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ברגע שהכניסו לו את המזרק ,מרן הרב מפונוביז' החל כולו רועד וצעק:
"דם של גוי לא יכול להכנס לגוף שלי! דם לא של יהודי לא יכול לשלוט
עלי!" .ובאמת ,באופן פלאי ,לא זרם הדם לגופו של מרן הרב ,ורשמו זאת
בתיקו ,שהאיש הזה צריך רק דם של יהודי!
מאוצר זכרונותיו של הרה"ג ר' יעקב (ג'קי) לויסון הי"ו
ִּ
"כי נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָ ּב ָׂשר דָּ מוֹ בְ נַ ְפ ׁשוֹ " (ויקרא י"ז ,י"ד)
הכל יודעים על האכסניה המופלאה בבית החסד המפורסם בלונדון ,שם
התארחו כבביתם ממש כל גדולי ראשי הישיבות ,וכל מי שנקלע לבירת
בריטניה וחיפש מלון אורחים .הפעם נקשתי על דלת משפ' לויסון (כיום
בירושלים) ,לא בכדי לבקש מקום ללון ,אלא בכדי לפגוש לשיחה את איש
אמונם וסודם של גדו"י בשבעים השנים האחרונות .הרה"ג ר' יעקב (ג'קי)
לויסון שליט"א ,נעתר לבקשת מוסף 'שבת קודש' ,לחלוק דברים שראה
ושמע אצל מרנן ורבנן ,ובפרט אצל מרן הפונוביז'ר רב זצוק"ל,
שהיה בקשר צמוד איתו עד ליום פטירתו ממש.
מיד בכניסתי פונה אלי אשת חבר הרבנית לויסון שתחי'
ואומרת" :מרן הרב מפונוביז' ובעלי זה כמו אב ובן" ,ומסמנת
באצבעותיה איך היו בקשר צמוד כל השנים ,ובאמת מרן הרב
מפונוביז' קרא לו "מיין קינד" – "ילדי" ,כמו שיסופר בהמשך.
בראשית דבריי אני שואל את הרב לויסון ,איך נוצר הקשר
המיוחד עם מרן הרב מפונוביז' .הוא מספר שבבחרותו ,לאחר
שסיים את לימודיו בישיבתו של הגאון רבי משה שניידער
זצוק"ל ,היה לו רכב ממקום עבודתו ,ובאהבתו את התורה
ואת תלמידי החכמים ,כאשר הגיעו ראשי הישיבות וגדולי
ישראל לאנגליה ,פנה אליהם והציע שבשהותם הוא יהיה
להם לנהג ויסייע להם.
בפעם הראשונה כשמרן הגר"א קוטלר זצוק"ל היה אמור
להגיע ללונדון ,היה אמור להגיע גם אחד מחשובי האדמו"רים .כל לונדון
רעשה מבואו של האדמו"ר ,ולהגעתו של מרן הגאון רבי אהרן לא היה שום
אזכור.
הרב לויסון חשש שיש כאן חוסר בכבוד התורה וחילול השם ,על כן ארגן
מספר אנשים שיצאו לשדה התעופה לקבל את פני מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל.
משהגיעו לבית האכסניה התעניין הרב לויסון :מי הנהג של הראש-ישיבה
בשהותו באנגליה ,ולא היתה תשובה .מיד הציע שהוא יהיה נהגו ,וזכה להיות
משמשו ונהגו של מרנא רבי אהרן .בפעם הבאה כשמרן הגר"א קוטלר זצוק"ל
הגיע ללונדון ,הוא כבר היה מוכר ,הרבה אנשים יצאו לקבל את פניו וחלקם
אף רצו לזכות להיות הנהגים שלו .מרן הגר"א סירב ללא הסבר ,עד שראה
את 'ר' ג'קי' (כך כינוהו בידידות וחיבה) לויסון ,ואז אמר" :דאר איז מיין
מנהיג" – הוא הנהג שלי ,והראה לו חיבה יתרה כל שהותו בלונדון.

בלונדון התגורר באותם הימים יהודי בשם ג'ק רוס ,שהכיר את מרן הרב
מפונוביז' ,ושמרן הרב הגיע ללונדון בפעם הראשונה הוא קישר בין הרב ג'קי
לויסון למרן הרב מפונוביז' זצוק"ל .וכך ,כבר בגיל  18היה לנהגו של הרב
ברכבו בעת מסעותיו לנגידי אנגליה .חשוב לציין שמדובר בימים שלא הכירו
בלונדון את מרן הרב מפונוביז' ,ורבים לא היו מודעים לזכותם וחובתם
להחזיק תורה .ר' יעקב לויסון הסתובב עם הרב מבית לבית ,ולעיתים אף
חטפו ביזיונות מאנשים .לשם תיאור המצב בשנים ההם מספר הרב לויסון
את שסיפר לו מרן הרב ,כי בשנים
הראשונות שהיה מגיע לארה"ב
לאיסוף כספים לישיבה ,יהודי המקום
היו כל כך מנותקים מהמודעות
להחזקת התורה ,ואף לא הכירו את
גדולי ראשי הישיבות – וכדי שדבר
הגעתו יתפרסם ,היה מרן הרב תולה
בעצמו מודעות ש"מרן הרב מפונוביז'
הגיע".
באותו יום שנפגש ר' ג'קי עם מרן
הרב לראשונה ,הוא נקשר אליו
בעבותות אהבה .כשמרן הרב היה
מגיע לאירופה ואף לארה"ב ,היה
ר' ג'קי מתפנה מכל עסקיו ועבודתו,
ולפעמים גם למספר שבועות ,והולך עם מרן הרב למען הישיבה .כל זאת
בימים שהרב לויסון לא היה בעל אמצעים כלכליים אלא להיפך ,ואעפ"כ
ביטל ימים רבים מעבודתו כדי לסייע לרב ולשמשו .כך היה כשהגיעו תלמידי
חכמים לביתו ,היה בוכה בתפילת שמו"ע שיהיה לו כסף לקנות הערינג לכבד
בו את תלמידי החכמים ,ושום דבר לא מנע בעדו מלסייע לתלמידי החכמים
בכלל ולרב בפרט.
רבים רואים ממרן הרב "רב אמן" בגיוס כספים ,אך הרב לויסון מפתיע
ומספר שלמרן גאב"ד פונוביז' היה קושי גדול מאוד לבקש תרומות מאנשים,
עד שלפני שנקש על פתחי נדיבים היה מתפלל שהם לא יהיו בבית ,מרוב
אי הנעימות שהרגיש לבקש כסף עבור הישיבה .וכאשר תרמו לו ,מרן הרב
היה מקבל במאור פנים כל סכום שניתן ,והיה מכיר טובה בחיוך מכל הלב,
וכותב קבלה אפילו על דולר בודד.
המשך בעמוד >>> 6
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הרבנית ע"ה סיפרה ,שרבינו עלה אל הבית ,ישן במשך  25דקות וחזר לבית
המדרש .אחד המתפללים העז ושאל .אמר לו רבינו" :מכיוון שעשיתי קידוש
על היין לפני התקיעות ,ושתיתי רביעית יין ,ומי ששתה רביעית יין אסור לו
להורות ,על כן עליתי לביתי וישנתי שיעור שיש בו להפיג את השפעת היין"
מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א ,על יראת חטא וגדולי עולם
ְּ
"בזֹאת ָיבֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש" (ויקרא ט"ז ,ג')
פעמים רבות נזדמן לרבינו לשמוע את ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו",
שבירכו אנשים בהזדמנויות שונות כשפגשו אותו .תגובתו היתה הינף יד של
ביטול ,או הערה למברך הברכה ,כי הוא חושש שברכתו לבטלה ,או שהיה
מורה ואומר" :תגיד 'ברוך שם'."...
בהזדמנות אחת נשאל רבינו ,מדוע הוא מראה אותות של חוסר שביעות
רצון ,כשהוא שומע את ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו" כשהיא נאמרת עליו,
הלא רבינו עצמו סבור שהיו מגדולי דורנו ,שאפשר היה לברך עליהם ברכה
זו.
תשובת רבינו הייתה קצרה ,אך
עמוקה ונוקבת'" :שחלק מחכמתו',
מילא ,אבל 'ליראיו'?"...
בכך גילה מעט מצפונות לבו,
שחשש על עצמו ,בענוותנותו ,שמא
לא העפיל דיו במדרגות יראת שמיים.
כשסיפרתי עובדה זו בפני אחד
מגדולי תלמידי רבינו ,השלים את
המעשה מזווית אחרת ואמר" :רבינו
אמר לי על דברי המשנה בברכות:
'אפילו נחש כרוך על עקבו ,לא
יפסיק' ,שכדי לקיים הלכה זו
כפשוטה ,צריך להיות בדרגה גבוהה
מאד ביראת שמים".
מסתברא מילתא ,שרבינו חושד
בעצמו ,שאם לא הגיע לדרגת יראת שמים גבוהה זו ,עדיין אי אפשר לברך
עליו שחלק מחכמתו "ליראיו"...
בפעם אחרת אמר" :אני הכרתי את זקני בעל ה'לשם' ,ויודע יראת שמים
מה היא!"...
יראת חטא
מעשה מופלא חוו מתפללי בית המדרש 'תפארת בחורים' ,בעיצומו של
ראש השנה ,המלמד עד היכן מגעת יראת חטאו של רבינו ודקדוקו בקיום
ההלכה:
אחד הרבנים עשה צעדים מזורזים ברחובה של 'מאה שערים' .שאלה קשה
ודחופה עד מאד התגלגלה אל פתחו ,דבר הטעון הכרעה הלכה למעשה.
כיוון שלא ידע להשית עצות בנפשו ,הזדרז לבית רבינו לקיים מה שנאמר:
"וכל הדבר הקשה יביאון אל משה"...
באותו זמן עמדו בבית מדרשו של רבינו לפני התקיעות .נכנס הרב והציג
את שאלתו הדחופה.
אמר לו רבינו" :כדי לענות על שאלתך אני צריך לעלות לביתי".
עלה רבינו לביתו ,המתין הרב ועמו כל מתפללי בית המדרש ,במשך עשרים
וחמש דקות.
לאחר עשרים וחמש דקות ,ירד רבינו ממדרגות ביתו ,הגיע לבית המדרש
והכריע מה שהכריע .מיד לאחר מכן ניגשו לתקיעת שופר ולתפילת מוסף.
אותו רב סבור היה ,מן הסתם ,שרבינו הלך לעיין בספרים כדי לדעת מה
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להכריע ,אך מתפללי בית המדרש ,שהכירו את דרכו של רבינו ,ידעו שכל
התורה כולה חקוקה על לבו כקורא מן הספר ,עד שאינו נצרך לעיון בספרים,
ולכן התעניינו לפשר מעשיו באותן עשרים וחמש דקות .הרבנית ע"ה סיפרה,
שרבינו עלה אל הבית ,ישן במיטתו במשך עשרים וחמש דקות וחזר לבית
המדרש .עתה נתגברה התמיהה .אחד המתפללים העז ושאל .אמר לו רבינו:
"מכיוון שעשיתי קידוש על היין לפני התקיעות ,ושתיתי רביעית יין ,ומי
ששתה רביעית יין אסור לו להורות ,על כן עליתי לביתי וישנתי שיעור שיש
בו להפיג את השפעת היין"...
שיראה את הרב שך יושב ולומד
מעניין להציג את השקפת רבינו ,אודות
הלימוד במחיצת אדם גדול ,שבכוחו
להגביה את מדרגת הלימוד:
אחד מנכדי רבינו נתבגר ,והגיע לגיל
שבו צריך לבחור בעבורו ישיבה גדולה.
ניגש אל הסב הגדול ,וביקש ממנו
להחליט עבורו היכן יקבע את מקום
לימודו ועלייתו בתורה.
"לך ללמוד בישיבת פוניבז'" ,הורהרבינו והסביר את נימוקו" :בפוניבז'
אפשר לראות בכל יום את הרב שך
יושב ולומד .מראה זה בלבד ,בכוחו
להשפיע השפעה עצומה על נפש הבחור
לכל משך ימי חייו".
יש תועלת בלימוד במחיצת איש צדיק
אברך מתלמידי רבינו ,ישב והגה בתורה בישיבת 'תורה אור' ,במחיצתו של
מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל .באחד הימים ,לפני תחילת זמן
קיץ ,הגיעה אליו הצעה :כולל חדש לאברכים מצויינים נפתח בירושלים ,והם
מעוניינים בו שיבוא ויפאר את הכולל בנוכחותו.
הלך אותו אברך להימלך בדעת רבינו .בירר רבנו את מצבו ועוד עניינים
הנצרכים להכרעתו ,אחר כך הכריע שילך אל הכולל החדש לזמן קיץ ,ואם
לא יצליח שם ,אז יחזור למקומו הקודם.
שמע אותו אברך את ההכרעה ,והחל לנקוט צעדים מעשיים לקיום הכרעת
רבינו.
למחרת השכים קום והלך להתפלל בבית המדרש 'תפארת בחורים' ,כדרכו
מידי יום ביומו.
עם סיום התפילה פסע רבינו לעברו ואמר לו" :שקלתי את כל הענין פעם
נוספת ,וחזרתי בי מהכרעתי הקודמת .התועלת וההפסד הם שווה בשווה,
אולם יש ענין מיוחד בלימוד במחיצתו של איש צדיק".
בזמנו הגה רבינו חיבה מיוחדת לשתי ישיבות :ישיבת 'פוניבז'' וישיבת 'קול
תורה' ,משום שבישיבת פוניבז' זכו הבחורים להסתופף בצלו ולהנות מאורו
של מרן הגרא"מ שך זיע"א ,ובישיבת 'קול תורה' זכו להסתופף בצלו ולהנות
מאורו של מרן הגרש"ז אויערבאך זיע"א.
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(מתוך 'גדולה שמושה')

יום אחד חש רבינו לחץ בחזה .כאילו התכונן לכך ,אמר 'וידוי' והורה לנכדו היכן
כספי הצדקה והיכן הכסף הפרטי .הנכד מיהר והזעיק את רופאו האישי ,פרופסור
ויינברגר ,שמיהר להגיע ומצא שהמצב התייצב .רבינו יושב ברוגע" .מה יש לרב?",
שאל .ענה רבינו" :לפני כעשרים דקות חשתי שלא בטוב .היה לחץ בחזה .ערכתי
חשבון נפש והבנתי למה זה קרה .שבתי בתשובה ,וברוך השם הכל עבר!"...
הליכותיו המופלאות של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
"לְ כַ ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל" (ויקרא ט"ז ,ל"ד)
סיפרו לרבינו ,שיהודי בעל חסד שניהל גמ"ח גדול נסע לשבת ,וכשחזר
לביתו ומצא שנפרץ ,וגנבו מאה וחמישים אלף דולר ,פרץ בבכי ממושך.
מספרים ,שהיו אלו כספי הגמ"ח.
"לא גנבו את הכסף של הגמ"ח" ,הפטיר רבינו."איך יודע ראש הישיבה?" ,שאלו.
ענה" :כי על גניבת כספי הגמ"ח לא בוכים כל כך"...
('מאחורי הפרגוד' ,תלב)

יום אחד חש רבינו לחץ בחזה .כאילו
התכונן לכך ,אמר 'וידוי' והורה לנכדו היכן
כספי הצדקה והיכן הכסף הפרטי .הנכד
מיהר והזעיק את רופאו האישי ,פרופסור
ויינברגר ,שמיהר והגיע בתוך כעשרים
דקות .הלה מצא שהמצב התייצב .ורבינו
יושב ברוגע.
"מה יש לרב?" ,שאל.ענה רבינו" :לפני כעשרים דקות חשתי
שלא בטוב .היה לחץ בחזה .ערכתי חשבון
נפש והבנתי למה זה קרה .שבתי בתשובה,
וברוך השם הכל עבר"...
פשוט כל כך ,ואופייני כל כך!

"לא" ,הגיב רבינו" .מה שמה?""שמה?!" תמה ראש הישיבה" ,איני יודע"...עכשיו תמה רבינו" :אינך יודע מה שם אימו? כלומר ,לא התפללת עליו,
ואתה רוצה לזרוק אותו?!"
ראש הישיבה היה המום ,ורבינו חתם" :תתפלל ,תצום ,ונראה"...
('מפי השמועה')

בתחילת שימושו של הגאון רבי יצחק לוינשטיין זצ"ל לפני רבינו ,נשלח
בשליחות מצוה ועמדו כנגדו אנשים תקיפים .מובן שטענו שכוונתם לשם
שמים .רפו ידיו ,ואמר לו רבינו" :בעבודת
ה' ,אין לפחד מעלה נידף  -ויש לדעת,
שהאדם אינו יותר מעלה נידף ,ולפיכך אין
לפחד משום אדם!"
וכבדברי הנביא" :מי את ותראי מאנוש
ימות ,ומבן אדם חציר ינתן!" (ישעיה נ"א,
י"ב)
('מזקנים אתבונן' ו [א] ריז)

('מפי השמועה')

באו ושאלו אודות בעיה מסויימת .העלו
את שמו של עסקן ציבור נודע ומוכשר,
שאלו האם אפשר לסמוך עליו במאה
אחוזים שיפתור את הבעיה.
ענה רבינו" :במאה אחוזים??? -מאה
אחוזים זה ,שהקדוש ברוך הוא ברא את
העולם .מאה אחוזים זו תורה מן השמים.
מאה אחוזים ניתן לומר רק על שלושה
עשר העיקרים .אך חוץ מזה ,שום דבר אינו מאה אחוזים!"...

פעמים אין ספור בכה רבינו" :כמה עלי
להודות לה' על החסדים שגמל איתי .על
הספרים שזיכני להוציא לאור ,ויש בהם הערות נכונות ודברי התעוררות .מה
אענה לו כשישאל מה השבתי לו על כל הטובה שעשה עמי?!"---
הרגיע נכדו" :ראש הישיבה מרבה כבוד שמים ,מגיע לכל מקום ,נושא דברי
חיזוק"---
בכיו גבר" :על זה גופא צריך אני להודות ,שזיכני לזכות את הרבים ,שהדברים
לתועלת ,ובכמה אני משיב על זה? אין עוד אחד בעולם שנעשים איתו חסדים
כפי שנעשים עמי .ומה אני משיב? ישאלוני האם אני עובד ה' אמיתי .מה
אשיב?!
"אין לי מה להשיב!"...

הרב יצחק רוזנגרטן קנה רכב חדש ,והתקין בו מדרגה שמטרתה להקל על
רבינו לעלות לרכב .למגינת ליבו התברר שהמדרגה גבוהה מידי .אמר:
"מיד אטפל בבעיה! "אלך לבעל מדרגה ,שינמיך את המדרגה ויהיה נוח לעלות".
מיהר רבינו לומר" :לא דחוף ,ייסורים ממרקים! מה שצריך לקבל מקבלים.
מוטב כאן ,מאשר שם"...

('צדיק כתמר יפרח' ,שדמ)

('מזקנים אתבונן' ג ,עד)

בזוהר הקדוש (ח"א פד ,א) אמרו " :והושיעה לבן אמתך" (תהילים פ"ו,
ט"ז) ,מכאן שיש להזכיר שם האם בתפילה (ויעויין שבת סו ע"ב).
ראש ישיבה פנה אל רבינו .וסיפר על מעללי בחור ,והדברים מקוממים.
הלה ביקש רשות להוציאו מהישיבה.
"מה שמו" ,התעניין רבינו."אמרתי" ,חזר ראש הישיבה" .שם משפחתו כך וכך"."שמו הפרטי" ,אמר רבינו.נקב בשמו הפרטי.חשב רבינו ,ולבסוף שאל" :ואמו?"
"כן" ,השיב ראש הישיבה" .שוחחתי איתה .היא בוכה ,כמובן .מתחננתעל נפשו .אבל אין אפשרות להשאירו"...

רופא השיניים ,ד"ר איתן כהן ז"ל סיפר ,שכשביקש לעשות טיפול שורש,
לא הסכים רבינו לזריקת הרדמה .אמר" :תן לי כמה דקות שאתרכז באיזה
ענין בלימוד ,ולא אזוז כל זמן הטיפול".
וכשחזר ממסעו בחו"ל ,בא אל הרופא וסיפר שיש לו כאב נורא בשן .עשה
צילום ,והודיע שיש לעוקרה .ביקש רבינו שיעקור בלי הרדמה .אמר" :קיבלתי
כבוד כה רב ,חייבים לאזן אותו ביסורים".
וכך עשה.

('מזקנים אתבונן' א ,ב)

('צדיק כתמר יפרח' ,רצג)
(מתוך הגדה של פסח 'אהלי תורה')
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בראשית המערכה אמר לנכדו ,הרה"ג רבי יוסף בנימין וואזנר שליט"א,
שכל המערכות שעמד בהן עד כה ,היו מערכות מלחמה של צד הקדושה,
עם השליחים של השטן והסיטרא אחרא ,אך מערכה זו – המלחמה
באינטרנט ,היא מלחמה של צד הקדושה עם השטן בעצמו!!!
מרן בעל 'שבט הלוי' ,במלחמה עם השטן על קדושת עם ישראל
"קד ׁ ִֹשים ִּת ְהיוּ" (ויקרא י"ט ,ב')
ְ
על משמר הצניעות
רבינו נלחם רבות על ענייני הקדושה והצניעות שבעיר הקודש בני ברק,
אבל גבולות פסקיו והכרעותיו בנושא ,חרגו מעבר לגבולות בני ברק ,והגיעו
לכל רחבי העולם היהודי .רבינו נהיה ה'אורים ותומים' בנושא הצניעות
והקדושה כבשאר נושאים ,ובפרט כאשר נשאל לא אחת מרן הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל שאלות בהלכות צניעות והנהגה ,היה עונה" :אני לא עסקתי בזה,
הרב וואזנר עסק בזה ,ומה שהוא יענה ייחשב כאילו אני עניתי!"
עוד אמר בשם רבינו" :חז"ל אומרים שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום,
ויצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום (קידושין ל ,):מדוע כתבו חז"ל שתי
לשונות' ,מתגבר' – ו'מתחדש'? היות וצורת
ההתגברות והניצחון של היצר הרע על
האדם ,הוא דווקא על ידי כך שהוא מגיע
כל יום בצורות חדשות"...
בד בבד עם הרבצת התורה לאלפי
תלמידיו ושומעי לקחו ,והעמדת ה'הוראה'
על תילה ,הייתה עינו הפקוחה של רבינו
ומעורבותו במצב הדור ,שהביאוהו לכך
שמוחו ולבו וכל ישותו ,היו נתונים בדאגה
ואחריות לשמירת קדושת ישראל ,אשר
בזה הוא ראה את כל המשך קיומו של
עם ישראל ,ובזה תלויה כל מציאות החיים
של שומרי התורה והמצוות .ועל כך התבטא
אין ספור פעמים ,שקדושה וטהרה הן
יסוד היסודות של עמנו הקדוש.
עוד בימי עלומיו בוינה ,כבר היה נלחם על הפירצות בענייני קדושה וטהרה,
כפי שגילה פעם לבנו הגה"צ רבי אברהם אליהו שליט"א .אולם היה זה רק
כעין הקדמה למערכותיו ומאבקיו בארץ הקודש ,נגד כל פירצה ,ולו הקטנה
ביותר ,העלולה להביא את רוחות הרחוב לתוך מחננו ח"ו.
כשופר היה מרים קולו ,והיה זועק מנהמת לבו הטהור בכל דרשת חיזוק
וכינוסי התעוררות ,ובפרט בדרשותיו המפורסמות – דרשת 'שבת שובה'
ודרשת 'שבת הגדול' ,בהן היה מעביר את מסריו והשקפותיו לכלל ישראל
באופן ברור ונחרץ ,על כל חידוש בעולם המודרני ,העלול לכלות כל חלקה
טובה בעמנו הק'.
הסכנה האיומה והנוראה ' -אינטרנט'
לפני כ 15 -שנה ,התבטא הנשיא האמריקני ,כי ההתפתחות הטכנולוגית
משולה לכביש ,שידוע היכן הוא מתחיל ,אבל לא ניתן לדעת לאן הוא ידרדר.
בלחיצה על כפתורים יוכלו להגיע לקצה העולם השני" .סיפרתי את זה
לאבא" ,סיפר בנו רבי יוסף צבי" ,והוא הגיב בזעזוע עמוק' :אוי ,אוי ,אוי .זה
יהיה החורבן של העם היהודי"...
לנגד עיניו של רבינו ,היה בקביעות רק רצון ד' בקדושה ,לכן הוא לחם
מלחמת קודש באינטרנט וגרורותיו .הוא ידע להגדיר זאת בחוזק ,באומרו
שלא יהיה מכשיר כזה בבית ,הוא יצא חוצץ באופן מבהיל ונחוש ביותר נגד
האינטרנט ,עוד לפני כעשרים שנה .כשזה היה ממש בתחילתו ,כבר ראה
בעיניו הצופיות את השואה האיומה ,שכלי זה עלול להמיט על עם ה'.
בדרשה שנשא בער"ח סיון תשנ"ח אף אמר" :אבות ואמהות מא"י ומחו"ל,
באים אלי וצועקים 'געוואלד'! עימדו ועיצרו את המגיפה הנוראה הזו של
האינטרנט ,וידוע לי שישיבה שלימה בחו"ל ,ולא אזכיר שמה מפני כבוד
התורה ,נתקלקלה בעוון זה ,והוכרחו לסגור שעריה .וכן כתב לי ת"ח גדול
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מלונדון ,שפנו אליו בנידון הורים חרדים ,שבניהם נפלו ר"ל לשאול תחתית
ע"י זה! זוהי סכנה עצומה חדשה של דורנו ,וזה גורם לירידת המוסר וירידה
במידות ,ועוקר יסוד היסודות של קדושת ישראל ,כל באיה לא ישובון".
באחת מדרשותיו אף נזעק ואמר" :מה תועיל מזוזה גדולה וכשרה על פתח
הבית ,אם ע"י כלי התקשורת ,אינטרנט ומחשב שאינו חסום ,ופלאפון שאינו
מאושר ,נהפכים בתינו לנכרים ,ובא הפורץ בגבולנו?? כלי התקשורת עם כל
שמותיהם הנרדפים ,מביאים ומכניסים זוהמה נוראה בנפשות הנוהים אחריהם,
ומכרסמים כתולעת וכ'חיידק' מסוכן בבתי ישראל ,ויש לברוח ולהתרחק
מהם .ועל בית זה נאמר 'נחלתנו נהפכה לזרים'".
פסק הלכה לבעלי האינטרנט
באופן חריף ביותר התבטא רבינו על דבר
זה ,שהוא השטן ,הוא היצר הרע והוא מלאך
המוות ,רח"ל!!! ואף פסק פסקים מרחיקי
לכת ,על מהותו של המחזיק בכלים אלו,
שאיבד את 'חזקת הכשרות' המינימלית ,שיש
לכל יהודי שומר תורה ומצוות ,ולכן שחיטתו
פסולה ,אסור לו להיות סופר סת"ם ,אסור
לקחתו לעד קידושין ,ואף דינו כ'פרוץ' לגבי
'הלכות יחוד'.
כשהחלה המערכה על מכשירי הטלפון
הסלולרי ,רבים תמהו "וכי מה כבר יש
במכשירים הקטנים הללו?" ,או לחילופין
בדעת בעה"ב משובשת ,לא ירדו לעומק
הבעיה של שליחת וקבלת הודעות כתובות,
אך רבינו ראה בהקמת 'ועדת הרבנים לענייני
תקשורת' ,את הערובה לשמירת הדורות ,וכפי שרואים אנו במציאות ,שלולי
ועדה זו כל צורת היהדות החרדית בארץ הקודש לא היתה נראית כפי שהיא
נראית היום...
בראשית המערכה אמר לנכדו ,שהיה שליחו לטפל בנושא זה ,ה"ה הרה"ג
רבי יוסף בנימין שליט"א ,שכל המערכות שעמד בהן עד כה ,היו מערכות
מלחמה של צד הקדושה עם השליחים של השטן והסיטרא אחרא ,אך מערכה
זו – המלחמה באינטרנט ,היא מלחמה של צד הקדושה עם השטן בעצמו!
מבהיל!
בכמה וכמה הזדמנויות סיפר רבינו ,שחריפותו בנושא זה לא נובעת
מתיאוריות ,אלא הסיפורים המחרידים שעלו על שולחן מלכים שלו ,הם אלו
שהוכיחו לו ,בפועל ובחוש ממש ,את חומרת הענין .וכפי שהעיד ,שעומדים
עמו בקשר בתי דינים בארץ ישראל ובחו"ל ,והמציאות מראה שהרבה בתי
ישראל כשרים ,נפגעו ונחרבו מאותו מסית ומדיח שנתהווה מעצתו של בלעם
הרשע.
את דרכי המאבק הרצויות והמועילות נגד כלי האינטרנט ,ראה רבינו ע"י
ריבוי תעמולה ופרסומת ,שזהו כידוע הכח החזק ביותר ,וכפי שכתב במכתבו
לבנו מ"מ ,הגאון רח"מ שליט"א (הובא בספר 'מלבושי מרדכי' עמ' שצ"ג)
וז"ל" :ועיקר שבעיקרים צריכים לעשות פרופגנדה (תעמולה) פרסומים בכל
שופרות היהדות החרדית ,מגודל המכשלה ,להחדיר הפחד בלב יראי אלוקים"...
יעזור השי"ת ,שזכותו הגדולה תגן עלינו ,ונזכה לילך בדרכיו הקדושות.
ומה כאן עומד ומשמש להורות עם ה' את הדרך ילכו בה בכל ענין וענין ,אף
שם עומד ומשמש ,ונזכה בקרוב ממש לקבל רוח אפינו משיח ה' במהרה
בימינו ברחמים גדולים אמן.
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(מתוך 'ולא שבט הלוי בלבד')

הנגיד הניח על שולחן הרבי צ'ק ,ואמר לרבי זי”ע ,שהניח על שולחנו סכום
של "ח"י אלפים דולר!" הרבי האזין לדבריו ,ואמר לו "יישר כח" ,ותו לא
מידי ...היהודי עמד משתומם ,כי היה בטוח שלאחר שנתן כזה סכום גדול,
יקבל כבוד מלכים מהרבי ,ולא יפסיק להודות לו...
הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א ,אב"ד סאנטוב ליקווד ,מביא מהליכותיו של האדמו"ר הגאון הגה"ק מוויזשניץ זי"ע
"א ׁ ֶשר י ֲַע ֶׂשה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָ ּב ֶהם" (ויקרא י"ח ,ה')
ֲ
הרה"ג רבי זלמן שווארץ שליט"א ,ראש הכולל ודומ"ץ ויז'ניץ-מאנסי בבארא
פארק ,סיפר לי סיפור נפלא :פעם נכנס יהודי אל כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ-
מאנסי זי"ע ,והרבי שאל אותו אם כבר למד היום ,הלה השיב" :כן ,כבר
למדתי" .שאל אותו הרבי" :מה למדת?" ,והשיב שלמד 'חק לישראל'.
שאל אותו הרבי ,אם הוא יכול לבחון אותו על מה שלמד .השיב שכן ,והרבי
שאל אותו" :איזו מצווה מלמדים את הגר לראשונה ,כשבא להתגייר וללמוד
תורת ישראל?" ,והשיב" :מצות פאה" (ראה מס' יבמות דף מ"ז ע"א ,רמב"ם
הל' איסור ביאה פי"ד ה"ב) .שאל אותו הרבי" :התדע למה דווקא מצות פאה
מלמדים אותו ,יותר משאר המצוות?" אמר הלה שאינו יודע ,ואמר הרבי:
"אני אגיד לך למה ,לפי שמצות פאה ,הוא דבר שנותנים לשני משל עצמו,
ומלמדים לגר שהדבר הראשון והתנאי הראשון של יהודי ,הוא לתת לשני
משל עצמו -די ערשטע סימן פון א איד איז אוועקצוגעבן פון זיין אייגענע
הארעוואינע פאר ינעם (הסימן הראשון של יהודי
הוא ,שנותן לשני את מה שהוא עמל בעצמו)...
•••
סיפר לי הרה"ג ר' ברוך שטערן שליט"א ,בן
הגה"צ אב"ד מירון שליט"א ,שכ"ק מרן אדמו"ר
מויז'ניץ-מאנסי זי"ע ,היה קורא מידי פעם את
העיתון 'דער איד' ,היוצא לאור באמריקה (וכידוע
שגדולי ישראל צריכין לדעת את כל מה שאירע,
כי שואלים אותם על דא ועל הא) .בדרך כלל
היה קורא רק הכותרות ,ולפעמים גם כתבות
למיניהן שנצרכו לו לדעת בענייני הכלל.
פעם היה כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא שליט"א,
עומד להגיע לביקור בביתו של כ"ק מרן האדמו"ר
מויז'ניץ-מאנסי זי"ע ,ובטרם הגיע ,אמר המשב"ק לרבי מויז'ניץ ,שהאדמו"ר
מפאפא מגיע כבר ,וצריכים להוריד את העיתון מעל השולחן ,אך הרבי לא
התייחס למה שהוא אומר .אח"כ אמר הגבאי שוב" :הלא הוא מגיע בעוד
כמה דקות ,וצריכים להוריד את זה מהשולחן" ,אז אמר לו הרבי" :אל תגיד
לי מה לעשות"...
וכך נשאר העיתון על השולחן ,כשהרבי מפאפא נכנס לביתו של הרבי
מויז'ניץ ,וישבו ושוחחו יחד והעיתון על השולחן .באמצע שאל הרבי מויז'ניץ
את הרבי מפאפא" :פאפא רב ,עד מתי אתם נשארים בעירנו?" ,השיב הרבי
מפאפא" :עד יום שלישי" .הגיב הרבי מויז'ניץ" :בעיתון 'דער איד' כתוב עד
יום רביעי"...
בדומה לזה מסופר ,שפעם הגיע כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א אל
הרבי מויז'ניץ זי"ע לביקור ,וגם אז אמר הגבאי שיש להוריד את העיתון מעל
השולחן ,כי זה לא מתאים שיהיה על השולחן בעת שמגיע האדמו"ר מסקולען,
ואמר לו הרבי" :אם מתאים לי -עס פאסט מיר -לקרוא עיתון -עס פאסט –
שהרבי מסקולען ידע מזה"...
•••
סיפר לי הרה"ח ר' אליהו ניימאן שליט"א ,מחשובי חסידי ויז'ניץ-מאנסי,
שלפני שנים לקח אחד ברכבו את כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ-מאנסי זי"ע לטורנטו,
והרבי ביקש ממנו שלא ייסע במהירות גבוהה מעל המותר .באמצע הנסיעה
נרדם הרבי ,וכשהקיץ שאל את הנהג" :למה נסעת במהירות גבוהה מהמותר?"
תמה הלה ,ושאל את הרבי" :חשבתי שהרבי יישן ,עכשיו אני רואה שהרבי
כלל לא ישן" ,השיב הרבי" :באמת כן ישנתי ,ואם אתה רוצה לדעת איך

ידעתי מה שעשית -אזי אגיד לך -הנה הדבר פשוט מאוד ,דע לך ,שלפני
שנרדמתי ,הסתכלתי על השילוט בחוץ מהי המהירות המותרת לנסוע ,וגם
הסתכלתי כמה ק"מ (מייל) עדיין נשאר עד המקום שצריך להגיע לשם,
ועשיתי חשבון כמה זמן ייקח לנו להגיע באותה מהירות המותרת ,ועכשיו
שהגעת לפני הזמן ,בהכרח שנסעת במהירות גבוהה יותר"...
•••
סיפר לי האברך היקר ,הרה"ח ר' נפתלי מערינג הי"ו ,מחשובי חסידי ויז'ניץ-
מאנסי בויליאמסבורג ,שסיפר לו נגיד אחד השייך לחסידות סאטמאר ,שלפני
שבוע נעשה אחד מבניו 'בר-מצוה' ,ונסע עם בנו בחור הבר-מצוה למאנסי,
למעון קדשו של זקן האדמורי"ם כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ-מאנסי זי"ע ,כדי
לקבל את ברכתו ,הגם שאין לו שום שייכות לחסידות ויז'ניץ.
כשנכנס אצל הרבי ,הניח הנגיד על שולחן הרבי צ'ק בסכום עצום ,אך היות
והרבי איננו רואה בעיניו ל"ע ,אמר הנגיד לרבי
זי”ע ,שהניח על שולחנו סכום של "ח"י אלפים
דולר!" הרבי האזין לדבריו ,ואמר לו "יישר כח",
ותו לא מידי...
היהודי עמד משתומם ,כי היה בטוח ,שלאחר
שייתן כזה סכום גדול ,אזי יקבל כבוד מלכים
מהרבי ,ולא יפסיק הרבי להודות לו ,להללו
ולשבחו על התרומה הנכבדה ,ועכשיו הוא רואה
שהרבי מגיב רק ב"יישר כח" ותו לא.
חשב הלה שכנראה מחמת חולשתו של הרבי
(ואכן אושפז בבית החולים כיומיים אחרי זה),
לא תפס שמדובר בסכום כה גדול ,ולכן אמר
שוב לרבי שהניח לפניו צ'ק על סך ח"י אלפים
דולר ,והרבי שומע ואומר לו שוב" :יישר כח",
ולא הוסיף לומר לו שום דבר.
כשראה הנגיד שהרבי לא מתייחס לדבריו ,החל להציג את בנו בפני הרבי,
ואמר לרבי שבנו נכנס השבוע לעול התורה והמצוות ,ובדרך אגב סיפר לרבי,
שבנו לומד בחבורת בחורים מיוחדים ומתמידים ,וזכה לכבוד הבר מצוה
לסיים את כל הששה סדרי משנה!
כששמע הרבי את דבריו ,נתרגש עד למאוד ,ופניו קרנו מאושר .תפס את
הבחור בשתי ידיו ואמר לו ברוב חביבות" :אזוי?! – אה!!" הרבי לקח את ידי
הבחור ,נשק לו את ידו ואמר לו" :דו ווייסט נישט וויפיל דו האסט מיך מחי'
געווען"...
•••
גיסי ,הרה"ח ר' אברהם דוד פוקס שליט"א ,מחשובי חסידי ויז'ניץ -מאנסי
סיפר ,שפעם אחת נכנס אדם אל כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ -מאנסי זי"ע,
והתאונן שהוא נרדם באמצע לימודו תמידין כסדרן וזה מאוד מפריע לו,
ואינו יודע מה לעשות .אמר לו הרבי בפשטות" :גם אני נרדם באמצע לימודי,
וכשאני מתעורר אני ממשיך מיד ללמוד"( ...ובדרך אגב ,פעם הייתי נוכח
בביהמ"ד ויז'ניץ -מאנסי ביו"ט פורים ,כאשר הבדחן עמד על השולחן ושימח
את האנשים .האנשים נהנו וצחקו ,אך הרבי ישב שקוע במחשבותיו .באמצע
אמר הבדחן מילתא דבדיחותא מיוחדת שהצחיקה את האנשים ,וכולם צחקו
בקול ,ואז ננער הרבי ממחשבותיו ושאל את בנו" :מה היה כאן? למה כולם
צוחקים כל כך חזק?" ...ואמר לי ידידי הגה"צ אב"ד סקולען-מאנסי שליט"א,
שברור אצלו כשמש ,שהרבי שינן אז איזו מסכתא בעל פה)....
(מתוך 'נועם שיח' – מכון אפריון לשלמה)
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האם מרן הרב התבטא פעם מה סוד ההצלחה שלו בבניית ישיבת פונוביז' ,ובשיקום
עולם התורה לאחר השואה?
מרן הרב אמר בדרשה ,שחושב שההצלחה שלו בישיבה היא בזכות שאף
פעם לא נהנה מהישיבה ברמה האישית" .ואם תגידו" – המשיך מרן הרב –
"ששתיתי עם גביר קפה ותה של הישיבה וכך נהניתי ,על כן אני נותן לישיבה
קרקע פרטית שבמקום פלוני וזה יהיה תשלום עבור הנאתי מכספי הישיבה".
נורא.
מרחיב הר' לויסון :לרב היתה שקיפות מלאה על כל לירה ודולר או שטרלינג
שנכנסו לקופה ויצאו ממנה .כל פעם שהיה חוזר ממגביות בחו"ל היה מוציא
מהכיס פתקים עליהם רשם כל הוצאה והכנסה ,להיכן הלך כל שקל ,ומעתיקם
בצורה מסודרת .ר' אברהם צבי ליכטמן סיפר ,שמרן הרב היה נכנס למשרד
הישיבה ,ניגש לאנשי המשרד ומוסר להם דו"ח על כל הוצאותיו והכנסותיו
בחו"ל ,כאילו חייב למסור להם פירוט .ועוד יותר מפעים ,כל תורם שביקש
לראות 'לאיפה הולך הכסף' ,מרן הרב היה מוציא רשימות או קבלות ומראה
לו לאיזו מטרה יועדו הכספים.
מעשה מבהיל המעיד כמה נזהר מרן הרב בכספי צדקה ,מספר הר' לויסון:
כששהה עם מרן הרב באחד ממסעותיו
בלוס אנג'לס ,חלה מרן הרב ונטה
למות .פנה אליו רבי יעקב ושאלו
האם להזעיק למיטתו את אשתו
ובנו ,כדי שייפרד מהם טרם מותו.
ענה לו מרן הרב :אינני צריך לעניין
זה לא את אשתי ולא את בני ,יש
לי מחר דין תורה בבי"ד של מעלה,
ועל כן אני זקוק לג' אנשים מסוימים
(שהכירו את מרן הרב עוד מימות
רבנותו בפוניבז') ,כדי להכין את
עצמי לדין תורה ,לעבור איתם על
כל פועלי ברבנות פוניבז' ,אם נהגתי
כראוי בענייני ממונות ולא נשארתי
חייב כלום לאיש ,כדי שאוכל לשוב
בתשובה אם נהגתי שלא כראוי.
באחת הפעמים ששהה מרן הרב
באנגליה לטובת הישיבה ,נעשו
מאמצים גדולים שיפגוש גביר אדיר,
ואכן ההשתדלות הועילה ונקבעה
פגישה ל 1:30 -בצהרים .בשעה
היעודה הגיעו מרן הרב ומלוויו
למשרדו של הגביר .כשנכנסו,
התנצלה המזכירה שיש עיכוב קל
בלו"ז אבל מיד הגביר יתפנה לקבל
אותם .לאחר כחצי שעה של המתנה
יצא הגביר ,וסיפר כי יש לו עניין
דחוף שלא סובל דיחוי ועדיין אינו יכול לקבלם ,אבל מבקש שימתינו ומבטיח
שההמתנה תשתלם להם .מרן הרב ומלוויו נשארו והמתינו .לאחר זמן שוב
יצא והתנצל שמעכב את מרן הרב ,אבל הבטיח שכבר הוא מתפנה לקבלם,
והדבר חזר על עצמו כמה פעמים .לאחר יותר משעתיים של המתנה ,ברבע
ל ,4-אמר הרב למלוויו" :חוזרים הביתה" .המלווים התפלאו מאד ,אחרי
שהמתנו כ"כ הרבה זמן ,נלך בידיים ריקות? אבל מרן הרב לא ויתר והם עזבו
את משרדו של הגביר.
בדרכם חזרה שאל אותו הרב לויסון" :ילמדנו רבינו מה הפשט?" .ענה מרן
הרב זצוק"ל" :ר' יעקב (לויסון) ,אמרת לי פעם שיש לך קביעות בלימוד עם
חברותא בשעה  4:30לכן אנחנו חוזרים ,כדי שלא תפסיד את החברותא.
המטרה שלנו לבנות תורה ,אי אפשר לבנות תורה ע"י ביטול תורה .לא
מבטלים תורה אפילו של יחיד בשביל כסף ללימוד תורה של בחורים"...
מעשה שנכנס לרב גביר עם תרומה מאד מכובדת .שאלו מרן הרב" :מה
שמך?" (מרן הרב היה רושם את שמות התורמים עבור ספר הנציבים) והגביר
השיב .המשיך מרן הרב לשאול" :ומה שם אשתך?" ,והגביר התחמק .אבל
מרן הרב לא הרפה והמשיך לשאול ,עד שהגביר עונה בבושה שאשתו לא
יהודייה .מיד לקח הרב את הכסף ,מסר לר' יעקב לויסון ואמר" :תחזיר לו
את הכסף" ,ולא רצה אפילו להסתכל על הגביר.
ושוב ,מעשה בגביר שהגיע למרן הרב ורצה לתרום עבור הישיבה ,אך למרבה

נכנס הגביר
המכובד שאלו
מרן" :מה
שמך?"
השיב .המשיך
לשאול" :ומה
שם אשתך?",
והתחמק .הרב
לא הרפה
והמשיך
לשאול ,עד
שהגביר ענה
שאשתו לא
יהודייה.

הפלא מרן הרב ניסה להניא אותו מהמעשה ,והציע לו במקום זאת לתרום
לבית חולים או לארגוני צדקה שונים .כשיצא שאל ר' יעקב ,מדוע מרן הרב
מסרב לקחת ממנו תרומה לישיבה? ענה מרן הרב :אני חושש שהאיש משחק
בקוביה ומהמר ,עם כסף כזה לא בונים ישיבה.
היה פעם שאיזה ת"ח ועסקן גדול באנגליה ,הצטרף למרן הרב באיסוף
הכספים ,וישבו עם איזה גביר שהתחייב על סכום מסוים .אותו ת"ח הלחיץ
את הגביר להוסיף ולהגדיל את תרומתו ,אולם מרן הרב הקפיד על כך ,ומאז
לא הסכים ללכת איתו לטובת הישיבה ,כיון שאין לדחוק באדם לתת יותר
ממה שמעוניין לתת!
•••
"לא רק את עולם התורה דידיה בארץ ישראל בנה" ,אומר רבי ג'קי" ,אלא
את עולם התורה בכלל" .כשנפטר מקים עולם התורה בארה"ב ,מרן הגר"א
קוטלר ,שהה מרן הרב בארה"ב לצורך גיוס כספים לישיבה ,ובלייקווד
התעוררה השאלה מי ימלא את מקומו בראשות הישיבה .בהלוויה כיבדו את
מרן הרב להספיד ,ועקב היותו כהן הספיד מרן הרב מחוץ לבית המדרש,
ובלי שאף אחד ביקש ממנו או דיבר איתו ,פתח ואמר" :מזל טוב! רבי שניאור
ימלא את מקום אביו בראשות הישיבה" ,והדבר התקבל כפסק בפועל בישיבת
לייקווד.
לאחר ההלוויה ,ניגש רבי שניאור למרן הרב ואמר לו" :אינני מסוגל לשאת
עליי עול כזה ,גם להחזיק את הישיבה וגם את הכולל ,אני חייב לסגור אחד
מהם ,מה עדיף ,להשאיר את הישיבה ולסגור את הכולל או להיפך?" .ענה
לו מרן הרב" :אם תסגור את הכולל כולו ייסגר .תסגור את הישיבה ותשאיר
את הכולל ,ותמיד תוכל לפתוח שוב את הישיבה .אבל" ,הורה הרב" ,בנתיים
אל תסגור כלום" ,ומיד ארגן שהתרומות שהשיג בביקורו זה בארה"ב עבור
ישיבת פונביז' ,יעברו ללייקווד ,ואף כל התרומות שעמל עליהן עד היום
עבור פוניבז' -למשך שנה מאותו הזמן ,יהיו עבור ישיבת לייקווד .כך הציל
את ישיבת לייקווד ,ונתן כוח לרבי שניאור להתחיל כראש ישיבה ללא עול
החובות .מקורבי מרן הרב תמהו :הרי אנשים תרמו לך ואתה בעל חוב עבור
פוניבז' ,איך אתה נותן את כספך לאחרים? ענה מרן הרב" :תורה שלי או
תורה של רבי אהרון ,מה זה משנה -הכל תורה אחת היא".
מלחמת ששת הימים
כשפרצה מלחמת תשכ"ז שהה מרן הרב בשוויץ .כשהתפרסמו ניסי הקב"ה
במלחמה ,הרים מרן הרב טלפון לרבי ג'קי לויסון ,וביקש לדבר איתו ביישוב
הדעת וביקש שיבוא אליו .רבי יעקב נסע לשוויץ ומרן הרב שאל אותו" :היות
ועקב המלחמה יש התעוררות רוחנית בעם ישראל ,אפשר לנצל את המצב
לטובת עולם התורה .על כן אני מסתפק האם לאסוף כסף עבור כל עולם
הישיבות ,או להמשיך עבור פוניבז'" -וביקש מהרב לויסון שיכריע ...ענה לו
רבי יעקב" :יש למרן הרב חובות גדולים עבור החזקת הישיבה ,ומרן הרב
אף בעל חוב לאנשים (מרן הרב היה ממש על סף פשיטת רגל ,)...על כן אי
אפשר לוותר על איסוף להחזרת החובות של הישיבה" ,ומרן הרב קיבל עליו
את דעתו" .אולם" ,אומר הרב לויסון" ,אני מתחרט על התשובה שנתתי למרן
הרב ,כי אם מרן הרב היה עוזב את האיסוף עבור פוניבז' ואוסף לכל העולם
התורה ,היה קידוש ש"ש גדול מאד והפסדנו קידוש שם שמים"...
בתקופת המלחמה ,בחורי חו"ל ברחו מהארץ מפחד המלחמה ,והרב לויסון
שאל את מרן הרב האם אין בזה חילול ה'? ענה מרן הרב" :אני הוריתי לבני
להישאר בישיבה במלחמה ולא לברוח ,ושם נהרג .על כן אני לא עונה בזה".
המגיד הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל ,היה רגיל לספר מעשה פלאי המעיד
על עוצם קדושתו של מרן הרב ,אך המספר כאן ,הר' לויסון ,היה עד ראיה
למעשה :כששהה עם מרן הרב בבית החולים 'סיני' שבארה"ב ,והיו צריכים
לתת למרן הרב מנות דם ,קרא מרן הרב לרופא ושאל האם יתנו לו דם של
יהודי .הרופא היה בהלם מוחלט ,והתפלא לפשר הבקשה הזו! האם יש הבדל
בין דם של יהודי ללא יהודי?! שלח אותו מרן הרב לבדוק בתיק החולה,
והרופא חזר נפעם וסיפר שבתיק האישי מופיע שלפני עשרים שנה הרב היה
זקוק לתרומת דם ,ומרן הרב שאל האם זה דם יהודי .הרופאים דחו אותו
בטיעון שכל הדם כאן הוא של יהודים ,ולא התייחסו לבקשתו .ברגע שהכניסו
לו את המזרק ,מרן הרב החל כולו רועד וצעק" :דם של גוי לא יכול להיכנס
לגוף שלי! דם לא של יהודי לא יכול לשלוט עלי!" .ובאמת ,באופן פלאי ,לא
זרם הדם לגופו של מרן הרב ,ורשמו זאת בתיקו ,שהאיש הזה צריך רק דם
של יהודי!
עוד מעשה שהרב לויסון היה נוכח בו; כשמרן הרב עבר ניתוח בשיקגו,
הגיע לבית חולים יהודי לא מוכר בשם 'איזנשטט' לבקר את מרן הרב .אמר
המשך בעמוד הבא >>>
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לפתע ,נעמד פורע אלמוני באמצע הכביש ,ובידו אבן ענקית .רבינו שישב
קדימה הורה לנהג" :תמשיך מהר!" ...אך האבן ניפצה את השמשה הקידמית.
הנוסעים נזעקו והמהומה רבתה .אמהות נחרדו וילדים בכו .האוטובוס עצר
בקצה 'דרך בית לחם' .בעל החברה הציע אוטובוס חילופי ,מוגן ירי ,והנוסעים
שמחו להצעה .אחיין רבינו מיהר ושאל" :כבודו פחד?"
בעל ה'אור לציון' ,הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ,מרגיש את חסרון הזולת
"וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך" (ויקרא י"ט ,י"ח)
עבור עזרה לזולת ,יש צורך בתנאי כפול .משה רבינו 'אוהב ישראל' " -נתן
עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" (רש"י שמות ב' ,י"א) .בראש ובראשונה יש
לתת עין ,להתבונן ולהבחין ,ואז יש לתת לב ,להרגיש ולחוש בצער הזולת.
רבינו במהותו ,היה איש חסד .לא פעל רק מחיבת הנתינה ,וכאתגר חיצוני,
אלא מסור כל כולו לעזרת הבריות ,כאילו חסרונו של הזולת הוא חסרונו
שלו ממש ,ויותר ממה שכאב כשהיה חסר דבר מה ,כאב את חסרון הזולת!
רבינו ,אוהב ישראל ,נתן עיניו וליבו .הבחין וחש .יצא אל העם לראות
בסבלותם.
במלחמת תש"ח ,אך שמע קול רעש פגז ,המתין עד יעבור זעם ,ויצא אל
הרחוב הסמוך לראות מי נפצע וזקוק לסיוע רפואי.
ולא רק עיניו נתן .גם אזניו כרויות היו לצער הזולת .אם שמע צופר
אמבולנס מייבב ,מפסיק היה באמצע לרגע השיעור ,ומקדיש את הלימוד
להחלמת אותו חולה אלמוני .ציטט דברי הגמרא (שבת סז ע"א ,חולין
עז ע"ב)" :אילן שמשיר פירותיו (שגדלים יותר מדי מחמת דושנו) טוענו
באבנים להכחיש כוחו ,וצובעו בסיקרא ,בצבע אדום .שיראו בני אדם,
ויבקשו עליו רחמים".
ורבינו מתפעל היה מרמת הרגישות שהיתה בימי קדם ,כזו 'נשיאה
בעול עם הזולת' .אנשים עברו ליד אילן המשיר פירותיו ,והתפללו על
בעליו! לא ראו את הבעלים ,אף לא הכירוהו ,אבל יהודי מצוי במצוקה
כספית ,אילנו אינו עומד בציפיות ,והתפללו לרווחתו .על אחת כמה
וכמה כשיללת הצופר מודיעה ,שיהודי מצוי בסכנה וזקוק לרפואה
דחופה ,שיש לשאת עימו בעול ולהעתיר עבורו!
התינוק בוכה ואתן משוחחות?!
סיפרה אחיינית :פעם עליתי לבקר עם בני הבכור ,שהיה עולל בעגלה.
שוחחתי עם כלת רבינו ,שבנה הפעוט שכב בעריסה .השיחה קלחה בנועם,
ולא שמנו לב לתינוקות שהחלו לבכות.
לפתע נכנס רבינו ,והפסיק את שיחתנו" :ההלכה אומרת ,שמי שהופקד
בידו פקדון חייב לטפל בו ולשומרו :לנערו ,לאווררו ,לנקותו מפעם לפעם
(בבא מציעא ל ע"א) .הופקד בידכם פיקדון ,והוא בוכה ,משהו מציק לו,
ואתן משוחחות ,מועלות בפיקדון"...
פעם ישב רבינו בסעודת מצוה .האווירה היתה מרוממת ,השמחה רבה.
לפתע קם ממקומו ,עשה דרכו לעבר הפתח .עקבו בתמיהה .עצר ליד הדלת.
היתה שם עגלת תינוק ובה פעוט פועה .התיישב לידה ,והחל לנדנד את

העגלה ,להשקיט את התינוק .מובן שמיד הגיע אבי הבן ,נבוך .לא שמע,
התנצל.
מאפיין כל כך את רבינו .מחייב כל כך כל אדם!
אבל הילד רועד מפחד...
פעם הציעו בני משפחת רבינו נסיעה בחול המועד פסח למערת המכפלה.
היה זה בעידן האינתיפיאדה ,ורבינו היסס .חשש לנסוע למקום סכנה .מששמע
שחברת ההסעות הבטיחה שמירה ,נאות .תושבי חברון שמעו על בואו ,כמה
שמחו .בהתרגשות עזה והתעוררות גדולה התכוננו לבואו .יצא אוטובוס מלא,
באווירה מרוממת .בדרך ,עצרו לתפילה קצרה בקבר רחל.
לפתע ,בהגיעם למעלה הכפר 'חלחול' ,נעמד פורע אלמוני באמצע הכביש,
ובידו אבן ענקית.
רבינו שישב קדימה
הורה לנהג" :תמשיך
מהר!" ...אך השעה
נחמצה ,והאבן יודתה
וניפצה את השמשה
הקידמית .הנוסעים
נזעקו והמהומה
רבתה .אמהות נחרדו
וילדים בכו .תהילות
לקל ,לא נפגעו נפשות.
האוטובוס עצר בקצה
דרך בית לחם .בעל
החברה הציעה אוטובוס
חילופי ,מוגן ירי ,והנוסעים שמחו להצעה .אחיין רבינו מיהר ושאל" :כבודו
פחד?" וענהו" :לא" .המשיך ושאל" :ואם נמשיך לחברון ,כבודו יפחד?"
וענה" :לא פחדתי ,ולא אפחד!".
"אם כן ,ומה דעתו ,נזמין עוד אוטובוס?" ,שאל ,ורבינו נענה" :כן ,לירושלים!".
"מדוע ,הרי כבודו רגוע ,והנוסעים הסכימו להמשיך בנסיעה .ההתכוננות
בחברון בעיצומה .איזו הזדמנות! למה שיתאכזבו?" ,תמה.
ורבינו הגיב" :מה ,אינך שומע? הילד כאן בוכה ,רועד מפחד .מה השאלה?
מיד הביתה!"...
(מתוך הספר 'רבינו האור לציון')

>>> המשך מעמוד קודם

היהודי לרב לויסון" :אתה יודע למה אני כאן -כי הייתי נוכח אצל מרן הגרח"ע
כשהודיעו לו שווילנא חזרה להיות חלק מליטא .מה הייתה תגובתו הראשונה
של מרן הגרח"ע' :ברוך ה' ,עכשיו אוכל לפגוש את מרן הרב מפוניבז'' .באותם
רגעים ראיתי איך גדול הדור מחזיק ממרן הרב מפוניבז' ,ואני צריך להיות
על ידו בניתוח"...
באנגליה היה הרב כ 30-שעות ללא הכרה .כל אותן שעות הרב לויסון לא
זז ממיטתו ,והד''ר ביקש שכל חצי שעה יכניס מים לזונדה של מרן הרב.
הרב לויסון ניגש להכניס את המים ,ולתדהמתו ,כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין,
מרן הרב לא נתן לו להכניס ,ומסמן ליטול לו את הידיים .רק לאחר שנטל
את ידי מרן הרב ,היה ניתן להכניס לו מים .מיד כשהתעורר מרן הרב לא
שאל איפה הוא נמצא וכדו' ,אלא התחיל לברך מעומק הלב את הרב לויסון
על מסירותו ,ובירכו שבנו יהיה גדול בתורה.

מספר הר' לויסון מעשה שיש בו אקטואליה ולימוד לדורות :פעם מרן הרב
הלך לחתונה יחד עם מקורביו  -הרב לויסון ור' אברהם ליכטמן ,ומרן הרב
יצא מהחתונה מאד מחויך ,שלא כדרכו .סיפר להם מרן הרב ,שבחתונה ניגש
אליו ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ,ואמר לו באידיש" :כבוד הרב,
הגיע הזמן לקחת את בחורי הישיבות לצבא" .ענה לו הרב" :דוד בן גוריון,
אתה ששמך רשום על כתלי הישיבות באותיות של זהב ,רק בגלל ששחררת
את בחורי הישיבות מהצבא  -את זה אתה רוצה להוריד ."?...המשיך מרן
הרב וסיפר ,שכעבור כמה דקות חזר אליו בן גוריון ואמר לו" :נחשוב על
זה" ...והיה מרן הרב מאד מאושר ,שבכמה מילים הצליח לסדר שבחורי
הישיבות יוכלו להמשיך ללמוד ללא הפרעה...
(מתוך מוסף שבת קודש 'יתד' פרשת תזו"מ תשע"ח)
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באחת מהרצאותיו של הרב שלום סרברניק ,פנה אליו אחד המשתתפים:
"ומה תגיד על כך ,שכאשר נסעתי בשבת בכביש רמות ,ילד עם פאות השליך
לעברי אבנים ,וצעק עלי 'שאבעס'?" .להפתעתו ,פנה אליו רבי שלום בשאלה:
"האם בתגובה יצאת מרכבך ואמרת לילד' :תודה רבה וכל הכבוד?'"...
הרה"צ רבי אריה שכטר שליט"א ,על הצתת האש היהודית
"קד ׁ ִֹשים ִּת ְהיוּ" (ויקרא י"ט ,ב')
ְ
בקרוב ממש נזכה להתגשמות הגאולה ,ליבנו הגס יחוש את הקדושה
במוחש ,אך כדי שיהיה לקדושה במה להיתפס ,דרושה הכנה והכשרת
הלבבות .צריך להחדיר בנו שמץ של קדושה .אי אפשר להישאר ריקים
ומנוערים לגמרי ,ולצפות שבבת אחת נתמלא להט של קדושה.
ירידת הדורות של הדורות האחרונים ,היא עצומה .אנשים בתוכנו יכולים
להעיד ולספר על מדרגתם הרוחנית הגבוהה של אנשים שהם הכירו ,לפני
לא יותר מכמה עשרות שנים .איזו ירידה! איזו הידרדרות!
צריך להצית בנו מחדש את החמימות היהודית ,את להט הקדושה.
זכורני בצעירותי ,לפני כשישים שנה ,באחד מקיבוצי 'השומר הצעיר' בגליל,
רקדו בליל שבת
בתערובת .הדבר
נודע ברבים,
וגרם לזעזוע
של ממש בציבור
החרדי!
בירושלים יצאו
חמשת אלפים
איש ל'כיכר
השבת' ,להפגין
נגד ריקודי
התערובת
בקיבוץ קטן
בגליל...
כשפתחו ברמת גן את בריכת 'גלי-גיל' ,הגיעו אלפי אנשים מתל אביב
והסביבה ,ועוד אלפים מכל הארץ ,להביע את מחאתם על הקמת בריכה
מעורבת!
בשנת תשט"ו ,כאשר נפתחה במלון 'המלכים' בירושלים בריכה מעורבת,
התאספו ארבעים אלף איש להפגין נגד המאורע המחפיר .מרן הרב מבריסק
זצוק"ל ,האדמו"ר הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זצוק"ל ,שכבר היה זקן מופלג
וחלוש מאוד ,וגדולי ישראל נוספים ,השתתפו בהפגנה .וכל זה על בריכה
שמקים אדם פרטי בתוך המלון הפרטי שלו!...
מה פשר זעקה זו?! כולם חשו את הכאב על כל יהודי .כל יהודי הוא נשמה,
כל אחד מישראל הוא עולם מלא ,איך אפשר לוותר עליו?! בכולם להטה
אש בוערת .כאב להם על חילול הקודש.
באחת מהרצאותיו של הרב שלום סרברניק ,פנה אליו אחד המשתתפים
והתריס" :ומה תגיד על כך שכאשר נסעתי בשבת בכביש רמות ,ילד עם פאות
השליך לעברי אבנים וצעק עלי 'שאבעס'?".
להפתעתו ,פנה אליו רבי שלום בשאלה" :האם בתגובה יצאת מרכבך ואמרת

לילד' :תודה רבה וכל הכבוד'?"
כשראה שהוא אינו יורד לסוף דבריו ,הסביר" :אנו כמובן נגד השלכת אבנים,
לא ביום חול וכמובן לא בשבת .אך חשוב לרגע :אילו היית תולה על רכבך
שלט 'נוצרי' ,היה מישהו זורק עליך אבנים ,או צועק לך 'שאבעס'?"...
האיש השיב כמובן ,שלא .ואז המשיך בדבריו" :הרי באורחות חייך אתה
מתנהג כגוי לכל דבר .ואם נשאר ילד קטן אחד שצועק לך' :אחינו אתה,
איננו מוותרים עליך ,שאבעס!' – איך לא יצאת החוצה להודות לו מעומק
לבך?!"...
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
כאשר נחדיר בנו שוב את תחושת החמימות ואת להט הקדושה ,כאשר
נשתחרר מהשעבוד להבלי העולם הזה – נכין את הדרך לגאולה האמיתית,
הגאולה הרוחנית.
אדם ששומע ליצרו והולך אחר תאוות העולם הזה ,לכאורה הוא אדם
חופשי ומשוחרר ,אין מה שכובל אותו ,הוא עושה 'מה שבא לו' .ומה האמת?
האמת היא שהוא עבד נרצע של היצר שלו .הוא מסכן ואומלל ,הוא כבול
אליו באזיקים .לעומתו ,מי שעושה רצון ה' – הוא בן חורין" ,אין לך בן חורין
אלא מי שעוסק בתורה" (אבות ו' ,ב').
אנו רואים בדורנו את המוני בעלי התשובה היקרים .הם משליכים מאחורי
גוום את עברם ,מוותרים על כל תענוגות העולם כדי לצעוד בדרך האמת.
הם יודעים מיהו עבד ומיהו בן החורין האמיתי.
כשהילדים שלנו יספגו מאיתנו את הלהט של הקדושה ,את החמימות
לתורה ולמצוות; כשנראה להם שהתורה והמצוות הן כל חיינו ,והשבת היא
ציפור נפשנו – אף ילד לא יתקלקל ,כולם יהיו זכים וטהורים.
כשכולנו נהיה זכים וטהורים ,אז תבוא הגאולה ונזכה לניסים ונפלאות
שלא היו כמותם מעולם.
אומר ה'תפארת ציון' ,שהקב"ה זיכך אותנו על ידי המצוות .אלו שהקריבו
את קרבן הפסח ושמחו בניסי ה' ,אלו שהיו חזקים באמונתם ודבקו בבוראם
– זכו להינצל ולהיגאל .ולעומתם ,שמונים אחוזים מעם ישראל אבדו במכת
החושך ולא זכו לגאולה.
כמו במצרים ,גם היום אנו מצויים בחשכת הגלות .רוב עם ישראל בשפל
המדרגה הרוחנית .איש הישר בעיניו יעשה ...מעדיפים לחיות חיי הבל וריק
על פני החיים האמיתיים .לא רוצים לפתוח את העיניים.
מאות מיליוני מוסלמים מצהירים בגלוי שהם רוצים לחסל אותנו .איך
אפשר לעצום את העיניים ולהישאר שווי נפש? הקב"ה שומר עלינו ,אבל
הוא רוצה אותנו קרוב אליו .מי שיעבוד אותו בדבקות ,מי שיהיה נאמן לו
ויהיה מוכן למסור את הנפש עבורו – הוא יזכה לגאולה השלמה.
(מתוך 'אריה שאג' ,פורים -פסח)

קו השיעורים של דרשו
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רבי יעקב עדס ע"ה ,השתדך עם בתו של הרב עזרא רפול זצ"ל .לרבי יעקב לא היתה
פרוטה ,מועד החתונה מתקרב ,ורבי יעקב שרוי בצער .לילה אחד הוא ישב ולמד,
ראשו נשמט על גבי ספר הרמב"ם שבו למד ,והוא נרדם מרוב עייפות .בחלומו נגלה
אליו זקן אחד ,ואמר לו" :רבי יעקב! אל תדאג! מחר יבוא יהודי ויביא לך מעטפה,
עם כל הוצאותיך לחתונה"" .ומי אתה?" ,שאל אותו רבי יעקב "-אני הרמב"ם!"
הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א ,על נבואות וירידת הדורות
ְּ
"בזֹאת ָיבֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש" (ויקרא ט"ז ,ג')
הגאון מוילנא זצ"ל ,מפרש את דברי התנא באבות (ב ,א)" :דע מה למעלה
ממך :עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" ,שהם באים לתאר
את ירידת הדורות :בתחילה היה הנביא נקרא 'רואה'" ,עין רואה" ,משום
שהיה רואה ממש את הנבואה .וכמו שאומר הכתוב (ירמיהו א' ,י"א)" :ויהי
דבר ה' אלי לאמר מה אתה רואה ירמיהו ואמר מקל שקד אני רואה" .וכן
בהמשך" :ויאמר ה' אלי היטבת לראות".
לאחר מכן ירדו הדורות ,שוב לא היה הנביא 'רואה' ,אלא בבחינת "אוזן
שומעת" .הוא היה שומע באזניו את הנבואה ומעביר אותה לעם" :כה אמר
ה'".
שוב ירדה הנבואה מדרגה" :וכל מעשיך
בספר נכתבים" -כשנדרשת הכרעה מה
לעשות במראה כזה או אחר ,צריכים
לפתוח ספר ולפי הפסוק שלו יודעים
איך להתנהג.
כדי להבין מעט את הפירוש 'רואה'
אספר לכם:
לפני שמונים שנה ,חי בירושלים
מקובל גדול ,רבי אברהם עדס זצ"ל,
שלמד בחברותא בשכונת הבוכרים את
תורת הקבלה ,עם הגאון רבי שאול
דוויק ,עליו השלום.
פעם אחת במהלך הלימוד ,התעורר
ביניהם ויכוח איך לפרש קטע מדברי
הזוהר הקדוש .רבי שאול דוויק אומר
פשט אחד ,ורבי אברהם עדס אומר
פשט אחר.
שאל רבי שאול את רבי אברהם" :מנין לך שהפרוש הוא כדבריך?"
השיב ואמר" :אני רואה עכשיו את האור של הדברים שאותם אני מדבר
אליך ,והוא נראה כך וכך!" והחל לתאר לו אותו" ,ויש בתוכו כך וכך 'שמות',
והוא מכיל כך וכך 'ספירות' ,וכלולות בו כך וכך 'מדות' ,ובהכרח שכך הוא
הבאור!"
נו? התחלנו להבין מה זה "רואה"?
נמשיך עוד קצת :את בנו ,הרב יעקב עדס זצ"ל ,זכינו להכיר .הוא היה בא
לישיבת 'פורת יוסף' ,זקן ושבע ימים ,ומוסר שם שיעורים .הוא היה מקובל
גדול ,וגם חבר בית הדין העליון .רבינו עובדיה יוסף זצ"ל סיפר לי ,שהוא
למד אצלו בהיותו בגיל חמש עשרה.

חדש בקו השיעורים

של 'דרשו':

רבי יעקב עדס ע"ה ,השתדך עם בתו של הרב עזרא רפול זצ"ל .המנהג
באותם הימים היה ,שעל החתן לדאוג לכל צרכי החתונה .בדרך כלל החתן
היה עושה אצלו בחצר או בבית את החתונה .וגם דואג לשכור איזשהו חדר
קטן לגור בו.
דא עקא ,לרבי יעקב לא היתה פרוטה לפורטה ,וגם כסף לקנות בגד לחתונה
לא היה לו .מועד החתונה מתקרב ,ורבי יעקב שרוי בצער :אין לו פרוטה!
לילה אחד הוא ישב ולמד ,והרהורים נוגים החלו לעבור במוחו" :אין לי
בגד ,אין לי נעלים" .ואני מבקש שתבינו על אילו נעלים מדובר ...היו רגילים
אז לקנות נעלים משומשות ב'מחנה יהודה' בכמה גרושים ...אך גם את זה
לא היה לו...
ראשו נשמט על גבי ספר הרמב"ם,
שהיה פתוח לפניו ובו למד ,והוא נרדם
מרוב עייפות .בחלומו נגלה אליו זקן
אחד ,נשוא פנים ואמר לו" :רבי יעקב!
אל תדאג! מחר יבוא יהודי מחוץ לארץ,
יביא לך מעטפה ובתוכה כל הוצאותיך
לחתונה".
"ומי אתה?" שאל אותו רבי יעקב."אני הרמב"ם! ראיתי שאתה בצער,ועל כן באתי להרגיע אותך!"...
רבי יעקב התעורר ,ומיהר לספר לאביו
דברים כהווייתם" :לפני שעתיים ישבתי
ולמדתי בספר הרמב"ם .לפתע התחלתי
לבכות ,מרוב צער על כך שאין בידי
מאומה לצרכי החתונה .ובתוך כך
נרדמתי .בחלומי התגלה אלי איש זקן,
ואמר לי שהוא הרמב"ם ,וגילה לי כי
מחר אקבל מעטפה"...
אביו ,רבי אברהם זצ"ל ,לא התרגש כלל למשמע הדברים" :נכון הזקן נראה
כך וכך?" שאל את בנו ,תוך שהוא מתאר לו את צורת פניו של הזקן...
"אבא! כן! בדיוק כך הוא נראה! איך אתה יודע?"
"מה זאת אומרת איך אני יודע? הרבה פעמים כשאני לומד רמב"ם ,עמל
ויגע להבין את דבריו הקדושים ,ויש לי קושיה חזקה על דבריו ,ואינני מצליח
להבינו – הוא נגלה אלי בלילה ,ומבאר לי את דבריו! אני רואה אותו וממילא
אני יודע איך הוא נראה"...
כך היו חווים דורות ראשונים את המושג "רואה"!
(מתוך 'דורש ציון')

שני שיעורים יומיים באידיש
⋅ לפי סדר 'הדף היומי בהלכה' ⋅
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"התבלבל לו לר' פנחס" ,התלחשו מכריו" ,הוא בטח חושב שהכסף הזה
הגיע בקלות ,ובחר לבזבז אותו על אולם יוקרתי ומפואר ,בו אפילו אנו לא
חושבים לחתן את ילדינו .לקחת את הכסף שאספנו עבורו במאמץ רב,
ולבזבז אותו על עריכת אירוע יוקרתי במיוחד???"
רק אם נדון את 'כל האדם' – על מאפייניו השונים וסיבותיו המשתנות ,מהר מאוד נגלה כי הדרך הנכונה והמוצדקת,
האמיתית והנכונה היא לדונו לכף זכות!
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

ְּ
"בצֶ ֶדק ִּת ׁ ְש ּפֹט ֲע ִמ ֶית ָך" (ויקרא י"ט ,ט"ו)
אין דבר מרגש ומתאים כדי לפתוח בו את הקיץ הקרוב הבעל"ט,
כמו פרשת 'קדושים' ,המעטרת לראשנו עשרות מצוות יקרות ואהובות,
משובבות לב ומעשירות את הנפש היהודית .ביניהן ,בשלוש מילים בלבד,
פותחת לנו התורה צוהר לצורת חשיבה מקורית ומיוחדת ,ומצווה אותנו:
"בצדק תשפוט עמיתך".
בדברי חז"ל ,המובאים גם ברש"י ,המצוה הזו היא "הוי דן את כל האדם
לכף זכות" .פירושו של דבר ,שאם ראינו אדם שאינו נוהג כהוגן והתנהגותו
תמוהה בעינינו – עלינו לחפש את הדרך להגן עליו בתוך מחשבתנו פנימה,
להפעיל את גלגלי המוח ועזרי החשיבה שלנו ,כדי להשאירו באור חיובי למרות
צורת התנהגותו ,שיישאר זכאי בעינינו למרות שהתנהלותו מעוררת תמיהה.
זו מידה אצילית במיוחד ,שיש לה גם מאפיינים ייחודיים :ראשית ,בניגוד
למה שמקובל לחשוב ,זו לא מידה טובה ,וגם לא מעלה יתירה .זו מצות
עשה לכל דבר ,כמו לקרוא קריאת שמע מדי בוקר ,לברך ברכת המזון ,או
להכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו .יתירה מכך ,גם אם בעבר לא
נהגנו כך ,וכבר קבענו במוחנו כי פלוני
הינו אישיות לא חיובית בשל התנהגותו
 עדיין ,ברגע זה אנו מצווים לשנות אתהחשיבה ,להפוך את מבטנו כלפיו ולמצוא
לו נקודות זכות!
בנוסף ,זוהי מצוה שעלינו להפעיל
בתוך מחשבתנו ,בעמקי הלב .איננו
נדרשים לעשות מעשה כלשהו ,אלא
לשנות את דפוס החשיבה שלנו כלפי
הזולת ,כך שלמרות כל מה שיעשה –
עדיין נחשוב עליו באופן חיובי ונגן עליו
במחשבתנו .עד כדי כך מגיעה חובת
המצוה ,שנאמרו בה הלכות ופרטי הלכות,
שמומלץ מאוד ללומדן ולשננן ,כדי
לקיים את המצוה באופן המיטבי.
זה מפתיע במיוחד ,לאור העובדה
שמנעורינו חונכנו על ברכי הצדק והיושר,
חתירה לאמת מוחלטת וברורה ולא לטעות סביב מחשבות כזב .והנה ,לכאורה
באה התורה ,ואומרת לנו' :תחשוב חיובי על הזולת ,גם אם הוא נראה שלילי!'
– ופעמים שהלב עשוי להתקומם :האמנם? הרי זה לא ישר ,זה לא אמיתי?
איך אני יכול לחשוב שפלוני הוא בסדר למרות שעשה כך וכך ,והרי הכל
רואים כמה הוא לא בסדר ,האם אוכל להגן עליו ולהישאר אמיתי וכנה?
מגלה התורה" :בצדק תשפוט עמיתך" .לדון לכף זכות זו לא בריחה מהאמת,
זו האמת ,זה הצדק!
אבל כיצד? ראיתי אדם עובר כביש באור אדום ...ראיתי אדם לוקח פריט
מהמכולת ולא משלם ...ראיתי יהודי מגיע לתפילת שחרית בשעת צהריים...
ראיתי את פלוני מחנה את רכבו בחניה של הבנין שלי ...השעה מתאחרת,
ובני עדיין ישן ...חזרתי הביתה בצהריים ,ואין זכר לארוחה על הכיריים...
כיצד אוכל להביט בהתנהגות כזו באור חיובי בלי להשתמש בטיעונים מוזרים
ומשונים משהו?
לפיכך אמרו לנו חז"ל'" :הוי דן את כל האדם לכף זכות" ,ולא כתבו 'הוי
דן את האדם '...כי את המחזה המקומי  -הנקודתי אותו ראית ,קשה באמת

לדון לכף זכות .אך אם תכניס את כל האדם לדיון – האם התמונה לא תשתנה?
האם לפתע לא תראה את הדברים באור אחר?
חז"ל נתנו לנו כלי עוצמתי ומועיל מאוד ,כיצד נוכל לדון את האדם לכף
זכות :לדון את כל האדם .להכניס לכף המשקל את כל הסיבות שהביאו לכך
שהוא ממהר כל כך ,עד שחצה את הכביש באור אדום ...להכניס לאולם
הדיונים במוחנו את כל האפשרויות ,למה יהודי נשוא פנים מגיע לתפילה
בשעת צהריים ,ומה עובר על הבן שקשה עליו לקום ,ומה עיכב את הכנת
האוכל בזמן ,ומה גרם לאותו פלוני להחנות את רכבו בחניה שאינה שלו...
הרי אנחנו לא יודעים את כל הנתונים על 'כל האדם' שלפנינו .לא ידועות
לנו כל הסיבות ,תכונות האופי והמצבים של האדם שלפנינו .רק אם נדון
את 'כל האדם' – על מאפייניו השונים וסיבותיו המשתנות ,מהר מאוד נגלה
כי הדרך הנכונה והמוצדקת ,האמיתית והנכונה היא לדונו לכף זכות!
הלם מההזמנות לחתונה...
שמחה גדולה התפשטה בחלל בית הכנסת ,עת נודעה הבשורה המשמחת:
ר' פנחס ד ,.מוותיקי המתפללים ,אירס את בתו בשעה טובה ומוצלחת.
השמועות דיברו כי אירוסיה התעכבו זמן רב בשל חוסר יכולת כספית של
אביה ,והנה – ברוך ה' הגיע הדבר לידי
גמר ,ור' פנחס זוכה לערוך שמחה
במעונו...
כבר למחרת יום האירוסין ,פנו אליו
ידידיו והציעו לבוא לעזרתו .הן יודעים
הם את מצבו הכספי הדחוק ,עד כמה
הוא מתקשה בפרנסת בני ביתו בימי
שגרה ועל אחת כמה וכמה בזמני שמחה.
"תנוח דעתך ר' פנחס" ,אמרו לו בידידות
ואהבת אמת" ,אנו נארגן מגבית שקטה
ומכובדת ,ובעזרת השם נצליח לגייס
כמה עשרות אלפי שקלים!".
פחות מחודשיים אחר כך ,קיבל ר'
פנחס לידיו את מלוא הסכום ,ומדובר
היה בסכום נכבד עד למאוד .הוא הודה
לחבריו בחום ,לא מצא את המילים
להוקיר אותם על מאמציהם .הסכום
שהצטבר אכן היה מכובד ,הן כל מכריו נתנו למענו ככל אשר יכלו ,רבים
מהם חסכו מפיתם כדי להעניק לו הרבה יותר...
ואז הגיעו ההזמנות ששלח ר' פנחס ,והיכו את כולם בתדהמה .החתונה
תיערך באולמי 'היכלי היהלום' ,נכתב בהזמנה ,אולם מפואר במיוחד בו
עורכים אילי הון ושועי עולם את שמחות נישואי יקיריהם...
"התבלבל לו לר' פנחס" ,התלחשו מכריו" ,הוא בטח חושב שהכסף הזה
הגיע בקלות ,ובחר לבזבז אותו על אולם יוקרתי ומפואר ,בו אפילו אנו לא
חושבים לחתן את ילדינו .והלא אדם במצבו הכספי יכול להסתפק גם ב'היכלי
הנחושת' ,או ב'היכלי הכסף' .לקחת את הכסף שאספנו עבורו במאמץ רב,
ולבזבז אותו על עריכת אירוע יוקרתי במיוחד ב'היכלי היהלום'?"...
הימים נקפו ,ופניהם של חבריו אינם עמו כתמול שלשום .הם לא הצליחו
לדון אותו לכף זכות ...אם הוא כה חסר יכולת  -וכי ראוי שיבזבז את הכסף
על אירוע מהודר ומפואר? וכי כך נוהגים בכסף שאספו חבריו בעמל ויזע רב?
ימים ספורים לפני החתונה ,סיפר ר' פנחס לאחד מחבריו כמסיח לפי תומו:
"הלכתי למשרדי 'היכלי השמחה' ,כדי לקבוע חתונה ב'היכלי הנחושת' ,כראוי
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

לאדם חסר יכולת כמוני .סגרתי עם הפקיד את התאריך ,קבענו תפריט ומחיר
למנה ,סגרנו מחיר סופי ,ואף נתתי לו תשלום מקדמה .ואז" ,סיפר ר' פנחס
כשעיניו נפקחות לרווחה" ,נכנס לפתע המנהל ,ושאל לשמי .משיחה סתמית
התברר ,כי אבי הציל את אביו של מנהל אולמות השמחה בימי השואה...
"המנהל התרגש מהגילוי המסעיר ,עיניו מלאו דמעות והוא הורה לפקיד
על אתר :העבר את חתונת בני הזוג ל'היכלי היהלום' ,שדרג להם את התפריט
לתפריט יוקרה ,ותוסיף פרחים על חשבוני ...המחותן ישלם מה שתכנן לשלם
על 'היכלי הנחושת' ,פרוטה לא יותר"...
ר' פנחס חייך במבוכת מה" :יצאתי משם ולא האמנתי .הן באתי לסגור על
חתונה ב'היכלי הנחושת' ,ולפתע החתונה הועברה ל'היכלי היהלום' ...העיקר
שאני לא משלם פרוטה מעבר לעלות חתונה ב'היכלי הנחושת' .עכשיו הכל
מובן?"...
הסיפור ,כפי שסיפרו מקורביו של ר' פנחס ,מופיע בספר 'אבני חושן' ,וזועק
לעברנו ,מאיר בקול גדול :לדון לכף זכות! הן לעולם לא נדע למה פלוני נוהג
כך ,האם הוא נוהג כמליונר כשאין לו ,האם הוא משלם ,כמה הוא משלם,
ולמה .החיים מזמנים הפתעות ,וכשנדע את הפרטים לאשורם – פעמים רבות
לא נבין איך התפלאנו קודם לכן ,איך לא הבנו לבד לדון לכף זכות!
גערות פוגעניות שזירזו...
הילה של קדושה עוטפת את צפת בלילות שבת ,ואווירה חגיגית שוררת
בבית הכנסת .עם סיום התפילה וברכות ה'גוט שבת' הלבביות הנשמעות
בבית הכנסת ,הכריז הגבאי כמנהגו מדי פעם" :הרב משה א .מזמין את
הציבור ל'שלום זכר' בביתו לרגל הולדת בנו .מזל טוב והרבה נחת!"
ואכן ,בליל שבת מיהרו רבים מבני הקהילה להגיע לביתו של ר' משה,
להתכבד מהמטעמים ,ולברך בחביבות וידידות אהבה את אבי הבן .גם ר'
יצחק תכנן להגיע ,אלא שהסעודה התארכה ,ואחר כך התעכב ,ולבסוף לא
יכול היה לעזוב את הבית בשעה כה מאוחרת ...ביום המחר ,מגיע ר' יצחק
לבית הכנסת ,וכבר מתכנן לברך את ידידו ר' משה ,כי לא עלה בידו הדבר
אמש .אך משהבחין בו ר' משה ,פנה אליו בפנים זעופות" :או ,הנה האיש
החשוב ,ר' יצחק ,זה שלא נאה לו לבוא לשלום זכר של ידידיו ...אתה
בוודאי חושב שאינני זוכר שפספסת כבר בשלום זכר של בני הקודם ,ואתה
לבטח בטוח ששכחתי שלא היית בבר המצוה של יענק'לה שלי אך לפני
חצי שנה ...אה ,עשית עליי חרם?"...
ר' יצחק החוויר והסמיק חליפות ,לעיני כל הקהל 'שפכטל' שכזה ,על
הבוקר ...והוא באמת לא זוכר מה היה ב'שלום זכר' הקודם ובבר המצוה
של יענק'לה ...מה שבטוח ,שמאוד לא נעים לעמוד במרכז בית הכנסת
באמצע תפילת השבת ,ולהישטף במקלחת של צוננין מול כל הציבור
המביט מופתע והמום' :נו ,ואם לא הגיע לשמחה שלו ,לכן מגיעה לו כזו
'מקלחת'? לכן מגיעות לו צעקות כאלה במרכז בית הכנסת?'.
אם הקהל חש בכך ,נקל לתאר את תחושתו של ר' יצחק עצמו .מושפל
וחיוור ,מיהר לעשות את דרכו למקומו ונבלע בתוככי טליתו ,רגע לפני
שדמעות בושה וביזיון יציפו אותו לעיני כל .הוא רק ביקש שהאדמה תפתח
את פיה ותבלע אותו ככה ,כמו שהוא ,בעיצומה של התפילה...
לקראת סיום התפילה ,מיהר לחמוק מבית הכנסת מיציאה צדדית ,פגוע
וחפוי ראש .השעות הבאות אמנם הקהו במעט את הבושה והעלבון שצרבו
את נשמתו ,אך עדיין היו בו רגשי זעם קשים על ידידו לשעבר ר' משה,
שבחר להשפילו באופן כה בוטה .גם ליל מוצאי השבת עבר עליו בסערת
רגשות עזה ,תוך שרגשות הכעס מציפים אותו...
ביום ראשון בבוקר ,הצליח לסדר איכשהו את מחשבותיו על החוויה הקשה
שחווה ,והרהר' :והלא מה אתה מבקש ממנו – שידונך לכף זכות מדוע לא
השתתפת בשמחתו .אולי תאמץ אתה את צורת החשיבה הזו ,ותדון אותו
לכף זכות? אולי בדיוק על מצבים אלה ראוי למחול ולא להקפיד? אולי הוא
עדיין בלחץ מהלידה ,והילדים תלויים בו ,ויש עליו עול גדול של סידורים,
והוא בקושי ישן ,ומי יודע מה עוד – וזה גרם לו להתפרצות?'...
עודו מהרהר ,ורגליו מוליכות אותו אל היער הסמוך ,שם הקדיש חצי שעה
תמימה לסדר לר' משה 'כתב הגנה' ,מה גרם לו להתפרץ עליו בצורה כזו...
בסופו של דבר ,הצליח למצוא סיבות מקלות שהובילו להתנהגותו של ר'
משה ,והצליח לנקות את לבו מרגשי הזעם והכעס כלפיו ,ולמחול ולסלוח
לו בלב שלם...
תחושת אושר לא מוכרת פשטה בנשמתו .דמעות אושר זכות הציפו את
עיניו ,טיהרו את נפשו .הוא חש כמתעלה טפח וטפחיים מעל הקרקע .רגשות
הקירבה לבורא עולם ,הביאו אותו לנצל את עת הרצון ,לשפוך שיח ולהתפלל
במילים פשוטות על בתו המבוגרת ,הממתינה כבר כמה שנים לזיווגה ההגון...

היתה זו תפילה מלב נקי ,בהתרגשות יתירה כפי שלא חווה מעולם .הוא חש
איך שערי שמים פתוחים בפניו ,איך העובדה שדן את ידידו לכף זכות ,פתחה
בפניו את כל המנעולים .הוא מיהר לנצל את שעת הכושר ,לשפוך את לבו
בדמעות שליש...
ההמשך ,כמו לקוח מסיפור דמיוני ,אך הוא אמת לאמיתה ,והופיע במכתב
בכתב ידו של ר' יצחק ,שנשלח אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א,
ופורסם בספר 'ברכי נפשי' .וכך הוא כותב:
"באותו ערב" ,כך ממשיך המכתב" ,הגיע הטלפון לו אנו מחכים מזה שנים.
לא אלאה בפרטים ,אך בתוך שבוע ימים הפכה בתי לכלה מאושרת!"
זהו כוחו של לימוד לכף זכות ,הפותח שער לישועות נכספות רבות .הן כל
הישועות ממתינות לנו ,רק יש משהו שמעכב ,איזו התנהגות לא רצויה
שטעינו בה ,איזו נפילה שחווינו ...אך חז"ל מגלים במסכת שבת דף קכ"ז,
שכאשר יהודי דן את זולתו לכף זכות  -הוא מעורר בשמים שידונו אותו לכף
זכות ,וממילא כל הסיבות המונעות אותו מאושרו מתפוגגות ונעלמות...
כשיש לנו הזדמנויות כאלה – כשניתקל במקרה לא מובן ,בהתנהגות מוזרה
של הזולת – הבה נאמץ את המצוה הזו אל ליבנו ,הבה נדון לכף זכות! נהפוך
בזכותו של הזולת ,נהרהר על סיבות אפשריות שהובילו לכך – ונרוויח ,כי
גם בשמים יפתחו את הפנקסים שלנו ,וינהגו בנו באותה צורה...
ואז ,לא נופתע מהשפע שייפול עלינו משמים ...הרי כל הסיבות המונעות
אותו – נעלמו ואינן ,כי אנו דנים לכף זכות!
מי הגנב ומי הוותרן?
היה זה באחד מבתי החולים המפורסמים
במרכז הארץ .לחדר ההמתנה באחת
כשהגיע הוופל
המחלקות נכנס יהודי ,ומניח במקום
האחרון בחפיסה,
שלידו את צרורו – השקית ובה כמה
היה בטוח בעליה
מסמכים רפואיים ,חפצים אישיים ,וגם
חבילת וופלים בה הצטייד כצידה לדרך.
כי לפחות עתה
אותו יהודי יוצא לרגע ,ולפיכך השקית
יתאפק הממתין
נותרת במקומה ,כאשר על כסא סמוך
הזר ,ויאפשר לו
ממתין יהודי נוסף .כשהוא חוזר ,הוא
מביט ואינו מאמין :היהודי שישב לא
לאכול את הוופל
רחוק ממנו אוחז בידו את חבילת
האחרון .אלא
הוופלים ,ואוכל ממנה בהנאה רבה...
שזה לא קרה
לבו התקומם על חוסר הצדק המשווע,
– והלה ,בחוצפה
על הגזילה לאור היום ,על מה לא ...הן
זו חבילת הוופלים שלו ,אותה הותיר
לא ברורה ,שלח
בשקית לזמן קצר – והלה כבר חמד
יד ארוכה משלו
אותה ומרוקן את תכולתה...
לתחתית
הוא ממהר להתיישב על ידו ,ושולח
גם הוא יד ארוכה אל תוך חפיסת הוופלים.
החבילה ,ומשה
הממתין שעמו לא נבהל ,ומוסיף לאכול
משם את הוופל
בשקיקה ...המחזה היה מוזר ומצחיק
האחרון
כאחד – שני אנשים שאינם מכירים זה
את זה ,אוכלים בצוותא מתוך חבילת
וופלים משותפת ,כביכול ,ומצויים בתחרות
סמויה מי מספיק לאכול יותר...
כשהגיע הוופל האחרון בחפיסה ,היה בטוח בעליה כי לפחות עתה יתאפק
הממתין הזר ,ויאפשר לו לאכול את הוופל האחרון .אלא שזה לא קרה –
והלה ,בחוצפה לא ברורה ,שלח יד ארוכה משלו לתחתית החבילה ,ומשה
משם את הוופל האחרון ,לא נותר לו אלא לזרוק את החבילה הריקה לפח...
עיניו נעו בכעס רב ,על התנהגותו של הזר הגנב ,הלא מנומס ,ועוד אי אלו
תארים משונים שהדביק לו ...רק הרופא במקום הציל את המצב ,כשקרא
לו להיכנס פנימה ,כי תורו הגיע...
כשיצא ,ופנה להכניס את המסמכים שקיבל לשקית ,חשכו עיניו ,גופו רעד
בחוסר שליטה וכולו התכסה בחיוורון בהיר .בתוככי השקית נחה בשלווה
חבילת הוופלים שלו ,איש לא נגע בה לרעה .מסתבר אפוא ,שהוא זה שאכל
בחוסר נימוס בולט מתוך חבילתו של חברו ,ועוד חשב כי הלה הוא הגנב...
הסיפור ,המופיע בקונטרס 'ווי העמודים' מעדות עד ראיה ,מאיר ומזהיר:
לעולם לא נוכל לדעת ,מה גרם לפלוני לנהוג כפי שהוא נוהג ,לעולם לא
נוכל לשער אם הצדק עמו ועד כמה ...אנו יכולים רק 'בצדק תשפוט עמיתך'
– לדון אותו לכף זכות ,להתייחס למעשיו שנעשו בצדק וביושר  -זה תפקידנו!
(מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' ,הרב קובלסקי שליט"א)
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"בכל בוקר" – ענה הרב – "אמי משכימה מוקדם בבוקר לתפילת שחרית
בבית הכנסת ,מכיוון שראיתי שהדרך מלוכלכת בבוץ ובשלגים ,אני סולל כעת
עבורה דרך מביתה לבית הכנסת ,כדי שתיקל עליה ההליכה לבית הכנסת"
מדוע לא הסכים הגרשז"א עם החומרא שלא לטלטל בשבת?
הרב ישראל ליוש
"א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָאבִ יו ִּת ָיראוּ" (ויקרא י"ט ,ג')
ִ
סמיכות הציווי על מורא האב והאם לציווי 'קדושים תהיו' ,אומר דרשני!
גם משפט הסיום "אני ה' אלוקיכם" מעורר תמיהה ,מדוע נדרשת אזהרה
זו במורא אב ואם יותר מכל המצוות?
תמיהות אלו יובהרו עפ"י הספור הבא :הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
זצ"ל ,פסע פעם בעיצומו של יום השבת
ברחוב ,והנה הוא רואה יהודי מבוגר,
מתאמץ ונושא בכבדות ספסלים ,לידו
צועדים בניו ברוגע ובשלווה ,ואינם
מסייעים לאביהם במשאו הכבד.
התפלא הגרשז"א :הכיצד יתכן הדבר?
להניח לאב לשאת לבדו משא כבד כל
כך? והרצה את תמיהתו לפני הבנים.
"אנחנו מחמירים שלא לטלטל בשבת",
ענו הבנים לר' שלמה זלמן" ,אבינו אינו
מקפיד ע"כ ,ולכן הוא נאלץ לשאת לבדו
את הספסלים".
היטב חרתה תשובתם לר' שלמה זלמן,
ובמשך כמה ימים חזר בפני שומעי
לקחו על מעשיהם של הבנים ,הכיצד אפשר להכביד על האב במקום
'חומרא'?!...
אולי בכך נבין את אזהרת התורה על מורא האב בשווה למורא ה' ,לבל נקל
ראש ונחמיר ,כביכול ,ונירא מה' על חשבון מורא האב.

•••
אביו של אחד מתושבי בריסק חלה ,והוא שלח לבקש מבנו שיבוא לסעוד
אותו ולתמוך בו ,אלא שכיון שהאב גר בעיר רחוקה ,הוצאות הדרך היו גבוהות
וכבדות על כיסו של הבן.
נכנס האיש אל הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל ,ושאל אותו" :הרי אמרו
חז"ל ,שכיבוד אב משל אב ,וא"כ כיוון שאין בידי
כדי הוצאות הדרך ,האם פטור אני מלנסוע אל
אבי?".
ענה לו הרב בחריפות לשונו" :אכן אינך צריך
להוציא עבור הוצאות הדרך ממון כה רב ,עליך
ללכת אל אביך ברגל!"...
•••
היה זה לילה חורפי במיוחד ,והנה לנגד עיניהם
של תושבי העיר 'סלנט' ,מתגלית דמותו של אדם
מבוגר מזיז את השלג אנה ואנה ומיישר את הדרך.
תמהו היהודים" :מה ליהודי זקן להסתובב ברחוב
בלילה קר כל כך ,ועוד להתעסק בשלגים?".
משהתקרבו אליו נדהמו לראות ,שאדם זה אינו
אלא מורם ורבם ,הגאון רבי זונדל מסלנט! "מה
פשר מעשים אלו?'" ,שאלו התלמידים" .בכל בוקר" – ענה הרב – "אמי
משכימה מוקדם בבוקר לתפילת שחרית בבית הכנסת ,מכיוון שראיתי שהדרך
מלוכלכת בבוץ ובשלגים ,אני סולל כעת עבורה דרך מביתה לבית הכנסת,
כדי שתיקל עליה ההליכה לבית הכנסת".

מתחילים מסכת זבחים
עם הרב מאיר שפרכר
סדרת שיעורים

בהבנה בהירה
ומתיקות התורה
השיעורים בעברית ובאידיש
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כולם היו דבוקים למסך ,שאגות אדירות מלאו את חלל הבית ,ור' אורי
זוהר צועד צעד אחד ונעצר ,ועוד צעד ונעצר ועוד צעד ונעצר ...ועל מפתן
הדלת הוא ניצח!!!
קשה לך? סימן שאתה בעליה...
הרב בנימין גולד
"דַּ ֵ ּבר ֶאל ָּכל ֲע ַדת ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ְקד ׁ ִֹשים ִּת ְהיוּ" (ויקרא י"ט ,ב')
יש לתמוה על לשון הפסוק "קדושים תהיו" -מדוע הציווי הוא לעתיד,
מדוע לא כתוב "קדושים היו" לשון הווה ,שהוא צווי להיות קדושים עכשיו?
שאלה זו הקשה ב'אור החיים' ,והוא באר שבא לומר שאין סוף לדרגות
הקדושה ,שתמיד אדם יכול להתקדש עוד ועוד.
ונראה לומר במה שנקטה התורה לשון עתיד ,לומר שזו צורת עבודת האדם
את קונו ,שלא דרשה התורה מאדם שיהיה מיד קדוש ,שיגיע מיד לדרגות
גבוהות ,שהרי לא כולם באותן דרגות ויכולות ,אלא אדם יש לו לפעול לפי
כוחותיו ,לעמול ולהתייגע ,להתקדש ולהתגדל ,עד שמגיע לדרגות הנצרכות
בעבודת ה' ,אבל הדרך לכך היא בעבודה ,ואם זו הדרך בודאי שלא נדרש
מהאדם לעשות מעבר ליכולותיו וכוחותיו שנתן לו ה' יתברך.
ובזה יש יסוד גדול בעבודת ה' :לא דורשים מאתך מה שאתה לא יכול ,מה
שאין לך ,אלא אומרים לך "קדושים תהיו" -אתה צריך לשאוף ולעבוד לפי
כוחותיך כדי להגיע ל"קדושים תהיו" ,ואין אחד יכול לומר 'אין בי את הכוחות
והכשרונות להגיע לדרגות גבוהות' ,כי מה שדרשו ממך זה לפי כוחותיך
ויכולותיך ,ובזה אם תלך בהן ,מבטיחה התורה כי תצליח כמו כל אחד אחר.
הדרך לקדושה לפעמים זרועה מכשולות וניסיונות ,ועל האדם לדעת לא
להתייאש .אם קשה לו העצה היא ללכת צעד אחרי צעד ,עד שיגיע לתכלית
הנרצית ,לפעמים ההר נראה גבוה עד מאד ,אם מנסים לעבור אותו בבת
אחת ,אבל כשצועדים לאט ובטוח ,אז אמנם זה קשה ,אבל בסוף מצליחים
לעבור גם את הניסיון הגבוה והקשה .גילתה לנו התורה את הדרך להצליח
בדרך העולה בית ה'.
•••
סיפר לי הרה"צ רבי אורי זוהר שליט"א ,על הרגע בו הוא הצליח להתגבר
על עולמו לשעבר ולעבור לעולם האמיתי ,על ניסיון קשה מאד שהיה לו,
אבל הוא הצליח לעוברו רק בזכות צעד אחד בלבד שהוא היה קשה אבל
לאחריו הכי קל...
כמו שכולם יודעים ,הוא היה בשיא הברנז'ה החילונית ,מפורסם ונערץ ,כל
העולם הזה היה לרשותו ,כסף ,כבוד ,הערצה ו'חיים טובים' ,כמו שהם קוראים
לזה .ובכל זאת הוא החליט שהכל שקר והתקרב לאמת ,אבל זה היה קשה,
במעמדו מול כל כך הרבה אפשרויות שצריך להתנתק מהן .זה לא קל ,אבל
התשוקה האדירה לאמת  -דחפה...

הוא מספר ,שהחליט בהתחלה לקבל על עצמו כל מיני חיזוקים ביחס
לשמירת שבת ,ואחד הראשונים היה לא להסתכל בטלוויזיה בשבת ,וכך
הווה ,אלא שבאחת השבתות הראשונות לקבלתו' ,נפל' איזה משחק עולמי,
שכולם היו דבוקים למסכים שעות על גבי שעות .שאגות רמות נשמעו מכל
בית ,וגם לר' אורי באו החברים הקבועים מצמרת הברנז'ה החילונית ,לראות
את המשחק בעצם שבת קודש ,רח"ל .ר' אורי הצדיק ,יושב בסלון ביתו,
ומתחבט מה לעשות' :הרי אני יודע את האמת ואני רוצה אותה ,וקבלתי על
עצמי לשמור שבת ,אבל מצד שני כזה משחק איך אפשר? וכל החבר'ה'...
בקיצור היצר הפעיל את חיילותיו על ליבו של ר' אורי ,שעמד להשבר...
אבל אז הוא החליט לפעול בחכמה ,לקום ולצאת מיד ,ובבת אחת להתנתק.
היה קשה מדי ,היצר עבד מאוד קשה ,אז מה עושים?? מחליטים שקמים
מהספה ,ומתקדמים רק
צעד אחד לעבר הדלת.
זה כבר לא כ"כ קשה כי
הרי אפשר עדיין לחזור...
ואחרי הצעד הראשון,
התחיל שוב מאבק והוחלט
אסטרטגית על צעד שני
נוסף ,ושוב זה לא כ"כ
קשה ,וככה ,מספר ר' אורי,
הוא עשה עוד צעד ועוד
צעד ,עד שהגיע למפתן
הדלת ,וכאן כבר היה קשה
יותר ,שהרי עוד צעד כאן זה יציאה מהחדר ,ולא רואים יותר ,וזה קשה יותר,
אבל אז הוא אמר לעצמו' :הרי עשיתי כמה צעדים ולא קרה לי כלום ,בא,
אעשה עוד צעד אחד קטן לא גדול ונראה מה יהיה' ...ואז הוא צעד צעד קטן
אל מעבר למפתן הדלת ,צעד קטן שהיה צעד ענק ונצחי ,שסימן לו שאפשר
להתנתק ,שזה אמנם קשה אבל צעד אחרי צעד ,מבלי לעשות ניתוק מיידי,
שהוא קשה מאד ,והנה מצליחים ונמצאים במתרס השני ,בעבר הנהר הנצחי,
עבר הנהר של אברהם אבינו העברי.
כך היא הדרך של "קדושים תהיו"  -אין התורה מצווה להתנתק בבת אחת!
לא כל אחד יכול לזה ,אלא זה ציווי לעתיד ,תנהג לפי יכולותיך כדי להגיע
לקדושה הנרצית ,ורק כך יכול האדם ,בתחבולות ,להתגבר על היצר וניסיונותיו,
ולהגיע ל"קדושים תהיו כי אני ה' מקדישכם".

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-
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הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכפורים?
"כתֹנֶ ת ַ ּבד ק ֶֹד ׁש יִלְ ָ ּב ׁש ו ִּמכְ נְ ֵסי בַ ִ ּ
ְּ
ד...בגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ֵהם" (ויקרא ט"ז ,ד')
כתב רש"י ,שהכהן הגדול לא עובד בפנים בשמונה בגדים שעובד בהם
בחוץ ,משום שהבגדים עשויים מזהב ,ואין קטגור נעשה סנגור ,אלא בארבעה
בגדים ככהן הדיוט וכולן עשויין מבוץ (פשתן).
מקור דברי רש"י מגמ' בראש השנה (כו :).אמר רב חסדא מפני מה אין כהן
גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה ,לפי שאין קטגור נעשה
סניגור.
וכתב שם רש"י (ד"ה אין קטגור) שהזהב שבבגדים מזכיר את הזהב שהיה
עשוי בו העגל ,ולא ראוי שהזהב שהיה קטגור לעם ישראל ,ישמש כסניגור
בעת כניסתו של כהן גדול ביוה"כ לקודש הקודשים לרצות על עוונות ישראל.
בתיבת גמא (לבעל הפמ"ג ,כאן) מביא שנוהגים ישראל ,שלא מתקשטים
בתכשיטי זהב ביום הכפורים.
וכותב שהטעם הוא ע"פ דברי הגמרא כאן שאין קטגור נעשה סנגור ,ולכן
לא ראוי שיהיו ישראל מקושטין בזהב ביום הכפורים.
ומביא שם ,שלפי"ז נשים שלא חטאו בעגל ,ואף לויים ,לא צריכים לחשוש
למנהג זה ,ויכולים להתקשט בתכשיטי זהב.
ומסיים שמכל מקום כדי שהישראלים לא יבואו לריב עם הלויים ,ויהיה

הבדלים ביניהם ,וכן לגבי אשה שמזונותיה ביד בעלה ,לכן נוהגים שאין
לובשים זהב כלל ביוה"כ ,אפי' הנשים והלויים.
בחידושי הריטב"א
(ראש השנה כו.
ד"ה שאין קטגור)
כתב שאין לחשוש
ללבוש ביום הכפורים
טלית מוזהבת ,מטעם
אין קטגור וכו',
משום שלבישת
טלית אינה דומה
ללפני ולפנים אלא
לעבודה שבחוץ.
ובשו"ת נשאל דוד
(לרבי דוד אופנהיים זצ"ל ח"ג או"ח סי' טז) ,שבק"ק פראג נוהגים שלא
להשתמש ביום הכפורים בכלי זהב עבור הס"ת מטעם אין קטגור נעשה
סנגור.

האם יש מעלה בטבילה במעיין השילוח בערב יום הכפורים?
"וְ ָר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִם ֶאת ְ ּב ָׂשרוֹ וּלְ בֵ ׁ ָשם" (ויקרא ט"ז ,ד')
בקובץ 'אוצרות ירושלים' (ירושלים תשל"א חלק ס"ד סי' תשיח עמ' תתריא)
מביא כותב המאמר הרב אברהם מרדכי ברייטשטין ,ששמע מראב"ד ירושלים
הגאון רבי דוד יונגרייז ,שסיפר לו הגאון רבי דוד
בהר"ן ,שהגאון רבי מאיר אויערבאך ,הרב מקאליש,
שהיה בערוב ימיו בירושלים ,נהג לטבול בערב יום
הכפורים במקוה של רבי ישמעאל כהן גדול אשר
במי השילוח ,והוא מעיין גיחון הסמוך להר הבית.
וכתב שם שהרי מובא במג"א (סי' תר"ו סק"ח)
בשם המהרי"ל ,שהטבילה של ערב יום הכפורים
היא משום תשובה.
ונראה שיש מעלה מיוחדת בטבילה במי השילוח
לעניין טהרה ותשובה ,על פי מה שמובא בפרקי
דרבי אליעזר (פרק כ') שלאחר שאדם הראשון
חטא ,למחרת השבת ,באחד בשבת נכנס אדם במימי גיחון העליון עד שהמים
הגיעו עד צווארו ,והיה מתענה שבע שבתות ימים עד שנעשה גופו כמין

כברה ,ואמר אדם לפני הקב"ה "רבון כל העולמים! העבר נא חטאתי מעלי
וקבל את תשובתי ,וילמדו כל הדורות שיש תשובה" ,מה עשה הקב"ה? פשט
את יד ימינו וקיבל את תשובתו והעביר את חטאתו מעליו.
ובהגהות הרד"ל שם (אות ל) כתב שקצת משמע
מלשון התוספתא (פ"ק דתענית) ובירושלמי שם (פ"ב)
שיש מעלה בטבילה בשילוח (גיחון) לעניין טהרה
ותשובה ,שכתוב שם לעניין טובל ושרץ בידו שאפילו
טובל בשילוח ובכל מימי בראשית וכו'.
וכתב הרד"ל שאפשר היינו מפני שמימיו יוצאים
מהמקדש וכמו שמובא ביומא (עז ):ועליו נאמר לעתיד
לבוא מקור נפתח וגו' לחטאת וגו'.
וראה בסוף מדרש 'אלה אזכרה' (על עשרה הרוגי
מלכות) ,איך שרבי אליעזר בן שמוע שנהרג ביום
הכפורים ,אמר טרם מותו שרואה איך נשמת כל צדיק
וצדיק מטהרת עצמה במי השילוח ,כדי להכנס בטהרה לישיבה של מעלה
לשמוע את דרשת רבי עקיבא שידרוש בעניינו של יום הכפורים.

•כיצד מנסה היצר הרע להכשיל את האדם באכילת חזיר?
•מפני מה שנא רבי עקיבא ,בעודו עם הארץ ,את החכמים?
•מהי ההשקפה הנכונה על חיי פרישות?
•מה עניין מצוות מורא אב ואם ל''קדושים תהיו''?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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מה אירע לרבי יצחק בוכבזה זצ"ל ,לאחר שראה במרתפי הוותיקן את
הפרוכת ועליה טיפות הדם?
"וְ לִ ְפנֵ י ַה ַּכ ּפ ֶֹרת ַי ּזֶה ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ִמן ַהדָּ ם ְ ּב ֶאצְ ָ ּבעוֹ " (ויקרא ט"ז,י"ד)
במשנה יומא (פ"ה מ"ד) גבי עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים ,תנן :נטל
דם הפר והניח דם השעיר ,והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ,
אחת למעלה ושבע
למטה ,וכו'.
דין זה מדבר על
ההזאות שמזה
בהיכל ,ואמרינן
ביומא (נז ).שכשהוא
מזה אינו מזה על
הפרוכת ,אלא כנגד
הפרוכת ,שאינו
נוגע בפרוכת עצמה,
ור' אלעזר ב"ר
יוסי אמר אני ראיתיה
ברומי (עי' מעילה
יז ):והיו עליה כמה

טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכפורים ,ובתוס' ישנים (ד"ה והיו עליה
וכן בריטב"א) כתבו שראב"י חולק על ת"ק וסובר שצריך לנגוע בפרוכת.
בקובץ 'אור תורה' (תמוז תשס"ו עמ' תשצט אות ו') כותב הרב דוד ברדא
שליט"א (מח"ס שו"ת רביד הזהב) ,שפעם א' ראה את רבו רבי בוגיד סעדון
(רבה של ג'רבא ואח"כ רבה של העדה הג'רבאית בפריז) לומד בגמ' יומא
(נז" ).אמר רבי אלעזר ברבי יוסי אני ראיתיה (את הפרוכת) ברומי והיו עליה
כמה טיפי דמים".
וסיפר רבו שבהיות הרב יצחק בוכבזה זצ"ל (בעל 'בית הלחמי' וראב"ד
בטריפולי) בטריפולי ,הזמין אותו מלך איטליה (שטריפולי היתה אז תחת
חסות איטליה) לבקר במדינת רומא.
וכשנסעו לשם הלכו לבקר במרתפי הוותיקן ,ולראות את הכלים העתיקים
ובכללם כלי המקדש ,וראה גם את הפרוכת ועליה ההזאות שהיה מזה הכהן
גדול ביוה"כ.
וכשראה הרב זאת נצטער מאוד בליבו ,איך עניינים כאלה נמצאים ביד
אנשים זרים ורשעים ,וביהמ"ק חרב קרוב לאלפיים שנה ,ומרוב הצער שאחזו
באותה שעה לא יכל להתנחם ,כשחזר לטריפולי לא האריך ימים וחלה
ונסתלק לבית עולמו.

איך אכלו רשב"י ובנו מהחרוב ג'
שנים הרי זה ערלה?

האם לאהרן הכהן היה מותר להיכנס
לקודש הקדשים בשאר ימות השנה?
"וְ ַאל ָיבֹא בְ כָ ל ֵעת ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש" (ויקרא ט"ז ,ב')
במדרש רבה (ויקרא כ"א ,ז') מובא ,שה' אמר למשה שבכל שעה שאהרן
רוצה להיכנס לקודש הקדשים יכנס ,רק שיכנס בסדר הזה כמו הסדר שעושה
ביום הכפורים.
וברד"ל שם כ' ,פי' הגר"א באהרן לבדו היה זה ,שבכל שעה שרצה לכנוס
יכנוס רק שבסדר הזה ,אבל לבניו נאמר "לדורות חוקת עולם אחת בשנה",
ביוהכ"פ לבדו.

"של ֹׁש ׁ ָשנִ ים י ְִהיֶה לָ כֶ ם ֲע ֵרלִ ים ל ֹא י ֵָאכֵ ל" (ויקרא י"ט ,כ"ג)
ָׁ
בקובץ 'דרכי הוראה' (ספירת העומר תשס"ו עמ' צ') הביא הגר"א וייס
שליט"א ירושלמי בשביעית (פ"ט ה"א) ,דרשב"י היה י"ג שנים במערה וגדל
לו חרובין דתרומה.
וכ' שזה טעות סופר וצ"ל חרובין דתמרה ,ושכן מוכח בקהלת רבה (י ,ט).
ובמדרש תלפיות (ערך חרוב) כ' בשם מהר"ם גלאנטי שקיבל איש מפי
איש עד רשב"י שהחרוב הוציא תמרים כל ער"ש לכבוד שבת.
וכ' דיל"ע איך אכלו מעץ החרוב בג' השנים הראשונות הרי זה ערלה ,ונשאר
בצ"ע.

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

15

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

האם מועיל לחתום על 'היתר עיסקא' כללי?
ןהאם מועילה מחשבה בתחילה ,כשבהמשך אינו מכוון?
בענין כוונת 'לשמה' בהקרבת קורבנות
מסכת זבחים דף ב:
ברגשי קודש מתחילים רבבות אלפי לומדי 'הדף היומי' לעסוק בסדר
'קדשים' ,וללמוד ענייני הקורבנות.
אמרו חז"ל שכל העוסק בתורת הקורבנות כאילו הקריבם ,ויהי רצון שבמהרה
נזכה לעשותם.
הרבה הלכות הנוגעות למעשה בחיי היום יום ,מבוארות בסוגיות במסכת
זבחים ,ונשתדל במאמרים הבאים ,בעזהשי"ת ,לברר את ההלכה למעשה
מתוך עומק הסוגיות ,והשי"ת יאיר את עינינו בתורתו הקדושה.
כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה
הגמרא (בדף ב ):אומרת ,שאם בתחילת ההקרבה חשב 'לשם הקרבן'
ובהמשך הקריב בסתמא ,הקרבן כשר מטעם שכל העושה על דעת ראשונה
הוא עושה ,ומצאנו ל'אור זרוע' (ח"א
סי' תרי"א) שהאריך בדין 'על דעת
ראשונה עושה' ,שזה גם אם יאמר הכהן
שלא נתכוון למה שאמר בתחילה ,קבעו
חכמים שעל דעת ראשונה שחט ולא
סומכים על דיבורו ,והוכיח מהגמרא
בשבת צא .שמי שהצניע מאכל לצורך
רפואה ,והחשיבו להתחייב עליו במלאכת
הוצאה בשבת ,אף שהוא פחות מכגרוגרת,
וכשהוציאו אח"כ שכח לצורך מה
הצניעו ,בכל זאת חייב ,כיון שעל דעת
ראשונה הוא עושה ,הרי שאף כששכח
ואינו מכוון בדעתו לכך ,מפרשים פעולתו
שעשה על דעת ראשונה.
על דעת ראשונה בהיתר עיסקא
לפני כמאה שנה תיקן האדמו"ר
מלובלין ,הגאון רבי עזריאל איגר זצ"ל ,תקנה לעשות היתר עיסקא כללי
שכל אחד שעוסק במסחר ,יודיע בכתב אצל הרב בעירו שכל ההלוואות
וענייני המקח שיש בהם חשש ריבית ,הכל יהיה ע"פ היתר עיסקא ,והוסיף
שלכתחילה כל אחד יקפיד בכל עסק שעושה ,להודיע שיהיה בהיתר עיסקא,
אך אם ישכח מלהתנות יועיל מה שחתם באופן כללי שכל עסקיו יהיו בהיתר
עיסקא ,ועיקר יסודו תמך בדין התרת נדרים ,שמודיעים ב'כל נדרי' שכל
הנדרים שיהיו בהמשך השנה לא יחולו ,והאריך לבאר הדעות בשו"ע יו"ד
סי' רי"א ,אם מועיל על להבא או שעיקר 'כל נדרי' זה רק על העבר ,עוד
תמך בדברי הגמרא שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה ,והרבה מחכמי
הדור הסכימו עמו והדפיס דבריהם בספר 'תקנת רבים'.
אכן הגר"א קוטלר זצ"ל כתב ,שאם לא יפרש בשעת העסק שזה עפ"י היתר
עיסקא ,לא יועיל מה שגילה דעתו בהיתר עיסקא כללי ,ודעתו שגם אם
בנדרים מועיל להתנות בתחילת השנה שלא יחולו הנדרים ,אין לדמות ממונות
לאיסורים ,שבממון צריך להתנות עם השני ,ולא מועיל למה שמתנה לעצמו,
ואף אם גם הלווה וגם המלווה ,כל אחד חתם בפני עצמו  -אינו מועיל ,כיוון
שחתימת כל אדם מהם אינה מחייבת את חברו ,עוד טען שתנאי מתחילה
מועיל לבטל נדר ולא ליצור חיוב של עיסקא ,וגם שבממונות צריך תנאי
כפול בפירוש ,אח"כ דן מצד הדין שעל דעת ראשונה הוא עושה ,וכתב די"ל
שאינו מועיל לגבי חברו אם לא ידוע לו אם גם חברו חתם .עוד דן שלא
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מועיל לומר על דעת ראשונה הוא עושה ,כשבשעת מעשה שכח ,וכתב שם
שהמחבר הגאון הנ"ל ,הוכיח מהסוגיא בשבת לגבי הוצאה יש לחלק בזה,
עי"ש .אכן כבר נתבאר שה'אור זרוע' הוכיח משם ,שגם כששכח אומרים 'על
דעת ראשונה הוא עושה'.
סוף דברי הגר"א קוטלר כתב ,דיש לדונו כספיקא ע"ש מה שפלפל בזה,
וחותנו ,הגרא"ז מלצר זצ"ל ,בעל ה'אבן האזל' ,הסכים עמו וכתב שאינו
מועיל ,אף אם כל אחד לחוד חתם ,כיון שצריך שיחתמו זה עם זה.
בעיקר דין על דעת ראשונה מבואר במשנ"ב (סי' י"א סק"ה) שפסק כן
להלכה ,והאחרונים דנו מדף מא .ששם נחלקו בזה תנאים ואי"ה יבואר להלן
תירוצי האחרונים וההשלכות ההלכתיות הנובעות מדבריהם.
ובספר 'תקנת רבים' הוכיח מהרמ"א בחומ' רצ"ב ס"ז ,שפסק לגבי היתר
עיסקא ,שאם עסק במעות והעלה רווחים
לנותן ,ואח"כ המשיך להתעסק בסתם,
אומרים שעל דעת ראשונה עושה כ"ז,
שלא פירש בפני עדים להיפך ויש לפלפל
בזה ,עוד הביא מה'מעיל צדקה' סי' ב'
לגבי תנאי בקידושין ,שמדמה להתרת
נדרים שמתחילת השנה ע"ש ואכמ"ל.
תקנת היתר עיסקא במכירת חמץ
אכן כל הגאונים הושוו שהצורך בהיתר
עיסקא לצבור הוא מוכרח ,שבלי זה
ח"ו עלולים להיכשל בעוון ריבית ,כ"ש
וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בדורנו,
שכל אדם מחובר לחברת חשמל ,בזק,
מים וגז ,שכולם גובים ריבית על איחורים,
והלוואות מבנק וכרטיסי אשראי ,עד
שעל כל צעד ושעל נפגשים בשאלות
חמורות של ריבית מן התורה ומדרבנן.
לכן בהוראת גדולי ישראל שליט"א מכל העדות והחוגים ,תיקן הגר"פ וינד
שליט"א בעהמח"ס 'ברית פנחס' וראש בית ההוראה לענייני ריבית ,שכל
אחד יחתום אצל הרב על שטר היתר עיסקא ,ומקבל את השטר ,ובכל שטר
מאחוריו יש ביאור מתומצת להיתר עיסקא ,והודעה שבכל עסק צריך לפרש
שיהיה ע"פ ההיתר עיסקא שחתום בידו ,ובכך יהיה היתר עיסקא פרטי.
כמו כן ,כל בעל עסק או חנות או עמותה ,עליו לחתום היתר עיסקא ולתלותו
במקום בולט בחנות שיהיה ניכר ללקוחות ,עוד נוסף ע"פ גדולי ישראל שבכל
חשבונית יהיה כתוב שהכל ע"פ היתר עיסקא ,ובכך נהפך להיות היתר עיסקא
פרטי מול כל לקוח.
ובסיעתא דשמיא חתמו אלפים ורבבות בכל ערי ישראל ,כמו כן בכל יום
מצטרפים עוד בעלי עסקים לקבל הסבר על החששות המצויים ולחתום על
היתר עיסקא.
"זכינו ועל ידי פרסום התקנה לפני פסח בגליון זה של 'דרשו' ,שקהילות
בחו"ל ג"כ בקשו להצטרף לתקנה זו"
מדריך עסקים שע"פ היתר עיסקא ,בתוספת הסבר על כל סוג עסק על
השאלות של ריבית הנוגעות בו ,ניתן לקבל בבית ההוראה בטל0527637733 :
כמו כן ניתן להצטרף להיתר עיסקא בטלפון זה
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מאות השתתפו בשיעורי הכנה ללימוד סדר 'קדשים'
במסגרת 'דרשו' ,לקראת תחילת לימוד מסכת 'זבחים' וסדר 'קדשים'
במסגרת המחזור הי"ג של הדף היומי על הש"ס הבבלי
עם תחילת לימוד מסכת 'זבחים' וסדר 'קדשים' ,על ידי רבבות לומדי 'הדף
היומי' על הש"ס הבבלי ברחבי העולם ,יצא 'דרשו' במיזם רב חשיבות :סדרת
שיעורי הכנה ללימוד סדר 'קדשים' ,שנמסרו מפי שני תלמידי חכמים מופלגים,
גאונים בעלי שם ,הידועים כבעלי הסברה בהירה ונפלאה והיכרות מעמיקה
ומקיפה עם המסכתות שבסדר 'קדשים'.
הרה"ג ר' נתן וינגרטן ,אחראי מערך השיעורים של 'דרשו' ,שניצח על
המלאכה ,מספר על ההצלחה הגדולה של המיזם ,אשר סחף קהל גדול

אנשים מבוגרים לצד צעירים צמאי דעת ,כולם כאחד ישבו והאזינו ברוב
קשב לרבנים שמסרו סקירה כוללת של היסודות העיקריים עליהם מתבסס
סדר 'קדשים' ,העבודות השונות בבית המקדש ,חלוקת הקרבנות לפי הסדר
של 'קדשים קלים'' ,קדשי קדשים' וכו' ,האופן בו ניגשת הגמרא לבאר את
הנושאים הללו ועוד ועוד.
"שוחחתי במקום עם הגר"ח פיינשטיין ,שאף סיפר לי שגם למחרת השיעור,
אנשים עוד מתקשרים ומבקשים להשלים פרטים ,לשאול שאלות בנושאים

במיוחד של יהודים תלמידי חכמים ,אשר השתתפו בשיעורים מתוך מטרה
להגיע ללימוד סדר 'קדשים' ,לאחר הכנה מתאימה ורכישת הנושאים הבסיסיים
הנדרשים כדי לגשת ללימוד המסכתות שבסדר זה ,אשר אינן נלמדות בדרך
כלל בעולם הישיבות.
בבני ברק ובמודיעין עילית נמסרו השיעורים מפיו של הגאון הגדול רבי
חיים פינשטיין ,ראש ישיבת 'עטרת שלמה' ,ובנו של הגאון רבי יחיאל מיכל
פיינשטיין זצ"ל ,ובירושלים נמסר השיעור מפיו של הגאון הגדול רבי אברהם
נח גרבוז ,מתלמידי מרן הרב מבריסק זצ"ל ,המכהן כראש כולל 'הר אפרים'
ומחבר ספר 'מנחת אברהם'.
"ההצלחה היתה מעל ומעבר למצופה" ,מספר הרב וינגרטן" .בתי המדרש
היו מלאים ,קהל רב השתתף בשיעורי ההכנה ,וניתן היה לראות שמדובר
בקהל של יהודים  -תלמידי חכמים ,רבים מהם נושאים במשרות תורניות,

שלא הובנו להם די הצורך ,או שבמהלך השיעור לא הורחבו מפאת קוצר
הזמן ורוחב היריעה ,וגם אנחנו מקבלים טלפונים של אנשים ,שפשוט
מתקשרים להודות על ההזדמנות שניתנה להם ,לקבל סקירה מקיפה ויסודית
כל כך על הנושא הזה של סדר 'קדשים' ,שלמרבה הצער נחשב עבור יהודים
רבים ,בהם גם תלמידי חכמים מופלגים ,כנושא שאינו מוכר להם ושהם
חוששים לעסוק בו בצורה רצינית.
"בעזרת ה'" מסכם הרב ויינגרטן" ,אנחנו מקווים שהשיעורים הללו יביאו
גם לריבוי ספסלי הלומדים במסגרת 'הדף היומי' ,ירחיבו את העיסוק ב'קדשים'
בכלל ,וכמובן גם יגדילו את מספר הנבחנים במוקדי הבחינה של 'דרשו',
מתוך רצון ומטרה לא רק ללמוד את המסכתות הללו ו'לעבור' עליהן ,אלא
גם לשנן ולחזור ,כדי לזכור ולדעת אותן לאורך ימים בסייעתא דשמיא".
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הצטרפו גם אתם להאזנה יומית של שיעור מקוצר בכל נושא שתבחרו

גמרא ,הלכה ,אגדה ,ווארט או סיפור על הפרשה
18
26
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חדש!

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

שיעורי 'דף היומי בהלכה' בעברית ,אידיש וצרפתית  -שלוחה 1/3

חדש!

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

חדש!

'לקראת שבת'
העלון 'לקראת שבת' עכשיו גם בהאזנה תכנית מרתקת על פרשת השבוע משולבת
בסיפורים מרתקים בהגשה של הרב שלום יכנס והרב אברהם פוקס  -שלוחה 7
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חייגו 077-2222-666 :או *4992
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	•חכמינו ז"ל אסרו לומר – אף בימות החול – לגוי לעשות בשבת דבר האסור לישראל .ובשבת עצמה – יש איסור נוסף
באמירה זו – 'ממצוא חפצך' ,שמחמתו אסור לומר לגוי אף לעשות מלאכה בחוֹ ל.
	•אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת – אסורה גם בדרך רמז; ורק במלאכות מסוימות ,מותר לרמוז בשבת בצורת 'סיפור';
ובחוֹ ל מותר לרמוז לעשותן בשבת אף בצורת ציווי.
	•במקרים הבאים התירו חכמינו ז"ל אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת אסורה מדרבנן :א .סיוע לחולה ,ואף אם אינו חולה
בכל גופו .ב' .צורך הרבה' .ג .צורך מצוה.
	•נחלקו הפוסקים בנוגע למקרים אלו בהם מותרת אמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן ,האם מותר גם לישראל לעשות
פעולה שהיא 'שב ּות דשב ּות' ,דהיינו פעולה המורכבת משני איסורים דרבנן.
	•פעולה שניתן לעשותה הן באופן האסור בשבת מדאורייתא והן באופן האסור מדרבנן ,בשווה – מותר לומר לגוי לעשותה
במקרים בהם מותרת אמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן.

דיבורי חול בשבת
	•אסור לדבר בשבת על דברים האסורים בשבת אשר עתיד לעשותם בימי החוֹ ל .ואין הבדל בין דיבור המועיל לעשיית
המלאכה ,לבין דיבור שאינו מועיל ,ואף אם אומר זאת בינו לבין עצמו.
	•מותר לומר בשבת "מחר אלך למקום פלוני" ,למרות שמתכוון לנסוע למקום זה ברכב ,אך אסור לומר "אסע למקום פלוני
(ברכב)" ,כיון שנסיעה זו אסורה בשבת.
מחירי מוצרים שקנה ,וכדומה .אולם ,אם יודע שאחד השומעים מתכוון אף הוא
	•מותר לספר בשבת על קניות שערך ,ועל ֵ
לקנות אחד ממוצרים אלו ,אסור לדבר עמו על מחירו.
בטלה בשבת ,אף כאשר אין בה איזכור של עשיית מלאכה או עסקי חולין .ומי שמתענג בסיפור
	•אסור להרבות בשיחה ֵ
חידושים ומאורעות – מותר לו להרבות בכך ,אם כי הדבר אינו רצוי.

הלוואה בשבת
"ה ׁ ְש ִאילֵ נִ י" .ובשפה שאין בה הבדל בין הלוואה
"הלְ וֵ נִ י" ,אלא ַ
	•הלווה מחבירו בשבת דברי מאכל וכדומה ,לא יאמר לו ַ
להשאלה ,יאמר" :תן לי" .וכן השואל חפץ מחבירו ,לא יבקש זאת בלשון הלוואה.
	•אין פורעים הלוואה (של דברי מאכל וכדומה) בשבת בלשון ּ ֵ'פ ָרעוֹ ן' ,אלא בלשון 'החזרה'; ואף זאת לא התירו אלא בדבר
שיש בו צורך לשבת ,ורק כאשר יש בלשון המדוברת הבדל בין פרעון להחזרה.

איסור 'שטרי הדיוטות'
	•חכמינו ז"ל אסרו לקרוא בשבת שטרי חוב ורישומי חשבונות כספיים ,אם משום שבקריאה זו עוברים על איסור 'ממצוא
חפצך'; ואם מחמת החשש כי במהלך הקריאה ימחק הקורא חלק מהכתוב .ואיסור זה מכונֶ ה 'שטרי הדיוטות'.
	•בנוסף לאיסור האמ ּור ,אסרו חכמים לקרוא גם כתבים מסוימים שאין בהם עסקי חולין ,ואין בהם חשש מחיקה חלק
מהכתוב ,מחשש שעל ידי קריאה זו ָּימשכו לקרוא בכתבים שיש בהם עסקי חולין או חשש מחיקה .וכתבים שיש בקריאתם
צורך הגוף ,או צורך מצוה ,אינם בכלל איסור זה.
	•מותר לעובדים במוסד ,בבית חולים וכדומה ,להחליף תורנות של שבת תמורת תורנות ביום אחר ,ואין בכך איסור 'שכר
שבת'.

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

איסור 'אמירה לגוי' בשבת

052-7181253

האם מותר לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה ביום ראשון?
האם מותר לספר בשבת על מחירי מוצרים שנרכשו במהלך השבוע?
כשלוֹ וים מאכל ִמ ׁ ָשכן בשבת – כיצד יש לבקש זאת?

גליון 305
שנה ז' תשע"ח

קדושים תהיו כי קדוש אני ה'

נחשדו לעבוד עבודה זרה ,ואזהרתם

אלהיכם )י"ט  -ב'(

היא "אל תפנו אל האלילים" לפחות

מסופר :בתוך אלה שהוזמנו להיכנס

אל תשתמדו ,אך גם אליהם הקב"ה

בשבת קודש לקידושא רבה אצל

קורא

הרה"ק ה"בית ישראל מגור" זיע"א,

שהתרחקתם

היו יהודים מכל סוג ,מהם בני עליה,

פרושה עליכם.

"אני

אלקיכם",

ד'
כ"כ,

עדיין

אע"פ
אלקותי

דנתי אותך לכף זכות
פעם אחת הזמין הלל אדם אחד
לסעוד על שולחנו ,בישלה אשתו
מטעמים .באותה שעה בא עני

מהם אנשים פשוטים וכו' .פעם

ועמד על פתחו ואמר לאשתו של

הרבי

הלל ,אשה אני צריך להכניס היום

בהזדמנות

סיפר

כזאת

למסובים מזקנו הרה"ק ה"חידושי

קדושים תהיו כי קדוש וגו' )י"ט  -ב'(

הרי"ם" זיע"א ,שנקלע באחד הימים

ישראל קדושים הם ,יש רוצה ואין לו,

ואין לי פרנסה כלום .נטלה אשתו

לעיר לבוב בגאליציה .ובאו יהודי

ויש שיש לו ואינו רוצה )חולין ז(

של הלל את כל הסעודה ההיא

העיר מכל השכבות והחוגים לשחר

מסופר על הרה"ק רבי מאיר שפירא

ונתנה לו ,ואחר כך לשה עיסה

את פניו ,לרבות חוגי המשכילים.

מלובלין זיע"א ,שהלך פעם אל יהודי

ביקשו אלה ממנו שיגיד להם דברי

עשיר וקמצן כדי להתרימו למען

אחרת ובישלה אלפס אחר ,ובאה

מצינו

ישיבתו "חכמי לובלין" .לא הועילו כל

בפרשת השבוע קדושים ,ט' פסוקים

דיבוריו והפצרותיו ,העשיר היה קשה

והניחה לפניהם .אמר לה הלל

ברציפות "קדושים תהיו" "איש אמו

כברזל וסירב להשתתף בתרומה .לפני

אל

שהרב עזב את ביתו אמר לו הרב:

האלילים" המסיימין כל אחד בפני

עכשיו נתיישב לי המאמר במסכת

תורה.

ואביו

נענה

הרבי

תיראו"

ואמר:

"אל

תפנו

בתי מפני מה לא הבאת לנו מיד,
למה התעכבת? סחה לו בתו
הצדקנית כל אותו מעשה .אמר

עצמו ב"אני ד' אלקיכם" .חזרה

חולין "ישראל קדושים הם ,יש רוצה

משולשת זו על שלושת המילים "אני

ואין לו ,ויש שיש לו ואינו רוצה".

לה הלל ,בתי ,אף אני לא דנתי

ד' אלקיכם" לשם מה? אלא כאן

מי

אותך לכף חובה אלא לכף זכות,

דיברה

אנשים,

שרוצה ואין לו ,מובן שקוראים לו

ראשונה ב"קדושים תהיו" התורה

קדוש ,כי מה יעשה אם אין לו ,אבל

מדרגה,

מי שיש לו ואינו רוצה למה יהא נקרא

מדברת

תורה

לג'

לאנשים

סוגי

ולכאורה

צריך

להבין,

מילא

בעלי

שיקדשו עצמם במותר להם ,ועל זה

קדוש? אלא חז"ל אומרים )שבת קיח(

נאמר להם "אני ד' אלקיכם" .אח"כ

למה נקרא שמו רבינו הקדוש ,שלא

דיברה לאנשים פשוטים בענין קיום

הכניס ידו תחת אבנטו .וגם אלה

מצוות מעשיות ,כיבוד אב ואם

העשירים הקמצנים שיש להם ואינם

ושמירת שבת ,ולהם נאמר על כך

רוצים ,חרדים מאד לא להכניס את

"אני ד' אלקיכם" .לבסוף דיברה

ידיהם תחת אבנטם לכיסם ,להוציא

תורה כנגד רשעים פורקי עול ,שכבר

משם כסף לדברי צדקה.

זמני כניסת שבת
ירושלים 6:36 :ת"א6:51 :

שכל המעשים שעשית לא עשית
אלא לשם שמים.
)מסכת דרך ארץ ו'(

זמני יציאת שבת

אחרי-קדושים
חת תורה

ירושלים 7:50 :ת"א 7:53 :ר"ת8:29 :

השם מוריד ומעלה וישועת ה' כהרף עין
מסופר על גביר אחד שעסק בהובלות סחורה עבור הממשלה ,והיה
תמיד משחד את הפקידים שיקבל את כל ההובלות .פעם אחת כאשר
חשב כי כבר אין לו צורך לשחד את הפקידים ,קיבל הובלה גדולה
וחשובה ומכיוון שלא נתן כהרגלו שוחד לפקיד ,רגז מאד הפקיד
ומסר עליו לשלטון איזה מסירה ,והיה בצרה גדולה ,כי נאמר לו
שלא ישתמשו בשירותיו יותר ועמד להפסיד את כל פרנסתו .הגביר
שהיה מקורב להרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א )יומא דהילולא י' אייר(
נסע אליו בחופזה ובכה לפניו על צרתו .ענה לו הרבי :וכי הקב"ה
עושה דין ללא צדק? פשפש נא במעשיך ומן הסתם קרה איזה מקרה
שנכשלת בו ,ואם תמצאנו ותעשה תשובה שלימה ,אני מבטיחך שלא
תינזק בזה הענין ,ופרנסתך תשוב אליך כבראשונה.

וגדולה במקום אחד ,כי היה ת"ח וגם בעל צדקה גדולה ומפורסם ,אך
דבר אחר גרוע היה בו ,כי זחה עליו דעתו מאד מרוב עשרו וצדקת
פזרונו .תמיד לאחר שנתן צדקה גדולה לעניים ,היה מספר להם את
כבוד עשרו הרב ואת אשר גדלו מלך מלכי המלכים ,והיה מפליג בשבח
עצמו עד למאד .ועוד היה מוסיף ואומר :האם יתכן במציאות שהוא
שיש לו עסקים בהרבה סוגים שונים של מסחר ,וגם בתי חרושת ונכסים
על פני כל המדינה ,הרי לא יתכן שיהפוך לעני ,כי גם אם עסק אחד שלו
ירד מטה מטה ,הרי יש לו עוד עסקים אחרים ,וכך היה משתבח ומפאר
את עצמו .כל העניים ומקבלי הצדקה כמובן היו אומרים לו שהוא צודק
ואין שום אפשרות בעולם שהוא יהפוך לעני .הדבר הזה גרם לקטרוג
גדול בשמים על הגביר ,כי כפר בכתוב" :ה' מוריש ומעשיר" וכבר יצא
עליו גזר דין שירד מנכסיו .הבעש"ט הקדוש שידע מגזר הדין ,ביקש
בתפילתו שיתנו לו עוד הזדמנות אחת לנסות ולשנות את דרך הגביר

חשב האיש ועלה בדעתו מה שנראה לו שחטא וסיפר לרבו :פעם
אחת כשהייתי עסוק ביותר עם איזה איש משרי המלוכה שהיה אצלי
בבית לצורך ענין דחוף ,בא עני אחד וביקש עזרה ,ובני אמר לו כי
ישוב לאחר כמה שעות ,כי אבי עסוק ביותר כרגע ולא יוכל
להתפנות אליו .העני הלז התמרמר ביותר וצעק על הבן :איך
משלחים אותי ואני נצרך גדול ,ומדחציף כוליה האי שמע מינה
דממזר הוא ,וכך צעק וקילל .הקולות של המריבה נשמעו בחדרי ואני
ביקשתי את השר שימחל לי לרגע בכדי לראות על מה המהומה.
כאשר יצאתי ושמעתי שהעני הנ"ל קרא לי ממזר ,ועדיין הוא עומד
ומקלל ,באתי לכלל כעס וסטרתי לו בפניו .אח"כ שבתי ונחמתי על
מה שעשיתי ,וביקשתי את סליחתו וגם נתתי לו נדבה הגונה ,והוא

הנ"ל ,ואם לא יעלה בידו אז באמת יחתם גזר דינו ,והסכימו בשמים על
ידו .הבעש"ט שלח את הרה"ק רבי דוד ממיקולייב זיע"א והורה לו מה
לעשות .רבי דוד בא אל הגביר והוא כיבדו מאד כהרגלו ,וגם רצה ליתן
לו נתינה הגונה עבור כל שימצא לנחוץ .ואח"כ החל כהרגלו לשאול
האם יתכן במציאות שגביר גדול כמוהו יגיע עד פת לחם וכו'? להפתעת
הגביר ענה לו ר' דוד כי בלי כל ספק יכול הוא להגיע לידי עניות מרה
בתוך שעה קלה .שאל הגביר הכיצד יכול כזה דבר לקרות כאשר יש לו
כל כך הרבה עסקים וכו' ,וענה לו ר' דוד כי מחר בבוקר הוא יבאר לו
הדבר בדיוק ,ובינתיים השעה כבר מאוחרת ועתה כדאי ללכת לישון.
צחק הגביר ולעג לר' דוד באמרו כי הוא ודאי רוצה להתחמק מתשובה,
ובודאי שדבר זה שהוא יעני אינו שייך כלל וכלל והלך לישון.

הלך מביתי שבע רצון ,וחשבתי כי כבר כיפרתי על עוון זה .נענה רבי

בלילה חלם הגביר ,שהקיסר בכבודו ובעצמו כיבד אותו בביקור ,מכיון

דוד ואמר :לא ,אין זה העוון שאני מבקש ,כי באמת היה עני זה ראוי

שבאמת הגביר הנ"ל היו לו עסקים עם שרים גדולים ונכבדים משרי

לעונש וגם כבר פייסת אותו.

המלוכה ,וגם נפגש כמה פעמים עם הקיסר .כמובן שהגביר חרד על

פשפש וחפש שוב במעשיך .חשב הגביר שוב ועלה במחשבתו עוד
מקרה :פעם אחת באישון הלילה בא אלי הביתה איש מגודל ובעל
קומה וביקש תמיכה כי הנו רעב ללחם .אמנם נתתי לו נדבה אך
בשעת מעשה רגזתי עליו שבא באמצע הלילה והעירני משנתי עבור
זאת ,וגם שראיתי כי הוא בריא וחזק וצעקתי עליו כי הוא יכול
למצוא לו איזה עבודה ,מאחר והוא אדם חסון וגדול ,והאיש הנ"ל
הלך לדרכו ממני נכלם .ענה לו הצדיק :בזה אמנם חטאת ,כי בלי
ספק אם בא אליך בחצות הלילה בודאי היה בצרה גדולה ,ומה לך
לספר חוקו ולהעריך את בריאותו ,וכי אתה שנתת לו את בריאותו?
וא"כ צריך אתה לקבל עליך תשובה על הדבר הזה ,לעזור לכל איש
יהודי הנצרך מבלי להיכנס לכל חשבון אם אמנם מגיע לו או לא וכל
הפושט יד נותנים לו.

האורח הרם והנישא ,וכיבדו בכל מיני מגדים ומאכלים יקרים וחשובים
והקיסר ביקש גם להרוות צמאונו בכוס תה .הגיש הגביר לקיסר כוס תה
ומיד כאשר טעם מן הכוס נפל מכסאו ומת .תיכף התעורר רעש גדול,
וכל פמליית המלך ובראשם שריו שהיו אתו צעקו שבודאי היה בתה
הזה שניתן לקיסר סם המוות ,ולקחו את הגביר למאסר ויצא עליו גזר
דין מות בתליה .כאשר לקחו את הגביר לתליה ,פרצה אש גדולה בבית
הסוהר וקמה מהומה גדולה ,כך שהגביר היה יכול לנצל את הבלבול
הגדול והוא נס על נפשו מבית הסוהר ,והגיע במנוסתו לעיירה קטנה
עייף ויגע וצמא .הוא דפק בדלת בית אחד של יהודים וביקש מחסה
ומעט אוכל .כמובן שיהודים רחמנים בני רחמנים נתנו לו מבוקשו,
ומכיוון שהיה עייף ביותר גם הציעו לו מקום לישון .למחרת ממקום
משכבו שמע הגביר איך שהיהודי מספר לאשתו ,כי תלו כרוזים גדולים
בכל העיירות כי רוצח המלך ברח מבית האסורים ,וכל מי שימצאנו

קיבל על עצמו הגביר בקבלה גמורה כדברי רבו ,ואז סיפר לו הרבי:

יקבל פרס גדול של כמה מאות אדומים וגם נתנו את תארו בדיוק .אכן

בימי הבעש"ט הקדוש זיע"א ,היה גביר אחד גדול שהיה בו תורה

סיים האיש הלוואי ואנו נמצא אותו ונוכל על ידי כך להרוויח את הפרס.

הגביר רעד ממקום משכבו ,והבין כי אם עתה ישימו לב לתארו
הרי שיסגירו אותו למלכות ,לכן התחמק מן הבית והחל בורח

קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם

דרך השדות בכדי שלא לפגוש באנשים ונודד בדרכים .לבושו

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הואיל ונקדשתם לשמי

כבר התבלה וגם לא היה לו כל כסף בכיסיו ,והרעב והצמא החל

עד שלא בראתי העולם ,היו קדושים כשם שאני קדוש

להציק לו מאד ,והוא החל לשאול את נפשו למות .לבסוף החליט
כי אין הוא יכול עוד לסבול חרפת הרעב ,והסתכן להיכנס
למקום ישוב בכדי למצוא מעט אוכל להחיות את נפשו .כאשר
הגיע לעיירה אחת הלך לחפש איזה בית של יהודים שירחמו
עליו ,ראה לפתע קבוצה של חיילים הולכים ופחד מאד
שיכירוהו .מיד חיפש לו מקום מסתור ,וראה בקצה הרחוב איזה
בור שופכין ,ומיד קפץ לתוך הבור להינצל מהחיילים .כך שכב
בתוך הבור המאוס בפחד ,והרהר במר גורלו איך נפל מאיגרא
רמה לבירא עמיקתא ממש ,ונזכר שהיה תמיד אומר כי לא יתכן

)תנחומא ב(
דברי המדרש יובנו על פי משל לאדם שהיה גר בעיר
קטנה והיה עשיר גדול ,ולו בת יחידה .וגמר בדעתו
ללכת ולתור בארץ לבקש לו חתן מופלג .הגיע בדרכו
אל ישיבה גדולה אשר במרחקים ,וביקש מראש
הישיבה שיבחר לו חתן מתמיד וירא שמים ,והעשיר
התחייב לשלם את כל ההוצאות .אמר לו הרב שיש
בישיבה חתן מיוחד ומעולה מכל בני הישיבה ,אם

בשום אופן שירד מגדולתו .בעודו כך מהרהר ביגון קודר במצבו

בשכלו הזך ,ואם בהתמדתו כי לא יכבה בלילה נרו.

העגום ,התעורר משנתו העמוקה וראה שהנו נמצא בחדרו

החתן נפגש עם בתו ולאחר זמן מסויים נשא אותה

המפואר בבית .כולו נסער ונרעש קם ממיטתו ויצא מחדרו ופגש

לאשה .עברו כמה חודשים מזמן הנישואין ,והנה ראה

את רבי דוד שאמר לו :עדיין אתה רוצה שאבאר לך הכיצד יכול

העשיר שחתנו מתעצל בלימודו ולומד רק שעה

אתה בשעה קלה להפוך לאיש נדכה ואומלל? לא ,לא ,צעק

שעתיים ביום ,והיה מתמרמר על זה מאד .קרא לחתנו

הגביר בסערת נפשו כי רבה ,אין אני צריך כל ביאורים והדבר

והוכיח אותו על זה ,ענה החתן ואמר ,שאל נא את

פשוט אצלי ,והלילה למדתי מחלומי בצורה חיה ומוחשית,

השמש אם אחד מכל בני העיר פותח ספר פעם בחודש,

שהאדם בעוה"ז כל כולו תלוי בחסדי השי"ת בכל רגע ורגע,

ואילו אני ברוך השם לא עובר עלי חודש ואפילו שבוע

ורבים הדרכים לפני המקום להשפיל או לרומם כל בן אנוש .ענה

בלי עסק התורה ,וגם אם לא אלמד כל ימי ,ואשכח מה

לו רבי דוד ממיקולייב ,אכן בשביל זה הדבר באתי בצל קורתך

שאשכח ,עם כל זה יהיה נשאר בידי הרבה יותר מאשר

להביא אותך להכרה זאת ועתה יכול אני לשוב לבית מורי הק'
ששלחני בדבר הזה .ותדע כי המלה בור היא ר"ת של" :ב'שר
ר'מה ו'תולעה" שזהו כל האדם ,ואיך יתגאה בעשרו לומר לא
יאונה לי כל רע ,וה' מוריד ומעלה וישועת ה' כהרף עין ,וכן
להיפך.

תמצא בכל בני העיר הזאת .השיב לו חותנו ,דע לך כי
לא על דעת כן לקחתיך לחתן ,לא לקחתיך בעיר הזאת
כדי שתהיה מעולה בין כולם ,אלא זכור נא שלקחתיך
מישיבה פלונית ,בהיותך המעולה והמצויין מבין כולם,
ולכן צריך אתה להיות מתמיד בהשוואה לבני הישיבה

ועתה סיים הרה"ק רבי דוד מטאלנא את הסיפור לגביר ואמר:

שכולם מתמידים וגדולי תורה ,ולא בהשוואה לעיר

תשמור הדבר מאד בלבבך לעשותו שלא לצער שום אדם

הזאת שכולם אנשים פשושים.

מישראל ,ותנהג בכולם מנהג דרך ארץ כי גלגל חוזר בעולם

והנמשל :זאת היא טענת הקדוש ברוך הוא נגד ישראל

ותשגיח על דבריך ואל תתן את פיך לחטיא את בשרך .אח"כ

שרוצים למצוא חן על ידי שהם טובים וצדיקים

בירכו בהצלחה והגביר הנ"ל שב לביתו ומצא שהמסירה עליו

בהשוואה לפחותים ולכופרים .ועל זה אומר הקדוש

נתבטלה ומצאו שכל דברי הפקיד בשקר יסודם ,ונתנו לו שוב

ברוך הוא לישראל ,לא כן הדברים ,הואיל ונקדשתם

כמקודם את עבודת ההובלות והוא שב ביתר שאת לעשרו.
כמובן שנהיה לבעל צדקה יותר גדול מקודם ושמר פי רבו
במלואם.

לשמי עד שלא בראתי העולם ,דהיינו עוד בטרם נראו
הפחותים והכופרים בעולם הנה מאז ומקדם קדשתי
אתכם לשמי ,ואם כן היו קדושים כשם שאני קדוש ,בלי
השוואה נגד הזולת.
)אהל יעקב המגיד מדובנא(

למחול לכל יהודי

הרבנית ,התמלאה בבושה גדולה,

מעשה בהגה"ק רבי יום טוב ליפמן

בכתה ואמרה :האם את צריכה

גאב"ד קפוליא זיע"א ,ששכנה אחת

לבוא אלי להתפייס? הרי אני היא

פגעה קשות וביזתה את אשתו

שחטאתי נגדך וצערתיך ,ומחלו

הרבנית .ואילו הרב לא ידע מכל

אחת לשניה.

החליטו

הענין.

הקהל

ראשי

להעניש את האשה ,והיות וסמכות
ניתנה

פולין

מממשלת

מחילה אמיתית

לראשי

הקהילות להטיל עונשים למפירי

מעשה בהגה"ק רבי יוסף דוב הלוי

רצו

"בית

החוק

הציבורי,

והסדר

סולובייציק

מבריסק

בעל

בסמכותם

הלוי" זיע"א ,שבימי בחרותו חשקה

ולהעניש את אותה שכנה חצופה.

נפשו להכיר את גאון הדור הגה"ק

אך החלטת הפרנסים היתה צריכה

רבי שלמה קלוגר זיע"א ,נסיעה

אישור תחילה מרב העיר  ,הם ידעו

מארץ ליטא לגליציה עלתה בדמים

כי בודאי לא יטה הרב אוזן קשבת

יקרים ורבי יוסף דוב שהיה מחוסר

לדבריהם ,לכן דיברו עם הרבנית

אמצעים ,הלך לבעל עגלה הנוסע

כי בליל שבת הקרוב ,כשיבוא הרב

לגליציה והציע את עצמו להיות לו

ממקום התבודדות לימודו ועיסוקי

לעוזרו ,הלה התרצה ויסעו .ויהי
החזיק

להשתמש

הפרנסים

הרבנות אל ביתו ,תספר לו הרבנית

בדרן

את כל אשר קרה לה ,ואת החלטת

במושכות נטו הסוסים מן הדרך,

הסכימה

ביזהו

הרבנית

הפרנסים.

קצף

כשר'
עליו

יוסף
בעל

דוב

העגלה,

לדבריהם ,ובליל שבת קודש סיפרה

והכהו .משבאו לברודי הלך ר' יוסף

הפתיעה

דוב אצל רבי שלמה קלוגר אשר

תשובת רבי יום טוב ליפמן :היות

קיבלו בסבר פגים יפות ושוחח עמו

וכבר עברו כמה ימים מהמקרה,

בחידושי תורה ,נשתומם רבי שלמה
של

לו

מכל

הענין.

כאן

ואסור לאדם להעלות קללת חבירו

מעוצם

חריפותו

וגאונותו

על מטתו ,כי אם קודם השינה עליו

הצעיר

הליטאי

בתורה,

וכיבדו

בבית

הכנסת

הגדול

למחול לכל מי שציערו ,אם כן פנה

לדרוש

ואמר לרבנית ,אין לך היכולת

שבעיר .התאספו בני העיר לשמוע

שבת קודש ו' אייר
הרה"ק רבי לייבוש ממעזריטש )תלמיד הבעש"ט
 תקל"ה(הרה"ק רבי משה מסאמבור ב"ר יצחק אייזיק )ת"ר(
יום ראשון ז' אייר
הגה"ק רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן )כלי יקר-
שע"ט(
יום שני ח' אייר
הרה"ק רבי ירחמיאל משידלאבצא ב"ר יעקב יצחק
מפרשיסחא )תקצ"ט(
יום שלישי ט' אייר
רבי אביגדור קרא ב"ר יצחק )בעל הקנה-קצ"ט(
יום רביעי י' אייר
הרה"ק רבי מאיר מרגלית ב"ר צבי הירש )תלמיד
הבעש"ט  -מאיר נתיבים  -תק"נ(
הרה"ק רבי משה מזויהעל ב"ר יחיאל מיכל
מזלאטשוב )תקצ"א(
הרה"ק רבי דוד מטאלנא ב"ר מרדכי
מטשענובל )תרמ"ב(
הרה"ק רבי הלל מקאלמיא ב"ר ברוך בענדט
)תרנ"א(
הרה"ק רבי יוסף תאומים ב"ר מאיר )פרי מגדים-
תקנ"ב(
יום חמישי י"א אייר
הרה"ק רבי יצחק מראדויל ב"ר יחיאל מיכל
מזלאטשוב )תקפ"ה(
הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ ב"ר מנחם מענדל
)תקפ"ז(
הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ב"ר שמואל
זנוויל )תר"ה(
יום שישי י"ב אייר
הרה"ק רבי משה זרח איידליץ ב"ר מאיר
)אור לישרים  -תקט"ו(
הרה"ק רבי ישעי' מיאנוב )תלמיד הבעש"ט -
צוואת הריב"ש  -תקנ"ד(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

והרשות ממני ללכת לישון עד

את דרשת האורח הצעיר ,בעל

שאת תבקשי מחילה משכנתך ,על

העגלה אף הוא בא .משראה מי

לעבור בפני המתפלל )ט(

אשר לא מחלת לה עד היום ,וכי

הוא הדרשן ,חשכו עיניו ,הרי זהו

כמה לילות הלכת לישון בלא

גאון בישראל ואני בזיתיו והכיתיו.

התפייסות עמה .הרבנית נדהמה

לאחר שסיים רבי יוסף דוב את

א( הכותב דברי תורה ,מותר לישב בתוך
ארבע אמות של מתפלל) .ספר ד"א של
תפילה ,סימן ד' ,סעיף ח'(

מתשובת בעלה הצדיק ,אך מה

דרשתו ,הלך העגלון בבושת פנים

לעשות ,הרב עמד בשלו כי עליה

ובהכנעה לבקש מחילה מר' יוסף

ללכת להתפייס עם שכנתה ויהי

דוב .הוא ניחמו ואמר לו :אילו

ב( השומע קריאת התורה ,והוא בתוך
ארבע אמות של מתפלל ,יש להקל ולישב,
וכל שכן אם מסתכל בתוך חומש הפתוח
לפניו) .שם ,סעיף י"ד(

מה .עשתה רצון בעלה ועל אף

הכיתני על שאיני יודע תורה אפשר

השעה המאוחרת בלילה ,הלכה

והיית חוטא כנגדי ,ואילו אתה

והעירה

שהכיתני על שאינני בקי בטיב קרון

אותה ,אך ראה זה פלא ,כששמעה

וסוסים ,הרי הדין עמך ,נכון אין אני

ג( אם העובר לפני המתפלל ,אומר תהלים,
או שונה איזה משנה ,וכיוצא בו ,או
שממהר לדבר מצוה עוברת ,או לקביעות
שיעור ללמוד ,מותר לו לעבור כנגד
המתפללים) .שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן
ח' ,בשם ספר יפה ללב(

ודפקה
השכנה

בדלת
על

השכנה
מטרת

בחסות רשת חנויות

גל פז

בואה

של

מוצא בהם ידי ורגלי.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב

מכל החברות 052-7655-222

בס" ד

גִּ לָּיוֹן ַׁ 686
ֹשים | תשע"ח
שת ַאחֲ רי מ ֹותְ -קדו ִּ
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְקרֹא ִּב ְש ַׁעת ַׁה ְת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְשמֹר עַׁ ל ְק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת
יצחקַׁאריאלַׁבןַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחגיַׁחייםַׁוב"ב ַׁ

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

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

ִׁ
קּיּוםַׁה ִׁ
דֹושיםַׁ-ז ְִׁריזּותַׁבְ ִׁ
מצְוֹות
ק
פ ָּרשַׁתַׁ
ָּ
ַאחרַׁיְ -
ֲ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

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

"וְכִׁיַׁתִׁ ְזבְחּוַׁזֶבחַׁשְ לָּ מִׁ יםַׁלה'ַׁלִׁ ְרצ ֹ ְנכֶםַׁתִׁ זְבָּ חֻ הּוַׁ ַׁ.
בְיֹוםַׁ ִׁזבְחֲ כֶםַׁיָאכלַּׁומִׁ מָּ חֳ ָּרת" (ויקרא יט ,ה-ו)

ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ

אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁ
סיוןַׁבתַׁאסתרַַׁׁ התורה מצווה על האדם להיות זריז באכילת
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ השלמים ,לאוכלם תוך שני ימים ולילה אחד,
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַַׁׁ ולא להותיר לזמן מאוחר יותר.
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ יש כאן רמז לכל מצוות 'עשה' -שיזדרז
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי
שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַַׁׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה ַַׁׁ האדם לעשותן מהר ככל האפשר ,כפי

שאמרו חז"ל" :אל תאמר לכשאפנה אשנה,
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
לא תפנה" ,וכן אמרוּ" :ושְׁ מַ ְׁר ֶּתם אֶּ ת
שמא
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר
ַׁזריַַַַַַׁׁׁׁׁׁהַ מַ ּצֹות (שמות יב ,יז)" " -מִ ְׁצו ָה הַ בָָאה ְׁלי ָדְׁ ָך
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ ַאל תַ חְׁ מִ י ֶּצנָה".
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
נעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה ַׁ

ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁרפואהַׁשלמה ַׁ
מאירַׁישראלַׁבן ַׁרחל ברכהַַַַַׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁעזרא ַׁ
ימנהַׁניזריַׁבתַׁסטה ַַַׁׁׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מרדכיַׁניזריַׁבןַׁפרחה ַׁ-בריאותַׁואריכותַׁימים ַׁ
מאיהַׁבתַׁעדיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדליהַׁאפרתַׁבתַׁנעימה ַׁ
סימיַׁבתַׁסוליקהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשלוַׁבןַׁמזלַׁפחימה ַׁ
אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדינהַׁבתַׁמזל ַׁ

אם נכנסת לליבו של אדם מחשבה טובה,
לקיים מצווה  -ימהר לעשותה ,שמא ימהר
גם היצר הרע ,להפריע לו לקיים את
המצווה.

נאמר בתהילים" :עֵ ת לַעֲ ׂשֹות לַה' הֵ ֵפרּו
יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות
תֹורתֶּ ָך (תהלים קיט ,קכו)" .ודורש על כך הרב
ימים ַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ ָ
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחל
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאפריםַׁבןַׁשרה ַׁ ראובן קרלנשטיין זצ"ל -אם אומר אדם "עֵ ת
לביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁ
אסתרַׁבתַׁסוליקה ַַׁׁ לַעֲ ׂשֹות לַה' " ,כלומר ,שיש עוד זמן לעשות
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ את המצווה ,ואין צריך למהר ,הרי זה בכלל
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ
תֹורתֶּ ָך".
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁרּו ָ
"הֵ ֵפ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ

רינתַׁרחלַׁבתַׁעפרהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ומוסיף על כך בספר 'נועם המצוות'" :וְׁכִי
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ תִ זְׁבְׁחּו ֶּזבַח שְׁ לָמִ ים לַה' (ויקרא יט ,ה)" -
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה ַַׁׁ רצונך לעשות מצווה? דבר ראשון" :ל ְִׁרצֹנְׁכֶּם
זהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה
תִ זְׁבָחֻ הּו (ויקרא יט ,ה) "  -אתַׁרצונךַׁתזבח.
ַַׁׁ ַׁ
ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

ו'ַׁאיירַׁתשע"ח

21/04/2018

פרשתַׁאחריַׁמות-קדושים
הפטרה"ַׁ:ויהיַׁדבר"ַׁ-יחזקאלַׁכ'ַׁ

כניסה

יציאה

ר"ת

י" ם

18:36

19:49

20:38

כלומר ,אם היצר הרע רוצה לקרר את
אהבת ה' שבך ולמנוע אותך מעשיית
המצווה  -תזבח אותו!
ה'חפץ חיים' היה ידוע בזריזותו הגדולה
לקיום מצוות .גם כאשר הגיע לזקנה

ת" א

18:54

19:47

20:35

חיפה

18:56

19:49

20:37

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

18:55

19:47

20:36

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

קדושיםפרשת אחרי-קדושים

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי
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מופלגת ותש כוחו ,ושוב לא יכול היה לעשות
הכול בעצמו  -בעת שעמד דבר מצווה על
הפרק ,הפציר מאוד במקורביו ,שיזדרזו
לעשות זאת בזריזות ,מבלי לדחות כלל.
בספר 'המאורות הגדולים' מובא על כך
הסיפור הבא :ה'חפץ חיים' היה כבר למעלה
מבן תשעים ,כאשר נכנסו אליו מזכיר
הישיבה ונכדו ,וסיפרו לו ,שהגיע מכתב
מהג'וינט ,ובו מודיע הארגון ,שהוא מפסיק
את תמיכתו בישיבה.
ה'חפץ חיים' ביקש ,שיכתבו מכתב תודה
לארגון על סיועם עד עתה ,משום שהוא סבר
שיש בזה חיוב הכרת הטוב .המזכיר והנכד
הבטיחו למלא את הבקשה ,ותכננו באמת
לעשות זאת ,כאשר יהיה פנאי...
חצי שעה חלפה ,וה'חפץ חיים' פנה אליהם
ושאל אותם האם כבר כתבו את המכתב .לא
הם לא כתבו ,אבל הם בהחלט תכננו לכתוב
בהקדם .זמן מה אחר כך שוב שאל אותם
אודות המכתב.
כיוון שתשובתם הייתה זהה  -הם טרם מצאו
את הזמן לטפל בעניין  -אמר להם ה'חפץ
חיים' שלא יאכל דבר בבוקר ,עד אשר יראה
את המכתב מוכן ,ויחתום עליו .ה'חפץ חיים'
ראה בדבר חיוב מוסרי ,ולכן הוא לא נח ולא
שקט ,עד אשר יעשה הדבר כראוי.
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ
העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

מריםַׁבתַׁשרהַׁע"ה

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

שֹואלַּׁומ ִׁ
לקַׁב'
ְהתַׁרַׁ-ח ֶַׁ
הלָּ כָּהַׁ–ַׁאִׁ ּסּורַׁו ֶ
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
עלַׁמהַׁהאדםַׁצריךַׁלהקפידַׁכאשרַׁמדוברַׁבתנורַׁהמשמשַׁגםַׁלבשריַׁוגםַׁלחלבי? ַׁ
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
תבנית רגילה או חד פעמית ,ששמו עליה נייר כסף ,וחיממו עליה פיצה וכו' ,וברור לו ,שהמאכל לא נגע בתבנית עצמה ולאחר
מכן השתמשו באותה תבנית מחוסר ידיעה לאוכל בשרי ,האוכל לא נאסר באכילה .הערה :ונראה ,שאם הניח נייר כסף על התבנית
בצורה טובה ,גם כאשר התבנית בת יומה מזמן האפייה האחרונה [תוך  24שעות] ,יהיה המאכל מותר .מבואר ברמ"א (יו"ד סימן צב ס"ח) שאין
הבלוע יוצא מכלי לכלי בלי רוטב .וראיתי להראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שהתיר בתבנית חד פעמית שהניחו עליה נייר פרגמנט ,הובא בשו"ת מעין
אומר ח"ד (עמוד מב) .ונראה ,שדעתו כן אף בתבנית רגילה על ידי נייר פרגמנט .ומכל מקום ,התבנית צריכה הכשרה.

רשת ,שרגילים להניחה בתנור בשרי ,ומושיבים עליה תבנית ,שאופים בה בשר ,ואין שום מגע בין הבשר לרשת ,כיוון שהמגש
מפסיק ביניהם ,מותר לכתחילה להשתמש באותה רשת ,כדי להושיב עליה מגש ,שאופים בו חלב .מקורות :שו"ת דבריך יאיר
ח"ד (סימן לז).

א ִׁ
תי
מ ִַׁׁ
שרַׁ ָּ
הע ֹ ֶַׁ
מהּוַׁ ָּ
ה ֲ
מספרים ,כי כמה וכמה פעמים התבטא מרן הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל ,מגדולי הרבנים והפוסקים בארה"ב שאמר:
"כמה ַׁמאושר ַׁאניַׁ,שאניַׁעשיר ַׁגדולַׁבהרבה ַׁמ'רוקפלר' (מדובר על העשיר הגדול בתבל בכל הזמנים ,אשר רכושו נאמד ביותר מ-
 318.3מיליארד דולר)" .כיצד ייתכן?" ,תמהו בני ביתו.

ורבינו השיב" :העשיר רוקפלר עובד לחינם ,שהרי ַׁמיד ַׁאחר ַׁפטירתו ַׁמהעולםַׁ ,לא ַׁייהנה ַׁהוא ַׁמאומה ַׁמכל ַׁאשר ַׁאסףַׁ
והשיג ,אלא יעמוד הוא ערום ועריה בעולם הנצח ללא שום אגורה אחת ,בעודַׁאניַׁאוסףַׁבכלַׁיוםַׁמיליוניַׁומיליארדיַׁזכויותַׁ
שלַׁלימודַׁתורהַׁאשרַׁנאמרַׁעליה"ַׁ:יקרהַׁהיאַׁמפנינים"ַׁ,כךַׁשאגיעַׁלעולםַׁהבאַׁעםַׁעושרַׁאמיתיַׁאיןַׁסופי".
ַׁ

ִׁ
מפְ לָּ אֹות
מדֹותַׁ ֻ

מידותיהם המופלאות של רבותינו -לא ניתן לתאר ולשער .כל חייהם עבדו רבותינו כדי לתקן את עצמם .מסופר על הגה"ק רבי
איסר זלמן מלצר זצ"ל ,שפעם אחתהלך עם תלמידו לומר שיעור בישיבת 'עץ חיים' בירושלים .בדרך החל לרדת גשם והם
זירזו את פסיעותיהם .והנה ַׁבדרךַׁעצרַׁאותםַׁיהודיַׁאוסף ַׁתרומותַׁוביקשַׁצדקה .ר' איסר זלמן עצר והחל לחפש כסף כדי
לתרום לאותו אדם .כל ַׁאותה ַׁשעה ַׁהמשיך ַׁהגשם ַׁלרדת ַׁבעוז .לאחר שנתן את תרומתו ,והם המשיכו ללכת .אמר לו
התלמיד" :לא היה זה ראוי מצידו של אותו אדם לעכב אותנו בגשם ,שניתך בעוצמה ,ומה עוד בשעה שהרבי ממהר לומר את
שיעורו" .השיב על כך רבי איסר זלמן בענווה מופלאה" :אני ַׁמלאכתי ַׁלומר ַׁשיעוריםַׁ ,והוא ַׁמלאכתו ַׁלאסוף ַׁנדבותַׁ .איןַׁ
לדעתַׁמלאכתוַׁשלַׁמיַׁחשובהַׁיותרַׁבשמיםַׁ,שליַׁאוַׁשלו".
מידתַׁהשבוע :נצח (שבוע רביעי)

צדיקַׁהמרכבהַׁלמידה :משה רבינו
ַׁ
ַׁ
ַׁ יוםַׁ ַׁ
בחודש
ַׁ
ז'
ח'
ט'
י'
יא'
יב'
יג'

איברַׁהמרכבהַׁלמידה :שוק ימין

הגדרתַׁהמידה :ניצחון ונצחיות -לנצח היצר הרע וגם התמדת מעשיו הטובים וקיומם
עבודהַׁעיקרית :מידת הקמצנות
כולל סיוע ללומדי תורה והתחזקות בתורה שבכתב.
מידהַׁ ַׁ
יוםַׁ ַׁ
פרטית
לעומר
חסד
כ"ב
גבורה
כ"ג
תפארת
כ"ד
נצח
כ"ה
הוד
כ"ו
יסוד
כ"ז
מלכות
כ"ח

מידהַׁממ"ח ַׁ
קנייניַׁהתורה
בלב טוב
באמונת חכמים
בקבלת יסורים
המכיר את מקומו
השמח בחלקו
עושה סייג לדבריו
לא מחזיק טובה לעצמו

הנהגהַׁהפרטיתַׁליום
יתמיד חסדיו ולא יחזור מהבטחת חסד לשום סיבה .ילמד זכות תמיד
יתגבר נגד עצלות ונגד המלמדים חובה .יעשה לשם שמים ויכבוש נגיעותיו
יאמת מה שמבטיח ,ולא יטה האמת בכדי לנצח ,וישתדל לזכות את הרבים
ילך בזריזות ,ילמד בהתמדה ,וימשיך המסורת מדור דור הכל בקביעות
יתמיד בפעולותיו להשקיט מחלוקת ,יוותר למען השלום ,יודה לה' תמיד
ילך בארוכה כשצריך שלא לבוא לידי ניסיון בשמירת הברית ,והכל בקדושה
יתפלל שיזכה לקיים דבריו ,וגם תפילה לירושלים בפרט והגאולה בכלל

הדגשותַׁמיוחדותַׁ:ללמוד לשמה ,לא להפסיק לימודו לדברים בטלים .לגמול חסד עם עניים ותופסי התורה

(וספרתם לכם)

לִׁ שְ אלֹותַׁבהֲ לָּ כָּה

הקְ ָּדשתַׁהֶ עָּ לֹון

מְ נּוי ִׁים

לשאלותַׁנָּאַׁלִׁ פְ נֹותַׁלָּ רב ַׁ
אלִׁ ּיָּהּוַׁחּיִׁיםַׁפִׁ נְחָּ סִׁ י ַׁ
052בְטַׁל'ַׁ052-6329144

ִׁת ןַׁלְ ה ְק ִׁדישַׁאֶ תַׁהֶ עָּ לֹוןַַׁׁלְ עִׁ ּלּויַׁנִׁשְ מתַׁ,לִׁ ְרפּוָאהַׁשְ למָּ הַׁ,לְ הצְלָּ חָּ הַׁ,זִּׁוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
נ ִָּׁתָּ
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִׁבתְ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִׁ פְ נֹותַׁלְ לִׁ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶרכֶתַׁ:עֲ בּורַׁלִׁ יאֹורַׁעצְמֹוןַׁ,רח'ַׁהב ֹשֶ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְ בשֶ ֶרתַׁצִּׁיֹוןַׁ.מִׁ ּקּודַַׁׁ 9076926
כְת ֹ ֶ

לְ קבָּלתַׁהֶ עָּ לֹוןַׁחִׁ נָּםַׁבַׁemail-
מִׁ ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְ לחַׁאֶ תַׁכְתֹובְתֶ ָךַׁאֶ לַׁ :
PnineEH@gmail.com
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ַׁ

ַׁ

ַׁ

אִׁ ִׁ
ריַׁמְ ג ִָּׁדיםַׁזצ"ל ַׁ
םַׁראשֹונִׁיםַׁכְמלְ ָאכִׁיםַׁ–ַׁהגָּאֹוןַׁהָּ רַׁבַׁיֹוסַׁףַׁתְ אֹומִׁ יםַׁמח"סַׁפְ ִַׁׁ
הגאון ַׁהרב ַׁיוסף ַׁתאומים ַׁזצ"ל ַׁהידוע ַׁכ'פרי ַׁמגדים'ַׁ -נולד בשנת ה'תפ"ז ()1727

בכפר שטריץ שליד לבוב בפולין .עם לידתו עברו הוריו ללבוב .בילדותו לא היה מחונן
בכישרונות .בשנת ה'תק"ד ( )1744עבר להתגורר בקומארנו ,שם נישא ולאחר מכן
במשך עשר שנים שימש כ'מלמד' (וניצל את שעותיו הפנויות לכתיבת ספריו) .בשנת
ה'תקכ"ז ( )1767עבר לברלין לבת-המדרש של ר' דניאל יפה וביקש לשבת שם כדי
לחבר את ספריו (מאחר ושמו יצא לתהילה ,רבים פנו אליו לדין תורה והפריעו לו מלימודו וכפי
תיאורוַׁשאיןַׁלוַׁפנאיַׁאףַׁלבלועַׁרוקו ,ולכן עשה עצמו כלא מבין את טענותיהם והניחוהו).
בשנת ה'תק"ל ( )1770נפטר אביו והוא התבקש למלא את מקום אביו בלבוב אולם
הוא סירב בנימוק שהוא עסוק בכתיבת ספריו ובשנת ה'תקל"ד ( )1774נענה לבקשתם
והתמנה לדיין ,מגיד מישרים ומורה צדק בלבוב .בשנת תקמ"א ( )1781התמנה לרב
ואב בית דין בפרנקפורט על האודר ,בה כיהן אחת עשרה שנה .גם לאחר שהתפרסם
כאחד מגדולי הדור ,נהג לבקש שלא יפסיקוהו בדרשתו בשאלות וקושיות ,כדי שלא
יתבלבל .שקדן ומתמיד גדול ,וכמעט לא פסק פומיה מגרסה .ענוותן מופלא .גם
כשהיה ראש ישיבה ורב עיר נהג לחתום 'יוסף מלמד' (על ששימש בעברו כמלמד תינוקות)
בלבד .חריף ,בקי ודייקן שאין כמותו .נפטר ב-י' באייר ה'תקנ"ב ( .)1792חי כ65-
שנים .ציונו בפרנקפורט על האודר.

ַׁ

אביו :ר' מאיר (שימש כדיין ,מגיד מישרים ומורה צדק בלבוב) .מרבותיו :אביו ,ר' מאיר.
מתלמידיו :הגאון ר' שמחה ויטלש (אב"ד בוברקא) .מספריו• :פרי ַׁמגדים -על ש"ע
או"ח ויו"ד •ראשַׁיוסף -חידושים על מסכתות •פורתַׁיוסף -חידושים על מסכת יבמות
וכתובות •גינת ַׁורדים 70 -כללים בתלמוד •תיבת ַׁגמא ַׁ•שושנת ַׁהעמקים• ספרַׁ
נטריקן ַׁ•נועם ַׁמגדים -ביאורים ומנהגים על סדר התפילה •הגיון ַׁלב ַׁ•ספר ַׁהמגיד-
פירושים ,הפטרות ודרשות לשבתות ויו"ט •אם ַׁלבינה -שורשים בלשון הקודש •מתןַׁ
שכרןַׁשלַׁמצוות -חקירות בעניין שכר ועונש

ַׁ

כ

אשר רבינו אחרי שבע שנות ישיבה בלבוב התקבל כאב"ד ור"מ בפרנקפורט ,לכבוד המאורע
הזמין לעצמו קפוטה חדשה ,מכיון שהיה יושב על התורה בבית המדרש עד שעה מאוחרת בלילה,
וכל רגע היה יקר בעיניו מפז ,השאיר הגאון ביד אשתו הרבנית סכום כסף לצורך תשלום שכר
העבוד ה לחייט ,ברגע שהלה יביא את הבגד המוכן .בבואו הביתה באישון לילה לאחר שהרבנית
כבר עלתה על יצועה לישון ,הבחין בקפוטה החדשה שהייתה מונחת על השולחן.
רבינו חשש שמא היא עדיין לא שילמה ויש בזה משום איסור דאורייתא "לא תלין פעולת שכיר" וגם
איסור לחייט שהכשילו ,אך את הרבנית לא רצה להעיר משנתה כדי לשאול אותה .סגר איפוא את
הדלת ויצא בחשכת הלילה לחפש את החייט ,כשמצא את בית החייט רעד הלה בכל איבריו מרוב
התרגשות כשהוא תמיה" :מה עושה רבינו בביתי בשעה מאוחרת זו?" הרגיעו הגאון והסביר לו
את החשש שכרסם בלבו .ופניוַׁאורוַׁבשמעוַׁמפיַׁהחייטַׁשהרבניתַׁשילמהַׁכברַׁאתַׁשכרוַׁ .

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

ס

יפר האדמו"ר הגאון ר' יוסף גרינוואלד מפאפא ,שכאשר רבינו הדפיס את חיבורו ,הוא נסע
בעצמו למוכרו ללומדי התורה ,אולם לצערו הרב לא היו קונים רבים ,והייתה לו חלישות הדעת
מזה .יעצו לו חסידים שיסע למגיד הק' ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב ואכן שמע לעצתם ונסע לצדיק
כשהגיע אליו ,סיפר כי יגע הרבה על חיבורו ועתה אין קונים אותו ,ולקח המגיד הק' הספר והביט
בו ואמר שהכתוב הוא תורה לשמה ושהזכירו בשמים שיורו הלכה למעשה מתוך חיבורו,
וכששמעו זאת ,רבו הרוכשים והלומדים בספרו( .תולדות ויחי יוסף) .וכן הגה"ק ר' שניאור זלמן
מלאדי ,האדמו"ר הזקן ובעל התניא זי"ע אמר" :מכריזים ברקיע כי הלכה כפרי מגדים".

ס

יפר כ"ק מרן האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח (הזקן) מבעלז :כ"ק אבי זי"ע (מרן האדמו"ר ר' יהושע
רוקח) הרים פעם על נס את ה'פרי מגדים' ,והיה הדבר אצלי לחידוש ,והוא הרגיש בכך ואמר לי:
"מהו הרבותא אצלך ,דע כי בעל ה'פרי מגדים' על ידי יגיעתו בתורה (לימוד תורה לשמה וכן בשל
העובדה שלא היה מחונן בכישרונות) זכה למה שזכו הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע" ,וסיים כ"ק מרן
זי"ע ואמר" :אלמלא שמעתי הדברים בעצמי מפה קדשו של כ"ק אבי זי"ע לא הייתי מאמין".

ַׁ ַׁ

ס

יפר הרה"ק מסקוור :כשהמגיד מצ'רנוביל האדמו"ר ר' מרדכי טברסקי זי"ע הגיע לאיזו עיר ,והיו
שם אנשים שרצו לבחון אותו .באותה תקופה רבינו כבר התבקש לבית-עולמו .והיו שם חבורה
שלמדו ולא הצליחו להבין איזה 'פרי מגדים' ,והלכו אליו לשאול את הפשט ואמר שישאירו
את הספר אצלו .בבוקר ביאר להם וראו שהסברו כנתינתו מהר סיני ולחינם שברו ראשם ,אח"כ מצאו עוד 'פרי מגדים' שהיה קשה,
והביאו למגיד הק' והפצירו בו שיאמר להם הפשט ,ואמר להם שיש ספרים שהדפיסו שהמחבר רק ציין לעצמו ואח"כ הדפיסו מזה ספר,
וקשה לתפוס תמיד מה הייתה כוונתו ,אך מכיוון שבאו אליו (להלעיג עליו ולראות אם החסידים יודעים ללמוד) .לא הייתה לו ברירה והיה
מוכרח להגיע להיכלו של ה'פרי מגדים' ושם ר' יוסף תאומים בעצמו אמר לו מהו הפשט ,אבל לא בכל יום מתחשק לו לעשות כן.
פניני עין חמד
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ַׁ

חברֹו
בַׁיןַָׁאדַָּׁםַׁל ֲ

כידוע ,פרשת קודשים היא הפרשה השביעית בספר ויקרא
והיא אחת מהפרשות שיש בה מספר רב ביותר של מצוות
בנושאים שונים .בין המצוות ניתן למצוא :מצוות שבין אדם
למקום ,בין אדם לחברו ,צדק חברתי ,דיני מורא מקדש
וקורבנות ,מצוות התלויות בארץ ועוד.
מתוך  64פסוקים ,על-פי ספר החינוך יש  13מצוות עשה
ו 38-מצוות לא תעשה .בין המצוות שבין אדם לחברו ניתן
למצוא את המצווה" -וְָאהבְתָּ ַׁלְ רעֲ ָך ַׁכָּמֹוָך" ַׁ(ויקרא יט ,יח) .על
האדם להיזהר מאוד בבין אדם לחברו ,שכן מידה כנגד
מידה לא בטלה מן העולם!

וחיכו לתורם .האישה נשברה .היא עזבה את הפקיד ,נכנסה
לחדרו של המנהל ,פרצה בבכי ואמרה:
"איני מבינה את הפקיד שלכם! מה כבר ביקשתי? איך ַׁמותרַׁ
לוַׁלשפוךַׁאתַׁדמיַׁלפניַׁכלַׁהאנשיםַׁכאן? ביקשתי בסך הכל
שלוש מאות שקל ,ולא ַׁלמותרות ַׁ– ַׁאלא ַׁבשביל ַׁלשלםַׁ
במכולת!ַׁלמהַׁהואַׁצועקַׁעלייַׁלפניַׁכולם?!"
נכמרו רחמיו של המנהל על אותה אישה ,והוא אמר" :את
צודקת" .אבל האישה לא התרצתה .היא קמה ממקומה ויצאה
בהפגנתיות מן הבנק אל הרחוב.

המנהל שלף שלוש מאות שקלים מארנקו האישי ויצא אחריה,
להלן סיפור מופלא המעובד מתוך 'אדרבה' ויש בו כדי אבל האישה לא הסכימה לקבל" .גברתַׁ ,קחיַׁבבקשהַׁשלושַׁ
ללמדנו את מה שהגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל כותב ,מאות ַׁשקל!" .היא שומעת את דבריו ,אולם היא אינה
שבעונש על עניינים שבין אדם לחברו ,פוגעים ַׁלפעמיםַׁלאַׁ מסתובבת וממשיכה בדרכה במהירות.
רק ַׁבאדם ַׁעצמוַׁ ,אלא ַׁגם ַׁבדורות ַׁהבאים ַׁרח"ל.
להמחשת העניין סיפר הרב יעקב ,שיש את המעשה הבא ,בלית ברירה לאחר שרדף אחריה מספר דקות ,והיא המשיכה
בסירובה נאלץ לחזור לבנק .כאשר הוא נכנס למשרדו ,הוא
על פי עדותו של תלמיד חכם גדול:
מצא את הסגן שלו יושב ובוכה.
"נכנסתי לסניף הבנק שלי ברחוב רבי עקיבא ,ומיד
הרגשתי מתח באוויר .אנשים מסביבי התלחשו ודיברו "מה קורה כאן היום?" ,שאל בפליאה" ,למה כולם בוכים? זו
מחלה מדבקת?" .ענה לו הסגן" :תשמע ,אני קרוב לגיל
בסערת רוחות ,ומיד הבנתי ,שהתרחשה כאן איזו דרמה.
חמישים ,אבל יש איזו תמונת ילדות שעומדת מול עיניי כבר
לפתע הבחין בי מנהל הבנק וסימן לי להיכנס למשרדו ,ארבעים שנה".
משום שהוא רוצה לשתף אותי בהתרחשות ,שקרתה זה
"התמונה ַׁהזו ַׁרודפת ַׁאחרי ַׁואינה ַׁעוזבת ַׁאותי! הייתי ילד
עתה .וכך הוא סיפר לי:
קטן ,קרוב לגיל עשר ,כשהלכתי עם אמא שלי למכולת .אמא
"לפני זמן קצר נכנסה אישה לבנק ,היא המתינה לתורה הכניסה לסל כמה מוצרים בסיסיים :לחם ,חלב וגבינה,
וביקשה מהפקיד למשוך שלוש מאות שקלים מחשבונה .וביקשה מהמוכר ,שירשום לה".
הפקיד בדק את היתרה בחשבון וסירב בכל תוקף ואמר:
"המוכר התרגז על אימי ואמר בקול רם' :מה פתאום לרשום?
"גברת ,זה לא ייתכן ,מזמן ַׁכבר ַׁעברת ַׁאת ַׁמסגרתַׁ את חייבת כאן כל כך הרבה כסף! את לא משלמת כבר כל כך
האשראי ַׁשלךַׁ ,ובאמת ַׁהגיע ַׁהזמן ַׁשתסדרי ַׁאת ַׁהעניין .הרבה זמן! אני לא מסכים לרשום בשום אופן .תחזירי את
בשום ַׁפנים ַׁואופן ַׁאין ַׁאפשרות ַׁשתמשכי ַׁעוד ַׁכסףַׁ .עלַׁ המוצרים הללו! אני לא בנק!'.
הראשוניםַׁאנוַׁבוכים .ועתהַׁאתַׁמבקשתַׁלמשוךַׁעוד?"
אמא דיברה בעדינות' :אני אסדר את זה ,אבל ַׁעכשיו ַׁאניַׁ
האשה לא ויתרה והתווכחה" :מה כבר ביקשתי? בסך הכל במצב ַׁקשה! ַׁהמצב ַׁהכלכלי ַׁשלנו ַׁלא ַׁמזהיר! ַׁתראה ַׁ– ַׁלאַׁ
שלוש מאות שקל! אני ַׁמוכרחהַׁאותםַׁבשבילַׁמוצריַׁיסודַׁ לקחתיַׁשוםַׁמותרותַׁ,רקַׁלחםַׁומוצריַׁחלב".
במכולת! ַׁאין ַׁלי ַׁברירה! ַׁאני ַׁיודעתַׁ ,שהמצב ַׁשלי ַׁקשהַׁ
מאודַׁ ,בעזרת ַׁה' ַׁזה ַׁיסתדרַׁ ,אבל ַׁעכשיו ַׁאין ַׁלי ַׁכלום ַׁ,המוכר אפילו לא דיבר .הוא ַׁחטף ַׁלאמא ַׁאת ַׁסל ַׁהמצרכיםַׁ
והניחַׁאותוַׁעל ַׁהדלפק .אמאַׁיצאהַׁמהמכולת ַׁופרצהַׁבבכיַׁ
ואניַׁמוכרחהַׁאתַׁשלושַׁמאותַׁהשקליםַׁהללו!"
מר .היא נתנה לי יד ומשכה אותי הביתה .כל הדרך שמעתי
הפקיד התרגז וגער בה בקול" :הסיפורים הללו אינם אותה בוכה ...הסיטואציהַׁהזוַׁעומדתַׁליַׁחיהַׁמולַׁהעיניםַׁכלַׁ
מענייניי כלל .את נדרשת לסדר את הענין ולהביא את חיי!ַׁאיניַׁמסוגלַׁלשכוחַׁאתַׁהתמונהַׁהזו! ַׁ
הכסף .כבר שלחנו לך כמה וכמה התראות – ואת כלל לא
מתייחסת למכתבים! את ַׁשלושַׁמאותַׁהשקליםַׁהללוַׁאתַׁ היום ַׁכשבאה ַׁהאישה ַׁנזכרתיַׁ ,שבעל ַׁהמכולת ַׁהיה ַׁאבאַׁ
שלהַׁ .אתה ַׁמבין! ַׁלבת ַׁשלו ַׁאין ַׁכסף ַׁאפילו ַׁלמוצרי ַׁיסודַׁ
בוודאיַׁלאַׁתקבלי!"
רח"לַׁ ."...
הגערה ,שנאמרה בקול רם הגיעה לאוזני האנשים ,שעמדו ַׁ
ַׁ
הרבַׁעובדיהַׁיוסףַׁבןַׁגורג'יהַׁזצ"לַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁשמואלַׁבןַׁשמחהַׁדרזיַׁזצ"ל ַׁ ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיצחקַׁבןַׁתפאחהַׁכדוריַׁזצ"לַַַׁׁׁ הרבַׁשבתיַׁבןַׁאסתריאַׁאטוןַׁזצ"לַַַׁׁׁולדַׁיחיאַׁבןַׁיוסףַׁז"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
לע"נ

ַַַׁׁׁהרבַׁמנחםַׁבןַׁויקטוריהַׁבצריַׁזצ"לַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁמורדַׁבןַׁשושנהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁברקוַׁדבַׁז"לַַַׁׁׁ ַׁ
ַׁ
הרבַׁמרדכיַׁצמחַׁבןַׁמזלַׁאליהוַׁזצ"לַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁהרבַׁיעקבַׁבןַׁמרגליתַׁזצ"לַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַַַַַׁׁׁׁׁאביבהַׁבתַׁאייריןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגאולהַׁבתַׁטובהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשרהַׁבתַׁנרקיסַׁע"ה ַׁ
אסתרַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמואלַׁבןַׁרבקהַׁז"ל ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאברהםַׁבןַׁיונהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעמירםַׁבןַׁדבורהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביגדורַׁבןַׁג'וליַׁז"לַַׁׁ ַׁ
נעמיַׁבתַׁכתוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁבןַׁרוזהַׁז"ל
ַַַׁׁׁיצחקַׁבןַׁחביבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁעוליאלַׁישועהַׁבןַׁסטהַׁמקניןַׁזצ"לַַַׁׁׁמסעודַׁבןַׁיקוטַׁז"ל ַׁ
ַׁ
ַַַׁׁׁ
מריםַׁבתַׁבלהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביחיַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַׁׁ ַׁ
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאהרוןַׁ(אורי)ַׁבןַׁרבקהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ דרורַׁיהושעַׁבןַׁארץַׁמיוחסַׁז"לַַַַׁׁׁׁמזלַׁבתַׁשמעוןַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
צדיקַׁחכםַׁבןַׁחזלהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעימהַׁבתַׁגורג'יהַׁע"הַׁ
ַַַַַׁׁׁׁׁדודַׁברַׁחסיבהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁחיַׁזיזיַׁבןַׁקלרהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדבַׁבןַׁיצחקַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁמריםַׁנוסרתַׁז"ל ַׁ
שניַׁבתַׁאסתרַׁע"הַַַׁׁׁ ַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מסודיַׁבתַׁחביבהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁבןַׁאסתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסוליקהַׁבתַׁעישהַׁע"הַַַַׁׁׁׁרחלַׁרפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"ה ַׁ
ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁאסתר ז"ל ַׁ
ַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁנעמיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁסליםַׁבןַׁפרחהַׁז"ל
ַׁ
ַׁ
יונהַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשמחהַׁז"לַׁ ַׁ
ַַַׁׁׁלטיףַׁבןַׁפרחהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁנעמיַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ברכהַׁבתַׁמרדכיַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁר'ַׁדבַׁבןַׁבנימיןַׁאלתרַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיעקבַׁבןַׁסלימהַׁז"לַַַַַַׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
יעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
אלוןַׁבןַׁסעדהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁגורג'יהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ אברהםַׁבןַׁדינהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁעפאתַׁבתַׁהשמתַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁכלַׁנשמותַׁעםַׁישראל
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íéùåã÷ ¯ éøçà Y äùøôä øàá
לא תיקו – כי ה' אמר לו קלל

éðá úà øåèú àìå íå÷ú àì' (çé èé ,íéùåã÷) ïúùøôá
 êîòא'ïéîàîä éë ,'êåðéçä øôñ'á øàáîå ,
úåùòì íãàì øùôà éàù äîéîúå äîéìù äðåîàá
åðéà ,íéîùî êë ìò åæéøëéù àìá ¯ åîöòî äîåàî
,äîåàî åì òøä àìù éîá íå÷ðé òåãîã ,åäòøá í÷åð
åéìò ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà éøäù
åäòø åîò ìîâù äòøäù àöîð ,(:æ ïéìåç) íéîùä ïî

ì"æå .íéîùä ïî çìùðù çéìùë àìà äàá åðîî àì
ïúéå íãàä òãéù ,äåöîä éùøùî' ,(àîø äåöî) 'êåðéç'ä
äáéñ àåä ,òø ãò áåèî åäø÷é øùà ìë éë åáì ìà
ãéî íãàä ãéîå .àåä êåøá íùä úàî åéìò àåáúù
.àåä êåøá íùä ïåöø éúìá øáã äéäé àì åéçà ùéà
åéúåðååò éë åùôðá òãé ,íãà åáéàëé åà åäøòöéùë ïë ìò
åéúåáùçî úéùé àìå ,êëá åéìò øæâ êøáúé íùäå ,åîøâ
 åúòø úáéñ àåä àì éë åðîî íå÷ðìבàåä ïååòä éë ,

א .הנה מצינו בחז"ל שא הנמנע להיטיב למי שמנע עצמו מלהיטיב לו נחשב כ'נוק' ,וכמו שאמרו )יומא כג' (.איזוהי
נקימה ,אמר לו ]ראוב לשמעו[ השאילני מגל ,אמר לו ]שמעו[ לאו .למחר אמר לו ]שמעו לראוב[ השאילני
קרדומ ,אמר ליה ]ראוב[ איני משאיל כדר שלא השאלתני ,זו היא נקימה' .ומבאר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע
)ח"ח על התורה( ,כי רצו להורות לו ,מה ל להתלונ על חבר ,הרי מ השמי לא רצו שהוא ישאיל ,משל למי
שנכנס לבית המדרש ומבקש ,מי כא ראוב ,מי כא ראוב ,ולא נמצא ש ראוב ...וכי יעלה על דעתו לזעוק ולגעור
באחד מה ,מדוע אינ ראוב ...אי לו אלא לחזר אחר 'ראוב' שלו במקו אחר .כיו"ב ,מדוע יקצו על חברו שלא
אבה להשאילו מכליו ,הרי סימ הוא כי מ השמי לא אבו שפלוני יהנה אות מכליו .ומסיי ש ,וז"ל .אשרי
אנוש יצייר זה תמיד במחשבתו בכל מאורעותיו בחייו הפרטיי ובמסחרו ,ולבו יהיה בריא ושל – לא תעלה קנאתו
על אחרי ,לא ינקו ולא יטור.
ב .אדרבה המאמי ישיב טובה תחת רעה ,שהרי עפ"י אמונתו לא הרע לו זה האיש מאומה ,מדוע לא ייטיב לו כמו
שהוא מיטיב לכל איש מישראל ...וכ איתא בפירוש ר' סעדיה גאו על תהלי )מא י( 'ג איש שלומי אשר
בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב ...ואשלמה לה' – ישל לה טובה תחת רעה כפי שה' רוצה ממנו ,וכמו
שאמר )ש יב( 'בזאת ) -שאשיב לה טובה תחת רעה( ידעתי כי חפצת בי' .והוא דבר ה' )בפרשת קדושי( לא תקו ולא
תטור את בני עמ.
איתא מהרה"ק מקאמרנא זי"ע )נתיב מצוותי ,נתיב האמונה שביל א אות ד( וז"ל .מי שמאמי שאי שו תנועה במקרה,
הוא )אמונה זאת( מרפא לנפש מכל תחלואיו – כולל כל מידות טובות ,לאהוב את חברו א שעושה לו רעות ומבזה
אותו ,כי אי שו מקרה בעול א דיבור קט .ובדי שמי נעשה זה שלוחו של מקו לבזות אותו ולחר אותו...
צא ובדוק נפש ,ותמצא שבלתי גזירות עליו אי אפשר ששו נברא יצער אותו אפילו צער קט ,ולכ יקבל באהבה
ובחיבה ובשמחה ,ויתרפא 'נפש' יותר ממאה אל אלפי תעניות וסיגופי ,עכ"ל.
הדר הישרה שיבור לו האד – להיטיב א למי שלא גמל עמו טובה ולא עוד אלא שהוסי להרע לו ,כי בזה
יקנה בנפשו קני נצח 'אהבת חינ' למהדרי מ המהדרי .וכ סיפר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע לב"א הרה"ק
ה'ברכת אברה' זי"ע ,באחד ממסעותי לפקוד את אנשי שלומנו בעיירותיה נזדמנתי לעיירה אחת בה ישבנו
ב'התוועדות' ע החסידי בשתיית 'לחיי' ודיבורי קודש ,והנה קפ עלי רוגזו של אחד היושבי במסיבה אשר
מצא 'פירכא' וסתירה לכל דיבור שאמרתי ולכל 'עובדא' )סיפור( שספרתי ,מתחילה לא הבנתי כוונתו ...ברגע שהבנתי
כי אי כוונתו אלא לקנטרני החילותי להקל עליו את המלאכה ,בסיפורי ודיבורי שבנקל אפשר להפריכ מכל
וכל ...מה אומר ל ,לבו של הלה נהפ לגמרי לגמרי ,וכהיו נעשה לי לידיד ואוהב נאמ ,ואינו רק מידידי הנאמני,
אלא כל אשר לו ית בעבורי ,וג הוא מוכ ומזומ למסור נפשו עלי ...התדע ,מדוע נהגתי כ ,כי כ היא דרכה
של תורה וכל איש יהודי מחויב לנהוג כ ,א הסיבה שהנני מספר ל 'מעשה' זה ,לומר ל עצה טובה )עפ"י טבעי
בני אד ולא מצד ה'מוסר'( כי רק בדר זו תקנה את לב שונא ותהפכהו לאוהב הגמור ,וירווח ל.
כבר מצינו כדברי האלה ב'ראשית חכמה' )שער הענווה פ"ד אות מג בנדמ"ח( וז"ל 'ואמר החכ מעול לא חרפני אד
יותר מפע אחת ,כי בפע הראשונה אסבול חרפתי ולא יחרפני שנית'.
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íåìùä åéìò ãåã øîàù åîëå ,ááñîä
.ì"ëò ,'ìì÷ 'ä åì øîà éë ìì÷éå åì åçéðä

)(àé æè 'á ìàåîù

äùâøäá äæä íìåòá íéááåñîä åìà ìò õéìîäì (åîà
äøå÷ äéä íà äéä áèåî íøîåàá) ,'íìåòä éâéäðî' íä íä éë
äáøä éðåìô øáã äéä éøä äðäëå äðäë ùçøúî äéä íàå ,êëå êë

אל ישב במקומו – יניח כביכול להקב"ה להנהיג עולמו
êé÷åìà 'ä úà' äøåú äøîà äæ ìò ,(úåáø 'åãëå ,áåè øúåé
Y áàä 'àøåî'á ì"æç åøîàù êøãëå (âé å íéøáã) 'àøéú àøîâáå ,'åàøéú åéáàå åîà ùéà' (â èé ,íéùåã÷) ïúùøôá
)÷ä"á÷ä 'àøåî' ìò øîàð ìåëéáë êë ,åîå÷îá áùé ìà ,'åîå÷îá ãåîòé àì ¯ àøåî åäæéà' ,(.àì ïéùåãé
 ä"á÷ä àåä íìåòä ìù 'ìäðî'ä éë ,åîå÷îá áùé ìà Y ùéà ä"ã à"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùøã ùåøãג,

וכ אומרי מש הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע 'מעול לא נצחתי איש בעול ולכ מעול לא ניצח איש אותי'...
כתב הגר"ח מוואלאז'י זצוק"ל לנכדו וז"ל 'ושלא להכניס שו קפידא בלב על שו אד ,ואצ"ל שלא להשיב
בקפדנות לשו אד ועל ידי מידת הסבלנות משיג האד רצונו יותר מאשר ע"י כל תקיפות שבעול' )כתבי ר"ז מסלנט
עמו' קטז(.
ומעול מצאנו לגדולי ומאורי הדור שנהגו במנהג קדוש זה – להשיב טובה תחת רעה .בימי חורפו התגורר הרה"ק
ה'אמרי אמת' זי"ע בעיר 'ביאלה' ,בשכנותו היה דר אבר שהיה יורד לחייו והיה רודפו עד חרמה .השני עברו,
ומלחמת העול הראשונה עברה על הע היהודי והותירה רבי מאחינו בני ישראל ערירי וחסרי כל ,ביניה היה
האבר הלז שנשאר ללא בית דירה וללא מאכל לפיו .א הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה דואג לכל מחסורו ,והיה
שולח לו בלי גבול מאכל ומלבוש וכל הצטרכויותיו.
וכל כ הרבה להטיב ע 'רוד' זה ,עד שנכנסה הרבנית אליו ואמרה – רואה אני שאי אפשר ל 'לשכוח' את
אשר עשה ל אד זה בעיר ביאלה ,ומבינה אנכי ,שהינ רוצה להשיב לו 'טובה' תחת הרעה אשר גמל ,אבל מאד
תמהתי ,מדוע תטיב לו כל כ הרבה טובות ,הרי הוא לא גמל כל כ הרבה רעות כפי הטובות שהינ מחזיר לו...
עוד מסופר ,שפע יצא מחדרו של הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בנו בכורו הרה"ק רבי מאיר הי"ד כשהוא נסער
מאד ,וגילה שראו עיניו בחדרו של אביו הק' ,שיש יהודי אחד החותר תחת הנהגתו של אביו באופ נבזה ביותר,
ולאיד מגיע ג הנה מפע לפע ,ועושה את עצמו בחניפות כחסיד מ המניי .כעת נתגלה לי קלונו ,כי 'מחוצ'
זה כתב מכתב הלשנה ו'מסירה' לשלטונות אשר בפעטערבורג – ובו  łעלילות דברי על הרבי ,ולגודל חוצפתו
כתב באותו זמ ובאותו מקו מכתב אל הרבי ובו חרט עלי גליו דברי חנופה ושבחי ,א הקב"ה מצילנו מיד
– ונתחלפו ב' המכתבי ,המכתב שהיה מיועד אל הרבי נשלח לפעטערבורג ,ואילו אגרת החרפה והמלשינות עשתה
את דרכה אל ביתו נאוה קודש של הרבי ,וכעת ראיתי את המכתב אצל אבי הק' ,ובזה אמרתי לעצמי 'אכ נודע
הדבר' – כי מעודי תמהתי על מה ולמה מקרב אבי הק' את בר נש הלז ,ועתה משראיתי כי 'רוד' הוא את אבי
מבי אנכי מדוע אבי מכבד ומוקיר מאד יהודי זה...
ובעת הצור 'ישכח' מה שחברו עולל לו ,וכ אמר הרה"ק ה'דברי יואל' זי"ע כי ידוע מה שכתבו הראשוני )תשב
קט תסד-תסו( שכל מעשי ומנהגי מעמד החופה אנו למידי ממעמד מת תורה .האבוקות של אש המה כדוגמת
האש והלפידי הבוערי ,ז' הברכות ה נגד שבעת הקולות וברקי; וכ כל הדברי .ומה שנוהגי לשבר כוס תחת
החופה )רמ"א אבה"ע סה ג( ביארו )פמ"ג או"ח משב"ז תקס סק"ד( שהוא זכר ל'לוחות ראשונות' שנשתברו .ואמר הרה"ק
ה'דברי יואל' זי"ע שהרי בשבירת הלוחות נגרמה שכחת התורה לישראל )עירובי נד ,(.וזאת מרמזי לחת וכלה בשבירת
הכוס – בראשית דרכ בבניי בית נאמ בישראל ,זכרו כלל גדול ,בכדי לשמר את השלו בבית ,פעמי שעל האד
לשכוח מה עשו לו וכדו' ,ויעשה עצמו כמי שאינו זוכר מאומה ,ובזה ירבה ויגדל השלו באהל.
ג .פע פגש הגאו ה'בית הלוי' זצ"ל את אחד מתלמידיו משכבר הימי וישאלהו 'מה עיסוקו של מר ומה הוא
עושה' ,ויע התלמיד שהוא עוסק בעשיית צוקע"ר בשותפות ע גיסו ומש פרנסתו .חזר ה'בית הלוי' ושאלו
מה מעשיו ,ושוב ענה שעוסק בעשיית הצוקע"ר .אחר ששילשו שאלת ותשובת נענה הבית הלוי ואמר ,הנה
אתה חושב שיש לי איזו חסרו בהבנה ,לא כ ,אלא ל יש חסרו בהבנת של דברי .כי אילו שאלתי מה הקב"ה
עושה עמ היה ל לענות בסיפורי הפרנסה הבאי לאד מ השמי .אבל מכיוו ששאלתי מה אתה עושה עלי
לענות בעסקי 'יראת שמי' ,כאומר )ברכות לג' (:הכל בידי שמי חו מיראת שמי'.
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úà äàøé ãéî úåçå÷ô åéðéò øéàùé ÷ø íà ,ìòùå àåäù åîöò ìò áåùçìå Y äæ íå÷îá áùéì àéä äôöåçå
 åééç úåëéìäî ìòùå ãòö ìëá àøåáä úâäðäד,î"îå .
.íìåò ìù åâéäðî
äðåîàá ÷ø ,ïéòä úåàø éìáî ïéîàäì àåä ìëä ø÷éò
 äèåùô ,'úåàøî åéðéò íöåò'ù àîåñä êà éë ,ãéâà úîàäåהìëå' (åè ë úåîù) øîàð äøåú ïúîá ,äðäå .
ãöéë äéìéàî äìåò àéùå÷äå ,'úåìå÷ä úà íéàåø íòä ãòö ìë ìò àøåáä úâäðä úà äàåø åðéà
בש הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע אמרו להמשיל ,פע איקלע 'ב כפר' לתחנת הרכבת ,והנה רואה הוא אד העומד
לצד הרכבת וחצוצרה בפיו ,וראה זה פלא  -כשאד זה מצפצ פע אחת ממהרי כל הקהל לעלות על הרכבת,
אחר כמה רגעי יוסי הלה לצפצ בשנית ואז א ה'נמושות' ימהרו כל עוד נשמת באפ לעלות על הרכבת,
לאחר מכ יצפצ הלה בשלישית ותחל הרכבת במסעה .נתפעל הכפרי מכוחו של זה האיש ,ועד מהרה ניגש אליו
ואומר לו בחנופה ,לכבוד גדול הוא לי להכיר את מנהיג ומנהל הרכבות ,איש אשר על פיו יישק כל דבר .מילא
האיש שחוק פיו ,באמרו ,טעות גדולה טעית בני ,אינני אלא 'פועל' קט ,הממלא אחר כל הוראותיו של המנהל
היושב כא למעלה במקו מהודר ולבוש מחלצות ,והוא זה שמרוויח הו תועפות מכל נסיעה ברכבת ,על פיו יישק
כל דבר והוא הקובע את כל החוקי ומועדי הנסיעות .אני איני אלא שליח פשוט .כיו"ב יש לכל אחד מאתנו להביט
על מפעלותיו בזה העול – כשנראה לו ש'הוא' משדד מערכות ,ידע שאינו אלא כ'שליח' לקיי ציווי ופקודת בורא
עול ' -מנהל' העול...
ד .שמעו נא למעשה נס ופלא שאירע ממש לאחרונה ,באחד הבניני שברח' שד"ל בבני ברק דרי שני שכני.
זה מכבר היה דר מלמעלה יהודי מבוגר בעל ממו ,ומתחתיו אבר מ השורה .כשבא האבר לדור באותו הבני
היה הדבר על תנאי שעליו להשתת ב'ביטוח' )אינשורנ"ס( של המעלית )עלעוויטע"ר( וס הכל עליו לשל בכל חודש
 500שקלי )סכו מכובד אצל אבר מ השורה( .מה ג שמעלית הייתה נשברת ומתקלקלת כל 'שני וחמישי' )ועלות התיקוני
לא היו בכלל שירות הביטוח( ,האבר היה משתת בהוצאות כי כ הותנה עמו – אעפ"י שלא היה לו כל צור במעלית
)שהרי הוא דר בקומה התחתונה( ,כל זה היה עד כשבעה חדשי ,אז נסתלק לעולמו השכ שממעל והדירה נשארה ריקה,
מלבד איזה שיעור תורה שקיי ש הב מפע לפע – לעילוי נשמת אביו המנוח בעל הדירה ,לאחר כמה שבועות
נשברה המעלית באופ שהוכרחו להחלי בה חלקי רבי – בס עשרי אל שקלי ,נענה האבר 'עד כא' ,כי
כבר אי במעלית צור נחו כל כ ,וה 20,000שבי כ ובי כ אינ תחת ידי ישארו בידי בעל הגמ"ח...
כעבור מחצית השנה )לפני כחודש ימי( 'נזכר' בנו של המנוח ז"ל שיש מעלית ב'בני האב' והיא דורשת תיקו,
ולפליאת השכ – האבר ,מה יו מיומיי ,והרי זה כששת חדשי עומדת לה המעלית בקומה העליונה בדלתיי
פתוחות ואי לה כל דורש ומבקש ,מה ל כי נזכרת בה ,מדוע לבזבז סת עשרי אל שקלי ,אמר לו הב ,הרי
ידעת שבזמני קבועי יש בדירת אבי 'שיעור תורה' ,ואולי בקרוב אשכיר את הדירה ,על כ ,ראשית דבר הנני
רוצה להעמיד את המעלית על תילה ולתקנה ,ובער הב בתבערה נוראה עד שהזמי מיד מיד טכנאי המומחה
למעליות ,בשעה  11בבוקרו של יו הגיע הטכנאי ,פנה אל הקומה העליונה שכפי הידוע המעלית עומדת ש
בדלתיי פתוחות ,ולתדהמת היא סגורה ונעולה ,מיד פר אותה הטכנאי ,ומצא בה ,נער ילד קט היושב על
ריצפת המעלית כשהוא לכוד בה זה כשעתיי ,כי בבוקר בהליכתו לבית תלמודו הייתה השעה מוקדמת ונכנס
לשחק באותה מעלית ,משנכנס ושיחק בכפתוריה נסגרה עליו הדלת ,צעק הנער ואי מושיע לה ,כי רק שכ אחד
– האבר הנ"ל דר באותו הבני ,בקומה שמתחת לה ,ולא נשמע קול הנער ...וראה כמה סיבב הקב"ה והכניס אחר
ששת חדשי ברע )תבערה( בבנו של המנוח לתק את המעלית תיכ ומיד ,ויגדל הפלא ,שלמעשה נתקררה דעתו
של הב והחליט שלא להוציא ממו רב כ"כ על המעלית – ולא מחמת ש'נודע' לו יקרת התיקו שהרי מתחילה
הכיר בסכו הלזה ,ואי כא כל הסבר אחר ,רק לומר שהקב"ה בורא ומנהיג את העול ,וסיבב כל זה להציל נפש
אחת מישראל )יחד ע הצלת הוריו ומוריו וכו'(.
ה .וכמו שהיה אומר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוויעהיל זי"ע ,שלמה המל היה חכ העול )מלכי א' ה יא( ואעפי"כ
הוא עצמו אמר )קהלת ב ט( 'א חכמתי עמדה לי' ,וראשי תיבות של א הוא א'מונה פ'שוטה ,כי רק האמונה
הפשוטה היא שעמדה לאבותינו ולנו.
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éøáã ìò âìâìî ,úðîàä àì úéàø àì íà ä÷éø åì
øàéáå .úåîöò ìù ìâ åàùòå åéðéò åá ïúð ,äúà íéîëç
÷øå ,ïðçåé éáø åùéðòä àì äìéçúîù øëùùé éðáä
åðéàù äæá äìéâå ,éúéàø êë úøîàù íùë øîàù øçàì
ïðçåé éáø åá ïúð éæà ,úåàåø åéðéòù äîì àìà ïéîàî
éôì äðéà äðåîàä ìù äúåäî ìë éë ,'åëå åéðéò úà
åðéúåáàî òîùðå ìáå÷îä éôì àìà ,íééðéòá äàøðä
. וåðéúåáøå
úøéîàá íééðéòä ìò ãé úúì íéâäåð àîòè éàäîå
ò"åùá àáåîëå) òîù úàéø÷á ïåùàø ÷åñô
úà åðîòî íé÷ìñî åðàù úåøåäì (ä"ñ àñ 'éñ ç"åà
'ä åðé÷åìà 'äá äøåäèäå äëæä åúðåîàå ,äééàøä çë
àìå øåã øåãî úøåñîäå òîùðä çëî ÷ø àéä ãçà
.äééàøä çëî
הכל הבל – עצה כנגד הנקימה

ñòë êëùì (ìáà ä"ãá) 'ø÷é éìë'ä éøáãá åðéöî äöò
.ì"æå ,äî÷ðä úååàúå øöéî åçåø èé÷ùäìå äîéçå
úåøòð äùòî äùåòå ÷çùîä ÷åðéúì ,äîåã øáãä äîì'
ì÷ì÷å íãà äæéà àáå ,øçà øáã ìë åà ïéðá åæéàá
÷òåö ãìéäå .ãìéä òèð øùàå äðá øùà åéùòî ìë
åéáà äéä åìéàå ,äæ ìò äøîå äìåãâ ä÷òö åéáà éðôì
íðîà .íãàä äæì âøåä äéä åðåöø äùåòå åá çéâùî
éôë ïè÷ä íà óà éë ,ììë åìå÷á çéâùî åðéà åéáà
,äìåãâ äòø åì úåùòì ìéãâä äæù áùåç åìëù èåòéî
ìëùå ,ïë øáãä ïéàù åìëùá äàåø áàä íå÷î ìëî
íéàãë ïðéàå ,íéòåúòú äùòî ,íéìáä åéä ïáä äùòî
àì úîàä éôë éë ,í÷ðúîå áéåàë äæì äéäé íøåáòáù
íéîùáù åðéáà ïéá ïéðòä àåä êë .íåìë äæ åì äùò

ã

íòä ìëå øîåì êéøö äéä äøåàëìå ,úåìå÷ úåàøì ïúéð
(é"ùøá àáåäå àúìéëîá) ì"æç åùøéôå ,úåìå÷ä úà íéòîåù
äéäù úåìå÷ä úà åàøå ñð äùòðù ,òîùðä úà ïéàåø
'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øàéáå .(:çô úáù é"ùø) úåùîî íäá
ä"á÷ä àéìôä úéìëú äæéàì (èé úåà 'ä øîàî ïåéñ) ò"éæ
ïéà éøäå] êøåö ïéà äøåàëìù óà äæë ìåãâ ñð úåùòì
ãåñé úà åðì úåøåäì ,àìà .[íðéçì ñð äùåò ä"á÷ä
íà éë ,ø÷çîå äééàø éãé ìò úéðáð äðéàù äðåîàä
úåáàîå åðéúåáàî åðìá÷ øùà äèåùôä äðåîàä éãé ìò
äòéîùä ùåçå ,éðéñ øäá äøåúä éìá÷î øåã ãò åðéúåáà
åòîù' (â äð äéòùé) øîàðù êøã ìò ,äøåúì ø÷éòä àåä
íãîìì ,úåìå÷ä úà åàø àîòè éàäîå ,'íëùôð éçúå
äéàøä ùåçå úåìå÷ä úòéîù àåä äðåîàä ãåñéù
íééçä ùôðá íâ áúë åììä íéøáãëå .äòéîùì ìèáúî
úà ùåçá åàøù åðééä úåìå÷ä úà íéàåøù (à"éô â"ù)
.äøåáâä éôî íéàöåéä úåìå÷ä úåàéöîå úåúéîà
àúéàã àä ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øàéá æ"éôò
ä"á÷ä ãéúò ,ïðçåé éáø ùøãù (.÷ ïéøãäðñ) 'îâá
íéùìù ìò íéùìù ïäù úåéìâøîå úåáåè íéðáà àéáäì
éøòùá ïãéîòîå íéøùò íåøá øùò íäá ÷÷åçå úåîà
åìéôà éøäù ,ãéîìú åúåà åéìò âìâì ,'åëå íéìùåøé
àì (ìåãâ óåò àåäå ,'àìöìéö' àø÷ðä) óåòä úöéá ìù äìãâá
äîëå äîë éô äìãåâù äáåè ïáà àöîú ãöéëå ,åðéöî
åúðéôñ äâéìôä íéîéì ...äîà íéùåìù ìò íéùåìù ¯
úåáåè íéðáà íéøñðîä úøùä éëàìîì äàøå ,íéá
ãéúò ,íéëàìîä åì åøîà ,éîì åìà åäì øîà ,úåéìâøîå
àöî ãéîìúä øæçùî ,íéìùåøé éøòùá ïãéîòäì ä"á÷ä
,éáø ,åì øîà ,äøåúá úåùøã ùøåãå áùåé ïðçåé 'ø úà
øîà ,éúéàø êë úøîàù íùë ,ùåøãì äàð êìå ,ùåøã

' כשמזדמ לאד עני 'השגחה פרטית,עוד העיד הגה"צ רבי אליהו ראטה מש רבו הרה"ק רבי שלומק'ה זי"ע
. אלא מוטל עליו חוב קדוש לפרס את גילוי ההשגחה שהייתה לו,אי לו לשמרו בסוד בינו לבי עצמו
 א כ א נשמה אי ב שהרי, לשיטת שאי לו אלא הנראה בעיניי, שאמר לו רבי יוחנ, והוסיפו לפרש בזה.ו
 ומשו, שבפנימיות הינ ריק מהנשמה המחייה את הגו, ומדויק אומרו 'ריקה' מלשו ריק,היא אינה נראית
 שמאחר שאינו מאמי אלא בנראה בעיניי א כ,כ נענש שנעשה גל של עצמות שהיה בזה מידה כנגד מידה
.נלקח ממנו נפשו ונשמתו שאינה נראית ולא נשאר אלא הגו מבחו בלא הדבר המקיימו
 כי לא אאמי למה שלא,( אינני מאמי בה' )רח"ל,בצחות מספרי על 'ההוא גברא' שבסכלותו כי רבה טע ואמר
 א אנו, מה ענו לו השומעי... מכיוו שבעיני לא אראה את הקב"ה מני לי שצדקו דבריכ, על כ,אראה בעיני
 מדוע, תמהו השומעי... נפגע הלה עד עמקי נשמתו... ואי ל אפילו טיפת שכל, כי שוטה גדול אתה,נענה ונאמר
 איננו מאמיני למה, שבמוח שוכ שכל, ואלא מהי טענת. הרי אי שכל נראה לעיניי.בושת וג נכלמת
...שאיננו רואי בעיניי
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ä

éàãë ïðéàå éàáäå ìáä éøáã íéðéáîä ìöà ìëäù ìë éë íéáùåç íä íúâùä èåòéî éôì øùà åéàåøáì
.'íäéìò íå÷ðì
íãåáëá òâåðäå ,úåîéìùå äìòî ãö íäá ùé æ"äåòä éðéðò
úåùòì ìéãâä éë íäì äàøð íðåîîá åà íôåâá åà
בצדק תשפוט את עמית – כמה עצות לדו לכ זכות
'...äòø íäîò
,'êúéîò úà èåôùú ÷ãöá' (åè èé ,íéùåã÷) ïúùøôá
(æ æ úåòã 'ìä) 'í"áîø'ä áúë øáë äìàä íéøáãë
 'úåëæ óëì êøáç úà ïã éåä' ,é"ùøáåזäðäå ,
'òéâúù ãò êøéáç úà ïåãú ìà' (ä á úåáà) ì"æç åøîà ô"òàå ...äùòú àìá øáåò åøáçî í÷åðä
,úåáà à"ôù) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëå 'åîå÷îì éåàø àìà .ãàî ãò àéä äòø äòã åéìò ä÷åì åðéàù
éë ,íìåòì òéâäì øùôà éà êøáç íå÷îìå ,øîåìë (íù ,íìåòä éøáã ìë ìò åéúåãéî ìò øéáòî úåéäì íãàì åì
ז .וכבר אמרו לרמז בקרא )תהילי לד יג( 'מי האיש החפ חיי ,אוהב ימי ,הדבר הראשו הקוד לכל הוא :לראות
טוב .ובאמת ,בכל עת אפשר לאד למצוא איזה כ זכות – כאשר יחשוב ויתבונ עד היכ מגיעה ה'לימוד זכות'
שמלמד על עצמו ...וד"ל.
שמעתי מחכ אחד פמ"מ שליט"א ,מדוע נקטו חז"ל בלשונ 'כ' זכות ,כי מדר 'המזלג' להוציא דבר אחד
מתו הרבה ,כדוגמת התוחב את המזלג בבשר הנמצא בתו צלחת מלאה שאינו מוציא אלא את הבשר ,לעומת
זאת המכניס כ לקערה הרי הוא נוטל ומעלה את כל אשר 'נכנס' בכ ,כיו"ב ,יש ל להביט על חבר ע 'כ' -
לא למצוא רק חסרונותיו כמוציא במזלג דבר אחד מכלל דברי הרבה ,אלא כשהינ מתבונ בו – בחסרונותיו ,ראה
נא עמה יחד ג את ה'מעלות' שבו .ובזה פירשו את לשו המשנה )אבות א ו( 'והוי ד את כל האד לכ זכות',
שלא ידו רק את אותו החסרו אלא את כל האד – כל מהותו על שלל מעלותיו.
בדר צחות אמר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע לבאר ,מהו לשו כ זכות ,כי ברצות האד ליטול דבר מאכל המונח
בתחתית הקדירה ,מה יעשה  -יהפ ויגיס ב'כ' עד שימצא את אשר יחפו .כיו"ב הרואה בחברו חשד של צד
חובה ,יגיס ויהפו הנה והנה בצד הזכות ,עד שימצא את הדר להצדיקו.
עוד אמר בזה ,משל למי שבא ללבוש מנעל לרגלו ,א לא עלה הדבר בידו מכיוו שהנעל קטנה ממידת רגלו,
מה יעשה ,יכניס לתו הנעל 'כ' המיוחדת למנעלי ואז תכנס רגלו ,והרואה יתמה – וכי הכ הרחיבה את המנעל,
או הקטינה את רגל האד ,לא ולא .והיא נכנסה רגלו – איני יודע ,אבל זוהי המציאות – הכ דוחפת ומכנסת
את הרגל לתוככי המנעל ,וכיו"ב הוא ה'ד לכ זכות' – א שלא ימצא דר להבי את מעשיו של האד בצד
הזכות ,יקח כ לזכותו וימצא תירו אפילו בדוחק להוציא צדקו לאור.
הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע העיד על זקנו הרה"ק מהר"י זי"ע שהיה אוהב מאד את דר פלפולה של תורה,
ובכל עת מצוא היה מתפלפל כדת של תורה )כשיצא ספר חידושי הרי" שיש בו חידושי הרבה בדר הדרוש והפלפול ,הורה לנכדיו
שירכשו את הספר הלז( .ובעצמו ביאר טע הדבר כי לפעמי קשה מאד ללמד זכות על יהודי ,א בדר הפלפול אפשר
תמיד ללמד זכות .ומתו אהבת ישראל יתירה זו אהב הרה"ק את דר הפלפול.
מעשה ברב גדול מישראל שדרש דרשתו בביהמ"ד גדול ומפורס בארה"ק ,והנה רואה הרב שבירכתי ביהמ"ד
יושבי שניי שאינ פוסקי לרגע מלשוחח ביניה )והדבר הפריע לרב( ,בגמר הדרשה עברו קהל השומעי להודות
לרב על דיבוריו הנפלאי וא אלו השניי באו בי כל הקהל ...וישאל הרב ,על מה הנכ מודי ,וכי דבר אחד
מדברי נכנס באזנכ ,ויע האחד מה ,הנה חברי העומד לצידי מבני חו"ל הוא ,ואינו מבי את שפתו של הרב ,כי
רק ענגליש )אנגלית( יבי הלה ,ע"כ ברצונו כי עז לשמוע את דבריו החוצבי להבות אש של הרב בא ונתיישב לידי
ואנכי הקט תרגמתי לו את כל דברי הרב בדרשתו הנפלאה .לימי סיפר הרב את דבר המעשה לפני תלמידיו,
והוסי לומר ,הביטו וראו 'ד לכ זכות' עד היכ הוא בא...
וכבר אמר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי"ע )עשר צחצחות בער רי"א מקאלוב( ש'ד את כל האד לכ זכות'
בגימטריא 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' .ורמזו בדבריו )נטעי אשל( שעל האד לדו את חברו לכ זכות א
כשהדבר עולה לו ב'מסירות נפש' ,וסמ לדבר כי כש שעלינו למסור את נפשנו על יחודו ואחדותו יתבר שמו
כ עלינו למסור את נפשנו לדו איש את רעהו לכ זכות.
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êøáçì ïåãú ìà ïëìå ,úååù íãà éðá úåòã ìë àì
 ììëח,åøáç ìù áöîì íãàä òéâéù øùôà éàù åðééäå .
çåøá ïä ,åá éåøù åøáçù áöî åúåàì òéâäì éãëá éë
,åùôð úåðåëú ãöî ïä úåðåøùëä ãöî ïä ,íùâá ïä
åéãéãéå åéøáç ,åúáéáñ íå÷î ãöî ïä åúçôùî ãöî ïä
Y åäòø ìùë íéøåää íúåàì ùãçî ãìååéäì åéìò ,'åëå
àäúù åãòá áøò éî æà óàå 'åëå 'åëå ãîòîå ìéâ åúåàá
úà ïéãé êàéä ,éëä åàìá ìáà ,äååù íäéðù úðáä
òéâúù ãò êøáç úà ïéãú ìà åäæå ,å"ç äáåç óëì åøáç
øåöò ïë ìò ,äø÷é àì íìåòì äæ øáã ,øîåàë ,åîå÷îì
.êëøãá äø÷ðä ìë úà 'ïã' úåéäî ãòåî ãåòáî àð

úà åì äàøî àéä åæ äîéâôå ,äæ ïåøñçá òåâð åîöò
àáåä) ò"éæ '÷ä è"ùòáä øàéá äæ ãåñéá .åøáçáù òøä
äðùîä úà (íéèôùî 'øô ò"éæ àðøîà÷î ÷"äøäì íééçä øöåàá
),'åîå÷îì òéâúù ãò êøáç úà ïåãú ìà' (ä á úåáà
éë ,äîä íéòø éë åéùòî ùøôì êøáç úà ïåãú ìà
òéâúù ãò àìà åðéà òøä úà äàåø êðéäù äáéñä
.ïåøñéç åúåàá éå÷ì êðäå ,åîå÷îì úòâä éë ¯ åîå÷îì
(ì"òâéôù) 'äàøî'ä êøã ìëúñîì äîåã øáãä éøäå
'...åéúåðåøñç úàå åîöò úà ,åçëð ãîåòä éàøá äàåøù
) (ú÷åç 'øô íééðéò øåàîט.

,íééðéò éðù íãàì ä"á÷ä àøá ïëìã ,åøîà úîàá
רואה נגעי עצמו – מדוע ידי לכ חובה
åøáç úåìòîá ïðåáúé íäî úçàáù éãë
...åîöò éòâðå åéúåðåøñç äàøé úéðùáå .åéúåðåøúéáå ïåøñéç äæéà íãà äàåøùëù íéøôñá åøàéá êëî äøéúé
åøáç éòâð ìò èéáîå ,íäéðéá êôäîù éîì åì éåàå àåäù àöîéå åîöòá áèéä ïðåáúé ,åúìåæ ìöà
ח .ודע ,כי לעול אי האד יכול לתאר לעצמו על מה ולמה עשה לו פלוני כ וכ ,ומדוע נוהג הוא במנהג פלוני,
וא כ ,מה לו לדו את חברו כשאינו יודע מה ה הסיבות למעשיו ...באמת אמרו להקל על האד את הדר
לבוא לדו לכ זכות ,ע"י שיבי כי לכל חד וחד יש תכונות הנפש ,ומצבי אחרי ,ומש שורש כל התנהגותו,
ומה ל כי תלי עליו ,אולי כשתכיר ותבי את תכונות נפשו ג הנהגתו תהא מובנת ,וכמו שלא תתמה על מי שיש
לו מעצור בשכלו ל"ע ,ואינו בריא בנפשו  -מדוע הוא מעולל כ וכ ...שהרי ידעת כי דעתו משובשת עליו .כ
כשתראה את רע אומר ועושה דברי שלא כראוי ,תדמה שיש לו איזה מעצור בהבנת אותו עני ,ואל תמהר
לדונו לכ חובה.
וכבר אמר הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בפסוק בפרשת )קדושי יט יז( 'לא תשנא את אחי בלבב' ,אל תשנא
את אחי על שיש לו 'לב' אחר ,ומהל מחשבתו בדר אחרת מהילו מחשבת.
ט .אמרו המושלי ,מעשה בעיירה אחת ,שיצא קול הברה על החלב שהוא מוכר את הגבינה וחריצי החלב במשקל
מרומה – באמרו על שמונה מאות גר כי קילו של הוא ...וכבר טענו כ כל בני העיירה ,עד שהאופה החליט
לבדוק אחר מידותיו של מחלק החלב ,ואכ ש על לב ,שאינו מוכר במידה נכונה ,ומיהר לקבול על כ לפני הדייני
בעיר שהזמינו במהרה את החלב ל'די' ,מששמע החלב את הנטע עליו ,ענה בפשטות ותמימות ואמר ,ברשותי
משקל 'מאזניי' בו הנני שוקל את מנות הגבינה כנגד דבר אחר שמשקלו 'קילו' של ,ומהו אותו הדבר ,בכל יו
בבוקר לוקח הנני כיכר לח אצל אופה זה ,כשהאופה אומר שמשקל הכיכר 'קילו' ,וכנגדו אמדוד את כל מאכלי
החלב שאמכור לבני העיר .נמצא שא ישנו חיסרו בגבינותיי אי הקלקלה תלויה בי אלא בכיכרותיו של האופה.
הדברי יצאו מפי החלב ופני האופה חפו.
מכא למדנו .א .שלעול אי אפשר לאד לעולל לחברו טובה או רעה ,כי כל אשר יעשה לחברו יקבל בחזרה
אצל עצמו .כאותו אופה שתבע את החלב ונתגלה קלונו ברבי .ב .והעיקר נלמד ,שבטר הילוכו לפשפש במעשי
רעהו למצוא ב חסרונות ,יפשפש קוד בנגעי נפשו ,ויראה שא הוא עצמו מלא בחסרונות ומכ רגל ועד ראש
אי בו מתו .ויתק עצמו תחילה ,ורק לאחר מכ יבוא לתק את חברו.
מסופר על אחד שנישא בשעטמו"צ ,ולדאבו לב לא עלה יפה 'שלו ביתו' ,פנה האבר ליועציו וה ייעצוהו
לקנות לבני ביתו מתנה טובה – איזה חפ שתשתמש בו מידי יו ביו ,ובזה תתפייס דעתה .בדק החת ומצא
שבי שלל חסרונותיה א איננה שומעת כהוג – ובכל עת דברו אליה איננה שומעת ומבינה את אשר הוא דובר
אליה ,על כ החליט לרכוש לה 'מכשיר שמיעה' אשר בעזרתו תוכל לשמוע היטב היטב .ויפ האבר ל'מכו לשמיעה',
והציע לפני המומחה את חסרונה של בני ביתו .א המומחה נענה 'כלי עזר' זה נקבע על גופו של אד – כי יש
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íù ,äðçîì õåçî úåãéãáá øëéð ïîæ áùúù áèåî øùë ,øîåàå çôèî àåä éøä åîöò íëù ìò åìéàå
 ...éðàי
êéùòîá ùôùôì ìëåú êëå ,ãáìá êîöò íò ÷ø ääùú
...êîöò éòâðá ïðåáúäìå
,ì"öæ øòèðìñ ìàøùé éáø ìù åøåàéá úà ïéáú äúòî
 ,'äðçîì õåçî ããá' úáùì òøåöîä ìò ïëìãואהבת לרע כמו – עניני תיקו המידות שבי אד לחברו
 êåîë êòøì úáäàå (çé èé ,íéùåã÷) ïúùøôá äàåø àåäù øçà Y ïåùìä àèç ìò ä÷åì òøåöîä éëיא  'ä éðàיב.
àåä äæ ÷åñôù àáé÷ò éáø àðúä øîà øáëå
,äøåú äøîà ïë ìò .äøñ åéìò øáãîå åäòø éòâð úà
 äøåúá ìåãâ ììëיג ).(ã è íéøãð éîìùåøé
,íòâðáå íãàä éðá úåùôðá êë ìë 'ïéáî' ïëà êðéä íà
כמה דרגות בזה ,ולפי גודל חסרו השמיעה כ יש להגביר חוזק עזר הכלי לשמיעה ...א הוא התעקש לאמר
שעיקר מטרתו בזה לתת מתנה ב'הפתעה' ) ,(a surpriseואיככה יוכל להחיש אותה אל המומחה .מכיוו שכ אמר לו
המוכר ל נא לבית ובדוק בעצמ עד היכ פני הדברי ,פנה האבר אל ביתו בשעת צהריי ומצא ש'בני ביתו'
שוהי בזו העת במטבח הבית אצל הקדירות .ממרחק שאל את בני ביתו – איזה תבשיל הכנת היו ,ואכ 'אי
קול ואי עונה' ...מש התקרב יותר אליה ושאל שוב את שאלתו ושוב לא נענה במאומה ,נכנס האיש אל תוככי
החדר ושוב שאל שאלתו ,וא עתה אי קול ואי עונה .עד שקרב אליה ממש ושאלה בקול ברור ,מה הכנת
לאכול בהאי יומא ,שמע אותה אומרת ,זה לי פע הרביעית שהנני עונה ל – מאכל פלוני הוכ היו ...מדוע לא
שמעת את תשובתי עד עתה .או אז נוכח לדעת כי הוא צרי מכשירי וכלי עזר לשמיעה ולא היא כלל וכלל.
כיו"ב לדיד ,כל חסרו שתמצא בחבר אינו אלא מחסרונותי.
י .והנה בנוסח 'קדושה' אומרי 'נקדיש ונעריצ כנוע שיח סוד שרפי קודש' )וי"א נקדש את שמ בעול כש שמקדישי
אותו בשמי מרו( ,וכיצד מקדישי אותו שרפי הקודש בשמי מרו ,איתא ב'אבות דרבי נת' )פי"ב אות ו'( וז"ל' ,שבשעה
שפותחי את פיה ואומרי שיר ,זה אומר לחברו פתח אתה שאתה גדול ממני וזה אומר לחברו פתח אתה שאתה
גדול ממני וכו' ,וי"א כתות כתות ה כת אחת אומרת לחברתה פתחי את שאת גדולה ממני שנא' וקרא זה אל זה
ואמר' .ואמרו 'בעלי המוסר' ללמוד בפשטות ,שלא רק שיש על כל יחיד ויחיד לתת באהבה רשות זה לזה ,אלא ג
בי כלל ישראל לשבטיו ולעדותיו השוני יש לנו לומר לבני כת אחרת ' :את גדולה ממני' ,ומיני ומינ יתקלס עילאה.
יא .כתב ב'פלא יוע' )ער שנאה( כי לא הוצרכה תורה לצוות 'לא תשנא את אחי בלבב' )קדושי יט יז(' ,ואהבת
לרע כמו' על מי שמיטיב לו בכל מיני טובות ,דעל מה ולמה ישנאהו ,לא הוצר הכתוב אלא למי שהוא
אויבו ומבקש רעתו על זה ציוותה תורה שלא לשנוא אותו ולאהוב אותו כאהבת עצמו.
כה ביאר הרה"ק מאור עיניי זי"ע )חוקת ד"ה 'זאת התורה אד'( בפסוק 'ואהבת לרע כמו' ,כי אהבת האד את
עצמו אינה נפסקת לעול – וא שכל איש בשלו – מכיר ויודע היטב ב'חסרונות' ,מ"מ לא יגרע מחמת זה אפילו
כהוא זה מאהבתו את עצמו ,כיו"ב 'ואהבת לרע'  -א א ראית בו כמה וכמה מומי וחסרונות ,אל תבט עליה
אלא עדיי ואהבת לרע) ...וכ אמר הרה"ק רבי איתמר מנאדבורנא זי"ע(.
יב .מסופר על אב וב שבאו לדו 'די ותורה' אצל ה'מרא דאתרא' ,כי תחת רשות רק מעיל אחד ,והאב טוע
שמ הראוי לתת לו את המעיל שהרי הוא זק ובא בימי והצינה גוברת עליו מאד ,ולאיד ,הב טוע ,כי האב
שוהה כל היו בבית המוסק בעצי בוערי ,ואילו הוא מסובב בשווקי וברחובות להביא טר לביתו ולבית האב,
וא כ מ היושר שיעמוד המעיל לשמש אותו ,נענה לה הרב ,חיזרו הנה בעוד כמה ימי ,ואז אוציא משפטכ
לאור .אדהכי והכי בהיות לה 'רווח להתבונ'  -הרהר כל אחד בטענות השני ,ונוכח לראות כי צדק בפיו ,האב
החל לחשוב כי אכ ראוי שהב יתעט במעיל ,שאכ הוא היוצא לשווקי ולרחובות ,ואילו הב גמר בדעתו שמ
היושר שיהא המעיל לאב ,כי זק הוא ,וכ שבו לבית הדי לאחר כמה ימי ,וכעת נתהפ הדי ,כי כל אחד טע
שעל השני ליקח את המעיל...
נענה הרב ואמר לה ,שבו נא בחדר 'בית הדי' ומיד אחזור אליכ ,יצא הרב ולאחר כמה דקות שב ו'מעיל'
בידו ,ואמר הא לכ כא מעיל נוס ,כי אי לי צור במעיל זה ,וישוב השלו והשלוה לשרור במעונכ ,וישאלוהו
האב והב כאחד ,א כ ,מדוע לא עשה כ בפע הראשונה שבאנו לדו דיננו ,נענה הרב ואמר ,הנה מתחילת דבר
שכל חד מכ אמר שלי הוא המעיל ,על כ אמרתי א אני – הנני צרי את המעיל לעצמי ,ולא חפצתי לתיתו
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,äøåúì äðëää íä úåãéîä éë ,äùåã÷ä äøåúá úåòøäå à"ç äùåã÷ä øòù) ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä áúë
à äáø à"áãðú) åøîà êëå .úååöîä íéé÷ì íãàä ìëåéù úåáåèä úåãéîä ïééðò áúëð àì ïë ìòù (á"ô
במתנה ,אול עתה ,כשכל אחד הבי שמ הראוי לתת את המעיל לזולתו ,א כ א אני אענה ואומר כי ברצוני
להעניק את המעיל לזולתי.
ובזה פירשו מה שנאמר בפרשת 'ואהבת לרע כמו אני ה' ,שבשעה שבני ישראל אוהבי זה לזה ,וכל אחד
רוצה לתת לרעהו משלו ,אזי א 'אני ה''  -נוהג כ ,ומיטיב עמכ כאשר הנכ נוהגי ע זולתכ.
יג .מדרגות הרבה עד אי ק יש בדברי אלו ,ועבודת האד לשאו להגיע לדרגת מסירות נפש ולתת את כל
אשר לו בעד חברו ,וכ אמרו בגמרא )ב"מ סב' (.שני שהיו מהלכי בדר ,וביד אחד מה קיתו של מי ,א
שותי שניה מתי ,וא שותה אחד מה מגיע לישוב ,דרש ב פטורא ,מוטב שישתו שניה וימותו ואל יראה
אחד מה במיתתו של חברו ,עד שבא רבי עקיבא ולימד 'וחי אחי עמ' )כה לו( ,חיי קודמי לחיי חבר' ,ומדייק
הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )שפתי צדיק פר' קדושי אות יא( מכ שלא נאמר 'רבי עקיבא אומר וכו' כדר הש"ס בכל
מקו ,דמצד ההרגשה של יהודי עליו להיות מוכ ומזומ לתת לרעהו את טיפת המי האחרונה אשר בה תלויה
ועומדת כל חיותו ,אלא שאנוס הוא כי 'בא רבי עקיבא ולימד' שעליו לעצור בעצמו מעשות כ ,ומחויב הוא להשאיר
את המי ברשותו .אבל ההרגשה צריכה להיות שברצונו לתת כל אשר לו לזולת ,אלא שאנוס הוא בדבר משו
'חיי קודמי לחיי חבר'.
ויש לרמז בדברי רבי עקיבא 'ואהבת לרע כמו  -זה כלל גדול בתורה' ,שאהבת ֵרעי צריכה להיות בדר
התורה ,ורק מחמת כ לא יקדי חיי חברו לחייו שלו ,כי אילו לא הדגישה תורה כ היתה הדעת נותנת לתת לחברו
את כד המי שיש לו כדי חיותו ,אע"פ שזה יגרו את מיתתו.
וכבר אמרו ,כי א 'ואהבת לרע כמו זה כלל גדול בתורה' ,נמצא שמי שאינו הול בדר זו ,יצא מ הכלל...
סיפר הגאו הישיש הרב ישראל גערבער מעיה"ק ירושת"ו תלמידו של הגאו רבי ברו בער זצוק"ל שלפני שנות
דור היה מקו מגוריו בעיירה הסמוכה לווילנא ,ביו מ הימי חלה אחד ממשפחתו – ב דודו ,ולקחו ר' ישראל
לבית החולי שבעיר ווילנא שהיה לו ש טוב ברפואה ,אלא שבית החולי היה מכניס בשעריו רק מתושבי ווילנא
– שה היו מחזיקי מממונ את בית החולי ,או למי שבא ע מכתב המלצה מהגאו רבי חיי עוזר זצוק"ל.
לכ שלח ר' ישראל איש מבני משפחתו אל הגרח"ע ,והלה נכנס אל הגרח"ע מאחורי הבית – בחששו שא יכנס
בדר המל יראוהו ה'משמשי בקודש' וימנעו מרב לכתוב מכתב המלצה לבית החולי .ואכ הגרח"ע קיבלו
במאור פני וסבר פני יפות וא כתב לו מכתב להנהלת בית החולי ,חת בחותמו ושילחו לשלו .מכיוו שכבר
היה המכתב בידו לא חשש ויצא את הבית מדר המל ,כצאתו מחדרו של הגרח"ע ראה שיש בקרב בני הבית
ומחוצה לו רעש ובלבול ,מששאל לפשר הנעשה שמע שבעוד שעה ומחצה תער הלווייתה של בתו היחידה של
הגרח"ע ...ומה נשתומ הלה מצלילות ויישוב דעתו בשעה טרופה כזאת ,ולא היה ניכר עליו אפילו דאגה ועצבו
כל דהו ...אלא במאור פני ישב לו וכתב מכתב נאה ומתקבל.
כמה שני לאחר הסתלקותו של הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע כתב אחד מחסידיו מכתב לרעהו ,בו כתוב 'עדיי
מהדהד באזני קריאתו של הרבי בגדולת וחשיבות טוה א טובה פאר דע מל מלכי המלכי'ס א קינד) '...להיטיב
לבניו של ממ"ה(.
סיפר הגה"צ רבי דניאל פריש זצוק"ל ,שנזדמ פע לאנטווערפ בהיכלו של הרה"ק רבי איציק'ל זי"ע ,וש ראה
את חתנו הרה"ק רבי יענקל'ע זי"ע אשר כידוע היה מתנהג בפשטות גדולה עד מאד ,והיה מתהל בביהמ"ד קוד
התפילה בגשתו אל האורחי ,ושאל במה אוכל לעזר בכוס קאווע או בסידור חפצי ,והיה ר' דניאל עומד מ
הצד ותמה מדוע ינהג כ – קוד התפילה ,והמתי שר' יענקל'ע יגש אליו ,בהגיע רבי יענקל'ע אליו ,ויהי א החל
לשאלו אודות הקאווע והחפצי ,ניסה ר' דניאל לרמז לו ש ...ש ...כאומר – אסור לשוח קוד התפילה ,אמר לו
ר' יענקל'ע 'יונגערמא )אבר( ,וכי נראה בעיני שמה שהביאו הפוסקי מש האריז"ל לומר קוד התפילה 'הריני
מקבל עלי מצוות עשה ואהבת לרע כמו' אינו אלא לחש בעלמא ...יש לקיי זאת בפועל ממש' .והעיד רבי דניאל
לאחר שני ,שדברי אלו השפיעו עליו ושינו לו את כל מבטו על חייו )כי א שוודאי יש להיזהר משיחת חולי קוד התפילה,
א ראשונה לכל יחשיב את רעהו לדאוג לכל מחסורו(.
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יד .אחד מחסידי הרה"ק רבי הערש'לע מליסקא זי"ע ירד מנכסיו רח"ל והפסיק לעלות ולהראות אצל הרה"ק ,לאחר
זמ ממוש מאוד הופיע בקודש פנימה ,שאלו הרבי היכ היית עד עתה ,השיב כי לווה סכו כס גדול ממשמשו
של הרבי ה"ה הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע ואי בידו לפורעו על כ התבייש להראות פניו ב'חצר הקודש'.
קרא רבי הערש'לע לרבי ישעי'לה ושאלו הא מחל לו על החוב ,השיב רבי ישעי'לה שמיד בהגיע זמ הפרעו פנה
אל 'הערב' – הקב"ה ,ואמר לו הנה הלוויתי לפלוני כי אתה ציוותנו בתורה להלוות איש לרעהו ,ומאחר שאי בידו
להשיב את חובו א כ 'בדי' הוא שאתה תפרע תחתיו ,ואכ ה'ערב' לא איחר ושיל את החוב...
מעשה בגנב שנכנס לבית החפ חיי וביצע את זממו ,כאשר הבחי בכ החפ חיי ר אחריו וקרא בקול גדול
שמוחל הוא על החפ ש'לקח' .שאלוהו תלמידיו מפני הוצר לרו אחריו ולהודיע לו שמוחל הוא על הגניבה והרי
היה יכול לשבת בבית במנוחה ולומר שהוא מוחל ,השיב לה החפ חיי ,שא לא היה יודע הגנב שהחפ הגנוב
הוא שלו אלא היה סבור שבגניבה נמצאת ברשותו אזי היה חטא בידו א שבאמת הרי זה שלו ,וכמו שאמרו )נזיר
כג' (.נתכוו לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעו כפרה וסליחה' ,על כ ר אחריו להודיעו שהפקיר
את החפ והרי זה שלו ושוב אי צרי כפרה וסליחה ,והרי לנו טוהר מידותיו של החפ חיי ,שלא זו בלבד
שמחל על החפ אלא ג חס על הגנב שלא יצטר כפרה.
טו .סיפר הגאו רבי אברה גניחובסקי זצ"ל ,פע עלה ברצו המשב"ק של הרה"ק רבי ישעי' מקערסטיר זי"ע
לראות כיצד רבו מקבל את הפוני אליו ,על כ שלח ידו בכותל שבי חדרו לחדר הרבי וחורר בו חור קט
מש היה 'מצי מ החרכי' ...והנה הוא רואה אי שנכנס אל הרבי יהודי למוד סבל מבני העיר והוא מונה בפני
הרבי את 'צרותיו' אחת לאחת ,ולבסו הפטיר כי אי לו כל עצה אלא ל'סיי' את חייו ו'חסלת פרשת הצרות
והייסורי' ...והנה מדרכו של עול לענות על 'הצעות' שכאלו ,א דברי שטות מדבר מר ...וכי נשתבשה דעתו ל"ע,
וכהנה מדברי המנסי להוכיח למתלונ כי אי צדק בדרכו ,לא כ הייתה דרכו של הרה"ק רבי ישעי' רחימאי,
אלא פתח פיו ואמר למר הנפש ,אכ ,רעיו נפלא העלה מע"כ ,א מכיוו שהוא דבר 'גורלי' עלינו להתיישב לראות
כיצד ייעשה הדבר בצורה הכי טובה ,ע"כ חשבתי כעצה ראשונה – ומסתמא ג מע"כ חשב כ – לעלות על הגשר
שמעל הנהר ומש לקפו לתוככי הנהר וכ תפרד הנשמה במהרה מהגו ,אבל נראה לי שאי זו עצה טובה כל
כ ,כי כידוע ל שבימי אלו ימי החור מי הנהר קרי עד לאימה ,חוששני שיקשה על מע"כ לסבול את קור
הכפור .שנית חשבתי – וכנראה שג מע"כ חשב כ ,לעלות על הגג הגבוה ביותר בעירנו ולקפו ממעלה למטה
ומיד יתראה מע"כ ע אבותיו השוכני למעלה בשמי ,אלא שג 'הצעה' זאת עדי שלא לקיימה שהרי מע"כ
יודע היטב שיש חשש שיתרסק אברי אברי ואי זה 'מכובד' למע"כ הרמה ,אי ל אלא לעשותו 'מכובדיג'...
היהודי לא שתק ,אלא החל מעלה כל מיני עצות ורעיונות כיצד יבוא לידי סופו ,אבל הרבי 'ד' אתו על כל עצה
ורעיו בנפרד ,ובכל אחד מה מצא פסול וחסרו ...עד שאמר לו הרבי ,שמע נא יקירי ,העני הלז שהוא 'פע
בחיי' ...הוא עני רציני ביותר ,אי אפשר לעשותו בחופזה שלא ביישוב העת ,המת לי שבועיי ימי ואחשוב על
עצה טובה כיצד תעשה את הדבר באופ ראוי ומכובד ביותר ...ויצא היהודי מחדרו של הרבי כשהוא מלא שמחה
וצהלה ,שמא תדעו על מה – כי עתה הרגיש לראשונה שבריה אחת בעול מבינה אותו ואת קשייו ,ואילו היה
הרבי מדבר על לבו כי 'שטות' הוא עושה היה יוצא היהודי בהרגשה כי ג הרבי איננו מבי לנפשו כלל וכלל...
למותר לציי שאחר שבועיי ימי לא עלה על דעתו כלל וכלל לפנות אל הרבי לשמוע הכרעתו בנידו ...כי שבה
אליו רוחו ואט אט יצא מהר הצרות למקו רווחה ושמחה...
והלימוד לדיד ,בכל עת ובכל עני ,אפילו א תראה את חבר טועה בטעות חמורה בענייני גו או נפש ,ברוחניות
או בגשמיות בדברי הנוגעי אליו או לדורותיו ואפילו כשהדבר נוגע לגבי הרבי – עד שאפילו סומא רואה את
טעותו הגדולה ,לעול לא תאמר לו 'טועה' אתה ,אלא הכנס אל מוחו ,הראה לו שהינ 'מבי' את דעתו ו'חכמתו',
אלא שנראה ל שעדי כ וכ ...כי בלאו הכי ,יאמר הלה איש בעול אינו מבי אותי ,אבדה תקוותי ותוצאותיו
מי ישורנה.
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באמת אמרו כי רק בהרגשת צערו של חברו יעלה בידו להיות 'גומל חסדי' כראוי ,הגאו רבי אליהו חיי מייזל
זצ"ל רבה של לאדז' פנה פע בימות החור לביתו של הנגיד ר' ישראל פאזמאנסקי – ברצותו להוציא ממנו סכו
הגו עבור 'עצי להסקה' לעניי בני ישראל שהצינה גברה ופשטה בבית ,משהגיע לבית הנגיד נקרא ר' א"ח להיכנס
פנימה לבית הח ומוסק כהלכה ,אבל ר' א"ח לא אבה להיכנס ונשאר על מעמדו בחו ,מש דיבר ע הנגיד
למש כמחצית שעה על דא ועל הא ...ככל שעבר הזמ גברה באותה מידה הצינה על מיודענו הנגיד ,משנכנס
הקור בכל עצמותיו של הנגיד אמר לר' א"ח ,ירח נא מר עלי ויכנס עמי הביתה ,כי גברה עלי הצינה ...אז אמר
לו ר' א"ח ,עתה השגתי מטרתי ,כי באתי הנה לבקש נדבת לב ב'עצי להסקה' ,ולעול לא תבי את העניי עד
שתרגיש על בשר את אשר ה מרגישי כל היו – בכל יו מימי החור.
ידוע כי הרה"ק רבי ישעי' מקערסטיר זי"ע היה עסוק יומ ולילה 'להחיות נפש כל חי' ,במאכל ומשתה ושאר
צרכי עמ המרובי ,פע שאלו איזה 'רב גדול' וכי לא היה עדי שהרבי יעסוק ב'העכערס' )דברי נעלי יותר( ב'חכמת
הקבלה' וכיו"ב ...אמר לו הרה"ק ,במה עוסק עתה מע"כ – באיזו 'סוגיא' בקבלה ,אמר לו הרב בעני 'שיעור קומה'
והוא אחד מסוגיות הקשות בחכמת הקבלה ...אמר לו הרה"ק א אני עוסק כעת ב'שיעור קומה' להגביה ולרומ
'קומת' של כמה וכמה נשברי לב שנפלה עד עפר – כיצד להגביה...
מעשה מופלא רו מעלה היה משיח ומעיד בגדלו הגה"ק מטשעבי זיע"א מה שראה בקטנותו אצל אביו הגאו
בעל 'כוכב מיעקב' זצוק"ל ששימש כמרא דאתרא בעירו .וש אשה אלמנה אחת שהייתה עניה מרודה ולוותה
למחיתה סכו כס גדול מאחד מהבעה"ב האמידי דמתא ,אלא שמחמת דוחקה לא הצליחה לפרוע את חובה.
והיה המלווה דוחק בה מאד לשל .והגאו המרא דאתרא ששמע מכ הפציר בו שוב ושוב לוותר על החוב ,א
העשיר יענה עזות והוא בשלו אינו מוותר אפי' שווה פרוטה .ויהי ביו"ט של חג השבועות לאחר שסיימו תפילת
הלחש דשחרית נזכר העשיר במגדנות ומאכלי חלב המוכני ומזומני לקידושא רבא לאחר התפילה ולא היה יכול
להתאפק ...על כ חשקה נפשו לזרז את התפילה ולהיפטר מאמירת ה'יוצרות' הארוכי .ויקרא טר תחילת חזרת
הש" אל ב המרא דאתרא הנער הצעיר דוב בעריש ואמר לו בחוצפה 'ל אמור לאבי הרב ,כי א הוא מוכ
לוותר על ה'יוצרות' ג אני מוותר על חובה של האלמנה' .הנער העביר לאביו את הדברי ,ולפליאת הכל תיכ
ומיד הורה בעל ה'כוכב מיעקב' לבעל התפילה להתחיל בחזרת הש" ולדלג את כל היוצרות) ...והנה אי לתאר קדושת
פיוטי היוצרות ,ויש אומרי שרבי אלעזר הקליר הוא התנא האלוקי רבי אלעזר ברשב"י ,וא ידוע שאמירת היוצרות סגולה היא לאריכות ימי ,כבר
היה מעשה אצל הרה"ק האהבת ישראל זי"ע מוויז'ני שאבותיו לא האריכו ימי ר"ל ,ושלח לו המהרי"ד מבעלזא להקפיד על ג' דברי וחדא מינייהו

הוא אמירת היוצרות ומני אז האריכו ימי כל אדמור"י שושלת ויז'ני ,א מ"מ למדנו כא 'הכרעה' של הכוכב מיעקב הצריכה לימוד(.
מסופר על רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצוק"ל ששבת אחת התארח אצל ראש הקהל שהיה ג עשיר גדול .לאחר
קבלת שבת ותפלת ערבית פנה הרה"ק ע כל ראשי הקהל וציבור מלויו לסעוד את סעודת השבת .אחר 'קידוש',
הביאו לרב קערה גדולה מלאה מי בשפע לנטילת ידיי .עמדו כול והביטו על הרב ללמוד ממנו היא צרי
ליטול ידיי בהידור רב ,ולפליאת נטל הרב את ידיו בצמצו ,רק כפי הדי ולא בכל ההידורי שנהג בה תמיד.
הרב שראה את תמיהת הסביר ,בביתי ,בו אני דואג להביא את המי בעצמו ,אטול ידיי בהידור רב .א פה,
כשאני רק אורח ואת המי סוחבת המשרתת בשארית כוחותיה מהבאר הנמצאת במרחק ,אינני רשאי להדר במצוות
על חשבו טרחתה.
וכבר נפסק כ 'להלכה ולמעשה' )מג"א או"ח תרנ"ח סקי"ב בש המטה משה( אד שיש לו אתרוג מיוחד ,ובעיר אחרת
אי לה כלל ,מוטב שישלחנו לש ,והוא יבר על של הקהל .וכ נפסק בהלכות חנוכה )סי' תרע"א סק"א( א יש לו
שמ בצמצו ולחברו אי לו כלל מוטב שידליק בכל לילה נר אחד ,וית ג לחברו ,דהא מדינא א"צ אלא אחד ,הרי
להדיא ש'הלכה'דיג' אי מקו לחומרות והידורי כאשר אפשר תחתיה להיטיב לאחריני.
מספרי על החכ הצדיק רבי רפאל ברו טולידנו זצ"ל ראב"ד מקנס שבמרוקו )ובסו ימיו בארה"ק( שבמש ימי
חייו נמנע מלרכוש דירה למגוריו והתגורר בדירה שכורה .וטעמו ונימוקו עמו אי אקנה לעצמי בית דירה ,טר
ימצא מקו לה' משכנות לאביר יעקב .ובעוד השכינה הק' נודדת מקינה לא אבה למצוא מנוחת קבע לרגלו ,והנה,
לעת זקנותו השתוממו מאד בני ביתו בשמע כי הרב מחפש ומחזר אחר קניית דירה למגורי .לפליאת העצומה
השיב הרב כי אמנ טע גדול ונשגב היה עמו ,א כל זה היה רק כשכל טרדת הדאגה לבית דירה היה מוטל על

àé

באר הפרשה  אחרי  קדושי

àäé àì åòéùåé àì àåä íàù áåùçé àìà ,ãåò àìå (æô÷) 'íéãéñç øôñ'á áúëãë ,áèéîã éìéî ìëá åçåø
íéðäðù íéøçà ìéáùá àìà éç åðéàù íãà ùé .ì"æå
.åðòéùåéù éî
.ì"ëò ,åðîî

קדושי תהיו – מעלת ושכר המתקדש בקדושה של מעלה

áåñàñî áééì äùî éáø ÷"äøä éøáã úà êéîñäì ùéå
,øçùä úåëøá çñåð ìò (æô ì"îøä éùåãéç éèå÷ì) ò"éæ
,'íéøååò ç÷åô'ë ,íéáø ïåùìá íéøîàð úåëøáä ìëù
'éëøö ìë éì äùòù' úëøá òåãîå ,'íéîåøò ùéáìî'
ïåùìá Y 'åðéëøö ìë åðì äùòù' àìå ,ãéçé ïåùìá àéä
úà äàøé ,åîöò éëøöìå åì òâåðá ÷øù ,úåøåäì .íéáø
òâåðáù å"ç ìáà .åëøö ìë åì äùò àøåáäù åîë åîöò
,àáà éáø éðàú' (.àô íéùåã÷) ùåã÷ä øäåæá àúéà ìë àìîî øáë ä"á÷ä éøä ¯ áåùçé åøáç éëøöì
àììë ['åéäú íéùåã÷' úùøô] àã àúùøô
àìà ,åîò áéèéäìå àåáì éì ùé äî ...åéëøöå åøåñçî
ååä àã àúùøôì àééøáç ïàèî ãëã ...àéä àúééøåàã úåéçäì ,úúì åãéáù äîë ãò åøáçì ÷éðòéå ìãúùé
ìù äãåîéìá íéùåã÷ä íéàðúä íéøáçä åàáùî] ïàãç
.éç ìë ùôð
é"ùøá àåä ïëå .[ יחíéçîù åéä 'åéäú íéùåã÷' úùøô
'øô óåñá äâä) 'úîà éøáã øùåé' øôñá åîùá àáåäå
äøîàðù ãîìî ¯ ìàøùé éðá úãò ìë ìà øáã' (á èé)
'ä ìòô ìë' (ã æè éìùî) ÷åñôä øàáì (úåîù
.'äá íééåìú äøåú éôåâ áåøù éðôî ,ìä÷äá åæ äùøô
,åãåáëì 'ä àøá íìåòá ùéù äî ìëù åðééäå 'åäðòîì
åøîà òåãî ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùî òåãé (ì"îøä) øîàå .íìåòá úåñøå÷éôà àøá êøåö äæéàì äù÷å
åòéùåéù äù÷áá ,ãé èåùôì ïåéáàå éðò àåáé øùàë
éë' úùøôá éøäå ,äá ïééåìú äøåú éôåâ 'áåø'ù
äðååëä ïéàã ,àìà ,äøåú éôåâå úååöî øúåé ùé 'àöú ïî àåä êë àîúñî Y åì áéùäì ïéà ,åúøöå åøòöî
'åéäú íéùåã÷' ÷åñô ìò àìà ,äùøôä ìëá Y äá ïééåìú ùîúùé äæá àìà ...úåéðò ìåò ìåáñì êéìòù ,íéîùä
. יטåæ 'úåùã÷úä'á ïééåìú äøåú éôåâ áåø éë ¯
,åãé âéùú øùà ìëë åúøöî åöìçì Y 'úåñøå÷éôà'á
ìàøùé éðá úãò ìë ìà øáã' (á èé ,íéùåã÷) ïúùøôá
äî òåãé ,' טזåéäú íéùåã÷ íäéìà úøîàå
àäé àìù' ¯ 'åéäú íéùåã÷' úååöîá ï"áîøä øàéáù
åðîöò ùã÷ðù àøåáä ïåöø éë .'äøåúä úåùøá ìáð
ìëë íéùåòä äîäáëå ñåñë äéäð àìù ,åðì øúåîá
. יזåéðôì åðîöò ùã÷ð àìà ,íúååàúå íáì ìò äìåòä

. א כעת בערוב ימיו חושש שמא יסתלק מ העול והרבנית תאל לנדוד בעצמה מדירה לדירה.כתפיו אחז בדרכו
...ומול חשש שכזה אי מקו לחומרות והרגשי
 לעול אל יתייאש אד לומר הנה כבר ניסיתי כהנה וכהנה להתקדש ונפלתי – א"כ אינני שיי בכל 'פרשת.טז
 ד"ה קדושי( כי 'פרשת קדושי' מתחלת בקדושי, וישמע לדברי הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )קדושי,'קדושי תהיו
 ולסו הפרשה נאמר שוב והיית לי קדושי )כ,תהיו מש ממשיכה התורה לדבר בכל מיני פגמי וענייני עריות
 אלא, לא יאמר נואש, א א נכשל ונפל ממדרגתו, כי מתחילה אומרי לאד שמור עצמ בקדושה, והיינו.(כו
 א א, כי נפשו של כל יהודי קשורה לאביו שבשמי.מכא ואיל והיית לי קדושי – שוב וקדש עצמ מעתה
.(. ויזכור שהמקדש עצמו מעט מלמטה מקדשי אותו הרבה מלמעלה )יומא לט,עבר את העבירות החמורות ביותר
) אינ: של"ו הצדיקי הנסתרי )סוכה מה, היה אומר משמ של צדיקי קמאי, הרה"ק מז'מיגראד זי"ע מבני ברק.יז
 ומתגבר על נסיונותיו,' כי כל העובד את ה' ב'סתר, אלא משתני ה בכל עת ובכל שעה,'בדווקא ששה ושלושי צדיקי 'קבועי
.'( הרי הוא באותה שעה אחד מל"ו הצדיקי 'נסתרי...בינו לבי קונו )שעל פי רוב אי מישהו בעול היודע מכ
 ובביאור השמחה ביאר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע )שש"ק ח"ג ק"ע( דהדבר דומה לתלמיד היושב ועוסק באיזה.יח
 ולכ שמחו התנאי הקדושי משעסקו. הרי לבו מלא בשמחה, ומוצא שרבו עוסק ג"כ באותה סוגיא,סוגיא
 ושמחה היא שאנו עוסקי, זו היא הסוגיא בה עסיק הקב"ה בכבודו ובעצמו, כי קדושתו של היהודי,'ב'קדושי תהיו
.עמו ית' באותה סוגיא
' הנה ידועי דברות קדשו של הרה"ק מקאצק זי"ע )'אמת ואמונה'( שפרשת קדושי מתחלת ב'קדושי תהיו.יט
ומסתיימת ב'דמיה ב' ואמר הרה"ק 'בלוט זאל זי גיסע אבער קדושי תהיו' )א א יצטרכו לקיי בנפש 'דמיה
 ולכאורה צרי ביאור דהיה לו להפ.(' עדיי יעמדו היטב על משמרת ויישארו 'קדושי תהיו,ב' בהקזת ד למע שמירת הקדושה

áé

באר הפרשה  אחרי  קדושי

éë ì"ú ,éðåîë ìåëé (è ãë ø"÷éå) ùøãîá àúéà äðäå
÷øáëå .íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷ éðà ùåã
,'éðåîë ìåëé' ¯ àðéîà äååää øåàéáá íéùøôîä åèáçúä
úåîãäì åãéá ùé 'íãå øùá'ù úòãä ìò äìòé ãöéë
íéáø íéøåàéá äæá åøîàðå ,ù"áúé åúùåã÷ë ùã÷úäìå
.åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà íå÷î ìëî êà ,íéðåùå
,ùã÷úäìå íîåøúäì íãàä ãéá äîë ãò ,ïàëî åðãîìå
ä"ò åðéáø äùî åìéôàå ,äùåã÷ä úåâøãîì ìåáâ ïéà éë
äøîàð äååöîäå .åéäú íéùåã÷ úååöîá äååèöð àåä íâ
åîãúù éåàøå ¯ éðà ùåã÷ éë' áåúëá ,'åðøåôñ'ä áúë ùã÷úä Y 'åéäú íéùåã÷' àåä øùàá ãçàå ãçà ìëì
.'äùòîáå ïåéòá øùôàä éôë éìà
.åéìò ãîåò äúà øùà íå÷îäî ãåò íîåøúäå

àìà ïééá íìåòì íùôð òáùú àì íéàáåñä éë ,åéúåù
÷æçú åá íùôð íìéâøä éôìå .äìåãâ äååàú åéìà ååàúé
ùà ãå÷é âåôé íéî ñåë íù åúùé åìå ,íúååàú íäéìò
åìéâøäá ùéà ìë ,äæä øáãä ïë .íäì áøòéå ïééä úååàú
,íåé íåé òøä åøöé åéìò ÷æçé ïäá åãéîúäáå úååàúá
éë äàøéå ,íåéä ìë ãéîú å÷ìçá çîùé íäî åòðîäáå
úåðåáùç åù÷á äîäå øùé íãàä úà äùò íé÷åìàä
.'íåìë ìù úìòåú àìì íéáø

ìéâøéù é"ò ,äùåã÷ä éãéì àåáì Y éçå íãàä äùòé äî
äåöî) êåðéçä øôñá åðéöî êëå ,èòî èòî ò"à
åøîàù äî êîåôá àìâøî àäúå éðá òãå .ì"æå ,(æ"ôù
äåöîå äøéáò úøøåâ äøéáò (ä ã úåáà) äëøáì íðåøëæ
êúååàú úåàìîì êúòã úéùú íàù ,äåöî úøøåâ
äëæú íàå ,íéîòô äîë äéøçà êùîú úçà íòô äòøä
úåàøî êéðéò íåöòìå êøöé ùåáëì õøàá øåáéâ úåéäì
.íéîòô äîë ïë úåùòì êéðéòá ì÷é úçà íòô òøá
ìà ïééä êåùîë (íãàä úà) øùáä êåùîú äååàúä éë

àöåé àìì ìàøùé éðáî ùéà ìëì íéøåîà íéøáãäå
 íéúåçôáù úåçôì åìéôàå ¯ ììëä ïîכéë ,
øåà'á àúéàãë .åúååàú øåáùìå ùã÷úäì äéøá ìë ãéá
ãåò' ,'åéäú íéùåã÷'ã à÷åñô éàäá ò"éæ '÷ä 'íééçä
àìå íãà áùé (:èì ïéùåãé÷) ì"æ íøîåà êøã ìò äöøé
øîàî àåäå ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð äøéáò øáò
åãéì äøéáò àááù ,äùò úååöî ¯ åéäú íéùåã÷ áåúëä
íéùåã÷ ìù äùò úååöî íéé÷ äæáå ,äúåùòî ÷çøúé
,íéùåã÷ ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ àéöåäå .åéäú

סדר הכתובי ,תחילה לכתוב 'דמיה ב' ואח"כ 'קדושי תהיו' ,שהרי כ בא לומר לנו – ע"י שפיכת דמ
הנפש והגו( יתקדשו להיות 'קדושי תהיו' .אלא ביאורו ,כי כא מצינו כוחה של קבלה בהחלטה חזקה ועצומה תחילה
יכריז האד ויציב מטרה 'קדושי תהיו' – יעבור עלי מה ,הריני מקבל על עצמי להתקדש בקדושה של מעלה )כל
חד וחד לפו דרגא דיליה נחשב כמתקדש – בעלייתו אפילו רק מדרגה אחת מהמקו שהוא עומד עד עתה( ,וא א אצטר לשפו מדמי
על זאת אעשה כ ...והיינו כי תחילה יש להציב מטרה ,ואח"כ להכשיר את הדר לבוא אליה.
וכ רמזו ג כ בהא דאיתא בגמרא בכמה מקומות שרב יוס היה סגי נהור וכ רב ששת .וכתב הר" בפרק א'
דקידושי בש תשובות הגאוני שלא נולדו כ ,אלא שה היו מתלמידי רב ,וכשנפטר 'רב' נתכנסו התלמידי
ודברו על עשרה מהמעלות שהיה לרב ,ונטלו התלמידי כל אחד מהנהגותיו בקודש .רב יוס ורב ששת לקחו על
עצמ שלא להסתכל לעול מחו לארבע אמות ,א אחר זמ ראו שאינ עומדי ב'קבלה' זאת ,על כ עשו פעולה
להזיק לעיניי עד שנסתמאו עיניה .ויש מי שישאל – זוהי דר התורה ו'קבלת' התורה ,רחוק אני מכל זה כרחוק
מזרח ממערב .אלא ,אכ ,כ היא דרכה של 'קבלה טובה' – שיש לקיימה כחוק ולא יעבור ,עד הסו ...כ יקו
וכ יהיה .וא א יצטרכו בדר לסמאות העיניי לא יהווה הדבר מכשול ומפריע לקיו הקבלה.
וא כי וודאי רחוקי אנו ממדרגות הללו ,ולא נדרש מאתנו לסמאות עיניי ח"ו .מ"מ נלמד לפי השגתנו לפי
מדרגתנו ומצבנו אי לעמוד על הקבלות שאנו מקבלי על עצמנו...
כ .איתא ב'בית אברה' )שמיני ד"ה והתקדשת( וז"ל .והתקדשת והיית קדושי ,חז"ל אמרו )יומא לט (.אד מקדש
את עצמו מלמטה מקדשי אותו מלמעלה .התורה הבטיחה לכל אחד ואחד והתקדשת  -א ירצה להתקדש,
אז והיית קדושי  -יהיה קדוש ויעבור בכל הנסיונות.
עוד ידוע משמו על זה הפסוק 'והתקדשת והיית קדושי' ,שיש לנו ללמוד מדרכי השיכור ,כי מתחילה ישתה
מעט ,ואח"כ עוד מעט ,ועוד ועוד ...עד שנכנס לגדר 'שיכור' ,כמו כ בענייני קדושה ,תחילה יקיי 'והתקדשת',
מעט ,ועוד קמעא ,ועוד קצת ,עדי שיגיע למדרגת הקדושה הראויה.
)במסירות

באר הפרשה  אחרי  קדושי

 ùåã÷ àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëù ,øîåìכאäæ íòèìå .
äåöî éë ,øîåì ,ìàøùé éðá úãò ìë ìà øîåì ÷ã÷ã
ìëù .íãà ìëá äðùéù äåöî àéä ,åéäú íéùåã÷ ¯ åæ
äâøãä ïéàå ,åì øîàé ùåã÷ åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé ùéà
.'åæ äâùäî úòðîð äéäúù ìàøùéá
áåúëä íéã÷äù äî ùåã÷ä íééçä øåàä ùøéô êëå
'ä ïåãàä äðä ,ì"æå ,'íëé÷åìà 'ä éðà' øîåì
,òøä øöé ãâð øáãå åæ äåöî åúååöá íëçúð úåà¯áö
øùà åúåàúá ìåùîì éòáè ùåðà ìåëé êéà øîàéù
'ä áééçéù úòãäî ììùåî àåä äæ øáã ,åúñðà àéä
ïéà éë íãà øîàéù ãöìå .'åëå äàåùäá ìëì åúøéîù
åøáã äìçúá 'ä íéã÷ä ïëì ,äæ øáãá åçåøá øåöòî
éðà íäéìà úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã øîàå áåèä
ìàøùé úìåæ éùåðà ïéîá úîà ïä éë ,íëé÷åìà 'ä
å÷ùç íöåò òåðîì åçëá àöîé àì éë åæ äðòèá åðùé
'ä éúåéä ãöì ìàøùé éðá íúà ïë ïéàù äî ,åðîî
çë çöåðé é÷åìàä çëá úå÷ìà äâùä àéäå ,íëé÷åìà

âé

ùéà íéëñéùë øîåçá èåìùú äøåöä éë ,éîùâ éòáèä
 åòáèá èåìùé åé÷åìà 'äá ÷áãúäì ìàøùéכב.÷"ìëò .
éðééðòá íééçä êøãå äãåáòä ãåñé '÷ä åéøáãá øàåáîå
,ùåã÷ äéäéù äàöåúä íãàäî ùøãð àìù ,äùåã÷ä
,'åé÷åìà 'äá ÷áãúäì íéëñéù' Y ïåöøä ÷ø àìà
åãòá øåîâé 'äå ,åîöò úà ùã÷ì åîöòî ìéçúéùå
.äìòîìî äáøä åúåà ùã÷éå
íéøöî õøà äùòîë' (â¯á çé ,éøçà) ïúùøôá áéúë äðä
úôù'ä ÷"äøä äîúå .'åùòú àì äá íúáùé øùà
éøåñéàá ÷ñåò äæ ÷øô éøäã (ç"ìøú ,ä"ìøú) ò"éæ 'úîà
àìà .'íéøöî õøà äùòî'á ïéðòä äìú òåãîå ,úåéøò
íéøúåîä íéùòîä úà íâù ãîìì áåúëä àáù ,åøåàéá
àìà ,íéøöî õøà äùòîë íãàä íúåà äùòé ìà
íéòãåðä ï"áîøä éøáãëå .äøäèáå äùåã÷á íäá ùã÷úé
àéä äðååëäù (á èé ïìäì) 'åéäú íéùåã÷' éååéöä ùåøéôá
 'êì øúåîá êîöò ùã÷' ,úåùøä éøáãá ùã÷úäìכג,
áéúë àì ïëìå .'åëå äúùîå ìëàîá ïäå íéøáãá ïä

כא .המור מדבריו ,שעל ידי שאד מפסיק עצמו ונמנע מליפול בפח יקוש שטמ לו השט הוא יצר הרע ,הרי
הוא נקרא קדוש .ונשער בנפשנו מי הוא זה הנקרא בלשו בני אד 'קדוש' ,הלא רק אחד משרפי מעל זוכה
לתואר נשגב זה ,או לאיד גיסא אד שנרצח ל"ע על קידוש ה' ,שג הוא זוכה להיקרא 'קדוש' .וכא רואי אנו
שכל המקיז מדמו לעצור את תאוותיו למע שמו באהבה 'קדוש יאמר לו'.
כב .כה אמר הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע על הכתוב 'קדושי תהיו – כי קדוש אני ה' אלוקיכ' ,הנה
קודשא ברי הוא מצווה אותנו 'קדושי תהיו' ,וא יאמר האד ,וכי איככה אוכל להתנהג בקדושה ,הרי הנני
מצוי בתו חומר גס – המוש אותי מטה מטה ,על זה אמרה תורה 'כי קדוש אני ה' אלוקיכ' – כדוגמת הב
שאביו עשיר וגביר אדיר ,ומשבא להשיא את בנו ,פונה אליו הב ואומר לו ,אבא קשה עלי להינשא כי דואג אנכי
על הפרנסה ,ולא אדע מניי אקח לכלכל את נפשות אנשי ביתי .ענה לו האב ,וכי מדוע תדאג ,הרי 'יש ל אב
עשיר' ועליו כל מחסור .כ אומר הקב"ה 'כי קדוש אני ה' אלוקיכ' ,הלא אני הוא אביכ הקדוש ,ואני קדוש וכל
אשר לי קדוש ,על כ פתחו נא את דר הקדושה ,ואני אבוא אחריכ לפתוח לכ שערי קדושה כפתחו של אול.
כמסופר על בחור 'בנ של קדושי' שהגיע להיכנס אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,בטר היכנסו ביקש מהמשב"ק
הרה"ח ר' חנינא שי ז"ל שיאמר לרבי כי הוא נכד של רבי פלוני ,א הוא ענהו 'לא נהוג כ גב' .בחור זה חזר
שאומר לרבי שהוא בנש"ק .נענה הרבי ואמר ,וכי
והפציר בו ,בהיכנס הבחור לרבי אמר ר' חנינא בחור הלז רוצה
ַ
עלי לידע זאת – עליו לידע ולזכור זאת כי בנ של קדושי הוא ,כלומר ,הנהגתו בחיי יו יו צריכה להיות כפי
הראוי ל'בנ של קדושי' .כיוצא בזה עלינו לדעת כי עלינו נאמר 'בני את לה' אלוקיכ' ,ויש לנו להתנהג כראוי
ויאות ל'בנ של קדושי'.
כג .ובכלל הקדושה לעשות סייג וגדר שלא יתקרב אל העבירה ,וכלישנא דגמ' )שבת יג' (.ל ל אמרינ נזירא סחור
סחור לכרמא לא תקרב' .וכ פירש הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע מה דאיתא במשנה )אבות א ג( 'ויהי מורא
שמי עליכ' ,ר"ל שבחינת היראה כביכול שיש לו להקב"ה פ יחטא האד ועי"ז יתרחק ממנו ,מורא זה יהי עליכ
תמיד ,שתהיו שרויי בפחד גדול שלא יתרחק הקב"ה מכ בגלל מעשיכ )תורת אבות ,אבות(.
בפרשת )קדושי ,יט כז( 'ולא תשחית את פאת זקנ' ,פע נשאל הגאו רבי שמעו שקאפ זצוק"ל ע"י תלמידו
שהיה מבני מדינת דייטשלאנד )גרמניה( ,ילמדנו רבינו היא נהיה כדבר הזה במדינתנו בדייטשלאנד ,שהרבה יראי
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'óà éë 'äùòîë' àìà åùòú àì 'íéøöî õøà äùòî
äùåò éøöîäù êøãë äùòú àì úåùòì øúåîä úà
.åúååàú ìë àìîîå åúåà
למע נסות – ע"י הנסיונות מתעלי אנו יותר ממלאכי

ãòåî ìäåàá äéäé àì íãà ìëå' ,(æé æè ,éøçà) ïúùøôá
ì"æç åùøãå ,'åúàö ãò ùãå÷á øôëì åàåáá
)óàù ,úøùä éëàìî úåáøì ìëå éúàã (á ä àîåé éîìùåøé
ñðëð ìåãâ ïäëäù äòùá íéçëåð úåéäì øñàð íäéìò
÷"äøä áúë íéøáãä øåàéááå .åúàö ãò ùãå÷ä ìà
íðéà íéëàìîäù (íå÷îä äéäå ä"ã äàø 'øô) 'äùî çîùé'ä
úòá íéùã÷ä ùãå÷á íéðôìå éðôì ñðëéì íéìåëé
êëãæðù' â"äëä ÷ø éë ,ùåã÷ä íåé äæ äðùá úøçáåîä
øáâúäå åéúåðåéñðá ãîòù åðééä ,'áåèá åúøéçá éãé ìò
,íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëéäì ìåëé åãáì àåä ,òøä åøöé ìò

äàð÷ àì òøä øöé àì íäá ïéàù íéëàìîä ë"àùî
äãéîò ìù åæ äìòî íäì äøñç (.èô úáù) äàðù àìå
ìà ñðëäì íäì ïúéð àì ë"ò ïåéñðä ìò úåøáâúäå
úåøáâúää éãé ìòù ,ïàëîå .'íéùã÷ä éùã÷' éëëåú
ìùî øúåé ääåáâ äâøãîì úåìòúäì äëåæ ïåéñð úòá
 'ä êàìîכדïåùìá ùã÷îä úéá àø÷ð àîòè éàäîå ,
'åúøéçá' ù"òù Y äøéçáä úéá (ãåòå :ë ïéøãäðñ) ì"æç
.ùã÷îä úãåáò ãåáòì íéðäëä íéáåùç áåèá
äòùá íãàä äð÷é äùåã÷ä ïéð÷ ø÷éò ,åøîà úîàá
àåäå íãàä ìò úåðåéñðä íéáøúîå íéøáåâù
÷"äøä ìù åøåàéáë .íäéìò øáâúäì åçåë ìëá õîàúî
ìò (øåîà úùøôá ,å"øú úðù ÷"çì úåùøã) ò"éæ 'øôåñ áúë'ä
(åë ë íéùåã÷ ,ïúùøôá é"ùøá àáåä ,çë÷ ë ë"åú) ì"æ íøîà
'éùôà øîàé ìáà ,øéæç øùáá éùôà éà íãà øîàé ìà

ושלמי ,מדקדקי בקלה כבחמורה ,עוברי בשאט נפש על לאו של 'ולא תשחית את פאת זקנ' ,וה מגלחי
זקנ בתער.
השיב לו הגרש"ש כי בלאו זה אי שו גדר וסייג מדרבנ ,כי בזמנ של חז"ל היו הכל מגדלי זקנ ,ולא הייתה
כל סיבה לגזור על כ ,ממילא באו לבסו לעבור על הדאורייתא גופא ,כי יהיה מי שיהיה  -בלא סייג וגדר ייכשל
בגופי תורה.
כיוצא בזה ,מסופר בעני השאלה הידועה אודות 'קו התארי' – באיזה יו יחול השבת ושאר המועדי במדינת
יפא ,והנה רבי מהגולי לש היו מחמירי לשמור שבת )לבד משבת( ג כשיטת החזו"א א רק לגבי ענייני
דאורייתא ,והעידו כי אחר שלא היה עליה עול של דיני דרבנ  -נכשלו כול בכל שבוע א בדיני האסורי
מדאורייתא.
מ העני לציי את דברי הרה"ק החידושי הרי" זי"ע )ליקוטי הרי" בפרשת( שמקשה ,מדוע על גילוח הזק שהוא
מהעבירות החמורות  -שיש בו ה' לאוי ,לא עשו חכמי שו סייג וגדר ומותר במספרי .ומבאר ,שאכ ,בזמ
החכמי הייתה מחלוקת גדולה בי החכמי והצדוקי אודות עשיית 'גדרי וסייגי' למצוות התורה .הצדוקי טענו
שאי להגביל את בני ישראל ב'גדרי וסייגי' ,כי סייגי הללו יכבידו על האד עד שיבוא למנוע לגמרי מלקיי
את התורה והמצווה ,לעומת ענו 'חכמי ישראל' שבלא סיג והרחקה יבואו להקל במצוה לגמרי .עד שבאו לידי
פשרה ,שיקחו מצוה אחת של גילוח הזק שחמורה היא עד מאד ,וכל העובר עליה מתחייב כאחת בחמשה לאוי,
ובוודאי כל בר ישראל יזהר בה מאד ,ובה לא יעשו סיג ונראה מי יצדק ,ובזה יתבאר מדוע לא עשו החכמי שו
גדר וסייג במצוה זו .ומסיי הרי" ,עתה רואי באמת מה שיצא ,שהחכמי צדקו.
כד .יש אומרי ,שלכ כתב התנא באבות )ה כב( 'לפו צערא אגרא' בלשו ארמי ,כי מבואר בתוס' )ברכות ג .ד"ה היה(
'אומרי העול ,לכ אומרי קדיש בלשו ארמית ,לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא על כ נתק בלשו תרגו,
שלא יבינו המלאכי ]כמאמר )שבת יב (:שאי מלאכי השרת מכירי בלשו ארמי[ ויהיו מתקנאי בנו' ,והכי נמי אמר
'לפו צערא אגרא' בלשו שה אינ יודעי כדי שלא יקנאו בישראל.
הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע היה נות טע בדר צחות ,למה נת אברה אבינו למלאכי שלש לשונות בחרדל
כאשר באו אצלו כחו היו )ב"מ פו ,(:כי חרדל מאכל חרי הוא ,ובשעת האכילה הרי זה כעי דוקר את הלשו,
וזה מה שרצה אברה לרמז למלאכי ,שמעלת של בני אד בשר וד גדולה יותר מה ,כי ה לא הרגישו
מעול את ההרגשה הקשה כאשר חבירו דוקרו בחרצובות פיו ועליו להתאפק מלענות לו ,וכיו שאי לה נסיונות
דוגמת בשר וד לכ אי מעלת כדוגמת.
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åðéúåáø' (èî úåà ÷ úëøòî éôì ùáã) ò"éæ 'à"ãéç'ä áúëå
àøé úåéäì äëåæ äáéù éðôî í÷äù åøîà ì"æ
ì"æéøàä åðéáøå ,(å¯ä ç"éô) íéãøç øôñá àáåäå ,íéîù
.'äøåúá íëçúäì äëåæ äéåàøä äðååëä ïéååëî íàù ,áúë
'õòåé àìô'ä åôàô øæòéìà éáø ÷"äâä åéøáã úà àéáäå
íéáø äúòå' íééñå (çì÷ 'îò) 'íéìéà úåøåà' åøôñá ò"éæ
.'äðîéä äìòîì ïéàù äáåè íéãáàîå íéøäæð íðéà

ø÷éòù åðééäå ,'éìò øæâ íéîùáù éáàå äùòà äîå
òðîðå øáãì äååàúîùë àåä úååöîä íåé÷áù úåáéùçä
ììë åì ïéàùë àìå ,êìîä åì äååéö ïë éë Y åðîî
.äæ ïéðòá ïåéñðå äååàú

ùøãîä éøáãá øàáì åøîàù ùé äæáå
éðà ùåã÷ éë ì"ú ,éðåîë ìåëé ,åéäú íéùåã÷'
øîåì íãàä äöøé àîù ,'íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷
úìòî ,'ä øîàî ,ïååéñ ùãåç éøîàî) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä ïåéñéð ìë åì ïéàù ,êøáúé ìåëéáë úåéäì äöåø àåäù
øàùå øéæç øùáá äöøé àì ììëå ,äìéìç äååàú ìëå
äðååëäù íéðåîã÷ä éøáãî àéáî (ãé úåà äøåúä
äùåã÷ä äøåúä éë àéä 'êé÷åìàî úàøéå' úåáéúá ,'éùôàå éùôà' Y äáøãà àìà ,ïë øîàé àì ,úååàú
. כוíéîù úàøéì äëæé ï÷æ éðô øãäéù éî ìëù äçéèáî øîàéå äðòé úåðåéñðä åìà êåúî à÷ééãå ,úåðåéñð éì ùéå
äìòúé íùîå ,'éìò øæâ íéîùáù éáà ìáà éðà äöåø'
. כהúåâøãîä íåøì
(è ãë ø"÷éå)

קדושי – אי קדושה כתורה

 כיבוד בני שיבה כסגולה ליראת שמי- והדרת פני זק
,ùã÷úà äîá ìàåùìå ,'åéäú íéùåã÷' (á èé) ïúùøôá
éðô úøãäå íå÷ú äáéù éðôî (áì èé ,íéùåã÷) ïúùøôá
äùåã÷ ïéà éøäù ,äøåúä ÷ñò é"ò ¯ áéùð
ùãå÷' ùã÷úî äæ éøä äøåúá ÷ñåòä ìëå äøåúë úåøåãä éîëç åøéäæä øáëå ,êé÷åìàî úàøéå ï÷æ
äøåúá ÷ñåòä ìëå ,(ìáåéå äèéîù óåñ í"áîø 'ééò) 'íéùã÷ (äøåúä ìò åùåøéôá) 'ìàðáøáà'ä áúë êëå .ïéðòä øîåç ìò
.( כז.â æ"ò) íéðôìå éðôì ñðëðä 'ìåãâ ïäë'ë àåä éøä úàøéå' åæ äåöîá äøåú äáúëù àúìéîã àîòè øàáì
äîäù íéøåçáäå íéøòðä òáè ïë äðä éë .'êé÷åìàî
à"ç úåøâà õáå÷) ò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúë úåàøåð åàøééù äøåúä äøéäæä ïë ìòå ,íéð÷æäî íé÷çåùå íéâòåì
,øîåì äöø ,äøåúä úòéãéì äëåæù ùéàä' (âé
,íéð÷æä úà åãáëé àì íàá éë ,íãåáë ìò äååéöù ä"á÷äî
íò ãçàúä äãùä úîåâá ïéòøâë ùôðá ïúéðä ìëùäù
.íúåîë úåéäì äáéùå äð÷æì òéâäì å"ç åëæé àì

 כביאורו של רבי יהודה החסיד בספר חסידי )קצו( שאותיות נ' וס' סמוכי, וא ב'עול הזה' יזכה לרב טוב.כה
. נעשה לו 'נס' כפי משאלות לבו לטובה, לרמז כי האד ה'נס' מעבירה שבאה לידו,זה לזה
 והחסיד הנודע רבי ב ציו מאוסטרובא זצ"ל, הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה מלמד בכל יו שיעור לבניו ונכדיו.כו
' פ"א איחר רבי ב ציו להגיע לשיעור ולא נכנס לחדר אלא הקשיב ל'שיעור.היה משתת תדיר בשיעור זה
 ענה ר' ב"צ שלא רצה, לאחר השיעור משהבחי בו ה'אמרי אמת' שאלו מדוע לא נכנס לשיעור,מאחורי הדלת
 נאנח ה'אמרי אמת' ואמר, כי ידע שהרבי יקו לכבודו ולא רצה חלילה להטריח את הרבי,להיכנס באמצע השיעור
. וכי מה אכפת ל רבי ב ציו שאזכה לעוד קצת יראת שמי על ידי קיו המצווה,לו
, פע התאכס ה'אמרי אמת' אצל אחד מחסידיו,בכלל חרד היה ה'אמרי אמת' על כל זיק של יראת שמי
 ושאל הנכד את, שלח את נכדו הרה"ח ר' אברה צישינסקי אל הקודש פנימה,והלה שהיה ירא מלגשת אל הרבי
 ענהו ה'אמרי אמת' אמור לזקנ. והא 'צרי' הרבי דבר מה,הרבי – זקיני ציווני לשאול הא 'חסר' לרבי דבר מה
. ואני 'צרי' הרבה יראת שמי,ש'חסר' לי יראת שמי
 די, וזל"ק, כה אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע למשגיח )בישיבת שפת אמת( הרה"ח רבי שמחה בונ לייזרזו ז"ל.כז
 די זאלסט אכטונג גייבע אז זיי זאלע נישט רעדי פי אנהויב לערנע ביזע סו,געסט השגחה אי ישיבה
 'א בצל יתהל איש' )תהילי לט ז( 'לעול יראה אד, אז זיי ווילע רעדי זאלע זיי רעדי נאכע לערנע,לערנע
 אי ווע אביי ורבא שטייע,( ונדרש זאת מהפסוק א בצל יתהל איש,כאילו בעל השמועה עומד לנגדו' )ירושלמי שבת פ"א ה"ב
 שמור על הבחורי שלא ידברו וישיחו, בתור 'משגיח' בישיבה,אנטקעגע וויא קע מע רעדי עכל"ק ]פירוש
 והרי 'בעל השמועה עומד כנגדו' – כיצד יהי לדבר, כל הרוצה ידבר אחרי סדר הלימוד,מתחילת הלימוד ועד סופו

æè

באר הפרשה  אחרי  קדושי

øåòéù ïéà éë ,åòîùîë åèåùô 'íé÷åìà êàìî' àåä éøä äîãðå íéùðà ïéá êìåä àåä ,ãçà øùáì åéäå äîëçä
÷ñåòä úåëæì ìëåé íäá ,úåîøä úåìòîì úéìëúå àåä úîàá ,ìáà ,íãà ïáë íééðéòì äàåøä íãàì
.äîùì äøåúá
'íîåøîå úåìéöà ééç éçå ,äúåîú ïá íò øâä 'êàìî
.'äìéäúå äëøá ìë ìò
,äèåùô äðåîàá ù"áúé àøåááá ïéîàäì äëæðù ø"äé
,éîùâ 'óåâ' àìà åðéà íãàäù óàù ,íéãéîì åðéöîð
éåàøë åðîöò ïéëäì ,íéòø úáäàá úåáøäì
êøåàì ù"áúé àøåáì ø"çð úåùòìå ,äøåú ïúî úàø÷ì äøåúá úåáø äâäé íàá íå÷î ìëî .íãå øùá
,äãåîéìå äùåã÷ä äøåú ÷ø äéäé åìåë ìëù ãò äùåã÷ä
.à"áá ö"àåâ úàéáá íééç úåðùå íéîé

כשאביי ורבא עומדי לנגדו בסמו לו ,כיצד יפנה לעסוק ולדבר מענייני אחרי
נתיבות עמו' קא( בש חמיו הגה"ח רבי זעליג ז"ל(.
כתב החזו איש )קוב אגרות ח"א אגרת ג( עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק ,בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה
וכו' .מ הראוי לחבל תחבולות אי לקנות את התמדת הלימוד ,ולהתפלל על זה תמיד.
פע דרש הגאו הגדול רבי נת געשטעטנער זצ"ל לפני תלמידי ישיבה מפורסמת וחיזק בענייני התמדת התורה,
בתו דבריו סיפר ,זכורני ימי מקד ,כשלא היו ספרי מצויי לכל כהיו הזה ,והנה בחור אחד שהיה מבני עניי
הל לבית עקד הספרי וביקש לקנות גמרא מסכת שבת ,אלא שמיד נכזבה נפשו אחר שהמוכר ביקש בעדה ס
עצו של עשרה דולר )הו עתק באות הימי( ,הבחור שלא היה ברשותו אפילו כמחצית מהסכו החל סב על עקביו,
אבל אז נענה אליו המוכר שברשותו מסכת שבת שחסרי בה כמה דפי )מפוזרי( ואותה הוא מוכ למכור לו בזול,
שחק עליו הבחור ,הרי דבר הבל ושטות הינ מדבר ,כי למשל ,חסרונה של ד כ' אינו חסרו של ד אחד בלבד
אלא של כג' דפי ,שהרי ד כ' הוא המחבר בי ד יט לד כא ,ובלעדי ד כ' לא יובנו ד יט וד כא ,נמצא
שלא 'גמרא קרועה' ביד ,אלא ספר שאינו גמרא כלל ,ומכא תלמד ,לבחור שמתיישב ללמוד בשעה תשע בבוקר,
לאחר כמחצית השעה מסיתו היצר לעמוד ממקומו ,לגשת לבחור פלוני ולשוחח עמו על 'דברי העומדי ברומו
של עול' ,מה הרוויח היצר מכ ,שא מה שכבר 'קנה' הבחור במחצית השעה נשכח ממנו ,והוא מאבד את ריכוז
המוח לגבי ההמש – כשחוזר על מקומו ,וכאותה גמרא קרועה שג הדפי שלפני ואחרי ה'קריעה' אינ כהוג.
עוד סיפר ,שפע בא אחד מתלמידי הגה"ק רבי עקיבא אייגער זי"ע לפני הרה"ק מקאצק זי"ע ,ביקש ממנו
הרה"ק שיגיד איזה הנהגת קודש של רבו הרעק"א ,החל התלמיד לאמר בכה וכה ,ולא הייתה נוחה דעתו של
הרה"ק ,עד שאמר התלמיד ,בשעה שהתיישב רבי הרעק"א לעסוק בתורה ,לא הוציא ראשו מהגמרא ממש כמה
שעות רצופות ,אורו פני ה'קאצקער' ,ואמר ,זאת רציתי לשמוע ,כי זה העיקר.
כתב הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע )ב'הנהגות' שלו אות נב( וז"ל .בכל פע יאמר באמצע הלימוד 'המאור
שבה יחזירנו למוטב' ,ובכל פע שהיצר מסיתו לסיי בעני ולקצר בלימוד מחמת עייפות או חסרו הבנתו או מחמת
שיחת הילדי ,יגער ביצר הרע ,ויתגבר עליו מאד ,וישבור טבעו וילמוד יותר מהרגלו ,ובכח עד שייגע ,ובזה משבר
הקליפות והחיצוני ,ומכפרי לו אפילו על כריתות ומיתות ב"ד ומיתה בידי שמי ,כי הלימוד בתנ" ומשנה וגמרא
ופוסקי שהוא בכח ובקול ובנעימת הקול בלי שו מחשבה זרה ובנענוע הגו מטהר ומצחצח הנשמה ומחדד
השכל ומשבר הקליפות והחיצוני מכל וכל.
כתב הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )שו"ת חו"מ צב( בזה הלשו ,ודבר בריאות גופ ,כאשר יהיה לימוד באופ הראוי בטח
לעצמõתי) ýלשו הכתוב משלי ג ח(.
וäñŁי ְ ַ ְ ֶ
לִ ְ ýòŁ
רפאäת ְ ָ ֶ
תהיה התורה ִ ְ
פע הגיש אחד מחסידי הרה"ק רבי יוחנ מראחמיסטריווקע זי"ע 'קוויטל' לפני רבו ,בו כתב שמבקש 'ברכה
והצלחה בכל הענייני' ,נענה לו הרה"ק דוד המל היה 'הרבי' הגדול ביותר ,והוא אמר )תהילי א ב-ג( 'כי א בתורת
ה' חפצו ובתורתו יהגה יומ ולילה וגו' וכל אשר יעשה יצליח' ,והרי שהרוצה לזכות לברכה ולהצלחה בכל הענייני
אי לו אלא לעסוק בתורה כי היא מקור הברכה.
)הגה"ח ר' נחו ראטשטיי שליט"א )יאיר
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נושא השבוע :אהבת ישראל

פרשת אחרי קדושים

אחרי מי רדף ראש הישיבה בתחנת הרכבת?
ואהבת לרעך כמוך (י"ט ,י"ח)
אחד הערכים המרכזיים בחייו של יהודי ,ערך עליו גאוותנו והוא משוש ליבנו ,ניתן
לנו כמתנה בפרשת שבוע זה .זהו ערך שכולנו מחוייבים אליו ,מצוה אהובה במיוחד
שכולנו מחוברים אליה ודבקים בה בכל נימי נפשנו  -המצוה לאהוב כל יהודי ,מצוות
אהבת ישראל הנפלאה.

ואת התשובה שנתת לשאלה האמורה  -קום ותעשה .עכשיו ,ללא עיכובים ,ללא
המתנה .פשוט ,תרגיש את תחושתו של היהודי האחר ,ותפעל כמו שהיית רוצה
שיפעלו כשאתה אותו יהודי .אם תרגיש את התחושה של היהודי הזר ,אם תחוש
שעובר עליך מה שעובר עליו  -ייקל עליך לשדרג את רגש ה'אהבת ישראל' הטמון
בך לכדי פעולה מעשית ומועילה ,שבאמת תקל על זולתך ותעניק להם קרן אור בחייו.

זו מצוה מרגשת במיוחד ,שממנה נובעות רבבות פעולות ואף יותר ,שאנו עושים בימי
בפרשת שבוע זה ,בה ניתנה לנו המתנה הנפלאה של 'אהבת ישראל' ,הבה נאמץ אותה
חיינו .אהבת ישראל היא הרגש ,המנוע ,המדחס והמחיה
אל ליבנו ,להפוך את האהבה לפעולה מעשית ,לרומם את
של כל פעילות החסד הנפלאה שאנו רואים סביבנו ,היא
הרגש המפעם לכלי ביצועי .הבה נתבונן כי כל פעולותינו
זו שמפעילה את האיכפתיות והדאגה הכנה ,ההתמסרות
תואמות את רגש 'אהבת ישראל' ,שאנחנו מתייחסים
והמאמץ של כל יהודי למען זולתו ,לעשות לו טוב ,להקל
לזולתנו במסירות ובאיכפתיות כמו לעצמנו ממש .הבה
היה זה בביתו של הרה"ק רבי ישעי'לה מקערסטיר
עליו ,להטיב עמו.
נעצים את האהבה בינינו לבין כל יהודי ,ואהבת לרעך -
זי"ע שבימים אלו חל יומא דהילולא שלו .בנו הקטן
כמוך ממש!
אהבת ישראל היא מצוות זהב ,במסגרתה אנו אוהבים
חלה מאוד ,ובאחד הימים נחרדו בני הבית לגלות את
רבי ישעי'לה בוכה בכי מר בדמעות שליש .כולם נחפזו
כל יהודי ,כמו שהוא .זר כמוכר ,בן משפחה כמכר רחוק,
לנסות להרגיעו ,והסבירו כי המחלה אינה כה מסוכנת
מי שנראה כמונו וגם מי שלא נראה כמונו .עצם העובדה
'יענק'ל יענק'ל' מבוהל...
ועוד ייתכן שיינצל ,ומדוע ממהר הרבי לבכות כל כך...
שהוא יהודי ,חלק ממשפחת עם ישראל ,הופכת אותו לבן
השיב להם רבי ישעי'לה בצדקותו' :לא על בני החולה
היה זה בתחילת תקופת מלחמת העולם השניה,
משפחה יקר ואהוב כל כך ,שנפעל למענו ונעשה הכל כדי
אני ממרר בבכי .אלא עליי' - '...על הרבי?!'  -תמהו
כשהידיעות על גורל היהודים שנפלו טרף לידי הנאצים
להטיב עמו ,בכל זמן ,בכל תנאי ובכל מצב.
כולם' ,מה הרבי בוכה על עצמו?!'
הרשעים החלו להתפרסם .ישיבת קלצק שבפולין
המראות המרגשים של נשיאה בעול עם הזולת ,חלוקת
'תבינו ,לגבי בני יקירי  -בטוח אני בחסד השם כי ישלח
בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל
סלי מזון לנזקקים ,עזרה למי שנתקע על אם הדרך ,סיוע
הרי
התדרדרתי:
אני
לאן
בוכה
אני
אך
וירפאהו.
דברו
נמלטה לליטא ,וכשהרוסים כבשו את ליטא  -נאלצה
מדי יום מזכירים בפניי יהודים חולים הזקוקים לישועה,
לחולים ולבני משפחותיהם בבתי החולים ,הפעלת קשרים
הישיבה להתחלק לכמה קבוצות שהתפזרו ,כדי לא
כל יום אני שומע על אנשים הצריכים רפואה ,האם הם
כדי לסייע לפרנסת הזולת  -כל אלו הינם פירושים של
לעורר את חמת הרוסים.
מדירים שינה מעיניי כמו בני היקר? האם הם מדאיגים
מצוות אהבת ישראל ,ביטוי שלה בשטח .אהבת ישראל
אותי כשם שאני דואג לשלום בני? הלזאת אהבת
על בני הישיבה באותם ימים ,נמנה תלמיד בשם יענק'ל
היא רגש ,כח שיוצר ,המיה של הלב לקראת כל יהודי .כי
ישראל ייקרא ,כשבני טורד את מנוחתי יותר משאר
קליאט .יענק'ל זה היה פיקח וחרוץ מאוד ,והחליט
הוא יהודי ,הוא אח ,הוא אהוב ונחמד ורצוי כל כך...
אחיי היהודים?!
לעשות הכל על מנת להשיג אשרת יציאה לארץ זרה,
אם אני מצטער וכואב על בני יותר מעל כל יהודי אחר
אלא שמבעד לאוקיינוס המשימות והמטלות שלנו במשך
להימלט מהמלחמה המשתוללת .הוא נקש על דלתות
 אותו וסימן הוא שעוד לא השלמתי את מידת אהבתהשגרירויות השונות ,עמד בתורים הארוכים והתחנן
הימים ,לאור עומס מירוץ החיים הבלתי פוסק ,לא פעם
ישראל .על כך אני בוכה!'  -אמר רבי ישעי'לה ,מותיר
ללא הרף ,אך לשווא .רוב ככל המדינות סגרו את
עלול הרגש הנפלא של אהבת ישראל לשקוע במעמקי
את בני ביתו המומים ונרעשים...
שעריהן ,וסירבו להנפיק אשרות יציאה למדינותיהן -
הלב ,להיזנח חלילה מתחת להר המשימות המלא.
סיפור זה המופיע בספר 'טיב המעשיות' ,אין כמוהו
אשרה שפירושה חיים.
דווקא לכן ,ומתוך הערכה שכולנו רוצים לקחת חלק
ללמדנו עד היכן אהבת ישראל .עד שנרגיש את
באהבת ישראל ,נתנו לנו חז"ל עצת זהב ,חשפו את הדרך
אך יענק'ל לא אמר נואש .הוא שב והתחנן בשגרירות
הזולת כמו בן משפחה ,עד שנחוש את כאבו כאילו
הבריטית ,פעל בכל דרך אפשרית כי השגרירות הבריטית
שתאפשר לנו לרומם את רגש האהבה הטבוע בנו לכדי
הוא כאב אישי שלנו .זו אהבת ישראל אמיתית ,זו
בליטא תנפיק לו אשרת יציאה לבריטניה ,שנחשבה
מעשה של ממש:
שאיפתנו הטהורה!
ארץ מוגנת .לבסוף ,עלה בידיו להביא לכך שהשגרירות
'מה ששנוא עליך  -אל תעשה לחברך!'  -כלל אחד ,שש
הבריטית 'תשקול' אם להעניק לו אשרת יציאה ,והוא אף
מילים בלבד ,שמשנה חשיבה ,מוביל את השקפת העולם .אם רצונו של יהודי לדעת
קיבל על כך אישור בכתב .עדיין לא מדובר באשרת היציאה הנכספת ,אלא באישור
האם מעשיו עולים בקנה אחד עם רגש ה'אהבת ישראל' הטבוע בו ,אם תשוקתו היא
כי השגרירות 'שוקלת' ו'בוחנת' אם להעניק לו אשרה כזאת ,כך שבעצם  -למכתב
להעצים את הרגש הזה ולכוננו  -יש מבחן פשוט .שים את עצמך בראי ,תראה את
לא היתה כל משמעות מעשית.
עצמך באותו מצב ,תחוש את תחושות חברך...
כמה ימים חלפו ,ולמרות שיענק'ל הוסיף להתחנן בשערי השגרירות ,עדיין לא
אם אתה עובר על אם הדרך ורואה רכב תקוע ,אם חלילה נתקעת בבית חולים ,אם
הונפקה האשרה המיוחלת .יענק'ל סבר שכנראה בקשתו  -כמו בקשת יהודים רבים
חלילה נקלעת לקושי כספי ,אם אתה חש שאתה הופך ללעג וקלס בקרב חבריך ,אם
אחרים  -נדחתה על הסף ,ולאחר כמה ימים נוספים ,כשנסגרה השגרירות הבריטית,
נכנסת למקום זר ומנוכר לך ואתה 'אבוד' בשטח ,אם הגעת לבית הכנסת ואין לך מקום
הבין יענק'ל שככל הנראה לא תהיה לו אשרת יציאה ,וכל מה שנותר בידיו הוא רק
ישיבה ,אם אתה מחפש בדחיפות עצה לנוכח קושי העובר עליך  -מה היית רוצה
המכתב הלא מספק לפיו השגרירות 'שוקלת' אם להעניק לו מעמד פליט .בשל כך,
החליט כי זה הזמן לעשות מעשה...
שאחרים יעשו עבורך ,מה היית מבקש לראות שמישהו פועל למענך?

בוכה על עצמו...

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

הוא פנה לראש הישיבה ,רבי אהרן קוטלר ,והודיעו כי החליט לנסות להימלט בעזרת
המכתב הזה' .זו אמנם לא אשרת יציאה'  -הסביר יענק'ל' ,אך בכל זאת זה מסמך
כלשהו ,אולי הוא שווה משהו .אעשה הכל על מנת להימלט בעזרת המסמך הזה ,אולי
יחוסו ואולי ירחמו עליי!'  -טען.
רחמיו של רבי אהרן נכמרו על התלמיד ,הוא חש כי זו סכנה גדולה מדי עבורו' .לפי
דעתי' - ,אמר ליענק'ל' ,חוששני שחלילה יתפסו אותך ללא האשרה וישלחו אותך
לסיביר ,לא כדאי להסתכן עד כדי כך ,עודך צעיר לימים!'  -סבר ראש הישיבה .אלא
שיענק'ל לא אבה לוותר ,הוא חש כי זו ההזדמנות היחידה שלו להציל את חייו מאימת
המלחמה ,וטען כי אולי בכל זאת בעזרת המסמך יינצל ,ולחילופין  -הלא נאמר לו כי
יש סיכוי קלוש שאשרת היציאה תחכה לו בנמל ,אולי זה יקרה...
יענק'ל המשיך לראות בפיסת הנייר שבידו הזדמנות אחרונה לזכות בחיים חדשים
בבריטניה ,ורצה רק לברוח .לבסוף 'נכנע' ראש הישיבה לעקשנותו והפצרותיו של
יענק'ל ,ובירכו שייסע לחיים ולשלום...
יענק'ל נפרד מראש הישיבה ,ושם פעמיו לעבר תחנת האוטובוס .עד מהרה הגיע
האוטובוס ,ישן ומקרטע ,צפוף בעשרות אנשים שהצליחו להידחק ולעלות אליו.
האוטובוס עשה את דרכו לקובנה ,שם יש רכבת הנוסעת לעיר הנמל .המסע לא קל,
אך החיים שווים אותו ,בהחלט...
כשהגיע האוטובוס לקובנה ,גילה יענק'ל תחנת רכבת הומה אדם ,כולם ביקשו להגיע
לנמל ולנסות לברוח .הוא מיהר לרכוש כרטיס נסיעה מתאים ,ושירך את רגליו בין
ההמון ,עד שמצא קרון אליו אפשר לעלות .כעת לא נותר לו אלא להמתין ברכבת
העמוסה ,עד שזו תחליט לצאת לדרך ,לעבר עיר הנמל...
ובעוד יענק'ל יושב בקרון הרכבת וממתין ,דמות נוספת נכנסה לתחנת הרכבת ,ראש
הישיבה  -הגאון רבי אהרן קוטלר בעצמו .זמן קצר לאחר שיענק'ל יצא ,עשה רבי
אהרן את הדרך אחריו :יצא לתחנת האוטובוס ,והמתין בה שעה ארוכה .אחר כך נסע
באוטובוס נסיעה לא קצרה ,ובסיומה  -הגיע לתחנת הרכבת בקובנה...
ועדיין לא נסתיים המסע - ...רבי אהרן התרוצץ בתחנת הרכבת ,קורא בקול 'יענק'ל
יענק'ל' ,מחפש אחריו בכל מקום ופינה .ראשו נדחק באשנבים השונים ,זקנו ההדור
התנופף ברוח החולפת ,והוא ממשיך לרוץ ממקום למקום וזועק' :יענק'ל קליאט',
מחפש אחר תלמידו ...דקות ארוכות חולפות עוברות ,רבי אהרן עובר מקרון לקרון
ברציפים השונים ,ממשיך לקרוא בשמו של תלמידו ומחפש אחריו כאילו איבד
יהלום יקר...
יענק'ל ישב ברכבת ,ולפתע ,משום מקום ,שמע קול מוכר קורא בשמו ,פעם אחר
פעם ,קריאות קצובות וקולניות .הוא הפנה את מבטו אנה ואנה ,הביט לכל הצדדים,
ביקש מהעומדים על יד חלונות הקרון  -לזוז מעט כדי שיוכל לראות מי קורא לו.
להפתעתו ,היה זה ראש הישיבה ,רבי אהרן קוטלר בעצמו!
'הראש ישיבה!'  -קם יענק'ל ממקומו נסער כולו ,המום מהמראה ,עיניו קרועות
מתדהמה ופיו יורה שאלות' :מדוע עשה ראש הישיבה את כל הדרך אחריי? מדוע נדחק
ראש הישיבה באוטובוס ,רץ והתרוצץ בין המון האדם בתחנת הרכבת ,התאמץ כל כך
כדי לשוב ולפגוש בי? מה קרה?!'  -שאל בתימהון...
'רק רציתי לבשרך' ,אמר לו רבי אהרן קצרות' ,שמיד לאחר צאתך ,הגיע מברק
המבשר כי בניגוד לכל התחזיות ,הבריטים נאותו לתת לך אשרת כניסה .במברק נכתב
כי המסמכים מחכים לך בנמל!'
'נפלא!'  -שמח יענק'ל על הבשורה' ,הודו להשם כי טוב!'  -קרא ברגש רב בהבינו
כי חייו ניתנו לו לשלל' .אבל' ,שבה התמיהה וזעקה מתוך לבו' ,הלא המסמכים היו
ממתינים לי לפני העליה לספינה בכל מקרה ,מדוע טרח ראש הישיבה כל כך כדי
לנסוע אחריי לקובנה ולהשיגני על פסי הרכבת? מה בער להתאמץ כל כך רק כדי
לדווח לי את הידיעה המשמחת?!'
'זה פשוט' ,חייך רבי אהרן את חיוכו הטוב' ,הלא הרגשתי כי יצאת לדרך מודאג ומתוח,
כשאינך יודע כיצד יסתדרו העניינים ,ובעצם אתה מצפה לנס ...החלטתי לרדוף אחריך
ולבשר לך את הבשורה ,למען תיסע לדרכך רגוע ושליו ,שמח ובטוח בישועתך!'
יענק'ל שב והתיישב במקומו ,משפשף את עיניו כלא מאמין .ידוע ידע כי רבו גאון
התורה וענק המידות ,אך לא ידע עד היכן מגיעה אהבת ישראל הבוערת בקרבו,
עד היכן מגיעה דאגתו לשמחת לבו של תלמידו .ראש הישיבה בוודאי שמח לשמע
הבשורה כי תלמידו יינצל ,אך לא הסתפק בכך :הוא טרח לנסוע באוטובוס לעיר
השכנה ,להתרוצץ בתחנת הרכבת ולקרוא בשמו ,וכל זאת כדי להסיר ממנו את עננת
הדאגה ולשמח את לבו!
הסיפור הזה ,המופיע בקונטרס 'כולנו יודעי שמך' ,אין כמוהו ללמדנו מהי אהבת
ישראל ,לחוש את הזולת ,להרגיש את העובר עליו .רבי אהרן לא הסתפק בידיעה כי
תלמידו יינצל ,הוא טרח והתאמץ כדי לבשר לו זאת ,כדי להרגיע אותו ולהעניק לו
שלווה בדרכו ובמסעו .לא פעם נקרית לידינו הזדמנות לשמח יהודי אחר ,להסיר ממנו
דאגה ,להעניק לו את התחושה כי אנו שותפים לכאבו ומייחלים לישועתו בדיוק כמוהו
 -הבה נעשה זאת מכל הלב ,זוהי אהבת ישראל!

וגם אם זה קצת קשה ,דורש מאמץ או מחייב הקרבה  -זו לא סיבה לוותר ,נהפוך הוא.
הבה נראה את רבי אהרן מתרוצץ בין קרונות הרכבת ,קורא 'יענק'ל יענק'ל' אל החלל,
מקווה למצוא את תלמידו ,רק כדי להרגיעו .אלה וכאלה חמדה ליבנו ,להתאמץ למען
יהודי אחר ,לעשות הכל לשמח את לבו ,להפגין כלפיו אהבה מכל הלב!

תגובה מפתיעה ששינתה חיים
קירות חדרו של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל ,כבר התרגלו
לשמוע סיפורים מצמררים ,מרגשים או מחרידים ,מפיהם של הבאים לזכות בעצתו
ובברכתו של ראש הישיבה .למרות זאת ,נראה כי המעמד הזה היה חריג בכל קנה
מידה ,וכל בני הבית דמעו עיניהם לנוכח המחזה הנורא הזה...
אל ראש הישיבה הגיע הרה"ג ר' נחום ברנשטיין שליט"א ,יחד עם תלמידו  -יהודי
שעשה לא מכבר צעדים ראשונים אל תוך עולם התורה והמצוות ,וחזר בתשובה
שלימה' .ראש הישיבה' ,הציג הרב ברנשטיין את תלמידו' ,היהודי שלפנינו עשה
כברת דרך ארוכה מהחינוך שקיבל עד היום  -כשהוא זוכה לעמול בתורה ולהתעלות
במצוות וביראת שמים ,ועדיין יש מצוה אחת שהוא לא מסוגל לעמוד בה ,הוא נכשל
בה פעם אחר פעם'...
'אכן כן' ,פרץ בעל התשובה בבכי מר' ,עשיתי כל שיכולתי ,אני מתמסר לעמל התורה
בכל לבי וברוך השם מצליח לקיים את רוב המצוות .רק במצוה הזו אינני מצליח
להתגבר ,שוב ושוב אני נכשל והיצר מסיט אותי מדרכי ,שוב ושוב לבי מתרסק ואינני
מחזיק מעמד .ילמדני ראש הישיבה מה לעשות ,כיצד להתמודד ,אולי איזו עצת
חיזוק או משהו - '...ביקש בבכי תמרורים...
הוא ציפה שראש הישיבה יסביר לו את חומרת הענין ,אולי יעניק לו עצה מעשית,
ללמוד בספר זה או אחר ,לפעול באופן כזה או אחר .להפתעתו הרבה ,נענה
בדרך אחרת:
לפתע ,התרומם ראש הישיבה מלוא קומתו ,לחץ את ידו בחום ,חיבק אותו ונישק אותו
פעם אחר פעם!  95שנות עמל התורה והנהגת הציבור ,עמדו והרעיפו אהבה על בעל
תשובה שזה מקרוב הגיע ,כשראש הישיבה אומר לו בעיניים לחות מדמעות' :אוי ,כמה
שאני מקנא בך ,כמה שאני מקנא בך ...כמה זכויות אתה צובר בכל פעם שאתה כן
מתגבר ,כמה שכר נצחי מחכה לך ...אני מקנא בך!'
ראש הישיבה לא נרגע ,הוסיף ולחץ את ידו באהבה אין קץ' :אתה צדיק נפלא ,צדיק
נדיר .מתקשה כל כך להתמודד ,ובכל זאת מתאמץ ,בכל זאת ממשיך לנסות ,בכל זאת
ממשיך להיאבק .בורא עולם גאה באנשים כמוך ,אני מלא קנאה בך!'
כל הנוכחים ניגבו דמעות סוררות ,לא הרבה פעמים ראו את ראש הישיבה כה נרגש,
כה מחמיא ,כה מעודד ,בטח לא יהודי המעיד על עצמו שהוא נכשל פעם אחר פעם...
לבסוף ,לחץ שוב ראש הישיבה את ידו של האיש ,וביקש ממנו לשוב ולהיכנס אליו
לאחר תקופת מה ,כי רצונו לפגוש שוב בגיבור הרוח הגדול...
לאחר מספר חודשים שב הרב ברנשטיין עם אותו יהודי ונכנסו לראש הישיבה,
שקיבלם בחום וזכר היטב את הפגישה הקודמת .ראש הישיבה התעניין בשלומו ואיך
נמשכת ההתמודדות ,והיה מאושר לשמוע שנרשם שיפור משמעותי ,אותו יהודי כבר
מתמודד הרבה פחות ,אם כי הוא עדיין נכשל מעת לעת...
ושוב נשנה המחזה המרגש ,המרטיט כל כך .ראש הישיבה קם מכסאו ,מחבק ומנשק
אותו בחום ואהבה ללא גבול' .אשריך מה טוב חלקך!'  -משבח אותו ראש הישיבה,
'אני מאושר שאני זוכה לפגוש אדם כמוך! אתה מצליח להתגבר ,נלחם כמו אריה ,אני
גאה בך!'  -שב ראש הישיבה וקורא בהתרגשות ,לוחץ את ידו בחום ומזמינו לבקר
שוב בעוד תקופת מה...
בפעם השלישית שנכנס ,בישר אותו יהודי כי התעלה לחלוטין ,הוא עומד איתן בדעתו
ובכל מצוות דתו .הפעם אי אפשר היה להכיל את המחזה ,ראש הישיבה קם מכסאו
ונשקו על מצחו' ,אתה לא יהודי קדוש ,אתה קודש הקדשים ממש!'  -קרא לעברו ראש
הישיבה בהתרגשות אין קץ ,אין מילים לתאר ,אין מילים ממש!'
וכך ,באהבת ישראל כנה ובלי אף מילת ביקורת ,בלי עצת חיזוק רק באהבה מורעפת,
הצליח ראש הישיבה להעניק לו כח וגבורה להתגבר על נסיונותיו ,לנצח את יצרו.
כי אהבת ישראל היא מתכון בטוח להשפעה על הזולת ,דרך האהבה תמיד מנצחת,
מועילה ,מרוממת ומשפיעה!
תגלית זו נחשפת בספר 'ליקוטי אמרים  -תניא' ,בפרק ל"ב ,כי הדרך להשפיע על אדם
ולקרבו לתורה עוברת באותו נתיב ,נתיב אהבת ישראל .וכך הוא כותב' :אף הרחוקים
מתורת השם ועבודתו ...צריך למושכן בעבותות אהבה!'  -כי אהבת ישראל היא הדרך
להשפיע ,לרומם ,להעניק כוחות ויכולות התמודדות לזולת!
הבה נאמץ את הדרך הזו ,כי כולנו רוצים להיות בעלי יכולת להשפיע על הזולת ,לרומם
אותו ,לחנך את ילדינו .כדי להצליח בכך  -כמה כדאי לבחור בדרך אהבת ישראל,
לראות את החלק הטוב שבזולתנו ולהתחבר אליו באהבת אמת ,ואז נוכל לדבר אליו
ממקום של אהבה וחיבה ,ולהשפיע עליו לטובה!

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

לקבלת העלון במייל6182918@gmail.com :

לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו073-2951342 :


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

אחרי מות שני בני אהרן( .טז ,א)
במדרש הובאו כמה טעמים למה מתו ,חד אמר שלא היו נשואים אשה
דכתיב ובנים לא הי' להם וח"א מפני שנכנסו שתויי יין למקדש דסמיך לי' לפ'
יין ושכר אל תשת ,וח"א שהורו הלכה בפני משה רבן ,י"ל דכל דברי חז"ל אחד
הם ,דידוע שאין אדם יכול לשער בשכלו ובדעתו עד היכן מגיע כבוד ומורא
אביו ורבו וק"ו כבוד השכינה ,אך אם נשוי אשה והוליד בנים יוכל לשער לפי
מה שהוא מבקש הכרת פנים וכבוד מאשתו ולהיות כל איש שורר בביתו
ובפרט מבניו שינהגו מאוד בכבודו ,והיאך הוא לו צער ועגמת נפש אם בניו
אינם מכבדים אותו כראוי או חלילה מבזין אותו ,מזה ילמוד היאך ינהוג גם
הוא בכבוד הוריו ומוריו ,והנה אלו הי' לנדב ואביהו נשים והולידו בנים אזי הי'
משערים בשכלם עד היכן מגיע כבוד רבו וק"ו כבוד השכינה ולא הי' מזלזלים
לכנוס שתוי יין בקלות ראש למקדש ולזלזל בכבוד משה רבם להורות הלכה
בפניו ,אבל יען לא נישאו ולא הי' להם בנים לא יוכלו לשער עד היכן הדבר
מגיע ובאו לכל זה וכל דברי חז"ל אחד ואלו ואלו דברי אלקים חיים המה.
(תורת משה לחת"ס)
ושלח ביד איש עתי המדברה (טז ,כא)
אל הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ,הגיע פעם עיתונאי ממערכת עיתון
אמריקאי  -רב תפוצתי ,לצורך ראיון ,העיתונאי רצה לסקר את היהדות
האורתודוכסית והעלה בפני רבי מאיר "עוונות" שונים ומשונים המשויכים
ליהדות האורתודוכסית ,ורצה לשמוע את תגובת הרב לדברים .נענה לפתע
רבי מאיר ושאל" :היכן מצינו בתורה לראשונה "עיתונאי""? הנוכחים לא הבינו
לאן חותר הרב בשאלתו ומה תשובה יש בה לצורך העניין ,נענה רבי מאיר
ואמר המקור הוא בפרשת אחרי בפסוק "ושלח ביד 'עיתי'"" ,עיתי" הכוונה
עיתונאי ,ולמה נצרך לשלוח את השעיר לעזאזל דווקא עם עיתונאי? הקשה
רבי מאיר והשיב :היות שחז"ל אמרו שיש להתוודות את כל העוונות על ראש
השעיר המשתלח ,ועוון שלא התוודו עליו – אין השעיר מכפר ,א"כ מי הוא
איפה זה שיזכור כל עוון ועוון וכל חטא הכי קטן שלא להחסירו בשביל
שהשעיר יכפר - ,לא היתה ברירה אלא לקחת "עיתונאי" שחזקה עליו שלא
יפספס שום חטא...
("זכרון מאיר"  -מתורגם מאידיש)
הוכח תוכיח את עמיתך (יט ,יז)
נביא כאן שתי עובדות המאלפות בינה באיזה צורה יש לקיים את מצוות
התוכחה ,מתוך הספר הנפלא "אגן הסהר" (עובדות והנהגות מהגאון הגדול
ר"א גנחובסקי זצוק"ל):
רבנו זצ"ל סיפר על חכמתו של החזו"א דכאשר רצה להוכיח מאן דהוא
הי ה עושה זאת בחכמה יתירה .ומובאים הדברים בספר מעשה איש :יהודי
מנהל ישיבה היה הולך לבוש בכובע קש .הדבר לא מצא חן בעיני החזו"א
שמנהל ישיבה ילך כך ,ולא רצה להעיר לו ישירות על צורת לבושו ,אך העיר
לו בדרך כבוד ברמיזה בדברים הבאים :יש לי חקירה .הדין הוא ששן ברשות
הרבים פטורה מתשלומי נזיקין ואילו קרן ברה"ר משלמת חצי נזק .מה יהיה
הדין באחד ההולך ברה"ר עם כובע קש כמו זו שלך ועז תאכל את הכובע .מצד
אחד זה אורחיה שדרכו של עז לאכול קש ,אך מאידך גיסא זה משונה שאדם
כמוך ילך לבוש בכובע קש האם יהיה חייב ברשות הרבים חצי נזק .בכך רמז
לו שמשונה ללכת כך!
הגיעה פעם שמועה אל רבינו (הגר"א גנחובסקי) על רב אחד בארה"ב
שפסק לבני קהילתו להיתר בהלכה מסויימת ביו"ט שני ,והיה בטוח שאותו
רב טועה בזה ,והלך רבינו אל הסטייפעלער והסכים עמו שבוודאי א"א להקל
בזה ושיש לו להודיע לאותו רב שטעה בהוראתו .והנה היו בטוחים שרבינו
יעיר לו בדרך כבוד וכו' .אך לא כך היו הדברים ,וזהו לשון המכתב :לכבוד מרן
הגאון הגדול מדברנא דאומתיה רבי ...אחר דרישת שלום גאונו הגדול ,וכו'
כשהייתי תחת צל קורת הדר"ג לפני כשנה בהיותי בעירכם וזה עתה נזכרתי
בדברי התורה אשר נתבשמתי מהם וכו' ונטה הדר"ג לאסור להשתמש וכו'.
כמה נפלא פסק זה שכן מבואר בשו"ת פלוני ויש לזה הוכחה מכאן וכו'...
בצורה זו לא ידע כלל אותו רב שהגר"א מתכוון להשפיע עליו ,וממילא
קיבל את דבריו.

פרשת אחרי קדושים תשע"ח
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ואהבת לרעך כמוך אני ד' (יט ,יח)
יש לדקדק איך ישקל במאזנים להשוות לגמרי אהבת הריע לאהבת עצמו
לא פחות ולא יותר .ועוד שאמרו חז"ל (ברכות סא ,ב) יש בני אדם שממונם
חביב עליהם מגופם ,ובאלו היה ראוי להזהיר שתהיה אהבת רעו כאהבת
ממונו.
ונראה ,כי כתבו המחברים ,שהפילוסוף "אפלטון" אמר שגדר האהבה הוא
דוקא בהיות הנאהב הפוך מהאוהב ,כמו לדוגמא ,שהאדמה שהיא יבשה
בטבעה היא משתוקקת למים ומטר המרטיבה ,וכן המוכר משתוקק אל
הקונה שהוא הפכי לו המשלים ענינו וחפצו ,אבל הדומים אחד לשני ישנאו
זה את זה כמו שמצינו (בראשית רבה לב' ,ב) "כל אומן שונא בני אומנתו".
אבל הפילוסוף "אריסטו" לעג לו וטען ההיפך ,כי דוקא הדמיון יוליד
האהבה ,כמו שרואים שבעלי דת אחת אוהבים זה את זה בעבור הדמיון
שביניהם ושונאים לזולתם וכדומה לזה הרבה ,ומה שהביא אפלטון ראיה
מאהבת ההפכיים טעה ושגה בביאור ענין אהבה ,כמו שיאמר אדם שאוהב
הוא מאכל פלוני ,הרי ,אילו היה אוהבם באמת לא היה אוכלם ומפסידם ,אלא
וודאי אוהב את עצמו ,לא שאוהב את האוכל ,כמו"כ בדוגמאות הנ"ל ,האדמה
אוהבת את עצמה והג שם מספק לה את רצונה ,ולא שאוהבת את הגשם .כן
הדבר אצל המוכר ,שאין לו שום אהבה ללוקח אישית ,רק מחמת שהלוקח
משלים את רצון המוכר לכן מצפה ללוקח.
בזה יתבאר הפסוק כך :התורה באה לומר ,שבזה שמוכר אוהב את הלוקח,
אין בזה גדולה כנ"ל ,אבל שמוכר אחד יאהב את המוכר השני ,בזה יש גדולה,
ועל זה אומרת התורה ,ואהבת לרעך – לאיזה ריע? – כמוך ,שהוא באותו מצב
כמוך ,שתאהב גם את המוכר השני ולוקח אחד את הלוקח השני ,שבזה תהיה
אהבה אמיתית ,לא מחמת שמספק ומשלים את אהבת עצמך.
(ערבי נחל)
ואהבת לרעך כמוך ,אר"ע זה כלל גדול בתורה.
יש לפרש שר"ע לטעמי' דדרש ר"פ 'איזהו נשך' 'וחי אחיך עמך  -חייך
קודמין לחיי חבירך' ,וא"כ כיון שחייך קודמין איך אפשר לקיים ואהבת לרעך
כמוך? מיהו הא דחייך קודמין היינו בעניני עוה"ז ,אבל בחיי הנצחיי דהיינו
בלימוד התורה חייב ללמד לאחרים אפי' הוא מבטל עצמו מלימודו מ"מ חייב
ללמד עם אחרים .וע"כ אמר ר"ע "זה כלל גדול בתורה" דבענין לימוד התורה
הוא כלל גדול לאהוב חבירו כמוך (מ"מ לא אמר רק כמוך כי עי"ז שמלמד
לאחרים גם הוא עושה מצוה ומזכה עצמו ושניהם שוים).
(תורת משה לחת"ס)
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ד' אלקיכם :אל תפנו אל
האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם וגו'( .יט ,ג-ד)
בביאור הסמיכויות בפסוקים אלו ישנם כמה ביאורים במפרשים ,בנוסף
לדרשת חז"ל הידוע:
ב"חתם סופר" כתב ,אני ה' מרמז על "נאמן לשלם שכר" ,על מצוות כיבוד
אב ואם כתבה התורה אריכות ימים וגם על שמירת שבת יש שכר של "נחלה
בלי מצרים" ,והגמ' בסוף חולין מספרת על אותו אחד שהלך להביא גוזלות
במצוות אביו ונפל מן הסולם ומת ,והגמ' אומרת שיתכן שלא הועילו לו זכות
המצוות שעסק בהן כי היתה לו מחשבת עבודה זרה .בזה מתבאר הפסוק:
איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' – דהיינו נאמן לקבל שכר,
אבל מזהירה התורה שאת השכר תקבל רק בתנאי ש"אל תפנו אל האלילים"
שכן אם יש מחשבת ע"ז לא תועיל זכות המצווה.
בעוד דרך מבארים המפרשים ,וכעין זה איתא בחת"ס ,על פי דברי הרמב"ן
שהסיבה שלכן חייבים בכיבוד או"א הוא מחמת שהם שותפים ביצירתו יחד
עם הקב"ה והושווה כבודם לכבודו .אלא שיש להבין ,הרי הגמ' אומרת
במסכת שבת ש"נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנברא" אם כן למה
מחו ייב האדם לכבד את הוריו על שהביאוהו לעולם? אלא ,שהטעם שלכן נח
לו שלא נברא הוא מחמת שקרוב להפסד יותר מאשר לשכר ,וחז"ל אמרו שמי
שמשמר את השבת אפי' עבד ע"ז כדור אנוש מוחלים לו על עוונותיו ,יוצא
שע"י שמירת שבת קרוב יותר לשכר ,ובזה מתבאר הסמיכות :איש אמו ואביו
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ת יראו ,ואם תשאל שהרי נח לו שלא נברא? ע"ז ממשיך ואומר "את שבתותי
תשמורו".
ביאור שלישי מצאנו במפרשים :שהתורה מזהירה" ,את שבתותי תשמורו
וגו'" שהן אמנם שהשומר שבת מוחלים לו אף על עוון ע"ז ,בכל זאת "אל תפנו
אל האלילים שלא להסתמך על מחילה זו...
בצדק תשפוט עמיתך (יט ,ט"ו)
מסופר על רבי זלמל'ה מוולוז'ין ,שפעם אחת בהיותו במקוה הבחין כי
חולצתו נעלמה .לבש את חליפתו ללא החולצה ושב לביתו.
שאלה אשתו" :היכן החולצה?" ענה" :כנראה עני אחד החליף אותה
בטעות" - "...ולמה לא לקחת את החולצה שלו?" " -כי הוא שכח להשאיר את
שלו"...
(ומתוק האור)

 מאוצרות המגידים 
בצדק תשפוט עמיתך (יט ,טו)
באר רש"י" :בצדק תשפוט עמיתך  -כמשמעו ,דבר אחר :הוי דן את חברך לכף
זכות".
בילקוט "לקח טוב" כותב בשם רבו המשגיח של כפר חסידים – רבי דב יפה
זצ"ל רעיון נאה:
אפ אדם אינו דן לכף זכות ,בוודאי אינו אוהב את עמיתו .והוא ממשיל ונותן
דוגמא .לאדם נאבד חפץ ,חפץ החביב לו .ראשית כל הוא מחפש בכל
המקומות שעולה בדעתו שאפשר שימצא שם .כאשר החפץ לא נמצא ,אינו
אומר נואש ,הולך לחפש במקומות שהדעת רחוקה שהחפץ שם .אך חושב –
אולי בכל זאת .אחר כך חוזר שנית למקומות הראשונים בהם חיפש ,אולי לא
חיפש היטב ,שמא לא ראה ,שמא ושמא ימצא בסוף את היקר לו.
מה אתה הולך שוב? כבר חיפשת ולא מצאת?!
מדוע באמת הוא מחפש כל כך ,וכי הוא כפייתי ,וכי יש לו נערווען? לא .הוא
פשוט מייקר את הדבר שנאבד ממנו.
כמו כן ,אם אכן היית אוהב את רעל כמוך ,היית מחפש בחורים ובסדקים
[שבמוחך] זכות עליו ,והיית מצליח להעלות ברעיונך זכויות ,ואפילו אם באופן
שטחי זה לא גלאט ,היית מחפש בנרות את צד הזכות שבענין ,ואם אינך
מחפש – זה משום שאינך אוהב את עמיתך!
יש המוציאים לאור ספרים של חיזוק ליראת שמים ומצוות ,מדוע לא
מוציאים לאור ספרי מעשיות אודות לימוד זכות? כל כך הרבה מעשיות יש על
כך שאנשים זכו ללמד זכות ואחר כך גילו שאכן כך באמת.
אספר לכם מעשה שהיה לפני כמה שנים .בלדרמן היו באותו בוקר שני מניינים
בהנץ החמה ,אחד בבית המדרש ,ושני בחדר הסמוך ,ב"בית שני" [לפלוני היה
'חיוב' ועשו למענו מניין נוסף].
ב"בית שני" היה מנין מצומצם .סיימו שמונה עשרה של לחש ,ובקשו להתחיל
חזרת הש"ץ ,אין מנין ,כי אחד נעלם.
הסתכלו בחוץ ,וראו כי אחד המתפללים יצא החוצה – לחצר בית הכנסת
לדרמן.
אמרו לו" :היכנס ,אתה עשירי".
 "לא". "מדוע אינך נכנס?" "אני צריך אוויר". "בפנים יש וינטלטור"... "לא ,לא ,אני צריך את האויר של החוץ". "מחכים לך"... "אני לא נכנס".מה לעשות ,הביאו מישהו אחר תחתיו.
תבינו ,האדם הזה היה בריא לחלוטין .בריא אולם .ג'לוב ,גיבור ממש .ופתאום
אין לו אויר" ...הסתכלתי עליו בתמיהה" אמר אחד המתפללים ,אבל מה
אפשר לעשות ,לא היתה ברירה וקראו ליהודי אחר במקומו.
אחרי התפילה הוא ביקש שיקראו לאשתו ,כי אינו חש בטוב ,אין לו אויר ויש
לו לחצים.
בקיצער ,מה היה סוף המעשה?
בצהריים הוא כבר לא היה בין החיים .הובל לבית החולים עם התקף לב קשה.
היעלה על הדעת? אדם הנראה בריא אומר שאין לו אויר – ומתברר שלקה
בליבו?!
כן! אם הוא אומר שאין לו אויר – חייבים לדונו לכף זכות!
כאלו יש עובדות לעשרות ולמאות.
נספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדה .לפני כמה שנים ,ה' ירחם ,לקיתי בעיני.
בעין אחת הייתי לגמרי עיוור ובעין השניה ראיתי בקושי דמויות .לא יכלתי
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להכריע האם לפני עמוד או אדם .הקב"ה עזר ,עשו ניתוח קטרקט ,ו"ברוך
פוקח עורים" ,הודו לה'.
בתקופה שלפני הניתוח ,חזרתי פעם מבית המדרש בשבת קודש ,ומולי הלך
יהודי יקר ונכבד .אמר לי 'גוט שבת' ,לא שמעתי טוב באזני [בשבת הנני הולך
ללא מכשיר שמיעה] ולא הבחנתי בכלל שאומרים לי 'גוט שבת' .לא הגבתי
והמשכתי ללכת באפילה ,כי אינני רואה כלום.
באנו הביתה .אומרים לי בני הבית" :מה עשית? הלא חבר שלך פלוני אלמוני,
הגיע לבני ברק והיה גם בתפילה בבית המדרש ,והוא אמר לנו שאמר לך 'גוט
שבת' ולא ענית לו ,מה יהיה הסוף ,אבא ,אתה לא רואה ,ואנשים כועסים
עליך!"
כמובן ,במוצאי שבת התקשרתי ואמרתי לו :כך וכך הוה מעשה .שאלתי אותו:
"מה חשבת כאשר לא עניתי לך?"
"חשבתי ,שאתה לא שומע טוב ,זה אני יודע ,אבל כאב לי ,שאם אני בא והולך
ממש מולך ,מדוע אינך משיב לי 'גוט שבת'? מה קרה לר' ראובן ידידי? אבל
אחר כך חשבתי :כנראה אתה שקוע באיזה ענין ולא הבחנת ,וודאי איזו סוגיא
קשה בראשך".
סיפרתי את הבעיה שלי ,שאני פשוט לא רואה.
המקרה כאב לי ,כי נכון שהוא דן אותי לכף זכות ,אבל מה עם רבים אחרים,
ומסתמא דבר יום ביומו שנפגעים ממני ,והם אינם מעירים לי ,מה יהיה הסוף?
החלטתי :מי שלא יהיה – אפטיר לעברו 'שבת שלום' ו'גוט שבת' .מה כבר
יכול להיות ,העיקר שאדם לא יפגע בגיני ,כך עשיתי.
בליל שבת אחד מגיעים האורחים מבית המדרש אחרי מעריב ,והנה ליד הבית
שלנו עומדים אנשים בקבוצה ,מסתמא של חסידי נדבורנא ,שבית מדרשם
לידי ,אני מכיר הרבה מהם .חלפתי לידם ,וללא ראות אמרתי בקול וידידות א
גרויסע גוט שבת.
אחרי זה שאלתי ,סתם מחמת מדת הסקרנות :מי היו היהודים שאמרתי להם
'גוט שבת'? "זו קבוצת נשים" – אמר לי פלוני .געוואלד .נהיה לי חושך בעיניים.
מה יאמרו הללו? אתם יודעים ,זה קרלנשטיין מהבניין הסמוך ,או שהשתגע
או שהתפקר ,אחד משניהם ...מה הוא הולך ברחוב ואומר לכולם 'גוט שבת',
עד כדי כך...
וכי יעלו על הדעת שהוא לא רואה ,הוא עיור ,מדוע לומר שהוא עיור? כנראה
השתגע.
נזכיר דו גמא נוספת שרבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר ,מעשה שהיה ,א
מוראדיגע מעשה.
בירושלים של הימים ההם ,ימי מלחמת העולם הראשונה ,אנשים מתו מרעב.
באותם ימים התרחש סיפור שכל ירושלים רעשה סביבו.
ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב – 'נפוליאון' .בכזה סכום יכלו לעשות
הרבה מאוד בימים ההם.
הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית ,וידע תמיד ,שברוך ה' יש לו מטבע
לעת צרה ,שמחה וששון.
הילד הקטן ראה מידי פעם שאבא מטפס על הארון .ענין אותו לדעת מה יש
שם למעלה .פעם ,כאשר אבא לא היה בבית ,הוא טיפס וראה שם מטבע.
מטבע! אפשר הרי לקנות בו א שטיקל מזונות ,חתיכת עוגה להחיות את
הנפש.
טיפס ולקח את מטבע הזהב ,ורץ לקיוסק לקנות .בדרך פגש אותו יהודי וראה
שיש לו בידו מטבע זהב.
"יינגלע ,לאן אתה הולך?" – התעניין היהודי.
"אני הולך לקיוסק לקנות עוגה" ,סיפר הילד.
אמר היהודי לעצמו – כאן בירושלים משתולל הרעב ,והנה ילד מסתובב
ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע ,נתן לו מטבע פשוט של
נחושת ,ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו.
הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה במטבע .יום יומיים אחר כך טיפס אביו לראות
את האוצר – והנה האוצר איננו! עשה סקנדל גדול ,מי גנב .הילד אמר" :אני
לקחתי".
"מה עשית עם הכסף?"
"קניתי עוגה".
רץ לקיוסק והתחנן לפני המוכר" :תרחם עלי ,תחזיר את המטבע שהילד נתן
לך".
אמר לו" :אני לא יודע על מה אתה מדבר".
"מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!"
"באמת הילד היה אצלי ,נתן מטבע וקנה עוגה ,אבל זו היתה מטבע של
נחושת".
האאבא מתחיל לצעוק" :רמית את הילד ,תרחם עלי תחזיר את
הגניבה",הוהמוכר בשלו :הוא נתן לי מטבע נחושת.
"איך יכול להיות ,הרי על הארון היה מטבע זהב" ,טען האב.

"אני לא יודע מה היה על הארון ,הילד נתן לי מטבע נחושת!"
הלכו לרב.
הרב שמע את הסיפור ,והכריע" :המוכר מחויב להישבע שלא לקח את מטבע
הזהב ,ויפטר".
המוכר ,שהיה ערלעכער איד ,אמר" :רבה ,אנני נשבע אפילו שבועת אמת.
ואם משום כך אצטרך לשלם – אשלם ,אבל מאיפה יהיה לי מטבע זהב?"
בכל מקרה נהיה רעש גדול ,הכל דברו כי בעל הקיוסק גנב ,אין בכך ספיקות,
הרי הילד מודה שלקח מטבע .כיצד יש לו בכלל חוצפה לומר שהוא הביא לו
מטבע נחושת!
הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו .היו לו בזיונות ,וכמובן שהיה עליו להשיג כסף
לשלם על המטבע ,מכר את הבית.
המלחמה הסתיימה ,חלפו הימים ,נהיתה רווחה .היהודי שנטל את המטבע
מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה .הלך לאבא וסיפר את הסיפור" :ראיתי
שהילד שלך מסתובב בשנות רעב עם מטבע זהב ,החלפתי איתו .כעת אני
מחזיר לך ,לקיים "והשיב את הגזילה"...
האב נבהל" :אתה מחזיר לי ,יפה מאוד ,אבל ההוא הפסיד את פרנסתו ,ונקרא
ברחוב 'גנב'".
אמר אז אחד מגדולי הדור :הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער מוסר השכל –
כאשר שלשתם באים לעולם האמת ,ודנים אותם :אבי הבן ,המוכר שחשדו
בו ,והגנב האמיתי ,מה דינם?
המוכר – מיד לגן עדן ,איזו שאלה – כולו בזיונות" .אשרי מי שחושדים בו ואין
בו" .ולא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת .כאלו בזיונות –
כפרת עוונות.
האבא – מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את המטבע וקנה
עוגה ,מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?!
הגנב האמיתי – הוא ומשפחתו היו רעבים מאוד ,והוא חשב לעצמו שיקח
עתא ואחר כך יחזיר .הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב.
עוגה אפשר לקנות גם במטבע פשוטה .יענישו אותו ,אבל לא בעונש חמור
מאוד.
את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו ...אותם ידונו בחומרה
רבה! מה אתם מתערבים? יש כאן מבוי סתום ,ויש מצוה לדון לכף זכות ,הייתם
חוסכים את כל הצער לכל הצדדים!
וכי תשאלו :מה הם היו צריכים לחשוב – שהוא לא גנב? ושכולם בסדר ,רק
שמישהו שלישי התערב?! – כן" ,בצדק תשפוט עמיתך" "הוי דן את כל האדם
לכף זכות".
נו ,רבותי ,כך יש מעשיות למאות ואולי לאלפים ,שאחרי כן מגלים את הכף
זכות.
מי שדן את חבירו לזכות – אמרו חז"ל – משמים ידונו אותו לזכות .ה' יעזרנו
ויושיענו וידון אותנו לכף זכות.
(יחי ראובן)
***
לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר (י"ט ,י"ג)
הפסוק עוטף את ה"לא תגזול"  -ב"לא תעשוק את רעך" מחד ,וב"לא תלין
פעולת שכיר אתך עד בוקר" מצד שני ,כדי שאם נשמע שחז"ל אומרים לנו
"רובם בגזל" שלא נבהל ...מה? וכי רובינו שייכים ללאו של לא תגזול?!
בהשקפה ראשונה נדמה לנו ש"לא תגזול" שייך לאלו שהולכים בטל ברחובות
עם חצי כיפה קטנה של צד השמאלי של הראש ...ועם עין גדולה מצד ימין על
כל מי שעובר ברחוב ...ועם יד אחת בכיס של עצמו ,ויד שניה ממתינה
להיתחב בכיס הפנוי של חברו ...מהם אנחנו מתרחקים ,ועל ראשם אנחנו
ממטירים את התפילה על גזל בסוף נעילה" ...למען נחדל מעושק ידינו" .אבל
אין הכוונה בגזל כלל עלינו.
אבל כאשר אנו רואים ,שני אנשים ,עם פאות רחבות וזקן עבות ,וגרטל ארוך,
וביניהם וויכוח על ענינ י ממון ,בבית או בעבודה ,בבית המסחר ,או בעסקי
שכנים ,והאחד קורא את רעהו לדין תורה ,והשני שכועס ונעלב על עצם
ההעזה לתובעו לדין ,אומר לעצמו  -טוב טוב ...אני עוד אלמד אותו לקח ...לא
איכפת לי לשלם ,אם כך יהיה הדין ,אבל בינתיים אני יוציא לו את הנשמה...
אני אחמוק מלבוא לדין עם כל תירוץ שבעולם ,ואסחוב את הזמן כמה
שאוכל ,למה? 'שיתפוצץ' ...וכי אין זה גזל.
ונוסף עוד להתבונן על מה שהפסוק אומר "לא תעשוק את רעך ולא תגזול".
מפרש רש"י "זה הכובש שכר שכיר"!
כן ...בודאי ...בסוף הוא ישלם ,הוא יתן בסוף את המשכורת הוא אינו גזלן עם
חצי כיפה על ראשו ,אבל המשכורת הזו או החוב שחויב בב"ד ,כבר תהיה
משועבדת כולה לקדיולוג שטיפל בלב שנהיה חולה מהסחבת של כל העניין,
או אולי ליורשים שישלמו מזה לחברא קדישא רח"ל.

ו'הצדיק' שלנו עוד יאמר ,זה עונש משמים על כך שהוא רושש אותי ...לפחות
שלא יהיה מהכס ף ...וחוץ מזה ,עצם העובדא שקיימתי בכפיפת ראש את
פסק הדין מגיע לו שישי...
האומנם? את ה"מפטיר" האכיל בחינם את חברו ...ואת השישי ידרש
לעצמו...!?...
והכתוב צווח "לא תעשוק את רעך"! גם אם בסוף תשלם ,אבל ה"כובש שכר
שכיר" ההמתנה ,ההתכחשות ,הכבישה בכוח של הכסף' ,רק לבינתיים' ,אינה
אלא גזל!
כבוש כעסך
ולכן אל "תראה לו" ,ואל "תלמד אותו לקח" ,תסדר לרגע את המחשבות,
תשיב למקומם את הכובע והפאות שהתבדרו להם ברוח הסערה ...ובסך הכל
"לא תגזול"!! מה של שלך ,אינו שלך!! ואם נפסק שאתה לא צודק ,מהר נא
לשלם ,כשם שתמהר לצאת מהבית של השכן אם נקלעת לשם בטעות!...
ולכן גם כדאי שתמהר לבא לדין ,שמלבד עצם חובתך להתייצב לקריאת הדין,
הרי אם בסוף יתברר שטעית הרי נמצא למפרע ,שהיית גזלן קטן  -רק
לבינתיים!...
  -רובם בגזל ...הבנו??!...אח"כ מסיים הפסוק" ,לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר" ,מפרש רש"י
ששכיר יום שנגמרת עבודתו בשקיעה ,זמנו עד הבוקר ,ושכיר לילה שנגמרת
עבודתו בעלות השחר ,זמנו עד שקיעת החמה .שנתנה התורה זמן עונה אחת
לבעל הבית לחפש מעות.
כעת נתבונן ,אם נשמע סיפור על גדול אחד שקפץ מהעגלה הרתומה לבעלי
חיים בשלג ובגשם  -מחשש של איסור כלאים ,הרי נישא את עיננו לשמים
נתחוב את ידינו אל הגרטל הרחב ,ונאמר :ההא! מוירא'דיג .מי כעמך ישראל!
אבל כאשר נשמע שמאן דהוא קפץ מהעגלה באמצע הגשם לפני השקיעה,
כדי לרוץ ולשלם לפועל שרק סידר לו משהו בחשמל בבית ,או ניקז לו את
הסתימה שנתקע ביום שישי ...כדי לא לעבור על "בל תלין" ,נפטיר ונאמר  -נו
נו' ...א צדיק א איד' ...ונמשיך לדרכינו...
ומה ההבדל?
הסיפור הראשון מעורר בנו געגועים לדביקות ורוחניות  -אבל רק געגועים,
לכן נתפעל ונת רגש ,ואילו הסיפור השני עושה לנו קצת כאב ראש !!...כי כך
דיני התורה וגם אני מחויב בפועל לפעול כך ,לא לשכוח את הפועל .לחיות עם
חשבון ההלכה כל הזמן וזה קשה מאוד .וכי לא כך הם פני הדברים!?!
ועוד נתבונן שבמקרה של בעל מלאכה התובע את מה שמגיע לו ,איננו רוטנים
וכועסים כמו בריב ממוני עם השכן .כי ברור לנו שאנחנו חייבים לשלם ,שהרי
קראנו ל'בעל מלאכה' והלה עשה את מלאכתו נאמנה.
ואם במקרים אלו יש כעס ,אזי הוא מופיע הפעם אצל אותו בעל מלאכה
והמסכן ,שיתמרמר לו בבית  -על כך שכולם רק מנצלים אותו ,ושוכחים לשלם
בגלל שהולך עם בגדי עבודה מטונפים ,ובקושי מקבל הגבהה בביהכנ"ס
במניין החמישי ...ואילו אנחנו לא נכעס כלל ,מה יש?! נאמר לעצמנו ברוך
ונועם ...מה כבר קרה ...עוד יומיים שלוש נשלם לו ,הרי הוא כזה בעל חסד
נפלא ,הרי הוא בא לנקז את הסתימה בערב שבת בזמן כה קשה ,בטח הוא לא
יקפיד אם נאחר עוד כמה ימים...
או שאנו אומרים ,כ"כ הרבה כסף הוא הרוויח פה 'מותר לו' להמתין קצת עם
סוף התשלום ...כלאחר פה ,הוצאנו עבורו "היתר" ,ועבורנו איסור חמור,
המכליל אותנו ברשימה של "רובם בגזל"!
אגב מילתא זהו מקום נכון לעורר ולשאול ,מהו באמת הסוד בהתנהגות שלנו,
פעם אחת אנחנו כועסים וצועקים ,קומצים אגרופים כאחוזי חרב ,ובפעם
אחרת כשיש בעיה של ממונות ,אנחנו לפתע נעשים שלווים ורגועים,
ובנדיבות לב אנחנו עושים את יריבנו לצדיק חסיד ועניו ,וממילא שיסתפק
במועט ...וכו' ,מהו הסוד ,והיכן טמון הקסם??
'מאיין מאירקה' [ - -מאירקה שלי]
בהיותי אברך צעיר ,ואני יושב בביתי ולומד ,ואשתי ע"ה ,נכנסת הביתה
בהולה ,ומאיצה בי ,בוא מהר החוצה ,ובמקום לשמוע מה קרה ,אני ממהר
החוצה לראות בעיני ,ואח"כ גם ספרו לי ,שזה היה משחק של שני ילדים
שאחד רכב על גבו של הילד השני ,אחד היה הסוס של המשחק ,והשני
העגלון ,והמשחק הסתיים בתוך הגדר של החצר סביב הבית שלי ,כאשר אחד
תקע את מצחו בגדר ,ומעל העין נפתח לו המצח ,והדם זרם.
וכך אני פוגש ילד שרוע בשלולית דם ממש ,תיכף ומיד הרמתי אותו על שני
ידי ,בינתיים אשתי ע"ה כבר הביאה מגבת ספוגה במים והניחה את המגבת
על מקום הפצע ,ושנינו ממהרים לעבר הרופא שהיה גר באיזור.
במורד הכביש ,עולה לה לאיטה מרחוק ,הסבתא של הילד הפצוע ,אשה באה
בימים מלאה טוב לב ומפורסמת ביראת שמים ובמידות ,ועל כן כבר מרחוק
שהבחינה במחזה ,והייתה כמובן סבורה שזה ילד שלנו ,אמרה  - -ר' שלום ר'
שלום ,זה לא נורא ,זה לא נורא ,ה' יעזור ,ה' יעזור... ...
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וכך גם כעבור עוד כמה צעדים ,ועדיין הייתה מרחוק שוב ניחמה אותנו ברוך
ובנעימות ,זה לא נורא זה לא נורא ,ה' יעזור...
אבל כשהתקרבנו אליה יותר וכבר החלה לחשוש שאולי הילד הפצוע הוא
נכדה ...עדיין ניחמה זה לא נורא ה' יעזור .אבל כבר ניחמה בקול רפה,
כשחלפנו ממש על פניה והבחינה שזה הנכד שלה ,תיכף ומיד ,נתקפה בבהלה,
וצעקה בקול רם ,מאירקה ,מאירקה ,מאין מאיירקה גיוואלד ,גיוואלד! - -
אלא שאז קרה דבר והיפוכו ,כאשר שמעו השכנים את זעקות השבר שנשמעו
מפיה יצאו כולם מהחלונות וכל הנעימות והרכות ניחמו אותה ,זה לא נורא זה
לא נורא ה' יעזור !!!- - -
אז הבנתי את מה שתמיד הרגשתי .כשזה מאיר'קה שלי צועקים גיוואלד,
וכשזה מאירקה שלך ,זה לא נורא ,ה' יעזור...
כשאנחנו נדרשים לשלם כועסים ורוטנים ,אבל כשהעובד צריך לקבל ,וזה
נהיה מאיר'קה שלו ,אנחנו נהיים מתוקים מדבש ונופת צופים" - - ,לא נורא",
'מותר' לו קצת להמתין...
הלחישה  -בעת נעילת שער
זהו איפה ה"לא תגזול" ששייך גם שייך לנו ,ויתרה מכך מכיון שזה  -לצערנו -
כל כך שייך לנו ,לכן אנחנו כ"כ בורחים מפני הרגשת אשם ,עד שאדם לא מוכן
בשום אופן לעלות על דעתו שהוא ממש שייך ל"רוב" ,שעליהם אמרו רובם
בגזל ,ושפירושו גזל גמור ולא אבק גזל (כמו באבק לשה"ר).
ולכן רק בסוף נע ילה לאחר כל ה"רייבן" וכל הגירוד שעושה האדם בלבו מר"ח
אלול ועשי"ת ,וכל היום הקדוש ,שם בסוף היום ממש יש סיכוי שנשמע את
הכאב הגדול ,ושם לוקחים אותנו חז"ל לפינה ,כביכול ,וכאילו אומרים לנו בא
רגע הצידה ולוחשים באזננו ,תפסיק להיות גנב! למען נחדל מעושק ידינו -
הי ינו לקיים את ה"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"! ובסוף היום הקדוש ,אולי
יש תקווה שנשמע את אשר פינו דובר  -להפסיק לגנוב!!
פעם אמר גדול אחד ,שהנה חז"ל אומרים לנו רובם בגזל מיעוטם בעריות
וכולם באבק לשה"ר ,וזה הולך על כלל הציבור ,אבל אמר החכם ,האדם עולם
קטן ,ועל כן בתוך העולם הזה שהוא אדם אחד ,גם כן יש את הכלל של רובו
בגזל וכו' ,וכלומר :קצת ראיות ומחשבות אסורות ,הרבה התנהגות בממון
שלא כדין ,וכולו במחשבת רע על השני ,ה' ישמרנו.
ולאחר שלמדנו והתבוננו כמה קשה הוא עוון הגזל ,נבין לעומקו את המעשה
הבא:
מעשה בחפץ חיים זצוק"ל ,שהיה אדם אחד שהידר וקנה אתרוג משובח ויפה
בארבעים רובל שזה היה מובן סכום עתק בשביל אתרוג ,והרבה כסף
כשלעצמו ,ובא לפני החפץ חיים להראות לו את האתרוג שיאמר לו מבינות
עליו.
והח"ח התחיל ב"מבינות" ראשונה על האתרוג ,סובב אותו בידו ושיבח אותו
כמש"כ ישבחנו בעיניו ,ואמר הא הא יפה מאוד ,אבל תיכף המשיך ודיבר
לעצמו ואמר "עוד מבינות" ...כשהוא לוחש ואומר ,אבל מנין יכולים להשיג
ארבעים רובל כשרים?!...
(לב שלום)
ואהבת לרעך כמוך אני ה' (י"ט ,י"ח)
מסמיכות הדברים והדגשת התורה של "ואהבת לרעך כמוך" ,לצד "אני ה'"
למדנו כמה וכמה דברים.
ראשית למדנו ,שגם בשעה שמתעסקים ב"ואהבת לרעך כמוך" ,צריך לזכור
ש"אני ה'"! ושיש דברים שה"אני ה'" אוסר לאהוב ומצווה להתרחק.
ויש דברים ההיפך .שהאדם חושב שאת איש פלוני צריך לשנוא ,והתורה
מצווה לקרבו .כך נמצא ,שאת כל ה"ואהבת לרעך" צריך לשקול בפלס ולמדוד
במשקל התורה ,כמו בכל איסור והיתר.
דבר נוסף למדנו ,שכאשר חוצץ האדם בינו לבין חברו החוצץ גם בינו לבין
ה"אני ה'" ,ויסוד זה שמעתי מגיסי ר' דוד אויערבאך זצ"ל בשם החזו"א
שאמר ,כי החלוקה של מצוות התורה לשניים ,אחד בנ"א למקום ,והשני בנ"א
לחברו ,איננה חלוקה אמיתית כלל.
כי אין זה אלא סימן להבדיל בין סוגי המצוות ,כל אחד להלכותיו שלו (כעין
הציבי לך ציונים) אבל האמת היא שגם בנ"א לחברו בכלל בנ"א למקום ,ומי
שחוצץ בינו לבין חברו חוצץ ממילא בינו לבין הקב"ה!
[ובאר בזה את המשנה שדורש ראב"ע את הפסוק "מכל חטאתכם לפני ה'
תטהרו" ( יומא פ"ח ,מ"ט) שעבירות בנ"א לחברו אין יוה"כ מכפר ,והרי הפסוק
כולל את הכל ב"לפני ה'" ,והנה לנו שהכל מעכב ב"לפני ה'"!]
ודבר שלישי למדנו ,שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך ,עוברת דרך המעלות
בהשגת "אני ה'" ,וכלל שאדם גדול יותר ברוחניות ,קרי ,ב"אני ה'" ,כך ממילא
גודל יותר בואהבת לרעך כמוך!
וגם יסוד זה למדנו מן החזו"א - ,לא מאימרותיו ,אלא מפועליו  -היינו מתוך
מעשה נורא ששמענו על החזו"א .את המעשה העמוק והנורא ,שהוא בבחינת
ספר חזו"א על סדר בנ"א לחברו ,שמעתי מהגר"י קמינצקי זצ"ל ,ששמע
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בעצמו את כל המעשה מפי בעל העובדא הגאון ר' משה זצ"ל בעל "נזר
הקודש" על סדר קדשים .וכה סיפר ר' משה:
חסד נעוריך
בהיותי רב ומרא דאתרא של העיר קיידאן ,קבע החזו"א שם את מקום מגוריו,
כאברך צעיר לאחר חתונתו בהיותו אוכל על שולחן חותנו ,הוא עדיין לא
התפרסם כבעל החזו"א ,אבל אני הכרתי את גדולתו ,הן בתורה והן במידות,
וכל זה מהמעשה הבא:
ככלל ,מקדים בעל נזר הקודש ומתאר ,איך שהאברך הרב אברהם ישעיהו
קרליץ ,התנהג באותה תקופה כאיש שתקן מתבודד ואינו משוחח עם אנשים,
עד ששיווה לעצמו תדמית של איש מוזר ומופנם ,ובפרט אצל הבעלי בתים
של האיזור שהיה נקרא איש משונה ממש.
כך שמרחוק היה קשה לתהות על קנקנו ,שכן התרחק מכל קשר או שיג ושיח
עם הבריות.
אולם כבר בראשית התקופה ,כאשר נכנס אלי הביתה ,ורצה ליצור קשר עמי
בלימוד כרב העיירה ,נכנסנו לשיחה ארוכה בדברי תורה ,וככל שהתארכה
השיחה הבנתי עוד ועוד שמי שצריך לדבר עם רעהו בלימוד ,זה אני איתו ולא
הוא אתי.
והבנתי שלפני ניצב גדול וענק בתורה ,ובתוך הדברים הצעתי לו את כתבי
בלימוד ,ולאחר דיון מעמיק על הדברים ,הבנתי כי מוטב לגונזם ...ועד מהרה
כך עשיתי!
לא די בכל זה שהא יר את עיני בכמה וכמה סוגיות ,עוד הציע לי בענוותנותו
ללמוד בחברותא ,אך בתנאי מפורש שלא אספר זאת לאיש.
נעצור רגע בסיפור ,ונתבונן איך שיש לפנינו סיפור בתוך סיפור ,כיצד היו
נראים רבני הקהילות מפעם ,שבמקום להיפגע ,או לכה"פ להתווכח כרב
העיירה על מעמדו ועל גודלו בלימוד ,הנה לא לקח לו יותר מכמה שעות
בשביל לכופף את כל נכבדותו ,כרב הבא בימים ,ולקפלם תחת אברך צעיר
בשנות העשרים לחייו! והרי"ז עצמו מתוק ונפלא ממש!
נשוב ונמשיך בסיפורו של בעל נזר הקודש:
כאמור ,הרב קרליץ הציע לי ללמוד בחברותא ,ואני על אתר הסכמתי ,ומאז
אט אט הפכתי אני רב העיירה ,לתלמידו של האברך אברהם ישעיהו קרליץ!!
והנה כל העם ראו כן תמהו  -ממשיך לגולל ר' משה את הסיפור  -ולא הבינו
מה לו לרב העיירה עם ההלוך ילך הלזה ...כי ראו אותו נכנס ויוצא מביתי ,אך
על דבר הלימוד בינינו לא ידעו דבר כאשר התנה עמי מראש ,כמדובר.
והפך הדבר לפלא ולחידה ,מה כבר יכול הרב לעשות עם האיש הזה? אולי יש
להם ע סקים משותפים ,או שמא מקרב הרב ומטפל באיש הבודד הזה...
המשפילי לראות
והנה באחד הפעמים כאשר נכנס אלי ללמוד אמר לי כך :יענקל דער בלעכער
(יענקל הפחח) חולה ואינו חש בטוב ,ואני מבקש ללכת ביחד לביקור חולם
אצלו בבית!
לתדהמתי הרבה ,מהיכן יודע השתקן הזה על שלומו של אדם נידח בעיירה,
נוספה תדהמה בכפל כפליים ,שכאשר ניסיתי להניא אותו ,שאין זה מקובל
מפני כבוד הרבנות ללכת לבתי האנשים רק לבית הכלה קודם החופה .ולעוד
דבר אחד (הוא סיפר מה ,רק המספר שסיפר לי שכח פרט זה) הפריך ודחה
את דברי כאשר הצביע על נחיצות הביקור וגודל חשיבותו ואמר כך- - :
[נשמע היטב עמוק עמוק!]
יראה כבוד הרב ,אשתו של הבלעכער ,אין לה דרך ארץ ממנו ,שהרי בעלה
אינו אלא הבלעכער של העיירה ,בעל מלאכה פשוט מאוד ,מתוך כך נוצר מצב
שהשלום בית שם החל להיות רופף ,וככל שהזמן חולף ,שלום הבית רק הולך
ומסתבך יותר ויותר.
על כ ן ,בהזדמנות זו כאשר נהיה חולה (ומי יודע אם אין זה בגין שברון לבו ג"כ)
אם כעת נלך שנינו לבקרו ,יהיה מזה כמובן רעש שהרב חרג ממנהג הרבנות
ובא לבקרו  -ויהיה לאשתו כבוד גדול שבא הרב לכבוד בעלה ,ואו אז יהיה לה
דרך ארץ ממנו וה"שלום בית" שם יושב על כנו!!
ואני ,סיים  -בעל נזר הקודש את סיפורו ,מול התדהמה על עמקותו באהבת
הבריות וכי יכולתי לסרב? כשם שכופפתי קומתי לפניו בלימוד ,כך כמובן
מאיליו שנשברה קומתי ונמסה תחתיו בבנ"א לחברו  - -והלכנו לבקר
כדרישתו.
וכשם שראה נכוחה בכל סוגיא ,כך גם כאן ראייתו הוכחה ...למחרת הביקור,
רעשה וגעשה כל העיר ויהיה הדבר לפלא ,וכמובן שאשתו לא גמרה לשוחח
ולפטפט על הביקור היוצא דופן.
ומני אז השתנה שם כל ה"שלום בית" והיה ניתן להבחין איך שהשלום בית
הושב על כנו! סיים בעל נזר הקודש את סיפורו הנורא והנפלא.
ואנחנו למדים מכך ,ומתבוננים מכך ,שכזו הבחנה והתעניינות בשלום הזולת
אין ולא נמצא אצל אף אדם פשוט! ולמה? כי קודם כל צריך להיות חזו"א,
בבבא קמא ,וביבמות ,ואח"כ ממילא ככל שאדם גדול בתורה כך גודל ממולו
ונהיה  -חזו"א  -במידות!

ורק אצל גדולי ישראל בתורה ,יכולים לשמוע גדולה שכזו במידות ג"כ ,וכל
אלו שמדברים גבוהה גבוהה על אהבת הבריות ומטיפים מוסר לגדולי התורה,
אינם אלא אוהבים את עצמם לאהוב את סביבתם.
כמו שאמרו בעלי המוסר על האומרים 'אני אוהב דגים' ,שהיינו ,אוהב את
עצמי לאכול את הדגים ...כך בלי תורה ,לא משיג האדם ואפי' לא יודע מהו
אהבת הבריות!
הוא אשר אמרנו ש את ה"ואהבת לרעך כמוך ,לא קונים בשוק ...מחיוכים
ופרישות שלום לכל צד ,לא נעשים יהודי טוב בשום דבר וגם לא באהבת
הזולת ,ורק דרך ה"אני ה'" עולים ל"ואהבת לרעך כמוך" ,ככל שגדלים בזה כך
גדלים בזה .וככל שמתרחקים מ"אני ה'" כך ממילא מתרחקים מאהבת
הבריות ,ומתקרבים רק לאהבת עצמו ולשנאת הבריות!...
(לב שלום)

ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם (יח ,ה)
פירש רש"י" :וחי בהם" ,לעולם הבא .שאם תאמר בעולם הזה ,הוה לא סופו
הוא מת.
דברי רש"י קודש קדשים ,אבל בגמרא יומא יש פירוש נוסף ,ולרשב"ם ולרבינו
בחיי ,שבעים פנים לתורה .אענה אף אני חלקי ,ואטעימו בסיפור מעשה –
בחורף הנורא בערבות סיביר ,הועסקנו בכריתת עצי ענק ב'טיגה' הקפואה.
עצים בני מאות שנים ,באחד מהם ספרנו למעלה מאלף וחמש מאות טבעות,
שריד מתקופת האמוראים .גדענו את העצים בידיים קפואות שלפתו מסורי
ענק משני צידי הגזע .פרקי האצבעות ,תנוכי האזניים ,קצה האף ,קפאו ודאבו
עד דמעות .מה שחימם מעט היתה העבודה המפרכת ,ושכבות הבגדים
שלבשנו ,כמה חולצות ,וכמה זוגות מכנסיים .היתה הפסקת צהריים בת
עשרים דקות בה חילקו פנכות מים רותחים ,לחמם בדפניהם את הידיים
הקפואות ובתכנם את הגרון הצחיח .אבל בני הישיבה ויתרו על המשקה
הנחוץ והתגודדו סביב התפילין היחיד שהיה עמנו שם והניחו בחיפזון ,בזה
אחר זה .ברכה ,פסוק ראשון של קרי"ש ,וחליצה חפוזה.
נצטווינו לבקוע את הגזעים לכפיסים דקים ,להבערה .בסיום העבודה היו
פזורות בשטח ערימות ערימות של כפיסי בעירה.
למ חרת היום ,היה זה בשבת ,הביאו עגלות להטעין עליהם את הכפיסים.
העגלות המתינו בפאתי היער ,ושתי הקבוצות – אנו והאסירים הליטאיים –
נצטווינו להעמיסן .כשה קומוניסטים השתלטו על ליטא ,הגלו את ראשי
מתנגדיהן לסיביר .את השרים הליטאים ,מצביעי הצבא ,ותלמידי הישיבות.
מובן שב'גולאג' התפצלנו לשתי קבוצות די מגובשות .על כולנו הוטלה
המשימה .הליטאים הסתדרו בשורה ,כל אחד נטל כמה בולי עץ וטייל עד
העגלות .הטילם ,וצעד מעדנות חזרה .בני הישיבות יצרו שרשרת ארוכה
מהערימה עד לעגלות .הראשון נטל בול עץ ונתן לרעהו ,זה העבירו לעומד
בצידו ,ובנתיים נטל הראשון בול עץ נוסף ,ועוד אחד ,ועוד אחד .מזכיר את
תיאור שורות הכהנים מעבירי הבזיכים לשפיכת דם הקרבן הפסח ליסוד
המזבח ,שבזיכי הזהב והכסף הועברו מיד ליד בחיצים שלוחים .הערימה
הגיעה חיש מהר לחציה ,בעוד ערימת הקבוצה הליטאית נותרה כמעט
כשהיתה.
העבודה הקדחתנית שלנו היתה לצנינים בעיניהם .למה אנו עובדים בכזו
תזזית .למה איננו מטיילים כמותם .עוד יכריחו אותם ללמוד מאיתנו ולעשות
כמעשינו.
שר המשפטים הליט אי בכבודו ובעצמו נזעק ורץ אלי" :למה אתם עובדים
בכזו צורה מפרכת ,בלי רגע הפוגה?"
מה שנכון נכון ,אפילו מפקח העבודה תמה .בא לשמוע את התשובה.
השר הליטאי שלט בשבע עשרה שפות על בוריין ,אני למדתי רוסית במחנה.
הזדקפתי ועניתי בגאון" :אנחנו פטריוטים ,ושמחים לעבוד בשירות אבא
סטאלין ואמא רוסיה .והואיל ומחר שבתון היום הראשון ,עובדים אנו היום
בכל המרץ ,ומחר ננוח כל היום .אבל ,אבקש" – פניתי למנהל העבודה –
"עבודה כפולה ,מנת לחם כפולה!"
"דא ,חראשו" ,אישר ,וזכינו ל"לחם משנה" ,פשוטו כמשמעו .שר המשפטים
הליטאי משך בכתפיו ,וחזר לקבוצתו.
חזרנו באמת ממוטטים .ישנו כבולי עץ .היינו עלולים להפסיד קריאת שמע
אילמלא העירונו צרחות רמות" :המכנסיים שלי ,היכן המכנסיים שלי!"
והקול קולו של שר החינוך .סיפרנו שאמצעי ההגנה מול הקור הנורא היו כמה
שכבות בגדים ,אבל בלילה ישנו בחולצה אחת ומכנס אחד .הקיץ שר החינוך
משנתו וגילה שכל מכנסיו נגנבו ,פרט לאלו שעליו .עורר מהומה וזכה לאהדה,
הגנ יבה הנפשעת גונתה בכל פה ,אבל איש לא יכול היה להושיעו.
נגש אלי" .יאקוב" ,אמר" ,ליהודים יש שכל .אתה תגלה מי הגנב".
וזה לא היה קשה .היה צורך רק להפעיל את הראש .שהרי "לא עכברא גנב
אלא חורא גנב" .למי יכול היה הגנב למסור את הסחורה ,שהרי לא היינו בקשר
עם העולם החיצון .ומי היה מסוגל לשלם תמורתה ,שהרי מחוסרי כל היינו.
היתה אך ורק אפשרות אחת.

ה

נגשתי אל מחלק המזון ,והתעניינתי" :מה תעשה עם חמש זוגות מכנסיים?"
"אה ,אתה יודע?! הוא סיפר לך? אני צריך סחבות לעבודה במטבח .ללפף את
ידית הדלי ,ולשאת תבניות רותחות".
"ובמה שילמת לו?" "הוא ביקש ,שכאשר אני מחלק את המרק אתן לו מן
הקובעת שבתחתית הסיר ,פון די גידעכט ,מהשכבה הסמיכה של הירקות,
ולא מהנוזל הדליל מלמעלה".
ושאלה אחרונה" :המכנסיים עוד שלמים ,או שכבר הפכת אותם לסחבות?"
קרעם מיד ,את הנעשה אין להשיב.
נותר רק לברר דבר אחד.
עמדתי בצד התור – אנו לא התגעלנו במרק הפיגולים ,אכלנו רק לחם וירקות.
עמדתי ועקבתי אחר חלוקת המרק ,לראות עבור מי ישקיע המחלק את
המצקת בתחתית הסיר הענק ,וידלה משם את הקובעת הסמיכה.
הם עברו לפניו אחד אחד והגישו את הפנכה שהתמלאה במרק הדליל .הגיע
אחד וזכה ליחס מועדף .היה זה שר המשפטים לשעבר.
נגשתי אל שר החינוך ואמרתי" :אל תשאל אותי כיצד נודע לי ,ואל תערב אותי
בדבר .ביקשת שאברר ,ובררתי .הגנב הוא חברך ,שר המשפטים ,ואת הנעשה
אין להשיב".
היה בהלם" :הבה לי עצה מה אעשה" .הנה לכם קידוש שם שמים .שר בכיר
בממשלת ליטא פונה אל בן ישיבה צעיר שיגלה את הגנב ושיעוץ לו עצה.
אמרתי" :תפנה אליו ,ותאשים אותו בגניבה".
"הוא יכחיש ,ישתולל ,יאמר שזו עלילה" .אמרתי" :אין בעיה .תציע לו שיבוא
איתך למטבח ,ותראה לו שם את קרעי מכנסיך המשמשים כמטליות וסחבות.
זה יסכור את פיו ,יבין שהכל התגלה".
"אבוי" ,קונן" ,במה אצא לעבודה".
אי אפשר היה לקנוס את שר המשפטים להעביר אליו בתמורה את מכנסיו.
שר החינוך הוא אדם ענק ,ושר המשפטים נמוך וצנום.
אמרתי" :לכשיודה בדבר ,תציע לו לשמור על כבודו .בואו אלי לבוררות ,בלי
שאיש ידע".
בתוך שעה התייצבו .שר החינוך אומלל וזועם ,ושר המשפטים נבוך ודואג.
"מה הענין?" שאלתי כאילו איני יודע.
"חשפתי את הגנב" ,הודיע שר החינוך.
כל הכבוד.
"זה הוא".
"שר המשפטים של האומה הליטאית?!" השתאיתי" .לא יתכן!"
אבל עיניו המושפלות הכריזו על הודאה באשמה .המציאות עולה על כל
דמיון" .איך תסביר זאת" ,שאלתי" .אני רעב" ,אמר בעגמומיות .היום שבע
לראשונה מן המרק" ...אמור לי .אתה משפטן בהשכלתך ,נכון?" אישר בניע
ראש" .והיית שר המשפטים .אילו נתפס קבצן בגניבת אוכל הובא למשפט,
האם זה היה תירוץ?!" מסכן ,הניע ראשו בשלילה.
"באתם לפני שאפסוק ביניכם .אתם מאמינים בתנ"ך" ,אכן כן" .ובכן ,כתוב
מפורש הוא ,בספר משלי (ו ,ל-לא) :לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי
ירעב" ,עיני שר המשפטים אורו" .ונמצא ישלם שבעתיים ,את כל הון ביתו
ישלם" .עיניו שבו וכבו .ותודה לרבינו יונה שהביא פסוק זה בשערי תשובה (ג,
ו).
סוף דבר ,פסקתי ששר המשפטים יורה לעובד המטבח שאת קובעת המרק
יתן לשר החינוך ,כדי שלא יצא חוטא נשכר.
שר החינוך הלך ,מרוצה ,ואני אמרתי לשר המשפטים" :ראה ,אמש נזעקת
לשאול מדוע בני הישיבה עובדים מעל לכוחות ,עומדים בשרשרת ומעבירים
במהירות בולי עץ מיד ליד ,בלי הפוגה ,במקום לקחת בול עץ ולטייל איתו
לעגלה ולחזור מעדנות .עניתי שאנו מתאמצים עבור אמא רוסיה .שטויות
והבלים .אין היא אפילו אם חורגת .הסיבה האמיתית לכך ,שהיה זה יום
השבת ,ואסור לנו לשאת בו משא מעבר לארבעה צעדים ,לכן עמדנו במקומנו
והעברנו מיד ליד .למרות שעמלנו בכך שבעתיים ,אבל אנו מוסרים נפש למען
עקרונותינו.
אתה רעב? המרק אינו משביע דיו ,וגנבת כדי שיעלו עבורך מן הקובעת?! הלא
אנו מתנזרים ממנו כליל ,משום שאינו כשר! אדם נבחן בהקרבתו למען
עקרונותיו" – מחזה נאה היה זה .בן ישיבה שבקושי מלאו לו עשרים מצליף
בלשונו בשר המשפטים – .ואני שואל אותך ,ענה לי .חונכת על עקרונות
וחינכת עליהם .עמדת בראש מערכת אכיפת החוק ,הבאת גנבים למשפט
וענישתם .ואתה ,גונב?" ושר המשפטים הליטאי משך בכתפיו באדישות:
"איני מבין" ,ענה "וכי מורה ל הנדסה צריך להיות משולש או טרפז? האם
פרופסור לרפואה חייב להיות בריא? אני מלמד עקרונות ועומד בראש מערכת
המשפט ,כי זה מעמדי ובכך התמחותי ,אבל במה זה מחייב אותי!"
באותו רגע הבנתי את הפסוק "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם (ויקרא יח ,ה) .שהתורה תהיה תורת חיים .שהמצוות
יחייבו ,שיחיו לפיהן!

מליבו ולא יטרנו .שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרהו שמא יבוא לנקום.
לפיכך הקפידה התורה על הנטירה עד שימחה הענין מליבו ולא יזכרנו כלל"
(רמב"ם הלכות דעות פ"ז ה"ח)! וכן העתיק ה"מגן אברהם" (סימן קנו ,והובאו
דבריו ב"משנה ברורה" שם ובספר המצוות הקצר) שחובה עלינו למחות הענין
מלבנו!
כך ,כשיהודי מרע לחברו הגוף כולו מזדעזע ,וכמו ששנינו (ויקרא רבה ד ,ו):
"שה פזורה ישראל" (ירמיהו נ ,יז) מה שה הזה לוקה בראשו או באחד מאיבריו
וכל איבריו מרגישין כך ישראל ,אחד חוטא וכולם נענשים .והוסיפו (מכילתא
בחודש ב) :ואם נהרג אחד מהם כולם מרגישים ומצטערים .אבל אומות
העולם אינם כן ,אלא אם נהרג אחד מהם כולם שמחים במפלתו.
ודברי הירושלמי מדויקים כל כך בפסוק" :לא תיקום ולא תטור ,את בני עמך"
שהרי עם אחד אתם ,כגוף אחד" ,ואהבת לרעך כמוך ,אני ה'" ,ורצונכם לעשות
לי נחת רוח .וכשאדם מישראל מצטער שכינה מה אומרת כביכול ,קלני
]נוטריקון :קל איני .כלומר כובד איברים וכאב[ מראשי קלני מזרועי"(סנהדרין
פ"ו מ"ה) ,וכעין שאמרה רבקה אם יעקב ועשו "למה אשכל גם שניכם יום
אחד" (בראשית כז ,מה).
כזו צריכה להיות ההרגשה .אמת ,נעשתה לי עוולה ,וחברי ציערני וציער את
השכינה .את הורינו ,כביכול" :אביו זה הקדוש ברוך הוא ,ואמו זו כנסת
ישראל" (ברכות לה ע"ב) .ואם אנקום ואטור ,אכאיב בכפליים .נסיח דעת,
שלא לצערם!
באספקלריה זו ,נתבונן בסיפור הידוע –
הגאון רבי שמשון ורטהיימר מוינה ,מקורב למלכות היה .יום אחד אמר לו
המלך" :נלאיתי שאת את הסתת הכמרים על שאתם מתגאים ואומרים" :אתה
בחרתנו מכל העמים" .במה נעלים אתם מאתנו .יודע אני בך שחכם מופלג
אתה ,סכור את פיהם!"
"כדברך ,אדוני המלך .קבע להם מועד מחר ,בעשר בבוקר .כאן ,בארמון".
למחרת התיצבו כל הכמרים המסיתים ,להוטים לדעת מה תהיה ההוכחה
הניצחת .רבי שמשון ביקש שכולם יבואו עמו לטרקלין האוכל .שולחן ארוך
ערוך היה לסעודה .פנה רבי שמשון לשלישו של המלך ,וביקש שיביא
מהרחוב שלושים נכרים מהעוברים ושבים .הובאו ,ונצטוו לתפוס את מקומם.
חמישה עשר מכל עבר של השלחן .והכמרים רואים ותמהים.
להוראת רבי שמשון הופיעו המלצרים ,ובידם כלים מוזרים שיוצרו לפי הוראת
רבי שמשון :מזלגות ארוכים כשתי אמות .בראשם ,מקום הלפיתה .בסופם,
קלשון השנים .ובאמצע מריחת זפת .הניחו מזלג ליד כל סועד.
אמר רבי שמשון" :חמש דקות לרשותכם .אין לאכול אלא במזלגות ,ואין
להחזיק אלא בראשם .לתאבון!"
תמהו האנשים ,תמהו הכמרים ,ותמה גם המלך .נטלו הסועדים את המזלגות
בראשם ,תחבו בהם מן המאכלים ,וניסו להגיעם לפיהם .אך ארוכים היו ,וככל
שהתפתלו ,הורידו ידיהם והגביהו צוארם ועיקמו פיותיהם ,לא הצליחו .נראו
כה מגוחכים ,ונואשו .זמנם עבר ,ויצאו מדוכדכים.
מיד באו המלצרים ,והביאו מנות כשרות למהדרין .השליש נשלח להביא
שלושים איש מרחוב היהודים .הגיעו נפעמים וברכו את ברכת המלך" :שנתן
מכבודו לבשר ודם" .הוצבו זה לעומת זה ,ורבי שמשון חזר על ההוראות .מיד
אחז כל אחד מהם בראש מזלגו ,נעצו במנתו והאכיל בו את היהודי העומד
מולו –
"רואים אתם" אמר רבי שמשון" ,מי כעמך ישראל ,גוי אחד בארץ!"
סיפור יפה ,ולא מובן .וכי בכך הוכיח יחודיות עם ישראל ,אתמהה!
הוא היה מובן ,אילו היו כולם מקבלים מזלגות רגילים ,והגויים היו מתנפלים
ובולסים ,והיהודים היו גוחנים ומאכילים איש את רעהו ,ניחא
אבל הלא כולנו יודעים ,שאילו היו המזלגות רגילים היה כל אחד משביע
רעבונו .וכאן ,שהיו ארוכים ונבצר מהם לאכול בהם ,היו הגויים נבוכים ולא
מצאו עצה ,והיהודים מצאו תחבולה .האכילו איש את שכנגדו .מה זה מוכיח?
שהם מתוחכמים יותר ,מאלתרים פתרון .אכן" ,רק עם חכם ונבון הגוי הגדול
הזה" (דברים ד ,ו) .אבל מה לזה ול"אתה בחרתנו"?!
והתשובה ,נפלאה –
כשיש מזלגות קטנים ,רגילים ,עסוק כל יהודי בעצמו ,חש ברעבונו ואוכל
להשקיטו .כשיש מזלגות ארוכים והוא חסר אונים ,נושא הוא עיניים ורואה
את חברו מולו ,עומד גם הוא נבוך .ואז מתעוררת בו ההכרה ששניהם יהודים,
אב אחד לכולנו ,ושנינו באותה צרה ,ואז פועלים הם בשיתוף פעולה ,כשתי
ידיים של גוף אחד ,ומאכילים איש את רעהו אהדדי" ,כאיש אחד בלב אחד".
ואכן ,חבל שהכרה זו מתעוררת רק בחוסר אונים ,רק כשיש מזלגות ארוכים.
האכל אותי ואאכילך.
הכרה זו חייבת להתעורר גם כשיש סכינים ארוכות :דקרת אותי ,ולא אדקור
אותך!
(והגדת)
ואהבת לרעך כמוך

זהו שאמרו שכל האומר שאין לו אלא תורה ,אפילו תורה אין לו .כלומר ,אם
מסתפק הוא בלימוד ובידיעה ואנו מקיים ,אין לו אף לא שכר לימוד .מאי
טעמא ,אמר קרא" :ולמדתם ,ועשיתם" .כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה ,וכל
שאינו בעשיה אינו בלמידה.
ואמרו על כך בירושלמי שהלומד ואינו מקיים ,נוח לו אילו נהפכה שלייתו על
פיו [וחנקתו בהיוולדו] ולא יצא לאויר העולם .משום שללמוד בלי לקיים,
עבור זה אין צורך להיוולד .שהרי המלאך מלמד את העובר את כל התורה
כולה בהיותו במעי אמו.
הוא נולד כדי לחיות בעולם המעשה ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים:
"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" – שלא נהיה כאותו שופט נכרי שסיפרו
עליו (מדרש שוח"ט תהלים ט) שדן ביום אחד מכשפים ונואפים ורוצחים
למוות ,ואמר לסנקליט [יועץ] שלו :שלשתם עשיתי בלילה אחד!
(והגדת)
ואהבת לרעך כמוך אני ה' (יט ,יח)
המצוה לאהוב את חבירו קשורה לכך ש -אני ה'! כפי שעולה מן הסיפור הבא:
לרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד .מלך ספרד טען :אתם היהודים מדברים
תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך שאתם שונים מכל העמים ,אבל
באמת אין הבדל מהותי בין יהודי לגוי .שניהם בני אדם .כל השוני מקורו רק
בתורה שאתם מלמדים .באופי של האדם ,בתורשה ובנטיות – כמוני כמוך.
אולם רבנו בחיי השיב לו שהוא טועה .היהודי שונה לגמרי באופיו ובאישיותו
מן הגוי ,ואין בינהם שום דמיון.
מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא יוכיח לרבנו בחיי את
צדקת דבריו.
מה עשה? – הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים יולדות ,ולקח
בכח תינוק יהודי מיד לאחר לידתו .היולדת האומללה ניסתה להתנגד ,אולם
איש לא שמע לה .המלך שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברירה
אחרת .לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק גוי בן יומו.
לשתי האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד הגיעם לגיל עשרים,
ובגיל עשרים יורשו לשוב להוריהם .במשך כל התקופה אין להורים שום רשות
לראות את הילדים ,לטפל בהם או להתקרב אליהם.
הילדים גדלו בבית המלך כתאומים .שניהם אכלו יחד ,למדו יחד ,למדו לדבר
ביחד ,ולא היה ניכר בינהם שום הבדל .איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו
הגוי מלבד המלך עצמו ,שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרבנו בחיי.
בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי ואמר לו" :האם
אתה זוכר את הויכוח שהיה ביננו לפני שמונה עשרה שנה בענין יהודי וגוי?
כעת הגיע יום פקודה .מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי ,וכל המדענים
וחכמי המדינה ,אביא לך לשם שני בחורים ועליך יהיה להכריע מי מהם יהודי
ומי מהם גוי .יכול אתה לבחון אותם בכל צורה שתמצא לנכון ולעשות להם
כל תרגיל שתרצה".
למחרת סיפר המלך את שנ י הבחורים בתספורת זהה ,הלביש אותם באותה
תלבושת ,כך שהיו נראים כתאומים ,והביא אותם לאסיפה .ישבו השנים
כחתנים בלי לדעת דבר ,וסביבם עמדו כל השרים שגם הם לא ידעו על מה
ולמה הוזמנו לכאן.
פתח המלך וסיפר את כל השתלשלות הדברים ואת הויכוח שהיה בינו לבין
החכם היהודי  ,והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי.
עמד רבנו בחיי במקומו ,קיבל עצמו את האתגר שהוטל עליו ,ושאל" :אדוני
המלך ,האם יש בבית המלך ענבים?"
"ודאי" – השיב לו המלך – "דבר לא חסר בבית המלך!"
עד מהרה הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למאכל .אחד הבחורים הגיש
ידו ולקח את אשכול הענבים ,והשני הושיט יד ולקח מן הענבים המופרדים.
מיד אמר רבנו בחיי" :היהודי הוא מי שלקח את האשכול  ,והשני הוא הגוי".
השתומם המלך ושאל" :איך ידעת?"
נענה ואמר לו" :אדוני המלך ,היהודי בוחר תמיד במה שיש לו חיבור .יהודי
נמשך תמיד א ל המקור שבו .כולנו מעולם הנשמות באנו מאותו מקור ,וכולנו
נמשכים תמיד למקור הזה .לעומת זאת לגוי – לגוי אין מקור .הזוהר הקדוש
כותב (בראשית ט') שנשמות הגויים באות מהסטרא אחרא ,מהמקום שממנו
באות הנפשות של הדובים והאריות ,הברדלסים ,הנחשים ,העקרבים
והיתושים .אנחנו באנו ממקור קדוש ,מחלק אלו-ה ממעל ,ושם יש אחדות
וחיבור".
(עפ"י דורש לציון)
"לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט ,יח).
למה? מה השאלה! "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל" ,לזכך
מידותיהם" ,לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" (מכות כג ע"ב) .אף בכך ביקש
להחליש כח הכעס והרוגז ,כמו שכתב הרמב"ם (ח' פרקים פרק ד) ולא זו בלבד
שאסר עלינו להזכיר לרענו העוול שעשה לנו (כפירוש רש"י)" ,אלא ימחה הדר

ו

תגיד לי ,בשעה שביקשת ממני בהמות ,ואמרתי לך 'אין לי ',במה חשדתני ?
אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים – אולי השכרת את הבהמות...
בשעה שביקשת קרקע  ,ואמרתי לך 'אין לי קרקע'  ,במה חשדתני?
אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים ביקשת פירות ,ואמרתי לך 'אין לי'  ,במה
חשדתני?
אמרתי שמא אינן מעושרות  -אמרתי אולי זה לא מעושר ,ואתה לא רוצה
להוציא מתחת היד שלך ,דבר שאינו מעושר.
ובשעה שביקשת כרים וכסתות ,ואמרתי לך 'אין לי' ,במה חשדתני?
אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים – אמרתי ,אם אתה לא נותן כרים
וכסתות ,יכל להיות רק דבר אחד – יכל להיות שבראש השנה צעקת ואמרת
'ותשובה וצדקה וצעקה מעבירים את רוע הגזירה '– ריבונו של עולם ,אם
צדקה מעבירה את רוע הגזירה ,כל הכסף שלי לקופת העיר !
אז היות ונתת את כל הכסף שלך ,לקופת העיר ,לכן אין לך כאן ,כרים וכסתות.
אומר לו בעל הבית שלו  -העבודה כך היה הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס
בני שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי ,ואתה
כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות.
מי אלה היו האנשים ?
הגמרא לא מספרת  ,אבל בשאילתות ,כתוב מיהו היה:
האדם שגר בגליל וירד לדרום ,הוא ר' עקיבא ,והאדם שגר בדרום והעסיק אותו,
היה ר' אליעזר בן הורקנוס .כך כתוב בשאילתות .
אומרים חז"ל – זה ר' עקיבא בתור עם הארץ !!! עבר את הניסיון ,של אהבת
הבריות ,לראות את הכל בטוב ,זה ר 'עקיבא!
רבותי ,רחל לוקחת את ר' עקיבא  ...מתחתנת איתו ,זה כבר נישואין שניים.
ַע זורק את רחל
ׂבו ַ
ר' עקיבא מתחתן עם רחל  ...הוא לא יודע א -ב  ...כלבא ש
מהבית  ...איפה הם הולכים לגור?
לא בחריש ולא בקציר  ...בתוך דיר של בהמות ! וישנים על קש ...
מספרת הגמרא ,שיום אחד דופק בן -אדם בדלת – "ערב טוב ,אולי יש לכם
קש לתת לי"?
"למה אתה צריך קש" ?
"נולד לי בן במזל טוב ,ואין לי איפה להשכיב אותו" הולך ר' עקיבא ,ונותן לו
את הקש...
עד כאן דברי הגמרא.
רבותי ,כל אחד שקורא את הגמרא הזאת ,שואל את עצמו – איזה בן-אדם,
הולך לדפוק בדלת של דיר?
אתה מגיע לדיר ,אתה בכלל לא דופק  ...מי גר שם בכלל!?
ר' עקיבא לא שואל אותו בכלל "איך ידעת שגרים פה".
כותב התוספות במקום – אותו האיש היה אליהו הנביא .
רבותי ,אליהו הנביא בא ,ודופק בדלת  ...מבקש מר' עקיבא את מה?
את טיפת הקש האחרונה שיש לו בבית!
אליהו הנביא  ,הוא המלאך שגואל ,הוא המלאך שנותן ! הוא לא המלאך
שלוקח!
הוא נותן חיים ,והוא נותן ישועה  ...הוא אף פעם לא לוקח שום דבר!
יש לו טיפת קש  ...גם את זה אתה לוקח לו???
שמעתי מרבותי תשובה נפלאה – אליהו הנביא לא בא לקחת .
אליהו הנביא בא לתת  -הוא בא לתת לר' עקיבא להיות ,אבי התורה שבעל-
פה!
אם תיתן לי את טיפת הקש האחרון שלך ,אני אתן לך להיות ר 'עקיבא!
זה ר' עקיבא  ...ר' עקיבא היה סמל ,לפני שהוא נבחן  ...זה היה במבחן שלו,
לאהבת הבריות .
רבותי ,בחר בו הקב"ה ,להיות אבי התורה שבעל -פה  ...הוא כבר אמר למשה
רבינו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו
שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.
אומר ר' עקיבא במדרש {קהלת רבה פרשה יא ,אות ו}  -אמר להם,
הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה ,אתם לא
תהיו כן ,מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה.
זוהי מידתו של ר' עקיבא ,לתת את כל מה שיש לך לזולת!
אומרים רבותינו – תלמידי ר' עקיבא ,נפטרו במשך שלושים ושתים יום,
השאלה מאיפה מתחילים לחשב ...למה שלושים ושתים יום?
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הם לא נהגו כבוד זה בזה  ,לכן במשך שלושים ושתים ימים ,הם מתו.
אומרים תלמידי ר' ישראל סלנטר – העבודה שלנו בימים האלה ,שבין פסח
לעצרת ,זו ההכנה לקראת קבלת התורה איך מתכוננים לקראת קבלת
התורה???

מספרת הגמרא {מסכת שבת קכ"ז ,ב} :
אדם אחד היה גר בגליל ,הוא חיפש עבודה ומצא עבודה בדרום ,אצל חקלאי,
שהיתה לו חווה בדרום .הוא קבע איתו מחיר –  ₪ 6000בחודש נטו .
אמר – אני יעבוד אצלך כמה חודשים ואז אני אלך הביתה .
אותו בן -אדם התחיל לעבוד ,הגיע חודש ראשון  ,בעל הבית בא לשלם לו
משכורת ,אומר לו העובד – אין לי איפה לשים את זה .מה אני ישים את זה
בצריף ?! תעשה טובה ,תשמור לי את זה – תשים את זה באיזה תוכנית חיסכון
– 'הכוח לחוסך '' ,הכוח לישיש ' ובתום תקופת החיסכון ,אני ייקח הכסף.
עבד שנה ,יש לו כבר בחשבון יתרת זכות  . ₪ 72,000הוא לא מוציא גרוש ,הוא
אוכל על חשבון בעל הבית ,ישן על חשבון בעל הבית...
עובד עוד שנה ,יש לו כבר בחשבון . ₪ 144,000
עובד עוד שנה ,יש לו כבר בחשבון  , ₪ 216,000ב"ה.
אחרי שלוש שנים ,הוא פונה לבעל הבית שלו  ,ואומר לו – אדוני היקר ,אני
רוצה לחזור הביתה  .שלוש שנים לא ראיתי את אשתי והילדים ,אני רוצה
לחזור הביתה .תוציא לי בבקשה את הכסף  ,ואלך עם זה הביתה .
אומר לו בעל הבית – אני מצטער מאוד ,אבל יתרתך בחשבון ,היא  .0אין כסף
בחשבון.
מה זאת אומרת אין כסף בחשבון??!
אין כסף .
טוב .הוא לא שואל שאלות איפה הכסף .
אין כסף ,אז אין .ב"ה יש חליפי כסף  ,אני עובד כאן כבר שלוש שנים ,יש לך
כאן ב"ה  10,000ראשי בקר  ,תן לי בבקשה עשרה ראשי בקר ,אני אמכור אותם
כל ראש ב ,₪ 10,000-לפני יום כיפור ,ואחרי זה אני יבוא וייקח עוד עשרה
פרות  ,אבל כרגע ,שיהיה לי קצת כסף לחגים.
אבל אין לי פרות...
טוב ,אין לך פרות ,לפחות תן לי קרקע .יש לך  5000דונם שאתה מגדל בו
תבואה ,תן לי שתי דונם ,אני אמכור כל דונם ב , 25,000$ -שיהיה לי קצת כסף.
אין לי קרקע...
אתה יודע מה ,אם אין לך קרקע ,תן פירות לפחות  .ב"ה היום קטפו  2טון
אפרסק  ,תן לי  200ק"ג  ,אני אמכור את זה ב 10-שקל קילו.
אין לי אפרסקים..
אתה יודע מה ,אין לך אפרסקים ,תן לי לפחות את הכרים והכסתות שישנתי
עליהם  ,אני אמכור את זה בחוץ באלף שקל ,יהיה לי עם מה לחזור לגליל.
אין לי כרים וכסתות...
הלך לביתו בפחי נפש.
רבותי ,הבן-אדם הזה היה עובד  ,לא מוציא שום מילה.
תדמיינו לעצמכם ,כל אחד מעצמו  ,מה הוא היה עושה אחרי שלוש שנות
עבודה  ,הוא בא לבעל הבית ומבקש הכסף  ,אומר לו בעל הבית – אדוני ,אין
כסף! מה הוא היה עושה ...אני לא רוצה לבקש ממכם תשובות ,כי אני לא
רוצה לסחוט ממכם תשובות שליליות
"הייתי חונק אותו" (מישהו מהקהל)
זה מה שאומרים בראש השנה – 'ומי בחניקה'...
זהו זה ,הוא חרץ את דינו ,אין לו שום צ'אנס לצאת משם.
תארו לעצמכם ,בן  -אדם כזה חוזר הביתה ,אחרי שלוש שנים ,הילדים יודעים
שהוא עומד להגיע ,כי הוא שלח מכתב הביתה ,שהוא יגיע לסוכות בע"ה.
הילדים שמים לו שלטים 'ברוך הבא אבא'.
איך שהוא מגיע ,כולם קופצים עליו ,מתחילים למשש לו את הכיסים  ,וחוץ
מקיסמי שיניים אין לו שום דבר אבא מה הבאת???
לא הבאתי ,אבל זה יבוא עוד כמה ימים  ,זה תקוע בדרך ,יהיה בסדר .
אומרת הגמרא – לאחר הרגל ,בעל הבית הלך לבנק ,הוציא הכסף ₪ 216,000
 ,שם את זה בשקית  ,ולקח משוי ג 'חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה
ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו .דופק בדלת ,ניכנס פנימה. ..
שלום עליכם .
ברוך הבא.
יושבים ,ואוכלים ושותים"...דבר ראשון ,קח מה שמגיע לך  ,יש לך כאן
 ₪ 216,000וחוץ מזה ,הבאתי לך שלושה משאות – אחד של מאכל ,אחד של
משתה  ,אחד של מיני מגדים  ,זה מה שנקרא 'מענקים"'...
יושבים בחוץ  ,שואל אותו בעל הבית שלו – תגיד ,כשביקשת את הכסף
ואמרתי לך 'אין לי' ,מה עבר לך בראש?
אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן – חשבתי אולי בא אליך
מישהו ,ואמר לך – תשמע ,יש עכשיו למכירה מטעם המכס  ,מוכרים 1000
מצלמות שהבריחו אותם ,במקום  ₪ 2000מצלמה  . ₪ 1000 ,אז קנית בכסף
הזה .

ז

לקבלת התורה מתכוננים ,ע"י קניין של מ"ח קנייני תורה ,שמביאה המשנה
באבות .היום ה  -ל"ב ,זה אהבת הבריות
ביום הל"ט ,עושים חזרה על כל הקניינים שהתורה נקנית בהם ,לקראת קבלת
התורה.
רבותי ,עכשיו נוכל להבין את ההתעניינות של ר' יהודה ב"ר אילעאי  ,במעשה
של ר' יהודה בן נחמיה :
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין כ ,א}  -מאי דכתיב {משלי לא-ל} שקר החן
והבל היופי  ...שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של
חזקיה יראת ה 'היא תתהלל זה דורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על
רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין
בתורה.
שואל ר' חיים שמולביץ' – אם זו שמיכה של עשר מטר ,אז יכולים עכשיו
להתכסות עשרה ...אז מה החידוש?
ואומר – לא ,זו היתה שמיכה של אדם אחד ,ורק אחד היה יכל להתכסות  .אז
איך יכלו להתכסות שישה?
אומר ר' חיים שמולביץ' – ינק'ל הגיע לחדר ואמר "אני לא צריך שמיכה ,אני
ברוך ה' ,יש לי מה שיחמם אותי מבפנים ...
מויש'ה מגיע אח"כ ,הוא כזה רזה ,שתהיה לו השמיכה" מויש'ה הרזה מגיע
" ...אני לא צריך שמיכה ...שיצחק יתכסה "...כל אחד דאג ,שהשני יהיה
מכוסה !
זה דורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי – אהבת הבריות!
ר 'יהודה ברבי אילעאי הלך להתעניין – תגיד ,מה קורה עם אותו אחד ,שחייך
על ר' טרפון ?
למה הוא הלך להתעניין???
כי בדורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי ,היו מתכסים ששה בטלית אחת!
אמרו לו  -נפטר והלך לו  ...מתי???
בין פסח לעצרת  ...אלו הימים של קניין תורה ,שכל אחד צריך לעבוד על קניין
תורה!
רבותי ,שלא תחשבו שזה קל  ...להסתכל על השני בעין טובה ,זה לא קל.
אדם בטבעו ,אוהב לראות הכל שחור  ...אבל חז"ל מלמדים
אותנו – והוי דן את כל האדם לכף זכות.
אמר הפני מנחם מגור – למה חז"ל אומרים לנו לכף זכות? למה הכל עם
כפיות?
ומתרץ – אל תחשוב שהכוונה היא לכלי אוכל ,אלא הכוונה היא לכף נעליים
.
מה קורה לנעל ,שלא נכנסת לרגל? !
לוקחים כף נעליים ,ודוחפים בכוח...
אמר הפני מנחם– לדון את השני לכף זכות ,לא תמיד הולך  ...צריכים לפעמים
לדחוף בכוח!
לראות בן אדם על מרזב בשתים בלילה ,עם לום ומברג וכובע גרב ,וגם עם
אקדח שלוף  ...מה זה???
הוא בטח עושה שילוח הקן !
לדון לכף זכות ,אתה צריך להיות עם הרבה 'כפי נעליים! '
אני לא אומר שאדם על המרזב ,במצב הזה ,צריך לדון לכף זכות אני רק מביא
דוגמא קיצונית...
אלא מה ,לדון לכף זכות ,אתה צריך כוחות מיוחדים ! מי עושה את זה???
לר' עקיבא יש עיניים כאלה ! עוד בתור עם הארץ ! הכל הוא למד לכף זכות!

רבותי ,אתם יודעים מה הגדולה של ר' עקיבא ? שימו לב...
מה אתם הייתם עושים ,אם בן -אדם היה מגיע אליכם הביתה ,לאחר שלוש
שנים ,ולא שילם לכם משכורת?
אומרת הגמרא – הם אכלו ,ושתו ורק אחרי זה הוא שאל אותו
"תגיד ,ומה היה"?
בן אדם כזה ,סופק לך בדלת  ...אתה מסתכל בעינית של הדלת ואומר "זה הוא
?! שידפוק עד מחר "
ר 'עקיבא פותח את הדלת  ...אוכלים ושותים ומדברים בחיוך ובשמחה ,ורק
אחרי זה הוא שואל אותו "תגיד ,מה חשבת" ר' עקיבא לא שומר טינה  ...העין
שלו היא עין טובה ! הכל הוא רואה בטוב ! המהות שלו היא טובה!
אומרים חז"ל – לב טוב ,זו המידה של מ"ח קנייני תורה .
הקניינים האלה ,של מידות טובות ,הם ההכנה של בין פסח לעצרת!
אם ככה ,למדנו מכאן יסוד נפלא ביותר שמלמדים אותנו רבותינו – לפני
שהקב"ה נותן תורה ,הוא בודק את האדם בבדיקות ,שהקב"ה מחליט לבדוק
.
אחד הוא בודק אותו ,ב'נושא בעול עם חברו'  ...את השני הוא בודק ב'האומר
דבר בשם אומרו'  ...השלישי בענין של 'אהבת הבריות'  ...את ר' עקיבא ב'לדון
לכף זכות' ...
כותב ר' אהרון קוטלר בשני מקומות בספרו – דע לך ,שתלמידי ר 'עקיבא ,היו
אמורים להיות אלה ,שיעבירו את התורה ,מר 'עקיבא לדורות הבאים .
עשרים וארבע אלף תנאים ,שנסתלקו מן העולם ,היו אמורים להיות נותני
התורה לדור הבא .
לקח אותם הקב"ה ,למה?
משום שלא נהגו כבוד זה בזה ...אומר ר' עקיבא – מפני שהיתה עיניהם צרה
בתורה זה לזה.
תלמידים שחסר בהם את הקניינים של תורה ,אומר ר' אהרון קוטלר – אומר
הקב"ה – הם לא יכולים להיות נותני התורה לדור הבא.
ר' עקיבא קיבל תורה מפי הקב"ה ,והיה צריך להעביר את זה לתלמידים
הבאים ,אבל אמר הקב"ה – התלמידים האלה לא יכולים להיות נותני התורה
לדור הבא...
אם ככה ,העמיד חמישה תלמידים ,שמהם יצאה כל התורה  -סתם מתני' ר
'מאיר סתם תוספתא ר 'נחמיה סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי ר''ש וכולהו
אליבא דר' עקיבא !
אם ככה ,נוכל להבין טוב מאוד – מה קשורה פרשת קדושים ,
ְל – דבר אל כל עדת ישראל?
מספרת הגמרא {מסכת שבת לא ,א}  -מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי
א''ל גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו
באמת הבנ ין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד
זו היא כל התורה כולה – בשפת התורה ,בפרשת השבוע – ואהבת לרעך כמוך
 ,אמר ר' עקיבא ,זה כלל גדול בתורה !
רוב גופי תורה נמצאים כאן ,אמר הלל הזקן לאותו גוי  ...אתה רוצה להתגייר?!
דע לך ,ואהבת לרעך כמוך!
זו המידה המרכזית ,שבאותו רגע שיש לך את המידה הזאת ,אתה יכל לקיים
את כל התורה כולה !
אם ככה ,למדנו כאן את הענין של עין טובה  ...אמר ר' עקיבא לתלמידיו –
אתם ,אל תנהגו כמו התלמידים הקודמים  ...הם ,עיניהם היתה צרה זו לזו
בתורה ,אתם תבחרו בעין הטובה.
(הרב ברוך רוזנבלום)

 בדרך הדרוש 
אחרי מות שני בני אהרן (כח כא)
במדרש כשמתו בני אהרן אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה למה קרעת את הים לפני ישראל
ותמוה ,ולתרץ נקדים דאיתא במפורשים בני אהרן
מתו בשביל חטא אהרן שעשה העגל אבל קשה הלא יש
לאהרן תירוץ על חטא העגל מפני ששחטו חור לפניו
כדאיתא בגמ' אלא צ"ל דאונס אינו מועיל אפילו שאהרן
הי' אנוס מ"מ חטא,
איתא במדרש בשעת קריעת ים סוף אמרו מלאכי
השרת לפני הקב"ה הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז מה
נשתנו אלו מאלו והשיב להם הקב"ה שאנוסין היו
והשתא אתי שפיר בשעה שמתו נדב ואביהוא משום
חטא אהרן בעגל וא"כ מוכח שאונס אינו מועיל ולכך

שאלו המלאכים ולמה קרעת הים לישראל ודו"ק( :מדרש
יונתן)
במדרש כיון שראה איוב מיתת שני בני אהרן אמר אף לזאת
יחרד לבי
ושמעתי משם רבני אשכנז דאיוב היה מיועצי פרעה
כשאמר הבה נתחכמה לו שתק והוא סבר דשתיקה לאו
כלום היא וכשראה דשני בני אהרן דנדב אמר לאביהוא
מתי ימותו שני זקנים הללו ואביהוא שתק ומתו שניהם
ש"מ דעל השתיקה לבד נענש ולזה אמר אף לזאת יחרד
(חומת אנך)
לבי עכ"ד.
ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם.
צריך טעם למה כתיב נתינת פנים בדם טפי מבשאר
מצות שאינם מחיוב ע"ז ומ"ש בדם ,ונ"ל הקב"ה נושא
פנים לישראל הואיל ומדקדקים עד כזית ועד כביצה היינו

ח

משום דכתיב ואכלת ושבעת אכילה של שביעה והם
מברכים על כזית (ברכות דף כ' ע"ב) אך אי שתיי' אינה
בכלל אכילה ואצטריך ושבעת לשתיי' כמבואר פרק כיצד
מברכין וסתם אכילה בכזית הוא אזי אין רבותא במה
שמברכין ברכת המזון על כזית ,והנה זה האיש ס"ל האי
דכתיב לא תאכל דם היינו אכילה ממש אסרה התורה
לאחר שנקרש אבל לא השותה ולית לי' שתיי' בכלל
אכילה עיין מזה תוס' פ"ג דשבועות
ממילא ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיי' וסתם
אכילה בכזית ואין הקב"ה נושא לו פנים ע"כ ונתתי פני
בנפש:
(חתם סופר – תורת משה)

בס"ד

ת-קד ׁ ִֹשים
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַא ֲח ֵרי מוֹ ְ

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

224

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

ְתּ ִפ ַלּת ַה ַצּ ִדּיק ְמגִ נָּ ה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
אל
”וַ יְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ַא ֲח ֵרי מוֹת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵ י
ה‘ וַ יָּ ֻמתוּ“ )טז א(
”בּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ֶא ָחד ְבּנִ ָיסן ֵמתוּ ,וְ ָל ָמּה הוּא ַמזְ כִּ יר ִמ ָית ָתן
ְ
פּוּרים ְמכַ ֵפּר
פּוּרים? ְל ַל ֶמּ ְדֶ ,שׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיּוֹם כִּ ִ
ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כָּ ִ מ ָית ָתן ֶשׁל ַצ ִדּ ִיקים ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל“
יוֹמא א א(.
רוּשׁ ְל ִמי ָ
)יְ ַ
שׁוֹר ָאן:
ייבּל ְפלוֹיט ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ִחזְ ִקיָּ ה ַפ ֶ
ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין לז א( ְמ ֻס ָפּרֶ ,שׁ ְלּ ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי זֵ ָירא
”עד ַע ָתּה ָח ָטאנוּ וְ ַר ִבּי
ִה ְתאוֹנְ נוּ ַה ִבּ ְריוֹנִ ים ֶשׁגָּ רוּ ִבּ ְשׁכֵ נוּתוַֹ :
זֵ ָירא ָהיָ ה ְמ ַב ֵקּשׁ ָע ֵלינוּ ַר ֲח ִמים ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשֹּׁלא נֵ ָענֵ שַׁ ,א
נוֹסיף ַל ֲחטֹאִ ,מי יְ ַב ֵקּשׁ ָע ֵלינוּ ַר ֲח ִמים?!“ ִ
ַע ָתּה ִאם ִ
וּמתּוֹ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה.
ַמ ֲח ָשׁ ָבה זוֹ ָשׁבוּ ִבּ ְת ָ
רוּשׁ ְל ִמי” :כְּ ֵשׁם
ְלאוֹר ִדּ ְב ֵר ֶיהם ,יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת כַּ וָּ נַ ת ַהיְּ ַ
שׁוּבה וּוִ דּוּי” ,כָּ 
פּוּרים ְמכַ ֵפּר“ – ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ָ
ֶשׁיּוֹם ַהכִּ ִ
ִמ ָית ָתן ֶשׁל ַצ ִדּ ִיקים ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ – ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ְמּ ִבינִ ים
ֵהם כִּ י ֵמ ַע ָתּה וָ ֵא ָיל א יִ ְהיֶ ה ִמי ֶשׁיְּ ַב ֵקּשׁ ֲע ֵל ֶיהם ַר ֲח ִמים,
ווֹנוֹת ֶיהם ִמ ְתכַּ ְפּ ִרים.
שׁוּבה וַ ֲע ֵ
וּמתּוֹ כָּ ֵ הם ָשׁ ִבים ִבּ ְת ָ
ִ
קּוּטי ֶח ֶבר ֶבּן ַחיִּ ים‘ ח“ב עמ‘ פח
ִ’ל ֵ

ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ְבּ ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ ת
”בּזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ“ )טז ג(
ְ
ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ֶבן וִ ְירגָ א ִמ ְמּג ְֹר ֵשׁי ְס ָפ ַרדֵ ,ה ִביא ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ’שׁ ֶבט
רוֹמיַ ,על אוֹדוֹת
שׁוֹרישׁ ִאישׁ ִ
הוּדה‘ ֵתּאוּר ָקדוּם ֶשׁל וִ ְיר ִ
יְ ָ
ַמ ֲע ַמד ֲה ִליכָ תוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ִמ ֵבּיתוֹ ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
פּוּריםֵ .בּין ַה ְדּ ָב ִרים נֶ ֱא ָמר:
בוֹדת יוֹם ַהכִּ ִ
ִל ְק ַראת ֲע ַ
”וּב ַהגִּ ָיעם ְל ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ תָ ,היוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָשׁם ַעל ִקיּוּם
ְ
ַמ ְלכֵ י ֵבּית ָדּוִ ד ,וְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַעל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ָהיָ ה
נוֹתם ָ’א ֵמן‘ ַעד ֶשׁ ָהעוֹפוֹת
ַהקּוֹל כָּ ל כָּ ָ חזָ ק ֵמ ִרבּוּי ָה ָעם ַבּ ֲע ָ
נוֹפ ִלים ָל ָא ֶרץ“.
פּוֹר ִחים ָהיוּ ְ
ַה ְ
ַבּ ַעל ִ’מנְ ַחת ֶא ְל ָעזָ ר‘ ִממּוּנְ ַק ְטשׁ ֵבּ ֵאר כִּ י ֵאין ִל ְתמ ַֹהּ ַעל
ֵעדוּת זוֹ ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת סג א( ֶשׁ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ א ָהיוּ
עוֹלם וָ ֶעד‘.
עוֹנִ ים ָ’א ֵמן‘ֶ ,א ָלּא’ָ :בּרוֵּ שׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ֶשׁכֵּ ן ְל ִפי ַהנֶּ ֱא ָמר ָבּהּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וְ ָה ָעם א ָע ְמדוּ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ,
עוֹמ ִדים ָשׁם ֻה ַתּר ַל ֲענוֹת ָ’א ֵמן‘
ֶא ָלּא ְבּ ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ ת ,וְ ָל ְ
ַאף ִאם ַה ְבּ ָרכָ ה נִ ְשׁ ְמ ָעה ִמתּוַֹ ה ִמּ ְק ָדּשׁ .א כָּ ל ֶשׁכֵּ ן
ַבּ ֵתּאוּר ַה ֻמּזְ כָּ רֶ ,שׁ ַאף ַה ְבּ ָרכָ ה נֶ ֶא ְמ ָרה ִמחוּץ ַל ִמּ ְק ָדּשׁ.
תּוֹרה‘ מהד‘ ה‘ אוֹת נח
ין-א ְפּ ְשׁ ֵטין( עמ‘ קנ; ִ’דּ ְב ֵרי ָ
הוּדה‘ )מהד‘ ֵלוִ ֶ
ֵ’שׁ ֶבט יְ ָ

בוֹדה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ
נְ ִשׂ ַיאת ִתּיק ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין – ֲע ָ
מוֹעד ָוּפ ַשׁט ֶאת ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ
”וּבא ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָ
יחם ָשׁם“ )טז כג(
ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ִהנִּ ָ
הוֹציא
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ַהכּ ֵֹהן ְל ִ
מוֹעד ֲ
כְּ נִ ָיסה זוֹ ְלא ֶֹהל ֵ
ֶאת ַהכַּ ף וְ ַה ַמּ ְח ָתּה ֶשׁ ִה ְשׁ ִאיר ְבּק ֶֹדשׁ ַה ָק ָּד ִשׁים כְּ ֶשׁנִּ כְ נַ ס
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ“י כָּ אן(.
)יוֹמא ע בָ ,
ְל ַה ְק ִטיר ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת ָ
שׁוּבה‘ ִממּוּנְ ַק ְטשׁ ְבּ ֵצאתוֹ
נוֹהג ָהיָ ה ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ַ’דּ ְרכֵ י ְתּ ָ
ֵ
ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ְל ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ָל ֵשׂאת ֶאת

ִתּיק ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין ְל ֵביתוֹ ְבּיָ ָדיוַ .פּ ַעם נִ גַּ שׁ ֵא ָליו
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ִוּב ֵקּשׁ ְל ֵשׂאתוֹ ַבּ ֲעבוּרוָֹ .א ַמר לוֹ ָה ַר ִבּי:
רוֹאים ָאנוּ כִּ י ַאף ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ ָמה
”בּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ִ
ַ
הוֹצ ַאת ַהכַּ ף וְ ַה ַמּ ְח ָתּה
ְמ ֶלאכֶ ת ַה ְק ָט ַרת ַה ְקּט ֶֹרת ,נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ָ
שׁוּבה כָּ ל כָּ ,
בוֹדה ֲח ָ
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ָבּ ֶהן ְלצ ֶֹרַ ה ַה ְק ָט ָרה ַל ֲע ָ
ַעד ֶשׁ ֻה ְצ ַרַ הכּ ֵֹהן ִל ְלבֹּשׁ ִל ְשׁ ָמהּ ִבּגְ ֵדי ָל ָבן; ְל ִפיכָ  נָ ֲהגוּ
בוֹתי ,וְ ַאף ֲאנִ י ָדּ ֵבק ְבּ ִמנְ ָהגָ ם ָל ֵשׂאת ְבּ ַע ְצ ִמי ֶאת ִתּיק
ֲא ַ
ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין ְל ַא ַחר ֶשׁנֶּ ֶע ְשׂ ָתה ִמ ְצוָ ָתן“.
ִ’שׂיחוֹת יְ ָק ִרים‘ אוֹת נז

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ילנוֹת וְ ַה ַמּ ֲאכָ ִלים
ַמ ְטּ ַרת ָה ִא ָילנוֹת
”וְ כִ י ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ וּנְ ַט ְע ֶתּם כָּ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל“ )יט כג(

ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘.
ֵתּ ַבת ַ’מ ֲאכָ ל‘ וְ ַאף ֵתּ ַבת ִ’א ָילן‘ ִהנָּ ן ְבּגִ ַ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,זוֹכֶ ה כִּ י יִ ְצ ַמח
ִ’א ָילן ֶשׁל ַמ ֲאכָ ל‘ ַבּ ֲא ֻחזָּ תוֹ – ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ִתּ ְהיֶ ה ְמצוּיָ ה
לוֹ ְבּ ֶרוַ ח .עוֹד יֵ שׁ ִל ְלמֹד ִמכָּ  כִּ י ִע ַקּר ַמ ְטּ ַרת
עוֹל ֵמנוּ ,הוּא כְּ ֵדי
ְבּ ִר ַיאת ַה ֵפּרוֹת וְ ַה ַמּ ֲאכָ ִלים ְבּ ָ
עוּתם נוּכַ ל ְל ַה ְרבּוֹת ִבּ ְב ָרכוֹת ַוּב ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘.
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ִ’בּ ְרכַּ ת ַא ְב ָר ָהם‘ כא

ַ’על כִּ סּוּי ַה ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘
”וְ ָשׁ ַפֶ את ָדּמוֹ וְ כִ ָסּהוּ ֶבּ ָע ָפר“ )יז יג(
”חיָּ ב ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ֶשׁיְּ כַ ֶסּה’ֲ :א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַעל
ַ
כִּ סּוּי ַה ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘“ )שו“ע יור“ד כח ב(.
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמיֶּ ֶתר ִבּ ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ֵאין ַמזְ כִּ ִירים ַבּ ְבּ ָרכָ ה ֶאת
”על כִּ סּוּי ַה ָדּם
א ֶֹפן ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ הִ ,בּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ְמ ָפ ְר ִטים ַ
דּוּע?
– ֶבּ ָע ָפר“ַ ,מ ַ
ֵתּ ֵרץ ַה ָטּ“ז ָ)שׁם ג(ַ :בּגְּ ָמ ָרא ֻ)ח ִלּין פג ב( ָדּ ְרשׁוּ ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּב:
”וְ כִ ָסּהוּ ֶבּ ָע ָפר“ – ְבּתוֶֹ ה ָע ָפרֶ .שׁיֵּ שׁ ְלכַ סּוֹת ֶאת ַה ָדּם ְבּ ָע ָפר
לוֹמר ,יֵ שׁ ִל ְשׁחֹט ֶאת ַבּ ַעל ַה ַחיִּ ים
וּמ ְלּ ַמ ָטּה ,כְּ ַ
ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ִ
וּלכַ סּוֹתוֹ
הוֹסיף ְ
וּל ַא ַחר ַה ְשּׁ ִח ָיטה ְל ִ
ַעל גַּ ֵבּי ִשׁכְ ַבת ָע ָפרְ ,
ְבּ ִשׁכְ ָבה ֶ
דּוּע ָאנוּ
מוּבן ַמ ַ
נוֹס ֶפת ֶשׁל ָע ָפר ִמ ְלּ ַמ ְע ָלהְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ישׁים ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ֶ’בּ ָע ָפר‘ ,כְּ ֵדי ְלכַ וֵּ ן ַבּ ְבּ ָרכָ ה ַאף ַעל
ַמ ְדגִּ ִ
ִשׁכְ ַבת ֶה ָע ָפר ֶשׁהוּכְ נָ ה ֶט ֶרם ַה ְשּׁ ִח ָיטהֶ ,שׁ ַאף ִהיא נִ כְ ֶל ֶלת
ַבּ ִמּ ְצוָ ה.
וּפ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
הוֹסיף ֵ
ַבּ ַעל ְ’תּבוּאוֹת שׁוֹר‘ ָ)שׁם ח( ִ
הוּדה ְל ֶא ָחיו ְ)בּ ֵר ִ
יְ ָ
”מה ֶבּ ַצע כִּ י נַ ֲהרֹג ֶאת א ִָחינוּ
אשׁית לז כו(ַ :
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י” :וְ נַ ֲע ִלים ֶאת ִמ ָיתתוֹ“;
וְ כִ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוֹ“ֵ ,
ֵמ ַע ָתּה ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָמּ ָצאנוּ ַבּ ִמּ ְק ָרא ’כִּ סּוּי ָדּם‘ ְבּ ַמ ְשׁ ָמעוּת שׁוֹנָ ה,
לוֹמר’ַ :על כִּ סּוּי ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘ ,כְּ ֵדי ְל ַה ְדגִּ ישׁ
ְמ ַד ְק ְדּ ִקים ָאנוּ ַ

שּׁוֹמ ַע ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֵ איזֶ ה ְבּ ָרכָ הֲ ,א ִפלּוּ א ָשׁ ַמע כָּ ל
”ה ֵ
ַ
עוֹשׂין
שּׁוֹמ ַע ֶשׁ ִ
סוֹפהּ – ַחיָּ ב לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ...גַּ ם כְּ ֶשׁ ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶאלָּ א ָ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר לְ ֶא ָחד ,נָ כוֹן לַ ֲענוֹת ָא ֵמןַ ,וּבזֶּ ה ְמ ַקיֵּ ם ִמ ְצוַ ת ’וְ ָא ַה ְב ָתּ
)’ערוַּ ה ֻשּׁלְ ָחן‘ רטו א(.
לְ ֵר ֲע כָּ מוֹ ‘וְ לָ כֵ ן עוֹנִ ין ָא ֵמן ַא ַחר ָה ַר ֲח ָמן“ ָ
ָא ֵמןַ .א ֲה ַבת ה‘ וְ ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

ֶאת ַמהוּת ַה ִמּ ְצוָ ה – ֲע ִט ַיפת ַה ָדּם ְבּ ָע ָפר.

ַה ִסּ ָבּה ְל ִעכּוּב ַה ְתּ ִפ ָלּה
”וּבגֶ ד כִּ ְל ַאיִ ם ַשׁ ַע ְטנֵ ז א יַ ֲע ֶלה ָע ֶלי) “יט יט(
ֶ

יירא ְבּ ֵשׁם
תּוֹרה ֵה ִביא ַר ֵבּנוּ ְמנַ ֵחם ִציּוֹנִ י ִמ ְשּׁ ֵפּ ָ
ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
לּוֹבשׁ ַשׁ ַע ְטנֵ ז ִבּ ְת ִפ ָלּתוַֹ ,סנְ ַדּ ְלפוֹ“ן ַה ַמּ ְל ָא
”ה ֵ
ַה ַקּ ְדמוֹנִ יםַ :
קּוֹשׁר כְּ ָת ִרים ְלקוֹנוֹ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִעם ְשׁ ַאר
ַה ֵ
רוּח
נּוֹתן כּ ַֹח ְל ַ
בוֹדה זָ ָרה ֶשׁ ֵ
עוֹבד ֲע ָ
ְתּ ִפלּוֹתֶ ,שׁנִּ ְר ֶאה לוֹ כְּ ֵ
ַה ֻטּ ְמ ָאה.“...
הוּתהּ ְבּגָ לוּת יַ ָפּן
ישׁ ַיבת ִמיר ִבּ ְשׁ ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ְמ ַענְ יֵ ן ֵא ַרע ִבּ ִ
פּוּרים נִ ְר ָאה ַא ַחד
ִבּ ְשׁנוֹת ַהזַּ ַעםְ :בּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם ַהכִּ ִ
וּל ַא ַחר
חוֹמק ְל ֶפ ַתע ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשְׁ ,
שׁוּבי ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֵ
ֵמ ֲח ֵ
שׁוּטה
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ָשׁב כְּ ֶשׁהוּא ָלבוּשׁ ַבּ ֲח ִל ַיפת יוֹם חוֹל ְפּ ָ
ְוּדהוּיָ ה.
”בּ ֶא ְמ ַצע ַה ְתּ ִפ ָלּה ַח ְשׁ ִתּי
ִל ְת ִמ ַיהת ֲח ֵב ָריו ִס ֵפּר ַה ָבּחוּרְ :
ימה .נִ ִסּ ִיתי
גוּרה ְבּ ִפי כְּ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
ְל ֶפ ַתע ֶשׁ ֵאין ַה ְתּ ִפ ָלּה ְשׁ ָ
מוּסר –
קוֹמיִ ,עיַּ נְ ִתּי ְבּ ֵס ֶפר ָ
יוֹתרִ ,שׁנִּ ִיתי ֶאת ְמ ִ
ְל ִה ְת ַרכֵּ ז ֵ
הוֹעיל.
אוּלם ָדּ ָבר א ִ
ָ
וּמיָּ ד אוֹרוּ ֵעינַ י;
מוּרים ִ
ִפּ ְתאוֹם נִ זְ כַּ ְר ִתּי ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ִ‘צּיּוֹנִ י‘ ָה ֲא ִ
אתי ִמחוּץ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתָ ,פּ ַשׁ ְט ִתּי ֶאת ֲח ִל ַיפת ַה ַשּׁ ָבּת
יָ ָצ ִ
דוּקה ִמ ַשּׁ ַע ְטנֵ ז.
וְ ַת ְח ֶתּ ָיה ָל ַב ְשׁ ִתּי ֶאת ֲח ִל ַיפת ַהחֹל ַה ְבּ ָ
רוּחי
וּמיָּ ד ִה ְרגַּ ְשׁ ִתּי כֵּ ַיצד ִ
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ַשׁ ְב ִתּי ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתִ ,
ימה“.
יוֹצאת ִמ ִפּי כַּ הֹגֶ ן כְּ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
ָשׁ ָבה ֵא ַלי ְוּת ִפ ָלּ ִתי ֵ
סּוֹר ֶרת ִל ְב ִד ַיקת
פּוּרים נִ ְשׁ ְל ָחה ַה ֲח ִל ָיפה ַה ֶ
ְל ַא ַחר יוֹם ַהכִּ ִ
ֻמ ְמ ֶחה ,וְ ָאכֵ ן נִ ְמ ָצא ָבּהּ ַשׁ ַע ְטנֵ ז .וַ יְּ ִהי ְל ֶפ ֶלא.
ֵ’ס ֶפר ִציּוֹנִ י‘; ’נֵ ס ַה ַה ָצּ ָלה ֶשׁל יְ ִשׁ ַיבת ִמיר‘ פכ“ח

ִבּ ְרכַּ ת ָה ִא ָילנוֹת ַעל ֲע ֵצי ָע ְר ָלה
”שׁשׁ ָשׁנִ ים יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ֲע ֵר ִלים א יֵ ָאכֵ ל“ )יט כג(
ָ
ַר ֵבּנוּ ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ִה ְס ַתּ ֵפּק ַה ִאם ֻמ ָתּר ְל ָב ֵרְ בּח ֶֹדשׁ נִ ָיסן
ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ָה ִא ָילנוֹת ַעל ִא ַילן ָע ְר ָלה ַה ְמּ ַל ְב ֵלבֶ ,שׁ ֲה ֵרי נֻ ַסּח
טוֹבים ְל ַהנּוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵ י
”וּב ָרא בּוֹ ...וְ ִא ָילנוֹת ִ
ַה ְבּ ָרכָ ה הוּאָ :
סוּרים ַבּ ֲהנָ ָאה.
וּפרוֹת ָע ְר ָלה ֲא ִ
ָא ָדם“ֵ ,
ַהגָּ אוֹן ִמ ְטּ ִשׁ ִיבּין נָ ָטה ְל ַה ִתּיר זֹאת ,וְ ַט ֲעמוֹ וְ נִ מּוּקוֹ ִעמּוֹ:
ַה ְבּ ָרכָ ה ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ְלכ ַֹח ַה ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ֶשׁ ָטּ ַבע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּא ָבּ ִא ָילנוֹת ֵל ָהנוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵ י ָא ָדםָ ,מה גַּ ם ֶשׁ ַאף ֵמ ִא ָילן זֶ ה
ֲע ִת ִידים ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ֵל ָהנוֹת ִעם תֹּם ְשׁנוֹת ָה ָע ְר ָלה.
)מ ֲע ֵשׂר
כִּ ְר ָאיָ ה ִל ְד ָב ָריו ֵה ִביא ַהגָּ אוֹן ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ַ
ֵשׁנִ י ה א( כִּ י ִבּ ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָיטה ֶשׁ ַה ֵפּרוֹת כֻּ ָלּם – ֶה ְפ ֵקר ,יֵ שׁ
ְל ַס ֵמּן ֶאת ֲע ֵצי ָה ָע ְר ָלה כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ כָּ ְשׁלוּ ְבּנֵ י ָא ָדם ַבּ ֲאכִ ַילת
ֹאמר ֶשׁ ָאסוּר ְל ָב ֵרַ על ִא ַילן ָע ְר ָלהִ ,אם
רוֹת ֶיהם; וְ ִאם נ ַ
ֵפּ ֵ
כֵּ ן ַאף ְבּיֶ ֶתר ַה ָשּׁנִ ים ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַס ֵמּן ֶאת ִא ָילנוֹת ָה ָע ְר ָלה,
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ְבּ ִאסּוּר ְבּ ָרכָ ה ְל ַב ָטּ ָלה.
כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ כָּ ְשׁלוּ ָה ְ
ישׁ ִרים‘ ח“ג סי‘ ה
’דּוֹבב ֵמ ָ
ַהגָּ הוֹת רעק“א או“ח רכו א; שׁוּ“ת ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ְש ִנ ָ ּיה )ה(
ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ
בוֹדת
קּוֹדםֲ ,ע ַ
כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ָבּ ֵאר ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַה ֵ
בוֹדת ַה ֵלּב' – ִהיא ֵאינָ הּ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ְבּגֶ ֶדר ֲ'ע ַ
הוֹצ ַאת ַה ֵתּבוֹת ֵמ ַה ֶפּהֶ ,א ָלּא
ִמ ְס ַתּכֶּ ֶמת ְבּ ָ
ִע ָקּ ָרהּ הוּא כַּ וָּ נַ ת ַה ֵלּב ַהנִּ ְלוֵ ית ְלכָ ִ .מ ְלּ ַבד
בוֹדת
נוֹס ֶפת ,וְ ִהיא ֲ'ע ַ
זֹאת ,יֵ שׁ ָבּהּ ַמ ְד ֵרגָ ה ֶ
ַהנֶּ ֶפשׁ' .וְ ָאכֵ ןָ ,מ ִצינוּ ְבּכַ ָמּה וְ כַ ָמּה ְמקוֹמוֹת
ֶשׁיִּ ֲחסוּ ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל'נֶ ֶפשׁ' ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמ ָרה ַחנָּ ה
מוּאל א' א טו(" :וָ ֶא ְשׁפֶֹּ את נַ ְפ ִשׁי ִל ְפנֵ י ה'",
)שׁ ֵ
ְ
וְ כֵ ן ָא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ִבּ ְת ִה ִלּים:
"ה ְל ִלי נַ ְפ ִשׁי
"בּ ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת ה'" )קג א וְ עוֹד(ַ ,
ָ
ֶאת ה'" )קמו א(.
ֵבּ ֵאר ַה‘נֶּ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘ )ב טו(ַ :ה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא
ִבּ ְמקוֹם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת :כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת – נֶ ֶפשׁ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה ְמכַ ֶפּ ֶרת ְבּ ַעד ָה ָא ָדם,
ַה ָקּ ְר ָבּן ָה ָ
]ה ָבּא ִמשּׁ ֶֹרשׁ
כָּ ַ בּ ְתּ ִפ ָלּה – ֶה ֶבל ִדּבּוּר ָה ָא ָדם ַ
אשׁית ב ז(
נַ ְפשׁוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹס ְ)בּ ֵר ִ
רוּח ְמ ַמ ְל ָלא“[
”ל ַ
”וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה“ – ְ
גוֹרם לוֹ ְל ַד ֵבּק ֶאת גּוּפוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה וְ ֵ
ֶ
ְבּקוֹנוֹ.
דוֹלה ִהיאֶ ,שׁכֵּ ן
בוֹדה גְּ ָ
בוֹדה זוֲֹ ,ע ָ
ֲע ָ
עוּתהּ ַמ ֲע ֶלה ָה ָא ָדם ֶאת ַה‘נֶּ ֶפשׁ‘ֶ ,שׁ ִהיא
ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
וּמ ַד ֵבּק
כּ ַֹח גַּ ְשׁ ִמי ַה ְמּ ַח ֵבּר ֵבּין נִ ְשׁ ָמתוֹ ְלגוּפוְֹ ,
אוֹתהּ ְבּ ְ
ָ
בוֹראוֹ יִ ְת ָבּ ַרְ .ל ִפיכָ  נֶ ֱא ָמר ְלגַ ֶבּ ָיה
’וּבכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ ,כִּ י כְּ ֵדי ְל ַה ִשּׂיג ָבּהּ
ָלשׁוֹןְ :
ַדּ ְרגַּ ת ְשׁ ֵלמוּת ָצ ִריָ ה ָא ָדם ְל ַס ֵלּק ִמגּוּפוֹ ק ֶֹדם
וּליַ ֵחד ֶאת
ַה ְתּ ִפ ָלּה כָּ ל ַתּ ֲאוָ ה וְ ַת ֲענוּג גַּ ְשׁ ִמיְ ,
בוֹדת ה‘.
כֹּחוֹת גּוּפוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ַא וְ ַרק ַל ֲע ַ

נוֹטל ֶאת נַ ְפ ְשׁכֶ ם
ֲא ִפלּוּ הוּא ֵ

אוֹהב
אוֹהב ְל ֵ
ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ֵמ ֵ

ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ִ)ס ְפ ִרי ֵע ֶקב מב('" :וְ נָ ַת ִתּי' – ֲאנִ י,
יח'ְ .מ ַטר
א ַעל יְ ֵדי ַמ ְל ָא וְ א ַעל יְ ֵדי ָשׁ ִל ַ
ַא ְר ְצכֶ ם' – וְ א ְמ ַטר כָּ ל ָה ֲא ָרצוֹת'ְ ...בּ ִעתּוֹ' –
ִמ ֵלּ ֵילי ַשׁ ָבּת ְל ֵל ֵילי ַשׁ ָבּתָ ...הא ָל ַמ ְד ָתּ ֶשׁנִּ ְתּנָ ה
ְבּ ָרכָ ה ַא ַחת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁכָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת כְּ לוּלוֹת
ָבּהּ".
שּׁוֹפעוֹת ַמיִ ם
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ְשּׁ ַאר ָה ֲא ָרצוֹת ַה ְ
ֶמ ֶשׁ כָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה ִמן ָה ֲאגַ ִמּים וְ ַהנְּ ָהרוֹת
דוֹשׁה
אוֹתן ,גְּ ָשׁ ֶמ ָיה ֶשׁל ַא ְר ֵצנוּ ַה ְקּ ָ
סּוֹב ִבים ָ
ַה ְ
יּוֹשׁ ִבים ָבּהּ ַעל
ְתּלוּיִ ים ִבּ ְשׁ ִק ַידת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ
תּוֹרה וַ ֲע ִשׂיָּ ָתם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת .זֹאת ֲא ֶשׁר
ַה ָ
תּוֹרהִ :אם נַ ְק ִפּיד ִל ְשׁמֹר ֶאת
יח ְתנוּ כָּ אן ַה ָ
ִה ְב ִט ַ
ַה ִמּ ְצווֹת כָּ ָראוּיֲ ,אזַ י יִ ַיטב ָלנוּ; ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ
יוֹתר,
ֶאת ְמ ָט ָרם ְבּ ֶשׁ ַפע ַוּבזְּ ַמן ַה ַמּ ְת ִאים ְבּ ֵ
רוֹת ָיה ְבּ ִע ָתּםַ ,אִ אם ָח ִל ָילה
תּוֹציא ֵפּ ֶ
וְ ָה ָא ֶרץ ִ
תּוֹרהֲ ,אזַ י" :וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם...
נָ סוּר ִמ ֶדּ ֶרַ ה ָ
וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהטּ ָֹבה."...
א זוֹ ִבּ ְל ַבדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַמּ ָתּנָ ה זוֹ ִתּ ְהיֶ ה ְבּגֶ ֶדר
ַ'מ ְתּנַ ת ִחנָּ ם' וְ א ִתּגְ ַרע ִמ ְשּׂכָ ָרם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל
)פּרוּשׁ
עוֹלם ַה ָבּא .וּכְ ִפי ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֵ
ָל ָ
ַה ְמּיֻ ָחס ְל ַר ִשׁ"י ִל ְשׁ ֵא ַלת ָמ ָטר עמ'  (202כִּ י ְלשׁוֹן
עוּתהּ ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ,וְ כֵ ן כָּ ַתב ַר ִשׁ"י
'וְ נָ ַת ִתּי' ַמ ְשׁ ָמ ָ
"ע ִשׂ ֶיתם ָמה ֶשׁ ֲע ֵליכֶ םַ ,אף
ְבּ ַט ַעם ָשׂכָ ר זֶ הֲ :
ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשׂה ָמה ֶשׁ ָע ַלי" ,וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר
מוּרה –
עוֹבד ָה ָא ָדם ֶאת קוֹנוֹ ִמתּוַֹ א ֲה ָבה גְּ ָ
ֵ
ְ
"ל ַא ֲה ָבה ֶאת ה'ְ ...בּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם ְוּבכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם",
'אוֹהב'
נוֹהג ִעמּוֹ ְבּ ִמ ַדּת ֵ
ַאף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
אוֹהבוֹ ַמ ָתּנוֹת ִמ ְבּ ִלי ְל ַב ֵקּשׁ ָשׂכָ ר ַעל
נּוֹתן ְל ֲ
ַה ֵ
מוֹסר נַ ְפ ִשׁי
ֲאנִ י ֵ
בוֹהה ֶשׁל
יכוּתהּ ַהגְּ ָ
כָּ  ,וְ זֹאת ִמ ְבּ ִלי ִלגְ ר ַֹע ֵמ ֵא ָ
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן ֶאת ָמה ֶשׁכָּ ְתבוּ ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַה ַמּ ָתּנָ ה :גֶּ ֶשׁם כַּ ִשּׁעוּר ַהנִּ ְצ ָרַ ,הנִּ ָתּן ְבּא ֶֹפן
)’ס ֶפר ַהגַּ ן‘ ְליוֹם י“א(” :כָּ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֵ
יע ְל ַמ ֲה ַלַ חיֵּ י ָה ָא ָדם ֻ
שּׁוֹמ ַע ֶשֹּׁלא יַ ְפ ִר ַ
ֵ
)'סכַּ ת ָדּוִ ד' ֵע ֶקב(.

הפּוֹלנִ י ֶאת ִציּוּנוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי?
פּוֹל
דּוּע ָפּ ַקד ָה ָא ִציל ַה ָ
ַמ ַ
דוּע ָהיָ ה ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל
יָ ַ
ימנוֹב ְבּ ִצ ְדקוּתוֹ ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ִוּב ְד ֵבקוּתוֹ
ֵמ ִר ָ
לוֹתיו
בוֹראוֵֹ ,וּבין יֶ ֶתר ַמ ֲע ָ
ַה ֻמּ ְח ֶל ֶטת ְל ְ
נוֹדע ִבּ ְמיֻ ָחד ְבּכ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוַֹ .אף
ַהנִּ ְשׂגָּ בוֹת ַ
ימ ֶל
ִספּוּר ִה ְת ָק ְרבוּתוֹ ְל ַרבּוֹ ַה ָקּדוֹשַׁ ,ר ִבּי ֱא ִל ֶ
ִמ ִלּיזֶ ‘נְ ְסקִ ,ה ְת ִחיל ִבּ ְת ִפ ָלּה נִ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁנָּ ָשׂא,
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַק ָשּׁה ְבּ ִלמּוּדוְֹ .בּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד
רוֹמים כִּ י יָ ִאיר
הוּא ִה ְת ַחנֵּ ן ִל ְפנֵ י ַהשּׁוֹכֵ ן ַבּ ְמּ ִ
ֶאת ֵעינָ יו ְבּ ִלמּוּדוַֹ ,עד ֶשׁנִּ ְר ַדּם ִמתּוְֹ תּ ִפ ָלּתוֹ.
ימ ֶל
ַבּ ֲחלוֹמוֹ ִה ְצ ִבּיעוּ ְל ָפנָ יו ַעל ָה ַר ִבּי ר‘ ֱא ִל ֶ
קוֹתיו.
כְּ ִמי ֶשׁ ֶא ְצלוֹ יוּכַ ל ִל ְמצֹא ַמ ֲענֶ ה ְלכָ ל ְס ֵפ ָ
ִמיּוֹם זֶ ה וָ ֵא ָילָ דּ ַבק ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל ְבּ ַר ִבּי ר‘
ימ ֶל ולא ָמשׁ ֵמ ֲח ֵצרוֹ ַעד יוֹם ְפּ ִט ָירתוֹ.
ֱא ִל ֶ
ֵעדוּת ֻמ ְפ ָל ָאה נִ ְשׁ ְמ ָעה ְליָ ִמים ִמ ִפּיו ַעל אוֹדוֹת
חוֹרי
”מ ֲא ֵ
כּ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַרבּוֹ ַהגָּ דוֹל ,כְּ ֶשׁ ָא ַמרֵ :
ָהאֹזֶ ן ַקיָּ ם וְ ִריד ְמ ֻסיָּ םֶ ,שׁ ִלּ ְפנֵ י ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל
קוֹפץ ִמ ְמּקוֹמוֹ; ֵמ ִעיד ֲאנִ י
ָא ָדם ,נִ ְר ָעד הוּא וְ ֵ
ימ ֶלָ היָ ה וְ ִריד זֶ ה
נֶ ֱא ָמנָ ה כִּ י ֵא ֶצל ָה ַר ִבּי ר‘ ֱא ִל ֶ
ֵ
קוֹפץ ְבּכָ ל יוֹם ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמיםְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָהיָ ה
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְ’שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘“...
ְבּנֵ י דּוֹרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ְרגִ ִילים ָהיוּ
יחוֹתיו
ְלכַ נּוֹתוֹ כְּ ַ‘עמּוּד ַה ְתּ ִפ ָלּה‘ַ ,בּ ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׂ ָ
שׁוֹתיו יָ גַ ע וְ ָט ַרח ַעד ְמאֹד ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת
ִוּב ְד ָר ָ
ֲע ֶט ֶרת ְק ֻד ַשּׁת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְליָ ְשׁנָ הּ ,וְ ַאף הוּא ָהיָ ה
דּוֹרשׁ וְ נָ ֶאה ְמ ַקיֵּ םְ .לכ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַה ֻמּ ְפ ָלא
נָ ֶאה ֵ
הוּדים וְ גוֹיִ ים
יוֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ,יְ ִ
יָ ָצא ֵשׁם ֵבּין כָּ ל ְ
כְּ ֶא ָחדֲ ,א ֶשׁר ִשׁ ֲחרוּ ְל ִפ ְתחוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַב ֵקּשׁ
ֲע ֵל ֶיהם ַר ֲח ִמים ֶשׁיִּ וָּ ְשׁעוּ ִמ ָצּ ָר ָתם.
ָשׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוְֹ ,בּ ֶע ֶרב רֹאשׁ
ַה ָשּׁנָ הֻ ,ה ְפ ַתּע ְק ַהל ַה ֲהמוֹנִ ים ֶשׁ ָפּ ַקד ֶאת
דוּרה ֶשׁ ִה ְת ָק ְר ָבה
ִק ְברוֹ ִל ְראוֹת ֶמ ְרכָּ ָבה ֲה ָ
אוֹמיּוּת ֶאל ִמ ְת ַחם ַה ֶקּ ֶבר
ִבּ ְשׁ ָע ָטה ְוּב ִפ ְת ִ
וּמתּוֹכָ הּ יָ ַרד ִבּ ְצ ָע ִדים
ַעד ֶשׁנֶּ ֶע ְצ ָרה ְבּ ַא ַחתִ ,
רוֹב ְס ִקי.
נּוֹדעַ ,מר ָדּ ְ
פּוֹלנִ י ַה ָ
דוּדים ָה ָא ִציל ַה ָ
ְמ ִ
רוֹב ְס ִקיֵ ,
ַמר ָדּ ְ
נוֹדע ,כְּ ָבר
פּוֹלנִ י ָ
סוֹפר וְ גִ בּוֹר ָ
אוֹתהּ ָה ֵעת,
ָהיָ ה ֵבּן ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁמוֹנִ ים ָשׁנָ ה ְבּ ָ
וְ ַה ָקּ ָהל ָע ַקב ְבּ ִה ְשׁ ָתּאוּת כְּ ֶשׁ ָפּ ַסע ְמדוּדוֹת
ְל ֵע ֶבר ַה ִצּיּוּן ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ִלוּוּי ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ
ְוּק ַהל ַמ ֲע ִר ָיציוְ .ל ַבסּוֹף נֶ ֱע ַצר ַה ָלּה ְבּ ָסמוּ
יחהּ ַעל גַּ ֵבּי
הוֹציא ִפּ ְת ָקה ִמכִּ יסוֵֹ ,הנִ ָ
ְל ִציּוּןִ ,
ַה ֶקּ ֶבר ,וְ נָ ָשׂא ְבּ ֶמ ֶשַׁ דּקּוֹת ִמ ְס ָפּר ְתּ ִפ ָלּה
ישׁית.
ֲח ִר ִ
וּפנָ ה ָלשׁוּב ְל ֶמ ְרכַּ ְבתּוֹ ,א יָ כוֹל ָהיָ ה
ִמ ֶשּׁ ִסּיֵּ ם ָ
ַר ִבּי ֵליבּ ,רֹאשׁ ַה ָקּ ָהלִ ,לכְ בֹּשׁ ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ,
יח
וְ הוּא ָפּנָ ה ֵא ָליו ִוּב ֵקּשׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְט ִר ַ
ַע ְצמוֹ ָה ָא ִציל ַהיָּ ִשׁישׁ ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְברוֹ ֶשׁל
הוּדי.
ָה ַר ִבּי ַהיְּ ִ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ִה ְת ַחיֵּ ָ ה ָא ִצילָ ,שׁ ַקע
רוֹנוֹתיו וְ ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר:
ָ
ְבּזִ כְ
הוֹריֶ ,בּן ְשׁמוֹנֶ ה
”בּן יָ ִחיד וְ ָאהוּב ָהיִ ִיתי ְל ַ
ֵ
ָשׁנִ ים ִבּ ְל ַבדְ .בּיוֹם ָבּ ִהיר ֶא ָחד ָח ִל ִיתי ְבּ ַמ ֲח ָלה
נוּחה
נוּשׁה וְ ִהגַּ ְע ִתּי ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ תִ .א ִמּי ַה ְמּ ָ
ֲא ָ
וּמכְּ ֵאב ִוּב ְקּ ָשׁה
א יָ ְד ָעה ֶאת נַ ְפ ָשׁהּ ִמ ַצּ ַער ִ
ַל ֲעשׂוֹת כְּ כָ ל יְ כָ ְל ָתּהּ כְּ ֵדי ֶשׁ ֶא ְת ַר ֵפּא ִמ ַמּ ֲח ָל ִתי,
עוֹלם;
וּל ֵשׁם כָּ ִ היא א ָח ְסכָ ה כָּ ל ָממוֹן ֶשׁ ָבּ ָ
ְ
פּוֹלין ֻהזְ ֲעקוּ
ִ
רוֹפ ִאים ִמכָּ ל ַק ְצווֹת
טוֹבי ָה ְ
ֵ
ְל ִמ ָטּ ִתי ְוּב ָדקוּנִ י ֲא ֻרכּוֹתַ ,אִ תּ ְקוָ ה א ָהיְ ָתה
ְבּ ִפ ֶיהםַ .מ ֲח ָל ִתי ָה ְלכָ ה וְ ִה ְתגַּ ְבּ ָרה ,וְ ַחיַּ י ָהיוּ
ְתּלוּיִ ים ִמנֶּ גֶ ד.
נוֹתרוּ ְבּיָ ֶד ָיה ֶשׁל ִא ִמּיִ .היא
ְבּ ֵררוֹת ַרבּוֹת א ְ
יָ ְצ ָאה ִמ ֵבּ ֵיתנוּ וְ ֵה ֵח ָלּה ִלזְ עֹק ָמ ָרה ְבּיֵ אוּשׁ.
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ִל ְמצֹא
יוֹאיל ֵאי ִמי ִמן ָה ְ
אוּלי ִ
ַ
ָמזוֹר ְל ַמ ֲח ָל ִתי.
נוֹתינוּ,
ַהזְּ ָעקוֹת ִהגִּ יעוּ ְל ָאזְ נֶ ָיה ֶשׁל ַא ַחת ִמ ְשּׁכֵ ֵ
פּוֹלנִ י ְמ ֻפ ְר ָסם ,וְ ִהיא ִמ ֲה ָרה
ִבּתּוֹ ֶשׁל ָא ִציל ָ
קוֹרי ְבּ ִפ ָיה:
ִל ְפנוֹת ְל ִא ִמּי כְּ ֶשׁ ַר ְעיוֹן ְמ ִ
מוֹשׁבוֹ ָה ִראשׁוֹן
ָ
)מקוֹם
ישׁ ִטיק ְ
ָ’בּ ֲעיָ ָרה ְפּ ִר ְ
נּוֹדע
ֶשׁל ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל( גָּ ר ַר ִבּי גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשַׁ ,ה ָ
אוּלי הוּא יוּכַ ל ַל ֲעזֹר
יוֹד ַע? ַ
מוֹפתִ .מי ֵ
כְּ ַב ַעל ֵ
וּל ַה ִצּיל ֶאת ַחיֵּ י ְבּנֵ .‘...
ָלְ 
ִא ִמּי ַהיְּ ָק ָרה א ִה ְמ ִתּינָ ה ַאף ְל ֶרגַ עִ .מיָּ ד

ְ
סּוּסים
הוֹר ָתה ָל ַרכָּ ב ִל ְרתֹּם ֶאת ָה ֲעגָ ָלה ַל ִ
ישׁ ִטיקַ .ה ֶדּ ֶרָ א ְרכָ ה
וְ ָל ֵצאת יַ ַחד ִע ָמּהּ ִל ְפּ ִר ְ
כִּ ְשׁמוֹנֶ ה ָשׁעוֹת ,וְ ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ְמ ֻד ָבּר ָהיָ ה
סוֹער א ֵה ֵק ָלּה ָע ֶל ָיהַ .רק
ְבּ ַליְ ָלה ָח ְר ִפּי וְ ֵ
ְבּ ָשׁ ָעה ָח ֵמשׁ ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר ֶשׁל יוֹם ֲח ִמ ִשּׁי נִ ְצּ ָבה
ִא ִמּי ְבּ ֶפ ַתח ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל.
ַעל ַאף ַה ָשּׁ ָעה ַה ֻמּ ְק ֶדּ ֶמת כְּ ָבר ָר ַחשׁ ֵבּיתוֹ ֶשׁל
בוּע ָשׁ ְקדוּ ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים
ָה ַר ִבּי ְפּ ִעילוּת; כִּ ְבכָ ל ָשׁ ַ
ְבּ ֵביתוֹ ַעל ֲא ִפיַּ ת ַחלּוֹת ַבּ ֲעבוּר ֲענִ יֵּ י ָה ִעיר.
דוּרה ֶשׁנֶּ ֶע ְצ ָרה ְבּ ֶפ ַתח ֶה ָח ֵצר
ָה ֲעגָ ָלה ַה ֲה ָ
ֹוּמת ִל ָבּם ֶשׁל
ֵה ֵס ָבּה ֵא ֶל ָיה ִמיָּ ד ֶאת ְתּש ַ
ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִמ ֵהר ְל ָב ֵרר ֶאת ְרצוֹנָ הּ
ֶשׁל ִא ִמּי.
וּל ַחלּוֹת
ִא ִמּי ֵה ִשׁ ָיבה כִּ י ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ִהיא ִל ְראוֹת ְ
ֶאת ְפּנֵ י ָה ַר ִבּיַ .ה ְמּ ָשׁ ֵרת ִמ ֵהר ְל ַה ֲע ִביר ֶאת
ַבּ ָקּ ָשׁ ָתהַּ ,אָ ה ַר ִבּי ֵה ִשׁיב כִּ י יוּכַ ל ְל ַק ְבּ ָלהּ ַרק
ְבּ ָשׁ ָעה ֵתּ ַשׁעְ ,ל ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית.
וּמ ֶשּׁנִּ כְ נְ ָסה סוֹף
ִא ִמּי ִה ְמ ִתּינָ ה ְבּח ֶֹסר ַס ְב ָלנוּתִ ,
סוֹער.
סוֹף ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּיָ ,פּ ְר ָצה ִבּ ְבכִ י ֵ
ָה ַר ִבּי ֶשׁ ִדּ ֵבּר ָ
הוּטה ִה ְרגִּ ָיעהּ ִוּב ֵקּשׁ
פּוֹלנִ ית ְר ָ
אוּר ָיה
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ֲא ֶשׁר ַעל ִל ָבּהְּ .לנֹכַ ח ֵתּ ֶ
ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁל ִא ִמּיָ ,פּכַ ר ָה ַרב יָ ָדיו כְּ ֵאינוֹ ֵמ ִבין
קוֹסם ֲאנִ י
ֵ
דּוּע ָבּאת ֵא ַלי? וְ כִ י
’וּמ ַ
וְ ָא ַמרַ :
נוֹאשׁוּ
ֶשׁאוּכַ ל ְל ָה ִביא ָמזוֹר ְליֶ ֶלד ֶשׁזֶּ ה ִמכְּ ָבר ֲ
יוֹתר ֵמ ַחיָּ יו?‘
רוֹפ ִאים ַה ְבּכִ ִירים ְבּ ֵ
ָה ְ
אתי
ֶא ָלּא ֶשׁ ִא ִמּי א וִ ְתּ ָרה וְ ֵה ִשׁ ָיבה נֶ ְח ָרצוֹת’ָ :בּ ִ
יוֹד ַעת כִּ י ַא ָתּה ָה ָא ָדם
ֵא ֶליִ משּׁוּם ֶשׁ ִהנְ נִ י ַ
יוֹתר ֶל ֱא ִ
ַה ָקּרוֹב ְבּ ֵ
קים ְבּא ַֹרח ַחיָּ יו ְוּב ַהנְ ָהגָ תוֹ,
טוּחה ֲאנִ י כִּ י ְבּ ֶה ְת ֵאם ְלכָ  יִ ְשׁ ַמע ִל ְת ִפ ָלּ ְת
ְוּב ָ
שׁוֹמ ַע ְלכָ ל ָא ָדם ַא ֵחר.‘...
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ָהיָ ה ֵ
ֵ
ימה ִה ְר ִצינוּ ָפּנָ יו ֶשׁל
שׁוּבה ַה ְתּ ִמ ָ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ְתּ ָ
ָה ַר ִבּי .הוּא ָפּ ַרשׁ ְל ֶק ֶרן זָ וִ ית וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ַל ַהט ֶשׁל ק ֶֹדשׁ כְּ ַד ְרכּוַֹ ,עד ֶשׁכָּ ל גּוּפוֹ נִ ְשׁ ַטף
זֵ ָעהִ .מן ַה ַצּד ָע ְמ ָדה ִא ִמּי וְ ָצ ְפ ָתה ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ַה ַמּ ְפ ִעים.
ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת נִ ְמ ְשׁכָ ה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי,
יּוּמהִּ ,צ ְלצוּל ְשׁעוֹן ָה ְ
כְּ ֶשׁ ִעם ִס ָ
הוֹרה
אוֹרלוֹגִ ין ָ
ַעל ַה ָשּׁ ָעה ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה .אוֹ ָאז ִה ְפנָ ה ָה ַר ִבּי
ֶאת ָפּנָ יו ְל ֵע ֶבר ִא ִמּי וְ ָא ַמר’ְ :בּ ָשׁ ָעה זוֹ ְבּ ִדיּוּק
הוּטב ַליֶּ ֶלדַ .מ ָצּבוֹ ָע ִתיד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר עוֹד
ַ
ַבּיָּ ִמים ַה ְקּ ִ
רוֹבים ,וְ ִלכְ ֶשׁיַּ ְב ִריא ְלגַ ְמ ֵריָ ,ה ִב ִיאי
אוֹתוֹ ֵא ַלי ְל ַמ ַען ֲא ָב ְרכֵ נוּ‘.
ִא ִמּי ִמ ֲה ָרה ָלשׁוּב ְל ֵב ָיתהּ וְ א ֻה ְפ ְתּ ָעה
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ֶשׁ ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ
ִה ְת ַקיְּ מוּ ִבּ ְמ ֻדיָּ ק; ְבּ ָשׁ ָעה ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ִדיּוּק,
רוֹפ ִאיםֵ ,ה ֵחל ַה ֶצּ ַבע ָלשׁוּב ְל ָפנַ י,
כָּ ֵ ה ִעידוּ ָה ְ
וּל ַת ְד ֵה ַמת כֻּ ָלּם ָפּ ִצ ִיתי ֶאת ִפּי ִוּב ַקּ ְשׁ ִתּי
ְ
ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם.
כָּ  ,כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ְלפוּ ַה ָשּׁעוֹת וְ ַהיָּ ִמים ָה ַלַ מ ָצּ ִבי
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ַעד ֶשׁ ַקּ ְמ ִתּי ִמ ִמּ ַטּת ָח ְליִ י .זְ ַמן ָמה
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִקיְּ ָמה ִא ִמּי ֶאת ַה ְב ָט ָח ָתהּ וְ ֵה ִב ָיאה
אוֹתי ָל ַר ִבּי ֲא ֶשׁר ֵבּ ְרכַ נִ י ַבּ ֲא ִריכוּת יָ ִמים,
ִ
ִוּב ְקּ ַשׁנִ י ֶשׁכָּ ל יְ ֵמי ֶא ְתיַ ֵחס ַליְּ ִ
הוּדים ִבּנְ ִדיבוּת
ְוּבר ַֹחב ֵלב“.
”מ ָאז וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה“ִ ,סיֵּ ם ָה ָא ִציל וְ ָא ַמר,
ֵ
פּוֹלין כְּ כָ ל יְ כָ ְל ִתּי,
יהוּדי ִ
”מ ְשׁ ַתּ ֵדּל ֲאנִ י ְל ַסיֵּ ַע ִל ֵ
ִ
וְ ַאף ַמ ְק ִפּיד ֲאנִ י ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְברוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי
ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם וְ ָל ֵשׂאת ְתּ ִפ ָלּה ְליַ ד
ִציּוּנוֹ“.
נּוֹדעַ ,ר ִבּי ַא ֲהרֹן ַמ ְרכּוּס,
חוֹקר ַה ֲח ִס ִידי ַה ָ
ַה ֵ
יח ָה ָא ִציל
ְמ ַס ֵפּר כִּ י ִהגִּ ַיע ְליָ ָדיו ַה ִפּ ְת ָקה ֶשׁ ִהנִּ ַ
ימנוֹב ,וְ כָ 
רוֹב ְס ִקי ַעל ִק ְברוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ֵמ ִר ָ
ָדּ ְ
ָהיָ ה כָּ תוּב ָבּהִּ :
”ה ְת ַפּ ְלּלוּ ,נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם
נוֹח ֶמנְ ֶדּל
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבְ ,בּ ַעד נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָמּ ַ
טוֹרם .וְ ַא ָתּה ֶמנְ ֶדּלִ ,אם נִ ַצּ ְב ָתּ כְּ ָבר ִל ְפנֵ י
ְ
כִּ ֵסּא ַהכָּ בוֹדִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ָה ַע ִמּים ַהנִּ ְדכָּ ִאים
יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּפּוֹליןִ .ה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲע ִדיְ ,בּ ַעד יְ ָל ַדי
ִ
טוֹריָ ה“.
ּ‘יס ַלב ֶבּן וִ ְיק ְ
וּנְ כָ ַדיִ .מ ִצ ְ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ
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’וּבכָ ל נַ ְפ ְשֶׁ ‘שׁנֶּ ֱא ָמר
ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ִצוּוּי ְ
ְבּ ָפ ָר ָשׁה ִראשׁוֹנָ ה ֵבּ ֲארוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נד א(:
נוֹטל ֶאת נַ ְפ ְשׁ .“וְ ָא ְמנָ םְ ,בּוַ ַדּאי
”א ִפלּוּ הוּא ֵ
ֲ
ֵאין ְל ַהכְ ִליל ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִעם ְשׁלוֹשׁ ָה ֲע ֵברוֹת
ֶשׁ ְלּגַ ֵבּ ֶיהן נִ ְפ ָסק” :יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבֹר“ַ ,א
מוּריםַ ,אף ִבּ ְת ִפ ָלּה
כְּ ִד ְב ֵרי ַה‘נֶּ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘ ָה ֲא ִ
ַשׁיֶּ כֶ ת ַמ ְד ֵרגָ ה ֶשׁל ְ’מ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ‘ – ְבּכָ 
ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּק ָה ָא ָדם ֶאת נַ ְפשׁוֹ ְבּקוֹנוֹ .כָּ ָ מ ִצינוּ
ַאף ַעל ַצ ִדּ ֵיקי ֱא ֶמת ַר ִבּים ֶשׁ ְבּ ֵעת ְתּ ִפ ָלּ ָתם
ִה ְת ַר ְבּ ָתה כָּ ל כָּ ַ א ֲה ַבת ה‘ ְבּ ִל ָבּםַ ,עד ֶשׁ ִמּתּוֹ
בוֹר ָאהִּ ,הגִּ יעוּ
ֶשׁ ָח ְשׁ ָקה נַ ְפ ָשׁם ְל ִה ָדּ ֵבק ְבּ ְ
ִל ֵידי ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת ַהגַּ ְשׁ ִמיּוּת וְ כִ ְמ ַעט ֶשׁ ָפּ ְר ָחה
גּוּפם.
נִ ְשׁ ָמ ָתם ִמ ָ
אוֹתם ַצ ִדּ ִיקים ָהיָ ה ָה ַרב
ֵמ ַה ְמּ ֻפ ְר ָס ִמים ֶשׁ ֵבּין ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל ִ’דּ ְב ֵרי ַחיִּ ים‘ ִמ ַצּאנְ ז ֶשׁ ָהיָ ה
עוֹבד ֶאת קוֹנוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ ֶשׁל
ֵ
בוֹדתוֹ
”ע ָ
ַמ ָמּשׁ ,וְ ַאף ַעל ַמ ֵצּ ַבת ָק ְדשׁוֹ נֶ ֱח ַרתֲ :
ְוּת ִפ ָלּתוֹ ָהיְ ָתה ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ ַלה‘ ,וְ נַ ְפשׁוֹ
יוֹצרוֹ ַמ ָמּשׁ כְּ ַחד ִמ ַשּׂ ְר ֵפי ַמ ְע ָלה“.
ָדּבוּק ְל ְ
כְּ ֶשׁנִּ ְשׁ ַאל ַפּ ַעם ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֶא ָחד ִמ ְמּק ָֹר ָביו ַעל
ְדּ ַבר ָמה ֶשׁ ָע ִתיד ָהיָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה,
”אינֶ נִּ י ֵמ ִבין כֵּ ַיצד ֶא ְפ ָשׁר
תּוֹמם וְ ָא ַמרֵ :
ִה ְשׁ ֵ
ְל ַתכְ נֵ ן ָתּכְ נִ יּוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוֲּ .הא ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲע ַדיִ ן
גוּפנוּ
יוֹד ַע ִאם נַ ְפ ֵשׁנוּ ִתּוָּ ֵתר ְבּ ֵ
וּמי ֵ
ְל ָפנֵ ינוִּ ,
ְל ַא ֲח ֶר ָיה“...
אוּרי ִמ ְסּ ְט ֶר ִל ְיסק ְמ ֻס ָפּר
ַאף ַעל ַ’ה ָשּׂ ָרף‘ ַר ִבּי ִ
כִּ י ְבּכָ ל יוֹם ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ָהיָ ה נִ ְפ ָרד ִמ ְבּנֵ י
וּמוֹסר ָל ֶהם ִצוּוּיִ ים שׁוֹנִ ים ַהנּוֹגְ ִעים
ֵ
ֵבּיתוֹ
אוּלי
יוֹד ַע ַ
ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוְֹ ,בּ ַה ְט ִעימוֹ כִּ י ִמי ֵ
)’בּ ַח ְצרוֹת ַה ַחיִּ ים‘ לה,
יִ זְ כֶּ ה ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְ
עמ‘ לד; ָשׁם לז עמ‘ לב(.
הוֹסיף ֵוּב ֵאר
)’פּנִ ים יָ פוֹת‘ ֵע ֶקב( ִ
ַ’בּ ַעל ַה ַה ְפ ָל ָאה‘ ָ
נוֹטל ֶאת
”א ִפלּוּ הוּא ֵ
ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ַה ִצּוּוּיֲ :
נַ ְפ ְשְׁ “בּיַ ַחס ַל ְתּ ִפ ָלּהַ ,על ִפּי ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ
”א ִפלּוּ ֶח ֶרב ַח ָדּה ֻמנַּ ַחת
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת י א(ֲ :
ַעל ַצוָּ ארוֹ ֶשׁל ָא ָדם ַאל יִ ְמנַ ע ַע ְצמוֹ ִמן
’וּבכָ ל
תּוֹרה ַבּ ֵתּבוֹת ְ
וּלכָ ָ ר ְמזָ ה ַה ָ
ָה ַר ֲח ִמים“ְ .
נוֹטל
לוֹמר ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ְ’בּ ָשׁ ָעה ֶשׁהוּא ֵ
נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ַ ,
ֶאת נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ – כְּ ֶשׁ ֶח ֶרב ַח ָדּה ֻמנַּ ַחת ָח ִל ָילה ַעל
ארכֶ םַ ,אל ִת ָּמּנְ עוּ ִמ ְלּ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ַבּ ְתּ ִפ ָלּה.
ַצוָּ ְ

ַה ְבּ ָרכָ ה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֲ ,א ִפלּוּ
ימן’ָ :א ֵמ“ן‘
שׁוֹמ ַע ֵמ ִא ָשּׁה אוֹ ִמ ָקּ ָטן ...וְ ִס ָ
ֵ
מוֹסר נַ ְפ ִשׁי‘ – ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד
ֵ
נוֹט ִריקוֹן’ֲ :אנִ י
ְ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
וְ כָ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ַ
לוֹמר ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּקוֹל
עוֹמ ִדים
ָרם כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת אוֹ ְשׁ ַאר ָה ְ
יכוֹלים ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֶ ,שׁ ִמּ ַלּת ָא ֵמן ֵעדוּת
ֶא ְצלוֹ וִ ִ
ֹאמר
הוּא ַעל ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁהוּא ֱא ֶמת ,וְ ִאם י ַ
ְבּ ַל ַחשׁ הוּא כְּ מוֹ ֶשׁ ַמּ ֲע ִלים ְל ָה ִעיד ַעל ַה ָדּ ָבר“.
הוּבא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
נוֹרא ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ָ
רוּמה קסו א( ַעל ָא ָדם ֶשׁ ִה ִשּׂיא ֶאת ִבּתּוֹ ְלנַ ַער
)תּ ָ
ְ
קוֹפץ
מוֹסר נֶ ֶפשׁ וְ ֵ
ִבּ ְל ִתּי ֻמכָּ רְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָר ָאהוּ ֵ
ֵמרֹאשׁ ַהגַּ ג כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ָ’א ֵמן‘ ַא ַחר ַה ַקּ ִדּישׁ.
תּוֹרה,
ְל ַבסּוֹף ִה ְתגַּ ָלּה ַהנַּ ַער כִּ כְ ִלי ֵריק ִמ ָ
וּמ ֶשּׁכָּ ִ ה ְצ ַט ֲערוּ ַהכַּ ָלּה וְ ָא ִב ָיה ַעד ְמאֹד.
ִ
יוֹסי וְ ָר ָאה ִבּכְ ֵא ָבם,
כְּ ֶשׁ ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ֵב ָיתם ַר ִבּי ִ
טוּח ֲאנִ י
”בּ ַ
ִה ִבּיט ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל ַהנַּ ַער וְ ָא ַמרָ :
עוֹלם“ .וְ ָאכֵ ן כְּ כָ ל
תּוֹרה ָל ָ
כִּ י יֵ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ אוֹר ָ
ֶשׁ ָח ַלף ַהזְּ ַמן ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י נַ ַער זֶ ה ִה ְס ִתּיר ַע ְצמוֹ,
תוֹרה ְוּב ָחכְ ָמה,
וְ ָאכֵ ן ָמ ֵלא ָהיָ ה וְ גָ דוּשׁ ְבּ ָ
ְ
וּליָ ִמים ָהיָ ה ְלגָ דוֹל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
מוֹר ְש ֵׁטיין ְשׁ ִל ָיט“א ,נְ ִשׂיא
ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ,כִּ י ְמ ִסירוּת
ִ
ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘,
ַהנֶּ ֶפשׁ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ נִ ְצ ֶרכֶ ת ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם
ִבּ ְפ ָרט ְל ֵאלּוּ ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַה ֲחזִ יק ְבּ ִמנְ ָהגָ ם
לוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת
אוֹרי ַהדּוֹרוֹת ַ
וּמ ֵ
דוֹלי ְ
ֶשׁל גְּ ֵ
רוּתאְ .ל ִע ִתּים ַרבּוֹת ַה ָדּ ָבר כָּ רוּ
ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
וּמכִּ יר ְבּ ַמ ֲע ָל ָתהּ
יּוֹד ַע ַ
בוּשׁהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ֵ
ַאף ְבּ ָ
ְ
וּסגֻ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ְ ,בּוַ ַדּאי א יְ ַה ֵסּס
שׁוּבה זוֹ.
ִ’ל ְמסֹר נֶ ֶפשׁ‘ ַבּ ֲעבוּר ִמ ְצוָ ה ֲח ָ
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא נָ ַתן הוּא ְלכָ ִ מ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ ה ֵמרֹאשׁ
”תּ ִ
)שה“ש ד ח(ָ :
ְשׂנִ יר וְ ֶח ְרמוֹן ִמ ְמּעֹנוֹת ֲא ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים“:
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ֲ’א ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים‘ ֵהם
ָר ֵ
ָ’א ֵמן‘; ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ ָא ָדם ְל ָב ֵרְ בּקוֹל
אוּלם ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת כִּ י
אוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּקוֹלָ ,
ַדּוְ ָקא ָאז ָ
חוֹבתוֹ ִל ְהיוֹת גִּ בּוֹר כָּ ֲא ִרי וְ ַעז כַּ נָּ ֵמר –
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן ָא ִביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

בס"ד

הגל

יון לכל בית יהודי | בנשיאות הרה”צ שלום ארוש שליט”א פרשת | אחרי קדושים

פרשת השבוע פותחת בפסוק" :דבר
אל כל עדת בני ישראל ואמרת
אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה'
אלוקיכם" אומר רש"י" :דבר אל כל
עדת בני ישראל – מלמד שנאמרה
פרשה זו בהקהל ,מפני שרוב גופי תורה
תלויין בה".
והנה ,הכול תלוי באמונה ,כל התורה
הקדושה וכל העולם הזה ,הכול תלוי
במידת האמונה .כמו שאומר רבנו
הקדוש (שיהר"ן רס"א) על הפסוק:
"רגלי עמדה במישור" – "רגל הוא
בחינת אמונה ,שעליה עומדים כל
המידות וכל התורה כולה ,וכמו
שאמרו "בא חבקוק והעמידן על אחת:
וצדיק באמונתו יחיה" ,והאמונה
הקדושה תלויה בשמירת העיניים ,כמו
שאומרים רבותינו' :אחרי לבבכם' – זו
מינות 'ואחרי עיניכם' – זו זנות.
שאלתי את עצמי ,מה הסיבה לכך
שהעין רואה הלב חומד ,מדוע כך גזרה
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נגדך כל תאוותי

חכמתו יתברך? החונן לאדם דעת זיכה
אותי להבין ,שהמדרגה הגבוהה ביותר
של האמונה היא הדבקות ,שהאדם
צריך לשאוף להיות כל הזמן דבוק בה'
יתברך ,ואז הוא זוכה שכל רצונו הוא
רק להיות קשור עם ה' ,ותמיד יכסוף
ויתגעגע לה' ,כי מעלת הרצון היא
למעשה תוצאה של אמונה עם דבקות.
לכן אומר דוד המלך בתהלים כמה
פסוקים עם המילה תמיד" :ואני תמיד
עמך" "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" ו"עיני
תמיד אל ה' " ,כי בשביל להגיע לדרגה
של "ואני תמיד עמך" ושל "שיוויתי ה'
לנגדי תמיד" צריך לקיים את הפסוק
"עיני תמיד אל ה' ".
אם אתה רוצה לראות רק את ה',
אז תעצום את העיניים או שתראה
לנגד עיניך את אותיות התורה ,וכך
תהיה דבוק בה' .אם אתה פותח את
העיניים ורוצה לראות משהו אחר -
אז אתה תראה ,ולא רק שתראה אלא

גם תחמוד ותתאווה ותרצה את מה
שרצית לראות .לכן תשתדל תמיד ,שכל
תאוותך תהיה רק להיות דבוק בה' ,כי
באמת אין מה לחפש בעולם הזה חוץ
מהקשר עם ה' ,כמו שאומר דוד המלך
"נגדך כל תאוותי" – שזו הפנימיות של
שמירת העיניים – ואז תזכה לעצום את
העיניים ,כי אתה לא מחפש כלום ,שום
דבר אחר לא מעניין אותך חוץ מלהיות
דבוק בה' .ואם אתה פותח את העיניים
זה סימן שאתה מחפש תאוות אחרות,
ואת זה נותנים לך .מה שאתה רוצה
– אתה מקבל ,ולכן העין רואה והלב
חומד.

וידוע ,שכל התורה כולה כלולה בעשרת
הדיברות וכל עשרת הדיברות תלויות
וכלולות בדיבר האחרון שהוא 'לא
תחמוד' ,כי כל התורה מתחילה מהרצון
של האדם להתקרב לה' ,וכאשר אדם –
כל רצונו הוא רק ה' ,אין לו מה לחמוד,
כי הוא לא רוצה שום דבר ,ואילו אדם
שחומד הוא רחוק מכל הפנימיות של
התורה ועבודת ה' .ולכן אומר רש"י
הקדוש ,שבענייני הקדושה תלויים
'רוב גופי תורה' .ומי שלא מבקש
ומחפש את ה' אלא מחפש לראות
ולחמוד דברים אחרים הוא יתאווה
אליהם ויכסוף אליהם ויאהב אותם,
כי אם משהו מעניין אותך חוץ מה' ,ה'
אומר לך :בבקשה ,קח ותתאווה למה
שמעניין ומושך אותך.
וזו הפנימיות של שמירת העיניים ,כי
אמנם כל אחד צריך לצעוק ולהתפלל
לה' יתברך שיציל אותו מראיות
אסורות וכל אחד צריך להילחם
כפשוטו לא להיכשל בשום ראייה
אסורה ,כי שמירת עיניים זו לא
חסידות ,אלא חיוב גמור שכל התורה
תלויה בו ,אבל כשזוכים לפנימיות
של שמירת העיניים ,העבודה הרבה
יותר קלה ונעימה ,כי האדם לא צריך
להילחם לעצום את העיניים ,אלא
הוא כל כך רוצה את ה' וכוסף לה'
עד ששום דבר אחר פשוט לא מעניין
אותו .ועל ידי שאדם מרבה בתפילות
על שמירת העיניים ,הוא מקבל את
המתנות הנפלאות האלה ,שה' נותן לו
את הדעת להבין ,שכל מה שהוא רוצה
זה רק להיות קרוב לה'.
לכן קדושים תהיו לפי הרמב"ן זו
מצווה על האדם להוסיף ולקדש את
עצמו במותר לו ,ולאסור על עצמו גם
את ההיתר ,כי אם אדם ילך רק לפי
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שורת הדין הוא יוכל להתיר לעצמו
את כל העבירות ולהיות נבל ברשות
התורה ,לכן מצווה התורה להוסיף על
עצמו קדושה כדי שיגיע לקיום רצון
ה' באמת .וכשהוא מוסיף על עצמו
שאיפות ורצונות וכיסופין הוא יכול
להגיע לפנימיות של התורה והמצוות.
לדוגמא בעניין זה של שמירת העיניים,
האדם יכול לומר וכי ה' רוצה שנלך
ברחוב עם עיניים עצומות?! וכי ה'
מצפה מאתנו דברים כאלה?! זה לא
אנושי ,וה' לא בא בטרוניה עם בריותיו
וכו' ,ובכך להתיר לעצמו ללכת ברחוב
עם עיניים פתוחות ולהתאוות ולחמוד
ולעבור על כל התורה כולה ,והוא לא
יודע ,שאם לא יזכה להיות נקי ,ולהגיע
לכך שכל מה שמעניין אותו זה רק
רצון ה' ,וכל זמן שהוא רחוק משמירת
העיניים ,הוא אף פעם לא יוכל להגיע
לשמירת המצוות באמת ,שכולן
תלויות בלא תחמוד ,ולא יגיע לקשר
אמתי עם ה' באמת.
וכן בעניין תפילה ,רק מי שמחפש ורוצה
את ה' כל היום ,כשהוא מגיע לתפילה
הוא יכול להתפלל באמת ולהתחבר עם
ה' בכל מילה ,אבל אם כל היום הוא
מנותק מה' ,וכל מה שמעניין אותו זה
דברים אחרים ותאוות אחרות אפילו
"מותרות" ,זה אומר שהוא מנותק
מה' ,וכשהוא מגיע לתפילה הוא רק
קורא את הסידור ולא מתפלל ,כי אין
לו שום חיבור ושום רצון להתחבר עם
ה' .ולכן אומרים בתפילה" :אתה קדוש
ושימך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך
סלה" – סלה פירושו בלי הפסק ,כי רק
מי שהוא קדוש יכול להלל ולהתפלל
תמיד.
וזו הסיבה שפרשת קדושים נאמרה
בהקהל .כי כדי לקיים את התורה
צריכים להיות ביחד ,בהקהל ,מכיוון
שישנן מצוות רבות בסדר היום של
היהודי שאותן אפשר לקיים רק במניין
עם עוד אנשים ,כמו תפילה במניין,
זימון ועוד .ואדם שאין לו את העבודה
של שמירת העיניים בפנימיות ,כשהוא
נמצא עם עוד אנשים ,זה גורם לו לעבור
על התורה ,כי הוא כל הזמן עסוק
ומחפש דברים אחרים ולכן בהכרח
הוא יקנא בפלוני ויחמוד מה ששייך
לאלמוני ,וישנא ,ויקפיד וידון לכף חובה
ועוד ועוד או שהוא יחקה התנהגות
של אנשים אחרים ויאבד את הבחינה
המשך בעמוד 3
שלו ואת

גן
הדעת

השכינה
בכל מקום במקרא שכתוב בו שכינה
פרושו התמדת דבר העומד במקום
אחד כמ"ש "וְ הוּא ׁשֹכֵ ן ְ ּב ֵאל ֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא",
שהיה שוכן שם אברהם זמן רב ,בכל עת
שתתמשך שהות אדם במקום מסוים
יְ ַא ֶמר עליו שהוא שוכן שם ,ומן החי
"היּוֹ ם
ַ
הושאל הכינוי לעולם המופשט
...ת ׁ ְש ָּכן ָעלָ יו ֲענָ נָ ה" (איוב
חש ְך ִּ
ַההוּא יְ ִהי ׁ ֶ
ג) ,ומשם יושאל גם לה' יתברך כמו במתן
תורה שם נאמר "וַ ִ ּי ׁ ְשכּ ֹן ְּכבוֹ ד ה' ַעל ַהר
ו"ה ּׁשֹכֵ ן
ִסיני"" ,וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ
ִא ָּתם ְ ּבתוֹ ְך ֻט ְמא ָֹתם שאלו הכתובים ועוד
מורים על התמדת המצאות השכינה שם.
ויש לשכינה כמה דרגות גילוי ,גָ ב ַֹּה ֵמ ַעל
ָ ּגב ַֹּה ׁש ֵֹמר ,שהרי אמרו חז"ל 'עשרה
שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה
ביניהם ,ואפילו שנים ,ואפילו אחד
שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו ,ובוודאי
שמדרגת השכינה השורה בעשרה ,מעולה
מן השלושה ,ומן האחד ,ובוודאי שגילוי
השכינה שנאמר עליו "וּכְ בוֹ ד ה' ָמלֵ א ֶאת
ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן" ,גבוה לאין קץ מגילוי השכינה
של לומדי התורה ,ויתרבה אור השכינה
כפי בחינת המקבלים וכפי היותם ראויים
להשראתה( .או"ח)
זה גם הטעם שיש לשכינה שמות רבים

כפי איכות כמות ומקום הגילוי כמו אור
ה' ,כבוד ה' ,רוח קדשו ,רוח אלהים ,יד
ה' ,שכל אחד מהם מתבאר לפי עניינו ,כי
פעמים שתהיה השראת השכינה ביטוי
לנבואה שיקבל הנביא מאת ה' ,אשר
השופע
מהותה הוא שפע אלוקי שכלי,
ּ
מהשם יתברך על הנביא באמצעות
שכלו וכוח דיבורו ,ומכוח זה יוכל לראות
את העתידות ,ולגלות נסתרות .פעמים
שיהיה זה השראת רוח הקודש ,שהיא
מדרגת דבקות ,שמכוחה תהיה בהירות
וזכות באמונה במדרגה נמוכה מן
הנבואה ,ובגלל שהנביאים עצמם במעלות
מתחלפות ,תמצא שנקראת השכינה
אצל כל אחד מהם בשם אחר ,ולכן גם
משיג הנבואה נקרא בשמות מתחלפים,
כמו רואה ,חוזה ,צופה ,נביא ,וכן העניין
המושג קראוהו בשמות משתנים כמו
נבואה ,חזון ,משא ,מראה ,חלום ,השגה,
חכמה וכו' ,והכלל הוא שלפי מעלת
הנביא ,ולפי המקום והזמן ,כך יהיה שם
השכינה (אמרי שפר)
וגילוי השכינה אצל האדם עיקרו בדיבור,
כי כוח הדיבור של האדם נקרא 'שכינה'
(ל"מ ע"ח) על שם שהוא שוכן עם
האדם כמו אם ,ההולכת אחר בנה לכל
מקום ,כי השכינה היא 'אם כל חי' ,שעל
כן כאשר ברך יעקב את בניו אמר להם

"ה ּ ַמלְ ָא ְך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָּכל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת
ַ
ּ
מעלת
ַה ְ ּנ ָע ִרים" שגילה להם את עוצם
הדיבור הגואל ,ודיבר על המלאך בלשון
הווה ,להורות שהכח הגואל את האדם
"ה ּׁשֹכֵ ן
הוא הדיבור הטוב ,שעליו נאמר ַ
ִא ָתם ְ ּבתוֹ ְך ֻט ְמא ָֹתם" כי הדיבור מלווה את
האדם בכל מקום ,ויש לו כח עצום לכבות
כל שריפה ,לנקות כל טומאה ,בבחינת
"מדֵּ י ַד ְ ּב ִרי בּ וֹ  ,זָ כֹר ֶאזְ ְּכ ֶרנּ וּ" ,שמייד ברגע
ִ
שאדם נזכר במלאך הגואל ,ומשחרר
לאוויר העולם דיבורים של התחזקות
ואמונה ,הדיבור מזכירו' ,היכן אני בעולם',
מיד יוצא ממצרים למדבר המדברּ ,ועל
זה קול דודי דופק בכל רגע ומבקש יוֹ נָ ִתי
ְ ּב ַחגְ וֵ י ַה ֶּסלַ עּ ְ ,ב ֵס ֶתר ַה ּ ַמ ְד ֵרגָ הַ ,ה ְר ִאינִ י ֶאת
יעינִ י ֶאת קוֹ לֵ ְך כי גם בסתר
ַמ ְר ַאיִ ְך ַה ׁ ְש ִמ ִ
המדרגה ,בהסתרה שבתוך ההסתרה,
נמצא איתך ה' יתברך.
לכן מאד חשוב להשמיע קולו בעת שלומד
תורה ,כי המשמיע קולו בשעת תלמודו,
לימודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש
מהרה הוא שוכח ,כי תיבות התורה הם
השכינה בעצמה ,וכאשר האדם אומר
תיבות התורה הקדושה בקול רם ,הוא
מעורר השכינה לצאת מן ההעלם אל
הגילוי ,ובכך דברי התורה נחקקים בשכלו,
כי קריאת התורה הוא בבחינת המשכת
השכינה ,לכל אחד לפי מדרגתו.

ָא ַמר :לִ ׁ ְש ִמ ַיעת ְ ּב ִדיחוֹ ת נִ צְ ָרכִ ים ׁ ְשל ׁ ָֹשה
ְתנָ ִאים :א .לְ ִהזָ ֵהר ִמ ְ ּבלִ י לִ פְ גוֹ ַע ִ ּבכְ בוֹ ד ַה ּׁ ֵשנִ י .ב.
ּל-פה .ג .ל ֹא לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּון לִ כְ בוֹ ד ַעצְ מוֹ .
לִ ְבלִ י לְ ַד ֵ ּבר נִ יבו ּ ֶ
וְ ִהפְ ִטירָּ :כ ֵעת ְּכ ָבר יְ כוֹ לִ ים ִה ְּנכֶ ם לְ ִה ְת ַ ּבדֵּ ַח( .שיש"ק
ב-יג)
ַר ֵ ּבנ ּו ָא ַמר :לְ ָב ֵרר ו ּ ְּל ַד ְקדֵּ ק ְ ּבאוֹ כֶ לַ ,מה ּטוֹ ב וְ ָט ִעים
ו ַּמה ל ֹא ,זֶ ּה נִ ְק ָרא ַת ֲאוַ ת ֲאכִ ילָ ה( .שם ב-יב)
ַר ֵ ּבנ ּו ִה ְק ּ ִפיד ׁ ֶשיִ ְק ְרא ּו ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְק ָר ּא וְ ֶא ָחד ַת ְר ּגוּם
ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת דַּ וְ ָקא( .שם ב-יא)
ַר ֵ ּבנ ּו ָא ַמרּ ְ :ב ֵעת ׁ ֶש ּ ַמ ְת ִחיל ָה ָא ָדם לְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד לְ פָ נָ יו
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וּלְ ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל ּ צְ ָרכָ יו ,יִ ֵתן לְ פָ נָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך
תוֹ ָדה ַעל ָּכל ֲח ָס ָדיו ׁ ֶש ָ ּג ַמל ִע ּמוֹ וְ ַא ַחר ַּכ ְך יַ ְת ִחיל
לְ ַב ֵּק ׁש ַעל צְ ָרכָ יוִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ּ ַמ ְת ִחיל לְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד ו ְּמ ַב ֵּק ׁש
ַרק ַעל צְ ָרכָ יו וְ ֶח ְסרוֹ נוֹ ָתיו ,אוֹ ֵמר ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך "וְ כִ י
ֵאין לְ ָך ְּכלוּם ַעל ַמה לְ הוֹ דוֹ ת לִ י"( .שם ב-ב)
ַּכ ָ ּידו ַּע ִהזְ ִהיר ַר ֵ ּבנ ּו ְמאֹד לִ ְבלִ י לְ ַע ׁ ּ ֵשן ְ ּב ִמ ְק ֶט ֶרת,
וְ ָא ַמר" :וְ ּכִ י ָח ֵסר ַת ֲאוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְ ּצ ִר ּיכִ ים ַ ּגם ַת ֲאוָ ה זוּ".
(שם ב-ג)
א ב של החיים
ְּ gכ ׁ ֶש ַא ָּתה עו ֵֹמד מוּ ל ה'ַ ,אל ִּת ְהיֶ ה ַק ְמ ָצן ְּב ִמ ִּלים.
ַ gה ִּד ּבוּ ר הוּ א ַה ֶּק ׁ ֶשר ָה ִע ָּק ִרי ִעם ַה ּבו ֵֹרא.
ְּ gכ ָכל ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר יו ֵֹתר ִּד ְב ֵרי ֱאמוּ נָ הִּ ,ת ְהיֶ ה ְל ָך
יו ֵֹתר ֱאמוּ נָ ה.
ַ gא ָּתה ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ַה ּבו ֵֹרא? ַּד ֵּבר ִא ּת ֹו ַעל ָּכל
ָּד ָבר וְ ָד ָבר.

לקט דינים לגבי איסור "חדש" – חלק 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"

בעזהי"ת המדור ידון במהלך
השבועות הקרובים באיסור "חדש"
שהוא איסור דאורייתא לרוב מניין קפ"ג סוף אות א']< .ב> וי"א שגם לגבי איסור
ובניין הפוסקים .איסור זה מצוי מאוד חדש רבנן חולקים על ר' אלעזר וסוברים
ודא עקא ששורר בלבול גדול וחסרון שאכן יש איסור בתבואה שלא הביאה
ידיעה בגדרי איסור זה ,ולכן נשתדל
שליש [הגר"א ,תוס' מנחות ע"א ע"ב ד"ה "אימור" ,ראב"ד
בפירושו לספרא פ' "אמור" פרשה י' (שקוצר לשחת מותר
להקיף את פרטי הדינים של איסור
דווקא להאכיל לבהמתו ,אבל לאדם אסור דמ"מ לחם נינהו),
"חדש" להלכה ולמעשה.
חידושי רבינו דוד בונפיד בפסחים כ"ג ע"א ,מהר"י קורקוס
מרש"י בפסחים כ"ג ע"א ד"ה "קוצר לשחת" שהתיר לקצור
לשחת גם לאדם משום שאינו נקרא קציר ולכן מותר לאוכלו;
וכן משמע מדברי הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי ח"י סי'

ז .האם חדש הוא איסור "גברא" או
איסור "חפצא"
האור שמח [הל' חמץ ומצה פ"ו ה"ז ד"ה "אולם"]
עומד בחקירה זו ותולה שזוהי מח' הבבלי
והירושלמי :הבבלי סובר שזהו איסור
חפצא כנבילה/טריפה/ערלה/כלאי הכרם
וכד' ,למרות שהכתוב קבע לאיסור חדש
זמן (כלומר שהוא איסור זמני ולא קבוע שהרי ניתר
בהגיע י"ז ניסן שלאחר קצירתו) בשונה משאר
מאכלות אסורות שהם איסורים קבועים
ואסורים לעולם; אולם הירושלמי סובר
שכיון שלאיסור חדש קבוע זמן ,לא חשיב
איסור חפצא ושאני משאר מאכלות
אסורות שאיסורם איסור עולם ,אלא הוי
איסור גברא כמו איסור אכילה ביוה"כ
דרמי אכתפא דגברי.
ח .איסור חדש בתבואה שלא הביאה
שליש
באוצר התשובות על הל' חדש [עמודים ה'-
ו'] מביא מח' בירושלמי [חלה פ"א ה"ג] האם
קמח שנעשה מתבואה שלא הביאה
שליש (שנקראת "שחת" בלשון התלמוד) שאפו
ממנו לחם ,האם יוצאים בו ידי חובה
בפסח והאם חייבת בחלה? ר' אליעזר
סובר שלא יוצאים בה ידי חובה בפסח
ופטורה מחלה ,ורבנן חולקים .מקשה שם
הגמ' האם חייבים על הלחם הנ"ל משום
חדש ,ומבארים הפרשנים ששאלה זו
היא רק לרבנן משום שלר' אליעזר ודאי
שאין חייבים על הלחם הנ"ל משום חדש.
ברם נחלקו הפרשנים האם למסקנת
הירושלמי אליבא דרבנן (שהלכה כוותייהו),
יש איסור חדש על קמח שכזה או לא:
<א> י"א שלגבי איסור חדש רבנן מודים
לר' אלעזר שאין איסור בתבואה שלא
הביאה שליש [ר"ש סיריליאו ,פני משה .כך גם משמע

הל' תמידין ומוספין פ"ז הל' י"ד-ט"ז ,שו"ת שאגת אריה
החדשות דיני חדש סי' ד' ,שו"ת בית אפרים יו"ד סי' ס"ח
שהובא בפת"ש יו"ד סי' רצ"ג סק"ב ,קרן אורה מנחות ע"א

ע"ב המוכיח שכן דעת הרמב"ם].
ט .עיסה שנילושה משמרים שיש בהם
איסור חדש
נחלקו הפוסקים מה דין עיסה שנילושה
משמרים שיש בהם איסור חדש< :א> יש
מי שאומר שאין העיסה נאסרת אם יש
פי שישים בעיסה מהשמרים [שו"ת משכנות
יעקב סי' ס"ה והביאו הפת"ש יו"ד סי' רצ"ג סק"ג]< .ב>
ויש מי שאומר שכיון שהשמרים נחשבים
לנותן טעם שאפילו באלף לא בטיל ,ועוד
שאיסור חדש הוא דבר שיש לו מתירין
שאפילו באלף לא בטיל ,לכן כל העיסה
נאסרה באכילה [ט"ז שם סק"א]( .ודין זה שאיסור
חדש נחשב כדבר שיש לו מתירין ,הוא רק בתבשיל שלא
יתקלקל עד זמן העומר הבא ,אבל במאכל שכן מתקלקל אינו
חשוב כדבר שיש לו מתירין ודינו שבטל בשישים .לכן במאכל
שמעורב בו קמח חדש ,ולא שמרים שנותנים טעם ,אף הט"ז
יודה שהקמח בטל בשישים והמאכל מותר [חק יעקב סי'

תפ"ט ס"ק כ"ד]).
י .תבואה חדשה שנשתנתה ע"י בישול
נחלקו הפוסקים האם תבואה חדשה
שנשתנה ע"י בישול נשארת באיסורה:
<א> החוות דעת [מקור חיים הל' פסח סי' תס"ז
סק"ד] סובר שהעושה תבשיל מתבואה
חדשה – אינו עומד באיסורו ומותר,
והסביר בזה שיטת רבינו יונה [שמובאת
ברא"ש ברכות פ"ו סי' ל"ה] שנבילה שנהפכה
לדבש (טבעו של הדבש הוא שדבר ששרוי בתוכו זמן
מה נהפך לדבש) מותרת משום שנשתנתה.
<ב> החת"ס בתשובה [יו"ד סי' קי"ד ד"ה "ועיין
במקור חיים"] ובחידושיו למס' חולין [ק"כ ע"ב
ד"ה "עוד כתב בפני יהושע שם"] דוחה את דבריו,
ולשיטתו התבשיל יהא אסור משום חדש
[כך גם פוסקים שו"ת אבן יקרה מהדו"ת סי' ק"מ ,שו"ת אמרי
יושר ח"ב סי' ק"מ ,הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר ח"ח
יו"ד סי' י"א אות ה' ,הגר"י יוסף שליט"א בילקו"י הל' חדש

סי' רצ"ג בי"ב ,שו"ת בניין שלמה סוף סי' כ"ג ועוד]< .ג>

הגרב"צ אבא שאול זצ"ל
או"ח סי' ל"ד] מחלק בין שינוי הנעשה ע"י
אדם שנשאר באיסורו ,לבין שינוי שנעשה
בידי שמים שכעת מותר (וטעם דבריו הוא ששינוי
[שו"ת אור לציון ח"א

בידי שמים נחשב כשינוי במהות ואמרינן שפנים חדשות באו
לכאן ופקע האיסור ,אבל שינוי בידי אדם חשיב שינוי צורה

בלבד ולא שינוי במהות ולכן האיסור נשאר בעינו) .לכן
יש לחלק בין דברי רבינו יונה לגבי הדבש
שזהו שינוי בידי שמים ומשו"כ מותר,
לבין תבשיל שנעשה מתבואה חדשה
שזהו שינוי בידי אדם ומשו"כ נשאר
באיסורו.
יא .איסור חדש במשקה
לעניין משקה שנעשה מתבואה הגדלה
בארץ ישראל בשדה ישראל שיש בה
איסור חדש (ובשבועות הקרובים המדור ידון
בדין משקה שנעשה מתבואת חו"ל או מתבואת נוכרי),
ישנו חילוק בין סוגי המשקאות :ישנם
משקאות הנקראים "שיכר תבואה"
והם משקאות שנסחטים מהתבואה
או שנוצרים מאידוי התבואה (כגון ויסקי);
וישנם משקאות שנקראים "מי שריית
תבואה" והם משקאות שנוצרים מכך
ששורים את התבואה במים וטעם
התבואה עובר למים (כגון בירה).
הגמ' [חולין ק"כ ע"ב] מביאה מח' לגבי
הסוג הראשון – "שיכר תבואה" ,האם
משקה שיוצא מן החדש אסור כמותו
כמו בביכורים ותרומה ,או שאינו אסור
כמותו משום שלא ניתן ללמוד מהם
לגבי איסורים אחרים .ונחלקו בדין זה
הפוסקים< :א> הריב"ש בתשובה [הובאו
דבריו בשו"ת פרי הארץ ח"ב יו"ד סי' י"ד] פוסק שיש
לאסור את הזיעה אף מדאורייתא ולכן
אסר את השיכר (ויסקי) שיוצא מתבואה
חדשה מדאורייתא .כך גם פוסק ערוך
השולחן [יו"ד סי' רצ"ג סעיף כ"ג] ומביא שם
שכן דעת החכם צבי בתשובה [סי' פ'].
<ב> אמנם הכסף משנה [הל' מאכלות אסורות
פ"י הכ"ב] מפרש בדעת הרמב"ם שלמרות
שפסק שמשקה היוצא מן החדש
אסור כמותו ,מ"מ זהו איסור מדרבנן
בלבד משום שזיעה בעלמא הוא וקרא
אסמכתא בעלמא הוא ,ולכן גם בהל'
טומאת אוכלין [פ"א ה"ד] פוסק הרמב"ם

שמי פירות אינם מקבלים טומאה לעולם
משום שזיעה בעלמא נינהו .כך גם פוסק
הפני יהושע [קידושין ל"ז ע"א "פסק לעניין חדש"]
ששיכר הנעשה מתבואה חשיב כזיעה
בעלמא ונסמך על הגמ' בפסחים [כ"ד ע"ב]
שם מוכח שזיעה היוצאת מן האיסורים
אינה אסורה כלל ,ומאריך בסוגיא זו
טובא ,עיי"ש .כך גם פוסקים ספר מגן
האלף [לגאון מפלאצק זצ"ל דף צ"ג ע"א ובקונטרס שם
חדש ,הביאו כה"ח או"ח סי' תפ"ט ס"ק קי"ב] ,ספר
לחם משנה על המשניות [סוף מס' תרומות,
הובא בש"ך יו"ד סי' רצ"ג סק"ו] והגר"ע יוסף זצ"ל
[שו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד סי' ז' אות ו' ,ח"ח יו"ד סי' מ"ג

אות ט']< .ג> מדברי הגרב"צ בלום זצ"ל [אב"ד
אויפלא ,הובא בכתב עת אוצרות ירושלם חלק רל"א עמוד

תפ"ב] משמע שלדעת החוות דעת והחת"ס
[שהובאו לעיל באות הקודמת] ,שיכר היוצא
מתבואת חדש יהיה מותר לגמרי ,משום
שאף החת"ס מודה שבשינוי גמור (ולא
שינוי כל דהו) ממאכל למשקה או ממשקה
למאכל – פקע שם האיסור מיניה .וא"כ
שיכר העשוי מתבואת "חדש" השתנה
לגמרי מאוכל (תבואה) למשקה ואין לו שוב
לא טעם ולא ריח של תבואה ,הוי ממש
פנים חדשות ומותר.
אמנם לגבי הסוג השני של המשקאות
– "מי שריית תבואה" ,קי"ל בשו"ע [או"ח
סי' ר"ב סע' י'-י"א] שדין מי שריית פירות
כפירות עצמם ולא הווי כזיעה בעלמא,
וא"כ לכאורה דין הבירה צריך להיות כדין
התבואה עצמה שאסורה מדאורייתא
לרוב הפוסקים .אלא שהרא"ש בתשובה
[כלל ד' סי' ט"ו] כותב שהכלל בהל' ברכות
שמי שריית השלקות כמותם ,זהו רק
כשמטרת הבישול היא בשביל הפירות/
הירקות ואז ברכת המים היא כברכת
הפרי ,אבל אם מטרת הבישול היא בשביל
המים ולא בשביל הפירות/הירקות –
ברכת המים נשארת "שהכל" .א"כ בעשיית
הבירה ,כיון שמטרת הבישול היא בשביל
המים (הבירה עצמה) ולא בשביל התבואה,
אין דין המים כדין התבואה ,וכשם שלגבי
הברכה אמרינן שברכת הבירה היא "שהכל"
משום שהמים נחשבים כזיעת האוכלים –
ה"ה שלגבי דין חדש שדין הבירה שווה לדין
הויסקי.

"והתקדשתם והייתם קדושים"

קול קרקור תרנגולים
המתעוררים עם שחר נשמע בעיירה
ניקלשבורג וסביבותיה .מלווה לצד ציוצי
ציפורים והמיית היונים ,עצים גם הם נדים
עם רוח ,ופרחים פותחים את עלי כותרתם
וכולם שרים יחד את שירת הבריאה .יום
חדש הגיע ,השחר כבר הפציע,
זה הזמן לקום ולהודות לה'
הטוב ,ובשמחה אותו לעבוד.
וברחוב העיר מתהלך הצדיק
ר' שמעלקא בלוויית הגבאי
לתפילת השחר.
אך יחד עם כל הרמוניית שירת
הבריאה ,רוב תושבי ניקלשבורג
עדיין נמים את שנתם ,לאחר
הערב השמח אמש ,שנמשך עד
שעות הלילה המאוחרות בו זכו
להכתיר את ר' שמעלקא כרב
העיר ניקלשבורג .קבלת הפנים
המרוממת ,התורה העמוקה
והברכות הרבות שהצדיק בירך
את כל אחד – הגביה אותם
מעלה מעלה ,והחדירה בהם
רגש של שמחה ושלוות נפש.
תושבי העיר עלו על יצועם
בשעה מאוחרת מתוך שבח
לריבון העולמים ,ששלח להם
רב יקר כזה שיאיר להם את
הדרך וידריך אותם בדרך הישרה ,דרך
התורה והמצוות.
aaa
מנהג היה בניקלשבורג שמרא דאתרא
החדש אשר נתקבל לכהן כרב העיר ,יושב
בביתו עד שבת קודש .ובשבת ,קודם
תפילת מוסף באים כל אנשי הקהילה
והוא עימהם ופותח פה מפיק מרגליות
בדרשה קודם מוסף .אח"כ מתפללים
מוסף והולכים יחד אל בית הרב לקידושא
רבה.
מנהג זה נהגו גם עתה ,בעת הכתרת ר'
שמעלקא .היום חמישי בשבוע הגיע אל
בית הרבי כמה מתלמידי חכמים שהיו
בעיר ,וביקשו ממנו שיראה להם מראה
מקומות באיזה מקום ידרוש ,כדי שיעיינו
קודם .אמר להם הרבי" :תנו לי גמרא"
ונתנו לו .בדק ובירר איזה עניין ואז אמר
להם" :כאן אדרוש ,ועשה סימן באיזה
דף .והיו סבורים שבוודאי יראה ללבן
סוגיא קשה ,או איזה חילוק עמוק .אך
לתדהמתם הוא לא פתח את הגמרא עד
יום השבת ,ולא הכין את 'דרשתו' .בהגיע
יום השבת ,ישבו למדני העיר והכינו את
עצמם בקושיות ושאלות עצומות במקום
אשר הראה להם שבו ידרוש.
aaa
עת תפילת מוסף הגיע ,כל בני הקהילה
כנהוג ,הגיעו אל ביתו של ר' שמעלקא
וציפו בקוצר רוח לשמוע את דרשתו
הפילאית .ר' שמעלקע ביקש שיביאו לפניו
את הגמרא אשר סימן לתת משם דרשה.
לקח את הגמרא והתחיל ללמוד את
הגמרא עם פירש"י והיקשה קושיא גדולה
והראה איך שרש"י מתרץ זאת ,ואח"כ עוד
ועוד עד שסיים את כל הדף גמרא .ותירץ
את כל הקושיות הלומדים והמפרשים וכל
מה שאפשר לדבר בעניין זה והכל רמז
כרש"י .חכמי הקהילה היו פעורי פה לשמע
הדרשה המיוחדת שהשמיע לפניהם הרבי.
מלאי חיבה והערצה לרבם החדש ,יצאו
כל בני הקהילה מבית הרבי ללוותו אל
בית הכנסת לתפילת מוסף .שמחה גדולה

לרגל יומא דהילולא של הרה"ק ר' שמעלקע מניקלשבורג זיע"א א' אייר
שמחו כל הלומדים ,על הזכות הנפלאה שנפלה אותי ואבוא בעצמי ".למשמע הוראתו של הרבי
בחלקם.
נחרדה האישה עד מאוד ,כי חשבה שיקברו אותה
עם היכנסו אל בית הכנסת ,נעצר הרבי על בחיים .אמר לה הרבי כי לא יקברו אותה כלל.
המפתן ואמר" :הנני רואה שתי וערב בבית נסערים ונפעמים היו כל הנוכחים במחזה זה ,שהיו
הכנסת" .בדקו הגבאים את הדבר ולא מצאו אנשים רבים במעמד זה .מצד אחד על גדולת רבם
כלום .לפתע העלה אי מי השערה כי אולי אשר עיניו הקדושות רואות למרחוק .ומצד שני
הצטערו צער רב על שנכשלו
שנים רבות במאכלות אסורות.
**
האישה מוכרת האווזות הלכה
ועשתה כמצוות הרבי .עשתה
עצמה חולה שמונה ימים.
אח"כ עשתה עצמה מתה ובאו
החברא קדישא וטיהרו אותה
והניחוה בארון וקראו לפני מת
מצוה כמנהג ,וכאשר באו לבית
העלמין וחפרו את הקבר שלחו
אחרי הרבי .רבי שמעלקע הגיע
אל בית העלמין ל'הלווית'
האישה .רב תושבי העיר באו
לחזות באשר יקרה בהלוויתה
של האישה אשר למעשה היא
אינה מת אלא חי.
כאשר הגיע הרבי אל בית
העלמין ציוה להניח אותה על
הארץ לפני הקבר והוא עמד
עצמו והרכין ראשו על המיטה.
במנורת הכסף הטהורה התלויה על תקרת כולו אחוז שרעפים .המעמד נערך כחצי שעה בערך.
בית הכנסת ,מנורה שהייתה שווה הון רב .שקט ודממה ,מתח ופחד שררו מסביב בראותם
ייתכן ובמנורה זו נמצא שתי וערב.
את הרבי שוע בשרעפיו ליד ארון ה'חיים-מתים'.
עם צאת השבת בדקו הדבר ,ואכן גילו כי לפתע ,בלי כל התראה ,וללא סימן כלל התחילו
צדקו דברי הרבי ,ובמנורה אכן היה השערה לעוף אווזות באוויר עד שנחשך מאור היום מריבוי
הנ"ל .מייד התיכו את המנורה ובנו ממנה האווזות .ובאו כולם אל מיטת האישה ויקרעו
מנורה חדשה לבית הכנסת ,טהורה ללא פסול .אותה בחרטומיהן עד שלא נשאר ממנה שום
aaa
דבר מה לקבור .ויתקיים בה מה שאמר הרב שלא
יום ראשון בשבת קודש ,בני הקהילה גודשים יקברו אותה .כי לא נשאר כלל מה לקבור.
וממלאים את ביתו של הרבי .מי למתן ברכה
aaa
וישועה ,מי לשאלה וברור הלכה ,מי לברר איך אפשר לתאר את ההלם והתדהמה ששרר
בדיני ממונות ,ומי סתם כך לתהות על קנקנו בקהל בראותם את המראה הזה :לא היה צורך
של הרבי החדש.
בדרשות מוסר ולא היה חוסר בדברי תוכחה ,בכדי
לפתע ,הבחין הרבי מחלון ביתו באישה אחת לשבור את לבם של כולם לרסיסים ...נהרות של
עוברת ומוליכה עימה אווזים שחוטים .ביקש דמעות תשובה וחרטה מילאו את בית העלמין
הרבי לקרוא אותה אליו .משהגיע אל חדרו של בעת מחזה מרעיד זה .אנשים נשארו על מקומם
הרבי שאלה" :מי שחט את האווזות הללו?" שעות ארוכות .ראו בחוש ,שכל פעולה לא טובה
ענתה האישה" :שוחט העיר שחט אותם ,ואני מביא עונש בעקבותיו.
מוכרתם ".המשיך הרבי לשאול" :ומה שמו אך רבם הנערץ לא השאירם כך .הוא עודדם,
של השוחט?" ענתה האישה בתום לב" :לא ורומם את רוחם בדברי חיזוק ונחמה "אם כך
ידעתי" .אותה העת היו בין הנוכחים כמה לעוברים על דברי תורה" אמר הרבי "מכאן למדים
משוחטי העיר .שאלם הרבי" :אתם שחטתם על אחת כמה וכמה מרובה מידה טובה – כמה
את האווזות הללו?" אך כולם ענו בשלילה .שכר יינתן לאלה שעושים טובות ומקיימים תורה
ציוה הרבי לקרוא לפניו את כל שוחטי העיר .ומצוות שציוונו ריבון כל העולמים.
אך לתדהמת כל הנוכחים נענה בשלילה על
שחיטת האווזות .כולם טענו כי לא הם שחטו
את האווזות.
קם הרבי לעני כל הנוכחים ובקול גדול קרא
כלפי האישה" :מרשעת ,תני תודה מי שחט
את האווזות!!!" לנוכח תוקפנותם של דברי
הרבי ,לא יכלה לעמוד יותר ,היא נפלה לרגלי
הרבי וסיפרה את וידוייה בבכי מר" :מה אחכד
מכבוד רבי ,כי אנכי בעצמי שחטתים ,וזה יותר
מכעשרים שנים שאני שוחטת האווזות בעצמי
ומוכרת ליהודי העיר .אנא רבי ,תנו לי דרך
תשובה"" .מה אפשר לך את מרשעת ליתן לך
תשובה ,כי זה עשרים שנה שהאכלת את כל
העיר בשר טריפה ונבלה".
ויאמר לה הרבי" :זה תשובתך ,תלכי לביתך
ותעשי עצמך חולה נופל במיטה בערך שמונה
ימים .אחר כך תעשי עצמך מת .וכשיבואו
החברא קדישא ויטהרו אותך כד"ת יתנו
אותך בארון מתים ויחפרו קבר ויהיה מוכן.
וכאשר יביאו אותך אל הבית עלמין יקראו

הייחוד שלו ,שכל זה תוצאות ישירות
של ראיית העין ,והוא פשוט אבוד,
נמצא שהוא לא יכול להיות בחברה
ובהקהל ,כי הוא מתרחק לגמרי מה',
אבל כשהוא זוכה לחפש רק את ה'
והוא מרוכז בעבודה שלו ,אם כן הוא
יכול להיות מעורב בדעת בין הבריות
ולעשות ולהשפיע ולגמול חסדים ,אבל
בתוך תוכו הוא יודע ומכיר את מקומו
ואת עבודתו ,והקשר שלו עם אנשים
לא מוריד אותו ולא מבלבל אותו ,והוא
לא מאבד את הייחוד שלו ואת הבחינה
שלו ,ובוודאי שהוא לא נגרר אחרי
התנהגות שלילית ולא נופל מקדושתו
על ידי הקשר עם הסביבה והחברה.
יוצא שרק על ידי הקדושה הוא יכול
לקיים את רצון ה' באמת.
לכן מי שרוצה לחיות את החיים שלו
באמת ולטעום את טעם היהדות
באמת ,טעם של קדושה ,טעם של
אמונה ,טעם של חירות הנפש וחירות
הדעת מכל השעבודים החיצוניים
הן שעבוד התאוות והן לחץ החברה,
חייב להגיע לעבודה של הרצונות
והכיסופין שהיא שלמות האמונה
ושלמות הקדושה .שלמות האמונה,
כי הוא בקשר תמידי עם ה' וזה כל
מעייניו" ,כל מעייני בך" והתפילה שלו
כולה געגועים ,ערגה וכיסופין ,והוא
מקיים 'ובו תדבק' ,שזה העונג הגדול
ביותר ,כי זה העונג היחיד של הנשמה.
והוא גם זוכה לשלמות הקדושה ,כי כל
ענייני ותאוות העולם הזה לא רק שלא
מושכות אותו ולא מעניינות אותו,
אלא הוא רואה אותן כעונש נורא ,שזה
באמת העונש הכי נורא להימשך לכל
דבר אחר חוץ מה' ולעזוב את התענוג
של הקשר עם ה'.
והיום שברוך ה' יש את הספר הנפלא
בריתי שלום ,המעורר את האדם להכיר
בחשיבות העבודה על שמירת העיניים
ותיקון הברית ,אבל יותר מכול נותן
את הדרך הנפלאה של להקדיש חצי
שעה התבודדות בכל יום מתוך השעה
התבודדות או בנוסף לשעה התבודדות,
חייב כל אחד לקבוע לעצמו זמן ללמוד
ספר נפלא זה ולקיים את העצה
הפשוטה הזו ,שבדרך זו כל אחד יכול
לזכות באמת לקיים "קדושים תהיו".
וחבל על כל יום שעובר על האדם שהוא
לא מתחיל לעסוק בעניין החשוב
והנפלא הזה ,שמשנה לאדם את כל
החיים לטובה .ולכן תיקון הברית נקרא
תיקון היסוד כי זה היסוד של החיים
ושל כל העולם הזה.
יהי רצון ,שנזכה להיות לקדש עצמנו
מלמטה ,והקדוש ברוך הוא ישפיע על
כל עמו ישראל שפע קדושה וטהרה
ממרומים לקרבנו אליו לעובדו באמת.
שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.
נא להתפלל לרפואת
קלמן קלונימוס בן רחל ,משה בן אידה

חינוך
באהבה

נשיא ארה"ב לינקולן אמר
פעם" :ל ּו היו לי שמונה שעות לכרות עץ ,הייתי
מקדיש שש מהן להשחזת הגרזן"...
הורים יקרים ,עלינו לדעת שהדבר העיקרי
ביותר בחינוך ,לימוד ושיפור "ניהול הזמן" שלנו
ושל ילדנו הוא" :תכנון הזמן".
בפרק הנוכחי ,נמשיך בע"ה בלימוד המיומנות
השנייה מתוך חמש המיומנויות ,שהן :סדר
וארגון ,ניהול זמן ,התמקדות ,ריכוז ומוטיבציה.
מיומנויות אלו הינן "מיומנויות ההכשרה
ללמידה" דהיינו :אותם כלים שבאמצעותן ניתן
להגיע ללמידה.
ניהול זמן וסדר יום
עלינו לדעת כי הלימוד וההרגל הראשוני שנוכל
לקדם בבית שלנו בכל הקשור לניהול זמן הוא:
"סדר יום קבוע".
אנו בוחרים לעבוד דווקא על "סדר יום" משתי
סיבות:
א .הרווח החינוכי והשקט הנפשי שנרוויח מבית
המתנהל לפי סדר יום הוא עצום ומשמעותי.
ב .ניתן להתרגל לחיות לפי סדר יום מתוך הדרגה,
ללא הרבה מאמץ או שינוי הרגלים קיצוני.
במאמרים על "סדר וארגון" הזכרנו ,כי סדר
יום קבוע ,תורם להתפתחות של תפיסת עולם
מסודרת אצל ילדים.
הידיעה של רצף ההתרחשויות הקבוע והחוזר
בעקביות על עצמו מידי יום ,היא זו שתקנה
בע"ה לילדנו תחושה של ביטחון.
העובדה שהילד שותף לתכנון הזמן שלו ואחראי
בעצמו על ביצוע הפעולות היומיומיות ,מגבירה
את המוטיבציה שלו לשתף פעולה ,נותנת לו
תחושה של שליטה במצב ,עצמאות ,אחריות
אישית ומגבירה את תחושת הערך העצמי
ותחושת השייכות שלו למסגרת המשפחה
ולמערכת הלימודים.
תכנון הזמן!
נשיא ארה"ב לינקולן ,אמר פעם" :לו היו לי
שמונה שעות לכרות עץ ,הייתי מקדיש שש מהן
להשחזת הגרזן" ...עלינו לדעת שהדבר העיקרי
ביותר בחינוך ושיפור ניהול הזמן הוא "תכנון
הזמן" .ולכן בכדי שנוכל ליצור סדר יום ברור,
עלינו ללמוד לתכנן את זמננו.
רובנו מסכימים ש"תכנון" הוא חשוב וחיוני.
אם כן ,מדוע איננו מקדישים יותר זמן לפעולה
חשובה זו?!
התשובה היא" :שפשוט אין לנו מספיק זמן
כדי לתכנן" .כנראה שיש לנו יותר מדי עבודות
דחופות שצריכות להיעשות ,והתכנון יכול לחכות
ליום אחר ,והיום האחר הזה עדיין לא הגיע...

שיעורי הרב לשבוע הקרוב

לימודי הצלחה פרק יג'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
הורים יקרים ,עלינו לדעת כי כשנקדיש את
הזמן הדרוש לתכנון סדר היום שלנו ושל ילדינו
וכשנתכנן את הפעולות היומיומיות שלנו,
נרוויח יותר זמן לביצוע הפעולות שלנו ומכאן
איכות הפעולות ,הרוגע ורמת הסיפוק שלנו
ושל ילדינו תעלה.
הרגל של תכנון הזמן ,מיצוי הזמן ,סדר יום
ברור וקבוע -יתרום בע"ה בוודאי לשלווה
נפשית ולמיצוי היכולות הלימודיות של ילדינו
בבית הספר.
וכמו בכל ראשית עבודה עם ילדינו נבדוק את
עצמנו היכן אנחנו נמצאים על הסקאלה של
"עבודה עם תכנון".
נבדוק האם הזמן שלנו מתוכנן ,האם אנו
עובדים עם תוכנית ,האם הבית שלנו מתנהל
לפי תוכנית חינוכית ,ערכית ,רגשית ,לימודית
מסודרת ,או שאנחנו "זורמים" עם החיים...
מה גורם לחוסר תכנון:
אז אם זה כ"כ נצרך וחשוב ,מדוע אנו לא חיים
עם תכנון וניצול הזמן?
ישנן מספר סיבות ,מדוע אנו המבוגרים
עובדים ללא תכנון:
.1הזכרנו שפשוט אין לנו זמן לתכנן .היום שלנו
עמוס בדרישות ,תוכניות ופעילויות רבות יותר
מהזמן שאכן יש לנו בפועל .במקרה זה עלינו
לעשות מיפוי וזיהוי "בזבזני זמן" או פעילויות
שאינן הכרחיות ונוריד אותן מסדר היום שלנו.
נבצע סדרי עדיפויות ונעזר באיש מקצוע או
חבר לתכנון הפעילויות שלנו.
.2יש לנו בעיה של "דחיינות" ואנו דוחים את
התכנון לזמן אחר או "לשלב מאוחר יותר".
במקרה זה עלינו לטפל בדחיפות בבעיית
הדחיינות שלנו ,כי היא תצוץ לנו בכל שלב
משלבי העבודה.
.3חלק גדול מאיתנו הצליחו בעבר גם ללא
תכנון ,ולכן אנו לא רואים ומרגישים את הצורך
לתכנן ולארגן את חיינו בצורה מסודרת .עלינו
לדעת כי אדם החי ללא תכנון ,מספיק אולי
 30%ממה שיכול היה להספיק במידה והיה
מתכנן ומחשב את חייו ,וזה לא רק הפסד של
הספק ,אלא גם עניין של איכות חיים.
.4יש לנו נטייה לעבוד ,לבצע ולפעול בצורה
מהירה .נדמה לנו כאילו במידה ונהיה עסוקים
בתכנון-נִ ָׁש ֵאר מאחור .אנו מעדיפים להיות
"עכשוויים" ובמרכז העניינים ,ולכן אנו נוטים
לעשות ולבצע במקום לחשוב ולתכנן .כתוצאה
מכך ,אנו מאמצים דפוס התנהגות "תגובתי",
דהיינו :אנו מגיבים במהירות לכל מה
שמתרחש סביבנו וללא מחשבה מוקדמת.
תגובה דורשת רק מעט ,אם בכלל ,תכנון
וחשיבה מוקדמת .לעומת זאת ,פעולה מתוך
יישוב הדעת וחשיבה דורשת מידה רבה של
מחשבה מוקדמת ותכנון .להתחיל לתכנן כל
פעולה ותגובה-זאת משימה קשה לביצוע
ביום עבודה הבנוי לפי מתכונת תגובתית.

לפיכך ,מרביתנו ממשיכים להגיב ולפעול במהירות
במקום לתכנן .במקרה זה ,כל בר-דעת מבין את
ההפסד לעומת הרווח.
.5אנחנו אוהבים לראות את הסוף ולקבל את
תחושת "הסיום" מהמשימות שאנו מבצעים .תכנון
אינו מספק תחושת הישג מיידית ,כי את התוצאות
של התכנון שלנו אנו עשויים שלא לראות במשך
שבועות ,חודשים ואולי אפילו לעולם לא .לכן אנו
מתקשים או איננו מעוניינים לתכנן ,כי אנו נמנעים
מלקחת חלק בפעילות שאינה מעניקה משוב מהיר
ומיידי.
.6יש לנו נטייה להיות ספונטניים .נראה כאילו
לספונטניות יש מעמד מיוחד ותדמית כאילו
האדם המתכנן בזהירות מחמיץ את הדברים
החשובים בחיים .זו אינה מחשבה נכונה כי :החיים
מורכבים מדי מכדי להתייחס אליהם בקלות דעת
כל הזמן.
.7יש אנשים הסובלים ממחסום בכל הנוגע לתכנון.
הם מתייחסים לתכנון כאל פעילות מסובכת
הדורשת זמן רב .משימת התכנון הופכת לכל כך
גדולה בעיניהם עד שהם אינם מסוגלים לנקוט
את הצעד הראשון .במקרה זה עלינו להפנים
שתכנון אינו צריך להיות משימה מסובכת .תכנון
הוא פשוט חשיבה על העתיד באופן שיטתי .הוא
דורש חשיבה על האירועים האמורים לקרות ועל
התנאים בהם האירועים האלה יתרחשו.
כיצד עובדים עם בעיית תכנון?
ראשית יש לבדוק ולזהות מה מקור הבעיה אצלנו,
מדוע אנו מתקשים לתכנן?! במידה ומצאנו מתוך
שבע הסיבות המוזכרות לעיל ,סיבה אחת או
יותר ,נטפל בה בצורה נקודתית וניתן בינתיים לבן
משפחה נוסף או איש מקצוע זמין ,לעקוב אחר
התקדמותנו ולעזור לנו לתכנן את הפעולות שלנו
או את סדר היום של המשפחה.
בבואנו לקבוע יעדים לתכנון הזמן שלנו ,עלינו
ללמוד לשלוט בתכנון הזמן שאנו רוצים למלא,
נרכיב יעדים כללים על בסיס חודשי ,יעדים מעט
יותר ממוקדים על בסיס שבועי ,ויעדים מפורטים
על בסיס יומי.
המרכיב החשוב ביותר בתהליך הוא :להמשיך
ולתכנן מדי חודש ושבוע ,אפילו אם לא הצלחנו
להשיג את כל היעדים שרצינו להשיג בתכנון.
ראשית העבודה היא :ללמוד כיצד מתכננים ולפתח
הרגל של עבודה מתוך תכנון.
אם ניצור מערכת תכנון חודשית ,שבועית ויומית
נתרגל עם הזמן לתכנן את פעולותינו וחיינו ועד
מהרה נפתח הרגל של תכנון .לאחר שנתרגל לחיות
מתוך תכנון נוכל "להשתדרג" בפעולות התכנון
ומכאן להצלחת הביצוע בע"ה הדרך קצרה.
יישום תוכנית העבודה בשטח
נקבע "ישיבת עבודה" פעם בשבוע עם בן הזוג ,נניח
בתחילת השבוע או בסופו ,נחליט מהם הנושאים
שנשוחח בהם בפגישה ושעליהם נצטרך לקבוע
את התכנון השבועי ,נכתוב את "מטרות התכנון"
לשבוע הקרוב ,או מהם היעדים המשמעותיים
שעלינו להשיג בשבוע הקרוב.

מסגרת שיעורי תורה לנשים ובחורות
ע"י מוסדות חוט של חסד
בנשיאות הרה"צ ר' שלום ארוש שליט"א

ממשיכים בבוקר לימוד שבועי

רח' שמעון הצדיק  23פינת ארזי הבירה
טלפון לברורים:

052-7173107

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

ילד קטן היה בבית קברות
עם אמו" .אמא" שאל הילד" ,האם
אי פעם קברו שלושה אנשים באותו
הקבר?" ענתה לו האם" :כמובן שלא
יקירי ,למה אתה חושב ככה?" הילד
הצביע על אחת המצבות ואמר
לה" :אז למה כתוב שם' :כאן טמון
השופט עורך הדין ואדם ישר'?"

אחרי קדושים
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 18:53 18:46 18:52 18:36
יציאה 19:50 19:52 19:52 19:49
ר"ת 20:27 20:29 20:26 20:28

הפטרת השבת אשכנז( :עמוס ט ז-טו)  -הלא כבני
כשיים
ע"מ( :יחזקאל כ א-כ) -
ויהי דבר ה' אלי

מוזמנת להצטרף...
מידי יום שלישי
בין השעות 9:00-12:30
בבית הכנסת "תהילה"

נוודא שהיעדים האלה ברורים ואנו יודעים מדוע
בחרנו דווקא ביעדים/מטרות אלו.
נבדוק מה הדברים שיכולים למנוע מאיתנו את
ההצלחה ביעד המתוכנן.
בו בזמן שאנו קובעים ורושמים את המטרות או
היעדים השבועיים ,נחשוב ונתכנן גם את היעדים
החודשיים ,הרבעוניים או השנתיים כדי לא
לאבד את נקודת המבט הכוללת בתוך התכנון
השבועי.
לאחר ששוחחתם על היעדים ,המטרות וסוגי
הפעילויות שאתם רוצים לעבוד עליהם בחודש
הקרוב ,צמצמו את תכנון "שלבי העבודה"
לשבוע הקרוב .ככל שהיעדים יהיו ברורים ,כך
תוכלו לתכנן את פרטי העבודה ולעקוב אחר
התקדמותה.
השאלות הבאות צריכות לעלות בזמן התכנון
החודשי והשבועי:
 .1מה אני רוצה להשיג?  .2מדוע בחרתי דווקא
בנושא הזה?  .3מה אני צריך לעשות בכדי להשיג
את מטרתי?  .4מתי צריך לעשות את זה?  .5מי
צריך לעשות זאת?  .6היכן יש לעשות זאת? .7
כמה זמן יידרש לראות את ההתקדמות?  .8מה
יכול להפריע לי להשיג את המטרה?  .9כיצד
אוכל לטפל/להתעלם מגורמי ההפרעה? .10
האם התפללתי ובקשתי לה' שיעזור לי ואצליח
במה שאני עושה? ועוד...
טיפ לסיום
זכור ,אינך יכול לעשות "מטרה" או יעד .מטרה
היא תוצאה המושגת לאורך זמן .אתה יכול רק
לעשות פעילויות מקדמות מטרה ולהתפלל לה'
שיצליח את דרכך.
רבי נחמן מברסלב ,כותב בספר המידות כך:
"לכל הדברים ...צריך עסק בדרך הטבע ,ויבקש
רחמים שיצליח בדבר העסק".
אם תעשה את הפעילויות הנכונות ותתפלל
להצלחה ,יש לך סיכוי מצויין בע"ה להגיע
למטרה.
המשך בע"ה בשבוע הבא!

הכניסה
חופשית

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 ו אייר תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  6:36תל-אביב 6:51 :חיפה  6:43מוצאי שבת :ירושלים 7:50 :תל-אביב 7:53 :חיפה 753 :ר"ת8:28 :

פרשת אחרי  -קדושים
ולבקש
ש
החוטא לחברו צריך לפייסו
מחילתו !

נלמד מהפסוק" :כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
אתכם" )פרק יד-ב(

ובמשנה )יומא פה (:דרש רבי אלעזר בן עזריה מפסוק זה :עבירות
שבין אדם למקום ,יום הכיפורים מכפר ,עבירות שבין אדם לחברו אין
יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו .ופסק הרמב"ם )פ"ב מהלכות
תשובה ה"ט( :אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו
ולשאול ממנו שימחל לו .אפילו לא הקניט את חברו אלא בדברים צריך
לפייסו עד שימחל לו.
על הפסוק בפרשתנו )פר' קדושים( "לא תעשוק את רעך" )יט-יג( כתב
האור החיים הק'" :וטעם אומרו רעך ,נתכוון לשלול טענת היותו רעו
ובאמצעות זה יתן יד בממונו ,ויאמר כריע כאח לי בינו לבין עצמו ימחול
לו ולא יחפוץ להענישו ,ולצד שאין באזהרה זו אלא משום דברים שבין
אדם לחברו כשהוא מוחל אין עון ,לזה אמר "לא תעשוק את רעך".
ותמה על דבריו הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א )בספרו תורת
יעקב( :היתכן שאזהרת "לא תעשוק" אינה אלא בין אדם לחברו
וכשהוא מוחל אין עון .והרי מבואר בדברי קדמונינו שבכל עבירה
שאדם עובר בינו לבין חברו יש גם עבירה בינו לבין המקום שציוה
וגזר שלא יעשה כן כגון המצער חברו עובר על ב' :א( על לאו הונאת
דברים כלפי חברו .ב( על ציווי התורה כלפי השי"ת.
וכפי שכתב רבינו יונה ז"ל )בפי' למסכת אבות פ"ד-כט(" :אם יזיק
ק
אדם את חברו אל יחשוב כי אליו חטא ולא להשי"ת ,כי גם לה' חטא
א
והוא תובע את המזיק כבעל דין" .וכן הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל
כתב )בספרו תוכחת חיים(" :וכלשון הרמב"ם בהל' תשובה דבעבירות
שבין אדם לחברו צריך שיעשה תשובה גם בנוגע למקום ,ויתוודה על
חלק גבוה שעבר על מימרא דרחמנא"...
וא"כ תמוה :מכיון שעובר בזה גם על ציווי הקב"ה ,מה תועיל
מחילת חברו על זה ,הרי על חלק גבוה אינו יכול למחול וכיצד כתב
האור החיים שכשהוא מוחל אין עוון?
ונראה לנו ליישב בפשטות ,שוודאי גם האור החיים סובר שבכל
עבירה שבין אדם לחברו ישנה גם עבירה בין אדם למקום .אלא
שכוונת דבריו ,שאם רעהו מוחל ואינו מקפיד מראש על עושק חברו
]לפי מה שמדמה לעצמו העושק ,שהוא כחבר לו[ .הרי נמצא שאין
חטא מעיקרא גם כלפי השי"ת ,שכן חטא שבין אדם לחברו תלוי
לעולם בדעתו של החבר אם מקפיד הוא אם לאו ,והוא שקובע אם
נחשב לחטא ,ואז בוודאי יש בזה גם בין אדם למקום.

"אבקש מחילתו"...

הבאנו באחד העלונים האחרונים את המעשה שסיפר הגראי"ל
שטיינמן זצ"ל על בחורים שביזו את הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל
כשבא לומר את שיעורו הראשון בישיבת וולוזי'ן ,והתוצאה היתה
שלאותם בחורים לא היה יום אחד טוב ,כל ימי חייהם.
לפנינו קטע ממכתב בקשת סליחה ,שכתב ,אחרי שנים ,אחד מאותם
בחורים לרבי חיים ברלין ,ומכתב תגובתו .וכך כתב התלמיד בין
היתר" :הנה באתי לבקש את כת"ר הגאון להשתטח תחת רגליו ולבקש
מחילה אשר בעת היה הנצוח בישיבה בוולוז'ין ,ואף שכמדומה לי
שבמעשה לא עשיתי שום דבר לצער את כת"ר ,אך בדברים בוודאי
דיברתי וסייעתי את המצערים אותו"...
"ואני רואה הרבה כי נענשתי ואני תולה במדה כנגד מדה ..ואני
בצער גדול מה שלא בקשתי מחילה מכת"ר עד כה .אך עתה שמתי
אל לבי למה לי לחשות לטוב ,את אשר בכוחי לעשות ולבקש מחילה,
ובטוחני בטוב לב של כת"ר כי בוודאי יראה בשברון לבי ונמיכות
רוחי וימחול לי בלב שלם ויתפלל עלי שלא אענש כלל עבורו"...
ורבי חיים מיהר להשיב לו בזה"ל" :אני עפר ואפר ואין אני כדאי
לפני המקום ית"ש כי יענש ח"ו שום אדם בסיבתי ,וכבר באותם ימים
שציערוני אמרתי בכל לילה כמר זוטרא בגמרא )מגילה כח ,(.ואין לו
לחוש כלל לדרוש ממני מחילה ,כי מצידי כבר מחלתי"...

בדרך עץ החיים  -ח"א

מצוה שבגופו...

סיפר אבא שהגיע עם ילדו הקטן בן השלוש לשמחת
ה"חלאקה" של בנו אצל הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל .והנה קודם
גזיזת השערות ,נתן רבי עובדיה כדרכו את הלטיפה החביבה על פני
הילד .אך הילד נבהל וברח מהמקום...
לתדהמת כל הנוכחים ,התנתק מיד הגאון מספריו ,והוא ממרום
גילו ,גדלותו ומעמדו ,רץ בעצמו ובגופו אחרי הילד הקטן לפייסו
ולהחזירו ...ובמשך דקות לא מעטות התאמץ לשכנע את הילד
שכוונתו היתה לחיבה ולא סטירה חלילה וביקש סליחתו...
ולא נתקררה דעתו עד שהזמין את הילד הקטן לחדרו והעניק לו
במתנה ספר מספריו עם הקדשה אישית ורק לאחר מכן שב ללימודו
ולספריו האהובים.
ספר זכרון  -בית הלל

ת
נצטווינו שלא לכבוש ממון חברו ולא לקחת
ממון זולתו !
נלמד מהפסוק" :לא תעשוק את רעך ולא תגזול" )פרק יט-יג(

וכתב החינוך )מצוה רכח( "ואף על פי שהעושק והגזילה והגניבה ענין אחד הוא,
כוונת שלושתן שלא יקח האדם ממון מזולתו משום צד .פרטן הכתוב כולן והזהיר
בכל אחד בפני עצמו .וכעין מה שאמרו בב"מ )דף קיא( רבא אמר זהו עושק זהו
גזל ,ולמה חילקן הכתוב כדי לעבור עליו בשני לאוין.
כתב הגה"צ רבי ישראל סלנטר זצ"ל באגרת המוסר" :ואולם בעוונותינו
הרבים במשא ומתן ,רוב בני אדם לא ידרשו על חשש גזל ועושק מעצמם טרם
יתבענו חברו ,ומהם אשר גם אחרי התביעה יעשה תחבולות מרמה או יעיז".
ואמר הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ששמע בשם תלמידי רבי ישראל בדרך רמז
בפסוק )משפטים כד-ז( "ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו"  -אימתי נקרב בעל הבית אל האלוקים ,אימתי יכול אדם לזכות
לקרבת אלוקים " -אם לא שלח ידו במלאכת רעהו"  -אם ידיו נקיות מגזל...
והתריע הגאון רבי אלכסנדר משה לפידות זצ"ל )בספרו דברי אמת  -פ"ט(
בדברים נוקבים" :אוי לדור שכך עלתה בימיו לראות מעשים בכל יום ,איך
הותר העון החמור הזה של גזילה אצל כמה אנשים ,ואין חוששים עליו כלל
ונעשה כהתר גמור ,וכמה אונאות יש במשא ומתן ובמדה ובמשקל וכדומה
ולהיות "לוה רשע ולא ישלם" ,אשר דבר זה נעשה בעוונותינו הרבים לדבר
הרגיל בארץ ,עד אשר הרבה אנשים לוקחים גם אלפים ורבבות ומפזרים
ממון אחרים על הבלי העולם הזה ...שיש בהם עוונות וחטאים ופשעים,
ועושים הוצאות גדולות יותר מפרנסתם ,ועי"ז נעשים בעלי חובות גדולים עד
אשר אין ידם משגת לשלם להנושים בהם ,וגורמים רעה לבני אדם אשר
בזה יהרגו ממש כמה נפשות מישראל אשר אינם מחזירים להם ממונם אשר
עמלו עליהם בזיעת אפם.
וידוע על הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א עד כמה מקפיד ביותר על
הלווים שאינם מחזירים ההלואה בתאריך שנקבע לפרעון ,ואף אם איחרו
רק במעט .וכך אמר גם לגבי הגמ"ח שלו" :אני נוהג שאם בא בזמן שצריך
לפרוע ומתנצל שאין לו ויבוא בזמן אחר ,אני מקבל את דבריו ,אבל אם לא
בא להתנצל כלל ,אינני מלוה לו עוד.
והוסיף רבי חיים :ברמב"ם מבואר שאי פירעון זו גזילה ,וגם אם דעתו
להחזיר ,מכל מקום ,אם לא מחזיר בזמן זהו גזילה ממש! עיין רמב"ם פ"א
מגזילה ה"ג .כתוב ברמב"ם שהמלוה תובעו ואינו מחזיר ,אין זה דין רק
בתובעו ,אלא שאם לא תובע נחשב כלא איכפת לו .והפטיר רבי חיים" :אם
אין לו כסף ,הוא אנוס ,אבל עליו לבוא ולהתנצל ולהסביר את המצב ולא
להתעלם.

משפטו של גזלן...

סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א :מעשה
באחד האדמו"רים בחו"ל שביקש לבנות בית
מדרש חדש עבור החסידות שלו .הוא קיבל על
כך תרומה גדולה של מאה אלף לירות שטרלינג!
וסיכם עם קבלנים שיבצעו את העבודה ובנתיים
מסר את הכסף לגבאי על מנת שיפקידו בבנק.
אלא שבמקום להפקיד את הכסף בבנק ,חשב
הגבאי למה שבנתיים לא יעשה מזה רווח ...מה
עשה? הלך למקום בו משחקים בהימורי כספים
והחל לשחק ...יתכן שהמטרה שלו היתה להגדיל
עי"ז את סכום התרומה לטובת הבנין ,אך דבר
אחד הוא לא לקח בחשבון :כשם שאפשר להרוויח
כך גם אפשר להפסיד! ואכן זה מה שקרה לדאבון
הלב .הגבאי הפסיד את כל הכסף שהיה בידו
ויצא נקי לגמרי מכל כספי התרומה.
עורך דין מפורסם ששמע את הסיפור הנורא
הזה ,ניגש אל האדמו"ר ואמר לו כי לדעתו הכסף
עדיין לא הלך לאיבוד ,ואפשר יהיה להוציאו מבית
ההימורים .כל שעליו לעשות זה להוכיח בבית
המשפט שהגבאי שיחק בכסף שאינו שייך לו ,ואז
מנהלי בית ההימורים יאלצו להשיב את הכסף.
אלא שהעורך דין הוסיף שעל התביעה המשפטית
הזו ישלם הגבאי מחיר כבד מאוד :תמונתו תפורסם
בתקשורת ויגרם מכך חילול ה' גדול ,וכן יכלא
הגבאי בבית הסוהר לתקופה ארוכה.
התחבטו הרבנים בחו"ל מה להכריע בשאלה
כבדת משקל זו ,האם יש לחוש לחילול ה' והאדמו"ר
יפסיד את כל כספו? שיגר גאב"ד לונדון הגרא"ד
דונר את השאלה להגר"י זילברשטיין והוא שטח
אותה לפני הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
השיב הגרי"ש :אותו גבאי הוא גזלן ורשע
ששיחק בכסף שאינו שלו .ומכיון שההקדש אינו
צריך להפסיד מרשעותו של הגבאי ,יש לתבוע את
הגבאי למשפט ולא לחשוש לא לחילול ה' ולא
למאסרו.

תחילה
ה
קודם שמוכיח ומתקן את אחרים ישתדל לתקן
את עצמו !
נלמד ,בדרך דרש ורמז ,מהפסוק "וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל
קהל ישראל" )פרק טז-ז(

כלומר :קודם יכפר בעדו ובעד ביתו כדי שיהיו מתוקנים ,ורק אחר כך  -כאדם מתוקן  -יכפר
בעד כל קהל ישראל )בשם גדולי המוסר( וכמו שאמרו חז"ל )בבא בתרא ס" (:קשוט עצמך ואחר
כך קשוט אחרים".
מטעם זה אמר רבי טרפון )ערכין טז" :(:תמיהני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה ,אם
יאמר לו טול קיסם מבין שיניך ,אומר לו טול קורה מבין עיניך" ומפרש רש"י" :הלכך אין
יכולין להוכיח שכולן חוטאין".
ובכל זאת הרי ישנה מצוה" :הוכח תוכיח" וגו' וכיצד נקיים מצוה זו? אלא בכך שנקיים הפסוק
)איכה ה'(" :נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל ה'"  -ע"י שנחקור דרכינו מה לתקן אצלינו ,נקיים
גם "ונשובה אל ה'" נוכל להוכיח אחרים לשוב אל ה' .ורמז לכך בפסוק שאם "נחפשה דרכינו"
אזי "ונחקורה" כלומר" :ונח-קורה" ,טענת "טול קורה" "תנוח" ולא תשמע כלפינו.
עצה נוספת שהתוכחה תשמע ולא יטענו כנגד המוכיח "טול קורה" ,היא שישתתף עצמו
בעבירה שמוכיח עליה והיינו שגם הוא נכלל בתוכחה וגם אליו היא מכוונת ,ושוב לא יהיה
פתחון פה של "טול קורה".
מענין מה שמביא הרדב"ז )בשו"ת ח"ו ב' אלפים( את פסק הרמב"ם שראש הסנהדרין
שחטא אינו חוזר לתפקידו גם לאחר ששב בתשובה) .שלא כשאר נושאי משרות ציבוריות
שמחזירים אותם לאחר ששבו בתשובה( דמכיון שהוא מנהיג הדור ותפקידו לכוון העם ללכת
בדרך הישר ,חייב לקיים "קשוט עצמך תחילה ואח"כ קשוט אחרים".

"רק בעוד שלושה
ימים"...

פעם אובחן בישיבה רפיון כלשהו.
פנו רבני הישיבה אל הגאון רבי בן
ציון אבא שאול זצ"ל שיאמר בפני
התלמידים דברי חיזוק ודירבון.
נרתע רבי בן ציון ואמר" :אני?! לא,
מה פתאום! איני ראוי לומר דברי
מוסר"! הפצירו בו עד שנאות אך
העמיד סייג" :אסכים לומר אבל רק
בעוד שלושה ימים"!
תמהו הרבנים" :האם נזקק רבי בן
ציון לשלושה ימים כדי להכין שיחה?
הרי הוא כמעין הנובע וחבל על כל
שעה של רפיון"!
הסביר להם רבי בן ציון" :בתחילה
עלי לערוך חשבון נפש שלושה ימים,
לאתר ולמגר כל רפיון בי עצמי ,לפני
שאני דורש זאת מאחרים "קשוט
עצמך תחילה"...
יגילו במלכם

להוכיח את חברו מתוך
אהבה ובאופן שלא יתבייש !
נלמד מהפסוק" :הוכח תוכיח את
עמיתך ולא תשא עליו חטא" )פרק
יט-יז(

וכתב רש"י :לא תלבין את פניו ברבים.
ואמרו חז"ל בגמרא :יכול יוכיחנו אפילו
כשמשתנים פניו מפני הבושה ,תלמוד לומר
"ולא תשא עליו חטא" )ערכין טז(:
דרשו חז"ל )ב"מ לא" (.הוכח תוכיח"...
אפילו מאה פעמים .ומבאר הגאון רבי
יהונתן אייבשיץ זצ"ל )בספרו יערות דבש
ח"א דרוש יא( :מי שמוכיח רק פעם
אחת יש צד הפסד בדבר ,כי אמנם יש
מהשומעים שדי להם להשתנות ע"י פעם
זו ,אבל רבים הם שפעם אחת של תוכחה
אינה מספיקה להם ואז הפסדנו הרבה ,כי
ת
לעשות
הם נהפכו למזידים וכו' הם נשארו
את אותם העבירות אבל גם במזיד...
והעצה והפתרון לזה  -כותב היערות
דבש  -הוא להתמיד בתוכחה ,להוכיח
ולשוב ולהוכיח ,עד שתווצר ההשפעה,
פעם ועוד פעם ,בלי הרף ,או-אז בוודאי
יעשו דבריו פירות.
בספרו קב הישר )ח"ב פרק יא( אחרי
שהאריך בגודל מעלתם ושכרם של
המוכיחים ,שואל" :א"כ ,מדוע אמר רבי
עקיבא )בערכין טז (:תמה אני ,אם יש
בדור הזה מי שיודע להוכיח ,וכי רבי
עקיבא לא ידע גודל שכר המוכיח?!
ומבאר קב הישר ,כי ר"ע ראה גודל
עונשם של המוכיחים שלא לשמה
המביישים את הבריות ברבים ,ועל זה
כיוון ר"ע את דבריו.

את אשר יאהב יוכיח...

הגה"צ רבי משה טיקוצ'ינסקי זצ"ל )משגיח ישיבת סלבודקה( היה מסור לתלמידיו
כאב לבניו ודאג להעלותם על במתי ההצלחה בכל הענינים ,גם באמצעות דברי
תוכחה ומוסר ,כפי שקיבל מרבותיו ,הגרי"ל חסמן זצ"ל בחברון ,והגה"צ רבי אברהם
גרודז'ינסקי זצ"ל בסלבודקה ,וכן מרבו וגיסו ראש הישיבה הגאון רבי אייזיק שר
זצ"ל.
היה נוהג לאסור על בחורים שלא קמו לתפלת שחרית בישיבה ,לאכול ארוחת בוקר
בחדר האוכל ,כדי לדרבנם להבא לקום בזמן .אך עם זאת כשהיה פוגש בחור כזה
היה מעיר לו" :אתה זוכר שאין לך היום איפא לאכול ארוחת בוקר! אז תבוא אלי
הביתה "...והיה מארח אותו ועומד עליו לסעדו ,ומגיש לו בעצמו את הלחם והגבינה
החלב והירקות...
גם העובדה הבאה התרחשה יותר מפעם אחת ,סיפרו תלמידים מתקופות שונות:
פעם ירד מ'גבעת רוקח' וראה ברחוב רבי עקיבא ,בחור מהישיבה .הוא בתור "משגיח"
ניגש לנזוף בו על היציאה בשעת הסדרים של הישיבה .התנצל הבחור שהיה מוכרח
לרדת בגלל בעיה פלונית.
שלח אותו המשגיח מיד לחזור לישיבה ,והוא בעצמו שינה את מטרת הליכתו כדי
לסדר את אותה הבעיה לה נזקק הבחור.

טובה תוכחת מגולה...

מעשה בראשי מוסדות מסויימות שהביאו לפני הגאון רבי חיים קנייבסקי
שליט"א גביר גדול התומך במוסדותיהם ורצו שרבי חיים ישבחו על נדיבות ליבו ועל
תרומותיו החשובות.
פנה אליו רבי חיים ושאל" :האם אתה מקדיש גם זמן ללמוד תורה בעצמך? הרי
תלמוד תורה היא המצוה החשובה ביותר"!
הגביר התחמק מלענות והיה מובן שהוא אינו קובע עתים לתורה .אך רבי חיים לא
הרפה והמשיך לשוחח עם הגביר בענין זה כשהוא מדגיש בפניו שעליו למצוא זמן
ללימוד התורה.
ראשי המוסדות חשו שלא בנוח מהמעמד .הנה במקום "שירות ותשבחות" קיבל התורם
תוכחת מגולה ...מי יודע מה תהיה תגובתו וכיצד ישפיע הדבר על תרומותיו בעתיד...
והנה להפתעתם הרבה ,עם סיום הביקור סח להם הגביר" :היודעים אתם ,מביקר זה
נהנתי ביותר ,ובזכות דברי הרב אני מתכוון מעתה להתחיל ללמוד תורה".
רבי חיים

לדון את כל אדם לכף זכות !

נלמד מהפסוק" :בצדק תשפוט עמיתך" )פרק
יט-טו(

ודרשו חז"ל בגמרא )שבועות ל" :(.הוי דן את חברך לכף זכות".
ופירש רש"י :ולא בדין בעלי דינים הכתוב מדבר ,אלא ברואה
חברו עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות,
הכריעו לזכות ואל תחשדהו בעבירה .והרמב"ם כתב )בספר
המצוות  -קעז( :מצות עשה מהתורה לדון את כל אחד מישראל
לכף זכות ,ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב שנאמר "בצדק
תשפוט עמיתך".
כתב היעב"ץ זצ"ל )במגדל עוז( :הרוצה לזכות במדה טובה
זו לדון חברו לכף זכות ,צריך להזהר שלא יהא נמהר לחתוך
את הדין על חברו ,כי מצינו גדולי עולם שנכשלו בכך...
א"כ על אחת כמה וכמה אנו ,חסרי מדע וקצרי הבנה ,כמה
צריכים אנו לעיין בעיון עמוק ורחב ובישוב הדעת על מעשי
איש ופקודתו קודם שנחליטהו ונוציא כאור משפטו.
ופעמים רבות באה מריבה בין בני אדם ותואנות על עסקי
חינם ,רק טעות שנפלה בלשון ,ומוכשל בראיית המעשה .וע"ז
אמר החכם" :אל תצא לריב מהר" ...עכ"ד) .וראה מסגרת(
הוא הדבר שכבר הורו לנו חז"ל )באבות פ"א( "הוו מתונים
בדין" .וכפי שביאר המדרש שמואל" :אל תמהרו לחרוץ משפט
אלא תהיו מתונים לעיין ולחקור היטב אחר כל הפרטים
הנוגעים לבירור הדין כדי שתדונו דין אמת לאמיתו".

"אל תצא לריב מהר"...

מעשה בת"ח שראה ת"ח חברו בנש"ק שנהג בענין מסויים
שלא כדעת הפרי מגדים שאסר הנהגה זו .ניגש אליו כדי להוכיחו
ולהפרישו מאיסור ואמר לו "אסור לעשות כן"! השיב לו הלה
והצטדק" :כך נהגו אבותי הקדושים" ,השיב לו המוכיח ואמר לו:
"הם רשעים"...
ויהי כשמוע הלה את תגובתו ,כעס מאוד היאך מעיז להחציף
פניו כנגד גדולי עולם ולומר עליהם "רשעים" .הרי מפורסמים הם
בכל קצוות תבל לארזי הלבנון .אולם כדי שלא לעורר את אש
המחלוקת החליט להבליג ולא לענות לו כאוולתו.
לאחר זמן נפגשו שניהם בשמחת נישואין של אחד מבני העיר.
בהזדמנות זו פנה אותו בנש"ק אל חברו הת"ח ושאלו בנועם על
פשר דברי הזילזול והעלבון שהשמיע כנגד אבותיו הקדושים.
השיב לו הת"ח בתדהמה שאינו יודע על מה מדבר שכן מעולם
לא עלה על דעתו להטיל דופי ולזלזל ח"ו באבותיו הידועים
לגדולי עולם מצוקי תבל ...הזכיר לו הלה את אותו מעשה שהיה,
ואיך שהגיב לדבריו ואמר "הם רשעים"...
נדהם חברו מאי ההבנה ואמר" :לא כך אמרתי אלא אמרתי
"הם רשאים" עם אלף! והיינו שאין ללמוד מהם לנהוג כך הלכה
למעשה מפני שהם היו רשאים לנהוג כך לפי דרגתם הגבוהה,
ואין להרהר אחריהם שבוודאי עשו כהוגן אבל לנו נפסק למעשה
לנהוג אחרת.
באר החיים

על יחסי אנוש תקינים במקום העבודה ,חולם כל עובד.
חלק מהאנשים אכן זכו שבמקום עבודתם שוררת האידיליה,
אבל אצל אחרים שוררת הפיקציה  -כאשר פוליטיזציה
וכדומה מעכירים את היחסים בין העובדים לבין עצמם ,ובינם
למעביד.
"מטבעי אני טיפוס מאוד רגשי" מעיד על עצמו בעל המעשה
"אני יודע שזה דבר בעייתי ,אבל עם אופי כזה אני מתמודד.
למדתי לדעת שבחיים חייבים לחיות עם אמונה ,ולהתייחס לכל
מה שעובר עלינו בקלות ובשמחה".
"עבדתי במקום מסוים .בדרך כלל ישנם עובדים אשר משום-
מה על פיהם ישק כל דבר .המילה שלהם קובעת ורצונם נעשה
 למרות שהם בכלל לא מנהלים! אני גם מודע לכך שישנםמקומות עבודה בהם העובדים מסייעים הרבה אחד לשני .אבל
כך או כך  -אני הייתי די חדש במקום העבודה ולא היו לי זכויות
"וותק" בשום תחום כפי שהיה לעובדים אחרים".
בהגדרה "זכויות וותק" הוא לא מתכוון לזכויות שמגיעות
לעובד ותיק מכוח חוקי העבודה ,אלא להעדפה שעובדים
וותיקים מרשים לעצמם לעיתים לקחת .לפעמים נעשה הדבר
ביושר ולפעמים...
*

*

*

'הקש ששבר את גב הגמל' מבחינתו ,הייתה העובדה כי באחד
הימים הוא ביקש 'סידור' מסוים במקום העבודה ,אך למורת
רוחו לא זכתה בקשתו להיענות .כעבור כמה ימים הוא נדהם
לראות כיצד עובד אחר מסדר לעצמו את אותו סידור בדיוק -
ואין פוצה פה ומצפצף.
המציאות המתסכלת הזו "אכלה אותו מבפנים"!
"היה זה ביום רביעי בשבוע .הלב שלי ממש רתח" הוא מתאר
את הרגשתו הכואבת "ואני הרי ידוע כבעל אופי קשה" .אבל
דווקא ברגעים אלו החליט להפוך עז למתוק .הוא ישב עם עצמו
והרגיע את נפשו בדברי אמונה ובטחון" .אמרתי לעצמי שאת
הצער הזה עשה לי הקב"ה ,ולא אף אדם .שהרי למען האמת אין
בכוח שום אדם לגרום לי צער .ואם אני באמת מאמין שהצער
הזה אינו מעשה ידי אדם ,אזי אני חייב לשתוק ולא להגיב
כלום!"
לא קל היה לו להפנים זאת ,לא פשוט היה עבורו לבלום את
פיו בשעת כעסו" .אני בוחר לשתוק" אמר לעצמו "כי אני רוצה
להיות בעל אמונה .הדלקתי את המחשב ועד שהתוכנות 'עלו'
לקחתי לעצמי הפסקה קטנה".
*

*

*

במקום העבודה היה עובד שהבת שלו לקתה ב'מחלה'.

בהפסקה הקטנה שנטל לעצמו ,ניגש מיודעינו לעובד הזה
ואמר לו בגילוי לב ובעיניים דומעות" :מאוד לא קל לי בעבודה.
היום היה לי סיפור מאוד מכאיב ומעצבן ,אבל בחרתי לשתוק.
את הזכות הזו אני מקדיש לרפואת ביתך!"
והוא ממשיך ומספר" :העובד שמח והודה לי .חזרתי למחשב
בעודי לגמרי לא רגוע ועם דמעות בעיניים .כל הזמן התפללתי
שמה שאני מתאפק ושותק יהיה לרפואת החולה .האמת היא
שלקח לי כמה שעות להירגע ,אבל בסופו של יום שכחתי לגמרי
מהסיפור .באותה שעה הודיתי להקב"ה מעומק הלב ,כי עבורי זו
הייתה הפעם הראשונה בחיי שעמדתי בניסיון והצלחתי להתאפק
כראוי!!!"
*

*

*

"מה? חזרת הביתה?" הופתע האב לפגוש את ביתו" .למיטב
ידיעתו" הייתה ביתו מאושפזת בבית החולים!
בעקבות סרטן-הדם בו לקתה היא ממתינה מזה תקופה
להשתלת מח-עצם .מחלה זו פוגעת במח העצם שהינו "היצרן"
של שלל תאים במערכת הדם :כדוריות דם אדומות האחראיות
על הובלת החמצן בגוף .כדוריות לבנות המגנות מפני נגיפים
וחיידקים" .תרומבוציטים"  -טסיות הדם הגורמות לקרישת
הדם ,ועוד .בסך הכול מייצר מח העצם מידי יום מיליארדי )!(
תאים חדשים בגוף האדם .בעקבות המחלה ירדו אצלה מספר
הכדוריות בדם לרמות נמוכות מאוד ,ולפיכך אושפזה בבית
החולים.
היה זה ביום רביעי כאשר ערכו לה ספירת דם שגרתית.
להפתעת הצוות הרפואי רמת הכדוריות בדמה זינקה לגובה,
מה שאפשר את שחרורה המיידי הביתה .הבת העדיפה לערוך
'הפתעה' קטנה ולא להודיע להוריה שהיא משתחררת.
וכך כאשר חזר האב לביתו בערב ,הופתע לגלות שם את ביתו.
שניות מועטות חלפו בין ההתאוששות מההפתעה ועד שהוא
נזכר במשהו חריג שאירע באותו יום בעבודה:
"היום היה לי סיפור מאוד מכאיב ומעצבן אבל בחרתי לשתוק.
את הזכות הזו אני מקדיש לרפואת ביתך! "- - -לחש לו מישהו
באמצע היום.
*

*

*

"אני לא יכול לקבוע שהנס הוא בזכותי" מצטנע בעל המעשה
"מכיוון שבסופו של דבר הרבה צדיקים וצדקניות מתפללים על
החולה" .ובכל זאת; מאחר שסיפורים כאלו  -בהם הבולמים
פיהם בשעת כעסם ממשיכים ישועות על זולתם  -חוזרים על
עצמם ,אזי מותר לנו להאמין שהדברים כפשוטם! )למניעת זיהוי
שונו פרטים בסיפור(.

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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ליקוטים נפלאים
אחרי קדושים
"אחרי מות שני בני אהרון" (טז ,א)
במדרש נאמר :לא מתו בני אהרון אלא על שנכנסו מחוסרי
בגדים ,ומה היו חסרים? מעיל היו חסרים.
ולכאורה מדוע בני אהרון היו צריכים מעיל ,והרי הם היו כהנים
הדיוטים ומעיל הוא אחד מבגדי כהן גדול ולא היו צריכים ללבשו.
עונה על כך הרא"ש ז"ל אם בני אהרון נטלו רשות לעצמם
להיכנס לקדש הקדשים עם קטורת א"כ ראו את עצמם כמו
כהנים גדולים ,ולפי שיטתם חייבים ללבוש בגדי כהן גדול ,ואם
לא לבשו מעיל הרי הם מחוסרי בגדים וחייבים מיתה.
ומה ראה המדרש להזכיר דוקא את המעיל הרי היו מחוסרים כל
בגדי הכהן גדול .מתרץ על כך בספר "ים התלמוד" ע"פ המדרש
שנדב ואביהוא חטאו שדברו "לשון הרע" על משה ועל אהרון,
שאמרו "מתי ימותו שני זקנים אלו ,ואנחנו ננהיג את הדור"
ואמרו חז"ל שהמעיל מכפר על "עוון לשון הרע" ,ולכן כותב
המדרש שהיו חסרים "מעיל" שהיו חסרים כפרה על עוון לשון
הרע ולכן נענשו.

"בזאת יבא אהרן אל הקדש" (טז ,ג)
בזאת בגימטריא שפל ובגימטריא קדוש ,והיינו שאמר הקב"ה
לאהרן הכהן ,דכדי לעבוד את השי"ת צריך שיהיה לאדם את
שתי הבחינות ,שיהיה שפל בדברים הנוגעים בינו לבין עצמו ,אך
בדברים הנוגעים כלפי שמיא צריך שיהיה ויגבה לבו בדרכי
הקדושה( .שיח יעקב יוסף)

"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד
לה' וגורל אחד לעזאזל" (טז ,ח)
איתא בגמ' (יומא דף ס"ב ע"א) שני שעירי יום הכפורים מצותן
שיהיו שניהן שוין במראה ובקומה ובדמים ,לכאורה הוי תימה
דהרי התורה חסה על ממונם של ישראל ואמאי השעיר
המשתלח לעזאזל ציותה התורה שיהא שוה בדמים לשעיר
השני ,יכולין היו ליקח שעיר השוה בפחות אם ממילא הוא הולך
לעזאזל.
ואפשר לרמז על אלו האנשים ,דכשבאים לבקש אצלם נדבה
לדבר מצוה ,אוחזין את מידת הקמצנות ונותנין הסכום הפחות
ביותר ,אך בדברי הבלי העולם הזה מפזרים הם הון רב ,וזהו
מרומז כאן בשני השעירים ,באותו מידה שהאדם נותן לשעיר
לעזאזל המרמז על הבלי העולם הזה ,כך צריך ליתן על השעיר
להשם המרמז על המצוות ,והיינו שיתן האדם מהונו לכל דבר
מצוה שבא לידו לכל הפחות באותו מידה שהוא נותן להנאותיו
הגשמיים( .שיח יעקב יוסף)

"לפני ה' תטהרו" (טז ,ל)
אמר רבי עקיבא אשריכם
ישראל לפני מי אתם מטהרין
ומי מטהר אתכם ,אביכם
שבשמים (משנה סוף יומא)
בשעה שרופא מטפל בחולה

איננו שם לבו ליסוריו של החולה ,כי אם עושה את כל הדרוש
לרפואתו .אולם אם הרופא מטפל בבנו הוא ,הריהו מבקש עצות
ותחבולות כדי להפחית ככל האפשר את היסורים הכרוכים
בטיפול הרפואי.
השם יתברך ,בתור אביהם של ישראל ,מבקש גם הוא עצות,
שכפרת עוונותינו לא תהיה כרוכה בעינויים ויסורים ,ונתן לנו
איפוא את היום הקדוש יום הכיפורים ,שהוא מכפר על כל
החטאים .הואיל "ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" ,על כן נתן
לנו אמצעי ריפוי קלים( ...אהל יעקב)

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל
חטאתיכם לפני ה' תטהרו" (טז ,ל)
יש לדקדק למה כפל ואמר לטהר אתכם מכל חטאתיכם ,ושוב
אמר לפני ד' תטהרו?
ונראה דהנה לכאורה מהו מעלת יום הכפורים יותר מבכל השנה,
והלא יוהכ"פ אינו מכפר אלא עם תשובה ,וא"כ הוא הדין בכל עת
בכל השנה מועיל תשובה.
אך הנה יש עונות שאינם ידועים כלל לאדם שעשה אותם ,ואינו
יודע להתוודות עליהם ולהתחרט כראוי ,ואלו החטאים אינם
נמחלים במשך השנה יען לא שב עליהם בלב ונפש ,אבל ביוהכ"פ
גם עבירות הללו נמחלים כמו שאומרים בוידוי את הגלוים לנו
ואת שאינם גלוים לנו לפניך הם גלויים וידועים ,ולכן אחר שאמר
הכתוב לטהר אתכם מכל חטאתיכם ,חזר ואמר לפני ד' תטהרו,
כלומר שגם העונות שהם רק לפני השי"ת הבוחן כליות ולב
ואינם גלוים לנו ,גם מהם נטהר כי על הכל ימחל ויסלח ביום הזה.
(זרע קודש)

"קדשים תהיו" (יט ,ב)
"קדושים תהיו" .יכול כמוני? ת"ל "כי קדוש אני" קדושתי למעלה
מקדושתכם( .מדרש)
"יכול כמוני" ,פירוש :יכול כדרך שאני ה' "שוכן בתוך טומאותם",
אף אתם תכרכו עצמכם בתוך הטומאה? ת"ל "כי קדוש אני",
"קדושתי למעלה מקדושתכם" רק אני ה' יכול לשכון בתוך
הטומאה ,ואילו אתם ,אם תעשו כן תיפגם קדושתכם.
וכן כתוב משמו של האר"י הקדוש בפסוק "ועברתי בארץ
מצרים  -אני ולא מלאך" ,שאפילו מלאך אלמלי ירד למצרים היה
מתגשם ושוקע בתוך הקליפות ,ורק ה' מסוגל היה לרדת ,כי אין
(הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע)
קדוש כה'.

"קדשים תהיו כי קדוש אני" (יט ,ב)

ובמדרש (ויק"ר כד ,ט)" :קדושים תהיו – יכול כמוני ,תלמוד
לומר כי קדוש אני ,קדושתי למעלה מקדושתכם" ע"כ .להבין
דברי המדרש ,הנה באמת כל
מה שאדם מקדש ומטהר
עצמו יותר ועובד הש"י יותר,
לעי"נ
יודע יותר שעדיין לא התחיל
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
כלל לעבדו ,כי אדם שסובר
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
שהוא עובד ה' זה סימן שאינו
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ליקוטים נפלאים
אחרי קדושים
עובד אותו כלל ,כי אם היה עובד אותו היה יודע שהוא רחוק מאד
מהשי"ת .וזהו :קדושתי מסתלקת למעלה למעלה מקדושתכם,
היינו כל מה שאתם מוסיפין ומקדשין עצמכם יותר ,אז קדושתי
מסתלקת למעלה למעלה ...כי כל מה שמקדשין יותר ,רואין
שעדיין לא התחילו כלל לקדש ולעבוד אותו יתברך"( .קדושת
לוי)

״איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו״
(יט ,ג)
יש לדייק :התורה פותחת את מצות מורא אב ואם בלשון יחיד:
״איש״ ,אך מסיימת בלשון רבים :״תיראו״! כתב על כך בעל
האבן עזרא :״ואמר ׳תיראו׳ לשון רבים ,כי חייבים הרואים ללמדו
ולהכריחו ,וכן בשמירת השבת״.
בתוספת הסבר :לאב ולאם לא נעים להזהיר את הבן על קיום
מצוה זו ולומר לו :כבד אותנו! ירא מאיתנו! לכן מצוה זו מוטלת
על אחרים ,שרואים את הבן שאינו מכבד את הוריו .הם צריכים
להזהירו על כך.
מצות שבת סמוכה למצות מורא אב ואם (ראה רש״י ורשב״ם),
ומכאן שיש להקיש מהאחת על השניה.
זהו שממשיך האבן עזרא ,שחובתם של האחרים קיימת גם לגבי
שמירת השבת .יש להזהיר כל אדם ,גם מי שאינו בן משפחה,
שישמור את השבת ,ולכן גם שם מובאת המצוה בלשון רבים:
״תשמורו״.
ביאור נוסף :כשהבן קטן ,עלינו להזהירו ולחנכו לשמירת השבת
מדין חינוך; אחר שהוא גדל ,עלינו להקפיד עליו שישמור את
השבת כבר-חיוב .לכן אמרה התורה בלשון רבים :״תשמורו״ -
כנגד שתי תקופות השמירה הללו.
(מרן הגר״מ אליהו זצ״ל).

״ולא תשקרו איש בעמיתו״ (יט,יא)
״ולא תשקרו״ נכתב בלשון רבים ,להזהיר שכשם שאסורה גנבת
דעת של היחיד ,כך אסורה גנבת דעת של הרבים ,במסווה של
(מטה אהרון)
דיפלומטיה ופוליטיקה.

"ולא תשקרו" (יט ,יא)
העולם אומר ששקרן צריך להיות בעל זיכרון טוב ,שיזכור מה
שאמר לפני זמן ,כדי שלא יתפסוהו בשקר .זהו הפירוש ״מימיי
לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי״ (שבת קיח) מכיוון שדיברתי
רק אמת ,לא הוצרכתי להביט לאחור ,לזכור מה שאמרתי קודם.
(עיטורי תורה)

"הוכח תוכיח את עמיתך" (יט יז)

"ואהבת לרעך כמוך" (יט ,יח)
ויש להבין איך שייך שהתורה תצוה לאדם שיאהב את כל אחד
ואחד מישראל כמו את עצמו ,האם יכול בן ישראל המקיים תורה
ומצות לאהבו צדיק וגדול הדור כמו את החוטב עצים והאיש
המוני בשוה .התירוץ הוא ,שלכן מדגישה התורה כשמצוה
לאהוב כל איש ישראל ,שתהיה האהבה "כמוך" .פירוש הדבר,
הרי בגופו של אדם יש הבדלים רבים ,ישנם בו בעצמותיו
ובאבריו ,הראש הלב והעינים והידים והרגלים וכו' ,והנה את
ראשו לבו ועינו יאהב האדם ביותר וישמרם בכל עת מכל פגע
כאב ומחלה ,ביודעו אשר בלעדם העולם חשוך בעדו .ושאר
איבריו כמו הידים והרגלים יאהב אותם ג"כ וישמרם מכל מחלה
וכאב ,אך לא בשמירה יתירה כמו הראש העינים והלב ,וכן הוא
בכל אבר ואבר לפי ערך חשיבותו ונחיצותו ,עד כדי כך
שהשערות והצפרנים אם כי יחשבם ויאהבם שלא יתלשם ממנו
בכח בעודן מחוברים בגופו בכדי שלא יכאב לו ,הרי האדם
בעצמו חותך אותם מחמת ריבוים כשיגדלו הרבה .וכן הוא הדבר
לגבי כלל ישראל בכללולתם דיש בהם אנשים שצריך לאהוב
אותם כמו עיניו ולבו ,והיינו את ראש העדה שהוא צדיק הדור,
ואח"כ עיני העדה היינו התלמידי חכמים שבדור .וכן יש שאר
ת"ח ובעה"ב יראים וחסידים ,כל אחד כפום דרגא דיליה .אבל
ישנם אנשים גרועים בכלל ישראל שהם רשעים אשר צריך
להפרידם כמו הצפרנים והשערות הארוכים ,וזהו לטובת כלל
ישראל ,עכ"פ צריך כל אחד לאהוב כפי מה שהוא כנ"ל.
(הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע)

"ואהבת לרעך כמוך" (יט ,יח)
אם יספוג אדם מהלומה מידו או מרגלו ,לא יעלה כלל על דעתו
לשנוא את היד או את הרגל ולהענישן ,שהרי זהו אבר מגופו ואם
יגע בו לרעה לא יכאיב אלא לעצמו .בדומה לכך צריך כל אדם
מישראל לראות את כל ישראל כגוף אחד ,ממילא יבין שאפילו
אם עשה לו מישהו עוול ,אין לו להחזיר לו כמעשהו ולשנוא
אותו ,כשם שלא היה עושה כזאת לאבר מגופו – והיינו "כמוך".

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת
מאלהיך אני ה"' (יט ,לב)
מסופר בגמרא (ברכות כח) רבי זירא כשנחלש מגירסתו (מפני
לימודו) היה יושב בפתח בית המדרש ואומר כשיעברו חכמים אז
אקום לפניהם ואקבל שכר.
לכאורה קשה ,הניחא מה שהשתדל שלא להתבטל לרגע מתורה
ומצוות ,וכשנחלש מגירסתו הלך לקיים מצות הידור וקימה ,אבל
האם עבד את בוראו על מנת לקבל שכר?
תירץ בספר "בני יששכר" :שהנה כתוב במדרש דהשכר על
מצות קימה הוא שזוכה ליראת שמים ,שכתוב "מפני שיבה
תקום והדרת פני זקן" ועל ידי כן תזכה ל"-ויראת מאלהיך".
ואם זה שכרו ודאי שכל אחד מחויב להשתדל להשיגו ,וזה כוונת
רבי זירא אקום בפני רבנן ואקבל שכר שאזכה ביראת שמים.

הקשה ר' ישראל מסלנט זצ"ל :הרי כל פעם שכתוב בתורה "את"
זה בא לרבות וללמד דבר ,ומה א"כ בא לרבות "את" עמיתך?
ותירץ :הוכח תוכיח "את" עמיתך בא לרבות "את עצמך" קשוט
את עצמך ואחר כך קשוט
את אחרים (סנהדרין יט).
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
אחרי קדושים
"וידבר ה׳ אל משה אחרי מות שני בני אהרן
בקרבתם לפני ה׳ וימותו" (טז ,א)
למה נסמכה מיתת שני בני אהרן לפרשת יום הכיפורים ,ללמדך
שמיתת הצדיקים מכפרת כיום הכיפורים (פס״ז אחרי טז ,ב).
חז״ל אומרים כי בשעת פטירתו של רבינו הקדוש נפלה פתקה
מן השמים ועליה כתוב ,כי כל מי שהיה באשכבתיה דרבי מזומן
לחיי העולם הבא .ומאחר שכל מיתת צדיק מכפרת ,מדוע דוקא
בהלווית רבי הובטחו לחיי עולם הבא?
תירוץ מקורי על כך אמר הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור :ידועה
היא מחלוקתם של רבי וחכמים ,אם יום הכיפורים מכפר בין
לשבים בתשובה ובין לשאינם שבים  -כדעת רבי ,או שמכפר רק
לשבים בלבד  -כדברי חכמים .לפי זה כיון שמיתת צדיקים
הושוותה ליום הכיפורים ,לעניו הכפרה ,ודאי נחלקו רבי וחכמים
גם בזו ,שלחכמים אינה מכפרת אלא למי שבא לשמוע ההספד
ומתעורר לתשובה ,ואילו לדעת רבי מכפרת אף אם באו רק
לחלוק כבוד לצדיק ,ואינם שבים בתשובה בפועל.
להלכה הרי כלל נקוט הוא בידינו ,הלכה כרבי מחבירו ולא
מחבריו ,וכיון שחכמים חולקים עליו נפסקה הלכה כמותם .לכן
במיתת שאר הצדיקים ,לא נתכפרו כל המשתתפים בהלוויתם,
אלא רק אלו שהתעוררו ושבו בתשובה ,כהכרעת ההלכה .אבל
בפטירת רבינו הקדוש עצמו ,פסקו משמים לכבודו ,כשיטתו,
וירדה פתקה מן השמים לאמור כי כל מי שהשתתף בהלוייתו,
גם אותם שלא נתעוררו לתשובה ,״מזומן לחיי העולם הבא״ ,כי
כבר נתכפרו על כל חטאיהם ,ואם לא ישובו לחטוא מובטח להם
(להתעדן באהבתך)
עולם הבא.

הזו התדרדרה ,כל המצוות והמנהגים נשכחו ,ומה נשאר? המנהג
לבחוש בסיר .איש העסקים שאל את המשפחה מה פשר המנהג
הזה והם לא ידעו לענות לו .מהמסורת נשארו רק הבחישות
בסיר...
בתשעת הימים נוהגים מנהגי אבילות :בחלק מהעדות נוהגים לא
להתרחץ בימים אלו ,לא אוכלים בשר ,ומה נשאר לנו
מהאבילות? נוהגים מנהגי אבילות ,אבל במה מתבטאת
האבילות על החורבן? נשארו לנו רק ה"בחישות" בסיר :לכל
מנהגי האבילות יש "פתרונות" ,אם לא בשרי – אז "מן הצומח",
אם לא יין – אז בירה .אבל האם יש אבילות אמיתית?
"קדושים תהיו" האם יודעים אנו קדושה אמיתית מהי?
(מפי הגאון רבי בן ציון פלמן ז"ל)

"ואת שבתותי תשמורו" (יט ,ג)

עובדא נאה סיפר הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגער זצוק"ל (מובא
ב'רשומים בשמך') :בנו של רבינו החת"ס לימים הגה"ק אב"ד
קראקא רבי שמעון סופר זצ"ל בהגיע לבית המדרש בעת
תחילת כהונתו בקראקא ,עלה על הבימה המוגבהת שאצל ארון
הקודש ,פתח פיו ואמר' :מורי ורבותי! קודם שאתחיל בדברי
הדרשה ,אספר לכם מעשה רב ,שאומר דרשני .הנה לבטח הגיע
לאזנכם שמעו של אבי ,מרנא ורבנא ה'חתם סופר' אב"ד זי"ע.
בחור אחד מתלמידי ישיבתו ,בן למשפחה מנכבדי העיר ,הקדיח
תבשילו ל"ע ,ונהג שלא בדרך התורה .הגם שאבי הקדוש זי"ע
לא אבה לשלוח אף תלמיד מן הישיבה ,אך אותו תלמיד לא
הותיר בידיו ברירה ,באשר התנהגותו חייבה את שילוחו.
בתחילה עורר הדבר מהומה גדולה ,עקב פגם משפחה ,אך עם
הזמן שקטה המריבה ,ובסופו של דבר עזב אותו התלמיד את
"קדשים תהיו כי קדוש אני ה'" (יט ,ב)
הישיבה ואת העיר פרעשבורג ,הרחיק נדוד וירד מטה מטה עד
הדיוטא התחתונה .לאחר זמן נשא אשה ,וחזר לעיר אבותיו
"אמר הקב"ה לישראל :הואיל והקדשתי אתכם לשמי ,עד שלא
פרעשבורג ,והיה מחלל את השבת הקדושה בפרהסיא ולעין כל,
בראתי העולם ,לפיכך היו קדושים כשם שאני קדוש" (ילקוט
ואף פתח חנותו בריש-גלי בעיצומו של יום השבת קודש.
שמעוני)
כאשר הופיעו עדים נאמנים לפני אבי הק' וסיפרו לו את רוע
מסופר על איש עסקים שבאחד ממסעיו "נתקע" בשדה תעופה
מעלליו של זה אשר חנותו פתוחה בשבת בפרהסיא ,שלח אבי
של ספרד .היה זה ערב יום הכיפורים .הוא התקשר לחבר וביקש
הק' את אחי הגדול רבי שמואל וואלף (ה'כתב סופר') להעידו
ממנו שיארגן לו משפחה שיארחו אותו ביום הקדוש  -יום
ולהתרות בו שינעל את חנותו בימים המקודשים ,שבתות וימים
הכיפורים .לאחר מס' דקות התקשר החבר ואמר לו שהוא מוזמן
טובים  -ואם יפרוץ גדר ,ידע בנפשו שהוא משחק באש ולא
לקרובי משפחתו.
יינקה.
היתה זו משפחה לא דתית .בשהותו שם במשך היום ,שם לב
אחי עשה את שליחותו כמצווה עליו ,בא לפני אותו פוקר ומסר
לתופעה מוזרה מאד במשפחה הזאת :כל שעה וחצי ,אחד מבני
לו את דברי אבי הק' והתראתו .אבל אותו רשע לא התרגש
המשפחה היה ניגש לסיר שעל הגז ומגיס ומערבב את תכולתו.
במיוחד למשמע הדברים ,תפסו בידיו הטמאות ,והשליכו חוצה
משחזר לביתו היה חדור רצון להבין את פשר המנהג המוזר .חקר
בשאט נפש.
איש העסקים את התופעה ,והתברר לו שאותה משפחה שגרה
בשבת הבאה ,באו שוב לאבי הק' ה'חתם סופר' ,וסיפרו לו על
בספרד הם צאצאי צאצאים של האנוסים .אותם אנוסים היו
אותו בן בליעל שעודנו עומד במריו ,וחנותו עודנה פתוחה גם
יהודים דתיים ופחדו שיגלו את יהדותם ,ולכן ,כשהגויים היו
בשבת זו .שלח אליו אבי זי"ע
באים ובודקים ביום כיפורים
בשנית את אחי ,להעיד בו
אם שומרים את קדושתו ,היו
פעם נוספת שיסגור את
האנוסים מניחים סיר על
לעי"נ
חנותו ,ולהזהירו כי הוא
האש ועשו עצמם כאילו הם
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
משחק באש.
מבשלים .במשך הדורות
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
נשכחה המסורת והמשפחה
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סיפורים נפלאים
אחרי קדושים
אך אותו זד יהיר חזר על מעשהו כבראשונה ,לעג לדבריו
והשליכו החוצה גם הפעם .אלא שבפעם הזאת הגדיל לעשות,
והזהיר את אחי לבל יהין שוב אליו עוד ,כי בפעם הבאה יכבדהו
בסטירה עזה על פניו.
לשבת הבאה ,בפתחו שוב את חנותו ,שלח אבי זי"ע אותי ,יחד
עם אחי הגדול ,אל אותו נבל ,להזהירו בפעם האחרונה על
קדושת השבת ולהתרות בו שיסגור את חנותו ,בהוסיפו' :והיה
בשם
אם ירהיב רשע זה להרים את ידו על אחד מכם ,תכוונו ֵ
הקדוש שהנני מוסר לכם ,ואז דמו בו מות יומת ,וכל העם ישמעו
וייראו'.
הלכנו כדבר אבינו ,באנו לאותו רשע ששנה ופירש ,התייצבנו
לפניו ,והתרינו בו  -והוא שמר הבטחתו וסטר בכף ידו המגושמת
על פניו הקדושות של אחי רבי שמואל וואלף .אזי יצאנו אל
מחוץ לדלת חנותו של מנוול זה ,וכיוננו באותו השם שמסר לנו
אבינו הקדוש ,ואותו מחלל שבת עז פנים לא הוציא שבתו זו ,ולא
יצא מחנותו בפעם הזו כי אם פגר מת.
("ספרא דמלכא" מאת הרה"ג מהרש"צ גנץ).

"לא תקם ולא תטר" (יט ,יח)
״לך מכאן! הסתלק מהקרון הזה!״ ,הצעקות הנזעמות שהדהדו
בקרון הרכבת העושה את דרכו לוילנה עוררו את רבי ישראל
סלנטר מהמחשבות בהם היה שקוע .הוא העיף מבט חטוף
סביבו והופתע לגלות כי הוא עצמו מהווה את מושא ההתקפה.
אדם צעיר עמד מולו וצעק :״סגור את החלון! אתה לא רואה
שהדבר מפריע לכל יתר הנוסעים׳״ .נבוך ונכלם מיהר ר׳ ישראל
סלנטר ,ממנהיגיה המפורסמים של יהדות ליטא ומחולל תנועת
המוסר ,לסגור את החלון ,אך הדבר לא הרגיע את הברנש גס
הרוח שהמשיך להתנפל עליו בצעקות וכינויי גנאי .רק בכניסה
לתחנת הרכבת של וילנה ,למראה ההמון הרב שהתכנס על
הרציף ,כדי לקבל את פני האורח הנכבד קלט הצעיר חמום המוח
כי הזקן אותו העליב והתקיף במהלך הנסיעה לא היה אלא הרב
סלנטר המפורסם בכבודו ובעצמו.
למחרת היום מיהר הצעיר לבית בו התארח הרב סלנטר והתנצל
עמוקות על התנהגותו הגסה .״ימחל לי כבוד הרב ,אך טרוד
הייתי בדברים המעיקים עלי ועל כן נהגתי בקוצר רוח ובחוסר
סובלנות...״.
״תנוח דעתך״ ,השיב לו ר׳ ישראל בעודו לוחץ את ידו בחמימות.
״תכף ומיד הבנתי כי רוחך סוערת ודנתי אותך לכף זכות ,לרגע
לא היה בליבי שום קפידה על מה שאירע...״.
הצעיר פנה לעבר דלת היציאה ,אלא שאז התנער רבי ישראל
בבת-אחת והניח יד על כתפו .״אמור נא לי ,מהו הדבר שכה
הטריד אותך במהלך נסיעתך לוילנה׳״.
״אני מתכנן לעבוד כשוחט״ השיב לו הלה .״לוילנה הגעתי כדי
לאסוף המלצות מרבנים ידועי שם כי ניתן לסמוך על שחיטתי״.
בו במקום בחן הרב סלנטר את ידיעותיו של הצעיר ,ומשנכח
לדעת שיש לו הרבה מה לשפר קבע איתו סדר לימוד משותף
פעם בשבוע עד שהלכות השחיטה היו נהירות וברורות לו
לחלוטין ,או אז צייד אותו

בהמלצה נלהבת ופטר אותו לדרכו...
סיפור מופלא ומדהים זה ,הממחיש עד לאיזה דרגה מסוגל
להגיע אדם שמתקן את מידותיו ,אינו אופייני רק לרבי ישראל
סלנטר .אחד מסימני ההיכר המובהקים של כל אחד מגדולי
ישראל האמיתיים ,בדורנו ובדורות העבר ,היו מידותיהם
הטובות ויכולתם המופלאה למשול ברוחם ולהתגבר על כל נטיה
של כעס או מדה רעה אחרת.
לא בקלות תיקנו גדולי ישראל את מידותיהם .רבי ישראל
סלנטר עצמו העיד כי :״קל יותר לסיים את כל הש״ס (ששה
סדרי משנה הכוללים את כל התלמוד הבבלי המונה יותר מ-
 2,700דפים) ,מאשר לתקן מידה אחת״.
(יגל ליבי)

"ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" (כ ,כו)
מסופר על צייד שבאחד ממסעיו עבר בכפר קטן וראה שם לול
תרנגולים .לתדהמתו ,ראה בתוך הלול נשר ענק .הצייד התפלא
מאד למראה נשר גדול בלול תרנגולים ,הרי נשר מקומו
בשחקים! שאל הצייד את האיכר לפשר הדבר ,והאיכר סיפר לו
כי לפני כמה שנים הוא מצא אפרוח שחור זרוק על הארץ ,והיות
שהוא לא היה מבין גדול בעופות ,הוא לא ידע שהאפרוח הוא
גוזל של נשר.
לכן ,לקח אותו והניח אותו בלול התרנגולים.
הגוזל הרך גדל והתפתח ,והתברר שהוא נשר ,אבל מכיון שגדל
בין תרנגולים ,נהג בדיוק כמותם .הוא מעולם לא ניסה לעוף .הוא
נשאר בלול והתנהג כמו דיירי הלול.
הצייד שראה זאת הצטער מאד על גורלו של הנשר שמקומו
בשמים .הנשר הוא מלך העופות ,הוא עף גבוה כל כך ,ועד
שכנפיו אינן מתחילות להשרף מהשמש ,אינו יורד למטה .נשר
זה ,שביכולתו לנסוק לשחקים ,מקרקר כתרנגול ואוסף זרעונים.
ניגש הצייד לכפרי ושאל אותו אם הוא מסכים למכור לו את
ה"תרנגולת השחורה" .הסכים הכפרי בשמחה ,שקל אותה וקבע
את מחירה.
קנה הצייד את הנשר תמורת מס' שקלים בודדים ולקח אותו
איתו .גם כעת ,משיצא הנשר אל מחוץ ללול ,לא ניסה כלל לעוף.
למחרת לקח הצייד את הנשר להר גבוה וקרא אליו" :אינך
תרנגול! אתה נשר! אתה מלך העופות!" ודחף את הנשר לעבר
תהום.
ברגע הראשון נבהל הנשר ,אבל מחוסר ברירה פרש כנפיים
והחל לעוף.
כך עשה הצייד גם למחרת וביום השלישי עד שהנשר למד לעוף
כמו כל הנשרים.
אנו צוחקים על הנשר ,ומה בנוגע אלינו? אנו בניו של מלך מלכי
המלכים ,הקב"ה! בני מלכים אינם מתעסקים בשטויות .בני
מלכים אינם נמצאים בלול התרנגולים! איננו תרנגולים ,אנו
נשרים! אנו העם הנבחר! הקב"ה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו
ספר "הוראות יצרן"  -את התורה הקדושה.
"ואבדיל אתכם "...אשר בחר בנו מכל העמים...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בס"ד

פרשת אחרי־קדושים ,ו' באייר תשע"ח

ִ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

ִ ּבגְ ֵדי־ק ֶֹד ׁש ֵהם וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם ֶאת־ ְ ּבשָׂ רוֹ )טז ,ד(
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקו ָּפה נִ ְכ ֶ ּב ֶדתָ ,ק ַבע ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ַח ִ ּיים זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלד ׁ ִשעוּר ִל ְפנוֹ ת־בּ ֶֹקרִ ,עם
שה ַק ֶּצנְ ְלבּ וֹ יְ ְּגןִ ,מ ְּגאוֹ נֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ םְ .ליָ ִמים ִה ְת ַּג ְל ְּג ָלה שִׂ ָ
מֶ#
יחה ֵ ּבינוֹ
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ֹ
ימי
יתי ִ ּב ֵ
ק ָרבָ יו ,אוֹ דוֹ ת ְּגאוֹ נֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ְלל ּו ָ ּב ּה ָלרֹב ,וְ ָא ַמר" :זָ ִכ ִ
ְלבֵ ין ְמ ֹ
יהם ְּגאוֹ נִ ים ,מ ְפ ָלגִ יםֲ .אבָ ל אוֹ ֵמר ֲאנִ י
ֶח ְלדִּ י ְל ַה ִּכיר ַּת ְל ִמ ֵידי־ ֲח ָכ ִמים ַר ִ ּבים ,וּבֵ ינֵ ֶ
י-ה ,הוּא ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלדֶ .א ָּלא ׁ ֶש ֵּמרֹב
ָל ֶכםֶ ׁ ,ש ְּגאוֹ ן ַהדּ וֹ ר ְ ּב ֵה"א ַהיְ ִד ָ
יח ִּכ ְמ ַ-ט ִלי ֹצר ֶאת ָהרֹ ֶש#ם ַל ֲהמוֹ נִ ים ׁ ֶשהוּא ְ'ס ַתם
ָח ְכ ָמתוֹ וְ ַ-נְ וְ ָתנ ּותוֹ ִ ,ה ְצ ִל ַ
יְ הו ִּדי יְ ֵרא־ ׁ ָש ַמיִ ם'" ...וְ הוֹ ִסיףִ " :אם ִ ּב ְרצוֹ נְ ֶכם ְל ַק ֵ ּבל ,מ ּ ָשׂ ג ַ-ל ַה ֲָ -ר ָצ ִתי ְל ַר ִ ּבי
יתיִ ,א ּל ּו ָהיָ ה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים נוֹ ֵתן ִליְ ,ל ַק ֵ ּים
יָ -ל ֶכםִּ ,כי מו ָּכן ָהיִ ִ
ַח ִ ּייםֲ ,ה ֵרינִ י מוֹ ִד ַ
ק ֶד ׁש ֵהם'"...
בּ וֹ 'וְ ָר ַחץ ְ ּב ַמיִ ם ֶאת־ ְ ּבשָׂ רוֹ ' ,וְ ָהיִ ִ
יתי ׁשוֹ ֶתה ֶאת ַה ַּמיִ ם'ִּ ,כי ִ ּבגְ ֵדי־ ֹ
וְ ִכ ּ ֶפר ַ ּב ֲ"דוֹ ו ְּב ַ"ד ֵ ּביתוֹ ו ְּב ַ"ד ָּכל־ ְק ַהל יִ שְׂ ָר ֵאל )טז ,יז(
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ְּתנו ַּ-ת ֲ'אג ,דַּ ת יִ שְׂ ָר ֵאל' ׁ ֶש ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ְ ּב ָקטוֹ בִ יץ ִ ּב ׁ ְשנַ ת
ָ ּב ֲא ֵס ָפה ָה ִר ׁ
דּ
ֵּת ֵָ -ר"ב ,נָ שָׂ א ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ְ ּברוֹ יְ ֶאר ,נֶ ְכ וֹ ׁ ֶשל ָה ַר ּ ׁ ַש"ר ִה ְיר ׁש ּו ִמ ְמיַ ְּס ֵדי ַה ְּתנו ָּ-ה
ָהעוֹ ָל ִמית ,דְּ בָ ִרים ַ-ל צ ֶֹר ְך ַה ּ ׁ ָש ָ-ה ,וְ ַ-ל ַה ּ ׁ ִש ּנוּיִ ים ׁ ֶש ָח ִלים ַּגם ְ ּב ֶק ֶרב יִ שְׂ ָר ֵאל.
י-ַ -ל ָה -,בְ דָּ הִּ ,כי ְל ַא ַחר ּ ְפ ָרעוֹ ת ִק ׁ ִ
ֵ ּבין ַה ּ ׁ ְש ָאר ִה ְצ ִ ּב ַ
ישינֶ ב ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַס"ג,
יטי ַה ּ ְפ ָרעוֹ תַ ,א ְך לֹא ׁ ָש ְלח ּו
ׁ ָש ְלח ּו ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י רו ְּסיָ ה ֶל ֶחם ו ְּבגָ ִדים ֶאל ּ ְפ ִל ֵ
יח ִל ְכאוֹ ָרהִּ ,כי
ישי־ ְק ,ד ּ ׁ ָשה ,דָּ בָ ר ַה ּמוֹ ִכ ַ
יהם ַט ִּליתוֹ ת ּו ְת ִפ ִּלין ו ׁ ְּש ָאר ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
ֲא ֵל ֶ
ַּגם ַה ַּמ ָּצב ָהרו ָּחנִ י ְ ּברו ְּסיָ ה ַאף ה ּוא ְ ּב ִכי־ ַרעְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֵא ַרע ְ ּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה וַ ֲא ָרצוֹ ת
יסק ָּכ ְךּ ְ " :ב ִמ ְצוַ ת
נוֹ ָספוֹ ת ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהםּ ִ .ב ְתגוּבָ הֵ ,ה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ְצ ָד ָקה ִאי־ ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת יְ ֵדי־חוֹ ָבה ִ ּבנְ ִתינַ ת ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת ְל ָכל יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ,א ָּלא
ָּכל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ִל ְתרֹם ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ִּמ ְצוָ ה .ו ְּל ַּ -,מת זֹאתּ ְ ,ב ָק ְר ַ ּבן־ ִצבּ וּר,
ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ּ ַפר ֶא ָחד' ,וְ ִכ ּ ֶפר ַ ּב ֲ-דוֹ וּבְ ַ-ד ֵ ּביתוֹ וּבְ ַ-ד ָּכל־ ְק ַהל יִ שְׂ ָר ֵאל'.
יטי ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ,יֵ ׁש ְל ַס ֵ ּי ְַ -ל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
וְ ַאף ָּכאןְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְל ַס ֵ ּי ִַ -ל ְפ ִל ֵ
ְ ּבא ֶֹפן ִאי ׁ ִשי ,ו ְּל ַה ֲ-נִ יק לוֹ ָמזוֹ ן ו ְּכסוּת .ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ,דַּ י ָל ֶהם
ְ ּב ַט ִּלית ַא ַחת וְ זוּג ְּת ִפ ִּלין ,וְ בָ ֶהם ֵּת ֵצא ֵָ -דה ׁ ְש ֵל ָמה יְ ֵדי חוֹ בָ ה ִ ּב ׁ ְש ַ-ת־ ַהדְּ ָחק"...
ְּכ ַמ ֲ"שֵׂ ה ֶא ֶרץ־ ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְב ֶּתם־ ָ ּב ּה לֹא ַת ֲ"שׂ וּ )יח ,ג(
ישית ׁ ֶשל ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ַא ֲח ֵרי־ ְקדוֹ ׁ ִשים תרצ"דִ ,ס ּ ֵפר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ִ ּב ְס -,דָּ ה ׁ ְש ִל ׁ ִ
יס ָחא וְ ָא ַמרִּ ,כי ִמי
ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְמ ׁ ִשינוֹ בִּ ,כי ָאבִ יו דִּ ֵ ּבר ִעם ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
יצד ֵהם
ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ׁ ְשבּ ֹר ַּת ֲאוַ ת־ ִלבּ וֹ  ,יַ ִ ּביט וְ יִ ְר ֶאה ֶאת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִה ּ ִשׂ יג ּו ַּת ֲאוָ ָתם ֵּכ ַ
נִ ְר ִאים וּבְ ֵאיזֶ ה ַמצָּ ב ֵהם ׁ ְשר ּויִ ים ,וּבְ ַ-ל־ ָּכ ְרחוֹ יִ ָּמ ֲאס ּו ַה ַּת ֲא ֹות ְ ּב ֵ-ינָ יו .ו ֵּפ ֵר ׁש
יצד
יתם ֵּכ ַ
ְ ּב ָכ ְך ֶאת ַה ּ ָפסוּק ְּ'כ ַמ ֲ-שֵׂ ה ֶא ֶרץ־ ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר יְ ׁ ַש ְב ֶּתם־ ָ ּב ּה'  -ו ְּר ִא ֶ
יהם...
ַה ִּמ ְצ ִרים נִ ְר ִאיםֲ ,אזַ י 'לֹא ַת ֲ-שׂ וּ'  -זֶ ה יִ גְ רֹם ָל ֶכם ׁ ֶש ּלֹא ַת ֲ-שׂ ּו ְּכ ַמ ֲ-שֵׂ ֶ
וְ לֹא־ ָת ִקיא ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם ְ ּב ַט ַּמ ֲא ֶכם א ָֹת ּה )יח ,כה(
ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ,נוֹ ַדע ִּכי ְ ּב ַא ַחד ַה ִּקבּ ו ִּצים ָ ּב ָא ֶרץֵ ,ה ֵח ּל ּו ְלגַ דֵּ ל ׁ ְש ַפ ִּנים
ילה ,וְ נִ זְ דַּ ְעזְ ָ-ה ָה ָא ֶרץ ַּת"ק ּ ַפ ְר ָסה ַ-ל ַּת"ק ּ ַפ ְר ָסהּ ְ .באוֹ ָתם ַה ָ ּי ִמיםָ ,ר ָאה
ַל ֲא ִכ ָ
יש
ַּת ְל ִמיד ֶאת ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
יח ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֵליְ בּ ַח ְס ַמןְּ ,כ ׁ ֶשהוּא יוֹ ׁ ֵשב ְמ ,ה ְר ָהר ,ו ַּמ ִּק ׁ
ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ַ-ל ַה ּ ׁ ,ש ְל ָחן ְּכ ִמנְ ָהגוֹ ְ ּב ׁ ָש ָ-ה ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ְ ּב ַצ ַ-ר ָּגדוֹ ל .נִ ָּסה ַה ָ ּבח ּור
ִל ְתהוֹ ת ַמה ַּמ ְט ִרידוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ַה ְפ ָצרוֹ ת ָא ַמר ָה ַרב" :נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה 'וְ לֹא־ ָת ִקיא
א ָת ּה' ,וְ ִאם ִה ַּג ְענ ּו ְל ַמ ָּצב ָּכזֶ ה ׁ ֶשל ,ט ְמ ָאהֲ ,ה ֵרי יְ גָ ְר ׁש ּו
ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם ְ ּב ַט ַּמ ֲא ֶכם ֹ
אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּכאן .ו ֵּמי ָלא ֲאנִ י ֵ -א ֵל ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ֵא ֵל ְךֲ ,אבָ ל ִהיא  -וְ ֶה ְר ָאה ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ַ-ל
ָה ַר ָ ּבנִ ית ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְכבָ ה חוֹ ָלה ְ ּב ִמ ָּט ָת ּה ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָשבְ ָרה ֶאת־ ַרגְ ָל ּהֵ ,א ְ
יך ִהיא ֵּת ֵל ְך"?!

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  6.36צאת השבת  7.50רבנו תם 8.29

יש'
ַא ְר ַ ּב ַ"ת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
ַ ּב ֲחנ -יּוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּ-מ ְב ָחרוֹ ת
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

יתה
ַא ֲח ֵרי מוֹ ת )טז ,א( ַ ּ -פ ֲ" ַמיִ ם ,ה ְכ ּ ְפ ָלה ִמ ָ
ַ ּב ּ ָפסוּקְ ,ל ַר ֵּמז ַל ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִריםֶ ׁ ,ש ֲִ -ל ַ ּית
ַה ַּצדִּ ִ
ית ָתם ִמדַּ ְר ָּגה ְל ַד ְר ָּגה ָ ּבעוֹ ָלם
יקים ְל ַא ַחר ִמ ָ
יתה
ָה ְֶ -ליוֹ ן ,נִ ְק ֵראת ּ ְפ ִט ָירה ,וְ ִהיא ְּכ ֵ-ין ִמ ָ
ֵמ ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא .ו ִּמ ָּכאן ַה ִּמנְ ָהג
יש ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ִ ּב ְפ ִט ַירת ַצדִּ ִ
יקים ּו ְס ַתם
לוֹ ַמר ַקדִּ ׁ
ֲאנָ ׁ ִשיםִּ ,כי נִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם ִמ ְת ַּ -לוֹ ת ָאז ְל ַמ ֲָ -לה,
יתה ֵמ ָח ָד ׁש .וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ַ-ל ְ ּבנֵ י
וְ ִהיא ְּכ ֵ-ין ִמ ָ
ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ֵּמת ּו ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ְ ּב ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵ י ה',
ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ָמ ָתם ְָ -ל ָתה ְל ָמדוֹ ר ְֶ -ליוֹ ן יוֹ ֵתרׁ ,ש ּוב
ְּכ ֵמת ּו ֵמ ָח ָד ׁש וְ ָ-ל ּו ְל ַמ ְע ָלה) .דגל מחנה יהודה(
וְ נָ שָׂ א ַה ּ ָשׂ ִעיר )טז ,ה(  -שָׂ ִעיר ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ִאם־יִ ְהיוּ
ֲח ָט ֵא ֶ
יכם ַּכ ּ ָׁשנִ ים ,וְ ַה ֵּתבוֹ ת ַּכ ּ ֶׁש ֶלג יַ ְל ִ ּבינוּ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַ"ל צ ּוק ַה ֶּס ַלעְ ,ל ַר ֵּמז ַל ּ ָשׂ ִעיר
ְ ּבגִ ַ
ַל ֲ-זָ אזֵ ל ׁ ֶש ָָ -ליו ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ְ ּביוֹ ָמאֵּ ,כיוָ ן
י -שָׂ ִעיר ַל ִּמ ְד ָ ּבר ָל ׁשוֹ ן ׁ ֶשל זְ הוֹ ִרית ָהיָ ה
ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ַמ ְל ִ ּביןֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ִאם־יִ ְהי ּו ֲח ָט ֵא ֶ
יכם ַּכ ּ ָׁשנִ ים ַּכ ּ ֶׁש ֶלג
יַ ְל ִ ּבינ ּו ,וְ ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יח ָהיָ ה קוֹ ֵשר ֲח ִצי ְל ׁשוֹ ן זְ הוֹ ִרית
ְ ּבצוּק ַה ֶּס ַלע ׁ ֶש ְ ּב ַהר ָה ֲ-זָ אזֵ ל) .חדשים לקטֹרת(
גּ וֹ ָרל ֶא ָחד ַלה' וְ גוֹ ָרל ֶא ָחד ַל ֲ"זָ אזֵ ל )טז ,ח( ִ -מ ָּכאן
ַא ָּתה ָל ֵמדִּ ,כי ַההוֹ ָצאוֹ ת ַלה'ְ ,ל ִענְ יְ נֵ י ּתוֹ ָרה
ו ִּמ ְצוֹתִּ ,ת ְהיֶ ינָ ה ְל ָפחוֹ ת ְּכמוֹ ַההוֹ ָצאוֹ ת ַל ֲ"זָ אזֵ ל,
ְל ִענְ יָ נִ ים ַּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים .וְ ֵת ַבת ֲ"זָ אזֵ "ל ִהיא נוֹ ָט ִריקוֹ ן
זֶ ה ְל ַּ -,מת־זֶ ה ָ"שָׂ ה ֱאל ִֹקים) .אור שמואל(
ֲא ֶׁשר ָ" ָלה ָ" ָליו ַהגּ וֹ ָרל ַלה' )טז ,ט( ָּ -כ ְך דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל
יש ֲא ׁ ֶשר ָָ -לה ָָ -ליו ַהגּ וֹ ָרל ַלה' וְ ה ּוא
עוֹ ָלםִ ,א ׁ
יש ַצדִּ יק ָּת ִמים וְ ָח ִסידֲ ,אזַ י וְ ָ"שָׂ הוּ ַח ּ ָטאת
ִא ׁ
וְ גוֹ ָרלוֹ דַּ ְחקוּת ו ַּמ ְכאוֹ בִ ים .וְ ִא ּל ּו ֲא ׁ ֶשר ָָ -לה
ָָ -ליו ַהגּ וֹ ָרל ַל ֲ"זָ אזֵ לַ ,אנְ ׁ ֵשי ֶר ׁ ַשע וְ ָד ִמים ,הוּא
ימים ו ְּמתו ִּקים) ...מן־התורה(
ד־חי וְ ַח ָ ּייו נְ ִע ִ
יָ ֳ" ַמ ַ
ט ֶרת
וְ ִכ ָּסה ֲ"נַ ן ַה ְ ּקט ֶֹרת )טז ,יג( ַ -ה ֵּתבוֹ ת ֲ"נַ ן ְק ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיה ִ ּב ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְׁש ַבח ֲח ֵברוֹ וּ ָבא ִלגְ נַ איְ ,ל ַר ֵּמז
ְ ּבגִ ַ
ְל ִדבְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ַ ּב ֲָ -ר ִכיןֶ ׁ ,ש ַה ְּמ ִעיל ְמ ַכ ּ ֵפר ַ-ל
ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ הּ ,ו ְקט ֶֹרת ַ-ל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע
ְ ּב ִצנְ ָ"הִּ ,כי ְל ִע ִּתים ָה ָא ָדם ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְמלֹא ָח ְפנָ יו
ִ ּב ׁ ְשבַ ח ֲחבֵ רוֹ ִּכ ְקט ֶֹרתֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ִׁש ְבחוֹ ָ ּבא
ִל ֵידי ְ ּגנַ אי ,וְ ַ-ל־ ָּכ ְך ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת ַה ְּקט ֶֹרת) .אמרות ה'(

ִּת ְט ָהרוּ )טז ,ל( ּ ְ -בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ֶּכ ֶת"רְּ ,כנֶ גֶ ד ַּת ְריַ "ג
ִמ ְצוֹת וְ ֶׁש ַבע דְּ ַר ָ ּבנָ ן ,ו ְּב ָסמו ְּך לוֹ נֶ ֱא ַמר ַׁש ַ ּבת
ַׁש ָ ּבתוֹ ן ִהיא ָל ֶכםְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ַׁש ָ ּבת
ְּכ ִה ְל ָכ ָת ּהְּ ,כ ִא ּל ּו ִק ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה ּ,כ ָּל ּה) .קול יהודה(
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ֶאת־ ָּכל־ ֲ" ֹונֹת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ִמ ְּס ּ ִפינְ ָקא

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ו' ְ ּב ִא ָ ּיר תרס"ט

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַצדִּ ֵ
יקי דוֹ רוֹ ּ ָ ,גאוֹ ן ַּב ּתוֹ ָרה ְּבנִ גְ ֶלה ְונִ ְס ָּתר,
ּו ְמ ַח ֵ ּבר " ִא ְמ ֵרי יוֹ ֵסף" ַ-ל ַה ּתוֹ ָרה ּומוֹ ֲִ -דיםִ .ק ֵ ּבל
מוּאל
ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ַמ ֲה ַר"ם ַא" ׁש ֵמ ,אנְ גְ וַ אר וְ ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
'שׂ ר
ישַ .רבּ וֹ ָתיו ַּב ֲח ִסיד ּות ָהי ּו ַה ּ ַ
ׁ ְש ֶמ ְל ָקא ִמ ֶּס ִּל ׁ
ׁ ָשלוֹ ם' ִמ ֶּב ְלז ְו ַה'דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים' ִמצַּ נְ ז ,וּבְ יוֹ ֵתר ֵמ ַר ִּבי
יט ׁשוֹ בִ ,מ ֶּמנּ ּו ִק ֵ ּבל דֶּ ֶר ְך ְּב ִל ּמ ּוד
יִ ְצ ָחק ַאיְ זִ יק ִמ ִ ּז ִיד ְ
ַה ַּק ָּב ָלה ְ ּבתוֹ ַרת ָה ֲא ִריזַ "לְ ,ו ַ-ל־ ּ ִפי ָה ָּכ ַתב ֶאת
ּתוֹ רוֹ ָתיו ְּב ִס ְפרוֹ  .עוֹ ד ִמצְּ ִעיר ּותוֹ ִה ׁ ְש ִק ַ
יִּ -ב ְת ִפ ָ ּלתוֹ
ֶאת ְל ׁ ַשד ְַ -צמוֹ ָתיוְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ּ ַפ ַ-ם נֶ ֱח ַל ׁש ְו ָה ַל ְך
ִל ְדרֹשּ ְ #ברוֹ ֵפא יְ הוּ ִדי ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִע ּמוֹ  ,נַ ֲ-נָ ה ַה ָ ּלה
ְו ָא ַמרֵ " :אינֶ ִ ּני בּ וֹ ֵדק אוֹ ְת ָךֶ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ת
ְּת ִפ ָּל ְת ָך ,וְ יוֹ ֵד ֲַ -אנִ י ׁ ֶש ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֲא ִפ ּל ּו ּ ַפ ַ-ם ַא ַחת
ְּב ַמ ֲא ָמץ ָּכזֶ ה ֵאינוֹ ְמ ,ס ָ ּגל ִל ְחיוֹ ת .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַא ָּתה ַחי
ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ֶּטבַ עּ ,ו ַמה ֶּב ַצע ֵאפוֹ א ִ ּב ְב ִד ָ
יק ִתי"?!
ַ-נְ וְ ָתן ,מ ְפ ָלג ָהיָ ה ,וְ ָרגִ יל ָהיָ ה לוֹ ַמר ְּב ׁ ֵשם ' ַהחוֹ זֶ ה'
ִמ ּ,ל ְּב ִליןֶ ׁ ,ש ִאם יַ ִ ּגיד לוֹ ַמ ְל ָא ְך ׁ ֶשהוּא ַצדִּ יק לֹא
יַ ֲא ִמין לוֹ ְ ,ו ַאף ִאם ַה ָּק ָּב"ה ְּב ְַ -צמוֹ יָ ִעיד ַ-ל
ִצ ְד ָקתוֹ  ,יַ ֲא ִמין ָּבזֹאת ַרק ְלאוֹ תוֹ ֶרגַ עֲ ,אבָ ל ָּב ֶרגַ ע
יטא ׁ ֶש ֵאינוֹ ַצדִּ יקַ ּ ...פ ַ-ם נָ ְסע ּו ֵא ָליו
ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ּ ְפ ׁ ִש ָ
ַּכ ָּמה ֲח ִס ִידיםְ ,ו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁ ֶש ָהיָ ה ָ-נִ י ָמרוּ ד נֶ ֱאנַ ח
ַ-ל ׁ ֶש ֵאין ְ ּביָ דוֹ ָל ֵתת ּ ִ'פ ְדיוֹ ן־נֶ ֶפ ׁש' ָל ַר ִּבי ֵמרֹב
דַּ ּל ּותוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָ ּבא ּו ,הוֹ ׁ ִשיט ָל ֶהם ָה ַר ִּבי ֶאת יָ דוֹ
ְל ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ָא ַמר ְלאוֹ תוֹ ָ-נִ יּ ָ " :ג ַר ְמ ָּת ִלי ֲהנָ ָאה ְמ ,ר ָּבה,
ִּכי ַהנּוֹ ֵתן ִלי ָמעוֹ ת ְּב ַודַּ אי ְמ ַה ֶּנה אוֹ ִתי ,אוּ ָלם ִמי
ׁ ֶש ּנוֹ ֵטל ִמ ֶּמ ִ ּניֵ ,מ ֵסב ִלי ק ַֹרת־רו ַּח ׁ ִש ְב ַָ -תיִ ם"...
ְּב ַא ֲח ִרית יָ ָמיו ָסבַ ל ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים יִ ּסו ִּרים ָק ׁ ִשיםַ ,א ְך
ימנּ ּו ְו ִה ְת ַא ּ ֵמץ ְל ַה ְמ ׁ ִשי ְך
ְצ ִליל ּות־דַּ ְע ּתוֹ לֹא ָמ ׁ ָשה ֵה ֶ
ְלנַ ֵהל ֶאת ֲָ -דתוֹ ּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תשל"ב ָה ֳ-ל ּו ְַ -צמוֹ ָתיו
ַא ְר ָצה ,וְ נִ ְט ַמן ְ ּבבֵ ית־ ַה ַח ִּיים ְסגָּ ,לה ׁ ֶש ְּב ֶפ ַתח־ ִּת ְק ָוה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ"ת

בכ"ז באייר תקכ"ד ,יצא רבי שמחה מזאלאזיץ לארץ־ישראל,
ובדרכו פגש את בני העלייה החסידית הראשונה בראשות רבי
נחמן מהורדאנקע ורבי מענדל מפרימישלאן .את זכרונותיו
המעניינים העלה על ־הכתב ונדפסו בשם "אהבת ציון" .בין השאר
הוא מספר על ביקורו בעיר הקודש צפת בערב פסח ,ו"אחר
שטבלנו במקווה האריז"ל קודם אפיית המצות ,הוציא המסדר כל
ספרי־התורה מהיכל ,לבדוק אם לא השליך איזה תינוק חמץ
בתוכו ,והוציא גם ספר־תורה של רבי יצחק אבוהב ,אף שהוא כל
השנה סוגרת ומסוגרת ,ויראתי בעצמי לפתוח וליגע בה ,וביקשתי
את המסדר לפתוח אותה .וראיתי בעמוד של פרשת קדושים כמו
שנגללה בקריאת יום־הכיפורים שקראו פרשת אחרי מות ,וראיתי
שהוא כתב ספרדיים אותיות עגולות שקורין וועל יש" .ספר־תורה
זה נשתמר עד ימינו ,ומוציאים אותו שלוש פעמים בשנה בסימן
כש"ר – כיפורים ,שבועות ,ראש השנה .אולם לא ברור מיהו רבי
יצחק אבוהב שבית־הכנסת וספר־תורה המיוחסים אליו ,ובוודאי
אינו בעל מנורת המאור שנפטר בפורטוגל ,ובאמת היו ארבעה
אישים בשם זה .בשנת תרצ"ה ,ביקר החזון אי"ש בצפת ,ושם
הראו לו את ספר־ התורה הזה שאות הצד"י בו הפוכה כדעת
האריז"ל ,אך החזון אי"ש הבחין מיד כי רק ביריעה אחת מופיע
הדבר ,ובשאר היריעות הצד"י נכתבה כנוסח אשכנז ,ואומנם
התברר מפי רבי נחום אתרוג מוותיקי צפת ,כי יריעה זו הושלמה
כמאה שנה קודם לכן ,כאשר ספר־ התורה נחרך באש בזמן שאחד
מעשירי העיר הוציאו כדי לפאר את התהלוכה בעת שהכניס את
בתו לחופה ,ומן־ השמים יצאה תבערת האש .אותה יריעה
הוחלפה אפוא ,ולא נכתבה בידי רבי יצחק אבוהב .היה זה בהתאם
לדעת החזון אי"ש לפסול צד"י הפוכה כי מקורה מכת השבתאים,
וכאשר הכניסו לישיבת 'בית־יוסף' בגבעת רוקח ספר־תורה
שנכתב כך ,הורה שלא יקראו מתוכו .אך בשנים מאוחרות יותר
אמר לגיסו רבי נחום מאיר קרליץ ,ששאלו על ספר תורה כזה אם
לשנותו' ,שב ואל תעשה עדיף' .רבי שמואל הלפרין ,רבה הראשון
של 'זכרון מאיר' בבני־ברק ,שמע מבנו רבי יעקב כי החזון אי"ש
פסל את תפיליו שנכתבו בצד"י הפוכה ,בטענה שהתחדשה בידי
השבתאים ,והראה לחזון אי"ש כי כך נכתב כבר בזוהר הקדוש.
אולם החזון אי"ש השיב כי השבתאים הכניסו צד"י כזו בזוהר ,עד
שרבי שמואל הביא לו את הדפוס הראשון של הזוהר שנדפס
בקרימונה שי"ח ,כמאה שנה לפני השבתאים ,והחזון אי"ש אמר
שאין ראיה מהזוהר המדבר על האותיות שלפני בריאת העולם.
ועד היום חלוקות הדעות אם החזון אי"ש חזר בו והתיר את הדבר.

ימי ֲ-לו ָּמיו ,וְ לֹא ּ ֶפ ֶלא ֵאפוֹ א ׁ ֶש ַר ִ ּבים ִ ּב ְק ׁש ּו ִלזְ כּ וֹ ת
יס ָחא עוֹ ד ִמ ֵ
ִע ּלוּי ,מ ְפ ָלג ָהיָ ה ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
שה א ּו ֶ-ה ְרוֶ ְרגִ יר־ ָקאצוֹ ב ִמ ֶ ּבנְ דִּ יןֶ ׁ ,ש ְ ּב ֵביתוֹ ָהיָ ה ִמ ְת ַא ְכ ֵסן
מֶ#
בּ וֹ ְּכ ָח ָתן ְל ִב ָּתם .ו ְּל ַב ּסוֹ ף זָ ָכה בּ וֹ ַה ָּנגִ יד ַר ִ ּבי ֹ
יְ -לבֶ נְ דִּ ין ְּכ ֵדי ִל ְדרֹשֶ #את
ימת ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ַה ַּמ ִּגיד ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִה ְיר ׁש ִמ ַּויְ דֶּ ְסלוֹ ב ָאבִ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי בּ ּונִ יםָּ ,כל ֵא ַ
דְּ ָר ׁשוֹ ָתיו ְּכ ִמנְ ָהגוֹ  ,וְ ׁ ָשם ָא ְמר ּו ַלדֶּ ֶבק טוֹ בּ .ו ִב ְתקו ַּפת ְמגו ָּריו ֵא ֶצל חוֹ ְתנוֹ ֵ ,א ַרע ְמא ָֹרע ְמ ַ-נְ יֵ ן ְּכ ִד ְל ַה ָּלן.
ֶא ָחד ִמ ַּמ ָּכ ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי בּ ּונִ יםַ ,אבְ ֵר ְך יְ ַקר־ ֵֶ -ר ְך וּבַ ַ-ל ִמדּ וֹ ת, ,מ ָּנה ְלגַ ַ ּבאי ִּ'ת ּקוּן ְס ָפ ִרים' ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ַה ָּגדוֹ לַּ ,ת ְפ ִקיד ָח ׁשוּב ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ָ ּב ֶהם לֹא ָהי ּו ַה ְּס ָפ ִרים ְמצוּיִ ים .וְ ִה ֵּנה נִ ְק ַלע ְלבֶ נְ דִּ ין ַּת ְל ִמיד־ ָח ָכם
ָח ׁשוּבַ ,ה ְמ ,ט ּ ָפל ְ ּבבָ נוֹ ת בּ וֹ גְ רוֹ ת וְ ָל ָר ׁש ֵאין־כּ ֹלְ .ל ַא ְכזָ ָבתוֹ  ,נִ ְכ ׁ ַשל ִ ּב ּק ּורוֹ ַ ּב ָּמקוֹ ם ,וְ ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ָא ַסף ִמ ֵ ּבין
ִמ ְת ּ ַפ ְל ֵלי ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ָהיָ ה זָ עוּם וַ ֲח ַסר־ ֲח ׁ ִשיבוּתּ ִ .ב ְראוֹ תוֹ ֶאת ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ַ-ל־צו ָּרהִּ ,ת ָּנה ְל ָפנָ יו
ֶאת ַצ ֲ-רוֹ  ,וְ הוּא הוֹ ָרה ַל ֲח ֵברוֹ ַה ַּג ַ ּבאיִ ,ל ּטֹל ַה ְלוָ ָאה ַ ּב ֲ-ב ּורוֹ ִמ ּ,ק ּ ַפת ִּ'ת ּקוּן ַה ְּס ָפ ִרים'" ,וַ ֲאנִ י ָא ׁ ִשיב ְ ּב ֶה ְקדֵּ ם
ֶאת ַה ַה ְלוָ ָאה ַל ּ,ק ּ ָפה"ַ .ה ָּלה ָ-שָׂ ה ִּכ ְדבָ ָריו ,וְ נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ֵה ֶל ְך ׁ ָשבָ ה ֵא ָליו .לֹא ְָ -בר ּו יָ ִמים ְמ ,ר ִ ּבים ,וְ ַהדָּ בָ ר
נוֹ ַדע ְל ַפ ְרנְ ֵסי ַה ְּק ִה ָּלהֲ ,חב ּו ַרת ֶה ְדיוֹ ִטים ׁ ֶש ָ-ל ּו ִלגְ ,ד ָּלה ִ ּבזְ כוּת ַּכ ְס ּ ָפם ,וּבוּרו ָּתם ָהיְ ָתה ְל ׁ ֵשם־דָּ בָ ר,
ו ְּמהו ָּמה ַר ָ ּב ִתי ּ ָפ ְר ָצהֲ " .היִ ָּת ֵכן"?! ִּג ְל ְּגל ּו ַה ָּלל ּו ֵ-ינַ יִ ם ִמ ְת ַח ְּסדוֹ ת ו ְּצבוּעוֹ ת" ,נְ בָ ָלה נֶ ֶ-שְׂ ָתה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל"
זָ ֲ-ק ּו ,וְ ָתבְ ע ּו ָל ַד ַ-תִ " :מי ִה ִּתיר ְל ָך ִל ּטֹל ִמ ּ,ק ּ ַפת ַה ָּק ָהל ְללֹא ְר ׁש ּות"?! ָה ַאבְ ֵר ְך ֲִ -דין־ ַה ֶּנ ֶפ ׁש לֹא יָ ַדע ֶאת
י -לוֹ ִּכי יַ ֲ-מֹד ְל ִצדּ וֹ וְ ִכי לֹא יֶ ֱא ַרע לוֹ דָּ בָ רּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמיםָ ׁ ,ש ְלט ּו
נַ ְפ ׁשוֹ  ,או ָּלם ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ָּת ַמ ְך בּ וֹ  ,וְ הוֹ ִד ַ
יצד יִ ּפֹל
יהם ,וְ ַה ְּק ִה ָּלה ּ,כ ָּל ּה ְָ -קבָ ה ֵאפוֹ א ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
יש לֹא ָהיָ ה ֵמ ִרים יָ דוֹ ִ ּב ְל ֲֵ -ד ֶ
ַה ּ ַפ ְרנָ ִסים ַ ּב ְּק ִה ָּלה וְ ִא ׁ
דָּ בָ רּ ְ " .ביוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ֵ ּבין ִמנְ ָחה ְל ַמ ֲִ -ריב"ָּ ,כ ְך נָ ְפ ָלה ֲהבָ ָרה ָ ּב ִעיר" ,יַ ֲ-מֹד ַּג ַ ּבאי ,ק ּ ַפת ִּ'ת ּקוּן סוֹ ְפ ִרים'
יָ ,-ה ַאבְ ֵר ְך
אשי ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ גוֹ ָרלוֹ יִ ְהיֶ ה נָ תוּן ְ ּביָ ָדם ְל ׁ ֵש ֶבט אוֹ ְל ֶח ֶסד"ַ .ה ּיוֹ ם ַה ְמי ָֹ-ד ִה ִּג ַ
ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִ ּב ְפנֵ י ָר ׁ ֵ
ַה ִּמ ְס ֵּכן יָ ׁ ַשב ְ ּב ִצדֵּ י ַה ּ ׁ ,ש ְל ָחן ְּכ ִתינוֹ ק ׁ ֶש ָּס ַרח וְ לֹא יָ ַדע ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ  ,וְ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ַָ -מד ַ ּב ַ ּי ְר ָכ ַתיִ ם מו ָּכן ו ְּמזָּ ,מן
ְלגוֹ נֵ ן ָָ -ליו ִמי ֵדי אוֹ ָתם ַ'צדִּ ִ
יש ִרים'ַ .ה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵה ֵחלַ ,ה ֶּנ ֱא ָס ִפים ֵה ִטיח ּו ָ ּב ַאבְ ֵר ְך ִמ ִּלים ֲח ִריפוֹ ת,
יקים וִ ׁ ָ
ילה ַה ֲחמו ָּרה' ׁ ֶש ֶּנ ֶ-שְׂ ָתה ְלאוֹ ר יוֹ םְ .ל ֶפ ַתע נֶ ֱַ -מד ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים וְ ָא ַמר" :זְ כוּתוֹ ׁ ֶשל
וְ זָ ֲ-ק ּו ָח ָמס ַ-ל ַ'ה ְּמ ִע ָ
דּ
ָּכל ָא ָדם ְל ִה ְתגּ וֹ נֵ ן ו ְּל ָה ׁ ִשיב ַ-ל ָה ֲא ׁ ָשמוֹ ת נֶ גְ וֹ  .או ָּלם ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ֶּנ ֱא ׁ ָשם ׁ ֶש ָּלנ ּו ֵאינוֹ ַ ּב ַ-ל ְל ׁשוֹ ן־ ִל ּמו ִּדים,
יכם"ַ .ה ּ ַפ ְרנָ ִסים ִה ִ ּביט ּו זֶ ה ַ-ל־זֶ ה ,וְ ִה ְס ִּכימ ּו ְ ּב ֵא ֶלם־קוֹ ל,
ֲאבַ ֵּק ׁש ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ֶפה ו ְּל ַהצִּ יג ַט ֲ-נוֹ ָתיו ִ ּב ְפנֵ ֶ
וְ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ּ ָפ ַתח ִ ּב ְדבָ ָריוְ ּ " :פ ִל ָ
יאה יֶ ׁש ִלי ַ-ל ּ ָפסוּק ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ְּת ִה ִּלים ,ו ְּמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ֶּכם או ַּלי ּתו ְּכלוּ
ְל ַה ְס ִ ּביר ִלי ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר"ַ " .ה ִּמזְ מוֹ ר ָה ָאר ְֹך ַ ּב ְּת ִה ִּלים הוּא ִמזְ מוֹ ר קי"טַ ,ה ַּמ ְת ִחיל ַ ּב ֵּתבוֹ ת ַ'א ׁ ְש ֵרי
אבֵ ד'" .וְ ָכאן ׁ ִש ָּנה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵּון ֶאת ַה ִּנ ּקוּד ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפסוּק,
ימי־ ָד ֶר ְך'ּ ,ו ִמ ְס ַּת ֵ ּים ַ ּב ּ ָפסוּק ָּ'ת ִע ִ
ְת ִמ ֵ
יתי ְּכשֶׂ ה ֹ
ָ
ָ
יתי
יתי ְּכשֶׂ ה א ֵֹבדּ ַ ,ב ֵּק ׁש ַ-בְ דֶּ ךִּ ,כי ִמ ְצו ֶֹתיך לֹא ׁ ָש ָכ ְח ִּתי'ָ ,ק ָרא ְ ּב ֵסרוּס ְמ ,כ ָּון ָּ'ת ִע ִ
וּבִ ְמקוֹ ם ִל ְקרֹא ָּ'ת ִע ִ
ְּכשֶׂ ה אֹבֵ ד ְ ּב ַק ׁש' ...ו ָּפנָ ה ֱאל ֲחב ּו ַרת ַהבּ ו ִּרים וְ ֵַּ -מי־ ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִהשְׂ ָּת ְרר ּו ַ-ל ַהצִּ בּ וּר ְ ּבכ ַֹח ַה ְ ּזרוֹ ַ ,-ו ִּב ֵּק ׁש
ֶה ְס ֵ ּב ִריםָ " .מה ַה ּ ֵפרו ּׁש שֶׂ ה ׁ ֶש ֶּנ ֱאבַ ד ְ ּב ַק ׁש"? ׁ ָש ַאל ,וְ ,כ ָּלם ִח ְּככ ּו ֶאת ִמ ְצ ָחם ִ ּב ְמבו ָּכה ,וְ לֹא יָ ְדע ּו ַמה
ְּל ָה ׁ ִשיבָ " .א ֵכן ׁ ְש ֵא ָלה ָק ׁ ָשה"ִ ,ה ְס ִּכימ ּו ּ,כ ָּלם ...וְ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ִה ְמ ׁ ִש ְ
יִ -ח ּיו ְּך נִ ְס ָּתר" :ו ְּב ֵכן
יךְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמבְ ִל ַ
ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ַמ ֲ-שֶׂ ה ׁ ֶש ֵא ַרע ִל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תּ ְ ,ביַ ַ-ר ָסבו ְּך וְ גָ דוֹ ל ָּכאן ְ ּב ֶא ֶרץ ּפוֹ ִליןּ ְ .ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ּ ָפ ְר ָצה
ַ ּב ַ ּי ַ-ר ַמ ֵּג ָפה ָק ׁ ָשהֲ ,א ׁ ֶשר ָ-שְׂ ָתה ׁ ַש ּמוֹ ת ְ ּב ֶק ֶרב ַה ַח ּיוֹ ת וְ ַה ְ ּב ֵהמוֹ תִ .הזְ ִעיק ָה ַא ְריֵ ה ֶמ ֶל ְך ַה ַח ּיוֹ ת ֶאת ָּכ ל
יהם
ַ ּב ֲֵ -לי־ ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַ ּב ַ ּי ַ-ר ְּכ ֵדי ָל ַד ַ-ת ְ ּב ׁ ֶש ְּל ִמי ָה ָר ָ-ה ַה ּזֹאת ,וְ ָד ַר ׁש ִמ ּ,כ ָּלם ְל ִה ְתוַ דּ וֹ ת ְ ּב ָפנָ יו ַ-ל ַמ ֲ-שֵׂ ֶ
ּ
יַ -ה ָּנ ֵמר וְ ִס ּ ֵפר ְ ּב ַר ַ-דִּ ,כי ִל ְפנֵ י זְ ַמן־ ָמה ִה ְס ּתוֹ ֵבב ,מ ְר ָ-ב ֵ ּבין ֲֵ -צי ַה ַ ּי ַ-רְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ֶזה
אשוֹ ן ִה ִּג ַ
ָה ָר ִעיםָ .ה ִר ׁ
יש ֶא ָחד ׁ ֶש ִּנ ְק ַלע ַל ַ ּי ַ-ר וְ לֹא ָמ ָצא מוֹ ָצא ִמן־ ַה ְּס ַב ְך.
ִמ ְס ּ ַפר יָ ִמים לֹא ָ ּבא ָמזוֹ ן ֶאל־ ּ ִפיו ,ו ְּל ֶפ ַתע ָר ָאה ִא ׁ
יֶ -את־ ַר ֲ-בוֹ נִ י ,וְ או ַּלי ְ ּב ְֶ -טיִ י ּ ָפ ְר ָצה
יש ְּכ ֵדי ְל ַהשְׂ ִ ּב ַ
"לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק" ,הוֹ ָדה" ,וְ ָט ַר ְפ ִּתי ֶאת ָה ִא ׁ
ֹאשוֹ וְ ָא ַמרַ " :מה ּ ִפ ְתאוֹ ם עוֹ ָלה ַ-ל־דַּ ְע ְּת ָך ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָּכזוֹ ? וַ ֲה ֵרי נָ ֵמר טוֹ ֵרף
ַה ַּמ ֵּג ָפה" .נִ ְענַ ע ָה ַא ְריֵ ה ְ ּבר ׁ
ַא ָּתה ו ְּל ָכ ְך נוֹ ַצ ְר ָּת ,ו ַּמדּ ו ַּ -יַ ְט ִר ְיד ָך ַמ ְצ ּפ ּונְ ָך"? ַא ֲח ָריו ָ ּבא ַה ְ ּז ֵאב וְ ַאף הוּא ִס ּ ֵפר ִּכי ָט ַרף ֵ-גֶ ל ָק ָטן ׁ ֶש ּ ִפ ֵּגר
ַא ַחר ָה ֵֶ -דר ,או ָּלם ָה ַא ְריֵ ה ִה ְר ִּגיעוֹ ׁ ֶש ֵּכן 'זְ ֵאב ֲָ -רבוֹ ת ַא ָּתה וְ ִטבְ ֲָ -ך ִל ְטרֹף"ַ .הדָּ בָ ר ָחזַ ר וְ נִ ׁ ְשנָ ה ִעם ָּכ ל
יצד ּ ַפ ַ-ם ׁ ָש ְכבָ ה
י-ה ִּכ ְבשָׂ ה רוֹ ֶֶ -דת ,וּבְ קוֹ ל ָחלו ּׁש ִס ּ ְפ ָרה ֵּכ ַ
ַ ּב ֲֵ -לי־ ַה ַח ִ ּיים ַה ּטוֹ ְר ִפים-ַ ,ד ׁ ֶש ְּל ַב ּסוֹ ף ִה ִּג ָ
יהֶ ׁ ,ש ַה ּ ָפר ּוץ ָ ּב ּה ָהיָ ה ְמ ,ר ֶ ּבה ַ-ל ָהעוֹ ֵמד וְ ַה ּקֹר ָח ַדר ָל ֲָ -צמוֹ ת" .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּצ ָּנה ָּגבְ ָרה ,
ָ ּב ֶר ֶפת ׁ ֶשל ְ ּב ֶָ -ל ָ
אתי דְּ בַ ר־ ָמה ְל ַח ֵ ּזק ֶאת־ ִל ִ ּבי-ַ ,ד
יסנִ י ְל ֵביתוֹ ַה ַח ִּמיםַ .א ְך ַר ֲ-בוֹ נִ י ִה ָּכה ִ ּבי וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ָח ַמל ַָ -לי ֲאדוֹ נִ י וְ ִה ְכנִ ַ
יתי בּ וֹ ֶאת־נַ ְפ ׁ ִשי"ֲ " .א ָה ּה"! ָק ָרא ָה ַא ְריֵ ה וְ ָכל ַ ּב ֲֵ -לי־ ַה ַח ִ ּיים
אתי ְמ ַ-ט ַק ׁש ְ ּבנַ ֲֵ -לי ַ ּב ַ-ל־ ַה ַ ּביִ ת וְ ֶה ֱחיֵ ִ
ׁ ֶש ָּמ ָצ ִ
ֶה ֱחר ּו־ ֶה ֱחזִ יק ּו ַא ֲח ָריוָ " ,א ֵכן נוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר! ִ ּבגְ ָל ֵל ְך ּ ָפ ְר ָצה ַה ַּמ ֵּג ָפה ַה ָּק ׁ ָשהּ ,ובְ ְֶ -טיֵ ְך ָ ּבא ֵָ -לינ ּו ָה ָאסוֹ ן ַה ָּכ ֵבד
ַה ֶ ּזה" .וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפ ָ
יה ַח ּיוֹ ת־ ַה ֶּט ֶרף ּובָ ְלע ּו ָה ְּכ ֶה ֶרף־ ַ-יִ ן...
יקה ֲ-לו ָּבה זוֹ ְל ִה ְתגּ וֹ נֵ ןִ ,ה ְתנַ ּ ְפל ּו ֶָ -ל ָ
ְ ּב ַס ְ ּימוֹ ָ ּ ,פנָ ה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ֶאל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ְ ּב ַמ ָ ּבט נוֹ ֵקב ,וְ ִה ְר ִעים ְ ּבקוֹ לוֹ " :זוֹ ִהי ַּכ ָּונָ תוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָָ -ליו
יתי ֵמ ַא ְר ִצי ,לֹא ִ ּבגְ ַלל ַמ ֲ-שִׂ ים וַ ֲח ָט ִאים ָק ׁ ִשים ָ ּבא ַָ -לי ַהדָּ בָ ר,
יתי ְּכשֶׂ ה אֹבֵ ד ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר ָּת ִע ִ
ַה ּ ׁ ָשלוֹ םָּ .ת ִע ִ
ֶא ָּלא ְ ּב ַק ׁש ּ ִ -בגְ ַלל ְמ ַ-ט ַק ׁש ׁ ֶש ָּנ ַט ְל ִּתי ...וְ ַאף ַא ֶּתם נוֹ ֲהגִ ים ֵּכןָּ ,כל ֶא ָחד ִמ ֶּכם הוֹ ֵל ְך ִ ּב ׁ ְש ִרירוּת־ ִלבּ וֹ
וְ עוֹ שֶׂ ה ַמ ֲ-שֶׂ ה זִ ְמ ִרי .או ָּלם ַ-ל ִּכ ְבשָׂ ה ַר ָּכה זוֹ -ַ ,ל ָה ַאבְ ֵר ְך ֲִ -דין־ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ֶ ּזהַ ,א ֶּתם ְמ ַב ְק ׁ ִשים ְל ָה ִטיל
עֹנֶ ׁש ַ-ל ַמ ֲ-שֶׂ ה ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ׁ ֶש ָ-שָׂ ה ְּכ ׁ ֶש ִהצִּ יל ָ-נִ י ְ ּב ֵ-ת דָּ ֳחקוֹ " .וְ ָכאן ּ ָפנָ ה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ֶאל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים
יכםָ ,ל ֶכם ,מ ָּתר
ָ ּבזֶ ה־ ַא ַחר־זֶ ה ,וְ ָק ָראַ " :א ָּתה ר' ַא ְריֵ ה־ ֵליְ בּ ַ ,א ָּתה ר' דּ ֹב־ ֶ ּבר וְ ַא ָּתה ר' זְ ֵאב ווֹ ְלף ו ׁ ְּש ָאר ַחבְ ֵר ֶ
אתם ְ ּבקוֹ ל
ַל ֲ-שׂ וֹ ת ַמה ּ ׁ ֶש ִּת ְרצ ּוֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ' ַא ְריֵ ה ,דּ ֹב וּזְ ֵאב' ַא ֶּתם .או ָּלם נֶ גֶ ד 'ר' ׁ ֶש ּ ְפ ְס'ל'  -שֶׂ ה ָּת ִמים זֶ ה ,יְ ָצ ֶ
יהם ,ה ׁ ְש ֲחר ּו
ַר ַׁ -ש ָּגדוֹ לְּ ,כ ִא ּל ּו ָּגדוֹ ל ֲ-וֹנוֹ ִמ ְּנשׂ ֹא"! ַהדְּ בָ ִרים ַהנּוֹ ְקבִ ים ִה ּ ִפיל ּו ּ ַפ ַחד ַ-ל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפיםְ ּ ,פנֵ ֶ
יהם ׁ ֶשל ֲא ֵח ִריםֶ ,א ָּלא ְָ -סק ּו ַרק ְ ּב ִת ּקוּן ְַ -צ ָמם...
יצ ּיוֹ ֵת ֶ
ְּכ ׁשו ֵּלי ַה ְּק ֵד ָרה ,וְ יוֹ ֵתר לֹא ֵה ִהינ ּו ְל ַח ּ ֵפשׂ ְ ּב ִצ ִ

וְ לֹא־ ָת ִקיא ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם
ישיוָ א ְל ַמ ְר ְּגלוֹ ת ָה ֵרי
בּ וֹ ְר ׁ ָשא ִה ָּנ ּה ֲ-יָ ָרה ְק ַט ָּנה ִ ּב ְמחוֹ ז ַמ ְרמוֹ רוֹ ׁש ׁ ֶש ְ ּברוֹ ַמנְ יָ ה ,וְ ׁשוֹ ֶכנֶ ת ְ ּב ֵֶ -מק נְ ַהר וִ ׁ ִ
ַה ַּק ְר ּ ָפ ִטיםְ .ק ִה ָּלה יְ הו ִּדית ֲח ׁשו ָּבה ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ָ ּב ּה ַ-ד ּ ְפרֹץ ַה ּ ׁשוֹ ָאה ,וְ ַצדִּ ִ
יקים ַ ּב ֲֵ -לי־ ׁ ֵשם ֶה ֱא ִציל ּו ֵמהוֹ ָדם
יה ַס ָּכנַ ת ֵּגרו ּׁש ֲחמו ָּרה ,וּבְ ִע ְקבוֹ ת ַמ ֲ-שֶׂ ה ּ ִפ ְל ִאי וְ ָט ִמיר נִ ְּצ ָלה
אשוֹ נִ ים ִא ְ ּי ָמה ֶָ -ל ָ
יה ,או ָּלם ְ ּביָ ֶמ ָ
ֶָ -ל ָ
יה ָה ִר ׁ
ַה ְּק ִה ָּלה ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ סַ .ה ְּמא ָֹרע ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקמ"ח ְל ֵֶ -ר ְךְּ ,כ ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר יִ ּסוּד ַה ְּק ִה ָּלה
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תק"יּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ַה ְּק ִה ָּלה ְּכבָ ר ָהיְ ָתה ְמ ,ב ֶּס ֶסת ִ ּב ֵידי סוֹ ֲח ִרים ֲא ִמ ִידיםּ ְ .ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמיםִ ,הבְ ִחין ַא ַחד
ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ְ ּבנִ יצוֹ ץ ׁ ֶש ָ ּב ַקע ֵמ ַא ַחד ַה ְּס ָל ִעים ׁ ֶש ָ ּב ֵאזוֹ ר ,ו ַּמ ֵהר ְמאֹד נָ פוֹ ָצה ַה ּ ׁ ְשמו ָּ-הִּ ,כי ִמ ַּת ַחת ִל ְפנֵ י
ָה ֲא ָד ָמה ִמ ְת ַח ֵ ּבא ַמ ְח ַצב־זָ ָהב יְ ַקר־ ֵֶ -ר ְךֶ ׁ ,ש ִה ִּצית ַּכ ּמוּבָ ן ֶאת דִּ ְמיוֹ ן ַה ֲהמוֹ נִ יםַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְ ּב ׁ ִש ְל ֵהי ְּכ ,ה ָּנתוֹ
יסר ָהאוֹ ְס ְט ִרי יוֹ זֶ ף ַה ּ ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ּנוֹ ַדע ְל ׁ ִש ְמ ָצה ְ ּב ֶק ֶרב ַה ְ ּיהו ִּדים ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ִפ ְר ֵסם ֶאת ְּ'כ ַתב ַה ּסוֹ בְ ָלנוּת',
ׁ ֶשל ַה ֵּק ָ
וְ ִס ַ ּיע ְ ּב ָכ ְך ְל ַה ְחדָּ ַרת רו ַּח ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה ְ ּב ֶכ ֶרם יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ הוּא ,הזְ ַמן ַא ַחר ָּכבוֹ ד ֶאל ָה ֵאזוֹ רֶ ׁ ,ש ִָ -תיד ָהיָ ה ְל ִפי
ַה ַּת ֲחזִ ּיוֹ תַ ,ל ֲה ֹפ ְך ְל'גַ ן־ ֵֶ -דן' ׁ ֶשל זָ ָהבַ .ה ְּתכוּנָ ה ִל ְק ַראת בּ וֹ אוֹ ָהיְ ָתה ְּגדוֹ ָלה ,או ָּלם ְּגדוֹ ָלה ָהיְ ָתה ַהבּ ּו ׁ ָשה
ְ ּב ֶק ֶרב ַהנּוֹ ְצ ִריםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר לֹא נִ ְמ ָצא ׁשוּם ִמבְ נֶ ה ָראוּי ִל ְמגו ֵּרי ַה ֵּק ָ
יסר ו ָּפ ַמ ְליָ תוֹ  ,וְ ַ-ל־ ָּכ ְר ָחם נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ַא ְכ ְסנוֹ
יט ׁש .בּ וֹ אוֹ ְל ַמ ְרמוֹ רוֹ ׁשִ ,הנּוֹ ִס ּפוּר ְמ ַ-נְ יֵ ן ִ ּב ְפנֵ י ְַ -צמוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן
ְ ּבבֵ יתוֹ ַה ְמ ,ר ָּוח ׁ ֶשל ַה ָּנגִ יד ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ֶּס ִּל ְ
מוֹ ָצאוֹ ָהיָ ה ִ ּב ְכ ָלל ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ ב ,וְ ָאבִ יו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ָהיָ ה ֲח ָתנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ַה ֵּלוִ י הו ְּרוִ יץ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל
יהם ׁ ֶשל ָה ַא ִחים ָה ַר ִ ּבי ר' ׁ ְש ֶמ ְל ָקא ִמ ִּנ ְ
יק ְלשְׂ בּ ו ְּרג וְ ַר ִ ּבי ּ ִפינְ ָחס ַ ּב ַ-ל ַה ְפ ָל ָא"הּ ַ .ב ֲַ -צת
ְט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ בֲ ,א ִב ֶ
יט ׁשָ ׁ .שם
מה וְ ר' ַא ְב ָר ָהם ֵמ ִע ָירם-ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ְל ֶס ִּל ְ
ַהדּ וֹ ד ַר ִ ּבי ׁ ְש ֶמ ְל ָקא ,יָ ָצא ר' ָמ ְרדְּ ַכי ּו ׁ ְשנֵ י ֶא ָחיו ר' ׁ ְשלֹ ֹ
נִ ׁ ְש ַ ּבר ֶא ָחד ֵמאוֹ ַפ ֵּני ָה ֲ-גָ ָלהּ ,וגְ דוֹ ל ָה ַא ִחים ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ַ ּב ָּמקוֹ םִ ,ה ְת ֵַ ׁ ּ -שר ִ ּב ְמ ִהירוּת ְ ּבבִ ְר ַּכת דּ וֹ דוֹ  ,וְ ָה ַפ ְך
אש ְמחוֹ ז ַמ ְרמוֹ רוֹ ׁש' ,וּבְ ֵביתוֹ ִה ְת ַק ֵ ּים ַה ִּמנְ יָ ן ַה ָ ּי ִחיד ָ ּב ֵאזוֹ ר ,בּ וֹ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַח ָ ּזן ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ִמ ּקוֹ סוֹ ב ַ ּב ַ-ל
ְל'רֹ ׁ
יָ -תםָ ,ה ֶא ְמ ָצ ִעי ר' ַאבְ ָר ָהם ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ְ ּבבוֹ ְר ׁ ָשאָ -ָ ,ליו
"יְ סוֹ ד ָה ֱאמוּנָ ה"ָ .ה ַא ִחים ָה ֲא ֵח ִרים ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ִ ּבנְ ִס ָ
יסר, ,ה ְכ ְּת ָרה ְ ּב ַה ְצ ָל ָחה ,וְ ֶט ֶרם
ישיוָ א ַה ְּסמו ָּכהַ .ק ָ ּב ַלת־ ַה ּ ָפנִ ים ַל ֵּק ָ
ישי ִה ׁ ְש ַּת ֵּק ַּ ְ -בוִ ׁ ִ
נָ סוֹ ב ִס ּפו ֵּרנ ּו ,וְ ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ִה ּ ָפ ְרדוֹ ּ ִ ,ב ֵּק ׁש ַה ֶּמ ֶל ְך ִל ְר ׁשֹם ְ ּביוֹ ָמנוֹ ֶאת ׁ ֵשם ְמ ָא ְרחוֹ ּו ׁ ְשמוֹ ת ֶא ָחיוַ " .מה ּ ׁ ֵשם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּת ָך"? ׁ ָש ַאל ,או ָּלם ר'
ָמ ְרדְּ ַכי לֹא ֵה ׁ ִשיבֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ֲַ -דיִ ן לֹא ָהי ּו נְ הוּגִ ים ׁ ְשמוֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֵא ֶצל ַה ְ ּיהו ִּדים ,וְ ַה ֶּמ ֶל ְך ָא ַמר:
ית ִלי ְל ֵ-ינַ יִ ם .וְ ַא ָּתה
'ש ֶט ְרן'ֶ ׁ ,ש ֵּכן ְּככוֹ ָכב ַה ֵּמ ִאיר ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַא ָּתה ,וְ ָהיִ ָ
" ַא ָּתה ָמ ְרדְּ ַכי ְּגדוֹ ל ָה ַא ִחיםִּ ,ת ָּק ֵרא ׁ ְ
ישי ׁ ֶש ָּגר ֵ ּבין ָה ִרים ְּגבוֹ ִהים וְ יַ ֲ-רוֹ ת־ ַ-ד ,יִ ָּק ֵרא
מה ׁ ֶשדָּ ַאגְ ָּת ִל ְמזוֹ נִ יִּ ,ת ָּק ֵרא ְ'פר ּו ְכ ֶטר' ֵ ּ -פרוֹ ת ,ו ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ְשלֹ ֹ
יהם יָ ְצא ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת נִ ְכ ָ ּבדוֹ ת ַ-ד־ ַה ּיוֹ ם.
ַ'א ְד ֶלר' ַ-ל־ ׁ ֵשם ַה ֶּנ ׁ ֶשר" .וְ ָא ְמנָ םָ ,ה ַא ִחים נִ ְק ְרא ּו ֵמ ָאז ָּכ ְך ,ו ֵּמ ֲח ָל ֵצ ֶ
ַה ְצ ָל ַחת יְ הו ֵּדי ָה ֵאזוֹ ר ָהיְ ָתה ִל ְצנִ ינִ ים ְ ּב ֵ-ינֵ י גּ וֹ יֵ י ָה ָא ֶרץ ,וְ ַה ִ ּב ּקוּר ַה ַּמ ְלכ ּו ִתי ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַה ָּנגִ יד ַה ְ ּיהו ִּדי,
יהם ֵמ ָה ֵאזוֹ ר ,וְ גִ ּלוּי ַה ַּמ ְח ָצב
חק ֶאת ַרגְ ֵל ֶ
ָהיָ ה ָל ֶהם ְּכ ִס ּלוֹ ן ַמ ְמ ִאיר ו ְּכקוֹ ץ ַמ ְכ ִאבֵ .הם ִח ּ ְפשׂ ּו ֵּכ ַ
יצד ִל ְד ֹ
ּ
ְ
ילם ִמ ְכ ֵרה־זָ ָהב ַּת ְר ֵּתי ַמ ׁ ְש ַמעַ .ה ִּס ָּמנִ ים ַה ּ,מקדָּ ִמים ְלגִ ּלוּי ַה ָז ָהב ָה ְפכ ּו ְ ּב ֶ-זְ ַרת ַהדִּ ְמיוֹ ן
ֶה ָח ָד ׁש ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְשבִ ָ
ַה ּ ָפרו ְַּ ,-להוֹ ָכחוֹ ת מו ָּצק ּות ַ ּב ּ ׁ ֶש ַטח ,וְ שׂ וֹ נְ ֵאי יִ שְׂ ָר ֵאל ַאף ָא ְרג ּו ִס ּפוּר־ ַ ּבדִּ יםִּ ,כי ְָ ׁ -ש ָרם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים נוֹ בֵ ַ-
ִמ ַּמ ְח ַצ ֵ ּבי־ ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶש ֶ ּב ָה ִרים ׁ ֶש ּלֹא ַּכחֹק .וְ ִה ֵּנה ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַצו ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ִּתיִּ ,כי ַק ְר ְקעוֹ ת בּ וֹ ְר ׁ ָשא ,מ ְפ ָקעוֹ ת
ְלאוֹ ַצר ַה ְּמלו ָּכהָ .היָ ה זֶ ה ְ ּבגֶ ֶדר ַמ ַּכת־ ָמוֶ ת ַל ְּק ִה ָּלה ַה ְ ּיהו ִּדית ,וְ גֵ ר ּו ׁ ָשם ָהיָ ה ִענְ יָ ן ׁ ֶשל זְ ַמן .וְ ִה ֵּנה נוֹ ְד ָ-ה
ימינוֹ בִ ,מ ְת ֵַּ -תד ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ָ ּב ִעירּ ֵ .בית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָ ּי ׁ ָשןָ -ָ ,ליו ִה ְת ַה ְּלכ ּו ַא ָּגדוֹ ת
ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרהִּ ,כי ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ֵמ ִר ִ
י-זֶ ר ֶה ְר ׁ ְש ִטיק ׁ ֶש ,הזְ ַמן ּ ַפ ַ-ם ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ַל ֲ-לוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ יַ ן
יהן ַ-ל ַה ּ ׁשוֹ ֵחט ר' ֱא ִל ֶ
ִמ ְס ּתוֹ ִר ּיוֹ תּ ֵ ,בינֵ ֶ
נִ ְפ ָט ִרים ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת וְ נִ ַּצל ֵמ ַה ְּגזֵ ָרה ַ ּב ֲַ -צת ַהדַּ ָ ּין ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק וֶ ְר ְצ ֶ ּב ְר ֶּגר ,וְ לֹא ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו בּ וֹ ֶא ָּלא ְ ּב ַח ִּגים
ימינוֹ בּ ָ ,ב ָאה ֵא ָליו ִמ ׁ ְש ַל ַחת ִמ ִּנ ְכ ְ ּב ֵדי ַה ְּק ִה ָּלה,
יַ -ה ַּצדִּ יק ֵמ ִר ִ
ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ַמזְ ִּכ ִירים נְ ׁ ָשמוֹ ת ָ -לבַ ׁש ַחגִ .עם ִה ִּג ַ
וּבְ קוֹ ל בּ וֹ ִכים ִס ּ ְפר ּו ַ-ל ִ'ק ְל ַלת ַה ָ ּז ָהב' ָהרוֹ בֶ ֶצת ַ-ל־ ּ ִפ ְת ָחם ו ְּמ ַא ֶ ּי ֶמת ַ-ל ֲִ -תיד ַה ְּק ִה ָּלהַ .ר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ׁ ָש ַקע
יִּ -כי ְ ּב ַכ ָּונָ תוֹ ְל ָה ִכין ָק ֵמ ַ-
יההִ " :מי ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש זָ ָהב ְ ּבבוֹ ְר ׁ ָשא"?! וְ הוֹ ִד ַ
ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמר ִ ּב ְת ִמ ָ
ְמיָ ,חד ,אוֹ תוֹ יַ ְט ִמינ ּו ַ ּב ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת" ,וְ ָכל זְ ַמן ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשכּ ֹן בּ וֹ  ,לֹא יִ ְכר ּו זָ ָהב ְ ּבבוֹ ְר ׁ ָשא"!
יהם ֶאת ַה ָּק ֵמ ַַ -ה ְמ ,קדָּ ׁש.
ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים נִ ְד ֲהמ ּו ְל ׁ ֵש ַמע ַה ַהבְ ָט ָחה ַה ְמפ ֶֹר ׁ ֶשת ,ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן־ ָמה ָמ ַסר ִ ּב ֵיד ֶ
ּו ְר ֵאה זֶ ה ֶפ ֶלאַ :א ְך ,ה ְכנַ ס ַה ָּק ֵמ ַַ -ל ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ כוֹ ֵרי ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ ,ש ֵה ֵח ּל ּו זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ַ ּב ֲ-בוֹ דוֹ ת ֲח ִפ ָירה
יתנִ ים ׁ ֶש ֵּמ ֲאנ ּו ְל ִה ְת ַ ּב ֵּק ַַ -ל ְמרוֹ ת ָּכל ַה ַּמ ֲא ַמ ִּצים ,וְ ָכל ַה ִּס ָּמנִ ים ַ-ל ִה ָּמ ְצאוּת
ָ ּב ֵאזוֹ ר ,נִ ְת ְקל ּו ִ ּב ְס ָל ִעים ֵא ָ
זָ ָהב ַ ּב ָּמקוֹ ם ,נֶ ְֶ -למ ּו ְ ּבא ַֹרח־ ּ ֶפ ֶלאַ .ה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ִה ְת ַק ּ ׁש ּו ִלבְ ל ֶַֹ -את ַה ֶה ְפ ֵסד ,או ָּלם ַה ַּמ ֲא ַמ ִּצים ָ-ל ּו ַ ּב ּתֹה ּו,
וְ ֵהם נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ִה ָּכנַ ע ו ְּל ָה ִרים יָ ַדיִ ם ְ ּביֵ או ּׁש .ו ְּמ ַ-נְ יֵ ןִּ ,כי ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵ-תּ ְ ,בו' ַ ּב ֲא ָדר תק"נֵ ,מת יוֹ זֶ ף ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,וּבְ רֹב
יֵ א ּו ׁש ּו וְ ִת ְסכּ ּולוֹ ּ ִ ,ב ֵּק ׁש ַל ֲחרֹת ַ-ל ַמ ַּצ ְב ּתוֹ ֹ ּ " :פה ָקבוּר יוֹ זֶ ף ַה ּ ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ִּנ ְכ ׁ ַשל ְ ּב ֹכל ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש ַל ֲ-שׂ וֹ ת"...
יִ -ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ׁ ְשכּ ֹן ָּכבוֹ ד ַ ּב ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ָ ּי ׁ ָשן ,וְ ֵהגֵ ן ַ-ל יְ הו ֵּדי בּ וֹ ְר ׁ ָשא לֹא ַרק ִמ ִּק ְל ַלת ַה ָ ּז ָהב,
ַה ָּק ֵמ ַ
ְ
ֶא ָּלא ַּגם ִמ ּ ְשׂ ֵרפוֹ ת ו ְּפגָ ִעים ֲא ֵח ִריםּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תרצ"ה ּ ָפ ְר ָצה שְׂ ֵר ָפה ָ ּב ֲ-יָ ָרה ,וְ ַה ֶּל ָהבוֹ ת ַאף ֵה ֵח ּל ּו ַל ְחרֹך ֶאת
ׁשו ֵּלי ִמבְ נֶ ה־ ָה ֵ-ץ ׁ ֶשל ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ָ ּי ׁ ָשן ,או ָּלם ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפ ֶלא ָּכ ְב ָתה ָה ֵא ׁש וְ ַה ַ ּביִ ת נוֹ ַתר ַ-ל־ ִּת ּלוֹ .
ְ ּב ִע ּצ ּו ָמ ּה ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאיָּ ,מהָ ׁ ,ש ְת ָתה ַּגם ְק ִה ַּלת בּ וֹ ְר ׁ ָשא ֶאת ּכוֹ ס ַה ַּת ְר ֵָ -לה ,או ָּלם ָ ּבח ּור ָצ ִעיר וְ נִ ְמ ָרץ
יח ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת
ישיוָ אֶ ׁ ,ש ִה ִּכיר ֶאת ִס ּפוּר ַה ָּק ֵמ ִַ ,-ה ְצ ִל ַ
יבת וִ ׁ ִ
ְ ּב ׁ ֵשם יִ ְצ ָחק פוֹ גֶ לִ ,מ ַּת ְל ִמ ֵידי יְ ׁ ִש ַ
ַה ָ ּי ׁ ָשן ְ ּב ֵאין רוֹ ִאים ,וְ נָ ַטל ֵמ ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש ֶאת ַה ָּק ֵמ ַַ -ה ְמ ,קדָּ ׁש .וְ ִס ּ ְפר ּוִּ ,כי ֵמ ָאז ִה ְת ִחיל ּו ׁש ּוב ְלגַ ּלוֹ ת ְמ ַ-ט
ֹאש־ ַה ּ ׁ ָשנָ ה
זָ ָהב ְ ּבבוֹ ְר ׁ ָשאּ ְ .ב ֶד ֶר ְך נֵ ס ִה ְצ ִל ַ
יח ַה ַּנ ַ-ר ַל ֲ-לוֹ ת ַא ְר ָצה ,וְ הוּא נִ ְפ ַטר ְ ּב ׁ ֵשם־טוֹ ב ִ ּבבְ נֵ י־בְ ַרקּ ְ ,בר ׁ
תשמ"זָּ .כל יָ ָמיו ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ר' יִ ְצ ָחק ִלנְ צֹר ֶאת ַה ָּק ֵמ ֶַ ׁ ,-ש ִּנ ְפ ַּתח ֵ ּבינְ ַתיִ ם וְ ָת ְכנוֹ ַה ָּכתוּב ְ ּב ׁ ִשבְ ָ-ה ְק ָט ִעים
ִה ְת ַּג ָּלה ,וְ ִצ ּלוּם ָ ּברוּר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַאף ָמצוּי ְ ּביָ ֵדינ ּוֶ ,א ָּלא ׁ ֶשהוּא נִ ְכ ַּתב ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ְס ָת ִרים ,וְ אף ׁ ֶש ַּנ ֲ-שׂ ּו ַּכ ָּמה
ק ֶד ׁש וְ ִד ּלוּגֵ י־אוֹ ִת ּיוֹ תַ -ֲ ,דיִ ן נוֹ ַתר ַה ִּנ ְס ָּתר ַרב ַ-ל ַה ָּגל ּוי.
נִ ְסיוֹ נוֹ ת ְמ ַ-נְ יְ נִ ים ְל ַפ ְענֵ ַח ֶאת ַה ָּכת ּוב ִ ּב ׁ ְשמוֹ ת־ ֹ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

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

וַ ַ ּי ַ"שׂ ַּכ ֲא ֶׁשר ִצ ָ ּוה ה' וְ גוֹ ' )טז ,לד( ַ -ר ַּז"ל ָא ְמר ּוִּ ,כי ַה ָּכת ּוב
יְ ַכ ֵּון ְל ַה ִ ּגיד ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ּל ֹא ָ%שָׂ ה ִלגְ &ד ָּלה ו ְּל ִה ְתנַ ּ ֵשׂ א,
ֶא ָּלא ָ%שָׂ ה ַה ּכֹל ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ה'ְ .ונִ ְר ֶאה ִּכי ַ ּגם ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל
מ ֶש*ה,
מ ֶש*ה יַ ִ ּגידֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ה' ל ֹא דִּ ֵ ּבר ִעם ַא ֲהרֹן ֶא ָּלא ִעם ֹ
ֹ
ְו ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִע ָידה ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַהדִּ בּ וּר ְל ַצד ֶא ְמ ָצ ִע ּי ּות
מ ֶש*ה ל ֹא
ָה ֶא ְמ ָצ ִעיָ ,הא ָל ַמ ְד ָּת ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִרים ִמ ּ ִפי ֹ
נוֹ ַלד ָ ּב ֶהם ִה ׁ ְש ַּתנּ ּות ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ֵח ֶלק ִמ ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשים ֵמחוּ ט ַה ּ ַשׂ ֲָ %רה,
ְוזֶ ה ִ ּבנְ יַ ן־ ָאב ְלתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ&כ ָּל ּה ִהיא מוֹ ָצא ִפי ה'
יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַ ּב ֲהגִ יגוֹ ְ ּבנ ַֹ%ם ְֶ %ליוֹ ן:
דַּ ֵ ּבר וְ ָא ַמ ְר ָּת וְ גוֹ ' ְּכ ַמ ֲ"שֵׂ ה וְ גוֹ ' )יח ,ב( ְ -והוּ א ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ֵּון
לוֹ ַמר דָּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָָ %ליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַל ֲ%שׂ וֹ ת־ ְרצוֹ נְ ָך
ֱאל ַֹקי ָח ָפ ְצ ִּתי ְותוֹ ָר ְת ָך ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָ%יַ ,ה ַּכ ָּונָ ה ִהיא ׁ ֶש ֵּמרֹב
דְּ ֵבק ּותוֹ ַ ּב ֲאדוֹ ן ָה ֲאדוֹ נִ ים יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ָל ַ%ד%ַ ,ד ׁ ֶש ַ ּגם ַה ֵּלב
נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַל ֲ%שׂ וֹ ת ְּכ ַמ ֲ%שֵׂ ה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהֶ ׁ ,ש ָ ּבא ַה ֵח ֶפץ בּ וֹ ְו ַה ַּת ֲא ָוה
ַל ֲ%שׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ֵמ ַה ַּכת ַה ֲח ֵפ ִצים דְּ ָב ִרים
ַה ְמ &ר ָח ִקים ֵמ ַה ְּק &ד ּ ׁ ָשה וּ ְצ ִר ִ
יכים ְל ָמנְ ָ%ם ִ ּב ׁ ְש ִליל ּות ָה ָרצוֹ ן,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵּמ ְַ %צמוֹ ָח ֵפץ ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִלשְׂ נֹא דְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַה ֵּלב
ָח ֵפץ ְוחוֹ ׁ ֵשק ָ ּב ֶהםְ .וה ּוא ַמה ּ ׁ ֶשדִּ ְקדֵּ ק לוֹ ַמר ָח ָפ ְצ ִּתיִּ ,כי ָא ַפס
ֵח ֶפץ ַה ּ&מ ְר ָ ּג ׁשוֹ תְ ,וזֶ ה אוֹ ְמרוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ִל ִ ּבי ָח ַלל ְ ּב ִק ְר ִ ּבי,
ְואוֹ ְמרוֹ ְותוֹ ָר ְת ָך ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָ%יֵ ּ ,פרוּ ׁש ְלרֹב ֵח ׁ ֶשק ֲ%בוֹ ַדת־ ַה ּק ֶֹד ׁש
יש ְ ּבלוֹ ְמדוֹ ּתוֹ ַרת ה' ְּכ ִא ּלוּ אוֹ ֵכל ו ְּמ ַמ ֵּלא ְ ּבנֵ י ֵמ ָ%יו
ַ%ד ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּג ׁ
יַ %ה ְקדָּ ָמה ַּת ַחת
ִמ ָּמזוֹ ן ִט ְב ִעי :עוֹ ד או ַּלי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ֵּון ְלהוֹ ִד ַ
יה ִמ ּ ׁ ֵשם ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ַמ ֲה ִר"י ל ּו ְריָ א זצוק"לְ ,וה ּוא
ׁ ֶש ּ ׁ ְש ַמ ְע ִּת ָ
ִּכי ִל ְפ ִָ %מים יִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ָה ָא ָדם ְויִ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה ִמ ּטוֹ ב ְל ַרע ְ ּב ִט ְבעוֹ ו ִּמזְ גּ וֹ ,
ְול ֹא יֵ ַדע ֵמ ֵאיזֶ ה ִס ָ ּבה ְוה ּוא ְַ %צמוֹ יִ ְת ַמ ּה ֵא ְ
יך נֶ ְה ּ ַפ ְך ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ,
ֹאכל ָא ָדם ַמ ֲא ָכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש
ְו ָא ַמר ִּכי זֶ ה יְ סוֹ ֵבב ְל ַצד ׁ ֶש ִּל ְפ ִָ %מים י ַ
בּ וֹ ֵח ֶלק ֵמ ֶח ְל ֵקי ָה ַרע ,אוֹ יֶ ׁש בּ וֹ נֶ ֶפ ׁש ָר ָ%ה ֵמ ַה ִ ּג ְלגּ ּו ִלים ְל ִס ַ ּבת
יהםְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ָּכנֵ ס ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ָר ָ%ה אוֹ נִ יצוֹ ץ ָה ַרע
ַּת ֲחל ּו ֵא ֶ
ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ַּ ,ת ּ ֵטה ּו ִמ ּטוֹ ב ְל ַרע ְו ִתגְ ַ ּבר בּ וֹ ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרעֵ ,מ ַָּ %תה
ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ְַ %צמוֹ ִמ ַּמ ֲא ָכלוֹ ת ָה ָרעוֹ ת יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ֵח ֶפץ בּ וֹ ִ ּב ְד ָב ִרים
ַהנּ וֹ גְ ִעים ַל ֶ ּנ ֶפ ׁשְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ ַל ֲ%שׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ֱאל ַֹקי ָח ָפ ְצ ִּתי,
ְוזֶ ה ָהיָ ה ִלי ִל ְהיוֹ ת ּתוֹ ָר ְת ָך ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָ%י:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בשבת־קודש ו' באייר תשכ"ד ,נפטר רבי שאול
ברז"ם ,חתן ה'סטייפלר' ,כשהוא בן ל"ח שנה בלבד.
נצר היה מגזע מהרש"ל ורבי זכריה מענדל מבעלזא
ב"ר לייב 'הגבוה' מקראקא ,ומכאן השם ברז"ם  -ב"ר
זכריה מענדל .נולד בהולנד ,ממנה נמלט בנעוריו
מאימת הנאצים ,ולאחר גלגולים הגיע בשנת תש"ה
לארץ־ישראל ,ולמד מפי החזון אי"ש .למרות שנות
חייו הקצרים" ,יגע ומצא במיעוט שנותיו מה שאין
תלמיד יכול ללמוד במאה שנה" כעדות בניו" ,והיה
מדקדק הרבה בשמירת התורה בזהירות ודקדוקי
מצוות ובמידות טובות" כנחרת על מצבתו .הותיר
אחריו כאלף גיליונות מחידושיו שכתב במכונת
כתיבה ,ובני משפחתו הוציאו לאור את חידושיו על
הש"ס בשם "זכרון שאול" .בהקדמה שם מסופר
עליו" ,כי נודע לו שהנקודות השחורות העגולות
המצויות על קליפות התפו"ז והאתרוגים ,נמצא
בתוכו איזו בריה חיה כמין תולעת או זבוב ,והצטער
על שהעולם אינם יודעים שיש בזה חשש שרץ
השורץ .וכאשר היה בחורף האחרון לחייו בעיר
שטרסבורג ,והכיר שם איש נכבד מצוין ביראת
שמים מחשובי העיר והוא פרופסור לבוטניקא,
ביקש אותו לסדר קונטרס על־פי ספרי החוקרים
לברר מהות נקודה זו ...שבאותה נקודה שחורה יש
תקופות שנמצא בה מין ביצים ויש תקופות שנמצא
בה בעל־חי ממש" .את ייסוריו המרים כבש בלבו,
וכשיצאו חותנו ואשתו נאנח מכאב ,אלא שנזהר
שלא להיאנח קודם לכן שלא לצערם .על־ידו
התפרסמו דברי החזון אי"ש על חשיבות גידול הזקן,
ש"עד לפני עשרות שנים היה גילוח הזקן סימן של
קלקול וכפירה ,ואף שרצו לקרב רחוקים לא הצליח
בכלל ,אלא במידה זו שגילחו את זקנם ,נתקלקלו,
ונשארו 'ביים שפיגעלע' )נותרו עם הראי בלבד("...

ַר ִ ּבי נַ ח ּו ְמ ֶק'ה ֵמהוֹ רוֹ ְדנָ אָּ ,תבַ ע ּ ַפ ַ-ם ְצ ָד ָקה ֵמ ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִמיד וּבַ ַ-ל־ ָממוֹ ן ,וְ ַה ָּלה ָט ַ-ן ִּכי הוּא
עשֵׂ ה ְצ ָד ָקה בְ ָכל־ ֵ-ת'-ַ ,ל ַה ָ ּזן ָ ּבנָ יו וּבְ נוֹ ָתיו
ְמ ,ט ּ ָפל ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְ ּברו ָּכה ,וַ ֲה ֵרי ֲחזַ "ל דָּ ְר ׁש ּו ֶאת ַה ּ ָפסוּק ' ֹ
ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְק ַט ִּנים" ,וְ ִאם־ ֵּכן ,יוֹ ֵצא ֲאנִ י יְ ֵדי חוֹ ָב ִתי ְ ּב ִמ ְצוָ ה זוֹ ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ֲאנִ י זָ ן ֶאת יְ ָל ַדי"ֵ .ה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִ ּבי
נַ ח ּו ְמ ֶק'ה ְ ּב ִח ּיו ְּך" :צוֹ ֵדק ַא ָּתה ,או ָּלם ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶאת ַה ּ ָפסוּק 'וְ ַאל־יָ בֹא בְ ָכל־ ֵ-ת ֶאל־ ַה ּק ֶֹד ׁש' ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִעם
מד ִל ְפנֵ י ַה ָּק ָ ּב"ה ,וְ ֵאין יוֹ ְצ ִאים ָ ּב ּה יְ ֵדי חוֹ ַבת ַהצְּ ָד ָקה"...
ְצ ָד ָקה זוֹ ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ְ ּב ָכל־ ֵ-תִ ,אי־ ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲֹ -
י-
יאל ֵמ ִאיר ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ בְ ָצאָ ,היָ ה ְל ַה ְפ ִליאָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת ִ ּב ְפרֹס ַחג ַה ּ ֶפ ַסחִ ,ה ִ ּב ַ
כּ ַֹח ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ִח ֵ
ק ָרבָ יוִּ ,כי ָח ֵפץ הוּא ְ ּב ַמ ְלבּ ו ּׁש ָח ָד ׁש ַל ַחגַ .ה ָּלל ּו ,ה ְפ ְּתע ּו ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִריםֶ ׁ ,ש ֵּכן
ֶאת ְרצוֹ נוֹ ִ ּב ְפנֵ י ְמ ֹ
יָ -רצוֹ ן ְל ַק ֵ ּבל דָּ בָ ר ְל ְַ -צמוֹ ַ ,א ְך ִמ ֲהר ּו ַל ֲ-שׂ וֹ ת ִּכ ְרצוֹ נוֹ ו ִּב ְק ׁש ּו ָל ֵצאת ִל ְקנוֹ ת לוֹ ֶאת
ֵמעוֹ ָלם לֹא ִה ִ ּב ַ
ַה ֶ ּבגֶ ד ,או ָּלם הוּא ֶה ֱִ -מ ָידם ַמ ֵהר ַ-ל־ ָטע ּו ָתםַּ " .כ ָּונָ ִתי לֹא ָהיְ ָתה ְלבֶ גֶ ד ְלגו ִּפיֶ ,א ָּלא ַמ ְלבּ ו ּׁש ְלנִ ׁ ְש ָמ ִתי.
ַה ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאים ֵהם יְ ֵמי ַה ּ ֶפ ַסח ,וִ יהו ִּדים ְמצוּיִ ים ִ ּב ְמצו ָּקה ְּגדוֹ ָלה-ַ .ז ְרצוֹ נִ י ֵאפוֹ א ְל ַס ֵ ּי ַָ -ל ֶהם ו ְּל ָה ֵקל
יהם ִ ּב ְמצ ּו ָק ָתם ,ו ְּב ִמ ְצוָ ה זוֹ ֶא ְת ַל ֵ ּב ׁש ַל ַחג ַה ָ ּבא ְלטוֹ בָ ה"ִ .מ ָ ּיד נָ ַטל ְסכוּם ָּגדוֹ לָ ,ה ַל ְך ֶאל ר ַֹבע ָהעֹנִ י
ֲֵ -ל ֶ
ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ְס ְטרוֹ בְ ָצא ,וְ ִח ֵּלק ֶאת ַהכּ ֹל ִליהו ִּדים נִ ְצ ָר ִכים .ו ְּמ ,ס ּ ָפרִּ ,כי ִ ּב ְק ִה ָּלתוֹ זוֹ ִה ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי דַּ ְלפוֹ ן
אמ ּפ'  -יַ ֲ-קֹב ַל ּ ִפיד־ ֵא ׁשֵ .מרֹב ֲ-נִ ּיוּתוֹ ּג ַֹר ׁש ִמדִּ ָירתוֹ ׁ ֶש ּ ָשׂ ַכרֶ ׁ ,ש ֵּכן לֹא
אל'ע ָל ְ
וַ ֲח ַסר־כּ ֹל ׁ ֶש ּ,כ ָּנה 'יַ ענְ ַק ֶ
ׁ ִש ֵּלם שְׂ ַכר־דִּ ָירה ְּתקו ָּפה ֲא ,ר ָּכה ,ו ֵּמח ֶֹסר ְ ּב ֵר ָרה ּ ָפ ַל ׁש ְל ֶ-זְ ַרת־ ַה ָּנ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְ ּבאוֹ ְס ְטרוֹ ְב ָצא
חק ֶאת־ ְצ ָָ -דיוֶ ׁ ,ש ֵּכן ְמגו ָּריו ׁ ָשם ָה ַפ ְך ְל ִמ ְט ָרדּ ְ ,ביִ חוּד ְל ַא ַחר
וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּכן ָ ּב ּהֵ .ה ֵח ּל ּו ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ִל ְד ֹ
אל'ע ָט ַ-ן ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ַל ֲ-מֹד ִ ּב ְפנֵ י ָה ַרב ְל ִדין.
ׁ ֶש ְ ּבנֵ י־בֵ יתוֹ לֹא ִה ְתנַ ֲהג ּו ַ ּב ֲהגִ ינ ּות יְ ֵת ָרה ,או ָּלם יַ ענְ ַק ֶ
" ֲה ֵרי ְּכבוֹ דוֹ יוֹ ֵד ֶַ -את ַהדַּ ּל ּות ָה ֲאיָּ ,מה ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ָכ ּה ֲאנִ י ׁ ָשר ּוי ,וְ ֵאין ִלי ָמעוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַה ּ ִשׂ יא ֶאת ְ ּבנוֹ ַתיָ .מה
ֶא ֱ-שֶׂ ה ֵאפוֹ א וְ ֵאין ִלי ְמקוֹ ם ְמג ּו ִרים? וּבְ ַ-ל־ ָּכ ְר ִחי ֲאנִ י נֶ ֱא ָלץ ְל ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב ֶ-זְ ַרת־ ַה ָּנ ׁ ִשים" .נִ ָּסה ָה ַרב
י -לוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּכן ַ ּב ִ ּב ְק ָּתה ָה ֵר ָ
א'לע ֵס ַרב ְ ּב ַט ֲ-נָ ה ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ַצר
יקה ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵמר ֶה ָח ֵצרֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַ ּיענְ ַק ֶ
ְל ַה ִּצ ַ
ֵמ ָה ִכיל ֶאת ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַ .ה ַּל ַחץ ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ָה ַל ְך וְ גָ בַ ר ,או ָּלם ָה ַר ִ ּבי ָה ַרחוּם נִ ָּסה ְל ַה ְמ ִליץ טוֹ ב
י -יַ אנְ ַקא ֶ'לע ׁ ֶשהוּא מו ָּכן ָל ֶסגֶ ת ִ ּב ְתנַ אי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ְסכוּם ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת
ַ-ל ַה ִּמ ְס ֵּכן ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף הוֹ ִד ַ
ימהָ .ה ַר ִ ּבי ָר ַתם ֶאת ֲח ִס ָידיו ְל ַה ּ ִשׂ יג ְל ָפחוֹ ת ְסכוּם ׁ ֶשל ׁ ְשלֹשֵ #מאוֹ ת
דּ וֹ ָלר ,דְּ ֵמי שְׂ ִכירוּת דִּ ָירה ַמ ְת ִא ָ
דּ וֹ ָלר ,וְ יַ ענְ ַקא' ֶלע נָ ַטל ֶאת ַה ְּסכוּם ,יָ ָצא ֵמ ֶ-זְ ַרת־ ַה ָּנ ׁ ִשים וְ נִ ְכנַ ס ָלד ּור ְ ּב ִד ָירתוֹ ָה ֵר ָ
יקה ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵמר...
ִ ּב ׁ ְש ֵכנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ ְפ ָּת ִלי ַח ִ ּיים ִמדְּ זִ 'יקוֹ בֶ ׁ ,שנּ וֹ ַדע ְּכ ַצדִּ יק ּ ִפ ְל ִאי וְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ָה ִַּ -ת ָ
יקה,
ִה ְתגּ וֹ ְר ָרה ִא ּ ׁ ָשה ֲח ׁשוּבָ ה ׁ ֶש ְָ -מ ָדה ַ-ל ְק ,ד ּ ׁ ָשתוֹ  ,וְ ָהיְ ָתה ְמ ַס ַ ּי ַ-ת ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֵ ּביתוֹ ַ ּ .פ ַ-ם ָח ְל ָתה ִ ּב ָּת ּה ַ ּבת
יה .נִ ְכנְ ָסה ָה ֵאם ֵא ָליו וְ ִת ְּנ ָתה ְל ָפנָ יו ֶאת ָצ ָר ָת ּה ַה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ה ּוא
ַה ּ ׁ ְשבַ ע־ ֶ-שְׂ ֵרה וְ ַד ְע ָּת ּה ִה ׁ ְש ַּת ְ ּב ׁ ָשה ֶָ -ל ָ
ִה ְס ִּכים ְל ַה ֲ-נִ יק ָל ּה ָק ֵמ ִַ -ל ׁ ְש ִמ ָירה ַא ְך דָּ ַר ׁש ִמ ֶּמ ָּנה ָלבוֹ א ִעם ַ ּב ְע ָל ּה ֵא ָליוֶ .א ָּלא ׁ ֶש ַה ַ ּב ַ-ל לֹא ִה ְס ִּכין
ֵמעוֹ דוֹ ְל ַב ֵּק ׁש יְ ׁשו ָּ-ה ִמצַּ דִּ ִ
יקים ,וְ ֵס ַרב ִל ׁ ְשמ ַֹ-ַ -ל ְק ֵמעוֹ ת ו ְּסגּ ,לוֹ ת .או ָּלם ַא ַחר ׁ ֶשדָּ ְר ׁש ּו ָ ּברוֹ ְפ ִאים
וְ לֹא ְָ -ל ָתה ְל ִב ָּתם ֲאר ּו ָכה ,נִ ְכנַ ע ַה ַ ּב ַ-ל וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ְָ -מד ּו ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי נַ ְפ ָּת ִלי ַח ִ ּייםָ " .א ְמנָ ם ָ-בַ ר ח ֶֹד ׁש
יָ ִמים ֵמ ָאז דִּ ַ ּב ְרנ ּו"ָ ,א ַמר" ,או ָּלם ַל ְמרוֹ ת זֹאתֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי לֹא ֶא ֱחזֹר ִ ּבי" .ו ִּמ ָ ּיד ֵה ִכין ָק ֵמ ַַ -ל ַ ּבת,
אר ּה ,וְ ָחזְ ָרה ִל ׁ ְש ִפ ּי ּו ָת ּה .או ָּלם הוּא ִהזְ ִהיר
יאה זוֹ ִמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַה ָּק ֵמ ַ -נִ ְת ָלה ַ-ל ַצ ָּו ָ
וּבְ א ַֹרח־ ּ ֶפ ֶלא ִהבְ ִר ָ
יצד נִ ְר ּ ְפ ָאה ַה ַ ּבת" ,וְ ִאם ְּת ַס ּ ְפר ּו ֶאת־ ַהדָּ בָ רֵ ,אינִ י נוֹ ֵטל ַא ֲח ָרי ּות ַמה ַ ּי ֲֶ -לה
יש ֵּכ ַ
אוֹ ָתם ׁ ֶש ּלֹא ְלגַ ּלוֹ ת ְל ִא ׁ
יחה ָ ּב ִעיר,
יַ -ר ִ ּבי נַ ְפ ָּת ִלי ַח ִ ּיים .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליו ִּכי ְרפ ּו ָא ָת ּה ַה ּ ִפ ְל ִאית ׁ ֶשל ַה ַ ּבת ָהיְ ָתה ְלשִׂ ָ
ְ ּבגוֹ ָר ָל ּה" הוֹ ִד ַ
יצד נַ ֲ-שָׂ ה ַהדָּ בָ רַ ,א ְך הוּא ׁ ָש ַתק ְּכ ָדג וְ ִה ְס ִּתיר ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּבעֹז.
וַ ֲחבֵ ָריו ׁ ֶשל ָה ָאב ִה ְט ִריד ּוה ּו ִ ּב ׁ ְש ֵאלוֹ ת ֵּכ ַ
ְליָ ִמיםִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּתף ָה ָאב ַ ּב ֲח ,ת ָּנה ,וַ ֲחבֵ ָריו ִה ׁ ְשק ּוה ּו ְל ׁ ָש ְכ ָרה-ַ ,ד ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס יַ יִ ן וְ יָ ָצא סוֹ ד ַה ָּק ֵמ ַָ .-ה ְלכ ּו
ַה ֲחבֵ ִרים ו ָּפ ְתח ּו ֶאת ַה ָּק ֵמ ַ ,-וְ ִה ְת ּ ַפ ְּלא ּו ִל ְראוֹ ת ִּכי ָּכתוּב ָ ּב ּה ָּכ ְךֲ " :אח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יוֹ נָ ִתי ַת ָּמ ִתיְ ׁ ,ש ַלח
ימה נִ ְכ ְּתב ּו ׁ ְשמוֹ ת ׁ ְשנֵ י ַּג ָ ּב ֵאי ַהצְּ ָד ָקה ַהנּוֹ ָד ִעים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
ְרפו ָּאה ׁ ְש ֵל ָמה ִל ְפלוֹ נִ ית ַ ּבת־ ּ ְפלוֹ נִ י" ,ו ַּב ֲח ִת ָ
יסן ַ ּב"ק וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָ-זָ ר ַּכ ֲהנָ א־ ׁ ַש ּ ִפ ָיראַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְל ֶפ ֶלא ְ ּב ֵ-ינֵ י ַה ּקוֹ ְר ִאים ,וְ ָהי ּו ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ִה ְרבּ ּו ַל ַ-ג
ַר ִ ּבי נִ ָ
"כי ְ ּבנֵ י־ ָא ָדם ֵא ּל ּוֲ ,א ִפ ּל ּו
ַ-ל ַר ִ ּבי נַ ְפ ָּת ִלי ַח ִ ּיים וְ ַהנְ ָהגוֹ ָתיו ַה ְמ ׁ ,שנּ וֹ ת ,וְ חוֹ ְמ ֵדי ָלצוֹ ן ִה ְס ִ ּביר ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ ִּ ,
ַה ַּמ ִ ּז ִ
יחת ַה ָּק ֵמ ְַ -ָ -ל ָתה ְ ּבי ֶֹקר ,וְ ַה ַ ּבת נָ ְפ ָלה ׁשוּב ְל ָח ְליָ ּה ְל ַמ ְר ֵ ּבה
יקים ִמ ְתיָ ְר ִאים ֵמ ֶהם" ...או ָּלם ּ ְפ ִת ַ
ַה ַּצ ַ-רְּ .כ ׁ ֶש ּנוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ְל ַר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם שִׂ ְמ ָחה ִמ ַ ּב ְרנוֹ בְ ,קרוֹ בוֹ וְ ַת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נַ ְפ ָּת ִלי ַח ִ ּייםָ ּ ,פנָ ה
ֵא ָליו ְלבַ ֵּק ׁש ֶה ְס ֵ ּב ִרים ַ-ל ַהדָּ בָ ר ,וְ נַ ֲ-נָ הּ ַ " :ב ּ ׁ ָש ַמיִ ם יֵ ׁש כּ ַֹח ְלגַ ָ ּב ֵאי־ ְצ ָד ָקהַ ,אף יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְל ַמ ְל ָא ְך"!
ֶא ָחד ֵמ ַח ְכ ֵמי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָר ָאה ּ ַפ ַ-ם ַר ִ ּבי ֶה ְר ׁש ְקרוֹ יְ זֶ ר ִמ ַ ּי ִּק ֵירי ָה ִעירְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַכ ֵּתת ַרגְ ָליו ְ ּב ָב ֵּתי־ ְכנֶ ֶסת
ְ ּבחֹל־ ַה ּמוֹ ֵ-ד ,ס ּכוֹ ת ,ו ְּמ ַק ֵ ּבץ ָמעוֹ ת ִל ְצ ָד ָקהַ " .מדּ ו ֵַּ -אינְ ָך יוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ּ,ס ָּכה ו ְּמ ַק ֵ ּים ְ ּב ָכל־ ֶרגַ ע ִמ ְצוַ ת ֲ-שֵׂ ה"?
ִה ְק ׁ ָשה ַה ָּלה ,וְ ַר ִ ּבי ֶה ְר ׁש ֵה ׁ ִשיב" :צוֹ ֵדק ַא ָּתה ,או ָּלם ֲה ֵרי ִל ְּמד ּונ ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַהחוֹ ֶלה ו ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשיו ּ ְפטו ִּרים
ישיבָ ה ַ ּב ּ,ס ָּכה"...
ֵמ ַה ּ,ס ָּכה ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶשאוֹ ֵסף ֲאנִ י ָמעוֹ ת ְל ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ַקו ַה ְ ּב ִריאוּתָ ּ ,פט ּור ֲאנִ י ִאם־ ֵּכן ִמ ׁ ִ
יַ -ר ִ ּבי ָחנֶ ה ִמ ָּקלוֹ ׁ ִשיץ ֶאל ִליזֶ 'נְ ְסק
אשוֹ נָ הִ ,ה ִּג ַ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ַצ"טּ ְ ,ב ֶט ֶרם ּ ָפ ְר ָצה ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ימ ֶל ְך ְ ּבכ"א ַ ּב ֲא ָדר ,וְ ִה ְכ ִריז ְ ּבקוֹ לַ " :מ ֲהר ּו ו ְּתנ ּו ְלנִ ְצ ָר ִכים ֶאת ַּכ ְס ּ ְפ ֶכםָּ ,כל־זְ ַמ ן
ְל ִה ּל ּו ַלת ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ֲַ -דיִ ן ׁשֹוִ י" .וְ ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי יַ ֲ-קֹב ִמ ּ ְפ ׁ ֶש ּווֹ ְר ְסקִּ ,כי ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ׁ ָש ָהה ְ ּב ֵריְ ׁ ָשא וּבִ ְר ׁשוּתוֹ ָהיְ ָתה
נְ ,דנְ יָ ה ַ ּבת ׁ ְשבַ ע ֵמאוֹ ת 'זְ ָלא ֶטעס' ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֵמחוֹ ְתנוֹ ּ ִ .ב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ַר ִ ּבי ָחנֶ ה ׁ ֶש ַ ּי ְלוֶ ה לוֹ ֵמ ָאה 'זְ ָלא ֶטעס'
ְלצ ֶֹר ְך ְצ ָד ָקה ,וְ הוּא ָ-נָ ה לוֹ ִּכי ְ ּב ׁשוּבוֹ ְלבֵ יתוֹ יוֹ ִציא ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ֵמ ַה ַ ּבנְ ק וִ י ׁ ַש ְּל ֶח ּנ ּו ֵא ָליוָ " .א ְמנָ ם ֵּכ ן
ַּת ֲ-שֶׂ ה"ָ ,א ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּביִּ " ,כי ֶא ְצ ִלי ַה ֶּכ ֶסף ָ ּבטו ַּח יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ַ ּבנְ ק" ...וְ ָא ְמנָ םּ ֵ ,בינְ ַתיִ ם ּ ָפ ְר ָצה
ַה ִּמ ְל ָח ָמה וְ ָכל ְסכ ּום ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ,מ ָּנח ַ ּב ַ ּבנְ ק ,יָ ַרד ַל ִּט ְמיוֹ ן ,וְ ַה ְּניָ ר ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה ָלצוּר ַ-ל־ ּ ִפי ְצלוֹ ִחית.

מ ְט ָ"םְו ָ ֽהיְ ָתה־ ֹּזאת ָל ֶכם ְלח ַּקת עוֹ ָלם

)טז ,לד(

יעי ,וְ ַה ֵּתבוֹ ת ְל ַכ ּ ֵפר
ְ ּב ַט ֲ" ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא -מ ַּנח ְר ִב ִ
ֹאתם ְּבגֵ ְר ׁ ַשיִ ם ַמ ְה ּ ַפ ְך
ל־ח ּט ָ
ל־בנֵ &י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ #מ ָּכ ַ
ַ) ְ ּ
ּ ַפ ְׁש ָטא ָקטֹן .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְל ִד ְב ֵרי ַה ּ ִמ ְד ָר ׁשָׁ ,ש ֲאלוּ
ַל ְּנבוּ ָאה חוֹ ֵטא ַּב ֶּמה יִ ְת ַּכ ּ ֵפר? ֵה ׁ ִש ָיבה נֶ ֶפ ׁש ַהחוֹ ֵטאת
ָּתמוּתָ ׁ .ש ֲאל ּו ַל ָח ְכ ָמהֵ ,ה ׁ ִש ָיבה ַ"ל־יְ ֵדי יִ ּסו ִּרין
יִ ְת ָמ ְרק ּו ֲ"וֹנוֹ ָתיוָ ׁ .ש ֲאל ּו ַל ּתוֹ ָרהֵ ,ה ׁ ִש ָיבה יָ ִביא ָק ְר ָּבן.
וּבה .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ָמ ָצא
ׁ ָש ֲאל ּו ַל ָּק ָּב"הָ ,א ַמר יַ ֲ"שֶׂ ה ְּת ׁש ָ
ָה'אוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל' ֵמ ַא ּ ְפ ָטא ַ ּב ּ ָפס ּוק ֵ"ד ֶֹת ָ
יך נֶ ֶא ְמנוּ
וּבת ַה ּתוֹ ָרה ְל ָה ִביא ָק ְר ָּבןִ ,היא ְּת ׁשו ָּבה
ְמאֹדִּ ,כי ְּת ׁש ַ
יפה ִמ ְּת ׁשוּ ַבת ַה ְּנבו ָּאה ְו ַה ָח ְכ ָמה,
נֶ ֱא ָמנָ ה ְמאֹד וַ ֲ" ִד ָ
ית ָך נַ ֲא ָוה־ק ֶֹד ׁשַ ,רק ִ ּבזְ ַמן
ֶא ָּלא ֶׁש ֵאינָ ּה יָ ָפה ֶא ָּלא ְל ֵב ְ
ֵּבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֲ ,א ָבל ה' ְּ -ת ׁשו ַּבת ַה ָּק ָּב"ה ׁ ֶש ַ ּי ֲ"שֶׂ ה
ְּת ׁשו ָּבהִ ,היא ְלא ֶֹר ְך יָ ִמים ...וְ ָלזֶ ה ְמ ַר ּ ְמזִ ים ַה ּ ְט ָ" ִמים,
יעיִּ ,כי יֵ ׁש ְל ַה ְקדִּ ים ְו ָל ֶל ֶכת ֶאל
ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלא ְר ִב ִ
יעיַ ,ט ֲ"מוֹ ׁ ֶשל ַה ָּק ָּב"ה ַל ֲ"שׂ וֹ ת ְּת ׁשו ָּבה,
ַה ּ ַט ַ"ם ָה ְר ִב ִ
יתה ְויִ ּסו ִּרים ,וְ ֵ" ָצה זוֹ טוֹ ָבה ְל -ח ַּקת
ַה ַּמצִּ ָילה ִמ ִּמ ָ
עוֹ ָלם ַּגם ְּכ ׁ ֶש ֵאין ֵּבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּים ,וְ ַאף ַּכ ֲא ֶׁשר ְ ּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵּג ְר ׁ ַשיִ ם ׁ ֶש ֵהם ְמג ָֹר ׁ ִשים ִמ ַ ּנ ֲח ָל ָתם,
וְ ַאף ׁ ֶש ִּנ ְר ֶאה ַהדָּ ָבר ְּכ ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא ׁ ֶש ִהיא ְמ ַה ּ ֶפ ֶכת
ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ָל ֶהם עֹנֶ ׁש ָחמוּר ִּכ ְת ׁשו ַּבת
ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ְּנב ּו ָאהִ ,מ ָּכל־ ָמקוֹ ם ַה ָּק ָ ּב"ה ְּב ַר ֲח ָמיו
ל־ח ּט ָ
ְמ ַט ֲה ָרם ִמ ָּכ ַ
ֹאתם ַה ּ-מ ְט ָ"ם ְ ּב ַט ַ"ם ָק ָטן ,דְּ ַהיְ נוּ
ְּב ַמ ֲ"שֶׂ ה ָק ָטן ׁ ֶשל ְּת ׁשו ָּבהְ ,ו ַאף ִאם ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר
" ָליו) .כבוד שמים(
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֶא ָ ּלא ַא ַחת ַּב ּ ׁ ָשנָ ה ַ ּגם־ ֵּכן יְ ַכ ּ ֵפר ָ

מ ְד ָ ּג ׁשַּב ּ ָפסוּ ק "ו ָּבא ַא ֲהרֹן ֶאל־א ֶֹהל מוֹ ֵ"ד" ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
" ְלהוֹ ִציא ֶאת־ ַה ַּכף וְ ֶאת־ ַה ַּמ ְח ָּתה ׁ ֶש ִה ְק ִטיר ָ ּב ּה ִל ְפנַ י
וְ ִל ְפנִ ים"ַ .ה ִּב ּטוּי ִ'ל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים' ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ "ל
ִל ְפנִ ים ֵּבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,כמוֹ ִ ּב ְב ָרכוֹ ת " ּ ַפ ַ"ם ַא ַחת
נִ ְכנַ ְס ִּתי ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים" .וְ ִאם ְמקוֹ רוֹ
ִמ ּ ָפ ָר ׁ ָש ֵתנוֵּ " ,מ ַ"ל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ִמ ִּל ְפנֵ י ה' וְ ֵה ִביא ִמ ֵּבית
ַל ּ ָפר ֶֹכת"ָ ,היָ ה ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ִ'ל ְפנֵ י ְו ִל ְפנִ ים' ,דְּ ַהיְ נוּ
מוּבא ְ ּב ֵס ֶפר 'הוֹ גֵ י
ִל ְפנֵ י ה' וְ ִל ְפנִ ים ִמן־ ַה ּ ָפ ֹר ֶכת ,וְ ָל ֵכן ָ
יכל
ׁ ַש ֲ" ׁשוּעוֹ ת'ִּ ,כי ָמ ָצאנ ּו ִּב ְמ ָל ִכים א' "הוּא ַה ֵה ָ
וּמ ָּכאן
ימה"ִ ,
ִל ְפנָ י" ,וְ ׁ ָשם "ו ְּד ִביר ְּבתוֹ ְך־ ַה ַ ּביִ ת ִמ ּ ְפנִ ָ
ק ֶד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים
ׁ ֶש ִּ'ל ְפנָ י' הוּא ַה ֵה ָ
יכלְ ,ו ַהדְּ ִביר ׁ ֶשהוּא ֹ
יכל וְ ַלדְּ ִביר נִ ְכנָ ס
נִ ְק ָרא ִ'ל ְפנִ ים'ְ ,ו ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ַל ֵה ָ
ֵאפוֹ א ִ'ל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים'ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַּב ּ ָפסוּק ְמנֶּ -ק ֶדת ַה ּ ִמ ָּלה
ִל ְפנָ י ְּב ָק ַמץִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ְּבסוֹ ף ּ ָפסוּק ,ו ְּבנִ ְס ָמ ְך
ְּב ַפ ָּתח .וְ ֵכן דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ,יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ּכ ֵֹהן
ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ִל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ יםְ ּ ,פנִ ינִ ים ִ -ל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים.

ְמ -מ ָּלח

ִּב ְל ָויָ תוֹ ׁ ֶשל ַּב ִר־ ִמינַ ן ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ַח ָ ּייו ָהי ּו ְמ ֵל ִאים ר ַֹ"־ ֵלב
וּמג -נּ וֹ תְ "ָ ,מד ּו ַה ַּס ְפדָּ נִ ים וְ ֶה ֱ"ל ּו ַ"ל
ו ִּמדּ וֹ ָתיו -מ ׁ ְש ָחתוֹ ת ְ
נֵ ס ֶאת ַמ ֲ"לוֹ ָתיו וְ ִצ ְדקוֹ ָתיוְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ַמ ְפ ִליגִ ים ְּב ׁ ִש ְבחוֹ
ּו ְמגַ ְּב ִבים דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו ְול ֹא נִ ְב ְראוְּּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵ ּים
ְּב ִהדּ וּר ֶאת ַה ּ ִפ ְת ָ ּגם ַה ּ ׁ ָשגוּר ְּב ִפי ַה ְ ּב ִריּוֹ ת ,וּ ְכ ָבר ִהזְ ִּכירוֹ
ַה ַ'ח ֹ ּות־יָ ִאיר'ֲ " :א ִפ ּל ּו ְמצ ָֹרעַ ,א ֲח ֵרי מוֹ ת ְ -קדֹ ִש2ים
מר"ָ ּ ...פנְ ָתה ַא ְל ְמנָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ָּמנוֹ ַחֶ ׁ ,ש ַח ֶ ּיי ָה ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ
ֱא ֹ
ָהי ּו ָק ׁ ִשים ְּכ ַל ֲ"נָ הְ ,ו ָל ֲח ׁ ָשה ִל ְבנָ ּה ְ ּב ִח ּיו ְּך נ ּוגֶ הָ " :א ָ ּנא,
יש ַה ּמוּנָ ח ַּב ֶּק ֶבר ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּוֶ ׁ ,ש ָּמא ֶה ֱח ִליפ ּו
ְ ּבדֹק ֶאת ָה ִא ׁ
ֶאת ַא ָּבא ִעם ָא ָדם ַא ֵחרִּ .כי ֵמעוֹ ָלם ל ֹא ָׁש ַמ ְע ִּתי ָ" ָליו
וּב ַ"ל־ ֶח ֶסדְ ,וחוֹ ׁ ְש ׁ ַש ְתנִ י ְל ָטעוּ ת"...
יש טוֹ ב ַ
ׁ ֶש ָהיָ ה ִא ׁ

אשוֹ נָ ה .וּ ְב ִכנּ וּ י ְמ -כ ָ ּבד זֶ ה,
יש ָה ִע ִּתי ֶׁש ִּנ ְׁש ַלח ִעם ַה ּ ָשׂ ִעיר ַל ֲ"זָ אזֵ לָ ,היוּ נִ ְל ִוים " ִמ ַ ּי ִ ּק ֵירי יְ רוּ ָׁש ַליִ ם"ַּ ,כ ֶּנ ֱא ַמר ַ ּב ִּמ ְׁשנָ הֶׁ ,ש ָהיוּ ְמ ַלוִּ ים אוֹ תוֹ ַ"ד ַה ּ-ס ָּכה ָה ִר ׁ
ֶאל ָה ִא ׁ
יש ָה ִע ִּתיִּ .כי ְ ּגדוֹ ָלה ִמדַּ ת ַה ֶח ֶסד יוֹ ֵתר ֵמ ְר ִא ַ ּית ֲ"בוֹ ַדת ַהיּוֹ ם...
ל ֹא נִ ְק ְראוּ אוֹ ָתם ֶׁש ָ" ְמדוּ ְו ָחזוּ ַ ּב ֲ"בוֹ ַדת ַה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ם־ ַה ִּכ ּפוּ ִריםֶ ,א ָּלא ְמ ַלוֵּ י ָה ִא ׁ

)עיטורי תורה(

בסיעתא דשמיא
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} אז נדברו {
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הרכבת לירושלים יוצאת לדרך יחד עם לומדי דף היומי קדשים...
בשבוע זה רבבות אלפי ישראל החלו בלימוד סדר קדשים ...רק לחשוב איזה רעש גדול יש בשמים מעצם העניין ...זו
הזדמנות!!! זה סוג של פרשת דרכים!!! אפשר לקפוץ על העגלה ...רק לשבר את האוזן :לדעת שו"ע הרב )שהוא נחשב מרא
דשמעתא בהלכות ת"ת שהוא הרחיב בהלכות אלו בשו"ע שלו( הרי סדר קדשים הוא הראשון בסדר עדיפויות בייחס לשאר חמשה
סדרי משנה ...ולמה?? משום שבכל ששה הסדרים יש מצות תלמוד תורה ...ואילו בסדר קדשים ישנה נקודה נוספת שכל
העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכל העוסק בפרשת חטאת כאילו הקריב חטאת ...ועוד נקודה נוספת :היו גדולי
עולם שחיבבו מאוד את לימוד סדר קדשים משום שהוא עסק התורה בגופי תורה גמורים!!! מה הכוונה?? ברוב הש"ס
חלק נכבד מהתורה שבעל פה עוסק סביב תקנות חכמים ...גם מסכת שבת הרי תשעים אחוז ממנה עוסק באיסורי שבות
ובמוקצה שכל זה דרבנן ...ואילו סדר קדשים כל כולו מקשה של גופי תורה!!! כל דף במסכת זבחים כולו מלא וגדוש
בדרשות גמורות בתיבות התורה ...זו תורה שבעל פה שנושקת לתורה שבכתב ...יש טהרה מיוחדת בעסק התורה של
תורת כהנים) ...תורת כהנים ומסכת זבחים זה היינו הך ...אפשר לומר שבגדול אין כמעט קטע בתורת כהנים שלא נכתב במסכת זבחים מנחות(...
עכשיו תקשיב הערה נחוצה ...מצוה לפרסם :מצד אחד בסדר קדשים יש משהו קצת מלחיץ ...זה נשמע מושגים לא כ"כ
מוכרים ...הרבה פסוקים ודרשות ..אבל מצד שני תתפלא לשמוע ...יש משהו בסדר קדשים יותר קל וברור מכל הש"ס...
ולמה??? שלמה המלך ממשיל את סדר קדשים ל"עשת שן"!!!! מה הקשר בין סדר קדשים לעשן שן??? אומר רש"י בשיר
השירים ,"ó−þîôìî ó−ñšî ëê ö−òëî ³îî¾ ³îþ−ïè ó−ëþ ó−šîðšð íþîð½ ê−íî ö¾ ³¾¼× íšñì ³−êþò" :יש משהו חלק
ומסודר בסדר קדשים!!! ולמה? כי סדר קדשים בניגוד לשאר סדרי משנה מבוסס על המון גופי תורה!!! זאת אומרת:
בגדול ...בממוצע כמעט כל דף במסכת זבחים פותח נושא חדש בפני עצמו ...גוף תורה חדש שאנחנו מתחילים אותו היום
וגם מסיימים היום ...זהו ...סיימנו עם השן הזו ...מחר עוברים לשן הבאה ...בשאר ששה סדרי משנה זה לא עובד ככה...
ברגע שפתחת מסכת יבמות ...נפתחה פה מערכת אחת שיש לה פרטים והשלכות ותולדות שמשתרעות על פני כל
המסכת )פחות או יותר (..ברגע שפתחת מסכת ב"ק ...יש כותרת אחת שקוראים לה ד' אבות נזיקין שאנחנו הולכים
לפגוש אותם במשך כל המסכת) ...בשביל עיון זה מצוין ...זה כל העקשען ...אבל בשביל דף היומי לפעמים זה מדכא כי מי שחלם בתחילת
מסכת יבמות ולא התחיל אותה על רגל ימין יכול להמשיך לחלום עד סיומה (...אבל בקדשים?? קדשים זה עשת שן!!! בימים אלו
עוסקים בסוגיית שלא לשמה) ...זה אמנם יחסית אחת הסוגיות היותר כבידות זה וסוגיית פיגול בפרק ג'( אבל היא מתחילה ונגמרת ב-
 12דפים הקרובים ..ואח"כ אין!!! נגמר!!! עברנו לשן הבאה ...אם בשן הראשונה נרדמת ...לא נורא ...תצטרף לשן הבאה..
.תחכה למשנה הבאה ואז אנחנו מתחילים נושא חדש חדש שאין לו שום קשר לנושא הקודם ...כמדומני שבשביל לומדי
דף היומי הנתון הנקודתי הזה מאוד מאוד קריטי ומשנה אז מצוה להעביר את המסר הזה ...כמובן בצירוף גודל וחשיבות
העסק בתורת קדשים שיש בו סגולה!!!! סגולה אמיתית לישועות!!! סגולה שכבר נמסרה לאברהם אבינו בברית בין
הבתרים במיוחד לדור הגלות...
ואגב :במאמר המוסגר ...תשמע וורט :כתוב "ונשלמה פרים שפתינו "...והשאלה הנשאלת :למה דווקא פרים?? והרי יש גם
כבשים ואילים ועיזים ואפילו מנחות שאפשר להקריב??
והתשובה היא :שבזמן שביהמ"ק היה קיים ...הרי הקרבן היה עולה כסף ...אז תלוי!! היה מחירון ...המיליונרים היו יכולים
להביא פר ...אבל אני הייתי רוצה ...אבל אני לא יכול להרשות לעצמי ...אז הייתי מביא איל או כבש או עז ...ומי שגם את
זה לא יכל היה מביא מנחה ...והיו כאלו שגם מנחה לא היו יכולים להביא) ...אם זה מרוב עניות או שהם היו טמאים(
ולאנשים האלו לא נותר אלא ללכת לכותל!!! לכותל הדמעות ...שהוא היה המקום הקרוב ביותר לקדה"ק ושם הם היו
מתפללים ובוכים על זה ש"אין אנחנו יכולים "...אין לנו כסף...
כל זה בזמן שבית המקדש היה קיים!!! אבל היום??? לא תאמין ...מבחינה מסוימת אנחנו נמצאים במצב יותר טוב ...כי
היום שלדאבוננו הקרבנות לא עולים כסף ...כי ...כי ...כי הנשלמה הוא רק בשפתינו ...אה ???...אם אתה כבר משלם
בשפתיים ...ואתה לא צריך לשלם כסף...
אז אל תהיה קמצן ...אם תקריב מנחה ...אם זה לא עולה לך כסף ...אז מה אכפת לך כבר להקריב פר ...לכן ונשלמה
פרים שפתינו!! דווקא פרים!!! למה לא?? לא עולה יותר כסף?

אתה שומע??? בזמן שבית המקדש היה קיים היה כותל המערבי!!! הכותל היה מיועד עבור מי שלא היה לו
אפשרויות להקריב ...אבל היום??? היום זה לא עולה כסף ...השערים פתוחים ...הדלת של הבית מדרש פתוחה ...מסכת
זבחים פתוחה לרווחה בדף ב' ...וכלל ישראל פותח את ידיו ומזמין אותך להצטרף לשלם פרים!!! הכל בחינם!!!! תורה
מונחת בקרן זוית ...לא עולה כסף ...כל הרוצה יבא ויעסוק בסדר קדשים ...יש לך הזדמנות להקריב כמו המיליונרים
הגדולים ביותר ...כותל המערבי מיועד בעיקר עבור אלו שלא מתכננים להתחיל ללמוד סדר קדשים ...הם צריכים
להמשיך להגיע לכותל העניים ...לעמוד מול כותל הדמעות ולבכות :אנא ה' ...לא זכינו להקריב קרבנות ...אז לכה"פ באנו
עד המקום הכי קרוב שאפשר להגיע ...אבל מי שמתחיל בשבוע זה סדר קדשים?? הוא לא צריך את הכותל ...הוא נכנס
בשער המזרח ...ומקדיש פרים בפתח העזרה ...ועומד וסומך בכל כוחו וזוכה להקריב מידי יום פרים!!!! חבל ...חבל
להחמיץ כזו הזדמנות ...הרכבת יוצאת לדרך לכיוון ירושלים!!!
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למה כל כך חשוב לשמור על מנהגים??
יש מושג מקודש בעם היהודי שקוראים לו :מנהגים!!! יש קנאות גדולה בעם ישראל לשמור על
מנהגים!!! ויש סיפורים קשים על אנשים שבטלו מנהגים וזה התחיל בזה וזה נגמר בה' ישמור...
והמשפטים המוכרים שכל חילוני שאתה רואה היום זה התחיל אצל סבא שלו מזלזול במנהגים וזה
הדרדר עד ש ...וכו' וכו' ...מה הפשט בזה?? מה באמת כ"כ חמור במנהגים? ומה כ"כ נורא בזה? הרי
בינינו ...יש מנהגים שאין להם מקור מי יודע מה ...ומי שעובר עליהם הוא לא עובר לא על דאורייתא
ולא על דרבנן ...אז מה כבר יכול להיות??
אז תקשיב טוב טוב :יש יסוד גדול שאומר אותו רבינו יונה )בשערי תשובה ח"ג חומר מ"ע( :כל מצוה
שאדם מקיים ...איזה מצוה שתהיה ...יחד איתה הוא מקיים אוטומטית עוד מצוה!!! תנחש איך
קוראים לה?? מצות עשה דיראת שמים ...כלומר :אם אני קורא קריאת שמע ...מה אני מקיים?? מ"ע
של קריאת שמע ...אבל לא זה ...יש עוד מצוה!! מצות עשה דיראת שמים ...כי בינינו ...אם לא היה לי
יראת שמים הייתי נשאר במטה ...יוצא אם ככה :שתקח בחשבון שבכל מצוה שאתה עושה ...יש בה
שתי ניקובים ...המצוה הנקודתית שאתה מקיים ונוסף לה גם מצות יראת שמים ...עד כאן ברור???
עכשיו :יש לי שאלה :איזו מצוה יותר גדולה? מצות קריאת שמע או מצות יראת שמים??? אומר
רבינו יונה :פשוט וברור שמצות יראת שמים הרבה יותר גדולה!!! ולמה?? כי מצות יראת שמים היא
מצוה מהותית ויסודית!! והראיה :מי שלא קרא ק"ש הוא עבר על עשה ואינו זז משם עד שמוחלין
לו אבל מי שעובר על יראת שמים ...כלומר :מי שאין לו יראת שמים הוא בכלל לא יהודי ...העוסק
במצוה פטור מן המצוה ...יש אופנים שאדם פטור מן המצוות ..אבל יש אופן שבן אדם פטור מיראת
שמים?? אין כזה דבר!! יראת שמים זה יסוד היהדות!! נמצא א"כ :שתמיד ...איזה מצות עשה
נקודתית שתקיים ...אם לולב ושופר או ברכת המזון או תפילה ...אל תשכח שעם כל הכבוד למצוה
הנקודתית הזו ...אבל תוך כדי המצוה ...אתה כעת מקיים מצוה הרבה יותר חשובה ...הלא היא יראת
שמים!!! וזה מתקיים ברמת הרצינות והזהירות שלך במצוה )אגב :סתם ככה ...היסוד הזה עושה סדר כללי
בראש ...זה גם ההסבר הליטאי למושג החסידי ש"ההכנה למצוה חשובה יותר מהמצוה" כי כשבן אדם עומד עם זכוכית
מגדלת בשוק ד' המינים הוא כעת עסוק ביראת שמים זה ד' המינים וזה בהחלט יותר חשוב מהד' המינים בעצמם ...וזה
נושא רחב בפני עצמו ...בהזדמנות אחרת (...עד כאן ברור???

--זה בדיוק הנקודה הרגישה במנהגים!!! זו הסיבה שאסור לזלזל במנהגים ...כי אם אתה לוקח דבר
שעם ישראל נהגו לאסור אותו ...ואתה מזלזל בו ...במילים אחרות :אתה לוקח אמצעי שדרכו עם
ישראל מבטאים את היראת שמים שלהם ...ואתה מפוגג אותו ...אתה מוריד את החומרה שלו ...וזה
הורס את היראת שמים ...אני אתן לך דוגמא:
חסיד שגדל על המנהג שאסור לאכול שרויה!!! ונניח שהכניסו לו בראש ששרויה זה חמץ גמור
והאוכלו זדונו כרת ושגגתו חטאת!!! זה נכון?? בפירוש לא!! אבל מה נעשה שזה מה שהכניסו לו
בראש ...והנה ...תאר לעצמך שאני החכם מכל אדם ...אני משוכנע שאין בזה שום בעיה ...נניח שאני
בדעה שצריך גם לבטל את המנהג הזה )ח"ו ...אין אף פוסק שסבור כך ,רק ב-לו יצוייר( עכשיו :אותו חסיד
הגיע לבית שלי לביקור באמצע חג הפסח ...והיות ולשיטתי אין שום בעיה בזה ...הבאתי לו עוגה של
שרויה ...והתחלתי לפתות אותו לאכול ...הראיתי לו כמה זה טעים וכמה שוקולד וקצף יש בזה...
בקיצור :גיריתי אותו ...ונניח שנפלתי על טיפוס כזה חלש ופתי ...והוא התפתה ובעיצומו של חג
הפסח הוא מצא את עצמו אוכל רח"ל שרויה ...עד כאן הסיפור!! עכשיו :בא ננתח מה קרה פה??
איזה עבירה הוא עבר כעת??? הוא אכל חמץ גמור??? לא!!! אז אולי הוא עבר על חצי שיעור ...או
חמץ לכה"פ מדרבנן?? גם לא!! אבל!!! הוא עבר עבירה אחרת מאוד מאוד חמורה! שהיא עוד יותר
חמורה מחמץ דאורייתא ...על מה הוא עבר?? על מצות עשה של יראת שמים!!!! שכפי שסיכמנו היא
מצוה יותר חמורה ויסודית מכל שאר המצוות ...ולמה הוא עבר על יראת שמים?? כי היות והוא
חונך ששרויה זה חמץ ...אז ברגע שהוא אכל שרויה ...המשמעות היא שאין יראת אלוקים לנגד
עיניו ...עכשיו :מה זה משנה מהי האמת למעשה?? מה זה משנה אם שרויה זה באמת אסור או לא?
הבעיה היא לא בשרויה ...הבעיה היא בלב שלו!!! הבעיה היא בהפקרות מצידו!!! סו"ס אצלו היראת
שמים היא לא לאכול את זה ...והוא כן אכל...
זו הסיבה שצריך כ"כ להקפיד על מנהגים!!! כי מנהגי ישראל טבולים ביידישקייט היהודי ...אם יש
מנהג שהשתרש בעם ישראל לא לעשות משהו או כן לעשות משהו ...אז היראת שמים של היהודי
נבנתה על המנהג הזה ...וברגע שאתה פתאום מגיע ומזעזע לו את המנהג ...אתה מזעזע לו את
היראת שמים ..אז הוא לא עובר על איסור ...אבל הוא עובר על יראת שמים ...שזה הרבה יותר
חמור ...עוד דוגמא :מה יותר חמור? לדבר לשון הרע או לשתות חלב קר בכוס בשרית? מה
התשובה?? מה הקשר בכלל ...מצד שו"ע יו"ד לשתות חלב קר בכוס בשרית אין בזה שום בעיה...
אבל!!! למרות כן!! אם אני יעמידו לי שני בחורים ...אחד מדבר לשון הרע ...והשני שותה חלב קר
בכוס בשרית ...מי יותר גרוע?? פשוט שהבחור שלא מקפיד על בשר וחלב ...ולמה?? כי בחור שמדבר
לשה"ר הוא לא בסדר ...הוא עובר על לאוין מפורשים בתורה ויש לו עונש חמור ...אבל בחור שאין לו
רגישות לבשר וחלב??? זה מראה שיש לו בעיה הרבה יותר שורשית ומטרידה!! זה מראה שחסר לו
יראת שמים!! ולמה?? כי בבתי ישראל האמהות מכניסות בנשששמה שהפרדה בין בשרי לחלבי זה
פחד פחדים ...אז אם זה לא מדבר עליו ...זה הוכחה שיש לו בעיה עם ירא"ש שזה יותר חמור
מהכל...
הבנת את הרעיון??? יראת שמים לא כרוכה בהכרח במציאות!!! אלא בהכרה!!
חסיד וליטאי שמטלטלים בשבת!!! החסיד במקרה הגרוע ביותר טלטל במקום שלחלק מהפוסקים
יש בעיה בזה ...אבל הליטאי שגדל על חינוך שאסור לטלטל וזהו ...הבעיה שלו זה לא בעצם האיסור
שבטלטול ...אלא ביראת שמים שבזה ...כי הוא גדל על חינוך שזה אסור) ...כמובן שאנחנו מדברים
כשמדובר שכך הוא אכן גדל ...וכך הוא חונך ולא השתנה אצלו משהו אמיתי בידע או בהשקפה (...חסיד שלא מתחשק
לו ללכת למקווה בבוקר ...יש בזה בעיה?? תשאל ליטאי ...הוא לא יבין מה הנושא ...והוא בסה"כ
צודק ...איפה כתוב שחייבים ללכת למקווה ...אבל החסיד?? לו יצוייר שהוא חונך שמקוה זה א' ב'
של יהודי ...זה כבר לא משנה אם זה נכון או לא נכון ...מה שברור הוא שברגע שהוא בשאט נפש
מבטל את זה ...המשמעות היא שהוא פורק יראת שמים מעליו ...הוא עבר כעת על עשה דיראת
שמים ...מה זה קשור לפרשה??? עיין פרשת קדושים שלכל מצוה יש סיומת :אני ה'!! ויראת
מאלוקיך!! מ"ע דיראת שמים...

מה כ"כ חמור דווקא בעוול של מידות ומשקלות??
בפרשת השבוע מובא הלאו של רמאות במידות ומשקלות ...ורש"י
מביא על עוון זה ביטויים חמורים ביותר וז"לíðôë þš−¾ óê¾" :
,±šî¾ôî ,−îêò¾ ,ñî¼ −îþšî ö−ðí ³ê ñšñšô× êîí −þí
ö−−ðë ó−þîôêí ó−þëð í¾ôìñ óþîèî .íë¼î³î óþì
,íò−×¾í ³ê šñ½ôî ,ó¾í ³ê ññìôî ,±þêí ³ê êô¬ô

 ,"î®þêô ó³îê íñèôî ,ëþìë ñêþ¾− ³ê ñ−õôîממשמעות
חז"ל משמע שיש הבדל בין סתם גזילה לבין גזילה שנעשית
באמצעות מידות ומשקלות ....שזה הרבה הרבה יותר חמור!!!!
ובאמת כל החריפות שרש"י אומר כאן היא רק על גזילה של מידות
ומשקלות ...ולא גזילה אחרת ,ולכאורה זה תמוה :כי בינינו ...מה זה
משנה??? מה אכפת לי באיזה צורה הוא גונב ...האם הוא גוזל ע"י
כחש וגניבה או ע"י עיוות המשקלות ,הרי בשניהם בא לו ממון
חבירו שלא כדין?

והביאור בזה הוא פשוט מאוד:
יש סתם גניבה!!! ויש גניבה שיש בה מעילה באימון!!! וההבדל ביניהם
הוא שמים וארץ ...לדוגמא :אם שכרתי שיפוצניק ,הסיבה שקראתי לו
לבית שלו ...זה לא בגלל שהוא נאמן ...אלא בגלל שאני צריך כעת
שיפוץ!!! ובשביל שיפוץ צריך שיפוצניק!! רק מה?? אם כבר קוראים
לשיפוצניק ,הייתי שמח שהשיפוצניק בין הייתר יהיה גם אדם ישר ,אבל
עדיין הישרות שלו היא פרט צדדי!!! אני הזמנתי אותו תכל'ס לא בגלל
שהוא הישר באדם ...אלא בגלל שיש לי פיצוץ בצנרת וקדימה ...תתקן לי
את זה) ...וזה גופא הסיבה למה יש הרבה ששוכחים לבדוק שהשיפוצניק הוא גם אדם
נאמן בין הייתר ,כי כשאדם רוצה שיפוץ ,הוא באמת רואה לנגד עיניו רק את הצורך בשיפוץ,

אבל הצורך בנאמנות זה כבר דבר מסור לבעלי הניסיון שניכוו ברותחים בנושאים אלו,(...
לעומת זאת :כשאנחנו ניגשים לבדוק את המחיר ובשביל זה אנו זקוקים
למדות ומשקלות!!!! כאן בשביל מה אנחנו בודקים במידה ובמשקל?? רק
בשביל לדעת את האמת!!!! כל התפקיד של המידה והמשקל זה לומר לנו
בדיוק כמה לשלם!!! אין למידות ומשקלות שום תפקיד אחר!!! פתחתי
מחשבון רק בשביל לומר לי כמה בדיוק צריך לשלם...
וממילא :אדם שמשקר במידות ומשקלות הרי זה שקר גס!!! זה שקר של
עוולה!!! שקר הרבה הרבה יותר חמור!!!

שוב נסביר :שיפוצניק שהוא אדם לא הכי ישר ,זה עדיין לא סותר
את השיפוצניק שבו ...השקר עדיין יכול להיחשב מבחינה מסוימת
כמשהו צדדי) ...זה עדיין לא אומר שהוא מעל באימון שנתנו לו ,כי זה שהזמינו
אותו בתור שיפוצניק זה עדיין לא אומר שנתנו בו אימון ,אלא קראו לו בתור
שיפוצניק (...אבל מידות ומשקלות שהם לא מכוונות ,אז אין פה

כלום!!!! זה כבר מעילה באימון!! ניגשנו פה למשקל רק בגלל
שהיא משמשת לנו כאמת מידה נאמנת!! ובה גופא נעשה
השקר!!! ולכן חומר השקר שיש בו מעילה באימון ,הוא יותר חמור
משקר שאין בו מעילה באימון,
וצריך לדעת את החילוק הזה :למאי נפקא מינה???
יכולים להיות שני אנשי מקצוע ששניהם לא ישרים במיוחד...
ושניהם משקרים באותם שקרים מוכרים ...אבל בכל זאת יש הבדל גדול
ביניהם ...וההבדל הוא :שהראשון הוא סתם איש מקצוע שמצאו אותו
בדפי זהב ושכרו אותו ...והוא משקר כמו שכולם משקרים ...לא בסדר...
זה איסור גניבה דאורייתא!!!

לעומת זאת :השני הוא אחד כזה שהזמינו אותו במיוחד רק בגלל
שמכירים אותו וסומכים עליו ויש להם אימון בו ,ואם הוא מועל
באימון שנתנו לו ומרמה ...אז יש פה משהו הרבה יותר עמוק!!!
מלבד הגזילה שיש פה ...יש פה גם מעילה באימון ...ומעילה
באימון זה הרבה הרבה יותר חמור ...כל הרשימה שכתובה ברש"י
הולכת עליו ...נקרא עול שנואי משוקץ חרם ותועבה ...אשר ע"כ:
איש מקצוע יקר ...אני קראתי לך רק בגלל שאני מכיר אותך...
והיית נראה לי אדם ישר ...אז תעשה לי טובה :אם אתה לא ישר
במיוחד ...תרמה אנשים אחרים ...לא אותי ...כי אם תרמה אותי...
זה לא רק יהיה גניבה ...זה יהיה גם בגידה!!! אני אאבד אימון
בחברים הכי קרובים לי .מספיק הראש ממשלה איבד אימון
בקרובים שלו ..לי אל תעשה את זה...
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אין יהודי מחוק!!! אין יהודי
שרוף!!!
בימים אלו של האבלות על עשרים וארבע אלף
תלמידי ר"ע ...אולי כעת ההזדמנות לפתוח נושא
קצת מרירי וכאוב ...אתכם הסליחה מראש...
בציבור שלנו אנחנו שומעים לפעמים מטבע לשון
בסגנון "הבן אדם הזה שרוף" "...הוא מחוק "...יש
בן אדם שהוא לא כ"כ בסדר ...ובאמת צריך לצאת
נגדו ולהוקיע אותו ...וגדולי ישראל באמת יצאו נגדו
ודיברו כלפיו בחריפות ...ו ...ו ...ומאז ? ! ? ! ? מה
קורה מאז???
הוא מחוק!! הוא שרוף!!!!! הוא לא קיים ...הוא
כמו "איסורי הנאה "...כתותי מיכתת שיעוריה ...יש
לו דין של אויר פחות משלושה ...הוא כמו חמץ
לאחר שש שעות ...הדם שלו הפקר ...הוא פטור מן
המעשרות ונלקח מכל אדם בשביעית ...אם אתה
עובר לידו עקרונית אתה יכול להיתקע בו ולדרוך
עליו ...כי הוא פשוט לא קיים ...לא קיים...
אז זהו שלא!!!! אין כזה דבר!!! התורה הקדושה
שלנו מתנגדת בתוקף להנחה הזו!!! אין כזה דבר
יהודי מחוק ...גם היהודי שצריך להתנגד אליו...
ולהוקיע אותו ...זו לא סתירה שגם אז!!!! עדיין
עומד לפנינו יצור אנושי שיש לו איזשהו מקום
מוגדר בעולם שצריך להכיר בו!!! אפילו בן אדם
שצריך לסקול אותו ולתלות אותו ...גם לנבלתו יש
כבוד מסוים שאסור בבל תלין ...ממילא גם
במקרים החמורים ביותר שמדובר בבן אדם שהוא
בגדר "אינו עושה מעשה עמך" ואין פחד אלוקים
לנגד עיניו וכבר הותר לנו לדבר עליו לשון הרע
ולשנא אותו ...גם אז הוא לא לגמרי מחוק ...הוא לא
שרוף ...עדיין יש הוראות מדויקות מה מותר לעשות
כלפיו ומה אסור ...אף פעם יצור אנוש לא נהיה
הפקר גמור ...תוציא מהראש ..לא בתורתנו
הקדושה!!!! לפני שאכנס לדוגמאות---
סו"ס היות וישנם אנשים שאני כביכול מתיימר
לסתור להם חינוך שהם גדלו עליו מגיל אפס...
)ולכן יש עליהם פחות תביעה (...לכן לצורך העניין
אני איאלץ במאמר הזה להשתמש עם הרבה
מקורות והוכחות מוצקות לאמת הפשוטה
והבסיסית הזו ...כדי להוציא מליבם ולקעקע את
צורת החשיבה האכזרית והדורסנית הזו ...נתחיל
מלמעלה למטה...
נתחיל ממצות הוכח תוכיח :הגמ' אומרת:
)סנהדרין קאí×ï íô −òõô :öòìî− −ëþ þôê (:
.íôñ¾ ³ê ì−×îí¾ −òõô - ³î×ñôñ ó¼ëþ−
 .ó−ëþë îì−×îí¾ −òõô - ¾ò¼ò íô −òõôîכתוב
כאן :שזה שירבעם בן נבט הוכיח את שלמה
המלך ...זה נחשב לו כמעשה נשגב ונאצל!!! ועד כדי
כך שזה מה שזיכה אותו להיות מלך על עשרת
השבטים ...ובכל זאת!!!! על אותו מעשה גופא הוא
נענש ...ולמה?? כי הוא הוכיח אותו ברבים!!!! אתה
קולט מה קורה פה?? על אותה תוכחה שזיכתה
אותו! עליה עצמה הוא נתבע שהיא נעשתה בצורה
בוטה מידי...

מה כתוב כאן?? שאין שחור לבן ...גם כשאתה צודק
בתוכחה שלך ...וגם כשאתה עושה כאן את המצוה
הכי גדולה מצידך ...עדיין צריך לדעת איך עושים את
זה ...ועם איזה טון ובאיזו מנגינה ...לא מספיק
שאתה יודע שאתה צודק ...זה לא מתיר לך כבר
לשחרר קיטור...
הלאה!!! כעת ההיפך הגמור ...קרה מה שקרה ...ואותו
ירבעם בן נבט בסופו של דבר חטא והחטיא את
ישראל ...בנה שני עגלי זהב בבית אל ובדן וכל ישראל
חטאו בו ...והנה!!! הפעם הגיע תורו של מלך יהודה-
אביה ...נכדו של שלמה המלך להוכיח את ירבעם...
ויום אחד נעמד מלך יהודה וקינא קנאת ה' ופנה
לעשרת השבטים ...והוכיח אותם אש וגפרית על
שהם עזבו את ה' ועל עגלי הזהב שיש בידם ...והוא
צדק??? אוהו צדק ...כל מילה שלו הייתה צודקת...
אבל הירושלמי )יבמות פט"ז( אומר שהוא נענש ...ולמה:
ר' יוחנן אומר :בגלל שהוא ביזה את ירבעם ברבים..
וריש לקיש אמר :בגלל שהוא ביזה את אחיה
השילוני ...שהרי אחיה השילוני הוא זה שהמליך את
ירבעם על פי ה' ..וברגע שמדברים בגנות מלכותו של
ירבעם ...זה מתפרש כנתינת דופי בנבואתו של
אחיה..
אתה מבין איזה דקויות?? מדובר פה בתוכחה הכי
צודקת ואמיצה שמוכיחה את עם ישראל על חטא
ע"ז החמור ביותר ...ועל מי הוא מדבר? על ירבעם בן
נבט שהיה לו דין של מסית שיש  4לאוין בתורה שלא
תכסה עליו ולא תחמול עליו ואסור לגונן עליו ...נו...
אז מה כבר צריך ליזהר כשמדברים עליו??? ובכל זאת
הוא נענש!!! כי כשמדברים נגד בן אדם )ולא רק נגד
שיטה( יש תמיד קוים אדומים שאתה לא יודע איפה
אתה חוצה אותם ...איפה אתה מבזה יותר ממה
שמותר ...ומי יודע מה מתחבא פה בהיסטוריה של
אותו איש ...שכשאתה מבזה אותו ...אתה מבזה על
הדרך את אחיה השילוני שהמליך אותו ביד ה'...
הדקויות פה הם פחד פחדים!!! מה רואים פה??
אם אתה רוצה להוכיח תדבר על תופעות ...על דברים
שהם לא בסדר ...שם אתה יכול למחוק ...לזלזל...
להתלוצץ על עבודה זרה ועל אינטרנט וזה מצוה!!
אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר נגד בן אדם???
ההההלו ...תזהר!!! גם אם אתה צודק ...וגם אתה
מדבר נגד ירבעם בן נבט ...אם אתה חוצה את הקו
האדום ואתה משפיל אותו קצת יותר מידי ...אתה
נתבע על זה ...שמעת?? זה ברור?? ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם!!!!!
מה כתוב כאן?? שאין בן אדם מחוק לגמרי ...אין בן
אדם שהותר דמו לגמרי ומותר לחגוג על נשמתו ...כי
גם החוטא והמחטיא הגדול ביותר כירבעם בן נבט...
יש שלב מסוים שבו הקב"ה תובע את כבודו...

יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מארץ חיים סלה"...
)תהילים נג( נו ...מה יש יותר מזה?? אם דוד המלך
רואה לנכון למחוק את דואג האדומי מארץ חיים...
אז מה יכול להיות יותר גרוע מזה? זהו ...הוא שרוף...
אבל מה נעשה ...שכמה פרקי תהילים לאחמ"כ
כתוב" :לי גלעד ולי מנשה ...מואב סיר רחצי על
אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי "...ויש
מחלוקת שלימה במדרש מה הפירוש בפסוק ורבנן
אומרים :שהפסוק הזה מדבר על ג' המלכים וד'
הדיוטות שהמשנה אומרת שאין להם חלק לעולם
הבא!! אז אמנם כך המשנה אומרת ..כך דוד המלך
גזר אומר ...אבל מה נעשה ...אבינו שבשמים הוא
אבא ולא ידח ממנו נידח והקב"ה מודיע שבסופו
של דבר :אני איכשהו אדאג שגם להם יהיה חלק
לעולם הבא ולי גלעד ולי מנשה ...הם שלי ...אני
פורש עליהם חסות...
אה ...אתה שואל איך?? הרי דוד המלך קילל את דואג
ואחיתופל?? ועל דוד נאמר" :צדיק מושל יראת
אלוקים" אומר הקב"ה :עלי פלשת התרועעי"
דורשים חז"ל :עלי לעשותם רעים ...עלי "לפלש"
להם מעשים טובים ולעשותם "רעים" זה לזה ...מה
הכוונה?? כן אומר הקב"ה ...תסמכו עלי ...אני אדאג
שדואג יפייס את דוד ...ואני גם אדאג שדוד
יתפייס ...אני איכשהו אדאג שבמשך הדורות זרעו
של דוד המלך יצטרך את זרעו של דואג האדומי...
ואז דואג האדומי באמת יעזור לדוד ...ודוד יכיר לו
טובה ...ואז הם יחזרו להיות רעים וידידים ודוד
יחזור בו מהקללה והכל יבא על מקומו בשלום...
מה כתוב כאן??? שגם אלו שהם באמת מחוקים
ובאמת שרופים ...אבל אבינו שבשמים לא ממהר
למחוק יהודים ...אבא שבשמים לא שש ושמח בבא
אליו נשמה שרופה ומחוקה ...אז נא!!! אין נא אלא
לשון בקשה ...אל תחשוב שהקב"ה נהנה שאתה דש
ובוחש בכל מיני אנשים מחוקים ...אין לקב"ה תענוג
גדול בשמים שאתה שוב מעלה אותם על שלחן
שבת ועסוק בלהסביר לכל בני המשפחה בפעם
המיליון עד כמה יהודי פלוני הוא מחוק )לשיטתך
כמובן (...ועד כמה אלמוני שרוף ...זה לא עושה
"נחמד" לאביך שבשמים ...שכינתו בורחת מכזה
שלחן שבת ...תהיה בטוח..
והיסוד הזה הוא גופי תורה!!!! על זה התורה אומרת:
כי תראה חמור שונאך רובץ ...וחדלת?? עזוב תעזוב
אמו ...התורה מדגישה :חמור שונאך!! מדובר בבן
אדם שאתה מצווה לשנא אותו ...ולמרות כן!!!!!!
כשתראה אותו צריך עזרה ...מצוה בשונא!!! יש לך
מצוה מיוחדת להכיר בקיומו ולהתעורר ברגשי
רחמנות וחמלה עליו ...זה גופי תורה!!!!
---

---

אבל זה לא רק בהוכח תוכיח ...זה נכון אפילו בייחס
לגוים גמורים...

המשנה בסנהדרין מביאה שלושה מלכים וארבעה
הדיוטות שאין להם חלק עולם הבא ...הם באמת
מחוקים!!! מי שאיבד את חלקו לעולם הבא ...הוא
במילים אחרות מחוק!!! שנים מתוכם זה דואג
ואחיתופל שדוד המלך בכבודו ובעצמו קילל אותם
בספר תהילים שהם ימחקו" ...גם קל יתצך לנצח

הנביא עמוס מתנבא נבואת פורענות על עמון!!! מה
יש?? מה היה החטא שלהם?? שכשהם ניצחו את
מלך אדום והרגו אותו ...הם שרפו עצמותיו וטחום
בקירות הבית ותבע הקב"ה אונאת המלך שנהגו בו
בביזיון) "..רש"י עמוס ב'( ,שתבין :הקב"ה לא אוהב

"במיוחד" את מלך אדום ...יש נבואות מוצהרות
על השנאה היחודית שיש לקב"ה למלכי אדום...
)כל המושג של אדום זה אבי אבות כוחות הרע בעולם(...

וקיי"ל שאין לקב"ה נחת רוח רק לאחר שהוא
עושה נקמה באדום ...כך כשמלך עמון הרג את
מלך אדום ככל הנראה זה היה רצון ה' והוא נקם
את נקמת ה'...
אבל!!!! מכאן ועד לשרוף את עצמותיו ולסוד
אותם בקירות הבית??? הההלו ...מה קרה לך??
הקב"ה כעס על מלך עמון שכך זלזל במלך אדום...
מה כתוב כאן?? אין מחוק לגמרי ...אין שרוף
לגמרי ...גם כשאתה עומד מול האדם הכי שפל
שרצון ה' שתקעקע אותו מן העולם ...גם אז יש
קוים אדומים איפה לעצור!! בלעם ...הרשע
המתועב ביותר שהקב"ה שונא אותו ...והקב"ה
פותח במיוחד את פי האתון כדי שתוכיח ותבזה
ותכלים אותו לעיני כל ...אומרים חז"ל :מיד לאחר
מכן האתון מתה!!! למה?? משום כבודו של
בלעם ...שלא כולם יצביעו ויאמרו הנה האתון
שהוכיחה את בלעם ...מה כתוב כאן?? שגם כשיש
לך עסק עם בלעם שמגיע לו שתבא אתונו ותבזה
אותו לעיני כל ...גם לזה יש גבולות!!! גם אותה
הקב"ה עוצר ...ההלו עד כאן ...תפסיקי להכלים
אותו ..יש גבול ...ורואים את היסוד הזה באינספור
מקומות ...אם זה במשה רבינו שנצטווה לנהוג
כבוד בפרעה עד הרגע האחרון ...ואם זה
במלחמות ישראל שהיה קידוש שם שמים מיוחד
בזה שהם היו נוהגים כבוד בהרוגים וקוברים
אותם ...כן ...מדובר במכת אויב ..בנצחון מוחץ...
אנחנו שמחים במפלת האויב אבל גם בוידוא
הריגה יש מקום של כבוד...
---

ואת המסר הזה מאוד מאוד חשוב לדעת:
קורה שיש חילוקי דעות בין מגזרים מסוימים
בכלל ישראל ...קורה ...בכל הדורות זה היה ...וכל
המשנה והגמ' שלנו מושתתים על מחלוקות
שלפעמים היו טעונות מאוד ...תמיד יש יהודים
שמשוכנעים בצדקת דרכם וכיון שכך הם רואים
צורך להוקיע את השני שחושב אחרת ...אין
בעיה!!! אבל למחוק אותו?? לשרוף אותו??? אין
כזה דבר!!!! גם כששורפים את מלך אדום נתבעים
על זה!!! אין יצור אנוש שהותר דמו לגמרי ...גם לא
בלעם ...ק"ו בן בנו של ק"ו כשמדובר ביהודי ...וק"ו
בן בנו ונכדו של ק"ו כשמדובר בתלמידי חכמים...
בינה זאת!!!!!
--עכשיו המסר הזה לכשעצמו חשוב ...אבל על הדרך
יש פה עוד נקודה :כשאדם מתחנך למחוק
ולשרוף ולשלח רסן בכל מי שלא בדיוק הולך בדרך
שלו ...כתוצאה מזה נוצר על הדרך תופעת לוואי
אבסורדית ובלתי נסבלת והיא :שכתוצאה מזה בן
אדם פשוט לא מכיר את מקומו!!! יכול להיות לך
בן אדם שלקוי מאוד בבין אדם לחבירו ...ואילו
הוא בעצמו )כתוצאה מהנ"ל( מנותק לגמרי
מהמציאות והוא בטוח שהוא האדם הכי מושלם
בבין אדם לחבירו ...ואני אסביר את דברי ...אני
אתן לך דוגמא מוכרת וכאובה ...אתה יכול לראות
יהודי שנחשב לבעל חסד ...והנה אתה רואה אותו

בעצמו מדבר לא יפה לבן אדם אחד ...דוחה אותו
ברגל גסה ...ומתנהג אליו בצורה ממש מכוערת...
ואחרי שניה!!! אחרי שניה מגיע מישהו אחר) ...מה
שנקרא אחד מאנ"ש (...והוא פתאום פונה אליו בכזו
לבביות ...עוזר לו ...מתאמץ בשבילו ...וכל כולו עוטף
אותו בלב יהודי חם ואוהב) ...וזה לא משחק ...אני כעת לא
מדבר על אנשים צבועים (...אז מה זה?? מה האבחון של
הפיצול אישיות הזה??
מה התשובה?? אין פה שום פיצול אישיות!! הכל
ברור!!
לכל אחד מאיתנו יש גם רגש רחמנות וגם רגש
אכזריות! יש גם רגש של כבוד והערכה וגם רגש של
פחיתות וזלזול ...עכשיו :איך עובדים על המידות?? יש
שתי אופציות :הדרך הקשה היא לקחת נשימה עמוקה
ולתפוס את מקל עבודת המוסר ולהסתער על עבודת
החיים ...ועם הרבה עבודה הוא לאט לאט יצליח
להעצים מצד אחד את הרחמנות ולהכניע את
האכזריות ...להגביר את הכבוד ולדכא את הפחיתות
וכו' וכו' ...זו אופציה אחת!!! אבל יש דרך עוקפת...
דרך הרבה הרבה יותר קלה ....מה שנקרא "עבודה
בעיניים "...היות ויש לי גם רחמנות וגם אכזריות ...אז
מה הבעיה ...אני אשחק עם שניהם ברוטציה ...ברגע
שהגיע אלי מישהו לא משלנו ...אני יורד לחייו ומבזה
אותו בצורה הכי מכוערת ומרוקן עליו את כל המידות
המגונות והאפלות שלי ...ואילו אחרי שניה כשהגיע
מישהו משלנו ...כעת אני פנוי ומשוחרר להוציא עליו
את כל שאר המידות של החסד והאהבה והחמלה...
קל לי כעת להיות נחמד אליו ...כי אני נקי ...אני
מרוקן ...כי את כל הרוע שלי כבר הוצאתי על אחרים...
ותכל'ס :מה פה האבסורד הגדול והבלתי נסבל??
שבינינו ...בסופו של יום איך אותו אחד מרגיש????
הוא חש מעצמו שהוא האיש הטוב והרחמן והבעל
חסד שבעולם ...הוא מסכם בסופו של יום את כל
פעילות החסד שהוא עשה עם אנ"ש )ובזה יש לו באמת
הישגים מרשימים (...אבל רגע .איך שכחת את כל
המעשים המכוערים שעשית באותו יום?? איך אתה
שוכח את כל הציניות והלשה"ר שלעגת וגיחכת
ומילאת פיך צחוק ולעג על כל מי שלא בדיוק שייך
למחנה שלנו?? מה התשובה??? אה ...הוא?? נו ...הוא
מחוק ...אנחנו לא אוחזים ממנו ...מצוה לדבר עליו
לשון הרע ...הוא??? הוא ככככלום ...הוא גאנישט ...ו...
והוא והוא?? אוי ...מי הוא בכלל ...מה הבעיה לדבר
עליו?? הוא בכלל לא קיים ...הוא בכלל לא מתחיל...
אז זהו!!! אדוני היקר!! אין כזה דבר ...אם אתה חסיד
של אדמו"ר פלוני ומרוב חסידותך והכנעתך הגמורה
והאבסולוטית שלך כלפי הרבה שלך ...לכן אתה
מסוגל למחוק כל אדמו"ר ורב אחר ולדבר עליו כאילו
הוא חבר שלך ??.אז שתדע לך שאתה חסיד נטו של
המידות המגונות שלך!!!! אתה פשוט מרוקן את כל
רגש הציניות והזלזול שלך על כל הרבנים האחרים...
ומה הפלא שנשאר לך טיפ טיפה מקום פנוי בנפש
להערכה וכבוד שאותו אתה מואיל בטובך להוציא על
אדמו"ר אחד ויחיד ...תודה לך ...נזכרת להעריך
מישהו ..גם בן אדם שישן כל היום ...יש לפחות שעה
אחת ביום שהוא נאלץ להיות ער ...סו"ס המיטה
בשלב מסוים מקיאה אותו ...נו ...אז מגיע לו צל"ש
שהוא ער???? אותו דבר אתה ...בכולם אתה מזלזל...
את כולם אתה מוחק ...נשאר איזה אי קטן ובודד
בנפש שלך שהיא צמאה לקרטוב של נתינת הערכה
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וכבוד ולא רק לזלזל ...אז אתה עושה לה טובה
ונותן קמצוץ הערכה שנותרה לך בנפש ...ומפרגן
אותה לרבה שלך ...ו ...ו ...וכי זה עושה אותך
מתבטל לרבנים?? זה עושה אותך חסיד??
מתי תקרא חסיד אמיתי?? כשתדע לתת הערכה
לכל אחד במקום שלו!! לכבד כל אחד כמות
שהוא ...ועדיין יש מישהו אחד שאני מעריך אותו
במיוחד ואליו אני מתבטל לגמרי .זה חסיד!!! ---
הנה לך אחד מהאבסורדים שיוצאים מצורת
הגישה שמוחקת לגמרי את כל מי שלא בראש
שלי!!! זה פשוט מתיר לי לשחרר את הרסן ולתת
דרור ליצרים האפלים כשזה בייחס לאחרים...
וממילא עכשיו אני באמת מתפנה להיות גם איש
טוב ...ועוד להרגיש טוב עם עצמי...
בטח!!! גם עשיו הגיע מהשדה לאחר שהוא גנב
ועשק ורצח ושדד ואימלל משפחות שלמות...
ועכשיו הנפש שלו צמאה לאיזה קמצוץ של מעשה
טוב ...ובשביל זה הוא נזכר כעת ללבוש בגדי כהונה
ולכבד את אביו בסילודין ...תודה רבה לך ...חכמה
גדולה...
עוד דוגמא :אתה רוצה להיקרא בעל חסד?? אם
תדע לכבד את כל קופות וקרנות הצדקה וכל
ארגוני החסד האחרים ומצידך לפרגן לכולם...
)אמנם בסופו של דבר אתה מחויב לעניי ביתך או עירך או למי
שאתה הכי סומך עליו ...נו ...אין בעיה( זה נקרא בעל

צדקה וחסד ...אבל אם אתה מרוקן את כל המידות
הרעות שלך לתת דופי בכל ארגון חסד וצדקה
ששייך לאחרים ...ואז נשאר לך משהו טוב בנפש
כדי לעשות קצת צדקה עם החברים שלך?? על זה
אומרת הגמ' בתקיפות :מה יקר חסדך אלוקים...
לא כל הבא לקפוץ קופץ ...לא כל אחד מקבל תואר
בעל חסד...

עוד דוגמא :מי יכול להיקרא אוהב ישראל???
יהודי שמסוגל לרחם גם על גוי ...אם הוא
יראה גוי חסר ישע הוא יתעורר עליו ברגש
טבעי של רחמנות ...ולמרות כן!! עדיין יש לו
רחמים יותר גדולים על יהודי כי ...כי אחרי
הכל זה יהודי!!! זה נקרא אוהב ישראל ...אבל
אדם אכזר שמסוגל להתעלל בעובד זר חסר
ישע לחינם מתוך רוע לב ...ואח"כ הוא חוזר
הבייתה ומתהלל בזה שיש לו אהבת ישראל
ומחבק כל יהודי באשר הוא ...אדוני ...זה לא
אהבת ישראל ...פשוט רוקנת את כל הרוע
שלך על אובייקט אחד"" ...אני פורק סחורה"..
וכעת נשאר לך מקום בנפש לאהוב אובייקט
אחר ...אז אמנם "יפה לך "...יצא לך טוב...
שאת האהבה שלך שמרת למקום טוב ...אבל
את השנאה שלך ...איפה אותה הוצאת???
האם בסדר מוסר או בכל מיני שירותים של
הנפש ??...עכ"פ אין יהודי מחוק!! אין יהודי
שרוף!! בשביל זה יש לנו שיעורי בית להתחזק
בימים אלו שאנחנו
בבין אדם לחבירו...
צריכים לנהוג כבוד זה בזה ,זה הזמן למחוק
מהלקסיקון את המושג "למחוק בן אדם"
שזה ההפך הגמור מכבוד....
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בקרוב ממש

תחנת ריענון ותחנת דלק בדרך לבית חיינו!!!
ברוכים הבאים לחברת השכרת הרכבים הגדולה בישראל ...מדובר ברשת שלימה שפרושה בכל הארץ ...יש בה מגוון
רחב של סוגי רכבים ...יש רכבים קטנים ארבע מקומות ...יש גם רכבים שבע מקומות ...יש גם אפשרות להשכיר רכב
ארבע על ארבע ...ויש אפילו רכבי שרד ...ויש גם כמה אוטובוסים בודדים להשכרה...
עד כאן מהמושגים המוכרים בימינו ...כל מי שיש לו רישיון מכיר בע"פ את כל סוגי חברות ההשכרה וכו' ...אבל!!! תתפלא לשמוע
שגם בזמן שבית המקדש היה קיים ...גם אז היה צורך בתחבורה וממילא גם אז היו חברת השכרות וזה היה ענף שלם בפרנסה ...רק
יחי ההבדל הקטן שזה לא היה באמצעות רכבים אלא בשימוש בבעלי חיים!!! נעים להכיר ...ידידנו ישורון ...הוא מחזיק בבעלותו
את חברת ההשכרות אמצעי התחבורה לעליה לרגל ...יש לו מגוון רחב של אמצעי תחבורה שמותאמת לכל אחד לפי תכנית
הנסיעה שלו ...כל אחד שרוצה לעלות לירושלים נכנס אצל ישורון ומציג לפניו את תכנית נסיעה ...וישורון מתאים לו אמצעי
תחבורה מתאים ...רק בקצרה :יש כאלו שרוצים לעלות לירושלים דווקא דרך כביש הבקעה) ...מכל מיני סיבות( אז בשבילם צריך
גמל!!!! לגמל יש מעלות וחסרונות ...מצד אחד הדלק שלו הכי חסכוני בדמות דבשת ...אבל ...יש לו חסרונות שהוא נוסע לאט וכו'
וכו' ...לעומת זאת אלו שעולים בדרך המלך ...לוקחים את אמצעי התחבורה הקלאסי שזה חמור ...חמור זה רכב נוח אבל יש לו
חסרונות משלו ...הוא איטי ...מכני ...חמור זה חמור ...ואילו יש כאלו שצריכים להגיע מהר לירושלים!!!! מהר?? מהר זה רק סוס...
סוס זה רכב אוטומטי ...אתה יכול להעביר הילוכים ותוך שניות הוא מתחיל לדהור במהירות ...הוא גם לא ישן הרבה ...אבל יש לו גם
חסרונות ...ויש את האלו שרוצים לנסוע עם כל המשפחה!! עשרים נפשות ...נו ...איזה אמצעי תחבורה צריך להתאים להם?? אז
בשביל זה יש כרכרה שנרתמת בדרך כלל לשני שוורים )לא חלילה שור וחמור( ושור זה גם סיפור משלו ...יש לו מעלות וחסרונות...
מצד אחד הוא נוסע טוב ...מצד שני לפעמים יש לו כריזות ואתה נכנס לצרות של נגח נגף נשך רבץ בעט) ...מה שברור :אתה לא יוצא
מפה לפני שאתה חותם לחברת ההשכרות שהאחריות עליך שאם השור נוגח ומוכרים אותו ומשלמים חצי נזק מגופו הרי אתה חייב מתחייב להחזיר להם שור

חדש! קח זאת בחשבון( ואוי ...כמעט שכחתי ...כמו שיש היום השכרת רכב עם ביטוח ...ויש בלי ביטוח כך גם אז ...כלומר כך :בדרך כלל
חברת ההשכרה נותנת לך בעל חי עם כל ציוד התחבורה אוכף ורגליות וחבלים ואל תשכח שאתמול מישהו אחר שכר את הבהמה
הזו ורכב עליה ...מי ערב לי שאותו אחד מאתמול לא היה טמא זיבה?? לא!! אין ביטוח ...קח בחשבון שכשאתה רק מתיישב על
האוכף אתה אוטומטית מטמא בגדים ...אה ...אתה כן רוצה ביטוח שהכל פה טהור?? אין בעיה ...אבל זה כבר מחיר אחר ...יש אגף
מיוחד בחברת ההשכרה של אמצעי תחבורה מיוחד לחברים ..או שמשכירים את זה רק לחברים ...או לחילופין יש משגיח כשרות
שדאג להטביל כבר מאתמול את כל הציוד ועבר על זה הערב שמש .אתה מבין לבד שזה מחיר אחר.

אבל!!!! אם כבר מדברים על אמצעי תחבורה ...אז אל תשכח שכמו שבימינו יש באמצע הדרך תחנת ריענון שקוראים
לה תחנת דלק!!! אז גם פעם היה צריך תחנת הדלק ...רק יש כמה הבדלים גדולים בין תחנת דלק של היום לפעם...
ההבדל הראשון הוא :שבתחנת דלק שלנו ...סוגי הדלק מתחלקים מקסימום בין סולר לבנזין ...אבל התחנות דלק של
אמצעי התחבורה דאז זה היה הרבה יותר מסועף ...יש לך גמל שאוכל כרשינין ...ויש לך שור שאוכל תבן ...ויש לך חמור
שאוכל שעורים ...אבל זה לא נגמר בזה ...רגע ...מה עם הבני אדם ...וכי הם לא צריכים דלק?? היום יש להם בתוך
הרכב ...אבל פעם ...מדובר היה בעליה לרגל שמשתרעת על כמה ימים ...אז התחנת דלק צריכה לספק שירותים
הומנטריים של מזון ...וגם אופציה ללינה ...בקיצור :תחנת דלק דאז זה היה הרבה מעבר לתחנת דלק ...זה היה מתחם
שלם ...על אם הדרך!!!! אז זהו ש --נעים להכיר את ידידנו ...מנהל תחת הדלק ר' צורישדי הי"ו...
לא!! אל תזלזל בו ...אל תחשוב שזה עוד איזה מנהל תחנת דלק ...הוא אשטיקל תלמיד חכם ...מתוקף תפקידו כמנהל
תחנת דלק בדרך לבית מקדש הוא צריך להיות בקי בהמון המון הלכות ...הוא לא סתם פה ...הוא נבחר בקפדנות ע"י
הסנהדרין להיות אחראי על התחנה ...ובכן :אנחנו כבר מכירים את ר' צורישדי שנים רבות ...כי ...כי אנחנו גרים רחוק
מירושלים ...והרבה פעמים קורה שכשהחג חל באמצע השבוע ...ואז יוצא שהשבת מגיע באמצע העליה לרגל ...ואנחנו
צריכים לשבות באמצע הדרך ...ואז אנחנו נוהגים לשבות בתחנת דלק של ר' צורישדי ...אנחנו כבר מכירים אותו
ואוהבים את המימרות שהוא מוסיף לנו מההוראות שהוא מקבל מלשכת הגזית מידי תקופה...
אז דבר ראשון :מים!!! יש בכניסה לתחנת דלק בור מים ...זה בור שעבדו עליה קשה ...התודה והברכה לנחוניה חופר
שיחין על עבודתו המאומצת ...אז בור אמנם יש ...אבל זה לא מספיק כי בשבת זה בעיה ...הבור זה רשות היחיד ואילו
אנחנו ברה"ר -במסילה העולה לירושלים ...פה מגיע תפקידו של ר' צורישדי שהוא קיבל את ההוראות המדויקות
מלשכת הגזית איך לבנות דיומדין סביב בור מים על כל הלכותיהם )עיין פרק עושין פסין בעירובין (...הלאה!!! כעת ניגש
לדלק עצמו ...יש לר' צורישדי מחסן ענק ...אתה רואה ערמות מסודרות ...מחלקת תבן -שזה הדלק לשוורים ...הלאה...
יש שם מחלקת עצה וכרשינים ...בשביל מי?? בשביל גמלים ...ושעורים בשביל גמלים ...וקש בשביל כבשים ...בקיצור:
צריך מגוון של דלק!! ואחת מהחוויות של שבת קודש היא שר' צורישדי מעביר שני שיעורים הלכתיים מעשיים
בהאכלת בהמות בשבת קודש ...שיעור ראשון מתקיים בשבת אחה"צ ור' צורישדי מראה לציבור איך מותר להאכיל את
הבהמה בשבת ...אכמ"ל ...ובמוצאי שבת הוא שוב מוסר שיעור!!! והפעם הוא מראה לנו מה אסור לעשות בשבת...
בקיצור :הוא מלמד אותנו על רגל אחת את פרק מי שהחשיך וחצי פרק חבית וחלק מפרק במה בהמה בשבת ...שטייגן
לכל דבר!!!
 --אה ...שכחתי ...הרי בכל תחנת דלק יש גם מקום מיוחד לניקוי ושטיפת רכב ...אז גם בתחנת דלק של ר' צורישדי ישאגף מיוחד להזאה וטבילה ...תחשוב :אני כעת בדרך לירושלים ...יצאתי מהבית טמא טמא מת ...תוך כדי הדרך עברו
שלושה ימים ...היום אני נמצא ביום השלישי ...נו ...היום אני צריך לעשות הזאה ...מי בדיוק יזה עלי באמצע הדרך?? אז
בשביל זה ר' צורישדי פה שהוא ת"ח ויש לו בתוך התחנת דלק גם בית הוראה וגם בית הזאה ...ואנשים עומדים בתור
ונכנסים עם כל המטלטלין ל"ניקוי ושטיפת רכב "...ואחד השאלות המורכבות זה מה צריך להוריד לצורך ההזאה ומה
אפשר להשאיר על הבהמה ..ומכאן יצאה המשנה בשבת :וכל בעלי השר יוצאים בשיר ...ומזין עליהם וטובלים
במקומם ...אגב :רק לשבר את האוזן יש תחנת דלק בדיוק כזו!!!! אבל בפאתי ירושלים!!!! וההבדל העיקרי בין התחנת
דלק כאן לשם ...שכאן בדרך כלל אנשים מגיעים ביום השלישי לטהרתם ...ומה שהם צריכים זה רק הזאה ...אבל לעומת
זאת שם בדרך כלל אנשים מגיעים כבר ביום השביעי לטהרתם ...וממילא שם לא מספיק הזאה ..שם צריך גם טבילה...
כי אוטוטו הם מגיעים לירושלים בהערב שמש ...אז שם ...בתחנת ריענון הזו יש גם בית טבילה ענק!!! מדובר בבריכה
ענקית ענקית!!! תחשוב מה זה מקווה שאפשר להכניס לתוכו מיניבוס עשרים מקומות) ...תתכונן לזה ...הולך להיות כזה
מקווה ...אין ברירה אחרת (...ואז מכניסים את הבהמה עם האפסר ועם כל מה שעליה לתוך המקווה ...ושם יש כבר מורה
הוראה מיוחד לענייני מרכב!!! שהוא יודע להגדיר איזה סוג נקרא מרכב ומה רק מושב) ..יש לזה נפ"מ מסוימות( בקיצור:
מדובר בתחנת דלק שכל כולה תורה ...תחנת דלק שמייצרת עשרות משניות וספקות וחידושי תורה ...ההמשך אי"ה אי
פעם......

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

אני הולך כעת לחנות לקנות טלית קטן וציצית...
מה אני אמור לבדוק ...מה אני צריך לשאול את
המוכר ...והאם להצטייד עם זכוכית מגדלת כמו
בד' המינים??
---

אז ככה :זכוכית מגדלת ככל הנראה אין צורך להביא...
אבל כן צריך להקפיד על כמה דברים כדלהלן:
א .נתחיל מהטלית!!!! א .צמר או כותנה?? אז תלוי מי
אתה ...אם אתה ספרדי יש עניין יותר לקנות דווקא
טלית צמר כי לפי השו"ע שאר מינים חייבים רק
מדרבנן )סי' ט' ס"א( ,אבל אם אתה אשכנזי זה יותר
קל כי הרמ"א סובר שהכל מדאורייתא) ,אבל למעשה
המ"ב הורה לכתחילה להחמיר גם לבני אשכנז והגר"א חולק (...אבל
בינינו ...כאן כל אחד צריך לעשות את השיקול דעת האישי שלו ..ולחשב
הפסד מצוה כנגד שכרה ...בפרט לקראת ימי הקיץ החמים והמתישים ...עד
כמה אתה מסוגל ללבוש ציצית צמר ולא לבעור מחום ...נא לא לשכוח שמי
שהחום הקייצי מעלה את עצביו ומכשיל אותו במדת הכעס זה לכשעצמו
מעורר "עידן ריתחא" בכל סביבתו ...נא לקחת זאת בחשבון (...עכ"פ :אם

אתה הולך על כותנה ..תבדוק טוב טוב ברכיבים של
הבגד האם זה באמת כותנה או שזה נעשה מכל מיני
חוטים סינטטיים שזה כבר מחלוקת שלימה בין
אחרוני זמננו האם זה חייב בציצית אפ' מדרבנן אם
לא...
ב .הלאה!!! אורך ורוחב הציצית ,לפני שנתחיל חשוב
להדגיש :שאם יש חותמת כשרות על הטלית
והציצית ...אז בדרך כלל זה בסיידר ...אבל אז מה...
מותר לך להיות בן תורה אינטלגנט ולגשת לקניית
ציצית קצת יותר על רמה מאשר היהודים
המסורתיים ...מותר לך לדעת לבדוק מה אתה קונה
למרות הכשרות ולא לקנות בעיניים עצומות ...כן ...אל
תספר סיפורים ...אני ראיתי אותך יום אחד קונה
חליפה באחת החנויות הרציניות והמובילות ...מהאלה
ש"מבינים עניין" בגיזרה וכו' ...ובכל זאת עמדת שם
שעות והסתכלת במראה ...קדימה ...אחורה..
פרופיל ...בקשת חוות דעת נוספת ...בקיצור :הפכת
את החנות ...מה יש?? מה ...אתה לא סומך עליהם...
הם הרי המובילים בביגוד ...אלא מאי?? תן ...תן לי...
זה החליפה שלי ...זה המראה שלי ...תן לי להחליט
האם זה יושב עלי ...אז זהו שאותו דבר בדיוק כאן!! זה
הציצית שלך ..וזה ה"קופיקות" שלך שמזכות אותך
בעולם הבא ...אז קח קרדיט ...ותלמד לדעת על מה
צריך להסתכל בציצית...
נחזור לעניינינו :אורך ורוחב הציצית ...אז הכי מובחר
שיהיה אמה מקדימה ואמה מאחורה) ...סי' ט"ז סק"ד(
שלפי החזו"א זה  58ס"מ מקדימה ו 58-ס"מ
מאחורה ...לא כולל הנקב שבו מכניסים את הראש!!!
)אא"כ יש בכתפיים שיעור מסוים ואכמ"ל (..תכל'ס:
בחנות קוראים לזה על פי רוב מידה !!!!9
ג .הנקב שבו מכניסים את החוטים) ...נא לא להתבלבל...
יש נקב שאתה מכניס בו את הראש שלך ...ויש נקב שבו מכניסים

את החוטים של הציצית ...לא קרב זה אל זה( .צריך שהוא יהיה
על הכנף של הבגד!!! בשביל זה הוא צריך להיות
במקום מאוד מסוים ,שמצד אחד לא יהיה יותר מידי
למעלה שזה כבר לא בכנף ...ולא יותר מידי למטה שזה
כבר מתחת הכנף ...אז המקום הממוצע שמתאים
שבין שיעור חזו"א לשיעור ר' חיים נאה זה שיהיה
במרחק בין  4ל 5-ס"מ רחוק מהכנף ...ו ...וכמובן לא
יותר מחמש ס"מ) !..עיין סי' י"א סעיף ט' אל תסמוך
עלי(...
ד .לשים לב שהכנפות מרובעות ולא עגולות מידי...
בדרך כלל לא אמור להיות בעיה ,וגם אם זה קצת עגול
לא צריך לעשות נערווען כל זמן שניכר למראית עין
שהם מרובעות) ...סי' י' ס"ט ,ועיין ביאור הלכה ד"ה
ולא שיהיו עגולות(
עד כה דברנו רק על קניית ציצית וטלית ...אבל על
לבישת ציצית נדבר בהזדמנות הבאה ...אבל רק עצה
טובה שרבים לא יודעים אותה והיא נחוצה בפרט
לימות הקיץ:
אם בשינת הצהרים חם לך עם הציצית ,ואם תוריד
אותה אתה תסתבך עם הברכה ...יש עצה נפלאה
במ"ב בשם הכנה"ג )סי' ח' סקמ"ב( ,פשוט תפשיט מעליך
את הציצית ,ותניח אותה עליך כמו שמיכה) ,אל תדאג...
כל זמן שאתה לא מכסה גם את הפנים אף אחד "לא יחשוד בך("...

ואח"כ שוב תלבש אותה בלא ברכה...

”

תנאי מעכב לבר דעת ...להתנתק מחסרי דעת...

יש לי חידה :בגמ' אנחנו מוצאים הרבה פעמים מימרות מסוג של "מאי דכתיב"...
לדוגמא" :אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב :אשריכם זורעי על כל מים וכו' "..או לחילופין
אמר רבא :מבעה זה אדם שנאמר אם תבעיון בעיו ...אז אם תשאל אותי מאיפה אני
מכיר את הפסוקים האלו?? בטח ...אני למדתי מסכת ב"ק דף יז ...ושם רבי יוחנן מביא
את הפסוק הזה להדיא ...אבל השאלה הגדולה היא :רבי יוחנן בעצמו!!!
מאיפה הוא!!! מאיפה הוא ידע את הפסוק הזה? אה ...מה אתה אומר?? אולי ...אולי גם
רבי יוחנן למד כמוני מסכת בבא קמא ...וגם הוא הגיע לדף י"ז ושם הוא מצא כתוב
אמר ר' יוחנן מאי דכתיב אשרי זורעי על כל מים?? לא ...נכון שלא?? "ככל הנראה לא"..
אם לא אז מה כן???
למען ה' ...מאיפה ר' יוחנן אמור לפגוש את הפסוק הזה בישעיה??
אז שוב אני חוזר ...בשלמא אני ...אני ישבתי בסדר א' ולמדנו פרק ארבעה אבות ושם
הגמ' הביאה את הפסוק הזה ומשם אני מכיר אותו ...אבל ר' יוחנן עצמו ...מאיפה הוא
הכיר את הפסוק הזה ???...אה ...שאלה עצומה ...ממש עצומה...
אז כנראה!!! על כרחך!!! מכורח הקושיה מוכרחים אנו לומר!!! שיום אחד בהיר ...ר' יוחנן
ישב בבית המדרש ועל הסטנדר שלו היה פתוח לא פחות ולא יותר ספר נביאים ו ...ו...
והוא פשוט למד נביאים ...ו ...והוא לא סתם למד ...אלא למד את זה בעיון ...וכשהוא
הגיע לפסוק הזה הוא עיין בו ...העמיק בו ...וגם דרש בו "מאי דכתיב"...
עכשיו :כל מה שנותר לנו עוד לברר זה מתי!!!! מתי רבי יוחנן למד נביאים ומתי הוא
הגיע עד ישעיה פרק ל"ב ...מה ...אתה רוצה להגיד לי רח"ל שהוא למד את זה באמצע
סדר א'?? מה פתאום!!! השתגעת??? ר' יוחנן לומד נביאים בסדר א'?? לא יכול להיות...
אז מתי כן?? בסדר ב' ??..גם לא יכול להיות ...בסדר ב' צריך ללמוד בקיאות ...לא
נביאים...
אז אולי!!!! אולי!! יש סיכוי קלוש שהוא עשה את זה על חשבון סדר מוסר ...אבל גם זה
לא כ"כ הגיוני ...כי ...אאאפס ...אז ככל הנראה מתברר שהוא עשה את זה בכלל בין
הסדרים...
עד כאן תמצית דברי!!!! מה אתה אומר על השורות האחרונות שקראת כעת?? אתה
מבין את הגיחוך והציניות העסיסית שטמונה פה?? אתה קולט שמשהו פה צורמני ולא
אמיתי במשפטים האלו??
אני מקווה שקלטת את זה ...אם אתה קולט את זה ...אז בא ננסה לנתח ...בעצם ...מה
פה צורמני כ"כ?? בסה"כ מה פה לא נכון ??...הרי בסה"כ אני אומר פה דברים נכונים
שמקובל לומר אותם ?...מה ...לא??
נו ...אז באמת מה פה הנקודה המעוותת כ"כ????
העניין הוא :שהמסגרת יוצרת מטבע הדברים כל מיני קודים וססמאות ...ומרוב שאנחנו
מתרגלים לחיות בתוך הקודים האלו ...אנחנו שוכחים את התוכן שלהם ואנחנו פשוט
מאבדים את הצפון...
אז אני אגלה לך סוד :יהודי חייב במצות תלמוד תורה!!!! מה זה תלמוד תורה?? תלמוד
תורה זה ללכת לארון קודש ...לפתוח ספר כזה שקוראים לו ספר תורה ופשוט להגות בו
יומם ולילה ...ואז ללכת ולדון לפני חכמים מה פשר ה"את" היתירה הזו ...ולמה כאן
כתוב "דמו" וכאן "הדם "...ואז חכמים ידרשו בזה מיעוטים וריבוים ותילי תילין של
הלכות מכל יתור ומכל ריבוי שבתורה ...וחוץ מזה!!! יש בתוך ארון קודש עוד כ"ד
ספרים נוספים שקוראים להם כ"ד כתבי הקודש ...וכל מי שעוסק בהם הרי זה עוסק
בתורה הקדושה ...בתורה שבכתב!!! וכל יהודי מחויב לדעת מה כתוב בתורה ...שזה
אומר כל מילה בתורה שבכתב ...וגם בתורה שבעל פה ...אבל אנחנו??? שכחנו את
הדברים הבסיסיים האלו ..שכחנו שיש מצוה שקוראים לה לעסוק בתורה!!!
אצלנו יש כל מיני קודים ...יש קוד ששמו עיון ..ויש קוד ששמו בקיאות ...יש קוד ששמו
סדר א' ויש סדר ב' ...יש קוד שקוראים לו אברך בן תיירה ...ויש קוד ששמו זמן או
לחילופין בין הזמנים ...הכל נכנס לתוך בר קוד כזה!!! וממילא מכאן ואילך כל דבר שבא
אצלנו בביקורת אישית ...הוא צריך לעבור את אישור הבר קוד ...ואם זה לא עובר בבר
קוד ...אז ...אז אוטומטית זה נהפך להיות עצם בלתי מזוהה...
ר' יוחנן היה יושב שעות ע"ג שעות ולומד ...מה הוא היה לומד?? את התורה הקדושה...
ואם ספר ישעיה הוא אחד מכתבי הקודש ...אז זה דברי קבלה ..זה כתבי הקודש ...אבל
אצלנו?? אצלנו יש בר קוד ...לו יצוייר שר' יוחנן היה נכנס לבית המדרש שלנו עם ספר
ישעיה ...היינו מנסים להעביר את המחזה הזה בבר קוד ...רגע ...מה זה?? זה מתאים
לעיון? לא!! לבקיאות? גם לא!! אז מה זה???? מה התשובה :ההההלו ...זה התורה
הקדושה!!!!!! )אגב :יש צרכניות כאלו שספר נביאים דווקא כן עובר אצלם בבר קוד ...אבל זה רשום על
קוד של החשבון הפרטי של "זילברמן "...אה ...אתה לומד נביא?? אה ...אז אתה זילברמן ...אז זהו שלא...

תתפלא לשמוע שזה התורה הקדושה ...נעים להכיר (...אבל לא על זה באתי ...בא לא נסטה
מהנושא ...לא באתי כעת לחזק את לימוד נביאים) ...כי שוב ...אם זה הנושא שלי כעת ...אתה מיד
תסווג אותי לעוד איזה בר קוד ...שאני מהסוג הזה שכועסים למה בישיבות לא לומדים נביא ...אז שהו
שלא!!!! לא על זה באתי ...אם כבר יש טענות זה למה הראש כזה סגור ...וכל דבר שלא מוכר בבר קוד אז הוא
מחוץ לתורה הקדושה(

--בא נחזור לר' יוחנן ...עדיין לא סיימתי לשאול את כל השאלות שלי ...ר' יוחנן בעצמו...
מה הוא היה?? הוא היה אברך?? לא!! הרי הוא בעצמו מעיד על עצמו שאין תורתו
אומנתו )עיין שבת יא .כמובן שאני מתכוין נטו בדרך הלצה רק כדי לשבר את האוזן ...ר' יוחנן מדבר
שבייחס לרשב"י וחבריו אנו נחשבים שאין תורתנו אומנותנו( אה ...אז מה הוא כן היה?? אולי הוא
היה משגיח בישיבה? גם לא!!! אז ...אז מה הוא כן היה?? אולי הוא היה ר"מ בישיבה
קטנה בקיאות לכה"פ? גם לא ...אז מה כן?? אתה רוצה להגיד לי שהוא היה סתם ...סתם
אחד?? מה התשובה?? מי אמר שצריך הגדרה מסוימת לר' יוחנן?? מה ...גם ר' יוחנן צריך
בר קוד??
תאר לעצמך שר' יוחנן היה גדול בתורה גם בלי להיות מעוגן בבר קוד!! תאר לעצמך
שר' יוחנן היה יהודי!!! ולא סתם יהודי אלא יהודי שעסק בתורה לשמה ...והוא זכה
לדברים הרבה וזה מה שעשה אותו ר' יוחנן ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר) ...אגב:
במקרה ...ממש במקרה רבי יוחנן היה ריש מתיבתא ...אבל לא הראש ישיבה שבו זיכה אותו להיות ר' יוחנן
אלא הר' יוחנן שבו זיכה אותו להיות ראש ישיבה ודו"ק(

---

6
תכל'ס :כלפי מה הדברים אמורים??
היום מרוב שאנחנו חיים במערכת ממסדית ..וכל דבר נכנס למתכתיות של שייכות
והגדרות קודיות ...אנחנו לפעמי מאבדים את הזהות וההגדרה הפשוטה והבסיסית
של כל דבר ...עד כדי גיחוך...
עוד דוגמא :פעם סיפרתי פה ...שהיה יהודי אחד שעמד בירושלים בתחנה לכיוון
חיפה ...מישהו ניגש אליו וביקש טובה :אתה יכול בבקשה לקחת בשבילי חבילה
לחיפה? הוא הסכים בחפץ לב ...ידידו שעמד לידו התפלא בעצם הנדיבות והוא
לחש לו באוזן :תגיד לי ...מה ...אתה פראייער?? מה אתה סוחב לאנשים חבילות??...
ענה לו אותו יהודי :לא!!! לא הבנת .יש לי גמ"ח!!! גמ"ח להעברת חבילות
מירושלים לחיפה ..אה ...גמ"ח??? אה ...עכשיו הבנתי ...תגיד...
הבנת את הדו שיח??? היהודי הזה עשה גמילות חסדים!!!! הסכים לקחת חבילה...
חבר שלו לא הצליח להבין מה ההיגיון ...מה העניין ???...מה ...אתה פראייער? נו ...מה
הוא ענה לו??
לא ...זה לא גמילות חסדים -----אלא גמ"ח ...אה ...ככה? ברגע שהוא אמר את
מילת קסם גמ"ח ...הכל נהיה מובן...
אני לא מבין :מה ההבדל בין גמ"ח לגמילות חסדים? הרי עד כמה שידוע לי גמ"ח
זה ראשי תיבות גמילות חסדים?? אז למה כשהיהודי הזה עשה גמילות חסדים...
חבר שלו לא הצליח להבין "מה עבר עליו" וברגע שהוא סגר את המילים האלו
בתוך ראשי תיבות גמ"ח ...פתאום הכל התיישב כמין חומר? מה השתנה?? מה
התחדש??
התשובה היא :יש בר קוד!!!! הבר קוד מכיר מילה שקוראים לה גמ"ח!! יש במדריך
החרדי אגף שלם של רשימה ארוכה של גמחי"ם ...אם אתה עושה טובות מדין
גמ"ח ...זה עסק מוכר ...אני מבין אותך ...אבל!!!! אם זה מדין גמילות חסדים???...
מה ??...מה זה גמילות חסדים?? איך מאייתים את זה? זה ...זה לא עובר במחשב??
הבנת את האבסורד??
מרוב שהלכנו קדימה מידי ...לקחנו כל מיני מושגים פשוטים וטבעיים ...ופשוט
סגרנו ואטמנו אותם בתוך איזה ראשי תיבות!!! בתוך איזה בר קוד!!! ומכאן ואילך
אני מכיר רק את הקוד ...אני מכיר את ההגדרה החיצונית של הדבר ...ואף פעם לא
נכנס לתוכן הפנימי שלה ...אני מבין מצוין מה זה גמ"ח ...אבל אני לא זוכר לרגע
שמדובר בגמילות חסדים...
--עוד דוגמא מצחיקה :בחור יושב בשיעור יומי עיון בישיבה ויוצא מאוכזב ...הרב הזה
הוא לא בראש שלי ...הדרך לימוד שלו לא מתאימה לצורת החשיבה שלי ...נראה לי
שהוא לומד בדרך לימוד של בריסק ואני יותר מתחבר לשיטת לימוד הישיבתית
הרגילה...
רבונו של עולם :הר"מ הזה ישב בשיעור ושאל שאלה!!! הוא הקשה סתירה בין תוס'
זה לתוס' אחר ...תכל'ס :זה קשה או לא קשה? הקושיה קשה או לא??? הבנת שיש
פה סתירה ...אז מה זה משנה אם זה בשיטה של בריסק או בשיטה של לייפציג...
הבן אדם שאל שאלה!!!! יש לך תירוץ על השאלה או לא ??...הבנת מה קרה פה??
הבחור ישב בשיעור והר"מ דיבר עברית!!! הוא הביא גמ' אחת ...והיקשה עליה
קושיה מגמ' אחרת ...והקושיה היא קושיה!! לא יעזור כלום!!! נראה אותך מתרץ
אותה ...אבל הבחור במקום להפעיל שכל ישר ונורמלי ופשוט להקשיב ולשמוע את
השאלה השאלתית שנאמרה פה ולהוסיף לקח ופלפול ...באותו זמן הבחור היה
עסוק בבר קוד של השאלה ...רגע ...אני שומע פה נימה של שיטת לימוד בריסק...
אני שומע פה בר קוד שעובר רק בצרכניה של העיר בריסק ...הההלו ...תוריד כבר
את הבר קוד מהמוצר ...צא מזה ...יש כאן תורה הקדושה!! ויש כאן יהודי תלמיד
חכם!! ששואל שאלה ...תקשיב לו כמו בן אדם ותפסיק להסתבך ...בלי סטיגמות
ובלי להכניס בכח דעות קדומות ...תפתח ראש ושכל הגיוני וטבעי ...ופתאום תגלה
שהר"מ הזה אומר פה משהו ...הוא שואל שאלות ומתרץ תירוצים ...וזה לא בריסק
ולא קלם ...זה תורה!!!!
---

עוד דוגמא :הרבה פעמים אנחנו פוגשים עובדי ה' מופלגים ואנחנו פשוט נוטים
לזלזל בהם ...ולמה??? כי הם לא מצליחים לעבור אצלנו בבר קוד ...אני מכיר יהודי
עובד ה' אמיתי שאף אחד לא חולק שהוא עוייבד ה' מופלג ...הוא מתקרב לגדר
"אדם השלם בקדושת יוצרו "...אבל בכל זאת ...אם אני אצביע לך עליו ...אתה
תעשה כזה פרצוף ...יהיה לך הסתייגות מלהעריך אותו באופן מוצהר) ...אני מכיר אחד
כזה?? איפה ...אני מכיר עשרות כאלו (..ולמה??? כי ...כי יש לו בעיה!!!! הוא לא נושא שום
משרה תורנית רשמית ...הוא לא ראש ישיבה וגם לא ר"מ ...הוא לא כזה ליטאי אבל
מצד שני הוא גם לא לגמרי חסיד ...הוא לא מספיק איש הלכה מוצהר ...אבל הוא
גם לא לגמרי מזוהה בתור משגיח ...עדיין לא מספיק ברור אם הוא סגנון של צדיק
או סגנון שנוטה לבעל מחשבה ...כל הדברים האלו הם לא כ"כ ברורים בייחס אליו...
אז ...אז מה הוא??? הוא כזה עב"ם כזה ...עצם בלתי מזוהה!!!
לא חבל??? יש לך מושג כמה יהודים קדושים ושלימים בקדושת יוצרם
שמתגלגלים לנו בין הרגלים ...ואפשר כ"כ לקבל מהם דוגמא אישית ...ואנחנו
מזלזלים בהם ...רק בגלל שהם לא עוברים בכל מיני בר קודים מטופשים שאנחנו
במו ידינו יצרנו אותם ...וכל הזמן אנחנו עוד משדרגים אותם ומוסיפים עוד הגדרות
ועוד כל מיני קודים אטומים שמנותקים מכל חיבור פנימי למשמעות??
אין ברירה!! על זה נאמר :דעה קנית מה חסרת!!! דעה חסרת מה קנית!!! הכל
מתחיל ונגמר בדעת ...דעת זה להתחבר לתוכן של כל דבר ...ההיפך הגמור של
דעת --בימינו קוראים לזה ססמאות בלע"ז!!!
אחד מהמתנות שהתורה מקנה לנו זה דעת!!! ובשביל להיות מחובר לדעת צריך לנתק כל
קשר עם חסרי דעת!!!! הפוליטיקה והעיתונים והנייעס הם חסרי הדעת ...שהם מעשירים
אותנו כל הזמן עם קודים ש ...שזה הרמה שלהם ...אין מה לעשות ...אנחנו לא מגיעים אליהם
בטענות אבל מה נעשה שזה לא הרמה שלנו ..אף אחד לא מגיע בטענות לילד בכתה א'...
אבל זה לא אומר שילד בכתה ח' צריך לשבת יחד איתו ולקנות את כל השטויות שלו ...כעת
התחיל זמן קיץ ...נכנסנו לישיבה ...נכנס מתוך רצון לקנות דעת ה'!!! להתרומם!!! להסתכל
ברוממות על כל דבר!! להיכנס לפנימיות של כל דבר ...לא להשאר מבחוץ ...לא להיתקע בבר
קוד ...לא להיתקע בבר קוד...
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תשע"ח שנה שישית
גליון זה יו"ל
לזכות ולהצלחת התורם הנכבד
שיראה ברכה והצלחה
בכל הענינים

 על הפרשה 
"לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול" )יט ,יד(
אמר רבינו שליט"א :לכאורה ,בשלמא בקללה כתוב שלא לקלל "חרש" ,דסד"א כיון שאינו שומע מותר לקללו וקמ"ל שאסור ,אבל
באיסור נתינת מכשול מדוע נזכר "עור" ,הרי אדרבא ,כל שכן שבעור אסור?
ונראה ,דהנה בספרי על מסכת כותים )פ"א ה"ג( הבאתי מספר "יד מלאכי" )סי' שס"ז( שכתב כי נסתפקו בני הישיבה בנתן מכשול לפני עיור
ולא נכשל ,אם עבר איסור או לא .ונראה שאף אם בפיקח לא עבר איסור בכה"ג מ"מ בעיור שפיר עבר ,כי בעיור עצם נתינת המכשול
היא האיסור ,ואף שאין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכים מ"מ עיור אינו.
ובזה מיושב מה שהקשו על מה שאמרו במסכת קדושין )ל"ב,א'( ודילמא רתח וקעבר אלפני עיור וגו' ,ואם גם בלא נכשל אסור למה
אמרו "דלמא רתח" ,ולהנ"ל אתי שפיר כי שם כפיקח דמי .לכן אמרה תורה ולפני "עיור" ,כי בעיור עצם הנתינה היא מכשול ,שלא כמו
אצל פיקח.
"לא תשנא את אחיך בלבבך" )יט ,יז(

שמענו בשם גדול אחד זצ"ל ,כי מי שאינו "מסמפט" את חבירו ,עובר על לאו דאורייתא של "לא תשנא את אחיך בלבבך" .ואמר לי
רבינו שליט"א שבספרו "ארחות יושר" )פרק כ"א( כתב על המשנה במסכת אבות )פ"א מט"ו( "הוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות" ,מהו
"כל"  -לרבות אפילו אדם שאין אתה יכול לסובלו ,אבל לאו דאורייתא אין על זה ,אם אינו שונאו.
שאלה :מהו לקבל פני "גוי" בסבר פנים יפות ,כי רבינו שליט"א מביא מהרמב"ם בפיהמ"ש כל אדם קטן וכו' ועבד ,כל מין ממין האדם,
אם גוי נמי? ושם מגמרא ברכות )י"ז,א'( אפילו עם נכרי בשוק ,והנה בתוס' )ב"ק ל"ח א' ד"ה אלא( כתבו ד"האדם" אפילו גוי ,והתנא דקדק
הוי מקבל כל "האדם" בסבר פנ"י ,ולמה לא אמר אדם.
תשובה :על הרמב"ם בפירוש המשניות קשה לסמוך ,כיון שהוא רק העתקה ,ואפשר היה כתוב "ישראל" .ואפשר שגם גוי כגמרא ברכות
הנ"ל .והדיוק של "האדם" זה דוקא בפסוקים ולא במשנה.
"הוכח תוכיח את עמיתך" )יט ,יז(
כתב הרמב"ם )הל' דעות פ"ו ה"ח(" :המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו קשות וכו' ,בד"א בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים
אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים" וכו'.
שאלה :אם מקורו של הרמב"ם מדברי הנביאים )כמו שסיים שם "כמו שעשו כל הנביאים בישראל"( ,הרי מצאנו שהנביאים הוכיחו לישראל גם
בדברים שבין אדם לחבירו?
תשובה :הוכיחו באופן כללי ולא ליחידים ,על יחידים מצאנו רק בדברים שבין אדם למקום.
שאלה :הרי בכל בין אדם לחבירו יש גם בין אדם למקום ,ולמה לא יוכיח לחבירו בבין אדל"ח מצד הבין אדם למקום?
תשובה :א"כ זה קשה גם על מה שאמרו בגמרא )ב"מ ל',א'( והתעלמת  -פעמים שאתה מתעלם ,שכבוד הבריות דוחה בין אדם לחבירו,
אבל בין אדם למקום לא נדחה ולכן המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק )ברכות י"ט ,ב'( ,וגם כאן תשאל שהבין אדם למקום שבבין
אדל"ח לא ידחה? ועל כרחך שכל הבין אדם למקום שבבין אדל"ח הוא רק על כמה שיש בין אדל"ח ,וכיון שכבוד הבריות דוחה בין אדם
לחבירו ממילא אין בין אדם למקום ,וגם כאן עד כמה שבבין אדם לחבירו אי אפשר להוכיחו אין על זה גם את הבין אדם למקום.

 עלי שי"ח 

)דרך שיחה(

''עשרות אלפי בריתות''
בתקופה האחרונה רבנו שליט"א כמעט שאינו יוצא מביתו ,ואף את התפילות הוא מתפלל בתוך ביתו פנימה .ובכל זאת יש דבר
אחד עליו הוא לא מוותר ,וגם במאמץ עילאי הוא ממשיך לנהוג בזה :סנדקאות בברית מילה.
את הפעם הראשונה בה שימש רבינו כסנדק ,לפי הידוע לנו הוא לפני כחמישים וחמש שנה ,בברית לבנו של הרב דוב בורר
מרחוב רשב"ם ,שנולד לו בן וכיבד את רבינו שליט"א שהיה אז אברך כבן שלושים וכמה שנים ,לשבת סנדק בברית המילה.
מאז ,רבינו שימש כסנדק בעשרות אלפי בריתות ,וכמעט שאין יום בו אינו משמש לשלוש או ארבע בריתות .עד לשנת תשס"ב
שהיה כוחו עמו היה מגיע לכל מקום בארץ בו הוזמן לברית מילה ,מהצפון ועד הדרום .היו ימים שהיה יוצא מוקדם בבוקר
לברית בחיפה שבצפון ,ממשיך משם לנתיבות שבדרום וגומר בירושלים ,וכל זה מבלי לבטל רגע אחד בנסיעה.
כבר לילה קודם הוא היה ער שעות נוספות ולומד כרגיל ,ולנסיעה הוא היה לוקח עמו ערימה של ספרים ללימוד ,והיה לומד,
ובחלק מהנסיעה היה משלים את שינת הלילה.
לא פעם ,היה עושה את הסיום מסכת באמצע הנסיעה ,כשהוא מבקש מהנהג המסור הר"י אפשטיין מעט מים לשתות בשביל
ה'סיום'...
משנת תשס"ב והלאה רבינו הפסיק לצאת מהעיר לשמש כסנדק ,אבל היה נוסע בכל רחבי העיר ,במסירות נוראה.
בשנים אחרונות ,הבריתות נערכות רק בבית מדרשו 'לדרמן' ברחוב רשב"ם ,כשמכל הארץ באים לזכות לערוך את הברית
במחיצתו) .בחול המועד פסח האחרון ,נערכו במחיצתו למעלה מעשרים בריתות ,כשהוא שימש סנדק בכולם( .לא לחינם רגילים
מתפללי בית הכנסת לומר כי 'אליהו הנביא' הוא 'אורח' קבוע בבית הכנסת...
שאלו את רבינו מה הסיבה שהוא מתאמץ כ"כ על ענין זה ,וענה שכך ראה אצל רבו מרן החזון איש זצ"ל שהיה טורח על זה
ונוסע גם מחוץ לעיר .ובנוסף יש מעלה עצומה לשמש כסנדק כי זה מכפר על עבירות )וראה בספר מנחת תודה עוד בענין זה(.
בברכ ת שב ת שלום
יצ ח ק גול דשטוף

 עלי הדף 
חיזוק ללימוד סדר קדשים
הנה דיני קדשים אין בידינו לקיים בעוה"ר מיום שחרב ביהמ"ק אמנם אמרו במנחות ק"י א' לעולם זאת על ישראל ר' יוחנן אמר
העוסקים בדיני עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהן א"ר יצחק מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם כל
העוסק בתורת חטאת כאילו מקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו מקריב אשם ובתנחומא צו סי' י"ד א"ל הקב"ה ליחזקאל
ובשביל שבני נתונין בגולה יהא בנין ביתי בטל א"ל הקב"ה גדול קרייתה בתורה כבנינה לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה
ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהן כאילו הן עוסקין בבנין הבית כו' ומי שעוסק בתורת עולה כאילו מעלה עולה
ומקריבה לפני הקב"ה ,וכבר האריך הח"ח זצ"ל במאמר תורה אור שהדפיס בריש ס' אסיפת זקנים ע"ש ומביא שם בשם באר שבע
שקדמונים אחזו שער שהלימוד והעסק במצות הבלתי נוהגת בזה"ז יותר הכרחי ויותר נבחר מהלימוד בהמצות הנוהגות כי אחר
שלשלמותינו צריכין אנו לעיון ולמעשה בכל חלקי תורתנו הקדושה ובזה החלק הבלתי נוהג א"א בו המעשה והעיון והעסק בו יספיק לנו
לעיון ומעשה יחד עכ"ל ,ורש"י בב"מ קי"ד ב' דלכך למדו גם סדר קדשים אע"פ שאין נוהג בזה"ז משום דאמרי' ת"ח העוסקים בהלכות
עבודה בכ"מ מעלה עליהן הכתוב כאילו מקריבין אותן בביהמ"ק ולכך סידרו עליהן גמרא )והרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ כתב שגם ירושלמי
נמצא על קדשים וכנראה נאבד ממנו אח"כ( ועניני קדשים הם עמוקים וחריפים וכמ"ש בשבת ל"א ב' חכמת זה סדר קדשים ובב"מ ק"ט ב' כי
מטית לשחיטת קדשים תא ואקשי לי פרש"י למס' זבחים שהיא עמוקה.

)מתוך הקדמת הספר דרך חכמה(

עניני זהירות בממון
"לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו"

לא תגנובו -אזהרה לגונב ממון )רש"י(

אמר לי רבנו .אבא לא רצה בשום אופן לקחת פדיון כמו שנהגו אחרים לקחת ,וסבר שזה גזילה ממש ,כי הם נותנים כי חושבים שברכותי
יש בהם משהו ,ואני יודע את האמת .כך אמר.
הוסיף רבנו :אני ,גם לא לוקח בשום אופן ,רק לצדקה ,ומה שאני לוקח לצדקה הוא מהטעם ]אחר[ שכיון שהם אמרו לצדקה ,אני חושש
שמא בסוף לא יתנוהו לצדקה ,לכן אני נוטל ]מחומרת נדרים וחומר נדרי צדקה[.
פלונית ערכה קניות בצרכניה ונגנב מהעגלה שלה מצרכים ,יש מעגל סגור של צילומים ורואים בדיוק את האשה שגנבה ,האם מותר
למוסרה למשטרה ,זה יגרום לה ביוש גדול? מותר ,הרי אם לא ,היא תגנוב שוב ושוב את כולם ,ואם כעת היא לא תמסור ,בסופו של דבר
מישהו אחר ימסור אותה בגניבה הבאה.
שאלתי בשם בעלה של הנגנבת .אם טעם הא' לא מספיק מה ההיתר שבטעם הב'  -אם השני יעשה שלא כדין וכי זה מתיר לי ,ועוד הוא
שואל ,כי זה גם יכול לערער את שלום הבית ,אם אכן בעלה לא יודע עדיין מגניבותיה .יש פעמים שזה מחלה ויש שהיא גנבת ,ואם זה
אכן מחלה בעלה יסבול את זה ,אבל אם היא סתם גנבה זה נורא .הוא לא יגרשה כל כך מהר ,וגם הוא צריך לדעת מכך ויזהירה .אבל
לענין למעשה ,שכעת ,יגידו רק לה אישית כי יודעים וידוע להם מה שעשתה ,ויזהירו אותה שאם תמשיך במעשיה יפרסמו.
שלחו מצרפת לשאול לגבי ישיבה ובה כשלושים בחורים ,ויש שם מקרי גניבה רבים מאד ,ותחילה חשדו בגוי והתברר מדברים הניכרים
שלא הוא הגנב ,אלא משהו פנימי ,ומה יעשו כל אחד חושד בחברו והמצב הזה חורבן לישיבה .והם אומרים שיש איזו סגולה עם תנ"ך
עם הפסוק ונקרב בעה"ב וגו' ,האם לעשות כן? בישיבה אצלנו בצעירותי היו גם הרבה גניבות והם היו בשבת ,ובחורים התחבאו תחת
המטה ותפסו את הגנב שהיה שכן בבנין סמוך ,והזהירוהו שאם יחזור בו טוב ,ואם לא יפרסמוהו .אכן כאן מכמה סיבות אי אפשר לעשות
כן.
לגבי הסגולה הנ"ל איני יודע ,וכל זמן שלא ידוע אי אפשר לעשותה .הוי עובדא שאמרו לחזו"א שיש תשו' בח"ס לגבי חולה נכפה כי יש
סגולה לתת יד למת ויאמר לו שמוסר לו חוליו ,ונשאל האם מותר לכהן לעשות כן ואמר החזו"א שלישראל נמי אסור לעשות כן שזה
מדרכי האמורי .סגולה שלא יודעים יש חשש שמא מדרכי האמורי ולכן ,יפרסמו בישיבה שעושים חרם על הגנב ,כמו שאמרו ש"ס מ"ק יז.
ומסתמא יפחד הגנב .ואם לא יפחד ,וזה בסוף יזיק לו? איהו דאפסיד אנפשיה.
כיצד לעשות את החרם האם על מי שגנב או מי שיגנוב עוד ,שאם יעשו על מי שגנב זה יזיקו? החרם צריך שיעשה על מי שגנב ]כמבואר
בגמ'[ שיחזיר ,שהרי חייב להחזיר ,ולא על מי שיגנוב.
ו' עש"ק בהעלותך ט"ו סיון תשנ"ז .בעל תשובה היתה לו חנות מכולת וכל ימיו היה מוסיף בכרטסת של הקונים סכומי כסף שלא חייבים לו,
האם משום 'תקנת השבים' לא יעשה כלום? כיון שלא יודע ממי ,לכן לא יכול להחזיר ,אבל צרכי רבים יעשה .ותקנת השבים זה רק לענין
בית דין ]שבית דין לא גובים[.
ד' ויק"פ כ"ב אדר תשנ"ו .ב' בחורים עצרו מונית מאוחר בלילה שנסע בדרכו לפ"ת )גם בלעדיהם( וביקשו לנסוע לפ"ת ושאלם כמה כסף יש
להם ואמרו לו  10שקל ,והיה להם יותר והסכים ב  -10שקל ,ויש בזה חשש גזלה ממש ,מה יעשו? יעשו צורכי רבים יתנו לבית חולים
מעייני הישועה של רוטשילד.
כמה יתנו כי מסתמא היה מסכים לא לקחת מהם מחיר מלא? כיון שעשו עולה ,יתנו מחיר מלא.
ילד שגנב מחנויות ומחברים .הילד מתחרט ויש לו כסף להחזיר האם עדיף שהוא עצמו יחזיר או שאביו בשליחותו ,או שניהם ,כי לחברים
אם הוא זה שיחזיר יקראוהו לו גנב ,מה יעשה?
מעיקר הדין הוא פטור לגמרי ,רק כשיגדל יחזיר לצאת ידי שמים ,ולכן ,הוא עצמו לא יחזיר כלל ,אלא שאביו יחזיר.
מה יעשה כדי לחנכו לזה ,והילד כבר בכה מאד והתחרט? כיון שבכה והתחרט לא יעשה זאת עוד ,ואין צורך לעשות משהו נוסף.
ש :הילד עצמו הציע שילמד משהו לחזק עצמו בזה? שילמד בבא קמא ,וכששמע רבנו שהוא קטן בן  11הציע שאביו ילמד אתו כל יום
מוסר ,בספר אורחות צדיקים.
סיפר רבנו בבית החזון איש היה מונח שעון זהב שנתן לו ר' יעקב שכטר ,והנה השעון נגנב ולהחזו"א היה צער מכך ,לא שהוא היה צריך
את השעון ]הוא היה זקוק לו כמעט כמו השלג דאשתקד ,התבטא רבנו[ רק שהיה לו צער שניצלו לרעה את מה שביתו פתוח לאנשים .והוא ציווה
לחפש בתיקים של האנשים שהיו שם ,והיו כמה תיקים של נשים שהמתינו שם והשעון לא נמצא ,ובסוף התברר שהסתובב שם יהודי
מירושלים שלא היה כל כך שפוי ,שהוא זה שגנבו ,וכמדומה שבשעה שהחזו"א הצטער הוא הוציא איזו שהיא מילה מפיו ]אודות סופו של מי
שגנב את השעון[ ,ואכן ,ההוא בסופו של דבר מת במיתה משונה ,מצאו אותו באחד הבורות בירושלים שנפל שם ומת.

)כל משאלותיך(

