזרה .והיה זה פלא פלאות ,שאותו נדיב היה
נדיב קבוע ,ומעולם לא חזרו מכתבים ממעונו ,ובדיוק בפעם זו שרבינו לא
רצה לחתום ,חזר המכתב ,ונתקיים רצונו שאותו נדיב לא קיבל מכתב זה.
רבינו ,שהיה איש אמת בכל מעשיו ,לא היה סובל את אלו המרמים אחרים,
ולא כ"ש את עצמן .פעם ביקר אצלו רב אחד שעלה באותה תקופה ארצה,
ובתוך דבריו דיבר על הזכות
הגדולה להתגורר בירושלים.
בתוך הדברים התפעל ואמר:
"אה ,ירושליימ'ער לופט ,אה
אה ,ירושליימ'ער קדושה"
(אה ,האוויר של ירושלים,
אה אה הקדושה של ירושלים),
והוסיף עוד דיבורים בסגנון
זה .מלמל רבינו לעצמו' :אני
איני מרגיש כלום'.
כעבור תקופה קצרה ,הפליג
אותו רב לחו"ל כדי לקבל
שם משרה רבנית ,שחק רבינו
ואמר" :פלא ,הוא מרגיש כ"כ
את קדושת ירושלים ,ואח"כ
עוזב לחו"ל".
פעם אמר למקורבו ,הרה"ח
רבי אליהו קרויטווירט,
שכשנכנס יהודי לדבר איתו,
יהיה מי שיהיה ,הוא נהנה לשוחח איתו ולשמוע את אשר על לבו .אולם
כשנכנס אדם ,ובהכנסו נעמד ליד המזוזה ומנשק יפה את המזוזה ,וכשנכנס
לחדר ,ניגש לארון הקודש ומנשק את הפרוכת (בביתו היה ארון קודש ,שכן
התקיים בבית מניין תפילה)" ,במקרה כזה יש לי את ההרגשה שהוא רוצה
לרמות אותי (ער וויל מי באגאנבענען) ,ואני נזהר".
ומספר רבי אליהו שאכן ,כשנכנסו אנשים מסוג זה ,הבחין שרבינו כמעט
ולא דיבר איתם ,ועכ"פ לא הרחיב את הדיבור ,אלא אמר דברי נימוסין בלבד.
מדוע נמנע רבינו כל ימיו לפתוח את המקרר
פעם נשאל על ידי מאן דהוא ,אם דרכו לפתוח מקרר בשבת .והשיב שבכלל
אינו פותח את המקרר גם בימי החול ,שכן לא מזדמן לו הדבר .ובאמת היה
זה דבר נדיר שרבינו ייגש למקרר עצמו .אמנם ,היות והוציא מפיו מילה כזו
שאינו פותח את המקרר ,נזהר מאז והלאה כל ימיו מלפתוח את המקרר ,גם
כשנצרך לכך.
כשהיו מכבדים את רבינו לכתוב אות בסיום כתיבת ספר תורה חדש ,היה
מסרב ובמקום זה היה מבקש לעשות את הסופר לשליח עבורו בכתיבת
האות .כשנשאל פעם לפשר הנהגה זו ,סיפר שאירע פעם בחו"ל שהשתתף
בהכנסת ספר תורה ,שתרם יהודי שחתנו היה מחלל שבת ,והיות וחשש רבינו
שגם הלה יכתוב אות בספר התורה ,לכן אמר שאינו כותב אות ,והוא מבקש
שהסופר יהיה שלוחו .בעקבות זאת עשו כל הנאספים כמוהו ,והלה ג"כ לא

כתב .והיות ובשעתו אמר ש'איני כותב' ,למרות שכוונתו הייתה רק לאותו
מעמד ,מכל מקום אינו רוצה לשנות מדבריו.
'כך יבינו שהוכרחתי לתת הסכמה'...
כידוע ,רבינו היה מרבה בנתינת המלצות והסכמות ,וסיפר רבי יהושע לוי,
שפעם הגיע לרבינו ספרו של מחבר אחד ,שרבינו התלבט מאוד אם לתת לו
הסכמה ,שכן מסיבות כל שהן התנגד לתוכן הספר ,והתלבט איך להמנע
מלהסכים ,בלא להעליב את אותו יהודי .לבסוף אמר' :אני אכתוב את נוסח
ההמלצה ,ואדגיש מאד את ידידותו איתי ,ואז יבין כל רואה שהוכרחתי לתת
לו מכתב ,ואין ראיה שאני מסכים עם דבריו'.
'מדבר שקר תרחק'
היה יהודי שהיה ממציא סיפורים ושמועות ודברי שקר וגוזמא בשם רבינו,
וכשהיה נכנס לבית רבינו ,היה יושב רבינו בפחד ושותק ולא
מדבר ,בכדי שלא ישמע הנ"ל דברים וישקר.
פעם נכנס לבית רבינו יהודי ובידו זוג תפילין ,ואמר שהתפילין
הללו ירושה הן אצלו ,ומקובל שהיו שייכים להבעש"ט הק'.
התרגשות גדולה נפלה על כל הנוכחים ,שהתקבצו לראות את
התפילין ,ולזכות לנגוע בהן ולנשקן .כעבור זמן קצר מאוד,
בעיצומה של ההתרגשות ,קם רבינו ועזב את החדר.
אחרי שעזב אותו יהודי את הבית ושככה ההתרגשות ,אמר
רבינו למקורבו רבי אליהו קרויטווירט" :לא יכולתי לסבול איך
שכל אחד נוגע בתפילין .ממה נפשך ,אם תפילין אלו היו אמנם
שייכות להבעש"ט ,איך שייך בקלות כזו לגעת בהן? ואם שקר
ענתה בו ותפילין אלו אינן של הבעש"ט ,איך אסבול את השקר?
לכן עזבתי את החדר".
והוסיף שאצל כ"ק אדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב ,היו
זוג התפילין של זקנו הקדוש המגיד ממעזריטש ,והיה מניחן
באימה וביראה פעם אחת ויחידה בשנה ,בערב יום הקדוש
יום הכיפורים ,אחר הכנה רבה שהיה עורך לזה.
'כל ימי נזהרתי שלא להוציא דבר שקר מפי'
סיפר הרה"ח רבי ישי מנדל ,שנכנס פעם לשאול את רבינו
אודות ניתוח .רבינו סבר שהוא בא לשאול 'רעבישע שאלה' ,האם לעשות
את הניתוח או לא ,תפס את זקנו והחל לומר כמדבר לעצמו" :כל ימי נזהרתי
שלא להוציא דבר שקר מפי ,ודווקא עכשיו ,כשזקני כבר לגמרי לבן ,אומר
לו תשובה לשאלה כזו?" ,ורק כשהסביר שבא לשאול שאלה הלכתית ,והציג
את צדדי השאלה ואת אחוזי הסיכון בניתוח ,הסכים רבינו להזדקק לשאלה,
פסק את פסקו ,ואף הראה לו בכמה שו"תים מה שהכריעו בנידון דומה.
לדבוק במידת האמת
סיפר הג"ר אהרן ישעי' רוטר ,שכשהחלו להגיעו השילומים ממשלת גרמניה,
היה צריך לחתום בהצהרה מעין שבועה ,שכל מה שמצהירים הינו אמת .היו
שהתירו לעצמם לכתוב דברים לא מדוייקים ,וטענו שגרמניה חייבת הרבה
יותר מכל תשלום שישלמו .הוא נכנס לשאול את רבינו ,והורה לו שלא
להצהיר על דבר שאינו מדוייק לגמרי ,ובירך אותו שתהיה לו הכנסה ממקום
אחר.
כיוצא בדבר סיפר אחד הרבנים ,שהתעוררה בלבו שאלה כזו ,שהיה יכול
לקבל מכספי השילומים הון רב ,אלא שהיה צריך להצהיר שעבר את הגבול
שבועיים אחרי שעבר ,והסתפק אם לשקר ,שכן מצד אחד זה שקר ,אולם
מאידך אולי מותר לשקר ,ומצידו תהיה בזה השתדלות לפרנסתו .שאל את
הרב מבריסק והוא לא רצה להכריע ,ושלחו לרבינו שענה על השאלה" :לדעתי
אין מצוות השתדלות על ידי שקר!".
המשך בעמוד הבא >>>
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ניגש היהודי ואמר לר' איסר זלמן בתמימות" :אף פעם לא שמענו שהרב'ה
צועק ...לא הכרנו כך את הרבי ,אבל אם באמת הרב יודע לצעוק ,למה לא
ללכת ברחוב יפו בשבת ,שם פתוחות חנויות ,ולצעוק שם גם כן ...למחות
על חילול שבת קודש בפרהסיה?" ,ר' איסר זלמן לא ענה לו
הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל ,על מידת השמיעה אצל גדולי ישראל
ִּ
"כי ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ׁ ְש ַמע ְ ּבקֹלוֹ " (שמות כ"ג ,כ"ב)
תשמעו מעשה .הייליגער רבי איסר זלמן מלצר זכרונו לברכה ,בהיותו בחוץ
לארץ היה הרב של העיר סלוצק – 'הסלוצקער רב' ,אבל כאן שימש כראש
ישיבת 'עץ חיים' והתגורר בבתי ברוידא .לא הרחק ממנו התגורר הצדיק רבי
אריה לוין .לפני מעריב של מוצאי שבת ,רבי אריה היה אומר דרשה קבועה
למתפללי בית הכנסת .כאשר רבי איסר זלמן זצ"ל היה מקדים לבוא למעריב,
ישב ושמע את הדרשה של רבי אריה ,ורבי אריה ,אם רצונכם לדעת  -היה
תלמיד שלו בעיירה סלוצק בחו"ל.
אחת מנשות השומעים בקשה פעם מרבי אריה ,אם הוא יכול לדבר בדרשה
לפני צאת השבת על זהירות בכבוד אשתו ,כי בעלה מתנהג אתה שלא כראוי...
האם מוכן הוא לדבר לא ישירות עם בעלה ,אבל לעורר את הנושא ,ואולי
יועילו הדברים שבעלה ישפר את התנהגותו כלפיה.
"וודאי ,מה השאלה? אדבר!" -אמר .וכך היה .בדרשה הקרובה דיבר עד
כמה חשוב ומוכרח הוא 'שלום הבית' ,וכמה גדול החיוב של "אוהבה כגופו
ומכבדה יותר מגופו" .כך האריך בנועם דברותיו שיצאו מהלב .ר' איסר זלמן
בא מוקדם ,התיישב להאזין ושמע כי ר' אריה מדבר על שלום בית .הוא
הקשיב לדברים ברצינות ובכובד ראש.
אחרי מעריב ניגש ר' איסר זלמן אל ר' אריה ואמר" :תזכו למצוות! תודה
רבה לכם! בודאי התכוונתם גם אלי ,והנכם צודקים שעוררתם את העניין,
אומר לכם את האמת ...אנשים עסוקים עם התלמידים כל הזמן ,כל יום
בישיבה ו ...באמת לפעמים לא שמים לב שצריכים לכבדה ...תזכו למצוות
ר' אריה!" .ר' אריה לוין נבהל" :חלילה! וכי אני התכוונתי לרב'ה? חס ושלום!",
והוא אומר לו" :יישר כוח ,תזכו למצוות!" ...זה היה ר' איסר זלמן ,כפי
ששמעתי את הסיפור מר' שלום שבדרון.
יתכן שההוא שאליו ר' אריה התכוון באמת בדרשה ,לא שם את ליבו
לדברים ,ואם אנחנו היינו יושבים שם ,אולי גם אנו היינו חושבים כל עת
הדרשה" :אלינו הוא לא מתכוון ,אנחנו בסדר" ,אבל ר' איסר זלמן שמע!...
על כוח השמיעה שלו ידוע לי סיפור נוסף :רבי יעקב שוב שליט"א ,תלמיד
חכם גדול ,למד בישיבת 'עץ חיים' ,ושמע את הסיפור מפי תלמידים שלמדו
שם בחיי רבי איסר זלמן ,והיו בעת מעשה.
בשעתו היה בירושלים רב שחכמי ישראל לא סברו איתו .הוא היה תלמיד
חכם ורבי איסר זלמן זי"ע אחז שאסור לבזות אותו ...בירושלים היו גם נערים
ליידיגייערס – ריקנים ,שאין להם מה לעשות .הם רצו להתלוצץ מאותו רב
שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,ובד בבד החליטו גם לצער את רבי איסר זלמן.
"שקצים" ,בשלמא לגבי הרב ההוא שאין רוח חכמים נוחה הימנו ,אתם
חושבים שמותר לכם להתלוצץ עליו .מי יודע? אבל מה אתם רוצים מרבי
איסר זלמן?! תשמעו מה הם עשו :ליד המדרגות שעולים לבית הכנסת בבתי
ברוידא ,הם תלו תמונה של אותו רב ...והנערים ערכו ביניהם תחרות ,מי ידע
לזרוק אבן ,ולפגוע בדיוק על העין שלו ...הם כיוונו את רגע המשחק בדיוק
לשעה שר' איסר זלמן יעלה לבית הכנסת ,כדי להכעיס אותו...
ר' איסר זלמן התקרב ,והנה רואה הוא שעומדים שורה של ילדים עם נערים

ובחורים ,וזורקים אבנים ,וכל אחד אומר " -אה ...כמעט פגעתי במצחו ...אני
קלעתי ."...הוא הביט וראה כי הם זורקים על התמונה אבנים לפגוע בדיוק,
והקים צעקות" :בזיון תלמיד חכם! והמבזה תלמיד חכם אין לו חלק לעולם
הבא!."...
ניגש אליו אחר כך יהודי ,דווקא צדיק ,ואמר לר' איסר זלמן בתמימות [ידוע
לי שמו של הצדיק ההוא]" :רב'ה! אף פעם לא שמענו שהרב'ה צועק ...לא
הכרנו כך את הרבי,
אבל הנה אם באמת
הרב יודע לצעוק,
למה לא ללכת ברחוב
יפו בשבת ,שם פתוחות
חנויות ,ולצעוק שם
גם כן ...למחות על
חילול שבת קודש
בפרהסיה?".
ר' איסר זלמן לא
ענה לו .בשבת בבוקר,
באמצע הסעודה,
נשמעות דפיקות על
הדלת של היהודי
ההוא (שהיה גם
תלמיד של ר' איסר
זלמן) .פתח את הדלת
ונעצר משתומם :רבי
איסר זלמן מלצר,
ראש הישיבה הישיש,
בפתח הבית!
"רבי! מדוע הרבי
לא שלח לקרוא לי
וטרח עד כאן?! ומדוע
בכלל טרח ,לשם מה?
מה רצונכם?"" - .לא,
זה כלום הטירחה ,אני אגיד לך את האמת ,אמרת לי מדוע שלא אלך לצעוק
על החנויות ברחוב יפו .חשבתי ,ואתה באמת צודק ,אבל אינני יודע היכן
ללכת ...אז בבקשה בוא נלך יחד ,ותראה לי היכן צריכים להעיר ולהתריע".
וכמובן הלכו ביחד...
האוזן של רבי איסר זלמן ,גדול הדור ,הייתה אוזן עם שמיעה מיוחדת.
כמובן שהענווה שלו  -חד בדרא! אבל גם כח השמיעה ,מבהיל" .שמעו ותחי
נפשכם".
(מתוך 'יחי ראובן')

>>> המשך מעמוד קודם

סיפר רבי אברהם משה קרויזר ,שרבינו הקפיד כל השנים שהישיבה
(טשעבין) לא תעבור על חוקי המדינה ,וכל כספי הישיבה היו מתנהלים
בדיוק נמרץ לפי הכללים ,גם אם היה נראה לפעמים שהישיבה מפסידה כסף
רב.
באותם ימים ,כמה שנים אחרי קום המדינה ,יצא שר האוצר ב'מבצע מצ'ינג',
דהיינו שכל כסף שמביאים ארצה ,מקבלים כנגדו סכום מהמדינה .בתחילה

מאן לעשות את העסקה עם הישיבות ,אולם בהתערבותו של הג"ר יחזקאל
אברמסקי ,שנפגש עם השגריר האמריקאי ,הוסכם שזה יכלול גם את הישיבות,
והיות ורישומי הישיבה היו מדוייקים בדיוק נמרץ ,נתקבל סכום עצום ,שהיה
חלק גדול מהסכום שהיה נזקק לבניין הישיבה ,והוברר שבעקבות העובדה
ששמרו על הכללים המדוייקים ,יצאו נשכרים.
(מתוך הספר 'שר התורה')
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מרן רבי יהושע לייב לחם בעירו כנגד המשכילים .כדי להיפטר ממנו,
הכניסו לביתו כסף מזוייף והלשינו עליו .הוא היה צפוי לעונש מוות.
בני העיר שכרו את עוה"ד הכי גדול .הוא נפגש עם רבי יהושע לייב
בכלא .רבי יהושע לייב דיבר עם העיניים למטה ,כי לא רצה להביט
בפני רשע...
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א ,רב שכונת 'עזרת תורה' ,על מידת האמת של גדולי ישראל
"מדְּ בַ ר ׁ ֶש ֶקר ִּת ְר ָחק" (שמות כ"ג ,ז')
ִ
איש אמת כולם מעריכים
ל'איש אמת' יש הערכה ,כמו שמצינו אצל משה" :גם האיש משה גדול
מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם" .לכאורה ,הרי משה
הביא להם ייסורים ועונשים ,ואיך העריכו אותו? מבאר הרמב"ן שם ,שאם
מכירים שדברי האיש הם 'אמת',
הגם שסובל מזה השומע ,בכל
זאת מעריכו ומכבדו ,כי 'דבר
אמת' מעריכים כולם.
מרן רבי יהושע לייב לחם בעירו
כנגד המשכילים .כדי להיפטר
ממנו הכניסו לביתו כסף מזוייף,
והלשינו עליו .הוא היה צפוי
לעונש מוות .בני העיר שכרו את
עורך הדין הכי גדול .הוא נפגש
עם רבי יהושע לייב בכלא .רבי
יהושע לייב דיבר עם העיניים
למטה ,כי לא רצה להביט בפני
רשע .כשהגיע המשפט אמר
עוה"ד" :לפני הכל אני רוצה לתת
רקע על אדם זה" ,והוא סיפר:
"תראו ,אדם זה נמצא תחת ידי,
ויודע שרק אני יכול להצילו ממות ,ואעפ"כ לא רצה להביט בפני ,כי לדעתו
אני רשע ...האם הוא צדיק או לא? איך תחשדו אותו לרשע?" .השופט
קיבל את ההוכחה ,ומיד זיכהו...
החפץ חיים בא למשפט ,להעיד עדות אופי על תלמיד שחשדוהו למרגל.
לפני כן הציג עוה"ד את החפץ חיים ,ואמר" :תראה עם מי יש לך עסק!
שמעתי שכששולח ספר ע"י שליח ,לוקח תחילה בול וקרעו ,לא להפסיד
למדינה" ...אמר השופט" :ואתה מאמין לסיפור?" .אמר עוה"ד" :אני לא
יודע ,אבל עלי ועליך לא מספרים כך"...
האמת של רבי עזריאל הילדסהיימר
רבי עזריאל הילדסהיימר היה נוהג לעשן הרבה בכל ימות החול .פעם
נפגש עם שר רם מעלה ביום שבת ,כדי להשתדל למען אחיו היהודים,
הנתונים בצרה ובשביה .רחש אליו השר חיבה יתירה ,וכיבדו בסיגריה.
"אדוני השר" ,התנצל רבי עזריאל" ,אין אני מעשן!" .לאחר שיצא מפיו
משפט זה ,עד יומו האחרון לא בא עוד לפיו מעלה עשן כל שהוא...
מידת האמת של הרה"צ רבי אליהו לופיאן
סיפר אבא זצ"ל ,על רבו רבי אליהו ,שהיה מקפיד כל כך לומר אמת.
כששאלוהו "מה השעה?" ,חשש שמא אין השעה מדוייקת ,ואמר תמיד:
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"בערך כך וכך" .כמו כן סיפר ,שכאשר רבי אליהו היה שליח ציבור בימים
הנוראים ואמר "הנני העני ממעש" ,לא המשיך "נרעש ונפחד" ,כי סבר
שאין זה נכון.
רבי שלום שבדרון היה נוהג לפני שאמר "הנני העני ממעש" לומר:
"במחזור כתוב" ,ואח"כ המשיך "העני ממעש".
מהאמת לא מפסידים
אבי זצ"ל סיפר :יהודי הגיע למרן רבי יחזקאל אברמסקי,
ואמר לו" :אני צריך לחתן בן ואין לי כסף .באתי לשאול ,אולי
אפשר לקבל אצל הרב תמיכה חשובה?" .אומר לו רבי יחזקאל
אברמסקי" :תבואו בעוד כמה ימים ,אני אדבר עם גביר כלשהו,
אולי אקבל בשבילכם דבר חשוב" .עברו יומיים ,היה אז שבעה
עשר בתמוז .היהודי דופק שוב .אומר לו רבי יחזקאל אברמסקי:
"כן! כבר דברתי עם איזה גביר ,יש לי את הכסף בשבילכם!",
והוא נותן לו את הכסף נתינה יפה.
אח"כ שאל רבי יחזקאל את היהודי" :דבר אחד אני לא מבין,
למה הייתם צריכים להתאמץ לבוא היום באמצע התענית,
באמצע הצום? יכולתם לבוא מחר ,הכסף ממילא היה מוכן
בשבילכם!" .הטבע של אלו שמבקשים כסף ,הם עושים את
כל המצב שחור' :אין לי ואני ממש מת מרעב נורא' .אמר
היהודי" :אני אגיד לרבי למה באתי היום .היום קבלתי נתינה
גדולה של כסף ,מאיזה קרוב שלי מחוץ לארץ ,סכום גדול
מאוד של כסף ,ואני צריך מחר להחזיר חוב גדול לחתונה.
חשבתי שבצירוף של הכסף של הרב אני אולי אוכל לשלם ולהחזיר את
החוב" .רבי יחזקאל אברמסקי כל כך התפעל ממנו ,מהאמת שלו .למה
אתה צריך להגיד שקיבלת נתינה גדולה? ההיפך! אולי אני יתן לך פחות...
אלא שהאמת היא ,שהוא קיבל היום נתינה גדולה ,וזה האמת! הוא חישבן
שעם הכסף הזה והכסף הזה ביחד ,הוא יכול להחזיר את החוב .הוא כל
כך התפעל ממנו ,עד כדי שהכניסו לחדרו ורוקן את כיסו ,את הארנק שלו,
והוסיף לו עוד כסף" .אם אתה אומר את האמת קח לך עוד ,אם אתה באמת
איש האמת אז אני נותן לך עוד כסף!".
תורת אמת
התורה היא תורת אמת כמו שנאמר" :ונתן לנו תורת אמת" .אמרו במדרש,
שבתחילת הבריאה מרומזת מידת האמת" :ברא אלוקים את"  -ס"ת 'אמת',
וכן בסוף הבריאה מרומזת מידת האמת" :ברא אלוקים לעשות".
התורה מתחילה ב"אנוכי" בא' ,משניות מתחיל במ' "מאימתי" ,הגמ'
מתחילה באות ת' וזהו "תנא" -והן אותיות 'אמת'...
גם רש"י מתחיל בא' ומסיים התורה באות ת' ,ובאמצע הוא מ' (עה"פ
"וכל הולך על גחון" ,שהוא חצי התורה מפרש רש"י "מעיים" שהיא אות
מ') ,נמצא שהן אותיות 'אמת'.
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(מתוך מידות והנהגות טובות')

כאשר יצא מהמלון ,נזכר ששכח במלון חפץ יקר מאוד .הוא שאל את חבריו
הנוסעים אם הם מוכנים לחזור למלון .הכל הסכימו .חוץ מאחד ,שנימק
את סירובו בכך שהשעה הזו תתבזבז לריק ,ובמקום שיוכל להתפלל שעה
נוספת על קבר הצדיק ,יצטרך עתה לבזבז את הזמן על הנסיעה למלון
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על תפילות ומצוות
"ה ׁ ֵשב ְּת ׁ ִשיבֶ ּנ ּו לוֹ " (שמות כ"ג ,ד')
ָ
בא אליי יהודי ,וסיפר שכבר לפני כמה שבועות סיכם עם חברת נסיעות
על נסיעה לקברי צדיקים במרוקו ,והנה לפתע כאשר שמעה רעייתו על
התוכנית ,ביקשה ממנו בכל לשון להימנע מהנסיעה.
"היא נימקה את בקשתה בכך שהמקום מסוכן מבחינה ביטחונית" ,מספר
הבעל" ,ואמרה שלאחר ששמעה ממני שחיילים מרוקניים ילוו אותנו לכל
אורך הדרך ,הבינה שיש סיבה לשמור ...ומכיוון שכך,
היא פוחדת מאוד ,ומבקשת שלא אסע' .אני חרדה
לשלומך' ,אמרה האישה".
שאלתו של האיש הייתה האם עליו לציית לאשתו,
ותשובתי הייתה שבוודאי אסור לו לנסוע.
הוא ציית להוראה ,והודיע על ביטול הנסיעה.
כעבור מספר ימים הגיע שוב ,וסיפר שכאשר ראתה
אשתו עד כמה הוא מצטער על הביטול ,חזרה בה
מבקשתה ,ואמרה שהיא מרשה לו לנסוע" .אם כן",
אמרתי לו" ,בוודאי שעכשיו הנך יכול לנסוע!".
העיקרון הוא ,שאם נסיעה לקברי צדיקים גורמת
צער וחרדה לעקרת הבית ,הרי שבוודאי יש להימנע
מכך ,אחרת תהיה זו בגדר מצוה הבאה בעבירה ,וגם
התפילות שיתפלל הבעל על קברי הצדיקים ,ספק רב
אם תענינה במצב שכזה .אבל אם היא השתכנעה
בנחיצות הנסיעה ,ומוכנה לכך ,אין כמובן כל בעיה שהבעל ייסע.
רק אחד התנגד
כשחזר האיש ממרוקו ,הייתה שאלה נוספת בפיו :הוא סיפר שכאשר יצא

מהמלון ,בדרך לקברו של אחד הצדיקים ,נזכר ששכח במלון חפץ יקר מאוד,
ושאל את חבריו הנוסעים אם הם מוכנים לסוב על עקבותיהם ולחזור למלון,
כדי שיוכל לקחת את החפץ .הם כבר הרחיקו מהמלון נסיעה של מחצית
השעה ,כך שהסכמה זו של הנוסעים ,הייתה אמורה לעלות להם בשעה
תמימה.
הכל הסכימו .חוץ מאדם אחד ,שנימק את סירובו בכך שהשעה הזו תתבזבז
לריק ,ובמקום שיוכל להתפלל שעה
נוספת על קבר הצדיק ,יצטרך עתה לבזבז
את הזמן על הנסיעה למלון ,וחזרה.
שאלתו של האיש שבא אליי הייתה,
האם הסרבן הלז עשה כשורה ,או לא.
לאחר ששמעתי מי הוא הצדיק שעל
קברו היו אמורים להשתטח ,הוספתי
ואמרתי ,שכיון שצדיק זה הקפיד מאוד
על עניין השבת אבדה ועורר על כך
בספריו ,הרי ממילא כשיבוא הסרבן ההוא
להתפלל על קברו ,הוא ישמש לו כ...
קטיגור ומזכרת עוון ,מפני שלא סייע
בהשבת האבדה שלך.
אם רוב האנשים היו מביעים את סירובם,
זו כבר בעיה .אבל ברגע שהכל הסכימו
לחזור על עקבותיהם ,היה אסור ליהודי ההוא להתנגד.
(מתוך הספר 'שמחה בבית' בעריכת הרב משה מיכאל צורן)

קו השיעורים של דרשו
 077-2222-666או *4992

מעמוד
>>>
שהן 1הגיעו לקבלת קהל של הרב (שגם היא הייתה למעלה מהזמן,
המשך לי
שאמרו
כידוע לכולם ,עד השנה האחרונה ממש) ,אמרתי להן" :קבלת הקהל היא
מחר ולא היום" ,אמרו לי" :מה נעשה? הגענו במיוחד מירושלים!" .הלכתי
לשאול את הסבא ,והוא אמר ש'למד' להגיד גם 'לא' לאנשים (ניתן ללמוד
טובא בלמידה זו ואכ"מ)" ,תגיד להן שאני באמצע שיעור ושאי אפשר!" .אני
ב'רחמי' אמרתי לו" :אבל הן הגיעו מירושלים במיוחד!" ,אז הוא נכנע לבקשתי
ואמר לי" :תגיד להן שייכנסו ,אבל שיהיה בעמידה ולשתי דקות!" .ואז ראיתי
כמה היה הסבא 'חכם הרואה את הנולד' ובהכירו את טבעו ,כנראה ידע
שאצלו בפועל לא שייך שתי דקות ,ובסוף התארכו הדברים בעמידה לכחצי
שעה ,ואולי יותר (וכפי שזכור לי לא היו אלו ענינים שב'פיקוח נפש' ,אך
בכל צרתם לו צר כבפיקו"נ) .אז אמר לי" :עכשיו כבר מאוחר ,ואי אפשר
להמשיך ללמוד יחד" .כמה לקח למדתי אז ,כי הלא אני ידעתי ,שאם היה

נשאר עם התורה אהובתו ,גם אם הייתה עוברת שעה ויותר ,הייתי זוכה עדיין
ליהנות מזיו תורתו .אך ברגע שנכנסה 'אהבת הבריות' וגבתה את חובה ,אני
יצאתי נקי לצערי.
ר' אליהו לופיאן הוסיף למימרה המפורסמת הנ"ל של ר' ישראל ,שר' איצלה
בלאזר העיד ,שבשביל ר' ישראל לשבור מידה רעה היה דומה לשתיית כוס
מים .ואנחנו הקטנים לא יודעים להעיד על הסבא בניסתרותו הרבה ,אמנם
לעין בשר פשוטה ,לאינשי דעלמא ,היה נראה בסבלנותו לכל ,כשותה מים
לצמאו ,עד כדי שאנשים יצאו בתחושה שהם גורמים לו הנאה בשיחתם
ובנוכחותם .ולכשתימצי לומר ,באמת באהבתו העצומה ,גרמו לו נחת רוח
בהנאתם.
(מתוך עלון 'גאון יעקב' כ"ט שבט התשע"ז)
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תלמיד חכם חשוב שאלו פעם" :הרי להיות בעל הוראה צריך להיות מונח בזה כל
הזמן ,והלא רבינו עסוק בעיקר בענייני הנלמד בישיבה?" .ענה לו רבינו ,שמלבד
שאין בכך כל סתירה ,עוד ישנה סייעתא דשמיא מיוחדת לפסוק כפי שצריך
הגאון רבי פנחס שיינברג זצוק"ל ,בתפקיד מורה הוראה ופוסק הלכה
"וְ ֵא ֶּלה ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ָּת ִׂשים" (שמות כ"א ,א')
דמותו התורנית כמורה הוראה ופוסק הלכה ,הייתה מורכבת מבהירות
ובקיאות מופלאה .פיקחות נדירה הן בהבנת המקרה לגופו והן בפרקטיות
של הנחלת ההוראה .וכן בחלק הנחוץ למורה הוראה בישראל לא לחשוש
מ"מה יאמרו" בגדר של "לא תגורו מפני איש" ,יחד עם להיות בעל לב רגיש
להפליא ברגישות הזולת.
כוחו הרב בעניית תשובות בבקיאות מופלאה ,בכל חלקי השולחן ערוך
ונושאי כליו ,כתבי השו"תים וגדולי הפוסקים בהלכה ,למרות שעיקר עיסוקו
במשך היום היה בלימודי הישיבה ,הראו את כוחו העצום בהלכה .הדבר היה
בולט כאשר היו באים לשאול אותו בהלכה ,בשעות בין הסדרים בצהריים,
כשהיה יושב וכותב את ה'אגרא דשמעתתא' וה'מילואי אבן' .תוך כדי שצלל
במים אדירים של החידושי שמעתתא ,היו ניגשים עם שאלות בהלכה בנושאים
שונים לגמרי בכל מקצועות ההוראה .דרכו הייתה שהיה עוזב את העט לרגע
קט ,שומע ומשיב במלוא הבהירות והסבלנות ,ובין רגע חוזר לצלול .כעבור
כמה דקות שוב ניגש מאן דהוא ,ורבינו שוב עונה ושוב צולל.
בקיאותו ובהירותו לא היו רק בכל התורה ,מהסוגיות והפוסקים ועד גדולי
האחרונים ,גם בכל
השאלות הנדירות
והמתחדשות הייתה
לו דעה בהירה וצלולה
להפליא ,כך שבכל
שאלה שנשאלה ,גם
בשאלות שהתחדשו
בדורינו ,הייתה לו
התשובה בבהירות
למעשה .למרות זאת
העדיף תמיד לראות
את הדברים שוב בפנים.
עובדה מופלאה סיפר
אחיינו ואחד ממארחיו הקבועים ,הרה"ג רבי צבי בג'נון :בעיבורה של שכונת
בורו פארק בניו יורק ,מתנוסס לתפארה בית מדרשם של חסידי קרלין .בית
מדרש רחב מימדים באופן מיוחד .בימי חול המועד מתקיימים בבית מדרש,
מדי יום ביומו ,שיעורי תורה במעמד קהל רב ,מפי גדולי תורה ופוסקי הלכה
מפורסמים ,כאשר בסוף השיעור מוקצב זמן לשאול שאלות שונות בהלכה.
באחת השנים הוזמן רבינו למסור שם שיעור .יום לפניו מסר שם שיעור
אחד מהפוסקים המפורסמים בארה"ב ,אלא שהוא ביקש שימסרו לו את
השאלות שאמורים לשאול כמה ימים מראש ,שכן מטבע הדברים שאלות
שנשאלים הפוסקים בכזה מעמד ,בנוכחות מאות משתתפים ,אינן שאלות
של מה בכך .לכן ביקש לקבל אותן מראש .כך הווי שאותו פוסק קיבל את
השאלות וענה עליהן.
למחרת מסר רבינו את שיעורו שם במקום ,ובסוף השאיר מקום לשאלות
הלכתיות כפי המנהג שם .לפתע קם בחור מהקהל ,והחל לשאול את אותן
שאלות שנשאל הפוסק שהיה יום קודם .לתדהמת כולם רבינו ענה בבהירות
על הכל .למעלה מזאת ,הוא עוד הוסיף מראי מקומות רבים...
אחד ממורי ההוראה ,שבמשך שנים הציב בפני רבינו שאלות שהגיעו לפתחו,
סיפר שגם בשאלות נדירות ובלתי מצויות ,בדרך כלל אמר לו רבינו מיד מראי
מקומות לשאלה או לנידונים דומים .כך סיפר גם המשגיח הגה"צ רבי נח
אורלוויק ,שהיה פעם אחת בישיבה כשקיבל שבת ,ולאחר מכן הבחין ששכח
להתפלל מנחה .הוא שאל כמה תלמידי חכמים והם לא ידעו לענות לשאלה
כזו .כשנכנס לרבינו פתח לו מיד את הספרים שדנים בזה ,והציע ללכת
לשטיבלאך ,להקשיב לתפילת הש"ץ ובזה לצאת ידי חובה.
תלמיד חכם חשוב שאלו פעם" :הרי להיות בעל הוראה צריך להיות מונח
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בזה כל הזמן ,והלא רבינו עסוק בעיקר בענייני הנלמד בישיבה ,בהכנת
שיעורים וכד'" .ענה לו רבינו ,שמלבד שאין בכך כל סתירה ,עוד ישנה סייעתא
דשמיא מיוחדת לפסוק כפי שצריך .כך סיפר הגאון רבי יעקב משה הלל,
ראש ישיבת 'אהבת שלום' ,שהיה נוכח כאשר שאל מישהו את רבינו ,והוא
פתח והראה לו תשובה לשאלתו מדברי ה'פרי מגדים' .רבי יעקב הבחין בחיוך
בזווית שפתיו של רבינו ושאלו על כך .ענה לו רבינו שראה בסייעתא דשמיא
מיוחדת בתשובה זו ,וכך הוא רואה תמיד ,שלמרות שהוא מונח בעיקר בספרי
לומדות ,בכל זאת כאשר מזדמנת שאלה למעשה  -מזדמן לו הפסק.
אין ספק שהדברים אמתיים ,אולם למעשה בקיאותו של רבינו וההרגשה
בכל נושא בכל התורה כולה ,כאילו זה עתה למדו ,היו מופלאים .סיפר אחד
מחשובי תלמידיו ,רב חשוב בכמה קהילות" :למדנו פעם קבוצת אברכים
בישיבה הלכות טריפות .לאחר תקופה ארוכה שהשקענו בסימנים אלו ,וחשנו
שאנו יודעים היטב את החומר ,סרנו למעונו להיבחן אצלו" .אומר התלמיד:
"לא אכחש אם אומר את שבליבי :חשבתי לעצמי ,מן הסתם עכשיו ,כשהשקענו
כל כך הרבה מאמצים וכוחות ,ואילו רבינו למד זאת לבטח לפני שנים כה
רבות ,שהרי ראשו ורובו בענייני נשים-נזיקין ,בטח יהיה המבחן קל .אך כבר
בשאלה הראשונה התבררה טעותי .מיד הבחנתי שאיננו מוצאים ידינו ורגלינו
בשאלתו הסבוכה ,הנוגעת לפרטי ההלכות ונושאי כלים במקום .התקשינו
לענות ,ורבינו באצילותו אומר לנו בטבעיות ,כי ניתן אולי לקחת ספר שו"ע
ולעיין בו שוב ,ומאוחר יותר נוכל להמשיך לשוחח בהלכות אלו .הוא הראה
עצמו כאילו הוא נצרך להתעסק עם חידושיו בדבר מה."...
יסודיות ובהירות בהבנת השאלה
בשאלות המתחדשות ,לא הסתפק בשמיעת חצאי דברים ושמועות ,אלא
היה מברר היטב הדברים .לפעמים ביקש שיביאו לו תרשימים וציורים וכד',
וכמה פעמים הלך לראות דברים טכניים שהיו נוגעים למעשה .כשראה דברים
שיכול להיות מהם נפקותא להלכה ,התעכב ללמוד את הדברים מקרוב.
כאשר נדרש לשאלת דוד שמש בשבת ,ביקש לדבר עם מהנדס של דוודי
שמש ,ואכן הגיע לישיבה מהנדס כזה .מספר רבי צבי זובין ,שרבינו חקרו
לפרטי פרטים ,ומה שלא הבין שאל שוב ושוב ואפילו שאלות פשוטות ,בלי
להרגיש אי נעימות ,בדיוק איך נגרם החימום ,כדי להוציא מכך פסק הלכה
ברור.
אך היו עניינים שסבר שהם עיקר ההלכה ,כגון פיטם באתרוג ,שאותם הורה
לכל שואליו בצורה ברורה ונחרצת .לאברך שהגיע לשאול על אתרוג בלי
פיטם ,לא הסכים לענות .כשהתנצל האברך שאין לו כסף להידור זה ,הביט
רבינו על חליפתו ואמר" :אני רואה שחליפה יפה יש לך ,ולמה אינך מעוניין
שגם המצוה תהיה מהודרת?" .מעניין לציין ,רבינו היה מהראשונים שהחמירו
בענין זה של פיטם שיש בו חשש חסר.
בחכמה רבה נזהר בכל מעשה ומעשה ,ביודעו שמביטים עליו ולומדים
ממנו הלכה למעשה .לפעמים כשנשאל שאלה ענה" :רב פלוני כבר פסק כך
וכך ,ב"ד פלוני פסק כך וכך" .השואלים התפלאו ,הלא באים לשמוע את
דעתו ,אלא שהוא נהג כך כדי שלא ילמדו ממנו ,או משום שלא הכריע בזה,
או שהייתה לו הנהגה מיוחדת ,שלא רצה שילמדו אותה ממנו.
אירע פעם בתחילת החורף שלא ירדו גשמים ,וכשהיה רבינו מתפלל בישיבה
והגיע ל"שמע קולנו" היה מביט אל הקהל ,שם התפללו כמה מחשובי
תלמידיו ,מורי הוראה בעצמם ,כשואל אותם אם לומר תפילת "ועננו בורא
עולם" או לא? והם אכן אמרו מה לעשות.
אחד התלמידים ניגש לאחר התפילה ושאל מה דעת רבינו עצמו ,האם
לומר או לא? אמר לו רבינו" :יש לי דעה ,אולם איני רואה בזאת הוראה
לרבים ,אם לא אומר יצא קול 'הרב שיינברג סבור לא לומר' ,אם כן אומר
יצא הקול 'הרב שיינברג סבור לומר' וגם זה לא נכון ,לכן אני שואל ובזה
אין שום הכרעה מצדי".
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(מתוך 'מגדלותו ומרוממתו')

אמר החתם סופר" :אילו היה הקב"ה הרב שלי ,הייתי כמו משה רבינו.
ואם תשאלו למה אין לי רב כמו שהיה למשה רבינו ,אענה לכם שאינני
משה רבינו ...הקב"ה אינו לוקח כל אחד לתלמיד ,הוא בוחר לו את
המיוחד בתלמידים"!...
הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א על החתם סופר ודור דור ודורשיו
"וְ ֶאל מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ֲעלֵ ה ֶאל ה' ַא ָּתה וְ ַא ֲהרֹן" (שמות כ"ד ,א')
בכל הדורות לא קם צדיק כמשה רבינו ,שעליו מעיד הקב"ה" :עבדי משה,
בכל ביתי נאמן הוא" .רבותינו אמרו ,שהקב"ה בדק את כל הצדיקים מתחילת
הדורות ועד סופם ,ולא מצא כמשה רבינו ובחר בו.
שמו של ה'חתם סופר' זצ"ל היה משה ,ובעירו החזיקו אותו כמשה רבינו.
גישה זו הינה נכונה' ,דור דור ודורשיו'
 לכל דור יש את המנהיגים שלו ,ו'יפתחבדורו כשמואל בדורו' .בכמה מקומות
בגמרא (סוכה לט ע"א ,ביצה לח ע"ב
ועוד) ,מובא שאמרו על האמוראים "משה
שפיר קאמרת" ,כלומר  -משה ,יפה
אמרת...
ובכל זאת התנגד החתם סופר למחשבתם
של בני עירו ואמר" :אילו היה הקב"ה
הרב שלי ,הייתי כמו משה רבינו .ואם
תשאלו למה אין לי רב כמו שהיה למשה
רבינו ,אענה לכם שאינני משה רבינו...
הקב"ה אינו לוקח כל אחד לתלמיד -
הוא בוחר לו את המיוחד בתלמידים."!...
בזוהר הקדוש נאמר על הפסוק" :בכל ביתי נאמן הוא" – אמר הקב"ה :אין
ילוד אישה בעולם שקיבל את המפתחות לכל הסודות ,רק למשה גיליתי
הכל .במשך ארבעים יום וארבעים לילה שהיה אצלי ,הראיתי לו את כל
האוצרות ,את כל התאים הנסתרים ,ואת כל המבואות הבלתי ידועים ...רק
הוא יודע את הדברים הכמוסים ביותר.
המלבי"ם זצ"ל חי לפני כמאה וחמישים שנה ,ובתקופה מסוימת כיהן כרב
בבוקרשט שברומניה .בין היהודים בבוקרשט היו לא מעטים שנתפסו לנגע

ההשכלה ,ומאידך גיסא שררה שם בורות גדולה בכל הנוגע לתורה ולמצוותיה.
המלבי"ם היה צריך ,אפוא ,לעבוד קשה בכל החזיתות .באחד הימים ,בשעת
התפילה בבית הכנסת ,ניגש משכיל אחד אל הרב לעיני כל ,ובהתגרות גדולה
אמר" :כבוד הרב ,יש לי קושיה חזקה ,אשר כתבתי עליה חיבור שלם ופלפול
ארוך ,ואין לי ספק כי לרב לא תהיה תשובה עבורי!".
המלבי"ם ,אשר לא חת מפני איש ,הגיב" :מה שאלתך?".
"מצאתי מדרש ,שנאמר בו ששבע עשרה פעמים דיבר הקב"ה
עם משה ואהרן ביחד ,כמו שנאמר ביציאת מצרים' :ויאמר ה'
אל משה ואל אהרן ...החודש הזה לכם' (שמות י"ב ,א'-ב'),
ואילו אני ספרתי את הפסוקים בתורה ,ומצאתי שש עשרה
פעמים בלבד דבור כזה!".
"וכי אתה ספרת בכוחות עצמך?" ,שאלו המלבי"ם.
השיב המשכיל" :לא! הסתמכתי על ספר 'המסורה' .נאמר
שם שאחת עשרה פעמים נאמר' :ויאמר ה' אל משה ואל אהרן
לאמר' ,ועוד חמש פעמים נאמר' :וידבר ה' אל משה ואל אהרן
לאמר' – סך הכל שש עשרה פעמים דיבור משותף אל משה
ואהרן".
"ישנו פסוק נוסף" -החזיר לו המלבי"ם מיד" .בפרשת
בהעלותך אומרת התורה' :ויאמר ה' פתאום אל משה ואל
אהרן צאו שלשתכם את אוהל מועד" .פסוק זה לא נמנה ב'מסורה' ,כי הם
התייחסו למספר הפעמים שנאמר 'וידבר ה'' או 'ויאמר ה'' ,בלי תוספת
המילה 'פתאום' ,ואילו במדרש התייחסו גם לפסוק הזה ,והרי לך שבע עשרה
פעמים שבהם דיבר ה' אל משה ואל אהרן ביחד".
שמע המשכיל ,פניו התקדרו כפחם ,הלך משם בבושת פנים ,ולא שב עד
עצם היום הזה...
(מתוך דורש ציון – פרשת בהעלותך)

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-

dirshu@dirshu.co.il
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רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל סיפר ,כי נגנבו מחדרו אלפיים דולר שעמדו
אצלו כפיקדון לעשות צרכי רבים ,וזהו מקרה חריג ,לא היה לו מעולם
סיפור של גנבה .מה עתה? ואז גילה את אוזנו ,כי ערך חשבון נפש על
המקרה הנדיר ,והעלה...
לקט עובדות בזהירות בממונות מהגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל
ִּ
"כי י ִֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֶּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר וְ גֻ ַ ּנב" (שמות כ"ב ,ו')
השטיבל של גור (כידוע לבני הרחוב ולמכריו של ר' אברהם בבני ברק),
גובל עם רחובות 'בלוי' ו'יהודה הלוי' ,לצדו קיים מעבר ,דרך בנין מגורים,
שרבים חולפים בו לקצר את הדרך מ'בלוי' ל'יהודה הלוי' .רבי אברהם היה
נכנס לשם תמיד דרך החצרות להתפלל בבית המדרש ,כי זו הייתה הדרך.
פעם ביקשתי לעבור אתו יחד ,אך הוא מיאן ,ועיקם את דרכו באריכות.
הוא הסביר" :הרי אנו לא הולכים עכשיו לבית הכנסת ,אלא לרחוב הגובל,
ואיך נעבור דרך החצר שאינה שלנו".
ר' אברהם הלך עם קבוצת תלמידים ,וגשם זלעפות החל שוטף .הם נכנסו
לחסות תחת גג באחת החצרות .אחד הבחורים רצה להדליק את החשמל
בחדר המדרגות ,ר' אברהם מנע ממנו בנימוק ברור :להיכנס  -מותר (א.ה
מתנאים שהתנה יהושע ,בבא קמא סוף פרק מרובה) ,אבל להדליק את האור
 הרי זה כבר עולה כסף ,ואין לו היתר לכך.באחד הערבים הקיציים ,ר' אברהם דפק בביתו של שכן בבניין סמוך לשוחח
אתו לצורך טובה לאחד ממשפחתו של ר'
אברהם .השכן הביט עליו ותמה" :מדוע
הרב נוטף זיעה? מדוע עליתם במדרגות
ולא במעלית?!" .ר' אברהם השיב" :כיון
שעליתי רק לצורכי באופן מוחלט ,ולא
בשבילכם ולצורככם כלל ,אין מן הראוי
שאשתמש במעלית השייכת לכם".
דרך רבים  -ברחוב
בהזדמנות סיפר ר' אברהם ,כי שמע מעד
ראייה ,מעשה שהיה אצל מרן החזו"א
זצ"ל ,כשהשתתף בשמחה בתל אביב.
לאחר השמחה ,הוא עמד במדרכה בחוץ,
ממתין לרכב שיחזירהו לבני ברק .הוצע
לו להמתין בישיבה על כסא עד שיגיע
הרכב ,אך סירב ,בנימוק שהעוברים ושבים
במקום יצטרכו לעקוף את המדרכה מחמת
ישיבתו ,ונשאר לעמוד.
להשתמש בספר
חברותות של ר' אברהם ,נכחו פעמים רבות בעת שהרים טלפונים לבקש
רשות מאנשים להשתמש בספר שלהם ,למרות שהיה כבר אצלו ,וזאת מכיון
שלא שאל מראש רשות לשימוש לאנשים נוספים ,שבאו ללמוד בעיון בביתו.
לפני שעיינו בספר ביקש שימתינו רגע ,הרים טלפון לבעל הספר לבקש
אישור גם על דעת כן.
מעידים תלמידים מהישיבה ,כי היה מקרה שבעת הלימוד בחדרו בישיבת
טשעבין ,נזקקו לספר מאוצר הספרים ,אך לא יכלו להיכנס ולשבת ולעיין
בתוך חדר האוצר מחמת שיפוצים .ר' אברהם מיאן להוציא ספר ואמר" :מותר
לי להיכנס לאוצר הספרים גם לא בשעות הפתיחה ,אבל לא קיבלתי רשות
להוציא אפי' לחדר סמוך" .לכן לקח שולחן והניחו חצי באוצר וחצי בחוץ
הוא ישב בחלק הפנימי וב' הבחורים והחברותות ,שאין להם רשות להיכנס
לאוצר שלא בשעות המקובלות ,ישבו בחלק החיצוני בפרוזדור ,וכך עיינו
יותר מחצי שעה בספר.
כי להוציא חפץ בלי רשות ,היה עבורו כמו להוציא חפץ בשבת מרשות
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היחיד לרשות הרבים .התלמידים נזכרו אז בגמרא בעירובין דף טו ,על אחד
האמוראים שישב ולמד בפתח מבוי.
"צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם" ,משום שהצדיקים עמלים קשה
על כשרות הממון -הם חרדים לטוהר הכסף שברשותם ,וחרדה זו מלווה
אותם לכל אשר יפנו -המשכורת שמקבלים ,הלחם שהם רוכשים ,המשא
ומתן ,קניה ורכישה ,היחסים בין השכנים בנושאי ממון ,כך יום יום עשרות
שנים .וממון כשר הנכנס לרשותם ,חביב בעיניהם עד מאד' .ממון כשר!' ,קל
וחומר המצוות שהם עושים ,שיהיו בכשרות.
חוט השערה
צהרים.
ר' אברהם ישב בחדר הסמוך למשרד בישיבת טשעבין .סיפר לאוזני תלמיד
חכם מרמ"י הישיבה ,כי נגנבו מחדרו אלפיים דולר ,שעמדו אצלו כפיקדון
לעשות צרכי רבים .זהו מקרה חריג ,לא היה לו מעולם בישיבה סיפור של
גנבה ,ומה עתה?
ר' אברהם מסר לידו אלפיים דולר
אחרים ,שהשיג לשם השבת הפיקדון,
וביקש ממנו שיעבירם למפקיד.
ואז ר' אברהם הוסיף נימה אישית
(שלא כהרגלו) וגילה את אוזנו ,כי ערך
חשבון נפש על המקרה הנדיר ,והעלה
כי לפני כמה ימים נקש על דלת חדרו
אברך חשוב ,שביקש תרומה של אלפיים
דולר בדחיפות" :בעיקרון אני מכירו
כאברך נזקק ,וכרב סייעתי לו בעבר
כמה פעמים ,והפעם היו לי חשבונות
נכונים שלא לתת לו בשום אופן .אבל,
כנראה שעם כל זאת ,הייתה מעורבת
בי נקודה כל שהיא של חיסרון ברחמים,
והנה תובעים אותי על כך משמיים!
"ולכן ,אני מבקש ממך שאחרי שתחזיר
את האלפיים דולר למפקיד ,אני אשלח
אתך אלפיים דולר (נוספים) לאברך נזקק פלוני ,שלא קיבל ממני".
הת"ח נטל את הכסף בשתיקה ויצא להשיב למפקיד .המפקיד ששמע
שהכסף נגנב מר' אברהם ,והוא שולח לו עתה תשלום מכיסו ,מיאן ליטול
את האלפיים דולר ,כך שאותם מאתיים דולר שנשלחו למפקיד חזרו לר'
אברהם ,והם שיצאו אח"כ לדרכם -לבית האברך הנזקק.
לפני שיצאו לבית הנזקק ,פתח ר' אברהם את פיו שנית" :אם נמצא שאכן
נתבעתי משמים ,הרי שנקשרתי לתקלה שקרתה -לגניבה ,כי בגיני ומחמתי
התגלגלו הדברים שבסופו של דבר יהודי גנב ונכשל (לא הכשלתי אותו אבל
יש קשר כחוט השערה בינינו) ,ואם כן ,אנו מכוונים שזכות הצדקה ,שאתה
הולך עתה לקיים עם האברך הזקוק לאלפיים הדולר ,תהיה לטובתו של
הגנב ...וה' יעזור כי ישוב בתשובה מחרפתו".
הוא חשש שהייתה מהולה בו נקודה של אכזריות ...ונקודה זו הביאה כמה
רחמים לעולם -רחמים על גנב שפל ,ורחמי אב על אברך נזקק.
ראו מה מה בין רחמים שלנו לאכזריות שלהם...
חטאים של צדיקים.
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(מתוך 'ויאמר הנני')

אחד מתלמידיו של רבי יצחק הוטנר זצ"ל ,הזמין מונית ונסע יחד עמו .כשראה
הנהג דרך המראה את רבי יצחק שפניו כפני מלאך ,מיד חבש את כובעו על
ראשו לאות כבוד .אמר הרב הוטנר לבחור שליווהו" :אינך יודע לאיזה עולם
הבא זכה יהודי זה בעקבות מעשהו"...
רבי יחיאל מאיר צוקר שליט"א במבט מיוחד על החיים
ַ"רק ׁ ִשבְ ּתוֹ י ִֵּתן וְ ַר ּפֹא י ְַר ּ ֵפא" (שמות כ"א ,י"ט)
מרן רבי ירוחם ממיר זי"ע ,ראה יסוד מוצק ואיתן בעניין מעשי האדם.
במבט האדם ישנו חיסרון אשר גורם לעיוות ראייה ,ולחשיבה הנשענת על
מוסכמות קדומות ,ואלו גורמות לו להבין דברים באופן שטחי ,בלי עיון
לעומקו של עניין.
"למשל" ,פותח ר' ירוחם" ,כשיישאל אדם מדוע נבראו לו רגליים ,הוא
יענה בפשטות כדי ללכת ...תשובה זו באה מתוך הנחה פשוטה אצלו ,כי
צריך הוא ללכת ...על כן לא ישים לבו להתבונן כלל למה לו לאדם ללכת?!
מה לא טוב אילו היה יושב כל היום?! וכששואלים אותו למה צריך קרקע
בעולם? יאמר ,שבלי קרקע על מה יעמוד? גם זה מחמת הנחה קדומה ,וכלל
אינו שואל את עצמו למה בכלל צריך לעמוד?
היכן בא לידי ביטוי החיסרון הזה ,שעליו אנו משתיתים את הלך חשיבתנו?
מדוע אנו נשענים ונסמכים על הנחות קדומות?  -אומר רבי ירוחם ,כי גם
מבטנו על קיום המצוות ,מבוסס על הנחות קדומות! אנו טועים בהבנת
עומקם ויסודם! למשל ,כשנשאל יהודי
למה ניתנה לו מצוות צדקה ,מה הוא
יענה? '-כדי שיהיה לעני מהיכן לחיות!'.
אך בהתבוננות נוספת ,נראה כמה
התשובה לא מושלמת! כי השאלה
המתבקשת היא למה בכלל יש עניים
בעולם ,האם מטרת הבורא היא ,להחיות
את העני על ידי אחרים שיפרנסוהו?!
על שאלה זו כבר עמדו חכמינו [בבא
בתרא י ע"א]:
"תניא ,היה רבי מאיר אומר ,יש לו
לבעל הדין להשיבך ולומר לך :אם
אלקיכם אוהב עניים הוא ,מפני מה
אינו מפרנסן? אמר לו :כדי שניצול
אנו בהן מדינה של גהינום .וזו שאלה
ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי
עקיבא :אם אלקיכם אוהב עניים הוא ,מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו :כדי
שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום".
לכאורה ,צודק טורנוסרופוס הרשע בטענתו ,שהרי אם ה' ברא בעולם עניים,
הווה אומר שכך נגזר עליהם ,ואיך מותר לתת לו צדקה ולפעול כנגד גזרת
הבורא? אמר ר' ירוחם ,שיש לטענה זו יסוד מדברי הרמב"ן :חז"ל דרשו
(ברכות ס ע"א) מהפסוק "ורפא ירפא" -מכאן שנתנה תורה רשות לרופא
לרפא .אמר הרמב"ן [ויקרא כ"ו ,י"א] ,שאילולי דרשה זו ,אסור היה לו לאדם
ללכת להתרפאות ,שהרי אם נחלה ,זה בגלל שחטא ,והייסורין באין עליו
מחמת החטא ,אם כן איך יעשה נגד גזירת הבורא?! איך ילך לרופא כדי
להסיר ממנו מחלתו?  -רק בגלל שדרשו חכמים כי לרופא יש רשות לרפא,
מכאן ההיתר להתרפאות!
אך טענה זו מגיעה מכוח הבנה מוטעית ,והיא :שמטרת הצדקה לספק לעני
צרכי מחייתו .ובאה הטענה שהנך עושה נגד גזרת הבורא! אמר רבי עקיבא
לטורנוסרופוס :יש לך טעות! הצדקה היא עבור הנותן ,ולא עבור המקבל!
מטרתה לגרום לנותן שיתגבר על מדת הקמצנות ,ובזה יעקור מידה רעה,
יתגבר על האנוכיות ויקנה לעצמו את מדת הנתינה ,וכך יינצל מדינה של
גיהנום!
"זהו סוד המעשים" ,אומר רבי ירוחם" ,אין הכוונה בהם לתכלית שתצא
מהם ,אלא עצם המעשה הוא הוא תכלית הכוונה!".
על גודלו וכוחו של מעשה אחד קטן לימדונו רבותינו :מעשה בגאון רבי

יצחק הוטנר זצ"ל ,שהוזמן לברית אצל תלמיד .אחד מתלמידיו הזמין מונית
ונסע יחד עמו ,וכשנכנסו לרכב ראו בפתק את שם הנהג והבינו שיהודי הוא.
כשראה הנהג דרך המראה את רבי יצחק ,שפניו כפני מלאך ,מיד חבש את
כובעו על ראשו ,לאות כבוד .אמר הרב הוטנר לבחור שליווהו" :אינך יודע
לאיזה עולם הבא זכה יהודי זה בעקבות מעשהו ."...לתמיהת הבחור סיפר
לו רבי יצחק את המעשה הבא:
האדמו"ר הזקן מגור ,בעל ה'חדושי הרי"ם' זי"ע ,היה נוהג בכל בוקר לטבול
במקווה הרחוק מביתו מרחק של מהלך ארבע דקות ,אך הוא הקיף את הדרך
סביב סביב והיה הולך דרך של למעלה מעשרים דקות! תמה הגבאי מאוד
על מנהגו ,אך לא העז לשאול אותו על כך ,עד שיום אחד לא יכול היה עוד
להתאפק ,ושאלו מדוע מאריך הוא את הדרך.
אמר לו הרבי ,כי בדרך הארוכה יש שוק ,בו עובדת קבוצת יהודים שאינם
יודעים קרוא וכתוב .ליהודים הללו אין כל ידע ביהדות ,הם לא לומדים תורה
ולא מקיימים שום מצוה" .כשאני מתקרב לעבר השוק" ,ספר האדמו"ר" ,הם
כבר אומרים זה לזה' :ר' איצ'א מאיר מגיע' ,וכשאני כבר קרוב למקום מושבם
הם נעמדים בפני ,וכשאני ממש עובר על ידם ,הם מנידים ראשם בכבוד
לעברי ומברכים אותי ב'בוקר טוב' .זוכים הם בכל יום לייקר את התורה,
ונוהגים כבוד בתלמיד חכם ,בזכות כך יזכו הם לחיי עולם הבא!".
"מבין אתה" ,הסביר רבי יצחק הוטנר לתלמידו" ,היהודי הזה ,נהג המונית,
אשר הניח כובע לראשו כדי לבטא הערכה וכבוד לתורה ,עבורו נחשב המעשה
הזה לגדול מאוד מאוד ,וכבר קבעו חכמינו [מגילה ג ע"ב] ,כי כבוד תורה
עדיף מלימוד תורה ,ובזה שאדם מייקר את התורה ,הוא קונה לו זכות לחיי
עולם הבא.
למדנו ממעשה זה את כוחה העצום של מצוה קטנה ,הקונה שביתה בלב
מקיימה ומשרישה בו יקרא דאורייתא.
רבי שלום שבדרון זצ"ל סיפר ,שיצא יום אחד עם ילדו החולה אל הרופא.
בדרך נפגש בגאון הצדיק רבי אייזיק שר זצ"ל ,אשר התעניין במעשיו .סיפר
לו רבי שלום ,כי ילדו חש שלא בטוב והוא לוקח אותו לרופא .שאל אותו
הגר"א שר" :נו ,ומה אתה עושה?" ,חזר ר' שלום ואמר לו ...נענה ר' אייזיק
ואמר" :זאת אומרת שהבהמה הגדולה שומרת על הבהמה הקטנה!!!" ,והוא
הסביר לר' שלום" :הרי גם אצל בעלי חיים יש טבע ,שכל אם שומרת על
צאצאיה הקטנים ,מהו אם כן ההבדל בינך לבין הבהמה? ההבדל הוא שיהודי
צריך לדעת ,שאם הוא לוקח את בנו לרופא ,הוא עושה חסד עם ילד יהודי
שאינו חש בטוב ,והוא ממתיק לו את תחושותיו! זהו חסד עצום ,שבמקרה
זה נעשה עם בנו!!!".
וכך ספר רבי שלום ,שהיה רואה את הצדיק רבי דוד בהר"ן זצ"ל ,רץ לקראת
רעייתו כשהייתה דולה מים מהבאר .במהלך ריצתו היה לוחש משהו ,כשהיטה
את אזנו שמע שאומר לה" :הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה יהודיה",
נטל הוא את הדליים ממנה ונשא אותם לביתם !...הנהגה זו היא הכוח האדיר
שנמצא באלפי מצוות יום יומיות המתגלגלות לידינו ...יש בהן היכולת לרומם
אותנו ולהביאנו לפסגות ...הן היוצרות את דמות האדם השלם!
בכוחו של מבט אמתי ונכון להביא לקיום מצוה בשלמות! יכול אדם לגשת
למכולת ולהיות רעבתן ,ויכול הוא ללכת וכל פסיעה שלו תגדל אותו! תוביל
אותו להיות שלם! תלוי כמה יכוון הוא לשם מצוות הבורא .בקיום מצוות
טמון הכוח לרומם ,להעלות! בסתם עשייה אפשר לרדת ולהופכנו לאנשי
עולם הזה! לכן אנו אומרים בנוסח הברכה קודם "קדשנו במצוותיו" ואחר
כך "רצה בנו" ,כאשר אנו מתקדשים במצוותיו של הבורא ,כי אנחנו לא
מקיימים מצוות בשטחיות ,אלא מתחברים אליהן ,אנו זוכים להתרומם על
ידן וכל איברינו מתעלים מכוח קדושתן.
(מתוך הספר 'להאיר' על זמירות שבת)
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החולים שמגיעים לכאן מארצות רחוקות ,הם יהודים בעיקר .הגויים,
אפילו מתושבי בוסטון – לא כולם מגיעים למרכזי הרפואה הגדולים.
לעומת זאת ,יהודים מקצה העולם אפילו ,מגיעים הנה לרופא המתמחה
בבעייתם .מה זה אומר? שערך קדושת החיים אצל היהודי הוא רם ונישא
שיחת קודש מפעימה עם כ"ק מרן האדמו"ר מבאסטאן שליט"א ,על ארגון 'רופא' בבוסטון ומעשי החסד
"וְ ַר ּפֹא י ְַר ּ ֵפא" (שמות כ"א ,י"ט)
הרחק הרחק מההתיישבות היהודית-חרדית הסואנת של ארה"ב ,בוערת
נקודה יהודית עוצמתית של חסד ללא הרף .הנה התופעה היהודית המדהימה
בכל קנה מידה! יהודי המגיע לארץ זרה זו כדי ללוות את בן משפחתו ,לא
נשאר כאן לבד .מצפה לו כאן בניין אירוח מפואר של הארגון 'רופא' ,המארח
אותו חינם אין כסף ,באירוח שלא מבייש מלון מפואר ביותר.
אתה מגיע אל הבניין ,ואינך מאמין למראה עיניך :אתה מקבל כרטיס מיוחד
שבו מספר החדר ,המצעים מוחלפים בכל בוקר ,בכל יום אתה מקבל ארוחות
בשריות משובחות – והכל בפאר והדר ,במאור פנים ובלב רחב ,ככל שתחפוץ,
ולכל אורך שהותך במקום .מי שנאלץ לבוא לכאן ,נהנה משירותי מלונאות
עשירים – והכל כאמור ,חינם! מה שכמובן מקל מאוד ,פיזית ונפשית ,את
השהות בארץ נכריה ,הרחק מהבית החמים.
החזון איש הורה :לבוסטון
נכנסנו אל הקודש פנימה ,אל כ"ק מרן האדמו"ר הרה"צ רבי נפתלי יהודה
מבאסטאן שליט"א,
ממשיך דרכו של
אביו ,כ"ק מרן אדמו"ר
רבי לוי יצחק זצ"ל
בעל ה'שערי לוי',
שמקבל אותנו  -כשם
שמקבל כל יהודי
הנקלע הנה  -במאור
פנים ובלב רחב .הוא
נענה לבקשתנו לספר
לנו.
"הסבא ,כ"ק מרן
האדמו"ר רבי פינחס
דוד זצ"ל ,התגורר
כאן לפני עשרות
צילום :ברוך אוביץ
שנים .באותה תקופה
היה כאן ריכוז חרדי
גדול .עם השנים עברו כולם לניו יורק ולריכוזים חרדים נוספים וגם הוא
עבר .אך ברבות הימים ,בשנת תש"ד ,שב לכאן אבא הרבי ה'שער הלוי' זצ"ל,
והמשיך את מסורת אירוחם של בני משפחות המאושפזים כאן .הוא התחיל
בביתו .לא היו בביתו חדרים מפוארים ,להיפך ,החדרים היו עלובי מראה
ופשוטים מאוד ,אך הלב הקדוש שלו היה רחב ואוהב ישראל .הוא הפקיר
את כל ביתו בעבור האורחים .גם את חדרו נתן להם ,את מיטתו ,והוא מצא
תמיד מקום אחר ללון בו".
איך הגיע הסבא לבוסטון?
"אחי-אמו היה כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע ,והוא
ציווה עליו עוד בהיותו אברך צעיר בירושלים ,שם נולד ,לרדת לאמריקה
ולנהל עדה חסידית .למעשה ,הדבר יצא אל הפועל רק כמה שנים מאוחר
יותר ,בזמן מלחמת העולם הראשונה שבה שהה הרבי בגליציה ,והדרך חזרה
לירושלים נחסמה .או אז היגר לבוסטון ,והקים בה חצר חסידית תוססת.
הוא פתח כאן בשנת תרע"ד את בית מדרשו ,ומסר נפשו להקים כאן גם
מקווה טהרה .באותה תקופה הייתה זו תעוזה בלתי רגילה ,כי מקווה היה

קיים רק בריכוזים חרדיים מוכרים .מעניין לציין את שיטתו ,שהמטרה של
מגורי יהודים בחו"ל ,היא להפוך את המקום לבעל קדושת ארץ ישראל,
שהרי 'עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להקבע בארץ ישראל'.
לכן המשיך גם במגוריו בחו"ל בכל מנהגי ארץ ישראל ,כפי שנהג בכל השנים
שבהן התגורר בארץ .במשך השנים הקים כאן בתי חינוך שונים ,אם כי בסוף
ימיו עקר לויליאמסבורג שהחלה לשמש כריכוז חרדי .הוא נפטר בשנת
תש"ב".
מנין נודע בציבוריות החרדית על הלב הרחב בבוסטון שמכניס אורחים?
"מה'חזון איש' ...במקרים רבים שלח ה'חזון איש' חולים לכאן ,והצביע על
ביתו של סבא כמקום שבו יקבלו אש"ל מלא .ה'חזון איש' העריך מאד את
הסבא .היה מקרה של אדם ששאל את ה'חזון איש' על ניתוח מסובך ,וה'חזון
איש' ענה לו' :אתה הרי מגיע לבוסטון לבצע את הניתוח ,שאל על כך את
הרבי מבוסטון ,וככל שהוא יאמר לך – תעשה .מכח החסד העצום שלו –
הוא יכול להחליט לגבי ניתוח סבוך כזה'".
כשהגיע אביכם זצ"ל לכאן ,הוא לא התמקד רק בחסד ,אלא גם
בתורה...
"אכן ,כשהגיע לכאן בשנת תש"ד ,שנתיים אחרי פטירת
אביו ,חולל במקום מהפיכת תשובה גדולה .הוא מצא
מסילות ללב סטודנטים יהודים שלמדו בעיר .היה עורך
'שבתונים'  -תכניות שבת לסטודנטים ,שבהן טעמו את
טעמה של שבת חסידית .בהשפעתו החלו רבים מהם לשמור
מצוות ולהתקבץ סביבו ,ובמהלך השנים הקימו רבים רבים
בתים כשרים בישראל".
אני אומר לרבי כי אכן מכיר הנני אישית פרופסור גדול
בתחומו ,מנתח מפורסם ,החובש שטריימל בשבת ...זהו
אחד מאלפי הסטודנטים שחיפשו רפואה ומצאו חסידות...
הרבי שליט"א ממשיך" :אבא זצ"ל מייסד את מה שהתחיל
אביו ,וסייע לאלפי אנשים שבאו לבוסטון במשך השנים
לצרכים רפואיים ,במסגרת ארגון 'רופא' שייסד ,וברוך ה'
הפעילות ממשיכה".
כפי שאני מבין ,לא הייתה כאן קהילה חרדית כשהגיע אביכם לכאן; איך התחנכתם
במקום שומם כל כך מיהדות?
"כשהייתי ילד קטן ,למדתי כאן ,אבל בגיל תשע נשלחתי ללמוד בניו יורק,
מרחק של ארבע שעות נסיעה .שבתי הביתה רק פעמיים בשנה ,בחגים...
הייתי אכן רק בן תשע ,אבל מה לא עושים הורים למען חינוך צאצאיהם?
לכן למרות כל הקשיים והגעגועים ,נשלחתי הרחק ,העיקר שאוכל ללמוד
במקום תורני מסודר.
"אדרבה ,לעיתים דווקא במקום כזה יש פחות קושי ,כיון שהבידול בין
הגויים ליהודים קיים ,ובעוצמה :אנו יהודים ,והם גויים .שני עולמות שלעולם
לא מתחברים".
מה אתם זוכרים מהחסד הגדול בבית אביכם ,שהכניס אורחים לביתו בכל עת מצוא?
"אבי זצ"ל ניהל קהילה ,אך היה גם גאון במעשי הצדקה והחסד שלו .לא
אחת שילם שכר לימוד לאנשים שהתקשו בכך ,שילם חשבונות חשמל לחסרי
אמצעים .זאת כמובן בנוסף להכנסת האורחים המיוחדת בבית .אני זוכר את
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

אמי ע"ה עומדת במטבח,
ועובדת קשה בשביל לספק
לאורחים את כל מחסורם .היא
הייתה רגילה לכך מבית אביה,
כ"ק האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל,
אבל גם אבא ראה את זה
בביתו.
"שמעתי סיפור שהיה בחג
הפסח אצל סבא ,כשהגיעו
אורחים מירושלים ,וביקשו
מסבא את כל ה'חומרות' שבהן
היו רגילים בביתם .במקום
שומם כזה ,החזקת החומרות
האלו דרשה הון רב ,ועל כן
אמר להם כי על אירוח לכל
הפסח ישלמו עשרה דולרים
 סכום נכבד ביחס לתקופתהשפל שהייתה אז בארה"ב,
שכיסה את כל הוצאות הפסח.
הם שמחו ,כי כך היה להם
נעים יותר לעמוד על שלהם,
ולקבל את כל החומרות שהורגלו
בהן .במשך כל הפסח הם
קיבלו שירות אדיר ,יותר מבית
מלון ,הכל בכל מכל כל,
ובתכלית ההידור והכשרות והחומרות .במוצאי החג הגיע אבא והחזיר להם
את כל מה ששילמו ולא עזרו כל מחאותיהם ...כל מה שהוא לקח מהם ,היה
כדי שיהיה להם נעים יותר לעמוד על שלהם...
"אם עוסקים אנו בחומרות ,חייב אני להדגיש ,שעל אף שהבית המה ביהודים
רחוקים מתורה ומצוות ,הם הסטודנטים שביקשו לראות מהי שבת  -אבא
לא ויתר ,והקפיד על קוצו של יוד על כל חומרה חסידית; הן באוכל ,הן
בהפרדה והן בשאר התחומים .הבית התנהל כמו במרכז ירושלים".

אבא זצ"ל הגיע
עד לשכת הנשיא
אייזנהאואר ,כדי
לקבל ממנו עזרה
באישורי הטיסה
והעלויות .הנשיא
שהתרגש לראות
עזרה הדדית מהי,
העניק את המסוק
האישי שלו
להטסת הרב
החולה.

איך שומרים על הצביון החסידי במקום כזה?
"היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע היה אומר ,שהאדם צריך להיות מי שהוא,
בגלל מי שהוא .עליו לדעת את ערכו ומה מוטל עליו לעשות ,ולא לבנות את
הזהות האישית לפי הסביבה".
אך הסתדרתם מבחינה כשרותית?
"לא היה חלב בכל יום ,רק פעם בתקופה היה מגיע חלב ישראל .בשר היה
רק בחגים ,לקחו עגל ושחטו בערב החג".
אומרים שגם נשיאי ארצות הברית התוודעו לפעילות שלכם...
"אכן .היה זה סיפור שהתפרסם בשנת תשכ"ב ,כאשר חלה רב חשוב מצפון

אמריקה ,והוצרך לעבור טיפולים כאן בבוסטון .מכיוון שהייתה בדרך תאונת
דרכים קשה ,היו הדרכים חסומות ,כך שהדרך היחידה להביא את הרב לבית
החולים הייתה במסוק .אבא זצ"ל הגיע עד לשכת הנשיא אייזנהאואר ,כדי
לקבל ממנו עזרה באישורי הטיסה והעלויות .הנשיא שהתרגש לראות עזרה
הדדית מהי ,העניק את המסוק האישי שלו להטסת הרב החולה .מאז נוצר
הקשר שהיה חם ואישי ,והיה בזה משום קידוש שם שמים".
כשעוסקים בחסד ,על איזו נקודה אתם יכולים להצביע ,כדוגמא שאפשר להתמקד בה
בחינוך לחסד?
"אני יכול לומר משהו אחד ,שאכן למדתי מכל המפעל הזה .אנו רואים
יהודי זר ,ניגש אליו ,ניתן לו 'שלום עליכם' חמים .בכל מקום ,בכל עת ובכל
שעה .ההרגשה שנותנים לאדם כזה היא מופלאה! זה חסד עצום! בדרך כלל,
אחרי 'שלום עליכם' חם כזה ,קל לו יותר לברר ,לשאול ולבקש מה שהוא
צריך ,הבושה סרה ממנו.
"מפעל 'רופא' קורא לכולם להעניק חיוך לזולת ,לדבר באופן מכובד ונעים.
'ליהודים הייתה אורה' – להאיר פנים זה לזה .גם זה חסד עצום .לא לכל
אחד יש ממון לתת ולחלק ,אבל לחייך ליהודי ,לקרב את האורח  -יכול כל
אחד ,וגם זה חסד עצום .כשיהודי זר נקלע למקום לא לו ,ואנשים לא ניגשים
לברכו ולדרוש בשלומו ,הדבר כואב לו .הן הוא לא מתמצא כאן ,ובוודאי
מצפה שמישהו מבני הקהילה יכוון את דרכו .אם נותנים לו 'שלום עליכם'
לבבי ,הוא מתגבר על מחסום הבושה.
"נקודה מעניינת נוספת :החולים שמגיעים לכאן מארצות רחוקות הם
יהודים בעיקר .הגויים ,אפילו מתושבי בוסטון  -לא כולם מגיעים למרכזי
הרפואה הגדולים בשביל להתרפא .לעומת זאת ,יהודים מקצה העולם אפילו,
מגיעים הנה לרופא המתמחה בבעייתם .מה זה אומר? שערך קדושת החיים
אצל היהודי הוא רם ונישא ,הגויים מסתכלים על החיים כמשהו זול .אלמלא
ראיתי זאת בעיני ,לא האמנתי".
בתור לקופה
החסד שנטוע כאן ביהודים המקומיים  -עומד בדרגות גבוהות ומופלאות.
אני עומד בתור בחנות הירקות ,לאחר שאספתי מצרכים בכמות נכבדה.
לפני בתור עומד יהודי שכמובן מעניק לי ברכת 'שלום עליכם' לבבית ,ושואל
אותי אם אני מארץ ישראל .כשאני עונה בחיוב ,אומר לי הלה בהחלטיות:
"אני משלם את הקניה!" .אני מנסה למחות ,מראה לו שיש עמי כסף לתשלום,
אך ללא הועיל .מיד כשמסתיימת עריכת החשבון ,צץ הלה ומוסר את כרטיס
האשראי שלו ,כשהוא מתחנן בפני שלא אמנע ממנו...
בין האנשים היקרים שפגשתי שם היה ד"ר עמאר ,יהודי יקר שהוא קרוב
משפחה של הראשל"צ הגרש"מ עמר שליט"א .שאלתי אותו על כתובת
מסויימת שבה נדרשתי לערוך קניות ,והוא לקח אותי ברכבו ,ליווה אותי
בקניותיי באותו יום ,ושוב חזר על עצמו המחזה המופלא הזה :הוא כפה
עלי ,הכריח ממש ,להניח לו לשלם על כל מה שקניתי...
(מתוך מרווה לצמא – שבט תשע"ז)

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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או *4992
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הוא פונה לפינה בה היה מוטמן היטב הכסף ,אך מגלה כי הפינה נקיה
מכל גרוטאה .שניות בודדות לקח לו לעכל את המידע החדש והמטלטל:
'הכסף איננו ,קופסת הנעליים נזרקה לאשפה על תכולתה היקרה'
אין בידינו אפשרות לבחור אם להיות 'נרדף' .כל מה שאני יכול לבחור ,זה אם להיות נרדף בשל עיסוקיי בצדקה וחסד ,או
להיות נרדף בשל סיבות אחרות...
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"אם ֶּכ ֶסף ַּתלְ וֶ ה" (שמות כ"ב ,כ"ד)
ִ
לאחר שזכינו לקבל את התורה ,בשמחה רבה נתחיל ללמוד את
מצוותיה ,ונפתח בפרשת השבוע הנוכחי – 'משפטים' ,העוסקת רובה ככולה
במצוות שבין האדם לחברו .ביניהן נמצא את מצות ההלוואה היקרה – מצוה
שהיא עוד דרך להתבונן על החשיבה היהודית והשקפתה על חיי המסחר
והחברה .בהלוואה יש משהו ייחודי ומפתיע .מצד אחד ,הלא נתינת צדקה
נראית המעלה הגדולה ביותר ,כי היא נתינה ללא צורך בהשבה ,נתינה סופית
והחלטית .לעומתה ,ההלוואה היא נתינה לזמן קצוב ,ובדרך כלל  -לא בהכרח
לאדם שהוא מאוד עני ונזקק ,אלא לאדם הנקלע למצוקה כספית לפי שעה.
לפיכך זועקת השאלה :למה מצוות הלוואה חשובה כל כך ,עד שהיא מוגדרת
כמעלה יתירה וגדולה ממצוות הצדקה?!
הרמב"ם מבאר ,כי ההלוואה הינה הדרך המרוממת ביותר לעשות חסד,
בכך שהיא מזמינה את היהודי לצאת
מהקיבעון המחשבתי הרגיל ,האומר
שהכסף שלנו הוא רק שלנו ולשימושינו,
אלא להיפך  -להעניק סכום כסף
לאדם אחר ,כדי לסייע לו להתייצב,
להתחזק ,להרוויח או להתפתח .בכסף
שלנו ,אנו מעניקים לו את ההזדמנות,
ומאפשרים לו להגיע לאותה התפתחות
או רווחיות רצויה .כשיהודי נותן לחברו
הלוואה ,הוא מעביר לו מסר סמוי:
'אני סומך עליך ,אתה נאמן עלי ,אני
בטוח שיש לך את היכולות והכוחות
לצאת ממצבך הנוכחי ולהצליח
להתמודד!' .בכך ,מעניק המלווה חיזוק
ועידוד ,דחף ומנוף לזולתו כי לא אבדה
תקווה ,ואחרי היום הלא מוצלח –
יאיר שחר חדש ,פורח ומצליח במיוחד,
שיאפשר לו להתייצב ולהשיב את ההלוואה ללא כל קושי!
לפיכך ,ניתנה חשיבות כה רבה ומעלה כה יתירה להלוואה .הלוואה אינה
רק נתינת סיוע לזמן קצוב ,אלא זריקת עידוד ,דחיפה כלפי מעלה .כשיהודי
נותן הלוואה – יותר ממה שהוא נותן כסף ,הוא נותן כוחות ,הוא נוטע עוצמות!
אשרי העם שככה לו!
בהלה ב'בייסמינט'
הסיפור המופתי הבא ,הגיע בעדות אישית ממקור נאמן מהרב נטע שלמה
זילבער מניו יורק ,אשר שלחו אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.
ומעשה שהיה כך היה:
בשכונת מגורים שקטה בפאתי מונסי שבניו יורק ,התגורר ר' קלמן א,.
שנודע בקרב מכריו ורעיו כיהודי ירא שמים ,המוצא את פרנסתו בייבוא מסין.
כמה פעמים בשנה ,נפרד ר' קלמן ממשפחתו וממכריו ,ועולה על המטוס
בואכה בייג'ין הרחוקה ,שם הוא רוכש סחורה מגוונת במחירי מציאה ,אותה
הוא מוכר בארה"ב ברווח נאה ,ומכאן פרנסתו .במשך שנים התנהל מסחרו
של ר' קלמן על מי מנוחות ,עד להסתבכות אחת .היה זה באמצע החורף ,ר'
קלמן הופתע לגלות כי הפעם חושיו המחודדים לא עמדו לו ,והסחורה שייבא
בראשית החורף הייתה פחותת ערך ומעוטת איכות .הוא נאלץ להשיב את
הכסף לרוכשים ,ומצא עצמו – לראשונה בחייו – מתמודד עם חור ענק
בתקציב...

פרנסתו של ר' קלמן ניזוקה קשות ,אך חששו העיקרי היה לקראת הנסיעה
הבאה .הן כדי לנסוע לסין לייבא סחורה ,הוא זקוק לסכום עתק ,רבבות
דולרים במזומן .בדרך כלל לא הייתה לו כל בעיה בכך – כי סכום הכסף עמד
הכן מהכנסות מסע הייבוא הקודם .אלא שהפעם – הכסף איננו ,מה עושים?
כיצד מתמודדים? ומהיכן תתפרנס המשפחה עד לשיקום העסק מהנזקים
הקשים? שבועות מספר התהלך ר' קלמן ,כשעננה מרחפת מעל ראשו ,עד
שחש שאין עוד ברירה .ביום רביעי אחד ,החליט לקום ולעשות מעשה ,על
אף אי הנעימות הרבה שבדבר .בראש חפוי ועיניים מבויישות ,ניגש בבית
הכנסת לידידו ר' משה ,וביקש לשוחח אתו על נושא חשוב" .ר' משה' ,סליחה
אם אני מטריח אותך ,אך יש לי שאלה חשובה" ,פתח ר' קלמן .בדקות
הקרובות ,פרש את מצוקתו .על העסק שנתקע ,הנזקים הקשים ,דאגת
הפרנסה והמסע הבא שלא יכול לצאת לדרך בלי מזומנים ביד .לבסוף ,העז
לשאול" :אולי יש לך להלוות לי כסף לזמן מה?".
ר' משה הופתע מהבקשה ,הן ר'
קלמן מוכר כסוחר מצליח ומרוויח,
לא להאמין מה קרה לו ...מחשבות
שונות התרוצצו בראשו ,על סכום
העתק המבוקש ,על יושרו הידוע של
ר' קלמן ,על נפילתו הקודמת ,ועל
סיכויי ההצלחה הנוכחיים ...נכון ,ר'
קלמן נודע עד עתה כאדם ישר
ומהימן ,אך עדיין ,להפקיד בידיו
סכום כסף כה רב? התמודדות קשה
התחוללה באותם רגעים בלבו של
ר' משה .הוא יודע היטב כי ב'בייסמינט'
 מרתף ביתו ,נמצאת קופסת הנעלייםהישנה ,אותה הסב זה לא מכבר
לכספת מאולתרת ,ובה הטמין קרוב
למאה אלף דולרים שהוא שומר
לנישואי בתו .הסכום הזה יכול להציל
את ר' קלמן עכשיו ולחזור זמן רב לפני שבתו תתארס ,אך מנגד – יש גם
את הסיכון שמי יודע מה יהיה בעסקים ,ואולי ר' קלמן יפסיד שנית ,ואולי
ואולי ,ואולי...
רק אחרי דקות ארוכות של מחשבה התאזר ר' משה בגבורה" :יש לי בבית",
הנמיך את קולו" ,סכום עתק ,קרוב למאה אלף דולר ,שחסכתי במשך השנים
לצורך נישואי בתי הבכורה .עד אז יש עוד קצת זמן ,ואני סומך עליך ובטוח
שתצליח ,ולכן אני מוכן להלוות לך את הכסף במלואו למשך חמישה חודשים.
עד אז – תעשה בו עסקים ותראה ברכה והצלחה!" .עודם מדברים ,וכבר עלו
שניהם לביתו של ר' משה .ר' קלמן התבקש להמתין בסלון ,בעוד ר' משה
ממהר לרדת ל'בייסמינט' .להפתעתו ,הוא מבחין כי עוזרת הניקיון הייתה
חרוצה במיוחד בשנה זו ,וכבר ניקתה את ה'בייסמינט' ללא התראה מוקדמת.
חשש קל לשלום הכסף הזדחל ללבו...
הוא פונה לפינה בה היה מוטמן היטב הכסף ,מתחת לערימת גרוטאות
ישנות ,אך מגלה כי הפינה נקיה מכל גרוטאה ,חפה מכל קופסא .שניות
בודדות לקח לו לעכל את המידע החדש והמטלטל' :הכסף איננו ,קופסת
הנעליים נזרקה לאשפה על תכולתה היקרה'  -הרהר בעגמת נפש עצומה
ושברון רוח בלתי נתפס .שוד ושבר! לבו של ר' משה חישב להישבר ,מוחו
הסתחרר .סכום עתק ,הון תועפות ,הלך אחר כבוד לפח האשפה! לא פחות
ולא יותר! לא נעשה בו שימוש ,לא הפסידו אותו בעסקה כושלת ,לא התבזבז
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

לחינם – אלא הפך לזבל! האם יש דרך למצוא אותו? אולי כבר הגיע למזבלה
העירונית?
"מה יש?" ,עובדת הניקיון נבהלה משיחת הטלפון ,והבירור על קופסת
הנעליים החסרה" ,אתם צריכים את הנעליים? אולי הן עוד בפח האשפה...
הן פיניתי אותן רק אתמול – יום שלישי ,ובמונסי מפנים את הזבל בשני
ובחמישי .היום יום רביעי – מסתבר בהחלט שהנעליים עודן בזבל ,אולי לא
הכי נעים להגיע אליהן אבל זה אפשרי!" ,אמרה המנקה ...ר' משה שמע את
הדברים ,וזיק ניצת בעיניו" .לא נעים ,כן נעים" ,הרהר" ,זה כה דחוף!" .הוא
לבש כפפות ומיהר לחדר האשפה ,הגדוש עד אין קץ .במהירות ובזריזות
כאחוז בהלה ,הוציא את שקיות האשפה והעגלות בזו אחר זו ,ושפך את
תכולתן על המדרכה .הוא פותח שקית אחרי שקית ,ולפתע בצבץ מרחוק
משהו מוכר – הייתה זו קופסת הנעליים!
בצעדי ריקוד ,אץ רץ ר' משה הביתה ,חובק את הקופסא בידיו ,ופיו ממלמל
שבח לבורא עולם .בחדר פנימי וסגור ,פתח את הקופסא וספר את השטרות
שנית .אחת מהנה לא נעדרה" ...אני לא מאמין! רבבות דולרים הושלכו לפח
האשפה ,ומבלים שם כבר יותר מיממה! אם לא הייתי מגלה את דבר האובדן
היום – כבר לא הייתי זוכה לראותם עד עולם!" .הוא יצא מהחדר ,וגילה את
ר' קלמן יושב בסלון ,וכוסס ציפורניו בעצבנות .כבר חלפה שעה מאוד ארוכה,
מאז ירד ר' משה ל'בייסמינט' להביא את הכסף ,ועדיין לא חזר .עיניו אורו
כשראה את ר' משה נכנס וצרור המזומנים בידיו...
"איזה נס שביקשת ממני הלוואה!" ,אמר ר' משה והודה בחום לר' קלמן,
"הצלת את הכסף שלי! בלעדיך – לא הייתי נזכר בכסף ,ולא הייתי ממהר
לחפשו! הרצון להלוות לך את הכסף הציל את הכסף ,והציל אותי מאובדן
סכום כה גדול!" .ר' קלמן הביט בו בחוסר הבנה מושלם .אינו מבין על איזה
אובדן מדובר ,אינו קולט ממה הציל וכיצד .רק כשנרגע ר' משה הצליח לספר
לידידו את השתלשלות הדברים לאשורם...
"אם לא הייתי מתנדב לתת לך את ההלוואה" ,סיכם ר' משה" ,הייתי מפסיד
סכום שחסכתי במשך שנים .אם לבי היה נכנע ליצר שאמר 'אין מקום בטוח
לכסף כמו בידיים שלי' – הייתי מגלה כי זה המקום הכי פחות בטוח ...בזכות
שסמכתי עליך והלכתי להביא לך את הכסף ,גיליתי את דבר זריקתו לאשפה
רגע לפני שהיה מאוחר מדי."...
למרות שנראה כי הלוואה עשויה לגרום לקושי – זה בוודאי לא כך .הלוואה
היא מצוה חשובה ,שמזכה ברווחים רבים ,גם גשמיים  -כלכליים ממש .לא
תמיד זוכים לראות זאת בעיניים ,אך ההלוואה היא 'ביטוח' שמימי על הכסף
שלנו ...כמה כדאי לנסות להתאמץ ,אולי בכל זאת נוכל להלוות ,אולי נצליח
איכשהו לסייע ...וגם אם אין לנו כרגע מה להלוות ,כמה חשוב להעניק
לפחות את העידוד והתמיכה! גם לאמירה 'הייתי מלווה לך בשמחה ,אולי
אוכל לסייע בעתיד' ,יש משמעות טובה הרבה יותר מאמירה סתמית 'אין
לי'.
מצוות ההלוואה מאירה באור יקרות את האחריות שלנו לתת לזולתנו את
המפתח להצלחה ,להעניק לו את הכלים .ומשעה שסייענו לחבר להצליח,
נפתחו בפנינו שערי הצלחה שמימיים!
תשובה לשאלה לפני שנשאלה
היה זה בעת כינוס הכנסיה הגדולה הראשונה ,שנערכה בשנת תרפ"ג בווינה.
התכנסו אליו כל מנהיגי היהדות ,אדמו"רים ורבנים ,ראשי ישיבות ומרביצי
תורה ,בראשות מנהיג ישראל ורבן של כל בני הגולה ,ה'חפץ חיים' זצ"ל.
ומי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא ,אף אלפי יהודים נאמנים נהרו לווינה,
להשתתף ולו במשהו בכינוס הגדול לצדיקים .ה'חפץ חיים' זצ"ל התאכסן
בווינה בביתו של נגיד יהודי ידוע ,בשם ר' עקיבא שרייבר .ר' עקיבא שמח
על הזכות שנפלה בחלקו לארח את גדול הדור ,ועמל להסדיר את כל התנאים
הנחוצים לאירוח ה'חפץ חיים' בכבוד מלכים ,מאן מלכי רבנן...
הכניסה לבית נחסמה ,כדי לאפשר ל'חפץ חיים' מקום מנוחה שקט ורגוע.
אך על הגדרות צבאו המוני יהודים ,מבקשים לעקוב אחרי הנהגות רבן של
ישראל ,ולזכות להביט בו לרגע קט .עימם ,נמנה גם עסקן מפורסם ודגול
שהגיע הנה מאנגליה ,אשר ביקש גם הוא להיכנס אל הבית מתוך מטרה
להתייעץ עם ה'חפץ חיים' בנושא חשוב ומרכזי בחייו ,אך נתקל גם הוא
במחסום האנושי ...ברגע של שקט ,פנה לבעל הבית ,וביקש" :ראה נא ,יש
לי שאלה חשובה ,קריטית לחיי .ומי כמו ה'חפץ חיים' לענות עליה .אנא,
הרשה לי להיכנס למעונך ,כדי לשוחח עם ה'חפץ חיים' לזמן קצר ,ולשמוע
את אשר יצווה לי הכהן הגדול מאחיו."...
ר' עקיבא נענה על אתר .הן הוא מכיר את פעליו הברוכים של העסקן
מאנגליה ,ואכן מי כמוהו זכאי ל'פרוטקציה' כזו" .היכנס נא בשעה אחת

בצהרים" ,השיב מיד" ,אז סועד ה'חפץ חיים' את ארוחת הצהריים .עם סיום
הארוחה ,תוכל לעצור אותו לשוחח עמו רגעים מספר .רק אל תאריך ,תייקר
את זמנו של גדול הדור ."...העסקן
התמלא שמחה והתרגשות ,ובשעה
היעודה השתחל אל הבית מכניסה
צדדית ,והגיע לסלון .הוא התיישב
לשולחן בראשו ישב ה'חפץ חיים',
והביט ברבן של ישראל בהתרגשות
וברעדה .איזו זכות כבירה ,לשבת
לאותו שולחן עם גדול הדור!
באותה שעה ,אמר ה'חפץ חיים'
את מזמור "השם רועי לא אחסר",
כפי שנהג בכל סעודה .ה'חפץ חיים'
קורא את מילות הפרק לאט
ובהטעמה ,ואומר ביתר דגש את
המילים" :אך טוב וחסד ירדפוני
כל ימי חיי ,ושבתי בבית השם
לאורך ימים" .אחר כך ,הוא נושא
עיניו אל יושבי השולחן ,ונתקל
בעסקן מאנגליה היושב לצדו ,אותו
לא ראה מעולם ,ופונה אליו בשאלה" :תמה אני על דוד המלך עליו השלום',
מדוע נקב בלשון 'רדיפה' על 'טוב וחסד' .הן 'רודף' הוא אדם רע ,היורד לחייו
של אדם אחר .רדיפה היא מעשה נורא ,כואב ומצער מאוד ,בעוד ש'טוב
וחסד' – הם דברים מבורכים ומשמחי לב .מדוע בחר דוד המלך לקשור את
ה'טוב וחסד' עם המונח 'רדיפה'?".
העסקן הביט ב'חפץ חיים' בהפתעה מוחלטת ,אינו מבין מדוע ה'חפץ חיים'
פונה אליו בשאלה .רק כשהשיב ה'חפץ חיים' הבין העסקן את המתרחש:
"אסביר לך .בעצם ,לכל אדם יש רודפים ,אלה החיים .יש מי ששונאיו רודפים
אותו ,יש מי ששכניו רודפים אותו ,יש מי שסתם אנשים רודפים אותו .יחידים
זוכים שהעיסוק ב'טוב וחסד' רודף אותם – הם עסוקים בלהיטיב לנזקקים,
בהקמת מוסדות תורה ,בגמ"חים ,ועיסוקיהם רודפים אותם ,כי בכל עת
אנשים פונים אליהם ,מבקשים את עזרתם ,מתייעצים עימם ,הם ממש
מרגישים 'נרדפים' בעיסוקם בטוב וחסד ."...ה'חפץ חיים' הישיר מבטו אל
העסקן היושב מולו" :לפיכך מתפלל דוד המלך ,כי 'אך טוב וחסד' ירדפו
אותו .אין לו צורך ברודפים נוספים ,עדיפים רודפים מכל סוג שמבקשים
'טוב וחסד' ,מאשר רודפים בנושאים אחרים!".
ה'חפץ חיים' סיים את ההסבר ,ונטל ידיו למים אחרונים .העסקן ההמום
קם סמוק לחיים מעם השולחן ופנה לצאת ,אז עצרו בעל הבית ר' עקיבא
שרייבר" .הלא ביקשת לשאול משהו ,איזו שאלה קריטית מאוד לחייך ,ועדיין
לא שאלת .מדוע אתה ממהר לצאת?" .חייך העסקן והשיב" :השגתי את
מבוקשי גם השגתי ...השאלה שעמדה לפתחי אכן הייתה דרמטית לחיי –
הן זכיתי להקים במו ידיי תלמוד תורה ובית מדרש ,גמ"חים להלוואות וקופות
צדקה וחסד .העשייה הענפה התפתחה והלכה ,וכיום – העיסוק בחסד
והטיפול בבעיות השוטפות במוסדות שהקמתי רודף אותי ,גוזל את כל זמני,
אין לי פנאי לעסקיי הפרטיים ולמשפחתי ...יום ולילה ,אנשים נוקשים על
דלתי .זה מבקש הלוואה ,ההוא מבקש תמיכה ,פלוני רוצה שאקבל ילדיו
למוסד החינוכי ,ואלמוני מבקש לשנות את מקומו בבית המדרש .אין לי יום
ואין לי לילה ,עשרים וארבע שעות ביממה אני משועבד למענה ולטיפול
בעיסוקים הבוערים ,ואינני מסוגל עוד לשאת ."...קולו של העסקן נסדק,
מבטו הצטעף בדמעות" .סיכמתי עם רעייתי ,כי אלך לשאול את פי ה'חפץ
חיים' כדת מה לעשות .הלא אין שאלה הרת גורל ורבת משמעות לחיי ,כמו
השאלה אם להפסיק את עיסוקיי השונים ולהעבירם לאנשים אחרים ,או
להישאר בתפקידי הנוכחי למרות המחיר הכבד הכרוך בו .והנה ,אך פתח
ה'חפץ חיים' והאיר את הפסוק 'אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי' בביאורו
הנהיר והבהיר – הבנתי את התשובה כולה .הלא ה'חפץ חיים' אמר ,בצורה
הכי ברורה ,כי אין בידינו אפשרות לבחור אם להיות 'נרדף' .כל מה שאני
יכול לבחור ,זה אם להיות נרדף בשל עיסוקיי בצדקה וחסד ,או להיות נרדף
בשל סיבות אחרות ...אני בוחר באופציה בה בחר דוד המלך ,אני בוחר
להמשיך לעסוק בחסד גם במחיר המרדף!".
מי שעוסק בחסד ,בהלוואות או בנתינות ,מכיר בוודאי את התחושה הזו.
הטלפון אינו חדל מלצלצל ,אנשים מתדפקים על הדלת בכל שעות היום
והלילה .הוא בא לבית הכנסת ועוצרים אותו בדרך ,הוא יוצא לקנות במכולת

"רבבות דולרים
הושלכו לפח
האשפה ,ומבלים
שם כבר יותר
מיממה! אם לא
הייתי מגלה את
דבר האובדן
היום – כבר לא
הייתי זוכה
לראותם עד
עולם!"

המשך בעמוד >>> 16
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"לפני שיצאנו ,כאשר בני ביתי ניסו לשכנע אותי שלא אסע לוורשא ,עניתי
חדש !!! החוברת מצורפת מידי
שבועלהתיישב בורשא?' .אם
נוסע
להם בלשון שאלה' :וכי אתם חושבים שאני
למנויי חוברת
זמן רב ,אבל אני צריך לשמור
שם
אשהה
כן ,אפילו שכוונתי הייתה שלא
להצטרפות למנויים עד הבית

התיישבתי בוורשא"
פי ,ולכן לא
עלמוצא
02-5857373
מדוע נהג הרב מפוניביז' לאכול סעודת ליל ראש השנה ביחידות?
הרב ישראל ליוש
"מדְּ בַ ר ׁ ֶש ֶקר ִּת ְר ָחק( "...שמות כ"ג ,ז')
ִ
אזהרה מיוחדת הזהירה התורה בענין השקר" :תרחק" .את כל העברות אנו
מצווים שלא לעשות ,אבל בשקר ישנו ציווי מיוחד להרחקה ,וזאת משום
שחותמו של הקב"ה אמת ,וכבר כתב ה'מסילת ישרים'" :ובוודאי שאם האמת
הוא מה שבחר בו הקדוש ברוך הוא
לקחתו לחותם לו ,כמה יהיה הפכו
מתועב לפניו".
הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל,
היה אומר שהתורה לא נתנה גבול
להרחקה' ,תרחק' כמה שיותר ,כי
אמת היא אמת רק כשהיא אמת
מוחלטת ,אם נערב באמת אפי' מעט
שקר ,אין זו אמת כלל ,וכשם שאם
יאמר לך אדם ששניים ועוד שניים
שווים שלושה ,הוא לא דובר אמת
חלקית ,אלא זהו דבר שקר ,כך אם
הוא ישנה אפי' פרט קטן מן האמת,
אין זו אמת חלקית ,אלא שקר ,זו
הסיבה שנצטווינו לרחוק מן השקר בלא גבול ,כי חותמו של הקב"ה היא
אמת מוחלטת.
התרחקותם של גדולי התורה מן השקר ,היה אפילו מסרך שקר ,ונהגו כלפי
האמת והשקר לפנים משורת הדין ,כפי שיסופר בסיפורים הבאים:
מנהג היה לו לפונוביז'ער רב ,הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ,לאכול
את סעודת ליל ראש השנה לבד בחדרו ,בלי בני משפחתו .משהבחין בכך
אחד מתלמידיו ,הרהיב עוז ושאלו לפשר המנהג" .אספר לך ספור ותבין",
פתח הרב את דבריו" .לפני כמה שנים נסעתי לארה"ב ,לגייס כספים עבור
הישיבה ,והנה בליל ראש השנה ,כשהתפללתי באחד מבתי הכנסת בשיקאגו,
ניגש אלי יהודי עשיר מנכבדי הקהילה ,והזמין אותי לסעוד אצלו את סעודת
ליל החג ,אך חששתי שהשהות בביתו לא מתאימה לימים הנוראים ,וגם
נושא הכשרות כלל לא היה ברור לי .מצד שני לא היה לי נוח לסרב לאיש
נכבד זה ,ולכן אמרתי לו שאני נוהג לאכול ביחידות בליל ראש השנה ,וכיון
שכך יצא מפי ,מאז אני נוהג כך"...

•••
צו המלך הפולני ,לפיו על כל היהודים לגלח את זקנם ופאותיהם ,וללבוש
בגדים כשאר הגויים ,הוליד מחלוקת גדולה בין מנהיגי הדור בתקופה ההיא.
היו שפסקו כי על היהודים לכבד את הצו ,שהרי הפרתו גובלת בפיקוח נפש,
כי השוטרים הפולנים היו תופסים את היהודים ,מפלים בהם את מכותיהם
ומגלחים את זקנם בכוח .לעומתם היו שסברו שזו גזירת
שמד שעליה מוסרים את הנפש .ביניהם היה גם האדמו"ר
רבי אברהם מטשכנוב זצ"ל ,אשר צווה להכריז בבתי
הכנסיות כי זו גזירת שמד ,ועל כל היהודים ללבוש אך
ורק כפי מנהג היהודים ,ובשום אופן לא לגלח את הזקן
והפאות!
חסידיו באו אל הרב בטענה כי הוא פוסק יחיד ,כי כל
גדולי הדור הורו אחרת .טען להם האדמו"ר" :שמעתי שגם
האדמו"ר מגור ,בעל החידושי הרי"ם ,פוסק כדבריי"" .וכי
בענייני פיקוח נפש אפשר לסמוך על שמועות?" ,תמהו
התלמידים" .הצדק אתכם" ,פסק האדמו"ר" ,אסע לוורשא
ואדון ע"כ על החידושי הרי"ם" .כאשר בני ביתו שמעו על
כוונתו לנסוע לוורשא ,ניסו להניאו מהרעיון הזה ,בטענה
שזהו זמן מסוכן לנסוע לוורשא ,אך האדמו"ר לא השתכנע
מטענתם ואמר להם" :וכי אתם חושבים שכוונתי להתיישב בורשא?".
בהגיעו אל מעון קדשו של החידושי הרי"ם ,שמח מאוד לקראתו וכיבד
אותו לשבת ,אך האדמו"ר מטשכנוב סירב לשבת ,והחל מיד לדון עם החידושי
הרי"ם בעניין החשוב שלשמו הוא בא .ואכן הסכימו שניהם שזו גזירת שמד,
כי כוונתם להשוות את היהודים לגויים כדי להעבירם על דתם ,וא"כ בוודאי
שצריך למסור את הנפש .וכך התארכה שיחתם של תלמיד חכמים והמשיכו
להתפלפל בדברי תורה ,כשכל העת האדמו"ר מטשכנוב עומד ומסרב לשבת
על כיסא.
בדרכו חזרה אל ביתו ,שאלו אותו תלמידיו" :מדוע סירב האדמו"ר לשבת
בבית החידושי הרי"ם?" .ענה להם האדמו"ר" :לפני שיצאנו ,כאשר בני ביתי
ניסו לשכנע אותי שלא אסע לוורשא ,עניתי להם בלשון שאלה' :וכי אתם
חושבים שאני נוסע להתיישב בוורשא?' .אם כן ,אפילו שכוונתי הייתה שלא
אשהה שם זמן רב ,אבל אני צריך לשמור על מוצא פי ,ולכן לא התיישבתי
בורשא"...

מחיר: 3.99$ | ₪ 8 :

חדש !!! החוברת מצורפת מידי שבוע

UK: 3£ | USA

שבת בחוברת אחת

מיטב עלוני ה
גליון | 250

ויצא

ה' כסלו תשע"ח

למנויי חוברת

שתלם
מלהיות מנוי!

חוברת "דרשו"
מצורף מידי
שבוע למנויים

להצטרפות למנוים
עד הבית!

079-924-5211
 36ש"ח לחודש!

להצטרפות למנויים עד הבית

 02-5857373 

מתחדשים!

עלון אורח -

והשבוע!
שלהבת"

"
מבית "אז נדברו"

מבחר העלונים
שיעורי הרב
ברוך רוזנבלום

המופיעים בגליון

וכל מאמינים

מעדני אשר ִ
ִִ
שרה"
ִ
"אור

אור חזקיה

אגישמקע ווארט

אגעדאנק

באר
שלמה

חוקי חיים
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בעמודי אמצע!

דלקת נרות שבת

לום לעם
ש

דברי שי"ח
חוט של

אור השבת
זרע שמשון

זמני ה
ירושלים16:01 :
מרכז16:15 :
חיפה16:05 :
לונדון15:43 :
ניויורק16:13 :
בחסות:

הסטייפלר ,שהיה עייף מעמל היום ,התנמנם במקצת על משמרתו ,ותוך
כדי נפלט כדור מרובהו .כמובן שהכניסו את כל בית החולים לכוננות
כיצד הגיב רבי ישראל סלנטר ,כאשר מתנגדיו החליפו את המראי מקומות של השיעור שהיה אמור למסור ,דקה לפני
תחילת השיעור?

הרב בנימין גולד

"מדְּ בַ ר ׁ ֶש ֶקר ִּת ְר ָחק" (שמות כ"ג ,ז')
ִ
לשונות חמורים מצינו בתורה על גנות מידת השקר" :מדבר שקר תרחק".
בשום מקום לא הזהירה התורה להתרחק מדבר ,אלא הזכירה לשון איסור
וכדו'" .שקר שנאתי ואתעבה" ,אמר דוד המלך בתהלים  -לתעב ולשנוא את
השקר .הדגשה מיוחדת זו לא מצאנו בשאר איסורים .מכך אנו למדים ,כי
האיסור של שקר ,הוא לא רק עצם שינוי בדיבור מן האמת ,אלא המידה הזו
של שקר ,היא מה שאדם משקר בנפשו את עצמו או את אחרים .למידה זו
יש השפעה שלילית ביותר על מעלת האדם .אדם הרגיל בשקר נהיה שפל
ובזוי .על זה אמר דוד המלך" :שקר שנאתי ואתעבה".
דוגמא מוחשית לשקר בנפשו של האדם ,שמורידו לשפלות בזויה ,הביא
מרן הגרי"ל חסמן זצ"ל בספרו 'אור יהל' :נראה בעצמנו ששני אורחים נכנסים
לבית הכנסת ,אחד לבוש חליפה מהודרת ,המראה על חשיבותו הרבה ומעמדו
הרם ,והשני נכנס לבוש בחליפה מרוטה ועלובה וקרועה בשוליה ,דבר המראה
כי אינו מבעלי הממון והשררה כלל .הנה כולם ירוצו לומר 'שלום עליכם'
לראשון ,שמראהו נכבד ,ויראו לו בסבר
פנים יפות והכנעה את מקומו ב'מזרח',
והשני בלבושיו הבלויים יישאר עומד
בפתחו של בית הכנסת בביזיון ,ואין מי
ששם לב אליו ,ואף אדם שיהיה בעל
דרגה וכבר יבוא ויכבדהו בברכת 'שלום
עליכם' ,הרי יעשה זאת באופן של 'לצאת
ידי חובה' ותו לא! ועל זה התורה הקדושה
צווחת ואומרת "מדבר שקר תרחק",
שהרי לא נתתם 'שלום עליכם' לאדם
הראשון אלא לבגד שלו! זהו שקר בנפשו
של האדם שמורידו לשפלות בזויה.
•••
מרן בעל ה'קהילות יעקב' ,הסטייפלר זצ"ל ,הקפיד כל חייו לישון בסוכה,
גם במצבים קשים שהיה זה ממש בגדר סכנה .וכך היה שבהיותו בצבא
הרוסי ,באחת המשמרות הוטל על רבינו לשמור על בית חולים מסוים .בקור
העז שהגיע עד לשלושים מעלות מתחת לאפס ,הוא ישב בעמדת השמירה
ונלחם באשמורות עיניו לבל יירדם ,וח"ו יישן מחוץ לסוכה .ההוראה הייתה
כי כאשר יראה איזו תנועה חשודה ,יירה ברובה והם יכניסו את כל בית
החולים לכוננות .הסטייפלר ,שהיה עייף מעמל היום ,התנמנם במקצת על
משמרתו ,ותוך כדי נפלט כדור מרובהו .כמובן שהכניסו את כל בית החולים
לכוננות ,וציפו לראות כיצד ייפול דבר.
לכשנרגע מצב החירום ,יצאו אל מרן הסטייפלר ושאלוהו מה ראה ועל מה
ירה? הרהר הסטייפלר מה לומר ,שהרי היה יכול לומר שראה משהו חשוד,
ואז היו פוטרים אותו לשלום ,אך תיכף נחרד מהמחשבה ,והלא "מדבר שקר
תרחק" .ענה ואמר" :נרדמתי ונפלט לי כדור" ,חטא אשר עונשו מוות.
תיכף אסרוהו במקום אשר הפושעים הגדולים אסורים שם ,וגזרו דינו
למוות בתליה .אך הוא לא חשש כלל ,כי יודע היה בביטחון כי "שומר מצווה
לא ידע דבר רע" ,והלא כל מעשיו לשם שמיים ,אפילו שבדרך הטבע לא
הייתה שום דרך הצלה ,אך "היד ה' תקצר"?
לאחר שלושה ימים  -יום הולדת לקיסר  -נתנו חנינה להרבה אסירים
ביטחוניים ,בתוכם נכלל בדרך נס גם הסטייפלר והוא יצא לחופשי...
•••

על זהירותו של מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל במידה זו של "מדבר שקר תרחק",
מסופרים סיפורי מופת .אחד הנודעים שבהם היה בשנת תר"מ ,שאז היה
מרן הגר"ח אברך בן עשרים ושבע ,והחל לומר את שיעוריו מעל הבימה
החשובה והראשונה שבאכסניות התורה ,ישיבת וולאז'ין המפורסמת.
שמו הלך לפניו כעמקן ,אשר סלל דרך חדשה דרך הבנה צרופה ,ועם זאת,
מינויו לראש ישיבה בוולאז'ין ,שעבר את אישורו של מרן הנצי"ב זצ"ל ,נתקל
בהתנגדותם של כמה רבנים ישישים ,אשר נרתעו מדרך הלימוד המחודשת
שלו .היו שריננו כאילו שזכה לכבוד זה ,רק מפני שנשא לאשה את נכדתו
של ראש הישיבה מרן הנצי"ב .כפטרוניה הרוחניים של הישיבה ,שמשו אז
כמה מגדולי ליטא ,כמו הגאון רבי אייזיל חריף והגאון רבי אליעזר משה
הורביץ ועוד .הוחלט על שיגורה של משלחת רבנים חשובה ,אשר תהיה
נוכחת בשיעור הראשון ,ותחליט אם אמנם ראוי האברך הצעיר למשרה או
לאו.
בישיבה נלמדה אז מסכת יבמות .שיעורו של רבי חיים נסב על ביאור שיטת
הרמב"ם בסוגיית אילונית .היה זה שיעור נפלא כזה ,אשר היה ראוי לאבי
תופסי התורה שלאחריו .בכלל ,חביבה
ביותר הייתה עליו מלאכת בירור שיטת
הרמב"ם שבכל עניין .הדברים יצאו מפיו
קולחים ובהירים ,והנאת השומעים נתנה
את אותותיה בפניהם המאירות.
לפתע ,ללא כל הכנה מוקדמת ,פסק
השיעור" .יש לי טעות!" ,הכריז רבי
חיים ,ועצר את שטף דיבורו .הוא נזכר
לפתע בדברי הרמב"ם שבהלכות מלכים,
אשר עמדו בסתירה לדברים שהיה
בדעתו להשמיע .השומעים לא ידעו על
קיומו של אותו הרמב"ם ,ואף אחד מהם
לא הזכיר אותו ,רבי חיים הוא שנזכר
בדברים ומשנזכר לא רצה להמשיך.
הדברים היו מאירים ושמחים ,אך לא
עלו בקנה אחד עם מידת האמת.
שיעור זה היה עשוי לשמש כקנה מידה ,להערכת דמותו של הר"מ החדש
בעיני גדולי הדור ,אשר באו לעקוב מקרוב אחר השיעור ולחרוץ את דינו.
שיעור זה היה עשוי לחרוץ את גורלו של רבי חיים ואת עתידו ומעמדו בהיכלי
התורה .אך האדם הגדול בענקים 'נכשל' כבר בשיעורו הראשון...
והנה קרה הפלא! דווקא מידת האמת הצרופה ,הרשימה כל כך את צוות
הרבנים אשר החליטו על אתר ,כי מי שמסוגל לספוג מנת בזיון שכזו למען
האמת ,ראוי לאותה איצטלה של מסירת שיעורים בוולאז'ין ,כי תורת אמת
הייתה בפיהו( .פניני הגרי"ז)
•••
כשמרן רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר שיעורים תורניים ,היה רגיל
לומר פלפול שארך לא פחות משש שעות .בפלפוליו היה חורז את כל התורה
כולה מתחילתה ועד סופה ,וזה מלבד הדרשות המוסריות שהיה מוסר.
ידוע שבתחילת דרכו ,כשיצא עם החידוש הגדול של 'שיטת המוסר' ,היו
לו מתנגדים רבים ,וביניהם היו גם אנשים גדולים .כאשר היה רבי ישראל
בא לדרוש את דרשותיו הגדולות בווילנא או בקובנא ,לפעמים היו שם מאות
אנשים .בין הבאים היו גם ממתנגדי 'שיטת המוסר' ,שבאו לשיעורים שלו
כדי לסתור את פלפולו ,ועל ידי שיסתרו את תורתו ירד כוח השפעתו.
עד כדי כך הגיעה גאונותו של רבי ישראל :מספרים שהמנהג היה ,שמגיד
המשך בעמוד הבא >>>

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000
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כשבועיים בלבד מאז השקתם:

שיעורי האזנה גבוהים במיוחד לשיעורים החדשים באידיש
ב'דף היומי בהלכה' בקו השיעורים של 'דרשו'
רק לפני כשבועיים הושקו בקו השיעורים של 'דרשו' שני שיעורים חדשים
בשפת האידיש ב'דף היומי בהלכה' – וב'דרשו' מופתעים משיעורי ההאזנה
הגבוהים שנרשמו להם.
שני השיעורים היומיים החדשים
נמסרים מפי הגאון רבי מרדכי שלמה
פריינד שליט"א ,ראש כולל בבאיאן,
והגאון רבי אפרים סגל שליט"א ,מו"ץ
בקהילת קרלין סטולין .כמו השיעורים
הוותיקים שב'קול השיעורים' הזוכים
זה מכבר לאהדה רבה – גם השיעורים
החדשים באידיש מצטיינים בשפה
עשירה ,תמצות ובהירות ,על מנת
שהמאזינים יוכלו להספיק בדקות אחדות את חומר הלימוד היומי במשנה
ברורה עם פסקי גדולי האחרונים הנוגעים לנושאים הנלמדים.
ב'דרשו' אומרים כי העובדה שבתוך זמן קצר כל כך נרשמו שיעורי האזנה
כה גבוהים לשיעורים החדשים ,מלמדת הן על הביקוש הרב בקרב ציבור
דוברי האידיש לשיעורים ב'דף היומי בהלכה' ,והן לאיכותם ובהירותם של

השיעורים ,המצליחים לחבב עליהם את שומעיהם.
כאמור ,שיעורים אלו מצטרפים לשיעורים הוותיקים שב'קו השיעורים',
ביניהם שיעוריו של הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט"א ב'דף היומי בהלכה'
בלשון הקודש הזוכה לתפוצה רחבה ולאהדה רבה; שיעוריו של הגאון רבי
אליהו אורנשטיין שליט"א בדף היומי בבלי ,הזוכה גם הוא לעשרות אלפי
האזנות מדי יום ,בשל סגנונו המיוחד והתמציתי; וכן מגוון נוסף של שיעורים
ודרשות.
כזכור ,נוסף לאחרונה חידוש מיוחד ב'קו השיעורים' – אפשרות למעבר
תוך כדי שמיעת השיעור ב'דף היומי בהלכה' – על ידי לחיצה על מקש – 8
לקבלת מענה הלכתי מאת רבנים חשובים ומורי הוראה שליט"א בשאלות
הקשורות לנושאים הנלמדים .בימים אלו ,לצד הוספת השיעורים החדשים
באידיש ,שוקדים ב'דרשו' על הרחבת מעגל הרבנים המשיבים ועל צירוף
מורי הוראה ממגוון קהילות הקודש וחצרות החסידות ,על מנת שכל לומד
יוכל לקבל את המענה המדויק המתאים לו ,לפי מנהגי עדתו וחוגו.
ההאזנה לקו השיעורים של 'דרשו' הינה בעלות שיחת טלפון רגילה ,ובחיוג
מטלפון נייד היא בדרך כלל ללא עלות ,בהתאם לתוכנית והמסלול של המנוי.
התקשרו *4992 :או.077-2222-666 :

>>> המשך מעמוד קודם | הרב בנימין גולד

השיעור תלה על פתח בית המדרש מקורות וראשי פרקים לשיעור ,כדי
שהלומדים יוכלו להתכונן .פעם החליפו מתנגדי שיטת המוסר את ה'מראה
מקומות' על הסוגיא שהיה אמור למסור בשיעור ,רגע לפני שנכנס רבי ישראל.
הם רצו להחליש את השפעתו .כשנכנס רבי ישראל והתבונן במראה מקומות
חשכו עיניו .הוא הכין מ"מ על סוגיא אחרת! ואעפ"כ ,על אתר ,חיבר פלפול
חדש עפ"י המראה מקומות הללו ,שסקרם בהרף עין .כזו הייתה גאונותו!
פעם כאשר עמד ודרש בווילנא או בקובנא ,אמר פלפול הלכתי גדול וייסד
יסוד ,עמד מולו בחור חריף ,שאל קושיא על היסוד וסתר את הבניין שבנה
רבי ישראל בשיעור .מספרים שר' ישראל השתומם זמן מה .הוא הפסיק
משטף דיבורו וחשב ,ולאחר מכן אמר לבחור" :אתה צודק! אין לי מה להגיד!".
מיד אמר רבי ישראל "רבי חנניא בן עקשיא" והסתיים השיעור.
לאחר מכן ,הסביר ר' ישראל במה התלבט ברגעים שהפסיק את השיעור.
הוא אמר שמיד כאשר הבחור שאל את הקושיא ,עלו בראשו שנים עשר
מהלכים לתרץ את הקושיא .אם אמנם היה מתרץ אז ,כבר במהלך הראשון
הבחור הנ"ל היה שוכח מה שהוא שאל בכלל .אבל כל המהלכים שחשב ר'

ישראל לא היו בדרך האמת ,ומה שהבחור שאל זה היה האמת .אבל הוא
עשה חשבון ,שאם יודה לבחור שהפלפול שלו נהרס ,אז יצא קול בכל הגולה,
שבחור מן השורה סתר את הפלפול של ר' ישראל סלנטר ,ואם כן 'סאיז
נישט קיין גדול הדור' ,זה לא גדול הדור! ממילא כל השפעתו בלימוד המוסר
תיחלש מאוד .זה היה צד אחד .אבל מצד שני ,הבחור הרי בכל זאת צודק.
איך מכריעים ספק כזה? האם המטרה מקדשת את האמצעים ,ובכדי לרומם
את שיטת המוסר אפשר לומר גם איזה פלפולים ותירוצים שאינם אמת? או
שאין המטרה מקדשת את האמצעים ,וצריך להגיד רק את האמת בלא שום
חשבונות כלל?! איך מכריעים כזו הכרעה?!
והוסיף ואמר ר' ישראל" :אני צעקתי לעצמי 'ישראל! ישראל! דו לערנסט
מוסר! ועל פי מוסר צריך להודות על האמת ולא מחשבנים חשבונות!" .ואכן
כן החליט לעשות והפסיק מיד את השיעור .העיקר שלא לומר דבר שהוא
לא אמת .ומספרים שכאשר שמע זאת הג"ר יעקב יוסף זצ"ל ,שהיה בזמנו
ממתנגדי המוסר ,נהפך מאז לחסידו המובהק של ר' ישראל( .קונטרס חמודות
שמואל בשם הגרממ"ש זצ"ל).

>>> המשך מעמוד  | 13הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

ונאלץ לפתוח 'קבלת קהל' באמצע הרחוב ...זה עשוי ליצור תחושת מיצוי
או רצון להקל ,להוריד מהעומס .לברוח מההתחייבות לסייע ,מהחובה לעזור.
בברירה בין חיים שקטים ורגועים ,לחיים בהם נרדפים בעזרה לזולת ,יש
משהו מגרה באופציה הראשונה...
ובכל זאת ,מאיר ה'חפץ חיים' באור יקרות :אם זכית להיות נרדף בשל
העיסוק בחסד ,תשמח ותודה לה' על הזכות הזו ,עד כדי שתתפלל להמשיך
להיות נרדף על לא עוול בכפך ,לשאוף להיות נרדף על מעשי החסד שבידך!
כשהיהודי הבא יפנה אליך ויבקש הלוואה ,אתה יודע שבעקבותיו יבואו עוד.
תתחיל כאן קבלת קהל ,זה יבקש ללוות בשיקים וזה בדולרים ,זה יבוא ביום
וזה בלילה ,צרכי עמך מרובים ודעתם קצרה .אבל עדיף להיות נרדף בעסקי
'טוב וחסד'!
מחיר יקר לשונא...
סבי ,הגאון רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל ,העניק פעם לאחד מידידיו
הלוואה בסך  2,000דולר .היה זה סכום נכבד ,וסבי סמך עליו ורצה להעניק
לו עידוד בעצם העובדה שהוא מעניק לו הלוואה בסכום כזה ...אלא שתאריך
הפירעון חלף ,וגם כמה שבועות נוספים ,והילד איננו ,הלווה פשוט נעלם...
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אחרי כמה חודשים ,הבחין סבי באותו ידיד בא לקראתו ,ולפתע פנה הלה
ועבר את הכביש למדרכה המקבילה ,מבקש להימנע מהמפגש הלא נעים...
כשחזר הדבר פעם פעמיים ושלוש ,הבחין סבי כי ידידו מתחמק ממנו ,כנראה
אי הנעימות מהעובדה שלא פרע את חובו מכריעה אותו...
ניגש אליו סבי במפגיע ,ושאל" :ידידי! הלא נהגנו לדבר ,לשוחח בנעימות,
לברך זה את זה בשלום .עתה ,לא די שאין לי את הכסף ,גם איבדתי ידיד
יקר כמוך!  2,000דולר הם מחיר גבוה מדי כדי לרכוש בו שונא ,אני יכול
לרכוש שונאים בהרבה יותר זול ."...ולא נחה דעתו ,עד שהרגיע את ידידו
ודיבר על לבו כי עוד חזון למועד ,ובוודאי בבוא העת יוכל לפרוע לו .ועד
אז" ,הבה נישאר ידידים אוהבים."...
כי מהות הלוואה אינה רק הנתינה הכספית ,אלא הענקת העידוד ,החיזוק
והתמיכה .וגם אם ההלוואה הסתבכה ולא נפרעה עדיין ,זו לא סיבה לזנוח
את המטרה העיקרית ,זו לא סיבה להפסיק לעודד ולתמוך ...אדרבה ,היא
הנותנת ,זה הזמן להגדיל ולהרבות את החיזוק והעידוד ,להפיח רוח חדשה
ואמון מחודש!
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(מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' הרב קובלסקי)

הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

יתום שהגיע לגיל עשרים ,וכן יתומה
שנישאה ,האם יצאו מכלל יתמות?
"אלְ ָמנָ ה וְ יָתוֹ ם ל ֹא ְת ַע ּנוּן" (שמות כ"ב ,כ"א)
ַ
בכנסת הגדולה (חו"מ סי' רמז הגה"ט אות
יז) כ' בשם ר"א גאליקו זצ"ל ,שמגיל עשרים
שנה ומעלה אינו נקרא 'יתום' ,ועין שם (סי'
קסג הגב"י אות קנז ,ועי' שבט בנימין סי'
רכט) ,ובפתח הדביר (או"ח קנו,ה) ,כ' שאם
הוא חריף ,אף בפחות מעשרים אינו קרוי
'יתום'.
בשו"ת פנים מאירות (ח"א סי' לז ד"ה וצריך
לי) כתב שיתומה שנישאה ,כיון שכל צרכיה
על בעלה יצאה מכלל 'יתומה'.

מדוע "טוב שברופאים לגיהנם"?
"וְ ַר ּפֹא י ְַר ּ ֵפא" (שמות כ"א ,י"ט)
הגמ' בבא קמא (פה ):דורשת ממה דכתיב "ורפא ירפא" ' -מכאן שניתנה רשות
לרופא לרפאות'.
בקידושין (פ ):אמרינן "טוב שברופאים לגהינם" ,ונאמרו בזה כמה פירושים,
המאירי שם פי' ,מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני הייאוש ,ושאינו משתדל
כראוי במלאכת רפואתו ,או שאינו
יודע לפעמים סיבת החולי ודרך
רפואתו ועושה עצמו בקי ,ע"כ.
בס' שער בת רבים (פ' יתרו עה"פ
"כי אני ה' רופאך" עמ' קמ) כ' בשם
ס' חסדי אבות (וכן מובא בס'
מרגניתא דרבי מאיר בשם רבי מאיר
מפרמישלן זצ"ל) ,בדרך מליצה על
מה שאומרים "טוב שברופאים
לגיהנם"  -שהרופא שמאמין בה',
מתפלל בתפילת שמונה עשרה את
ברכת "רופא חולי עמו ישראל" ,ומכוון שה' הוא הרופא האמתי ,והוא רק שליח
לרפאות.
אולם הרופא שאינו מאמין בה' ,וחושב כי רפואת החולה תלויה בו ולא ברצון
ה' ,א"כ הוא מחסר בברכת "רפאנו" ,ואינו מתפלל רק י"ז ברכות כמנין "טוב" –
וזה "טוב" שברופאים לגיהנום.

האם מותר להתרפאות ע"י
הרופא הכומר במאניללא
שבפיליפינים שעושה ניתוחים
בלי סכין?
"וְ ַר ּפֹא י ְַר ּ ֵפא" (שמות כ"א ,י"ט)
הגמ' בבא קמא (פה ):דורשת ממה דכתיב "ורפא ירפא" – 'מכאן
שניתנה רשות לרופא לרפאות'.
בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' פ) נשאל ,האם מותר להתרפאות ע"י
הרופא הכומר במאניללא שבפיליפינים ,הכומר 'רעוו' טוני אגאפואה',
שהוא מרפא לכל החולאים ולכל הנגעים למגדול ועד קטן ,והוא עושה
ניתוחים בלי סכין ,ניתוח רק בידיים גלויים עם אצבעותיו ,דבר שלא
ניתן להאמין ,אבל
עובדא הוא ,וכבר
ריפא אנשים לאלפים
בדרך זו ,והכל בלי
שום מכשירים או
סמי רפואה ,רק
באצבעותיו .וגם
אחר שחתך הוא
מחבר את החתך
באופן הנ"ל באצבעותיו
בלי כלום ,שמעביר
אצבעו על מקום
החתך איזה פעמים,
ואח"כ לא ניכר עוד
במקומו אפילו שריטה אחת ,ונראה לעין כל .והשאלה היא ,אם מותר
לחולה אנושי מסוכן ר"ל ,שילך לאותו כומר להתרפאות מאתו ,היות
והוא נגד הטבע שיחתוך ויחזור ויחבר בחף אצבעותיו?
וכ' שם לאסור ,מצד שכל מעשיו ע"פ עבודה זרה ,וביותר נתחזקו
דברינו ,אחרי אשר נשאלתי בשאלה זו מאת הרה"ג מוה"ר מאיר כ"ץ
נ"י ,והוא הוסיף לצרף מכתב מהכומר הרופא הנ"ל ,והכותרת של
המכתב "הכנסיה הרוחנית של מדע" ,וכותב במכתבו שהוא "אך אמצעי
של האדון".
והגם שאינו מפרש כ"כ הדק אל מי כוון בזה ה"אדון" ,אבל ברור
שכוון לאותו האיש ימ"ש,
ואמרתי בזה ,כמה גדולים דברי החכמים דאסור להתרפאות מכומר
בשלא כדרך הטבע ,אפילו בפיקוח נפש דכל מעשיהם לעבודה זרה,
ע"כ.

•מדוע פתחה התורה את ה'משפטים' דווקא במצות עבד עברי?
•מהו היחס הנכון לספרי הקיצורים שנתחברו בכל דור?
•האם על האדם לצפות לברכת ה' עליו ?
•מהי מעלתה של הפשרה על די תורה?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

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

מדוע נקראת פרשת שקלים בשבת הסמוכה לאדר ,ולא בר"ח עצמו?
והאם מוציאים ב' ספרים או אחד?
טעמים ומנהגים לשבת 'שקלים'
משה רבינו תיקן שיקראו בתורה בשבתות ובשני וחמישי ובמועדי ישראל
(רמב"ם הלכות תפילה פרק ב) .מלבד זאת ,ישנם עוד ארבע שבתות בהן
נוהגים לקרוא פרשה נוספת ,ואלו הן :פרשת שקלים ,פרשת זכור ,פרשת
פרה פרשת החודש (מגילה כט ,א).
פרשת שקלים
פרשת שקלים היא הפרשה הראשונה מד' פרשיות ,ונאמר בה תרומת
השקלים שנתנו בני ישראל למשכן ,וחיוב מחצית השקל לדורות .אמר קרא
(במדבר כ"ח ,י"ד)" :זאת עולת
חודש בחודשו לחודשי השנה",
ו"חודשי השנה" מיותר לכאורה,
למדו מכך חכמים שיש חודש
בשנה ,שצריך לחדש ולהביא בו
את הקרבנות מתרומה חדשה,
ומנין שחודש זה הוא חודש ניסן?
 גמרינן (מגילה כט ,ב ,ר"ה ז,א) בגזרה שווה" :חודש" (דברים
ט"ז ,א')" :החודש הזה לכם"
(שמות י"ב ,ב') שהוא חודש ניסן,
ומכיוון שכך היו אוספים לצורך
כך מחצית השקל מכל אחד
מישראל ,ובכדי שיספיקו להביא
עד ר"ח ניסן ,היו מכריזים על כך
כבר בר"ח אדר ,וכדאיתא במשנה
בשקלים (פרק א משנה א)" :באחד באדר משמיעים על השקלים" (ט"ז
תרפה א).
והטעם בא' באדר" :אמר הקב"ה ,גלוי וידוע לפני שעתיד המן הרשע לשקול
שקלים לאחשוורוש כנגד ישראל ,לכן אמר למשה שיקדימו שקלי ישראל
לשקלי המן" (מסכת סופרים פרק כ"א ,ד').
טעם קריאתה
אנו משלמים פרים שפתינו בקריאת פרשת כי תשא ,דכתיב בה ענין השקלים,
ותחשב הקריאה כאילו קיימנוה בפועל ממש (משנ"ב תרפה ס"ק א).
טעם אחר :לזיכרון מצוות מחצית השקל (לבוש תרפה א ,משנ"ב תרפה
ס"ק א) .טעם אחר :זכר לקריאת פרשה זו בבית המקדש (מקראי קודש סימן
א).
חיוב קריאת פרשת שקלים :פרשת שקלים [ופרשת החודש] הווי מדרבנן
(עיין שו"ע תרפה ז).
ויש שכתבו שאף שקריאת הד' פרשיות הוא מדרבנן ,בכל זאת יש להיזהר
בהן יותר מקריאת הפרשיות של כל השנה (א"ר תרפה כא בשם השל"ה ריש
מסכת מגילה).
זמן הקריאה
בשבת שלפני ר"ח אדר ,או בשבת שחל בה ר"ח אדר (מגילה כט ,א ,שו"ע
תרפה א).
הטעם שנקראת בשבת הסמוכה לאדר ולא בר"ח עצמו ,שבו משמיעים על
השקלים ,כמבואר במשנה בשקלים (פרק א משנה א) :לפי שבשבת כל העם
בטלים ממלאכתם ונאספים לבית המדרש ,ושומעים חיוב שקלים ,ואילו
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בחול לא שכיח רבים בבית הכנסת ,ועוד חששו בחול מפני ביטול מלאכה
(מועדים לשמחה פרשת שקלים סימן ה).
פרשת הקריאה :קוראים בפרשת כי תשא (שמות ל' ,י"א) שהיא מעניין
השקלים ,וקוראים מתחילת הפרשה עד פסוק ט"ז "לכפר על נפשותיכם"
(שו"ע תרפה א).
סדר הקריאה
• חל ראש חודש אדר באחת מימי השבוע :מוצאים ב' ספרים ,בראשון
קוראים שבעה קרואים בפרשת השבוע,
ובשני פרשת שקלים ,ומפטירים בשקלים.
• ראש חודש שחל בשבת :מוצאים ג'
ספרים ,באחד קוראים ששה קרואים
בפרשת שבוע דהווי תדיר ,ותדיר (פרשת
שבוע) ושאינו תדיר (פרשת שקלים)
תדיר קודם .בשני קוראים לשביעי
בקריאת ראש חודש ,שהוא יותר תדיר
מפרשת שקלים ,ובשלישי מפטיר בפרשת
שקלים (שו"ע תרפה א).
הפטרה
מפטירים במלכים (מלכים ב' פרק י"ב,
א')" :בן שבע שנים – לכהנים יהיו" (שם
י"ב ,י"ז) ,והטעם :לפי שמוזכר בו עניין
תרומת בני ישראל לבדק הבית (משנ"ב
תרפה ס"ק ה).
הספרדים מתחילים מתחילת "ויכרות יהוידע" (שו"ע תרפה א) ,והטעם
שמתחילים שם ,אף ששם לא מוזכר מנדבות בדק הבית :כדי להשלים כ"א
פסוקים (עורה"ש תרפה ג) ,שהוא מספר הפסוקים שצריך לקרוא לכתחילה
בהפטרה (כמבואר טושו"ע רפד א).
כשחל ראש חודש בשבת :אין מפטירים בשל ראש חודש אף שהיא תדירה,
והטעם :לפי שהפטרה של שקלים מדברת גם בעניין ראש חודש (אליה רבא
תרפה יז בשם תשובות רמ"א לח ב) .טעם אחר :משום שקראו באחרונה
בשקלים ,מפטירים מענין השקלים (משנ"ב תרפה ס"ק ג).
טעם אחר :שמה שאומרים להקדים התדיר ,הוא רק בקריאת התורה ולא
בהפטרה ,לפי שד' פרשיות אלו קבועות מפי רבותינו ,כהפטרת ראש חודש
(שבלי לקט הקצר סימן כג).
הוצאת ב' או ג' ספרים
בשו"ע (תרפה א ,ב) מבואר שמוצאים ב' ספרים ,והטעם שמוצאים ב'
ספרים :משום טירחא דציבורא ,שלא יצטרכו להמתין בשעת גלילת הספר
(שו"ע קמד ג) ,ואע"פ שפרשת השבוע ופרשת שקלים  -כי תשא סמוכות
הן ,ולא שייך טירחא דציבורא ,אעפ"כ מוצאים ב' ספרים ,הטעם :כדי להחשיב
את הקריאה ולפרסם הדבר ,ומתוך כך ישימו לב שיש כאן קריאה מיוחדת
(שערי ימי הפורים פרק א ו).
ויש שנהגו להוציא [בשבת שקלים] רק ס"ת אחד ,והטעם :לפי שסמוכות
הן ,ואין צריך לגלול הרבה ואין בכך משום טירחא לציבור (הגר"נ אדלר רבו
של החת"ס בספר נחל אשכול על האשכול ח"ב עמוד ו אות יא ,וכן נהג
הגר"ש סלנט עיין לוח א"י פרשת משפטים).
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

השוכר צימר או שואל דירה לשבת ,אם חייב במזוזה מן התורה או מדרבנן
שכר בית ואח"כ קנאו ,אם צריך להוריד את המזוזה ולקובעה מחדש • ולגבי מה אמרה רות לנעמי "באשר תליני אלין"?
מסכת עבודה זרה דף כא.
השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד ,והשוכר בחו"ל או שדר בפונדק
בארץ ישראל עד שלושים יום פטור ,מכאן ואילך חייב .מבואר בבבא מציעא
(דף קא ,):שהמשכיר פטור מן המזוזה אף שהבית בבעלותו ,וכתוב" :וכתבתם
על מזוזות ביתך" ,דרשו חז"ל שמזוזה חובה על מי שדר בבית ,לכן רק השוכר
חייב.
ונחלקו הראשונים האם חיובו של השוכר הוא מן התורה או מדרבנן ,שהרי
כתוב בתורה "ביתך" ,א"כ השוכר
אינו בעל הבית .שיטת תוס' בע"ז
(דף כא' סוד"ה סוף) שחיוב השוכר
הוא מדרבנן .ומן התורה אין חיוב רק
לבעל הבית שדר בעצמו בביתו ,אכן
במנחות (דף מד ).כתבו התוס' (בד"ה
טלית) בתירוץ ראשון שהשוכר חייב
במזוזה מן התורה ,ומה שכתוב "ביתך"
דרשו חכמים 'דרך ביאתך' ,ללמד
שהמזוזה בצד ימין ,אבל אין צריך
שיהיה בבעלותו ,ובתי' השני כתבו
כשיטתם בע"ז שחיוב השוכר הוא
רק מדרבנן ,שנאמר בתורה שני פעמים
"ביתך" והאחד ללמד שצריך בית
בבעלותו.
דעת רש"י נראה שסובר שחיוב השוכר מן התורה ,שכתב בע"ז כא .לבאר,
שמזוזה חובה למי שדר ,שנאמר "ביתך" ,והכוונה דרך ביאתך ,כלומר למי
שנכנס ויוצא בה הזהיר הכתוב ,וכ"כ בב"מ קאי .וכ"כ החיי אדם כלל ט"ז
בנשמת אדם בדעת רש"י ,אכן הגרע"א בשו"ת (סי' ס"ו) ,נקט לעיקר דחיוב
השוכר מדרבנן ,ובתוך דבריו נראה שנקט כן גם בדעת רש"י ,וביאר ידידי
הריי"צ ברמן שליט"א בחיבורו 'יביא בית' ,שכוונת רש"י בדרשא של 'דרך
ביאתך' ללמד למה המשכיר פטור ,אבל השוכר ג"כ פטור ואין חיובו אלא
מדרבנן ,וכ"ד הרבה ראשונים ,הרא"ש בהל' מזוזה סי' ט"ו והרשב"א והריטב"א
בשבת קלא :והמרדכי ,אמנם דעת החינוך (מצוה תכ"ב) שמצוה על השוכר
מן התורה לעשות מזוזה ,וכן הוכיח ידידי הנ"ל מדברי ה'יראים' .ובתוס'
בסוגייתנו הביאו פי' הר"ח כהן והריטב"א פי' בדעתו ששוכר חייב במזוזה
מן התורה.
שכר בית וחזר וקנאו
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,דן בספרו על מזוזה להסוברים
שחיובו של השוכר מדרבנן ,מה הדין במי ששכר בית ואח"כ קנאו ,אם יצטרך
להסיר את המזוזה וחזור ולקובעה כיון שעד עכשיו היה חייב מדרבנן ועכשיו
נתחייב מה"ת.

חדש בקו השיעורים

של 'דרשו':

הקובע מזוזה בזמן של פטור
ויש לתלות את זה בדברי הפוסקים ,האם כשקבע מזוזה בשעה שפטור
ואח"כ הגיע לכלל חיוב ,אם יש חסרון של 'תעשה ולא מן העשוי' ,וצריך
להסיר ולקבוע מחדש או שכשר להניחה .ודעת המק"מ (סי' רפ"ו ס"ק נ"ט),
שהשוכר בחו"ל אף שתוך ל' יום פטור ,יכול לקבוע את המזוזה וכ"ד הרבה
פוסקים ,וכן מבואר במג"א סי' י"ט סק"א ,שאפשר לקבוע מזוזה לפני
שמתחיל לדור בבית .אכן המנ"ח מצוה תכ"ג ,נסתפק בקובע מזוזה תוך ל'
יום ,שיפסל משום 'תעשה ולא מן העשוי' ,או שכיון שרק
מחוסר זמן אין בזה פסול ,וכ"כ הבית מאיר סי' י"ד ס"ג,
שכיון שרק מחוסר זמן מועיל ,משמע ,אבל כשמחוסר
מעשה לחייבו ,יש בזה משום 'תעשה ולא מן העשוי'.
וכ"כ הפ"ת (סי' רפ"ו ס"ק י"ג וי"ד) ,שהנותן מזוזה
בשעה שהמקום פטור ,ואח"כ בא לכלל חיוב ,צריך להסיר
את המזוזה ולחזור ולקובעה ,וכתב בשם ה'דרך החיים',
שאם קבע מזוזה כשלא הייתה דלת ואח"כ שם דלת -
צריך להסיר ולחזור ולקבוע.
והאריך בזה מו"ר הגרמ"ש קליין שליט"א ,בספרו 'שאלת
משה' שערי סת"ם (שיעור נ"ו הערה א') ,לבאר דעות
הפוסקים בזה.
שוכר צימר לנופש
דנו הפוסקים במי ששוכר צימר לנופש ,לכמה ימים
בארץ ישראל ,אם חייב מן הדין במזוזה ,או שדינו כשפונדק שעד שלושים
יום פטור .וכתב בזה ה'שבט הלוי' (ח"י סי' ק"פ) שדינו כשוכר גמור אף
שהוא לכמה ימים ,ופונדק שפטור בתוך ל' יום ,זהו כשאינו שוכר את הבית,
רק משלם על הזכות ללון בבית בעה"ב ,אבל כששוכר לגמרי את החדר,
אפילו לכמה ימים ,חייב מן הדין במזוזה ,וצריך לברר שהמזוזה כשרה ונבדקה
כדין.
ושמעתי ממו"ח הגר"י פרידמן שליט"א ,אב"ד בב"ד דהגר"נ קרליץ שליט"א,
שהחזו"א זצ"ל כששהה בצפת הביא אתו מזוזה וקבעה שם ,והשאירה גם
לאחר שיצא כיון שאסור להוריד מזוזה.
דירת אירוח לשבת
והדבר נוגע גם לדירת ארוח לשבת ,למש"כ הפוסקים שדין שואל כשוכר,
א"כ מי שמתארח ביחידת דיור לשבת חייב במזוזה מן הדין.
וכיוון שיש כמה דעות בזה בין פוסקי זמנינו ,לכן במקום צורך יש לעשות
שאלת חכם.
אין ישראל לן בבית ללא מזוזה
ויש לציין מש"כ מרן שר התורה ,הגרח"ק שליט"א ,בספרו בהלכות מזוזה,
שנהגו ישראל לא ללון בבית שאין בו מזוזה ,וכמו שאמרו במדרש שאמרה
רות לנעמי" :באשר תליני אלין" ,שלא תלון בבית ללא מזוזה.

שני שיעורים יומיים באידיש
⋅ לפי סדר 'הדף היומי בהלכה' ⋅
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	•מי שלא הבדיל במוצאי שבת ,יכול להבדיל עד לסוף יום שלישי .ויש אומרים שניתן להבדיל רק עד לסוף יום ראשון;
ויש אומרים עוד ,שאם אכל מיום ראשון ואילך ללא הבדלה ,אינו רשאי להבדיל לאחר מכן .והרמ"א פוסק כדעה
הראשונה ,שניתן להבדיל עד ליום שלישי ,ואף אם אכל .ולכל הדעות ,יש להסמיך את ההבדלה לשבת ככל האפשר,
משום שזריזים מקדימים למצוות.
	•האמור לעיל הוא בנוגע לברכת 'הגפן' וברכת 'המבדיל'; אבל ברכת 'מאורי האש' – לא ניתן לאומרה אלא במוצאי
שבת ,וכן אין לברך על הבשׂמים בתוך סדר ההבדלה מיום ראשון ואילך.

זמן עשיית מלאכה במוצאי שבת
	•במוצאי שבת ,נמשכת קדושת השבת גם לאחר צאת הכוכבים ,ולכן אסרו חכמינו ז"ל את כל איסורי שבת ,עד
ההבדלה באמירת "אתה חוננתנו" בתפילת ערבית או על היין.
	•מי שהוצרך לעשות מלאכה במוצאי שבת לפני תפילת ערבית ,יאמר" :ברוך המבדיל בין קודש לחול" ,ובכך מותר
בעשיית כל מלאכה; ואין צורך לומר את כל הנוסח של ברכת ההבדלה.
	•מנהג רצוי הוא ,שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד לאחר סיום סדר תפילת ערבית; ועל פי הזוהר הקדוש ,יש
להחמיר במיוחד בהדלקת אש לפני אמירת "ובא לציון" שלאחר תפילת ערבית.

'מלווה מלכה'
סעודת ֶ
	•מצוה ללוות את השבת – שנקראת 'כלה' ו'מלכה' – ביציאתה ,כדרך שמלוים אדם חשוב בצאתו ממקומו .ועיקר
המצוה היא באכילת סעודה רביעית ,המכונה 'מל ֶ ּוה מלכה'.
תאב לאכול ,ראוי שלא יעסוק במלאכה בדרך של
	•ראוי להסמיך את סעודת מלווה מלכה ליציאת השבת .ומי שאינו ֵ
'קביעות' עד לאחר הסעודה .ועל פי הקבלה יש לאכול סעודה זו עד חצות הלילה.
	•בסעודת 'מלוֶ ה מלכה' ,לכתחילה יש לאכול פת .ואמרו רבותינו שאכילת פת חמה במוצאי שבת ,יש בה רפואה .וכן
ראוי להדר ולאכול בסעודה זו בשר או תבשיל אחר.

הליכה וריצה בשבת
	•אסור לרוץ בשבת; וכן ,במידת האפשר ,אין לפסוע פסיעות רחבות ,או לדלג ולקפוץ .וריצה לדבר מצוה מותרת ,ואף
כשלא ניכר שנעשית לשם מצוה.
	•ריצה לצורכי בריאות אסורה בשבת ,הן משום איסור הריצה בשבת ,והן משום שחכמינו ז"ל אסרו לעשות בשבת כל
מעשה שניכר שנעשה לשם רפואה ,וכגון נטילת תרופה.
הראייה באחד חלקי חמש מאות ( .)1/500ולכן ,מלבד האיסור שיש בשבת
מכהה את ִ
	•פסיעה גסה – דהיינו רחבה – ָ
בהליכה בפסיעות רחבות ,כנ"ל ,יש להימנע מפסיעות אלו גם בימות החול.

מהלכות מלאכת 'הוצאה'
למעט
	•יש מהפוסקים שכתב כי לכתחילה אין לצאת בשבת לרשות הרבים עם שיירי מאכל בין השיניים .ויש שמתירֵ ,
אם מדובר בשיירי מאכל שהדרך להקפיד ולהוציאם מהפה.
	•מותר ללבוש בגד או לענוד תכשיט בשבת ברשות הרבים .אולם חכמינו ז"ל אסרו ללבוש בגדים מסוימים ולענוד
תכשיטים מסוימים ,מחשש שיסירו אותם או שיפלו ויטלטלום ארבע אמות.
	•מי שרגלו האחת פצועה ,או שנקע את רגלו וצולע וכיוצא באלו – ראוי שלא יצא לרשות הרבים כשרק רגלו האחרת
נעולה בנעל; אך ברחוב שאינו מוגדר כרשות הרבים דאורייתא ,ניתן להקל.
העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה

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

שרּוליק

הבדלה לאחר מוצאי שבת

052-7181253

עד מתי ניתן לעשות הבדלה?
מאיזו מלאכה יש להמנע עד לאחר אמירת 'ובא לציון' במוצאי שבת?
האם מותר לצאת לרשות הרבים עם שיירי מאכל בין השיניים?

גליון רצ"ה
שנה ז' תשע"ח

עין תחת עין )כ"א  -כ"ד(
בשלהי

הספה"ק

"אוהב

מספינקא

זיע"א:

עובדא

שמעתי

ישראל"

שהרה"ק ר' פנחס מקאריץ זיע"א

מהרה"ק מאפטא זיע"א כתוב ,שבימי

התאכסן פ"א אצל בעה"ב אחד,

רב שרירא גאון היה עשיר שהיה לו

והבין שיש לו בן גדול שאינו נימול.

ספר תורה שכתב עזרא הסופר

ושאל לבעה"ב מדוע לא מלתה
אחיו

בעצמו .אחר פטירת העשיר ,התדיינו

אותו?

שני בניו ,כל אחד רצה לזכות בספר

מחמת מילה ,כי אחרי המילה לא

התורה תמורת ויתור על הרכוש.

יכלו לעצור הדם ר"ל .והרע הדבר

עשו גורל ומי שזכה בכל הרכוש היה

בעיני הרה"ק הנ"ל ואמר לו שהוא

עצוב ,ואילו מי שזכה בספר התורה

בעצמו ימול אותו ,ובעהי"ת לא יזוב

והשיב

מפני

מכשפה לא תחיה

שמתו

שמח מאוד .והיה שם מומר שחרה

הדם .ושאלו הבעה"ב אם מבטיחו

לו שספר התורה יקר להם מכל הון,

זאת ,ואמר הרה"ק הן ,ונתרצה

כשעלה רב הונא מבבל לארץ
ישראל ,פגש בכפר אחד אשה
מכשפה.

הלכה

אחריו

האשה,

שפכה עליו מים ולקחה עפר מתחת
רגליו .הפנה רב הונא ראשו אליה
ואמר לה ,גוזר אני עליך שתתבלבל
עליך דעתך ,ואיני עושה זאת בגלל
שאת מציקה לי ,אני איני חושש

ובלילה התגנב המומר לבית הכנסת

הבעה"ב והכין סעודה ,ולקח את בנו

בו הוחזק הספר ומחק האות עיי"ן

על חיקו והרה"ק מל אותו כראוי,

של ועבדתם שמות )כ"ג כ"ה( וכתב

אבל הדם הי' שותת ולא יכלו לעצור

במקום זה אות אל"ף .וכשמצאו את

אותו ר"ל ,ונתבהל הרה"ק מאד ולא

היה ,דעתה של המכשפה נטרפה

השגיאה חשבו שזה נעשה בשעת

ידע לשית עצות בנפשו ,ומרוב צערו

הכתיבה .בעל הספר לא הסכים

יצא החוצה לראות אם ימצא איש

עליה .נתקיים הכתוב לא תאונה

לתקן את השגיאה מפני שזה כבר

להגיד לו את אשר קרהו ,כמאה"כ

לא יהיה ספר שעזרא הסופר כתב

דאגה בלב איש וגו' וראה שהרה"ק

אותו לבד .מרוב צער חלה .בא אליו

ר' זושא מהאניפולי זיע"א בא ,וירץ

אביו בחלום ואמר לו כי המומר הזה

לקראתו ויספר לו המאורע ,ותיכף

ראיה

ומיד חזרו שניהם לבית הבעה"ב,

שיחפש בבית הכנסת תחת השולחן,

ויצו הרבי ר' זושא לערוך השלחן

עשה

את

השגיאה,

והא

וימצא שם את העין של המומר הלז,

ולאכול הסעודה ,וכן עשו .ובאמצע

שהתקיים בו העונש "עין תחת עין".

הסעודה נעצר הדם ונתרפא הנימול.

ואביו הוסיף ואמר לו כי בבית דין

ושאל הרה"ק רבי פינחס את הרה"ק

של מעלה יצא הפסק שעזרא הסופר

ר"בי זושא מהיכן ידע זאת? והשיב

בעצמו יתקן את הספר וכך היה.

לו הרר"ז :מהתורה הקדושה ,דכתיב
"ויחזו את האלקים" היינו אם רואין

ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו )כ"ד

שיש מדת הדין ח"ו" ,ויאכלו וישתו,

 -י"א(

ועי"ז נמתקין הדינין וסימנך "סעדני"

איתא בשם הרה"ק ה"חקל יצחק

זמני כניסת שבת
ירושלים 4:45 :ת"א4:59 :

מפניך ,אלא כדי שלא תעשי זאת
לאחרים ולא תהרגי אותם .וכך

אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך
)ז"ח רות פ"א(

נדבת הר"ר יצחק יעקב ניילינגר הי"ו
לרגל נשואי בנו החתן החשוב
ר' אליהו חיים הי"ו עב"ג
ב"ר פינחס צבי שיינברגר
בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין

וירוו מהם רוב תענוג ונחת ,אכי"ר.

מלשון סעודה "ואושעה".

פרשת משפטים  -שקלים
חת תורה

זמני יציאת שבת
ירושלים 5:59 :ת"א 6:00 :ר"ת6:38 :

ליומא דהילולא של הגה"ק רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן

הנערה שמעה בקול הגבאית כאשר חבורת הקבצנים לקחה

הש"ך זיע"א )א' אדר(

את צרורותיה ויצאה את ווילנה לא הלכה אתם .הגבאית

סיפור זה אירע בשנות ת"ח  -ת"ס כאשר כנופיות בוגדן

התקשרה עם אחדות מבעלות הבית החשובות של העיר וחיפשה

חמלניצקי השתוללו ברחבי אוקריינה ופולין ,רצחו יהודים

מקום מתאים ליתומה הענייה ,כעבור כמה ימים הצליחה

ושדדו רכושם .בעיירה פולנית קטנה חיה אז אלמנה

במשימתה והנערה נתקבלה לאחד הבתים העשירים שבווילנה

שהרוויחה בקושי די מחייתה ומחיית ילדיה ,נחמתה היחידה

בתור עוזרת .בעלת הבית הכירה חיש מהר בסגולות הנערה

של האלמנה הענייה היה בנה הבכור ר' שבתי כהן .הוא עזב

הענייה שנקלעה אליה .יום אחד אמרה לה ראי נא ראי בתי

את הבית בעודו צעיר לימים ונסע לנכר כדי ללמוד תורה.

היקרה ,לי יש די עוזרות וטבחיות ,לך יעדתי מלאכה אחרת

בימים ההם עוד לא היו רכבות ודואר מסודר כמו היום ,על

לגמרי ,אולם התנאי הוא כי עליך למלא את התפקיד בדיוק

כן עברו לפעמים שנים עד שאמא שבנה יצא לעולם הגדול

נמרץ .הענין הוא בזה כי חתני הוא היקר באדם ,אברך הלומד

ללמוד תורה ,זכתה ממנו לידיעה או דרישת שלום ,ולמרות

כל לילה עד השעות המאוחרות .כאשר הוא מסיים את לימודו

געגועי האם אחרי בנה היו האמהות שמחות שבניהן לומדים

כבר ישנים כל בני הבית ואין מי שיגיש לו את ארוחת הערב

תורה בניכר .אמו של ר' שבתי לא ידעה כי בנה נמצא בעיר

שלו ,זה יהיה איפוא התפקיד שלך ,עליך יהיה לשבת מאחורי

וילנא ,שם נשא לאשה את בתו של אחד מנכבדי העיר ,והיה

הדלת ולהאזין ,ברגע שתשמעי כי הוא סיים ללמוד ,תגישי לו

סמוך על שולחן חותנו ולמד תורה .אחר כך התפרסם בעולם

את ארוחת הערב .הנערה הסכימה וקיבלה על עצמה את

התורני הודות לחיבורו על השולחן ערוך "שפתי כהן  -שך".

העבודה .היא ניגשה בערב הראשון אל מאחורי חדרו של

כאשר הגיעו כנופיות חמלניצקי לעיירה והחלו לרצוח את
היהודים ולהעלות בתיהם באש ,הצליחה אחותו של הש"ך
למלט את נפשה ולברוח מהעיר כל עוד נפשה בה .היא
הצטרפה אל קבוצה של קבצנים נודדים שהלכו מעיר לעיר
ומכפר לכפר וחזרו על פתחי נדיבים .זמן רב סובבה להקת
הקבצנים בעיירות הקטנות ,עד שסוף סוף הגיעה לווילנה
המעטירה .כנוהג הימים ההם היה גם בווילנה הקדש אכסניה
ששימשה לעניים וקבצנים נודדים ,לאכסניה זו הגיעו
הקבצנים ואחותו של הש"ך בתוכם .גבאי ההקדש פרנסו את
העניים והשתדלו למצוא עבודה לאלה מהם אשר רצו
להרוויח את לחמם ביגיע כפיהם ,אולם רוב הקבצנים העדיפו
להמשיך לחזור על הפתחים כפי שהיו למודים ,לא כן אחותו
של הש"ך ,היא לא הצטרפה אל הקבצנים בדרכם לבקש
נדבות ,אשתו של הגבאי שעיניה היו פקוחות על העניים,
הבחינה מיד כי נערה זו אינה שייכת אל הקבצנים ,מתווי
פניה העדינים היא שיערה כי הנערה באה ממשפחה טובה
ומיוחסת ,גם מאופן דיבורה והתנהגותה ניכר היה בי אין זו
קבצנית ככל הקבצניות .אשת הגבאי ששוחחה לפעמים עם
הנערה נוכחה כי היא פיקחית ויש לה מדות נעלות ,היא
החלה לשדל אותה להישאר בווילנה ולהפסיק ללכת עם
הקבצנים ,למה לך לנדוד בחבורת קבצנים? הפצירה בה
האישה הטובה ,הישארי כאן ואני אמצא לך מקום שם תוכלי
להרוויח את לחמך בכבוד ,ולשכוח הנוראות שעברו עליך,
אמרה לה אשת הגבאי.

הלומד והאזינה ללימודו ,הש"ך שהוא היה חתנה של בעלת
הבית נוהג היה ללמוד בקול רם ,וכשמוע הנערה את הקול
עמדה תחתיה מוקסמת .היא חשבה כי קול אביה המנוח היא
שומעת ,אולם הלא אבא נפטר לפני שנים רבות ,כיצד יתכן
הדבר? לילה לילה היא עמדה מאחורי הדלת כאילו כפאה שד,
בשמעה את הלימוד המוכר כל כך היא נזכרה בשנים עברו,
במשפחתה רבת היחס ובבית החם שהיה לה ,ליבה נתכווץ
מצער עת השוותה את מצבה הנוכחי ,יתומה ענייה בלי קרוב
וגואל בבית זר בקרב אנשים זרים ,היא לא יכלה לעצור בעד
שטף דמעותיה והתייפחה חרש ,כי פחדה שישמעו אותה .אולם
אסור היה לה לעזוב את מקומה שמאחורי הדלת ,אולם האברך
שלמד בפנים שמע פתאום את המשרתת בוכה ,והוא פתח את
הדלת לראות מה קרה? הנערה נבהלה עד מאוד אולם הוא
הרגיע אותה וביקשה לספר לו מה מעיק על לבה? הוא שאל
אותה לשמה ושם משפחתה ,והיא סיפרה לו כי היא באה
משפחה מיוחסת ,אביה היה רב גדול ,שמו היה רבי מאיר עליו
השלום ,בעקבות הנגישות של חמלניצקי היא ברחה מביתה
ונשארה בודדה ללא מודע ומכר ,עתה בשמעה את קול לימודו
נזכרה באביה שנוהג היה ללמוד בטון מתוק עצוב כזה ,ולא
יכלה להתאפק מלבכות.
בהיותה נתונה בסיפור המעשה לא הבחינה הנערה כי האברך
החוויר כסיד ואך בקושי עמד על רגליו מרוב התרגשות ,הש"ך
הכיר מיד כי העומדת לפניו אחותו היא ,אולם התאמץ לא
לגלות כל סימנים מהתרגשותו הגדולה ,הוא ניחם אותה
והשתדל להרגיעה וחזר ללימודו.

למחרת ביקש הש"ך את אשתו לומר לאמה בשמו ,כי

התקשרות לצדיק

הוא מבקש לשחרר את הנערה מעבודתה ,בקשתו היא,
כי תואיל נא החותנת להחזיק את הנערה מהיום כאילו
היתה בתה ,לדאוג לה לבגדים טובים ובכלל להתנהג

יש החושבים ,למה יש לנסוע אל הצדיק,

כלפיה כאל בת המשפחה .הוא עוד הוסיף שיש לו סיבה

לשמוע מפיו דברי מוסר ולהידבק בו? הרי יש

כבדת משקל לבקשתו זו .החותנת העריכה את חתנה עד

כמה וכמה ספרי מוסר ועוד ספרים קדושים,

מאוד וכל בקשה שלו היתה אצלה יקר וקדוש ,היא

המעוררים את לבו של האדם לתשובה ולמעשים

עשתה איפוא מה שנתבקשה לעשות ,היתומה שוב לא

טובים ,אלמד בהם כראוי ואדבק בהם וירווח לי,

היתה כמשרתת אלא כבת ,היא גילתה כשרונות נעלים

ברם לא זו הדרך.

בניהול הבית וכל הענינים ,ולא עבר זמן רב עד שחותנת
הש"ך מסרה לידיה את כל המפתחות.
חדשים אחדים לאחר מכן חלתה חותנתו של הש"ך
וכעבור כמה ימים הלכה לעולמה .עוד לא עברו
השלושים והשדכנים החלו להתדפק על דלתו של

אפשר להמשיל את הדבר לכפרי אחד ,שהיה
נצרך מאוד לבוא אל המלך ולבקש ממנו דבר
נחוץ בשבילו ,אולם כידוע אין המלך סובל ריבוי
דברים ,כי אין זמנו פנוי לשמוע הרבה דיבורים

האלמן ,הוא היה אדם צעיר עדיין ועשיר ,ואין פלא

ועניינים ארוכים ,והוא אוהב את הקיצור ,וקיצור

שהציעו לו שידוכים רבים .הוא פנה אל חתנו להתייעץ

דברים מועט שיחזיק את המרובה .ומנין לו לכפרי

אתו בדבר ההצעות ,אולם הש"ך הציע לו לחכות שנה

פשוט זה את מעלת קיצור הדברים? מה עשה

תמימה שנת האבל לפני שיחשוב על נישואין מחדש.

הכפרי ,הלך אצל אחד מהשרים הקרובים למלך,

כאשר עברה השנה חידשו השדכנים את לחצם והביאו

אשר הבין בדרך דיבורו של הכפרי הפשוט ,וגם

הצעות מצויינות ,משפחות עשירות ומיוחסות וכו' וכו'.
שוב בא האלמן אל חתנו לשאול בעצתו ,הש"ך אמר לו
אם בקולי תשמע ,לא תסתכל לא בכסף ולא ביחוס אלא
תתחתן עם היתומה הנמצאת אתנו בבית ,היא נערה
טובה עדינה ויראת שמים ,אם תקבל עצתי אני אהיה
אי"ה השושבין שלך ,ואחרי החופה אגלה לך מי הנערה
הזאת .האלמן הסכים לדברי חתנו וזמן קצר לאחר מכן
העמידו את החופה.

ידע כיצד יש לדבר עם המלך ,והציע הכפרי לפניו
את מבוקשו בלשונו הוא ,והשר הביא את הדברים
לפני המלך בראוי וכנכון ,והכפרי קיבל את
מבוקשו.
כן הדבר בענייננו ,איזה יהודי לא ירצה להידבק
במלכו של עולם ,שכולנו זקוקים לעזרתו בכל
רגע .אולם לאו כל אדם יכול לגשת אל המלך

עתה הגיע הזמן לגלות את זהותה של הכלה ,לתמהונם

פנימה ,כי צריכים לדעת מה לדבר ,וכיצד ,ולא

ולשמחתם של כל הנוכחים הצהיר הש"ך באוזני

כל אדם ראוי לכגון דא .על כן שולח לנו הקב"ה

המסובים כי הכלה היא אחותו היקרה ,אותה לא ראה זמן
רב .כמתנת נישואין הוא בירך את הזוג הצעיר שהשם
יתן להם בן שיאיר את שמי העולם היהודי .כעבור תקופה
אכן נתקיימה ברכת הש"ך ,ואת הרך הנולד למזל טוב
קראו בשם מאיר על שם סבו אבי הש"ך .הילד גדל והיה

את צדיקי הדור ,כדי שנידבק בהם ונביא לפניהם
את אשר על לבבנו ,ואת משאלותינו בפני
הצדיקים ,היינו שרי המלך ,ויכולים אנו לדבר
בשפתנו הפשוטה ,והם מבינים אותנו ,ויודעים גם

ללמדן גדול שכל העולם פנו אליו בשאלות הלכתיות,

כיצד לבוא לפני הקב"ה מלכו של עולם ,ולהביא

בזמן מאוחר יותר פרסם את השאלות ותשובות בספר

מאתו ית' את התשועה למבקש.

בשם "פנים מאירות" ספר זה הביא אור תורה להרבה
בתים יהודיים.

בשם הבעש"ט הקדוש זיע"א(

עומד על דבר אלא אם כן נכשל

סליחה באמת ובתמים
ברכבת לווילנא ישב הגה"ק רבי

בו" ,אמר לו רבי ישראל ,בטרם

)יומא

ישראל

ישראל

זיע"א

סלנטר

נפרדו,

רבי

התעניין

שבת קודש כ"ה שבט
הרה"צ רבי שבתי )אבי המגיד מקאזניץ  -תקכ"א(
הגה"ק רבי ישראל מסלנט ב"ר זאב וואלף )תרמ"ג(
יום ראשון כ"ו שבט
רבי דוד ב"ר שמואל הלוי )הט"ז  -תכ"ז(
הגה"ק רבי שאול בראך ב"ר אלעזר )גאב"ד קאשוי

דהילולא כ"ה שבט( ,בלי מלווים

למעשיו של אותו אדם בווילנא,

ובלבוש פשוט ,כמנהגו .הקרון היה

והבין כי הגיע כדי להשיג "סמיכה"

ורבי

לקבלת היתר שחיטה .הבטיח לו

ישראל הצית לעצמו סיגריה .אדם

רבי ישראל שיעזור לו וימליץ עליו

צעיר שישב לצדו גער בו בגסות,

אצל חתנו ,שהוא מראשי הרבנים

וטען כי אינו סובל את ריח העישון.

בעיר .ואכן ,חתנו קיבל אותו בנפש

מיהר רבי ישראל להתנצל בפניו

חפצה ,אך כאשר החל לבחון אותו

וכיבה את הסיגריה .לא חלפו

בהלכות שחיטה ,מצא שאינו ראוי

מספר דקות ושוב נשמעו רטינותיו

לכך .גם במצב זה מצא רבי ישראל

של אותו אדם" :הזקן הזה פותח את

את המילים שירככו את הביזיון.

החלון וקור חודר לעצמותינו ,קשה

הוא אמר לו שיבוא בשנית בעוד

לשבת כאן" .רבי ישראל לא כעס,

כמה ימים וייבחן שוב ,כי וודאי

רק ענה לו בנחת" :לא אני פתחתי

עייף הוא עדיין מן הדרך .אלא

את החלון ,אך אם הקור מפריע לך,

שהלה לא שב ,לא התעצל רבי

מייד אסגור אותו".

ישראל והלך אליו בעצמו ,האיש

רבינו אברהם בן מאיר )אבן עזרא -ד"א -תתקנ"ד(

סיפר בנימה של ייאוש ,שנפקחו

הגה"ק רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן )ש"ך -תכ"ג(

קרון

המיועד

למעשנים,

כשירדו בתחנה בוילנא ,המתין
קהל רב שבא להקביל את פני
הגאון רבי ישראל סלנטר .ניגש
אותו נוסע אל אחד מן המתקהלים
ושאלו לפשר ההתקהלות .תמה
האיש" :וכי אין אתה יודע כי רבנו
מסלנט בא לעיר?" האברך נבהל
ונרעד .מצפונו החל נוקפו על
התנהגותו חסרת הדרך ארץ כלפי
הזקן .נחרד מן המחשבה איך העז
להשפיל את אחד מגדולי הדור.

עיניו

להבין

כי

מתאים

אינו

לתפקיד .ריחם עליו רבי ישראל,
והצמיד לו שוחט בעל ידע שישנן

לכלכלתו

שהותו

במשך

הרה"ק רבי מנחם נחום מרחמיסטריווקא
ב"ר יוחנן )תרצ"ו(
יום רביעי כ"ט שבט
הרה"ק רבי ישכר בעריש מדאלינא ב"ר יצחק
אייזיק מזידיטשוב )תרמ"ו(
הרה"ק רבי חנניא יו"ט ליפא ב"ר יקותיאל יהודה
)קדושת יו"ט  -תרס"ד(
יום חמישי ל' שבט
הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין ב"ר משה
יהושע יהודה לייב )אב"ד בריסק  -תרפ"ה(
הגאון רבי נתן צבי פינקל ב"ר משה )הסבא
מסלבודקא  -תרפ"ז(
הגאון רבי ירוחם פישל פערלא ב"ר אריה צבי
)תרצ"ד(
יום שישי א' אדר

הרה"ק רבי יצחק אייזיק ב"ר צבי מכפר ספרין
)אבי העט"צ  -תק"ס(
הרה"ק רבי ברוך מגארליץ ב"ר חיים )תרס"ו(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ולא הרפה רבי ישראל עד אשר
מצא

בעבורו

קהילה

שבדיוק

באותה עת היה דרוש לה שוחט
בקי.

מגדרו

לימוד מקרא בלילה )ג'(
א( יש שהתירו ללמוד מקרא בלילה

ישראל כדי להתנצל על מעשיו.
רבי

יום שלישי כ"ח שבט

לבסוף הוסמך אותו צעיר כשוחט,

להם:

ישראל

)תבואות שור  -תצ"ז(
הרה"ק רבי עמנואל ב"ר ישעי' מפשדבורז )תרכ"ד(

בעיר.

למחרת הלך לאכסנייתו של רבי

קידם

רבי אלכסנדר סנדר ב"ר אפרים זלמן שור

איתו את כל הדינים ואף ידאג

שאלו את רבי ישראל ,מדוע יצא

את

 ת"ש(יום שני כ"ז שבט

לסייע

לו.

השיב

גם במוצאי שבת עד אחרי מלוה
מלכה

)"זכור

לאברהם",

חלק

ג'

מערכת ל'(

פניו

"כאשר בא אלי אותו אדם לבקש

ב( בליל ראש חודש יש להימנע

בלבביות ,הושיב אותו והתעניין

את סליחתי ,סלחתי לו באמת

מלומר מקרא בלילה) .שו"ת "רב

האם כבר נח מעמל הדרך ,הלה

ובתמים .אך היות שאני רק בשר

פעלים" ח"ב סימן ב(.

נדהם מקבלת הפנים ופרץ בבכי,

ודם ,חששתי שמא נשאר בלבי

ג( יש שהתירו אמירת תהילים בציבור

תוך כדי בכיו ביקש סליחה ומחילה.

לכן,

שמץ

של

הקפדה

כלפיו.

רבי ישראל סלנטר הפציר בו

השתדלתי לעורר את רחמי ולעזור

שלא יבכה ,כי חלילה אין לו בלבו

לו בכל דרך .כך ניקיתי את לבי

אף שמץ של טינה כלפיו" ,אין אדם

מכל חשש של שנאה ושל הקפדה".

בחסות רשת חנויות

גל פז

בלילה אף לפני חצות") .אשל אברהם"
מבוטשאטש ,או"ח סימן רל"ח(
ד( לילדים קטנים מותר לומר פסוקי
תנ"ך בלילה) .שו"ת "לבושי מרדכי"
תנינא )או"ח סימן קפ"ו(

מברכים חודש אדר
המולד יום חמישי
שעה  3:09אחה"צ  3חלקים
ראש חודש יום חמישי וששי

בס" ד

גִּ לָּיון ַׁ 676
שת ִּמ ְׁש ָּפ ִּטים | תשע"ח
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיון
ָאסּור לִּ ְׁקרא ִּב ְׁש ַׁעת ַׁה ְׁת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְׁשמר עַׁ ל ְׁק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת
יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ

שמואלַׁאימןַׁבןַׁאסתרַׁזריַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁשגיתַׁבתַׁרותי ַׁ
משפ'ַׁשטריתַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחייםַׁבןַׁבכוריו ַׁ

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁ -יראתַׁ שמים ַׁ
ליאורַׁיהושעַׁסומךַׁוב"בַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁגליתַׁבתַׁמסודי ַׁ
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכה ַַַַַַׁׁׁׁׁׁארזַׁבןַׁשושנה ַׁ
רונןַׁאברהםַׁוב"מַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסיררַׁאפריםַׁוב"ב ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַׁׁׁארזַׁמזרחיַׁוב"בַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכה חיַׁהפקותַׁואירועים ַׁ

שפָּ ִ
פ ָּרשַׁתַׁ ִ
כףַׁאַׁתַׁיִצְׁרֹוַׁעָּ ִדיףַַׁׁ
טיםַׁ–ַׁלָּ ַׁ
ָּ
מ ְׁ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

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

"כִי תִ ְראֶ ה חֲ מֹור שֹנַּאֲ ָך רֹבֵץ תַּ חַּ ת מַּ שָּ אֹו ו ְחָּ דַּ לְתָּ מֵ עֲ ז ֹב לֹו עָּ ז ֹב תַּ עֲ ז ֹב עִ ּמֹו"
ַׁ

(שמות כג ,ה)

ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ

אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ענַׁיין זה מופיע במקום נוסף בתורה,
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ בפרשת 'כי תצא' שם נאמרֹ" :לא תִ ְראֶ ה אֶ ת
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ חֲ מֹור ָאחִ יָך אֹו ׁשֹורֹו נ ֹ ְפלִים בַּדֶ ֶרְך ו ְהִ תְ עַּ לַּמְ ָּת
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ
מֵ הֶ ם הָּ קֵ ם תָּ קִ ים עִ ּמֹו" (דברים כב ,ד).
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַַׁׁ יש שני הבדלים בין שני הצווים האלו.
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביה ַׁ
האחד ,בפרשת 'כי תצא' לא כתוב "שנאֲ ָך"

ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ

אלא "ָאחִ יָך".

גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר
ַׁזריַַַַַַׁׁׁׁׁׁההבדל השני ,שבפרשתנו כתוב
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ תעֲ זב ַׁעִ ּמֹו" ,ואילו בפרשת 'כי תצא'
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ

"הָּ קֵ םַׁתָּ קִ ים".

ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ

משאו ,ומצד שני חמור שצריכים להטעין
אותו -איזה מהם קודם?
הגמרא במסכת בבא מציעא (לג ע"ב) מלמדת
אותנו ,שמצווה ַׁקודם ַׁלפרוק ַׁמהחמורַׁ
הרובץַׁתחתַׁמשאוַׁוסובלַׁ,וכךַׁלמנועַׁממנוַׁ
צער ַׁבעלי ַׁחייםַׁ ,ורק ַׁלאחר ַׁמכן ַׁלטעון ַׁאתַׁ
החמורַׁשמשאוַׁנפלַׁ .

"עָּ זבַׁ לכאורה ַׁהשכל ַׁהישר ַׁאומרַׁ ,שכך ַׁצריךַׁ
כצוב לנהוג ַׁתמידַׁ -פריקה ַׁלפני ַׁטעינהַׁ ,מפניַׁ
צערַׁבעליַׁחיים.

מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ צריךַׁלהתבונןַׁולהביןַׁמהַׁההבדלַׁביןַׁשניַׁ ובכל ַׁזאת ַׁאומרת ַׁהגמראַׁ ,שלפעמיםַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים
בריאותַׁואריכותַׁימים ַַׁׁ הענייניםַׁומדועַׁהםַׁנכתבוַׁבצורהַׁשונה? ַׁ .הטעינה ַׁקודמת ַׁלפריקה .באיזה מקרה יש
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחהַׁ-
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ
להקדים את הטעינה לפריקה? "אוהבַׁלפרוקַׁ
סימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה ַׁ "עָּ זבַׁתעֲ זב" -מפרש רש"י הקדוש" -לפרוקַׁ
ושונאַׁלטעוןַׁ-מצווהַׁבשונא".
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל
ימים ַַׁׁ המשא" .כלומר ,החמור התמוטט כי המשא
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
היה כבד עליו ,והמשא עדיין נמצא על כלומר ,אם בעל החמור שצריך עזרה לטעון
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ
תמרַׁפורטונהַׁבתַׁמיסהַַַַׁׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה ַׁ החמור ומצער אותו ,ולכן מצווה עלינו את המשא על החמור הוא שונא שלי ,ואילו
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
בעל החמור שצריך סיוע לפרוק את המשא
טובהַׁבתַׁאורה ַַׁׁ התורה שני צווים -פריקה וטעינה.
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ
מעל גבו של החמור הוא אוהב שלי -מצווהַׁ
כלומרַׁ ,קודם ַׁכל ַׁעלינו ַׁלפרוק ַׁאת ַׁהמשאַׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
קודם ַׁכל ַׁלסייע ַׁלשונא ַׁשלי ַׁולטעוןַׁ .למרותַׁ
עלַׁגבוַׁשלַׁהחמורַׁ,ואחרַׁכך ַׁעלינוַׁלשובַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ מ
רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שישַׁכאןַׁענייןַׁשלַׁצערַׁבעליַׁחייםַׁ ַׁ.
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁולטעון ַׁאת ַׁהמשא ַׁעל ַׁהחמור ַׁבצורהַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו
מדוע? אומרת הגמרא כדי "לכוף ַׁאת ַׁיצרו",
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה ַַׁׁ שיהיהַׁמסוגלַׁלשאתַׁאותוַׁ .
ר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ
כלומר לכופף את היצר הרע שמסרב לסייע
"הָּ ֵקםַׁתָּ קִ ים" -פירש רש"י כאן" -זוַׁטעינה".
ַַׁׁ ַׁ
לשונא ,וזהַׁעדיףַׁעלַׁצערַׁבעליַׁחייםַׁ .כיַׁישַׁ
10/02/2018
כ"הַׁשבטַׁתשע"ח
כלומר ,אם נפל המשא מעל גבו של החמור,
ַׁ
כאןַׁצער ַׁבעלי ַׁחיים ַׁגם ַׁעל ַׁהאדםַׁ ,שישַׁלוַׁ
ַׁ
מצווה עלינו התורה לסייע לבעליו להרים
משפטים
פרשתַׁ
ַׁ
שנאה ַׁבלבַׁ ,רחמנות ַׁעליוַׁ ...והוא ַׁקודםַׁ
הפטרהַׁ:ויכרות יהוידע -מלכים ב ,י"אַׁ
את המשא שנפל ,ולהטעינו מחדש על גב
ַׁ
לחמורַׁ ַׁ.
ר"ת החמור.
יציאה
כניסה
ַׁ

י" ם

16:45

17:58

18:35

ומה יהיה הדין אם עומדים לפנינו שני
חמורים :מצד אחד ,חמור שרובץ תחת

ת" א

17:02

17:55

18:31

חיפה

17:03

17:55

18:31

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

17:05

17:58

18:34

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

פרשת משפטים
פרשת

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

676
| כ"ה שבט תשע"ח | גיליון 676

בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ

העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

לַּׁומ ִ
ֵ
ֵ
תרֵ ַׁ-
חלַׁקַׁא'
הלָּ כָּהַׁ–ַׁאִ ּסּורַׁו ְׁה ֵַׁ
שֹוא
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
כאשרַׁאדםַׁחתךַׁבטעותַׁבשרַׁרותחַׁבסכיןַׁחלביַׁאוַׁההפךַׁ.מהַׁדיןַׁהבשרַׁוהסכין?ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
החותך בשר רותח בסכין חלבי בן יומו [דהיינו שבמהלך  24שעות האחרונות הוא חתך בסכין זה גבינה רותחת -לדוגמא:
פיצה] אם ישַׁשישים בחתיכת הבשר כנגד מקום הסכין שחתך ,הבשר מותר באכילה .מקורות :שו"ע (יו"ד סימן צד ס"ז) .וכאשר
הבשר הרותח היה בכלי שני כתב הפרי חדש (שם ס"ק כג) להתיר ,ודברי השו"ע מיירי דווקא בכלי ראשון .וכן העלה בשו"ת מקוה המים ח"ו
(חיו"ד סימן ד) וכן נראה מדברי השו"ע יו"ד סימן קה ס"ב) .אולם הרב פרי תואר (שם סק"ט) כתב שדברי השו"ע אפילו בכלי שני.
אךַׁצריךַׁלחתוךַׁכדיַׁקליפהַׁממקוםַׁשבוַׁחתךַׁהסכיןַׁבבשר .מקורות :ט"ז (שם ס"ק יג) ,חכמת אדם (כלל מז אות א) .ועיין בש"ך
(יו"ד סימן צו ס"ק כא) דשיעור קליפה הוא שיחתוך בעובי כזה ,שיינטל כולו כאחד ולא בפירורים .וע"ע חכמת אדם (כלל מב סי"א) .והסכיןַׁ
חייבַׁבהגעלה .מקורות :הרמ"א (יו"ד סימן צד ס"ז) ,ש"ך (ס"ק לא) ,חכמת אדם (כלל מז ס"ב).
אולם כאשר איןַׁשישים בבשר כנגד מקום הסכין שחתך ,הבשר נאסר באכילהַׁ .מקורות :שו"ע (שם) .וע"ע זבחי צדק (סימן צד ס"ק
מג) דהוא הדין להיפך כשחתך גבינה רותחת בסכין ,שחתך בו בשר רותח תוך מעת לעת .וכ"ה בכף החיים (ס"ק סה).

חתך בשר רותח בסכין חלבי שאינו ַׁבן ַׁיומו  ,הבשר מותר באכילה .וצריך לחתוך מהבשר כדי קליפה ,והסכין חייב בהגעלה
כאשר רוצים להשתמש בו לחלב .מקורות :שו"ע (יו"ד סימן צד ס"ז) .אולםַׁ ,אםַׁרוציםַׁלהשתמשַׁבסכיןַׁלשארַׁדבריםַׁ ,כגוןַׁדגיםַׁ
וירקותַׁשהםַׁפרווהַׁ,מותרַׁ .מקורות :רמ"א (שם) .אולם בסכין בן יומו ,שצריך הגעלה אין להשתמש בו לשאר דברים .עיין ש"ך (שם ס"ק
לא) ,פרי חדש (ס"ק כז).

כבָּ ִריםַׁכְׁעֹונֵש
ע ְַׁׁ
סיפר ר' שמחה רז בספרו 'שבעים ַׁפנים ַׁלתורה' על הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל ,שכאשר אושפז בבית-הרפואה ניגש
אליו אדם ,שביקר את קרובו ,וביקש ממנו לשוחח עמו ביחידות .סח לו אותו אדם" :אני מנהל עסק גדול בירושלים,
שלאחרונהַׁסובלַׁקשותַׁממכתַׁעכברושיםַׁ .עכבריםַׁועכברושיםַׁהחלוַׁמתרוצציםַׁבמחסןַׁ,עושיםַׁשמותַׁבסחורתיַׁומכליםַׁ
ממוניַׁ.הבאתיַׁמדביריםַׁמקצועייםַׁללאַׁהועילַׁ.רקַׁבימיםַׁאלהַׁהזמנתיַׁמומחהַׁלהדברהַׁמחיפהַׁ ,ואףַׁהואַׁהריםַׁידייםַׁ.
שמאַׁתוכלַׁאתהַׁלייעץַׁליַׁכיצדַׁלנהוג?" ַׁ
"הלוואי והיה בידי להושיעך" ,אמר לו ר' אריה" .האמנם לא תוכל לסייע לי?" התחנן האיש .הרהר ר' אריה קמעא ,ולפתע
לחש דבר מה באוזנו של האיש .הייתה דממה ,והאיש החל מחוויר והיה נרגש מאוד למשמע הדברים .לאחר שתיקה רועמת
במשך דקה ,קרא לפתע האיש" :אכןַׁ ,צודק ַׁהנךַׁ ,גנבתי ."...אז החל אותו אדם להתוודות" :לפני זמן לא רב סר לחנותי
'חכם' ספרדי ,שארנקו בצבץ מבעד לשולי גלימתו ,וברגע של חולשה כייסתיו" ."...המוכן אתה להחזיר את הכסף לבעליו?",
שאלו ר' אריה" .הנני מוכן ומזומן ,אולם ,איני יודע שמו וכתובתו של אותו 'חכם' ,כי השמדתי את המסמכים ,שהיו בארנק".
ייעצו ר' אריה" :פרסם מודעה בשלושה עיתונים ,כי מצאת ארנק עם כסף ,וכי הנך מוכן להחזירו לבעליו כנגד סימנים .והיה
אם תוך שלושים יום לא יבוא אותו אדם אליך  -חלק את הכסף לצדקה" .כעבור מספר שבועות ,קיבל ר' אריה גלויה ,שבה
כתב לו אותו סוחר ,כי שעה לעצתו ועשה כמצוותו ,וראהַׁזהַׁפלאַׁהעכבריםַׁוהעכברושיםַׁנעלמוַׁלפתעַׁכלעומתַׁשבאוַׁ .
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

ַׁ

ַׁ
ַׁ
אנוַׁמבקשיםַׁ,וממשַׁמפיליםַׁתחינהַׁמכםַׁ,קוראיַׁהעלוןַׁלסייעַׁלנוַׁבהחזקתַׁהעלוןַׁ ַׁ.
העלוןַׁב"הַׁיוצאַׁבכַׁ6,500-עותקים!ַׁאנוַׁנמצאיםַׁבחובותַׁמולַׁבית-הדפוסַׁוחייביםַׁאתַׁעזרתכםַׁ ַׁ.
ַׁ
עריכתַׁהעלוןַׁוהפצתוַׁנעשיתַׁע"יַׁמתנדביםַׁכךַׁשהתרומהַׁהולכתַׁישירותַׁאךַׁורקַׁלבית-הדפוס! ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ אנאַׁסייעוַׁבעדנוַׁלהחזקתַׁהעלון!ַׁהעלוןַׁאינוַׁמכילַׁפרסומותַׁ.זכותַׁהמצווהַׁבעז"הַׁתעמודַׁלכםַׁאלףַׁהמגןַׁבבריאותַׁ,
ַׁ הצלחהַׁ,נחתַׁמהילדיםַׁ,שידוכיםַׁ,זרעַׁבר-קיימאַׁ,פרנסהַׁבשפעַׁוכלַׁמיליַׁדמיטבַׁולהבדילַׁגםַׁלעילויַׁנשמהַׁ.למעונייניםַׁ,
ַׁ
נאַׁלפנותַׁלליאורַַׁׁ ַׁ.052-7652084
ַׁ
ַׁ
כמוַׁכןַׁ,ניתןַׁלשלוחַׁצ'קַׁ,לפקודתַׁ'דפוסית'ַׁבצרוףַׁקרוסַׁ(בית-הדפוסַׁבוַׁאנוַׁמדפיסים)ַׁולשלוחַׁלכתובתַׁלמצוינתַׁלמטה ַׁ
ַׁ
אוַׁלהפקידַׁישירותַׁלחשבוןַׁ-מס'ַׁבנקַׁ(ַׁ10בנקַׁלאומי)ַׁ.סניףַׁמס'ַַׁׁ.678חשבוןַׁמס'ַַׁׁ ַַׁׁ02798958
ַׁ
ַׁ(החשבוןַׁע"שַׁליאורַׁעצמוןַׁ-בהפקדהַׁבבנקַׁלאומי) ַׁ
ַׁ
מְׁ נּוי ִים
הקְׁ ָּדשתַׁהעָּ לֹון
ַׁ לִ שְׁ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

לשאלותַׁנָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אֵ לִ יָּהּוַׁחיִיםַׁפִ נְׁחָּ סִ י ַׁ
052ב ֵַׁ
ְׁטל'ַׁ052-6329144

פניני עין חמד
ַׁ

|

ַׁ

פּוָאהַׁשלֵ מָּ הַׁ,לְׁ הצְׁלָּ חָּ הַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
ְַׁׁ
נִתָּ ןַׁלְׁ ה ְׁק ִדישַׁאתַׁהעָּ לֹוןַַׁׁלְׁ עִ ּלּויַׁנִשְׁ מתַׁ,לִ ְׁר
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִבתְׁ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלְׁ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
כְׁתבתַׁהּמעֲ רכתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְׁמֹוןַׁ,רח'ַׁהבשםַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְׁ בשרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ ּקּודַַׁׁ 9076926

פרשת משפטים
פרשת

ַׁ

לְׁ קבָּלתַׁהעָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
מִ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְׁ לחַׁאתַׁכְׁתֹובְׁתָךַׁאלַׁ :
PnineEH@gmail.com

ַׁ

ַׁ

ַׁ
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| כ"ה שבט תשע"ח |
גיליון 676

2/4

ַׁ

ַׁ

ַׁ

אִ ִ
בלַׁהגָּאֹוןַׁהָּ רַׁבַׁנִּסִ יםַׁפרַׁץַׁזצ"ל
םַׁראשֹונִיםַׁכְׁמלְׁ ָאכִיםַׁ-הּמְׁ ֻק ַָּׁ
המקובל ַׁהרב ַׁנסים ַׁפרץ ַׁזצ"ל -נולד ב-ו' בתשרי ה'תש"ז ( )1946בעיר דאטץ
במרוקו (ליד העיר מארקש) .כשהיה בערך בן חמש קיבלו הוריו את האישור המיוחל
לעלות לארץ .הם גרו במעברה בירוחם .יום אחד ,נחטף רבינו עם עוד כמה מילדי
המעברה על ידי הפדאיון הערבים ובחסדי שמים כוחות הביטחון הצליחו לשחררם.
בעקבות זאת עברה המשפחה למעברה התימנית בגן יבנה .רבינו התחנך אצל
ה'מורי' התימני עד שהגיעו משפחות נוספות מיוצאי מרוקו ונפתח ת"ת לעדת
מרוקו .עד גיל  11שנים למד בבית ספר אזורי ,ואחר כך עבר לישיבה תורנית 'שערי
שלום' במסמיה.

ַׁ

בהמשך עבר ללמוד בישיבת 'נחלת ראובן' בפתח תקווה (נספחת לישיבת 'לומז'ה').
בתחילה הצמידו לו אברך לעזור לו בלימוד .אולם תוך זמן קצר הפך לאחד
מהעילויים בישיבה והפקידו בידיו קבוצת בחורים ע"מ שיקדם אותם בלימוד.
בהמשך למד בישיבה גדולה 'אוצר התלמוד' ואף שימש כמגיד שיעור בישיבה.

באותם הזמנים ,המגיד-שיעור ר' מיכאל ארליך (אביו של האדמו"ר מקוידינוב) הקים
ישיבה לבחורים מכל רחבי הארץ כדי לחזקם בלימוד התורה .הוא ביקש מרבינו
שיעזור למצוא בחורים לישיבה והרב בתקופת בין הזמנים היה מכתת רגליו מחיפה
בצפון ועד באר-שבע בדרום .בהמשך התבקש לעזור לבחורים הללו ומדי יום ביומו
בשעות הערב היה מגיע רבינו באוטובוסים ועוזר להם .בהמלצת הסטייפלר זצ"ל
עבר לישיבת 'חברון' בירושלים.

ַׁ

לאחר חתונתו התחיל ללמוד קבלה אצל המקובל הגאון הרב מרדכי שרעבי זצ"ל
והיה לתלמידו המובהק .בשנת ה'תש"מ ( )1980התחיל לייסד את מוסדות 'בית אל'
וישיבה קטנה 'מסילת ישרים רמ"ח לוצאטו' ,תלמוד תורה 'תורת ישעיהו' ,כולל
אברכים ללימודים יום שלם בעיון ,בהלכה ,כולל ערב ,כולל בעלי בתים ,כולל גבוה
להוראה וכולל חצות ,בו שוקדים אברכים מובחרים תלמידי חכמים מובהקים על
לימוד תורת הנסתר ,מחצות הלילה עד הנץ החמה.
בנוסף הקים קרנות גמ"ח להלוות כספים לנזקקים ,וארגון חסד המחלק מדי
חודשיים מוצרי בשר לאברכים במחירים מסובסדים ,עזרה במצרכים בתקופות
החגים ,חלוקת מכשירי כתיבה וילקוטים חינם ,שיעורי תורה בכל רחבי הארץ,
מפעל הנצחה קהילתי ,שיעורי נשים ,בית כנסת מפואר בבני ברק ,ימי תפילה ,נסיעות לקברי צדיקים ,תיקוני שובבי"ם
ַׁ
מצויה ,אציל נפש ולבבי ,איש חסד בעל מאור פנים וחיוך ,ישר ,ירא שמיים ,צנוע ועניו
ועוד .בעל אהבת ישראל בלתי
שנהג בפרישות .שקדן עצום .בקיא בכל תחומי התורה ובפרט בדרך הסוד והקבלה .שימש כמוהל .קירב רבים לאביהם
שבשמיים באהבה רבה .רבים פנו אליו ונושעו .בתקופה האחרונה לחייו סבל ייסורים מרים  -אך קיבל הכל באהבה
והצדיק עליו את הדין .נפטר ב-כ"ח שבט ה'תשע"ב ( .)2012חי כ 65-שנים .כ 20,000-איש ליוו אותו בדרכו האחרונה,
והוא נטמן בבית העלמין בבני ברק.
אביו :ר' מימון (עסק בצורפות) .אמו :מרת סוליקה .אשתו :מרת רחל (בת החזן ר' רפאל אבוהב) .ילדיו 13 :ילדים .ביניהם:
ר' שלום ,ר' משה חיים ור' אברהם ישראל (המשמשים כרבנים במוסדות שהקים) .חתניו :ר' שמואל אביטן (מח"ס 'תרומת
הדשן') ,ר' אלישיב קוביוף (הקים ישיבה בעיר אלעד ,בה לומדים בכל מחזור מעל  120בחורים) .מרבותיו :ר' מרדכי שרעבי
(בקבלה -רבינו היה תלמידו המובהק) ,ר' צבי הוסטר ,ר' שלמה לוי ,ר' ראובן כץ (הרב הראשי לפתח-תקווה) ,ר' יוסף ברוכמן,
ר' מיכאל ארליך.

כ

אשר מינה הרב מיכאל ארליך (אביו של האדמו"ר מקוידינוב) את רבינו כמגיד שיעור בישיבה ,הבטיח לו סכום מסוים עבור כך .רבינו
הסכים ונתן שיעורים בישיבה במשך יותר משנה .כל פעם היה מקבל צ'ק כפי שהובטח לו ,אך ַׁלישיבהַׁלא ַׁהיה ַׁאפשרות ַׁלפרוע ַׁאתַׁ
הצ'קיםַׁוכךַׁהצטברוַׁאצלַׁהרבַׁחבילתַׁצ'קים .לאחר זמן הרב בגדלות נפשו לקח את כל חבילת הצ'קים ואמר לעצמו" :במיַׁאניַׁנושה?!ַׁ
במוריַׁורבי!"ַׁ .מידַׁלקחַׁאתַׁכלַׁהצ'קיםַׁוקרעםַׁ,והודיעַׁלרבַׁארליךַׁשהואַׁמוחלַׁלוַׁואיןַׁצריךַׁלשלםַׁלוַׁעלַׁכלַׁאותהַׁתקופהַׁארוכהַׁ
בהםַׁלימד.

י

" ום אחד אמא שלי חשה כאבים והרגישה גוש .היא עשתה צילום ,ובצילום אמרו לה  -זה לא נראה טוב ,ושתלך לרופא עם הצילום.
לקחתי ממנה פדיון לרב פרץ ,ובאתי אליו ,ואמרתי לו מה שאמרו בצילום .הוא הרהר קצת ,לקח את הפדיון ואמר" :לפעמים בצילום לא
רואים טוב ,אל תדאג ,בעז"ה יהיה בסדר".
אחרי זה אמא שלי הלכה לרופא ,ששלח אותה לצילום יותר מקיף ומקצועי ,והתוצאות שם הראו :שהכל בסדר! וב"ה עברו כמה שנים
והכל בסדר ...אחרי שסיפרתי לבתו את הסיפור הזה ,היא אמרה שזה פשוט לא ייאמן ,כי ַׁהיה ַׁעוד ַׁמקרהַׁדומהַׁשלַׁאדם ַׁעם ַׁגידולַׁ
בראשַׁ ,והרב ַׁבירך ַׁאותו ַׁשיבריאַׁ,והגידול ַׁנעלם ַׁאח"כ ַׁוכו' ַׁיש ַׁלציין ַׁשהרב ַׁבעצמו ַׁחלה ַׁבמחלה ַׁהקשה ַׁהידועה"( .כנראה הצדיק
לקח על עצמו את חוליים של אחרים) -מפי ר' ר.ו.
פניני עין חמד
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ַׁ

סֹודַׁהגִ לְׁ גּולִ ים

בפתח-תקווה התגורר יהודי ר׳ שמואל שמו ,שזכה ללמוד
בצעירותו בראדין בישיבתו של ה'חפץ חיים' זצוק"ל זיע"א.
קומה מתחתיו גר בחור בשם דוד ,שלמד בישיבה קטנה
באחת הישיבות בארץ ,זה מכבר רצה דוד לגשת לר'
שמואל ולשוחח עימו על ה'חפץ חיים' ,אך מחמת הבושה
הדחיק את רצונו.
כאשר עלה דוד לישיבה גדולה חש עצמו גדול ,ועם עזות
דקדושה עלה קומה ונקש על דלתו של ר׳ שמואל .לאחר
שהלה שמע את בקשתו ,חשב מספר רגעים ואמר לו:
"ראה ,אני הגעתי לראדין בשנתו האחרונה של ה'חפץ
חיים' ,לישיבה כבר לא נשאוהו ,והוא ישב ספון בביתו ,אף
אנשים כמעט ולא זכו להיכנס אליו ,מפאת חולשתו ,כשכל
מאמץ היה קשה לו מאוד ,כך שבעצם אין לי מה לספר לך
על הצדיק".

פנימה ועמדו נפעמים נוכח מה שקורה בחדר.
לפתע פתח ה'חפץ חיים' את עיניו ואמר" :כשהייתי בחור צעיר
למדתי בישיבה שהעומד בראשה היה רב גאון וצדיק בשם ר'
שלמה ,הוא היה מאוד מסור לכל בחור ובחור ,והכניס הרבה
חשק ורצון לבחורים לעלות ולהתעלות בלימוד ובעבודת ה'.
לאחר ימים ושנים הסתלק לבית עולמו ,ונשמתו עלתה לגנזי
מרומים ועמדה לפני בית דין של מעלה ,תורתו אותה השקה
לעדרים ,ומידותיו המיוחדות והנפלאות ,שבהן ניחן ,ושהחדיר
בתלמידיו ,הביאוַׁאתַׁביתַׁדיןַׁשלַׁמעלהַׁלשלחוַׁישרַׁלגןַׁעדןַׁ
כיאהַׁלצדיקיםַׁועושיַׁרצונוַׁיתברךַׁ .
והנה ברגע שהגיעה נשמתו לשערי גן עדן נעמד מלאך שחור
קטן עם שקית קטנה בידו של כמה עבירות קלות שעבר ר'
שלמה ,וטעןַׁשלנשמהַׁכהַׁגדולהַׁוקדושהַׁמעכבות ַׁעבירותַׁ
שכאלהַׁאתַׁכניסתוַׁלגןַׁעדןַׁעדַׁאשרַׁיתכפרוַׁלוַׁ .

אך לאחר מספר רגעים אמר" :עתה ַׁנזכרתי ַׁבמעשהַׁ החזירו את דינו לביה"ד ולאחר דין ודברים קיבלו ביה"ד את
מצמרר ַׁשראיתי ַׁוחוויתיַׁ ,בדידי ַׁהווה ַׁעובדאַׁ ,ואת ַׁזהַׁ טענות המקטרג ופסקו ,שנשמתו תרד שוב לעולם הזה
אספרַׁלך" .הם נכנסו פנימה ,ור׳ שמואל החל בסיפורו.
לתקופה מסוימת ,ואז יתוקנו עוונותיו ,ויזכה להיכנס לגן עדן.
כידוע עקב חולשתו של ה'חפץ חיים' ערכו בישיבה תורנויות אך כאן התנגד ר' שלמה ,והוא זעק ובכה שאינו מוכן לשוב
בין כל הבחורים ,וכלַׁזוגַׁבחוריםַׁקיבלַׁיוםַׁושעותַׁ ,שבהםַׁ לעולם הזה כי ַׁעלול ַׁהוא ַׁלחטואַׁ ,ובמקום ַׁלכפר ַׁ– ַׁאדרבהַׁ,
עליהםַׁלהתייצבַׁבביתַׁהצדיקַׁלשרתוַׁולשמש.
עלולַׁהואַׁלהוסיףַׁעלַׁעוונותיו .ועל כן איננו מוכן בשום אופן,
יום אחד היתה התורנות שלי עם עוד בחור ,וכמובן,
התייצבנו בבית ה'חפץ חיים' ,נכנסנו לחדרו בחרדת קודש,
הצדיק ישב ליד השולחן ועיין בספר.
בעוד אנו עומדים לידו על מנת לשמשו נשמעו קולות של
אנשים מחוץ לבית ,זוג הגיע ממקום רחוק וביקש להיכנס
דחוף אל ה'חפץ חיים' .הגבאים מטבע הדברים סירבו לתת
להם להיכנס עקב חולשתו (היה זה זמן שכבר לא נתנו להיכנס
אל הקודש).

אולם בני הזוג לא וויתרו ,הם נלחמו וצעקו ,ולבסוף פרצו
בכוח פנימה לחדר בו ישב ה'חפץ חיים' ,כשאני וחברי
עומדים משני צִדָּ יו לְׁשָּ ְרתֹו .האשה החזיקה בידה מעין
חבילה ,ורק אחרי שנכנסה הבחנתי ,כי תינוק זהו קטן
שישן.

שנשמתו תשוב ותרד מטה ,שוב ישבו בית הדין ודנו בטענתו
ואמרו ,כי צודקת היא ,ואז נעשתה פשרה ,נשמתו ַׁתרדַׁ
לעולםַׁ ,וכדי ַׁשלא ַׁתחטא ַׁתרד ַׁלעולם ַׁעיוורתַׁ ,חירשתַׁ,
ואילמת...
כאן הפסיק ה'חפץ חיים' את סיפורו ,ואז לתדהמת כולם
התרומםַׁבמאמץַׁרבַׁמכיסאוַׁ,כשאניַׁוחבריַׁתומכיםַׁבוַׁ,הואַׁ
צעד ַׁבצעדים ַׁאיטיים ַׁלעבר ַׁהתינוקַׁ ,וכשהגיע ַׁמולו ַׁקראַׁ
בקולַׁ"ברוךַׁהבאַׁר'ַׁשלמה"...
באותו רגע אירע הלא יאומן ,האישה שפרצה בבכי קורע לב
רצה אל התינוק אימצה אתו אל ליבה ובדמעות שזלגו מעיניה
על התינוק אמרה בקולה החנוק" :אני ַׁאגדל ַׁאותךַׁ ,ואשקיעַׁ
בךַׁאתַׁכלַׁכוחותייַׁעדַׁנשמתיַׁהאחרונה ."...ושוב אימצה את
התינוק אל ליבה והם עזבו את החדר.

היא התקרבה למיטה ,שעמדה בחדר ,הניחה עליו את
התינוק ואמרה בעצב בקול חנוק" :אני לא צריכה אותו!".
היאַׁסיפרהַׁכיַׁהתינוקַׁהזהַׁהואַׁל"עַׁעיוורַׁ,חירשַׁ,ואילםַׁ
בא ה'חפץ חיים' וגילה לפניהם את פנימיות העניין ,הקב"ה לא
והיא ַׁמוותרת ַׁעל ַׁדבר ַׁשכזהַׁ ,באותו ַׁרגע ַׁפרצו ַׁשניַׁ
עושה בעולמו שום דבר סתם ,אין מקרה בעולם ,כל דבר
ההוריםַׁבבכיַׁנוראַׁוקורעַׁלבַׁ .
שקורה בעולם הינו בהשגחה מופלאה עד הפסיק האחרון .ואז
מרן ה'חפץ חיים' הקשיב לכל דבריה ,וברגע שפרצו בבכי ההורים הבינו את אמיתות העניין .איזו נשמה קדושה נמצאת
נעצמו עיניו הקדושות של הצדיק ,ונראה היה ,כאילו נרדם ,בתינוק זה!
כעשר ַׁדקות ַׁ(!) ַׁהייתה ַׁבחדר ַׁדממה .גם הגבאים נכנסו
כאשר נולד אותו תינוק בעל מומים רבים  -עיוור ,חירש ואילם
 -הוריו ראו בזה אסון וצרה נוראה.

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 ַׁ
יפהַׁבתַׁרבקהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁב תַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
4/4
676
|
ַׁ פניני עין חמד
פרשת משפטים | כ"ה שבט תשע"ח | גיליון 676
פרשת
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

פניני פרשת השבוע
בס"ד | גיליון מס' 167

נושא השבוע :התמיכה הנכונה

פרשת משפטים

מהו התירוץ המתוחכם שהציל חיים?
את העני עמך( ...י"ז ,א)
עזרתו ,וכך ייטיב לשלב בעזרה תמיכה רגשית יקרה ואהובה ,שתסייע לעני לא פחות
אחד הדברים שכל לב יהודי חפץ בהם באמת ובתמים ,הוא להיחלץ לסייע לידיד
מהתמיכה הכספית בו!
הנתון בצרה .כל נפש יהודית שואפת לסייע לזולת ,לעמוד לימין מכר או בן משפחה,
או לתמוך ביהודי הזקוק לעזרה .הרי כל אחד מאיתנו זקוק לפעמים לעזרה ,אם
לא תמיד זה קל – כי בחשיבה הרווחת אנשים נוטים להדחיק מחשבות מצוקה של
עצמם ושל אחרים .אנשים פחות אוהבים להרגיש ולחוש חוויות לא נעימות ,אין
בעצה טובה ,אם בסיוע פיזי ,אם במימון כלכלי ,ואם בכל נושא אחר .לכל אחד
ספק שכל לב מעדיף להימנע מתחושה של דאגה ,מצוקה ,מתח או לחץ העובר על
מאיתנו יש דאגות ומצוקות המעיבות עליו ,והוא זקוק לעזרה מאחרים ,שבעצם –
הזולת .אך למרות זאת ,זו זכות גדולה ליהודי להקשיב ולהזדהות עם כאב של זולתו,
מאוד רוצים לעמוד לימינו ולעזור לו.
כי הדבר מיקל עליו מאוד מאוד!
הבעיה היא שלא כולנו יכולים .לפעמים ניתקל בידיד הזקוק לעזרה כספית – אך אין
וככל שאדם מרגיש וחווה וחש על בשרו את כאב זולתו ,ככל שהוא מתמסר יותר
בכוחנו הכספי לסייע .לפעמים ניתקל במי מבני הבית או המשפחה הקרובה הזקוק
להקשיב לו ,לשמוע את אנקתו ,לחוש את העובר עליו – כך הוא לא רק מיקל עליו
לעזרה ,אך אין בידינו הכישורים והידע המקצועי הרלוונטי .לא פעם ניתקל בשכן
בעצם ההקשבה והאכפתיות ,אלא גם מסוגל להעלות
או במכר קרוב או רחוק ,המתמודד עם בעיה המעיקה
ברעיונו דרכים ועצות נוספות שיקלו על חברו
עליו ,אך אין לנו כיצד לסייע לו .כלומר ,עם כל הכבוד
המתמודד ,כי זה נהיה אינטרס אישי שלו!
לרצון הטוב הקיים בכולנו ,פעמים רבות מאוד אין לנו
הבה נזכור זאת ,כי בכל עת יהודים סביבנו זקוקים
את היכולות ,הכישורים או הידע המתאים ,כך שהרצון
זצ"ל
אויערבאך
זלמן
שלמה
רבי
הגאון
כאשר
זה
היה
לעזרה .אדם מתקשה בחינוך ילדיו ,מתמודד עם מצוקה
לסייע נותר בגדר רצון בלבד.
שהה בנסיעה ,ועמו נסע דודי ,יבלחט"א הרה"ג רבי
רפואית ,חווה לחץ כספי ,או מודאג ממשהו שלא הולך
הנה תגלית מרגשת ומעוררת מחשבה ,שכדאי כל
אליעזר טורק שליט"א .בעת רצון ,ציין דודי בהתפעלות
לו כשורה ,לכולנו החובה והזכות והיכולת והאפשרות
כי הגאון זכה במתנת שמים מיוחדת ,שככל היוצא מפיו
כך להכירה :כל אדם ,באשר הוא ,גם אם הוא נטול כל
לעמוד לצידו ,בעצם ההקשבה ,בעצם הדאגה,
ייעשה ,וכל ברכותיו מתקיימות.
יכולת ,תבונה או ממון ,יכול לסייע לכל יהודי .כן ,כל
באמפתיה שנביע ,בהזדהות עם הכאב .וככל שנעשה
אחד מאיתנו ,גם אני ואתה ,יש לו במה לסייע ,יש לו
וזה
פלא,
כל
בכך
'אין
זלמן:
שלמה
רבי
לעומתו
נענה
זאת ביתר שאת – כך נזכה להקל מעליו את המשא,
כיצד לעזור ,יש בידו את היכולת לתמוך .ישנה עזרה
אחד
כל
בידי
נתון
הדבר
שלי,
אישי
'מופת'
לא
בכלל
ולסייע לו באמת לצאת מצרתו ודאגותיו לחיים שלווים
ואחד .פשוט ,כל מי שבא לפניי ומזכיר צרה ומצוקה שלו,
ייחודית ,מקילה מאוד ,מרגשת מאוד ,מסייעת במאוד
ומאושרים!
אני מתמסר לחוש את כאבו ,לחוות את מצוקתו ,להרגיש
מאוד – שהיא בידיים של כולנו.
ממש מה עובר עליו .כשברכתי בוקעת מתוך התחושה
 70דרכונים מזוייפים...
לעזרה הזאת יש שם' ,נושא בעול עם חברו' .יהודי
הזו  -אין פלא שהיא פועלת בשמי שמים את הישועה
רואה יהודי אחר מתמודד ,דואג ,לחוץ או מפוחד –
היה זה בשנת התרע"ו ,כשהשלטון הטורקי נאבק
הדרושה ,כי כשאדם מברך מכל הלב באמת בהרגישו את
הוא יכול הרב להקל עליו אם רק יטה לו אוזן ,יקשיב
על מעמדו בארץ ישראל מול המנדט הבריטי ששאף
תחושת המצוקה של זולתו  -בורא עולם מסכים עמו
למה שעובר עליו ,יזדהה עם הכאב ויחוש את עומק
להתבסס ולשלוט בארץ .באותה תקופה היה הצבא
ומעניק את הישועה הנכספת!'
המתח .כי המצוקה הקשה ביותר היא לחוש בודד מול
הטורקי חלש ונטול כוחות ,וכל צעירי ארץ ישראל
סיפור זה ,המובא בספרו הנפלא 'אוצרותיהם אמלא',
בעיה ,להרגיש לבד מול מצוקה .כשמקשיבים לחבר
גוייסו אליו בכפיה ,כדי לצאת להילחם בידיים חשופות
הוא כאלומת אור על הכח הנפלא שיש בכולנו .ככל
שבמצוקה ,כשמעניקים לו את התחושה שהכאב שלו
בצבא האנגלי החזק ,כשלכולם ברורה המשמעות:
שנרגיש את העובר על זולתנו ,ככל שנחווה את מצוקתם
משותף לעוד אנשים  -הדבר מחולל הקלה נפלאה,
הריגה המונית של כולם בידי הצבא הבריטי...
ודאגתם  -כך נזכה שברכותינו למענם יתקיימו ,ודאגתנו
מעניק כוחות חדשים ,ומזרים אנרגיות חדשות.
האכפתית האמיתית  -תחיש את הישועה הנכספת,
באותן שנים חי בירושלים הגאון רבי חיים לייב
כשהתורה
התגלית הזו נחשפת בפרשת השבוע הנוכחי,
ותבשרנו בשורות טובות!
אויערבאך זצ"ל ,אביו של הגאון רבי שלמה זלמן
בביטוי
ונוקטת
מלמדת את המצוה להלוות כסף לעני,
אויערבאך זצ"ל ,וחמיו של הגאון רבי שלום שבדרון
חריג ' -את העני עמך' .במילה 'עמך' מגלה רש"י
זצ"ל – מפיו הובא הסיפור בספר 'שיח יוסף' .רבי חיים
משמעות עמוקה ,נסתרת ומרגשת :מעבר להוראת התורה להעניק את ההלוואה ,יש
לייב כבר היה מבוגר שאיש לא העלה בדעתו לגייסו לצבא ,אך הוא הביט בחרדה
כאן אמירה שעל המלווה לחוש את עוניו ואת מצוקתו של מבקש ההלוואה ,לראות
בצווי הגיוס שנשלחו לכשבעים אברכים צעירים ,והבין כי סכנה נשקפת לחייהם.
את עצמו כאילו הוא העני ממש!
רבי חיים לייב לא נתן תנומה לעפעפיו ,והחל להתאמץ כדי להצילם .כשהוא משקיע
היה
שלכאורה
מרגשת,
ותגלית
נאה
פנינה
והעלה
על כך דרש הסבא מקלם זצ"ל
מאמץ גדול והון תועפות ,הצליח להגיע לשגרירות הפרסית בירושלים ,ושם הצליח
ירצה
לא
ואולי
שמא
–
ממש
כעני
יחוש
אדם
אם
הרי
ניתן לחשוב בדיוק להיפך,
בעורמה להשיג עבור המגוייסים  70דרכונים פרסיים ,המעידים על אזרחות פרסית.
לתת הלוואה ,הרי כל הסיבה שהוא נותן את ההלוואה היא רק משום שהוא עשיר
את הדרכונים חילק לאברכים הצעירים ,וכך הם ניצלו מגיוס בכפיה בשל היותם
ואילו חברו עני? אם כן ,מה טעם נדרש העשיר לחוש עני טרם נתינת ההלוואה
תושבי חוץ.
לעני האמיתי?!
אך הטורקים 'הריחו' שמשהו אינו כשורה .הרי לא יתכן שבדיוק כל  70האנשים
ברם ,בהתבוננות זו נחשף סוד יקר ,כי אין די בכך שהעשיר מבין את העני .כדי
שזומנו לגיוס – כולם אזרחי פרס ופטורים משירות צבאי .משהו היה נראה להם
להעניק עזרה מכל הלב ,כדי לסייע לזולת עם כל הרצון הטוב – על המסייע לחוש
חשוד ,והם פתחו בחקירה שגילתה מי בדיוק עומד מאחורי התרגיל המבריק הזה
את תחושותיו של מבקש הסיוע ,להרגיש ולהזדהות עם ההרגשה של מי שמבקש את
שפטר את כל  70האברכים מגיוס בכח ,הוא הגאון רבי חיים לייב.

בידינו הדבר!...

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

למעשה ,בכך נחרץ דינו .כל מי שמשתף פעולה כדי לעודד עריקה מהצבא – אחת דינו
למוות .הטורקים הרשעים לא בזבזו זמן ,ויצאו למסע חיפושים קדחתני בירושלים
הקטנה של אז .עד מהרה הצליחו לגלות את מקום המחבוא בו הסתתר רבי חיים לייב
מפניהם ,והביאוהו למעצר לפני המשפט ,כשלכולם ברור מה העונש הנורא והאכזר
המצפה לו...
'בית המשפט!' – קרא השופט והלם בפטישו על השולחן .רבי חיים לייב התייצב
כשאמונה בוערת בקרבו כי לא יינזק ,אף שכל הסימנים מראים את ההיפך ...מחוץ
לבית המשפט הרעישו חבריו וילדי תשב"ר את העולם כולו בזעקות תפילה וקריאת
תהלים נרגשת ,והכל קיוו כי בכך יצליחו לחלץ את רבי חיים לייב מהגרדום...
אך רבי חיים לייב עצמו לא נרתע כלל .בטוח בה' ובעובדה כי לא יאונה לו רע ,התחיל
לענות לשאלות השופטים אחת לאחת .הוא הודה כי סיפק דרכונים פרסיים ,ורק טען
כי האנשים הללו באמת פרסיים במקורם ,וזכאים לקבל דרכונים פרסיים על פי החוק.
כשנשאל כיצד יתכן הדבר שהפרסיים הללו בהירי עור בעוד הפרסיים כולם כהי
עור ,השיב רבי חיים לייב בהתחכמות מעושה' :נו ,הלא זה ברור .הם כולם בנים
למשפחות רוסיות בהירות עור ,אלא שבעת לידתם שהו בפרס כדי להינצל מגזירת
הגיוס לצבא הרוסי .לפיכך זכאים הם לדרכון ולפטור מלא משירות בצבא הטורקי ,כי
פרסיים המה!'
השופט שמע את התירוץ המתפתל ,וקבע על אתר' :התירוץ אותו אני שומע עכשיו,
מצוץ מן האצבע ,הוא שקרי מיסודו .ובכל זאת – מי שמוחו הגאוני יכול להמציא תירוץ
שכזה ,מי שהוא בעל כשרונות לדמיין תירוץ כה מורכב ,ראש כה חכם  -חבל להשליכו
לקבורה בארץ ,הרי עדיו לגדולות ...הבה נותירו בחיים!' – קבע ,וחתם את הדיון...
אותו היום הפך ליום ששון ושמחה בירושלים .כל רבני העיר ואנשיה התקבצו
להודות לה' על הנס הפלאי ,על כך שרבי חיים לייב הצליח להינצל מגזר דין כה קשה,
וחייו ניתנו לו לשלל .ורבי חיים לייב שזכה בחיים ,הכריז בהתרגשות ובהודיה עמוקה:
'הרי פשוט שכשיהודי מסתכן למען יהודי אחר הנתון בסכנה ,הוא זוכה בישועה
שמימית במצוקתו שלו .והלא אני לא דאגתי לעצמי ...יהודי המתמסר להצלת אחיו,
העושה הכל כדי להעניק להם אפשרות חיים למרות צו גיוס המרחף מעליהם ,הרי
ברור שבורא עולם ישלם לו כגמולו הטוב ויציל את חייו .כי 'כל המרחם על הבריות
מרחמים עליו מן השמים' ,והנושא בעול עם חבריו ומסור לעזרתם  -ברור שיד השם
תהיה עמו לעוזרו!'
הסיפור הזה מלמדנו עד כמה מגיעה חובת הנשיאה בעול עם החבר .כדי לסייע לזולת
כראוי ,צריך לחוש את מצוקתו ממש ,להרגיש את העובר עליו .וכשיהודי נושא בעול
עם חברו וחש את מצוקותיו כאילו הן שלו  -הוא גם מצליח למצוא דרכים מקוריות
לסייעו ,וגם ה' עמו לעוזרו להוציא תוכניתו זו מן הכח אל הפועל!
לפעמים אנו עומדים בפני מצב ,שהעזרה לזולת או הדאגה עבורו ,עלולה להיות לא
נחמדה ,לא נוחה ,דורשת הקשבה ומאמץ .במצבים כאלה ,הבה נעמיד לנגד עינינו את
דמותו של רבי חיים לייב אויערבאך זצ"ל ,שמסר את נפשו למען אחיו ,להיות עמם
בצרתם ולעשות הכל כדי להצילם .הבה נתמסר למען הזולת ,לשאת בעולם ,לעשות
הכל למענם ,וכך נזכה לסייע להם באמת ,ובורא עולם ישיב לנו כגמולנו ויזכה אותנו
בחיים רגועים ושלווים ,שמחים ומאושרים!

הרבי זוחל על הרצפה...
היה זה מחזה נורא הוד ,שהחסיר פעימה מלב רואיו ,וקרע את עיני המתבוננים בו
בבלבול נורא .בעיצומו של יום ,בשעת צהריים מאוחרת ,נראה לפתע המחזה הזה,
מעורר התמיהה והבהלה:
על יד המיטה ,בחדר השינה של הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא זי"ע ,נראתה דמותו שכובה
על הרצפה ,זוחלת תוך כדי שכיבה .ממש כך ,באמצע היום ,הרבי הקדוש מוטל על
הארץ במרכז החדר ,וזוחל לאיטו לכיוון המטבח - ...מה קרה לו לצדיק? האם לא
חש בטוב? האם משהו אינו כשורה? מה גרם לו אפוא להגיע למצב בו הוא שוכב על
הארץ וזוחל כתינוק?!
עד מהרה התיישבה התמיהה :הרבי הקפיד מאוד מאוד על הוראת הרה"ק רבי זושא
מאניפולי זי"ע שלא להוריד את הרגליים מהמיטה לפני נטילת ידיים .הרבי עמד
והזהיר על כך אינספור פעמים ,בהטעימו כי הטומאה השורה על הידיים לאחר
השינה חמורה מאוד ומשפיעה לרעה על היום כולו ,ולכן כה חשוב להקפיד על נטילת
ידיים דווקא לפני הורדת הרגליים מהמיטה!
הרבי עצמו הקפיד על כך לא רק בשנת הלילה – שלא היה עולה על יצועו לפני
שווידא כי מוכנים עבורו מים לנטילת ידיים בשחרית ,אלא גם בשנת הצהרים .ובאותו
היום ,למרבה הצער ,שכחו מקורביו ובני ביתו להכין לו מים לנטילה כשיקום ממנוחת
הצהריים ,וגם כשהתעורר – למרבה התמיהה והפלא ,איש לא שם לב לזעקותיו
ותחינותיו .כשנוכח הרבי כי התעורר ואין לו מים לנטילת ידיים – לא העלה ברעיונו
בדל של מחשבה לקום מהמיטה ללא נטילה...
לכן החליט הרבי ,כי יפיל את עצמו על הרצפה ,ויזחל תוך כדי שכיבה לכיוון הכיור .הוא
לא יניף את רגליו על הארץ לפני נטילת ידיים ויהי מה ,גם במחיר זחילה איטית ומאוד
לא נוחה ,בוודאי עבור אדם בגילו ובמצבו!

כשבני ביתו גילו זאת ונחרדו ,חיש קל הביאו לפניו מים ליטול ידיו ,ואכן ,תוך
כדי שכיבה ,נטל הרבי את ידיו ,כמנהגו מקדמת דנא .ואז ,לאחר המחזה הנורא
הזה כשהכל מסביבו מבינים את גודל חשיבות נטילת ידיים לפני הורדת הרגליים
מהמיטה ,התיישב הרבי והחל מהרהר' :למה בעצם קרה לי כדבר הזה? כיצד יתכן
שאיש לא זכר להכין לי מים ואיש לא נענה לקריאותיי ,נראה שמשמים גלגלו שאאלץ
לשכב על הרצפה ולזחול בקושי' ,הרהר.
ואז ,כך סיפר למקורביו ,היכתה בו ההכרה .אחד ממתפללי בית מדרשו בשכונת
בית וגן הירושלמית ,נעצר על לא עוול בכפו ,והושלך במעצר בתנאים קשים מאוד,
כשהוא כבול ואזוק בידיו וברגליו .הרבי לא נח ולא שקט באותם ימים ,עלה ובא אל
כל איש ציבור ובפני כל עורך דין ,וביקש והתחנן על 'פדיון שבויים' של אותו יהודי,
המוחזק במעצר ללא כל סיבה.
'באופן מעשי' ,העיד הרבי' ,עשיתי הכל למענו ,והרבה מעבר .לא נחתי לרגע ולא
שקטתי לשניה .אבל לא הרגשתי את העובר עליו ,לא חוויתי על בשרי את מצוקתו,
לא חשתי על גופי את המועקה של להיות כבול ,מוגבל ,כמו אסיר בכלא .לכן זימנו לי
משמים את ההזדמנות לחוש את כאבו של ידידי ,להרגיש בתחושה אישית שלי את מה
שעובר עליו ,כדי שאוכל לפעול למענו ולהתפלל עליו מעומק הלב'...
סיפור נפלא זה ,המופיע בספר 'אמרתך חייתני' ,מלמדנו עד כמה חשוב באמת לחוש
את כאבו של הזולת .לפעמים הוא אפילו לא יידע מזה ,הוא לא ירגיש את הענין .אך
כדי לפעול באמת למענו עם כל הלב ,כדי להתפלל עבורו בהתלהבות ועם כל הנשמה
– חייבים להתחיל בהזדהות עם כאבו האישי הנורא ,רק אז ניתן לפעול בעבורו.
וגם אם לא נוכל לפעול עבורו דבר ,וגם אם אין בנו את הכוחות ,היכולות ,הכישורים
והאפשרויות להצליח להושיעו מצרתו – עצם העבודה שיהודי הנתון בצרה יודע
שמישהו אתו ,חולק עמו את כאבו וחש את מצוקתו ,יש בה הקלה גדולה שלא ניתן
לתאר ,והיא מאפשרת לאדם הנאנק מרווח נשימה ותחושה טובה שאנשים אתו!
הבה נחשוב כיצד נוכל לשאת בעול עם חברינו ,לחוש את כאבם ולהרגיש בצרתם .כי
זו העזרה הגדולה באמת ,זהו הסיוע שכולנו מצפים לו!

מיטת בית החולים והמיטה בבית...
כשחלתה רעייתו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ,היא אושפזה בבית החולים.
בני משפחתו של הרב הציעו לבוא ללון עמו בבית ,שכן גם הרב כבר לא צעיר ,וראוי
כי מישהו יישאר ללון עמו בבית .אך הרב סירב בעקשנות ,ולא הסכים בשום אופן
שמישהו ילון עמו ,וכל התחנונים וההפצרות לא הועיל...
לימים ,התבררה הסיבה המסעירה ,שהובילה להחלטתו זו של הרב .לכל אורך
התקופה בה שהתה הרבנית בבית החולים ,נהג בעלה הרב בהתנהגות מעוררת
השתאות :לא פחות ולא יותר ,הוא הסיר את מזרנו ממיטתו והניחו על הרצפה!
ואת ההנהגה הזו ביקש להסתיר ,ולכן לא רצה שמישהו יישן עמו באותם ימים .אך
כעבור זמן הדבר נחשף ,ואז הסביר הרב בפשטות' :הלא רעייתי ישנה בבית החולים
בחוסר נוחות ,במיטה שאינה שלה ,בתנאים שהיא לא רגילה להם .איך אני מסוגל
לישון במיטה נוחה בתנאים הרגילים שלי ,בלי לחוש במקצת את העובר עליה ,בלי
להרגיש קצת חוסר נוחות!'
כי כשאדם באמת מרגיש את השני  -הוא לא יכול להמשיך את שגרת חייו כרגיל,
כשחברו מתמודד ,נאנק ונאנח .הוא רוצה לחוש את כאב הזולת ,חשוב לו לחוות את
העובר עליו בתחושה האישית שלו .כי זו הנשיאה בעול הנדרשת ,עם בני משפחה
קרובים ,וגם עם חברים ומכרים.
הבה נאמץ את הגישה הזו ,בכל המתרחש בתוך הבית פנימה .נחוש את העובר על
בני ביתנו ,את הדאגות ,המצוקות ,הלחצים .זו נוסחה בטוחה לעמוד לעזר ולסיוע ככל
האפשר ,וגם לולא זה – זו דרכו של יהודי ,זו שאיפתו!
בס"ד

חדש!
הופיע!
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חדש
בפרשת

'פניני
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השבוע'

הגיליון השבועי המבוקש
הגדוש באוצרות אמרות
צדיקים ,סיפורים
מפעימים ,מסרים ממוקדים
וסגולות נפלאות

שבוע!
בוע!
הש
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ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (כא ,א)
בס' דברים ערבים בפ' משפטים אות י"ח כתב וז"ל :הרב הקדוש המגיד ממעזריטש זי"ע ביקש
מרבו הבעש"ט הקדוש ז"ל שיאמר לו פירוש הזוהר הקדוש על ואלה המשפטים דא הוא רזא
דגלגולא ,פעם אחת אמר לו הבעש"ט שיסע ליער אחד ויראה שם אילן אחד ומעיין תחתיו,
ויתעכב שמה עד שש ויבא לביתו ,ונסע שמה ,וראה איש אחד בא עם סוס מזויין ,והוא היה עיף
ויגע ,ואכל ושתה ונסע לדרכו ,ושכח שם ארנקי שלו עם המעות ,אחר כך בא שמה עוד איש אחד,
והניח עצמו לפוש ,והוא מצא את הארנקי עם המעות ,ולקחו והלך לדרכו ,אחר כך בא שמה עוד
איש אחד עני ונכה רוח ,והוא עיף ויגע ,ואכל שמה פתו אשר היה לו ,ושתה מן המעיין ,והניח
עצמו לפוש ולישן ,אז בא בחזרה האיש הראשון ,ושאול שאל מאיש העני היכן הוא הארנקי עם
המעות אשר שכחתי כאן ,והוא באמת לא ידע מאומה ,ולא הבין מה שזה מדבר אליו ,בקיצור ,כי
זה הראשון הכה את העני מכות רצח ופצעו ,בטענה שיחזיר לו מעותיו ,וכאשר הגיע שש נסע
הרב הקדוש המגיד זי"ע לביתו ,וסיפר לרבו הבעש"ט את אשר ראה ,ואמר לו הבעש"ט זי"ע ,כי
האיש הראשון הזה ,היה חייב בגלגול הראשון לאיש השני ,כסך המסויים הזה שהיה עכשיו
בהארנקי ,ולא היה משלם לו ,ובאו אז לדין לפני זה האיש השלישי ,שהיה אז הרב והדיין בגלגול
הראשון ,ופסק דינו ופטרו מבלי שום חקירה ודרישה ,לכן עתה על פי הגלגול שילם הראשון
להשני את חובו ,והדיין קיבל ענשו ,וזהו שאמר הזוה"ק על ואלה המשפטים דא רזא דגלגולא,
עכ"ל.
ובס' מעשה אורג במשנה דפאה פרק ח' משנה ט' ,וכן דיין שדן דין אמת לאמתו ,עליו הכתוב
אומר ברוך הגבר אשר יבטח בה' וכו' (ירמיה י"ז) כתב שם וז"ל ענין לאמתו הוא כי כמה פעמים
יצא משפט מעוקל מדיני [התורה] ,כמו שאירע לאחד שהפקיד הון רב אצל אחד והלך לדרכו,
וכשבא כבר מת הנפקד ,ותבע מיורשיו ,וטענו לא פקדנו אבא על זה ,ופסקו להם שבועה ונפטרו,
וכל העולם היו יודעין שזה איש נאמן וחסיד וירא שמים ,וזה לא היה אמיד בכך ,ושאלו למרן
הריב"ש טוב על זה ,האיך יצא משפט מעוקל מדיני התורה וכתיב (תהלים פ"ב) אלקים נצב בעדת
אל ,והשיב שזהו בהשגחת המשגיח ,שבגלגול העבר היה זה חייב לזה ולא פרע לו ,וכעת החזיר
לו לתקן נשמתו ,והיה בהשגחה ,לא החסיר ולא העדיף ,וזהו דין אמת לאמתו ,אף שנראה לך
שהוא משפט מעוקל ,תדון הדין לאמתו ,ולא תחזור אחר הפשרות ,וכיוצא בזה בענינים אלו,
(מקור מים חיים)
והמשכיל יבין לאישורו ,עכ"ל.
בספר "עבודת הגרשוני" מסופר שפעם בא איזה איש עשיר לעיר בארדיטשוב ,והביא עמו כמות
גדולה של חביות דבש בשביל למכרם ,ולא הצליח בשום אופן למכור שם מהחביות .כיוון שכך
ביקש מרעהו עשיר אחר שגר שם בבארדיטשוב שרוצה להשאיר אצלו את החביות להזדמנות
אחרת ויהיו אצלו כפקדון .והעשיר השני אכן הסכים.
העשיר הסוחר נסע לביתו ושקע בעסקיו האחרים ונשכח ממנו עניין החביות שמונחות
בבארדיטשוב .אחרי כמה וכמה שנים נזכר מהחביות ,והחליט שהגיע הזמן לנסות למכרם שוב.
כשהגיע לעיר נודע לו שהעשיר ההוא וגם אשתו כבר נסתלקו לבית עולמם ,ניגש אל היתומים
ואמר להם שהחביות הם שלו .אמרו לו היתומים :אכן מצאנו הרבה חביות בעיזזבון אבינו אבל מי
אומר שהם שלך? תבע אותם לדין תורה אצל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב שהיה רב העיר.
הרה" ק מבארדיטשוב הכירו כאיש דובר אמת אבל מאידך גיסא ההלכה במקרה זה הוא שאינו
יכול להוציא את החביות מתחת ידי היתומים ולא ידע להשית עצה בנפשו מה יעשה במקרה זה.
ונעמד להתפלל בבכיות שהקב"ה יורהו מה לעשות שניכרין דברי אמת שהם של העשיר ,ולא
רצה שיגרם לו עוול .ושמע ה' תפילתו ונתגלה איליו העשיר שנפטר ואמר לו :תנוח דעתך ותפסוק
כפי די תורה ואל יצר לך כיוון שאביו של העשיר שהפקיד אצלי החביות עשה מסחר עם אבי
ונשאר אצלו סכום כסף בדיוק כפי שווי החביות לא פחות ולא יותר ,ומשפטי ה' אמת ,לכן תפסוק
ההלכה כמו שהיא .כי המשפט לאלקים הוא.
בספר "יחי ראובן" מביא בהקשר למאמר הנ"ל עובדא שהיה אצל ה"חזון איש" ,הגיע איליו פעם
בחור חסידי ושאלה בפיו :הוא מצא שילינג – מטבע קטן בשווי חמישים פרוטות ,ושאלתו האם
זכה בו או שמא יחמיר בזה מכיון שיש אולי לחשוש שהמאבד לא התייאש עדיין כי יתכן שלא
משמש בכיסו ולא ראה שנאבד לו ,והרי זה יאוש שלא מדעת.
החזון איש פסק שמותר לו לקחת את המטבעואין שום מקום להחמיר בזה ,משום שזה נכנס
לגדר שכך רצה הקב"ה – שהכסף שלו יהיה אצלך .אמר הבחור ל'חזון איש' כי בעצם הם אלו
דברי הבעש"ט הנ"ל .נענה החזון איש לעומתו ואמר :אסביר לכם מה אמר הבעש"ט ,אתה הרי
טוען שיתכן והבעלים לא בדקו בכיסים ולא התייאשו ,אם כך ,איך יכול להיות שהדין הוא
שהמוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלו?
התשובה היא – המשיך החזון איש –שגם אם באמת הוא לא משמש בכיסו ,כך היה צריך להיות!
הקב"ה רוצה שדווקא אותו אדם יחזיר לך כסף ולא שתקבלנו מן ההפקר .הלא אם המאבד
ימשמש בכיסו ויתייאש יוצא שאתה לוקח מן ההפקר וההוא לא מחזיר לך שום דבר – .מה עשה
הקב"ה? מסובב שאותו אדם לא ימשמש בכיסו ולא יתייאש ,וכך יוצא שאתה לוקח ממנו והוא
(יחי ראובן)
מחזיר לך ,וזה סדר הגלגולים!
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .כי תקנה עבד עברי (כא ,א-ב) מפני מה פרשת משפטים
פותחת בענין העבד העברי ,הגנב שאין לו מה לשלם ונמכר לעבד? הלא ישנם ענינים שהם
לכאורה תדירים יותר – הלוואה ,גמ"ח שבן אדם פותח וכדומה .התירוץ הוא :אם לאדם יש שני
בנים :האחד – פיינער ,ירא שמים ,והשני ,נעבאך ,ירד מן הדרך ,נהיה גנב .היכן מונח הראש של
האב? בבן הגנב .הוא כל הזמן חושב :איך מוציאים טותו מהבוץ .הקב"ה הוא אבינו ,ואם יהודי
נהיה גנב – הדאגה הראשונה שלו יתברך היא :מה עושים עם בני ,הגנב? איך מצילים אותו מרדת
(יחי ראובן)
שחת?
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
(כא ,ו) כתב רש"י" ,ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף ,אמר ר' יוחנן בן זכאי אזן זאת
ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע" .יש להבין ,שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר
שמיד ירצע באזנו כעונש על הגניבה ,ומדוע רוצעים את האוזן על דבר הגניבה רק אחרי שאינו
רוצה לצאת?

פרשת משפטים תשע"ח



ויש לתרץ ,שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה ,ולצורך כך הרי נמכר ,לא רצתה
התורה להענישו פעמיים .אמנם ,כעת שאומר שאינו רוצה לצאת ,מתברר שכל המכירה כלל לא
נחשבה לו כעונש ,על כן ,דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על הגניבה.
(לקט אמרים למהרי"ל דיסקין)
אם המצא תמצא בידו הגנבה ( כב ,ג)
הרבי ר' בונם ז"ל אמר :בג' דברים בעבודת השם צריך ללמוד מגנב ,א .גנב אינו עצל ובלילה וקור
וגשם הולך לגנוב ,ב .אם לא עלתה בידו בפעם הראשון לא יניח עד שיעשה הגניבה ,ג .אף

לגניבה קטנה לא ימנע את עצמו ,כן בעבודה לא יתעצל ולא ייעף ואף למצוה קלה יזהר
כגדולה:
ובספר עשר אורות [מערכה א אות כ] איתא בשם הרב הקדוש המגיד ממעזריטש ז"ל ג'
דברים צריך ללמוד מתינוק ,א .שהוא תמיד שמח ,ב .שאינו יושב בטל ,ג .שבוכה על כל דבר
שמבקש ,ומגנב צריך ללמוד ז' דברים ,א .עבודתו בלילה ,ב .אם לא השיג מבוקשו בלילה
אחת יגמור בלילה שניה ,ג .אהבה של הגנבים זה לזה ,ד .מוסר נפשו גם על עבור דבר קטן
להשיגו ,ה .כל עבודתו אינו נחשב בעיניו כי בבוקר מוכר מה ששווה הרבה בעד פחות
שבמטבעות ,ו .מקבל כל מיני עינויים והוא באחד שאינו יודע ,ז .אומנותו יפה לו לא יחליפנו
(פרדס יוסף)
בשום דבר:
והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני (כב ,כו)
ידוע שכשאדם עושה עבירה ,באה מידת הדין ותובעת להיפרע ממנו ואילו מידת הרחמים
מבקשת להאריך אף ,והקב"ה ברוב רחמיו מגביר את מידת הרחמים שכן חנון ורחום הוא .אמנם,
כשאדם מצער את חבירו ,באה מידת הרחמים של הנרדף ומבקשת אף היא להיפרע מהרודף ,כאן
עומדים שני המידות לחובת הרודף .וזה אומר הפסוק :והיה כי יצעק אלי ,ושמעתי – שבזה נפרעין
(הגר"א)
מיד מהרודף ,והטעם לזה :כי חנון אני.
לכלב תשליכון אותו (כב ,ל)
צריך טעם למה כתיב תשליכון ולא תשליכו? וי"ל שבא לרמז מ"ש בשילהי שבת "אורח ארעא
למישדי אומצא לכלבא (דרך העולם להשליך הבשר לכלב) וה"מ בדברא אבל במתא לא ,דאתי
למסרך בתרי'( .אבל זה נכון לעשות רק במדבר ,ולא בעיר ,כי הכלב יסרך אחריו) ותנן בב"ב כ"ה
א' "מרחיקין את הנבילות מן העיר נ' אמה" ,ולזה כתיב תשליכון דהיינו שתשליכו לו את הנבלה
ברחוק נ' אמה מן העיר דלא ליתי למסרך בתרי'( .טעמא דקרא)
מדבר שקר תרחק (כג ,ז)
ובחז"ל ,שישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות ,כגון מפני השלום או כדאיתא בגמ' (ב"מ כג ,ב)
שבג' דברים משקרים אף ת"ח .עוד דוגמא לדבר סיפר הגר"ח קנייבסקי :אבא זצ"ל סיפר לי שבזמן
המלחמה למי שלא היה דרכון היה זה סכנת נפשות והיו יורים בו פעם אחת הלכו שני בחורים
לאחד היה דרכון ולשני לא ,ולפתע ראו חייל .אמר זה שהיה לו דרכון לחבירו שיעמוד ואילו הוא
ירוץ .כשרץ החל הגוי לרדוף אחריו עד שתפסו וביקשו דרכון ,והלה הראה שיש לו .כשנשאל
מדוע רץ? השיב כי הוא חולה מעיים והרופא ציווהו לרוץ בכל יום כשעתיים .שאלו הגוי :הרי
ראית שרודף אני אחריך ומדוע לא עצרת? והשיבו :חשבתי שגם אתה חולה מעיים...
(דרך שיחה)
ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת ...ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים
אחרים לא תזכירו וגו' (כג ,יב יג) יתכן עפ"י מה דאמרו רז"ל (שבת קיח ,ב) "כל המשמר שבת
כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלים לו" ,וזה שאמר :ששת ימים תעשה מעשיך וביום
השביעי תשבות כו' ובכ"ז אל תסמוך ע"ז להקל במצות התורה ,רק בכל אשר אמרתי אליכם
(משך חכמה)
תשמרו ושם אלהים אחרים ל"ת .וזה ע"ד צחות.
ויאמרו כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע( :כד ,ז) .כאן לא כתיב יחדיו ,ובפרשת יתרו כתיב ויענו כל
העם יחדיו ויאמרו וגו' ,ועוד ,ששם כתוב "נעשה" ולא כתיב "ונשמע" ,וביאורו ,דאי אפשר לכל
אחד מישראל לקיים כל התרי"ג מצוות כי יש הרבה השייכים רק לכהן וכדומה ,אך יש שני דרכים
א .שכל ישראל ערבים זה לזה וכשיש אחדות הוי כאילו כל אחד ואחד קיים כל מצוות של חבירו,
ב .על ידי לימוד תורה דכל העוסק בעולה כאלו הקריב [מנחות ק"י" ,].ונשמע" היינו לימוד תורה,
וביתרו דלא כתיב ונשמע על כן כתיב "יחדיו" כי יחדיו יהיו יכולים לקיים כל התורה ,וכאן כתיב
"ונשמע" דהיינו לימוד תורה ,לא כתיב יחדיו דעל ידי לימוד ממילא כל אחד יכול לקיים התורה.
(פרדס יוסף)

 מאוצרות המגידים 
לא תטה משפט אבינך בריבו (כ"ג ,ו')
ובמכילתא (משפטים כ')" :רשע וכשר עומדין לפניך בדין ,שלא תאמר :הואיל ורשע הוא  -אטה
עליו את הדין ,תלמוד לומר :לא תטה משפט אביונך בריבו ,אביון הוא במצות".
וצ"ע ,מה היתה הסלקא דעתה להטות דין הרשע? ולמשל אם בא ראובן הרשע ,ואומר שמשעון
הצדיק לא השיב לו את ההלואה שהלוה לו ,כלום יש סברא לומר שנטה את דינו של ראובן בגלל
שהוא מחלל שבת או לובש כלאים? אם הצדק עמו  -מדוע שנחייבנו?
וע"כ צ"ל ,שאין מדובר כאן בדין שהוא מבורר ופשוט  -אלא במקום ספק ,ושם היתה ס"ד שבכלל
שיקול הדעת נכניס גם את הנטיה להרשיע את זה שהוא רשע ,ולומר שכנראה האמת היא עם
הצדיק.
דהנה למשל יש דין ש"אחרי רבים להטות" ,ומדוע?  -מפני שהסברא נוטה יותר לילך אחר הרוב.
וא"כ י"ל גם ברשע וצדיק כעין זה ,שיש לנו להוסיף לשיקול הדעת את הסברא שמסתמא הצדיק
לא משקר ,ועפ"ז נטה את הדין מתוך סברא שכלית.
ונתאר לעצמינו למשל ,שאדם כשר וצדיק כמו הגר"ח מבריסק זצ"ל ,שכל ימיו עמל ויגע על דקות
קיום ההלכה ,וגם בדיני ממונות היה מדקדק בתכלית  -בא לדין תורה עם ראש המשכילים שבעיר
בריסק ...ר"ח אומר :הלויתי לך כסף ולא פרעתני ,והמשכיל אומר :פרעתי.
ועתה נחשוב נא :הרי ידוע כמה שפל רוח היה הגר"ח זצ"ל ,וכמה היה ביתו וממונו הפקר לכל
דורש ,ואיך כל החולים והמצורעים מצאו שם את מנוחתם .וגם נוסיף ונעשה ק"ו ,שאם על הבנת
התורה מסר הוא את נפשו והשליך אחרי גיוו את כל העוה"ז  -בודאי לא ישקר ויגנוב בשביל כמה
פרוטות...

א

הנה מקום איתנו לומר שאין לך "רוב" גדול מזה ...רוב צדדי זכות להגר"ח שכל מעשיו כשרים
והגונים  -ורוב צדדי חובה להמשכיל...
אך האמת אינה כן ,כי המשפט לאלקים הוא!!
וע"כ אף שבמשפטי הגויים באמת הולכים לפי השכל ,כנ"ל  -אך בתורה כתוב" :לא תטה משפט
אביונך בריבו"  -אפילו אביון במצות!! ולפיכך :אם הגר"ח צודק לפי כללי ההלכה  -יזכה בדין ,ואם
לאו  -לא!!
לא תטה משפט  -אף לאחר פס"ד
דוגמא מאלפת לדבר נמצא במעשה שהיה עם הגאון ר' חיים לייב מסטאוויסק .ונתבונן נא ,כי
מלבד התפעלות הלב שיש במעשה שלפנינו  -גם דקות והבנה עמוקה בפסוק יש בו ,והחידוש
יקר ונפלא ,הבה נטה אוזן:
הגאון ר' חיים לייב סטאוויסקר (כך היה נקרא בפי כל) ,היה מפורסם מאוד בזמנו בכוחו הגדול
ב"הכרעת דין" .בדרך כלל היו שני הצדדים יוצאים מרוצים מלפניו ,כולם הרגישו שנעשה הצדק,
וגם מי שהורשע בדין יצא בלי תרעומת.
שמו של ר' חיים לייב יצא לתהילה בכל האזור ,עד שאפילו הגויים שבאותו מחוז העדיפו לא אחת
להתדיין בפניו  -ולא ללכת לבית המשפט שלהם ,באשר ראו כל גויי הארץ כי שם ה' נקרא עליו.
פעם אחת נזדמנו לפני ר' חיים לייב שני בעלי דינים שהיו הפכים ממש ,מן הקצה אל הקצה...
מחד גיסא  -הגיע ראש הקהל דסטוויסק שהיה איש נכבד ,וכנגדו  -הרוקח של העיירה ,שהיה
משכיל מברלין אשר מימיו לא עלה עליו עול תורה או עול מצוות ,והוא היה ה"מחלל שבת" היחיד
בכל העיירה.
אבל הדין דין אמת הוא ,והאמת במקרה זה היתה דוקא עם ה"מחלל שבת"  -ולא עם ראש
הקהל ...ר' חיים פסק לטובת הרוקח ,ותהום כל העיר ,ופני ראש הקהל חפו.
אלא שכאן נפתח פרק נוסף בסכסוך הממוני שבין השניים ,שכן "ראש הקהל"  -נהיה ל"רשע
הקהל" ,ולא הסכים לציית לדין" ...מה זאת אומרת?"  -טען" - ,הייתכן שיזכה הרב את המחלל
שבת הלזה כנגדי? לא יקום ולא יהיה!".
עכ"פ ,ראש הקהל סירב לציית לדין ,ולפיכך בא הרוקח שנית לפני ר' חיים לייב להוועץ עמו מה
יעשה.
ר' חיים לייב יעץ לו לפנות לערכאות של נכרים ,אולם לא כמשפטנו  -משפטיהם ,ושם הפכו את
הקערה על פיה ,זיכו את ראש הקהל  -וחייבו את הרוקח...
הרוקח שב להוועץ בר' חיים לייב ,והוא יעץ לו בלא היסוס לפנות לערכאה משפטית הגבוהה
ביותר ברוסיא ,אשר שכנה בפטרבורג הבירה ,ולא זו בלבד ,אלא שאף הודיע לרוקח שהוא בעצמו
 ר' חיים לייב  -יבוא להעיד ולטעון לטובתו בבית המשפט!!אך דא עקא ,הדברים התגלגלו באופן בלתי צפוי ,וכאשר קיבל ר' חיים לייב את ההזמנה לעדות
מבית המשפט  -גילה שהתאריך המיועד הוא לא אחר מאשר יום חג השבועות  -חג מתן תורה -
בשעה עשר בבוקר!!
נקל לתאר איך נראה יום מתן תורה אצל ת"ח דוגמת ר' חיים לייב ,ניתן אף להבין כמה קשה היה
לעזוב את המשפחה ואת בני העיר ביום גדול זה ,אבל כשם שגדולים הת"ח בלימודה של תורה -
כך גדולים הם בקיומה ,ובלא היסוס קם ר' חיים לייב ונסע לפטרבורג לחוג שם את חג מת"ת ,בכדי
שיוכל להעיד לטובת הרוקח בעיצומו של חג.
אף סדר יומו של הגרח"ל בפטרבורג ומקום המצאו במשך החג  -כמובן נקבעו בהתאם ל"מטרה
המקודשת" :להעיד לטובת הרוקח אשר כאמור היה המחלל שבת היחיד בסטוויסק!!
כאשר חזר הגרח"ל לסטוויסק לאחר החג ,לא היו יכולים בני העיר להתגבר על פליאתם ,והם
שאלוהו :מה ראה הרב על ככה? האמנם עד כדי כך צריך להתמסר בשביל "שיגץ" שכזה?
ר' חיים לייב נעץ בהם את עיניו ,וכה השיב ואמר" :הנה הפסוק אומר :לא תטה משפט אביונך
בריבו .ולכאורה ,הלא כבר נאמר לעיל :לא תטה משפט ,ומדוע הוכפל הציווי פעמיים? אלא
מתרצים חז"ל במכילתא שפסוק זה מדבר באביון במצוות ,שלא תאמר :הואיל ורשע הוא אטה
את דינו ,ת"ל לא תטה משפט אבינך בריבו.
"והנה"  -אומר ר' חיים לייב " -הרי זו אזהרה מפורשת שלא לשנות את הדין אפילו כי הוא מחמת
רשעו של ה"אביון במצוות" ,ובודאי הדברים אומרים גם אם הוא אביון אמיתי ומהודר...
"עתה שוו בעצמכם ,ותארו לכם מה היה אילו הייתי פוסק ההפך ,שהצדק עם ראש הקהל,
והרוקח היה מסרב לקיים את הפסק ,והייתי מורה לראש הקהל ללכת לערכאות וכו' ,כאותו
המעשה שהיה כאן  -רק בהיפוך ,והייתי טורח לנסוע בחג לפטרבורג כמו שעשיתי עתה ,כלום גם
אז הייתם תמהים על מעשי?  -ודאי שלא!
"כי מלבד הפסק והכרעת הדין  -צריך גם להעמיד את הדת על תילה ,ולהציל את הנעשק מיד
עושקו ,שכן זוהי העמדת האמת על מכונה לכבוד משפט התורה!! הרי הדין מחייב לדרוש את
קיומו ,כי בדרישת הצדיק יש שני חלקים :החלק הראשון  -להוציא את הצדק לאור כראוי ,והחלק
השני  -לדרוש את יישומו וביצועו הלכה למעשה!!
"ומעתה ,אם כך הייתי נוהג כאילו היה מוכרע הדין לטובת ראש הקהל ,הרי שאם לא אנהג כך
כעת כאשר הדין הוכרע להפך  -הריני עובר על הלאו המפורש של לא תטה משפט אבינך בריבו!!
"כי אם התיחסותי אל הדין לאחר שנפסק שונה מאחד לשני בגלל שהוא רשע  -הרי זו הטיית
תוצאת הדין ,שהיא חלק בלתי נפרד מפסק הדין עצמו!! והרי זה כאלו פסקתי לטובת ראש הקהל
והטיתי את הדין!!"  -כך סיים ר' חיים לייב את דבריו ואת חידושו הנוקב.
הנה למדנו מכאן תורה ויראה גם יחד ,רק שעתה נסיים מעין הפתיחה ,ונאמר שלפי"ז יתכן ליישב
בדרך נוספת את אשר הקשינו בתחילה :היאך סלקא דעתך להטות את הדין בגלל רשעו של
הרשע?
ומעתה י"ל ,שהפסוק בא לחדש לנו שאף לאחר פסק הדין  -אסור לנו להמנע מלסייע ביד הרשע
אם זכה בדין ,ממש כשם שהיינו מסייעים לחבירו הצדיק אילו זכה הוא!!
והיינו שבדרך הטבע יש חשש שלא נהיה חמים ובוערים כ"כ למען הרשע ,ולא נעזור לו להגן על
זכותו ,ולכך הוצרך הפסוק להזהירנו ע"ז ,שלא נטה משפט הרשע אף לאחר הדין!!
כי אם ננהג כך  -הרי זה כאילו נתננו יחס שונה לרשע בעצם הדין ,ויש בכך גריעות מידת האמת
ודרישתה!!
וע"כ גם אם במקרה אחר לא היינו מתרגשים כ"כ מסבלו של הרשע ,ולא היינו רצים לעזור לו
ולסייעו  -אעפ"כ כאן ,לאחר שיצא זכאי  -נרוץ לעזור לו!! כי בכך אנו מעמידים משפט אמת
(לב שלום)
לאמיתו!! והדברים שמחים ומאירים.

"והגישו אדניו ...אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" (כא ,ו) .פירש
רשב"ם" :לעין כל רוצע אזנו לסימן עבדות".
"אמר רבן יוחנן בן זכאי :אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' (ויקרא כה) והלך וקנה
אדון לעצמו  -תרצע ...מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה :דלת ומזוזה שהיו
עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ,ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים'- ...
ירצע לפניהם" (רש"י שם).
"אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (כו ,א).
"כיצד מאיימין את העדים? על עדי נפשות  -היו מכניסין אותן ומאיימין עליהם ...לפיכך כל אחד
ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם" (סנהדרין לז ע"א במשנה) .פירש"י" :חשוב אני כעולם
מלא ,לא אטרד את עצמי מן הועלם בעבירה אחת ,וימשוך ממנה".
מסכת חייו הקצרים של הבה"ח א.ש .מטובי הלומדים באחת הישיבות הנודעות ,יכולה ללמד
אותנו לקח רב משמעות ,אף שסופו היה מר כשנקטף באיבו לגינתו של הישוב ממעל ,בהותירו
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אחריו משפחה אבלה ודוויה .נדמה הוא ,כי ניתן ואף ראוי ללמוד ממנו לקח ,מהי מעלת הראיה
וההתבוננות במעלותיו של הזולת בכלל ,ובפרט מהו כוחו של עידוד.
היה זה לפני זמן לא רב ,אחר שהבחור א .חש בכאבים עזים בצווארו ,הבדיקות השונות לא העלו
דבר ,ולבסוף נתבקש לערוך סדרת בדיקות מקיפות יותר.
משהגיעו תוצאות הבדיקות ,הם הוכיחו את הנורא מכל ,ובגופו של א .נתגלתה המחלה הקשה
והאיומה .וחיש מהר הוא אושפז כדי לקבל טיפול כימותרפי בנסיון למגר את המחלה .הוריו שאך
לפני שנים מועטות ליווהו בהתרגשות על מזוודותיו לעבר הישיבה הגדולה המעולה ,כשדמעת
גיל בצבצה בזוית עיניהם ,קבלו עתה בחטף את הבשורה הקשה ,והתפללו וקיוו כי בנם ייצא מכך
בעזהי"ת.
כעבור זמן לא רב ,הודיעו הרופאים בצער להורי הנער כי גופו החלוש לא יוכל לשרוד עוד זמן רב
את הטיפולים הקשים והמרים ,ואפסו סיכוייו למול אימת המחלה ,וכי ימיו ספורים.
הנער ,הבין אף הוא את רוע מצבו ,ובגדלות נפש החל לשוחח עם הסובבים אותו על היום
שאחרי ...היאך מתכוננים אליו בבא היום ...באחד מאותם רגעים פנה הנער לאביו שהיה עמו
לבדו בחדר ,וביקשו לשוחח עמו ולבקש ממנו דבר מה...
האב ,נבוך מעט ,התקרב לבנו ,חיבקו בחום ,ושאל לבקשתו...
א .החל לשוחח עם אביו על היום שאחרי' ...נדמה לי' החל לומר' ,כי מתקרב אני ליום המוות...
לבטח תיערך לי הלוויה הגדולה ,אך הנני מבקש בכל לשון של בקשה ,כי בהלווייתי לא יספידני
איש מלבד ה'מגיד שיעור' של הישיבה הקטנה בה למדתי בשיעור ב'; לו חייב אני את מרבית
ההתפתחות הרוחנית שלי.'...
האב ששמע את הדברים ,חש כי חבטה עזה הולמת בראשו .הוא החל להסות את דברי בנו,
באומרו כי כולם מתפללים כל העת שיצא מכך בריא ושלם ,ובעזה"י כך יהיה....
הנער לא ניסה להתווכח ,די היה להוריו בסבל שעברו עד היום ,ומדוע יכביד על ליבם יתרה על
העובר עליהם בעטיו ,אך הוא חזר שוב על בקשתו ,כי לו תיערך לו לוויה ,בקשתו היחידה היא
שרק אותו מגיד שיעור שהביא לצמיחתו הרוחנית ,הוא אשר יישא עליו דברי הספד...
האב נפנה לאחוריו ,את דמעותיו שנגרו מבלי עצר ,ניגב מבלי שבנו יבחין בהם .בסתר ליבו לא
הבין למה מתכוון בנו ,והיאך אותו מגיד שיעור שלא היה זכור לו במיוחד  -הביא לצמיחתו ...אבל
הוא הפנים את בקשתו היחידה של בנו.
כעבר ימים מספר כוחותיו של הנער לא עמדו לו ,ובקושי יכול היה א .להוציא מילה מפיו .משראה
את עיני הסובבים מלאי העצב ,פנה עליהם ואמר בשארית כוחותיו' :אל לכם לדאוג ,עובר אני
בשמחה לעולם שכולו טוב ,וה' הגדול ירפא שברונכם ,רק אל תשכחו לקיים משאלתי היחידה
שרק אחד יספידני בהלוויה."...
יותר לא יכל להוסיף ,וכעבור זמן קצר עצם את עיניו  -לנצח ,ואז נלקח לבית עולמו ,כשמסביבו
קוראים בני משפחתו בלהט קריאת שמע ווידוי...
כעבור זמן מה ,בטרם החל מסע ההלוויה ,הודיע האב כי עליו לקיים את בקשת בנו ,ומצוה לקיים
דברי המת ,וכי בנו ביקש שרק אחד יהיה זה שיספיד אותו...
אחד הרבנים נתבקש להתקשר לאותו מגיד שיעור ולבקשו לקיים את בקשתו של א .ולהספידו.
בתחילה חש אותו מגיד שיעור בסחרחורת שאיימה להפילו .הוא זכר היטב את תלמידו אהובו,
את קשייו ,נסיונותיו ,ולבסוף את הצלחתו הגדולה ,ולא ידע ולו לרגע על דבר מחלתו הקשה,
ובוודאי לא על סילוקו לשמי רום בעודו באיבו...
רק לאחר כמה דקות כשעיכל את הבשורה המרה והבקשה ,הודיע נחרצות כי איננו יכול להספידו,
ובודאי שלא לבד כשמנגד גלריה מכובדת של גדולים וחכמים נוכחת במקום .תחילה ניסה אותו
מגיד שיעור לברר שמא התרחשה כאן טעות ,שהרי לא זכר דבר מיוחד שאירע עמו ועם א .ולא
הבין כיצד נקלע דווקא הוא לסיטואציה זו.
התשובה לשאלתו זו לא איחרה לבא; עוד בטרם צאת מסע הלוייה משהגיע אותו המגיד שיעור
לבית תלמידו לשעבר ,ניגש אליו א בי הנער ובידו פתק מקופל ומקומט ,הוא תחב זאת בידיו,
ובקול חנוק מדמעות הוסיף ואמר' :כשביקשני בני שאתם לבדכם תספידו אותו בהלווייתו ,הוא
אף ביקש שאקח מארנקו בכיס הפנימי פתק מקומט זה ,ולא אפתחהו ,אלא אביא אותו אליכם,
כשהוא אומר  -כי את כל חייו הרוחניים חייב הוא לכם ולפתק המקומט החבוי בארנקו ...הנה לכם
הפתק ,ועשו בו כטוב בעיניכם'.
בתחילה לא הבין המגיד שיעור במה המדובר ,אך משפתח את הפתק וקרא את תוכנו ,עלה חיוך
בקצה פיו .הוא נזכר בערגה באותו מעשה ,שאירע שנים מספר קודם לכן .ומעשה שהיה כך היה:
היה זה באחד השנים ,ובשיעורו צצה בעיה חברתית קשה; בני השיעור לא הסתדרו ביניהם,
ואווירה מתוחה שררה בין כולם .עובדה זו אף השפיעה על רמתם הלימודית ,והשקידה שאופפת
בדרך כלל בחורי חמד בני גילם ,נעדרה מהם.
לאחר לבטים רבים ,החליט המגיד שיעור לקום ולעשות מעשה .הוא הכין בביתו פתקים רבים,
כשבכל פתק רשומים שמותיהם של כל בני השיעור ולצידו שורה ריקה .הוא פנה לבני השיעור
ודיבר עמם בהרחבה אודות העניין שלכל בחור ובחור ישנם מעלות רבות ,חלקם חבויות ,חלקם
לא מגיעות לידי מיצוי מלא ,וחלקם פשוט לא מבחינם בהם .אבקשכם ,כל אחד בגפו ,בהיותו
מכונס עם עצמו ,לחשוב על מעלותיו של חבריו ,וכל אחד ירשום לצד שם כל בחור מבני השיעור
שתי מעלות מיוחדות שהוא רואה דווקא בו.
כעבור ימים מספר מילאו הבחורים בצנעא אחר בקשת רבם ,והשיבו לא את הפתקים מלאים
במעלותיהם של הבחורים כולם .המגיד שיעור ישב והכין לכל בחור את שלל המעלות שנכתבו
אודותיו על ידי חבריו לספסל הלימודים .הוא נתן לכל בחור פתק ובו רשימת מעלות באומרו' :דע
לך! אם אחרים חושבים שאלו הן מעלותיך ,ודאי שהן קיימות בך ,אם תדע לנצלם כראוי ,אתה
עתיד לצמוח ולהיות לגדול בישראל!'
והנה זה פלא ,כעבור זמן קצר האווירה בשיעור השתנתה לטובה מן הקצה אל הקצה ,מלבד
האווירה החברתית שנסקה רבות ,אף רמתם הלימודית השתפרה לבלי הכר ,וניכר היה שרוב
הבחורים נטלו על עצמם משימה זו ברצינות הראויה ,והחלו לשקוד על התורה במיצוי מעלותיהם
הרבות שנגלו להם על ידי חבריהם.
המגיד שיעור לא ייחס עניין זה למעשיו .הוא הבין כי בשל שיפור האווירה בין הבחורים ניכר
השיפור אף בלימודם ,ורק עתה כשפתח את הפתק של אותו בחור ,ובו מפורטים כל מעלותיו,
אותם רשמו חבריו לספסל הישיבה בהיותו עלם צעיר ,הבין כי פתק זה ,מלבד המחמאה שבו,
הוא היווה כיוון ודרך חיים לרבים מבני תלמידיו .מכאן הייתה גם הדרך קצרה להכנת הספד מרגש,
הספד שריגש את כל השומעים בדבר מעלותיו המיוחדות של אותו בחור שנקטף בעודו באיבו.
האמת כולה נתגלתה רק כעבור מספר ימים .עם הגיעו של המגיד שיעור לבית המשפחה לנחמם
על הלקח בנם מחמדם בחטף ,שם הוא פגש בנערים נוספים מבין תלמידיו באותו שיעור ,וכולם
הוציאו את אותו פתק חבוי ,והראו לו באומרם כי לפתק זה חלק ניכר ומכריע בהתקדמותם כל
השנים.
רק אז קלט המגיד שיעור את המסר המיוחד ,שבמעשה פעוט שנועד לשנות אוירה שלילית
ששררה בשיעור בלבד ,הוא הצליח להביאם לתוצאות מרחיקות בכל תחום מתחומי החיים ,וזאת
ע"י נתינת מבט אמיתי על מעלותיהם והיכולות שלהם להעפיל בסולם העליה ,דבר שהגביר בהם
את הרצון ,המוטיבציה והשאיפה לגדול ולצמוח ולנצל את המעלות עד תום עד שנהיו רבים מהם
מטובי בני הישיבות בעולם התורה כולו!!!
ויפה פירש בעל "מנחת שבת" בשם הרמב"ם את מאמר המשנה ב"אבות" (ולפי גירסתו)" :מאד
מאד הוי זהיר להיות שפל רוח" (פ"ד מ"ד):
"חלילה לו לאדם להיות תמיד שפל רוח שהוא ההפך ממידת הגאווה ,כי השפל רוח אין לו שום
שאיפה בחיים! ...כי מי שלא יתבונן בחשיבות האדם ובמעלתו  -אי אפשר שיהיו מעשיו מתוקנים,

תעוזה יהודית
בימי השואה הנוראה ,בה עלה הכורת על עמנו ,ניסו אותם חיות  -אשר השחיתו דמות אנוש,
להשמיד להרוג ולאבד את היהודי  -בגופו ויותר מכך את נפשו הרוממה .באותם ימים ,התפזרו
להם סיפורי המופת העצומים אשר הם לקח לכל הבאים אחריהם .סיפורי גבורה של אלו אשר
רוחם גברה על אותו דרקון רצחני ושפל ,ובזכותם הוקם הדור הבא .דור ,אשר יש בו הרצון
האמיתי להמשיך ולעלות בהר ה' ,תוך דבקות במשימה.
ומעשה ביהודי חסיד אמיתי ,ר' לייבל קוטנר ,חסיד מכבשונה של פולין החסידית ,אשר היה
באחד הצריפים במחנה העבודה ,בו עבדו תחת צו הנוגשים על ייצור של ציוד וכלי תחמושת.
שתים עשרה שעות של משמרת ,עדיין לא הגיעו לקיצן .והנה ,שבתה המכונה! ודממה השתררה
במקום.
הנאצי הממונה ימ"ש ,מיד שת ליבו לתקלה .הוא התכעס מאוד .התבונן בכל העובדים ,תר בעיניו
אחר קרבן צפוי .אחר התקרב אל ר' לייבל ובקול נחרץ דרש ממנו לתקן מכונה זו.
היהודי החסיד אשר לא ידע מאום בהלכות מכונות ,הביע תדהמתו :איך יידע לתקן מכונה עדינה
זו על חלקיה??
ואו תו רשע ,באכזריות ידועה לשימצה ,אמר' :די ביסט א יודע? (אתה יהודי?) קאנסט טו!' (אתה
יודע ויכול!).
כל אותו לילה עמד ר' לייבל וחיבר ותיקן וניסה והלחים ,ושב ופירק ובינתיים הצטנפו כולם בפחד
ניכר .עד שלבסוף נשמע מחדש קול שקשוק המכונה .כשנכנס אותו קלגס והתבונן במכונה
הפועלת ,אפילו הוא לא האמין .הרי לדרוש מן היהודים את מה שאי אפשר  -דרשו .אבל שהם
באמת יצליחו לעשות זאת? זיהה ר' ליבל את מבט ההפתעה בעיניו התקרב בנחישות ודרש
תשלום .כולם עצרו נשימתם .איך הוא מעז?!
והנאצי ,כל כך מופתע מהתעוזה הבלתי צפויה ,רק שאל בתנועת יד סיבובית :מה? דרש ר' לייבל
סיגריות! איך יגיב אותו רשע? נבהלו כולם .ובמוכנות של מי שפשוט לא ציפה למה שקורה,
הכניס הנאצי ידו לכיסו והוציא את ה"תשלום" הנדרש.
אך יצא אותו אכזר מן הצריף ,הסב ר' לייבל את פניו כלפי כל החולקים עמו משמרת העבודה
הארוכה הזו ,ואמר להם כשהוא מנופף בסיגריות :די ביסט א יוּדע? קאנסט טו!
כשברצונו לרמוז :יהודים אנו ,ויכולים אנו להם! אסור להשחיח קומה .עלינו לשמור על שלהבתנו
(בנועם שיח)
הבוערת! גם במקום בו בוער כבשן הפשע!

וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים (כא ,ז)
הרעיון המוסרי הנפלא אשר חבוי בפסוק זה מהוה עבורנו מורה דרך לתפקידנו בעולם בתקופה
זו ,בה רב החושך על האור ,ומתי מעט בלבד מבין כל באי עולם ,דבקים בבוראם:
"וכי ימכר איש את בתו"  -הקב"ה נתן לישראל את בתו ,הלא היא התורה הקדושה ,אולם למרות
נתינה זו הוא עדין מתקשה להפרד ממנה כפי שאומר המדרש (שמות רבה לג ,א) "כי לקח טוב
נתתי לכם תורתי אל תעזבו"  -משל למה הדבר דומה?
"למלך שהיתה לו בת יחידה ,בא אחד מן המלכים ונטלה ,בקש לילך לו לארצו ולטול לאשתו.
אמר לו :בתי שנתתי לך  -יחידית היא ...לפרוש ממנה  -איני יכול ,לומר לך 'אל תטלה'  -איני יכול,
לפי שהיא אשתך .אלא ,זו טובה עשה לי  -שכל מקום שאתה הולך ,קיטון אחד עשה לי שאדור
אצלכם שאיני יכול להניח את בתי".
כך הקב"ה אומר להם ,לישראל :נתתי לכם את בתי היחידה ,את התורה הקדושה ,אך איני יכול
לפרוש ממנה ,עשו לי ,אפוא ,קיטון קטן ,כדי שאוכל לדור אתכם " -ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם".
אבל לא כל ישראל מצליחים להבין עד כמה המתנה שבידם מיוחדת היא .הם מניחים אותה בארון
קודש ומוציאים אותה רק לקראת התורה ,משל היו אומרים לה :צאי ,אמרי מה שיש לך לומר -
ולכי חזרה למקומך...
לפיכך ,בא הקב"ה ומצוה" :לא תצא כצאת העבדים"  -אנא מכם ,נהגו בה מנהג של כבוד ,ולא
כעבד בזוי!
התנהגות מכובדת כלפי התורה הקדושה אינה מתבטאת רק בסממנים חיצוניים ,כי אם בחשיבות
שאותה מעניק האדם לדבריה של התורה ,ובאופן שבו הוא מקבל את דבריה ,גם אם הדבר כוך
מצדו במאמצים מרובים.
כדוגמת אותן שתי אחיות אשר נולדו בבית אחד  -אך מזלן שונה היה.
לאחת היה בעל עשיר שהצליח מאד בעסקיו ,וחי חיי עושר ורוחה ,כשהוא דואג להלביש את
אשתו במיטב הבגדים ולקשטה בתכשיטים יקרי ערך  -אך מתייחס אליה בזלזול רב ,מבלי לשמוע
ולהאזין לעצותיה.
ואלו לשניה היה בעל שלא הצליח לפרנס את בני הבית ,ודחוקה היתה עד מאד ,אך לעומת זאת
היה נותן כבוד רב לרעיתו ,שומע בתשומת לב את דבריה ,ומתיעץ אתה מתוך הערכת אמת
לשקול דעתה.
באחד הימים הגיעה האחות העניה לבקר את אחותה העשירה.
"הוי אחותי" ,נצצו עיניה" ,כמה טוב לך! בית מפואר יש לך! טבעות יקרות את עונדת על
אצבעותיך! את לבושה היטב! ו."...
"אל תקנאי בי" ,קטעה אותה אחותה" ,אמנם הכל נוצץ ,אך אני  -איני שוה מאומה .איש אינו
מקשיב לי ,בעלי אינו מתיעץ אתי ,אין מקום להשוות בין החיים העלובים שלי ,לחייך שלך!".
הנה כי כן ,יכול האדם להניח את ספר התורה בארון קודש מחופה ביהלומים  -ובכל זאת לא
לשמוע לדעתה של התורה כלל ,ולהתיחס אליה ביחס מבזה ומשפיל של עבדים.
באה ,אפוא ,התורה ומזהירה אותנו" :לא תצא כצאת העבדים" ,שימו את דעת התורה בראש
מעיניכם ,ותנו לה לכון אתכם בכל אשר תפנו  -אלו הם החיים המתוקנים שאותם מבקש הקב"ה
שתחיו!
לעתים נדמה ,שחיים מתוקנים מעין אלו הם חלום באספמיא...
רוב רובו של העם היהודי רחוק משמירת המצוות ,ודעת התורה אינה זוכה כלל להתיחסות ,אולם
למרות המצב הקודר ,לכאורה ,מחובתנו לדעת כי אין מקום ליאוש כלל!
הרב פרידמן מרכסים ספר בהקשר לכך ,כי הוא הזדמן לנסיעה לארצות הברית דרך אירופה
בשנים עברו ,כאשר כרטיסי הטיסה היו בעלי ספח המיועד לתלישה בידי הפקיד.
הוא מצא את עצמו עומד מאחורי רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,והנה הוא רואה ,שהפקיד מעיף מבט
אל הכרטיס וכשמבט חמור סבר בעיניו הוא אור לו" :אינך יכול לנסוע ,חסרה כאן חתימה"...
רבי יעקב לא הבין אנגלית ,אבל את הבעיה הבין גם הבין .הוא הסתובב אל הרב פרידמן ואמר לו:
"תגיד לו ,שאם ה' רוצה  -אני אהיה שם"...
הרב פרידמן לא אמר דבר ,בחשש מה הוא התקרב והגיש את הכרטיס שלו לפקיד ,ובאנחת רוחה
ראה שהפקיד מאשר לו את הכניסה.
"התפללתי ערבית במנין שהתארגן במקום"  -ממשיך הרב פרידמן בספורו " -ולאחר מכן עליתי
למטוס ,כשלתדהמתי אני מגלה את רבי יעקב ישוב שם...
כשראה אותי אמר" :נו ,אמרתי לך שאם ה' ירצה אני אהיה כאן? אתה רואה שאסור להתיאש?
שב כאן ,ואספר לך מנין שאבתי את האמונה הזו" -
למדתי בביאליסטוק  -פתח ואמר  -לאחר הסכם ריבנטרופ-מולוטוב נשארה ליטא חופשית ,אך
עד מהרה כבשו הרוסים את המקום והחלו להתנכל לבני הישיבות ,ולא חלף זמן רב עד שכולנו
הועלינו לרכבת בדרך לסיביר.
נסענו במשך עשרה ימים או יותר כבהמות ...הרוסים לא הרשו לצאת מן הקרון אפילו לצרכים
הבסיסיים ביותר ,והסבל היה בל יתואר .ואז עצרה הרכבת בסיביר ,והבנו כי יכול להיות גרוע יותר.

כי כאשר לא יקר כבוד בעיניו ,ישפיל עצמו עד לעפר להיות כבהמה וחייתו יער .ואדרבה ,נאה
ויאה לו גבהות הלב מבחינת יקר ערך עצמו ,וכמו שמצינו במלך יהושפט 'ויגבה לבו בדרכי ה' '".
הלצה מפוכחת של הגאון מטשעבין
אחד הביטויים המופלאים לכוחה של ה"גדלות" וה"נכבדות" ולתוצאות שהיא מחוללת ,שמע
הרה"ג רבי י .פרידמן מפי בן ביתו של הגאון מטשעבין .סיפור המעשה נשמע כהלצה אלמלא
התוצאות שהביא עמו.
תלמיד של הגאון החמיץ רוחנית ,וביקש להתגייס לצבא .היה יותר מחשש שהצבא יהרוס כליל
את יהדותו .הגאון מטשעבין נשא באחריות ,אבל הבין שדברי מוסר יזיקו יותר משיועילו .לבסוף
לאחר מחשבה רבה ,זימן אותו אליו ואמר לו בזה הלשון:
"הקשב נא אברמלה בני! הקשב היטב! אין אתה סתם כך אברמלה ...כמה אברמל'ך איכא
בשוקא ...נכד אתה לבית המלוכה של זידטשוב ...נכד מלוכה  -משמע נסיך ,זוהי זכות וגם חובה...
"בזידטשוב ישנה הקפדה .בשחרית של ימי שישי נהגו אצל רבי הירש ,שר בית הזוהר ,לא לומר
תחנון ...עליך ,כנסיך לבית המלוכה ,לשמור בגאווה על המסורת המלכותית"...
הבחור התרגש מאד מייעודו המלכותי ,וקיבל על עצמו על אתר באלה ובשבועה.
לאחר שבוע של הפקרות רוחנית כללית  -הגיע הרגע המלכותי .בהגיע יום שישי נזכר בייעודו
המלכותי ,והחליט כי יעבור עליו מה! הוא ,תחנון לא יאמר!
אלא שעל אתר ,חש בגיחוך ...כיון שאינו מתפלל כלל  -אין כאן ביטול תחנון...
הוא נאלץ איפוא להתפלל בימי שישי כדי להקפיד לא לומר לאחר מכן תחנון.
אלא שתוך כדי כך חש בעליבות נוספת ...והרי כל השבוע אינו אומר תחנון ,ובמה איפוא תתבטא
הנסיכות...
והוא אילץ איפוא את עצמו להתפלל כל השבוע ,כדי לומר אחר התפילה תחנון (והרי אין טעם
לומר תחנון מיד אחר רכיסת הנעלים )...כדי להבליט את נסיכות אי האמירה של ימי שישי...
"כל השבוע" ,הוא מספר היום" ,לחמתי למען מנין ,השכמתי קום ...התבזיתי ...התפללתי
בדבקות ...כדי שאי אמירת התחנון בימי שישי תקבל צורה מלכותית ...ומי שלוחם כל השבוע על
תפילה במניין  -יהפוך עצמו ללעג וקלס אם יחלל שבת ויזלזל באיסורי תורה."...
החייל ,כיום אברך נכבד ,ממרביצי התורה במקדש מלך ,צוחק עד עצם היום הזה צחוק מאושר,
כשהוא נזכר בהלצה המפוכחת של הגאון מטשעבין:
"הייתי רחוק מלהיות חלמאי ...אבל הגאון השכיל להוביל אותי בהומור הדק והאופייני שלו ,אל
הרובד העמוק ביותר בנפש ה'חיה' שלי :ה"נכבדות" העצמית.
עבד או אדון
נחזור לפרשתנו .לא פלא ,איפוא שהגיעו רבותינו למסקנה ,כשסיכמו בקצרה את דינו של עבד
עברי" :כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" (קידושין כ ע"א) .כלל האומר כולו 'נכבדות'.
משמעות דבריהם היא ,שלא זו בלבד שתנאי העבד משתווים לאלו של האדון ,גם אם אלו
משופרים ביותר כדרשת חז"ל עה"פ 'כי טוב לו עמך' (דברים טו ,טז) " -שלא תהא אתה אוכל פת
נקיה והוא אוכל פת קיבר ,אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש ,אתה ישן על גבי מוכין והוא
ישן על גבי תבן" (קידושין ,שם) ,אלא שיתר על כך ,פעמים שתנאי העבד עדיפים על אלו של
אדוניו ,עד שלעומד מן הצד ייראה שהעבד הוא האדון ,ואילו האדון הוא עבדו.
וכל כך למה? ביארו התוספות (שם) בשם הירושלמי :לפעמים יכול לקרות שאין לאדון אלא כר
אחד בלבד ,ומעתה תתעורר בעיה מי יזכה לשכב על כר יחיד זה?  -אם האדון ישכב על הכר,
נמצא מבטל את הציווי שכתוב בתורה "כי טוב לו עמך" ,שהרי תנאי העבד גרועים משלו .ואם
תאמר ,שיניחו את הכר ,ולא זה ולא זה ישכבו עליו  -הרי זו מידת סדום! נמצא שבמקרה כזה
האפשרות היחידה שעליה ממליצה התורה היא שהאדון ישכב ללא כר ,ואילו העבד יתרווח בנוח
על הכר היחיד .אם כן ,אין כל הגזמה במה שקבעו חז"ל ש"הקונה עבד עברי כאילו קנה אדון
לעצמו!".
לאור זכות זו ובמציאות חיים שכזו ,סביר להניח שיהיו כאלו עבדים ,שבעומדם על סף היציאה
"לחיים האזרחיים" ישקלו בקור רוח את אשר לפניהם ,ויחליטו כי בעיניהם עדיף להישאר במצב
העבדות .לא היינו מופתעים אילו היו כאלו שסברו שמוטב לעבוד תחת פיקודו של האדון הדואג
ל כל מחסור ,מאשר לצאת לשוק החיים הפרוע ולהתמודד בצורה עצמאית עם עתיד שלא ידוע
מה הוא צופן בחובו.
התורה צפתה אפשרות זאת מראש ,והיא גם לא שללה זאת בצורה מוחלטת ,למרות שהבחירה
בעבדות היא למורת רוחה .את גישתה השלילית של התורה לבחירה זו מבטאת התורה בצוותא
לרצוע את אזנו של העבד הבוחר בכך" :והגישו אדניו ...אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את
אזנו במרצע ועבדו לעולם" (כא ,ו).
מה בין רציעה למזוזה?
אלא שאנו תמהים ,מדוע כה שלילי יחס התורה למי שמרצונו בוחר במצב של עבדות? מה פשעו
ומה חטאו של מי שהעדיף את העבדות ,שכאמור הינה כקניין אדון ,על פני עצמאות רצופת
בעיות? ומה משמעות הרציעה ליד הדלת והמזוזה ,שבה מתנה התורה את האפשרות להישאר
במצב זה של עבדות?
לדעת הרשב"ם (שם) רציעת האוזן היא סמל לעבדות .מי שאינו מצויד בגדלות פנימית (בבחינת
'ויגבה לבו בדרכי ה'') כיאה למעמדו של העם הנבחר ,עם סגולה ,ושחירותו אינה יקרה בעיניו
ומוכן להמשיך במעמדו כעבד  -ראוי שישפילוהו ויבליטו את עבדותו .רציעה זו אמורה להיות
ביטוי חיצוני למהותו הפנימית של האדם ,שהעדיף תנאים כלכליים על פני חירות .כי במצב של
עבדות יש בו כפיה מסוימת .שאם ירצה העבד לחזור בו באמצע הזמן ולהיות בן חורין לא יוכל,
ומכך אין רוח התורה נוחה.
ובדבר העובדה שצריכה הרציעה להתבצע דווקא באוזן וליד הדלת והמזוזה ,רש"י מצטט את
דברי "המכילתא" הגורסת:
"אמר רבן יוחנן בן זכאי :אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" ,והלך וקנה אדון
לעצמו  -תירצע ...רבי שמשון היה דורש מקרא זה כמין חומר :מה נשתנו דלת ומזוזה מכל הכלים
שבבית? אמר הקב"ה :דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים ,כשפסחתי על המשקוף ועל שתי
המזוזות ,ואמרתי" :כי לי בני ישראל עבדים"  -ולא "עבדים לעבדים" ,והלך זה וקנה אדון לעצמו
יירצע בפניהם".
מסביר נפלא בעל "מראש צורים" :הדלת והמזוזה היו הסימנים המובהקים של היציאה ממצרים.
הדם שניתן עליהם בליל הסדר הראשון שנערך על אדמת מצרים ,בישר את היציאה הקרובה
משעבוד מצרים לחירות עולם .והנה מעשהו של עבד זה מהווה כעין התעלמות מהמשמעות של
יציאת מצרים.
אמנם אותו עבד מנמ ק את סירובו להשתחרר מעבדותו בנימוק ש"אהבתי את אדוני ואת אשתי
(הכנענית) ואת בני (העבדים)" ,אבל אם זהו הנימוק ,אין לך עבדות שפלה מזו .אם המשפחה
הכנענית מוצאת מקום בתודעתו  -בולטים בו הסממנים המכוערים של העבדות הפנימית .כל בן
חורין יודע לייקר את חירותו ,ולמרות שזו אינה מרשה לו לבוסס בבוץ ,הוא לא יוותר עליה בשום
פנים .אם נטיות נפש מגושמות כל כך מהוות גורם של ממש אצל יהודי ,בליבו פנימה הוא כבר
עבד נרצע לתאוותיו ,ורציעת האוזן אינה אלא מעשה חיצוני ,המבליט את המתרחש במעמקי
נפשו.
עפ"י עקרון זה נוכל להבין מדוע מיד לאחר מתן תורה ,הפרשה הראשונה שנאמרה לעם ישראל
היא פרשת "משפטים" ,וזו פותחת בדיני העבד והאמה העבריים .מסביר "הבית ישראל" שסיבת
הדבר שהצביע על עיקרון המחויבות להיות משועבדים כליל לעבודתו של מקום .ביציאת מצרים
נקבע הכלל הגדול (ויקרא כה ,נה) "כי לי בני ישראל עבדים" ,ואל לו לאדם מישראל להמיר עבדות
רצויה זו ,בהשתעבדות לבשר ודם או לקניינים חומריים כלשהם " -עבדי הם  -ולא עבדים
לעבדים" (רש"י שמות כא ,ו).
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חמש עשרה שנה היינו בסיביר ,כלואים ללא כל סיבה נראית לעין .לא ידענו ,שהמאסר בפינה
הקפואה הזו מציל אותנו ממות בטוח בתאי הגזים של הנאצים הארורים ,אשר במבצע ברברוסה
כבשו את כל רוסיה עד סטלינגרד.
בכל אותן שנים ארוכות ומיסרות היה לי חלום אחד שלוה אותי תמיד  -יום אחד ,כך חלמתי ,אצא
מכאן ואז אפגוש את אמא שלי ...אנשק את ידה ואומר לה" :אמא ,אמא שלי ,תודה רבה לך על
שחסכת את פרוסת הלחם האחרונה שלך ,כדי לשכור לי מלמד טוב".
אבל כשהגעתי לבסוף לארץ ,לא פגשתי את אמא שלי ,ולא את אבא ,לא את אחי ולא את אחיותי
 כולם ,כולם נותרו שם ,דוממים וקפואים לנצח...כשהטרגדיה נודעה לי  -לא רציתי לחיות יותר .לא ידעתי מה לעשות עם עצמי ,והייתי אפוף
ביאוש מוחלט .לבסוף יעץ לי מישהו ללכת ל"חזון איש" ,ואני שמעתי לעצתו והלכתי.
ה'חזון איש' שמע את כל מה שהיה לי לומר ,ואמר לי :אני רוצה לספר לך סיפור:
בליטא חי יהודי שקט ורגוע ,שעסק לפרנסתו במסחר .מידי שנה בשנה היה היהודי לווה סכום
כסף גדול ,נוסע ליריד לקובנא ,שם היה מחדש את כל מאגרי הסחורה שלו ,ובמהלך השנה כולה
היה מוכר את הסחורה שקנה ,מכסה את ההלואה שלקח ,ומפרנס בכבוד את בני ביתו.
באחת השנים ,לאחר שדאג לעצמו להלואה ,נפל היהודי למשכב ,ושוב לא יכול היה לנסוע ליריד
כהרגלו .בלית ברירה קרא לאשתו ואמר :ראי נא ,יש דברים שאיני יכול לותר עליהם ,ובכל זאת
אין ביכלתי לנסוע ,לכן אבקשך לקחת את הכסף ולנסוע במקומי.
האשה הסכימה ,האזינה בתשומת לב לכל ההוראות שנתן לה ,נטלה את הכסף וצררה אותו
בשתי צרירות ,הכניסה לתיקה  -והלכה.
ההמולה שקדמה את פניה של אשה זו ,אשר מעולם לא יצאה מן הכפר ,גרמה לה לאבד את
עשתונותיה ,והיא צנחה תחתיה מעולפת .דקות ספורות שכבה כך ,עד שרוחה שבה אליה,
ומאחר שידעה שאין לה כל בררה אחרת ,קמה והחלה ללכת.
היא טייל בין הדוכנים ,עד שמצאה מוכר ,שנראה היה לה שנתן לסמוך על המלה שלו ,החלו
להתמקח אתו ,וכששניהם הגיעו לעמק השוה ,פתחה את תיקה כדי להוציא משם את הכסף,
ולחרדתה היא מגלה ש ...אין כסף...
איפה הכסף? ידיה רעדו כששפכה את תכולת התיק על הארץ ,אולם כל החיפושים לא העלו דבר.
אין כסף  - - -ככל הנראה ,כשהתעלפה ,נפל הצרור ,ומישהו זדון לב נצל את המצב ,לקח אותו
הכסף כלל אינו שלי!  -החלה האשה זועקת  -מה יהיה על ילדי הרעבים ועל בעלי
והלך...
צעקותיה משכו תשומת לב משאר הנוכחים ,ולא חלף זמן רב ,עד שהגיעה עדות
החולה?!
כשהגיעו אליו שאלה אותו האשה" :מצאת את
מהימנה על אדם שנראה מרים את הכסף.
הכסף?" "כן"  -השיב האיש " -אבל הוא שלי" "...הוא היה עטוף בשתי צרירות"  -נתנה האשה
את הסימנים" .כן"  -הסכים המוצא " -אבל הלכה היא ,שאדם שמצא כסף בעיר שרובה גויים
הוא שלו ,משתי סבות :האחת ,משום שמסתבר שהמאבד הוא גוי ,והשניה ,משום שככל הנראה
המאבד התייאש ,כי שער שגוי ימצא את זה ולעולם לא יחזיר .ואם זו ההלכה ,הרי שהכסף
שמצאתי שייך לי בדין! ואין שום סיבה שאחזיר לך אותו".
אבל הוא בשלו.
האשה צעקה" :רחם עלי ,הכסף אינו שלי!"
לבסוף הלכו שניהם אל רבי יצחק אלחנן ספקטור ,רבה של קובנא .הרב שמע את טענות האשה,
ולאחר מכן את דברי המוצא ,שטען" :היא צועקת שארחם עליה ,ואני כמובן ,מרחם עליה ,אך לא
יותר מאשר אני מרחם על ילדי שלי ...חלילה לי מלגעת ברכות שאינו שלי ,אבל רכוש שמצד
ההלכה הוא שלי  -אין סיבה שאותר עליה משום רחמים ...בביתי ארבע בנות מתבגרות ,וסבור
אני שהרחמים עליהם קודמים לרחמים על אותה אשה זרה".
רבי יצחק אלחנן הורה לו להחזיר מיד את הכסף ואמר כי אחר כך יסביר לו מדוע ,ואכן לאחר
שהחזיר אמר לו" :כל הסיבה לדין 'הרי אלו שלו' הוא משום שבודאי הבעלים כבר התיאש ,אך
במקרה זה הכסף אינו של האשה ,אלא של בעלה ,ומאחר שבעלה כלל אינו יודע שהוא אבד את
הכסף ,אין היא בעלת הבית על היאוש כלל! וממילא הכסף אינו שלך!"
בשלב זה הרים ה"חזון איש" את עיני קדשו אל הבחור השבור שמולו ואמר" :וכי אתה בעל הבית
להתיאש?? וכי אתה בעל הבית על העולם?? הלא העולם הוא של הקב"ה ,וכל זמן שהוא הבעלים,
הרי שאין מקום ליאוש כלל!".
"מכח זה"  -סיים רבי יעקב גלינסקי את ספורו " -אזרתי את האמונה והבטחון שאם הקב"ה רוצה
שאעלה על המטוס ,אין מקום ליאוש! הוא הבעלים  -והוא המחליט!"
ואף אנו צריכים לדעת ,שאין מקום ליאש על מצבו ,הבה ונתן לבורא העולם 'לסדר' את העולם
באופן הטוב ביותר ,ונתמקד במה שאנו צריכים לעשות  -בידיעה שאין לנו חיים ללא התורה
(ומתוק האור)
הקדושה ,ובדבקות האמתית באבינו שבשמים.

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כא ,א) ,אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :לא
תעלה על דעתו לומר ,אשנה להם הפרק וההלכה שתים או שלוש פעמים עד שתהיה סדורה
בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופרושו .לכך נאמר" :אשר תשים
לפניהם" ,כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם (רש"י).
לא מובן.
משה רבינו יושב ומשנן ,לא רק שתים ושלוש פעמים אלא ארבע (ערובין נד ע"ב) .וכעת שיתעמקו
וישכילו ,יחתרו לטעמים ולהשלכות" ,ישוטטו רבים ותרבה הדעת" .וכי מה יש להם לעשות ,לדור
דעה אוכלי המן שלא חסרו דבר .שיעמלו קצת! אם יתקשו ,ויגיעו למבוי סתום ,שיבואו...
ולא ,אלא על משה רבינו להטריח עצמו ולהבינם טעמי הדבר ופרושו!
מדוע  -לדעתי ,אין זה דין פרטי בתלמוד תורה ,אלא דין כללי במצות החסד ,וחובת ההליכה
בדרכי הבורא.
ששנינו (ערכין טז ע"ב) עד היכן תכלית יסורים ,אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש מטבעות ועלו
בידו שתים ,וחייב לטרוח ולהשיב שוב ידו לכיס -
וכבר יסורים הם!
אלמלא היה חוטא ,לא היה הבורא יתברך מטריחו להושיט ידו פעמיים לכיסו.
ותמהו :הלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכסף ,וגם את היד ואת הכיס ,אז יואיל לטרוח מעט.
לפחות זאת יעשה .האם צריך להכניס לידו את הסכום המדויק?!
וזהו ,שהתשובה היא :כן! כשאתה עושה חסד ,עשהו בשלמות!
בגן העדן היו מלאכים צולים עבור האדם בשר ומסננים לו יין (סנהדרין נט ע"ב) .רק בחטאו הוצרך
לעשר עבודות בפת (ברכות נח ע"א) ,וכשיותקן החטא תוציא הארץ גלוסקאות מוכנות .כך מורה
לנו הבורא יתברך את שלמות החסד.
איזה בעל אינו מפנה מהשולחן לאחר הארוחה -
השלמות היא ,להדיח את הכלים!
והמדובר ,כמובן ,כשרעיתו אכלה לבדה .כי אם הוא אכל עמה ,אין זה שייך לחסד!
וידוע המעשה -

אחד מבני חבורת פשיסחא נסע לסחור ביריד דאנציג .היו שם סוחרים יהודים רבים ,וכולם עשו
חיל בעסקיהם והרויחו הון רב .אחד מהם לווה סכום כסף גדול כדי לסחור בו ,וכבואו נגנב ממנו
כל כספו .עולמו חשך עליו .לא זו בלבד שלא היה לו במה לסחור וראה בעינים כלות איך חבריו
סוחרים ומתעשרים ,עוד ישוב לביתו כבעל חוב ויצטרך חלילה לבריות!
כשהיריד ננעל ,זימן החסיד הפשיסחאי מאה סוחרים למשתה ,מסיבת סיום ,ואותו סוחר אומלל
ביניהם .משאכלו ושתו והיטיבו ליבם ,קם ואמר" :רבותי ,כולנו סחרנו ועשינו חיל במסחרנו,
חוזרים לבתינו ששים ושמחים .והנה עמנו חבר ,שכספו נגנב ברובו ,מכספי ההלואות .עשרת
אלפים רובלים אותם חייב הוא להחזיר .קיוה להכפילם ולשלשם ,והנה גם הקרן אבדה -
בואו נחלצו ממצבו הביש .מאה אנו ,כל אחד יתרום לו מאתים רובלים ,וישוב שמח לעירו!"
תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו ,הניח בתוכו מאתים רובלים וסבב מאחד לשני ,הכובע נגדש
בשטרות ומסרן לסוחר ההמום ,באמרו בבדיחותא" :יש כאן תשעה עשר אלף ושמונה מאות
רובלים .את המאתים האחרונים תתרום אתה ,ותשלים את הסכום .שהרי עכשיו עשר אתה ,וחייב
גם אתה במצות צדקה"...
כשהגיע אותו סוחר לפשיסחא ,אמר לו רבו" :שמעתי מה שעשית ,איך חילצת את הסוחר
מאסונו ,אבל יש לי ביקורת על כך ששיתפת גם אותו במגבית -
(והגדת)
כי חסד ,יש לעשות בשלמות!"...

"ורפא ירפא" (שמות כא ,יט) ,מכאן נתנה רשות לרופא לרפא (בבא קמא פה ע"ב) .על הרופא
לדעת ,שלא התעודה הממוסגרת שבלשכתו ולא רשיון משרד הבריאות העניקו לו את הרשות
לרפא" .מכאן" ,מהתורה ומנותן התורה ,מקבל הוא את רשיונו!
ואספר -
לפני כמה שנים אבדתי את השמיע באזני ,לא אליכם .חידק התבית ,ומאן לעזוב ,אין לי טענות
עליו .הגמרא אומרת (עבודה זרה נה ע"א) שכאשר שולחים חולי ,משביעים אותו מתי יצא ועל
ידי מי .כנראה קיבל רשות להשאר .הרופא ,מכל מקום ,טיפל במסירות .יום אחד שאל" :כבוד
הרב ,מדוע כתוב (קדושין פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנום?"
ראה שלא עניתי ,והבין שלא שמעתי .חזר על השאלה בקול גבוה יותר .בתנועות שפתיים
מודגשות .לא עניתי.
הבין שחלה הרעה בשמיעה ,וחזר בצעקה .כל המחלקה שמעה .אם אמשיך לשתוק יביא ציוד
"אז למה אינך עונה?"
הגברה .אמרתי" :שמעתי ,שמעתי".
"כי מה זה נוגע לך? תביא את הטוב שברופאים ,ואענה לו"...
הוא לא נפגע ,הבין שזו בדיחה .לרגע לא עלה בדעתו שבאמת אינו הטוב שברופאים" .וכעת
ברצינות" ,ביקש.
ראיתי שקל יותר לענות לו מאשר לשכנעו שיש רופאים מומחים ממנו .אמרתי לו" :פרושים רבים
יש ,ואומר לך אחד מהם -
רופא קטן ,ידוע שכוחו מוגבל .מבקש הוא עזרת שמים ברפואתו ,ומכוון בברכת "רפאנו"
שבתפילת שמונה עשרה .אבל הטוב שברופאים סבור שהוא כל יכול ,ובידו לרפאות גם בלי עזרת
שמים ,ולפיכך אינו מכוון ב"רפאינו" .ונמצא שגביו יש רק שבע עשרה ברכות ,כמנין "טוב" .ולכן
שולחים אותו לגיהנום ,כי סומך הוא על עצמו בלבד -
ולכך התכוונתי כשאמרתי שאינך הטוב שברופאים .כי יודע אתה שאינך כל יכול .והראיה ,שעדיין
איני שומע"...
הגמרא (עבודה זרה נה ע"א) דורשת ,מאי דכתיב "מכות גדולות ונאמנות ,וחליים רעים ונאמנים"
(דברים כח ,נט) ,רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם .שבשעה שמשגרים יסורים על האדם
משבי עים אותם שלא ילכו אלא ביום פלוני ,ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי
פלוני ועל ידי סם פלוני -
הרופא אינו אלא שליח ההשגחה להסיר את המחלה ,ותו לא! יש לו להחזיק טובה לעצמו בדיוק
כפי ש"יום פלוני ושעה פלונית" יכולים להחזיק טובה לעצמם ,שבהם סרה המחלה!
ואספר על מקרה שהכעיס אותי .הייתי באיזו שמחה ,ושולחן ה'מזרח' היה מלא וגדוש בגדולי
תורה ,ראשי ישיבות ורבנים ,לא היה מקום לתקוע סיכה ,כמו שאומרים .ואז נכנס רופא דתי ,בכזו
הרגשת חשיבות .ואיך לא ,אם בעל השמחה מיהר לקראתו" :הו ,איזה אורח ,רבי פלוני ,תודה
שהגעתם ,איזה כבוד" .ומיד ,כמובן ,לשולחן הכבוד .אבל הוא מלא וגדוש .הקים ממקומו ראש
כולל נכבד ,והרופא עומד וצופה ,שהרי אין דבר טבעי יותר .חסד עשה ,שהסתפק במקום אחד!
זה קומם ,בגלל הפגיעה בכבוד התורה .ולא פחות מכך העיד על אפיו של האדם .כי מי שבטוח
שהכל חייבים לפנות לו מקומם ודאי לא יפנה למתחרהו בבקשת ייעוץ ושאלה לחוות דעת ,שהרי
הוא ואין בלתו .וזו הסיבה ש"טוב שברופאים לגיהנום" .מי שבטוח שהוא הטוב והנעלה מכולם!
בקשו שאדבר ,אומר כמה מלים.
קמתי ואמרתי" :יש ,ברוך השם ,רופאים משלנו ,שומרי תורה ומצוות .אינם מתיימרים להיות
פוסקי הלכות וגדולי הדור ,ועם זאת קוראים להם ברוב כבוד רבי פלוני .שיהיה .אבל יש לי שאלה:
היה רופא מומחה שהיה גם גדול הדור" ,רבנו שבבבל" (חולין צה ע"ב) ,שמואל  -מדוע לא כינוהו
רבי שמואל ,האם נופל הוא בחשיבותו מהרופא דנן?!"
ובענין זה אספר -
הייתי פעם במסיבה אחת עם דוקטור משה רוטשילד הי"ו ,מייסד בית הרפואה "מעייני הישועה".
נשאתי דברים ,והזכרתי את מאמר שמואל :נהירים לי שבילי דרקיע כשבילי נהרדעא ,עירו.
ותמהתי :גם איני יכול לומר שנהירים לי שבילי רקיע כשבילי בני ברק .כי עשרות שנים אני מתגורר
בה ,ואיני מכיר את רחובותיה! מהיכן הכיר שמואל את סמטאות עירו? לכאורה ,לא היה עליו
להכיר אלא את הדרך מביתו לבית המדרש!
ושתי תשובות בדבר .הראשונה :שהיה ראש ישיבה .וממילא הוצרך לדפוק על פתחי נדיבים,
והכיר כל הכתובות .והשניה ,שהיה דיין מומחה לדיני ממונות .וממילא הכיר כל הבניות החריגות
בעיר ,זה הזיק את שכניו ברחוב פלוני בהיזק ראיה ,ולזה לא נתנו לבנות על הגג ...כולם הגיעו
אליו ,שיפסוק ביניהם בדיני תורה...
התערב דוקטור רוטשילד ואמר :לדעתי הסיבה מפני ששמואל היה רופא (בבא מציעא פה ע"ב),
ורופא חייב לדעת את כל רחובות וסמטאות העיר ,שלא יתמהמה כשיקראוהו באופן בהול!...
על כל פנים ,נחזור לעניננו :מדוע שמואל ,שהיה גם ראש ישיבה ,גם דיין מומחה וגם רופא נודע
לא זכה שיקראוהו" :רבי שמואל" ,והרופא דנן זכה לכך?!" -
אח ,כמה זרחו פניו ,חשוב הוא משמואל האמורא!
המשכתי ואמרתי -
"אבל ,רבותי ,התשובה נתנה לנו במשנה מפורשת! אבדת רבו ואבדת אביו ,אבדת רבו קודמת.
שאביו הביאו לחיי העולם הזה ,ורבו מביאו לחיי העולם הבא (בבא מציעא פ"ב מי"א).
מעתה ,שמואל היה רופא שהביא את החולים לחיי העולם הזה ,לכן כינוהו רבי .אבל יש רופאים
(והגדת)
שמביאים את חוליהם לחיי עולם הבא ,ונאה לקרותם רבי!"...

 בדרך הדרוש 
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה (כא פסוק ו) ברש"י
ורצע אדוניו את אזנו הימנית או אינו אלא שמאלית תלמוד לומר אזן אזן וכו'.
ויש לדקדק מאי קושיא הוא זאת או אינו אלא שמאלית הלא כל המצות סתם
בתורה הדין נותן להיות בימין כמו שמצינו לענין כמה דברים .ויש לפרש על
פי מה דאיתא במדרש רבה בשיר השירים על הפסוק ישקני מנשיקות פירוש
דבשעת מתן תורה היה הדיבור יוצא מימינו של הקב"ה לשמאלן של ישראל
וכו' עיין שם .נמצא דהדיבור לא תגנוב דמחמתו נרצע שמע האזן שמאל אם

כן הוה אמינא דשמאלית תרצע משום הכי צריכים ללמוד הגזרה שוה.
(חנוכת התורה)
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות (כא ,יד) ותמוה,
ונ"ל דילפינן דאזלינן בתר רובא מרישא של עולה ולא חיישינן דילמא טריפה
וכן מי שהרג הורגין אותו ולא חיישינן דילמא הנהרג טריפה ,וזה הפירוש מעם
מזבחי שמשם ילפינן דאזלינן בתר רובא ,תקחנו למות .ובזה מפורש ההמשך:
ומכה אביו ואמו מות יומת ,שהרי זה שפלוני הוא אביו ג"כ סמכינן על הרוב.

ד

אם כסף תלוה את עמי את העני עמך (כב ,כד) נקדים מה דאיתא בגמ'
דבבא מציעא (דף ע"ה) שלשה צועקים ואינם נענים ואחד מהם המלוה את
חבירו שלא בעדים ,ואיתא בפסוק מתן בסתר יכפה אף דהיינו שיתן צדקה
בסתר ,והשתא אתי שפיר אם כסף תלוה את עמי כלומר צריך להיות בפני
עמי דהיינו עדים אבל את העני אם אתה נותן לעני צדקה עמך תתן בסתר.
(מדרש יונתן).

בס"ד

פרשת משפטים

מאוצרוﬨ אמוניםם
מא

פניני אמן ותפילה בפרשה
פני

אין התפילה מתקבלת 'עד שיאמרר וישנה'
בּני א
ֹאמר ָה ֶע ֶבד ָא ַה ְב ִתּי ֶאת ֲאדֹנִ י ֶאת ִא ְשׁ ִתּי וְ ֶאת ָבּנָ י
”וְ ִאם ָאמֹר י ַ
ֵא ֵצא ָח ְפ ִשׁי“ )כא ה(
ֹאמר“
במסכת קידושין )כב א( דרשו מכפל הלשון” :וְ ִאם ָאמֹר י ַ
– ”עד שיאמר וישנה“ .כלומר ,אין העבד נרצע ומשתעבד עד
”א ַה ְב ִתּי ֶאת ֲאדֹנִ י “...שתי פעמים.
היובל ,אלא אם שנה ואמרָ :
והנה ,במדרש )תנחומא ואתחנן ד ,ע“פ ’עץ יוסף‘( הובא הפסוק
שלפנינו כאחת מאותן תפילות רבות שנשא משה רבנו ,כדי
לזכות ולהיכנס לארץ .שכך אמר משה” :כתבת בתורתך’ :וְ ִאם
ֹאמר ָה ֶע ֶבד ָא ַה ְב ִתּי ֶאת ֲאדֹנִ י‘ וגו‘ ,ואני עבדך אהבתי
ָאמֹר י ַ
אותך ]’אדוני‘[ ,את תורתך ]’אשתי‘[ ואת בניך ]’בני‘[ .אנא ,אל
תוציאני מן העולם כשאני חופשי מאותן מצוות רבות התלויות
בכניסתי לארץ“ .על כך השיבו הקדוש ברוך הוא )דברים ג כו(:
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה“.
ַ”רב ָלַ אל ֶ
ולכאורה קשה כיצד עונה התשובה שקיבל משה על טענתו?
ביאר זאת המהרי“ל דיסקין על פי דברי הגמרא שהובאו לעיל:
אכן ,בכוח טענה זו יכול היה משה לזכות ולהיכנס לארץ ,אך
מאחר שגזרה ההשגחה כי לא יזכה לכך ,מנע ממנו ה‘ מלחזור
על דבריו ,ובכך בטלה טענתו .שהרי אף דברי העבד אינם
מתקבלים אם אמרם פעם אחת בלבד.
’קובץ שיעורים‘ קידושין קלב

בין רפואת בשר ודם לרפואת הבורא יתברך
”וְ ַרפֹּא יְ ַר ֵפּא“ )כא יט(
”‘וְ ַרפֹּא יְ ַר ֵפּא‘ – מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות“ )ב“ק פה א(.
דרש רבנו חיים ויטאל:
על רפואה הבאה בידי שמים אמר הכתוב )לעיל טו כו(” :כִּ י ֲאנִ י
ה‘ ר ְֹפ ֶאךָ" – באות פ"א רפויה ,לפי שרפואה הבאה מאת ה' אינה
מותנית במכאובים או בנטילת סמי מרפא חריפים .ואילו כאן
נאמר" :וְ ַרפֹּא יְ ַר ֵפּא" – האות פ"א כפולה ודגושה ,כיוון שרפואתו
של בשר ודם הינה איטית ,כרוכה במאמץ ולעתים אף בייסורים.
הוסיף ואמר מרן ה'חפץ חיים‘:
מסיבה זו אנו מבקשים בתפילת ’שמונה עשרה‘” :רפאנו ה‘
ונרפא“ ]בפ“א רפויה[ ,שרפואתנו תבוא מאת ה‘ בצורה קלה
ונוחה ,ולא נזדקק לרופאים.

’עץ הדעת טוב‘; ’חפץ חיים‘ עה“ת

’חנינה‘ תלויה ב‘תחנונים‘
”וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצ ַעק ֵא ַלי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י“ )כב כו(

פירש רבנו הגר“א:
ההבדל בין ’רחום‘ ל‘חנון‘ הוא :תואר ’רחום‘ מלמד על מידת
הקדוש ברוך הוא לרחם על האדם בשעה שהוא נתון בצרה,
לעומת זאת ’חנון‘ מלמד על מידת הקדוש ברוך הוא לחון את
האדם כאשר הוא מרבה להתפלל ולזעוק על כך .על כן בפסוק
שלפנינו נאמר” :וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצ ַעק ֵא ַלי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י“.
בכך ביאר הגאון את דברי הגמרא )ברכות כח ב(” :העושה תפלתו
קבע אין תפלתו תחנונים“ – הנושא תפילתו כדבר שגרתי וקבוע
ללא התרגשות וזעקה ,ותפילתו דומה עליו כמשא ,לא יזכה
לחנינה מידי הקדוש ברוך הוא .זאת משום שמידת ’חנון‘ תלויה
בריבוי זעקה ותחנונים.

’שנות אליהו‘ ברכות ד ד

ההפסד הכרוך בנסיעה ברכב לבית הכנסת
"שׁשׁ ְרגָ ִלים ָתּחֹג ִלי ַבּ ָשּׁנָ ה" )כג יד(
ָ

”שׁשׁ
רבנו בחיי הביא בשם המדרש כי מכך שנאמר כאןָ :
”שׁשׁ ְפּ ָע ִמים“ כדלהלן )פס‘ יז( ,למדנו” :אזהרה
ְרגָ ִלים“ ולאָ :
לישראל שלא יעלו אלא ברגליהם“.
על פי דברי המדרש כתב הפוסק רבי אליעזר יהודה ולדנברג
הוראה מעניינת הנוגעת לפסק ה'שולחן ערוך' )או"ח צ יב( כי:
"מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת" ,ולדברי ה'מגן אברהם' )ס"ק
כב( ,כי אף "אם יש שתי בתי כנסיות בעיר ,טוב לילך לרחוקה,
כי שכר פסיעות יש".
מדברי המדרש מבואר כי רכיבה על חמור או נסיעה בעגלה
אינה מוגדרת כ'הליכה' .ויש ללמוד מכך כי המסוגל לצעוד
ברגליו לבית הכנסת ,אין ראוי שייסע לשם ברכבו ,שכן בנסיעה
ברכב אין מקיימים את מצוות 'ריצה לבית הכנסת' וכן אין בה
את מעלת 'שכר פסיעות' .ואף מי שאין באפשרותו לצעוד ,ראוי
שיחנה את רכבו בריחוק מה מבית הכנסת ,ומשם ילך במרוצה
עד לבית הכנסת ,כדי שיקיים לכל הפחות את המצווה לרוץ
לבית הכנסת.
שו“ת ’ציץ אליעזר‘ חלק יב סי‘ יז

לא לגרוע ולוּ ’אמן‘ אחת
סוּתהּ וְ עֹנָ ָתהּ א יִ גְ ָרע“ )כא י(
”שׁ ֵא ָרהּ כְּ ָ
ְ

מלשון הכתוב” :עֹנָ ָתהּ א יִ גְ ָרע“ ,דרש רבי מרדכי הכהן
מצפת רמז לחובת האדם להקפיד להתפלל כל תפילה
בעונתה ,והוסיף כי דקדקה התורה וכתבה ’עֹנָ ָתהּ‘ בכתיב
חסר ,כדי לרמוז לנו על חובתנו להקפיד להקשיב היטב
לברכות כדי שלא לגרוע אף עניית ’אמן‘ אחת ,שכן עניית
’אמן‘ כהלכתה היא המסייעת לקבלת התפילה.
’שפתי כהן‘

תפילה לרבים – ברכה ליחיד
וּב ַרֶ את ַל ְח ְמ וְ ֶאת ֵמ ֶימי וַ ֲה ִסר ִֹתי
”וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֵאת ה‘ ֱאקֵיכֶ ם ֵ
ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבּ) "כג כה(
עבודת הלב ,היא תפילה ,הוזכרה בפסוק בלשון רבים:
”וּב ַרֶ את ַל ְח ְמ “...נאמר בלשון יחיד,
”וַ ֲע ַב ְד ֶתּם“ ,ואילו שכרהֵ :
מדוע?
כמה תירוצים ניתנו לקושיה זאת:
א .האלשיך הקדוש ביאר :פתחה התורה בלשון רבים ,כיוון
שהתפילה רצויה יותר כשהיא נאמרת ברבים ,וסיימה בלשון
יחיד ,כיוון שהשכר ניתן לכל אחד ואחד לפי מידת המאמץ
שהשקיע בכוונה בתפילתו )’תורת משה‘(.
ב .מהרי“ט צהלון מחכמי צפת תירץ :כיוון שתפילה הנאמרת
ברוב עם רצויה ומתקבלת יותר ,נאמרה התפילה בלשון רבים.
אך כדי שלא נטעה לסבור שתפילה הנאמרת ביחידות אינה
מתקבלת ,דקדקה התורה לכתוב את השכר בלשון יחיד )’מגן
אבות‘ על אדר“נ ג י(.
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מִגורי האר“י הקדוש בספרו ’שפתי כהן‘ בפרשתנו:

”ואומרים אמן ,שהוא הקיום – שפירושו ’אמת‘,
שאין השטר מתקיים אלא בחותמיו“.
אמן .מילה קטנה – משמעות גדולה.

ג .רבי יעקב דוד וילובסקי – הרידב“ז פירש זאת על פי הכלל
שקבע רבנו הגר“א ,כי במקום שנקט הכתוב לשון יחיד ,כוונתו
ֹאמר נָ א יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ,ובמקום
לכלל ישראל ,כגון )תהלים קיח ב(” :י ַ
שנקט לשון רבים ,כוונתו רק לחלק מישראל ,כגון )שם פס‘ ג(:
ֹאמרוּ נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן“ .לפי כלל זה יש לפרש כי לפיכך נאמרה
”י ְ
התפילה בלשון רבים ,והשכר בלשון יחיד ,ללמדנו כי אף אם
רק הצדיקים שבינינו יתפללו על הצרה ,ניוושע ונתברך כולנו
בזכותם )’נימוקי רידב“ז‘(.
ד .באופן נוסף פירש זאת רבי חיים אלתר פנט ,רבה של ’רמת
אביב‘ :במסכת בבא קמא )צב א( קבעו חכמים כי” :כל המבקש
רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר – הוא נענה תחילה“,
ויש לומר כי לכך רמז הכתוב” :וַ ֲע ַב ְד ֶתּם“ – אם תכוון בתפילתך
אף על זולתך ,מובטח לך כי תיענה אתה תחילה ויקוים בך:
”וּב ַרֶ את ַל ְח ְמ וְ ֶאת ֵמ ֶ
ֵ
ימי’) “תפוחי חיים‘(.

’לחמך‘ ו‘מימיך‘ – לאחר שתברך
ימי) “כג כה(
”וּב ַרֶ את ַל ְח ְמ וְ ֶאת ֵמ ֶ
ֵ
דרש רבי יחיאל אַיכל המגיד ממעליץ:
במסכת ברכות )לה א( הקשתה הגמרא כי הפסוק )תהילים כד
לוֹאהּ“ ,סותר לכאורה את הפסוק )שם קטו
וּמ ָ
”לה‘ ָה ָא ֶרץ ְ
א(ַ :
טז(” :וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם“? ותירצה” :כאן קודם ברכה ,כאן
”וּב ַר– “
לאחר ברכה“ .ויש לומר כי אף בפסוק זה רמז לכךֵ :
רק לאחר שתברך על המאכל ועל המשקה ,יהפוך הוא להיות
ימיךָ“.
ו“מ ֶ
”ל ְח ְמֵ ,“
בגדרַ :

’מגיד תהילות‘

אימתי יש לברך על המצוות?
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָ ה ֲא ֶשׁר כָּ ַת ְב ִתּי
”וְ ֶא ְתּנָ ה ְלֶ את ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
ְלהוֹר ָֹתם" )כד יב(
בירושלמי )ברכות ו א( דרשו מהפסוק שלפנינו” :ומנין שכל
המצוות טעונות ברכה? רבי תנחומא ורבי אבא בר כהנא בשם
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָ ה‘ – הקיש
רבי אלעזר’ :וְ ֶא ְתּנָ ה ְלֶ את ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
תורה למצוה; מה תורה טעונה ברכה לפניה ,אף מצוה טעונה
ברכה לפניה“.
בשו“ת ’קול אריה‘ )ז( למד מדברי הירושלמי כי ברכת המצוות
הינה חובה מן התורה ,שלא כמפורש בתלמוד בבלי )ברכות טו
א( שחיוב זה הוא מדרבנן .אך ה‘פרי מגדים‘ )פתיחה להל‘ ברכות
טו( כתב כי אף הירושלמי סבר כדברי הבבלי ,וראייתו מן הכתוב
אינה אלא בגדר ’אסמכתא‘ בעלמא.
עוד דקדק בעל ספר ’חרדים‘ )בפירושו לירושלמי( מלשון
הירושלמי” :שכל המצוות טעונות ברכה“ ,כי אכן כל מצוות
ה‘עשה‘ ללא יוצאת מן הכלל ,טעונות ברכה לפניהן .ואף הביא
שכן נהג רבנו אליהו מלונדריש ,וכפי שהעיד על עצמו בפסקיו
)מהד‘ תשט“ז ,עמ‘ לב(” :נראה לי שכל מצוות עשה צריך לברך,
ולפעמים אני רגיל לברך’ :אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקום
מפני שיבה‘’ ...להדר פני זקן‘ ,וכן לכל שאר מצוות עשה“.
למעשה ,דעת רוב הראשונים היא שחיוב ברכת המצוות חל רק
על מצוות מסוימות ,ואף הביאו כמה וכמה כללים והגדרות
לכך )ראה תשובות הרשב“א א יח ועוד(.
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סיפור שבועי על אמן ותפילה
ססי

מעשה בקדיש קודם ’כל נדרי‘

קריאת שמע – פרשת ’ואהבת‘ )ח(
לבישת תפילין בשעת התפילה
בדברי הרמב“ם שהבאנו במאמר הקודם מבואר כי מעיקר הדין היה עלינו להתעטר
בתפילין במשך כל היום כפי שאנו מקפידים ללכת בציצית כל היום .וכך אכן נהגו כל
ישראל בימי התנאים והאמוראים ,כמתבאר ממקומות רבים בגמרא ובמדרשים.
כיוון שנחלשו הדורות ,ובשל העובדה כי הנחת התפילין מחייבת נקיות הגוף וטהרת
המחשבה )שבת מט א ,וראה ’צדקת הצדיק‘ אות רכ( ,לפיכך פשט המנהג בקרב רוב העם
להניחן לכל הפחות בשעת קריאת שמע ותפילה ,וזאת על פי דברי הגמרא )ברכות יד ב(:
”כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו“ ,ובפרט שבזמן
קצר זה שבו עסוק האדם בעניינים רוחניים ,קל לו לשמור על גופו ומחשבתו )משנה
ברורה לז ה-ו(.
וכך הביא הטור להלכה )סי‘ לז(” :מצותן להיותן עליו כל היום ,אבל מפני שצריכין גוף
נקי ...וצריך שלא יסיח דעתו מהן בעודן עליו ,ואין כל אדם יכול ליזהר בהן ,על כן נהגו
שלא להניחן כל היום ,ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהן להניחן בשעת קריאת
שמע ותפלה“.
אכן יש לדעת כי ב‘משנה ברורה‘ )שם ,בבה“ל( הביא שמקצת פוסקים נקטו כי חובת
הנחתן כל היום היא מצווה מן התורה ,ולכן מי שיודע שיכול לשמור על גופו נקי ועל
מחשבתו מהיסח הדעת ,בוודאי צריך להתעטר בתפילין כל היום ,ואשרי חלקו שזוכה
לקיים את המצווה כדינה .וב‘ראשית חכמה‘ )שער הקדושה פ“ו מ-מא( האריך במעלת
”בּכָ ל ֵעת
הדבר ,ואף פירש כי על כך דרשו בגמרא )שבת קנג א( את הפסוק )קהלת ט ח(ְ :
ֹאשַׁ אל יֶ ְח ָסר“ – ”אלו תפילין“ ,וכתב כי
יִ ְהיוּ ְבגָ ֶדיְ ל ָבנִ ים“ – ”אלו ציצית“” ,וְ ֶשׁ ֶמן ַעל ר ְ
על כן מי שיכול לשמור עצמו ,חייב ללובשן אפילו שלא בשעת תפילה.
אף רבים מגדולי ישראל בדורות האחרונים ,ובראשם רבנו הגר“א ותלמידיו דקדקו
להניחן למשך כל שעות היום ,ואף עוררו רבים לנהוג כמותם כמדת חסידות ,ובלבד
שיקפידו על גוף נקי )ראה ’מגן גיבורים‘ לז סוף אות ב(.

התפילין מועילות לתפילה
כאמור ,מעלה מיוחדת יש למתפלל בתפילין .וכך הוכיחו הראשונים
א מדה“ר( אף מהמשך דברי הגמרא )ברכות שם(” :אמר רבי יוחנן’ :הרוצה שיקבל עליו
עול מלכות שמים שלמה ...ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל‘“ ,וכך כתב אף
הרמב“ם )תפילין ד כו(” :אף על פי שמצותן ללבשן כל היום ,בשעת תפילה יותר מהכל“.
)ראה רבנו יונה ח

הביא הטור )שם( בשם הגאונים” :אמר רבא’ :כל המניח תפלין ומתעטף בציצית וקורא
קריאת שמע ומתפלל ,מובטח לו שהוא בן עולם הבא‘ .אביי אמר’ :מערב אני בו שאין
גיהנם שולט בו‘ .רב פפא אמר’ :מערב אני בו שאין יצר הרע שולט בו‘“.
עוד אמרו בגמרא )ברכות שם( כי הקורא קריאת שמע בלא תפילין” :כאילו הקריב עולה
בלא מנחה וזבח בלא נסכים“ ,וביאר ה‘חתם סופר‘ )דרשות ,ח“א דף קצג א( כי כשם שטעם
הקרבת המנחה עם העולה היא משום שהעולה יש בה קצת צורך עצמי לעומת המנחה
שהיא כליל לה‘ )ראה ’תורת משה‘ לחת“ס ,ויקרא עמ‘ י( ,כך היא מעלת התפילה עם תפילין;
בתפילה יש קצת צורך עצמי ,אך התפילין הן רק לשם שמים.
מלבד זאת כתב רבי צדוק הכהן מלובלין )’צדקת הצדיק‘ אות רכ( כי התפילין מגנות
ממחשבות זרות ,ועל כן יש להקפיד להתעטר בהן לכל הפחות בשעת התפילה ,כדי
שמכוחן יישמר המתפלל ממחשבות זרות בשעת התפילה.
ועל כך אנו מבקשים ב‘יהי רצון‘ שקודם הנחת תפילין” :ומשפע מצות תפלין יתמשך
עלי להיות לי חיים ארוכים ...ומחשבות קדושות בלי הרהור חטא ועון“.

סגולה לאריכות ימים
ב‘משנה ברורה‘ שם הביא על מעלת המניח תפילין כל היום את המובא בגמרא
כח א( על אודות רבי זירא שהעיד על עצמו שזכה לאריכות ימים בשכר שהקפיד לא
לילך ארבע אמות בלא תפילין .ובשו“ת ’תשובה מאהבה‘ )ח“ב סי‘ רכא אות מג( פירש
ששכר זה הוא דווקא כשמאריך בלבישתן ולא כשלובשן לזמן מועט ופושטן.
)מגילה

במסכת מנחות )מד א( אמר ריש לקיש” :כל המניח תפילין – מאריך ימים ,שנאמר’ :ה‘
ֲע ֵל ֶיהם יִ ְחיוּ‘ )ישעיה לח טז(“ – ”אותם שנושאין עליהם שם ה‘ בתפילין יחיו“ )רש“י שם(.
וביאר הב“ח )או“ח לז( שכשם שהוא הקפיד לשאת את שם ה‘ דבוק לגופו תמיד ,כך יזכה
שיקוים בו ”וְ ַא ֶתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּה‘ ֱא ֵ
קיכֶ ם ַחיִּ ים כֻּ ְלּכֶ ם ַהיּוֹם“ )דברים ד ד( – בעולם הזה
ובעולם הבא .והמהר“ל )ח“א שם( ביאר שהתפילין המונחות על הלב ועל המוח שבהם
תלויים חיי האדם ,כביכול מזינות את אותם האיברים ונותנות להם חיים.
וכך כתב בשו“ע הרב )לז א(” :שנו חכמים :ליום הדין ,אם יהיה זכאי במצות תפילין –
כף זכות מכרעת ,ואם פשע בהן – כף חובה מכרעת ,שאין לך גדולה בכל מצות עשה
שבתורה יותר ממצות תפילין ,שהוקשה כל התורה כולה לתפילין ...לכך צריך כל אדם
שיהא זהיר במצות תפילין וכל הזהיר בהן מאריך ימים“.

’תולדות חכמי ישראל‘ ]גרינולד[ עמ‘  41בהערה
וראה שו“ת מהר“ם פאדווה סי‘ פז; שו“ת ’זקן אהרן‘ סי‘ צה

וכאשר תקום מן הספר ,תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו.

)אגרת הרמב"ן(
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אף בגמרא בשבת )קיח ב ע“פ רש“י שם( התפאר רב ששת בשכר הגדול שצפוי לו על כך
שלא הלך ארבע אמות בלא תפילין .וביאר המהרש“א )ח“א שם( כי לא ביקש רב ששת
שכר על המצוות ,אלא בא לומר כי המקפיד בהן ככל יכולתו ,משמים מסייעים בידו
שיוכל להוסיף ולקיימן בכל עת ,וממילא מתרבה שכרו.

מגדולי המאורות אשר העמיד ה‘ לישראל במאות השנים האחרונות ,היה הגאון רבי אפרים הכהן בעל
שו“ת ’שער אפרים‘ .מלפנים שימש כרב בעיר וילנא המעטירה ,וברבות הימים הוצרך לעקור ממנה .היה
זה כאשר גדודי הקוזקים יימח שמם פשטו על העיר וטבחו ביהודיה ,בזמן גזירות ת“ח ות“ט הנודעות
לשמצה.
אך בקושי נמלט רבי אפרים מתחת ציפורניהם של חיות אדם אלו ,בהותירו אחריו כמה מבני משפחתו
’אויבן‘ שלימים נקראה ’בודה‘,
ַ
שלא זכו להימלט מהרעה .אחר נדודים ממושכים נקרא לכהן כרב העיר
וכיום הינה חלק מבודפשט בירת הונגריה.
בעיר אויבן שהייתה נתונה באותם ימים תחת שלטון האימפריה העותומאנית ,התגוררה קהילה יהודית
מכובדת .משעה שהכירו נכבדי העיר במרגלית היקרה שלא מצאה מנוח לכף רגלה ,לא חלף זמן רב עד
שמינוה עליהם כרב ודיין.
ביום הכיפורים הראשון לשהותו בעיר אויבן התגלה לעיני רבי אפרים מנהג תמוה; בני הקהילה עמדו
על מקומם עטופי לבן כמלאכים ,וחיכו בחרדת קודש לתפילת החזן .למרבה תדהמתו ,לא פתח החזן
באמירת ’כל נדרי‘ ,אלא באמירת ’קדיש‘ נרגשת ,והציבור כולו ענה אחריו ’אמן‘ בכוונה עצומה.
רבי אפרים שזה עתה עלה לכהן ברבנות העיר ,ביקש בתחילה לבטל את המנהג המוזר שלא נמצא לו
שורש בספרים .לבקשתו ,שיתפוהו אנשי העיר במעשה העומד מאחורי המנהג ,ומששמע את הסיפור
העומד מאחוריו ,נחה דעתו ואף הוא החזיק במנהג זה .מעשה שהיה כך היה:
שנים רבות קודם לכן ,דר בעיר אויבן איש ושמו שניאור ב“ר אפרים ,שהיה מנכבדי קהילתו .הוא עשה
חיל בעסקיו ,וכך נעשה מקורב למלכות ,דבר שהעלה את קרנו בקרב יהודים וגויים כאחד.
ויהי היום ,רוח שטות נכנסה בו בשניאור ,וללא הודעה מוקדמת הוא נטש את אשתו וילדיו והלך לדור
עם בת לעם נכר .הדבר התפרסם עד מהרה בעיר וגרם לזעזוע עמוק בקרב כל בני הקהילה.
נכבדי העיר התכנסו להתייעצות דחופה ,שבמסגרתה הוחלט כי למרות מעמדו הרם של שניאור ,אסור
להם לשתוק על מעשהו ,ועליהם להענישו בעונש חמור שירתיע אחרים מללכת בדרכו הנלוזה.
כיון שפניו של שניאור זה ,עטורות היו בזקן עבות ששיווה לו מראה נכבד ,נמנו וגמרו נכבדי העיר לגוזזו
ולהשחיתו ,ובכך לשימו לשמצה לעיני כול.
כמעט יצאה מחשבתם אל הפועל ,אלמלא נודע הדבר לשניאור בדרך עלומה .הלה ,תחת שישוב
בתשובה על חטאו ,החליט לרדת עד שאול תחתית; הוא ניגש אל הכנסייה הנוצרית ועד מהרה המיר את
ימ ֶרע‘ – שם גויי מובהק.
דתו ,ואף שינה את שמו מיום זה ואילך ְל ֶ‘ס ְרנֶ ְט ֶשׁ ְטשׁ ִא ְ
לעומת זאת ,אשתו ושני בניו :אפרים ואברהם שמם ,נותרו נאמנים ליהדותם בכל נפשם ומאודם .אדרבה,
התחזקו עוד יותר במצוות התורה והרבו בצדקה וחסד ככל יכולתם .אף בני הקהילה לא הפנו להם עורף,
ותמכו בהם בכל הזדמנות.
למרבה הפליאה ,ברבות הימים התברר כי אף שניאור לא בגד בעמו .אדרבה ,הוא ניצל את מעמדו החדש
כדי להמליץ טוב על יהודי העיר אויבן וסביבתה ,ובכל הזדמנות שיכול היה להיטיב עם אחיו ,עשה זאת
בחפץ לב .מלבד זאת ,עד סוף ימיו ,בכל ערב שבת ובכל ערב חג היה מחלק בסתר סכומי עתק לעניי
העיר היהודים.
באחד המקרים הציל שניאור את אחיו מסכנת גירוש ,בניצולו את קשריו כדי לסכל עלילת דם שזממו
שונאי ישראל כדי לגרום לגירוש יהודי העיר .בחכמתו הוא הצליח לחשוף את התרמית לעין כול ,ולגרום
לכך שהמעלילים השפלים יוצאו להורג תחת שתצא מזימתם אל הפועל.
בתחילה התקבלו מעשיו בחשדנות מרובה בקרב היהודים .בצדק חששו הם שמא פועל הוא בערמה
ומניעיו אינם טהורים .אולם ככל שחלפו הימים והשנים ,ניכרה כוונתו הטובה .התברר כי על אף
שהתקשה לשוב לחיק אמונתו ,המה ליבו מגעגועים לעבָר המפואר שהשליך אחר גוו ,והוא בחר
להשקיטם במעשיו אלו.
ככל ששבה ועלתה קרנו של שניאור בקרב היהודים ,כן ירדה היא בקרב הנוצרים .משהבינו כי ליבו של
ידידם החדש אינו שלם איתם ,החלו להתנכל אליו ולא החמיצו כל הזדמנות להרע לו ולפגוע בנכסיו.
חייו הפכו לקשים מנשוא ,אולם הוא לא חדל ממעשיו הטובים.
שאלה מעניינת נשלחה באותם ימים מאויבן העיר אל גדולי הדור שבאותם ימים ,הלוא הם מהר“ם
פאדווה ורבי אליהו הכהן אב“ד קושטא :האם ניתן להעלות את בניו של שניאור לתורה בשמם ובשם
אביהם כנהוג ,או שמא יש להימנע מהזכרת שמו בבית הכנסת כדי לבזותו .הגאונים השיבו כי מעשיו
הטובים של המומר מוכיחים כי שב מטעותו בלב שלם ,וכיוון שכך מן הראוי לקרבו ולעודדו ואף לכנותו
’רבי‘ כנהוג ,אולי מתוך כך ישוב לאמונתו בלב שלם.
ימים ושנים חלפו .שניאור שכבר הגיע לגבורות הלך והתקרב לאחיו .בערב יום הכיפורים ,כאשר חש כי
קיצו קרב ,ביקש שיישאוהו לבית הכנסת ,שם כבר היה כל הקהל מכונס לתפילת ’כל נדרי‘.
הכול הופתעו כאשר נעמד שניאור בשארית כוחותיו ,ואחר שביקש רשות לשאת דברים בפני הקהל,
אמר בקול דומע:
”הן בוודאי ידוע לכם ,אחיי האהובים ,כי בכל עשרות השנים האחרונות הפקרתי את גופי ,ממוני ונשמתי
למענכם .מה שאינכם יודעים הוא כמה סיגופים עשיתי וכמה דמעות שפכתי בכל אותן שנים כדי שיכפר
לי ה‘ על פשעי הנורא.
אנא ,אחיי ,אבקש מכם בשעה קדושה זו ,כי בעומדכם להעתיר בעדכם ביום הכיפורים הקדוש והנורא,
העתירו אף בעדי ,שתתקבל תשובתי לפני ריבון העולמים ,ויקבלני תחת כנפיו באהבה“.
שניאור התיישב על מקומו באפיסת כוחות ,ומיד קם והוסיף בקול מרוסק” :חש אני כי קיצי קרב .עוד
זאת אבקש מכם ,כי בכל שנה ושנה ,טרם ’כל נדרי‘ תאמרו ’קדיש‘ לעילוי נשמתי המיוסרת.“...
שניאור חדל מדבריו והביט בציפייה בנכבדי הקהל שעמדו סביבו .משהבחין בראשם הנד מטה בהסכמה,
צנח מיד על מקומו ללא רוח חיים.
מאותה שנה ואילך שמרו בני הקהילה את הבטחתם באדיקות .וכך ,במשך השנים הרבות שחלפו מאז,
הקפידו בכל שנה לומר קדיש טרם תחילת ’כל נדרי‘ לעילוי נשמת המומר הצדיק ,רבי שניאור ברבי
אפרים .ואף אחר שעלה הגאון בעל ’שער אפרים‘ לכהן כרבם הסכים לשמר את מנהגם ,ואף הוא אמר
קדיש אחריו.
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פרשת השבוע שלנו הינה לכאורה
פרשה לדיינים ,כיצד לשפוט ולדון
בין אדם לחברו בכל מיני סכסוכים
מא ָתנו יכול לעבור
ונזקים .כל אחד ִ
את העולם הזה מבלי להזדקק
לר ּבות מן ההלכות הכתובות
ַ
מא ָתנו עשויים
בפרשה .ולכן ֵחלק ִ
לחשוב שהפרשה שלנו אינה
רלוונטית לגביהם ח"ו.
אבל בוודאי כל מילה בתורה
הקדושה שייכת לכל יהודי ויהודי,
ולכולנו יש הרבה מאוד מה ללמוד
מפרשת השבוע שלנו .רבי נחמן
מברסלב מלמד שאדם צריך למצוא
את עצמו בכל ספר שהוא לומד
ולקחת לעצמו מוסר (ל"מ קכא),
וכל שכן בחמשת חומשי התורה,
ובפרט בפרשה הראשונה הנאמרת
לעם ישראל ְּכ ָעם לאחר מתן תורה.
הגמרא אומרת שמי שרוצה להיות
חסיד ,דהיינו להגיע לשלימות
הרצויה בעולם הזה – עליו 'לקיים
מילי דנזיקין' (ב"ק ל) .ופירוש הדבר
הוא שעליו להשתדל בכל כוחו
שמ ֶמנוּ לא
ולעשות מעל ומעבר ִ
יֵ יצא שום נזק לעולם .והנה מרוב
חלקי הפרשה אנו רואים את הגנות
שבנזק לזולת ואת מעלת ההטבה
עם הזולת; זאת אומרת ,שקריאת
ולימוד פרשת השבוע צריכים לעורר
מא ָתנו את הרצון
בכל אחד ואחד ִ
שדרכנו יעבור לעולם רק טוב ולא
יעבור דרכנו שום נזק או צער חלילה.
הפרדה מוחלטת
בא אלי יהודי להתייעצות בעניין
שלום בית וסיפר לי על "מעלליה"
של אשתו וכמה היא רעה כלפיו.
הקשבתי לדבריו ,ולבסוף שאלתי:
ואתה ,מה ִאתך? האם אתה רק טוב
ומטיב או שאתה משיב מנה אחת
אפיים? היה עליו להודות שגם הוא
מצער אותה בלי סוף ,אך לדעתו

ביטוח מנזקים

זה רק מחוסר ברירה כתוצאה
מההתנהגות שלה.
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הדין' :אתה צדיק על כל הבא עלי,
אמת עשית ואני הרשעתי'; ולהיות
ומטיב למרות הכול ,ולהחליט:
טוב ֵ
אני לא אהיה אף פעם מקל של ה'.
ואם אשתך היא המקל ,עליך לאהוב
אותה אהבת עולם ולהיטיב ִאתה.

אמרתי לו :על פי האמונה עליך
לעשות כאן הפרדה מוחלטת בין
היחס של אשתך כלפיך לבין היחס
שלך כלפי אשתך .מה שאשתך
עושה לך לטענתך ,גם אם זה
והבטחתי לאותו יהודי ,שאם הוא
נכון – עליך להאמין שזה מאת ה'
יצדיק על עצמו את הדין; וכלפי
כדי לעורר אותך,
אשתו ,יהיה חזק
כי 'אין ייסורים הקשבתי לדבריו,
להיות אך ורק טוב
בלא עוון' .אם
ומטיב – זה ברור
שאלתי:
לא ולבסוף
היית סובל ממנה,
תתהפך
שאשתו
ה' היה משתמש ואתה ,מה ִאתך? האם ותהיה לו לעזר
במישהו
ותהיה טובה כלפיו.
אחר אתה רק טוב ומטיב
לצער אותך .ותדע
האמונה קיום
שהסבל שאתה או שאתה משיב מנה
התורה
סובל מאשתך הוא
נמצא שהיסוד של
אחת אפיים?
גדולים
ברחמים
קיום כל פרשת
מאוד .ולכן העובדה
השבוע שלנו ושל כל
שאשתך מצערת אותך ,אינה
התורה כולה – הוא מידת האמונה.
מצדיקה בשום פנים ואופן התנהגות
בלי אמונה אין מציאות שאדם לא
לא ראויה כלפיה.
יצער את זולתו .ואילו המאמין יודע
שהבורא 'הוא לבדו עשה ועושה
ואם לאשתך מגיע מהשמיים צער
ויעשה לכל המעשים' ,וכל הנבראים
– אתה צריך להיות חזק מאוד בזה
שעושים נגד רצונו הינם בסך הכול
שבורא עולם לא ישתמש בך להיות
מקלות של הבורא בהנהגת העולם,
המקל שלו לצער את אשתך ,שאתה
והוא לא חש כלפיהם שום רגש
לא מוּ כן בשום פנים ואופן שדרכך
שלילי ,אלא הוא יודע כי הוא סובל
ייגרם נזק או צער לאשתך ,שהיא
אך ורק בשל החסרונות של עצמו
עצמך ובשרך ואשת בריתך.
כי 'אין ייסורים ללא עוון' ,וממילא
יסוד היסודות
מצדיק על עצמו את הדין ומתעורר
אמרתי לו ,ואני אומר לכל אחד,
לתקן את עצמו בלבד ,ולא לנקום
שהנקודה החשובה ביותר שהיא
במצערים אותו; וכלפי אנשים
היסוד של היסוד של כל האמונה
אחרים ,הוא שואף ומשתוקק
ושל כל היהדות ,היא לדעת
שבורא עולם לא ישתמש בו להיות
עוון.
ולהאמין שאין ייסורים בלא
ָמ ֵקל לעורר את זולתו או לגרום כל
האדם
לכן ניסיון האמונה של
סוג של רע לשום נברא בעולם ,אלא
במצבים האלה בכל צער וייסורים
הוא רוצה להיות רק טוב ,רק לשמש
שסובל מזולתו – הוא להאמין שכל
כמשענת ,כמשפיע.
הצער שמצערים אותו הוא מאת
והבחירה העיקרית של כל אחד היא
הבורא ,ולא להרגיש כלפי אלה
לרצות להיות זכאי ,כדי שיגלגלו
שמצערים אותו שום נקמנות ושום
על ידו רק זכויות ,כי 'מגלגלין זכות
שנאה; רק להצדיק על עצמו את
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על ידי זכאי' .וכאשר מגלגלים על
ידו חובה ח"ו ,עליו לעשות תשובה
כפולה ומכופלת :לבקש סליחה
מהנפגע ולשלם על הנזק שגרם,
ולהתעורר לפשפש היטב במעשיו
על מה עשה לו ה' ככה ,ולמה נענש
בזה שהיה צריך להתגלגל על ידו
נזק לזולתו .המאמין השלם מרגיש
צער הרבה יותר כאשר הוא גורם נזק
לזולתו ,מאשר כשהוא בעצמו ניזוק.
בלי פשרות
ולכן כל יהודי שקורא את הפרשה
צריך לעורר בנפשו רצון חזק מאוד
להיות טוב ומטיב ולסלוד סלידה
גמורה מכל הרע .לא רק כשהוא
קורא על מכה ומקלל אביו ואמו
או על ֶר ַצח – הוא מתעורר בסלידה
ובבחילה; ולא רק כשהוא קורא
על גזל ושוחד והטיית דין הוא
מזדעזע – אלא הוא מזדעזע וסולד
גם מהאפשרות שהממון שלו יזיק,
שהאש שלו תתפשט ותזיק ,שהשור
שלו יגרום לנזק אפילו בממון וכל
שכן בנפש.
ושלימות האדם היא שהאדם יהיה
חזק ברצון אמתי ובלתי מתפשר
שדרכו לא יעבור שום רע לעולם.
מצדו לא
בכל ניסיון שעובר – הוא ִ
מוכן להיות הפוגע ,הרודף ,המזיק;
ואפילו אם יש לו את ההצדקה לכך,
ואפילו אם עשו לו עוולות גדולות;
הוא רוצה להיות תמיד המוותר,
המוחל ,המרחם ,לקיים את הצוואה
של ר' יהודה זאב :לרחם ,לוותר,
לעזור ,והעיקר לא לצעוק על שום
יהודי.
וצריכים לדעת שזה אינו עניין של מה
בכך ,אלא זו עבודת החיים .אנשים
מחפשים חומרות ושיגעונות,
ולא יודעים שאת עיקר החומרות
צריכים להשקיע בדבר זה :שממני
המשך בעמוד 3
לא ייצא

גן
הדעת

ַת ַחת ַרגְ לָ יו
שמשה וְ ַא ֲהרֹן
ֶׁ
התורה הקדושה מספרת
ש ָר ֵאל
נָ ָדב וַ ֲא ִביהוּא וְ ׁ ִש ְב ִעים ִמ ּ ִז ְקנֵ י יִ ְ ׂ
עלו אל הר סיני ,וַ ִ ּי ְרא ּו ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמ ֲע ֵשׂ ה לִ ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפיר וּכְ ֶע ֶצם
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם לָ ט ַֹהר ,וצריכים להבין מה עניין
ראיה זו של אלוהי ישראל מאחר וידענו
שאין לו גוף ולא דמות הגוף ,וכן מה הוא
עניין רגליו ,ועניין לבנת הספיר ועצם
השמים לטוהר?
וכבר אמרו רובי המפרשים שראיה זו היא
הסתכלות הלב ולא ראייה בעיניים ,ראיה
"כי ל ֹא יִ ְר ַאנִ י
במראה הנבואה ,שהרי כתוב ִּ
ָה ָא ָדם וָ ָחי" (שמות לג ,כ) ומה שהתורה
אומרת וַ ִ ּי ְרא ּו ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל זה לא
שראו דבר מוחשי ח"ו ,אלא הכתוב מדבר
על גודל ההשגה אותה השיגו ,שראו את
השתלשלות המציאות מהסיבה הראשונה
ש ָר ֵאל עד לעולם החומר,
הנקראת ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
כי העולם הזה עובר תמורות רבות
מהאינסוף עד לחומר הגשמי ,וכולם
מקבלים זה מזה ,מעילת העילות עד
אחרון העלולים ,ולא רק שהאדם מקושר
בעולמות העליונים ,אלא גם כל הדברים
הגשמיים בעולם ,אחוזים ומקודשים
בעניין של מעלה והם עניין אחד ,רק
שהולכים ומשתלשלים מעניין לעניין,
ומתחלפים לאלפי אלפים ורבי רבבות

מדרגות בלי מספר מעילה לעלול ,ובכל עת
שמשתלשלים ויורדים יותר הם מתעבים
יותר ,ומה שיש בזה יש בזה ,רק זה רוחני
בתכלית הדקות וזה אינו בדקות כל כך,
וכך הדבר הולך וסובב עד העולם הגשמי
הזה ,וכל מה שיש בעליונים יש בתחתונים,
"ת ַחת ַרגְ לָ יו" כי
וזה שאומר הכתוב שראו ַ
כל מה שנעשה בכל העולמות הוא ַת ַחת
ַרגְ לָ יו של ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,שהוא סיבת הכל,
כמו שאמר יעקב ללבן וַ יְ ָב ֶר ְך ה' א ְֹת ָך לְ ַרגְ לִ י
(בראשית ל) היינו בסיבתי ,כי כל העולם
הזה ,הוא התלבשות מדרגות התחתונות
של הקדושה ,בחינת רגלין של הקדושה
וכמ"ש "וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י" (ישעיה ס"ו)
פסוקים אלו העוסקים בהקדמה לקבלת
התורה מדגישים ראיה מיוחדת ,אלוהי
ישראל מקושר מאיר גם בתחתית העשיה,
הארת אלוהי ישראל יורדת עד לקצה
העולמות ,וזו היא עיקר גדולתו ותפארתו
של הקב"ה ,שגם הרחוקים ממנו יתקרבו
לאמונה האמתית ,לדעות ולמידות
הנכונות ,ובזה מתייקר ומתעלה שמו בכל
העולם.
ובשביל שיאיר האור למי שנמצא למטה
בבחינת ַת ַחת ַרגְ לָ יו צריכים את הבחינה
וע ֶצם ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
של ַמ ֲע ֵשׂ ה לִ ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפירֶ ,
לָ ט ַֹהר ,היינו שצריך להחדיר את הדעת
שה קטן לאדם הנמצא במדרגה
שכל ַמ ֲע ֵ ׂ

רחוקה יש בו אור כמו לִ ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפיר ,וכל
כע ֶצם ַה ּׁ ָש ַמיִ ם,
התאמצות שלו לָ ט ַֹהר מאיר ֶ
היינו שבשביל לקרב את הרחוקים צריכים
בחינה של נקודות טובות ,ולהמשיך את
ההארה הזאת לתוך ההסתרה יכולים
ש ָר ֵאל,
לעשות רק אלו הדבוקים ב ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
כי את העולם התחתון נתן הקב"ה לבני
האדם ,כמ"ש "וְ יִ ְרדּ ּו ִב ְדגַ ת ַה ָ ּים ו ְּבעוֹ ף
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם" ,וכל האומות נתן הקב"ה תחת
ישראל כמ"ש "וּנְ ָתנְ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ֶעלְ יוֹ ן
ַעל ָּכל גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ" (דברים כח) וכנראה
בחוש ,שישראל עליונים על כל גויי הארץ
בכל מיני תחומים ,וכל האומות תחת
רשותם וממשלתם ,בעשותם רצון בוראם,
ומקודשים ומובדלים מכלל כל הנמצאים,
ולכן דווקא הם מחויבים להמשיך הארת
אלוהי ישראל לרגליים ,לגלות מלכותו לכל
באי עולם ,ואת זה יכולים לעשות רק על ידי
הדעת שמגלה צדיק האמת ,שכל נקודה
טובה היא לִ ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפיר ,וכל השתדלות
כע ֶצם ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וכך מתעלין
לטהרה מאירה ֶ
הרגלין עד לראש.
ובאמת ,דווקא במקומות הנמוכים מאד
ורחוקים מאד מהשם יתברך ,מקומות
הנקראים ַת ַחת ַרגְ לָ יו ,שם דיקא מלובש
חיות גבוה מאד ,בבחינת סתרי תורה ,לכן
נקראו מקומות אלו בשמות נשגבים כלִ ְבנַ ת
וע ֶצם ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
ַה ַּס ּ ִפיר ֶ

ּ ַפ ַעםְּ ,כ ׁ ֶשדִּ ֵ ּבר ַר ֵ ּבנ ּו ִמ ּ ַמ ֲעלַ ת ַה ֲהלִ יכָ ה
"אלּ ּו ָהיָ ה לִ י צַ דִּ יק ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
לַ ַ ּצדִּ יקָ ,א ַמר ַר ֵ ּבנוִּ :
יתי הוֹ לֵ ְך ֵאלָ יו ַרגְ לִ י" .וְ ׁ ָש ֲאלוּה ּו ַאנְ ׁ ֵשי
לָ כֶ םָ ,היִ ִ
"ב ֲחזָ ָרה
ׁ ְשלוֹ ֵמנוּ" :ו ַּב ֲחזָ ָרה?" ָענָ ה ַר ֵ ּבנ ּו וְ ָא ַמרּ ַ :
יתי ָרץ"! [וְ ַהיְ ינ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ָרץ ִ ּב ְמ ִהירוּת לְ ַק ֵ ּים וְ לַ ֲעבֹד אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ָהיִ ִ
(שיש"ק ב-קיב)
ְּכפִ י ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֵמ ַרבּ וֹ ].
"ת וְ ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשהוּא לוֹ ֵמד
ּ ַפ ַעם ָ ּבא ֶא ָחד ּלְ מוֹ ַה ְרנַ ְ
אשית ָחכְ ָמה" נוֹ פֵ ל ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה
ו ְּמ ַע ֵ ּין ְ ּב ֵספֶ ר ֵ"ר ׁ ִ
"ת ֵעצָ ה לָ זֶ הָ ,ענָ ה
ת מוֹ ַה ְרנַ ְ
לְ ָמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה וְ ׁ ָש ַאל ֶא ּ
אשית ָחכְ ָמה ל ֹא ָּכ ַתב דְּ ָב ָריו
"תּ ַ :ב ַעל ָה ֵר ׁ ִ
לוֹ ּ מוֹ ַה ְרנַ ְ
ש ִת ּפוֹ ל ַא ָתה לְ ָמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ו ְּב ִאם ֵאינְ ָך
ִ ּב ּ ׁ ְש ִביל ׁ ֶ ּ
יָ כוֹ ל לִ לְ מוֹ ד ֶאת ִספְ רוֹ ִמ ְ ּבלִ י לִ ּפוֹ ל לְ ָמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה
וְ ַעצְ ּבוּתַ ,אל ִתלְ ַמד בּ וֹ ( .שם ב–תרא)
א ב של החיים
ְל ַה ֲא ִמין ַּבה'ֵּ ,פרוּ ׁשוְֹ :ל ַה ֲא ִמין ָּב ַא ֲה ָבה
g
ָה ֵאינְ סו ִֹפית ׁ ֶשל ה' ְל ָכל נִ ְב ָרא וְ נִ ְב ָרא ַּב ֲא ׁ ֶשר הוּ א.
שה טוֹב' ָה ִע ָּק ִרי ׁ ֶשל ַה ּתו ָֹרה,
ָ gה ֱאמוּ נָ ה ִהיא ָה ֲ'ע ֵ ׂ
וּ ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְּב ִרית ִהיא ַה ּ'סוּ ר ֵמ ַרע' ָה ִע ָּק ִרי ׁ ֶשל
ַה ּתו ָֹרה.
יח ֵאין
ְּ gבכ ַֹח ָה ֱאמוּ נָ ה ָהעו ָֹלם הוּ א ְּכגַ ן ּפו ֵֹר ַח ַה ַּמ ְצ ִמ ַ
ש ִמים
סוֹף ִמינִ ים וְ סוּ גִ ים ׁ ֶשל ְּפ ָר ִחים ַמ ְר ִה ִיביםְּ ,ב ָ ׂ
נִ ְפ ָל ִאים וּ ֵפרוֹת ְמתוּ ִקים.
ָ gה ָא ָדם נִ ְב ָרא ִּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ִּכיר וְ ָל ַד ַעת ֶאת ה'.
אשוֹנִ ית ִחיצוֹנִ ית ,וְ ָ'ל ַד ַעת' ִהיא
ְ'ל ַה ִּכיר' זוֹ ֶה ֵּכרוּ ת ִר ׁ
ימית יו ֵֹתרֶ ׁ ,ש ּמו ִֹב ָילה ֶל ֱאמוּ נָ ה וִ ִיד ָיעה
ֶה ֵּכרוּ ת ְּפנִ ִ
ׁ ְש ֵל ָמה.

לקט הלכות ומנהגי הכנסת ספר תורה חדש – ח"ב

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"
לבחוץ [הגר"ע יוסף זצ"ל הנ"ל ,הגר"י יוסף שליט"א
בילקוט יוסף תפילה ח"ב סי' קל"ה סי"ט ,ספר הנחמדים

לרגל הכנסת ספר התורה החדש
בשבוע שעבר לישיבת "חוט של חסד" ע"י
מפז הנ"ל].
ידידי הישיבה – מר יוסף ומרת ירדנה
עובדיה הי"ו ,לע"נ זוהרה בת חנינה ע"ה יג .נוהגים לייפות ולקשט את בית הכנסת
לכבוד יום השנה לפטירתה ,נמשיך לקראת הכנסת ספר התורה החדש [מנהגי
ונעסוק בהלכות ובמנהגים של הכנסת
וורמיישא לר' יוזפא שמש אות שט"ו].
ספר תורה חדש.
יד .יש נוהגים לומר בכניסתם לבית
י .כשמוליכים את ספר התורה מביתו של הכנסת את מזמור כ"ט בתהילים" :מזמור
בעל המצוה ומוליכים אותו לבית הכנסת לדוד הבו לה' בני אלים" [דרכי חיים ושלום אות
ברחובה של עיר ,הוא עת רצון גדול מאוד,
תתקמ"ח ועוד].
וילווה האדם את ספר התורה ויחבק טו .יש נוהגים שלאחר שנכנסים לבית
וינשק אותו ,ויש בדבר זה להגן ולהושיע הכנסת ,מקיפים את הבימה פעם אחת
את האדם ולבטל כל גזירה קשה [הגר"ח ואומרים "אנא ה' הושיעה נא ,א-לוקי
פלאג'י זצ"ל בשו"ת לב חיים ח"ב סי' כ"א ,ספר הנחמדים

וכו'" [ויצבור יוסף שם אות

מפז סי' ג' ס"ה] .ונהגו שכל מי שגר במקום הרוחות בוחן לבבות
התהלוכה של הכנסת ספר התורה וכן כל י']; ויש נוהגים לומר "אתה הראת" פסוק
מי שעובר שם יוצאים לקראת ספר התורה בפסוק ולערוך ז' הקפות סביב הבימה
כמו בשמחת תורה [נטעי גבריאל דיני כתיבת
[מנהגי וורמיישא לר' יוזפא שמש אות שט"ו].
והכנסת ספר תורה פכ"ב ס"ב ,ספר הנחמדים מפז סי'
יא .מצוה גדולה ועצומה לשמוח בשמחת ג' סי"ז]; ויש שאין עושים שום הקפה אלא
התורה ,ולכן בשעה שמוליכים את ספר מיד מכניסים את ספר התורה להיכל [ספר
התורה החדש להכניסו לבית הכנסת,
הנחמדים מפז הנ"ל].
מצוה לרקוד עם ספר התורה וכן לשיר טז .מנהג ירושלם הוא שאומרים את
ולרקוד לפניו ,וישתדל מאוד להרבות מזמור כ"ד בתהילים" :לדוד מזמור לה'
במצוה זאת של השמחה וכבוד ספר הארץ ומלואה" פסוק בפסוק עד פסוק
התורה בכל כוחו ,כי זוכה בכך לדברים ז' "שאו שערים ראשיכם" ,ומכבדים אדם
הרבה [ספר שירה חדשה סוף עמוד ע"ד ,משנ"ב סי' חשוב בפתיחת ארון הקודש ,וממשיכים
תרס"ט ס"ק י"א ,ספר הנחמדים מפז סי' ג' ס"ט].
ואומרים את שאר הפרק ,ואז אומרים
יב .כשמגיעים עם ספר התורה החדש
סמוך לבית הכנסת שמכניסים אותו
לשם ,נוהגים שמוציאים לקראתו לרחובה
של עיר את כל ספרי התורה שבהיכל
בית הכנסת [ברכי יוסף סי' קל"ח ס"ק י"ג ,שערי
אפרים שער ט' סמ"ו] (ויש נוהגים להוציא רק
שלושה ספרים [כן הוא מנהג בעלז] ,ויש נוהגים
להוציא רק שני ספרים [ויצבור יוסף שם אות
ו']) ,ושמחים ורוקדים עם ספרי התורה
הללו לקראת ספר התורה החדש ,ומנהג
זה יסודתו בהררי קודש [ברכי יוסף הנ"ל ,הגר"ע
יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ד או"ח סי' ט"ו ,ספר

הנחמדים מפז סי' ג' סט"ז] .ומותר להוציא את
ספרי התורה מבית הכנסת לרחובה של
עיר למרות שאין עשרה אנשים שמלווים
את ספרי התורה לבחוץ ,ועל כל פנים נכון
הוא שילוו עשרה אנשים את ספרי התורה

"ויהי בנסוע הארון ...שמע ישראל ...גדלו
לה' א-לוקינו ...יהללו את שם ה' ...ובנחה
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל"
ומסיימים ב"עלינו לשבח" [סידור מנחת
ירושלם].
יז .נכון שבעל המצוה וכל הקהל יאמרו
במעמד זה של הכנסת ספר התורה החדש,
את תהילים פרק ק'" :מזמור לתודה"
ואת סדר "נשמת כל חי" בשירה ובנעימה
להודות לה' יתברך על חסדיו ונפלאותיו
ועל שזכו לגומרה של תורה [ספר הנחמדים מפז
סי' ג' סעיפים י"ז,כ"ה].
יח .יש מקומות שנוהגים שקודם הכנסת
ספר התורה החדש להיכל ,קוראים בו
בלי ברכה בסוף פרשת "וזאת הברכה"
מהפסוק "מעונה א-לוקי קדם" עד סיום

התורה "לעיני כל ישראל" ,וכשמסיים
הקורא לקרוא אומרים הקהל "חזק חזק
ונתחזק" ,ומכבדים בקריאה זו את החשוב
שבקהל או את הנדיב בעל המצוה שכתב
את ספר התורה [ספר שירה חדשה עמוד פ"ב ,מנהגי
סיום כתיבת והכנסת ס"ת של האדמו"ר ר' יוחנן מסטולין-
קרלין זיע"א שהובאו בקובץ בית אהרן וישראל כרך י"ד
עמוד קל"ה אות ד' ,הנהגות ופסקים של הגרי"ח זוננפלד

זצ"ל הלכות קריאת התורה ס"ט]; ויש מקומות שלא
נוהגים בדבר זה לקרוא בספר התורה בלא
ברכה ביום הכנסתו לבית הכנסת ,אלא
מכבדים את ספר התורה הזה וקוראים בו
ביום קריאת התורה הראשונה הסמוכה
להכנסתו ,והוא דוחה ספרי תורה אחרים
אף שהוחזק המנהג לקרוא בהם בימים
ידועים [שו"ת בית יהודה למהר"י עייאש זצ"ל ח"ב סי'
קכ"ב ,שו"ת לב חיים לגר"ח פלאג'י זצ"ל ח"ג סי' מ"ג ,ספר

הנחמדים מפז סי' ג' סי"ח].
יט .לאחר מעמד הכנסת ספר התורה
החדש להיכל שבבית הכנסת ,נוהגים
לעשות סעודה חשובה בבשר ויין [מנהגי
וורמיישא לר' יוזפא שמש אות שט"ו ,בן איש חי שנה
ראשונה פ' "ראה" אות ט' ,ספר הנחמדים מפז סי' ג' סכ"ה,

ועוד].
כ .נוהגים שבזמן הסעודה ,דורשים
הרבנים והחכמים לכבודה של תורה,
בשבח מצוות כתיבת ספר תורה ,ומנהג זה
יסודתו בהררי קודש [שו"ת לב חיים לגר"ח פלאג'י
זצ"ל סוף סי' קס"ז] .ונהגו התפארת ישראל
והישועות יעקב לעשות סיום מסכת
בסעודה שעשו לכבוד הכנסת ספר התורה
החדש לבית הכנסת ,כדי לחבר את התורה
שבכתב לתורה שבע"פ [הובא בספר על פי התורה
פרק ל"ו ס"ט].
כא .פוסקים רבים סוברים שבעל ספר
התורה צריך לברך ברכת "שהחיינו" בשם
ומלכות על ספר התורה שזכה לכתוב
[החיד"א בספרו ברית עולם על ספר חסידים סי' תתר"כ
בשם היעב"ץ במור וקציעה סי' רכ"ג ,אור החיים הקדוש
בספרו פרי תואר סי' כ' סק"ד ,פתח הדביר או"ח סי' רכ"ג
סק"ד ,שו"ת בית יהודה למהר"י עייאש זצ"ל יו"ד סי' כ"ג,
שו"ת מנחת אלעזר ח"ד סי' ה' ,ספר משנת אברהם סי' ד'

ס"ב בשם הרדב"ז בתשובה ח"ג סי' תי"ב ,ועוד].
אמנם כיון שפוסקים רבים אחרים חולקים
ואומרים שאין לברך ברכת "שהחיינו" על
ספר תורה חדש [ובטעם הדבר עיין בשו"ת דברי יציב
או"ח סי' צ"ב] ,לצאת מידי כל ספק נכון הוא

שילבש בגד חדש או יקח פרי חדש ויברך
עליהם "שהחיינו" ויכוון לפטור גם ספר
התורה החדש וכן את שאר כלי הקודש
החדשים המצורפים לספר התורה (התיק/
המעיל ,הרימונים/הכתר וכד') ,ונכון לברך ברכה
זאת לפני שמכניסים את ספר התורה
החדש להיכל או בעת הסעודה שעושה
לכבוד ספר התורה ,מפני שאז הוא עיקר
זמן השמחה [חיד"א הנ"ל וכן בברכי יוסף יו"ד סי' ע"ר
סק"ח ובאו"ח סי' רכ"ג סק"א ,ספר נהר מצרים יו"ד הל'
ספר תורה אות י"א ,שו"ת חקרי לב מהדורה בתרא סי' ז',
הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספר חיים סי' ד' אות ז' ,בן איש חי
שנה ראשונה פ' "ראה" אות ט' ,שו"ת דברי יציב הנ"ל ,ספר

הנחמדים מפז סי' ג' סכ"ב ועוד].
כב .יש נוהגים לקרוא בספר התורה
החדש רק בשבת הראשונה [ילקוט מעם לועז
עמוד תתת"ס]; ויש נוהגים לקרוא בו בארבע
השבתות הראשונות ,ובשבועות אלו
מוציאים אותו לכל הקריאות של התורה –
שבת בבוקר ובמנחה ובשני ובחמישי [שו"ת
לב חיים לגר"ח פלאג'י זצ"ל ח"ג סי' מ"ג ,החיד"א בספר
לדוד אמת סי' א' אות א' ,שדי חמד אסיפת דינים מערכת

"חזקה" סי' א' אות כ"ד]; ויש נוהגים לקרוא בו
מיום הכנסתו למשך שנה שלימה [לקט יושר
יו"ד עמוד נ"ט] וכן נכון לעשות כדי לבודקו
ולנסותו שאין בשום טעות וכיוצ"ב [ספר
הנחמדים מפז סי' ד' סט"ז].
והמנהג הקדמון הוא להעלות בשבת
הראשונה שבה קוראים בספר התורה
החדש ,את בעל המצוה לעליית "שישי"
[ספר השומר אמת למהר"א אדארי זצ"ל סי' ל"ו אות

ו'] ,ויש אומרים שנותנים לו באותה שבת
גם להוליך את ספר התורה החדש לתיבה
ולהחזירו אח"כ להיכל [החיד"א בספרו לדוד
אמת סי' ג' אות י' ,הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספר חיים סי' א'

אות י"ח].

ברכה חכמה
סערות ,סופות שלגים,
ברקים ורעמים ורוחות עזות פקדו את
העיירה לובלין מזה תקופה ארוכה .על
הכבישים נערמו ערימות השלג לגובה
כך שאיש לא יכול היה לצאת מפתח
ביתו .פירושו של דבר היה כי האיכרים
לא יכלו להגיע לעיר עם תוצרתם מצב
הכלכלי היה ירוד באותה העת ואספקת
המזון נידלדלה במהירות.
פריטים רבים חסרו לחלוטין,
מיני ירק ,פירות ואף מצרכים
בסיסיים .גם בצלים למשל
חסרו בשוק .כך שהגיע
מצב שלא היו אפילו בצלים
למאכלי השבת החגיגיים.
עובדה זו הייתה 'טראגית'
כמעט ,שכן בלובלין ,המנה
הקרויה ביידיש 'אייער-און-
ציבעל' ,המורכבת מתערובת
של ביצים ובצל קצוצים,
שנחשבה למרכיב שכמעט
אי אפשר בלעדיו ביום שבת
קודש .יהודי לובלין זכרו
מקרים שבהם לא היה בשר או
דגים ,אך מי שמע על מחסור
גמור בבצלים לסלט הביצים?
bbb
בבית הצדיק המפורסם,
החוזה מלובלין ,שרר המחסור
בבצלים ג"כ .אחרי הכל ,המסורת
החסידית מייחסת חשיבות רבה לסלט
פשוט זה .הם ניסו להשיג כמה בצלים
בכל דרך אפשרית ,אך מאמציהם עלו
בתוהו .מישהו אפילו הצליח לפלס דרכו
בין ערימות השלג עד חוותיהם של כמה
מאיכרי הסביבה ,אך גם להם לא היו
בצלים.
בבוקר יום שישי ,השקים קום רבי נפתלי
מרופשיץ ,אחד מתלמידיו הגדולים של
החוזה כהרגלו ,כדי לצאת לבית הכנסת
של הרבי ולשפוך לבו בתפילה לבוראו.
בדרכו חזרה הביתה עבר דרך כיכר
השוק ושם נתקל במפתיע באיכר שהיה
לו שק מלא בצלים!
"הו!" אמר לעצמו רבי נפתלי ,ורעיון נועז
עלה במחשבתו" .זו בדיוק ההזדמנות
לה חיכיתי! ברוך השם!" הוא ניגש לגוי
והציע לו לקנות את השק כולו .האיכר
ידע היטב את ערכה של 'סחורתו' היקרה
וציפה לעשות רווח נאה ממכירתה .לא זו
העת לפשרות והנחות! הוא נקב בסכום
גבוה במיוחד .להפתעתו הרבה ,הסכים
רבי נפתלי מיד ונתן לו את הכסף.
אך לא היה קץ להפתעות" .אני רוצה
לקנות גם את מעיל הפרווה שלך ואת
כובעך" ,הוסיף רבי נפתלי .תחילה הביט
ביהודי כעל 'משוגע' .בקושי האמין
למשמע אוזניו .הוא סירב לבקשה
כשהוא נדהם לחלוטין .כיצד יוכל לשוב
לביתו בקור המקפיא בלי מעילו וכובעו?
אך חבילת השטרות שבידו המושטת
של לקוחו קרצה לו ופיתתה אותו ,ועד
מהרה נסגרה גם העסקה השנייה .ר'
נפתלי צעד לביתו עם שק מלא בצלים
ועם פריטי לבוש חדשים בלתי רגילים.
bbb
מאוחר יותר באותו יום ,הופיע איכר
מחוץ לביתו של החוזה .הוא היה לבוש

בפרוות בסגנון האיכרים ,עם כובע עצום
שכיסה את מצחו ואת חלקם העליון של
פניו ,ועם מגפיים מכוסות בבוץ .בשפת
הגויים ובנימה המאפיינת אותם ,הוא קרא:
"בצלים! בצלים למכירה!"
המוני חסידים הגיעו מכל עבר .כולם רצו
לקנות בצלים לכבוד שבת קודש .הם
התקבצו סביב מוכר הבצלים וניסו לשאת

ולתת אתו ,אך הוא סירב להוריד מן המחיר
שנקב .ואז לפתע פתאום ,הכריז כי הוא
מפסיק למכור באותו יום .לא עוד בצלים
למכירה!
החסידים התחננו בפניו" .אך עדיין עלינו
להביא כמה בצלים לרבי! הוא איש דגול
וקדוש .אם רק תרשה לנו לקנות לו בצלים,
יבואו עליך שפע ברכות".
"אם הוא מיוחד כפי שאתם אומרים ,אמכור
לו" ,אמר האיכר" ,אך רק אם אוכל למכור לו
ישירות ,פנים אל פנים".
החסידים היו מזועזעים .כיצד יוכלו להביא
בפני הרבי טיפוס גס שכזה? לאחר כמה
רגעי בלבול ומבוכה ,הבינו שאין להם
ברירה .משלחת מיוחדת הובילה את האיכר
המגושם העמוס בצלים אל ביתו של הרבי.
כשהגיעו ,היה החוזה עסוק בצחצוח גביע
הקידוש המיוחדת שלו כפי שעשה בכל
יום שישי לפני השבת .היה זה גביע מיוחד
במינו ,עשוי זהב טהור ,בעל גילופים עדינים
ומסובכים המראים אתרים קדושים מארץ
ישראל.
שמועות רבות סבבו את כוס הקידוש ואת
תולדותיה .אמרו שהחוזה ירש אותה מאחד
מגדולי החסידות של הדור הקודם ,וכל מי
שזכה לברך על תכולתה ולשתות ממנה ראה
ברכה רבה בחייו.
אלא שלא קל היה
לזכות בחסד זה.
החוזה לא הרשה לאף
אחד אחר להשתמש
בה או אף לגעת
בה .כל השבוע כולו
עמדה הכוס בארון
נעול עד יום שישי,
ואז נהג לצחצחה עד
שהבריקה ונצצה על
מפת השבת הלבנה.
כשהביאו החסידים

את הגוי עם שק הבצלים שלו ,הבין הצדיק מיד
את הסיבה לכך" .כמה אתה רוצה בעד הבצלים
שלך?" שאל את האיכר.
"רק רגע ,לא כל כך מהר" ,השיב האיכר בגסות
והרים ידו כאילו רצה לדחות את הצעתו של
הרבי" .אני קופא מקור .אני זקוק למשקה הגון
כדי לחממני".
היה ברור שלא חשב על כוס תה דווקא .החוזה
הורה למשרתו לתת לאיש
כוס ויסקי ,ובמהרה הונחה
לפני האיכר כוס ויסקי גדושה
עד שפתה.
"זה הכל?" קרא האיכר
כנעלב" .רק הכוס הקטנה
הזו?"
"תנו לו את כל הבקבוק
והניחו לו לעשות כחפצו",
אמר הרב והפנה את גבו.
כעת נראה מוכר הבצלים כמי
שנעלב עלבון עמוק" .מה!
אתה חושב שאני שתיין?"
צעד בכעס" .אני אראה לך!
אני אלך הביתה ולא אמכור
לך כלום!" הוא קשר את השק
והיטיב את מעילו כאילו עמד
לעזוב.
החסידים מיהרו לנסות
להרגיעו כשהם ממלמלים
בדאגה מילות פיוס .לבסוף
נרגע וחייך" .אני אגיד לכם מה" ,הוא אמר,
בהצביעו על גביע הזהב הנוצץ שעל השולחן.
"אתן לך את הבצלים שלי אך ורק אם תמלא
את הגביע הזה בוויסקי ותיתן לי לשתות ממנו".
החסידים נסוגו לאחור ,המומים .איש לא העז
לשתות מגביע הקידוש הזה מלבד החוזה עצמו.
האם איכר ערל ושתוי זה ישתה את הטיפה
המרה שלו מתוך הגביע המקודש? הם הציעו לו
כוסות וספלים אחרים ,גדולים יותר ,לחוד או
ביחד ,אך הוא התעקש" .כמו שאמרתי לכם ,רק
מן הגביע הזה .אחרת אלך הביתה".
הם ניסו שוב להניאו מכך ,אך כלום לא עזר .הוא
פשוט סירב .בידיים רועדות ובלב כבד מילא
החוזה בעצמו את הגביע היקר בוויסקי הגס
ובמשיכת כתפיים נואשת נתן אותו בידי האיכר.
זה הרימו בידו הימנית ,צמצם את עיניו ובריכוז
וכוונה גדולים קרא" ,ברוך אתה ....שהכל נהיה
בדברו".
לשונם של הנוכחים נעתק לפיהם .והם אנו
אחריו "אמן" .רק החוזה ,אחרי שנעץ מבטו
לרגע באיש ,קלט מה התרחש .חיוך רחב
התפשט על פניו" .לחיים ,רבי נפתלי! אתה כל
כך פיקח ,מן הסתם ראוי אתה לשתות מגביע
זה .לחיים ,חיים טובים ולשלום!"

רע לאף אחד .וההתחלה של העבודה
היא עם בני ביתו ,הוריו ,אשתו,
ילדיו ובני המשפחה הקרובים.
לא יכול להיות
חסידי הדורות לקחו את הנקודה
הזאת כעבודת החיים ,ולכן הם
היו שמורים מכל נזק .מי לנו חסיד
כר' חנינא בן דוסא שהיה עמוד
של אמונה ותפילה .כאשר שכניו
של ר' חנינא האשימו אותו בכך
שהעיזים שלו מזיקות לשדותיהם
– היה רבי חנינא בטוח שזה לא
ייתכן ,ואמר :אם העיזים שלי הזיקו
לכם – שיאכלו אותן הדובים; ואם
הן לא הזיקו – כל עז תביא הערב
דוב בקרניה .ואכן העיזים הוכיחו
את צדקתו בכך שהביאו דובים
בקרניהן.
להטיב ולא לגרום
כי אדם שרוצה רק ֵ
שום נזק ,יכול להיות סמוך ובטוח
שלא רק שממנו לא ייצא נזק ,אלא
שאפילו ִמ ָממוֹנו ומבהמותיו לא
ייצא שום נזק ,כי 'אין הקדוש ברוך
הוא מביא תקלה אפילו לבהמתן של
צדיקים וכל שכן לצדיקים עצמם'.
תיקון העולם
והדרך לכל אחד להגיע לכך היא על
ידי עבודה על מידת האמונה ,ובעיקר
על האמונה שאין ייסורים בלא עוון.
מי שזוכה לקנות את האמונה שאין
ייסורים בלא עוון ובאמת מצדיק על
עצמו כל דין – הוא נעשה בן אדם
טוב ,רגוע ,שמח ,מאיר פנים ,טוב לו
עם עצמו ,יש לו מידות טובות ,קל
לו לסלוח ,נעים להימצא בקרבתו,
טוב למשפחה שלו ,כולם מברכים
אותו ,וכל הסובבים אותו "נדבקים"
ממנו ורוצים גם הם להיות מטיבים
ונעימים ,ועל ידי זה נעשה תיקון
העולם כולו.
והחכמה היא להיות טוב ומטיב
דווקא בעולם של "משפטים",
בעולם שבו יש רוע וסכסוכים,
אינטרסים ונזקים – ועל ידי
שנתחזק להיות טובים ומטיבים
מתוך המשפטים – על ידי זה נזכה
שלא נצטרך לעולם להגיע לידי
סכסוכים ומריבות ודיני תורה
למיניהם ,וכל הפרשיות הללו יהיו
בבחינת 'דרוש וקבל שכר' ,ויגיע
השלום המופלא לעולם ויתקיים:
"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
כי מלאה הארץ דעה את ה'" ,בבי"א.
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

התעודות ב"ה כבר אחרינו.
בחסדי ה' יתברך ,התחלנו את החודש הראשון
של המחצית-השנייה של שנת הלימודים,
וזה הזמן המתאים בע"ה "להתחלה חדשה" גם
שלנו וגם של הילד.
להתעורר ולפעול!
את ההתחלה החדשה נתחיל ,מייד עכשיו.
ננצל מיצר השכחה שכבר אורב לנו ,ומנסה
להשכיח מאיתנו את ההחלטות שהחלטנו ברגע
שראינו את ציוני התעודה של הילד.
עלינו להתחיל לפעול מיד ,כי מחוסר שימת לב,
נוכל ח"ו לגרום לילד שלנו "לשקוע" שוב בתוך
"תרדמת הלימודים" ולהיזכר רק בעוד חצי שנה
בקבלת הציונים שיופיעו בתעודת סיום שנת
הלימודים.
עלינו לדעת ,כי בידינו בע"ה להוביל את הילד
לאט לאט ,במיומנות ובמקצועיות ,תוך כדי
הצלחה יומית במנות קטנות ,עד להצלחה
הגדולה ,שאותה נראה בע"ה בעוד חצי שנה
בקבלת תעודת סיום השנה.
הכול תלוי בע"ה בבחירה שלנו כהורים.
האם אנחנו רוצים להוביל את הילד לדרך חדשה,
לדרך של הצלחה,
או אנחנו רוצים ח"ו להמשיך "להירדם" אותו
ולהתעורר רק בסוף השנה.
אני בטוח בע"ה שכולנו רוצים לראות את הילד
פורח ,מתקדם ומצליח.
זוכרים! עיקר ההצלחה שאנו יכולים לתת לילד
היא :הגשמת הפוטנציאל החבוי בו וזה ע"י הארת
היכולות שלו.
מתחילים בעיקר!
אז מה עושים? דבר ראשון מתחילים בתפילה,
בתפילה של התחלה חדשה.
"ריבונו של עולם ,אבא רחום וחנון! תודה רבה לך
ה' ,שזיכית אותי לבן/לבת.
תודה רבה לך ה' שבטחת בי ונתת לי תפקיד כל
כך חשוב -לחנך את בני/בתי ,שהוא בעצם דור
ההמשך של עם ישראל.
אבל אני יודע את האמת ,שלא מגיע לי את הזכות
הזאת לחנך את בני ,שהרי אני בעצמי עדיין
לא מחונך ואיך אני יכול להעביר את האמונה
הקדושה ,איך אני יכול ללמד דעת ומידות טובות
אם אני בעצמי חסר בהם.
אני יודע בעצמי שעדיין אין לי מספיק אמונה,
שעדיין אין בי תורה ועדיין אני לא מושלם
במידות טובות וישרות ואדרבה אני(...כל אחד
יודע צרת נפשו ,ויספר לה' על כל מה שעובר עליו-
בניסיונות ונפילות וכדו').
בבקשה ממך ה' יתברך ,אני מתחנן לפניך ,תעזור
לי ה' לשוב בתשובה שלמה לפניך על כל העברות
שעשיתי ,כדי שאהיה כלי לקבל בתוכו יראת
שמים.
תעזור לי ה' יתברך לחנך את עצמי ולהשריש
בתוכי מידות טובות ,בכדי שאוכל לחנך את בני
ליראתך.
ריבונו של עולם! אני יודע שכל תכליתו של בני,

לימודי הצלחה פרק ה'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
שהוא יגדל ויקיים את רצונך .אני רוצה שבני
יהיה תלמיד חכם ,צדיק ובעל מידות טובות .אני
רוצה שבני יהיה נוח לשמים ונוח לבריות .ריבונו
של עולם תרחם עלי ותעזור לי להיות אבא/
אמא טוב/ה ,תעזור לי ותיתן לי ה' סבלנות ,ארך
אפיים ורוגע -כדי שאוכל לחנך את בני להיות
יהודי כשר ועובד ה'.
תיתן לי ה' שכל ישר ,לדעת מה טוב לבני ,כדי
לחנך אותו לכך וכו' וכו' כל הורה יאריך ,יפרט
ויספר לה' על כל בן ובת שלו ,בפרטיות.
הכול תלוי ברצון!
לאחר שהתפללנו ובקשנו מה' שיעזור לנו
בתפקיד "החשוב ביותר בעולם" ,עלינו לדעת
ולהיות בטוחים שה' יתברך מצעיד אותנו
לקראת התחלה והצלחה עם הילד.
אך כמו כל התחלה ,עלינו להיות מוכנים
לכך שיהיו לנו ניסיונות וקשיים ,שהרי "כל
ההתחלות קשות" ואפילו שיש לנו רצון וכוונה
טובה ,עלינו ללמוד להמתין ולחכות לשינוי
בסבלנות ,שהרי" :הבא ליטהר אומרים לו
המתן".
דעת מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א כפי
שהבאנו במאמרים הקודמים ,שראשית
תפקידינו החינוכי כהורים ,הוא לספק לילד
"חממה".
עלינו ליצור לילד את "סביבת ההצלחה".
סביבת הצלחה :זה בית רגוע ,בית בלי צעקות,
בלי ביקורות והערות מיותרות ,בלי מריבות
וויכוחים.
סביבת הצלחה ,זה בית ששורה בו שלוה ,אהבה,
נתינה ,הערכה ופרגון הדדי ,בית שבו מאירים
את הטוב של השני.
זה לפעמים קשה ,כי צריך לעבוד על המידות.
זה קשה כי צריך במובן מסויים להיכנע ולהשפיל
את הכבוד שלנו.
וזה קשה ,כי צריך לעיתים לוותר לבן זוג שלנו,
אפילו שיש לנו "אישור מהבד"ץ" שהפעם
באמת כבר "הגיע הזמן" להוכיח שאנחנו
צודקים וזה הצד השני שטועה לאורך כל הדרך.
אבל בחיים "אל תהיה צודק תהיה חכם".
עדיף להמתין ל"תחנות הצדק" להמשיך
בטחינה איטית ,העיקר שיהיה לנו שלום בית
ונוכל לתת לילד שלנו סביבת גידול טובה
ופורייה.
לוותר בבית ,זו עבודה .ובמיוחד בזמני
ניסיונות-זו עבודה מאוד קשה ,אבל כשיש רצון
ומתפללים על זה-זה אפשרי!
שוב ,הכול תלוי ברצון שלנו ובאמונה שאנחנו
"יכולים לשנות" ואנחנו אכן בע"ה יכולים.
לצעוד בשלבים הנכונים
בכדי שנדע שאנחנו נמצאים בדרך הנכונה
להצלחה בחינוך הילדים ,עלינו לדעת באיזה
שלב אנו נמצאים.
פעמים רבות ,אנחנו קוראים ושומעים
תיאוריות חינוכיות ,מנסים שיטות רבות ובסוף
לאחר מאמצים כבירים ,עדיין לא רואים את
השינוי המיוחל.

בתחום ההתנהגותי :הילדים עצלים ,אינם
ממושמעים ,לא נושאים בנטל עבודות הבית וכל
דבר צריך להגיד להם מאה פעמים.
גם בתחום הלימודי :הלכנו לאבחונים ,שילמנו
למורי עזר ,אך הילדים עדיין מתקשים.
כנראה שערבבנו קצת בין תחומים ,שיטות וגישות
חינוכיות ,התחלנו לגעת ולטפל בכל מיני נושאים
ויכול להיות ששכחנו את העיקר .מהשבוע בע"ה
נצעד במסלול ההצלחה המשפחתי הנכון.
בנוגע לילד עם מכלול בעיותיו ,אנחנו נמצאים
"בתקופת השיקום" (תזכרו מה דיברנו בפרק
ג') בתקופה זו ,אנו עסוקים רק בהארת הצדדים
החיוביים של הילד ואסור לנו להעלות שוב את
כל הבעיות שלו שיכולות לגרום לו לחזור לנפילה
ולייאוש.
בתקופה זו ,עלינו לשקם לא רק את הילד ,אלא
גם את עצמנו ולעבוד עם עצמנו על השלבים
המקדימים לחינוך ילדים ,שהם שלב 1-שלום בית
ושלב 2-דוגמא אישית.
בשלב הראשון ,שהוא "שלום בית" כמעט וכולנו
נכשלים בו ולכן :מומלץ מאוד לקבל הדרכה זוגית
וללמוד את ספרי מו"ר הרב שליט"א" :בגן השלום"
לגברים ו"חכמת נשים" לנשים.
הרב אומר :שצריך להחדיר בלב את העצות
הכתובות בספרים ,עד שזה ייהפך לטבע שני ויהיו
הזוג אוהבים ומכבדים אחד את השני.
בשילוב עם קריאת ויישום הדברים בספרים חשוב
לשמוע את הדיסקים על "שלום בית" כמו :כבוד
האישה ,מקום ראשון ועוד.
כמובן שכשהדברים יהיו מתובלים בתפילות וכמו
שבברסלב אומרים "רחוצים בדמעות" נוכל בע"ה
לראות הצלחה גדולה בתחום הזוגי.
השלב השני-דוגמא אישית ,גם היא דרך ארוכה
ועבודה עצמית.
הרב אומר :שמי שאין בו מידות טובות ,איך יוכל
לחנך את ילדיו למידות אלו?! ולכן עלינו לעבוד
על עצמנו וגם לכך הרב עשה לנו דרך קלה .נלמד
באופן קבוע את הספר "בגן האמונה" ונשמע את
הדיסקים של הרב .כמעט על כל מידה יש דיסק.
ובכן צאו לדרך!
לאחר שאנו עובדים על  2השלבים הראשונים שהם
ההכרחיים לחינוך ילדינו ,נתקדם לשלב השלישי.
השלב ה 3-הוא קידום ההצלחה של הילד ע"י מיעוט
ביקורת ,הארת הצדדים החיוביים שלו ו"השיחה".
כן השיחה עם הילד ,בערב בנחת לאחר שכל הקטנים
נרדמו .וכשלא מסתדר לשוחח בבית ,אפשר לצאת
ולשוחח באוויר או באיזה מקום שקט.
לשיחה אישית עם הילד ,יש כוח רגשי רב .היא
מקשרת בין הילד לבין ההורים ,היא פותחת בעיות
ומשקעים ופותרת אותם ומובילה את הילד בתיווך
ההורים להצלחה.
אבל ל"שיחה" יש חיסרון אחד וחיסרון זה ,לעיתים
מונע מאיתנו להשתמש בכלי הנפלא הזה ,החיסרון
הוא -שצריך להשקיע בשיחה "זמן".
יש לי רק  30שקלים
מספרים ,שילד אחד תפס את אביו בבוקר ברגע
שיצא מהבית לעבודה ושאל אותו" :אבא כמה אתה

מרוויח על כל שעה בעבודה?" לאב לא היה זמן
ותוך כדי התנעת הרכב השיב לבנו" :דני אני מאוד
ממהר עכשיו ,תתקשר אלי אח"כ ונדבר" כשחזר
דני לפני הצהריים התקשר לאביו ושאל אותו:
"אבא כמה אתה מרוויח בשעה של עבודה?" האב
שהיה עסוק מאוד בעבודתו ענה במהירות" :דני,
אני מאוד עסוק כרגע ,נדבר כשאגיע הביתה"...
בצהריים כשחזר האבא לבית ,שוב ניגש אליו דני
ושאל אותו" :אבא עוד לא ענית לי-כמה אתה
מרוויח בשעה של עבודה?" אך האב שוב ענה לו:
"דני אני ממהר לשיעור בבית הכנסת ,אתה יודע
כמה השיעור הזה חשוב לי ,כשאחזור אשוחח
איתך"...
כשחזר האב בערב ,דני חיכה לו ליד הדלת ושאל:
"אבא ,כמה אתה מרוויח בשעה של עבודה?"
"דני ,למה זה חשוב לך לדעת?!" שאל האב" ,אבא
זה חשוב לי" "טוב אם זה חשוב לך ,אז אני מרוויח
בערך  60שקלים לשעה" הבן רץ מיד לחדרו וחזר
כשהוא מביא איתו את ארנקו" .אבא יש לי רק 30
שקלים ,אתה יכול להיות איתי חצי שעה"
לסיכום:
במהלך "תקופת השיקום" (תזכרו מה דיברנו
בפרק ג') אנו עסוקים רק בהארת הצדדים
החיוביים של הילד.
במקביל ,נעבוד על שני השלבים המקדימים
לחינוך ילדים" ,שלום בית" ו"תיקון המידות".
תוך כדי עבודה אישית שלנו ההורים על הנ"ל
נתקדם לקראת השלב השלישי ה"שיחה" .חשוב
מאוד לעבוד על נושא השיחה עם כל ילד באופן
אישי.
במאמר מוסגר :לשוחח ,זה לא "לחפור" או לנדנד
לילד ,אלא להקשיב ולשאול שאלות פתוחות
שמזמינות הבעת רגשות.
נהלו שיחות משפחתיות ,אך אל תשכחו שהכי
חשוב זה "שיחות אחד על אחד" ,כי הרי לכול ילד
במשפחה צרכים ייחודיים משלו.
המשך אי"ה בשבוע הבא.
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

שני טיפשים מתהלכים להם
ברחוב ,בדרך מוצא אחד מהם שטר של 10
דולר ,הוא מרים אותו ומתבונן בשטר במבט
חשוד ,ואז זורק אותו .שואל אותו חבירו
"למה זרקת את השטר?"
"כי הוא היה מזוייף" משיב החבר בביטחון
מלא.
"איך אתה יודע שהוא היה מזוייף?" שואל
החבר.
"תגיד פעם ראית שטר של  10דולר עם 2
אפסים" עונה החבר.

משפטים שקלים
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 17:00 16:52 17:01 16:45
יציאה 18:00 17:58 17:59 17:58
ר"ת 18:38 18:35 18:34 18:37

השבת מוציאין ב' פרשיות בראשון קוראים ז' גברי
בפרשת השבוע ,ובשני קוראים מפטיר בפרשת
שקלים .ומברכין חודש אדר ר"ח ביום ה' ו'.
המולד :ביום ה' שעה  ,15:09ו  3חלקים.

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 כה שבט תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  4:45תל-אביב 4:59 :חיפה 4:49 :מוצאי שבת :ירושלים 559 :תל-אביב 6:00 :חיפה 5:59 :ר"ת6:38 :

לדבוק במדת האמת ולהתרחק מכל דבר העלול
לגרום לו ולזולתו לשקר !

נלמד מהפסוק" :מדבר שקר תרחק" )פרק כג-ז(

ופירש הספורנו :מכל דבר שיוכל לסבב שקר כאמרם ז"ל :הוי זהיר בדברך שמא
מתוכם ילמדו לשקר .עכ"ל .והיינו שהזהירות מלגרום לרעהו לשקר נכללת בציווי
"מדבר שקר תרחק" .וכפי הדוגמא שכתב רבי יהודה החסיד ז"ל )בספר חסידים
 תתרסב( :אם תראה בני אדם מתלחשים ואתה חפץ לדעת מה מתלחשים ,אלתשאל להם ,פן תעשה אותם שקרנים ,שאילו היו חפצים שתדע היו מגידים לך,
ועתה שאין חפצים שתדע ,יגידו לך שקר.
החפץ חיים מונה )בספרו שפת תמים פ"ו( מספר מדריגות בסוגי השקר ואלו
הם :א( יש המשקר בדברים ששמע ומחליף קצתם במתכוון ,ואין לו תועלת
בשקריו ולא הפסד לזולתו.
ב( יש אשר בודה מלבו סיפור הדברים כולו )בבחינת "בדידי הוי עובדא" -
שהסיפור נוצר אצלו( ,למען הרבות שיחה בין הבריות ,או להחשב מן החכמים
ויודעי דברים הרבה...
ג( יש הקרוב לו במדריגתו אך אינו כמוהו ממש ,והיינו שבסיפורו גם כן נמצא
תערובת הכזב ,אך בלי כוונה ,כי לא ישית לבו לחקור בעת ששומע לידע הדברים
על אמיתותם .כי איסור שקר אין חמור כל כך בעיניו.
ד( יש המבטיח לחברו להטיב עמו ולתת לו מתנה ועודנו מדבר בפה ,אך עם
לבבו ישית שלא לתת .או המבטיח לחברו להיטיב עמו .ובטח בו לב חברו ואח"כ
הוא משקר בדבריו ומחלל הבטחתו.
ה( המשתבח במעלות שאינן נמצאות בו ,עליו אמר שלמה ע"ה )משלי יז-ו,ז(
"לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר" .פירושו :אין לנבל להתגאות
ולהתנשא במעלות אבותיו ,כי אמר במקרא שלמעלה מזה "ותפארת בנים
אבותם" ,אף כי אין לנדיב להתכבד בשקר ולאמר כה עשיתי ולא כן עשה.
ו( יש מי שחוליו קל מחולים של כל אלו ,שאינו קבוע כל כך בשקר אלא שלא
יחוש להתרחק ממנו ,ואם יזדמן לו ישקר ,ופעמים רבות ישקר דרך שחוק וכיו"ב
בלי כוונה רעה .ואמנם כ"ז הוא היפך רצון הבורא ומדת חסידיו ,הוא שכתוב
)משלי יג-ה( "דבר שקר ישנא צדיק".
צא ולמד שלא נאמר בשום עבירה לשון הרחקה כמו בזו ,להעיר לנו על
ההרחקה הגדולה והבריחה הגדולה שצריך לברוח מזה אפילו מגררא דשקר,
דהיינו שאין מוציא בעת מעשה מפיו שום דבר שקר ,רק שטמון בתוכו איזה
ענין של שקר ,גם כן צריך להתרחק כדמוכח בגמרא )שבועות לא(.

להזהר בכבודו של כל אדם באשר הוא!
נלמד מהפסוק" :חמשה בקר ישלם תחת השור
וארבע צאן תחת השה" )פרק כא-לז(
ואמרו חז"ל בגמרא )בבא קמא עט :(:תנינא ,אמר רבי יוחנן ,בא
וראה כמה גדול כבוד הבריות ,שור שהלך ברגליו ]משלם הגנב[
חמשה ,שה שהרכיבו על כתפו ]משלם[ ארבעה .ומפרש רש"י עה"ת:
שור שהלך ברגל ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו משלם חמשה,
שה שנשאו על כתפו משלם ארבע הואיל ונתבזה בו.
רואים מכאן עד כמה גדול כבוד הבריות ,וכיצד מתייחסת
התורה לדמותו של אדם שיש בו צלם אלוקים אף שהוא אינו
אלא גנב שפל ,בכ"ז חס המקום על כבודו .ומה עוד שהגנב
הוא זה שבפשיעתו הכניס עצמו להתבזות זו ...בכ"ז הרי סוף
סוף יש בו צלם אלוקים ,וכלשון שכתב רש"י )שמות כ-כב(:
"ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה
תורה ...לא תנהג בהם מנהג בזיון ,חברך שהוא בדמות יוצרך
ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה".
הנה כי כן ,הזכיר רש"י שתי סיבות לשמירה על כבוד הזולת:
א( שהוא בדמות יוצרך .ב( מקפיד על בזיונו .נמצא איפוא,
לפי"ז ,שאף אם ירדה לה הסיבה השניה ,כמו הגנב שבפרשתינו,
שאינו מקפיד על בזיונו .עדיין יש לחוס על כבודו בגלל הסיבה
הראשונה "שהוא בדמות יוצרך" .וכל שכן כשמדובר ביהודים
ששייך בהם "כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקים בתורת
האמת ,שיהיה זהיר שלא יהרס כבודם" כלשון הרמב"ם )פרק
כ"ד מסנהדרין הלכה י(.
ובאמת חשוב לדעת כי מעלתו הגדולה של כל יהודי ]גם
אם הוא גנב שבית דין מוכרים אותו בגנבתו[ .באה ליד ביטוי
כבר בתחילת הפרשה :נאמר בפסוק "ואלה המשפטים ...כי
תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם"
ויש לשאול כאן מספר קושיות )וכבר עמד עליהם ועל קושיות
נוספות ,האלשיך הק' בפרשתינו(:
א( כידוע ,ההבדל בין "חוק" ל"משפט" ,ש"חוק" הוא בבחינת
גזירה שגזר הקב"ה ואינו מובן לשכלו והגיונו של האדם .ואילו
"משפט" היא מצוה שכלית שמובנת עפ"י הגיון ]כמצוות צדקה
וחסד ואיסור גזל וצער לזולת וכיו"ב[ והנה כאן נקראת מצוה זו
של עבד עברי "משפט" ולא "חוק".
אם נתבונן בדיני עבד עברי נווכח לראות שהם לכאורה
בבחינת "חוק" ולא "משפט" שהרי אסור לאדון שקנה עבד
עברי לעבוד בו "עבודת עבד" ,דהיינו מלאכה בזויה כמו
שתלמיד עושה לרבו ,כגון להנעיל לו נעליו או להוליך כליו
לבית המרחץ .ולכאורה מה ההגיון בזה? הרי אם תלמיד יכול
לעשות זאת לרבו ]וכן כל אדם שרוצה לעשות חסד עם זולתו[
מדוע לא יהיה רשאי האדון לבקש כזאת מעבדו שקנהו במיטב
כספו?! אלא בהכרח שזה "חוק" שכך גזרה התורה ,גם אם אינו
מובן לנו ,א"כ תמוה :מדוע קראו הכתוב משפט ולא חוק?!
דוגמא נוספת :נאמר "כי טוב לו עמך? ודרשו חז"ל )קידושין
טו" (.עמך במאכל עמך במשתה" וכו' הרי שהאדון מצווה לחלוק
עם עבדו במיטב המאכלים שאוכל בעצמו ובמיטב האביזרים
שמשתמש בהם ,ואם יש רק לאחר מהם ,אזי העבד מקבל ולא
האדון ,כגון שיש לאדם רק כר אחד להניח עליו ראשו ,צריך
לוותר עליו לטובת העבד והוא ישאר בלי כר ...ואם כך הדבר,
צ"ע :היאך יתכן לקרא לזה "משפט" ולא "חוק" הרי לכאורה אין
בזה כל הגיון אף לפי התפיסה ה'סוציאלית' ביותר?!
קושיה ב( נאמר "כי תקנה עבד עברי" .ושואלים חז"ל במכילתא
)הובא ברש"י( :האם מדובר בעבד שהוא עברי או בעבד של
עברי? תלמוד לומר "כי ימכר לך אחיך העברי" מה להלן עבד
שהוא עברי אף כאן עבד שהוא עברי .ולכאורה תמוה :אם כן,
מה פשר הלשון "כי תקנה עבד עברי" הרי היה יותר מדוייק
לומר "כי תקנה עברי לעבד" שהרי הוא קונה אדם רגיל שעדיין
לא עבד .וגם לא יתכן שיקנה עבד ששייך לאחר ,בטרם שוחרר?!
קושיה ג( נאמר בהמשך" :שש שנים יעבוד ובשביעית יצא
לחופשי חינם" .מהו פשר הלשון "יעבוד" ,הרי כמו שנאמר

קודם "כי תקנה" ]שמדברים בלשון "נוכח" אל האדון[ כך צריך להאמר
"יעבדך"?! וכן :מה פשר הלשון "יצא לחפשי" ]כאילו יוצא מעצמו[ ומדוע
לא נאמר "תוציאנו" לחופשי ,שהרי הוא בבעלות האדון והוא זה שמוציאו?!
אלא התשובה לכל הקושיות היא )עפ"י האלשיך הק'( :לאמיתו של דבר,
הרי כל יהודי הוא כבר "עבד"! שכן הוא עבד למלכו של עולם  -להקב"ה,
ככתוב "כי לי בני ישראל עבדים" .ומחמת היותו עבד להשי"ת הרי הוא ברום
המעלה ,וחשיבותו היא לאין ערוך ,וצריך לנהוג בו כבוד ואסור לזלזל בו ח"ו.
וכלשון האלשיך" :כי מה שברא הקב"ה אדם אחד בלבד בבריאת העולם,
היה לרמוז כי אחד לבד כדאי שיברא העולם בשבילו".
ומכיון שכך ,הרי שבאמת אין כל הגיון שיוכל אדם לקנותו לעבד .משל למה
הדבר דומה? לראובן שניגש לעבדו של שמעון ונותן לו כסף ואומר לו "אני
קונה אותך לעבד" וכי זה יועיל לקנותו ,הרי הוא כבר עבדו של שמעון?!
מעתה ,לאור האמור ,יתורצו כל הקשיות ,כי זה גופא מה שחידשה תורה
שאפילו שהוא במציאות עבדו של הקב"ה ,בכל זאת נותנת התורה רשות
לקנותו ,וזהו שנאמר "כי תקנה עבד"  -הוא קונה אדם שהוא כבר עבד כי
הוא כבר עבדו של הקב"ה ,ולכן דוקא משום כך יש לקנותו בתנאים מחמירים
ומיוחדים ,כמו "לא תעבוד בו עבודת עבד" ו"לא ירדנו בפרך" ו"עמך במאכל
ובמשתה" ,כדרשת חז"ל ,שמכיון שהוא עבד ה' ,ממילא הוא ברום המעלה ולא
ניתן להתייחס אליו כאדם בזוי ולהעביד אותו בפרך ובעבודות בזויות.
הוא שאמר הכתוב "ואלה המשפטים"  -משפט שכלי ולא "חוק" .כי ה'
בתור עבד ה' שניתן רשות מיוחדת לקנותו ,אין הגיוני יותר מכך שיש לנהוג
בו בהתאם ולהעבידו בלשון העם "בכפפות של משי" .לא בפרך ולא בבזיון
שהרי הוא באמת נכבד ביותר! הוא עבדו של הקב"ה!
ומדוייק גם לשון הכתוב "יעבוד" ]ולא "יעבדך"[ כי באמת אין זכות
להעבידו ,אלא זה עונש פרטי על הגנב ]או "תיקון"[ שיעבוד אצל אדם זה,
ולכן שש שנים בלבד )כששת ימי בריאת עולם ,לרמוז שבשבילו נברא העולם
כדברי האלשיך( ובשביעית יצא לחופשי חינם ,זאת בהוראת האדון האמיתי
הוא הקב"ה ,ולא האדון שקנהו הוא זה שמוציאו ,לכן לא נאמר "תוציאנו".

המלמד תורה לתלמידיו ,ישנן
הדברים בסבלנות ,בטוב טעם
ובסדר נכון !

נלמד מהפסוק" :ואלה המשפטים אשר תשים
לפניהם" )פרק כא-א(

וכתב רש"י :אמר לו הקב"ה למשה ,לא תעלה על דעתך לומר
אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה
בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר
ופירושו .לכך נאמר אשר תשים לפניהם ,כשולחן הערוך ומוכן
לאכול לפני האדם .עכ"ל.
ידועים דברי חז"ל שהמלמד בן חבירו תורה כאילו ילדו.
ותלמידים כבנים! בספרו עיני ישראל הביא הגרי"א וינטרויב
זצ"ל את ביאור הגר"א זצ"ל ,כי רב המלמד תורה לתלמידים,
אינו רק מסירת דברי התורה ,אלא מהות הענין הוא שהרב
מכניס מרוחו ומציאותו על התלמיד ,ובונה את קומתו הרוחנית,
והתלמיד נהיה "שיכפול" של הרב ,כמו שהבן הוא שיכפול
של אביו .כי הבן הוא "כרעיה דאבוה" ,ורואים בו בבואה של
אביו ,כן הוא בדברי תורה שהלתמיד נעשה בבואה של רבו.
לאור דברים אלו ,נוכל להבין את אימרת חז"ל )סנהדרין
קה" (:בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו" .בשלמא "בנו",
מובן מה שאינו מתקנא בו ,שהרי הוא חלק מעצמו ,אך מדוע
אינו מתקנא בתלמידו?! אכן לביאורו של הגר"א מובן ,שכן
גם התלמיד הריהו שיכפול ובבואה של רבו ונעשה כבנו.
בדרך זו נוכל לדרוש ,בדרך צחות ,את הפסוק "וראה בנים
לבניך  -שלום על ישראל" היינו שיהיו לך בנים בנוסף על
בניך יוצאי חלציך ,שהם התלמידים שתלמדם תורה ,וממילא
נעשים לבניך ,ואז יהא "שלום על ישראל"  -בזה שתלמדם
תורה ,שהרי "ת"ח מרבים שלום בעולם".

ליל שבת קודש פרשת ויגש תשע"ח.
שלום זכר בבית משפחת...
רבעס" מתיישב לצדי ,ידידי רבי שמואל
ה"א ֶּ
ַ
באמצע טעימת
שליט"א ושואל" :תגיד לי ,אתה מכיר את יוסי מהדפוס"?
"יוסי? בוודאי! אנחנו מדפיסים שם הרבה פעמים את ה'איש-לרעהו'"...
"אהה .אז הוא מוסר לך דרישת-שלום .הוא מאוד אוהב את העלון,
למרות שעדיין אינו חובש כיפה .אבל תוך כדי עבודה הוא מציץ
לראות מה כתוב ,ומאוד מעריך את העבודה ש'איש-לרעהו' עושה".
"נחמד לשמוע"."אז תשמע משהו עוד יותר נחמד!"
*

*

*

לפני מספר ימים נכנסתי להדפיס משהו בבית הדפוס הזה .אני
מכיר את המקום ,אנשים ישרים .והנה אני רואה את 'יוסי' חיוור
כסיד ,רועד כולו .ניגשתי בבהלה ושאלתי "יוסי! מה קורה? הכל
בסדר?!"
חשבתי כבר על הגרוע מכל...
הוא סיפר בקול רועד" :נכנסה לפה אשה מבוגרת שביקשה
להעתיק כל מיני מסמכים עתיקים .אולי היא ניצולת שואה ,אינני
יודע .ביקשה לצלם את כל החומר בזהירות .היות והיה פה לחץ
באותה שעה ,אמרתי לה להשאיר את החומרים .אני ַאצַ לם את
זה ואתקשר אליה מתי שהכל יהיה מוכן".
"איך שמשתחרר פה קצת הלחץ ,ואני רוצה לצלם לה את
המסמכים אני לא מוצא אותם .תאמין לי ,כאילו בלעה אותם
האדמה .אז אולי בטעות ,או בכוונה ,היא לקחה בסוף את
המסמכים ִא ּתה? לך תדע .אני מפחד להתקשר אליה ולברר
את השאלה הזו! אני אובד עצות ,לא יודע מה לעשות .רועד
מהרגע שהיא תחזור לכאן ותקלוט שכל העבר שלה התנדף
בשנייה אחת .לך תדע אלו מסמכים היו לאשה המבוגרת .בטח
ניצולת שואה עם דוקומנטים היסטוריים חשובים ועוד כל מיני
דברי אומנות שונים!"...
שינסתי מותניי  -מספר ר' שמואל  -ואמרתי לו ,אני עוזר לך
לחפש .היות ובית הדפוס חולש על מספר מבנים ,המבצע נמשך
שעתיים תמימות .חיפשנו וחיפשנו בכל מקום אפשרי! אתה יודע
שהמקום הכי גרוע לחפש שם דפים ,זה בבית דפוס שעמוס
במיליוני דפים ...אבל לא הרמנו ידיים ,במקום זה הרמנו מכונות.
הזזנו ארונות .הפכנו ניירות .אך הכל לשווא!
הפחד והדאגה שחלפו מעט מעל פניו של יוסי  -לאחר העזרה
שהצעתי לו  -קיבלו משנה תוקף כאשר הסתבר שהחומר אכן לא
נמצא .הוא שוב נתקף בחלחלה :מה נענה ומה נאמר ביום דין,
כאשר תגיע האשה לדרוש את מסמכיה? אבל זמני תם .לא יכולתי
יותר להשאר שם.

ואז נצנץ במוחי רעיון .אמרתי לו :יוסי ,תגיד אחרי! "אמר
רבי בנימין בר יפת הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את
עיניהם מן הכא ויפקח אלוקים את עיניה"...
הוא חזר אחרי מילה במילה וביקשתי ממנו :תבטיח סכום כסף
לצדקה  -אם תמצא את זה .אמר :אין בעיה.
מיהרתי .איחלתי לו הצלחה ויצאתי לדרכי.
*

*

*

חולפים מספר ימים והטלפון שלי מצלצל.
"שלום ,מדבר יוסי מהדפוס  -איפה אתה גר?" היות ושכחתי
לגמרי מהסיפור ,שאלתי את עצמי לאן הוא חותר? התחמקתי
מתשובה .אבל הוא שוב שואל "איפה אתה גר?" ואני שוב מתחמק...
אז הוא שואל "למה אתה לא רוצה להגיד לי?" נכנעתי :אני גר
ברח' ים סוף" .ידעתי!" הוא ענה "אני מחכה לך מתחת לבית!"
מה?! איך הוא ידע איפה אני גר? "חיפשתי במודיעין לפי מספר
הטלפון שלך ...שאלתי איפה אתה גר רק כדי להבטיח שאין כאן
טעות .תרד אלי בבקשה"...
האמת? קצת חששתי  -אבל ירדתי .פגשתי יוסי חדש  -עליז
ושמח .איך שהתקרבתי אליו הושיט לי מעטפה" :הנה  1,000שקל,
תחלק את זה לאברכים ונצרכים .הבטחתי ואני מקיים!"...
הייתי בהלם .אמרתי לו :מה קרה? הוא ענה "מצאתי! ואני
ממהר  -להתראות"...
*

*

*

האזנתי בקשב לסיפורו של ידידי שבעצם נקטע באמצע .כדי
להשלים את הפאזל החסר התקשרתי לאחר שבת ליוסי מהדפוס
וביקשתי לשמוע את ה'הפי-אנד' ,וכך סיפר:
"כמה דקות אחרי שרבי שמואל עזב את המקום ,חזרה האשה
המבוגרת ושאלה' :הכל מוכן?' עניתי לה בשאלה' :את בטוחה שלא
לקחת מכאן את הדפים?' היא התפרצה בחלחלה' :השתגעת? אני
אתבע אותך! כל החיים שלי נמצאים במסמכים האלו! אין לי
שום אפשרות לשחזר אותם! אתה יודע שאין לי שום דבר בחיים
רק זה? הרסת לי את כל החיים!' "
"אני עומד נזוף .חושב על המילים שאמרתי קודם "הכל בחזקת
סומין" ,נזכר בהבטחה שלי לצדקה ולפתע מבחין בדפים שלה ישר
מול העיניים שלי! במקום הכי גלוי שיכול להיות! במרכז הדפוס!"
"אין לי הסבר"- - -
"תראה  -סיכם יוסי את ההתרחשות  -אני כל כך מאמין
באלוקים .תראה איזה יופי הוא מוביל אותנו .הוא אוהב אותנו!
ועוד משהו רציתי לומר .דע לך; השבת זו המתנה הכי גדולה
שהוא יכול לתת לנו ,גם אם יתנו לי מיליון דולר על עבודה  -לא
אעבוד בשבת!"
אכן" ,מי כעמך ישראל'!?

י .וינברג

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

פנינים על פרשיות השבוע וליקוטי ענינא דיומא
מרבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זללה"ה
בס"ד | גליון  | 243שנה ה' | פרשת משפטים | שנת תשע"ח
גנז את ספר הרפואות
"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה
רק שבתו יתן ורפא ירפא" (משפטים כא ,יח)
החזו"א בספר אמונה ובטחון (סוף פרק ה') מוכיח
ד"ספר הרפואות" שגנז חזקי' המלך היינו
כפשוטו ,שהיו אנשים חולים מתרפאים ע"פ
מש"כ בו ,ולכן לא היו מבקשים רחמים ,לכן
גנזו חזקיהו .ויש לעיין דהנה בעבודה זרה (נ"ה
א') מבואר דיש יסורים שנגזר שילכו מהאדם
בשעה פלונית ובמקום פלוני .גם בלי שיעשה
תשובה ויתפלל .דאפי' כשהוא בבית עבודה זרה
הם מסתלקין ממנו .ויש ג"כ יסורים שתלויין
בתשובה .ונמצא ב' מיני יסורין הם ,א' שנגזרו
עד זמן מסוים .ב' שתלויין בתשובה ותפלה.
וא"כ ממ"נ אותם בני אדם שהשתמשו בספר
הרפואות איזה יסורין נגזר עליהם?
אם אלו שתלויין בזמן ,א"כ מה הטענה
שנשתמשו בספר הרפואות .הרי זה נגזר עליהם
שילכו ע"י סם פלוני ,ואם היה אלו שתלויין רק
בתשובה ותפלה הרי באמת לא הלכו מהם עד
שעשו תשובה ,ולמה הוצרך לגנוז ספר זה? וי"ל.

הלואי שיהא מורא שמים
"כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה
בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה"
(כא ,לז) הנה בגמ' ב"ק ע"ט שאלו לר' יוחנן בן
זכאי מפני מה נשתנה גנב מגזלן דגנב משלם
כפל? וענה להם מפני שגזלן השוה כבוד עבד
לכבוד קונו ,וגנב מפני אנשים מתבייש ולא
מלפני הקב"ה ,ולכן חמור דין הגנב.
ויש להקשות דבברכות דף כ"ח ב' אמר רבן
יוחנן בן זכאי לתלמידיו יה"ר שיהא מורא שמים
עליכם כמורא בשר ודם ,אמרו לו תלמידיו עד
כאן? אמר להם ולואי .תדעו דאדם עובר עבירה
ואומר שלא יראני אדם.
והוא אמר כן לתלמידיו שהיו תנאים! וכ"ש שאר
בני אדם ,וא"כ מה הטענה כ"כ על גנב הרי
כמעט כולם הם כך .וצ"ל דאין ה"נ ,רק בא לבאר
דמעשה גניבה הוי עלבון יותר ממעשה גזילה.
עוד יש להעיר על מה שבכה שם רבן יוחנן בן
זכאי ואמר איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי
וכו' .למה לא יעשה תשובה?
אמנם יש דברים שלפי דעתו לא חטא ,אמנם
אולי טועה נמצא דלא שייך לעשות תשובה כיון
דלפי דעתו אי"ז חטא ואם יקרה דבר כזה כעת
ימשיך לעשות זה .ומ"מ יתבעוהו מן השמים
דיתכן דאליבא דאמת זה כן חטא.

הערות במכילתא פ' משפטים [תשד"מ]
בפי' המלבי"ם [אות פ'] מבואר הטעם דאין דין יום
או יומים בעבד של שני שותפין ,משום דרק אם
יש לו רשות להכותו הוא דנתחדש גזה"כ דיום או
יומים ובעבד של שני שותפין הרי אין לו רשות
להכותו כיון דמזיק בזה גם את החלק של השני.
וצ"ל דמיירי בהכאה שיש בה חסרון ממון ,ויל"ע
דהרי הדין גם אם העבד הוא שלו לגמרי ג"כ

אסור כמבואר ברש"י גיטין דף כ"א בד' דיד
עבד אסור למקצייה .וגם אם יש כזה אופן
שבעבדו הי' מותר צ"ע מש"כ התוס' בב"ק דף
צ' דלאמימר מיירי הברייתא דממעט עבד של
שני שותפין אם לא' יש הגוף והשני הפירות,
דלפי טעם זה דמה דנתמעט עבד שותפין דאין
לו רשות להכותו הא גם אם הם שותפין שלכל
א' יש גוף וגם פירות ג"כ אסור להכותו ,א"כ ע"כ
נתמעט כל שני שותפין.
שם אות פ"ז .משמע דאם הכה ולא ניזוקה
האשה ולא הולדות ויצאו הולדות חיים יתן
הבעל דמי חיה.
ולכאורה הא ילדה ביותר צער .ואולי הכונה באם לא
הי' יותר צער מאשר בלידה רגילה ,אלא דצ"ע אם
כה"ג חייב לשלם דמי חי' ועיין בב"ק דף נ"ט א'.
שמות כ"א פסוק כ"ב כאשר ישית עליו בעל
האשה ונתן בפלילים .כתב הרמב"ן כי אין זה ממון
כי שמא הילדים לא יצליחו אלא זה כמו קנס.
וע"כ אין כונתו דין קנס דהא דמי ולדות אינם
דין קנס אלא דזה כעין קנס.
וצ"ע למה זה לא ממון דהא קונים עוברים על
הספק ,משמע דדבר שהוא ספק אע"פ שאנשים
נותנים בעד זה ממון אינו נעשה ממון ממש
לענין נזקין .ומה שמשלמין בהא דמכות דף ג'
דמי ספק של כתובה בהעידו עליו עדים זוממין
שגירש את אשתו ,שאני עדים זוממין דמשלמין
על גרם הפסד .ובמוחלת כתובתה להפוסקים
דמשלמת רק דמים שנתן ,אפשר דזה שאני,
אבל אי משלמת כל דמי טובת הנאת כתובתה
צ"ע ,ובמשכנתא בלא נכייתא ג"כ כתב רש"י
בב"מ דף ס"ב דלכן אין רבית קצוצה משום
שמא ילקו הכרמים אע"פ שאנשים שוכרים כרם
לפירות שנה על הספק ,זה קצת סעד שזה לא
נקרא ריוח ממון ממש.

בענין גרמת ריוח אם מחייב ממון
שאלה .אשה אחת נעשתה אילמת ולא היתה
יכולה לדבר .עד שפעם אחת היתה לה תאונת
דרכים רח"ל ומכח החבטה נפלה ושברה איברים,
אך מצד שני מחמת ההלם שהיה לה ,פצחה פיה
והתחילה לדבר .והשאלה אם יכולה לתבוע דמי
נזק על האיברים ,שהרי מצד שני הועיל לה מאד
שהחזיר לה כח הדיבור?
תשובה :א .בזמן הזה אין דנין תשלומי נזק
הואיל ואין נמכרין לעבד ,ולא שייך לשום הנזק
כמה נפחת .אלא דכיון דחברת ביטוח מתחייבת
לשלם בעד דמי הביטוח לכן שייך לחייב אותם.
והחברת ביטוח ודאי אין חושבת לשלם לפי מה
שהופחת כספו להמכר .כי אין זה שייך בזמנינו
א"כ הא לא שייך לדון בזה כלל.
ב .הנה כמו דגרמא בנזיקין פטור .כמו כן הגורם
טובה לחבירו כמו באופן זה ,שע"י התאונה
התחילה לדבר ,אפשר דלא שייך שיתבע על זה
ממון .דלא נחשב שהוא ריפא אותה ,רק מכח
הכאתו חטפה הלם והחלה לדבר.
ויש לעיין אם יכול לתבוע על זה ממון ואם לא

חייב לשלם על מה שהרויחו לא שייך לנכות
מדמי הנזק .ועי' ב"ק דף נ"ט א' בהכה אשה
ויצאו ילדיה אם יכול לומר דחסך לו דמי חיה.
מיהו התם עצם הנזק דהיינו הוצאת הולדות
לחוץ חוסך מילדת להוציא הולדות לחוץ משא"כ
שבירת עצמות אינו עושה ריוח או חסכון.
ועי' כתובות דף ק' ב' בשלח לקנות לו והוזילו
מחמתו ,אם הריוח לבעלים או לשליח.

הודעה חשובה
בס"ד אנו עומדים בשלבי עריכה
מתקדמים של הספר

כאיל תערוג על המועדים
להנצחות ניתן לפנות בהקדם
למערכת בטלפון 0527680034

טנא מלא ברכה

למעלת ידידנו העומד לימננו בכל
עת ,שזיכה את ישראל בעמל וביגיעה
גדולה בעריכת ספרי רבנו "אילת
השחר" ו"ימלא פי תהלתך"
ה"ה הרב הגאון

רבי צבי במברגר שליט"א
חתן הגאון רבי משה שטינמן שליט"א
ונכד מרן רבנו זיע"א

לרגל אירוסי בתו תחי' עב"ג הבה"ח
חיים אברהם יצחק פלמן נ"י
בן הרה"ג ר' ליפא פלמן שליט"א ונכד
הגאון הגדול רבי בן ציון פלמן זצ"ל
ונתקיים בהם דברי ספר חסידים סי'
תק"מ "ופעמים אוהבים זה את זה כי אחר
ימים רבים זרעו של זה יתחתנו ומזלם
ידע ורוח אהבה דבוקה בלב של האבות"
יתן ה' שיזכו להקים בית נאמן
בישראל דורות ישרים מוברכים
לתפארת המשפחות המפוארות
טנא מלא ברכה לידידנו הרה"ג

רבי שמואל צייט שליט"א

לרגל הולדת בנו בכורו בשעטו"מ יתן ה'
שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה ולחופה
ולמעשים טובים

לעילוי נשמת
הגאון רבי גבריאל בן רבי ישראל

זלושינסקי זצ"ל

שהיה מקושר לרבנו בלו"נ
נלב"ע כ"ג שבט תשע"ז

שנה להסתלקות מרן הגאון רבי יעקב
אדלשטיין זצ"ל כ"ז שבט תשע"ז
ידידות מופלאה עד למאוד שררה בין רבנו זצ"ל להגאון הצדיק רבי יעקב
זצ"ל ועתה במלאות י"ב חודש לפטירתו אמרנו להביא כמה דברים בענין זה.
מעשה פלא אירע בחנוכה תשע"ו ,שישב רבנו במוצאי שבת ולמד ופתאום
פונה לנינו שהוא נכד הגר"י אדלשטיין ושאלו מה שם אמו של זקנך ר' יעקב
ואמר את שמה ,והתחיל להתפלל עליו ,והיה לפלא כי היה בריא עד אז ,ומיד
הנין התקשר ושמע שבאותו רגעים לקחו את הגר"י לבית חולים.
וכששמע רבנו על פטירתו של הגר"י היה שבור מאוד וכארבעים דקות לא
היה יכול להירגע מרוב צער .ונשאל האם בחורי ישיבות יצאו ללויה? וסימן [כי
היה לו קשה הדיבור אז] בודאי! מה השאלה בכלל.
וכך אמר רבנו בשיעור :והגאונים רי"ג ור"י אידלשטיין בצעירותם למדו
אצל אביהם הגרצ"י ולמד עמם הגמ' והיו בקיאים אפי' בדברי המשנה למלך
שלעיתים הם ארוכים מאד ,ואח"כ כשהגיעו לישיבת לומז'ה בפתח תקוה אע"ג
ששיטת הלימוד שם היתה בעיון ישיבתי והם הורגלו ללמוד באופ"א קצת מ"מ
תפסו את הנלמד טוב יותר מאחרים שהיו רגילים ללמוד יותר בעמקות מהם
דמכיון דכבר ידעו את הגמ' היה להם קל מחבריהם שהתקשו ללמוד בעיון.
[וכדאי' מתחילה ליגמר איניש והדר ליסבר].
וסיפרה הרבנית ע"ה שבשנים שגרו בכפר סבא והיתה מתלונת לבעלה רבנו
מה יהיה עם חינוך הילדים? היה אומר לה תראי את מש' אדלשטיין שהיו
גרים ברמת השרון ויצא להם ב' בנים ת"ח מופלגים ביותר!
הגאון רבי יעקב היה מכנה קבוע את מרן הגראי"ל ה"אורים ותומים של דורינו"
בכל שאלה קשה מאד שהיה קשה להכריע היה שולח אל האורים ותומים .שנה
לפני פטירתו כשהיה את השאלה הקשה האם לעשות את הניתוח המסוכן מאד
או שלא להכנס לסכנה זו אמר הגר"י זצוק"ל שזו שאלה שרוצה שמרן הגראי"ל
יכריע בזה .ואכן מרן הגר"ג אדלשטיין עלה לבית הגראי"ל בשליחות אחיו לשאול
מה לעשות והגראי"ל הכריע לעשות את הניתוח .הגר"י זצוק"ל היה משתדל בכל
רגל להגיע לביקור חג בבית הגראי"ל מדין הקבלת פני רבו .לפני הניתוח הגדול
הגר"י לא כ"כ רצה שיפרסמו את הדבר ואמר שיעשו בזה כהוראת הגראי"ל
וכשעלו לשאול את הגראי"ל אם לפרסם לציבור את הדבר שיתפללו אמר הגראי"ל
שכלל ישראל אוהב את ר' יעקב וודאי שיתפללו מעומק הלב וזה דבר גדול וחשוב
מאד לפרסם .וכך עשו .בשנת תשע"א כשהגר"י קיבל דום לב מרן הגראי"ל הגיע
במיוחד לרמת השרון לבקר אותו ..בדרך כלל שהיה הגר"י מגיע לבית הגראי"ל היה
הגראי"ל מלוה אותו עד הדלת גם בתקופת חולשתו כשעלה לו הדבר בקושי.

הפגישה הראשונה

שיחת הגר"י אדלשטיין בישיבת בין הזמנים [נמסר ע"י מערכת גליון 'גאון
יעקב'] בדידי הוה עובדא ,כשהייתי בישיבה ,למדתי את הסדרים והיה משגיח

והיה לי חברותא .אחרי הנישואין ,לא הייתי בישיבה .וגם לא הייתי בכולל,
כי עברנו לגור ברמת השרון וממילא ,היה לי חיוב ללמד את הדף היומי של
הבעלי בתים ,את זה חייבים ללמוד ,חוץ מזה פרק משניות בבוקר .אבל כל
היום' ,מחליטים ללמוד' ,מחליטים אבל נזכרים שישנה מצווה חשובה מאוד,
זאת וזאת ,איך לארגן תלמוד תורה ,וכשמישהו מבקש דבר ,צריך לשמוע אותו.
ולכן היה קשה מאוד לקבוע מספר שעות ללמוד.
הזדמן לי להיות יום אחד בכפר סבא ,שם היה בית היולדות הקרוב ביותר ושם
אמור היה להוולד הבן הבכור שלי בבית היולדות בכפר סבא ,וכך הפנו אותנו
מרמת השרון .הייתי שם בשעות שלפני הצהרים ,ואני שומע שהלידה נדחתה
לאחר הצהרים .שמעתי שבכפר סבא ישנה ישיבה שאפשר להתפלל שם מנחה.
שאלתי איפה הישיבה לצעירים ,הגעתי בסוף השיעור ואז אמר את השיעור על
בבא בתרא ,הרב שחיבר את הספר 'אילת השחר' הרב שטיינמן ,הוא היה ראש
הישיבה .התלמידים שמעו את השיעור .חיכיתי לסוף השיעור והוא אמר להם
בסוף השיעור את הסיפור עם בנימין הצדיק בבא בתרא י"א ע"ב ,והחשבונות
שעשה הגר"א למה הוסיפו לו דווקא עשרים ושתים שנים על שנותיו.
אחרי כן התפללתי מנחה ואחר התפילה נגשתי אליו ואמרתי לו שאני סובל
מזה שלא יוצא לי ללמוד כמו שלמדתי בישיבה .הרבה זמן הולך לי לאבוד .הוא
אמר לי :שהדבר המועיל ביותר זה ליצור הכרח ...חברותא קבועה ושיעור קבוע,
למצוא דבר שמכריח אותך לבוא בזמן .כך אמר הרב שטיינמן .שנה לאחר מכן
נפתחה ישיבת השרון ,והיה לי הכרח להכין שיעור ולתת שיעור .לפני כן הזמנתי
גם קרוב משפחה שיבוא ללמוד איתי חברותא יום יום וכך למדנו בקביעות.
א"כ מה אנו רואים ,זו העצה שאמר מורנו הרב שטיינמן .זה היסוד של ישיבות
בין הזמנים שעושים תמריצים ומעוררים כל מיני סיבות שמעודדים לבוא .וכעת
אנו כבר בסוף בין הזמנים .מחר בלילה כבר ער"ח ומתחיל הזמן .אז כמובן שישנו
הכרח ,לימוד בישיבה עם סדרים ומודעה שתולים עם סדרי הישיבה ,סדר א' ,ב'
וג' .אבל עיקר התועלת מן הלימוד היא ,שלומדים לא רק שהמשגיח ידע שאני
לומד ,ההכרח אמנם מחייב ללמוד ,אבל אדם צריך לייצר גם לימוד מרצונו.

מחכה לתשובה

כתב הגר"י אדלשטיין :הגאון רבי זלמן סורוצקין ,הוא היה יו"ר מועצגדה"ת,
יו"ר ועד הישיבות ,יו"ר חינוך עצמאי .ר' יונה ארנטרוי כשהי' רב באופקים ,שאל
את הגר"ז אם לבטל את רשימה ג' בבחירות ,המזרחי ביקשו ממנו שיבטל (ובתמורה
יתמכו בבי"ס חינוה"ע) .הרב סורוצקין אמר ,אני יו"ר באגודת ישראל וגם יו"ר
בחינוך העצמאי ,ובמקרה שיש ניגוד אינטרסים בין המטרה הפוליטית לבין מטרת
חינוך ילדי ישראל ,אז יש כאלה מנהיגים שאולי יחשבו חיזוק אגודה עיקר,
ואני מוותר על חיזוק אגודה לטובת החינוך ,וכמובן שההבטחה תהי' בטוחה לנו,
שתתבצע ולא מרמים .ובאמת קיימו ,ובאופקים ביטלו רשימה ג' לעיריה.
ויהי בעת ההיא ,בין שנות תשי"ג-תשט"ו ,גם ברמת השרון הי' סיפור בדיוק
כזה [בגלל סיפוח המעברה לרמה"ש ושם  7000נפש ,ובי"ס אגודת ישראל],
ושמואל ע .שהי' מנהל ביה"ס אמר ,שהוא מוכרח לעשות זה כדי לקבל בנין
לביה"ס והם הבטיחו לו [דהיינו ראשי רשימה ב'] ,ואז אמר ע .שהוא צריך
לשאול את רבו הגר בכפ"ס הוא הרב שטינמן ,אז אמרו המזרחי הם רוצים
לנסוע יחד איתו כדי שרבו יסכים .ויהי בנסוע ,וח.צ .סגן ראש העיר ,וכל אנשי
ב' וג' ,וגם אני ,ושוחחו עם הרב שטינמן ,הוא אמר שיתחייבו בכתב בפני עו"ד
או נוטריון ,כדי שזה יהי' חיוב עפ"י חוק ,וזה התנאי לביטול רשימה ג' ,אז אמרו
שאין להם סמכות אלא רק אם מרכז המפלגה יסכים .והם ביקשו מהגראי"ל
שיכתוב בכתב את הנוסח של התנאי ,והוא כתב "דעתי היא בענין ,"...ועד היום
אני מחכה לתשובת ה"מרכז" של המזרחי...

המאור שבה מחזירו למוטב

כתב הגר"י אדלשטיין [י"ג ניסן תשע"ו] :פנה אלי בן אחותי הרה"ג ר' אברהם
יצחק ג .שליט"א ,שראה (או שמע) שאת סוגיית "תגרי לוד" ,לא יוכל להבין מי
שאינו מהול .והתפלא מאוד איזה טעם יש לזה ,ולמה דוקא סוגיא זו .והנה ,שאלה
גדולה היא ,ופלאית ,אך אחרי שראיתי את מקור המאמר התמוה ,נראה בס"ד
להסביר ,כי באמת אם יאמר מי שהוא בתורת קביעות כלל כזה ,אין שום הסבר ,אבל
לאחר שראיתי כתוב את מקור המאמר הנ"ל ,והסיפור של המעשה שהי' ,אתי שפיר.
וגופא דעובדא הכי הוה :האברכים המתנדבים ללמד גמרא לחילונים ,נתקלו
בבעיה ,עם מדען כשרוני מאד ,יהודי רוסי ,שרצה מאד ללמוד גמרא ,והיה
מבין כל דבר ברמה גבוהה ,רק הוא הסכים ללמוד רק בתנאי שלא יפריעו לו
להמשיך לחיות עם אשתו הגויה ,וגם שלא ידברו אתו לנסות להשפיע עליו
לעשות ברית מילה .האברכים לא ידעו אם להסכים ללמד אותו עם התנאים
האלו ,ואז שאלו את הגראי"ל ,ואמר שיסכימו וילמדו ,וכך התחילו אתו ללמוד
בבא מציעא והוא הבין הכל כ"דג במים" עד שהגיעו לדף נ' .ולכאורה תמוה
איך הסכים הגאון לשני התנאים ,וללמדו תורה?
והנה ,יש כאן ענין עמוק של בהירות הדעת ,שהרי בפתיחה לאיכ"ר כתבו
חז"ל :לפחות שיעסקו בתורה ואז המאור שבתורה יחזירם למוטב ,והיה כל כך
בטוח הגאון שסוף סוף יגיע איזה רגע שתתקיים ההשפעה של המאור שבתורה.
אלא שאי אפשר לדעת מראש כמה דפי גמרא של אורות גדולים ,יצטרכו
בשביל להחזיר למוטב את העקשן ,ולכן המתין הגאון ,עד שיהי' לו סימן ,כי
הנה עכשיו כבר חזקה השפעת האור הגדול.
וכאשר בא המדען בלב נשבר ,ובוכה על הצרה הגדולה ,איך זה שהוא לא מבין
את הסוגיא (אשר בעצם אצל מי שיש לו חוש וכשרון מתמטיקאי היא בכלל
לא קשה) ,נעמד בפני שתי ברירות ,או להשאר בלי להבין ,או להפסיק את שתי
העבירות ,אז הוא בחר בטוב .נמצא שהסיבה הנכונה למה לא הבין העילוי את
תגרי לוד היא משום שעדיין לא היה בלבו מאור שבתורה ,ועכשיו כבר האיר.

מכתב ערב הבחירות חשון תשע"ד

לכ' ידידנו נאמן ביתנו וכו' שלום רב .קבלתי מכתבך בנידון הבחירות לרשויות
המקומיות ,ואיך היא דעתי בזה .הנה ,כבר ידוע לך מנהגי שאינני מורה הוראות
בענינים ציבורים והנוגעים לכלל ישראל.
פשוט אצלי כביעתא בכותחא ,שיש חיוב לעשות כפי שיורינו רבנו הגראי"ל
[שליט"א] זצ"ל בעל "אילת השחר" ,בכל מקום ומקום וחלילה וחס לזלזל בו
ובדבריו ח"ו ,וסכנה גדולה יש לשאינם זהירים בזה ה"י .אחתום בברכת הצלחה
יעקב אדלשטיין
לגו"נ לאוי"ט לך ולכל השומע דו"ש באה"ר.

בקשת מחילה בערב יוה"כ

במשנה ביומא פ"ה ע"ב איתא ,עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד
שירצה את חבירו וכן נפסק בשו"ע או"ח סי' תר"ו ועוד .תנן במשנה בב"ק צ"ב ע"א
אע"פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב אשת האיש,
וכתוב בספרים שצריך לבקש מחילה מחבירו ,ואף אם יודע שחבירו מחל לו יש ענין
בעצם בקשת המחילה .וצ"ע אם הוא מעיקר הדין וההלכה ,או מעלה והנהגה טובה?
ורבנו נקט דלכאו' דבר זה תלוי במחלוקת החפץ חיים והג"ר ישראל סלנטר
שנחלקו באדם שסיפר לשה"ר על חבירו ולא יצא מכך רעה לחבירו מחמת
שלא התפרסם הענין וכדו' האם צריך לבקש מחילה מחבירו ,או שבאופן זה לא
צריך .החפץ חיים בספרו כלל ו' הי"ב כתב דבשומע לשה"ר והאמין בלבו באופן

האסור ,תיקונו שיתחזק להוציא הדברים מלבו שלא להאמינם וכו' ,ובהגהות
באר מים חיים הוסיף ואם סיפר אין לו תקנה עד שיפייס להנידון עבור זה כמו
בשאר מספרי לה"ר .והג"ר ישראל סלנטר פליג ע"ז ודעתו שבאופן שלא נגרם
נזק מהדברים א"צ לבקש מחילה ,ורק באופן שהתבייש או הפסיד ממון או שאר
נזקים שנגרמו לו צריך בקשת מחילה.
ומעתה לפ"ד הח"ח מסתבר שבקשת מחילה אף באופן שיודע שמוחל לו
היא מעיקר הדין ,ולהגר"י סלנטר אינה אלא הנהגה ומעלה טובה( .הג"ר יעקב
אדלשטיין בס' בעקבי מנחת חינוך עמ' קצ"ח בשם רבנו הגראי"ל)

ביקור ברמת השרון

בכ"ד כסלו תשס"ו הגיע רבנו לביקור חיזוק ברמת השרון .להלן הדברים
שנשא באירוע קבלת הפנים:
כתוב בגמ' שאדם הראשון גזר על כל המקומות היכן יהיה ישוב ,וכל מקום
שאדם הראשון בא וגזר שיהיה ישוב נהיה ישוב ,ומקום שלא גזר עליו ישוב לא
נתיישב .ולמה צריך את זה האם בלי שיגזור שיהיה ישוב לא יכול להיות ישוב.
וכל מקום הוא גזר ,וגם על רמת השרון הוא גזר ,ומה צריך את זה? רק היות
שבאדם הראשון היה כלול כל הנשמות של כל האנשים ,וכשהוא חטא הוא גרם
קלקול לכל המקומות ,עכשיו כל מקום צריך תיקון ,אז הוא גזר שיהיה ישוב .ואני
רואה שברוך השם מקום כזה שלא ידוע כ"כ שיש כ"כ הרבה חרדים ,בכל זאת
יש חמשים וארבע בתי כנסיות ,וזה רק מצד הגזירה של אדם הראשון ,ולולי זאת
לא היה .וברוך השם שיש ישוב ,וחמשים וארבע בתי כנסיות זה דבר חשוב מאד,
כל מקום לכל הפחות יש יהודים שהם שומרי שבת ,מניחים תפילין ,ועושים כל
המצות .וברוך השם עיר כזאת שלא נחשבת כ"כ מהכי חרדים ,בכל זאת יש ב"ה
יהודים ,וזה אדם הראשון גזר כי רצה שגם כאן יהי' ישוב ,גם מכאן תצא תורה,
גם כאן יהיה תנועה ,גם כאן יעשו כל המצות.
הקב"ה יעזור שככה ימשיך ויתרבה עושי מצות ,יתרבה יראת שמים עד
שנזכה במהרה בימינו לגאולה האמיתית אמן סלה.
עוד ביקר שם רבנו בישיב"ק "מי התורה" שהקים הרה"ג ר' שרגא פייבל
גיברלטר זלל"ה [יד ימינו ונאמן ביתו של הגר"י זצ"ל] ואלו דבריו שם :כבר
שמענו את החשיבות של כל הדברים מה שיש כאן ,ממילא אין מה להוסיף ,רק
רצינו להוסיף דבר אחד מה שכל אחד אולי יודע .אתם יודעים שהקב"ה ברא את
העולם רק בשביל התורה ,כי בלי תורה איזה תכלית יש לבן אדם ,שיהיה כאן
בעולם הזה כמה שנים ,יאכל וישתה ,מה יש מזה? בשביל מה צריך את זה.
וכמו שאדם מבין שהקב"ה לא ברא את העולם בשביל הבעלי חיים בשביל
הבהמות ,כי מה יש להקב"ה מהבהמות? הרי הבהמות משרתים את האדם ,אבל
אם האדם הוא ג"כ כמוהם ,הוא לא אחרת ,ומתנהג לא משהו מיוחד ,לא משהו
רוחני ,אז מה צריך את העולם? בשביל מה? הקב"ה ברא עולם כזה גדול ,בשביל
מה? כל אחד יודע שזה התכלית.
אומרים שיש בעולם היום שבע מיליארד אנשים ,והגויים כולם בודאי אין מה
לדבר ,אין להם שום תכלית אחר ,רק לאכול ולשתות ,לגזול ולרצוח ,זה הכל מה
שיש להם .ומה יש עכשיו כלל ישראל ,שיש בו חלק קטן מאד שמבין להתנהג
כפי דרך התורה ,ובשבילם נברא העולם ,בשביל התורה ,מה זה התורה ,מה
שמקיימים את התורה ומה שלומדים תורה.
וברוך השם מי שזוכה להיות מאלה ,הוא המאושר ,כל ילד ,כל בחור ,כל מי
שלומד תורה עליו אפשר לומר שבשבילו קיים העולם ,כי בלי זה בלי תורה,
מה התכלית? הקב"ה ברא עולם סתם בשביל שאנשים יאכלו וישתו ,בשביל זה
צריך לברוא עולם כזה גדול ,כדי שאנשים יאכלו וישתו ,האם זה תכלית? הרי
אין בזה שום תכלית ,העיקר הוא התכלית של תורה.
ממילא כל מי שהוא לומד תורה ,ומקבל על עצמו להמשיך ללמוד תורה ,הוא
המאושר ובשבילו נברא העולם .ואם ככה ,צריך גם להתנהג בדרך ארץ בהנהגה
שיעורר רגש של דרך ארץ .כי הגמ' אומרת ואהבת את ה' אלוקיך שהקב"ה רוצה
שיתנהגו באופן שיגרום שיאהבו את הקב"ה .ואומרת הגמ' האיך זה ,אם אדם
מתנהג בסדר ,אז כולם אומרים אשרי מי שלמד תורה ,טוב לו למי שלמד תורה,
כמה דרכיו יפים ,כמה ישרים ,וממילא יוצא קידוש ה' ,ואם ח"ו זה לא ככה ,מה
אומרים אוי למי שלומד תורה .ממילא בודאי שכל אחד יש לו אחריות ,שצריך
להתכונן להיות למופת ,שכולם יראו שיש יראת שמים ,יש תורה ,שמתנהג כמו
שצריך ,הבן תורה מכבד את ההורים ,מכבד אנשים מבוגרים ,ובעיקר לומדי תורה,
רבנים ,יראי שמים ,תלמידי חכמים ,ובזה יש קידוש ה'.
ומקוים שכל הבחורים שנמצאים בישיבה מסתמא הולכים בדרך זה ,ומקוים
שיצמחו ויגדלו להיות אלה שיקדשו שם שמים ,וכל הבריאה כולה כולם יגידו
אשרי מי שלמד תורה .ועי"ז יזכו הם והוריהם וכל הרבנים בכל טוב ברוחניות
ובגשמיות ,ויהי' עד כדי כך ,וימשיכו עד שיגיעו למצב של ומלאה הארץ דעה את
ה' כמים לים מכסים ,ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן סלה.
ולאחר מכאן חילק רבנו את ספריו אילת השחר לבחורים המצטיינים שם.

דברי רבנו בהיכל הכולל שם

רבנו פתח בדבריו במהות ענין חג החנוכה ובגזירות היוונים .ואח"כ ביאר מה

שורש השם חנוכה ,מלשון חינוך ,אפילו שאינו דומה ממש חינוך אנשים למה
שמחנכים את המזבח ,מ"מ יש ענין שמזכיר שכל דבר צריך לעשות פעולות לחנך,
וזה בא להראות לנו שהעיקר של בן אדם בנוי על חינוך.
הנה ראינו הפסוק אצל אברהם אבינו כתוב ,הקב"ה אמר (בראשית י"ח ,פסוק
ׂוֹת
ׁש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך ה' ַל ֲעש
ֲריו ְו ָ
ְאת ֵּביתוֹ ַאח ָ
ֲשר ְי ַצ ּוֶה ֶאת ָּבנָיו ו ֶ
ׁ
י"ט) ִּכי י ְַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען א ֶ
ֲשר ִּד ֶּבר ָע ָליו .זאת אומרת הרי
ׁ
ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְׁש ָּפט ְל ַמ ַען ָה ִביא ה' ַעל ַא ְב ָר ָהם ֵאת א ֶ
אברהם אבינו ידוע האיך שמסר נפשו כל החיים ,הלך ממקום למקום ,ואז כל
העולם היה מלא עם עבודה זרה ,אף אחד לא האמין בה' ,לא ידעו שיש הקב"ה,
ידעו רק עבודה זרה ,כל אחד ואחד .ואפילו אברהם אבינו עצמו כשהיה ילד אצל
אבא שלו ,מכרו שם את האלילים ,את השיקוצים האלה מכרו ,וכולם האמינו בזה,
ובא אברהם אבינו ועשה מהפכה ,הלך ממקום ממקום ,ממדינה למדינה ,וצעק שכל
האלילים האלו הם כלום! ומה יש ,הקב"ה שברא את כל הבריאה כולה.
ונתפרסם עד כדי כך שנמרוד היה המלך ,וצוה לזרוק אותו לכבשן האש,
וכבשן היה אש כזו גדולה שכתוב במדרש שהאנשים שרצו לזרוק אותו הם
נשרפו ,אלה שרצו להשליך אותו לכבשן הם נשרפו ,מפני שהיה אש כזה גדול,
רק אברהם אבינו היה לו ניסי נסים שהקב"ה הציל אותו שלא כדרך הטבע .אז
לכאורה אברהם אבינו העיקר היה צריך להדגיש שהקב"ה אוהב אותו למה ,כי
הוא מסר נפשו להפיץ בכל העולם שיש רק רבונו של עולם ,וכל האלילים,
כל הגעטשעס' הם כלום! בכל זאת מה הפסוק אומר "כי ידעתיו" זאת אומרת
אני אוהב אותו ,למה אשר יצוה את ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט ,זהו ,משמע שזה שוקל יותר מהכל.
ובאמת רואים שבדור ההוא כתוב שאברהם אבינו גייר את האנשים ושרה גיירה
את הנשים ,יוצא שהיו אלפים ורבבות אנשים שהם גיירו ,ומה קרה עם כל אלה,
איפה הם נמצאים כל האנשים האלה ,מי ההמשך שלהם? כלום! למה ,כי הם לא
ידעו את הסוד של חינוך .וגם לפני אברהם אבינו היו צדיקים ,אבל לא הצליחו
בחינוך[ ,ולא ידוע אם לא עסקו בחינוך כלל ,או שלא עסקו בחינוך ,עכ"פ לא הצליחו
בחינוך] ,והדור אחרי זה לא הושפע מהגדלות שלהם .אברהם אבינו כתוב לכן הקב"ה
אוהב אותו כי יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' ,שהוא ידע את היסוד
של חינוך ,וזה היסוד של כלל ישראל.
בימינו לדאבונינו חלק גדול עזבו את החינוך של תורה ,את החינוך של
יראת שמים ,לעשות משפט וצדקה ,והלכו ללמוד דברים אחרים לגמרי .וזה
כבר כמעט כולם רואים האיך שלא הצליחו בדרכם שלא דרך התורה ,הדרך
התורה שאברהם אבינו הנחיל לנו ,אברהם אבינו בדור ההוא שהיה כ"כ הרבה
אנשים ,מה שאפשר לומר "פרימיטיביים" כמו שקוראים לזה היום ,היו יודעים
רק עבודה זרות ו"געטשעס" וחוץ מזה כלום ,ואברהם אבינו הצליח ,וממנו יצאו
יצחק ויעקב והשבטים ,עד שאחרי זה היה יציאת מצרים וקבלו את התורה.
שהבריאה קיימת רק על תורה ,הקב"ה לא ברא עולם בשביל שיהי' סתם
אנשים כאלה שיאכלו וישתו ויישנו ,ודי .האם זה התכלית ,בשביל זה הקב"ה
צריך לברוא עולם כזה גדול ,בשביל מה ,בשביל אנשים שמתנהגים כמו בהמות?
אוכלים ושותים וזהו ...האם בשביל זה הקב"ה ברא את העולם בשביל הבהמות?
בשביל אנשים שהם ג"כ כמו בהמות?! רק הקב"ה ברא את העולם בשביל
אנשים שילמדו תורה ,וזה היה התכלית ,אברהם אבינו באמת הוא חינך עד כדי
כך שיכול להגיע למצב הזה של מתן תורה .וזה רק תוצרת ותוצאות מהגדלות
של אברהם אבינו ,אם אברהם אבינו היה מתנהג רק כמו שאר אנשים שהוא
רק מקרב את האנשים האלה ,ואחרי זה אין כלום ,היה נשאר כמו שאר האנשים
האלה ,רבבות אנשים ,שכולם לא נשאר מהם כלום ,למה? כי הם לא ידעו את
הסוד של חינוך כאברהם אבינו.
ממילא אנחנו צריכים לדעת קודם כל ,כל אחד מכלל ישראל הקב"ה אוהב
כל יהודי ,אי אפשר לתאר מה שכתוב בפסוקים ובמדרשים האיך שכלל ישראל
אהוב לפני הקב"ה ,ועוד יותר אפשר לומר הילדים .כי הילדים הם אהובים ,כל
ילד אהוב להקב"ה מאד! רק מה ,כשהוא ילד הוא מאד אהוב ,כי הוא עדיין
לא חטא .אם רואים ילד קטן רואים איזה חן שיש על כל ילד יהודי ,ממש
כולו חן ,מלא חן ,אבל אחרי זה בא היצר הרע ומטמטם אותו ,אז הוא כבר
אחרת ,לא רואים כבר את החן ,אבל כולכם ילדים שאתם עדיין צעירים ,יש
בידכם אפשרות לקבל עול מלכות שמים ,ללכת בדרך התורה ,אז תהיו אהובים
מאד ,והקב"ה ישמח בכם ,אתם יכולים לשמח את ההורים שלכם ,את הקב"ה,
כי באפשרותכם לגדול טוב.
וכל הבריאה כולה תעמוד בזכותכם ,יש מדרש שהקב"ה אמר מי ערב שכלל
ישראל ישאר ,ענו :הבנים שלנו ,הילדים שלנו .וזה הילדים שאתם יכולים להיות
ממש האהבה שיש להקב"ה אליכם אין לשער ,ולכן אין לשער מה שתזכו אם תלכו
בדרך הטוב שכל אחד ידע שהתכלית הוא תורה ,התכלית יראת שמים ,ובלי זה זה
שום דבר ,ובאמת יש הרבה שכבר הגיעו לידי מסקנא כזאת ,אבל למעשה עדיין
הם עושים מעשה זימרי ...עדיין לא עושים כמו שצריך ,אבל צריך ללכת בדרך
זה .ותדעו לכם שהחינוך זה הדבר הראשון ,זה נוגע גם להורים גם למורים וגם
לילדים לדעת שהחינוך זה הדבר הראשון שעל זה בנוי כלל ישראל ,וזה התכלית,
בלי זה אי אפשר להגיע ,בלי חינוך אי אפשר להגיע ,וההכרח להשתדל לחנך את
הילדים .אברהם אבינו למרות שלא היה לו מי שיחנך אותו ,רק הוא בעצמו זכה,
אבל לא כל אחד הוא בדרגה כזאת שיזכה כמו אברהם אבינו ,אבל מה שהוא כן
יכול להיות ,שילך בדרך התורה לחנך את הילדים ,כי ידעתיו אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות משפט וצדקה ,ואז כל אחד זוכה שיהיה
מאושר ,והקב"ה ישמח בזה .והקב"ה יז ַּכֶה עי"ז שכלל ישראל יתרומם ויושפע
שפע חכמה כמים לים מכסים ,ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן סלה.

הלכות והליכות
המשך שיעורי הגרב"צ פלמן זצ"ל
כיסוי הפת משום בושתה אי הוי רק בפת

הנה נתבאר דבקידוש מכסה את הפת מטעם בושת הפת,
בזה שמקדים ברכת 'בורא פרי הגפן' לברכת 'המוציא' ,לפי
שמדיני קדימה המוציא קודם .כדקי"ל דבאין ברכותיהן
שוות סדר הברכות הוא ,ברכת 'המוציא' קודם לכל שאר
המאכלים' ,בורא מיני מזונות' של ה' מיני דגן קודם ליין
ושאר ברכת הנהנין ,יין קודם לשאר פירות ,בפה"ע קודם
לבפה"א ,בפה"א קודם לשהכל ,וסימנ"ך מג"ע–א"ש.
ויל"ע בדין כיסוי הפת משום בושתה ,אי חששו לזה רק
בפת משום חשיבותיה ,או בכל דבר שמסדר הברכות היא
חשיבא טפי .דהנה בתוס' אנשי שם (על המשניות בברכות
פ"ו מ"ד) הביא מהלכות קטנות (ח"ב סי' קנ"ה) בשם כתבי
מהרא"י שכתב ,שאם דרך אכילתם עפ"י הרפואה או עפ"י
מנהג האכילה להקדים דבר לדבר ,רשאי להקדים אפילו מה
שאינו חביב תחלה ,והא דחביב קודם היינו דוקא אם אין
קפידא וסדר לאכול זה קודם לזה ,ע"ש.
ולפ"ז אמר הגראי"ל שטיינמן זצ”ל דמי שסדר האכילה
אצלו שאוכל תחלה איזה דבר לשובע ואח"כ אוכל דבר שני
לקינוח ,אף אם המאכל שאוכל לשובע ברכתו 'שהכל' כגון
בשר וכיו"ב ,ולקינוח אוכל לפתן שברכתו בפה"ע או בפה"א,
רשאי לברך תחלה 'שהכל' ,אחרי שכך הוא סדר האכילה.
ומעתה יש לדון בגוונא שהבשר והלפתן מונחים לפניו,
ומקדים ברכת 'שהכל' על הבשר ,האם צריך לכסות את
הלפתן שברכתו בפה"ע משום בושת הברכה שמקדים ברכת
שהכל לבפה"ע ,כמו שצריך לכסות הפת בשעה שמקדש.
ולא מצינו בפוסקים דין זה שצריך לכסות ,וצ"ב הטעם.
ושמא דוקא בפת דחשיבא איכא לטעמא דבושת הפת ,ולא
בשאר פירות ,וכעין שמצינו בשו"ע סי' קע"א ס"א דאסור לזרוק
פת אפילו בגוונא שאין הפת נפסדת ,דזלזול הוא לפת ,אבל
בשארי פירות שרי בכה"ג ,ע"ש במ"ב סק"ט ,וא"כ ה"נ לענין
בושת הפת שמא יש לחלק כן[ .מיהו בפמ"ג סי' תרע"ט במשב"ז
סק"א כתב ,דבחנוכה בערב שבת ,לכאורה נראה דיזמין תחילה
ויסדר נר חנוכה בשמן ופתילות ,ולא יזמין עדיין השרגות עם
הנרות על השולחן לנר שבת ,די"ל דכל שאין שניהם לפניו לא
אמרינן תדיר קודם' ,וגם דלא ליהוי ככיסופא לנר שבת' ,על
כן טוב לעשות כן ,ע"ש .ומשמע דנקט דשייך ענין כיסופא אף
בשאר דברים ,מיהו דבריו הם דברי חידוש ,ולא נהגו כן].
וב'חיי אדם' (כלל נ"ז סעי' י') כתב ,דכשמקדש בשבת
בשחרית ואוכל אחריו מיני מזונות ,יכסה המזונות גם כן,
שהרי 'בורא מיני מזונות' קודם לבפה"ג ,ע"ש .ולפמש"כ
יש לעיין ,דשמא רק בפת החמירו לחוש לבושתו .מיהו יש
לומר ,דמזונות כיון דאי קבע סעודה עלייהו מברך 'המוציא',
אפשר דחמירי ודינם כפת לענין זה .ותו דסתם מזונות דידן הוי
ספק פת .ואולם אפשר עוד ,דאף אם אוכל 'קוגל' שהוא דבר
מבושל ולא שייך בו קביעות סעודה ,נמי יש לומר דיכסהו
בשעת הקידוש ,ומשום ד'ברכת מזונות' יש לומר דחשיבא
טפי משאר פירות ,ושייך גם בזה טעמא דבושת במה שמקדים
לברך בפה"ג קודם ,ולפ"ז יש לדון כשאוכל אורז אחר ברכת
בפה"ג על הבדלה ,האם כיון שברכתו מזונות נמי יכסהו ,וצ"ע.
ואולם יש לחלק בענין אחר ,דדוקא גבי קידוש והבדלה
שחפץ לאכול מיד אחר ההבדלה ,צריך לכסות הפת שלפניו,
ולא בעלמא ,משום דהתם הרי הוא חפץ לאכול מיד לפת ,רק
חובת קידוש או הבדלה מעכבתו ,ולכן יש בזה משום בושת
הפת ,אבל היכא שעתה לפי סדר אכילתו אינו חפץ עדיין
לאכול את הלפתן שברכתו בפה"ע דאין זה מסדר האכילה
אצלו ,שהרי הדרך לאכלו לבסוף הסעודה ,ורק אחר שיאכל
הבשר וישיב לבו אזי יאכל הלפתן לשם קינוח ,בכה"ג לא
שייך טעמא דבושת הפת והברכה שלאחריה ,ולכן אין צריך
לכסותו אפי' שניהם על השולחן.
מיהו העיר חכ"א ,דלפ"ז מי ששותה מים קודם הסעודה ,כדי
לפטור המים ששותה בתוך הסעודה ,כמש"כ השו"ע בסי' קע"ד
ס"ז דהרוצה להסתלק מן הספק אם יש לברך על המים בתוך
הסעודה או לא ,ישתה קודם הסעודה ,ע"ש ,בזה כיון שבאמת
חפץ לסעוד עתה בפת ,ורק כדי לצאת הספק אם מברכים באמצע
הסעודה או לא עושה כן ,ומברך ומכוין על מה שישתה בסעודה.
לכאורה יצטרך לכסות הפת בשעה שמברך על המים ,ועי'.

אכל סעודה בשבת ונתכוין שלא לצאת בה ושכח רצה

מעשה באחד שהתפלל ותיקין בשבת קודש ,והוזמן
לסעודת שבת שתהיה אחר כמה שעות ,ולכך עשה מיד אחר
התפילה קידוש ואכל פת ,אמנם אינו רוצה לצאת יד"ח סעודת
שבת בסעודה זו כיון דסעודת שבת של יום היא עיקר כבוד
שבת ,ואין זה מכבוד שבת לאכול רק חלה בלבד ,ולכך 'מכוין'

שאינו רוצה לצאת בסעודה זו יד"ח סעודת שבת .אולם לבסוף
כשבירך ברהמ"ז שכח רצה ,ונסתפק אם צריך לחזור ,די"ל
דסעודה זו איננה בכלל סעודת שבת ואין צריך לחזור רצה.
והנה בשו"ע (סי' תע"ה סעי' ד') כתב דאם אכל מצה
בלא כוונה יצא יד"ח ,ואף דקיי"ל דמצוות צריכות כוונה
מ"מ במידי דאכילה אין צריך כוונה ,אמנם המשנה ברורה
(סקל"ו) כתב דאם אומר בפירוש שמכוין שלא לצאת אפשר
דגרע ,וה"נ אפשר דגרע ולא יצא יד"ח סעודת שבת.
אולם הגראי"ל שטיינמן זצ”ל אמר דאפשר דבסעודת שבת
לא שייך לכוון שלא לצאת יד"ח סעודת שבת ,דענין סעודת
שבת הוא העונג שבת שבה( ,והאכילה הוא רק היכא תימצי
לעונג ,ומה"ט שרי להתענות בשבת תענית חלום) ,וכאן סוף
סוף היה לו עונג שבת .וכעי"ז כתב הבית הלוי (עה"ת פרשת
תרומה) דבשבת אף אם יכוון באכילתו לשם תענוג ולא לשם
מצוה ,מקיים בזה מצות סעודת שבת כיון שעיקרו הוא העונג,
אלא דבניד"ד דאיכא כוונה הופכית אפשר דגרע טפי ,וצ"ע.

בדין מקדש בשחרית לאכול פת כיסנין האם צריך
שתי שלימות ללחם משנה

בקיצור שולחן ערוך (סי' ע"ז סעי' י"ז) כתב ,המקדש ביום
בשחרית קודם הסעודה הקבועה ,ואוכל פת הבאה בכיסנין,
צריך לקחת שני שלמים.
והנה לכאורה אם בפת כיסנין אינו יוצא ידי חובת סעודת
שבת ויו"ט ,אינו צריך בזה לח"מ ,כיון שדין לחם משנה
נאמר רק בסעודות שבת ויו"ט .וצריך לומר שטעמו משום
דאין אנו בקיאין מהו פת הבאה בכיסנין ,דיש בזה כמה
דעות ,וסתם מזונות דידן הוי ספק פת וכמו שכתבו הפוסקים
[עי' בבה"ל (סי' קס"ח סעי' ח' ד"ה טעונים) ,שכתב דמה"ט
מי שאוכל מזונות בתוך הסעודה לא יברך עליהם משום
דספק פת הוא ,וע"ע בביה"ל (סי' קע"ו ד"ה ברך) שכתב
דמי שמקדש בשבת בשחרית ואוכל מזונות ,ואחר זה חפץ
לסעוד סעודת שבת ,לא יברך על המחיה על המזונות ,דשמא
הוי פת וברכת המזון שלבסוף פוטרם ,וגם אם הוא מזונות
ולא פת ,מ"מ בדיעבד אם בירך עליה ברכת המזון יצא,
ולכן מספק יכווין בברהמ"ז לפטור את המזונות שאכל קודם
הסעודה] ,וכיון שיש צד שמקיים בפת הבאה בכיסנין את
סעודת שבת ויו"ט ,צריך לח"מ מספק.
עוד יש לבאר בסברת הקיצור שו"ע שצריך לחם משנה
בפת הבאה בכיסנין ,דהרי יש שיטות שאף בפת הבאה
בכיסנין ממש (שודאי אין לה דין פת) יוצאים ידי חובת
סעודת שבת ,ועי' בספר קהילות יעקב (ברכות סי' כ"ה) במה
שהאריך בזה ,ולשיטתם ודאי דבעי לח"מ ,וא"כ יש כאן ספק
ספיקא להחמיר ,שמא המזונות שאוכל דין פת יש להם ובעי
לח"מ ,ועוד ספק דשמא יוצאים בסעודת שבת גם בפת הבאה
בכיסנין ובעי לח"מ( ,עי' במה שכתבנו בזה לעיל בסי' ל"ד
אות ט') ,ולפיכך החמיר לקחת לח"מ.
ומהגראי"ל שטיינמן זצ”ל שמעתי דדין לחם משנה תלוי
רק בשם 'פת' ולא במידי דיוצאים בו יד"ח סעודת שבת ,לפי
דלח"מ הוא זכר לנס המן ,ומן 'לחם' מיקרי [דאף שהיה בו כל
הטעמים מ"מ אית ביה חשיבות פת שאכלוה לשובע] ,ולפיכך
תיקנו חז"ל של'פת' בעינן לחם משנה זכר לנס דירידת המן
שירד לחם משנה של פת ,ולכן בניד"ד בפת הבאה בכיסנין לצד
שאין לו דין פת אז אף אם יוצאים בו יד"ח סעודה אין צריך לחם
משנה ,ולפיכך לית ביה ספק ספיקא להחמיר .והביא לזה כמה
ראיות ,א' מהא דפסק הרמ"א (סי' רצ"א סעי' ד') דמי שסועד
הרבה פעמים בשבת צריך לכל סעודה שתי ככרות ,ומבואר
דאף שכבר יצא יד"ח סעודת שבת מ"מ בעי לח"מ ,ואם דין
לח"מ תלוי במידי דיוצאים בו חובת סעודה ,א"כ במה שאוכל
עתה דמי לאוכל ירקות דאי"צ לח"מ[ ,ודוחק לומר דכיון דהוי
סוג דבר שיוצאים בו יד"ח סעודת שבת לכך בעי לחם משנה
אף שכבר יצא יד"ח סעודת שבת] ,ב' דהנה המחבר (סי' רצ"א
סעי' ה') הביא די"א דסעודה שלישית יוצאים אף בפירות,
וזה פשוט דאין צריך ליקח ב' פירות שלמות מדין לח"מ ,ופת
הבאה בכיסנין לא גרע מפירות שיוצאים בו יד"ח סעודה ,א"כ
חזינן דדין לחם משנה לא מיתלי במידי דיוצאים יד"ח חובת
סעודת שבת כ"א בשם פת .וכן מנהג העולם שאין מקפידים
בלח"מ בפת כיסנין ,ורק בפת ממש מברכים על לח"מ[ .א"ה
אמנם הגרשז"א החמיר לעצמו לקחת לחם משנה גם במזונות].

קטן שהגדיל בכניסת היום או ביציאת היום

קטן שנעשה בר מצוה ביום הכיפורים ,נקטו האחרונים
דאינו חייב מדאורייתא בתוספת קודם יוה"כ כיון דעדיין קטן
הוא ,אולם כשנעשה בר מצוה במוצאי יום הכפורים הסתפק
ה'מנחת חינוך' (מצוה שי"ג ס"ק י"ז) אם חייב הוא בתוספת
יוה"כ לאחריו מה"ת ,אי נימא כיון דחייב בכל המצוות א"כ
חייב הוא בתוספת זה ,או דילמא דהתורה לא חייבה התוספת
אלא אם הוא חייב בעיקר ,אבל אם בעיקר לא היה חייב כלל
לא שייך בתוספת שצריך להוסיף על הקודש כיון דבקודש

עצמו לא היה חייב לא שייך התוספת ,וצ"ע .אולם בשו"ת
חתם סופר (או"ח סי' קע"ב) נקט בפשיטות דאין עליו חיוב
תוספת מדאורייתא ,דמכיון שבעיצומו של יום ודאי פטור מן
התורה ,ממילא פטור אף מן התוספת ,דכיון שלא חייב לנהוג
קודש ביום כיפור ,אין לו שייכות להוסיף דאין תוספת בלא
עיקר ,וכתב דאינו דומה לחולה שהבריא במוצאי יוה"כ דודאי
חייב בתוספת ,משום שלגבי חולה היום הוא קודש אצלו ולא
פקע קדושתו מיניה ,רק שהותר לו עשית מלאכה לצורך פיקוח
נפש ,משא"כ גבי קטן שלא היה נוהג בו קודש מהתורה אין
כאן תוספת דאורייתא .ולפי"ז יוצא דקטן שהגדיל במוצאי
שבת ויוה"כ אין עליו חיוב בהבדלה מה"ת (אלא רק נשאר
לו החיוב מדרבנן שהיה חייב בעודו קטן) משום שלא שייך
להבדיל על יום שלא היה קודש אצלו.
אולם הגראי"ל שטיינמן זצ”ל אמר דאין זה מוכרח,
דאפשר דחובת הבדלה אינו רק משום שהיה מצווה בשביתת
שבת זו ,אלא על המציאות דהבדלה בין קודש לחול ,ולכך אף
שבשבת הוא היה קטן ולא היה מחויב בדיני שבת מדאורייתא
מ"מ כיון שבמוצ"ש הוא גדול הרי הוא מחויב בהבדלה.
ונידון זה נפק"מ למעשה לענין אם קטן שהגדיל במוצ"ש
יכול להבדיל ולהוציא גדול .והנה דעת הרמב"ם דחובת
ההבדלה נילף מ'זכור את יום השבת לקדשו' כלומר זכרהו
זכירת שבח וקידוש בכניסתו וביציאתו ,והיינו דהבדלה היא
חלק ממצות השבת ,אפשר דבניד"ד שביום השבת לא היה בר
חיובא א"כ הוא מופקע מזכירתו ביציאתו .אלא דיש לדון אם
חובת ההבדלה נמשך מחמת קדושת השבת וחובת שמירתה
שהיתה מוטלת על הגברא ,או דלא שייכא כלל עם מצוות
שמירת השבת רק עיקר מצותה מחמת שהקב"ה הבדיל את
השבת יותר משאר ימי השבוע ,וגם לקטן יום השבת הוא
יום קדוש [ושאני מגר] וא"כ שפיר חל עליו עתה חיוב מה"ת
לקדשו ,וכי במה שלא זכרהו בכניסתו יגרע ממנו שאף לא
יזכרהו ביציאתו .אולם לשיטות דסברי דחובת הבדלה הוי דין
עצמי ,שצריך להבדיל בין יום השביעי לששת ימי המעשה,
ולא שייכא לעיקר חיובי שבת ,מסתבר טפי דקטן שהגדיל
מחויב מדינא להבדיל ,שהרי סו"ס יום זה מובדל משאר ימי
השבוע ,ושפיר חל עליו חובת ההבדלה.
ולמעשה ,הובא בשם הגראי"ל שטיינמן זצ”ל דאף לדעת
החת"ס דקטן שהגדיל במוצ"ש אינו חייב בדין תוספת
מה"ת ,מ"מ אפשר דבהבדלה חייב מה"ת ,לפי דחובת
הבדלה אינו משום שהיה מצווה בשביתה זו אלא הוא על
המציאות דהבדלה בין קודש לחול .אולם הגרי"פ פערלא
זצ"ל בביאורו לספר המצוות לרס"ג (סוף עשה ל"ג) כתב
דהמחלל שבת פטור מקידוש והבדלה ,לפי שעיקרם הוא
ברכה על השביתה ,ואם לא שבת מאי שייכות לברכה זו.
והוכיח מהא דהגאונים לא מנו קידוש והבדלה במנין
המצוות ,והיינו לפי שהם ברכת המצוות למצות שביתה,
וכשם שברכת התורה אינה נמנית כמצוה בפ"ע כן נמי קידוש
והבדלה אינה נמנית בפני עצמו ,ע"ש .ולדבריו יובן הא
דאיתא בשבת (דף פ"ח ע"ב) אמר ריב"ל בשעה שעלה משה
למרום אמרו מלאכי השרת לפי הקב"ה ריבונו של עולם מה
לילוד אשה בינינו ,אמר להם לקבל תורה בא ,אמרו לו וכו',
אמר לו הקב"ה למשה החזיר להם תשובה וכו' ,אמר לפניו
ריבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה וכו' שוב
מה כתיב בה 'זכור את יום השבת לקדשו' כלום אתם עושים
מלאכה שאתם צריכים שבות וכו' ,מיד הודו לו וכו'[ .א"ה
וראה בהליכות שלמה תפלה שהגרשז"א כתב במכתב שראוי
שקטן לא יעשה הבדלה להוציא כשנהיה גדול במוצ"ש]
ותמוה ,מה הוכיח להם משה מהאמור בקרא 'זכור את יום
השבת לקדשו' והלא לא נאמר בזה דין שביתה ממלאכה אלא
דין זכירה המלמד על מצוות קידוש היום או זכירת יום השבת
בשאר ימי השבוע ,ומה ענין זה לשביתה ממלאכה .ולהנ"ל
דמצות קידוש היום הוא מחמת הדין שביתה ממלאכה ,א"ש
דמייתי מהא דהמלאכים לא שייכי בעיקר השבת שהרי אינם
עושים מלאכה .ומהאי טעמא יש שהתירו לנסוע במוצ"ש עם
נהג שאינו שומר שבת ,אף שקרוב לודאי דלא עשה הבדלה
ולא אמר ברוך המבדיל ,וא"כ לכאו' הרי מכשילו בעשיית
מלאכה קודם הבדלה ,משום דכיון שלא שמר שבת ולא נהג
בקדושת השבת לא שייך אצלו הבדלה דעל מה יבדיל על
החילול שבת שלו .ולפי"ז בניד"ד כיון שבשבת לא היה מחויב
בשביתה מה"ת שהרי קטן היה ,א"כ אף במוצ"ש לא חייל עליו
חובת הבדלה מדינא ואינו יכול להבדיל בשביל שאר גדולים.
[מיהו לולי דבריו מסתבר דד"ז שייכא רק לענין 'איסור מלאכה'
קודם הבדלה ,שהאיסור הוא לא לעשות מלאכה ראשונה אחר השבת
קודם הבדלה ,וכיון שלא שמר שבת אין בו איסור מלאכה במוצ"ש,
אבל חובת הבדלה על יום השבת ודאי שיש בו( ,דהא אחר שאמר
ברוך המבדיל והותר במלאכות עדיין יש בו חובת הבדלה) ,דסו"ס
גם לגביו הוא יום השבת (כמו שנתבאר לעיל) .ולכן בניד"ד שפיר
מחויב בהבדלה מעיקר דינא ויכול להבדיל ולהוציא שאר גדולים].
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ליקוטים נפלאים
פרשת משפטים
"כי תקנה עבד עברי" (כא ,ב)
מדוע פתחה התורה בעבד עברי ,ולא בדברים הנצרכים לאותה
שעה ,הרי עבד עברי זה ביובל ,לעוד  50שנה?
אלא ידע הקב"ה כי כשאדם הופך להיות אדון קשה לו לשחרר
את העבד ,ומתי יוכל להבין זאת האדון בצורה הטובה ביותר -
רק כאשר הוא הרגע השתחרר מעבדות מצרים .לכן הקב"ה
פתח דווקא במצווה זו.
סיפור שהוא כמשל :מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז' רצה
לאסוף כסף עבור אלמנה שלא היה לה להסיק את הבית בקור
העז .בלית ברירה ניגש לעשיר העיר שלא היה ידוע בנדיבותו.
עמד הרב בפתח הבית וסרב להיכנס ,לאחר שדיבר אתו ארוכות
והעשיר רועד כולו  -עם חלוק הבית קופא כמעט מקור ...העז
הרב וביקש תרומה לאלמנה המסכנה .העשיר נאות "רק בתוך
הבית" ביקש הוא ....כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב" :למה
כבוד הרב סירב להיכנס"? לאחר שווידא כי הצ'ק נרשם ,אמר לו
הרב:
"בחמימות של הבית לא היית מבין מה מרגישה האלמנה ,לאחר
שהרגשת את הקור תרמת מיד ובשפע".
הנמשל :כך עם ישראל ,כעת הוא הרגיש במצרים מהו עבד וכמה
ייסורים הוא סובל תחת אדוניו ,כעת זהו הזמן לדבר עימם על
שחרור עבדים  -עכשיו הם יודעים להתנהג עמו בכבוד.

"ורצע אדוניו את אזנו במרצע וכו'" (כא ,ו)
ברש"י מביא גזירה שווה "אזנו" שהכוונה בימין ,וקשה הרי בכל
המצות צריך להקדים ימין לשמאל כי הימין תמיד יותר חשוב
מהשמאל (חוץ מקשירת הנעלים שמחשיבים את השמאל
תחילה שנלמד מקשירת התפילין) וא"כ למה לו גזירה שווה כאן
שהכוונה ימין ,ויש לפרש לפי המדרש על הפסוק "ישקני
מנשיקות פיהו" שבשעת מתן תורה היה הדיבור יוצא מימינו של
הקב"ה לשמאלו של ישראל וא"כ כאן שרוצעים את האוזן
ששמעה בהר סיני "לא תגנוב" ועברה על זה לכן תרצע ולפי מה
שאמרנו שהדיבור נכנס לשמאלו של ישראל היה הסברא לומר
שירצעו את אזן השמאל כי היא שמעה לכן צריך גזירה שווה
שצריך לרצוע הימין ולא השמאל.
(חנוכת התורה)

"ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם"
(כא ,ו)

כדאמרי אינשי" ,נכנס באוזן אחת ויצא באוזן השנייה" ,האדם
לא קלט את הדברים בכל רמ"ח אבריו ולא שיעבד את כל גופו
לקיים ,ולכן הלך וגנב .ועוד הוסיף שלכן נאמר בלשון עבר "אוזן
ששמעה" כי עשרת הדברים נאמרו ב"קול גדול ולא יסף" – ועל
כך אומר התרגום "ולא פסק" ,דהיינו :הקול שנשמע בהר סיני
עדיין הולך ומהדהד בעולם ואפשר לשומעו תדיר .וכל יום יהא
בעיניו כחדשים .אך שי מי שאצלו השמיעה הסתיימה בסיני (לכן
כתוב בלשון עבר "אוזן ששמעה") הוא אשר הולך וגונב.
(הר צבי)

"ואשר לא צדה והאלוקים אנה לידו" (כא ,יג)
לכאורה ראינו בפרשתנו שאדם אשר הרג בשוגג צריך לנוס לעיר
מקלט ,וכידוע מתחבא שם עד שיפטר מן העולם הכהן הגדול,
וראינו שיש חיוב לתלות שלטים בדרך המורים לאיזה כיוון
נמצאה עיר מקלט .נשאלת השאלה לעניין ביכורים שמעלים
לבית המקדש לא ראינו שמצוי שחייבים לשים שלטים להודיע
הדרך לבית המקדש א"כ למה גבי עיר מקלט כן חייבו חכמים
לשים שלטים בדרך?
אלא התירוץ הוא כזה :כשאדם הולך עם הטנא בידו ורוצה
לעלות לבית המקדש שואל הוא את האנשים היכן הוא בית
המקדש? עונים לו :וכי מה הצורך שלך בבית המקדש? עונה להם
להביא ביכורים באתי ..יוצא פרסום בין האנשים על דברי
מצווה ...אבל גבי הנס לעיר מקלט אין צורך לפרסם את הנושא
כ"כ לכן חייבו לשים שלטים..

"וכי יזיד איש על רעהו להרגו כערמה מעם
מזבחי תקחנו למות" (כא ,יד)
אם יזיד איש להרוג את חבירו ״בערמה״ כי יטעון שאין לו משפט
מוות כי יכול להיות שהרג איש טריפה שאינו יכול לחיות ,״מעם
מזבחי תקחנו למות״ תביא לך ראיה מקרבנות הקרבים על
המזבח ,ולא חיישינן שמא טריפה היא ,כיון שאזלינן בתר רוב,
ורוב בהמות כשרות ,כמו״כ רוב בני אדם אינם טריפות ,ושפיר
חייב מיתה ההרגו...
(מרן החיד״א בשם חכמי אשכנז)

"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה
המכה" (כא ,יט)
כי אפי׳ כאשר משלם נזק ,צער ,ריפוי ,שבת ובושת ,אין ביכולתו
לשלם את ביטול התורה שגרם לניזק ,לכן המזיק אינו נקי לגמרי,
״אך אם יקום והתהלך בחוץ״ שכאשר יתרפא הניזק יתהלך
לבטלה ,נמצא שלא ביטל
המזיק תורתו של ניזק ,אז
״ונקה המכה״ לגמרי...
(כרם הצבי)

אמר ר' יוחנן :אוזן זאת ששמעה על הר סיני "לא תגנב" והלך
וגנב תרצע .נשאלת השאלה מדוע תלה ר' יוחנן את העבירה
באוזן ,הרי האדם הוא החוטא והאוזן אינה אלא כלי שמיעה.
מתרץ הרב פראנק זצ"ל
(רבה של ירושלים) שהן הן
הדברים ,האוזן היא אשר
לעי"נ
שמעה אך האדם לא שמע,
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין
הדברים לא חדרו פנימה

בינוש
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים נפלאים
פרשת משפטים
"עין תחת עין" (כא ,כד)

"מדבר שקר תרחק" (כג ,ז)

בפסוק מוזכר ארבעה איברים ע'ין ש'ן י'ד ר'גל ,שזה ר"ת "עשיר"
אדם צריך להרגיש עשיר שיש לו איברים אלו שלמים שקיבל
מהקב"ה ,ולא יתלונן על מה שחסר לו אלא יודה תמיד על מה
שיש לו.
(רבנו אפרים)

אם אדם היה יודע כמה גדולה כוחה של האמת לא היה מעז
לשקר לעולם ...
(ר' אברהם אביש מפרנקפורט)

׳׳אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע
אשמע צעקתו׳׳ (כב ,כב)
שאל רבי מנחם מנדל מקוצק :לשם מה כפלה התורה שלושה
פעלים באיסור הונאת אלמנה ויתום" :ענה תענה" "צעק יצעק",
׳׳שמע אשמע"? אלא ,שכאשר מענים את היתום והאלמנה הרי
עינויים הוא כפול ,כי הם נזכרים ביתמותם ,ויתלו בה את כל
סיבת ההתעללות שאין להם משען ומגן ,לכן גם צעקתם כפולה
במרירותה.
אומר הקדוש ברוך הוא" :אף אני אשמע את הכפילות
שבצעקתם".
(אמת מקוצק תצמח ,קלא)

"כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב
תשיבנו לו כי תראה חמור שונאך ...עזוב תעזוב
עמו" (כג ,ד-ה)
ובגמרא (פסחים קיג ):שאלו איך שייך 'אויבך' ו'שונאך' ,והרי
נצטווינו 'לא תשנא את אחיך בלבבך' .ותירצו בגמרא ,שמדובר
שראה בחברו דבר עבירה באופן שמותר לשנאותו ומצוה
לשנאותו (עיי״ש).
ואמר המהרי״א ,הרי הקב״ה מקיים את כל התורה כולה (שמו״ר
ל ט) ,ואם כן כביכול יש לו לקיים בנו בני ישראל מצוות ׳פריקה׳
לסייענו ולהקל מעלינו עול משא הגלות.
וא״ת שכך עלתה בידינו כי חטאנו ,ומצווה לשנוא את החוטא,
הרי אף על 'חמור שונאך' נצטווינו בפריקה .אלא ביאורו ,כי דין
נוסף נאמר ב'פריקה' והוא מה שאמרו בגמרא 'כי תראה  -יכול
מרחוק ,תלמוד לומר כי תפגע' (והיינו מקרוב) ,אמור מעתה,
מתי יקיים הקב״ה פריקה בבני ישראל ,כשיפסיקו 'לעמוד
מרחוק' שהרי מיום שחרב ביהמ״ק הפריש הקב״ה שכינה מן
הארץ (ר״ה לא ,).מה יעשו בני ישראל  -יתקרבו אליו ע״י
התפילה ,כמו״ש (תהלים קמה יח) ׳קרוב ה׳ לכל קוראיו׳ כי ע״י
הק ריאה זו התפילה יהיה קרוב אלינו אז יקיים בנו הקב״ה 'עזוב
תעזוב' ויפרוק מעלינו כל עול קשה.
(הגה״ק מהר״י אסאד זי״ע  ,דברי מהרי״א תהלים י' למה ה'
תעמוד ברחוק ,הובא בבאר הפרשה)

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"

"וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך
וחמרך" (כג ,יב)
מה משמעותו של הביטוי "למען ינוח"? שאתה עצמך תשבות
באופן כזה ,שבכוח השבת שלך תשפיע על סביבתך ,שגם
בהמתך תנוח מעצמה ,כפי שמספרת הגמרא על שורו של ר'
יוחנן בן תורתא ,שסירב לעבוד בשבת גם אצל הגוי.
(אדמו"ר רא"מ מגור)

"ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך"
(כג ,כה)
התחיל בלשון רבים וסיים בלשון יחיד .דברים שבקדושה צריך
לעשותם בכלל ישראל ובשם כל ישראל ,ולכן כתיב "ועבדתם",
לשון רבים .אך ענייני הגשמיות ,אפילו כשאוכלים יחד ,הרי כל
אחד אוכל לגופו .נמצא כי התורה והתפילה אפילו ביחידות היא
לצורך הכלל ,וענייני הגשמיות ,אפילו כשנעשים ברבים ,הרי הם
כביחיד.

"את מספר ימיך אמלא" (כג ,כו)
ידוע מאמר החכם" :הזריז ימיו כפולים"! כלומר" ,זריז" מי שהוא
מסודר בסדר היום ואוכל וישן בזמן ,ובכל זמנו הפנוי הוא עסוק
בתורה ,ואין מוציא זמנו לריק ,ולא מי שתמיד רץ וממהר בלי
ישוב הדעת ,שזה אינו נקרא זריז ,שהרי אילו היה זריז לא היה
צריך לרוץ אלא היה מספיק הכל ביישוב הדעת ובסדר נאות
ובכך ימיו הם כפולים.
ורמז לכך תמצא שאם תמלא את ה"יום" יולד לך עוד "יום" ,הא
כיצד?
מילוי אותיות של "יום" הוא :יו"ד וי"ו מ"ם ,כלומר ,יש באותיות
המילוי עוד "יום" (כי ביו"ד יש ו-ד שהם גימטריא י') והיינו ,אם
תהיה זריז ותמלא כל יומך ,תספיק כפליים לתושיה ממי שאינו
זריז.
ובזה פירש בספר "נפלאות מתורתך" את הכתוב כאן" :מספר
ימיך אמלא" ,היינו ,ימיך יהיו ברוכים ותספיק כפליים בהם
מהרגיל ,כי מספר ימיך ,מה שקצוב לך ,אמלא ,היינו אמלא
אותיות של "יום" ויולד לך עוד יום...
(פנינים)

לרפואת רפאל אהליהב בן מרים
הי"ו

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת משפטים
"ורפא ירפא" (כא ,יט)
מעשה שהיה בתלמיד חכם גדול ,שסבל ממחלה מסוימת שכל
אימת שהוא נתקף בה ,הוא במצב מאוד מסוכן ,והוא זקוק מיד
לרופא .פעם אחת חש בהתקף כזה בליל שבת ובקושי רב ניגש
לטלפון והתקשר לרופא שלו ,וזה ענה לו שהוא מיד בא אליו.
אבל לפני שהרופא הניח את שפופרת הטלפון ,שאל את החולה:
בעצם ,מנין לך מספר הטלפון שבו התקשרת אלי ,הרי אין אני
בביתי עכשיו ,כי אם בביתו של חולה אחר?...
מסתבר ,כי החולה חייג מספר מוטעה ,אבל משמים סיבבו כך
שיחייג מספר לא נכון ,ובדיוק היה זה מספר הטלפון של החולה
האחר ,שבביתו נמצא הרופא באותה שעה ,כי אם היה מחייג את
המספר הנכון ,הוא לא היה מוצא את הרופא.
בזה הראו לו משמים כמה רוצים להציל אותו ,וזהו הלקח שיש
ללמוד ממקרה כגון זה .הקב"ה יכול לסבב שלא יקבל התקפה
בכלל ,אבל רצה להראות לו כמה הוא חביב בעיניו ,שהוא עושה
נס כדי להצילו.
סיפור נפלא אחר ,שהתרחש באחד מימי המלחמה בירושלים,
בשנת תשכ"ז .הדבר התרחש בשני מקומות ,בשכונת אחווה
ובשכונת בתי נייטין .חיילי הלגיון הירדני המטירו פגזים על
ירושלים ,ומתוכם נפל פגז אחד על בלון של גז וכתוצאה מכך
פרצה שריפה ,ואחר כך נפל עוד פגז על דוד מים ,הדוד התפוצץ
והמים שפרצו מהדוד כיבו את השריפה...
ו הפשט הוא כך :אם הקב"ה היה רוצה שלא תהיה שריפה ,יכול
היה לעשות שלא תהיה ,אבל הקב"ה רצה להראות לאנשים כמה
חביבים הם אצלו ,ואז עשה שיפלו שתי פצצות ,האחת תגרום
שריפה והשנייה תכבה אותה ,כנאמר" :מחצתי ואני ארפא"
(דברים לב ,לט)

"אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו
הוא" (כא ,כא)
פעם מת עשיר קמצן ,והחברא קדישא רצו סכום גדול והיורשים
לא רצו ליתן ,ומעט מעט הסכימו להוסיף ,ובין כך הי׳ מונח שני
ימים עד שהושוו ביניהם ,ואמר הרב בהספידו :״אם יום או יומיים
יעמוד״ המת שלא קברוהו עד שני ימים ,״לא יוקם״ לא ינקום
מהקהילה בעלמא דאתי ,שלא רצינו לבזותו ,רק הוא עצמו אשם
בדבר ״כי כספו הוא״ ,החיוב הוא בדבר כספו שלא רצה ליתן
בחייו( ...גן יוסף)

בזעף :״אינני רוצה להביט על פניך כלל! צא מביתי!״ והוא גורש
מביתו בבושת פנים.
היהודי נבהל לשמע הדברים ,ולא הבין מדוע קיבל יחס שכזה,
נגש אליו ושאל :״רבי ,מה עשיתי ,על מה ולמה גורשתי?״
השיב לו ה״חפץ חיים :״אשם הנך בכך ששלושה מיליון יהודים
נחנקים ,נאנקים ,ומובלים לכפירה תחת שלטון הבולשביקים!
ובכל שאר הצרות הרעות הגדולות  -אתה האשם בהן!!״
חיל ורעדה אחזו ביהודי בשומעו אשמה כה נוראה יוצאת מפי
כהן גדול .תמה ושאל :״איך אומר עלי הרב שעשיתי ,חס ושלום,
דבר שיגרום לצרות הללו? הלא לא זו בלבד שלא עשיתי בזה
כלום ,ולא סייעתי חלילה לרעה ,אלא אף אני מתאנח ובוכה כל
הימים ,כמו כל היהודים ,על כך!״
נענה ה״חפץ חיים״ ואמר :״אכן ,עכשיו אתה בוכה ,אבל מה
עשית בעבר? כלום גם אז בכית?! תרענן את זכרונך ,והזכר
שלפני שנים רבות אתה היית גבאי של תלמוד התורה בעיירה
פלונית ,והיה שם ילד יתום מאביו .היה זה ילד שובב שהיה קשה
לסבול את תעלוליו .כשפקע כוח הסבלנות שלכם ,שקלתם
והכרעתם להרחיקו .בך היתה תלויה ההכרעה ,ואתה הוא זה
שפסקת שיגרשו אותו מתלמוד התורה!
זוכר אתה מה היה שמו של הילד? לייבל'ה טרוצקי! וכיוון
שגירשתם אותו מתלמוד התורה ,לקחה אותו אמו ,ורשמה אותו
לבית הספר של גויים ,ונעשה ממנו אותו ליאון טרוצקי ,מנהיג
הבולשביקים!!!
נו...״ ,סיים ה״חפץ חיים״ ,״עכשיו תאמר אתה ,הלא הוא היה
בעל כישרון ,ואילו לא הייתם מגרשים אותו מה״תלמוד תורה״,
הוא היה יכול להיות ראש ישיבה גדול ,ולהציל רבים מישראל,
ואילו עכשיו ,כשגירשתם אותו שלא כהלכה ,נהיה עוכר ישראל.
נמצא ,שאתה הוא זה שאשם בכל אותן צרות רבות ורעות,
שהמיט אותו ליאון טרוצקי על שלושה מיליוני יהודים! ועתה,
איני רוצה לראותך! כלך לך מביתי!
די במעשה נורא זה ,ישמע חכם וייזהר שבעתיים על מעשיו.
(קול דודי דופק ,לר' שלום שבדרון זצ"ל)

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא
תהיה לו כנושה" (כב ,כד)

פעם הלווה מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל כסף ליהודי אחד וקבעו
זמן פרעון הלוואה ,וכשהגיע זמן הפרעון הלווה לא פרע ,עברו
כמה חדשים ועדיין לא פרע ,פעם אחד פגש את הגר"ח והרהיב
עוז בנפשו להחציף ולומר' ,איזה בטלנות היא מהרב שאיננו זוכר
"כל אלמנה ויתום לא תענון ...והיו נשיכם
כלל שהלווה לי כסף ונשכח ממנו העניין' .והשיב לומר מרן
הגר"ח ,איך זה יכולים אתם לטעון שאני שכחתי מההלוואה ,הלא
אלמנות ובניכם יתומים" (כב ,כא-כג)
יש מביתי לבית הכנסת דרך קצרה שתמיד הייתי הולך בה ,אלא
מעשה בגבאי בעיירה ,איש
מכיוון שהדרך הזו עוברת
נכבד ,בעל בעמיו ,שבא פעם
דרך ביתכם ,על כן מיום
לראדין ,אל הכהן הגדול
לעי"נ
שהלוויתי לכם את הממון
ה״חפץ חיים״ זצ״ל .כשנכנס
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
הפסקתי ללכת בדרך הקצרה
בדחילו ורחימו אל הקודש
הזו ,כדי שלא לעבור ליד
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
פנימה ,אמר לו ה״חפץ חיים״
ביתכם ,ולא להכשל ח"ו ב'לא

~~2

סיפורים נפלאים
פרשת משפטים
תהיה לו כנושה' ואני הולך בדרך הארוכה על אף הקושי שבדבר.
ואם טענתכם היתה נכונה שברוב בטלנותי שכחתי מההלוואה,
אם כן הלא הייתי כבר יכול לחזור וללכת בדרך הקצרה .אין זאת
אלא ראיה ברורה שזוכר אני עדיין היטב היטב את ההלוואה,
ועדיין יש עלי את המורא של הלאו דאורייתא של 'לא תהיה לו
כנושה'.
(תורת חיים בריסק)

"מדבר שקר תרחק" (כג ,ז)
תלמיד חכם מנקיי הדעת בשכונת הבוכרים בירושלים סיפר לי,
כי בצעירותו למד אצל מורינו ורבנו רבי עזרא עטיה זצ"ל ,ראש
ישיבת פורת יוסף בירושלים .אותו תלמיד חכם נבחן אצל ראש
הישיבה ,והיה אמור לקבל ממנו תעודת הוראה בחתימת ידו.
באותם ימים ,הישיבה שכנה בעירה עתיקה ,אך אותו תלמיד
פגש את רבי עזרא עטיה בשכונת גאולה בירושלים ,ובקש ממנו
לחתום על התעודה .הביט רבי עזרא עטיה בתעודה ואמר
לתלמיד ,הזמן מונית וניסע לעיר העתיקה ,שם אחתום לך על
התעודה .תמה אותו תלמיד ושאל ,רבנו! מדוע לטרוח ולנסוע
לעיר העתיקה כבודו יכול לחתום פה? הביט בו הרב ואמר לו,
ראה בני ,בסוף התעודה כתוב" :ובאתי על החתום פה ישיבת
פורת יוסף בעיר העתיקה ירושלים" ,והיאך אהיה דובר שקר
כשאחתום לך פה בשכונת גאולה ולא כפי שכתוב בתעודה פה
העיר העתיקה?
ואכן נסעו לעיר העתיקה ושם חתם לו הרב" .מי חכם וישמור
אלה ויתבוננו חסדי ה' " .ישמע החכם ויוסיף לקח.
(הרב זבדי הכהן שליט"א – חבר בית הדין הרבני תל אביב)

"מדבר שקר תרחק" (כג ,ז)
הצדיק ר' פנחס מקוריץ היה אומר  13 :שנה לימדתי את לשוני
לא לדבר שקר .לאחר מכן ,עוד הייתי צריך  13שנה כדי ללמדה
כיצד לדבר אמת .ומעשה בצדיק ר' חיים הלברשטם ,רבה של
צאנז ,שהיה עומד בביתו ומביט מבעד לחלון לעבר הרחוב,
כשהוא סוקר היטב את פני העוברים ושבים .לפתע קרא לאחד
העוברים ובקשו להיכנס לביתו .הלה נענה לבקשתו ומיהר
לחדרו .כאן שאלו ר' חיים " :אמור נא לי ,לו היית מוצא עכשיו,
תוך כדי הליכתך ארנק גדוש שטרות כסף ,מה היית עושה? השיב
האיש" :מה פירוש מה הייתי עושה? הייתי מכריז וקורא
שמצאתי ארנק ,עד שהיה מופיע בעל האבידה" .הודה לו ר'
חיים ,והאיש עזב את החדר .לחש ר' חיים לעצמו "איזה שקרן!"
שוב ניצב ליד החלון ,שוב קרא לאחד העוברים הזמינו לביתו
ושאלו באותה שאלה שהציג לראשון .האיש הרהר כמה שניות
וענה" :רבי למה לשקר ,אני איש עני ואביון הנה נזדמנה לי מציאה
שיכולה להקל על מצבי .בוודאי הייתי משלשל את הארנק לכיסי
וממהר להסתלק מן המקום .רמז לו ר' חיים כי הוא יכול ללכת.
כאשר יצא לחש ר' חיים " :איזה רשע" שוב חזר ר' חיים אל
החלון ,שוב קרא לאחד העוברים הזמינו לביתו ושאלו באותה

שאלה .האיש נראה נבוך ,חכך בדעתו ,ולבסוף אמר :רבי מה אני
יודע עכשיו כיצד הייתי נוהג לו מצאתי ארנק?" רמז לו ר' חיים
ללכת .כאשר יצא האיש ,לחש הרבי" :סוף סוף מצאתי איש
אמת!"

"למען ינוח שורך וחמורך( "...כג ,יב)
אל רבי אברהם פיש זצ"ל הגיע יהודי אמיד שמפעלו היה פתוח
בשבת ,ורצה להעביר אל הרב פיש כסף לתרומה .היהודי הביא
לו חבילת שטרות ,אולם הרב לא הסכים בשום אופן לקבל את
הכסף .כסף של חילול שבת לא יכנס לפה כך אמר לו הרב,
והיהודי בשלו :מתעקש להעביר את הכספים לידי הרב.
ראה הרב כי הלה אינו מרפה ,ובכל מחיר רוצה הוא כי הרב יהנה
מכספו .מה עשה? לקח הרב את השטרות ,ולמול עיניו הנדהמות
של היהודי ,החל לקרוע את שטרות הכסף לגזרים ,כאשר הינו
אומר בפיו בקול :פו פו פו ...לאחר מכן פנה לעבר האיש ההמום
ואמר :כעת תאסוף את הניירות ....דע לך ,אמר הרב ,כסף של
חילול שבת לא יכנס פה בבית! הלה נבהל וחרד ,ויצא מהבית
בבהלה...
לאחר כמה חודשים ,שוב הגיע אותו יהודי לבית הרב פיש זצ"ל,
ושוב חבילת שטרות בידו ,והפעם ,החזיק האיש אותם בביטחון
גמור כי הרב כן ייקחם ,ומיד החל לספר" :מאז שראיתי את
מעשהו של הרב ,וכיצד לא התפעל מן הכסף וקרעהו לגזרים ,מני
אז סגרתי את המפעל שלי בשבת ,ואני ברוך ה' שומר שבת!
ראיתי כיצד כבוד הרב מסרב בכל תוקף לגעת בכסף של מחלל
שבת .הדבר עשה עלי רושם כביר ,ובזכותך הרב סגרתי את
המפעל בשבת! הא לך כעת כסף כשר....
ומעשה באיש רב פעלים ,מוה׳ רבי שמשון ,אביו של אותו גאון
מופלא רבי משולם איגרא .בשכנותו גר בעל בית מרזח שלא
שמר שבת כהלכתה במכירת יינו ,ונטל מעות מהקונים בשבת.
רבי שמשון הוכיחו מספר פעמים ,מדוע יחלל את יום השבת.
אולם שכנו לא היטה אוזנו .כיון שראה רבי שמשון שדבריו אינם
נשמעים ,הזמין את שכנו לדין תורה אצל הרב האב"ד .כשמוע
השכן כי רבי שמשון מזמינו לדין ,התפלא מאד ,הלא ידע כי אין
לו כל עניני מסחר עמו ...מיהר לבית הרב לשמוע על מה ולמה
הזמינו רבי שמשון לדין תורה...
ציווה הרב על רבי שמשון לסדר טענותיו .פתח ואמר :חז"ל
אמרו שבמקום שיש חילול שבת דליקה מצויה שבת קי"ט על כן
הוא ירא מעונשו של שכנו זה שמחלל את השבת ,ומפחד לגור
בסמיכות אליו ,לכן דורש משכנו ,או שיסור מדרכו הרעה ואל
יחלל את השבת ,או שיקנה ממנו את ביתו בשוויו .כשמוע השכן
על מה ולמה הזמינוהו לדין נכלם מאד מפני הרב .והבטיח לחדול
לחלל את השבת מכאן ולהבא.

בסיוע עמותת "חינוך וסיוע באהבה"
לרפואת רפאל אהליהב בן מרים
הי"ו

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בס"ד

פרשת משפטים־שקלים ,כ"ה בשבט תשע"ח
שבת מברכים חודש אדר .המולד ביום ה' שעה  3עם  9דק' 3 ,חלקים .ראש חודש בימים חמישי ושישי.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יהם )כא ,א( ִא ֵּלין ִסדּ וּ ִרין דְּ ג ְל ַ ּג ְל ָּתא – )זוהר(
וְ ֵא ֶּלה ַה ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּתשִׂ ים ִל ְפנֵ ֶ
ֶאל ָה ִעיר ּת ּונֶ סִ ,ה ִּגי ַ ּ ַפ ַ ם ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאין ּתוֹ כוֹ ְּכבָ רוֹ  ,וְ ֵה ֵחל ְלהוֹ ִל ְ
יך ֶאת
ַה ָּק ָהל ׁשוֹ ָללְּ ,כ ֶא ָחד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ יָ ד וָ ׁ ֵשם ַ ּב ַּק ָ ּב ָלה וְ הוּא ָ ּב ִקי ְ ּבגִ ְלגּ ו ֵּלי־נְ ׁ ָשמוֹ תַ ,א ְך
ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל־דָּ בָ ר לֹא ָהיָ ה ְמ &ק ָ ּבל ֶא ָּלא ְמ ַק ֵ ּבלַ %ל ּ ְפ ָת ִאים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֵא ָליו וְ ׁ ִש ְּלמ ּו
יטב ַּכ ְס ּ ָפםָ ,היָ ה 'קוֹ ֵב ַ ' ִּג ְלגּ ּולוֹ ׁ ֶשל ִמי הוּא ,זֶ ה ִּג ְלגּ ּולוֹ ׁ ֶשל ֶּת ַרחֶ ׁ ,של זֶ ַרח
ִמ ֵּמ ַ
אוֹ ׁ ֶשל שֶׂ ַרח ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּבזֶ הִ .ה ִּגיע ּו ַהדְּ בָ ִרים ְל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ׁש ּו ָ ה ָ ּב ִסיסַ ,ר ָ ּב ּה
יסיָ ה ,וְ הוּא ִ ּב ֵּק ׁש ִל ְתהוֹ ת ַ ל־ ַקנְ ַקנּוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ &ק ָ ּבל" .וַ ֲאנִ י ִּג ְלגּ ּולוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֶשל ּתוּנִ ְ
יש ,וְ ַה ָּלה ֵה ׁ ִשיב ִמ ָ ּידְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַב ֵּק ׁש ְל ַה ֲחנִ יף
ִמי"? ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי יְ ׁש ּו ָ ה ֶאת ָה ִא ׁ
יש ֲח &מדוֹ ת"ִ .לגְ ֵלג ָ ָליו ַר ִ ּבי יְ ׁש ּו ָ ה,
ָל ַרב ַה ַּנ ֲ ָרץְּ " :כבוֹ דוֹ ִּג ְלגּ ּולוֹ ׁ ֶשל דָּ נִ ֵ ּיאל ִא ׁ
וְ ָא ַמר ְ ּבבוּזׁ " :שוֹ ֶטה ַא ָּתהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְ ּב ָדנִ ֵ ּיאל נֶ ֱא ַמר ְ ּב ֵפרו ּׁש 'וְ ַא ָּתה ֵל ְך ַל ֵּקץ וְ ָתנו ַּח
וְ ַת ֲ מֹד ְלג ָֹר ְל ָך ְל ֵקץ ַה ָ ּי ִמין' ,ו ִּמ ָּכאן ׁ ֶש ֵאין דָּ נִ ֵ ּיאל חוֹ זֵ ר ְ ּבגִ ְלגּ וּל"ִּ ...כ ׁ ְשלוֹ נוֹ ׁ ֶשל
שת ּ ָפנִ ים...
יש ָהיָ ה ְל ָמ ׁ ָשל וְ ִל ׁ ְשנִ ינָ ה ָ ּב ִעיר ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְל ִה ָּמ ֵלט ִמ ֶּמ ָּנה ְ ּב ֹב ֶ 3
ָה ִא ׁ
ֶאל ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל א ּו ֲהנִ יבַ ,ר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו הוֹ ְר ׁשוֹ בְ ְס ִקי ַ ּב ַ ל " ֵאזוֹ ר ֵא ִל ָ ּיה ּו"ִ ,ה ִּגיע ּו ּ ַפ ַ ם
ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעירֶ ׁ ,ש ִּס ְכסו ְּך ָממוֹ נִ י נָ ַפל ֵ ּבינֵ ֶ
יהם ,ו ִּב ְק ׁש ּוה ּו ָלדוּן ֶאת־דִּ ינָ ם.
ְל ַא ַחר דִּ ין ו ְּדבָ ִריםֶ ,ה ֱ ָלה ָה ַרב ֶאת ּ ְפ ַסק ַהדִּ ין ַ ל־ ַה ְּכ ָתב ,וְ ִח ֵ ּיב ֶאת ַא ַחד
ַה ְּצ ָד ִדים ְל ׁ ַש ֵּלם ַל ֲחבֵ רוֹ ְסכוּם נִ ְכ ָ ּבדַ .א ְך ַה ָּלה לֹא ָהיָ ה ְמ &רצֶּ ה ִמ ּ ְפ ַסק־ ַהדִּ ין,
יש ָהיָ ה ֵמ ֲח ִס ָידיו
וְ הוֹ ִדי ַ ְ ּבזַ ַ ם ִּכי ֵאינוֹ ִמ ְת ַּכ ֵּון ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַהחוֹ ב ַל ֲחבֵ רוֹ ָ .ה ִא ׁ
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ִמ ֶ ּב ְלז ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָה ַרב נֶ ְח ׁ ַשב ַאף הוּא ְל ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו
ׁ ֶשל ַה ּ ַ
ַה ּ&מ ְב ָה ִקים ,וְ הוּא ַאף ִה ְס ִמיכוֹ ִל ְקרֹא ּ ִ'פ ְת ָקאוֹ ת' ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים ַה ְמ ַב ְק ׁ ִשים
ְל ִה ָּו ׁ ַשעָ ׁ ,ש ַלח ְלהוֹ ִדי ַ ָל ַר ִ ּבי ַ ל ַה ְּמא ָֹרע ,וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ַח ֵ ּיב ֶאת ֶה ָח ִסיד
ְל ַק ֵ ּים ֶאת ּ ְפ ַסק־ ַהדִּ ין .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ,נָ ַסע ַה ַּס ְרבָ ן ְלבֶ ְלז ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה
ַה ּ ֶפ ֶלא לֹא ָא ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּבי דָּ בָ ר ,וְ ַאף ֵק ְרבוֹ ְמאֹדְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ְל ִעירוֹ וְ ַהדָּ בָ ר נוֹ ַדע
ְל ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּוָ ,ח ְל ׁ ָשה דַּ ְע ּתוֹ ְמאֹד ַ ,ד ׁ ֶש ּ ׁ ְשנָ תוֹ נָ ְד ָדה ֵמ ֵ ינָ יו ַ ּב ַּליְ ָלה .הוּא
יח ְל ָהבִ ין ֶאת ַּכ ָּונָ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביְּ .כ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשנָ ה
ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ִמ ַּצד ְל ַצד ,וְ לֹא ִה ְצ ִל ַ
ִמ ֶּמ ּנ ּו וָ ָה ְל ָאהָ ,קם וְ נִ ָּסה ִל ְלמֹד ְּכ ַד ְר ּכוֹ  ,או ָּלם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ָהי ּו ּ ְפזוּרוֹ ת
יח ְל ִה ְת ַר ֵּכז ְ ּב ִדבְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ֵ .ינָ יו נִ ְת ְקל ּו ְ ּב ִפנְ ַקס־ ַה ָּק ָהל ׁ ֶש ָהיָ ה
ָ ָליו ,לֹא ִה ְצ ִל ַ
&מ ָּנח ַ ל־ ׁ &ש ְל ָחנוֹ ְּכ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעירּ ,ובְ ִלי ֵמשִׂ ים ֵה ֵחל ְל ַד ְפדֵּ ף ַ ּב ּ ִפנְ ָקס .וְ ִה ֵּנה
הוּא קוֹ ֵרא ַ ל ְמא ָֹרע ׁ ֶש ֵא ַרע ְ ּב ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ תִ ,עם ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֵבי
ָה ִעירֶ ׁ ,ש ֶא ָחד ֵמ ֶהם ה ּוא זְ ֵקנוֹ ׁ ֶשל ֶה ָח ִסיד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ַח ָ ּיב ַ ּבדִּ ין ,וְ ַה ּ ׁ ֵשנִ י הוּא ָסבוֹ
ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל־דִּ ינוֹ ׁ ֶש ָ ּי ָצא זַ ַּכאי ,וְ ׁ ָשם ְמ &ס ּ ָפר ִּכי ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ָ ְמד ּו ְל ִדין ֵא ֶצל ֵ ּבית־ ַהדִּ ין
יהם דִּ ין ו ְּדבָ ִרים ַ ל ֲא &ח ָ ּזה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ְל ָסבוֹ ׁ ֶשל זֶ ה
דְּ ָאזְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּנ ַפל ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש &ח ַ ּיב ַ ָּתה ַ ּבדִּ יןֲ .חבֵ רוֹ ָר ַכ ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ָה ֲא &ח ָ ּזה ְ ּבכ ַֹח ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש & ּז ַּמן
יהַ .ר ָ ּב ּה
ְל ִדין־ ּתוֹ ָרהֵ ,ס ַרב ְל ַק ֵ ּים ֶאת ּ ְפ ַסק־ ַהדִּ ין וְ לֹא ֵה ׁ ִשיב ֶאת ָה ֲא &ח ָ ּזה ִלבְ ָ ֶל ָ
ׁ ֶשל ַה ְּק ִה ָּלה דְּ ָאז ֶה ֱ ָלה ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ַ ל ַה ּ ִפנְ ָקס ,וְ הוֹ ִסיף ׁ ָשםִּ ,כי " ִמ ְצוָ ה
יש ְל ַק ֵ ּים ֶאת ּ ְפ ַסק־ ַהדִּ ין" .נִ ְד ַהם ַר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ִל ְקרֹא ֶאת
ְל ַה ְכ ִר ַ
יח ֶאת ָה ִא ׁ
ַהדְּ בָ ִרים ,וְ ֵהבִ ין ִּכי ְ ּבוַ דַּ אי נִ ְת ַק ֵ ּים ָ ּב ֶהם " ַמ ֲ שֵׂ ה ָאבוֹ ת ִס ָּמן ַל ָ ּבנִ ים" ,וְ ַה ֶּנ ֶכד
יה ְ ּב ָרזֵ י ַה ִּג ְלגּ ּו ִליםְּ ,כ ֵדי ְל ַת ֵּקן ֶאת ַה ְמ & ָּותְ ,להוֹ רוֹ ת ִּכי
ֵה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְּגזֵ ָלה ִלבְ ָ ֶל ָ
יֵ ׁש דִּ ין וְ יֵ ׁש דַּ ָ ּיןְ .ל ָמ ֳח ָרת ,נָ ַסע ָה ַרב ְל ֶב ְלז ,וְ ִעם ִה ָּכנְ סוֹ ָא ַמר לוֹ ָה ַרב" :דַּ ע ְל ָך,
יתי ְל ַרב ָּכאן ָ ּב ִעיר ֶ ּב ְלז ,לֹא ִה ְס ַּכ ְמ ִּתי ַל ִּמ ּנוּי ַ ,ד ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו ִלי
ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַמ ֵּנ ִ
כּ ַֹח ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָל ַד ַ ת ָּכל ׁ ְשבִ יל וּגְ בוּל ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּב ָכל ַה ָּג ִליל ׁ ֶש ִּליְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶשא ּו ַכל ָל ַד ַ ת ְל ִמי ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ֶח ְל ַקת־ ֲא ָד ָמה זוֹ ו ְּל ִמי זוֹ  ,וְ ַ ל ָּכל ֶצ ַמח ִמי ְ ּב ָ ָליו".

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  4.45צאת השבת  5.59רבנו תם 6.38

יש'
ַא ְר ַ ּב ַ$ת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
ַ ּב ֲחניּוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּמ ְב ָחרוֹ ת
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ַרק ִׁש ְב ּתוֹ יִ ֵּתן )כא ,יט(  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן יְ ׁ ַש ֵּלם שְׂ ַכר
רוֹ ֵפאְּ ,כ ִפי ּ ֵפר ּו ׁש ַר ּ ׁ ִש"י) .תולדות אברהם יצחק(
ימ ְט ִר ָ ּיה ִ ּב ֵידי ַה ַּס ִ ּייףְּ ,כ ִפי
נָ קֹם יִ ָּנ ֵקם )כא ,כ( ּ ְ -בגִ ַ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ֲה ִריגָ תוֹ ְ ּב ַסיִ ףֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ֶח ֶרב
נ ֶֹק ֶמת נְ ַקם־ ְ ּב ִריתִ ,ל ֵּמד ׁ ֶש ְּנ ָק ָמה ַ ּב ֶח ֶרב) .מגדנות(
ַ$יִ ן ַּת ַחת ַ$יִ ן )כא ,כד( ֲ -חזַ "ל ּ ֵפ ְר ׁש ּוְ ,ל ׁ ַש ֵּלם ֶּכ ֶסף
ַּת ַחת ָה ַ$יִ ן .וְ יָ ד ּו ַ ָה ֶר ֶמז ׁ ֶש ָּמ ָצא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן
יהן
ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ ּפוֹ ִלי ְ ּב ֵת ַבת ַ$יִ "ןֶ ׁ ,ש ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַא ֲח ֵר ֶ
ְ ּב ֵס ֶדר ָא ֶל"ף ֵ ּבי"ת ֵהן ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ֶּכ ֶס"ף ,וְ ָל ֵכ ן
נִ ְר ַמז ָּכאן ַ$יִ ן ַּת ַחת ַ$יִ ן ,דְּ ַהיְ נ ּו ְל ׁ ַש ֵּלם ֶּכ ֶס ף
ׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא ַּת ַחת ָה ַ$יִ "ן .וּבְ ֶד ֶר ְך זוֹ נִ ְד ַר ׁש ַמ ֲא ַמר
ַה ְּג ָמ ָרא ָ ּב ַתר ַ$נְ יָ א ָאזְ ָלא ֲ$נִ ּיוּ ָתאִּ ,כי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
ׁ ֶש ַא ַחר ָ$נִ י ,דְּ ַהיְ נ ּו ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,ש ָ ּבאוֹ ת ָ ּב ַתר ָ$נִ י -
ַא ֲח ֵרי ֶה ָ נִ י ,הוּא ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ְל ָכ ְך ׁ ֶש ַאזְ ָלא ֲ$נִ ּי ּו ָתא,
וְ ָה ֲ נִ ּי ּות ִמ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִמ ֶּמ ּנ ּו) ...דברי שלום ואמת(
וְ לֹא־יֵ ָרא ּו ָפנַ י ֵר ָ
יקם )כג ,טו(  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן וְ שִׂ ְפ ֵתי
ְרנָ נוֹ ת יְ ַה ֶּלל־ ּ ִפיְּ ,כ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ַּכ ֵ ּבד ֶאת־ה' ֵמהוֹ נֶ ָך
ַאל ִּת ְּק ֵרי ֵמהוֹ נֶ ָך ֶא ָּלא ִמ ְ ּגרוֹ נֶ ָך) .שארית מנחם(
ִה ֵּנה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ְך ְל ָפנֶ י ָך )כג ,כ(  -סוֹ ֵפי
ימ ְט ִר ָ ּיה נָ ִביא ,וְ ֵכן ֵּת ַבת ִה ֵּנה ִעם
ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה נָ ִביאְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמ ר
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּבגִ ַ
יל ָּתא ְד ַר ׁ ְש ִ ּב"י ׁ ֶש ַה ַּכ ָּונָ ה ִלנְ ִביא ה') .מגדנות(
ִ ּב ְמ ִכ ְ
ֶאת־ ִמ ְס ּ ַפר יָ ֶמ ָ
ימ ְט ִר ָ ּיה
יך ֲא ַמ ֵּלא )כג ,כו( ֶ -את ְ ּבגִ ַ
ׁ ָשנִ ים ,יָ ֶמ ָ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְׁשמוֹ נִ יםְ ,ל ַר ֵּמז
יך ִהיא ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ֵ ּים וְ ִאם ִ ּבגְ ב ּורֹת ְׁשמוֹ נִ ים ָׁשנָ ה) .דרך כוכב(
ּו ַמ ְר ֵאה ְּכבוֹ ד ה' ְּכ ֵא ׁש א ֶֹכ ֶלת )כד ,יז( ּ ְ -ב ַמ ֶּס ֶכת
ַסנְ ֶה ְד ִרין ְמ &ס ּ ָפרִּ ,כי כּ וֹ ֵפר ֶא ָחד ׁ ָש ַאל ֶאת ַר ִ ּבי
ַא ָ ּבה ּוִ ,אם ַה ָ ּק ָ ּב"ה הוּא ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר וְ יִ ְקח ּו ִלי
יצד
ְּתרו ָּמה וְ ה ּוא ְמ ַק ֵ ּבל ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַ שְׂ רוֹ תֵּ ,כ ַ
שה ַר ֵ ּבנ ּוְּ ,כ ִפי
מֶ3
ִט ֵהר ַ ְצמוֹ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָּקבַ ר ֶאת ֹ
ֹאמר ׁ ֶש ָּטבַ ל
ׁ ֶש ָּכתוּב וַ ִ ּי ְקבּ ֹר אֹתוֹ ַב ַ ּגי? וְ ִאם ּת ַ
ַ ּב ַּמיִ םֲ ,ה ֵרי נֶ ֱא ַמר בּ וֹ ִמי־ ָמ ַדד ְ ּב ׁ ָש ֳ לוֹ ַמיִ ם,
יכתוֹ מוֹ ֵדד ַמיִ ם ,וְ לֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִ ּי ְטבּ ֹל
דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּב ֲה ִל ָ
ָ ּב ֶהם ִּכבְ יָ כוֹ ל? ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ׁ ֶשהוּא טוֹ בֵ ל
ָ ּב ֵא ׁשֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ִּכי ִה ֵּנה ה' ָ ּב ֵא ׁש יָ בוֹ א .ו ָּמ ָצא ַר ִ ּבי
יְ הוֹ נָ ָתן ֵאיְ ְ ּב ׁ ִשיץ ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ְל ָכ ְך ִ ּב ְס ִמיכ ּות
ַה ּ ָפסוּק ו ַּמ ְר ֵאה ְּכבוֹ ד ה' ְּכ ֵא ׁש א ֶֹכ ֶלת ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף
ּ ָפ ַָר ׁ ַשת ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶשהוּא טוֹ בֵ ל ָ ּב ֵא ׁש,
ֲה ֵריה ּו ְּככ ֵֹהן ָטהוֹ ר ִּכבְ יָ כוֹ ל ,וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְת ִח ַּלת
ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ָ ּב ָאה וְ יִ ְקח ּו־ ִלי ְּתרו ָּמה) .מתוקים מדבש(

דוא"ל המערכת:
5806777@gmail.com

ְמ ַכ ּ ׁ ֵש ָפה לֹא ְת ַח ֶ ּיה

ְמאוֹ רוֹ ת

ש ֶט ְרדַּ ם
ַר ִּבי ָׁשאוּל ַה ֵּל ִוי מוֹ ְר ֵט ָירה ֵמ ַא ְמ ְ ׂ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ה ִ ּב ׁ ְש ָבט ת"כ

ַר ָּב ּה ׁ ֶשל ַה ְּק ִה ָּלה ַה ְּס ָפ ַרדִּ ית ְּב ַא ְמ ְׂש ֶט ְרדַּ ם ,דַּ ְר ׁ ָשן
יש־רוּ ַח ו ַּמ ְר ִ ּביץ־ ּתוֹ ָרה &מ ְב ָהק.
ְוהוֹ גֶ ה־ ֵדעוֹ תִ ,א ׁ
נוֹ ַלד ְּב ֶונֶ ְציָ ה ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִמ ֶ ּז ַרע ֲאנ ּו ֵסי ְס ָפ ַרד ,וּ ְכבָ ר
ִּב ְהיוֹ תוֹ ְּכבֶ ן ֶ ְׂש ִרים ִה ְת ַמ ָּנה ְל ַרב ְו ַד ְר ׁ ָשן
ְּב ַא ְמ ְׂש ֶט ְרדַּ םּ ,ו ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים &ה ְכ ַּתר ְל ַאב ֵּבית־ ַהדִּ ין.
יבה ַהנּוֹ ַד ַ ת " ֶּכ ֶתר ּתוֹ ָרה"
אשוּ ת ַהיְ ׁ ִש ָ
ָ ַמד ׁ ָשם ְ ּב ָר ׁ
וּבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת " ֵ ץ ַח ִּיים"ּ ,ו ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ָהיוּ ְ ּגדוֹ ֵל י
שה זַ ּכוּת,
מֶ3
ַהדּ וֹ ר ַה ָ ּבאָּ ,ב ֶהם ַה ְמ &ק ָּבל ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי ֹ
ָה ֶר ֶמ"זַ .ה ַּת ְל ִמ ִידים ֵה ׁ ִשיבוּ ַ ל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַ ּב ֲה ָל ָכה,
יהם ִה ְת ּ ַפ ְר ְסמוּ ַ ּב ֵּס ֶפר " ּ ְפ ִרי ֵ ץ ַח ִּיים".
ּו ְת ׁשוּ בוֹ ֵת ֶ
ישיבָ תוֹ ָהיָ ה אוֹ ָצר ָּבל ּום ׁ ֶשל ִּכ ְתבֵ י־יָ ד ַ ִּת ִ
יקים,
ִּב ׁ ִ
ָּב ֶהם ְּכ ַתב־יָ ד ַ ִּתיק ׁ ֶשל ִמ ׁ ְשנֶ ה ּתוֹ ָרה ָל ַר ְמ ַּב"ם,
וְ ִכ ְתבֵ י ַרב ְס ַ ְדיָ ה ָ ּגאוֹ ן וְ ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ַה ֵ ּלוִ יֶ .א ָחד
ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ָהיָ ה ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ף ָ ּב ְ
רוּך ְׂש ּ ִפינוֹ זָ הֶ ׁ ,ש ָּי ָצא
ְל ַת ְרבּ ּות ָר ָ ה ְו ֵה ִפיץ ְּב ַר ִּבים ֶאת דֵּ עוֹ ָתיו ַה ּכוֹ זְ בוֹ ת ,
ַ ד ׁ ֶש ְ ּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ ֶה ֱח ִרימ ּוה ּו ,וּ ָב ֶהם ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ַ ּגם ַרבּ וֹ
זֶ הַּ .ת ְל ִמ ָידיו ִה ְד ּ ִפיס ּו עוֹ ד ְּב ַח ָּייוֲ ,ח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ּתוֹ ְך
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת דְּ ָר ׁשוֹ ָתיוְּ ,ב ׁ ֵשם " ִ ּג ְב ַ ת ׁ ָשא ּול"ִ .חבּ ּור
נוֹ ָסף ׁ ֶש ּלוֹ ְּכנֶ גֶ ד ַהדָּ ת ַהנּ וֹ ְצ ִרית ,נִ ְכ ַּתב ַ ּב ּ ָשׂ ָפה
ַה ְּס ָפ ַרדִּ יתּ ְ .גדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ ת ֶה ֱ ִריצוּ ה ּוּ ָ ,ב ֶהם ַה" ְ ּב ֵאר
ַהגּ וֹ ָלה" ׁ ֶש ִּנ ְק ַלע ֵא ָליו ַא ַחר ׁ ֶש ָּב ַרח ִמ ִּוי ְלנָ א ֵמ ֲח ַמת
ַה ֵּמ ִציקּ ,ו ְמ ָת ֲארוֹ ִּב ׁ ְשבָ ִחים ְ ּגדוֹ ִלים ְּב ַה ְקדָּ ָמתוֹ
ְל ֵפרו ּׁשוֹ ַ ל ַה ּ ׁ &ש ְל ָחן ָ רוּ ְך א ַֹרח ַח ִּייםְ ,ו ַאף ְמ ַצ ְּטטוֹ
ּ ַפ ֲ ַמיִ ם ְ ּב ֵפר ּו ׁשוֹ ָ ּ .פ ַ ל ַרבּ וֹ ת ְל ֵקרוּב ָה ֲאנ ּו ִסים
ִמ ְּס ָפ ַרד וּ פוֹ ְרטוּ גַ לְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָשבוּ ְליַ ֲהד ּו ָתם
ְו ִה ׁ ְש ַּת ְּקעוּ ְּב ִעירוֹ  ,וְ ָד ַר ׁש ַ ל נִ ְצ ִח ּיוּ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ְלבַ ל
יִ דַּ ח ִמ ֶּמנּ וּ נִ דָּ ח ַ .ל ַה ּ ָפס ּוק "ו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל י ְֹצ ִאים
ְּביָ ד ָר ָמה" ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה לֹא הוֹ ִציא ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
ְּב ִצנְ ָ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּג &א ָּלה ׁ ֶש ְּב ִצנְ ָ ה ֵאין ׁ ְש ָמ ּה ְ ּג &א ָ ּלה...

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ$ת

אחד המאורעות המופלאים בתולדות עם ישראל ,הוא סיפור
'ארבעת השבויים' ,כאשר קורא הדורות מראש הוליך ארבעה
חכמים שנתפסו בשבי ונמכרו כעבדים במדינות רחוקות ,וסופם
שבזכותם התפתח עולם התורה במצרים ,ספרד וצפון אפריקה.
מקור הסיפור ב'ספר הקבלה' של הראב"ד הראשון רבי אברהם
אבן־דאוד ,ולפיו אירע הדבר בשלהי תקופת הגאונים בשנת
ד'תש"נ לערך ,אלא שמסתבר שטעות־סופר נפלה בדבריו ויש
לתקן לשנת ד'תש"כ .תמצית הסיפור ,על ארבעה חכמים שיצאו
מהעיר 'בארי' ל'הכנסת כלה' ,וסופם שנשבו בידי שודדי ים
מספרד ונמכרו בארצות שונות .רק שלושה חכמים ידועים בשמם,
והם רבי חושיאל אביו של רבנו חננאל ,רבי משה בן־חנוך ובנו רבי
חנוך ,ורבי שמריה ב"ר אלחנן ,ושם הרביעי לא פורש .את בארי
היו שזיהו עם עיר בבלית ,אולם מסתבר יותר שהיא העיר בארי
שבדרום־ מזרח איטליה .מטרת נסיעתם היתה ל'הכנסת כלה' כפי
שהראב"ד מספר ,אולם היו שפירשו כי הכוונה למגבית לטובת
ישיבת סורא ,וכיוון שישיבה נקראה ' כלה' בארמית ,כמו 'רישי
כלה' בתפילת 'יקום פורקן' ,יצאו החכמים ל'הכנסת כלה' .אלא
שכבר הוכיחו שהדבר לא מסתבר ,שכן ישיבת סורא הידלדלה
באותן שנים עד שהיו זקוקים להביא אליה את רב סעדיה גאון
ממצרים ,ולא ייתכן שהיו עושים זאת אילו היו ארבעת החכמים
הללו שרויים בסורא ,אלא שיצאו ל'הכנסת כלה' ממש .השבויים
לא גילו ברבים את זהותם ,והשובים העמידו אותם למכירה
בקהילות היהודיות שבהן ביקרו במסעם הימי .הראשון שנפדה
היה רבי שמריה ,ויהודי אלכסנדריה שבמצרים שילמו את דמי
פדיונו ,ולאחר שהתגלה בכוח תורתו נעשה ראש רבני מצרים .רבי
חושיאל נפדה באפריקה ,ולאחר שהתיישב בקירואן שבתוניסיה,
הפך אתה למקום תורה .בהגיע האונייה לקורדובה שבדרום
ספרד ,פדו בני קהילה את רבי משה ובנו רבי חנוך ,ותחילה
סבורים היו כי אינו אלא עם־הארץ .הוא נכנס לבית־המד רש,
והאזין לשיעורו של הדיין רבי נתן שהיה חסיד גדול ,ובשיעורו
התקשה להבין את דברי הגמרא "על כל הזאה טבילה" ,ורבי משה
השבוי פתר אותו על־נקלה .השומעים נדהמו לגלות כי ארי עלה
אליהם ,והוא פתר את כל שאלותיהם בתבונה ,עד שהדיין קם
ואמר" :אני איני דיין ,וזה הלובש השק והאורח הוא רבי ,ואני
תלמידו אהיה מהיום ,ואתם ַמנּוּהוּ על קהל קורטובא דיין" .מאז
בואם של ארבעת השבויים ,חדלו בני הקהילות להסתמך על
הדרכתם של גאוני בבל ,והחלו לפסוק הלכה על־ידי עיון בתורה,
ומאז נפוצה שם שיטת הלימוד העמקני והיסודי ובירור הסוגיות.

אשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ִס ּפו ֵּרי ֲח ִס ִידים ,הוּא ַה ֵּס ֶפר " ִס ּפו ִּרים נוֹ ָר ִאים"ֶ ׁ ,ש ִח ְ ּברוֹ ַר ִ ּבי יַ ֲ קֹב
ַא ַחד ַה ִחבּ ו ִּרים ָה ִר ׁ
ָ ּב ָכ ָר ְך ִמ ֵּקיְ דַּ ןֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ְ ּב ִכ ּנוּיוֹ ר' יֶ ְ
יט ׁש וּבְ נוֹ ַה"צֶּ ַמח
עק'ל ַקדַּ נֶ רֵ ,מ ֲח ִס ֵידי ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
יבתוֹ ַהנּוֹ ַד ַ תּ ְ .ב ִס ְפרוֹ זֶ ה הוּא ְמ ַס ּ ֵפר ַ ל ַמ ֲ שֶׂ ה
יש ָ
ֶצ ֶדק"ּ ,ו ְל ָפנִ ים ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין ִ ּב ׁ ִ
יטאֶ .א ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר
ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ּמוֹ ּ ִ ,ב ְתקו ַּפת ֱהיוֹ תוֹ ְמ ַל ֵּמד־ ִּתינוֹ קוֹ ת ָ ּב ִעיר יָ נוֹ בָ ה ׁ ֶש ִ ּב ְמחוֹ ז קוֹ בְ נָ ה ְ ּב ִל ָ
ַההוּא ָהיָ ה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ָמ ְרדְּ ַכי ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ִמ ְ ּברוֹ דֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ְ ּב ִחבּ וּרוֹ ַה ָּגדוֹ ל " ׁ ַש ֲ ֵרי ְת ׁשוּבָ ה" ַ ל ׁ &ש ְל ָחן־ ָ ר ּו ְך
ֵח ֶלק א ַֹרח־ ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֶּנ ְח ׁ ַשב ַ ד ַה ּיוֹ ם ְל ֶא ָחד ִמ ִּס ְפ ֵרי ַהיְ סוֹ ד ַה ִה ְל ָכ ִת ִ ּייםּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ֲא &רכּ וֹ ת ָ ַמד
אשוּת ְק ִה ַּלת דּ ּו ְ ּבנָ א ׁ ֶש ְ ּבווֹ ְה ִלין ,וּבָ ּה ַאף יָ ַסד ֵ ּבית־דְּ פוּסַ ,א ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֵמ ָה ַר ָ ּבנוּת,
ְ ּב ָר ׁ
ָ ַסק ְ ּב ִמ ְס ַחר ֵ ִציםּ ְ .ב ִע ְקבוֹ ת ָּכ ְךָ ,היָ ה ַמ ִּגי ַ ִל ְפ ָר ִקים ֶאל ְמחוֹ ז קוֹ בְ נָ ה ְל ֶרגֶ ל ִמ ְס ָחרוֹ  ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּ ׁ ְשמוֹ יָ ָצא
ְל ָפנָ יו ְּכגָ אוֹ ן ַה ָ ּב ִקי ְ ּב ָכל־ ַה ּתוֹ ָרהָ ,הי ּו ַל ְמ ָדנֵ י ָה ִעיר ָ ּב ִאים ְל ׁ ַש ֵחר ֶאת־ ּ ָפנָ יו ,וְ ִע ָּמם ַּגם ֲאנָ ׁ ִשים נוֹ ָס ִפים
ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ָּגאוֹ ן ַה ַּנ ֲ ָרץּ ְ .ב ַא ַחת ַה ּ ְפ ָ ִמים ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ָמ ְרדְּ ַכי ִה ִּגי ַ ְליָ נוֹ ָבהִ ,ה ִּגיע ּו ַר ִ ּבים
אשוֹ ן'.
ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ְל ַק ֵ ּבל ֶאת־ ּ ָפנָ יו ,וּבָ ֶהם ָהיָ ה ַּגם ַה ְמ ַס ּ ֵפר ַר ִ ּבי יַ ֲ קֹב ַקדַּ נֶ רֶ ׁ ,ש ְּמ ַס ּ ֵפר ֶאת ַה ִּס ּפוּר ִּכ' ְכ ִלי־ ִר ׁ
יחה
יהם ּ ִפ ְל ּפוּל ָאר ְֹך ָ ,בְ ָרה ַה ּ ִשׂ ָ
ַה ַּל ְמ ָדנִ ים ׁ ֶש ַ ּב ֲחב ּו ָרה ֵה ֵח ּל ּו ְ ּב ִדבְ ֵרי־תוֹ ָרה ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָה ַרב נָ שָׂ א ִ ּב ְפנֵ ֶ
יחת &ח ִּלין ׁ ֶשל ַּת ְל ִמ ֵידי־ ֲח ָכ ִמים" .וְ ִה ֵּנה ִה ְת ַּג ְל ְּגל ּו ַהדְּ בָ ִרים אוֹ דוֹ ת דֶּ ֶרךְ
ְל ִענְ יָ נִ ים ׁשוֹ נִ יםּ ְ ,בגֶ ֶדר "שִׂ ַ
ַה ֲח ִסיד ּות ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ָ ּבעוֹ ָלם ַה ְ ּיהו ִּדי ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶשדַּ ְע ָּתם לֹא ָהיְ ָתה נוֹ ָחה ֵמ ָהרו ַּח ַה ֲח ָד ׁ ָשה ַה ּנוֹ ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ֶכ ֶרם
יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ה ֵח ּל ּו ַּכ ָּמה ִמ ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה ְל ַלגְ ֵלג ַ ל ַצדִּ ֵ
יקי ַה ֲח ִסיד ּות ַה ּנוֹ ָד ִעים ,וְ לֹא ָח ְסכ ּו ֶאת ׁ ֵש ֶבט ִ ּב ָּק ְר ָּתם
ישֶ ׁ ,ש ֵּכן ַאף הוּא ֲ ַדיִ ן לֹא
ֵמ ַהנְ ָהגָ ָתם ַה ְּמ ׁ &ש ָּנה ְ ּב ֵ ינֵ ֶ
יהםָּ .כל אוֹ תוֹ זְ ַמן ,יָ ׁ ַשב ַה" ּ ׁ ַש ֲ ֵרי ְת ׁשו ָּבה" וְ ֶה ֱח ִר ׁ
ִה ְת ָק ֵרב ַל ֲח ִסיד ּות וְ לֹא ִה ִּכ ָיר ּה ָלע ֶֹמק ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבנֵ י־שִׂ יחוֹ ֵה ֵח ּל ּו ְל ַד ֵ ּבר ָס ָרה ַּגם ַ ל ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב
ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ְצמוֹ ִ ,ה ׁ ְש ִּתיק אוֹ ָתם ְ ּב ַבת־ ַא ַחת וְ ָק ָראַ " :אל נָ א ַא ַחי ָּת ֵרע ּוֲ .אבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּכם ַל ְחדּ ֹל ְל ַד ֵ ּבר ִ ּב ְקדוֹ ׁש
יִ שְׂ ָר ֵאל זֶ הִּ ,כי ֵאינִ י רוֹ ֶצה ְל ַה ְח ִטיא ֶאת ָאזְ נַ י ִ ּב ׁ ְש ִמי ַ ת דִּ בְ ֵרי ָס ָרה ָ ָליו" .דְּ ָמ ָמה נָ ְפ ָלה ַ ּב ֶח ֶדר ,וְ ַת ְד ֵה ַמת
ַה ַּל ְמ ָדנִ ים ָּג ְד ָלה ׁ ִשבְ ָ ַתיִ ם ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ֶאת ֶה ְמ ׁ ֵש ְך דִּ בְ ֵרי ָה ַרב" :ו ְּדע ּו ָל ֶכםִּ ,כי ַ ל ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ַ ְצמוֹ
יאה,
ֵאין ׁש ּום ִה ְתנַ ְּגדוּת ֶא ְצ ֵלנ ּו ,וְ ַא ְד ַר ָ ּבהָּ ,גדוֹ ל הוּא ְ ּב ֵ ינֵ ינ ּו ַמ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ָה ֲא ִריזַ "ל"ּ& .כ ָּלם ִה ִ ּביט ּו בּ וֹ ִ ּב ְפ ִל ָ
ׁ ֶש ֵּכן יָ ְדע ּו ִּכי ָה ַרב לֹא ִה ִּכירוֹ ְ ּב ַ ְצמוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ֶט ֶרם נוֹ ַלד ,וַ ֲא ָח ִדים ִה ְר ִהיב ּו עֹז ִל ׁ ְשאֹלִ " :מדְּ בָ ָריו
מַ
ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו ִמ ְס ַּת ֵ ּברִּ ,כי יוֹ ֵד ַ הוּא ו ַּמ ִּכיר ֶאת שִׂ יגוֹ וְ שִׂ יחוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ,וַ ֲח ֵפ ִצים ָאנ ּו ֵאפוֹ א ִל ׁ ְש ֹ
ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ַמה ּותוֹ  .וְ ִאם ֶ ּב ֱא ֶמת ָּגדוֹ ל ָהיָ ה ָּכל־ ָּכ ְךַ ,מדּ ּו ַ ָהי ּו ַהנְ ָהגוֹ ָתיו ׁשוֹ נוֹ ת וּבִ ְל ִּתי מוּבָ נוֹ ת"? וְ הוּא
יכםִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ָהי ּו ַּכ ָּמה דְּ בָ ִרים ִ ּב ְל ִּתי מוּבָ נִ ים ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב,
ֵה ׁ ִשיב ְ ּבנַ ַחת" :נְ כוֹ נִ ים דִּ בְ ֵר ֶ
או ָּלם ָ ֵלינ ּו ָל ַד ַ ת ִּכי ֵאין ָלנ ּו ֲהבָ נָ ה ְ ּב ַמ ֲ שָׂ יו ו ְּד ָר ָכיוִּ ,כי ָּגבוֹ ַּה ֵמ ַ ל־ ָּגבוֹ ַּה הוּא ִמ ּ ִשׂ ְכ ֵלנ ּו ַה ָּקט .וְ ַאף ִאם
ִה ָּמ ֵצא ִת ָּמ ֵצא ִ ּב ְד ָר ׁ ָשתוֹ ּ ָפסוּק ֶא ָחד ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרהֵ ,אין ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ָריוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל
אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ָהי ּו נְ תוּנוֹ ת ְ ּביָ ָדיו ִמ ְל ַמ ְע ָלה ַל ֲ שׂ וֹ ת ָ ּב ֶהן ִּכ ְרצוֹ נוֹ  .וְ דוֹ ֶמה ָהיָ ה ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ִלבְ נוֹ
יְ ִחידוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְךֲ ,א ׁ ֶשר ָאבִ יו ָא ֲהבוֹ ַא ֲה ָבה ַ ָ ּזה ְּכ ַח ֵ ּיי נַ ְפ ׁשוֹ  ,ו ֵּמרֹב ַא ֲה ָבתוֹ ֵא ָליו ָמ ַסר לוֹ ֶאת ָּכל
אוֹ ְצרוֹ ָתיו ַהיְ ָק ִרים .וְ ַאף ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ֵ ּבן ִסדֵּ ר ֶאת ָהאוֹ ָצרוֹ ת ְ ּבא ַֹרח ׁשוֹ נֶ ה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ִּסדְּ ָרם ַה ֶּמ ֶל ְך ,לֹא ָּכ ַ ס
ָ ָליוֶ ,א ָּלא ָס ַמ ְך ָ ָליו ׁ ֶש ְ ּבר ַֹחב ָח ְכ ָמתוֹ ְ ּבוַ דַּ אי לֹא יְ ַק ְל ֵקל ,וְ לֹא יוֹ ִציא ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ָּכל־דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ &ת ָּקן".
"וְ ַ ָּתה ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם דָּ בָ ר נִ ְפ ָלא ִמ ּ ִפ ְל ֵאי ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ,וְ ִת ְרא ּו ַּכ ָּמה ְּגאוֹ נ ּות ָהיְ ָתה בּ וֹ
וְ ַכ ָּמה ִה ְס ִּת ָיר ּה ְ ּב ַד ְרכּ וֹ  .ו ְּב ֵכןַ ּ ,פ ַ ם ַא ַחת ִהזְ ִּכיר ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבתּ ָ ,ב ּה
יאה
יתה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּב ִק ָ
ְמ &ס ּ ָפר ַ ל ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ אֶ ׁ ,ש ָּנ ְסע ּו ִ ּב ְס ִפינָ ה וְ נִ ְת ְקל ּו ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ס ַ ַ ּב ְּס ִפינָ ה ,או ָּלם ָה ָאמוֹ ָר ִאים ָמנְ ע ּו ַ ּב ֲ ָד ּה ַל ֲ שׂ וֹ ת ֵּכן'ָ .א ְמ ָרה ִמ ְּל ָתא,
ְ ּב ִכ ּ ׁשוּףּ ִ .ב ְק ׁ ָשה ְמ ַכ ּ ׁ ֵש ָפה זוֹ ִלנְ ֹ
ֲא ָס ַר ָּתא ְל ַא ְר ָ ּבא'  -דְּ ַהיְ נ ּו ָא ְמ ָרה ַה ַּמ ְטרוֹ נִ ית ׁ ֵשם ׁ ֶשל ִּכ ּ ׁשוּף ,וְ ַה ְּס ִפינָ ה נִ ְכ ְ ּב ָלה ֶאל ְמקוֹ ָמ ּה וְ ַה ַּס ּ ָפנִ ים לֹא
יָ ְכל ּו ְל ָהזִ יזָ ּה ִמ ְּמקוֹ ָמ ּה'ָ .א ְמר ּו ִאינְ ה ּו ִמ ְּל ָתאַ ׁ ,ש ְרי ּו ָה'  -דְּ ַהיְ נ ּוֶ ׁ ,ש ֵהם ָא ְמר ּו ׁ ֵשם ָט ֳה ָרה ְּכ ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש"י,
וְ ִה ִּתיר ּו ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה ְל ַה ְפ ִליג ַ ּב ָ ּים .וְ ָת ַמ ּה ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ בִ ,אם ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִהזְ ִּכ ָירה ַה ְמ ַכ ּ ׁ ֵש ָפה ,לֹא ָּכ ְתב ּו
ְמ ַסדְּ ֵרי ַה ּ ׁ ַש"ס ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ׁ ֵשם &ט ְמ ָאהַ ,מדּ ּו ַ לֹא ִהזְ ִּכיר ּו ֶאת ַה ַּל ַח ׁש ׁ ֶשל ָה ָאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ִע ּמוֹ ִ ּב ְּטל ּו ֶאת
ַה ִּכ ּ ׁשוּף? וַ ֲהלֹא ׁ ְשמוֹ ת ַל ַח ׁש ׁשוֹ נִ ים ִהזְ ִּכיר ּו ֲחזַ "ל ְל ִר ּפוּי וְ ַה ָּצ ָלה? וְ ַ ל־ ָּכ ְך ֵה ׁ ִשיב ַה ַ ּב ַ ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב
ְּת ׁשוּבָ ה נִ ְפ ָל ָאהִּ .כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ַּל ַח ׁש ׁ ֶש ָּל ֶהם ָהיָ ה ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְ'מ ַכ ּ ׁ ֵש ָפה לֹא ְת ַח ֶ ּיה' ,וְ ָד ַר ׁש
ַ ל־ ָּכ ְך דְּ ר ּו ׁש ָּגדוֹ לְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמגַ ֶּלה סוֹ דוֹ ת נִ ְפ ָל ִאים ְ ּב ָפסוּק זֶ ה ׁ ֶש ְ ּבכֹחוֹ ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ִּכ ּ ׁשוּף ,וְ ָא ַמר
ׁ ֶש ְ ּבסוֹ דוֹ ת ֵא ּל ּו ִ ּב ְּטל ּו ָה ָאמוֹ ָר ִאים ֶאת ּכ ָֹח ּה ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ַמ ְטרוֹ נִ ית .וְ הוֹ ִסיף ֵ ּבאוּר נִ ְפ ָלא ְ ּב ִדבְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא,
ׁ ֶש ַּמה ּ ׁ ֶש ָּכתוּב ֶא ְצ ָל ּה ָ'א ְמ ָרה ִהיא ִמ ְּל ָתא' ַה ַּכ ָּונָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ְל ׁ ֵשם &ט ְמ ָאה ,או ָּלם ֶא ְצ ָלם נֶ ֱא ַמר ָ'א ְמר ּו ִאיה ּו
ִמ ַּל"ת' ,וְ הוּא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְ'מ ַכ ּ ׁ ֵש ָפה לֹא ְת ַח ֶ ּיה' ,ו ְּב ָטע ּות ִה ְד ּ ִפיס ּו ַ ּב ּ ׁ ַש"ס ִמ ְּל ָתא ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ַּל"ת ְ ּבנוֹ ָט ִריקוֹ ן".
ְ ּב ַס ְ ּימוֹ  ,הוֹ ִסיף ָה ַרב וְ ִס ּ ֵפרְּ " :כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת דְּ בַ ר ַה ּ ֶפ ֶלא ַה ֶ ּזהָ ,ט ַר ְח ִּתי וְ ָ ַמ ְל ִּתי ְל ַח ּ ֵפשׂ ְ ּב ַמ ֲהדוּרוֹ ת
אכת ַהדְּ פוּס,
אתי ׁ ַש"ס יָ ׁ ָשן נוֹ ׁ ָשן ֲא ׁ ֶשר נִ ְד ּ ַפס ִּכ ְמ ַ ט ְ ּב ַה ְת ָח ַלת ְמ ִציא ּות ְמ ֶל ֶ
יְ ׁ ָשנוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ַש"ס ַ ,ד ׁ ֶש ָּמ ָצ ִ
ו ָּמ ָצאנ ּו ִּכ ְדבָ ָריו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְּל ָתא ׁ ֶש ָּל ּה נִ ְד ּ ַפס ְ ּב ָא ֶל"ף ,ו ִּמ ְּל ָתא ׁ ֶש ָּל ֶהם נִ ְד ּ ְפ ָסה ִמ ַּל"ת ְ ּבלֹא ָא ֶל"ף ,וְ גַ ם
אשי־ ֵּתבוֹ ת .ו ִּמ ָּכאן ִּת ְל ְמד ּו ִּכי ּתוֹ ָרתוֹ ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ,וְ ָל ֵכן ֲא ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּכם ׁ ֶש ּלֹא
נִ ְר ׁ ְשמ ּו ְל ַמ ְע ָלה נְ &קדּ וֹ ת ְ ּב ָר ׁ ֵ
ָּת ֵרע ּו וְ לֹא ַת ׁ ְש ִחית ּו ְל ַד ֵ ּבר בּ וֹ ִּכי ַמ ְל ַא ְך ה' ְצ ָבאוֹ ת הוּאּ ,תוֹ ַרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְ ּב ִפיה ּו וְ ַר ִ ּבים ֵה ׁ ִשיב ֵמ ָ וֹן".
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל שׂ וֹ נְ ִצינוֹ ּווֶ נֶ ְציָ ה ,לֹא מוֹ ִפי ַ ֵּכן ,או ָּלם
ְמ ַ נְ יֵ ן ְלהוֹ ִסיףִּ ,כי ָא ְמנָ ם ְ ּב ַמ ֲהדוּרוֹ ת ַה ּ ׁ ַש"ס ָה ִר ׁ
ִ ּב ְכ ַתב־יָ ד ִמינְ ְכן ִמ ּ ׁ ְשנַ ת ק"ג ,מוֹ ִפי ַ ֶא ְצ ָל ּה ָ'א ְמ ָרה ִמי ִדי' וְ ֶא ְצ ָלם נִ ְכ ַּתב ִ'מי ַלת' ,וְ או ַּלי ַה ּי ּו"ד יַ ִּת ָירה.

ִמ ְ ּד ַבר־ ׁ ֶש ֶקר ִּת ְר ָחק
ימן ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרנ"גֵ .מ ָה ַא ַחת ָה ֲ יָ רוֹ ת ַה ְּסמוּכוֹ ת ,הוֹ ִפי ַ ְל ֶפ ַתע יְ הו ִּדי ִמ ְס ּתוֹ ִרי ַ ּב ַ ל
ַצנְ ָ א ִ ּבי ַרת ֵּת ָ
יש ,וַ ֲאוִ ָירה
ַה ְד ַרת־ ּ ָפנִ יםּ ְ ,ב ׁ ֵשם יוֹ ֵסף ַ ֶ ּב ְד ַא ְל ַלה ,דְּ ַהיְ נ ּו יוֹ ֵסף ֶ בֶ ד ַה ּ ׁ ֵשםִ .ה ָּלה ִמ ְס ּתוֹ ִרית ִה ְּל ָכה ְסבִ יב ָה ִא ׁ
ׁ ֶשל ַא ָּגדוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת וְ ִס ּפו ֵּרי־מוֹ ֵפת ֵה ֵח ָּלה ְל ִה ְת ַר ֵּקם ְסבִ יבוֹ ַ .אט־ ַאט נָ פוֹ ָצה ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה ְ ּב ֶק ֶרב ֲהמוֹ נֵ י
יח ַה ְמ &ק ֶּוה ,וְ כֹחוֹ ָּגדוֹ ל וְ ָ צוּם ְ ּב ִענְ יָ נִ ים נִ ְס ָּת ִרים וְ נִ שְׂ ָּגבִ יםֶ .את ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה
ָה ָ םִּ ,כי יוֹ ֵסף ֵאינוֹ ֶא ָּלא ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יש ַ ְצמוֹ ְל ָה ִפיץ ,וְ ַ ד ְמ ֵה ָרה ֵה ֵחל ְל ַה ְק ִהיל ְק ִה ּלוֹ ת ָ ּב ַר ִ ּבים ו ְּל ַה ְכ ִריז ִּכי "זְ ַמן ַהיְ ׁש ּו ָ ה ְקרוֹ ָבה,
דָּ ַאג ָה ִא ׁ
יהם ֶה ֱ בִ יר ּו אוֹ ָתם ַ ל
וְ ַה ְּג &א ָּלה עוֹ ֶמ ֶדת ָלבוֹ א ְ ּב ָקרוֹ ב"ָ .הי ּו יְ הו ִּדים ָמ ֵרי־נֶ ֶפ ׁש ּו ׁ ְשבו ֵּרי־ ֵלבֶ ׁ ,ש ָּצרוֹ ֵת ֶ
יח ִל ְל ּכֹד אוֹ ָתם ִ ּבשְׂ ָפ ָתיו נוֹ ְטפוֹ ת ַה ּמוֹ ר ,או ָּלם
דַּ ְע ָּתם ,וְ ַה ָּלל ּו ִה ְת ּ ַפ ּת ּו ְל ַה ֲא ִמין ַ ּבנּוֹ ֵכל ָה ַ ְרמו ִּמיֶ ׁ ,ש ִה ְצ ִל ַ
אשי ָה ֵ ָדהִּ ,כי
יש ּי ּותוֹ  .או ָּלם ְּכ ָכל ׁ ֶש ָ בְ ר ּו ַה ָ ּי ִמיםָ ,רא ּו ָר ׁ ֵ
ַה ּ ִפ ְק ִחים ׁ ֶש ָ ּב ָ ם ָל ֲ ג ּו לוֹ ְ ּבגָ לוּי וְ זִ ְלזְ ל ּו ְ ּב ִא ׁ ִ
יש הוֹ ֶל ֶכת ּוגְ ֵד ָלה ,וְ ִה ַּלת ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרין ׁ ֶש ְּסבִ יבוֹ הוֹ ֶל ֶכת ו ִּמ ְת ַר ֶח ֶבתַ .ה ֲהמוֹ נִ ים ֵה ֵח ּל ּו
ַה ֲחבו ָּרה ׁ ֶש ִּמ ְּס ִביב ָה ִא ׁ
ְל ַס ּ ֵפר ָ ָליו ִס ּפו ִּרים נִ ְפ ָל ִאיםֶ ׁ ,ש ַה ֶּק ׁ ֶשר ֶאל ַה ְּמ ִציא ּות ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ִמ ְק ִרי ִ ּב ְל ַבדּ ,ו ְכ ַד ְר ָּכן ׁ ֶשל ׁ ְשמוּעוֹ ת,
יהםּ ְ .באוֹ ָתם
אשי ַה ְּק ִה ָּלה נָ ְד ָדה ֵמ ֵ ינֵ ֶ
נִ ּתוֹ ְספ ּו ָל ֶהם ֵּתאו ִּרים וְ ַהגְ זָ מוֹ ת ְללֹא ֵח ֶקר ַ ,ד ׁ ֶש ּ ׁ ְשנָ ָתם ׁ ֶשל ָר ׁ ֵ
ימן נְ תוּנִ ים ַּת ַחת ׁ ִש ְבטוֹ ׁ ֶשל ֶה ָהמוֹ ן ַה ְּמקוֹ ִמיֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ַמר ְ ּב ַק ָּנאוּת ַ ל ַהדָּ ת ַה ּ&מ ְס ְל ִמית,
יָ ִמים ָהי ּו יְ הו ֵּדי ֵּת ָ
ימן.
יהם ,וְ ַה ָּלל ּו יָ ֵח ּל ּו ִ ּב ְר ִדיפוֹ ת ָק ׁשוֹ ת נֶ גֶ ד יְ הו ֵּדי ֵּת ָ
יש ְל ָאזְ נֵ ֶ
וְ ַה ַּס ָּכנָ ה ָהיְ ָתה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָּמא יַ ִּגי ַ ׁ ֵש ַמע ָה ִא ׁ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יל ָּתאַ ,ר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵ אל אוֹ ֵמרָּ ,כל
ִאם־ ֶּכ ֶסף )כב ,כד( ִּ -ב ְמ ִכ ְ
ִאם ׁ ֶש ַ ּב ּ ִמ ְק ָרא ְר ׁשוּת ח ּוץ ִמ ּזוֹ ְוכוּ'ְ .ו ָצ ִר ְ
יך ָל ַד ַ תָ ,ל ּ ָמה
יְ ַד ֵּבר ה' ְ ּב ֶד ֶר ְך ָס ֵפק ִּב ְמקוֹ ם ַודַּ אי? ְוא ּו ַלי ִּכי ָ ּבא ַה ָּכתוּב
ְלהוֹ ִדי ַ ּו ְל ָה ׁ ִשיב ַ ּגם־ ֵּכןַ ,ל ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַאל ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ִּב ְראוֹ תוֹ
ִּכי יִ ְר ֶּבה ְּכבוֹ ד ָא ָדם ְּבזָ ָהב ָלרֹב ְואוֹ ְצרוֹ ָתיו ְמ ֵל ִאים הוֹ ן
ֹאמר ָא ָדם ָמה ֵה ָּנה אוֹ ְצרוֹ ת זָ ָהב
ָ ֵתק ְללֹא צ ֶֹר ְך בּ וֹ ְ ,וי ַ
ָל ָא ָדם ְללֹא ָד ָבר? ָל ּ ָמה לֹא ִה ְס ּ ִפיק ה' ָל ֵתת לוֹ ְמזוֹ נוֹ ָתיו
יכיןְ ,ולֹא יִ ְהיֶ ה זֶ ה ָ ּגדוֹ ל ִמ ַ ּי ֲ קֹב ָא ִבינ ּו ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַאל
ַה ְ ּצ ִר ִ
ֶל ֶחם ֶל ֱא ֹכל ו ֶּבגֶ ד ִל ְלבּ ֹשֵ ,.הן ֱא ֶמת ִּכי ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּי ְח ַסר ָל ָא ָדם
ִמ ְּכ ֵדי ָצ ְר ּכוֹ יֵ ׁש ַט ַ ם ַּבדָּ ָבר ְליַ ְּסרוֹ ַ ל ֲ וֹנוֹ ַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן
יש ֵאין לוֹ צ ֶֹר ְך ָ ּב ֶהם?!
אוֹ ְצרוֹ ת־הוֹ ן ָל ּ ָמהָ ,ל ִא ׁ
ָלזֶ ה הוֹ ִדי ַ ַה ָּכתוּבִּ ,כי ַה ּסוֹ ֵבב דָּ ָבר הוּא אוֹ ָתם ׁ ֶש ֵאינָ ם
יהםִּ ,כי ה' ְ ּב ַח ְסדּ וֹ נוֹ ֵתן
ְראוּיִ ם ְל ַק ֵ ּבל 0ח ָּקם ְל ַצד ַמ ֲ שֵׂ ֶ
ׁ ֶש ַפע ַה ָ ּצ ִר ְ
יש דֵּ י ַמ ְחסוֹ רוֹ ְ ,ו ָהיָ ה ִּכי
יש ָו ִא ׁ
יך ְּב ֶר ַוח ְל ָכל ִא ׁ
ַ
יֶ ֱח ָטא ָא ָדם ְו ֵאינוֹ ָראוּי ְלק ֵ ּבל ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְּב ָכבוֹ ד ֵמ ֵאל
ַה ָּכבוֹ דַ ,ה ֵח ֶלק ַה ּ ַמ ִ ּגיעוֹ לֹא יִ ּ ְט ֶלנּ וּ ֶ ְליוֹ ןֶ ,א ָּלא ֲה ֵרי הוּ א
ִמ ְת ַק ֵּבץ ֶאל ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ִת ְהיֶ ה ּ ַפ ְרנָ ַסת ַה ָּלז ִעם ָא ָדם
ַא ֵחר ַה ָּבא לוֹ דֶּ ֶר ְך ׁ ָשם ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ,ויִ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִּב ְפ ִחית ּות
ו ְּב ִב ּזוּי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּגזַ ר ַהגּ וֹ זֵ ר ְּב ֶצ ֶדקְ .ויַ ֲ שֶׂ ה ה' ְ ּב ֶד ֶר ְך זֶ ה
ִל ׁ ְש ֵּתי ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ תָ ,ה ַא ַחת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּלם ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה
ּ ָפ ֳ לוֹ ָה ַרעְ ,ו ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּיזְ ֶּכה ַהנּ וֹ ֵתן ְּב ֶא ְמ ָצעוּת נְ ִתינַ ת
ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסד ְל ֵר ֵ ה ּוְ .וזֶ ה הוּא אוֹ ְמרוֹ ִאם־ ֶּכ ֶסף ַּת ְלוֶ ה
ית ׁ ֶש ָהיָ ה ְל ָך ֶּכ ֶסף יָ ֶתר ַ ל ַמה
ֶאת־ ִַּ $מיֵ ּ ,פרו ּׁש ִאם ָר ִא ָ
ּ ׁ ֶש ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך ְל ַ ְצ ְמ ָך ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְל ֶוה ְל ַ ִּמיֵּ ,ת ַדע ְל ָך,
ָ
ׁ ֶש ֵאין זֶ ה ֵח ֶלק ַה ּ ַמ ִ ּגי ֲ ךֶ ,א ָּלא ֵח ֶלק ֲא ֵח ִרים ׁ ֶשה ּוא ֶה ָ נִ י
ִע ָּמ ָך ,ו ָּבזֶ ה ָר ַמז ִּכי ָצ ִר ְ
יך ִל ְפ ּת ַֹח לוֹ ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ .
ְואו ַּלי ִּכי ָר ַמז לוֹ ַ ּגם־ ֵּכן ׁ ֶש ּלֹא יִ ְתנַ ּ ֵשׂ א ְויִ ְתגַ דֵּ ל ַ ל ֶה ָ נִ י
ִּב ְראוֹ תוֹ ִּכי ה ּוא ַהנּ וֹ ֵתן לוֹ ְ ,וה ּוא אוֹ ְמרוֹ ל ֹא־ ִת ְהיֶ ה לוֹ
ְּכ ֹנ ֶש,הְ ,ל ׁשוֹ ן נְ שִׂ יאוּת ו ַּמ ֲ ָלהִּ ,כי ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ הוּא נוֹ ֵתן לוֹ .
ְו ָחזַ ר לוֹ ַמר ְּכנֶ גֶ ד ַה ַה ְל ָו ָאה ל ֹא־ ְתשִׂ ימוּן ָָ $ליו וְ גוֹ ':

ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמיםִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב ַצנְ ָ א יְ הו ִּדי ּ ִפ ֵּק ַח ְ ּב ׁ ֵשם ר' ַח ִ ּיים ִח ְ ּב ׁשוּש .הוּא נֶ ְח ׁ ָשב ְּכ ֶא ָחד ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י
ימן"ְ ,מ ַה ִּוים אוֹ ָצר
ימן ,ו ְּס ָפ ָריו " ַמ ְּסעוֹ ת ִח ְ ּב ׁש ּוש" וְ "קוֹ רוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵת ָ
יה ׁ ֶשל יַ ֲהדוּת ֵּת ָ
רוֹ ׁ ְש ֵמי ּתוֹ ְלדוֹ ֶת ָ
ּ
ָ ּבל ּום ְל ֵח ֶקר יַ ֲהדוּת וָ ִת ָ
יקה וְ ׁ ָש ְר ׁ ִשית זוֹ  .נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ר' ַח ִיים ָס ְל ָדה ֵמ ֱאמוּנוֹ ת ְּת ֵפלוֹ ת ו ְּת ִמימ ּות־יֶ ֶתר
ימן ,וְ הוּא ֶה ְח ִליט ַל ֲ שׂ וֹ ת ַמ ֲ שֶׂ ה ְּכ ֵדי ִל ְקרֹ ַ ֶאת ַה ַּמ ֵּס ָכה ֵמאוֹ תוֹ ַר ַּמאי,
ׁ ֶש ִא ְפיְ נ ּו ַר ִ ּבים ִמיהו ֵּדי ֵּת ָ
יש ,וְ גִ ָּלה ַּכ ּמוּבָ ן ִּכי ָּכל ַמ ֲ שָׂ יו
ו ְּלהוֹ ִכ ַ
יח ֳקבָ ל־ ָ ם וְ ֵ ָדה ִּכי ֵאין בּ וֹ ַמ ָּמ ׁשֵ .ה ֵחל ר' ַח ִ ּיים ַל ֲ קֹב ַא ַחר ָה ִא ׁ
יסם ַּגם יַ ַחד.
ֵאינָ ם ֶא ָּלא ָּכזָ ב ו ִּמ ְר ָמה ,וְ הוּא ְמסוֹ בֵ ב ְ ּב ַכ ַח ׁש ֶאת ַמ ֲא ִמינָ יו ַה ּ ְפ ָת ִאים ,וְ גוֹ נֵ ב ֶאת ִל ָ ּבם וְ ִכ ָ
או ָּלם ָהיָ ה ּ ִפ ֵּק ַח דַּ ּיוֹ ְּכ ֵדי ְל ִה ּ ׁ ָש ֵמר ֵמ ָהעוֹ ְק ִבים ַא ֲח ָריו ,וְ ר' ַח ִ ּיים נִ ְל ָאה ִל ְמצֹא דְּ בַ ר־ ָמה ְּכ ֵדי ְל ֵה ָא ֵחז בּ וֹ
ו ְּלגַ ּלוֹ ת ֶאת נַ בְ לוּתוֹ  .וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ַה ִהזְ דַּ ְּמנוּת ָל ּה ִה ְמ ִּתיןִ .מנְ ָהגוֹ ׁ ֶשל ַה ּנוֹ ֵכל ָהיָ הְ ,ל ִה ְת ָא ֵר ַח ִמ ּ ַפ ַ ם
יטב ַה ַּמ ֲ ַד ִּנים ׁ ֶש &ה ְּג ׁש ּו ְל ָפנָ יוּ ,תוֹ ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶשהוּא
יהם ׁ ֶשל ַמ ֲא ִמינָ יוָ ׁ ,שם ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא ְּכ ֵרסוֹ ְ ּב ֵמ ַ
ְל ַפ ַ ם ְ ּב ָב ֵּת ֶ
יהם.
ְמגַ ְל ֵּגל ֵ ינָ יו ְ ּב ִה ְת ַח ְּסדוּת ,ו ַּמ ׁ ְשוֶ ה ַ ְצמוֹ ְּככ ֵֹהן ָהאוֹ ֵכל ֶאת ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַהחוֹ ְט ִאים ו ְּמ ַכ ּ ֵפר ַ ל ֲח ָט ֵא ֶ
וְ ִה ֵּנה נוֹ ַדע ְלר' ַח ִ ּייםִּ ,כי ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְּקרוֹ בָ הִ ,מ ְת ַ ֵּתד ַה ִּמ ְת ַח ֶ ּזה ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי
יציו ,ו ְּל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ַ ְרבִ ית ׁ ֶשל מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ,יַ ֲ ר ְֹך ַהבְ דָּ ָלה ַ ל "יַ יִ ן ִמ ַּגן־ ֵ ֶדן ,אוֹ תוֹ ֲא ַק ֵ ּבל ִמ ָ ּי ָדיו
ַמ ֲ ִר ָ
יש ְל ַמ ֲא ִמינָ יו .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליוִּ ,כי ַה ּ ׁ ְשמ ּו ָ ה
ׁ ֶשל ַמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ֵ ּי ֵרד ֵמ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה"ְּ ,כ ַהבְ ָט ָחתוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יתה ֶאת דִּ ְמיוֹ נָ ם ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ,וְ עוֹ ד ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת
ַ ל ַה ַ ּייִ ן ַה ְמ ׁ &ש ָּמר ׁ ֶש ָ ִתיד ָל ֶר ֶדת ִמ ַּגן־ ֵ ֶדן ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתִ ,הצִּ ָ
ַא ַחר־ ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כבָ ר ָהיָ ה ַה ַ ּביִ ת ַצר ֵמ ָה ִכיל ֶאת ָּכל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָ ּבא ּו וְ ִה ְת ַּכ ְּנס ּו יַ ְחדָּ ו.

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים

ֹאש ַּכד יַ יִ ן ְ ּב ָמקוֹ ם נִ ְס ָּתר ְ ּב ָסמו ְּך ַל ַ ּביִ תְּ ,כ ׁ ֶשהוּא
ר' ַח ִ ּיים ִח ְ ּב ׁש ּו ׁש ֵהבִ ין ִמ ָ ּידִּ ,כי ַה ּנוֹ ֵכל ֵה ִכין ֵמר ׁ
ְמבַ ֵּק ׁש ְל ַה ְפ ִּתי ַ ֶאת ַה ִּצבּ וּר ו ְּלהוֹ ִל ְ
ֹאש ֶאת ַמ ֲ שֵׂ י ַה ַּת ְע ּתו ִּעים וְ ַל ֲה ֹפ ְך
יך אוֹ תוֹ ׁשוֹ ָלל ,וְ ֶה ְח ִליט ְל ַס ֵּכל ֵמר ׁ
ֶאת ָה ִא ׁ
יש ַהנּוֹ ֵכל ְל ָמ ׁ ָשל וְ ִל ׁ ְשנִ ינָ ה .יַ ַחד ִעם ֲח ֵברוֹ ַה ּטוֹ ב ר' ְס ַ ְדיָ ה ָ ר ּו ִסיֶ ׁ ,ש ַאף הוּא לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ
ְל ִדבְ ֵרי ַה ֶהבֶ ל ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ַח ֶ ּזהָ ּ ,פנ ּו ֶאל ַה ַ ּביִ ת ַה ְמ &ד ָ ּבר זְ ַמן־ ָמה ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ַהצִּ בּ וּר ֵה ֵחל ֶאת ְּת ִפ ַּלת ַ ְר ִבית ׁ ֶשל
ֹאש ,וּבְ ֶא ֶדן ַה ַח ּלוֹ ן ׁ ֶשל ַה ַ ּביִ ת
מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֶח ֶר ׁש ֵה ֵח ּל ּו ִלבְ לֹ 3
ש ְסבִ יבוֹ  .וְ ִה ֵּנה ִּג ּל ּו ֶאת ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֲ ר ּו ֵמר ׁ
ּ
ּ
ֹאש ַה ַּגג .ר' ַח ִיים ִמ ֵהר ְל ַט ּ ֵפס ַ ל &ס ָּלם ו ְּלהוֹ ִריד ֶאת ַּכד ַה ַייִ ן ,ו ְּכ ֵדי
ָמ ְצא ּו ַּכד יַ יִ ן ָּתלוּי ַ ל ֶחבֶ ל ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ְל ַהגְ דִּ יל ֶאת ָ ּב ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּנוֹ ֵכלֵ ,ה ִכין ֵמר ׁ
ֹאש ּ ְפ ַק ַ ת ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ,אוֹ ָת ּה ִה ְד ִ ּביק ִלזְ ָקנוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ רוֹ
ְס ַ ְדיָ הָ ,מ ַסר ְ ּביָ דוֹ ַמ ֵּקל ָאר ְֹך ,ו ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ִה ְס ַּת ֵּתר ַ ּב ַּמ ְר ֵּתף ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת ַל ַ ּביִ תַּ " .כ ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ַקע ְ ּב ַרגְ ַלי
ְ ּב ָחזְ ָקהַּ ,ת ֲ ֶלה ִמ ָ ּיד ֵמ ַה ַּמ ְר ֵּתף ִעם 'זְ ָקנְ ָך' ָה ָאר ְֹך ו ַּמ ֶּק ְל ָך ֲא ׁ ֶשר ְ ּביָ ְד ָך ,יַ ַחד ִעם ַּכד ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ַה ָּנבָ ל ֵה ִכין
ֹאש ,וְ נִ ְר ֶאה ַמה ַ ּי ֲ שֶׂ ה ַה ּנוֹ ֵכל"ּ ֵ .בינְ ַתיִ םַ ָ ,מד ַה ָּלה וְ ָד ַר ׁש ִּגבּ ּובֵ י־ ְדבָ ִריםְּ ,כ ׁ ֶשהוּא מוֹ ׁ ֵש ְך ִ ּב ְמ &כ ָּון ֶאת
ֵמר ׁ
דְּ בָ ָריו ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּליְ ָלה ַ ,ד ׁ ֶש ָה ֲ ָל ָטה ִּתשְׂ ָּת ֵרר וְ ַאף ֶא ָחד לֹא יָ שִׂ ים ֵלב ַל ֶחבֶ ל ׁ ֶשבּ וֹ ָק ׁשוּר ַּכד ַה ַ ּייִ ן ,וְ ַאף
ימה .וְ ִה ֵּנה ַמ ִּגי ַ זְ ַמן ַה ַה ְבדָּ ָלה ,וְ ַהצִּ בּ וּר
ר' ַח ִ ּיים ִה ְת ָ ָרה ְ ּב ִצבּ וּר ַה ֶּנ ֱא ָס ִפיםְּ ,כ ׁ ֶש ַ ל־ ּ ָפנָ יו ֲא ֶר ׁ ֶשת ְּת ִמ ָ
ת ַח ֶאת־ ַה ַח ּלוֹ ן .הוּא מוֹ ׁ ִשיט ֶאת
ימתוֹ 'ַ .ה ָּמ ׁ ִש ַ
עוֹ ֵצר ֶאת נְ ׁ ִש ָ
יח' ֵמ ִרים ֶאת קוֹ לוֹ ְ ּבזֶ ֶמר ,וּפוֹ נֶ ה ְ ּב ִס ּל ּו ִדין ִל ְפ ּ ֹ
יָ דוֹ ַהח ּו ָצה ִ ּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּוַ ,מ ְמ ִּתין ׁ ֶש ַ'ה ַּמ ְל ָא ְך' יִ ְמסֹר לוֹ ֶאת ַה ַ ּייִ ן ִמ ַּ'גן־ ֵ ֶדן' ,או ָּלם ׁשֹד וָ ׁ ֶשבֶ רַ ,ה ַּכד
ֵאינֶ ּנ ּוְ ...מבו ָּכה ָא ֲחזָ ה ָ ּב ַר ַּמאי ,ו ְּביָ ד רוֹ ֶ ֶדת ֵה ֵחל ְלגַ ּ ׁ ֵש ׁש ַא ַחר ַה ֶחבֶ ל ַה ָּתלוּי ַ ,ד ׁ ֶש ִּג ָּלה ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּכי ַה ַּכד
ימה ֲ צו ָּרה ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְל ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשת וְ ֵה ֵחל ִל ְצ ּפוֹ ת ַ ּבכּ וֹ ָכ ִביםְּ ,כ ׁ ֶשה ּוא
נֶ ֱ ַלםַ .הצִּ בּ וּר ָ ַקב ַא ֲח ָריו ִ ּבנְ ׁ ִש ָ
ְמ ַמ ְל ֵמל וְ אוֹ ֵמר ִּכי " ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּ ׁ ְש ֵמ ִ
ימי ִמ ְת ַ ֵּכב ָלבוֹ א ִמ ִּס ָ ּבה נִ ְס ֶּת ֶרת"ְ ...ל ֶפ ַתע נִ ׁ ְש ְמ ָ ה ְצ ָ ָקה ִמ ִּכ ּו ּונוֹ
ְ
ּ
ׁ ֶשל ר' ַח ִ ּיים ִח ְ ּב ׁש ּו ׁש ׁ ֶש ָּק ָראַ " :רבּ וֹ ַתיַ ,ה ַּמ ְל ָאך וְ ַכד ַה ַייִ ן נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּביָ ִדי"! ּו ְב ַד ְ ּברוֹ ָר ַקע ְ ּב ַרגְ ָליו ַ ל
יש ִ ּב ְל ִּתי &מ ָּכר ֵמ ַה ַּמ ְר ֵּתףְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּז ָקן ָלבָ ן וְ ָאר ְֹך
ָה ִר ְצ ּ ָפה ,ו ְּל ֵ ינֵ ֶ
יהם ַה ִּנ ְד ָהמוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּצבּ וּר ,הוֹ ִפי ַ ְל ֶפ ַתע ִא ׁ
יוֹ ֵרד ַ ל־ ּ ִפי ִמדּ וֹ ָתיוַ ,מ ֵּקל ָּגבוֹ ַּה ְ ּביָ דוֹ ָה ַא ַחת ,וְ ַכד יַ יִ ן ְ ּביָ דוֹ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיהַ .הצִּ בּ וּר ִה ִ ּביט ְ ּבבִ ְלבּ וּל ַ ּב ֵה ֶל ְך ׁ ֶש ָ ָלה
ֵמ ַה ַּמ ְר ֵּתף ,וְ ַכ ָּמה ֵמ ַה ּסוֹ בְ ִבים ָהי ּו מו ָּכנִ ים ְל ִה ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֶשהוּא ֵאינוֹ ֶא ָּלא ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא ,או ָּלם ר' ַח ִ ּיים נִ ַּג ׁש
ֶאל ָה ִא ׁ
יש ,וְ ָת ַל ׁש ְ ּב ַבת־ ַא ַחת ֶאת 'זְ ָקנוֹ ' ַה ְּמ &ד ֶּמה" .זֶ ה ֲחבֵ ִרי ְס ַ ְדיָ ה"ָ ,ק ָרא ְ ּב ַל ַ ג" ,וּבְ יָ דוֹ ַּכד ַה ַ ּייִ ן אוֹ תוֹ
הוֹ ַר ְדנ ּו ִל ְפנֵ י זְ ַמן־ ָמה ֵמ ֶחבֶ ל ַה ְּת ִל ָ ּיהֶ ׁ ,ש ָה ַר ַּמאי ַה ֶ ּזה ֵה ִכין ִמ ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵ ד ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִל ְ
יך ֶא ְת ֶכם ׁשוֹ ָלל".
&ּכ ָּלם ִה ְס ּתוֹ בְ ב ּו ְ ּב ַבת־ ַא ַחת ְּכ ֵדי ְל ַכ ּלוֹ ת ֶאת זַ ֲ ָמם ַ ּב ִּמ ְת ַח ֶ ּזה ַה ַּכזְ בָ ןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּלה ִה ְת ַ ּ ׁ ֵשת ִמ ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵ ד,
וְ ִמ ֵהר ָלנ ּוס ִמ ַ ּב ַ ד ַל ַח ּלוֹ ן ַה ּ ָפתו ַּחְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַר ֵחק ֵמ ָה ִעיר וְ לֹא ֵמ ֵ ז יוֹ ֵתר ְל ַה ְראוֹ ת ֶאת ּ ַפ ְרצ ּופוֹ ָ ּב ּה...

בשבת־קודש כ"ה בשבט תקצ"ו ,נפטר בכלכותא
שבהודו ,ר' שלום ב"ר אהרן ב"ר עובדיה הכהן
מארם־צובא ,היהודי הראשון שהתיישב בעיר בשנת
תקנ"ח ,וייסד בה את הקהילה היהודית שבה נותרו
היום כמה עשרות בלבד .בעיר כלכותא התגוררו
רבים מקהילת 'בני ישראל' ,אותם יש שזיהו כצאצאי
עשרת השבטים האבודים .הראשון שמזכיר את בני
הקהילה ,הוא ר' דוד אחיו של הרמב"ם ,שהגיע
להודו לפני כאלף שנה ,ובמכתבו לאחיו שהתגלה
בגניזה הקהירית ,הוא מספר על מפגשו אתם .בקרב
בני הקהילה התהלכה אגדה ,כי ספינה של גולים
מארץ־ישראל נטרפה לאחר חורבן בית־המקדש
הראשון ,ליד חוף קונקאן דרומית לעיר בומביי,
והניצולים היו רק שבע משפחות ומהם נפצה כל
הארץ .שאר המתים נקברו בבית הקברות של העדה,
שנחשב העתיק מבתי הקברות היהודיים מחוץ
לארץ־ישראל .בבית־קברות זה מצויות מצבות
עתיקות ,ויש בו גם מעין 'קברי־אחים' המסומנים
באבנים גדולות ,ועל־פי המסורת שם נקברו הגולים
שטבעו בספינה ליד החוף .בני הקהילה שמרו על
עצמאותם ,ונזהרו שלא להיטמע בקרב תושבי הודו
הנוכריים ,וכיוון שהללו תיעבו אותם והאמינו שגם
המגע אתם אסור ,סייעו להם להתבדל מהם .במשך
הדורות נותרו בקרב הקהילה רק חלקים מהמצוות,
ובעיקר נותרו בהם החגים שבתורה והשבת ,עריכת
ברית מילה והקראת פסוק 'שמע ישראל' בראשית
כל תפילה .מנהג מעניין השתמר אצלם ,ולפיו
חוגגים את מוצאי יום־הכיפורים ולמחרתו כחג ,זכר
ליום־טוב שהכהן הגדול עשה במוצאי היום הקדוש
לאוהביו .לפני עשרות שנים החלו בני הקהילה
לעלות ארצה ,והתעורר פולמוס הלכתי לכשרותם,
והיו שהכריעו לראותם כיהודים כשרים לכל דבר.

יהם"ִּ ,כי יֵ ׁש ְל ַה ְקדִּ ים ֶאת ַה ּ ִמ ְצוֹת
דָּ ַר ׁש ַר ִּבי בּ וּ נִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִשי ְס ָחא ֶאת ַה ּ ָפסוּק " ְו ֵא ֶּלה ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר ָּתשִׂ ים ִל ְפנֵ ֶ
ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ֲחבֵ רוֹ ִ ,ל ְפנֵ י ַה ּ ִמ ְצ ֹות ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ֵּכן דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה ַל ּתוֹ ָרה.
יטי ַה ּ ׁשוֹ ָאהֶ ׁ ,ש ָ ּל ְמד ּו ְּבמוֹ ַסד ַסנְ ֶה ְד ִר ָּיה ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םִ ,ה ִ ּגי ָ ה ּ ַפ ַ ם ְלבִ ּקוּ ר ֵא ֶצל ָה ַרב
ְקב ּו ָצה ׁ ֶשל יְ תוֹ ִמים ּ ְפ ִל ֵ
יש ָל ֶהם ַּת ּפוּזִ יםִ .מנְ ָהגוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
ִמ ְ ּב ִר ְ
יסק ָהיָ הְ ,ל ַה ְפ ִר ׁ
יסק ,ו ְּכ ֵדי ְל ַכ ְּב ָדם הוֹ ָרה ְל ַה ִ ּג ׁ
יש ִמ ָּכל ּ ְפ ִרי ּו ְפ ִרי ַ ְצ מוֹ
ְּתרוּ מוֹ ת וּ ַמ ַ שְׂ רוֹ ת ,וְ ָהיָ ה חוֹ ֵת ְך ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך ֲח ִת ָ
יכה ְ ּבר ׁ
ֹאש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ּ ֵפרוֹ תִ ,מ ּתוֹ ְך ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ּ ָמא ֵאין ּ&כ ָּלם ֵמאוֹ תוֹ
יש ִמן־ ַה ּ ְפטוּ ר ַ ל־ ַה ִחיּוּב ,אוֹ ְל ֵה ֶפ ְך.
שָׂ ֶדה ,וְ יִ ָּת ֵכן ַ ּגם ׁ ֶש ְּכ ָבר &ה ְפ ְר ׁש ּו ַמ ַ שְׂ רוֹ ת ְ ּב ֵח ֶלק ֵמ ֶהם וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶשהוּא ַמ ְפ ִר ׁ
יש ים
ַא ְך ֵּכ ָיון ׁ ֶש ָהאוֹ ְר ִחים ָהי ּו יְ תוֹ ִמים ׁ ֶש ָ בְ ר ּו ֶאת ֵאי ֵמי ַה ּ ִמ ְל ָח ָמה ַה ָּק ׁ ָשהַ ,ו ֲ לו ִּלים ֵהם ְל ִה ּ ָפגַ ע ִמ ָּכ ְך ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ׁ ִ
יסק ִלנְ קֹט ְּב ֶד ֶר ְך ְמ &ח ֶּכ ֶמתְּ ,כ ֵדי ִל ְמ ֹנ ַ ֵמ ֶהם ֶאת ַה ּ ְפגִ י ָ ה.
יהם ַּת ּפוּזִ ים ּ ְפגוּ ִמים וַ ֲח ֵס ִרים ,הוֹ ָרה ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
ִּב ְפנֵ ֶ
יכה ְל ׁ ֵשם ַמ ֲ שֵׂ ר ,
ֹאש ָּכל ַּת ּפוּז ָח ֵסרַּ ,ב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם נֶ ְח ְּת ָכה ַה ֲח ִת ָ
ִמ ִ ּב ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ִּס ּ ְפ ָרה זֹאת ְליָ ִמיםִּ ,ב ֵּק ׁשִּ ,כי ְ ּבר ׁ
אשי ַה ּ ֵפרוֹ תְ ,וזוֹ צו ַּרת ַה ַה ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ָּל ֶהם
ִּתבְ זֹק ְמ ַ ט &ס ָּכרְ ,ו ָכ ְך יִ ְס ְ ּבר ּו ַהיְ ָל ִדים ָהאוֹ ְר ִחים ִּכי ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך ָח ְתכ ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ילה ּ ְפגוּ ִעים ׁ ֶשאו ַּלי נִ ְּתנ ּו ָל ֶהם ׁ ְשיָ ֵרי ַה ּ ֵפרוֹ ת,
ִּב ְפנֵ י אוֹ ְר ִחים ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִּתיק ָל ֶהם ֶאת ַה ּ ְפ ִריָּ .כ ְך לֹא יָ ח ּו ׁש ּו ָח ִל ָ
יש ּותוֹ  ,וּבַ ֲ ִדינוּ ת נַ ְפ ׁשוֹ ִּב ֵּק ׁש ִל ְמ ֹנ ַ
גִ
ר
ְ
ת
דַּ
מ
ִ
יל ָתם ַ .ד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ִה ִ ּגי ָ ה
ַה ֲח ֵס ִרים וְ ַה ּ ְפגוּ ִמיםֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר ֵה ֵח ּלוּ ַ ּב ֲא ִכ ָ
ׁ
ֲא ִפ ּל ּו ְּתח ּו ׁ ָשה דַּ ָּקה ִמן־ ַהדַּ ָּקה ׁ ֶשל &ח ְל ׁ ַשת־ ַהדַּ ַ תֵ ,מאוֹ ָתם יְ ָל ִדים יְ תוֹ ִמים ׁ ֶש ָ ּבא ּו.
יה .א ּו ָלם ָה ַר ִ ּב י
אפאּ ,ו ׁ ְש ֵא ָלה ַק ָ ּלה ְ ּב ִפיוָּ ,כזוֹ ׁ ֶש ִּנ ְר ֵאית ְ ּבר ּו ָרה ֵמ ֵא ֶל ָ
ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעיר נִ ְכנַ ס ּ ַפ ַ ם ֶאל ַר ִּבי יוֹ ֵסף ִמ ּ ָפ ּ ֶ
ֹאש ְמ &ר ָּבה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְלבַ ְּי ׁשוֹ ַ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ דָּ בָ ר ּכֹה ּ ָפ ׁשוּט ,הוֹ ִציא ֵמ ֲארוֹ ן ַה ְּס ָפ ִר ים
ִה ְתיַ ֵחס ִל ׁ ְש ֵא ָלתוֹ ְּבכ ֶֹבד ר ׁ
ֶאת ַה ּ ׁ &ש ְל ָחן ָ רוּ ְך ,וְ הוֹ ָרה ַל ּ ׁשוֹ ֵאל ִל ְלמֹד ִע ּמוֹ ְ ּב ַצוְ ָּתא ֶאת ַה ֲה ָל ָכהְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּל ַמד ִע ּמוֹ ֶאת ַהדִּ ין ַה ְמפ ָֹר ׁשָ ,קם
ִמ ִּכ ְסאוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִל ְמקוֹ מוֹ  ,וּבְ קוֹ ל נָ ְ
מוּך ִמ ְל ֵמל ְּכ ִא ּל ּו ְל ַ ְצמוֹ ָ " :א ֵכןְּ ,כ ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ְמ ִדים ָּכ ָראוּי ֵאין
יוֹ ְד ִעים"ְ .ו ָהי ּו אוֹ ָתן ִמ ִ ּלים בּ וֹ ְדדוֹ ת ׁ ֶש ָא ַמר ְּב ַל ַח ׁש ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִל ְפ ּ ֹג ַ ִּב ְכבוֹ ד ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ,צוֹ ְרבוֹ ת ְּב ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ַה ָּלה
ְּב ִמ ְכוַ ת־ ֵא ׁש ,יוֹ ֵתר ִמ ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה שִׂ יחוֹ ת מ ּו ָסר.
יבת ֶחבְ רוֹ ןָ ,קם ַא ַחד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַה ּ&מבְ ָח ִרים ְו ִה ְק ׁ ָשה
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ְּב ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ִשע ּו ָריו ַה ֲח ִר ִ
יפים ׁ ֶשל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ּכ ֵֹהן ,ר ׁ
יפה
ימה ֲח ִר ָ
ַ ל־דְּ ָב ָריוּ ְ .ב ַס ֲ ַרת ָה ִר ְת ָחא ְדאוֹ ָריְ ָתא ,דָּ ָחה ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ַ ל־ ֲא ָתר ֶאת ַה &ּק ׁ ְשיָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ִה ְת ַ ּב ֵּטא ְּכ ַל ּ ָפיו ְ ּבנִ ָ
ְמ ַ טְ " :ו ִכי ֵאינְ ָך ֵמבִ ין"? ַה ַּת ְל ִמיד נָ בוֹ ְך ְמ ַ ט ְו ָא ַמר ְּב ַה ׁ ְש ָל ָמה" :נ ּוַ ,מה ָּיכוֹ ל ֲאנִ י ַל ֲ ׂשוֹ ת ׁ ֶש ֵאינֶ ִּני ֵמבִ ין"? ַה ּ ׁ ִשע ּור
ִה ְמ ׁ ִש ְ
ֹאש
מד ִל ְת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע ׁשוֹ ְמ ִעים ֵהם ֶאת ר ׁ
יך ְו ַאף ִה ְס ַּת ֵּים ,וְ ַה ַ ּבחוּ ִרים ְּכבָ ר ִה ְת ּכוֹ נְ נ ּו ַל ֲ ֹ
ַהיְ ׁ ִשיבָ ה ְמבַ ֵּק ׁש ְלהוֹ ִסיף דְּ בַ ר־ ָמה ׁ ֶש ּלֹא ָּכ ָרגִ ילָ " .א ָ ּנאְ ,מ ַחל נָ א ִלי"! ּ ָפנָ ה ֶאל אוֹ תוֹ ַּת ְל ִמיד ְל ֵ ינֵ י ָּכל ַה ַּת ְל ִמ ִידים,
אשוֹ דִּ בְ ֵרי ׁ ֶש ַבח &מ ְפ ָלגִ ים .וְ ִס ּ ֵפר ַא ַחד
וְ ִכ ְ'ת ׁש ּו ַבת ַה ִּמ ׁ ְש ָקל' ַ ל ֶה ָ ָרתוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ְּב ַל ַהט ַה ּ ׁ ִשעוּרִ ,ה ְר ִעיף ַ ל רֹ ׁ
רוּכים זֶ ה ָּבזֶ ה ִּכ ְת ֵרי ֵר ִעין
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּבאוֹ תוֹ ַמ ֲ ָמדְּ " ,ב ׁ ִשע ּור זֶ ה ָל ַמ ְדנ ּוִּ ,כי ּתוֹ ָרה וּ מוּ ַסר־ ַה ִּמדּ וֹ תְּ ,כ ִ
דְּ ָלא ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשין"...
ַר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ַא ְב ַר ְמ ְס ִקי ִע ֵּין ּ ַפ ַ ם ְּב ֶא ָחד ֵמ ִחבּ ּו ָריו ,וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ִע ּיוּ נוֹ נֶ ֶ ְק ָרה ִמ ִּלבּ וֹ ֲאנָ ָחה ָמ ָרהְּ " .ב ָכל ּ ַפ ַ ם ׁ ֶש ֲאנִ י
ק ָרבָ יוּ " ,ו ַמדּ וּ ַ ? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּב ֵס ֶפר זֶ ה
ַמ ֲחזִ יק ֶּכ ֶר ְך זֶ ה ְ ּביָ ִדיֲ ,ה ֵרינִ י נִ ְת ָקף ְּב ָ גְ ַמת־נֶ ֶפ ׁש ו ַּמ ְצ ּפ ּונִ י ְמיַ ֵּסר אוֹ ִתי"ָ ,א ַמר ִל ְמ ֹ
ִהזְ ַּכ ְר ִּתי ֶאת ֶא ָחד ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםְ ,ו ָת ַמ ְה ִּתי ָ ָליו ַמדּ וּ ַ ָּכ ַתב ְל ֵה ֶפ ְך ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנזְ ַּכר ַ ּב ּתוֹ ָספוֹ ת ׁ ֶש ַּב &ּסגְ יָ ה .וּבָ ִרי ִלי,
ִּכי ָ ּגאוֹ ן זֶ ה יָ ַדע ָּכמוֹ נִ י ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָספוֹ תֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵהם נִ ׁ ְש ְמט ּו ִמ ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ְל ִפי ׁ ָש ָ ה .וְ ִאם ָּכ ְך הוּא ַהדָּ בָ רֶ ,מה
יתי ֵאפוֹ א? ְּכלוּם זוֹ ְמ ַל ְ
ָ שִׂ ִ
אכ ִּתי ְל ַפ ְר ֵסם ָּב ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ּ ְפלוֹ נִ י ׁ ָש ַכח ִלזְ ַמן ּ &פ ְר ָּתא דִּ בּ וּ ר ׁ ֶשל ּתוֹ ָספוֹ ת? וְ ִכי זוֹ
ַה ַּמ ָּט ָרה ׁ ֶש ִּל ׁ ְש ָמ ּה ֲאנִ י ְמ ַח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים"?!
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ׁ ַש ָּבת,
מ ֶש3ה" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ נוֹ ֵהג ְל ַה ְק ׁ ִשיב ֵּבין ָהעוֹ ִלים ִל ְק ִר ַ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקוּ ָפה ְמ &ס ֶּי ֶמתָ ,היָ ה ַה"יְ ׁשוּ עוֹ ת ֹ
יאים ְל ָפנָ יוַ ׁ .ש ָ ּבת ַא ַחתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּגי ַ ּתוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ַה ְּנ ָ ִרים לוֹ ַמר ֶאת
ְל ִדבְ ֵרי־תוֹ ָרה ׁ ֶש ַּי ְל ֵדי ֶח ֶמד ָהי ּו ַמ ְק ִר ִ
דְּ בָ ָריוָ ,קם ָה ַר ִּבי ְּכ ֵדי ִל ְקרֹא ֶאת ַה ַה ְפ ָט ָרה ְּכ ִמנְ ָהגוֹ  ,א ּו ָלם ֵּכ ָיון ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ְל ַה ֲח ִל ׁ
יש ֶאת דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּי ֶלדִ ,ל ְּטפוֹ
אשוֹ ן ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ַה ָ ּב ָאה"ִ .ס ּ ֵפר ַא ַחד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִליםִּ ,כי הוּא ׁ ָש ַמע ֶאת־ ַהדָּ ָברְ ,ו ֶה ְח ִליט
ְּב ִח ָּבה ְו ָא ַמרַ " :א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַ ּב ּתוֹ ר ,וְ ׁ ָש ַאל:
ְּב ִלבּ וֹ ַל ֲ קֹב וְ ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
יצד יִ ּפֹל דָּ בָ ר .וְ ָא ְמנָ םַּ ,ב ּ ׁ ַש ָּבת ַה ָּב ָאה ּ ָפנָ ה ָה ַר ִּבי ֶאל ַה ֶּי ֶלד ׁ ֶש ָ ַמד ָה ִר ׁ
ֹאשוֹ ְל ִחיּוּבִ ,ה ָּטה
אשוֹ ן"? ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּי ֶלד נִ ְענַ ע ְ ּבר ׁ
" ַה ִאם ַא ָּתה הוּא זֶ ה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָך ַּב ּ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָ ְב ָרה ִל ְהיוֹ ת ָה ִר ׁ
מ ַ ֶאת־דְּ בָ ָריו.
ָה ַר ִּבי ָאזְ נוֹ ִל ׁ ְש ֹ
ַה ְ'ס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר' ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ּ ַפ ַ ם ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְ ּבכוֹ ֶלל ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ,וּ מוּלוֹ ָ ַמד יֶ ֶלד ׁ ֶש ֶּט ֶרם ִה ִ ּגי ַ ַל ּ ִמ ְצ ֹותְ ,ו ֶה ֱחזִ יק ְ ּביָ דוֹ
ַמ ְחזוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ ּו ִה ְת ּ ַפ ֵ ּללֵ .מ ָרחוֹ ק ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ָל ַרבִּ ,כי ַה ָּלה ַמ ֲחזִ יק ְ ּג ָמ ָרא ְ ּביָ דוֹ  ,וְ ָסבַ ר ׁ ֶשהוּא לוֹ ֵמד ְּב ֶא ְמ ַצע
ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִה ְק ּ ִפיד ְמאֹד ׁ ֶש ּלֹא יִ ְל ְמדוּ ִ ּב ׁ ְש ַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה וְ יִ ׁ ְש ְמע ּו ֶאת ֲחזָ ַרת ַה ּ ׁ ַש"ץ ִמ ְּת ִח ָ ּלה ְו ַ ד־סוֹ ףְ ,ו ַאף
הוֹ ָרה ׁ ֶש ּלֹא ִל ְלמֹד ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר ְּת ִה ִ ּלים ַּב ֲחזָ ַרת ַה ּ ׁ ַש"ץֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּא ְּכ ָלל לֹא ׁשוֹ ֵמ ַ ְ ּב ָאזְ נָ יו ֶאת־ ַה ַח ָ ּזן ,נָ ַטל
ֹאש
ֵמ ַה ֶּי ֶלד ֶאת ִס ְפרוֹ ְו ִה ִ ּניחוֹ ַּב ְּס ֶטנְ דֶּ ר ׁ ֶש ּלוֹ ְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּג ָ ּלהִּ ,כי ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּביַ ד ַה ֶּי ֶלד ָהיָ ה ַמ ְחזוֹ ר ְלר ׁ
יחתוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ ָך,
ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ,ו ְל ִח ָּנם ָח ׁ ַשד ֵאפוֹ א בּ וֹ ָ ּ .פנָ ה ַה ְּס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר ֶאל ֲאבִ י ַה ֶּי ֶלד ְו ָא ַמרְ " :מ &ח ָּיב ֲאנִ י ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת ְס ִל ָ
ילה
או ָּלם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּק ָטן ָלאו ַ ּבר־ ְמ ִח ָ
הוּאַ ,א ְמ ִּתין ַ ד ׁ ֶש ִּיגְ דַּ ל" ָ .בְ רוּ
ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים ,וְ ָה ָאב ָּבא ְלבַ ּ ֵשׂ ר לוֹ
ִּכי ְּבנוֹ זֶ ה ִה ִ ּגי ַ ַל ּ ִמ ְצ ֹותַ ,א ְך ְּכ ָלל
לֹא זָ ַכר ֶאת דְּ בַ ר ַה ְּמא ָֹרע.
ו ְּל & ָּמתוֹ ַ ,ה ְּס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר זָ ַכר ַ ּגם־זָ ַכר
ֶאת ַהדָּ בָ רְ ,ו ָא ַמר ָל ָאבֶּ " :ב ֱא ֶמת
יתי ָצ ִר ְ
יך ָלבוֹ א ְּב ַ ְצ ִמי
ָהיִ ִ
ְלשִׂ ְמ ַחת ַ ּבר־ ַה ִּמ ְצ ָוהְּ ,כ ֵדי ְלבַ ֵּק ׁש
ֶאת ְמ ִחי ַלת ִ ּבנְ ָך ׁ ֶש ְּכבָ ר ָ ּג ַדל ,א ּו ָלם
ק ִש3י ֲאנִ י ְמ &ס ָ ּגל ָל ֶל ֶכת ַ ל
ֵּכי ָון ׁ ֶש ְּב ֹ
ַרגְ ַליְ ,מבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ּ ְמ ָך ִל ְפנוֹ ת
ֵא ָליו ּו ְלבַ ְק ׁשוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ִּי ְמ ַחל ִלי
ַ ל ַה ְּמא ָֹרע"...

מ ְט ָ$ם
יבוֹ
ְו ָדל לֹא ֶת ְה ַדּ ר ְ ּב ִר ֽ

)כג ,ג(

וְ ָדל ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ לֶׁ ,שצּ ּו ָר ָת ּה ִּכ ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִתיּוֹ ת י ּו"ד ִעם
ימ ְט ִר ָ ּיה כ"ו ְּכ ֵׁשם ֲהוָ יָ "הְ ,ל ַר ּ ֵמז
ָהאוֹ ת וָ א"ו ,וְ ֵהן ְּבגִ ַ
ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ְ ּב ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה נִ ְמ ָצא ִל ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו
ׁ ֶשל חוֹ ֶלהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ה' יִ ְס ֶָ $דנּ ּו ַ$ל־ ֶֶ $רשׂ דְּ וָ יְ ,ו ָד ְר ׁש ּו
ַא ׁ ְש ֵרי ַמשְׂ ִּכיל ֶאל־דָּ ל ֵ -אין דָּ ל ֶא ָ ּלא חוֹ ֶלהִּ ,כי סוֹ ֵמ ְך
ה' ְל ָכל־ ַה ּנ ְֹפ ִלים ְוזוֹ ֵקף ְל ָכל־ ַה ְּכפ ּו ִפים) .קול שלום(
עוֹ ד ֶר ֶמז יֵ ׁש ַ ּב ּ ַט ַ$ם זָ ֵקף ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ְ ּב ֵת ַבת וְ ָדלְ ,ל ִד ְב ֵרי
ַה ְ ּג ָמ ָרא ִּב ְפ ָס ִחיםֶ ׁ ,ש ַא ְר ָּב ָ$ה ֵאין ַהדַּ ַ$ת סוֹ ַב ְל ָּתן,
וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא דַּ ל ֵּג ֶאהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשדַּ ל הוּא ַּגם ָל ׁשוֹ ן
ׁ ֶשל ִה ְתנַ ּ ְשׂ אוּתְּ ,כמוֹ דָּ לֹה ָד ָלה ,וְ ַהדְּ ִלי נִ ְק ָרא ֵּכן
וּמ ֲֶ $לה ֶאת ַה ַּמיִ ם ֵמ ַה ְ ּב ֵאר,
ַ$ל־ ׁ ֵשם ׁ ֶשה ּוא דּ וֹ ֶלה ַ
וְ ָל ֵכן ַה ֵּת ָבה מ ְט ֶֶ $מת ְ ּב ַט ַ$ם זָ ֵקף ָּגדוֹ ל ְלהוֹ רוֹ ת ַ$ל
ַהדַּ ל ַה ֵ ּג ֶאה ׁ ֶשזּוֹ ֵקף ֶאת־ ְַ $צמוֹ ְּבגַ ְדלוּת וְ גַ ֲאוָ ה ,וְ ָל ֵכן
ֵאין ְל ַהדְּ רוֹ ְּב ִריבוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַּג ֲאוָ תוֹ  .אוּ ָלם ּ ָפסוּק ַא ֵחר יֵ ׁש
ִּב ְת ִה ִּליםִ ׁ ,ש ְפטוּ ־ ַדל ְויָ תוֹ ם ָ$נִ י וָ ָר ׁש ַה ְצדִּ יק ּו ,וְ ֵאין
ְס ִת ָירה ִמ ּ ׁ ָשם ַל ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּוִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּ ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר
ָ$נִ י וָ ָר ׁש ׁ ֶשהוּ א נִ ְכנָ עְ ,ו ָאז ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְצדִּ יקוֹ ) .אהל תורה(

יהם
א־ת ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה ֵלא ֽלֹ ֵה ֶ
ֽלֹ ִ

)כג ,כד(

ְ ּב ַט ֲֵ $מי ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטאְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַל ֲה ֹפ ְך ֶאת
ַה ַהנְ ָהגָ ה ַה ּ ְפ ׁשוּ ָטה ְו ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ׁ ְש ִאיר
ֶאת ַה ּ ְפ ָס ִלים ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ּל ֹא יַ ְַ $בדוּ אוֹ ָתםֶ ,א ָ ּלא ִּכי
יהם ,וְ ַ$ל־יְ ֵדי ֵכן
ָה ֵרס ְּת ָה ְר ֵסם וְ ׁ ַש ֵ ּבר ְּת ׁ ַש ֵ ּבר ַמצֵּ ב ֵֹת ֶ
ל ֹא ִת ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ָל ֶהםְ ,ול ֹא יִ ְהי ּו ָל ֶכם ְלמוֹ ֵק ׁש) .דברי טובה(

מ ְד ָ ּג ׁש
ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים נִ זְ ֶּכ ֶרת ִמ ְצוַ ת ָה ֲִ $ל ָ ּיה ָל ֶרגֶ ל,
י$ה ַ ּב ּ ַט"ז ׁ ֶש ְּביוֹ ֶרה ֵד ָ$ה דְּ פוּ ס
וְ ָטעוּת ְמ ַ$נְ יֶ נֶ ת מוֹ ִפ ָ
וִ ְילנָ אְ ,לגַ ֵ ּבי ׁ ְש ֵא ָלה ְּב ִה ְלכוֹ ת ָה ֶרגֶ לְּ " :כ ׁ ֶשדּ וֹ ְר ִסים
ָּב ֶרגֶ ל ִה ְלכוֹ ת ָה ֶרגֶ ל" ְּב ָס ֶמ" ְךִּ ,כי ַה ּ ַמ ְד ּ ִפיס ַהוִּ ְילנָ ִאי
אלית,
יטא ֶאת ַה ּ ִׁשי"ן ַהיְ ָמנִ ית ִּכשְׂ ָמ ִ
ָהגָ ה ִּכ ְבנֵ י ִל ָ
ּו ְכ ׁ ֶש ִה ְק ִריא ַל ַּסדָּ ר ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים ָק ָרא ' ְּכ ׁ ֶשדּ וֹ ְרשִׂ ים'
ִּב ְמקוֹ ם ' ְּכ ׁ ֶשדּ וֹ ְר ׁ ִשים'ָ .טעוּת דּ וֹ ָמה ַּגם ְּב ׁ ַש"ס וִ ְילנָ א
ְּב ַסנְ ֶה ְד ִריןּ ,ו ְב ַר ּ ׁ ִש"י נִ ְד ּ ַפס 'טוֹ ָבה' ִּב ְמקוֹ ם ' ֵּת ָבה' ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ְ ּב ִל ָ
יטא ָהג ּו ֶאת ַהחוֹ ָלם ְּכ ֵצ ֵירי ,וְ ֵת ָבה נִ ְׁש ַמ ַ$ת ְּכמוֹ
טוֹ ָבהְ .ו ֵכן ְּב ַר ּ ׁ ִש"י ְּב ֵ$רו ִּבין " ִמ ְּס ָת ָמא" ִ ּב ְמקוֹ ם
יה",
יה" ִּב ְמקוֹ ם "יְ ֵתדוֹ ֶת ָ
" ִמ ׁ ְש ַּת ּ ַמע" ,וּ ְבס ָּכה "יְ סוֹ דוֹ ֶת ָ
וְ ָכ ְך ַ ּגם ִּבירו ׁ ַּש ְל ִמי יְ ָבמוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם " ֲא ַמר ֵל ּה" ָּכתוּב
וּבתוֹ ָספוֹ ת ִ ּב ָיבמוֹ ת "דִּ ְב ׁ ָש ָ$ה ַא ַחת" -
" ֲא ַמר ל ֹא"ְ ,
י$א,
"דְּ ִב ְס ָאה ַא ַחת" ,וְ ֵכן ְּבתוֹ ָספוֹ ת ְ ּב ָב ָבא ְמ ִצ ָ
" ּ ֵפרו ּׁש ַהיְ נ ּו ּ ַפ ְרדֵּ ס" וְ ֵאין ָל ּה ַמ ׁ ְש ָמעוּתֶ ,א ָ ּלא ַ ּב ָּמקוֹ ר
יט ִאי ָּכ ַתב " ּ ְפ ֵר ֶד'ס"...
נֶ ֱא ַמר ' ּ ְפ ֵרדוֹ ת' ,וְ ַה ּ ַמ ְד ּ ִפיס ַה ִּל ָ

ְממ ָּלח

ְל ַר ִּבי ַח ִ ּיים ִמצַּ ִנְ ז ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש וָ ִתיקָ ,ח ִסיד וּ ַבר־אוֹ ְריָ ן
ְּב ׁ ֵשם ר' ַא ְב ָר ָהם ֶא ְל ָ$זָ ר .הוּא ָ$שָׂ ה ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ
ְ ּבנֶ ֱא ָמנוּת ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ יםְ ,ו ָהיָ ה ָח ִביב ְ ּב ֵ$ינֵ י ַרבּ וֹ  .אוּ ָלם
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָה ַר ִּבי ִה ְת ַא ְל ֵמן וְ נָ שָׂ א ִא ּ ׁ ָשה ַא ֶח ֶרתִּ ,ב ֵּק ׁש
יהת ָה ַר ִּביִ ,ה ְס ִּביר:
ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵטר ִמ ַּת ְפ ִקידוֹ ִ .ל ְת ִמ ַ
" ְּב ַמ ֶּס ֶכת ִקדּ ו ׁ ִּשין נֶ ֱא ַמרֶׁ ,ש ִאם יֵ ׁש ָל ֶֶ $בד ָה ִע ְב ִרי ִא ּ ָׁשה
ו ָּבנִ יםְ ,ו ַל ֲאדוֹ נָ יו ֵאין ִא ּ ׁ ָשה ו ָּבנִ יםֵ ,אינוֹ נִ ְר ָצעְ .ו ִל ְכאוֹ ָרה
י$ת ָה ֶֶ $בד?
ַהדָּ ָבר ָּתמו ַּּהָ ,מה ִענְ יַ ן ֵא ֶׁשת ָה ָאדוֹ ן ִל ְר ִצ ַ
ֶא ָּלא יֵ ׁש לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ַה ּתוֹ ָרה ָח ָסה ַ$ל ָה ֶֶ $בדֶ ׁ ,ש ִאם ֵאין
ַל ֲאדוֹ נָ יו ִא ּ ׁ ָשה ַ -אל יֵ ָר ַצעֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ַּקח לוֹ ֲאדוֹ נָ יו ִא ּ ׁ ָשה
ָּכזֹאתֶ ׁ ,ש ָה ֶֶ $בד ל ֹא יו ַּכל ְל ַה ֲחזִ יק ַמ ֲָ $מד ֶא ְצ ָל ּה"...

ֹאמר לוֹ ִ " :אם־ ֲאדֹנָ יו יִ ֶּתן־לוֹ ִא ּ ָׁשה ְויָ ְל ָדה־ ּלוֹ ָבנִ ים אוֹ ָבנוֹ ת" -
ִאם ָ ּבא ַה ֵ ּי ֶצר ָל ָא ָדם ,וּ ְמ ַפ ֵּתהוּ ְל ִה ָּמנַ ע ֵמ ֲ$בוֹ ַדת בּ וֹ ְראוֹ ִּכי הוּ א ְמח ָ ּיב ְל ַפ ְרנֵ ס ֶאת ִא ְׁש ּתוֹ וּ ָבנָ יו ,י ַ
יה" ָ -ה ָאדוֹ ן ַ ּגם יִ ְד ַאג ְל ַפ ְרנָ ָס ָתםְ " ,והוּ א יֵ ֵצא ְבגַ ּפוֹ " ַ -ל ֲ$בוֹ ַדת ה') 0רבי וולף מזיטומיר(
יה ִּת ְהיֶ ה ַלאדֹנֶ ָ
יל ֶד ָ
ִאם ֲאדוֹ ן ָהעוֹ ָלם נָ ַתן לוֹ ִא ּ ָׁשה וּ ָבנִ יםֲ ,אזַ י " ָה ִא ּ ָׁשה ִו ָ

בסיעתא דשמיא
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"וברך את לחמך ואת מימך"...

בחור יקר ...תנצל את זה שאתה נייד כמו אופנוע...
אנחנו כעת בשבוע האחרון של שובבי"ם ...זהו ...מפרשת תרומה ואילך אנחנו כבר לא שובבי"ם ...אתה יודע למה?? כי
בפרשת תרומה אנחנו בונים משכן!!! בונים בית!!! ברגע שבונים בית זהו ...השובבות נעלמת ...הרי מה זה שובבות??
שובבות זה אומר שאני בעצמי דווקא נשמה טובה ...אני דווקא מאוד רוצה להיות יהודי טוב ...להתחזק ...אבל עם כל
הרצון הטוב אני קצת שובב ...ולכן מידי פעם אני נופל ומתרומם ...נסוג לאחור ושוב חוזר ...זה מאפיין של שובבות...
ובשביל זה הקב"ה כל פעם מחדש קורא לנו באהבה ואומר :שובו ...שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם...

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

כל התופעה הזו של שובבות מצויה ומוכרת עד שמקימים בית ...ברגע שבונים בית ,זהו ...משהו פתאום מתאזן באישיות...
האישיות מתחילה להתייצב ולהתעצב והבן אדם ממקם את עצמו איכשהו לטוב ולמוטב ...אם הוא בוחר ללכת בדרך ה'
אז הוא עקבי ...הוא באמת מונח בפנים ...ושתול בבית ה' ולא כל כמה ימים הוא קופץ בשובבות ...ומאידך :אם הוא
חלילה בחר בדרך לא טובה ...גם הוא כבר לא שובב ...הוא נהיה לדאבוננו אדם שבחר בדרך רעה ש ...שכואב הלב ...אבל
זה האיש ...הוא כבר לא כל רגע מקפץ ...בשביל לעורר אותו לא מספיק קריאה נקודתית :שובו בנים שובבים ...זה כבר
משהו יותר שורשי ועמוק ...אי לכך ובהתאם לזאת :בחור יקר:
תזדרז לנצל את ימי השובבים ...כן ...תנצל את ימי השובבות שלך עד תום...
אמנם אתה מתלונן ומפריע לך :למה אני לא בן אדם יציב?? למה כל חודשיים אני מרגיש טלטלות קיצוניות בכל
האישיות שלי?? חודש אחד אני עושה שטייגן עצום ...ובחודש השני אני מתבטל רוב הזמן ...ובחודש השלישי אני נכנס
לטורבו בתפילות ואורות ומוסר ...ובחודש הרביעי אני מתרסק לגמרי ומחפש את עצמי ברחובות ...מה זה החוסר היציבות
הזו ...כן בחור יקר ...זה באמת קשה להיות לא יציב ...אבל יש מחיר ליציבות!!! ברגע שאתה יציב ...אז אתה יציב לכל
לשובבות יש מחיר חיובי ושלילי ...השובב בורח מהר
הכיוונים ...כמו שאתה פחות נופל ...ככה אתה פחות מתקדם...
מאוד מהבית ספר ...אבל במקביל הוא גם יודע לחזור מהר ...ממילא אני ממליץ לך להיות חכם!!! ואדם חכם זה אדם
שיודע לקחת מכל דבר את החיובי ומנצל אותו עד תום ...וממילא גם אתה תהיה חכם ותנצל את החוסר יציבות שלך רק
בשביל להתקדם ולהתקדם ולהתקדם ...ו ...ולא ההיפך...
--בחור ישיבה הוא כמו אופנוע!!! ואדם נשוי זה כמו רכב  4על  4עם גרר מאחורה ..אתה מבין מה ההבדל בין אופנוע
שעושה פרסה לרכב  4על  4שעושה פרסה????
זו הנקודה!!!! כל זמן שאתה בחור אתה אופנוע ...אתה רך ...אתה מתנייד בקלילות ...גם אם היו לך מעידות די
משמעותיות אתה יכול לבצע פרסה ובבת אחת לעשות מהפך של מאה שמונים מעלות ולהשאיר את העבר בגדר
"שובבים "...מה שהיה היה ...אבל אחרי החתונה זה כבר אחרת ...זה לא שאי אפשר ...ברור שאפשר) ...ויש הרבה שמבצעים
שינויים לאחרי החתונה( אבל לעשות שינוי אחרי הקמת בית זה כבר לא לשנות רק את עצמי ...אלא לעשות שינוי בכל הבית...
זה כבר רכב  4על  4שבשביל לעשות פרסה הוא צריך לעשות רווערס ...ולהסתכל אחורה עשר פעמים ...זה כבר עבודה
כפולה ...אז למה לעבוד כ"כ קשה ...חבל ...תנצל את ההזדמנות שאתה עדיין על אופנוע ...אז שוב :נכון שאופנוע הוא
פחות יציב ...אבל אל תשכח שהוא גם עוקף פקקים בקלות ...הוא נכנס לנו בין הרגלים במדרכה ...אז אחרי הכל זה
שווה...

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

--כבר נכתב פעם בגיליון זה :מה ההבדל בין בחור ישיבה לאדם נשוי?? לבחור ישיבה יש אוסף של קרשים ...פה שטייגן...
שם חיזוק ...פה חטפתי איזה הנהגה טובה ...ושם התגברתי על היצר הרע ...הכל בלגן ...אוסף של קרשים ...אוסף של
נתונים חיוביים )או שליליים חלילה (...ששמורים במחסן ...והנה!! יום אחד מגיעה פרשת תרומה והבחור מקים בית...
מקים את המשכן ...איך מקימים משכן?? לוקחים את כל הקרשים ומצמידים אותם ומחברים אותם אחד לשני ...ואז
מקבלים תמונה אחת מושלמת -בית!!! משכן!!! אבל ממה מורכב המשכן הזה?? מכל הקרשים וכל המעלות שקנית בתור
בחור ...אל דאגה ...אתה חושב שאתה לא יציב ...אתה מרגיש כאילו אתה עושה משהו ...ופתאום הכל בורח ...לא!! שום
דבר לא בורח!! כל חיזוק שאתה תופס בישיבה זה קרש ...הקרש הזה נכנס למחסן ...וברגע שאתה בונה בית ...בבת אחת
אתה נפגש עם כל מה שבנית בישיבה וכעת זה כבר לא קרש ...זה כבר חלק בלתי נפרד משלימות אחת של בית...מה
שאני אומר לך עכשיו זה אולי נשמע לך קבלה ...זה נשמע משהו כמו כתיבה אומנותית ...מילים כאלו מפוצצות ...אבל
לא!!! זה מאוד מאוד פשוט ...תקבל את הדברים כהווייתם ...ואם כעת אתה לא לגמרי מבין מה אני מתכוין ...אתה מוזמן
לגזור את המאמר הזה ...ולשמור אותו לחצי שנה שאחרי החתונה ..אם גם אז לא תבין תחזור אלי...

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!
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אם היית יכול לבחור "בוס "...מיהו הבוס האידיאלי ביותר??
יש גמרא מסתורית במסכת שבת )יא,þëì ³ì³ êñî −þ×ò ³ì³ ,−þ×ò ³ì³ êñî ñê¼ô¾− ³ì³ :ëþ þôê :(.
 "íòôñêî óî³− ³ì³ êñî ó×ì ð−ôñ³ ³ì³ ,ó×ì ð−ôñ³ ³ì³ êñî þëì ³ì³מה ההבנה בזה? מה רב בא לומר
במימרא זו??? ההסבר בזה הוא כך:
אחד הקשיים שיש לאדם עם הבוס שמעליו ...שבוס על פי רוב הוא בלתי צפוי!!!! ולמה??? כי הבוס הרי
בדרך כלל לא משתף אותי במחשבות שלו ...הוא לא מגלה לי באמת מה הוא חושב עלי ...ואין לי מושג
מה הוא מבשל לי מתחת לפני השטח ...האם הוא מחר הולך לגשת אלי ולהגיש לי מכתב פיטורין ...או
בדיוק ההיפך ...אולי הוא מאוד מרוצה ממנו ..בקיצור :בוס זה משהו לא כ"כ צפוי ...אי לכך :מגיע רב ויש
לו רשימה של המלצות:
לו יצוייר שיש לפניך מבחר של עבודות) ...או כוללים (..ויש לפניך אפשרות לבחור בוס ...לבחור תחת
איזה בוס הכי קל להיות ...איזה בוס הכי אידיאלי ומיהו הכי לא ...אז לפניך רשימת הדירוג של הבוסים
האידיאלים :ורב מתחיל למנות מלמעלה למטה...
 !!!!−þ×ò ³ì³ êñî ñê¼ô¾− ³ì³אומר רב :לא תאמין ...אבל הבוס הכי אידיאלי שיכול להיות זה לא פחות
ולא יותר ...בוס ערבי!!!! תנחש למה??? כי מי שיודע ומכיר קצת את העם הערבי ...ערבי הוא האדם הכי
שקוף שיכול להיות ...הוא לא יודע לשחק אותה ...גם אם ערבי ינסה להסתיר ממך מה הוא חושב עליך זה
יחזיק מעמד לא יותר משעתיים ...ממילא אומר רב :אם כבר אתה צריך להיות תחת בוס ...הכי שקט והכי
רגוע זה להיות תחת ערבי ...כי מקסימום אם יהיה לו משהו נגדך הוא יקיא את זה מאוד מהר ...הוא לא
יודע לקבור דברים מבפנים ...הוא לא מצליח להסתיר את הכוונות שלו ...וממילא אתה רגוע ...הלאה!!!!
נעבור לדירוג הבא ...ממשיך רב ואומר :אם לא הצלחת למצא בוס ישמעאלי ...ממשיך רב ואומר−þ×ò ³ì³ :
 ,þëì ³ì³ êñîחבר -הכוונה לפרסיים שהיו נקראים חברים )החי"ת והבי"ת בפתח(!!! מה יש בפרסים??
הפרסים של פעם היו אנשים מאוד מאוד מנומסים וצבועים) ...מה שנקרא היום אירופאים( מדברים
מאוד יפה ונחמד ...ונותנים לך תחושה שאתה מאוד רצוי ...עד!!! עד שנמאס להם ...ואז בבת אחת
הקפיץ היה משתחרר ובבת אחת הוא היה מוציא עליך את כל הקיטור ללא הודעה מוקדמת ...ולא היית
יודע מאיפה לאכול את ההתקפה הזו ...ואי לכך ממליץ רב :אמנם נכרי רגיל הוא פחות שקוף
מישמעאלי ...אבל עדיין הוא יותר כנה ואמין מהפרסיים ...לכן עדיף להיות תחת בוס -גוי רגיל מאשר
להיות תחת בוס פרסי שהוא ערמומי שמסתיר ממך...
---

הלאה ...רב ממשיך לדירוג הבא ...לא מצאת בוס ישמעאלי ...לא מצאת בוס נכרי ...ונאלצת להתמודד
מול הבוס הפרסי הערמומי והבלתי צפוי ...אומר לך רב :תגיד תודה...
כי עדיין יש משהו יותר מסוכן מזה!!! וכאן הגענו לעניינינו!!!! לסוגיה שלנו!!!
אומר רב דבר איום ונורא ó×ì ð−ôñ³ ³ì³ êñî þëì ³ì³ :אומר רב :יושב לו בחור ישיבה ויש לו
קשששרים עם תלמיד חכם גדול ...הוא זזורם איתו ...הוא "ככה" איתו ...והבחור עוד מתגאה בזה ...אני
"סחבק" עם הרב ...צועק עליך רב :טיפש שכמותך!!! תלמיד חכם עלול להיות האדם הכי מטעה
בעולם!!!! ולמה? כי תלמיד חכם אמיתי הוא גם עניו וצנוע ושפל ברך ...ואם אתה תזרום איתו ותדבר
איתו כאילו הוא חבר שלך ...הוא לא בכל מחיר יעמיד אותך במקום ...אתה תכשל בכבוד תלמיד חכם...
ולא יהיה אף אחד שיגיד לך את זה ...אתה יכול להיכשל בביזיון ת"ח כסדר ואתה אפילו לא יודע ..אתה
רק תהיה עסוק כל הזמן בלספר בהתלהבות לחברים עד כמה אתה "ככה" עם הרב ...וה"ככה" הזה הוא
ביזיון ת"ח אחד גדול ...אומר לך רב :עדיף שיהיה לך בוס גוי פרסי ערמומי וצבוע שנותן לך "כאילו"
תחושה טובה ...וזה עדיין פחות מטעה מאשר בוס תלמיד חכם שנותן לך "באמת" תחושה טובה
ולמעשה אתה עובר כל הזמן על ביזיון תלמיד חכם ...עדיף הטעיה של פרסי גוי ...מאשר הטעיה של
תלמיד חכם שיש לו מחיר של עוון ביזוי תלמיד חכם) ...כן ...בחור יקר ...הגיע הזמן שתעשה שינוי בראש :תפסיק
לחשוב שזה גדל'ת להיות "ככה" עם הרב ...אדרבה ...הרב הוא לא חבר שלך!!!! ואם הוא כן חבר שלך ...זו רק הוכחה עד כמה אתה
לא קולט את הגדלות שלו ...והדרך היחידה שלך לתקשורת איתו זה שהוא כאילו חבר שלך ...אדרבה ...אם אתה באמת רוצה להיות
"ככה" עם הרב ...תשב ותלמד ותעלה במעלות התורה ואז באמת תהיה "ככה" כמו הרב ..תלמיד חבר למדרגה של הרב( ...
---

אבל זה לא נגמר בזה ...רב ממשיך ומדרג ואומר דבר עוד יותר נורא:
 !!!!!íòôñêî óî³− ³ì³ êñî ó×ì ð−ôñ³ ³ì³עדיף הטעיה של בוס פרסי ערמומי ...ולהבדיל ...עדיף
הטעיה של בוס -תלמיד חכם ש"כאילו" חבר שלך ...מאשר להיות תחת בוסית אלמנה ...מה הכוונה???
מדובר פה באלמנה שהיא גם בוסית קשוחה ...אשה חזקה ...שמנהלת את המשרד ביד רמה!!! ויושבת
לה המזכירה הזוטרית שבדיוק עכשיו היא קיבלה איזו נזיפה קטנה מהמנהלת ...והיא שואלת את עצמה:
מי פה החלש ומי החזק??? אני או הבוסית שלי? יש פה בכלל שאלה? ברור שהיא החזקה ...היא
המנהלת ..היא העוצמתית ...היא הבוסית ...ואני ...אני המזכירה הזוטרה ...שמקבלת כל היום על הראש...
אומר רב :גברת יקרה :יש לך טעות חמורה!!!! נכון שהבוסית שלך נראית חזקה ...נכון שהיא מנהלת עם
כל העוצמה ...וזה נראה ששום דבר לא מזיז לה ...אבל את לא יכולה לדעת ...יתכן מאוד שמאחורי
המסכה הזו מסתתר בן אדם רגיש מאוד מאוד ...שיש לו את הרגעים הקשים שלו ...יש לו את כוס
הדמעות שלו ...ש ...ש ...שתזהרי לך!! אל תקלי ראש בזה!! ואי לכך ובהתאם לזאת אומר רב משפט נורא:
עדיף להיות תחת בוס פרסי הכי צבוע והכי ערמומי בעולם ...ובוס כזה הוא פחות מטעה מאשר להיות תחת בוסית
אלמנה שנראית אולי חזקה מאוד אבל מבפנים אתה לא יכול לדעת מה קורה ...כאן צריך להבהיר :רב לא מתכוין
דווקא לאלמנה ...ממש לא ...רב מתכוין לכל מיני יהודים שנראים חזקים ...קשוחים ...קרי מזג ...ואתה לא יכול לדעת
מה עובר עליהם ...אתה לא יודע כמה הם מרוסקים מבפנים ...אומר לך רב :עדיף לעבוד עם גוי הכי צבוע והכי מטעה
וזה עדיין פחות מטעה מהיהודי הבוס החזק והנוקשה ...שאתה חושב שאפשר לזרום איתו בכל מיני חיצים ציניים
ככה "בצחוקים "...ואתה לא קולט בכלל על איזה יבלות רגישות אתה דורך ...זה מטעה הרבה יותר מהגוי הכי נוכל
ושקרן שיכול להיות!!! עדיף כבר שהגוי יטעה אותך וירמה אותך בעסקים )ואיתו אתה לא עובר על אונאת דברים כי סו"ס הוא
גוי (...מאשר שהיהודי יטעה אותך בקשיחות ובקלילות ...ואתה תכשל בו באונאת דברים כסדר ...נורא!!!! אני חושב
שהרבה הרבה יהודים שיקראו מאמר זה יהנהנו בראשם ..כולל כותב השורות בכבודו ובעצמו שאמנם נראה כאילו כל
כולו עשוי מסימני קריאה!!!! אבל תוך שניה אתה יכול לשבור אותו ...תעשה משהו...

קונטרס פורים
ובו מאמרים בעניני ימי הפורים והמסתעף.

0548446691 :'àìôá
íéâéöðä ìöà åæ úøáåç âéùäì ïúéð ïë åîë
úåáéùéáù íéðåîîä

.

מוקדי המכירה יתפרסמו בשבוע הבא .בשבוע זה
עדיין לא ימכרו החוברות ונא לא להתקשר למוקדי
המכירה הקבועים...

--אנו זקוקים לתרומות!!!!

רבותי!! תרומות...
---

מה בחוברת??
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

בל"ג בעומר יש הדלקה ...אבל גם בפורים יש
הדלקה ...בפורים הבירה דולקת ...מה דולקת?
ולאן היא דולקת?
למה יש שיטות שבפורים צריך דווקא לומר
תחנון?? מה הקשר בין פורים לתחנון? בעצם...
מה זה בכלל תחנון?
אני מפחד להודות בחולשות שלי ...אני מעדיף
להחביא אותם תחת אלף תירוצים ...מה עושים??
תסביר לי איך עומדים מול חולשה ולא מאבדים
עשתונות??
תענה לי אחת ולתמיד :פורים זה היום הרציני
ביותר בשנה או המצחיק ביותר בשנה??
מה צריך לחשוב כשיוצאים לאסוף כסף לת"ת...
ואם כבר ...מה לא צריך לחשוב??...
מה העניין להשתכר בפורים?? ולמה כל
השיכורים מתנהגים בפראות ??...מה ...נכנס יין
יצא סוד ...כל אחד שנהיה שיכור פתאום מתגלה
שהוא פרא אדם??

פרטים בחוברת..
---

כדי לא להשאיר הנייר חלק..

אל תשאל ...יצאתי מהעיסקה הזו בשן ועין...
אל תכנס לעיסקה הזו ...אתה תצא ממנה בשן ועין..
הוא עשה טעות והלך לשם ו ...והוא יצא משם בשן ועין...
המושג לצאת בשן ועין לקוח כמובן מפרשת שבוע שאדון
שחבל בעבד שלו והוציא לו שן או עין ...הוא צריך לשחרר
אותו!!! ואז העבד יוצא בשן ועין ...ומכאן הגיע המושג לצאת
בשן ועין...
אבל תסלח לי!!! יש לנו טעות אחת קטנה!!
אנחנו בדרך כלל משתמשים עם המושג הזה במקומות של
מחדלים ...של שוד ושבר ...אוי ...איזה טעות הוא עשה ...הוא
יצא בשן ועין ...אבל אז??? בזמנם ...המושג שן ועין זה היה
חגיגה ...יום בהיר אחד רואים עבד שמסתובב בשוק כולו
מדושן עונג ...מחויך ...מפזז ומכרכר ...מה קרה??? מה אתה
כ"כ מבסוט מהחיים?? אל תשאלו ..סוף סוף יצאתי בשן
ועין ...הנה ...תראו ...הוא הפיל לי איזה שן ...כפפרה על השן
הזו ..מה אכפת לי השן ...שן יותר שן פחות ...העיקר השן
נשברה ואנחנו נמלטנו ...ללמדך :לא תמיד לצאת בשן ועין
זה לראות שחורות!!!! הכל עניין של הסתכלות!! מצד האדון
זה אוי אוי ...אבל מצד העבד ..זה לצאת לחירות ...כן כן ..מי יודע
כמה פעמים קורה לנו שיש לנו כל מיני נפילות בחיים ...כל מיני
משאלות שמתנפצות לנו מול העיניים ...ולנו זה נדמה שיצאנו בשן
ועין ...אבל!!! אנחנו לא יודעים חשבונות שמים ...יתכן

שאמנם יצאת בשן ועין ...אבל יצאת לחירות!!!! מי יודע איזה
תועלת הקב"ה מגלגל באמצעות הנפילה הזו ...מי יודע מה
נחסך ממך עי"ז לא תמיד זה נגמר בשן והעין ...לפעמים
יוצאים לחירות דווקא דרך השן והעין האלו ...זו בהחלט
נקודה למחשבה.
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סוד הגדלות העצומה של
יאיר בן מנשה...
יאיר בן מנשה!!!! השם הזה מוכר לך מאיזשהו
מקום?? מה השם הזה אומר לך?? אז קצת רקע...
ממש בקצרה ...הפעם הראשונה שיאיר בן מנשה
מוזכר בתורה היה לא פחות ולא יותר בברית שלו...
שיוסף הצדיק היה הסנדק שלו!!! )בפסוקים האחרונים
של חומש בראשית" -גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי
יוסף -"..שהכוונה היא לברית מילה שהתינוק שכב על הברכיים
של סבו הגדול יוסף הצדיק (...מי הוא אותו תינוק שזכה לסנדק
כזה גדול ...יוסף הצדיק בכבודו ובעצמו החתום באות ברית
קודש?? אותו תינוק היה לא פחות ולא יותר יאיר בן מנשה(

ואכן יאיר בן מנשה נולד במצרים עוד לפני
השיעבוד .הוא עבר את כל שעבוד מצרים ...זכה
להיות מיוצאי מצרים ...וזכה גם להיות מדור דעה
במשך  40שנה ...והיה מהיחידים מדור דעה
שנשארו בחיים ...והוא זכה גם לעבור את הירדן עם
יהושע בן נון ...ואז!!!! כשעכן מעל בחרם של העיר
יריחו ...נגזרה גזירת כליה על כל עם ישראל...
ואברהם אבינו כבר ראה ברוה"ק את הגזירה הזו
שעתידה לבא על בניו ...ולכן הוא הקדים רפואה
למכה ובפרשת לך לך הוא הלך למסעיו בין בית אל
ובין העי ושם הוא הקדיש תפילה מיוחדת לקב"ה
על בניו" ..אמר לו הקב"ה :כבר נגזר שלא יוותר מהם אלא
אחד בלבד ושמו יאיר בן מנשה והייתי מרבה את זרעו כזרע
יעקב ,ועתה שהקדמת תפלה לצרה לא יהרג מהם אלא יאיר
בן מנשה בלבד כדי לפדות הנשארים" ואז נהרג אדם
אחד בלבד והוא יאיר בן מנשה שהיה שקול כרובה
של סנהדרין ..ובזכותו ניצלו כל כלל ישראל מכליה...
עד כאן פחות או יותר המידע שיש לנו אודות יאיר
בן מנשה ...בקיצור :מדובר באדם מאוד מאוד
גדול ...שחז"ל מוכיחים מהפסוקים שהוא היה
שקול כנגד רובה של סנהדרין ...ולולי תפילתו של
אברהם אבינו היה אמור להיות שכל ישראל ימותו
בכליה ורק יאיר בן מנשה ישאר ...וממנו לבדו ראוי
היה שתצמח שארית ישראל...
מי הוא אותו יאיר בן מנשה?? מה היה סוד הגדלות
של יאיר בן מנשה שזכה להגיע לכאלו מדרגות
נשגבות ...ולהיות שקול כנגד כל ישראל???

הביאור בזה הוא כך:
אני אגלה לך סוד כמוס :יאיר בן מנשה בכלל לא
היה הבן של מנשה ...רק למה בכל זאת קראו לו בן
מנשה?? הסיפור האמיתי היה כך:
אותו יאיר היה הנין הראשון ה מ ש ו ת ף בין יהודה
ליוסף!!!!!
יהודה ויוסף כידוע מאז ומעולם היו שתי ממלכות...
שני ניגודים שונים בעבודת ה' ...לאורך כל הדורות
יש משיח בן יוסף ומשיח בן יהודה וגם כל
המחלוקת של מכירת יוסף נסובה סביב הויכוח
הזה שעומד בכבשונו של עולם ...מהי באמת הדרך
הנכונה בעבודת ה'? האם דרכו של יוסף או דרכו
של יהודה?? וככה זה לאורך כל הדורות ...תמיד היה
את מלכות ישראל שבנחלת אפרים לעומת מלכות
דוד ששייכת ליהודה ...ועד עצם היום הזה עדיין
נשאר ההבדל הניגודי בין בחינת יהודה ליוסף ...ו...
ורק בגאולה העתידה!!! רק אז מובטחים אנחנו
בהפטרה של פרשת ויגש שהקב"ה יקח את עץ

אפרים ועץ יהודה ...ולקח אחד אל אחד והיו לאחדים
בידיך ...רק אז יסתיים לגמרי הויכוח ...ואז יתברר
שאלו ואלו דברי אלוקים חיים ...אבל עד אז לדאבוננו
אנו מתמודדים עד עצם היום הזה עם הניסיון של
שנאת חינם ...ולכן אנחנו עדיין שרויים בגלות...
עד כאן ברור??? עכשיו ככה :בראשית הדרך ...דרכו
של יהודה בעבודת ה' גברה על דרכו של יוסף...
והההראיה שכל השבטים היו בדעה אחת עם יהודה
וכולם ביחד מכרו את יוסף לעבד ...והנה ...ימים
יגידו ...ולאחר חמש עשרה שנה התהפכו היוצרות...
ויוסף נהיה השליט והמשביר על כל הארץ ...ואז
יהודה וכל השבטים השתחוו ליוסף ונכנעו לדרך
שלו ...נו ...מי בסופו של דבר יצא הצודק בויכוח??
עדיין לא ברור ...פעם הדרך של יהודה מנצחת ופעם
הדרך של יוסף מנצחת ...אמנם נכון לשלב זה יוסף
הוא השליט והוא המשביר!!! לכן דרכו של יוסף היא
המכריעה והשולטת ...אבל זה לא אומר כלום ...כי
עוד מעט ...לך תדע ...יקום מלך חדש אשר לא ידע
את יוסף ...ואז שוב יכול להתהפך הגלגל ...כלומר:
למייעשה המחלוקת בין יהודה ליוסף אף פעם לא
הוכרעה באמת!!! רק גלגלה ההשגחה העליונה
והעמידה את השבטים בפני הכרח להשתחוות ליוסף
ולהודות לו ...אבל מה באמת?? האם באמת הגיעו
להסכמה והבנה בין שני הניגודים?? זה לא בהכרח...
יתכן שהויכוח בין יהודה ליוסף עדיין פתוח ועומד
לדיון ...אבל!!! כאן הגיע מנשה בנו בכורו של יוסף
ובניו ...והם!!! השכילו להבין שאליבא דאמת אין
מקום למחלוקת בין יהודה ליוסף ...כי גם אם יש
בחינת יוסף ויש בחינת יהודה ...אבל בסופו של דבר
יש מעליהם קל דעות ה' שהוא אחד ...והוא בעצמו
ברא את שני הניגודים האלו וחפץ בהם ...והוא יתברך
עומד מעליהם ואומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים...
מנשה ובניו השתוקקו מאוד מאוד לאחד את שני
הניגודים ולשלב ביניהם ...הם הבינו עד כמה נחוץ
האחדות והשילוב המנצח בין שני הניגודים יהודה
ליוסף ...ולצורך כך!!!!! חיפשו מנשה ובניו מישהו
משבט יהודה שיואיל בטובו להשתדך איתם ...בשביל
מה?? בשביל לזכות להעמיד זרע קודש שמורכב
מגנים משותפים ...יהודה ויוסף כאחד ...וזה כ"כ היה
חשוב להם ...עד כדי כך שמנשה ובניו עמדו והבטיחו
מראש שמי שיסכים משבט יהודה להשתדך איתם...
אז בתור נדוניה הם יתנו לו שישים עיר בארץ ישראל
מהנחלה המובטחת להם לעתיד תבא ...ואז הגיע
חצרון נכדו של יהודה!!!! והסכים להשתדך עם נכדו
של מנשה .וקול רינה וישועה באהלי צדיקים ...אה...
ענבי הגפן בענבי הגפן ...איזה סגירת מעגל ...מי
האמין ...שיבא יום ונין של יהודה ישתדך עם נינה של
מנשה ...איזו שמחה עצומה ...איזה שלום בעליונים
ובתחתונים נעשה באותו אירוסין ...עליונים שמחו
ותחתונים עלזו ...ואכן עברה שנה שנתיים ויום אחד
נשמעה קריאת מזל טוב ...נולד בשעה טובה צאצא
ראשון משותף בין יהודה ליוסף ...הברית התקיימה...
כשהסנדק לא פחות ולא יותר יוסף הצדיק שחתום
במידת יסוד!!!! והעמידה לברכות מסתמא היה
הליגער יהודה ...רק תחשוב איזה מעמד נורא הוד זה
היה ...ויקרא שמו בישראל יאיר ---בן ...בן מי?? בן
מנשה!!! למה הוא נקרא דווקא בן מנשה??? כי זה כל
החידוש העצום שהתחדש באותו תינוק ...שיש פה
צאצא ראשון אמנם של יהודה אבל הוא מתייחס גם
למנשה בן יוסף...

---

כאן נעוץ סוד הגדלות העצומה שזכה לה יאיר בן
מנשה!!!!
השילוב המנצח בין בחינת יהודה לבחינת יוסף...
מכזה ניגוד קדוש יצא לא אחר מהליגער יאיר בן
כרובּה של
ָ
מנשה שהיה שקול בקדושתו ובתורתו
סנהדרין ...זה לא יעזור ...סוף סוף יהודה זה אמת...
ויוסף זה אמת ...וגם אחרי שהם ניגודים ...הרי אלו
ואלו דברי אלוקים חיים ...והתיקון השלם לא יגיע
עד ששניהם לא ישבו סביב שלחן אחד ...וממילא:
ברגע שיש להם נכד משותף ...שיש בו את השילוב
המנצח בין שני הניגודים האלו גם יחד ...מה הפלא
שהוא גדול הדור ...מה הפלא שהוא שקול כנגד רובה
של סנהדרין ...מה הפלא שהוא נחשב בשמים כמו
כל כלל ישראל ביחד...
---שבט יהודה ושבט יוסף יכולים להמשיך להתווכח
במשך כל הדורות ...אם הם יתעקשו להנציח את
הויכוח ...הם יוכלו תמיד להמשיך כל אחד להתבצר
בעמדה שלו ...ולהיות עסוקים כל הזמן בלהוכיח
אחד לשני עד כמה אני צודק ולא אתה ...ותמיד
יהיה לי ולך מה לטעון אחד כלפי השני ...תהיה
רגוע ...אף פעם לא יגמרו הטענות ...ותמיד הם יהיו
טענות חזקות ומוצקות אחד כלפי השני ...נכון??
אתה מסכים איתי??
אבל כל זה לא יעזור לנו ...כי בסופו של דבר "קל
דעות ה'"!!! ובסופו של דבר בין אם זה מוצא חן
בעינינו ובין אם לא -המציאות היא שהקב"ה ברא
גם את יהודה וגם את יוסף ...והוא חפץ בשתי
הדרכים האלו גם יחד ...והתיקון השלם לא יגיע רק
בשילוב המנצח שביניהם ...כל זה עובדה!!! זה נתון
שאנחנו יודעים אותו ומודעים אליו ...זה נתון שאי
אפשר להתווכח איתו!!! כל מה שנותר לנו זה רק
להחליט האם אנחנו מעוניינים לשתף פעולה עם
הקב"ה ולעשות מאמץ כמנשה ובניו בשעתו
להתעלות מעל הניגודים הנקודתיים ולהשתדל
להתאמץ לקרב אחד אל אחד ולהיות לאחדים...
וככה לקרב את התיקון השלם בעוד כמה צעדים
משמעותיים ...או ...או ...או לא!!! כלומר :יש לנו את
הבחירה להמשיך להתעקש להתבצר בעמדה שלנו...
להמשיך להיות עסוקים כל הזמן רק בלהוכיח כל
אחד עד כמה רק אני צודק ...ולחכות לרבש"ע שהוא
יופיע ביום מן הימים והוא יכריח אותנו להיפגש
אחד עם השני ולהבין אחד את השני ...זה כבר נתון
לבחירתנו!!!!!!
ואת זה שבט מנשה בשעתו חסכו ...שבט מנשה
הפנימו שיהודה ויוסף לא באמת חולקים ...והם לא
יכולים לחלוק ...והיות והם יהיו מוכרחים יום אחד
לשבת סביב שלחן אחד ולהסתדר ולהמליך את
הקב"ה בתיאום עמדות ...ולכן שבט מנשה סימנו
לעצמם מראש מטרה קדושה ...אנחנו רוצים לקדם
את זה ...אנחנו רוצים להתאחד יחד בקשר דם...
להיות משפחה משותפת ויהי מה!!!! אנחנו
מעוניינים להשתדך ולהעמיק את הקשר דם עם
שבט יהודה ...אנחנו מכירים בחשיבות של צאצאים

משותפים בין יהודה ליוסף ...אנחנו מוכנים לשלם
על זה כל הון שבעולם ...מי שיהיה מוכן לגשת
לצעד הזה אנחנו ניתן לו בנדוניה שישים עיר כל
חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן ..ומה התוצאה???

להתמקם בתוך עץ אפרים שעומד מנוגד לעץ יהודה!
אבל כל הסובב ...כל מי שלא ממש חייב להתבצר
בעמדת הניגוד ...הרי אצלו זו סתם מחלוקת ...ולא
לשם שמים ...ולכן גם אם אתה רואה גדולי ישראל
שכן מתבצרים בעמדה מנוגדת אחד לשני ...הם
צריכים לעשות את זה!!! כי כך גזרה חכמתו העליונה
שכל זמן שלא תבא הגאולה יהיה בחינות מנוגדות של
יהודה ויוסף ...אבל אני ואתה שלא צריכים אותנו פה...
אנחנו צריכים לדבוק בדרכו של מנשה ובניו ...ולייחל
ולאחל לעצמנו מי יתן ונזכה לגדל דור מרומם ומשותף
בבחינת "יאיר בן מנשה "...הלואי ...הלוואי ...מי
יתן....שלכל הפחות הדור הבא יהיה כזה...

ההסבר בזה הוא פשוט מאד:

---

בסנהדרין יש כל מיני מחלוקות ...יש שני צדדים...
צד אחד אומר כך ...וצד שני אומר ההיפך ...מי
צודק?? אי אפשר לדעת ...סו"ס יש פה שני
צדדים ...לכל אחד יש טענה מנומקת ומפורטת
משלו ...נו ...איך נדע בסופו של דבר מי צודק??
איך נכריע בסופו של דבר מה ההלכה?

זה מה שחסר לנו בשביל הגאולה השלימה ...חסר לנו
את בחינת יאיר בן מנשה ...מה פירוש?? חסרה לנו
ההכרה הזו וההבנה של שבט מנשה שהשכילו להבין
שאחרי כל הויכוחים שיהיו בינינו ...ואחרי כל עמדה
שנתפוס ...ואחרי שמאוד ברור לי ולך שאנחנו צודקים
כל אחד בעמדה שלו ...אחרי הכל!!!! אנחנו מוכרחים
לצאת מהקופסא ולקלוט ש"גבוה מעל גבוה שומר
וגבוהים עליהם "...אחרי כל הויכוחים עדיין יש רבש"ע
אחד שעומד מעל כל הניגודים ומהנהן בראשו ואומר:
יאשיה בני אומר כך ...יונתן בני אומר כך ...ואלו ואלו
דברי אלוקים חיים..

הנה ...יאיר בן מנשה!!!! ששקול כנגד רובה של
סנהדרין וכל כלל ישראל!!
--אני רוצה שתבין :חז"ל אומרים שיאיר בן מנשה
היה שקול כנגד רובה של סנהדרין!!!! מה פירוש
שקול כנגד רוב סנהדרין? איזו מין הגדרה זו??

מה התשובה??? בשביל זה הולכים אחר ה ר ו ב ! !
!!
אז הנה!! זו בדיוק המעלה המיוחדת של יאיר בן
מנשה!!! יאיר בן מנשה -תמיד יהיה הלכה
כמותו!! תנחש למה??? כי הרי ממה נוצר ויכוח??
משני צדדים!!! הצד של יוסף עומד מול הצד של
יהודה ומזה נוצר ויכוח ...אבל ברגע שיש לך את
יאיר בן מנשה??? הרי הוא בעצמו מכיל את שני
הצדדים!! הוא בעצם אישיותו נכד משותף של שני
הצדדים ...שתי כליותיו יועצות לו באופן טבעי את
שני הצדדים כאחד ...הגנים שלו מכילים
אוטומטית את שני הצדדים!!! הוא לבדו ...בשיקול
דעת שלו ...יכול להכיל את שני הצדדים כאחד
ולהכריע ביניהם ...לכן כל שיקול דעת של יאיר בן
מנשה שווה ערך לרובה של סנהדרין!!!! זה הכח של
אחדות!!!! אני רוצה שתבין :אצל יעקב אבינו לא
שייך מחלוקת ...כי כל כנסת ישראל מתחילה
ונגמרת אצלו ...יעקב אבינו הוא עם ישראל שלם
שכלול בתוך אדם אחד ...רק איפה מתחילה
המחלוקת?? כשיש ליעקב אבינו שנים עשר בנים..
וכולם שבטי י-ה ...וכאן מתחיל ויכוח ...זה אומר
בכה וזה אומר בכה ...כאן מתחיל מחלוקת ...אבל
ברגע שמגיע יאיר בן מנשה ונהיה נכד משותף של
שני הצדדים ...שוב חזרנו ליעקב אבינו ...חזרנו
לאחדות פנימית אמיתית!!!! חזרנו להשראת
השכינה...
--כאן צריך להסתייג ולהבהיר :אי אפשר להתעלם
לגמרי מהצורך בשני ניגודים ...ברור שכל זמן
שעדיין לא הגיע התיקון השלם ...עדיין קיים צורך
שיהודה יתבצר בעמדה שלו!! ויוסף בעמדה שלו!!
ושני הניגודים יעמדו אחד מול השני ...ולכן אם
תשים לב היוזמה לאחד את יהודה ויוסף הגיע רק
מצדו של מנשה ובניו ...נו ...איפה יוסף ויהודה
בעצמם? וסתם ככה :איפה אפרים?? מה
התשובה??? יוסף ויהודה בפני עצמם צריכים
להתבצר כל אחד ולחדד את העמדה שלו ...גם
אפרים שהוא הממשיך של יוסף ...הוא צריך

איך יכול להיות ששנינו צודקים?? את זה תשאיר
לרבש"ע ...בשביל זה הוא יתברך קל דעות ולא
אנחנו ...מה שנוגע אלינו זה לכה"פ להבין שיש ערך
קדוש ביהדות שקוראים לו שנים עשר שבטים ...ומעל
כולם יש ישראל סבא אחד שהוא מאחד בינינו ...ובין
כולם עובר פסוק אחד שנאמר פה אחד :שמע ישראל
ה' אלוקינו ה' אחד!!! ואנחנו גוי אחד!!!
--בשבת הקרובה כלל ישראל יקראו פרשת שקלים...
עושים עסק משקלים ...משמיעים על השקלים...
עומד לו מיליונר וצוחק לעצמו ...מה אתם עושים רעש
כזה גדול?? כככולה מחצית השקל ...אני תורם מאות
אלפי דולרים ולא עושה כזה רעש ...ואילו כאן כל אחד
תורם מחצית השקל וכמה עסק עושים מהמחצית
השקל הזה ??...תעזבו ...תנו לי ...אני מוכן לממן לבד
את כל הקרבנות ציבור והיחיד של בית המקדש...
לא אדוני!! לא הבנת ...אתה מדבר כמו איש עסקים...
אתה חושב שפרשת שקלים היא פרשה של כסף???...
לא!!!! יש לך טעות חמורה!!!
העומק והתכלית של פרשת שקלים זה להגיע למצב
כזה שמידי בוקר יוציאו מלשכת הטלאים כבש אחד
בן שנה ...רק אחד ..אבל הכבש האחד הזה יהיה כבש
שכל כל כל כלל ישראל ללא יוצא מן הכלל שותפים
בו...
מגישים פה כבש שכל כלל ישראל בעלים שלו!!!! זה
קרבן ציבור!!!!
גם אם תביא אלף פרים ותקריב באותו יום ...זה לא
יתקרב לערך של הכבש בן שנה הקטן הזה שמגיע
בתור קרבן ציבור ...שכל הציבור שותף בו ...כל כלל
ישראל מממן אותו בשותפות גמורה ...זה קרבן
שמייצג את כל כלל ישראל!!! זה כח אחר לגמרי!!!
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יכול להיות לך יאיר בן מנשה אחד שהוא שווה כמו
כל כלל ישראל ...למה? כי יש באישיות שלו כלליות
נשמת ישראל ...האישיות שלו מכילה את כל כלל
ישראל ...ממילא הוא יכול להיות קרבן ציבור
שמכפר על כל ישראל...
--אם אני ואתה נתווכח ...וכל אחד מאיתנו יסביר
מאוד מאוד טוב עד כמה אני צודק ולא אתה ...יפה
מאוד ...חשוב מאוד שעמדת על העקרונות שלך...
אנחנו מאוד מעריכים את ההקרבה שלך למען
העקרונות והמנהגים שעליהם גדלת ...זה חשוב
אצל הקב"ה כמו קרבן ...אבל קרבן יחיד!!! אתה
מוכן להקריב למען עקרונות היהדות הנקודתיים
שלך ...זה בהחלט קרבן ...אבל קרבן יחיד...
אבל!!!! אם שנינו יחד נתאמץ ונתעלה מעל
העקרונות שלנו ...כלומר :זו לא סתירה שאנחנו
נמשיך כל אחד לדבוק בעקרונות שלנו ...אבל
נשאיר אותם לעצמנו ...כל אחד במשבצת שלו
ישאר עם כל המנהגים וההנהגות שלו ...אבל
במקביל כל אחד מאיתנו יתן מעצמו ...יהיה מוכן
לשבור את עצמו לחצי בשביל להכיר בחצי השני
שנמצא אצל השני ...אם כל אחד מאיתנו יביע
נכונות להתאחד עם כל כלל ישראל ...לאהוב כל
יהודי ...לתרץ כל יהודי מוקשה ...והכל בשביל
להתאחד יחד להמליך את הקב"ה ..אז יתכן שיצא
מזה שעפסאלע קטן ...אבל הוא קרבן ציבור!!!!
יתכן שאם תשאל אותי ביני לבין עצמי ...אני אגיד
לך שלפי העקרונות שלי יש לי רשימה ארוכה של
דקדוקים שאני לא רואה אצל השני ...נכון ...אם
היית שואל אותי ...הייתי מוכן לתת הרבה יותר
ממחצית השקל בשביל המקדש ...אז בשביל זה
רוצים מכל אחד חצי!!! לחצות משהו מעצמו
בשביל לאפשר לשעפסאלע אחד לכל הפחות
שיוכל להגיע מכולנו כאחד!!!
וזה לא קל להכיל את השני ...לא קל לשבור שקל
לחצי ...צריך לנשום נשימה עמוקה בשביל להכיל
את השני ...אבל מה לא עושים בשביל להיות
אגודה אחת ...,מה לא עושים בשביל לקרב את
הגאולה ...בקרוב ממש...
לא חסר לקב"ה פרים שמנים ...כל אחד מאיתנו
מוכן לתת את המושלם ביותר מבחינתו ...מוכן
להקריב לקב"ה עשרות ומאות קרבנות משובחים
מהעדר הפרטי שלו .אבל הקב"ה משתוקק דווקא
לכבש אחד בן שנה שמגיע מכככככולנו כאחד...
מהעיר שחוברה לו יחדיו ..הקב"ה משתוקק
להכרה אפילו חלקית אבל הדדית בינינו ...שיהיה
משהו אחד שכן יהיה משותף בינינו ...שלא נשכח
שיש מקום שבו אנחנו נפגשים ...שבו אנחנו
אחים...
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בקרוב ממש

בדרך כלל יש בושה לקבל כסף ...אבל בביהמ"ק לפעמים יש גם בושה לתת...
קוראים לי ירמיהו כהן ...אני מתגורר בירושלים עיר הקודש סמוך ונראה לבית המקדש ...כל פעם שיש לי קצת זמן אני אוהב
להיכנס לבית המקדש ולהושיט יד ולהתנדב במה שאני יכול לעזור ...בזמן האחרון אימצתי לעצמי הנהגה סודית ...אני עומד
ככה בספונטניות ליד השלוש עשרה שופרות שבמקדש!!!! )שופרות הכוונה לקופות שרחבות מלמטה וצרות מלמעלה כעין שופר ...ומשלשלים
בהם כספים לי"ג מטרות שונות במקדש שאכמ"ל (...ואני ככה מסתכל בספונטניות לכל הכיוונים ...ואני כבר מומחה לזהות את האנשים...
כשאני רואה בן אדם שעומד מרחוק בהססנות ...וכל הזמן הוא פוזל לכיוון השופרות ...אני מיד מבין פחות או יותר מה הוא
רוצה ...אני ניגש אליו ככה בספונטניות ...ואז אני אומר לו בשקט :תביא ...תביא לי את הכסף. ..אני אשים את זה בקופה ...ברגע
שאני אומר את זה ...הוא מיד מקבל אור בעיניים ...נותן לי את הכסף ואומר לי תודה מעומק לב ...אני הולך ומשלשל את הכסף
בשופר השלישי מימין שכתוב עליו "קינים "...והוא נעלם מהזירה ואני גם נעלם מהזירה והכל בא על מקומו בשלום...
ואני לא סתם עושה את זה ...רק בזמן האחרון התחלתי להיות רגיש לנושא ...לפני חצי שנה אני בעצמי הייתי זב ...ואז
לראשונה חוויתי על בשרי את כל הסבל הזה ...ומאז אני רגיש לעניין ...אני אשתף אותך:
היה זה לפני חצי שנה ...לא הרגשתי טוב ...ואכן סבלתי מזיבה שבאה במשך ג' פעמים שהגיעו בתוך ג' ימים ...ברגע שהגיעה
הזיבה השניה ...הרגשתי זיעה קרה שממלאת אותי ...אני טמא!!! אני אב הטומאה!! ולא סתם אב הטומאה ...אלא טומאה
חמורה ...אני מטמא משכב ומושב ...אני מטמא בהיסט ...אבאלע ...אני מטמא כמו עם הארץ ...נכנסתי למעצר בית ...לא
הוצאתי את האף שלי מהבית ...אפילו לבית כנסת לא הלכתי ...כי תבין :אני כעת מטמא משכב ומושב ...המשמעות היא ש-כל
כסא או מטה שאני רק מתיישב על הקצה שלהם או אפילו מסיט אותם הם נהיים טמאים ...ויצטרכו להטביל אותם או לפרק
אותם כדי לבטל אותם מטומאתם ...כשאני הולך ברחוב ותאר לעצמך שמישהו יגש אלי בשיא הנחמדות וילחץ לי את היד...
אני אצטרך לחייך אליו חיוך מרירי ולבשר לו :ידידי היקר ...רוץ מהר למקווה ...מקווה שתספיק לטבול לפני השקיעה...
ה"כבוד" הזה לא חסר לי ..ובשביל זה גזרתי על עצמי מעצר בית!!!! מספיק לי הטאראראם שעשיתי בבית שלי ...כל הבית
טמא ...כל הכסאות והמיטות וכל המטבח וכל המשפחה ...כולם טמאים...
ב"ה סוף סוף התאוששתי ...ובשקיעה התחלתי לספור שבעה נקיים!!! אבל עדיין לא יצאתי מהבית ...כי אני ממשיך להיות
טמא כרגיל ...חיכיתי בכיליון עיניים מתי יגיע יום השביעי ...יום הגאולה ...וב"ה סו"ס הגיע היום השביעי ...מיד כשהתחיל
להאיר השחר חמקתי מהבית ויצאתי למעיין שנמצא בסוף העיר ...ישבתי מול המים המפכים וחיכיתי לנץ החמה ...ברגע
שראיתי את הנצנוץ הראשון של השמש ...מיד ברכתי בשמחה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה וקפצתי לתוך המעין
עם הבגדים!!!! )אין ברירה אחרת ...כי גם הבגדים שלי טמאים כמוני ...ולא יעזור שהייתי מביא איתי בגדים חילופיים כי גם הם היו נטמאים בהיסט שלי(
אה ...ברוך ה' ...אבן נגולה מעל ליבי ...נכנסתי טמא ...ויצאתי טהור ...סאת יגון של שבוע וחצי מאחורי ...אמנם אני עדיין טבול
יום עד הערב ...אבל נו ...טבול יום זה טומאה קלישא ...אני מטמא רק תרומה אבל אני יכול להסתובב בבית הכנסת ...ויכול
ללמוד עם החבר בסדר א' ...ובעזה"ש היום בערב ...בשעה שהשליח ציבור יגיד והוא רחום ...אני בעזה"ש אזכה להיכנס ולאכול
בתרומה ...אבל רק בתרומה!!!! כי בקדשים?? בקדשים לא!!!!! כי זב -גם לאחר שהוא נטהר ...הוא עדיין צריך להביא כפרה...
אני צריך לבא לבית המקדש ולהקריב שני עופות אחת לחטאת ואחת לעולה ..ורק אז אני נטהר לגמרי לגמרי ...ואז אני יכול גם
לאכול קדשים...
והגעתי לבית המקדש ...ו ...ואז כפי שתיארתי מקודם ...אני עומד במרחק מי"ג השופרות ...ואני יודע בדיוק איפה אני צריך
לשלשל את הכסף ...אבל הרגלים שלי מאובנות ...אני לא מסוגל להתקרב ...אני מתבייש ...כי מי שיראה אותי משלשל בקופה
הזו ידע את הרקע שלי ...אני מתבייש ...עמדתי שם וחיכיתי שיתפנה ..חיכיתי וחיכיתי עד בוש ...ואז ניצלתי כמה רגעים של
הסחה ...שה' עשה איתי חסד שפתאום הכה"ג יצא מלשכתו להקביל את פני הנשיא שבא להתייעץ איתו בסוד שיח אודות
כמה שאלות שהתעוררו בהלכות פיגול נותר וטמא ...וכולם רצו מהר מהר לזכות לראות שני גדולי עולם מהלכים יחד ...ואני
נצלתי את ההזדמנות שכולם הלכו ורצתי מהר מהר ושלשלתי בעצבנות את ה 25-שקל שלי בתוך השופר של הקינין ...ואז
לראשונה הבנתי למה חכמים כ"כ חוששים שאנשים יתבלבלו ויחליפו בין השופרות ...כי זה כמעט קרה לי מרוב חוסר
נעימות) ...ואגב :ברגע שזה באמת קורה ...שאדם שלשל כסף של קיני חובה בתוך השופר של נדבה ...אין לזה תקנה ...כל הכסף שיש בקופה נשלח לאיבוד
בים המלח כדין חטאת שנתערבה בנדבה ואכמ"ל(

ומאז יש לי רגישות לנושא!!!! ואני משתדל לתת את חלקי בלהקל על סבלם האחרון של הזבים ...וכשיש לי זמן אני עומד
שם ...ואני כבר יודע לזהות את התנועות החוששות וההססניות ואני לוקח ממנו את הכסף ואני משלשל בקופה ..ו ...ולא
איכפת לי מה חושבים עלי ...כי כידוע הכובע בוער רק על ראש ה"גנב"...
--אבל עם הזמן ...גיליתי שיש עוד סוג של אנשים הססניים שמתביישים להתקרב לשופרות ...ויש לציין :שעליהם אני לא כ"כמרחם ...אדרבה ...אני קצת בעד שהם יתביישו ...ובכן :שני השופרות הראשונים מתוך י"ג השופרות ...קוראים להם תקלין
חדתין -חדשים!!! ותקלין עתיקין -ישנים!!! מה פירוש??
בשבוע הבא יכנס בשעה טובה חודש אדר ...ומאז מתחילים להשמיע על השקלים ...וכידוע :תמיד יש את האנשים של הרגע
האחרון ...ויש גם את האנשים של הרגע שאחרי האחרון ...אז בשביל זה יש קופה שקוראים לה תקלין חדשין!!! שזה מיועד
לכל הדחיינים שלא הספיקו לתרום עד א' בניסן...
כלומר :תמיד יש את האלו שבא' באדר כשהשמיעו לראשונה להשמיע על השקלים הם דחו ...ואז בט"ו באדר כשהתחילו
להעמיד שולחנות במדינה גם אז הם דחו ...וכשבאו למשכן אותם ולקחו מהם משהו בתורת משכון ...אז לקחו ...והם המשיכו
לדחות ולדחות ...ועדיין נו ...עד שבועיים לפני סוכות הם עדיין יכולים לבא ולשלשל את הכסף בקופה של תקלין חדתין ...וזה
נקרא עדיין תרומה חדשה ...זה אמנם מאוחר ...אבל לא לגמרי ...אבל יש את הכשרוניים של הרגע שאחרי אחרון ...ואחרי
כמעט שנה מיודעינו נזכר שההההלו ...לא נתתי מחצית השקל ...ועכשיו הוא מגיע לכאן בחודש שבט לתת מחצית השקל של
שנה שעברה ...הוא כבר לא יכול לתת בקופה של תקלין חדתין ...אלא בקופה השניה של תקלין עתיקין ...כי בכסף הזה כבר לא
ישתמשו בשנה זו ...ומיודעינו עומד בהססנות ליד השופרות ..ומתבייש לגשת ..והוא צודק ..יש לו בהחלט מה להתבייש ..שיתבייש
לו ...אני עומד פה בשביל לעזור לאנשים שבאמת מתביישים שלא באשמתם ...אני פה בשבילם!! והנה אני רואה מרחוק יהודי שעומד
מבויש ...ואני בטוח שהוא זב שמתבייש לתת את הכסף ...אני הולך אליו ושואל אותו :איפה לשים את הכסף?? והוא עונה לי בראש מורכן:
תשים את זה בתקלין עתיקין!! מתחשק לי באותו רגע להגיד לו ...מצטער ...תשים את זה אתה ...תתבייש קצת ..אבל לא!!! אני לא עושה את
זה!!! סו"ס יש לי לב של יהודי ...ויש מקום בלב היהודי גם לחולים במחלת הדחיינות ...אבל נו נו נו לך ...השנה תקשיב טוב בפרשת שקלים
ומיד בא' באדר תרוץ אחרי הנציג השכונתי שלך ותתן לו מחצית השקל ...ברור????

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.
הדבר הראשון שצריך לעשות מיד כשאני קם בבוקר!!
ליטול ידים שחרית!! האם אני עושה את זה כמו
שצריך ??...או אולי חסר לי קצת פרטים ...מה שברור:
מומלץ בחום להתחיל את הבוקר עם מעשה מושלם!!
המעשה הראשון שאדם עושה בבוקר ,יש בו בחינת
ביכורים ...וכשהוא עושה את זה בשלימות הרי גופא בתר
רישא גרירא וזה יכול להשפיע לטובה על כל היום...
---

א .אתה רוצה ללכת לישון?? חכה!!! לא הולכים לישון
לפני שמכינים קערה של נטילת ידים ליד המיטה) .המ"ב
סי א' סק"ב מביא את הזוה"ק שמחמיר מאוד בעונש המהלך
ארבע אמות בלא נט"י שחרית(

ב .התעוררת מהשינה ?...כעת חכה ...חכה כמה שניות
כדי לא לקום בבת אחת משום סכנה) ...גיטין ע .הובא
במ"ב סי' א' סק"ח(

ג .אחרי שהתעכבת כמה שניות ...עכשיו קום!! כמה
שיותר מהר לקום וליטול ידים!!! כי כל רגע שאתה ער
ואתה מתעכב ולא נוטל ידיים ...המשמעות היא שאתה
משהה את הרוח רעה על ידיך ...וזה לא בריא לא לנשמה
שלך ...ולא להבנה בסדר א' שלך ...וזה גם לא מוסיף
ל"רוח טובה" שהיית רוצה שתשרה עליך באותו יום...
ד .אתה בא לקחת את הספל בידיים ??...רגע רגע...
תרים את הספל דבר ראשון ביד ימין!!!!
ה .כעת אחרי שהספל ביד ימין ...תעביר אותו ליד
שמאל ...ועכשיו תתחיל לערות מיד שמאל על יד ימין...
)למה ככה?? עיין שו"ע סי' ד' ס"י ובב"י שם שמביא את
הזוה"ק בעניין זה(.

ו .צריך כעת ליטול לסירוגין!!! מה פירוש סירוגין?? פעם
א' על יד ימין ופעם ב' על יד שמאל ,פעם ג' שוב על יד
ימין ,ופעם ד' על יד שמאל וכן הלאה )לא כמו נט"י לסעודה
שאז שופכים ג"פ על יד ימין ואח"כ ג"פ על יד שמאל( .וראוי
לכתחילה ליטול שמונה פעמים) ,כי מעיקר הדין סגי בששה
פעמים אבל לפי הגר"א ג"פ הם להעביר רוח רעה ,ועוד פעם
אחת צריך להעביר המים שנטמאו עיין סי' ד' סק"י(

ז .גמרת ליטול ידים ??...עכשיו תניח את הספל ,ותגביה
את הידים עד הגובה של הראש ותפשוט את כפות הידים
כאדם שרוצה לקבל משהו -הלא היא טהרה) ...מ"ב בשם
המג"א ,כן ...אני יודע ...קשה לנו לעשות את זה ...כי ברגע
שאתה עושה את זה כל המים נשפכים לך לתוך החולצה ...אבל
כנראה שזה עדיין משתלם(...

ח .זהו!!! הידיים שלך כעת טהורות ...כעת תקום ודבר
ראשון קח איתך את הקערה עם המים ...ושפוך את
המים בזהירות בכיור וכיוצ"ב באופן שאף אחד חלילה
לא ידרוך עליהם ...כי זה פשוט מסוכן) ...שו"ע סי' ד'
ס " ט(
ט .עכשיו :מתי לברך על נטילת ידים?? המ"ב הכריע
שעדיף יותר להסמיך את ברכת על נטילת ידים לתפילת
שחרית )מאשר להסמיך אותה לנטילת ידים שחרית עיין סי"ד
סק"ד ובביאור הלכה שם(.

--אגב :רק לשבר את האוזן :מעניין להבחין מה זה שיקול
דעת של הלכה :מצד אחד המ"ב מביא את הזוה"ק שמי
שהולך ד"א בלא נט"י חייב מיתה ,והמ"ב כותב ע"ז:
"ומאוד צריך ליזהר בזה"!!! אבל מאידך :המ"ב כותב
בתקיפות לא פחות גדולה "ומכל מקום חלילה לעבור
שום איסור על חסרון נטילת ידים" ,והוא נוקט שם
דוגמא שאסור לך בשום אופן לקחת מהמים שחבר שלך
הכין לעצמו) ...אא"כ אתה יכול להחזיר לו מיד לאחמ"כ( וגם
אסור להשהות בשביל זה את נקביו ...ועל כולנה :המ"ב
כותב בתקיפות שאינה משתמעת לשני פנים :שאין שום
היתר לבטל תורה גם אם אין לו בכלל מים לנטילת
ידים ...אתה שומע?? מצד אחד מי שרק הולך ד"א בלי
נטילת ידים חייב מיתה ...נו ...אז מה הדין אם כעת
התעוררתי באמצע הלילה מהשינה והייתי רוצה ללמוד...
וכעת אין לי מים בכלל ...הפסקת מים ...רק בשעה שבע
בבוקר יחזרו המים ??...אומר לך המ"ב :תקום ותלמד...
אה ...אבל כל ד"א בלי נט"י חייב מיתה?? נכון!!! אבל עדיין!!!!
עדיין ביטול תורה חמור לא פחות ...שכחתי לשים נאגל
וואסע'ר ליד המיטה ...והנה אני מתעורר ...ואוי ...אין לי מים...
וחבר שלי כן הניח מים ליד המיטה ...כעת יש לי שתי אופציות:
או לקחת מחבר שלי ואח"כ לבקש ממנו סליחה ...או ללכת
ד"א בלא נטילת ידים . ..מה עדיף?? המ"ב אומר חד וחלק:
עדיף לחזור בתשובה על חטא שהזוה"ק אומר עליו חייב מיתה.
מאשר לחזור בתשובה על סרך גזילה .הנה לך פרופורציות
כמובן לא בשביל להקל ראש ברוח רעה דנט"י ...אלא להבין
את חומר מצוות תלמוד תורה ואיסור גניבה מהחבר.

”

הכדור בידינו ...עיני הכל נשואות אלינו...

לתורה הקדושה יש כמה וכמה תארים שמוזכרים בהרחבה בפרק קי"ט בתהילים ..אם
תשים לב :בפרק קי"ט יש מאה שבעים ושש פסוקים!!!! ובכל פסוק מוזכר המושג
"תורה" )למעט אולי  4פסוקים שלא (...רק בכל פעם התורה מוזכרת בתואר שונה ...ואם
תעקוב תראה שיש שמונה תוארים עיקריים לתורה שהם מוזכרים לאורך כל הפרק הזה
כלדהלן:
א .תורתך .ב .חוקיך .ג .מצוותיך .ד .עדותיך .ה .דברך .ו .אמרתך.
ז .פקודיך .ח.
משפטיך) ...מיותר לציין שמי שרוצה אחת ולתמיד ללמוד בעיון מה הם חלקי התורה ..הרי פרק
קי"ט הוא הסוגיה!!! זה הנושא של פרק קי"ט ...אמנם בשטחיות ...כמו כל היבט שטחי זה נראה
שהפסוקים של פרק קי"ט חוזרים על עצמם ...אבל ממש ממש לא ואכמ"ל ..מה שברור :שפרק
קי"ט לא מתחיל ונגמר בשמות על חולים ובאותיות נשמה של אזכרות ...כתוב שם גם תוכן מאוד
עמוק ודק בהגדרת כל אחד מחלקי התורה ...הרי שלך לפניך(...

עכ"פ תרשה לי היום להתעכב ולנסות את אחד מהתוארים של התורה..
אני רוצה להתמקד היום על פיקודיך!!!! התורה נקראת "פיקודים"!!!!! פיקודי ה' ישרים
משמחי לב" ...פיקודיך נצרתי" "...פיקודך דרשתי" "..הנה תאבתי לפקודיך" "...ואני לא
עזבתי פיקודיך" "...לעולם לא אשכח פיקודיך "..מה זה ה"פיקודיך" הזה?? מה פירוש
המילולי של המילים "פיקודי ה'"?? ובמה הם משמחי לב כ"כ??
אז אני מבקש סליחה מראש ...שאני נאלץ להסביר את זה באמצעות דוגמא לא כ"כ
מוצלחת ...כ ד ו ר ג ל ! ! ! ! בשעת המשחק בפועל יכולים מיליוני בני אדם לצפות
בכדור אחד בודד שמתגלגל מעבר לעבר ...ועיני כל המיליונים האלו נשואות אליו...
לכדור!!!! רק אליו!!! עליו יפול דבר ...איזו חשיבות עצומה יש לכדור הזה עכשיו ...כמה
אנשים הגיעו במיוחד לכאן רק בשביל לזכות ולחזות בכדור המתגלגל הזה ...כמה כסף
הושקע ובוזבז סביב הכדור הזה ...והנה!!! עברה שעה ו ...ולפתע הסתיים המשחק ...אל
תשאל ...ברגע שהסתיים המשחק הכדור באותו רגע יוצא מהתמונה ...הוא נדחק לפינה...
ומאותו רגע אף אחד לא מסתכל לכיוון שלו ..אף אחד לא חונן אותו אפילו במבט...
איך זה יכול להיות??? אם הכדור הזה עד לפני רגע היה כ"כ חשוב ...וכ"כ הרבה עיניים
ריצדו אחריו בריכוז ...אז לאיפה פתאום הכל נעלם?
מה התשובה?? )ואני רוצה תשובה מקצועית ...לא תשובה מהסוג של אוי ..אתה רואה איזה שטויות
הכדורגל הזה של הציונים (...התשובה היא כך:
אף אחד לא חושב לרגע שיש משהו בעצם הכדור ...רק מה?? כל הרעיון של משחק הוא
שלפני המשחק התקבלה הסכמה בין שתי קבוצות ...שכולנו כעת "מפקידים" את
הניצוח וההפסד שלנו ב"כדור" הזה ,עליו יפול דבר!!! לאיזה שער שהכדור הזה יתגלגל
הוא יהיה השער המפסיד ,ואיזו קבוצה שתצליח להוביל את הכדור הכי טוב היא תהיה
הקבוצה המנצחת ,ומרגע שהתחיל המשחק כל ההצלחה והכשלון מופקדים ב"כדור"
הזה ...כל קבוצה עוקבת בדאגה אחרי הכדור כי כל ההצלחה והכשלון שלהם מופקדים
שם ...אבל!!! ברגע שהסתיים המשחק ...מה פירוש הסתיים המשחק?? המשמעות היא
שבאותה שניה הוחלט שאנחנו פשוט מושכים בחזרה את ההפקדה מהכדור ,ובאותו
רגע הוא נהיה כאבן שאין לה הופכין...
זה כל הרעיון של משחק!!! אנחנו מסמנים איזשהו יעד!! מחליטים שליעד הזה צריך
להגיע ולשם צריך לחתור ...ברגע שסיכמנו את זה ...כעת הפקדנו את הנצחון או את
הכשלון ביעד הזה ...כעת כל האנרגיות מכוונות לכיוון היעד הזה ...ברגע שהסתיים
המשחק אנחנו מושכים בחזרה את הפקדון ,והיעד מתבטל מחוסר עניין...
הוא הדין כאן :ישנם מצוות שהם בגדר "פיקודים"!!!
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מה הכוונה בדברי רב?? הכוונה היא כך :הקב"ה הפקיד את רצונו בציווי מסוים ,שאם
אתה שוחט מן הצוואר קיימת את רצונו ...ואם שחטת מן העורף עברת על רצונו ...אתה
יכול להסתכל מהצד ולהגיד מה כבר ההבדל ...מה זה כבר משנה בין שוחט מהעורף או
שוחט מהצוואר...
אבל מה נעשה שהעובדה היא שהקב"ה כעת הפקיד את רצונו בדבר הזה ...והוא אומר
לך :אם אתה עושה כך וכך אתה עושה את רצונו ...ואם לא -אתה עובר על רצונו ...זה
להבדיל כמו הכדור ...אם תסתכל באמצע היום על הכדור הוא כלום ...מה יש בו ...אף
אחד לא חונן אותו במבט ...אבל ברגע שהתחיל פה משחק ...ונוצרה פה הסכמה שאנחנו
מפקידים את העתיד שלנו ביד הכדור ...אז הכדור הזה מקבל משמעות של מיליונים!!!!
להבדיל הוא הדין כאן :אם בורא עולם מפקיד כעת את רצונו במצוה מעשית מסוימת...
המעשה הפשוט הזה מקבל משמעות אלוקית ...עליו יפול דבר!!!
--כלפי מה הדברים אמורים?? אני לא צריך לספר לך ...שיש לנו נטיה טבעית לזלזל
בעצמנו ...מי אני ...מה אני ...ואני בסה"כ צודק ...אין עשן בלי אש ...אם אני חושב שאני
לא שווה כנראה שיש דברים בגו ...בא נניח שאני בעצמי באמת לא שווה ...אבל ברגע
שהקב"ה מעמיד אותי מול ציווי ...מול ניסיון ...ברגע שהקב"ה מצביע לי על משהו ואומר
לי :בזה אל תגע ...את זה וזה אל תעשה ...בציווי הזה אי אפשר לזלזל!!! כי זה כבר לא
אני!!! זו "פקודה"!! כעת מופקד בי רצון ה'!!! בציווי הזה מופקד אלוקים שלם!! בציווי
הזה מונח אלוקות שלימה ...אם אתה רוצה לזלזל בעצמך ,תזלזל כמה שאתה רוצה..
אבל לזלזל בפיקודי ה'?? הרי אלוקים שלם "מופקד" במעשה הזה...
זה בדיוק כמו שהשחקן כדורגל כבר שבועיים מתאמן בבית שלו על הכדור ...הכדור
זרוק לו בבית באיזה חור ...ומתי שהשחקן רוצה הוא מגיע ומתאמן עליו ...ומתי שנמאס
לו הוא בועט בו לחיים ולשלום ...והנה!!! הגיע המשחק בפועל ..והשחקן פוגש את אותו
כדור ...ותאר לעצמך שהשחקן התבלבל ומשום מה הוא מתייחס לכדור של המשחק
כמו הכדור של הבית ...מתי שמתחשק לו הוא בועט בו ...ומתי שלא הוא מתעלם ממנו...
הההלו ..שחקן ...תתעורר ...אתה הורס את כל המשחק! אה ...אבל מה ההבדל בין הכדור
של הבית לכדור של המשחק?? פשוט מאוד :בכדור של המשחק "מופקד" כעת הנצחון
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של כככל הקבוצה...
ואילו בכדור של הבית שלך מופקד במקרה הטוב עשרה שקלים...
הוא הדין ככה :אתה יושב לך בבית ...ומי אתה ...אתה כלום ...והנה!! הגיע שבע
בבוקר ואתה שוכב במיטה ...עייף מת ...והמשחק מתחיל ...היצר הטוב זורק את
הכדור ...נו ...תקום כבר ...היצר הרע לוקח את הכדור בחזרה ...לא ...תשאר במיטה...
ואתה הוא הכדור ...אתה מתגלגל מאחד לשני ...מהיצר הטוב ליצר הרע וחוזר
חלילה ...והמשחק בעיצומו ...ואז אתה חושב לעצמך ...רגע רגע ...למה מה קרה??
למה -למה לקום?? בשביל מה להתאמץ?? אדוני!!!! אתה רוצה לזלזל בעצמך...
תזלזל כשאתה עומד מול המראה ...שם תזלזל ...שם אל תעשה עסק גם אם אתה
לא נראה הכי מטופטפ ...אבל כאן אתה בעיצומו של משחק ...קח בחשבון שכל
מלחמת יצרים שהקב"ה מעמיד לפניך ...מה זה המלחמות האלו? מה המטרה של
המלחמות האלו?? נו ...באמת מה?? פשוט מאוד :הקב"ה כעת רוצה לבדוק ולבחון
עד כמה אתה חשוב בעיניו ...ובשביל זה!!!!! הוא שולח אותך למגרש ההתנצחות
הזה .וכעת כבוד שמים מופקד בך!!! הנצחון של כבוד שמים מופקד בהתגברות
שלך!!! והיה :אם אתה תתגבר כארי לכבוד הבורא יתברך שמו ...הרי כבוד שמים
ניצח ...ואם תיכנע לנפש הבהמית שלך ותשאר במיטה ...הרי כח הרע ניצח וכבוד
שמים נוצח ...אתה יכול לזלזל בכזה דבר???
אתה יכול לזלזל בעצמך כל זמן שאתה סתם כדור שזרוק בפינת החדר ...אבל
ברגע שנכנסת למגרש ההתנצחות ...ואתה הוא הכדור שמופקד בך הנצחון או
ההפסד של כבוד שמים ...כאן עיני כולם נשואות לכדור ...על הכדור הזה יפול
דבר!!!!
--דוד המלך היה ענוותן ושפל ברך ...ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם...
דוד היה מבזה את עצמו על דברי תורה ...אבל ברגע שהוא היה מגיע לאיזה
ניסיון ...למלחמת היצר פתאום גבה לבו בדרכי ה' ...מה יש??? פיקודיך נצרתי!!!!
אני יודע להעריך את הפקדון שנמצא בידיים שלי ...ברגעים האלו אני לא תולעת...
ולא חרפת אדם ...ולא בזוי עם ..כי כעת מופקד בהתגברות שלי כל התיקון
השלם!!!
דוד המלך כשהיה נכנס לבית המדרש ...כשהוא היה נמצא בסביבה בטוחה ...שם
הוא היה מקטין את עצמו כתולעת ...אבל ברגע שהוא היה יוצא למלחמת היצר...
פה פתאום הוא היה מתעטר בגאון ובכח ..איך?? איך עושים כזה דבר???
מה התשובה?? צעיר אנוכי ונבזה ---פיקודיך לא שכחתי!!!!
גם אם צעיר אנוכי ונבזה ...אבל אני לא שוכח את הפקדון שנמצא אצלי בידיים...
ברגע שנכנסתי לשעת אמת במגרש המשחקים ...ברגע שמלחמת היצרים נכנסת
לתוקפה ...כעת אני יודע שהקב"ה מפקיד בידיים שלי את הנצחון של התיקון
השלם ..כאן גם הצעיר והנבזה נהפך בבת אחת להיות החשוב ביותר שעיני כולם
נשואות אליו...
לעולם לא אשכח פיקודיך! לא אשכח שהכל כעת מופקד בידיים שלי!! לא אשכח
את המשימה הנשגבה שמופקדת כעת בידיים שלי!!! כן ...שלי...
--אני קטן ...אף אחד לא יצליח לעבוד עלי שאני גדול ...אני מכיר את עצמי יותר
מידי טוב ...אני יודע מה הם הניסיונות שלי ואיפה המעידות שלי ...ולב יודע מרת
נפשו ...אבל!!!! היות ואני נמצא בדורו של משיח ...שהמשמעות היא שר"ע ודורו...
וגם רעק"א ודורו ...וכל גדולי עולם מכל הדורות שעברו ...כולם נושאים עיניהם
אלינו ...לדור שלנו ...לדור שמתמודד מול המשחק הכי אימתני שיש ...מול מאבקי
חומריות ושטחיות אדירים ...זאת אומרת :שכל הגאולה השלימה כעת מופקדת
בידיים שלי ...אני הקטן ...אני יכול לזלזל בזה??? אפשר לזלזל בכזה פ ק ד ו ן???
פיקודי ה' ישרים משמחי לב ...אני חייב להתמלא בשמחה ..!!!.אשר בחר בנו ...שאני
הקטן ...כמות שאני הקטן ...אבל מופקדים בידיים שלי פיקודי ה' כאלו גדולים
ונשגבים!!! לי יש את הזכות שכבוד שמים מופקד בי ...איזה כח אדיר מופקד אצלי
בידיים ...איזו עוצמה!!! אבא שבשמים :אני מבטיח לך שאני אתאמץ ביתר שאת
וביתר עוז ...אני לא אקל ראש ...ואני לא אקטין את מעלתי ...אשתדל בכל עוז
ותעצומות להתעלות ולהתגבר ולהשתדל לצוף מעל המים הזידונים ...מעל
השטחיות והדימיונות של דור זה ...אהדוף בעזה"ש כל ניסיון של היצר הרע לחטוף
אותי -את הכדור ...אני אחתור בכל הכח לעלות ולהתעלות בבית ה'...
--אנחנו נמצאים בדור שכל כולו טכנולוגיה!!! כל העולם עומד על לחצנים..
אתה לוחץ על כפתור ונדלק אור ...לוחץ על עוד כפתור והמכונת כביסה מתחילה
לרעוד ...מה זה הכפתורים האלו?? פיקודים!!! בכל לחצן מופקד מעגל חשמלי
שלם!!! וכולנו מבינים מצוין שהכפתור עצמו כמות שהוא ...הוא כלום ...הוא שווה
כמו פקק ...רק מה בכל זאת מיוחד בו???
יש בו פקדון!!! בכל לחצן מופקד מעגל חשמלי שיכול להפעיל מפעל שלם ..זה
בדיוק הסיפור שלנו ...אנחנו יכולים לזלזל בעצמנו ובצדק ...אנחנו בסה"כ כפתורים
מהלכים ...יש לנו רמ"ח אברים ושס"ה גידים ...נקבים נקבים חלולים חלולים ...אבל
בכפתורים האלו מופקד משהו!!!! משהו גדול גדול!! כל מערכת ההשפעה של
העולם מופקדת בכפתורים המהלכים קרוצי חומר אלו!!! את זה אנחנו צריכים
לקלוט ולשנן ולהפנים ...אם נפנים את זה וניקח את הפקודים האלו ברצינות ...אז
נוכל גם להוסיף ולישא תפילה" :לך אני הושיעני כי פיקודך בחרתי ...אנא ה'" ..תהי
ידך לעזרני כי פיקודך בחרתי" ...ראה כי פיקודך אהבתי ה' כחסדך חייני ...את כל
הבקשות האלו ניתן לבקש ...אבל רק בתנאי שאכן נפנים את הנכתב כאן ...ונפסיק
לזלזל בעצמנו ...ונבחר ונאהב את פיקודי ה' המופיעים ומתגלים דרכנו...
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תשע"ח שנה חמישית
גליון זה יו"ל לזכות ר׳ יצחק מרדכי אהרמן שליט״א
בעת דודים בהגיעו לגיל הארבעים
את כל זמנך כבר שנים אתה מקדיש למען אחרים
הקב״ה ישלם משכורתך
וימלא כל משאלות לבך לטובה לשנים ארוכים
בברכה מרובה
משפחתך מהארץ והתפוצות

על הפרשה 

"ורצע אדוניו" )כא ,ו(
פירש"י אוזן ששמע על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע ואם מוכר עצמו הוא אוזן ששמע על הר סיני כי לי בנ"י עבדים
ולא עבדים לעבדים תרצע .נשאלתי הרי לא תגנוב בגונב נפשות נאמר וגונב ממון ילפא מלא תגנובו כמ"ש בסנהדרין פ"ו
א' ולא תגנובו לא נאמר בסיני וכן כי לי בנ"י עבדים לא נאמר בסיני אלא בפ' בהר ,וי"ל עפ"ד רש"י )שמות כ"ד י"ב( בשם
רב סעדי' גאון שבעשרת הדברות מרומז כל התרי"ג מצות וא"כ בסיני כבר ידעו כל המצות .ועי"ל דכיון שמ"ר עלה להר
סיני וקבל כל התורה וירד ומסרם לישראל הו"ל כאילו שמעום באזניהם דשלוחו של אדם כמותו וכמ"ש בספרי זוטא בפ'
שלח ממ"ר שא"ל הקב"ה וראה ועשה כתבניתם וכתיב ויעשו כל חכמי לב אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו.
"אשר יאמר כי הוא זה")כב ,ח(
עירוב פרשיות כתוב כאן וכי כתיב כי הוא זה במלוה הוא דכתיב )ב"ק ק"ז א'( .וצריך טעם למה כתבתו תורה כאן שלא
במקומו .וי"ל דהנה הא דאמר שומר א"צ הודאה במקצת הוא דוקא כשטוען נגנבה ונאנסה אבל בשאר טענות שביניהן כגון
שטוען שלא קיבל שמירה או שטוען שזו בהמה אחרת או שאר טענות ודאי שאין נשבע עד שיודה במקצת וכן מבואר
ברמב"ם פ"ב משכירות ,ולפ"ז יל"פ קרא על כל דבר פשע על שור על חמור וגו' אשר יאמר כי הוא זה דהיינו שדנין שהוא
אומר שקיבל שור לשמור והוא אומר חמור או דבר אחר על כל דבר שיאמר כי זה קיבל והמפקיד אומר דבר אחר בזה צריך
הודאה במקצת לחייבו שבועה ולא מיירי בשבועת השומרים דבזה מיירי בקרא דקמי' ולכן כתבתו תורה כאן דגם כאן זה
שייך )וכונת הגמ' דבמלוה הוא שייך תמיד( ,ובמכילתא אי' אשר יאמר כי הוא זה שזה אומר זה הוא וזה אומר אינו הוא
ואולי כונת המכילתא ג"כ כנ"ל.
"ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע" )כג ,ז(
פירש"י מי שיצא מב"ד זכאי ובא א' ואמר יש לי ללמוד עליו חובה אין מחזירין אותו ושמא תאמר הרי חייב מיתה אמר כי
לא אצדיק רשע כבר אמצא לו דרך איך להענישו .ויל"ע כיון שחייב העונש למה אמר הכתוב שאין מחזירין אותו רק יענש
בידי שמים ולמה לא יענישוהו ב"ד מיד .וי"ל דהרוגי ב"ד הי' מצוה על כל ישראל לרגום אותו באבנים כמ"ש בסנהדרין מ"ה
א' ואח"כ קוברין אותו בין רשעים גמורים ואין מתכפר לו עד שיתרקב ויתאכל כל הבשר כמ"ש בסנהדרין מ"ז ב' נמצא
מתבזה ביזוי גדול וזה שיצא מב"ד זכאי נראה מזה שאין רצון הקב"ה שיהא לו בושה זו ואי משום העונש שמגיע לו
יענישהו הקב"ה אבל בזיון כזה אין מגיע לו.

עלי שי"ח 

)טעמא דקרא(

''הספר החדש''
בימים האחרונים נחגג מעמד שתיית 'לחיים' במחיצת רבינו שליט"א ,לרגל גמר כתיבת הספר 'ביאור' על הירושלמי מסכת נדרים
על ידי חתנו הגאון רבי זליג ברוורמן שליט"א ,הביאור שנערך מתוך שיעורים שמסר רבינו לפני כשלושים שנה אחרי פטירת אביו
מרן בעל הקהילות יעקב זצוק"ל ,נכתב על ידי חתנו שליט"א ועד כה יצאו לאור על כל סדר זרעים וסדר מועד ,וכעת עוסקים
בסדר נשים .כאמור ,הספר עוד לא הופיע לציבור אך כתיבתו הסתיימה ,כשעל המלאכה מנצח ומזרז רבינו שליט"א ,כדרכו לעודד
את לימוד הירושלמי.
למעשה ,בשנים האחרונות לא עוסק רבינו בעצמו בכתיבת ספרים ,כי מקדיש את זמנו בעיקר להשיב תשובות בהלכה במכתבים,
ולקבל את ציבור הפונים ,ורוב רובם של הספרים היוצאים לאור הם מה שנכתבים על ידי התלמידים ,ספר זה ,נחשב איפה לספר
שכל כולו מרבינו שליט"א ,ויש לו חשיבות מיוחדת.
סיפר חתן רבינו ,רבי זליג שליט"א )ומובא גם בספר 'הספרים'( ,שענין כתיבת החיבור של רבינו על הירושלמי התחיל מאז שלמדו
מסכת כלאים ,והיה כמה משומעי השיעור דאז שרשמו את ביאורו של רבינו )שכידוע מיוחד מאוד כי ברר סולת אחרי סולת ואמר את
הביאור הכי קל להבנה ושמסתדר היטיב בפשט הסוגיא ,וברר מכל המפרשים את מה שהכי נראה לו בחשבון הסוגיא( ורבי זליג ג"כ רשם,
ורבינו שמע מזה וביקש לראות והוטב בעיניו ,ואז רבי זליג המשיך לכתוב  -ובזמנו היה טירחא עצומה בכתיבה כי לא היה כתיבה
נוחה על המחשב ,ובפרט בעניני כלאים היה עבודה רבה עם הציורים לסדר ולהבין נכון וכו' ,וטרח וסידר ואחרי יגיעה רבה גמר
להכין חוברת על פרק אחד ,והביא לת"ח לעבור ,ואח"כ הביא לרבינו לעבור ,והיה זה ערב שבת ,אחרי שבת הוא בא אל רבינו
ורבינו מחזיר לו את החוברת .והנה חשכו עיניו של רבי זליג  -כל החוברת ההערות מרובה על הכתב ...ור"ז הרגיש מאוכזב שלא
הצליח לכתוב כראוי ,אמנם רבינו עודד אותו שצריך ללמוד מהשגיאות וכי לאט לאט יתמעטו ההערות ,וכך בעז"ה הוא המשיך עד
שזכה להוציא הרבה ספרים נפלאים .הקב"ה יעזור שיזכה להשלים את המלאכה ולא ייצא תקלה מתחת ידו.
יצחק גולדשטו ף
בברכת שבת שלום
לעילוי נשמת אלדד בן משה-נלב"ע י"ט שבט תשע"ב ,תנצב"ה

 עלי הדף 

‡˘¯ ÏÂÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï
ע"ז כ"ג א' דתנן גבי פרת חטאת ר"א אומר אינה נקחת מן העובדי כוכבים וחכמים מתירין מאי לאו בהא קמיפלגי דר"א סבר חיישינן
לרביעה ורבנן סברי לא חיישינן לרביעה ממאי דלמא דכו"ע לא חיישינן לרביעה והכא ה"ט דר"א כדרב יהודה אמר רב דאר"י א"ר הניח
עליה עודה של שקין פסלה ובעגלה עד שתמשוך בה מ"ס חיישינן ומ"ס לא חיישינן לא ס"ד משום ניחא פורתא לא מפסיד טובא וכו'
ופרש"י דמשום הנאה פורתא להקל מעליו משוי מעט לא מפסיד טובא דמים יקרים של פרה אדומה אלא ודאי טעמא משום רביעה הוא.
וכ' הגר"א באליהו רבה )פרה פ"ב מ"א( דה"ט דלא חיישי' לעול שהי' להם סימן בשתי שערות שעל צואר הבהמה שעד שלא עלה עלי' עול
הם עומדות כדאי' בפסיקתא ,ובחזו"א )פרה סי' ג' סקט"ז( הק' דהא בגמ' מבו' טעמא אחרינא דמשום ניחא פורתא לא מפסיד טובא אלמא
א"א להבחין ע"י השערות ועוד דהא דפסיקתא דוקא בעול ולא בשאר עבודות ]וכן מבו' באמת ל' הפסיקתא ר"פ פרה וזה הוא סימנה של פרה
שלא עלה עלי' עול שתי שערות יש בצוארה במקום שעול נתון וכ"ז שלא עלה עלי' עול ב' שערות זקופות הם ניתן עלי' עול מיד ב' השערות נכפפים
ועוד סימן אחר יש בה עד שלא עלה עלי' עול עיניה שורות כו' והיא מתחלפת פוזלת ומסתכלת בעול עכ"ל הרי מבו' בהדי' דהסימן רק על עול[ וכה"ג

נתקשה בתפא"י ,ולענ"ד יש ליישב דברי הגר"א דהנה יש לדקדק בדברי הגמ' ל"ל לאתויי דר"י א"ר בעודה של שקין הו"ל למיפרך
בפשיטות שמא עלה עלי' עול דמפו' בתורה דפסול וע"כ צ"ל דלהא באמת לא חיישי' כדאי' בפסיקתא שהי' להם סימן בב' שערות ורק
לשאר עבודות דל"ש סימן זה איכא למיחש וע"ז משני דמשום ניחא פורתא לא מפסיד טובא אבל על עול ל"ש תי' זה דבעול איכא הנאה
מרובה של חרישה וניח"ל להכנס בספק שמא לא יבחינו אבל על עול יש תי' אחר שמבחינין ע"י השערות וזו כונת הגר"א שכ' בהדיא
דל"ח לעול שהי' להם סימן כו' דזהו טעם על עול דל"ש תי' הגמ' אבל על שאר עבודות איכא תי' הגמ'] .ומש"כ בחזו"א שם דאפשר דדוקא
באותו יום הי' ניכר אינו מוכרח ולא משמע כן ל' הפסיקתא כ"ז שלא עלה עלי' עול כו' ומרן ז"ל לא היה לפניו ל' הפסיקתא כ"א מה שהעתיק הגר"א
בקצרה כדמוכח בדבריו מש"כ לענין עול כמשכ"ל[.

)נחל איתן סי' ח' ס"ד סק"א ע"ש עוד(

‰˘¯Ù‰ È È ÚÓ
ÚÂ·˙Ï ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ‰¯Â˙‰ È"Ú
רבינו הביא מדרש רבה ריש פרשת משפטים" ,שע"י המשפטים שנתת להם )פי' לישראל( הם עושים מריבה זה עם זה ובאין לידי משפט
והם עושין שלום" וקשה וכי זה טעם שהמשפטים גורמים שהם עושים מריבה ,היה צריך לומר ,לאחר שנתת להם דינים יכולים לבא
לבית דין .אלא ,פירש הדובנער מגיד שגוי אינו יודע מושג שיש ענין השגת גבול או גזל של פרוטה וכדומה ,אצל הגוי לגנוב זה נקרא
בנין שלם או הרבה כסף זה נקרא גניבה .אבל ,אונאה של פרוטה פחות או פרוטה יותר ,אצלם זה לא גזל ,זה רק יהודי ע"י המשפטים
יודע ,אונאה של פרוטה זה כבר גזל! דין פרוטה כדין מאה! וכן שמסיג גבול רעהו דינו כגזלן ,ולכך יהודי יודע במה לתבוע את חבירו
לדין ,ושפיר ע"י המשפטים שנתת להם יודעים מה לתבוע .
)מנחת תודה(

˘¯‚˙˙ ‡Ï˘ ÌÈˆÂ¯ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ
סיפר הרה"ג ר' יצחק שאול שליט"א בן מרן הגר"ח שליט"א :פעם אחת היו מונחים לפני רבינו שתי מכתבים שנתבקש לענות עליהם.
במכתב אחד שאל הכותב מהיכן המקור של הדין דעבד עברי שיש לו אשה ישראלית ורבו מוסר לו שפחה כנענית ,צריך להניח לו את
אשתו הראשונה .ובמכתב השני מכותב אחר ללא קשר עם הראשון נשאל רבינו מאיש הקובל מאד על רוע מצבו שאשתו מציקה לו
מאד ועושה לו צרות גדולות ,האם יגרשנה.
וערך רבינו תשובתו לשני השואלים כדרכו בקודש .על המכתב שעסק במקור הדין דעבד עברי שמוסר לו רבו שפחה כנענית וכו' ,ציין
רבינו לדרשת המכילתא וז"ל ויצאה עמו ,אל תפרישנה מאשתו .ובטעות נתחלפו המכתבים והמכתב בדין עבד עברי הגיע בטעות
להשואל שאשתו מצערתו אם יגרשנה .ובאה אליו תשובת רבינו ויצאה אשתו עמו ,אל תפרישנה מאשתו .והשואל הנ"ל לא הסתפק
בתשובה הקצרה ,ושוב חזר וכתב שקיבל תשובה ברמז בלבד ,ומבקש להשיבו דבר ברור .או אז נודע לרבינו כי מוחלפת השיטה
והמכתב בדין עבד עברי נשלח בטעות לשואל אם יתגרש מאשתו.
ונענה רבינו ואמר יתכן כי מן השמים רוצים שלא יתגרש ,ולכן נתחלפו המכתבים והגיעה אליו התשובה אל יפרישנה מאשתו .והוא
פלא.
)בדידי הוי עובדא(

שו"ת בעניני הפרשה
˘" .אתה ואהרן נדב ואביהוא" למה אלעזר ואיתמר לא
נזכרו גם הם ,וודאי שכבר נולדו.
˙.¯˙ÂÈ ÌÈ·Â˘Á ÂÈ‰ Ì‰ .
)תשובות הגר"ח(

˘ .המענה גר האם עובר גם משום מענה יתום דהא אין
לו אב .והאם חלוק כשאביו גם נתגייר או לא ,והאם
חלוק אם אביו עדיין חי או לא.
˙.ÔÎ˙È ·‡Ï ÔÈÈ„Ú ÍÈ¯ˆ˘ ÔË˜ ‡Â‰ Ì‡ .
˘ .ברש"י עה"פ "ורצע אדוניו את אזנו" ,אזן ששמעה על
הר סיני לא תגנוב והלך וגנב .וצל"ע הא קרא דלא
תגנוב הוי בגניבת נפשות והיה צ"ל לא תגנבו דהוי
גניבת ממון.
˙È"˘¯ Î"˘ÓÎ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙‰ ÏÎ ÏÂÏÎ ˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú· .
·.ÌÈËÙ˘Ó 'Ù
)שיח התורה(

˘" .ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את

הכנעני ואת החתי מלפניך" ופירש"י "והחתי והכנעני,
הם ארץ סיחון ועוג לפיכך מכל ז' אומות לא מנה כאן
אלא אלו" וכו' ,ויל"ע דבבמדבר פכ"א פכ"א כתיב
"וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמר"
דמפורש שסיחון היה מלך האמורי.
˙ÈÎ ‡Â Î"˘ÓÎ ˙ÂÓÂ‡ 'Ê ÏÎÏ ÈÏÏÎ Ì˘ ‰Ê È¯ÂÓ‡ .
.'Â‚Â È¯ÂÓ‡‰ ˙‡ È˙„Ó˘‰
)חידושי הגרח"ק(

˘" .שש שנים תזרע את ארצך וגו'" ,בדעת זקנים מבעה"ת
כ' בשם המדרש אפילו אין לו לאדם אלא חורבה אחת
בתוך גינתו חייב לעבדה בכל יום .האם אכן נקטינן כך,
שמי שיש לו עץ פרי בגינתו צריך לעבדה בכל יום.
˙.Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰· ÏÙËÏ ‰ÂˆÓ ˘È ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ .
)שו"ת לבנימין אמר(

˘" .ויזרוק על העם" צ"ב איך הספיק הדם לזרוק על כולם.
˙.ÌÏÂÎ ÏÚ ˙Á‡ ‰˜È¯Ê ÍÈ¯ˆ˘ ÔÎ˙È .

)אשיחה(

