אוגדן עלוני השבת
פרשת שלח

עיר
כניסת שבת
יציאת החג
ר"ת

בס"ד

ירושלים
19:08
20:26
21:01

 30ד'

בני ברק מודיעין ע.
19:18
19:24
20:27
20:28
21:00
20:58

חיפה
19:19
20:30
21:01

ב .שמש
19:07
20:27
21:00

אלעד
19:17
20:28
20:59

ב"ש
19:24
20:26
20:59

צפת
19:21
20:28
20:57

ביתר ע.
19:08
20:26
21:00

מצור
שבוע ף מדי
חוב למנויי
ר
ת
'
כל הע
לונים'

הלימוד השבועי לנבחני דרשו
פרשת קורח כז סיון  -ג תמוז | דף היומי  -זבחים נח  -סד | משנה ברורה  -סימן שי"ד סעיף ז' עד סימן שט"ו סעיף ד' | מוסר  -קונטרס אהבת ישראל פרק ב' מאות ב' "עוד חמור" עד סוף הקונטרס | קנין חכמה  -פרק ד 'והנה יש מהפתאים' עד פרק ה

יום חמישי כ"ד סיון תשע"ח | פניני פרשת שלח | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

היה זה כשפעם דפק יהודי בדלת הבית ,ופתחתי לו חלק מהדלת כנהוג
אצל ילדים ,וכשאאמו"ר הבחין בכך אמר לי שלא יפה לפתוח עבור הזולת
רק חלק מהדלת ,ולהראות כמי שאין חפצים בו ,אלא ממידת 'הארת פנים'
ראוי לפתוח את הדלת כולה לזולת...
סיפורי הוד על חיי עמל התורה ,על מידותיו הנדירות ,ועל ענוותנותו של
מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל • ליומא דהילולא כ"ו סיון
הרב יעקב הייזלר
לקראת יום השנה להסתלקותו של מרן הגרמי"ל ליפקוביץ
זצוק"ל ,בקשנו לשוחח עם בנו הגאון רבי אברהם יצחק
שליט"א ,מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' בב"ב ,ולשמוע
ממנו סיפורי הוד כפי שחווה מקרוב בקודש פנימה ,במחיצת
אביו הגדול זצוק"ל.
"על אאמו"ר זצ"ל ניתן לכתוב ולמלאות גליונות שלמים
מעבודתו בקודש ,ובבחינת 'הדפים יכלו והם לא יכלו' ,וזאת
בהיותו מיוחד ומצוין מנעוריו ועד ליומו האחרון ,בכל המעלות
והמידות טובות שמנו חז"ל הק' .גדלותו של אאמו"ר היתה בלתי נתפסת
כלל לפי השגתינו ,אאמו"ר היה מושלם בכל העניינים ממש ,עליו ניתן לומר
ללא גוזמא ,שהוא היווה דוגמא חיה ומושלמת של 'עבד ה'' אמיתי ,ואדם
השלם ובבחינת 'ספר מוסר חי' ,כאשר כל רצונותיו ודרכיו היו תחת שלטון
התורה ,מבלי לזוז כמלוא נימה ממנה בכל המצבים בחייו .משנות נעוריו
ממש ועד לימיו האחרונים ,עבד על עצמו ביגיעה עצומה על כל מידה ומידה,
מתוך מטרה להעפיל ולהגיע בהם לשיא השלמות.
"כל פסיעותיו והילוכיו במסכת חייו הארוכים ,היו מדודים עפ"י דרך התורה
בתכלית .מעולם לא עשה דבר וחצי דבר מבלי שיחשוב מקודם היטב על
תוצאות הדברים .אולם ,חושבני שאחד הדברים החשובים באישיותו של
אאמו"ר ,הוא מסירותו הפלאית והעל טבעית לתלמידיו הרבים ,כאשר במשך
למעלה משבעים שנות הרבצת תורה להמוני תלמידיו ,היה עבור כל תלמיד
כאב רחום ממש .אאמו"ר היה משקיע בתלמידיו את מיטב כוחותיו וזמנו,
לילות כימים ללא גוזמא כלל .מלבד זאת אף היה דואג לכל צרכי התלמידים,
במסירות שאין לה אח ורע בדורנו ,וידוע שכל תלמיד ותלמיד היה מרגיש
זאת בנפשו ,איך שאהבו באמת וחפץ בטובתו האישית בלבד.
"לא יאומן כי יסופר ,איך שכל תלמיד ותלמיד הרגיש אצלו כבנו אהובו
ויחידו ,וכפי שחז"ל דורשים על הפסוק 'ושננתם לבניך' אלו התלמידים ,ואכן
כך הרגישו כל תלמידיו שלמדו אצלו ,שהם בבחינת 'בניו אהוביו'.
"ידוע היה שאאמו"ר היה מכיר כל תלמיד ותלמיד בפרטי פרטיות ,והיה
מתעניין בכל אחד ואחד ,בין באשר להצלחתו בתורה ובין בענייניו האישיים.

גם תלמידים אשר
פגשם לאחר חמישים
שנה ,זכר אותם
תמיד ודאג לשלומם.
"כפי שאמרתי ,כל
העובדות הללו מקורן
מהיותו אדם נקי
בתכלית מכל ענייני
העוה"ז .עובדא
הווה ,כאשר ב'
מנהלים לא הסתדרו
זה עם זה ,והגיעו
לאאמו"ר לדון בפניו,
לאחר שיצאו מחדרו התבטא אאמו"ר בכאב כי לדעתו ,לשניהם אסור לחנך
ילדי ישראל ,מכיוון שכוונותיהם אינן טהורות ,והם מלאים בנגיעות אישיות.
בדרך אגב ,פלט אז אאמו"ר משפט מבהיל ואמר לאחד הנוכחים ,שהוא יכול
לשאול בכל המקומות שם הרביץ תורה ,אם היו לו חיכוכים הנובעים מנגיעות
אישיות וכו' ,ולדעתו רק מחמת שלא היו לו נגיעות אישיות ,כאשר רק טובת
תלמידיו עמדה לנגד עיניו ,לכך זכה להעמיד תלמידים הגונים לאלפים.
"כל התלמידים העידו על יראת השמים המופלגת של אאמו"ר ,שהשתקפה
גם במהלך מסירת שיעוריו .לדוגמא ,כאשר למד פעם בישיבה בפרק 'איזהו
נשך' ,במהלך השיעור הביא אאמו"ר דוגמא להמחשת הדברים מ'בנק' ,אולם
מיד אח"כ הוא התחיל פתאום לבכות על כך שהביא דוגמא מ'בנק' ,ואמר
בכאב לב' :איך זה שהבאתי דוגמא לדברי תורה מדברי חולין?' ואף הודה אז
לה' על שהשכיל להתנצל ,ולתקן את הדברים בפני תלמידיו...
"מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א ,שלן בבחרותו בבית אאמו"ר ,סיפר על
יראת השמים המופלגת שלו ,כפי שנכח לראות מקרוב .סיפר הגר"ג שליט"א,
שלא אחת היה שומע את אאמו"ר אומר לעצמו' :היום אני צריך להתחזק
ביר"ש' ,וכששאל אותו למה? הוא ענה' :אני ראיתי שהתלמידים לא כ"כ
ממושמעים היום ,והרי חז"ל אומרים כל מי שיש בו יר"ש דבריו נשמעים,
המשך בעמוד >>> 15
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מרן רבי גרשון אידלשטיין שליט"א רגיל לספר ,כי אינו יכול לשכוח את
היום הראשון לבואו של הרב שך לישיבה .הוא הסתובב בין הלומדים,
ושאל את מרן שליט"א" :צו וועמען קען מען מאכן גוט היינט'?"
("עם מי ניתן להיטיב היום?")
עובדות מרתקות מקורות חייו של מרן הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א
"ע ֶקב ָהי ְָתה רו ַּח ַא ֶח ֶרת ִע ּמוֹ " (במדבר י"ד ,כ"ד)
ֵ
אחת ההנהגות שרגיל מרן רבי גרשון אידלשטיין שליט"א לספר ,שראה
אצל ה'חזון איש' ואימץ אותה לעצמו ,היא הקפדתו של ה'חזון איש' לא
להעביר ספרים על גבי שולחן שיש בו מאכלים .משום מעשה שהיה:
פעם אחת ,כשהגיע מרן שליט"א לבית ה'חזון איש' ,הוא שכב במיטתו.
סמוך למיטה היה שולחן ובו מאכלו של ה'חזון איש' .תוך כדי השיחה שעסקה
בעומק הסוגיות ,ביקש ה'חזון איש' לעיין בספר פלוני .קם מרן שליט"א
להביא עבורו את הספר .כשחזר והחל להעבירו מעל גבי השולחן ,הזהירו
שחלילה לא יעביר את הספר מעל המאכלים,
שמא תיפול תולעת על האוכל .מאז ,במשך
כל השנים מקפיד מרן שליט"א עד מאוד,
שלא יהיו על השולחן ספרים ,ואפילו ברכון,
בעת האוכל.
אחד התלמידים הוסיף לספר לנו ,כי לפני
מספר שנים ,הגיע למרן שליט"א אב עם בנו
שנעשה בר-מצוה .מרן שליט"א התכוון להביא
לנער ספר כדורון דרשה .כאשר הביאו את
הספר על השולחן ,כדי לכתוב עליו הקדשת
ברכה ,לפתע נפלה תולעת מהספר .כשראה
זאת מרן שליט"א שמח שמחה גדולה ,ואמר
לבני הבית בחדווה" :הנה ה'חזון איש' צדק,
שיתכן ויפלו תולעים מספרים ,והנה אף מספר
חדש וטוב עלולה ליפול תולעת"...
בימי צעירותו של מרן שליט"א ,פנה אליו
מרן הרב מפוניבז' זצ"ל ושאלתו בפיו" :מדוע לא תאבה לערוך את חידושי
תורתך בספר מסודר? הלוא סברותיך סברות ישרות הן ,ובודאי יהיו לתועלת
לציבור הלומדים מהן" .והוסיף" :הרי התברכת בסברא ישרה ,שמא תזכה
את בני התורה בסברותיך ,והרי גם רבי שלומקה [ברמן] ורבי בערל [פוברסקי]
כבר הוציאו את חידושיהם?" .ענהו מרן שליט"א בענווה אופיינית" :והרי
לכשאתבגר יהיו סברותיי ישרות עוד יותר מאשר היום ,לכן מן הראוי שאמתין
מלפרסמן בצעירותי" .הרב מפוניבז' נהנה מתשובתו המחוכמת ,והפטיר
לעומתו" :נו! הרי גם זו סברא ישרה"( .מתוך הספר 'משולחנם').
היו תקופות קשות ,בהן לא היה ביכולתו של הרב מפוניבז' זצ"ל ,להשיג
את הסכומים האדירים להחזיק את מוסדותיו ,ובמשך שנה שלימה לא קיבלו
הצוות אף לא משכורת אחת .ראשי הישיבה סבלו מכך מאוד .הם נזקקו
לפרנס משפחות ברוכות ילדים ,וכסף  -אין .אך מרן שליט"א מעולם לא
התלונן או התרעם על כך .אדרבה ,הוא ראה בכך יד ההשגחה העליונה,
ותמיד ציין בהתפעלות כי תצא לו מכך טובה גדולה ,כי הרי באותה תקופה
לא מתו בני ביתו מרעב .כשחזר הרב מפוניבז' מחוץ לארץ ,ושילם את
המשכורות של כל השנה ,הוא בדיוק השיא אז את בתו הגדולה ,וכך היו לו
דמי נדוניה והוצאות השמחה...
אנקדוטה מעניינת במיוחד ,התרחשה באותם ימים בישיבת פוניבז' ,כשמרן
שליט"א היה עד לה וחלק בלתי נפרד ממנה :הימים היו ימי מתח בארץ
הקודש ,טרום 'מבצע קדש' .ביום אחד ,נקראו כל ראשי הישיבה והמשגיחים
לכינוס קצר ודחוף ,במעונו של מרן הרב מפוניבז' זצ"ל; כשביניהם מרן
שליט"א.
הרב מפוניבז' פתח בדברים וסיפר ,כי ראש הממשלה בן גוריון קרא לו
אישית ,וגילה לו את העתיד הקרוב ,כי הולכת להתחיל מערכה צבאית מול
מצרים ,שכונתה בשעתו 'מבצע קדש' .בן גוריון סיפר בכאב על הסיכון הנורא,
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וביקש ליידע את הרב מפוניבז' על כך ,על מנת שיידעו להכין את עצמם
לקראת הבאות; הוא הורה לאסוף בישיבה חול לתוך שקים ,לבצר כמה חדרי
מיגון ,ואף הציע שכמה תלמידים יאחזו ברשותם נשק מקלעים ,ולהתכונן
לשעת מלחמה ,רחמנא ליצלן.
הרב מפוניבז' הציג את הדברים כהוויתם ,וביקש לשמוע את חוות דעתם
של ראשי הישיבה על הצעת ראש הממשלה .שתיקה ניסרה בחלל ,המשגיח
רבי יחזקאל לוינשטיין הגביה את ידו ,והצביע על רבי שלמה ברמן" .רבי
שלמה ,כמדומה שיש לך משהו מה לומר .אל תתביישו ,תאמרו ,אדרבה,
נשמע מה בפיכם" .הכל הביטו אל רבי שלמה,
אציל הדעת והמידות ,שלולי דברי המשגיח
לא היה מעז לפתוח את פיו .הוא פנה אל מרן
הרב זצ"ל ואמר משפט קצר" :מה הרב חושב?
מה אנו מעלים בדעתנו? האם לבן גוריון אין
מה לעשות מלבד לדאוג לבחורי ישיבת
פוניבז'? זה לא נשמע מוזר שהוא בגפו מתייצב
למען הצלתם של בחורי ישיבה בבני ברק?
וכי אין לו עיסוקים אחרים? אלא מאי ,לכאורה
הענין פשוט בתכלית ,הרי כולנו יודעים כי
נושא גיוס בני ישיבות לא ירד עדיין מסדר
היום ,והנה מצא לו בן גוריון הזדמנות להניח
בידינו נשק ,לסובב אותנו באימונים צבאיים
וכדומה ,ואחר כך כשתסתיים המלחמה נראה
מה יהיו חלומותיו".
הרב מפוניבז' קם על רגליו כשהוא קורן
מאושר ושמחה" .אוי! אוי! רבי שלומקה ,כמה אתם צודקים ,אוי! אתה כל
כך צודק ,שפתיים ישק!".
קשר מיוחד ,של הערכה עצומה וכבוד הדדי מופלא ,שרר כל השנים בין
מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל ,ובין יבדל לחיים טובים ,מרן שליט"א.
הם היו נפגשים בהיכל הישיבה דבר יום ביומו ,במשך עשרות שנים ,וכעמיתים
ורעים לעבודת קודש משותפת ,האירו על בני הישיבה הקדושה בחכמה
ותבונה ,באהבה ורעות .גם בשנותיו האחרונות של הרב שך ,כאשר קשתה
עליו ההליכה ,היה נכנס מרן שליט"א מפעם לפעם לבקרו בביתו ,והיו
משוחחים רבות בדברי תורה וענייני השעה .עד ראיה מספר לנו ,כי הביקורים
הללו היו תכופים .היו תקופות שבא אחת לשבוע.
מרן שליט"א רגיל לספר ,כי אינו יכול לשכוח את היום הראשון לבואו של
הרב שך לישיבה בשנת תשי"ב .הוא נכנס לבית המדרש ,הסתובב בין הלומדים
לחפש מי מהם זקוק לעזרה ,ושאל את מרן שליט"א" :צו וועמען קען מען
מאכן גוטס היינט'?" ("עם מי ניתן להיטיב היום?") ,עד שראה בחור שלא
היה שרוי בשמחה ,נכנס עמו בדברים בתוך בית המדרש ,ודיבר עמו בלימוד
זמן מרובה על מנת לעודדו .תמיד כשמרן שליט"א מספר זכרון זה ,הוא
מוסיף" :כך צריך ראש ישיבה להתנהג!".
תלמידי הישיבה משנות הישיבה הראשונות מעידים ,כי על בסיס קבוע
היה הרב שך נעמד לדבר עם מרן שליט"א ,על הסוגיות הנלמדות בישיבה,
מידי יום ויום במשך שעה ארוכה .אך מלבד הקשר התורני המעמיק שהיה
בין שני גדולי עולם אלו ,זכורות לרבים כמה עובדות שביטל הרב שך את
דעתו בביטול גמור ,בפני רעו הצעיר ממנו בעשרות שנים.
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(מתוך החוברת 'אדיר במלוכה')

"כאשר בנינו את הישיבה באמריקה ,היה צריך לשלם כתשלום ראשון
 30,000דולר לבניית הבנין .מועד התשלום התקרב ,ובכיסי עדיין לא היתה
פרוטה .בא אלי מכר אחד ואמר לי' :כך לא מנהלים עסקים ,זו בטלנות
להתחייב לשלם בלי להשיג את הכסף'"...
הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ,חי את האמונה בהקב"ה
"אם ָח ֵפץ ָ ּבנ ּו ה' וְ ֵהבִ יא א ָֹתנ ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת וּנְ ָתנָ ּה לָ נוּ" (במדבר י"ד ,ח')
ִ
מורגלים היו בפי רבינו דברי המהר"ל בענין המאמין ,שהוא מוסר עצמו
אליו יתב' ובוטח בו ,ואינו סר מן השי"ת כלל לשום צד ,כי זהו ענין האמונה
שדבק בו יתברך לגמרי.
היה רבינו מטעים את דבריו ,שהרי תכלית כל המצוות היא האמונה ,אך
לא די בעצם מה שמאמין במציאות הבורא ,אלא כשעושה כל המצוות ,באופן
שבעשייתן מושרשת האמונה ,וכאשר עושה זאת כך ,אז חוזק החיבור עם
השי"ת הוא תמידי ,וממילא זה מרומם את עולמו של האדם לגמרי.
נראה היה מדרך עבודתו ,שהמידה המרכזית שעליה דיבר בשיחותיו ,ובה
התעלה והעפיל לדרגותיו העילאיות ,היתה מידת האמונה והביטחון ,עליה
עמל ואותה השריש בעצמו כל השנים .זו הסיבה שקרא את שם ספר שיחותיו
המוסריות' :דרך אמונה ובטחון' ,היות והיה מרבה
לעסוק ולדבר על מידה זו ,ובה ראה את יסוד
ושורש כל עבודת האדם בעולמו.
בני הישיבה ,תלמידיו לדורותיהם ,ידעו שיש לו
כעין סיסמא ,שיר אחד שמרגש אותו בכל פעם
מחדש ,ומעלה אותו לאטמוספרות גבוהות עוד
יותר .היה זה השיר הידוע על הפסוק "כה אמר ד'
זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה".

לכתך אחרי במדבר
כל מהלך ימי חייו מיום היותו לאיש ,היה באמונה
בהירה .מימי בחרותו הצעירים ,בהם ויתר על כל
הבלי עולם הזה ,הנוצצים בארה"ב שבעתיים,
והקדיש כל כולו לתורה הקדושה ,ימי אברכותו
הצעירים ,כאשר הוא והרבנית עזבו את ארה"ב השבעה יחסית ,וגלו לפולין
הענייה והנחשלת ,בלי לדעת כיצד יסתדרו וממה יחיו ,כך חיו כל השנים...
אברכים שלמדו בכולל של ישיבת 'חפץ חיים' ,שרבינו עמד בראשו ומסר בו
שיעורים בקביעות ,סיפרו שרבינו היה להם לסמל ודוגמא במידת הביטחון.
בין בני הכולל לא נמצא מי שלא התפרנס בדרך כל שהיא ,אם זה בעבודה
משלימה בבית בשעות הערב ,כמה שעות ביום ,או כמה שעות בשבוע ,בליטוש
יהלומים (עבודה שהיתה נפוצה באותם ימים בין היהודים בניו יורק) ,או
בכל מלאכה אחרת שהזדמנה ,או לחילופין שהאישה עבדה ,או שההורים
היו אמידים ולא נצרכו לפרנסה .היחיד ביניהם שהקדיש את כל כולו לתורה,
למרות שלרעיתו לא היתה אז עבודה ,ובשנים ההם כמעט ולא היה לו מקור
הכנסה ,שכן כמעט ולא קיבל משכורת מהישיבה מחמת מצבה הכלכלי ,וגם
כשקיבל  -היתה זו משכורת זעומה ,כמושגי הימים ההם ,למרות זאת תמיד
למד בהתמדה ושקידה ,והיה רגוע ושמח .כשהיו שואלים את הרבנית באותן
שנים" :הלא אין פרנסה ואיך אתם חיים?" ,ענתה" :אני הולכת למכולת עם
הביטחון שלו"...
בשיחותיו בישיבה ובכולל ,היה מרבה לדבר ולהשריש ענייני אמונה וביטחון,
הדברים השפיעו על התלמידים ,ועשו חריץ עמוק בחייהם .רבים מהם מעידים,
שעד היום מושרשים בהם יסודות אלו ,שרבינו השריש בהם באותן שנים.
בחור צעיר שלמד בקראון הייטס והשתייך לחסידות חב"ד ,היה מגיע מפעם
לפעם לשמוע את שיחותיו ,וכל כך התחזק מדיבוריו בענייני אמונה וביטחון,
עד שדבק בו מאד .לימים עבר ללמוד בליייקווד אצל הגר"א קוטלר זצ"ל,
ונעשה מגדולי תלמידיו .אחר כך עלה לארץ ,היה מגדולי תלמידי החכמים

בבני ברק ,ועד סוף ימיו היה מגיע לרבינו ,להסתופף בצלו ולהכיר טובתו.
אחד מתלמידי הישיבה דאז ,הג"ר מרדכי רעננט זצ"ל ,היה אומר שבני
הישיבה "התחתנו" עם הביטחון של רבינו וחיו עם זה .בחור שלא היה לו
שקל בכיסו ,וסבור היה שלהתחתן ולהיכנס להוצאות הוא דבר לא אחראי,
כשרבינו אמר לו 'אל תדאג הכל יסתדר' ,היה הבחור רגוע ,מכיוון שידע
שיכול לסמוך על עצת רבינו .השלווה והביטחון שנסך  -היו מופלאים ,וראו
ישועת ה' בחוש!

בבנין הישיבה
ביטוי מוחשי לדרגתו בביטחון ,היה בעת שהוקמה הישיבה ונבנה בניינה
הגדול ,וכן בשנים הראשונות לאחר מכן ,כאשר הישיבה התמודדה לא אחת,
עם מצבים לא קלים .לפעמים נצרכו לשלם סכומי כסף גדולים לקבלנים
וספקים וכד' ,מועד התשלומים התקרב והכסף
לא היה בידיו ,ומצבים ממצבים שונים .הוא תמיד
היה רגוע ,ומרגיע את כל העוסקים בבניינה
בביטחון בהיר ,שהיות והישיבה הוקמה להגדיל
תורה ולהאדירה ,הוא סמוך ובטוח שהשי"ת ימלא
כל החסרונות ,וכל מה שצריך לבנין הישיבה -
יגיע בצורה מושלמת .וכך הווה.
על מקרה אחר סיפר רבינו עצמו ,באחת משיחותיו
בישיבה" :כאשר בנינו את הישיבה באמריקה,
היה צריך לשלם כתשלום ראשון שלושים אלף
דולר לבניית הבנין .מועד התשלום התקרב ,ובכיסי
עדיין לא היתה פרוטה לפורטה .בא אלי מכר אחד
ואמר לי' :כך לא מנהלים עסקים ,זו בטלנות
להתחייב לשלם בלי להשיג את הכסף בהגיע זמן
הפירעון' .אמרתי לו' :אי אפשר לבנות ישיבה
כאיש עסקים .אם היו מנהלים כך ישיבות  -לא היו ישיבות בעולם .כי איש
עסקים אינו עושה עסק עד שהכסף יהיה בידו ,אך מי שבונה ישיבה  -לעולם
אין לו כסף מזומן ,ואין הוא יודע מה יהיה מחר ,אך יש לו ביטחון! ואלו הם
חיי תורה! כי תכלית התורה לבטוח בקב"ה וכולם מעמידים את האדם
בניסיונות ומצבים ,כדי שיזכה למידת הביטחון .אך בסייעתא דשמיא השי"ת
מזמין לו די מחסורו ,אלא שצריך להיות אביר לב ,ולהחזיק מעמד בעת
הניסיון ולא להישבר'".
פעם באמצע הבניה ,נוצר מצב שההוצאות היו רבות ,והיה צורך לשלם
לספקים ולקבלן וכסף אין .כשהתקרב היום  -היו המקורבים והעובדים
במתח ,ושאלוהו שוב ושוב מה יהיה ,אך הוא היה סמוך ובטוח שכשתגיע
השעה  -הכסף יגיע ,ולא ניכר עליו שום לחץ...
יום קודם לכן נכנס למשרד הישיבה רבי אליעזר שוורץ ,והביא איתו מעטפת
כסף ,ובה סכום כפול ממה שנדרש .עובדי המשרד ,שנכנסו לרבינו בשמחה
לבשר לו על הדבר ,סיפרו שהוא ציטט אז את דברי הספורנו עה"פ (ויקרא
כ"ה ,י"ט)" :וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסף את
תבואתנו וצוויתי את ברכתי לכם השנה השישית ועשת את התבואה לשלוש
השנים" .ומקשה ,וכי רק משום שיאמרו מה נאכל יצווה השי"ת את ברכתו?
הלא אדרבה אם לא ישאלו ,הינם יותר מאמינים?
מבאר הספורנו ,שהמדובר הוא במי שדואג בשנה השישית כיצד יתפרנס,
ואכן אילו לא היה דואג  -היה מתפרנס בשביעית בדרך קלה יותר ,לא על
ידי ריבוי היבול בשנה השישית ,אלא בדרך של "ואכלתם לחמכם לשובע",
כמו שפרש"י 'אוכל קמעא ומתברך במעיו' ,ואז אין לו צורך בריבוי התבואה
המשך בעמוד >>> 9
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שמעתי על מרן הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ,שכשהיה משגיח בכפר
חסידים ,היה נכנס לחדרים של הבחורים כדי לעוררם לתפילה ,וכאשר
ראה שבחור לא התעורר ,היה נוגע בציציותיו באוזנו של הבחור
הגאון רבי בן ציון פלמן זצוק"ל ,על שימוש בציצית וכסף כשר
ש ּו לָ ֶהם צִ יצִ ת ַעל ַּכנְ ֵפי בִ גְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם" (במדבר ט"ו ,ל"ח)
"וְ ָע ׂ
מעשה בשני אחים ,שבילדותם ביקש אחד מאחיו שכאשר קם בבוקר
ללימודים יעירנו .אחיו עשה כבקשתו ,ובבוקר התחיל להעיר את אחיו הישן.
אבל מיום ליום ראה שהמלאכה קשה מדי עבורו ,שזמן רב לוקח לו כדי
להצליח להעירו ,ומשום כן חשב על רעיון ,לקחת את חוטי הציצית שלבוש
בהם ,ולהכניסם באוזנו של אחיו הישן ,וזה בוודאי יגרום לו להתעורר .ובאמת
עשה כן ,ובתוך רגע אחד אחיו התעורר משנתו.
יום אחד נכנס האב לחדרם ,וכשראה כן התעורר לחשוב אולי יש איסור
בדבר ,שאסור להשתמש בחוטי הציצית ,כיוון שהציצית היא מצווה ,ממילא
אסור להשתמש בה שום תשמיש .ובאמת שזוהי הלכה מפורשת בשו"ע
(סימן כ"א ,סעיף א') שכתב" :חוטי ציצית שנפסקו ,יכול לזרקן לאשפה וכו'.
אבל כל זמן שהם קבועים בטלית ,אסור
להשתמש בהם ,כגון לקשור בהם שום
דבר וכיוצא בזה ,משום ביזוי מצווה".
ובמשנה ברורה (סק"ד) הוסיף וכתב" :כל
זמן שהם קבועים בטלית ,אסור להשתמש
בהם ,אפילו אם אין לבוש עתה בהטלית,
ואפילו בלילה ,כיון שהוא עומד ללבישה
ולצאת בהציצית ידי מצוות ציצית וכו'".
מבואר בזה שיש איסור להשתמש בחוטי
הציצית ,כיוון שהציצית היא מצווה,
ממילא כשמשתמש בחוטים לתשמישים
אחרים  -זה נחשב כביזוי מצווה ,ולכן
אסור להשתמש בזה שום תשמיש .ולפי
זה צריך להיות ,שאסור להעיר אדם על
ידי חוטי הציצית ,שזה נחשב ביזוי למצוות
ציצית בכך שמשתמש בציצית לצרכים
אחרים.

אוזן זו...
אלא ששמעתי על מרן הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ,שבתקופה שהיה
משגיח בכפר חסידים ,היה לפני התפילה בבוקר נכנס לחדרים של הבחורים
כדי לעוררם לתפילה ,וכאשר ראה שבחור לא התעורר ,היה מעוררו על ידי
הציצית .הוא היה נוגע בציציותיו באוזנו של הבחור ,שהיה מתעורר מיד.
ועיין בזה בהקדמה לספר 'לב אליהו' (עמוד  ,68בהוצאה החדשה) שסיפר
על כך בהרחבה ,ושמעתי גם מאחד מתלמידי הישיבה מאותה תקופה,
שהצביע על אוזנו ואמר" :אוזן זו זכתה שיכנסו בה מציציותיו של ר' אליהו
לאפיאן"...
ולכאורה יש לעיין מהו ההיתר בזה ,הרי אסור להשתמש בחוטי הציצית
שום תשמיש משום ביזוי מצווה.
אבל באמת שמעתי מהגר"נ קרליץ שליט"א ,שכל האיסור להשתמש בציצית,
זהו דווקא כשמשתמש בזה תשמיש של חול ,שזה מוגדר כביזוי למצווה

ואסור .אבל אם משתמש בחוטי הציצית תשמיש של מצווה מותר.
וממילא לפי זה ,בוודאי שמותר להעיר אדם לתפילה על ידי הציצית ,שזה
נחשב כדבר מצווה ,ומותר להשתמש בחוטים לצורך מצווה.

ממון כשר – הדרך להצלחה
"ו ְּבנֵ יכֶ ם יִ ְהי ּו ר ִֹעים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברַ ,א ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה" (במדבר י"ד ,ל"ג)
בספר חסידים (אות תק"ל) כותב ,שכאשר יש לאדם ממון שאינו כשר
שהשיגו בדרך עוולה ,נגזר על אותו הממון כליה ,וכל זמן שהממון הזה בידו,
בניו לא יצליחו בו כדי שיתקיים הגזירה ,ועי"ש.
מספר הגר"ש זיאת שליט"א ,על הנהגה שראה אצל הגרב"צ פלמן זצ"ל,
בעת שלמד עימו חברותא במשך כמה שנים
בכולל:
הרבה פעמים ,בעת שהיה נכנס עני כדי לאסוף
כסף באמצע היום ,והגרב"צ רצה לתת לו כמה
פרוטות לצדקה ,הרי אם בדיוק באותה העת
לא היה לו בכיסו כסף ,היה מבקש מהרב זיאת
שילווה לו שקל או חצי שקל – כפי העניין,
בכדי לתתו לאותו עני .ובסוף החודש היה פותח
פנקס מיוחד שהיה לו בכיסו ,ששם כתב במשך
החודש את כל החובות הקטנים ,והיה פורעם
לבעליהם.
ובפנקס הזה היה כתוב אפילו חוב של אגורה
אחת בלבד (ולפי אותם ימים ,שאגורה היתה
עדיין מטבע עוברת לסוחר) ,וכשהבחין בכך
הרב זיאת התפלא מאוד ,הרי אדם שמלווים
ממנו סכום כה זעום ,הוא בדרך כלל מוחל על
החוב הזה ,ואינו מצפה כלל שישיבו לו את המעות הללו ,ומדוע צריך כל כך
לדקדק ולכתוב את החובות הללו בפנקס? הרי גם אם ישכח את אותו חוב
הדרך הוא שהבעלים מוחלים על כך.
ופעם אחת בעת שהשיב לו הגרב"צ את אותן פרוטות זעומות שלקח ממנו,
שאלו הרב זיאת" :מדוע הרב מחזיר את הפרוטות הללו ,הרי אף אחד אינו
מקפיד להחזיר כאלו סכומים?".
השיב לו הגרב"צ" :דע לך ,שבספר חסידים כתוב שאם אדם מאכיל את
בניו דבר שיש בו סרך של גזל ,הבנים לא מצליחים .יכול להיות אדם שיש
לו בן צדיק ,ופתאום לא מבינים מה קרה לו ,מדוע הוא הפסיק להצליח.
והתשובה לכך היא מחמת שהממון שהאב מאכילו הוא ממון שיש בו חשש
גזל .לכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר בכל פרוטה ופרוטה ,שלא יהיה בה
שום חשש גזל ,ולדייק ולכתוב כל חוב אפילו של אגורה בכדי לפורעה כדת
וכדין".

קבל את גיליון 'לקראת שבת'
שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
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(מתוך 'שלמים מציון' -שלח תשע"ז)

ישירות למייל

הרב ברוך לא ידע את נפשו .ראש הישיבה הגדול והנערץ ,מסובל
בייסורים ,עומד איתו בחנות הלבשה ומנסה למצוא לו חליפה.
רבינו בדק איתו את טיב החליפה ,אם היא מתאימה לו ו'עומדת'
עליו היטב ,וכמובן ,רבינו שילם את תמורתה...
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל ,מכיר טובה לכל אחד
"ע ֶקב ָהי ְָתה רו ַּח ַא ֶח ֶרת ִע ּמוֹ " (במדבר י"ד ,כ"ד)
ֵ
כל טובה קטנה שמישהו היטיב לו ,גם אם היה המיטיב בנו ,נכדו או מישהו
שמחוייב לו ,הקפיד להודות לו .אם לא ראה אותו  -התקשר ,או זכר לומר
לו כשפגשו .במקרים מסויימים אף טרח בגופו לבוא ולומר לו 'תודה' .פעם
נסע במיוחד לבני ברק ,כדי להודות למישהו על טובה שעשה לו .רבי יוסף
שווינגר ,היה דואג לו לאישור כניסה לחניה סמוך לכותל המערבי ,בימי חול
המועד .דבר זה היה חשוב מאד לרבינו מחמת מצבו הרפואי .בלעדי אותו
אישור ,היה נמנע ממנו לעלות לרגל לשריד בית מקדשנו .בכל פעם זכר
רבינו מיד כשחזר ,להתקשר ולהודות לו על כך.

מבניו והתפלא ,הרי אין לו קשר אישי עם רבינו .חשב שאולי מדרך כבוד
נשלחה לו ההזמנה ,או ששמו עדין לא נשמט מהרשימות .לימים פגשו רבינו,
ושאלו בחום אם קיבל ,כי הבחין שלא בא .התברר שזכר טובה קטנה שקיבל
בעבר מהמוסד דרכו ,דבר שמאות אנשים קיבלו ואף אחד לא זכר ,אחרי
שפגה השפעתו של אותו מוסד .כך מספר גם הרב רפאל וולף ,שהיה מנאמני
ביתו של הגאון הרב שך זצ"ל ,שבשעתו קיבל הזמנה לשמחת נישואי בת
רבינו ,שנים לאחר פטירת מרן זצ"ל ,והיה בטוח שההזמנה נשלחה מדרך
כבוד .לאחר זמן כשפגש את רבינו ,שאלו רבינו מדוע לא בא...

להכיר טובה באופן הראוי
אחד מתומכי הישיבה ,הגיע לראות את הריקודים בשמחת תורה בהיכל
הישיבה הק' .כשראה את רבינו ,התנצל ואמר שרצה להכנס בחול המועד
לבקר את רבינו ,אך לא איסתייעא מילתא .רבינו ביקשו להכנס לאחר ההקפות
לחדרו .הלה לא הבין מה רוצה ממנו רבינו בעיצומו של יום טוב? כשנכנס
לאחר ההקפות ,התעניין רבינו בשלומו ובשלום בני ביתו וענייניו .שאלו הלה
מה רצה רבינו? תשובת רבינו היתה" :הרי אנחנו מכירים לכם טובה ,ורציתי
לשמוע מכל הסובב אתכם לטובה ,ואין זה ראוי לעשות זאת במקום המוני.
לכן ביקשתי שתכנסו"...
אחד מידידי הישיבה חיתן את אחד מצאצאיו .הוא רצה לקבל את ברכתו
של רבינו ,ומאידך לא רצה להטריחו לאולם החתונה .לכן הגיע בעצמו לפני
החתונה לבית רבינו .לאחר שהלה עזב ,ראה החברותא של רבינו שהוא
מתארגן לצאת ,התברר שהוא מתכונן לצאת לחופת אותו ידיד .כשנשאל,
הלא אותו אדם לא רצה להטריחו ,ובא במיוחד לקבל את ברכתו? השיב:
"אבל אני מחוייב בהכרת הטוב"...

מה עשה רבינו בחנות החליפות בבורו פארק
בחור שוויצרי הגיע לישיבה ,שאלו רבינו לשמו ,וכאשר אמר את שמו ,קיבלו
רבינו במאור פנים ונהג בו בכבוד מיוחד ,כאילו הוא יחסן מיוחד .מדוע רבינו
כה כיבדו? התברר שבאחת הפעמים שרבינו היה בשוויץ למען הישיבה ,היה
הנהג שרגיל להסיעו ,עסוק באותו יום ,וביקש מאביו של אותו בחור שימלא
את מקומו ,כטובה לאותו נהג .דבר זה גרם לרבינו לנהוג בבנו כבוד מיוחד,
ולבקש ממנו שלא ישכח למסור לאביו יישר כח גדול.
היה מכיר בטובתם של שומעי השיעורים והחבורות .לא אחת הודה לבני
החבורות שבאים לשמוע ,ואמר להם" :הרי בזכותם יש לי 'מחייב' לחדש
ולהכין" .נכנס בחור להזמינו לשמחת נישואיו ,אומר לו רבינו" :בעז"ה אבוא,
אני הרי מחוייב לבוא ,אתה הרי מגיע לשמוע את החבורה" ...לא די בכך
שרבינו מסר את נפשו למסירת החבורות ,הוא הרגיש שהוא מחוייב הכרת
טובה ,לכל אחד מהבחורים שבאים לשמוע אותו .כך ארע גם שאחד מבני
הישיבה נכנס להזמינו לאירוסיו ,היתה זו מצידו הזמנה של כבוד ,שכן
האירוסין התקיימו מחוץ לעיר במוצאי שבת קייצית .לתדהמתו הרבה הופיע
רבינו מאוחר מאד בלילה ,ואמר לו" :הרי אני מחוייב הכרת טובה ,אתה הרי
בא לחבורות"...
יהודי שלא היה קשור עם רבינו במיוחד ,אולם היה שייך למוסד שנסגר,
שמאותו מוסד קיבל רבינו טובות  -קיבל הזמנה מבית רבינו לנישואי אחד

הרב ברוך נורדמן שימש כנהגו של רבינו במשך כמה שנים .רבינו הכיר לו
טובה בצורה מופלאה על מסירותו ויעילותו ,זאת למרות שעבורו היתה זו
זכות גדולה .כל פעם כשהגיע לקחתו ,גם אם יעד הנסיעה היה קצר ,היה
שואלו אם כבר אכל ,ואם יש לו כח ואפשרות להסיעו לייעדו .אם התברר
שלא אכל ,הציע לו לאכול בביתו .בבוקר ,כשהיה מקדים לבוא לקחתו
לתפילה ,היה רבינו מתנצל תמיד על שהוצרך לקום מוקדם עבורו .פעם
התלווה לרבינו בנסיעתו לחו"ל ,ובאחד הלילות הוצרך רבינו לקום באמצע
הלילה .רבי ברוך התעורר גם הוא ,כדי לראות אם הוא זקוק לעזרה .רבינו
הצטער מאד שהוא התעורר בגינו ,והרבה לייסר את עצמו על כך שהפריע
לשנתו.
באחת הפעמים שהיה עם רבינו בארה"ב ,התעניין אצלו רבינו באמצע
נסיעה ,האם ניצל את עובדת היותו בארה"ב לקנות לעצמו משהו? רבי ברוך
השיב שלא .המשיך רבינו ושאלו אם היתה לו האפשרות מה היה קונה? ענה
לו שיתכן שהיה רוכש חליפה .רבינו שמח לשמוע זאת ,וביקש מהנהג לשים
מיד את פעמיו לשכונת בורו פארק בניו יורק ,שם נכנס איתו לחנות חליפות,
ואמר למוכר שהוא מעוניין לרכוש לבחור זה חליפה .רבי ברוך לא ידע את
נפשו ,ראש הישיבה הגדול והנערץ ,מסובל בייסורים ,עומד איתו בחנות
הלבשה ומנסה למצוא לו חליפה ...רבינו בדק איתו את טיב החליפה ,ויחד
איתו בדק אם היא מתאימה לו ועומדת עליו היטב וכו' ,עד שהרגיש שאכן
המשך בעמוד >>> 7
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נתקלתי פעמים רבות באנשים שאמרו לי" :אם אני אראה בעיניים שלי נס,
כאן ועכשיו ,אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפילין ולשמור שבת!".
ואני רגיל להשיב להם" :גם אם תראה נס – תשאר בדיוק כמו שהיית!
מניסים לא חוזרים בתשובה!"
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ,על חזרה בתשובה וכח הדיבור
"שלַ ח לְ ָך ֲאנָ ׁ ִשים" (במדבר י"ג ,ב')
ְׁ
נתקלתי פעמים רבות באנשים שאמרו לי" :אם אני אראה בעיניים שלי נס,
כאן ועכשיו ,אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפילין ולשמור שבת!" .ואני
רגיל להשיב להם" :גם אם תראה נס – תישאר בדיוק כמו שהיית! מניסים
לא חוזרים בתשובה!".
בעינינו ראינו אנשים שחוו על בשרם ניסים ונפלאות ,ואפילו התעוררו
קמעה מכוחם ,אך ההתעוררות לא החזיקה מעמד זמן ממושך .כעבור זמן
קצר שבו להיות כבראשונה" .ונשכח כל השבע" ,ולא נותר מהניסים כל
רושם!
לכן ,אמר הקב"ה" :שלח לך" ,לדעתך.
אני איני מצווך דבר ,אלא תלוי בדעתך
וברצונך – אם תרצה "שלח".
אני זוכר שבילדותי ,לאחר בר המצוה,
סיפר ראש הישיבה שלי ,מורי ורבי
הגאון המובהק רבי דב מאיר רובמן
זצ"ל ,באחת משיחותיו ,את הספור
הבא:
בשנת תש"ח התגוררו בחיפה הרבה
מאד ערבים .שכונות שלמות היו מלאות
בערבים ,והיהודים היו בה מיעוט.
לעתים קרובות היו פורצות קטטות
בין הצדדים ,והיהודים חיו בפחד
מתמיד .היהודים חברו יחד כדי להגן
על העיר.
"יום אחד" ,סיפר ראש הישיבה,
"כשריחה של מלחמת תש"ח כבר היה
מורגש בחלל האוויר ,הגיע לישיבה
מפקד בכיר ,שהיה רחוק מאד משמירת
תורה ומצוות ,ואמר לי' :רבי! הרבו
בתפילות בישיבה! המצב חמור! מלחמה בפתח! הערבים רבים וחזקים יותר
מאתנו! הנשק שבידיהם כפול ומכופל עשרת מונים מהנשק שבידינו ,ואיננו
יודעים מה ילד יום."'...
זה היה ,כאמור ,בשעות היום .באותו לילה ,באמצע הלילה ,דפק המפקד
על דלת ביתו של הרב ,שהיה עדין ער ,שקוע בתפילה ,ואמר לו" :רבי! באתי
לספר לך שראיתי את הקב"ה! כל הערבים שכל כך פחדנו מהם ,ברחו על
נפשם .באופן בלתי צפוי כולם עזבו את בתיהם ונמלטו על נפשם! אין הסבר
אחר ,אלא שמאת ה' היתה זאת!".
הרב שמח בלבו" :הנה עוד בעל תשובה שמצטרף אלינו ...מי ש'ראה' את
הקב"ה ישוב ,ללא ספק ,בתשובה שלמה!".
כעבור כמה ימים הרב השתתף באיזושהי אסיפה ,שנכח בה גם אותו מפקד.
הוא התבקש לתאר מה קרה באותו לילה גורלי ,והלה החל לתאר כיצד "כוחנו
ועוצם ידינו עשו לנו את החיל הזה" ...באלו תכסיסים מבצעיים השתמשו,
ובאלו מהלכים צבאיים נקטו .בקיצור :אנחנו עשינו ,אנחנו נלחמנו ,אנחנו
הברחנו אותם מבתיהם ,הכל 'טבעי' .בלילה הוא 'ראה' אלוקים ,וביום
שלמחרת כבר שכח ממנו...
הקב"ה הכיר את עם ישראל .הוא ידע שלמרות כל הנסים הגלויים שראו,
עדין יש כאלו שהאמונה לא נחרטה בנפשם באופן שלם ואמתי ,ואנשים אלו
לא סומכים באמת ,שאכן ארץ ישראל טובה היא .הם רוצים לדעת בוודאות
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מוחלטת מה קורה בה ,לפני שייכנסו אליה.
לכן אמר הקב"ה למשה :אם יש כאלו שמבקשים לראותה – תן להם ללכת
ולראות!
"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען" .לו היו כולם בעלי אמונה שלמה –
לא היה צורך בכל הענין הזה ,אולם מכיון שאני יודע שהמצב אינו כך ,ולא
כולם בעלי אמונה שלמה ,והללו רוצים לשלוח מרגלים – לכן תן להם את
מבוקשם.
ה'אור החיים' הקדוש מוסיף ומפרש:
חטא המרגלים המיט אסון וחורבן גדול על עם ישראל – לשעה ולדורות.
מלבד הגזרה שנגזרה על כל אותו
הדור ,שימותו במדבר ולא יכנסו לארץ
ישראל ,נגרמה גם בכיה לדורות –
חורבן בית המקדש הראשון והשני.
אם הצווי לשליחת המרגלים יבוא
מהקב"ה בעצמו ,יתלו את הכל בקב"ה
שצווה לשלחם .לכן אמר הקב"ה
למשה" :שלח לך" – לדעתך .לא אני
מצווה על שילוח המרגלים ,אלא הדבר
נעשה מדעתך.
מוסיף ה'אור החיים' הקדוש יסוד
גדול :יש כלל" :שלוחו של אדם כמותו"
(קדושין מא ע"ב) .אם השליח מקבל
את השליחות מאת המשלח ,הוא פועל
מכח הרצון והכוונה של המשלח.
לצדיק יש כוונה זכה וטהורה בכל
מעשיו .כאשר הצדיק משלח את
השליח לשליחות מסוימת ,הדבר תלוי
בדעת השליח :אם השליח מבטל את
דעתו ורצונו מפני דעת המשלח ,מובטח
לו שיצליח בשליחותו ,ויצא ממנה טובה וברכה ,כאילו הצדיק עשה את
המעשה עם כל הרצון והכוונה הטהורה שלו ,שהרי "שלוחו של אדם כמותו".
אולם ,אם השליח יפעל ויעשה את המעשה מכח רצונו העצמי ,עם כל
הנגיעות והמניעות שלו ,אזי לא יראה ברכה והצלחה במעשהו.
לכן אומר הקב"ה למשה רבינו" :שלח לך" – לדעתך .אני מכיר את פנימיותך,
ויודע שכוונתך זכה וטהורה .אך בד בבד ,אני גם מכיר את דעתם ורצונם של
המרגלים ,ויודע שאין כוונתם לטובה .לכן עליך להזהיר אותם שהם יפעלו
לדעתך ולא לדעתם.
אך המרגלים לא עשו כן .הם לא ביטלו דעתם לדעת משה ,ולא פעלו מכח
דעתו ,אלא מכח כוונתם ודעתם .על כן יצאה מהם רעה גדולה.
"וַ ּיֹצִ יא ּו דִּ ַ ּבת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ָּתר ּו א ָֹת ּה ֶאל ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל" (במדבר י"ג ,ל"ב)
המרגלים אמרו רק מספר מלים מועט ,שהתפרשו כדיבה על ארץ ישראל,
ומזה השתלשלו כל הצרות שפקדו את עם ישראל .דבור זה גרם לחורבן שני
בתי המקדש ולגלות הנוראה ,שבה מצויים אנו עד היום הזה.
האדם הוא בחיר היצירה ,דרגתו היא מעל כל היצורים הקיימים בעולם:
החיות ,הבהמות ,הציפורים ושאר בעלי החיים.
מהי עליונותו של האדם?
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

"וייצר ה' אלקים את האדם ...ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב' ,ז') .מה
הכוונה "לנפש חיה"? תרגם אונקלוס" :לרוח ממללא" ,שניתן בו כח הדיבור.
נאמר בתהלים (נ"ח ,ב')" :האמנם אלם צדק תדברון" .דרשו על כך חז"ל
(חלין פט ע"א)" :מה אומנותו של אדם בעולם הזה? – ישים עצמו כאילם".
ישנם סוגים רבים של אומנות :אלקטרוניקה ,נגרות ,חשמלאות ,הנדסה,
רפואה ועוד רבים .מאמצים רבים צריך אדם
להשקיע כדי ללמוד את האומנות שבה הוא
חפץ ,אף לימוד חלק קטן של האומנות מצריך
לימוד והשקעה מרובים.
ומהי האומנות הגדולה ביותר של האדם
בחייו?
חז"ל מגלים לנו" :ישים עצמו כאלם".

אמנות בעלי החיים

מדוע זו אומנות?
הקב"ה ראה ,שכאשר האדם משתמש בכח הדיבור – הוא בונה עולמות.
כשם שנתן לבנות על ידי כח הדיבור ,אפשר ,חלילה ,גם להרוס עולמות.
הסבא קדישא ,הכהן הגדול מאחיו ,מרנא ה'חפץ חיים' זצ"ל ,בהקדמתו
לספרו על שמירת הלשון ,כותב" :בראותי החורבן הנורא מהעוון הזה של
דבור לשון הרע ,שינסתי מותני" – הוא שינס מותניו וכתב את
הספר 'חפץ חיים' ,ובו פרט מה מותר לדבר ,ומה אסור ,מתי
מותר לדבר ,ומתי אסור .במלים אחרות ,כיצד לנהוג באומנות
הדיבור.
חז"ל מרבים לדבר בענין כח הדיבור ,מדרשים רבים מראים
מהן התוצאות הנוראות העלולות לבוא ,בשל מילה אחת שלא
היתה צריכה להיאמר.

המהנדסים
הבכירים
ביותר ,תמהים
על החכמה
האדירה שנתן
ה' לציפורים
ולנמלים – הן
בונות את
בתיהן באופן
שרוחות עזות
אינן מצליחות
להחריבם!

אנשי המדע וחוקרי הטבע ,מתפעלים ומשתאים
מהחכמה העצומה שטבע הקב"ה בבעלי החיים.
המהנדסים הבכירים ביותר ,תמהים על החכמה
האדירה שנתן ה' לציפורים ולנמלים – הן בונות
את בתיהן באופן שרוחות עזות אינן מצליחות
להחריבם ,ופועלות כדרך המהנדסים הגדולים
ממש!
הן גם בקיאות בחכמת הטבע ,ויודעות על
פיה ממה להישמר וכיצד .יש גם עופות שהם
בגדר טייסים – מנווטים הם את דרכם ומגיעים
למקומות רחוקים ביותר ,בתקופה קצרה יחסית.
המדענים מופתעים מהעובדה ,שהעופות
יודעים כבר לפני בוא הקור לעזוב את מקומם,
ולנדוד למקומות חמים יותר ,הם מסוגלים
להתגבר על הרוחות הסוערות שבדרך ,ואף
מתמצאים במפת הדרכים ,ויודעים לחזור
למקומם בבוא התקופה המתאימה.
בעלי החיים למדו ,כביכול ,גם את מדעי
החברה .לדבורים יש ממלכה של ממש :מלכה
העוסקת בהטלת הביצים ,ואלפי פועלות
המייצרות דונג ,בונות תאים ,מאספות צוף,
מייצרות דבש ,מטפלות בזחלים ,משגיחות על הניקיון ומגנות על החברה...
כמו הנדסאים מומחים הן בונות את חלות הדבש בצורה מפליאה ביותר .יש
להן ידע כיצד לתכנן את הזמן :במשך הקיץ אוספות הן צוף ,כדי שבבוא
החורף תוכלנה לייצר את הדבש .הן פועלות בהרמוניה יוצאת דופן ,ובית
הממלכה שלהן תמיד נקי ואסטטי.
גם לדגים יש ידע רב בתחומים שונים – באופן שגם גדולי המדענים עומדים
משתוממים ומופתעים.
אם כן ,במה התעלה האדם מהחיות?
לבעלי החיים אין כח דיבור ,ואלו האדם הוא מדבר ,וזה הכח ההופך אותו
לפאר היצירה!
אמנותו האמיתית של האדם היא לדעת בדיוק אימתי לשתוק ,ואימתי
לפתוח את הפה .וכשהוא פותח את הפה – לדעת איך לדבר ,מה לומר ,ובאיזו
צורה.

רבן של ישראל ,הגאון האמיתי רבי נפתלי צבי ברלין ,הנצי"ב
מוולוז'ין זצ"ל ,התגורר בסמיכות לבית המדרש של הישיבה.
רק קיר דק הפריד בין ביתו לבית המדרש .פעם נכנס לחדרו
אחד הגבירים שתרמו לישיבה ,ושמע קול רעש עצום ,קול רעש
של ריתחא דאוריתא.
הוא שאל את הנצי"ב האם פעמים רבות יש רעש כזה בביתו,
והנצי"ב השיבו ,שעשרים וארבע שעות ביממה שומע הוא
קולות אלו.
תמה העשיר ושאל" :איך יכול כבודו לנוח ברעש כזה?".
השיבו הנצי"ב על אתר בשמחה" :על מה אתה מדבר? אין
לי מנוחה גדולה ונעימה יותר מרעש זה ,קול הלימוד הוא
בשבילי שיר הערש היפה והמרגיע ביותר ,ואם ,חלילה ,לרגע
משתרר שקט – אני מטרד ודואג שמא לא השקעתי בתלמידי
מספיק ,ולכן הם התרפו לרגע מלימודם"...
המשיך הנצי"ב" :אמשול לך משל ,לבעל טחנת קמח שהתגורר
בסמיכות לטחנה .כל זמן שיש חטים ושעורים לטחון ,הטחנה
עובדת ומשמיעה רעש .פנה אליו אדם ושאלו ,היאך אינו נעשה
חרש משמיעת רעש אדיר זה? ענהו בעל הטחנה והבהיר ,כי
ככל ששומע את הרעש יותר ,מתגברים תענוגו ומנוחתו ,כי
מבין הוא ,כי כך תגדלנה הכנסותיו ,אך כאשר יש שקט ,הוא
מוטרד ודואג ,כי מבין שלא תהיינה לו הכנסות רבות"...
הסביר הנצי"ב לעשיר ,כי כך קול התורה הבוקע מהישיבה,
הוא קול רינה של תורה .הקב"ה שמח בפלפולי דאוריתא ,העולם כולו שמח
ועומד בזכות קולות אלה ,זו השירה היפה ביותר שקיימת – אז ישיר ישראל!

אמנות הדבור בנחת
אחד מגדולי רבוותא קמאי ,שעליו התבטא הגאון חיד"א בתואר "אשר
משאתו יגורו אלים" ,משה עבד ה' ,רבינו משה ב"ר נחמן -הרמב"ן ,כותב
באגרתו לבנו" :תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת ,לכל אדם ובכל עת ,ובזה
תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם".
הרמב"ן לא אמר לבנו לעבוד על מידת הכעס ,אלא להתרגל לדבר בנחת
בכל מקום ובכל עת.
אם תדבר בנחת  -תמשוך עליך רוח של קדושה ,ותזכה למידת הענווה
ולכל המידות הטובות.
(קטעים נבחרים ,מתוך סדרת הספרים הנפלאה 'משכני אחריך')

>>> המשך מעמוד  | 5הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

מצא חליפה לטעמו וכרצונו ,וכמובן שרבינו שילם את תמורתה...
דרכו של רבינו היתה לשתוק בזמן הנסיעות ,אולם כאשר מישהו מהנוסעים
דיבר משהו בשפה שרבי ברוך לא הבין ,ולא היה זה דבר אישי ,הקפיד רבינו
לתרגם לו מה שנאמר ,כדי להקנות לו הרגשה טובה .יום אחד הודיע רבי
ברוך שיחסיר ,היות ולאחיו יש היום בר מצוה .רבינו בירר היכן תתקים סעודת
בר המצוה ,והטריח עצמו לשמחה לכבודו .כשנישא  -השתתף רבינו בחתונה
מתחילתה ועד סופה ,ורקד הרבה מעבר למה שרגיל ,בכוחות לא לו ,עד
שהעידו שבשמחות צאצאיו לא רקד כך ...לאחר מכן ,כשעזב רבי ברוך את
הישיבה ,המשיך תמיד להתעניין בשלומו ,וכשנולדה בתו ורבינו שהה באותה
שבת בישיבה בברכפלד ,מקום מגוריו ,הטריח את עצמו לשמחת הקידושא
רבה ,ומשום שהיה מחמיר שלא לטלטל גם כשיש עירוב ,הלך לקידוש ברגל

ולא לקחוהו בכסא גלגלים ,למרות כל הקשיים הכרוכים בכך .כמו כן ,מתי
שביקש איזו טובה  -היה רבינו נענה לבקשתו.
הרב אלחנן אדלר ,שימש אף הוא בבית רבינו במסירות ובנאמנות .לאחר
שנקבע תאריך לשמחת נישואיו ,התברר שהיא תערך יום לאחר שהישיבה
עורכת דינר גדול בארה"ב .רבינו הורה להזדרז לשוב מיד לאחר הדינר ,כדי
להספיק להכיר לו טובה ,ולשמוח איתו כראוי .הוא הגיע לחתונה היישר
משדה התעופה ,למרות שתמיד היתה הטיסה מחלישה ומעייפת אותו ,בפרט
בשנים אלו ,כאשר חוליו גבר ,היתה טיסה עבורו ענין מפרך במיוחד .אולם
הכרת הטוב שהיתה בליבו ,גרמה שהתגבר על חולשתו והשתתף בה באופן
פעיל ,רקד והרקיד זמן רב...
(מתוך הספר 'בכל נפשך')
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בעודו יושב בבית המדרש ,נתפס הבגד בזיז כלשהו ,נפרמה התפירה,
והבגד שב להיות בחשש ארבע כנפות .רבי שמשון פינקוס קרא
למאן-דהוא" :במטותא ,זכה בפראק הזה בקניין גמור" ,ביקש.
השיב האברך בזיק של שובבות" :יום הפורים קרב ובא ,ואני מעוניין
ללבוש בו פראק .אזכה בו באמת"...
עובדות מרתקות על עסק המצוות ,של הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל
ש ּו לָ ֶהם צִ יצִ ת" (במדבר ט"ו ,ל"ח)
"וְ ָע ׂ
אנשי המסחר אינם נמנעים מפעולות העשויות להניב רווחים ,גם במקום
חשש של לעג הבריות אודותיהם ו"מה יאמרו ברחוב" .כאשר חשבון הבנק
תופח  -אין מתייחסים לזוטות מעין אלו ,והכל מבינים כי עבור 'עסקה
מוצלחת' שווה לשלם מחיר אישי .כזה הוא בדיוק מבט המאמין ודבוק ביוצרו
על "עסק המצוות" .העובדה שההמון אינו יודע להבחין בין עיקר וטפל ,ובין
יהלומים מבהיקים בדמות עשיית רצון השי"ת ,לבין חולות הים הנוצצים
לנגד השמש הזורחת
 אינו מניא את המביניםבתחום מלעסוק ראש
ורובם ב'בורסת
היהלומים'...
רבי שמשון פינקוס
זצ"ל ,חשש מחיוב
ציצית בפראק ,העשוי
להיחשב כבגד של
ארבע כנפות (על אף
שיש בו פינה מעוגלת,
המבטלת ממנה ,לכאורה,
שם 'כנף') .מה עשה?
בשו"ע נפסק ,שבגד
שאול עד פרק זמן של
שלושים יום  -פטור
מציצית .ה'פטנט'
שמצא ,אפוא ,היה
פשוט בתכלית :מדי עשרים ותשעה יום ,היה שב ומקנה את הפראק שלו
לפלוני ,ולאחר מכן חוזר ושואל אותו ממנו ,ובכך פתר את בעיית חובת הטלת
הציצית ,כי לעולם היה במעמד של 'שואל' לזמן קצר הפוטר אותו מציצית.
והנה בליל שבת אחד ,כאשר נזכר לפתע שבדיוק בלילה זה ,הסתיימו
שלושים הימים של ההשאלה האחרונה ,מיהר לבקש מאחד מיושבי בית
המדרש לזכות בו ,שכן אף כי אין עושים מקח וממכר בשבת ,ובכללם שואל
ומשאיל ,הרי לצורך מצוה מותר לעשות קנין בשבת.
לאחר תקופה  -מצא דרך אחרת להימנע מחשש ביטול המצוה .הוא ביקש
שיתפרו את השסע שבפראק באופן שרובו סגור ואין הוא נידון כארבע כנפות,
ובכך נפטר מן הצורך לערוך חשבון מדוקדק של פחות משלושים יום מעת
ההשאלה ,שכן מכאן ואילך היה הפראק יכול להיות קניינו הפרטי ,ועם זאת
פטור מציצית .והנה ,בעודו יושב פעם בבית המדרש של הקהילה באופקים,
נתפס הבגד בזיז כלשהו שבלט מספסל בבית המדרש ,וכתוצאה מכך נפרמה
התפירה ,והבגד שב להיות בחשש ארבע כנפות .תכף קם רבי שמשון ממקומו,
קרא למאן-דהוא מיושבי בית המדרש ויצא עמו החוצה" .במטותא ,זכה
בפראק הזה בקניין גמור" ,ביקש.
"מתנה זו מתנה" ,השיב האברך לעומתו בזיק של שובבות" ,יום הפורים
קרב ובא ,ואני מעוניין ללבוש בו פראק .אזכה בו באמת" ...רבי שמשון חייך
והסכים בלב שלם .החשש מפני ביטול מצוה ,עולה הרבה יותר ממחירו של
חלוקא דרבנן" .ועד היום"  -מספר בעל המעשה – "עדיין מצוי ברשותי אותו
פראק שזכיתי בו בהיסח הדעת".

מצוה דאורייתא
ה'מסחר' הנכבד במצוות התורה ,הקיף את כל שעות היום וכל תחומי
החיים ,וכל שיג ושיח עמו אילף לקח ,כיצד צריכה להיראות חביבות המצוות
ויוקרתן בעינינו .לשם משל בעלמא :אם אצל אדם מן השורה השיקולים
בנושא האוכל והשתייה ,מתייחסים לתחושות הרעב והשובע ,הנאת החיך
וכיו"ב ,הרי שאצל איש ההלכה ,שכל מעייניו בתורת ה' וחפצי שמים ,החישוב
העיקרי הוא פרטי המצוות ,הברכות וכיו"ב.
פעם הזדמן בחור מתלמידיו למסעדה צנועה ב'גאולה' ,שם
ראה את רבי שמשון ,כשלפניו על השולחן לחמנייה וכוס
שתיה בלבד .ניכר היה בו ,שלא נכנס לשם כדי להשביע את
נפשו בסעודה דשנה ,והמחזה כולו אמר דרשני .ואמנם,
לאחר שהתעניין בשלומו של הבחור ,מצא ר' שמשון נכון
להבהיר באוזניו את פשר מעשיו שמה" :הואיל וברכת המזון
היא מדאורייתא ,הדריכה אותנו אמנו להשתדל לברך בכל
יום ברכת המזון ,ואני מקפיד על כך" .לאחר מכן הזכיר גם
את חיוב מאה ברכות בכל יום ,שהרמב"ם מונה בכללן אף
את ברכת המזון ,על ארבע הברכות שהיא כוללת.

חטוף ואכול
הוא היה עמוס בעבודת ה' מבוקר ועד ערב ,עד כלות כל
הכוחות ,אבל לעולם לא ידע שבעה בעסק התורה וקיום
מצוותיה ,ולא נתן להזדמנות כלשהי של מצוה  -לחמוק מבין
אצבעותיו .אם המצוות הן 'מליונים' ,הרי ש'אם יש לו מנה
רוצה מאתיים' ,ומעולם לא שמענו על עשיר מופלג שיוותר
על עוד עסקה מניבה ,בטענה שכבר יש לו ממון די והותר.
בתקופת כיהונו בישיבת ירוחם ,נוסע היה מידי יום ברכבו מאופקים לירוחם.
פעם הבחין בנער ממתין לאוטובוס באחת התחנות שבדרך ,ומששאל אותו
למחוז חפצו ,ושמע כי הוא בדרכו למקום לימודו במתיבתא שבירוחם ,אסף
אותו הרב ברכבו ,אך לא הסתפק בכך .על אם הדרך עצר ליד חנות ,ויצא
כדי לרכוש עבור הנער מיני מתיקה לשמחו ,מאז כל אימת שנתקל בו בדרך,
הכניסו אל רכבו ברוחב לב כידיד וותיק ,הסיעו עד לשערי המתיבתא ,והיה
רוכש עבורו בקביעות ממתקים לרוב ,הערבים לחכו ומחממים את הלב.

הלחם ככלי קשר להשם יתברך
"כשאדם אוכל פרוסת לחם" ,אומר רבי שמשון באחת משיחותיו" ,ומברך
'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ' ,הוא פותח כביכול
צינור  -בריכה ומעיין ,בינו לבין השי"ת .שהרי במקום למצוא ברחוב את
הלחם שה' הכין עבורו ,הרחק מנותן המתנה מרחקים אדירים ,הוא מקבל
את הלחם היישר מידו הפתוחה והרחבה של הקב"ה ,מקור הברכות .ופרוסת
לחם זו שהוא נותן לפיו ,משמשת ,אפוא ,ככלי המקשר אותו עם מקור
הברכה.
"ואילו אצלנו" ,הוא ממשיך" ,עולם הפוך אנחנו רואים .מברכים כדי שנוכל
לאכול את הלחם ...אבל גם שמענו על יהודים שאכלו כדי לברך .עדיין מצויים
בדורנו כמה יהודים כאלה ,שלא יכלו להתאפק והלכו לאכול לחם ,כדי לברך
ברכת המזון .אצלם הלחם הוא 'היכי תימצי' להתקשר כביכול עם השי"ת".
כעת ,גם אנחנו שמענו ונוכחנו לדעת שהיו יהודים כאלה .בדורנו.
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

נודה לך
במקרה המתואר לעיל היתה האכילה טפלה ,והיכי תימצי לחיוב ההודאה
מדאורייתא ,אך יש והעיר על מקרה הפוך ,של מציאות שמחייבת הודאה
יתרה .היה זה כאשר הבחין פעם
באחד מבניו ,הסועד את לבו בארוחה
דשנה שלא כללה פת" .איך אפשר
לאכול סעודה כה הגונה ,שאינה
מאפשרת להודות אחריה ב'ברכת
המזון'?!" ,העיר לו.
ואם חשים את רגשי ההודאה בעת
ברכת המזון ,אזי גם מברכים כהוגן:
הוא עצמו ,מברך היה אותה במתינות
ובבהירות כמונה מעות ,ואף פינה את
מחשבותיו מכל דבר העשוי להפריעו
מן הכוונה .פעם גילה לאברך פלוני
אגב אורחא ,שהוא נוהג שלא לנתק
אף פעם את מכשיר הטלפון בביתו,
שמא יזדקק לו מאן דהוא באופן דחוף,
ולא יוכל להשיגו .למעט זמן אחד שבו
הוא מנתק את המכשיר מחיבורו,
כאשר הוא מברך ברכת המזון...
אברך מהקהילה נהג בתקופה
מסוימת להצטרף אליו מדי בוקר,
לנסיעה לנתיבות .בוקר אחד התקשר
אליו לברר אם כבר מוכן הוא ליציאה
והלה השיב לו בטבעיות" :אני כבר
מסיים לאכול ,אברך מהר ו."...

פעם הבחין
בנער ממתין
לאוטובוס
מששמע כי הוא
בדרכו למקום
לימודו אסף
אותו ברכבו ,ועל
אם הדרך עצר
ליד חנות ,ויצא
כדי לרכוש עבור
הנער מיני
מתיקה לשמחו

אולם רבי שמשון לא הניח לו לסיים את המשפט ,והגיב מיניה וביה כנזעק:
"לא! לא! אל תברך מהר .תברך בכוונה!".

וירא ,וירץ לקראתה
שמחת ברית התקיימה בירושלים ,ובה כובד רבי שמשון כסנדק.
בבואו אל האולם בשעה היעודה ,העיף מבט קצר אנה ואנה ,והתחוור
לו כי עד שהאורחים יגיעו  -עתיד לחלוף פרק זמן כלשהו .הוא יצא,
אפוא ,מן המקום ,והחל להלך לאיטו אילך ואילך ,טרוד בסוגיותיו.
"לפתע" ,מספר עד ראייה" ,אני מבחין שהוא החל לרוץ לעבר הרחוב
במהירות רבה .ממקום עמדי לא הצלחתי לעקוב אחריו ,כדי להבין מה
גרם לו לקחת את כל שנותיו ולדלג כעלם צעיר ברחוב העיר."...
חלפו כחמישה רגעים והנה הוא נראה שב ,ולידו אשה מבוגרת המהלכת
לאטה ,והוא תומך בה וצועד לצדה בחרדת קודש ,משל מחזיק הוא
בחיקו אוצר של מיליארד דולר .התברר ,כי בעודו מהלך בחזיתו של
האולם ,הבחין ממרחק באמו הצועדת במקרה ברחוב ,וביקש להסב לה
נחת וקורת רוח ,בהשתתפותה בשמחת הברית של משפחה המוכרת לה,
שבנה משמש בה כסנדק.
לאחר עריכת הברית ,מיהר לעזרת הנשים כדי לשאול בשלומה ,ולדאוג
שהיא חשה בנוח ,ואף פנה לאחת מבנות משפחת בעלי השמחה ,בבקשה
להנעים לה את השהות .גם לאחר מכן במהלך הסעודה  -שב לעבר עזרת
הנשים שלוש וארבע פעמים ,לדרוש בשלומה ולהעניק לה הרגשה טובה.
חלפה שעה קלה והנה אמו קרבה למחיצה" .אני הולכת" ,הפטירה
לעברו .רבי שמשון עזב הכל כאילו אין במקום אנשים הממתינים לדרשתו
ולמוצא פיו ,יצא ללוותה ,ונעלם למשך דקות ארוכות ,ולאחריהן שב -
זורח כולו ומדושן עונג ,מפגישה אקראית נוספת שנזדמנה לו משמים
עם 'כיבוד אם'...
(מתוך ספר הספר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו')

>>> המשך מעמוד  | 3הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל

בשישית ,ורק מי שבמדרגה פחותה יותר והוא שואל ,הוא יקבל אמנם את
ריבוי התבואה ,אולם יצטרך לעמול בטיפול בו ,ולשמור עליו שלא יתקלקל
ולא ייגנב וכד' ,לעמול להתייגע בחינם .סיים רבינו" :עלינו להרגיל עצמנו
לחיות באמונה פשוטה ,בלי קושיות ושאלות ,ואז נזכה להנהגה ניסית להתנהל
בלי שום קושי".

מבחן הביטחון הוא ב'למעשה'
כמה שנים לאחר שהישיבה הוקמה ,דיברו איתו כמה מעובדי הישיבה ,שיש
צורך לקנות רכב לישיבה ,ובכך תחסוך הישיבה בכספים .רבינו שמע את
הפרטים ואמר ,שאכן הדעת נותנת לקנות .למעשה ,קשה היה מאוד להוציא
הוצאה כה גדולה ,כאשר קופת הישיבה היתה ריקה לגמרי .למרות זאת,
רבינו דחף לקנות ,באומרו שאם אכן צריך זאת ,לא צריך לחשוש והכסף בא
יבא .למרבה הפלא ,באותו יום הגיע לארץ אחד מתלמידי הישיבה בעבר,
שהיה שולח סכומי כסף מפעם לפעם ,ובא לביקור בישיבה .כששמע שקנו
רכב  -החליט לתרום את כל עלותו...
כאשר היה חסר כסף והיו מדברים בדאגה ,היה מתפלא" :האין לכם בטחון?".
והיה אומר" :יהודי מתפלל בכל יום שלש תפילות להקב"ה ,וכל שיחו ושיגו
דיבורי אמונה' :ברוך השם'' ,בעזרת השם' ,ומה כשמגיע למעשה? הרי כל
ענין הביטחון הוא לא עניין לדיבורים חיצוניים ,אלא למבחן 'למעשה'

כשמגיעים לניסיון ,ואמר בשם רבו המשגיח רבי ירוחם' :דער שער הביטחון
לערנצעך גישמעקר וען די געלט איז אין קעשענע' ('שער הביטחון נלמד
יותר בחשק ,כאשר בכיס יש כסף' ,)...היינו מבחן המאמין הוא בשעת ניסיון,
ולא כאשר יש לו הכל וטוב לו" .והיה מוסיף ומתבטא" :א סאלדאט דאקענט
מען אין שלאכט פלד" ('חייל ניכר בשדה הקרב').
ומרגלא בפומיה :מצינו בחז"ל בסגולתם של מי מעיין ,מפורסמים בתוארם
'מים חיים' ,כמבואר שמי מעיין מטהרים רק בזוחלין .ומהו הסימן של 'מים
חיים' במי מעיין? כאשר המים זורמים מלמטה למעלה ,דאילו מי גשמים
זורמים רק כלפי מטה ,כי טבע זרימת המים הוא כלפי מטה ,אך אם המים
זורמים כלפי מעלה  -סימן שיש בהם חיות ,וזהו גדר הביטחון ,כאשר יש
לאדם ניסיון ללכת נגד הטבע.
עד כדי כך חי את ההרגשה הזו .בערוב ימיו שאלו פעם אחד מנכדיו" :האם
לא קשה לסבא ללכת לישיבה בחולשת כוחותיו?" .ענה לו רבינו בפשטות:
"לו הייתי מתחיל לחשוב על עצמי וכוחותי כשלעצמם ,אתה צודק ,אולם
הגר"א הלא אומר על הפסוק' :רוח איש יכלכל מחלהו' -אם הרוח חזקה גם
הגוף מבריא באופן טבעי .אם כן ,דווקא משום שברצוני להבריא ולהתחזק
 עלי ללכת לישיבה).(מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו')

יש לכם שאלות על הנלמד ב'דף היומי בהלכה'?
רבני 'קו השיעורים של 'דרשו' ממתינים לכם עכשיו בשלוחה 8
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אנשים 'נורמליים' לא הלכו לבית כנסת זה .רק הקשישים ואלו שביקרו
בבית כנסת בחגים .שני שלישים מהמניין היו המלשינים ,עד שכאשר
רבו ביניהם ,היו מאיימים זה על זה" :איני פוחד ממך .אני מלשין גדול
יותר!" ("איך בין א גרסערער מוסר פון דיר - "...באידיש)
הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל ,על המלשינים והניסיונות לעקור את הדת
"וַ ּיֹצִ יא ּו דִּ ַ ּבת ָה ָא ֶרץ" (במדבר י"ג ,ל"ב)
ניסיתי את מזלי במקומות עבודה שונים ,בעוברי קשיים מרובים .אך לבסוף
הגעתי אל המנוחה! היה זה לאחר שחסיד חב"ד בשם ר' מנדל גורליק ,סידר
לי עבודה בבית חרושת ,שבו ארגן הוא את העניינים .עבדתי במקום עד היום
בו עלינו ארצה ,ועם הזמן גם הועסקו שם בני ביתי.
גורליק פנה לאיש הק.ג.ב .לשעבר ,אלכסנדר דמיטרייביץ יודין ,והציע לו
לנהל את המקום .בעבר היה יודין אחד המאבטחים האישיים של סטאלין,
ואף פעל כמרגל סובייטי בניו-יורק .אך מאחר שאהב את הטיפה המרה ,לא
החזיק מעמד בעבודה ההיא ,ונאלץ לעזוב על אף גילו הצעיר ,כבן ארבעים
שנה בלבד.
גורליק שטח בפניו את תוכניתו" :יש לי חמישה עשר אנשים ,כולם הגונים
וישרים .אך קיימת בעיה אחת ,ממנה תצטרך להתעלם :בשבת נצא לעבוד,
אך לא נעבוד בפועל .בתמורה נקבל מחצית משכרנו ,ותוכל אפילו להתרחץ
באמבטיה של וודקה ...האם תסכים
להיות מנהל ולכתוב דו"חות?".
יודין קפץ על המציאה .במהלך העבודה
היה עלינו להרחיק שומן מלוחות
אלומיניום גדולים ,זאת על ידי טבילתם
באמבט שבו תמיסת נֶ ֶתר ְמ ַא ֵּכל .אחר
כך הטבענו עליהם שרטוטים שונים.
תנאי העבודה היו מצויינים בעבורי,
מלבד העובדה שעבודה עם חומר שכזה
הרסה את בריאותנו .הנזק שגרם הנֶ ֶתר
המ ַא ֵּכ ל היה כה גדול ,עד שהשלטון
ְ
הסובייטי ,שלא היה נדיב בכל מה שקשור
בחלוקת כספים ,העניק לנו בכל חודש,
חינם אין כסף ,שלושה ליטרים של חלב
מרוכז (!) ,קילו חמאה ומי סודה .בתקופה
הראשונה לעבודתי שם ,לעיתים גם תוך
כדי הליכה ברחוב ,היו עיני נעצמות
והייתי נרדם ,זאת כתוצאה של הרעלה
מהאדים .זו היתה הסיבה שבגללה
איחרתי לעבודה לא פעם.
לראשונה זה שנים ,יכולתי להרשות
לעצמי לאכול ארוחת בוקר .אני זוכר
כיצד נדהמה אשתי בפעם הראשונה ,כאשר שבתי מתפילת שחרית והתכוונתי
לאכול ארוחת בוקר בבית" .מה קרה?!" ,שאלה .היא היתה רגילה לכך שיצאתי
לתפילה ,ואחר כך עבדתי והתרוצצתי במשך חצי יום ,כשאני רעב מאד.
במקום עבודתי החדש החלו בעבורי חיי גן עדן; בנו של ר' מנדל גורליק,
סמקה ,סלח לי באופן תמידי על האיחורים הללו .בשבת היינו מגיעים לבית
החרושת ,אך לא עבדנו.
בשלב מסויים נראה היה ,כי מישהו הלשין על כך לשלטונות ,שכן ,באחת
השבתות הגיעה ועדת ביקורת .כאשר ראינו את המפקחים עומדים בשער,
נכנסנו מיד לפעולה ,וביקשנו מאשתו של יודין ,לשפוך תמיסת אמונייק בכל
החדרים ,מבלי לעורר תשומת לב .משנכנסו המפקחים ,משכו באפם ואמרו:
"הוי ,כיצד הם עובדים כאן? ואיך הם מחזיקים מעמד? יש להעניק להם
פיצוי בשל אופיה המזיק של העבודה".
הם עזבו את המקום במהירות .את הפיצוי המובטח איש מאיתנו לא קיבל...

וכי מישהו קיווה לקבלו? ברור שלא!
באחת השבתות הגיעו כדי לחלק את המשכורות .ברחנו כולנו ,שהרי לא
היתה כל דרך להסביר מדוע איננו יכולים לקבל כסף ,ולחתום על הקבלה.
בית החרושת שכן על שפת אגם הקומסומול ,ואנו הסתתרנו מתחת לסירות.
יודין המנהל יצא מדעתו ,ופשוט התקשה להבין :הוא הזמין אנשים לקבל
משכורת ,והנה נעלמו כולם ,והשאירו אותו במצב מגוחך .כאשר חזרנו הטיח
בנו ממורמר" :אני מבין כי אינכם עובדים בשבת ,אך מדוע אי אפשר לקבל
את הכסף?" ,במוחו המגושם לא תפס את הענין.
חלפו חודשיים ,ופתאום החל החבר של יודין ,איוון קירילוביץ ,לטעון" :לא
אעבור מכאן לשום מקום עבודה אחר ,אני כאן המנהל!".
יודין הופתע וטען כי הוא המנהל ,וכי מינה אותו כאחראי באופן זמני בלבד.
אך החבר עמד על שלו" :אני המנהל!" .התוצאה לא איחרה לבוא ,ובאחד
הימים הלשין עלינו האיש.
עד לאותו רגע הצטייר בעינינו כאדם
מנומס ,עדין נפש ומאיר פנים .פעמים
רבות הייתי מביט בו וחושב ,כי ניתן
ללמוד ממנו כיצד לדבר עם בני אדם,
הוא עשה רושם כה נפלא ,עד כי
יכולתי לערוב בעדו .והנה באחד
הימים ,הגיעה לבית החרושת ועדת
ביקורת ,וקראה באוזנינו את הצהרתו
של האיש" :הנני מסרב לעמוד בראש
מערך הייצור בבית החרושת ,זאת
בשל התנאים הקיימים ,בהם כל
העובדים הינם ציונים ודתיים".
וכאן בא פירוט העובדות" :במועדים
הבאים (היו אלו ימי ראש השנה,
בהם בית החרושת היה נעול למשך
יומיים) נעדרו מהעבודה - "...כאן
צורפה רשימה מלאה של שמותינו.
"כל כמה שאני משתדל להיאבק
בדתיים הללו ,דבר אינו עוזר ,והם
ממשיכים לשאוף בכל לבם להגר
לישראל .מאחר ועבודה משותפת
עם אנשים אלו הינה בלתי אפשרית,
אבקשכם להשליט סדר במקום".
הצהרה מרשימה .הלא כן?
חברי ועדת הביקורת פנו לעברנו" :חברים ,היכן נמצאים אתם בברית
המועצות או בארצות הברית? מה קורה כאן?" .השאלה היתה רצינית וריחפה
בחלל ,והיו אלו שנות השישים של המאה העשרים  -תקופה שבה אפילו
ספסרים בברית המועצות נידונו לעונש מוות!
רק בנס הצלחנו לצאת מהסבך ,ועד היום אני מתקשה להבין כיצד .ה' עזר!
היה זה בנו של ר' מנדל גורליק ,סמקה ,שהציל את המצב .כבר ברגע בו
הבחין כי יודין רב עם חברו ,קלט בחושיו המחודדים למה עלול הדבר להוביל.
לסמקה זה היה ראש של גאון ,הוא התכונן היטב...
בימי חול המועד סוכות ,עמדתי על כך שלא נעבוד .כידוע לכל ,מותרת
העבודה בימים אלו רק אם היא 'דבר האבד'  -כלומר ,יהיה הפסד כספי אם
העבודה לא תיעשה .וכך קבעתי כי לא נעבוד ,אלא אם כן תגיע ההנהלה
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

הראשית לביקורת .כידוע לכל ,בברית המועצות מתוכנן מערך המשק מראש,
ולכל בית חרושת ומפעל ,נקבעה מכסת עבודות מוגדרת לכל תקופה .כיצד
נבצע בפועל את ההיקף הנדרש? כך מצאנו עצמנו עובדים בתקופה שלאחר
החגים (סוכות ופסח) ,גם בלילות ובימי ראשון ,כדי להשלים את המכסה.
עד היום זוכר אני כיצד הגעתי לעבודה בבית החרושת מיד לאחר שמחת
תורה ,בלילה.
כעת החליט סמקה לנצל את
העובדה הזו .הוא חמק מהמקום,
ניגש למאבטח ושאלו" :האם "חברים ,היכן
תסכים להעיד כי הגענו לעבודה
נמצאים אתם
ביום ראשון?".
הלה הסכים מיד" :כמובן .זוכר בברית המועצות או
אני כי בתאריך זה וזה עבדתם".
"האם תהיה מוכן להעיד על בארצות הברית?".
כך?"
השאלה היתה
"בוודאי" ,ענה.
סמקה הצליח לחזור לבית רצינית וריחפה
החרושת ,מבלי שהבחינו בהעדרו .בחלל ,והיו אלו
לאחר שהסתיימו
הנאומים שנות השישים של
המאשימים ,פנתה הוועדה אל
סמקה" :ומה אומר על כל זה?" המאה העשרים -
סמקה ענה בנחת" :בית החרושת תקופה שבה אפילו
עושה הכל כדי לעמוד בקצב
המתוכנן .ולמען מטרה נשגבה ספסרים בברית
זו מגיעים רבים מאיתנו לעבודה המועצות נידונו
גם בימי ראשון ."...נראה כי דבריו
הצליחו לשכנע את חברי הוועדה ,לעונש מוות!
שכן הללו פנו לעברו של איוון:
"איוון קירילוביץ .מן הממצאים
עולה כי הכל חוקי ,ומדוע כתבת
אחרת?"
"נכון" ,נאלץ להודות" .במבט שטחי הכל חוקי .אך אוכל לומר לכם דבר
אחד :נסו לקשור את האנשים הללו ,להכות בהם ,ולהביאם לעבוד בשבת.
הם לעולם לא יעשו זאת!".
"נו ,זהו ענין נוסף .אך אנו מדברים על הדברים עליהם דיווחת בכתב .מה
תוכל לומר בנושא הנידון?"
האיש שתק .לא היתה בפיו כל תשובה.
בעבורי היה אירוע זה לקח גדול לחיים .ראיתי כיצד לא ניתן לשפוט אדם
על פי התרשמות כללית! האיש נראה מאופק ,רגוע והוגן .והנה  -הגינות
שכזו! נזכרתי כיצד טרחתי פעם להשיג לו תרופות...
מיד לאחר המקרה הוא נתקף בהצטננות ,פיו התעקם הצידה והוא מיהר
להתפטר .אפילו הגויים טענו אז כי "ה' העניש אותו על כך שניסה לפגוע
ביהודים".

שריפה בשבת  -ומלשינים בבית הכנסת
היה זה באחת השבתות ,כאשר עלה המקרר בביתנו באש .איני יודע איזה
חלק בדיוק התלקח ,אך אש של ממש פרצה ,והכל התמלא בעשן .השכנים
הציעו לקרוא לכבאים ,אך מאחר שלא היה מדובר בסכנת נפשות  -החרשתי.
אסור היה לי לומר מילה .בסופו של דבר ,משראו כי איני עושה כלום ,החליטו

השכנים הגויים לקרוא לכבאים והשריפה כובתה.
בתקופה הראשונה לבואי לטשקנט ,היה עלי להסתתר מפני השלטונות,
ולכן נמנעתי מלהגיע לבית הכנסת .התפללתי רק במנין של הרב שמעיה,
שהיה 'נקי' ממלשינים .עם הזמן התחלתי ללכת לבית כנסת לא רשמי .למען
האמת ,הוא היה דומה למדי למנין הנסתר ,אך לא 'סגור' עד כדי כך .ואם כי
יכלו להיות שם מלשינים ,ידעתי כי מדובר בבודדים בלבד ,אחד או שניים
ולא יותר.
היה זה באחד הימים ,כאשר פנו אלי מבית הכנסת הרשמי בשכונת צ'מפיון.
הם ספרו כי אין מי שיקרא שם בתורה ,וביקשו ממני לקחת את המשימה
על עצמי .בית כנסת זה היה מפורסם בכך ששרצו בו שפע של מלשינים
(אנו ,שדיברנו ביידיש ,קראנו לכל מלשין בתקופה ההיא בשם 'מוסר'  -היינו
מלשין).
כאשר שמעה על כך אשתי ,נבהלה ואמרה" :הדבר מסוכן! והרי מסתובבים
שם מלשינים רבים ,ואתה  -מסתתר מפני השלטונות!" .גם כל מכרי גערו
בי" :יצחק ,האם הולך אתה לצ'מפיון? וכי נסתתרה בינתך? והרי מכניס אתה
את עצמך ללוע הארי ,לכבשן האש ממש!".
כדי לתאר את האווירה ששררה שם ,ארחיב מעט :למעשה אנשים 'נורמליים'
לא הלכו לבית כנסת זה .רק הקשישים ,ואלו שביקרו בבית כנסת בחגים
ולפעמים גם בשבתות ,התפללו שם .שני שלישים מהמניין הקבוע היוו
המלשינים ,עד שכאשר רבו ביניהם ,היו מאיימים זה על זה" :איני פוחד
ממך .אני מלשין גדול יותר!" ("איך בין א גרוסערער מוסר פאר דיר- "...
באידיש).
הכל ידעו על כך ,וגם אני שמעתי את הדברים .ואם כי הלשנה היא אחד
המעשים המחפירים ביותר ביהדות ,היו המוסרים הללו חסרי מצפון לחלוטין.
איני יודע מה גרם להם להגיע למדרגה שכזו .אולי שילמו להם בעבור זה?
אולם ידעתי כי מלבד המלשינים ,מתפללים בבית הכנסת ההוא גם יהודים
פשוטים וטובים ,ובגללם חבל היה לי לסרב .לכן החלטתי ,בסופו של דבר,
להגיע ולקרוא בתורה .כמובן  -ללא תמורת תשלום.
כבר בשבת הראשונה ,נדהמתי עד עומקי נשמתי מכך ,שבזמן קריאת התורה
נשמעים בחלל בית הכנסת פטפוטים ואיש אינו מקשיב .מה אוכל לעשות?
ובכן ,החלטתי לעצמי על כלל ברזל :כאשר אך החלו הפטפוטים ,עזבתי מיד
את הקריאה ,המתנתי לשקט ,ורק אחר כך המשכתי בקריאה .תוך חודש-
חודשיים הצלחתי להחדיר בהם את חשיבות הענין ,עד שבאחד הימים תלה
אחד המתפללים מודעה ובה נכתב כי "אסור לדבר בזמן קריאת התורה".
ואכן ,מאז איש לא העז עוד לדבר...
יותר מכל התעניינו אנשי הק.ג.ב .באיש שנשא את הדרשה  -היינו ,נשא
דברים בענייני פרשת השבוע .ידעתי על תשומת ליבם המיוחדת לאנשים,
שהיו מסוגלים לקחת על עצמם משימה קשה זו ,ולכן השתדלתי להיות
זהיר .קראתי בתורה ונמנעתי מלהתעכב במקום .הקפדתי לחזור הביתה מיד,
שהרי גם כך גערו בי חברי כל העת באומרם" :רק עתה יצאת מהאש  -וכבר
אתה משחק בה שנית!" .גם המרחק הגדול מהבית היה משמעותי ,ובני ביתי
נאלצו להמתין לי זמן רב עד לתחילת הסעודה .אך עם חלוף הזמן לא יכולתי
להתאפק ,ובאחת השבתות התחלתי לומר 'דברי תורה' לאחר התפילה....
מתפללים רבים נשארו לשמוע את דברי ,חלקם אף שאלו שאלות ,והיו
בתוכם גם מלשינים! הצלחתי להתיידד עימם ,ולמרבה הפלא איש מהם לא
הלשין עלי! בכל שבת הייתי קורא בתורה ,ואחר כך דורש ,כך עד לשנת
תשל"ב ( ,)1972שנת עלייתנו לארץ ישראל.
(מתוך הספר 'להשאר יהודי')
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והנה ראתה הכלה שהחתן כבר הדליק את נרות השבת ,היא לא מצאה
לנכון לשאול אותו על הנהגה זו אך נשברה לגמרי מהנהגת בעלה החדש
האם בשביל כמה דקות שאיחרה ידליק הוא הנרות ,וישבה שבורה כל
סעודת ליל השבע ברכות
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א ,רב שכונת 'עזרת תורה' בירושלים על לדון לכף זכות ,גם אם זה לא הגיוני
''וַ ּי ַַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָה ָעם'' (במדבר י"ג ,ל')
לעתים נמנעים בני אדם מלדון את חבריהם לכף זכות מאחר שמחשבת
הזכות נראית להם בלתי הגיונית ,אך האמת היא שהימנעותם אינה נובעת
מכח ההגיון אלא מרוע לב .אילו היו אוהבים את השני ,בוודאי היו נתלים
בכל אפשרות שהיא ובלבד שידונוהו לכף זכות.
המשילו הרה"צ רבי דוב יפה זצ"ל לאדם שמחפש חפץ יקר שאבד לו,
תחילה הוא מחפש במקומות שהחפץ עשוי להמצא שם ,אחר כך הוא מחפש
גם במקומות שאין הסברא נותנת שהחפץ ימצא שם ובשלב מאוחר יותר
חוזר המאבד ומחפש אפילו כמה פעמים במקומות שכבר חיפש ואף על פי
שברי לו שכבר חיפש שם ומצד ההגיון אין
כל סיכוי סביר למצוא שם את החפץ האבוד,
מכל מקום מתוך תשוקתו למצוא את האבידה,
הוא נתלה אפילו באפשרות בלתי סבירה
וחושב שמא בכל זאת לא חיפש יפה .כך גם
בעניינינו ,אילו היה כבוד האחר יקר בעיני
חבירו היה כל אחד מחטט ומחפש צדדים
של זכות אפילו אם אין זה הגיוני.
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלז היה
מתייגע תמיד למצוא זכות על ישראל ובזמן
שהיה גר בתל אביב והיו שם אנשים שקשה
למצוא עליהם זכות היה מתייגע ביותר
באמרו; אם יש לכם רמב"ם קשה מה אתם
עושים ,מתייגעים ושוב מתייגעים עד שמוצאים
פתרונו .ממילא גם לאנשים קשים אלו צריך
להתייגע יותר עד שלבסוף נמצא עליהם
זכות.
החפץ חיים (בהלכות לשון הרע כלל ג')
מבאר לנו כמה גדרים בהלכות לימוד זכות.
ירא אלוקים חייבים לדון אותו לכף זכות אפילו אם הדעת נוטה יותר לכף
חובה ,בינוני אשר בדרך כלל נזהר מן החטא ופעמים יכשל בו ,מצד הדין
אם הספק שקול יש להכריע לצד הזכות ,אבל מצד מידה טובה צריך לדון
לכף זכות אפילו כשמסתבר מאד לדון לכף חובה .רק כאשר מדובר באדם
שמוחזק כרשע גמור יש לשופטו לצד חובה.
החפץ חיים קיבל הסכמה בגלל שדן לכף זכות
רבי מרדכי מלצר רבה של קלבריה ,נמנע היה לתת הסכמות על ספרים.
בין היחידים ממש שזכו לקבל ממנו הסכמה ,היה מאור הגולה הכהן הגדול
החפץ חיים ,ומעשה שהיה כך היה ,כאשר החפץ חיים זצ"ל הוציא את ספרו
חפץ חיים ,והיה מסובב בין גדולי ישראל כשהספר באמתחתו כדי שיעטרו
את הספר בהסכמותיהם ,כאשר בא אל רבה של לידא הגאון רבי מרדכי
קלאצקי ,סרב לתת הסכמה לספר חפץ חיים ,גם בקשותיו לא הועילו והחפץ
חיים יצא מביתו בפחי נפש.
ביציאתו לרחוב העיר פגש בדיין העיר ,הלה שאל את החפץ חיים למעשיו
בעיר ,וספר לו על המעשה .בשמעו זאת החל אותו דיין לדבר סרה ברב העיר
על כי הוא אדם קפדן ומזגו קשה ועוד .החפץ חיים היסה מיד את בן שיחו,
ואמר לו שיש לדון את הרב לכף זכות.
הדיין התפעל מאד מהחפץ חיים שעל אף טרחתו המרובה לבוא לעיר ולא
עלה בידו מאומה ,הרי אין בלבו טינה נגד הרב ,ואדרבה הוי הוא דן אותו
לכף זכות ,נכנס מיד לביתו של הרב וסיפר ל את הדברים כהווייתן .כאשר

שמע רבי מרדכי את מה שארע ,קרא בהתרגשות ואמר :אם כן הרי יש לו
כוונת אמת ,וראוי ליתן לו הסכמה ,מיד שלח לקרוא לחפץ חיים לפני שיצא
מהעיר וכתב לו הסכמה מופלגת בשבחים ודברי תהילה ובהערצה רבה.
החזו"א דן לכף זכות
אבי זצ"ל ,סיפר מרן החזו"א ,היה דן לכף זכות באופן נפלא את כלל ישראל.
אחד נכנס לחזו"א לומר לו שהוא היה בתל אביב יש שם הרבה חילול שבת,
שאל אותו החזו"א מנין אתם יודעים את זה ,אז הוא אמר ,הייתי באלנבי
וראיתי אוטו נוסע ,הייתי ביהודה הלוי וראיתי אוטו נוסע ,איפה שהלכתי
ראיתי אוטו .אומר לו החזו"א ,עד עכשיו ראית רק אוטו אחד ,זה אותו אוטו
שנוסע לכל מקום בעיר .אין לכם ראיה שיש שם הרבה מחללי
שבת ,אתם ראיתם רק מחלל שבת אחד שהוא נוסע בכל
הרחובות .החזו"א לא רצה לקבל שהרבה יהודים הם מחללי
שבת.
גביר שלא הכניס זוג לביתו בזמן כפור
הגר"י קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת סיפר ,במלחמת
עולם הראשונה כשברח עם זוגתו לכפר נידח היה קור עז
וכשהגיעו למצב של פיקוח נפש ממש נקשו בדלת אחד
מגבירי הכפר שיפתח להם ,אך הגביר לא פתח וכשהגיעו
לישיבת סלבודקה ראש הישיבה כיבד את הגביר לעליה
בתורה ,ניגש הגר"י קמינצקי וסיפר לראש הישיבה על אותו
הגביר ומעשיו ואיך זה שהרב מכבדו? אמר לו הרב ,שב כאן
ואסביר לך כי באותו יום נגנב אצל הגביר סכום גדול של
כסף ולכן היה כעוס ולא רצה לגמול חסד ואותו גנב יענישוהו
לא רק על גניבתו אלא עבירה כזו גוררת עבירות חמורות.
הדמיון גורם למכשול
אחד קנה חבילת ביסקוויטים בשדה התעופה הניחו על
השולחן והתיישב לאכול ,ממולו ישב אדם נוסף 'נטל מחבילת
הביסקויטים' ואכל ג"כ ,הראשון רצה להעיר לו על מידת
חוצפתו אבל התאפק ,וכך היה ביסקויט אחר ביסקויט עד שנשאר ביסקויט
האחרון ,נטל השני את הביסקויט וחתכו לשנים ,נטל לעצמו החצי ונתן גם
לשני החצי ,כאן כבר לא עמד הראשון על גודל חוצפתו ,והעיר לו ,האם כך
מתנהגים ,אמר השני ,מה אתה רוצה ממני הרי החבילה היא שלי ואתה
לקחת ללא רשות ,עמד הראשון בהלם מדבריו והביט לשקית ולהפתעתו
באמת ראה שהחבילה נמצאת בשקית.
עגמת נפש בחינם
מעשה היה בחתן וכלה שקבעו לעצמם להקדים קצת את זמן הדלקת
הנרות ,והנה בשבת הראשונה הכלה התמהמה מעט בהדלקת הנרות ונזכרה
על ההסכם שהיה לה עם החתן להדליק קצת מוקדם יותר וכשנזכרה כבר
עבר כמה דקות מזמן שקבעו ורצה מיד להדליק הנרות והנה ראתה שהחתן
כבר הדליק הנרות ,לא מצאה לנכון לשאול אותו על הנהגה זו אך נשברה
לגמרי מהנהגת בעלה החדש ,האם בשביל כמה דקות שאיחרה ידליק הוא
הנרות ,וישבה שבורה כל סעודת ליל השבע ברכות ,אמה של הכלה הרגישה
בשברונה ונכנסה ללחץ ולחצה עליה שתגלה לה מצפונה ואכן הכלה סיפרה
מהנהגת 'בעלה החדש' ,אמה פרצה בבכי על התנהגות זו וסיפרה לבעלה
את כל הסיפור ,אבי הכלה החליט לא לדבר עם החתן החדש על הנהגה זו,
אבל היה שבור כל השבת מהנהגת החתן ,ולא הרגיש שום שמחה בכל השבע
ברכות של השבת שעלה לו בדמים מרובים.
במוצאי שבת ניגש לרב פיקח להתייעץ עמו מה לעשות ואיך להגיב על
המשך בעמוד >>> 15

12

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

היום כשיצאתי מהבית ,שמעתי שיש כוונה להשליך את כל החליפות
הישנות לאשפה .לא ייחסתי לדברים חשיבות ,משום ששכחתי לגמרי
מהכסף הגדול שהחבאתי בכיס החליפה ,אבל באמצע השיעור הבזיק בי
זיכרון הכסף ,והמשפט ששמעתי בחצי אוזן צף ועלה....
לקט סיפורים מרתקים על בעלי הבטחון בהקב"ה
"וַ ּי ַַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָה ָעם" (במדבר י"ג ,ל')
וברש"י" :והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן".

"למפרע התברר ,שלא היה צורך במכתב שלי .בעל הדירה שלח אלי מכתב,
ובו הודיע שפינוי הדירה נדחה לתקופה ממושכת"...

"כבר יצאת ידי חובת ההשתדלות"...

רגעים שעבורם יורדים לעולם

מדרגתו של ה''חזון איש' במידת הביטחון מדרגה מופלאה היתה .אחד
ממקורביו סיפר על מעשה שאירע עמו בענין זה:
"התגוררתי בדירה שכורה במשך פרק זמן ממושך ,אך תוקפו של החוזה
פג ,ובעל הדירה דרש ממני לפנותה .לא היו בידי שום אמצעים כדי לשכור
דירה אחרת .ה'חזון איש' שידע על מצבי ,קרא לי והורה לי ללכת למתווך
דירות .הלכתי לאיזשהו מתווך ,אך לא היתה לו דירה מתאימה עבורי .חזרתי
ל'חזון איש' ושאלתיו האם עלי לגשת למתווך נוסף.
"תשובתו היתה' :כבר יצאת ידי חובת השתדלות ,חזור ללימודך .'...באחד
הימים שוב קרא לי ואמר' :לך ותלווה אלף לירות עבור דירה' .סכום זה נחשב
הון תועפות באותם ימים .אמרתי ,אפוא,
ל'חזון איש'" :אין לי כאן שום מכר או קרוב,
שיוכל להלוות לי סכום גדול כזה .אמנם
אחד ממכרי מנהל גמ"ח של בית כנסת
מסוים ,אבל הגמ"ח הזה מלווה רק סכומים
קטנים בהרבה'.
"אמר לי ה'חזון איש'' :נסה ללכת אליו,
ובעזרת ה' תצליח' .נגשתי אל מנהל הגמ"ח,
וכדי שלא יתהה האם יצאתי מדעתי ,בבקשי
הון עתק שכזה ,ספרתי לו שה'חזון איש'
הוא שהורה לי לגשת אליו .הוא צחק' :כל
ההון של הגמ"ח הוא פחות מאלף לירות...
ואת כל ה'הון' שיש בקופת הגמ"ח כבר
הלווינו לאחרים ,ואין בידינו להלוות לך
שום סכום שהוא'...
"כאשר פניתי ללכת ,הוא אמר' :מאחר
שה'חזון איש' הורה לך לפנות אלי ,תנסה
לבוא שוב בעוד שבוע או שבועיים ,ונראה
מה יהיה' .ימים ספורים לאחר מכן פגשתי את מנהל הגמ"ח .הוא פנה אלי,
ולהפתעתי הגדולה אמר' :הכנס אלי ,ותקבל הלוואה של אלף לירות'...
"הוא סיפר ,שזמן מה לאחר שהייתי אצלו ,נכנס אליו אדם אחד ממכריו,
שעמד לנסוע לחו"ל ,והפקיד בגמ"ח סך של אלף לירות למשך כמה שנים.
'הבנתי מיד שהכסף מיועד עבורך' ,אמר מנהל הגמ"ח' ,ומברכתו של אותו
צדיק הוא' .הוא הלווה לי את הסכום הגדול בתשלומי פירעון קטנים ונוחים.
"באותה עת קיבלתי מכתב מבעל הדירה ,ובו נקב בתאריך סופי ,שבו חייב
אני לפנות את הדירה .היה בידיו אישור מהשלטונות ,שאם לא אצא מהדירה
באותו יום ,יהיה רשאי להוציאני בכח .המכתב הגיע אלי כשבועיים לפני
היום המיועד לפינוי ,ולא ראיתי שום סיכויים למצוא דירה אחרת .הלכתי
עם המכתב ל'חזון איש' ,ותינתי לפניו את חומרת מצבי' .למתי קבעו לך את
תאריך הפינוי?' ,שאלני' .עוד כשבועיים תאריך הפינוי ,ועלול אני להיזרק
לרחוב ,כפשוטו ממש ,עם משפחתי' .הביט בי מרן בפליאה ,ושאל' :האם
אתה דואג היום על מה שיהיה בעוד שבועיים?'...
"חלפו מספר ימים ,ושוב הגעתי אל ה'חזון איש' .שאלתיו האם כדאי לכתוב
מכתב לבעל הדירה ,ולנסות לבקש ממנו שידחה את פינוי הדירה' .אין צורך',
ענה לי' ,אבל אם אתה חש צורך לכתוב ,יכול אתה לכתוב לו'.

בליל של רגשות מתערבל באופן טבעי ,בליבו של אדם שאיבד סכום כסף
גדול .רגשות אשמה והאשמה ,אומללות וצער ,פחד ודאגה מפני החובות,
ולפעמים גם דכאון ואין אונים.
מה עושה בוטח בה' כשקורה לו כך?
סח רבי אלימלך בידרמן :מעשה היה במלמד דרדקי ירא שמים ,שעשה
מלאכתו באמונה ,ומעולם לא הפסיק באמצע מסירת שיעור ,כי אם במקרים
דחופים ביותר ,שהיו בודדים ממש.
פעם אחת בערב פסח ,התנצל לפני התלמידים באמצע השיעור ,ויצא לחדר
המלמדים .אחד המנהלים שהבחין בו יוצא ,שמע אותו מתקשר לביתו ושואל
בקול דאוג ,אם החליפות הישנות שהיו בארון הבגדים כבר נזרקו
לפח .נראה שהתשובה היתה חיובית ,שמעו שהוא המשיך וביקש:
"תרדו בדחיפות לבדוק ,אם כבר פינו את חדר האשפה" .הוא
המתין דקה או שתים במתח ,מעבר לקו אמרו משהו ,והמלמד
חזר בקול" :אז עובדי העירייה כבר פינו הכל" ...ולאחר שתיקה
קצרה ,הוסיף כמה מילות סיום ,ניתק את השיחה וחזר לכיתתו
להמשך מסירת השיעור.
תמה המנהל על ההתנהגות הבלתי שגרתית ,ובהזדמנות הראשונה
ניגש לברר ,מדוע יצא באמצע שיעור לבירור כזה ,הנראה חסר
פשר.
נענה המלמד ואמר" :אספר לכם דברים כהוויתם .בעוד חודשים
ספורים יכנס לחופה בשעה טובה ומוצלחת אחד מילדי .הוצאות
החתונה רבות מאד ,ולכן לוויתי מאחד הגמ"חים סכום כסף גדול.
חיפשתי מקום מתאים להטמין בו את הכסף בינתיים ,ובחרתי
באחד מכיסי חליפתי הישנה.
היום ,כשיצאתי מן הבית ,שמעתי את רעייתי מדברת על כך
שבכוונתה להשליך את כל החליפות הישנות לאשפה ,מפני שהן
מרופטות מדי לשימוש .בשעת מעשה לא ייחסתי לדברים חשיבות,
משום ששכחתי לגמרי מסכום הכסף הטמון בכיס החליפה ,אבל באמצע
השיעור הבזיק בי זיכרון הכסף ,והמשפט ששמעתי בחצי אוזן  -צף ועלה
גם הוא .מיד יצאתי לברר אם כבר זרקו את החליפה ,ואם יש עדין סיכוי
קלוש למציאת הכסף .כשנודע לי שכל הסכום אבד ,אמרתי 'וי לחסרון כיס'
וחזרתי לשיעור".
השתומם המנהל" :שמעת שאיבדת את כל הכסף ,ומיד חזרת לכיתתך,
והמשכת במסירת שיעור כאילו לא ארע דבר? איך יכולת לתפקד כך?".
השיב לו המלמד בפשטות" :בבחרותי ,למדתי אצל המשגיח רבי גד'ל אייזנר
זצ"ל בישיבת 'חידושי הרי"ם' .תמיד הוא היה נוהג לומר לנו' :אם לא עבור
זמנים כאלו – לשם מה יורד האדם לעולם הזה .'...הוא כל כך החדיר והשריש
בנו את הדבר הזה ,עד שעתה בעמדי בפני הניסיון ,הן זה עיקר המטרה
שלשמה אני חי עלי אדמות!"...
כך מאבד בעל ביטחון את כספו! ...כך הוא עומד בפני ניסיונות החיים
שמזמן לו הקב"ה! מי שישכיל לקחת עמו את המילים הללו ,ולהטמין אותן
כחלק בלתי נפרד מחייו ,יוכל באמצעותן להפוך כל ניסיון קשה לרגע מכונן,
שעבורו ירד לעולם הזה.
המשך בעמוד >>> 23
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אחר שנתן כל אחד חלקו  -זה חודש וזה כמה חודשים ,אחרים
הפליגו גם לשנה ושנתיים  -נכנסו לסבא קדישא החפץ חיים,
סיפרו לו על היוזמה ,ושאלו אף אותו כמה זמן מחייו הוא מסכים
לתרום עבור רבי נפתלי? הרהר ה'חפץ חיים' ארוכות ,ואמר:
"מסכים אני לתרום ....דקה אחת"
סיפורי הוד לרגל היא"צ של מרן ראש הישיבה ,הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זללה"ה
הרב ישראל ליוש
ִּ
"כי ְדבַ ר ה' ָ ּבזָה וְ ֶאת ִמצְ וָ תוֹ ֵה ַפר( "...במדבר ט"ו ,ל"א)
מובא בגמרא (סנהדרין צט א) בשם רבי נהוראי ,שפסוק זה נאמר על מי
שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,שהרי הוא בכלל 'דבר ה' בזה' .ויש
לעיין במה שונה מצוות לימוד תורה משאר מצוות עשה ,מדוע המבטלה הוא
יותר בכלל 'מבזה דבר ה'' ,ממי שמבטל מצוות סוכה או כל מצוה אחרת?
תירץ ע"כ הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ,שאדם הלומד תורה אינו רק
מקיים מצוות ה' גרידא ,אלא הוא דבוק בה' יתברך .בעסק התורה הוא מתחבר
ומתקשר עם הקב"ה שהרי הוא עוסק בספרו של הקב"ה  -אוצר יקר הכולל
בתוכו את כל מצוות ה' .ולכן כאשר
הוא מבטל את זמנו ואינו לומד
תורה ,הרי הוא מבזה את דבר ה',
והרי הוא כמורד במלכות כי יכול
להתחבר עם הקב"ה ולהידבק בו,
ואינו עושה כן.
הגמרא (חגיגה ה ב) אומרת" :תנו
רבנן שלשה הקב"ה בוכה עליהן
בכל יום ,על שאפשר לעסוק בתורה
ואינו עוסק ,ועל שאי אפשר לעסוק
בתורה ועוסק ,ועל פרנס המתגאה
על הצבור".
שואל המהרש"א :מה סיבת הבכי
על מי שאינו יכול לעסוק בתורה
ועוסק ,אדרבה זו סיבה לשמחה,
הוא הרי עוסק בתורה?
מתרץ המהרש"א שאין כוונת
הברייתא שאינו יכול לעסוק בתורה
כלל ,ובכל אופן הוא עוסק בה – עליו באמת אין סיבה לבכות ,אלא הכוונה
שאי אפשר לו לעסוק בלימוד התורה ,בגלל שהוא עוסק בדברים אחרים.
וכן מדוייק בלשון הברייתא – "אי אפשר לו לעסוק בתורה 'ועוסק'" ,לא כתוב
שהוא עוסק בתורה ,אלא עוסק בדברים אחרים ,המונעים אותו מלימוד תורה.
בשבת קודש יחול יום היא"צ של מרן ראש הישיבה ,הגאון הגדול רבי מיכל
יהודה ליפקוביץ זללה"ה ,הוא היה מתבטא על מבלי הזמן במשפט חריף
ונוקב" :לעצלן ,יש הרבה זמן .ואת אותו הזמן ,הוא עושה הרבה זמן .ולכן
אין לו זמן."...
בענוותנותו היה לומד מוסר השכל מכל אדם ,אף מן הפחות שבפחותים.
פעם צעד בדרך לביתו עם אחד מתלמידיו ,בדרכם הם ליבנו את הסוגיא בה
עסקו קודם בשיעור בישיבה .תוך כדי הילוכם חלפו סמוך לאתר בניה .כדרכו
של מקום כזה הוא רחש פעילות ,פועל זה הכה בפטיש ,ופועל שני עירב
עיסת מלט ,זה בנה לבנים והאחר הלם בחוזקה בקיר שנגזר דינו לשבירה,
ותוך כדי עבודתם הם זירזו זה את זה ועודדו האחד את השני.
נעצר רבי מיכל יהודה לרגע ,ואמר לתלמיד" :הבט וראה! כולם עובדים,
אף אחד לא נח .גם אנחנו צריכים לעבוד כך  -ללמוד ,וללמוד וללמוד"...

רבי מיכל יהודה היה רגיל לספר ספור המעיד על יקרתו של 'רגע אחד'.
הגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל ,ראש ישיבת 'ראדין' ,נחלה ,וחייו עמדו בסכנה
גדולה .תלמידיו התעוררו ורצו לעשות דבר מה לזכותו ,לשם כך הם התכנסו,
וסיכמו שכל אחד מהם יתרום איזה זמן מימי חייו עבור רבו.
אחר שנתן כל אחד חלקו  -זה חודש וזה כמה חודשים ,אחרים הפליגו גם
לשנה ושנתיים  -נכנסו לסבא קדישא החפץ חיים ,סיפרו לו על היוזמה,
ושאלו אף אותו כמה זמן מחייו הוא מסכים לתרום עבור רבי נפתלי?
הרהר ה'חפץ חיים' ארוכות ,ואמר" :מסכים אני לתרום ....דקה אחת".
כאשר שמעו התלמידים דבר זה היוצא מפי
החפץ חיים ,נזדעזעו והתעוררו להבין מהו
ערך של כל רגע ורגע מחיי האדם .התעוררות
זו גרמה להם לשקוד על התורה בהתמדה
עצומה במשך שעות ארוכות ,עד שאמרו שלא
היה זמן שלמדו בהתמדה כה גדולה ,בכל
שנות קיומה של הישיבה ,כבאותו זמן.
שנה אחת בערב חג הסוכות ,סיכם רבינו
עם נכדו ,שבערב לאחר סעודת החג יבוא
אליו ללמוד" ,ואם תראה כי פניתי לנוח מעט"
– אמר הסבא – "תעיר אותי בבקשה!".
הסעודה בבית הנכד התמשכה מעט ,וכשהגיע
לבית הסבא הגדול ,מצא כי אכן רבינו פנה
לנוח ,והוא התנמנם על מיטתו בסוכה .ידע
הנכד את סדריו העמוסים לעייפה של רבינו,
על אחת כמה וכמה בטרדות ערב החג ,ועד
כמה נחוצה שינה זו לסבו ,שגם בגילו המופלג אינו נותן מנוח לעצמו ,נמנע
מלהעירו והלך לדרכו.
למחרת הביע רבינו את צערו העמוק על שלא העירוהו ,ועל השעות שהלכו
לבטלה מבלי שוב .ניסה הנכד לנחמו ,ואמר" :הלא אותן שעות לא הלכו
לבטלה ,הסבא הרי קיים באותו זמן מצוה דאורייתא של שינה בסוכה".
ורבינו הישיש ,שמאחוריו עשרות שנים של עמל ויגיעה בתורה והרבצתה,
אינו מתנחם" :אוי ,ממצוות שכאלו הלא אשאר עם הארץ גמור".
תלמידו הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א ,מתאר נרגשות את לימודו
של רבי מיכל יהודה באישון ליל:
"כאשר למדנו אצלו ,ניגשנו אליו כמה בחורים ,ואמרנו לו שאנחנו מעוניינים
לעשות 'משמר' בלילה ,אבל מה נעשה אם ניתקל בגמרא או תוספות מוקשים
באישון ליל ,את מי נשאל? ורבינו ענה לנו בפשטות' :בכל זמן ושעה יכולים
אתם לבוא ולשאול ...תבואו לביתי ,תדפקו ,ואני אפתח לכם ואבאר לכם מה
שאינכם מבינים'.
"ואכן באחד הלילות שישבנו ועשינו 'משמר' ,נתקלנו בתוספות מוקשה,
וככל שהפכנו בדבריו ,לא הצלחנו להבינו ולבארו .השעה כבר היתה שתים
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

או שלוש לפנות בוקר ,ילדות היתה בנו ,והחלטנו :הולכים לשאול את ראש
הישיבה...
"צעדנו שלושה בחורים במשעולי בני ברק החשוכים .עלינו בהר ,חצינו את
הפרדס ,והגענו אל ביתו ' -הצריף' שבמעלה הרחוב .הבית כולו היה חשוך,
ניסינו להטות את אוזנינו ולא שמענו מאומה ,ובאכזבת מה ,החלטנו לסוב
על עקבותינו .אך קודם לכן הקפנו את הצריף ,ואז הבחנו באור קלוש המנצנץ
מחלון המטבח .הצצנו מבעד לחלון ,וראינו את רבינו יושב ליד השולחן,
כשמנורת נפט קטנה יוצרת מעגל של אור קלוש על דפי הגמרא הפתוחה
לפניו .אחד הבחורים חשב שאין מן הראוי להפריע את רבינו מעיונו ,וביקש
לסגת ולשוב לישיבה ,אולם חברו נקש שתי נקישות קלות על הדלת ,וכהרף

עין היא נפתחה ורבינו עומד בפתח .במאור פניו הוא מכבדנו להיכנס ומוביל
אותנו אל המטבח הצר.
"הצטופפנו שלושה בחורים על כסא אחד ,והוא בסבלנותו הידועה שמע
את שאלתנו .ובמשך כעשרים דקות ביאר לנו את כל הסוגיה מתחילתה -
את דברי הגמרא ,פירוש רש"י ואחר כך התוספות ,עד שהיה בטוח שהכל
ברור ונהיר לנו .לאחר מכן כיבדנו בכוס מים ונפרד מאתנו לשלום.
"עד היום עומדת לנגד עיני התמונה הנפלאה הזאת ,איך שרבינו יושב
ולומד באישון ליל ,לאורה של מנורת הנפט בצריפו הדל ,רחוק ומנותק מכל
הוויות עולם הזה ,ואין לו בעולמו אלא לימוד התורה הקדושה"...

>>> המשך מעמוד  | 1מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

אז למה לא כל כך הקשיבו לי? זה סימן שחסר לי ביר"ש!!!' .וסיים הג"ר
גרשון' :אלו הן מחשבות של אדם גדול!'".
לאחר נישואיו ,כאשר עבר להתגורר בב"ב ,הלך וגדל לתפארת ,ואף התקרב
ביותר לחזו"א .החזו"א לא פסק מלשבחו לעיני תלמידיו.
פעם דנה קבוצת בחורים עם החזו"א ,האם אפשר לאחר הנישואין להמשיך
ולהתעלות בלימוד ,כמו ימי הבחרות ,שאז שרויים ללא דאגות הפרנסה.
והנה בדיוק נכנס אז אאמו"ר לבית ,והחווה החזו"א עליו בפניהם באמרו:
"הנה האברך שלפנינו יוכיח לכולם ,שגם לאחר הנישואין ניתן להתעלות
בתורה!".
"החזו"א אף העריך את סברותיו בגמ' ,עד כדי כך שכאשר מרן הגר"א
קוטלר זצ"ל שבת פעם בשבת בב"ב ,התפלל בליל שבת בבית החזו"א .לאחר
קבלת השבת ,כיבדו החזו"א למסור שיעור תורני למתפללים .במהלך השיעור
חידש הגר"א קוטלר כמה חידושים ,ואאמו"ר העיר לו על חלק מחידושיו,
אולם הגר"א קוטלר ,שהיה ידוע בתקיפותו ובחריפותו ,דחה את דברי אאמו"ר,
וכך התווכחו ביניהם מספר פעמים .לאחר השיעור ניגש החזו"א לאאמו"ר
ואמר לו" :דע לך ,כי על פי חשבון גם אני סברתי כמוך ,אולם מחמת כבודו
של מרן הגר"א קוטלר לא אמרתי זאת ברבים בשיעורו".
סיפר אחד התלמידים" :לפני מספר שנים בודדות ,נקלעתי לסיומו של
אירוע מרכזי בירושלים ,ראיתי כיצד נכנס הראש ישיבה למכוניתו .על חלון
הרכב שהיה פתוח ,צבאו המוני אנשים כדי להתברך מפיו .כשהתור המשיך
מעבר לזמן הסביר ,פנה הנהג אל ראש הישיבה כדי לבקש את רשותו לסגור
את החלון ולהתחיל בנסיעה .ענה לו ראש הישיבה' :לאנשים יש הרבה צרות,
איך אפשר להתעלם מהם?' ,וכך המשיך עוד דקות ארוכות לשמוע את נאקת
בני ישראל ,ולברך כל אחד ואחד ,משל היה בנו או תלמידו הקרוב".
"מתקופת ילדותי נחקקה בקרבי עובדה פשוטה אך מדהימה ,המעידה על
חשיבה יתירה על הזולת .היה זה כשפעם דפק יהודי בדלת הבית ,ופתחתי
לו את חלק מהדלת כנהוג אצל ילדים ,וכשאאמו"ר הבחין בכך  -קרא לי
והוכיחני שלא יפה לפתוח עבור הזולת רק חלק מהדלת ,ולהראות כמי שאין
חפצים בו ,אלא ממידת 'הארת פנים' ראוי לפתוח את הדלת כולה לזולת,
ואכן כך נהג כל חייו כאשר קיבל את הזולת בשמחה ,כמי שאין לו בעולמו
באותו רגע אלא את אותו יהודי שבור...
"מנהג יפה היה לאאמו"ר :כל יהודי שהגיע להחתימו עבור ענייני צדקה
וחסד ,היה אאמו"ר תורם לו סכום מכובד .כמעט ולא אירע שחתם ללא

נתינה הגונה כדי לפייס את האיש"...

אלוף המידות
"במיוחד היה אאמו"ר מצטיין בגין הכבוד שהעניק לכל יצור אנוש עלי
אדמות ,יהא אשר יהא.
"סיפר לי יהודי אחד ,שהחזיר פעם את אאמו"ר לביתו לפני ט"ו שנים
מברית מילה ,וצירף אז למכוניתו את בנו הקטן בן החמש .כשהגיעו הביתה,
בירך אאמו"ר בלבביות את הנהג ,ויצא מהמכונית לכיוון הבית .לפתע הוא
חזר לכיון הרכב ,אאמו"ר פתח את דלת המכונית והתנצל בפני הנהג על כך
ששכח להגיד 'שלום' לילדו ...לא נחה דעתו עד שפייס את ילדו הקטן בן
החמש .עובדות שכאלו הרי כבר כמעט ולא רואים בדורנו...
"עובדה ידענא ,באחד שהזמין את אאמו"ר לנישואי בנו ,ורצה לכבדו בברכה
אחריתא .בתחילה אמר לו אאמו"ר שלא יוכל לבוא ,ובסוף כן הגיע ,אך בעל
השמחה הזמין כבר אדם גדול אחר לכבדו ,ובלית ברירה נתן לו כיבוד אחר.
אח"כ שלח בעל השמחה אל אאמו"ר להתנצל בפניו ,ואמר לו אאמו"ר שאין
מה להתנצל מג' סיבות :א' ,כי הוא לא היה אמור לבוא ,והלה לא ידע שיבוא,
ועוד ,שהוא זכה שיש לו סייעתא דשמיא להניח את הכבוד בצד ,וסיבה
שלישית ,שבעל השמחה אינו יודע כמה נחת רוח היה לו מזה שכיבד את
הגדול ההוא.
"במיוחד היה הכבוד המיוחד שהעניק ללומדי תורה שהיה לאין ערוך .כל
אימת שראה ת"ח ,ואפי' שהיה צעיר לימים ,היה קם לפניו בכבוד ובהכנעה
מיוחדת .אירע פעם שאאמו"ר הגיע לאחד הכינוסים התורניים ,ובמהלך
הכינוס הבחין בראש ישיבה צעיר עולה על שולחן הנשיאות ,מיד קם ורץ
אאמו"ר לכבודו והציע לו את כסאו לעין כל ,אותו ת"ח התפלא על כך ,אולם
אאמו"ר ענה לו בפשטות' :אתה ראש ישיבה בישיבה גדולה ואני ראש ישיבה
רק בישיבה קטנה'...
"הרבה פעמים כשהייתי צועד עמו ברחוב ,הייתי רואה כאשר עובר לידו
ת"ח צעיר ממנו בעשרות שנים ,היה אאמו"ר נעמד לפניו במלא ההכנעה
ממש"...
(מתוך 'המבשר תורני' תשע"ב)
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המעשה .אותו רב אמר כל הסיפור נראה לי מוזר ,הרי אנו יודעים כמה כלה
מכינה עצמה להדלקת נר שבת בפעם הראשונה והאיך יתכן שהחתן ינהג
כך ,אמר לאבי הכלה אנסה לברר הדבר.
הלך הרב להחתן ושאלו על פשר התנהגותו ,תפס החתן את ראשו ואמר
לו איך קרה הדבר ,אני הכנתי את הנרות של השמן כההלכה שהבעל יכין
את הנרות והדלקתי על מנת לכבותם ,ופתאום דפקו בדלת וניגשתי לפתוח
ואז חמי הגיע וישבתי עמו ושכחתי לכבות הנרות...
זו היא אחת מהדוגמאות המאלפות ביותר מה זה לדון את חבירו לכף זכות.
תלמיד חכם שקרא מודעה בזויה
בירושלים העתיקה ייסד הרה"צ רבי הירש מיכל שפירא כולל לת"ח מופלגים
בתורה ויראת שמים ,אחד מאברכי הכולל היה ר' צבי הירש ויספיש .פעם
חזר רבי שמחה זיסל ברוידא (שהיה עדיין בחור) באמצע הלילה מהישיבה
וראה את ר' צבי הירש ויספיש מעיין בלוח מודעות ושהה שם זמן מועט,

חשב ר' שמחה זיסל מה מודעה יש שם שר' צבי הירש כ"כ מעיין בה ,לאחר
שר' צבי הירש הלך משם ניגש ר' שמחה זיסל וראה רח"ל מודעה על נשף
וריקודים שיתקיים למחרת בלילה ,לא מצא עצמו ר' שמחה זיסל מקום לדונו
לכף זכות ,ומצד שני הרי לא יתכן שיהודי צדיק כמוהו יעיין בסוג מודעה
כזאת.
למחר לאחר תפילת ותיקין ניגש ר' שמחה זיסל לר' צבי הירש בחיל ורעדה
ואמר לו ,אתמול בלילה ראיתי אותך ולא יכול היה להמשיך ,אמר לו ר' צבי
הירש אני יודע למה אתה מתכוון ואומר לך ,חברי הכולל קיבלנו על עצמינו
שאם יש איזה פירצה של צניעות ,באותן שעות אנו לא אוכלים ולא שותים
אלא יושבים ולומדים כדי לבטל את הסיטרא אחרא ולכן אנו יוצאים מדי
פעם באמצע הלילה (שאף אחד לא נמצא ברחוב) לראות את לוח המודעות
כדי לדעת באיזה שעה תהיה הפירצה.
(מתוך הספר 'מידות והנהגות טובות')
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באותה עת ,נצנצו פנסי מטוסי ארצות הברית וחיפשו את הנקודות
המיועדות להפצצה ,לפתע גילו את רכבת הנאצים שועטת על המסילות.
עד מהרה לחץ הטייס על הכפתור הנכון ,ושיגר פצצה עוצמתית במיוחד
לעבר הרכבת...
סיפור מרטיט שכתב הגאון רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל ,רב העיירה ניימארק שבגליציה ורב מחנות העקורים ולימים רב
קהילת 'שארית ישראל' בשיקאגו
הרה''ג רבי אשר קובלסקי שליט''א

ש ּו לָ ֶהם צִ יצִ ת (ט"ו ,ל"ח)
וְ ָע ׂ
בראש רשימת התחומים המושקעים בחקר המוח ,ניצב
חקר תכונת הזיכרון .תכונה זו היא תכונת יסוד ,בעזרתה
אנו יודעים מהו השם שלנו ,מספר הזהות ,הטלפון ,כתובת
הבית  -וכן הלאה .גם כל ההתקדמות שלנו בחיים היא
תלויית זכרון ,שכן כל הידע שאנו קונים והמידע שאנו מעבדים,
הכל שמור ומאוכסן במרתפי המוח ,בתוככי הזיכרון.
בעידן הנוכחי ,כל חוקר מתחיל כבר יודע להסביר מה ההבדל בין 'זיכרון
לטווח קצר' ל'זיכרון לטווח ארוך' ,מה מאוכסן באלה תאי זיכרון ,וגם ללמד
אותנו דרכים וטכניקות שונות לשמור ולשפר את הזיכרון שלנו .בעולם הרחב
נערכות תחרויות זיכרון עתירות משאבים ומשתתפים ,וכולם רצים להאזין
לגאון התורן בזיכרון ,החושף טכניקת זיכרון שלא ידענו עליה עד עתה...
שמנים שונים למריחה ,כדורים
מוזרים לבליעה ,עשבי בר וצמחי מרפא
 זו רשימה חלקית בלבד ,המצטרפתלטכניקת הזיכרון הכפול ,שיטת הזיכרון
ההפוך ,דרך הזיכרון המתגלגל ,ועוד
שיטות רבות ומשונות ,המנוסות בכל
רגע בכל רחבי תבל .כולן מתוך מטרה
אחת  -להגיע לזיכרון האולטימטיבי,
הטוב ביותר ,המושלם לגמרי ,אותו
זיכרון בעזרתו לא נשכח דבר!
אך גם בין תחומי הזיכרון ,יש הבדל
משמעותי בין מה שאנו צריכים לזכור.
לזכור את השם מאוד חשוב ,לזכור
את שמו השלישי של בן הדוד  -קצת
פחות ,ואת כתובת ביתו  -עוד פחות...
הדבר הכי חשוב לזכור זה את תעודת
הזהות האישית והערכית שלנו ,את ערכי הבסיס על פיהם אנו מנהלים את
חיינו ,את יסודות ההתנהגות הנכונה והמיטבית שלנו.
זה המידע החשוב ביותר לזוכרו ,כי אדם שאינו זוכר את ערכי הבסיס
החשובים לו  -עשוי לנהוג בצורה שאינה ראויה לו ,לטעות ולפעול אחרת
ממה שלמד וחונך .לכן כה חשוב לנו לזכור היטב את ערכי היסוד שלנו ,כדי
שנוכל לנהוג על פיהם ,כדי שבכל רגע נתון ובכל צומת בחיים  -נדע איך
לנהוג ,מה וכיצד לעשות.
בפרשת שבוע זה אנו מקבלים את מתנת הציצית ,החושפת לנו תגלית
ייחודית' :וזכרתם את כל מצוות השם'  -הציצית היא הכלי בעזרתו יתחדד
זכרוננו ,למען נזכור לקיים את כל מצוות השם ,למען לא יישכח מאיתנו אף
פרט מתעודת הזהות הערכית ,הבסיסית והיהודית שלנו .לבישת הציצית
היא ערובה לזכרון מיטבי של מצוות השם ,אותן נקיים ובדרכן נפעל.
כמה מרגש ומעורר שמחה ,לגלות כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו רק
מצוות ערכיות שמשנות לנו את החיים ,אלא גם העניק כלי עוצמתי לזוכרן,
מין תזכורת תמידית צמודה ,לבושה עלינו ,המזכירה לנו בכל רע את מצוותיו
ואת הדרך הנכונה לחיות .זו מתנה כפולה ,כי מעבר למצוות הציצית שקיבלנו
במתנה ,היא טומנת בחובה סגולה כה נפלאה  -לזכור את כל מצוות השם,
לשמש לנו תזכורת קבועה וצמודה לזכרון מצוות השם!

הרי בכל רגע ,מתחדש עלינו היצר הרע ,ובפיו טענות ,תואנות ומענות .היום
אומר לו עשה כך ,ולמחר אומר לו עשה כך ...כמה קשה להתמגן ממנו ,כמה
קשה להינצל מציפורניו .לפיכך קיבלנו את הציצית  -אפוד מגן ,שכפ"ץ של
ממש .כשלובשים אותו יש תזכורת איך לנהוג ,לא להתבלבל ,לא לסטות,
לא לאבד שליטה  -לזכור את כל מצוות השם!
'הזהיר במצות ציצית  -אינו נמשך אחרי לבו ועיניו'  -מבטיחים לנו חז"ל,
חושפים את סודן של ארבע הכנפות .הרי כל הנסיונות שלנו מתחילים
מהעיניים המתגרות ,הלב שנמשך ,ומשם מתחילה ההידרדרות ...אבל הלובש
ציצית  -הרי הוא מוגן ,הקדוש ברוך הוא מניח חומה בצורה על לבו ,הוא
לובש אפוד מגן מפני היצר!
בשל העובדה כי הציצית היא מגן כה חשוב וכה קריטי ,אנו מעטרים בה
את בנינו כבר מגיל שלוש .נכון ,הילד עדיין אינו חייב במצוות ,אבל הוא כבר
זקוק להגנה ,כי היצר מחפש גם אותו ,ולא משאירים חיילים נטולי הגנה!
הרי אנחנו משקיעים בילדינו את כל
עולמנו ,אינסוף ימים כלילות של כוחות
ומשאבים ,תפילות ודמעות  -ברור
שנעטר אותם בהגנה המיטבית האלוקית,
באפוד המגן  -בציצית!
כל שעלינו לעשות ,הוא לשמור על
אפוד המגן  -הציצית ,צמוד ללוח
ליבנו .ללבוש את הבגד בכל רגע,
לוודא שהחוטים מושלמים וכשרים,
לקשור את החוטים בכוונה 'לשם
מצות ציצית' כי הכוונה מעכבת ,ולשמור
על הציציות יפות ונאות ,לקיים 'זה
א-לי ואנווהו' .השמירה על הציצית
ולבישתה מדי יום בשמחה ובהתרגשות,
מגינה עלינו ושומרת עלינו ,והיא גם
סגולה בדוקה ומנוסה ,טובה מכל צמח
מרפא או שיטה טכנית  -לשיפור הזכרון שלנו!
'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצות ציצית'  -נברך על הטלית קטן,
'אשר קדשנו ...להתעטף בציצית'  -נברך על הטלית גדול .מתוך הודאה
ושמחה ,שאבינו האוהב שבשמיים העניק לנו שכבת מגן עוטפת ומגינה.
אשרי העם שככה לו!

ההגנה הבטוחה ביותר!
את הסיפור המסעיר הבא ,כתב בעל המעשה בעצמו ,בעדות אישית מטלטלת
לב ומסעירת נפש ,מתוך התופת הנאצית בימי השואה האיומה .הדברים
מופיעים בספר 'מקדשי השם' ,שכתב הגאון רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל,
רב העיירה ניימארק שבגליציה ולימים רב במחנות העקורים עד שהפך לרב
קהילת 'שארית ישראל' בשיקאגו ,וספרו מתאר בקולמוס ספוג דם את גלגוליו
בעומק הבכא ,וזה דבר המעשה:
היה זה בשערי המקום הנורא ביותר עלי אדמות ,מחנה ההשמדה אושוויץ.
לשם הגיעו הרב ובני משפחתו ,כשבחיקו של הרב טמון החפץ האהוב עליו
מכולם  -הטלית היקרה אותה קיבל בירושה מזקנו ,הרה"ק בעל ה'ייטב לב'
מסיגעט זי"ע .בדרך לא דרך הצליח להחדיר את הטלית לצריף אליו שובץ,
אך הבין כי מסוכן להתעטף בטלית גדול במחנה בו שורצים אנשי קאפו
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

אכזריים ,ולפיכך ,בצער רב ,כשלבו נקרע ושותת דם ,חתך הרב את הטלית
הגדולה ,נקב חור במרכזה ,והפכה לטלית קטן.
אמנם ,גם ללבוש טלית קטן זה מסוכן במחנה אושוויץ ,אבל לפחות ניתן
ללובשה תחת הבגדים ,ולקוות שלא ישימו לב .הדבר היה כרוך בסכנה של
ממש ,שכן בגדי האסירים במחנה היו זהים ודקים,
ובמבט מעמיק ניתן היה לגלות כי מתחת הבגד
השגרתי  -מדי האסיר ,לובש האסיר בגד נוסף.
אך הרב לא יכול להיפרד מבגד הציצית היקר.
'לבי בטוח שמצות ציצית תהיה לי לסגולה
ולשמירה מפני המזיקין בשעת הרס העולם' -
הוא מעיד על תחושתו .במקום כמו אושוויץ,
כשסכנה כבידה מרחפת מעל החיים ,הצורך
בלבישת הציצית נחרץ וגדול הרבה יותר מבימי
שגרה...
מדי ערב ,אחרי יום עבודה מפרך ,הלכו האסירים
לצריף העלוב שנשא את השם מקלחת ,היה זה
חדר קטן שצינור מים קרים בתקרתו .בכניסה
ישב שומר אכזר שהביט ביהודים היוצאים
מהמקלחת ,בחן אותם לוודא כי איש מהם אינו
יוצא עם יותר מבגד אחד .כדי להפיג את שעמומו,
היכה לא פעם יהודי מזדמן ,סתם ,בשם האכזריות
שנודעה לשמצה...
כשראה השומר את הרב יוצא ,הבחין כי בגדיו
עבים מהרגיל .חיש קרא אליו את הרב ,ואחרי
חבטה הגונה על ראשו החל ממשש את בגדיו,
מוצא מתחתיהם את הבגד היקר  -את בגד
הציצית ...הרב רעד באימה ,עיניו בהקו בחרדה,
ואילו השומר צחצח את גרונו ושפשף את אלתו,
לפני שהחל לצרוח ולהצליף' :בוש לך יהודון
מלוכלך! מהיכן גנבת את הבגד הזה? וכי לא די
לך בבגדים הנאים שהמחנה מספק לך?' שאג
הצורר והצליף ברב מכות רצח...
אחרי דקות ארוכות של הכאות והשפלות ,שוחרר הרב ,אסף את עצמותיו
השבורות ,עצר את שטפי הדם ,ויצא לצריף שלו .מיד בכניסתו לא הביט על
עצמותיו הדואבות ולא חבש את פצעיו ,ראשית בדק את בגד הציצית ,לוודא
כי נותר בשלמותו ...כשגילה כי הבגד עודו לגופו ,מלוכלך בכתמי דם ומאובק
היטב אך עדיין כשר ומהודר ללבישה  -עיניו נצצו משמחה וכמעט ששכח
את המכות הרבות שחטף...
מה לו מכות ,מה לו הכאות ,מה לו חבטות ...מה צריך יהודי יותר מבגד
ציצית? מה עוד חלומו הטוב יותר מלשמור על בגד הציצית קרוב ללבו? הן
כל עוד הבגד עליו  -הוא מוגן ,הוא שמור .כל פגע רוחני וכל מזיק גשמי,
לא יוכלו לו .הנה ,גם השומר האכזר יכול היה להורגו באבחת יריה אחת,
אבל לא עשה זאת! האין זו עדות להגנתה של הציצית?

של הרב - - -
'אוי ואבוי!'  -החל הרב בוכה ומיילל' ,מה יהיה? לקחת לי את הבגד ,לקחת
לי את ההגנה!'  -התחנן שוב ,מבקש לעצור את הקריעה הנפשעת ,את
השחתת הבגד שמסר את נפשו לשומרו ,והוא ששמר עליו ...אך השומר
האכזר לא אבה לשמוע ,תפס את הבגד והשליכו אל התנור
הבוער ,שם הפך למאכולת אש...
הרב התפרץ בבכי מסעיר ,מלווה במבט הומה את הבגד
הנשרף .השומר לא נתן לו אפילו להיפרד מהבגד כראוי,
וזירזו לעלות על הרכבת הממתינה .בלב קרוע ומורתח עלה
הרב על הרכבת ,מבכה את בגד הציצית היקר שאבד לו ,את
השמירה וההגנה שכבר לעולם לא ישובו .עם זאת ,התחזק
הרב באמונה כי מסירות נפשו והעובדה כי כה התאמץ והתחנן
על בגד הציצית ,תעמודנה לו להגנה ושמירה גם בשלבים
הבאים...
וכך אכן קרה ,עוד באותו ערב .השעה היתה שעת לילה
מאוחרת ,כשהרכבת שעטה על המסילות בואכה גרמניה.
בתוככי קרונות המשא הצטופפו מאות יהודים שישבו צפופים
וצמודים זה לזה ,דחוסים בדוחק נוראי ,וכדי לעצום עין
לשינה מינימלית  -הוצרכו להישען זה על כתף זה .במרכז
הקרון ,כמו פריץ מדושן עונג ,שכב על ספסל רחב הקאפו
האכזר ששרף את הציצית ,וישן שנת ישרים כשקול נחירותיו
מהדהד ברחבי הקרון...
גם הרב מייזליש ניסה להירדם מעט ,והשעין את ראשו על
כתפו של בנו זלמן לייב שישב לצידו ,מנסה לעצום עין .עברו
כמה דקות ,כתפו של הבן החלה לכאוב מהתנוחה בה הוא
נושא את ראש אביו ,ופנה לאביו בבקשה' :טאטע ,עס טיט
מיר אזוי ווייא ,איך קען עס לענגער נישט אויס האלטען'
('אבא ,הכתף כואבת לי מאוד ,אני כבר לא מחזיק מעמד
יותר')...
ברגע הראשון ,הדבר נראה מוזר .מדוע שהבן יסרב לשאת
את ראש אביו על כתפו ,במקום בו כל יהודי מושיט את
כתפו לראשו של חברו? מה קרה לבן ,שהתנוחה כל כך הכבידה עליו ,עד
שגרמה לו לפנות לאביו בקריאה נרגשת כי יטה את ראשו לצד השני?!
גם האב התפלא ,ובתיאורו ,הוא מסביר עד כמה היה הדבר לפלא בעיניו.
אך עם זאת ,לאור בקשת בנו מקרב לב ,וכיוון שאב לעולם ינסה להיטיב
לבנו  -הרים את ראשו מכתף בנו ,והטה את ראשו לצד השני  -להשכיב את
הראש על כתף היהודי היושב בצמוד אליו מהצד השני .מירווח צר נוצר בין
ראשי האב והבן...
באותה עת ,בשמיים הכהים הפרושים ממעל ,נצנצו פנסי מטוסי ארצות
הברית .מפציצים כבדי משקל ורחבי גרם חיפשו את הנקודות המיועדות
להפצצה ,וגילו רכבת נאצית שועטת על המסילות .עד מהרה לחץ הטייס על
הכפתור הנכון ,ושיגר פצצה עוצמתית במיוחד לעבר הרכבת .בניסי ניסים
החטיאה הפצצה את הרכבת עצמה ,ורק רסיס ממנה נשר לתוכה...
הרסיס פער חור בתקרת הקרון בו היה הרב מייזליש ,ועבר במרווח הצר
שבין ראשו לבין ראש בנו  -כן כן ,באותו מקום עליו השעין האב את ראשו
אך לפני שניה ...משם המשיך הרסיס היישר לספסל אליו שכב השומר הנאצי
הארור ,וברגע אחד פגע בשתי ידיו ,מותיר ידיים כרותות למחצה ושותתות
דם...
הנאצי התעורר והחל לזעוק מייסורים ,משתנק מבכי ,צועק בקול ,מתייסר
עד אין קץ .נס פלאי היה זה ,שהרב ניצל בהטיית ראשו לצד השני שניות
ספורות קודם לכן ,לאור בקשתו המפתיעה של בנו .הציצית המשיכה להגן
עליו בשל מסירות נפשו ,ונקמה את נקמתה בצורר האכזר שהשחית אותה
ברשעותו...
כל הנוכחים בקרון ,הביטו בנעשה בחרדה משולבת בתדהמה .הן זה לא
ייאמן ,כיצד הרב שמסר נפשו על הציצית ניצל בכמה שניות ,ואילו הרשע
שפגע בציצית שילם את המחיר במלואו ,עד שנקטעו באחת שתי ידיו
שהשחיתו את הבגד היקר .מדהים עד כמה יכולה הציצית להגן ולשמור על
מי שהתמסר לה באדיקות ,ולנקום את נקמתה במי שהפריע ללבישתה
במסירות נפש!
כי גם אחרי שהציצית לא היתה עליו ,מסירות נפשו למענה הצילה את
חייו ,והשיבה לשונאו את גמולו בראשו .הצורר הנאצי האכזר סיים את חייו

הרסיס פער חור
בתקרת הקרון
בו היה הרב
מייזליש ,ועבר
במרווח הצר
שבין ראשו
לבין ראש בנו
 כן כן ,באותומקום עליו
השעין האב את
ראשו אך לפני
שניה...

הטיית הראש רגע לפני...
הרב המשיך ללבוש את הציצית במסירות ,לכל אורך תקופת המלחמה.
לקראת סיומה ,החלו הנאצים בתוכנית שטנית ומרושעת להעביר את היהודים
אסירי הפרך אל תוככי גבולות גרמניה .רגע לפני שעלו על הרכבת ,הוכרחו
להתייצב בשתי שורות ישרות ,ולעבור בסך לפני הקאפו  -השומר שעתיד
ללוותם במסע ,שספר אותם ומישש את בגדיהם ,מוודא כי אינם מבריחים
עימם כל ציוד בטחוני או בעל ערך.
כשהגיע אל הרב מייזליש ,מיד במישוש הראשוני ,הבחין שמשהו אינו
כשורה .בחמת זעם משך את חולצתו ,ולנוכח עיניו הנדהמות גילה שם בגד
מצהיב מיושן ,מאובק ומקומט ,וחוטים קשורים לו בצידיו .הרב הביט לעברו
בחרדה גלויה ,ואז ,במשיכה אכזרית וחזקה ,משך השומר הנאצי את בגד
הציצית ,וקרע אותו מעל גופו של הרב...
'לא ,לא ,רק זה לא!'  -זעק לעברו הרב באימה' .הבגד הזה לא שווה כלום,
אתה לא צריך אותו .אנא ,תן לי אותו בדרכי האחרונה!'  -התחנן הרב כמבקש
על נפשו ...אך בקשת הרב עוררה את חמת זעמו של השומר ,וכשלא מצא
כל פריט בעל ערך אחר  -בחר לבטא את זעמו על בגד הציצית היקר...
בחרי אף ,תפס השומר את הבגד וקרע אותו לגזרים ,לנוכח עיניו הדומעות
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לפתע אומר רבי אלחנן לרבי יחזקאל" :נכון שיצאתם מהכלא בסיביר בערב
יום כיפור?" .השיב לו רבי יחזקאל" :אמת ונכון הדבר! אבל מנין לכם זאת?
והלא אפילו בביתי לא ידעו מכל זה?" השיב רבי אלחנן" :מה פירוש מנין
אני יודע?! בערב יום כיפור בבוקר ,הלכתי עם החפץ חיים"...
הרב בנימין גולד

"שלַ ח לְ ָך ֲאנָ ׁ ִשים וְ י ָֻתר ּו ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען" (במדבר י"ג ,ב')
ְׁ
המרגלים ,שהיו אנשים רמי מעלה מנכבדי בני ישראל ,כיצד לא האמינו
בדברי הקב"ה על טובת הארץ ,ורצו לראותה בעיניהם כדי לדעת האם טובה
היא או לא ,עד כדי כך שנכשלו בעוון החמור של הוצאת דיבת הארץ רעה?
מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בספרו 'דרש משה' ,מבאר ,שבני ישראל בלכתם
בצאתם ממצרים ,ובלכתם במדבר ,זכו לגילויי שכינה נוראים ,ניסים ונפלאות
לעיני כל העמים .הם בהחלט היו בדרגה גבוהה עד מאד ,בהכרתם בעוצם
הנהגתו של הקב"ה בעולם ואת בני ישראל בפרט .אלא! שמעלה גדולה זו,
גם חסרון היה בה ,כי כדי להגיע לאמונה תמימה ושלימה בהקב"ה ,זה א"א
באמונה הנרכשת על ידי נסים ונפלאות גדולים ככל שיהיו! אדם שהתרגל
לראות את הנהגתו של הקב"ה באופן מופלא בניסים ונפלאות לעיני כל,
חסר לו בדרגת האמונה השלימה ,אמונה כזאת בזמנים שא"א לראותה
בחוש...
כשהמרגלים שמעו דבר ה' על טוב הארץ ,כיון שלא ראו זאת בעיניהם ,לא
האמינו! כי אמונה שתלויה רק בדברים מוחשיים ,הרי שכשהם מתפוגגים
או במקרים שאינם נראים ,הרי האמונה נחלשת .המרגלים אכן זכו לדרגה
גבוהה והיו רמי מעלה ,אבל מידת האמונה
שלהם  -היה בה חסרון ,בגלל שהתרגלו לאמונה
חושית ,ובמקום שזה היה חסר ,נחסרה מידת
אמונתם בהקב"ה.
יסוד מוסד זה ,מצוי בכל עת וזמן ,ישנם
אנשים שחזרו בתשובה בזכות הארה שמימית
שהיתה להם ,בדמות נס גדול והצלה מאסון
וכדו' ,ובזה ראו יד ה' ,ולבם נשאם להתקרב
אליו ,אבל אם הם לא ימשיכו בכל עוז לחזק
אמונתם ,אזי כשיתפוגג רושם המקרה שהביאם
לאמונה בה' ,הרי שגם חיזוקם התרופף.
אמונה בה' היא מידה שיש לעמול עליה,
לחזקה ולבצרה בכל עת! בהתבוננות תמידית
בגודל הנהגתו יתברך בעולם ,בעוצם מערכות השמים האין סופיות ,בתוקף
מערכות הטבע האדירות והאימתניות ,שכל אלו מחשלים ומחזקים את
אמונתנו בבורא העולם אחד יחיד ומיוחד!!!
מי שמאמין בדרך זו ,זוכה אך לראות בחוש דרכו והנהגתו יתברך בכל עת,
בבחינת 'סוד ה' ליראיו'.
מרנא החפץ חיים זיע"א ,שהיה אבי האומה בדור שלפני השואה ,זכה
בתוקף אמונתו התמימה והשלמה בבורא העולם ,לחזות ולראות בהנהגתו,
גם בדברים שבני אדם אינם רואים בהם כלל ,ורבו בזה המעשים ,ונביא
מעשה מרטיט המלמד על כי 'סוד ה' ליראיו' ,לאלו המאמינים בו בכל נפשם
ובכל ליבם:
מספרים על מרן רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,שכאשר היה כלוא בסיביר,
היה מרן החפץ חיים זיע"א אומר כל יום ארבעה פרקי תהלים לשלומו ,כחלק
מהמאמץ הגדול שהתקיים בעולם היהודי בניסיון לשחררו.
והנה למרבה ההפתעה ,בהגיע ערב יום כפור ,נכנס לתאו של הגר"י אברמסקי
אחד הסוהרים ,ובפיו בשורה :אתה חופשי לדרכך! הסוהר אף צייד את רבינו
בכרטיס נסיעה לרכבת .לקח הגר"י אברמסקי את מעט המטלטלים שהיו
עימו ויצא לעבר תחנת הרכבת.
בעודו עומד בתחנה שהייתה ריקה מאדם באותה שעה ,הגיע אליו לפתע
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המפקד הראשי של מחנה המעצר ,שהיה יהודי ששמו יצא לשמצה .אחרי
שהתבונן מסביב וראה שאיש אינו מבחין בו ,שאל המפקד את הגר"י אברמסקי
זצ"ל" :אתה עומד לנסוע ברכבת?" .רבי יחזקאל השיב בחיוב .המפקד שב
ושאל" :אתה רב?" ,וגם על זה השיב לו .המפקד ביקש לראות את כרטיס
הנסיעה ,הגר"י זצ"ל חשש שהוא זומם לקחתו ,אולם לא הייתה בידו ברירה,
והוא הגיש את כרטיס הנסיעה שלו למפקד .לאחר שהתבונן בו ,אמר המפקד
להגר"י זצ"ל" :יודע אתה ,נתנו לך כרטיס לקרון קר מאוד ,ואם תסע בקרון
זה אין סיכוי שתגיע הביתה ,כי אתה עלול לקפוא באמצע הדרך" ,שכן כך
היו עושים הסובייטים לאסירים שרצו להמיתם .המפקד התבונן שוב מסביב,
וכאשר הבחין שאיש אינו מביט בהם ,שלף מכיסו כרטיס חלופי לקרון חמים
יותר ,והגישו לרבי יחזקאל אברמסקי.
המפקד לא הסתפק בכך ,אלא אף עמד וביקש ממנו סליחה על כל מה
שפגע בו בזמן שהותו בכלא ,כשהוא מציין שהוא אנוס לפעול כך" :גם אני
יהודי!" ,סיים המפקד את דבריו" ,ואני מבקש ממך מחילה".
המפקד נפרד מהגר"י זצ"ל ,שהמתין עד לבואה של הרכבת .משזו הגיעה,
אכן קיבל הגר"י זצ"ל מקום בקרון מחומם .במהלך הנסיעה ,הבחין כיצד
משליכים מהקרונות האחרים ,הקפואים ,גופות של אנשים שקפאו בגלל
הקור העז ששרר באותם ימים.
כאמור ,היה זה ערב יום כיפור ,והוא לא
הספיק להגיע לביתו בו ביום .כדי לא לחלל
את היום הקדוש ,ירד הגר"י זצ"ל מהרכבת
באחת העיירות הקטנות בטרם תשקע השמש.
הוא אפילו לא הספיק לאכול סעודה מפסקת,
כי מיד עשה את דרכו לבית הכנסת ,שם הניח
את צרורו ,ובו עשה את כל יום הכיפורים.
רק למחרת יום הכיפורים ,יצא בדרכו לביתו,
אולם נכונו לו תלאות רבות בדרך ,מאחר
והשלטונות הסובייטים ,שנענו למסע השתדלנות
של יהודי העולם לשחרר את הגר"י ,הסכימו
לשחררו ,אולם עשו כל שביכולתם למנוע ממנו
להגיע בריא ושלם לביתו .אך יושב בשמים ישחק למו ,יד ההשגחה העליונה
ליוותה את הגר"י זצ"ל לכל אורך המסע.
והנה בעודו על הרכבת ,שעשתה את דרכה מאחת העיירות בליטא ,בדרכה
לעיר הגדולה וורשא ,פגש הגר"י אברמסקי את מרן רבי אלחנן ווסרמן הי"ד.
שני הגדולים הופתעו מהמפגש האקראי ,ונפלו חבוקים זה בזרועות זה,
ובפרט הופתע עד מאד ר' אלחנן ,שהיה מודע למסע חובק העולם לשחרר
את הרב אברמסקי ,והנה הוא כאן לפניו! הם הודו להקב"ה על השחרור
מהמאסר.
לפתע אומר רבי אלחנן לרבי יחזקאל" :נכון שיצאתם מסיביר בערב יום
כיפור?" ,השיב לו רבי יחזקאל" :אמת ונכון הדבר! אבל מנין לכם זאת? והלא
אפילו בביתי לא ידעו מכל זה?" .השיב רבי אלחנן" :מה פירוש מנין אני
יודע?! בערב יום כיפור בבוקר ,הלכתי עם החפץ חיים מן הישיבה לאחר
התפילה ,ובאמצע הדרך הוא נעצר ואמר' :נו ,הבולשביקים לא הצליחו ,עכשיו
שיחררו את הרב דסלוצק מבית האסורים'"...
לחפץ חיים הייתה אמונה שלמה ותמימה בהקב"ה ,הוא עבד על כך בכל
כוחו ,וגם בדברים שהיו נראים בלתי אפשריים ,תמיד האמין בהקב"ה .הוא
זכה לראות באמונה חושית ,את הנהגת הקב"ה גם בדברים שאין בני אדם
זוכים לראות .הוא האמין שהקב"ה ידאג לשחרר את הגר"י אברמסקי ממאסרו,
והוא זכה לראות בזה בחוש אמונתו ממרחק של אלפי קילומטרים!
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('אור דניאל')

מהיכן שאב כוחות 'השחקן בתיאטרון' למסור נפשו על קידוש ה'
הגה"צ רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א על הכוח למסור נפש
"וה' ִא ָּתנ ּו ַאל ִּת ָיר ֻאם" (במדבר י"ד ,ט')
בספר קהילת יצחק [המגיד רבי יצחק רייטבארד]
מביא סיפור מיהודי פשוט ,שהיה שחקן תיאטרון
מוצלח מאד ,ושמו היה הולך לפניו והצליח בעשירות
גדולה.
סוף ימיו היה במדריד בספרד ,גם שם היה לו כבוד
וגדולה .ולא ידעו העם שהוא יהודי .לאחר שנגזרה הגזרה
והיהודים נתגרשו מספרד ,היה הוא מהאנוסים ולא ידעו על יהדותו.
ביום מן הימים נתגלו שהוא יהודי ,והתיאטרון ביקשו לשלם לו הון רב
שיחליף דתו לנצרות רח"ל ,והוא מנע עצמו במסירות נפש ,בתחילה עשו לו
יסורים נוראים ,עקרו לו כל השערות של הראש ,וכל צפרני ידיו ורגליו ,ושרפו
ידיו וחלקי גופו ,צרות ויסורים קשים ונוראים שאי אפשר להעלות על הדעת,
והוא לא רצה לזוז מיהדותו ,ונהרג על קידוש השם .ה' יקום דמו.
יהודי זה לא הניח תפילין לא של רש"י ולא של רבינו תם ,מאיפה קיבל
את הכח הנורא הזה למסור נפשו? ,ומביא בספר הנ"ל בשם הג"ר יצחק [מבן
הגר"ח] מוואלז'ין זצוק"ל .לבאר דמה שהיה במעמד הר סיני רעש גדול,
רעמים וברקים וערפל ,והארץ רעדה .אימה ויראה .ובסוף
מתן תורה אמר הקב"ה 'אל תיראו כי לבעבור נסות
אתכם בא האלקים ,בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי
תחטאו' .כמו שלימד אותנו מרן הבעש"ט זי"ע להעלות
היראות חיצוניות ליראת השם .אך לכאורה לזה היה
מספיק קולות וברקים ,מה היה צריך כ"כ הרבה פחדים
נוראים שכל העולם נשתנה ע"י הרעמים והקולות ביום
הקהל ,ונתקבצו הגויים אצל בלעם וכו' כמ"ש במדרש.
וגם יצאה נשמתן של ישראל מרוב פחד.
וביאר רבי איצ'אלע שחכמי לב התבוננו איך יתכן שבני
ישראל בגלותם הארוכה ,דין מוסרים נפשם להשי"ת
בכל לב ונפש[ ,וכמו שכתוב רבי יעקב עמדין בסידורו
שדבר זה נס יותר גדול מיציאת מצרים] ,היתכן שיצאנו
לגלות ארוך כזה ,ובני ישראל שומרים תורה ומצוות ,כ"כ הרבה צרות ויסורים
והגויים בקשו לאבדנו בגשמי ורוחני ,וב"ה אנו נראים בצביוננו וקומתנו
ממש כמו במעמד הר סיני ,אותם תפילין ואותם שבת ,בתוספת גדרים וסייגים
מדרבנן .אע"פ שבקשו להרוג אותנו ב כמה אופנים ברדיפות קשות מאד,
רצו להרוג אותה ועינו אותנו במסעי הצלב ובאינקוויזיציות ,אך מים רבים
לא יוכלו לכבות את האהבה ,ונהרות אל ישטפוה .בשלמא גדולי ישראל,
רבי עקיבא שיכול לעמוד בנסיונות של מסרקות של ברזל ,הרי הוא נשמת
רבי עקיבא שדורש על קוץ ותג שבתורה .אך איך יש כח להמון העם לעמוד
בנסיונות כאלה?
ומבאר רבי איצ'אלע שכפי הנראה שיש בלבנו גנוז וטמון יראה יותר גדולה
מכל היראות מהאינקוויזיטורים ,שהיו מכניסים אנשים בסיר מלא מים
רותחים על האש והיו יכולים לצאת בכל רגע ממנו ולהמיר הדת ,והעדיפו
להשאר בתוך הסיר ולהשרף על קידוש השם ,הרי שיש בלבו של יהודי יראה
יותר גדולה מיראות קשות כאלה ,להיות אפס ואין בתוך הכלים של
האינקוזיציה ,כי זהו סדר מדת היראה שהיראה הגדולה מבטלת היראה
הקטנה ,כמו אדם שמפחד מדבורה ולפתע בא אריה ,הוא שוכח יראת הדבורה.
כך אם אין אנו מפחדים ממסע הצלב והאינקוזיציה הרי שיש בלבנו יראה
יותר גדולה מזה .כמו שאמר מרן הבעש"ט זי"ע שמעמד הר סיני חקוק בלב
כל אחד מישראל ,זה הכניס בלבנו יראה גדולה יותר מכל יסורי עולם.
כך כפה עלינו ה' הר כגיגית ,והיה שם קולות וברקים באופן של יראה
גדולה נוראה מאד ,ששום גוי רשע ואכזר לא הצליח לעשות יראה יותר
גדולה מזאת היראה החקוקה בלבנו מיום מתן תורה .והוא מלבד עוצם
האהבה שבאותו מעמד ,ישקני מנשיקות פיהו ,בשעת הדיבור היה כל דיבור
נושק כל יהודי בדביקות ואהבה שאין לשער .אך יחד עם זאת היה מדת
היראה השלימה ביותר.
(יום ה' יתרו ע"ז)

תורה שנינתה באש
הגה"צ רבי חיים עוזר בעל שו"ת אחיעזר  -מנהיגן של יהודי ליטא ,ורבם
של כמה גדולי ישראל .כתב לספרו הקדמה נוראה ,לכאורה איך אני מדפיס
ספר בשעה טרופה כזאת לאחר מלחמת העולם הראשונה' ,הלא עם ישראל
טובע בים של דמעות ואתם אומרים שירה' ,מהרסינו מחרבינו מבית ומבחוץ,
חותרים חתירה תחת יסודות התורה ,לקעקע את הבירה כולה ,ואתם באים
לפאר את בית ה' בצעצועים ופרחים? הלא ארון הקודש והגוילין בוערים
באש ואתם מתעסקים לתפור מעיל ותכשיט לספר תורה ,בשעה שהספר
תורה עצמה בוער באש?
באותו זמן שהוא כתב את 'שו"ת אחיעזר' ,כתב החפץ חיים מאמרי חיזוק
בוורשא שישמרו את פשטות היהדות שבת וטהרת המשפחה ,כי רבים נפלו
מפשטות היהדות ,ואיך אעסוק בקישוטים ופרחים?
אך כך נהגו גדולי ישראל בכל הדורות ,בעלי התוספות קדושי יארק ,בלילה
האחרונה קודם שהרגו אותם ,היו משתעשעים בתוס' ארוך בפרק מרובה.
אפי' כשחרב חדה היתה מונחת על צוארינו היינו משתעשעים כל היום
בתוה"ק ,גם בעת החורבן בית ראשון ובית שני ,כל קיום היהדות עמד בסכנה,
והיתה יד הצדוקים על העליונה,
אעפ"כ לא הסיחו הכשרים דעתם
מהתורה לרגע אחד ,ורבי יוחנן בן
זכאי העמיד ישיבה ביבנה שישתעשעו
שם בתוה"ק .וזוהי המלחמה הרוחנית
בכוחות הרע ,כשאנו מוסיפים פרחים
לתורה ,בזה הכח ינצלו כל ישראל
מחורבנן.
ובכל שנות הגלות היו גדולי ישראל
לוקחים איתם ספרים קדושים להגות
בתורה גם במקומות מסוכנים ,כמו
שהגה"ק מטשעבין חידש דברי תורתו
בסיביר יער מספר  ,47חידושים
נוראים בימי השמד הגזירות והרדיפות .וזהו הוראת הניצחון של ישראל מול
כוחות הרע ,הגם שהספר תורה בוער באש ,אנו תופרים לה מעיל חדש ,כי
בזה אנו מראים שיש לנו אמונה שהחורבן הוא רק דבר זמני ,אך גם לאחר
ששורפים את התורה ,בוודאי תקום התורה מחדש ,והמעיל שאנו תופרים
ילביש את התורה מחדש.

סיבת הדפסת ספרו בעת מלחמת העולם השניה
הכרך האחרון של אחיעזר הודפס בשנת תרצ"ט ,באותה שעה כמעט היתה
כל התורה שרופה באש ,ואעפ"כ הוסיף עוד ועוד מעיל לתוה"ק ,וזה מורה
על האמונה הקדושה שעוד תיבנה הספר תורה מחדש .אחד עוסק להציל
את הס"ת ,והשני מאין גם כשהיא נשרפת יכולים להזמין לה כתר חדש ,כי
התורה תחזור לתפארתה.
והוסיף שם בהקדמה שהסיבה שהוא מדפיס את הספרים בשעה כזאת,
משום שכתבי אביו נשרפו בשריפה הגדולה בשנת תרנ"א .לכן הוא רוצה
שישארו חידושי תורתו ,הגם שכעת בשנת ת"ש לא יהיה מי שילמד בהם,
אך האמין שעוד יקומו ישיבות בישראל וילמדו שם אחיעזר לרוב ,ואכן כך
נתקיים .כי כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח .וכל זה בכח הבטחון של רבי חיים
עוזר שלא נתייאש ,והאמין שעוד ילמדו בישיבות את הפרפראות שחידש
בתקופות הקשות.

את ספרי חיברתי ב'סדר רביעי'
שמעתי מהגאון רבי משה מרדכי שולזינגר ששמע מהגאון רבי מרדכי שולמן
מסלבודקא ששאל את הגרח"ע מתי היה לכם זמן לכתוב את הספר אחיעזר?
כי היה עוסק בעסקי כלל ישראל מבוקר עד ערב ומערב עד בוקר .אמרו שהיו
לו שתי מוחות היה מקבל קהל שתים שתים ,והיה מדבר עם שתי אנשים
על שתי עניינים שונים ברוב גאונותו.
המשך בעמוד >>> 23
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החזו"א הרהר וחשב וענה לו" :תבדוק את הציצית של הבן שלך ,ואם אין
זה מהודר תקנה לו ציצית חדשה ,וזה ישפיע על היר"ש שלו!"
הרה"ג שמואל צבי גנץ שליט"א ,מעלה מאוצר דרשותיו על מצוות הציצית
ש ּו לָ ֶהם צִ יצִ ת ַעל ַּכנְ ֵפי בִ גְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם" (במדבר ט"ו ,ל"ח)
"וְ ָע ׂ
מצוות הציצית חביבה ונעימה היא לבני ישראל לדורותיהם,
חיבבו הם ביתר שאת את קיומה; לא די שמקיימים זאת
המצוה בלבישת הציצית כתיקונה וכהלכתה ,ככל פרטיה
הלכותיה והליכותיה ,אלא אף מהדרים הם להביט
ולהתבונן בה ,כמו גם ממשמשים הם בציציותיהם מפעם
לפעם .הליכות אלו הפיקו ולמדו מפרשתנו – פרשת שלח,
העוסקת גם במצוה נעלה זו.
שנו חכמים זכרונם לברכה במסכת מנחות (מג ב) על הכתוב בפרשתנו:
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם'" – "תנא וראיתם,
וזכרתם ,ועשיתם - ,ראיה מביא
לידי זכירה ,זכירה מביאה לידי
עשיה".
דברי הגמרא הללו נמצאו ללמדנו
לנכון ,כי עיקר קיום מצוות ציצית
היא ,שנגיע ע"י הראיה לזכירה
ועשיית המצוות .על כך עוררונו
פוסקי ההלכה ,כי נכון וראוי להביט
ולהסתכל מתוך כוונה מיוחדת
בציצית .ענין זה נפסק בשו"ע סימן
כד סעיף ג ,בשם רב משה גאון:
"טוב להסתכל בציצית בשעת
עטיפה כשמברך".

"ויראו את אלוקי ישראל"
דרשו חכמינו זיכרונם לברכה
בארוכה כי ההבטה בכנפי הציצית
וראייתם ,מזכירה לנו את הבורא
יתברך ,וכך מצוטטים הדברים במדרש תנחומא שכתבו" :ומתוך שהוא רואה
אותו ,זוכר את קונו שנאמר 'ויראו את אלוקי ישראל'' .וראיתם אותו' ולא
אותה ,שאם עשיתם כן ,כאילו כסא כבוד אתה רואה' .במשנת רבי אליעזר
מובא' :לפיכך ציווה הקב"ה את ישראל להניחו (ציצית) על טליתיהן ,ואילו
הן מסתכלין בכסא הכבוד ,ומתיראין ממי שאמר והיה העולם'".
לא בכדי עוררו רבותינו הצדיקים על הענין ,למשמש בציצית במשך היום
מפעם לפעם ,בכך סברו כי מעוררת היא ליראת שמים ,וכדברי המדרש הנ"ל:
"ומתייראים ממי שאמר והיה העולם".
תא חזי את דבריו המפורשים של ה'בית אהרן' ,להרה"ק רבי אהרן מקארלין
[פר' שלח] ,הכותב כי יש בהסתכלות בציצית ענין סגולי להתעורר בירא"ש,
וכלשונו'" :ראיה' אותיות – יראה ,כי ראיית הציצית מעוררת יראת שמים"
ע"כ.
בספרי גדולי הדורות מצינו עוד מנהגים ,שנהגו בהם ישראל קדושים מרוב
חיבוב מצוות ציצית ,ונביא את מה שכתב המהרש"ל ב'ים של שלמה' (יבמות
פ"א סוס"י ג)" :נהגו המדקדקים לכרוך הציצית סביב הקמיצה בעת ק"ש,
וסודו עמוק ,וסוד ד' ליראיו".

וציוונו על מצוות ציצית
על כל בני ישראל מוטל לקיים את המצוה בסילודין ,מתוך שמחה של
מצוה ,ואף על פי שתדירה היא מידי יום ביומו ,בל לו להפוך אותה למצוה
קלה שאדם דש בעקביו .וכך מסופר על הגאון רבי אליהו מווילנא זצ"ל,
שטרם השיב נשמתו הטהורה לאביו שבשמים בחוה"מ סוכות (י"ט בתשרי
תקנ"ח) ,החזיק בידיו את אגודת ארבעת המינים ובכה .שאלוהו תלמידיו:
"ילמדנו רבינו ,מה מקום לבכיה זו ,והלא רבינו עסק כל ימיו בתורה בטהרה

ובפרישות ,ומה לו כי יבכה?".
השיבם הגאון" :הן כאן בעלמא הדין במחיר עשרים גראשן ,יש באפשרותנו
לקיים את המצוה החביבה והיקרה של נטילת ארבעת המינים ,ומצוות לבישת
נתן כל חללא דעלמא ,כדי שנזכה
ציצית ,ואולם בעלמא דקשוט ,אפילו אם ֵּ
לאחוז כמעט רגע את אותם ציצית וארבעת מינים ,לא יתאפשר לנו הדבר.
ועל דא קא בכינא ,על קיום המצוות החביבות דאזלה מינאי!"
זהירות מיוחדת הפליגו גדולי הדורות בזאת המצוה .ולא זו בלבד ,אלא
ראו לנכון להקפיד לעורר את בני ישראל על מצוות הציצית ,וליתן את עיניהם
וליבם לתור אחר הקפידה במצוה זו.
כך גם מובא ב'פאר הדור' על מרנא בעל החזו"א ,שאב אחד הגיע עם בנו
לחזו"א ותינה בפניו את צרתו ,שבנו אינו
לומד ואף אינו מעוניין להתפלל כדבעי,
החזו"א הרהר וחשב וענה לו" :תבדוק את
הציצית של הבן שלך ,ואם אין זה מהודר
תקנה לו ציצית חדשה ,וזה ישפיע על היר"ש
שלו!" .ואכן כך היה ,האב קנה לבנו ציצית
מהודרת ,ואט אט החל הבן להתעלות יותר
בתורה ובתפילה.

זה קלי ואנווהו – במצוות ציצית
נאה להסמיך עובדא אצל מרנא ורבנא בעל
החתם סופר זי"ע ,כאשר אינה לידו טלית
מצויץ ונאה ,ויעלוז לבבו ונפשו גם יחד ,עדי
שחקק שמחתו עלי גיליון ,באחד מתשובותיו
המפורסמים (חת"ס שו"ת ח"א סי' ו') וזל"ק:
"זה לי שבועות היה כאן איש אחד מק"ק
יערסלב ,ובידו ציצית שזורים יפים מאוד,
והעיד לי שהמה מנופצים לשמה .ואע"ג
שיש לי בתוך ביתי הרבה כפול שמונה ,ומנופצים לשמה העשויים פה על פי
כשרים ,מ"מ לקחתי ממנו להיותם יותר יפים"- - -

ההסתכלות וההבטה בציצית  -סגולה היא
אף ענין סגולי מצינו שיש בהסתכלות על הציצית – כך קבעו רבותינו מאורי
הדורות .ויש שהביאו כי אף על מידותיו של אדם משפיעה ההבטה בציצית,
ויכול להשיג את המידות המתוקנות והישרות .ראה דכתב ב'כף החיים' (סי'
כ"ד סקכ"ה) בשם השל"ה הקדוש" :הסתכלות בכנף הציצית טוב להסיר
הכעס ,כנף בגימטריה כעס".
כדברים הללו תמצא בדברי הגה"ק 'החפץ חיים' בחתימת ספרו 'שמירת
הלשון' ,עורר עצות סגוליות להתגברות היצר הרע ,ובנקל יהיה לו לאדם
לתקן את מידותיו כראוי וזה לשונו" :מה נכון הוא לראות הציצית כמה פעמים
ביום ,ובפרט בעת שעולה איזו מחשבה שאינה טהורה על ליבו או כעס ,טוב
מאוד להסתכל אז בציצית ,ואז יפקע היצר".
מצוות הציצית אף מסוגלת היא בשמירת הקדושה והעיניים .וכך הביא
הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב זי"ע בספרו 'מנחם ציון' (דרושים לפסח)
וזלה"ק" :כל המצוות הן סגולות כמו ציצית שהיא סגולה לכל ,לבל יתורו
אחרי לבבם ועיניהם סרסורי דעבירה".

ציציות הטלית הבריחו חיות רעות
מסופר על הגה"ק רבי יעקב יושע ,בעל 'פני יהושע' זצ"ל ,שפעם אחת
בימות הגשמים הלך לביהמ"ד ,ואותו חורף היה קשה במיוחד .חיות רעות
התהלכו בדרכים ,וכל בני העיר היו ספונים בביתם מאימת החיות הטורפות,
ואילו הפנ"י שלא ידע מן הסכנה ,יצא לרחוב העיר כשהוא לבוש בציציות
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם | הרה"ג שמואל צבי גנץ שליט"א

טליתו ועטור בתפילין .אנשי העיר אשר ראוהו בלכתו ,הביטו אחריו מחלונות
הבתים לדעה מה יעשה לו ,והפנ"י עטוף בטליתו הולך בדרכו בלי לחוש
כלל.
ויהי בלכתו בדרכו ,לפתע חש הגאון באיזה בריה המהלכת לקראתו ,הפשיל
את טליתו מעל פניו ,והנה לפניו אריה ,אך ראה זה פלא ,תיכף בהביטו עליו,
באותו רגע נסוג הארי וברח מפניו ,ועיני בני העיר רואות את המופת הגדול
הזה ,כיצד נתקיימו ברובם הפסוקים" ,ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית
הארץ"" ,כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (מובא בספר 'רשומים בשמך').
סיפר הגאון רבי משה הערש פוקס אב"ד גראסווארדיין ,כי פעם בא קרוב
משפחה אל הגאון רבי מנחם כץ אב"ד צעהלים ,וביקשו לבוא עמו לפרעשבורג,
כדי להשתדל אצל רבינו החתם סופר ,שיתן לו כתב קבלה על הלכות שחיטה,
דבר שיהיה לו לתועלת רבה ,ויקבל על ידי כך משרה בנקל .מילא את מבוקשו.

באמצע הדרך שאל אותו רבי מנחם ,אם למד היטב דיני שחיטה  -כדי שלא
יבוש ולא יכלם כשהחת"ס יבחן אותו .השיב האיש כי איננו ירא מאומה ,כי
הוא בקי בטריפות כרבי יוחנן ...ומלבד זה ,טען ,הוא יודע שהרבנים אינם
לומדים כל כך דיני שחיטה ,ורק עוסקים בהלכות ציצית וכדומה...
כאשר באו לפני החת"ס ,הציעו לפניו את בקשתם .הנהן החת"ס בראשו
כמי שמוכן למלא את בקשתם ,אולם מקודם ,אמר החת"ס ,הוא רוצה לשאול
את האיש איזה דין ב...הלכות ציצית.
ה'שוחט' לא ידע להשיב ,ונרתע לאחור .אמר לו החת"ס" :סע נא עתה
לביתך ,ולמד דינים אלו אשר נחוצים המה לכל ישראל כשר ,ועד שתבוא
בחזרה ,תלמד אף גם הלכות שחיטה .אז אמלא את בקשתך ואתן לך קבלה
כראוי וכיאות" .ויהי לפלא.
('ספרא דמלכא' – אוצר אמרות החת"ס בהוצאת 'עוז והדר')

>>> המשך מעמוד  | 13לקט סיפורים מרתקים

הגביר האמיתי
כסף בא וכסף הולך – ושלווה אין .רק הבוטח בה' שהוא א-ל חי וקים לעד,
חי חיי שלווה ומנוחת הנפש.
נדוניה גדולה קיבל רבי יצחק זאב מבריסק זצ"ל קודם נישואיו .חותנו רבי
חיים אוירבך ,היה עשיר גדול ,והוא העניק לו בלוק דירות שלם בוורשא ,כדי
שיוכל להתכלכל ברווח מדמי השכירות ,ולא תהיינה לו שום דאגות פרנסה.
כחלוף כמה חודשים ,חש מרן הגרי"ז שהטיפול בדירות הללו מפריע את
שלוותו ,משום שהשוכרים מטרידים אותו בדרישות שונות ,והוא אינו מסוגל
לשקוד על התורה ועל העבודה במנוחה כמקודם .לפיכך החליט למכור את
כל הדירות ,ופנה אל אחד המתווכים בעיר ,בבקשה שימצא לו לקוחות.
בין כך ובין כך פרצה מלחמת העולם הראשונה ,והגרי"ז הוכרח לברוח
ולהציל את נפשו .כששב לאחר המלחמה לוורשא ,התברר לו כי המתווך

הספיק להעביר את כל רכושו על שמו ,ולאחר מכן נפטר לבית עולמו .הוא
ניסה לטעון ליורשים כי הוא בעל הדירות ,ולהביא לכך הוכחות ,אולם היורשים
לא התרשמו מדבריו ,ולא היתה לו שום דרך להוציא מהם את כספו .בין רגע
התהפך עליו הגלגל ,והוא נעשה עני ואביון ,חסר כל.
מיד חזר לביתו ,פתח את שער הביטחון בספר 'חובות הלבבות' ,והחל
ללמוד אותו בעיון גדול .הוא חזר על הדברים כמה וכמה פעמים ,עד שהדברים
הקדושים נחקקו עמוק בליבו ,והצליח להצדיק על עצמו את הדין באמונה
שלמה.
באותם ימים התבטא בצחות לשונו" :משכבר הימים חשבתי ,שעשיר הוא
מי שיש לו רחוב שלם בוורשא ,אבל כעת נוכחתי לראות ,שהגביר האמיתי
הוא האיש שיש לו את 'שער הביטחון' בחובות הלבבות!"...
(מתוך הספר 'הנני בידך' | סיפורים על מעלת הביטחון בה')

>>> המשך מעמוד  | 19הרה''ג רבי אשר קובלסקי שליט''א

בייסורים ,ולעומתו  -הרב השתחרר כעבור ימים בודדים וזכה להקים משפחה
וקהילה לתפארת ,מכונן חיים חדשים ועשירים ביהדות ובעשיה .ולדורי דורות
עוד יהדהד המסר העולה מסיפורו המטלטל:
ציצית היא שמירה ,הגנה ,אפוד מגן של ממש .ברוחניות כמו בגשמיות,
בכל רגע נתון יש לנו אויבים .היצר הרע מתחדש בכל רגע ,טוען טענות ,נותן
תירוצים ,מנסה לדרדר אותנו לתהומות שלא נדע ...מראות אסורים ,שמיעות
לא רצויות ,ביטול תורה ,לשון הרע שמאוד מגרה לאומרו  -היצר אינו בוחל
באמצעים...
כנגדו ,וכנגד הקמים על בטחוננו האישי גם במובן הגשמי ,יש לנו אפוד
מגן ,הציצית היקרה .כמה נאמץ אותה אל ליבנו ,נחבקה באהבה ובשמחה,
נשמור עליה כשרה ומהודרת ,עשויה בכוונה ומושלמת במידתה .נלבש אותה
מדי יום בשמחה תוך הכרזה ברורה :ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן
לנו הגנה יקרת ערך  -את מצוות הציצית!

יהלומים מה'חזון איש'...
אל החזון איש זצ"ל נכנס יהודי ,ומבט של כאב בעיניו' .אני צריך לשפר
את מידותיי בדחיפות' ,אמר' ,הורגלתי להיות איש קשה וזעף ,ואני מבקש
להפוך לרך ונינוח יותר ,אך לצערי  -עד כה ללא הצלחה' ,תינה את כאבו.
החזון איש הביט בו ,וניכרים דברי אמת .יהודי מבקש לשפר את מידותיו,
הרי זו צרת רבים מפורסמת ,ואשריו ואשרי חלקו שהוא מתמקד בנושא,
ומנסה ללא הרף לשפר את מידותיו .אך מהי הדרך? מהי העצה?
'שלוש עצות אתן לך' ,אמר החזון איש' ,תקפיד ,שלא לגעת בידך מעל
המרפק כי זה מחייב נטילת ידיים ,ואם נגעת  -הזדרז ליטול ידיך .בנוסף,
תסגל לעצמך מנהג ,להתפלל על צרת חברך ,גם אם אינך חש בצערו '...אלו
היו שתי מתנות ,ומכאן למתנה נוספת:

'תהיה זהיר במצות ציצית .תוודא שאתה לובש תמיד תמיד את הציצית,
שהן כשרות ונאות ,שלא חסר בהן חוט או שחסר מהשיעור הראוי ,ושנקשרו
כהלכתן .הציצית תועיל לך לשפר את מידותיך!'  -פסק החזון איש וגם העיד
בפניו:
'אני מכיר יהודי ,שהתקשה מאוד במידותיו .הענקתי לו עצות אלה והפלא
ופלא  -מידותיו השתנו לבלי הכר ,השתפרו עד בלי די ,כל רואיו ומכיריו
מחבבים אותו ומשבחים את מידותיו הנפלאות והנאצלות'...
מעורר מחשבה! הרי רבי ישראל סלנטר זצ"ל כותב ,כי קל יותר ללמוד את
הש"ס כולו בלילה אחד ,מלשבר מידה אחת במשך  120שנות חיים! אין ספק
כי משימת תיקון המידות ושיפורן ,להיות אדם טוב ,נוח סבלן ומפרגן יותר
 היא פרויקט חיים הדורש עבודה מאומצת ואיתנה ,לאורך שנים ארוכותותוך השקעה תמידית...
והנה ,בספר 'מעשה איש' עמוד קצ"ב בו מופיע הסיפור ,מגלה לנו החזון
איש עצות זהב ,יהלומים של ממש ,שמקצרות את הדרך ומקלות על ההגעה
ליעד הנשאף .שלושה יהלומים ,ביניהם הציצית היקרה ,כלי מועיל ובטוח,
רב עוצמה ורב השפעה ,שסגולתו לסייע בשיפור המידות ,שעוצמתו רבת
היקף ובעלת השפעת עומק על התחום הנכסף ביותר  -על המידות ,על
פרויקט החיים המשמעותי והכביר שלנו!
הבה נאמץ את הציצית בחום ,נקפיד על לבישתה בכל עת ובכל תנאי,
נבדוק שאנו לובשים ציצית שנקשרה 'לשם מצות ציצית' והיא כשרה ומהודרת.
גם את ילדינו נעטר בבגד היקר ,לסייע להם כבר מגיל צעיר להגיע ליעד
הנכסף של כולנו ,לשפר את המידות כבר מגיל צעיר .הציצית היא כלי יעיל
במיוחד במערכה על שיפור מידותינו ,והופכת את חיינו לטובים ורגועים
יותר!
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והשיב לו הגרח"ע שאת הספר חיבר ב'סדר רביעי' ,ורבי מרדכי שאל אותו,
יאמר נא רבינו מתי הוא הסדר הרביעי ,ומה הוא עושה בג' הסדרים הראשונים.
נענה רבי חיים עוזר ואמר :בסדר הראשון אני עוסק לפרנס יתומים ואלמנות
ושבורי לב .בסדר שני אני מנהיג את העיר וילנא ,לפרנס את הישיבה ברוחניות
ובגשמיות .בסדר שלישי אני יושב בבית דין דוילנא ,ובסדר רביעי אני כותב

אחיעזר .והוא בין ברכת המפיל לשעה שהוא נרדם בשינה! אזי הוא חושב
מה להשיב על השאלות ,ולמחרת בבוקר הוא מעלה אותם על הכתב!
(ה' מנ"א ע"ה)
(מתוך עלון ממשקה ישראל גליון ט"ז חג השבועות תשע"ח)
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הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

מי מהשבטים קבור
במערת המכפילה?

מה קבע הרמב"ם ז"ל לאחר
ביקורו במערת המכפלה?

"וַ ָ ּיבֹא ַעד ֶחבְ רוֹ ן" (במדבר י"ג ,כ"ב)
רש"י עומד על הלשון "ויבוא" שזה לשון יחיד ,ופירש שכלב לבדו הלך
לחברון ונשתטח על קברי אבות
שלא יהא ניסת לחבריו להיות
בעצתם.
בילקוט שמעוני דברים (פרק
לג רמז תתקנד) על הפסוק "ואל
עמו תביאנו" כתב :שיהודה נקבר
עם האבות במערת המכפלה,
ומקורו מספרי וזאת הברכה (אות
ז').
ונראה לומר לפי זה שהסיבה
שכלב הלך למערת המכפלה ,לא
רק בשביל להתפלל על קברי
אבות ,אלא גם לעשות קנין במערה
בשביל סבו יהודה ,שנקבר שם כשהעלו את עצמות השבטים עימם ממצרים.

"וַ ָ ּיבֹא ַעד ֶחבְ רוֹ ן"(במדבר י"ג ,כ"ב)
בספר חרדים (פרק סה) מביא כתב יד מאיגרת הרמב"ם על נסיעתו
לארץ ישראל ,ובתוך הדברים כותב על ביקורו במערת
המכפלה:
וזה לשונו שם" :וביום שלישי בשבת ,ארבעה
ימים לירח מרחשון ,שנת שש ועשרים ליצירה ,יצאנו
מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה ,ונכנסתי לבית
הגדול והקדוש והתפללתי ביום חמישי ו' ימים לירח
מרחשון ,ובאחד בשבת ,ט' בחודש ,יצאתי מירושלים
לחברון לנשק קברי אבותי במערה ,ואותו יום עמדתי
במערה והתפללתי ,שבח לאל יתברך על הכל ,ושני
הימים האלו ,שהם ששי ותשיעי במרחשון ,נדרתי
שיהיה לי כמו יום טוב ותפלה ושמחה בה' ואכילה
ושתיה ,אלקים יעזרני על הכל ויקוים בי נדרי לה'
אשלם אמן .וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה,
כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה אמן ,עכ"ל

מדוע פירותיה של ציפורי משובחות יותר מכל פירות א"י?
וְ "זָבַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ׁש" (במדבר י"ג ,כ"ז)
במגילה (ו .וברש"י שם ד"ה זבת) מובא
שהיו כמה מקומות בארץ ישראל שהיה
דבש זב מהפירות הגדלים שם ,וכן היה
החלב נוטף מן העזים ,ומתערב הדבש שזב
מהפירות עם חלב מהעזים ונעשה כמין
נחל ,וזה הנקרא "זבת חלב ודבש" ,והשטח
של המקומות האלו בכל א"י הצטרף יחד
לכ"ב פרסאות ,ובציפורי לבד היה ט"ז מיל
של זבת חלב ודבש.
בפי' עץ יוסף (על עין יעקב כתובות
קיא :אות נא ד"ה והוי) כתב שהטעם מדוע
ציפורי נשתבחה מכל ארץ ישראל ב"זבת
חלב ודבש" ,הוא ע"פ הזוהר (בראשית
ח"א יד ):שכתב שיש שכר גדול למאחרים לצאת מן השבת שיורדי גיהנם

מברכין אותם בפסוק "ויתן לך האלהים מטל
השמים ומשמני הארץ".
והנה בשבת (קיח ):אמר רבי יוסי יהא
חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת
בציפורי ,לפי שטבריה יושבת בעמק ומכניסה
שבת יותר מוקדם משום שהחמה מתכסית
מעיניהם ראשונה ,משא"כ ציפורי שיושבת
בראש ההר כציפור ומאחרת ביותר לצאת
מן השבת ,כי החמה שוקעת שם מאוחר
יותר.
וא"כ כיון שציפורי היא האחרונה שמוציאה
את השבת ,נמצא שברכת יורדי הגיהנם לבני
ציפורי "ויתן לך האלהים מטל השמים
ומשמני הארץ" גדולה יותר משאר מקומות
ולכן היא משובחת יותר משאר מקומות שבא"י.

•מדוע שלח משה רבינו את המרגלים למרות החשש שמא יחטאו?
•מה ההבדל בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע?
•כיצד הפכו המרגלים מנשיאי ישראל לחוטאים ומחטיאים?
•מהו המנהג הראשון שיש להודיע לגרים הבאים להתגייר?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

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

"מהיכן מקור המנהג הקדום לזרוק צימוקים ,סוכריות ומיני מתיקה לפני
החתן בשבת שלפני חתונתו ,בשעה שקוראים אותו למפטיר"
ומדוע נהגו בני אשכנז שאין מתעטפים בטלית גדול עד הנישואין?
שבת אופרוף
נוהגים שבשבת שלפני החתונה ['שבת עליה לתורה'] ,מוליכים את החתן
לבית הכנסת והוא עולה לתורה.
הטעם בשבת 'אופרוף' ואמירת 'מזל טוב' הובא בפרקי דרבי אליעזר (פרק
יז)" :ראה שלמה מה כוח של גמילות חסדים של ישראל לפני המקום ,ובנה
ב' שערים בבית המקדש והיו ישראל מחשובי ירושלים יושבים ביניהם בשבת,
ומי שהיה חתן היה נכנס ומברכים אותו ,ומשחרב בית המקדש התקינו שיהיו
חתנים הולכים לבית המדרש ,וכל ישראל הולכים ומברכים אותם ,ובזה
יוצאים ידי חובת גמילות חסדים" (טור יו"ד שצג).
טעם אחר :כיון שמועד החופה זמן שמחה הוא לאדם ,ומן הראוי שיעלה
על ראש שמחתו את שמחת תלמוד התורה שהיא שמחת כל ישראל ,כנאמר
פקודי ה' ישרים משמחי לב ,על כן
תקנו חכמים לכבוד התורה לשמח
חתן בעלייתו לתורה בציבור (גינת
ורדים ועיין בעזר מקודש פ"ד הערה).

לקיחת החתן לבית הכנסת
מקור מנהג זה מפרקי דר"א (סוף
פרק יז) ,שמשחרב בית המקדש התקינו
שיהיו חתנים הולכים לבתי כנסיות
ולבתי מדרשות ,ואנשי המקום רואים
את החתן ושמחים עמו .ובמסכת
סופרים (פרק יט הלכה יב) מובא
בלשון זה" :כדי לגמול להם חסד
לחתנים ולהלוותם לביתיהם"
ובספר מהרי"ל (הלכות נישואין ח)
כתוב" :שבת שחרית כשיסיימו פסוקי דזמרא ,הולכים חשובי העיר ומביאים
את החתן לבית הכנסת" .ובספר 'נוהג כצאן יוסף' (נישואין ה) כתב" :ראוי
לבטל המנהג שמפסיקים בתפילה להביא את החתן לבית הכנסת".
טעם הדבר :לפי שהנושא אשה נמחלים לו כל עונותיו ,ונעשה כבריה חדשה
וכתינוק שנולד ,ונהיה אדם שלם ואמרו חז"ל (מכות י ,ב)" :בדרך שאדם
רוצה לילך מולכים אותו" ,ובזה רומזים המלווים לחתן ,שהברירה כעת בידו
לבחור לו דרך חייו ,ומזרזים אותו לפני החתונה לבחור בדרך החיים (ספר
המטעמים חתן וכלה יח).

נהגו שהחתן עולה למפטיר.
במשנה ברורה סי' קע"א ס"ק ד' מוזכר ,שבשבת לפני החתונה קוראים את
החתן למפטיר (ועי' שולחן העזר ו ג).

זריקת סוכריות
נהגו לזרוק על החתן קליות ואגוזים אחר העליה לתורה ,ומקורו ממסכת
ברכות (דף נ ,ב)" :תנו רבנן ממשיכין יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה,
וזורקים לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה ולא בימות הגשמים".
אף דבגמרא בברכות מיירי בעת הנשואים [לפני החתן והכלה] ולא בשבת
לפני החתונה ,ב'דרכי חיים ושלום' (אות תתרמ''ה) ,הביא מנהג זה לענין
שבת קודם הנישואים ,וכן מובא במשנ"ב קעא (ס"ק כא) וז"ל" :יש מקומות

שהנהיגו כהיום ,לזרוק צמוקים לפני החתן בשבת שלפני חתונתו ,בשעה
שקוראים אותו למפטיר".
והמנהג המקובל היום לזרוק סוכריות ושאר מינים שאינם מתקלקלים
בזריקתם ,ואינם נמאסים בזריקתם.
הטעם לזריקת הסוכריות :לסימן טוב ,והתינוקות מלקטים אותן (רש"י
ברכות נ ,ב ד"ה ממשיכין) .והוא רמז לסימן ברכה ,ושיהיו פרים ורבים בלי
צער כאגוזים הללו (ספר מנהגי בית יעקב א ס' ו).

כיסוי הס"ת בשעה שמזמרין לחתן
יש להקפיד לכסות את ספר התורה כשמזמרים לחתן ,הטעם :משום שאין
זה כבוד לס"ת שיהיה גלוי זמן רב (משנ"ב קלט ס"ק כא).
נהגו שהחתן עולה בשבת שלפני החתונה ובשבת
שלאחר החתונה .והטעם :משום דחתן דומה למלך,
וכמו דמלך כותב לו שני ספרים ,כך חתן עולה
פעמים לתורה (מדרש תלפיות).
טעם אחר :כדי שיבחין בין תורה שלמד לפני
חתונתו למה שלמד לאחר החתונה ,כדאיתא
ביבמות (סב ,ב) "השרוי בלא אשה שרוי בלי
תורה" (ספר מטעמים חתן וכלה אות כ בשם
עטרת יעקב ישראל).
לרקוד בשבת לכבוד בחתן
מותר לרקוד לכבוד החתן בשבת ,משום דהוי
דבר מצווה (משנ"ב שלט ס"ק י ,אבני ישפה או"ח
סימן לה ענף ד).

שבוע שחל החתונה
"חתן דומה למלך .מה המלך הכל מקלסין לפניו כך החתן ,מה המלך אינו
יוצא לבד לשוק לבדו כך חתן ,מה המלך שמחה ומשתה לפניו כך החתן כל
שבעת ימי המשתה ,מה המלך לובש בגדי כבוד כך החתן" (פרקי דר"א פרק
יז).
נהגו שהחתן אינו הולך לבד בלא שומר ,משבת של עליה לתורה והטעם:
לפי שהחתן בשבוע של החתונה נקרא 'מלך' ,ומלך אינו יוצא לבדו (ביכורי
יעקב תרסט ס"ק ג).
טעם אחר :לפי שיש כוחות במזיקים שמתקנאים בבני אדם ,לכן אמרו
חז"ל (ברכות נד ,ב)" :ג' צריכים שמירה ואחד מהם חתן חולה ויולדת" (שפת
אמת ברז'אן).
טעם המנהג בשבוע שקודם החופה הוא מדין כבוד ,ואחרי החופה הוא
מדין שמירה (ספר המטעמים).
החזו"א הורה שכאשר חתן הולך לתפילה אינו צריך שמירה ,משום" :שומר
מצווה לא ידע דבר רע" (מעשה איש ח"ב).

עטיפת חתן בטלית אחר הנשואים
נהגו בני אשכנז שאין מתעטפים בטלית גדול עד הנישואין ,ומקורו מהתשב"ץ
שכתוב (דברים כ"ג ,י"ב) "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות" ונסמך לו (שם
יג) "כי יקח איש אשה" .מכאן סמכו בזה בני אשכנז שלא להתעטף בטלית
עד אחר הנישואים.
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א

מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

"אמר לו בשמחה שיש בידו סכום שהצטבר ,ובדעתו לתנו לעמלי תורה.
וכיון שיודע שהוא שקוע ראשו ורובו בתורה ,ישמח אם יסכים לזכותו
ולקבל ממנו "₪ 3,000
השגחה פרטית בתפילה בזמנה
מסכת זבחים דף נו.

דיני זמן הקרבה לשיטת רבינו תם
ובכן הדבר ידוע ,שתפלות נתקנו כנגד הקרבנות ,ומשכך זמני התפלה
צמודים לזמני ההקרבה .הבה ונלמד מסוגייתנו את זמן הקרבה.
מבואר בגמרא דף נו .שדם הקרבן נפסל בשקיעת החמה ,ולא ניתן לזרקו
לאחר השקיעה ,וכתבו התוס' ששיטת רבינו תם ,שזמן צאה"כ הוא שיעור
הלוך ארבע מיל לאחר השקיעה ,שזה 72
דקות ,ושיעור בין השמשות הוא שלושת
רבעי מיל שזה  13.5דקות ,סמוך לצאת
הכוכבים ,לשיטת רבינו תם מהשקיעה עד
בין השמשות נמשך קרוב לשעה ,שדינו
כיום גמור לגבי מצוות הנעשות ביום ,ועל
זה נתחדש בסוגייתנו שא"א להקריב קרבנות
בזמן זה ,כפי שדרש רבי יצחק מהפסוק,
אף שלגבי שאר מצוות נחשב יום.

דעת רבינו יונה והש"ג
כתבו תלמידי רבינו יונה בברכות (ריש
פ"ד) ,שמה שאמרו במשנה בברכות ,שתפילת
המנחה עד הערב אין הכוונה עד צאת
הכוכבים ,שהרי תפילת מנחה היא כנגד
תמיד של בין הערביים ,וזמן ההקרבה הוא
רק עד השקיעה ,כך גם תפילת המנחה שנתקנה כנגדה ,אין זמנה אלא עד
שקיעת החמה ,וכ"כ ה'שלטי גבורים' על המרדכי בפ"ד דברכות.

דברי השאגת אריה
ה'שאגת אריה' (ס"י י"ז) האריך להוכיח ,שהדם נפסל רק בצאת הכוכבים,
ומה שאמרו בגמ' שנפסל בשקיעת החמה הכוונה בסוף השקיעה ,והוא הדין
לתפילת מנחה שזמנה עד הערב ,הכוונה עד צאת הכוכבים.
ויש לבאר שיש כאן שני נדונים :האחד אחר השקיעה ,עד בין השמשות,
שזה יום גמור לדעת ר"ת ,ובכל זאת סוברים התו"ס שאין להתפלל מנחה
באותו זמן .ונדון נוסף בזמן בין השמשות ,שהוא ספק לילה ,שאז לצד שהוא
לילה הווי כמו אחר צאת הכוכבים .אכן לשיטת הגאונים שמיד אחר השקיעה
מתחיל בין השמשות ,ואחר שיעור בין השמשות נהיה צאת הכוכבים ,שזו
השיטה הנהוגה בארץ ישראל ,א"כ יש יותר סיבה לא להתפלל מנחה אחר
השקיעה.

דברי הפוסקים
בשו"ע סי' רג"ל סעיף א' ובביאור יותר ברמ"א ,נפסק שאפשר להתפלל
מנחה עד צאת הכוכבים (אם מקפיד שלא להתפלל מעריב מפלג המנחה),
והמשנה ברורה כתב שפוסקים רבים חולקים על זה ,וסוברים שיש להתפלל
מנחה לפני השקיעה ,ולכן יש להקפיד להתפלל לפני השקיעה ,והוסיף עוד
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שצריך להתפלל באופן שיגמור שמונה עשרה לפני סוף הזמן .וכ"כ בשו"ת
'רב פעלים' (ח"א סי' ה') שלא מועיל להתחיל בסוף זמן תפילה אם יגמור
לאחר זמנה (אך בדין מנחה נוטה לדעת השאג"א).
ואם יש מנין שמתפללים אחר השקיעה ,עדיף להתפלל ביחידות לפני
השקיעה מאשר להתפלל לאחר השקיעה ,ובדיעבד יכול להתפלל לאחר
השקיעה ,עד זמן בין השמשות אך זה רק בדיעבד ,ושעת הדחק גדול ,וכוונתו
לסוברים כרבינו תם ,שאחר השקיעה נמשך עדיין יום ,אבל מי שאינו נוהג
כר"ת במוצאי שבת ,ועושה מלאכה לפני
זמן ר"ת ,יוצא שנוקט שמיד אחר השקיעה
מתחיל בין השמשות ,א"כ לא שייך להקל
בזה .אמנם ב'שער הציון' הוסיף שאף
לנוהגים כגאונים ,יתכן להקל ע"פ שיטת
רבי יוסי ,שבין השמשות מתחיל זמן מה
אחר השקיעה.
והרה"ג רבי יחיאל פלק שליט"א ,בעהמח"ס
'לקוטי אורה' על מסכת זבחים ,הקשה
מהסוגיא בברכות (כו ,):שמבואר שזמן
מנחה עד סוף י"ב שעות של היום ,והרי
לשיטת הגאונים נמדד הי"ב שעות מהנץ
ועד השקיעה ,ע"כ איך יתכן להקל ולהתפלל
מנחה לאחר השקיעה?

מנחה בתנאי
ב'ביאור הלכה' כתב בשם ספר 'סדר זמנים' ,שאם מתפלל לאחר השקיעה,
יתנה שאם עבר זמן מנחה יהיה השמונה עשרה לשם מעריב ,ומה שיתפלל
אח"כ מעריב  -יהיה תשלומין למנחה .ובמוספים של הוצאת 'דרשו' הביאו,
שהחזו"א החמיר שלא להתפלל מנחה לאחר השקיעה ,וביאר מרן שר התורה
הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,שלא סמך על התנאי המבואר ,כיון שחשש שמא
תחילת התפילה תהיה בעוד יום ,ובאמצע תפילתו יהיה לילה ואז לא מועיל
תנאי.

השגחה פרטית
לסיום נביא מעשה ,באחד שהיה צריך בדחיפות אלפיים  ₪לכסות את
גרעונו בבנק ,ורצה לבקש מגמ"ח מסוים הלוואה ,אך אם יתעכב יפסיד זמן
מנחה ,ויתאחר לאחר השקיעה .התחזק הלה בביטחון ומהר להקדים תפילת
מנחה לפני השקיעה .והנה בסוף התפילה פוגש אותו ידידו משכבר הימים,
ואמר לו בשמחה שטוב שהוא פוגש אותו ,כיון שיש בידו סכום שהצטבר
ובדעתו לתנו לעמלי תורה .וכיון שיודע שהוא שקוע ראשו ורובו בתורה,
ישמח אם יסכים לזכותו ולקבל ממנו  ,₪ 3.000והנה רואים בחוש יד השי"ת,
שהרי אם היה הולך ומתעכב לבקש הלוואה  -בוודאי לא היה נפגש עם אותו
ידיד ,ולא היה מזדמן לו הסכום ,וע"ז נאמר "רצון יראיו יעשה ואת שוועתם
ישמע ויושיעם".
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להתקשר לתורה
ֵ
מסביב לשעון
מאת הרבנים הגאונים שליט"א

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית
שלוחה 2

שלוחה 2

שעות
ביממה

הרב אריה זילברשטיין שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ עברית
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הרב אפרים סגל שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 1

שלוחה 2

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש
שלוחה 2

הרב יוסף מגנוז שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ צרפתית
שלוחה 2

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

חייגו *4992 :או 077-2222-666
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•נחלקו הראשונים האם איסורי מלאכות 'בונה' ו'סותר' אמורים גם בכלים; ולכל הדעות – יש איסור 'מכה
בפטיש' בהשלמת יצירת כלי ,וכן יש איסור מכה בפטיש בעשיית פתח לכלי.
•כלים גדולים ,שנִפחם – כולל הדפנות – הוא ארבעים סאה ויותר ,וכגון ארון גדול שאינו מחובר לקיר – לכל
הדעות יש בהם איסורי בונה וסותר.
•כלי שהתפרק ממנו חלק ,באופן שהכלי עדיין ראוי לשימוש ,אך שימוש זה אינו נוח ,אסרו חכמים לטלטל
את הכלי בשבת ,מחשש שיטעה ויתקנוֹ ויעבור על איסור 'מכה בפטיש' ,או 'בונה'.
•חיבור חלקי כלי זה לזה בחיבור גמור עד שהם נחשבים כמאוחדים ,וכגון חיבור במסמרים ובברגים ,הדבקה
בדבק ,או הידוק באופן חזק במיוחד – אסור בשבת מן התורה.
•חלקי כלי שהדרך לחברם זה לזה היא באופן האסור בשבת מן התורה – אסור לחברם זה לזה אף בצורה
רפויה ,מחשש שמא יחברם באופן של תקיעה; ויש מתירים.
•בהמשך לאמ ּור :חלקי כלי המתחברים זה לזה על ידי הברגה – נחלקו הפוסקים אם חיבורם נחשב כתקיעה,
או כהידוק .אולם ,כלי אשר המכסה שלו מתברג אליו ,לכל הדעות מותר לסוגרו בשבת.

פתיחת קופסת שימורים והסרת פקק בשבת
•פתיחת קופסת שימורים בשבת ,אסור משום מלאכת 'בונה' ,או 'מכה בפטיש' ,שכן היא מכשירה את
לשמש ככלי .ויש אומרים שבמקום שמקובל להשליך את הקופסה מיד לאחר ריקון תכולתה ,וגם
הקופסה ׁ ַ
לפותחה .וכן יש מתירים לפתוח את הקופסה באופן שלא תהיה ראויה לשימוש
דעת הפותח לכך – מותר
ּ
חוזר ,כלומר ,באופן המוציא אותה מיידית מכלל שימוש.
•פקק הברגה העשוי ממתכת ,אשר בשעת הסרתו מהבקבוק נפרדת ממנו טבעת המחוברת אליו – לדעת
פוסקים רבים אסור להסירו בשבת ,משום מלאכת 'מכה בפטיש' ,או מלאכת 'מחתך'.
•פקק שאסור לפתחו בשבת – לדעת פוסקים רבים מותר לנקב את הפקק תחילה ואז להסירו ,כיון שבאופן
זה שוב אינו נחשב ככלי כשמפרידים אותו מהטבעת .ויש חולקים.
•פקק הברגה העשוי מפלסטיק ,אשר בשעת הסרתו נפרדת ממנו טבעת – יש אומרים שדינו כפקק מתכת,
האמור לעיל ,ואסור להסירו משום איסור מכה בפטיש ,או משום מחתך .ויש חולקים.

פתיחת דלתות וסגירתם בשבת
להראות סתימת פרצה ,ולא כסגירת פתח בדלת,
•דלתות מאולתרות – סגירתן או החזרתן למקומן ,עלולות ֵ
ואזי הן דומות למלאכת 'בונה' ואסורות מדרבנן.
•פתח שמשתמשים בו בתדירות נמוכה ,ולוֹ דלת מאולתרת ,ללא ציר ,ואשר אינה מוגבהת מהקרקע בעת
פתיחתה – אסור לסוגרו בשבת בדלת זו.
•פתח שמשתמשים בו בתדירות גבוהה ולוֹ דלת מאולתרת – מותר לסוגרו בשבת בדלת זו ,אף כאשר לא
מותקן בה ציר ,ואף אם היא נגררת על הקרקע בעת פתיחתה (וראה פרטים במקור).

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

בנ ָין וסתירה בכלים

052-7181253

אילו איסורים כרוכים בפתיחת קופסת שימורים בשבת?
לענין איסור 'בונה' בשבת?
מהי המשמעות של נפח כליָ ,
הסרת פקק מבקבוק בשבת

גליון 312
שנה ז' תשע"ח

ראשית עריסותיכם חלה

פנחס מקאריץ זיע"א ,אמר לו

)ט"ו  -כ'(
מסופר על הרה"ק רבי מאיר נתן

כמה גדול אדם זה

הרה"ק מקאריץ ,ששבע שנים

מעשה ברבי פינחס בן יאיר שהלך

עבד להכיר את השקר ,ושבע

לפדיון שבוים ,פגע בגנאי הנהר אמר

שנים להרחיק את השקר ,ורק

לו :גנאי חלוק מימיך ואעבור בך ,אמר

אח"כ עבד עוד שבע שנים לקנות

לו :אתה הולך לעשות רצון קונך ואני

לעצמו את מדת האמת .השיב לו

הולך לעשות רצון קוני ,אתה ספק

בעל התניא ,שדרך זו קשה מאד,

עושה ,ספק אי אתה עושה ,ואני ודאי

והיא שייכת רק למלאכים וליחידי

עושה ,אמר לו אם אי אתה חולק,

סגולה .אולם אני סבור שצריכים

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים

מקודם לקנות את מדת האמת,

לעולם .חלק לו ,היה שם אדם אחד

ורק אח"כ להרחיק את השקר.

שהיה טעון חטים לפסח ,אמר לו

ואמר הרה"ק מאוסטילא ,ששני

חלוק אף לזה שעוסק במצוה ,חלק לו.

הדרכים האלו מרומזים בפרשת

היה שם ערבי אחד שנתלווה עימהם

השבוע ,דכתיב "וראיתם אותו

בדרך ,אמר רבי פינחס חלוק גם לזה,

וזכרתם" ורק אח"כ כתיב "ולא

שלא יאמר כך עושים לבני לויה ,חלק

של

לו .אמרו לו תלמידיו יכולים אנו

תתורו )ט"ו  -ל"ט(
מסופר :פעם הגיע הרה"ק רבי

הרה"ק בעל התניא לעבוד על

לעבור? אמר להם ,מי שיודע בעצמו

'עשה טוב' לפני 'סור מרע' ,ואילו

שלא ביזה אדם מישראל מימיו,

חתן

דרכו של הרה"ק מקאריץ ג"כ

יעבור ולא ינזק .אמר רב יוסף כמה

"ולא

בנו של הרה"ק בעל ה"דברי חיים"
מצאנז זיע"א ,שהיה פעם בילדותו
אצל הרה"ק רבי אליעזר מדזיקוב
על שבת קודש .באמצע הסעודה
פנה אליו הרבי בשאלה :למה
מכל המאכלים נוהגים החסידים
לחטוף שיריים ,ומן החלה אין
חוטפים שיריים .השיב לו הילד
על אתר" ,הלא חלה היא ראשית
כמו שנאמר 'ראשית עריסותיכם
חלה' ואין ראשית שיריים"

וראיתם אותו וזכרתם וגו' ולא

פינחס

מאוסטילא

זיע"א

תתורו",

לרמז

הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א

מרומז

בפרשה,

לשבות בשבת פרשת שלח ליד

תתורו"

כתיב

עיר

"סאנוק",

וחסידי

על

דרכו

שאחרי
"למען

תזכרו

בעלזא

ועשיתם" ,דהיינו 'עשה טוב' אחר

מהסביבה נתקבצו ובאו לשבות

'סור

מתרגם

שם

במחיצתו .בעת עריכת השלחן

היונתן

קדישין

הי

אמר ,שפעם בא הרה"ק בעל

כמלאכיא" שדרך זו שייך רק

התניא זיע"א אל סבו הרה"ק רבי

למלאכים ויחידי סגולה.

מרע'.

ולכן

"ותהוון

זמני כניסת שבת
ירושלים 7:08 :ת"א7:23 :

גדול אדם זה כמשה וששים ריבוא.
)חולין ז'(

זמני יציאת שבת

שלח

ירושלים 8:26 :ת"א 8:29 :ר"ת9:01 :

לקט סיפורים הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא זיע"א

אומר על כל דבר שראה או שאירע לו שהוא טוב ולטובה .והיתה

)יומא דהילולא ב' תמוז(

אמונתו חזקה כעמוד של ברזל .פעם אחת נסע רבי נחמן

הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא זי"ע היה מהששים גיבורים של

מהאראדענקע עם הרה"ק בעל ה"תולדות" מפולנאה זיע"א אל

הבעש"ט הקדוש זיע"א ,ומראשי המקורבים אליו ,כפי שנראה

הבעל שם טוב הקדוש זיע"א על שבת קודש .וביום השישי נסעו

מכמה עובדות שהיו בינו ובין רבו .מסופר כי כשגילה הבעש"ט

ופגעו באדון אחד במרכבה גדולה ,שנסע גם כן באותו הדרך

לתלמידיו את סוד כוונת המקוה ,העירו התלמידים על השינויים

ולאותו צד שהם נוסעים .והיה נוסע לאט .והיו יראים לעבור אותו.

שיש בהם כלפי הכוונות שגילה האריז"ל .וכאשר שמע הבעש"ט

והכה ה"תולדות" את ידיו ואמר :ווי! ווי! אנו עלולים לחלל את

הק' דבר זה מהם ,תיכף השליך ראשו לאחוריו ,ופניו נעשו לפיד

השבת חס ושלום ,והיה מצטער בצער גדול .ורבי נחמן אמר שהוא

אש ועיניו בולטות ,כדרכו בהתפשטות הגשמיות בעת עלייתו

לטובה ,ונוסף עוד על צערו ,מה שרבי נחמן אומר .ואחרי שעה קלה

בעולמות העליונים וכו' ,ובקצה השולחן ישב הרה"ק רבי נחמן

פגעו מחנה גדול מאד של נכרים הולכים עם משאות ,והשלג מצידי

האראדנקיר זיע"א ,ונפלה עליו תרדמה גדולה ,והוא נרדם אצל

הדרך היה גדול מאוד ולא יכלו בשום אופן לעבור אותם ,כי הלכו

השולחן הטהור ,ובתוך שינתו חלם חלום ,שבא הבעל שם טוב

גם כן בזו הדרך לאותו צד ולא לקראתם .ונסעו לאט ,ואם היו

הקדוש והתחיל לדרוש הדרוש הזה בכוונת המקוה ,ועמד לנגדו

הולכים אחריהם היו יכולים לחלל שבת .וכשראו הנכרים עם

איש רך בשנים וסתר את דברי הבעש"ט ,ושאל מי הוא זה,

המשאות את המרכבה הגדולה של האדון ,פנו כולם מן הדרך

ואמרו שהוא האר"י ז"ל ,ונמשך הפלפול ביניהם זמן רב עד

מיראת האדון ,וגם רבי נחמן והתולדות עברו את מחנה הנכרים.

ששמע איך האריז"ל הודה לדברי הבעש"ט .ובתוך כך הקיץ ר'

ואחר כך באו רבי נחמן והתולדות לפרשת דרכים ונסע האדון

נחמן משנתו ,ותיכף ישב הבעש"ט ואמר :נחמן ,אני לקחתי אותך

לדרכו לדרך אחר ,והם נסעו מצד שני ובאו בעוד היום גדול .והיה

להיות עד בדבר זה ,תעיד האם לא הודה לי האריז"ל.

באמת לטובה נסיעת האדון ,כי המחנה נסעו לאט ,ואם היו נוסעים
אחריהם בודאי היו מחללים שבת.

פעם אחת אמר הרה"ק רבי נחמן מהאראדענקע :הייתי חסיד
גדול כל כך שהייתי בתענית יום ביום ,והלכתי בכל יום למקוה
קרה .שבדור זה לא יוכל לסבול שום אדם מקוה קרה כזו.
וכשבאתי מהמקוה לביתי ,ומצאתי המקום חם מאד עד שכמעט
בערו הכתלים בביתי ,ולא הרגשתי החמימות לערך שעה ,מרוב
הקרירות שנתקררתי בהמקוה שהלכתי ,ואף על פי כן לא הייתי
יכול לפטור )להנצל( מן המחשבות הזרות .עד שהוכרחתי
לחכמת הבעל שם טוב הקדוש זיע"א.

קידוש השם גדול
הגה"צ רבי משה קליערס זיע"א רבה של טבריה סיפר מה ששמע
מזקני טבריה ,שפעם היתה עצירת גשמים וציוה הרה"ק רבי נחמן
מהורדנקא זיע"א "שילכו למערת רבי חייא ובניו להתפלל שמה על
הגשמים ,וגם הוא הלך עמהם ,וציוה להם שיקחו עמהם בגדי חורף
למחסה מזרם וממטר ,והיה אז יום חם וצח כעצם השמים לטוהר.
הם יצאו מן העיר לילך למערת רבי חייא ובניו זיע"א ובגדי החורף
בידיהם ,ואז עמד בשער העיר שר ושופט העיר ,וכראותו שהם

לשמוע רק מה שצריך לשמוע
מסופר :פעם אחת היה הבעל שם טוב הקדוש זיע"א מספר
בשבחו של הרה"ק רבי נחמן האראדאנקער בפניו ,והוא היה
יושב בריחוק מקום ממנו ,אזי הקריב את עצמו והרכין את אזנו
לשמוע .והיה בעיני העם לפלא שמרכין רבי נחמן אזנו לשמוע
שבחו ,ושאלו את הבעל שם טוב על כך ,ואמר להם כי רבי נחמן
ביקש מהשם יתברך שיתנו לו במתנה ,שלא ישמע כי אם מה
שצריך לשמוע ,וזה שאני מספר בשבחו אינו שומע ,והוא כאשר
ראה שפתי נעות וקולי לא ישמע ,היה סבור שאני מדבר בדברי

הולכים ובגדי חורף בידם צחק מהם הרבה ,וירק בפניהם ואמר שאם
יחזרו להעיר ולא ירד גשם ,ירמוס את רבי נחמן תחת כפות רגליו,
הם הלכו לדרכם למערת רבי חייא ובניו ושפכו שיחם נוכח פני ה',
והשמים נתקדרו בעבים וירד גשם שוטף עד מאד ,ולולא שהיה להם
בגדי החורף לא יכלו לבוא העירה ,וכאשר חזרו העירה ,המתין להם
בשער העיר שר ושופט העיר הנז' ,ולקח את הרה"צ הנ"ל והרכיב
אותו על כתפיו ,ונשאו עד תוך העיר ,והעיר טבריה צהלה ושמחה
על גשמי הרצון והברכה שירדו ,וגם כי נתקדש שמו הגדול ית"ש,
וכל הנכרים אמרו מי כמוך באלקים ומי כעמך ישראל".

תורה ,לכן הרכין את עצמו לשמוע מקרוב .והמופת הוא כשאני

כותבי התולדות מציינים ,כי נס זה גרם להרמת קרן הצדיקים,

מדבר דברי תורה אז הוא שומע אפילו מרחוק.

וכעבור י"ב שנה כאשר הגיעה השיירה הגדולה של מאות נפשות
בראשות הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטעבסק זיע"א בעל "פרי הארץ"

גם זו לטובה
הרה"ק רבי נחמן מהאראדענקע זיע"א ,היתה לו מדה שהיה

והרה"ק רבי אברהם הכהן מקאליסק זיע"א ,נתקבלו בהערכה רבה
על ידי כל החוגים בטבריה ,הודות למאורע המופלא של הגשמים.

השפעת הצדיקים על בית דין של מעלה
מסופר בשם הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זיע"א
שסיפר :פעם בא אל הרה"ק רבי שלום מבעלזא זיע"א
יהודי אחד ומסר לידו קוויטעל )פתקא( .אמר לו רבי

לא מי שחושב שהוא מוצלח יכול להצליח
משל ל"שמש הקהילה" ששנים רבות שימש בתפקיד ועשה
את מלאכתו במסירות ובנאמנות .מדי בוקר פתח את דלתותיו
של הבניין המכובד ,הדליק את האורות ,הסיט את הווילונות

שלום אספר לך סיפור :בהיותי אברך צעיר הלכתי ברגל

ואסף את שאריות הלכלוך שהותירו אחריהם אי אלו פקידים

ללובלין ,בצאתי לדרך קיבלתי על עצמי שלא לבקש

שעבדו עד השעות הקטנות של הלילה .דאג שהכול יתפקד

משום אדם יותר מפעם אחת ,שיזמינני לביתו ויציע לי

כראוי .מגיל שלש עשרה עבד שם ,מאז הלך אביו עליו

אש"ל ,ואם ידחני בפעם הראשונה ,לא אמשיך לבקש
ממנו עוד .בדרכי הגעתי לבית מזיגה אחת ,וביקשתי

השלום לבית עולמו ,ועול פרנסת הבית נפל על כתפיו כבכור
האחים .הוא התקבל לעבודה ,תחילה מתוך רחמים ,ולאחר
מכן מתוך הערכה .הם שילמו לו משכורת הגונה והתייחסו

מבעל הבית שיתן לי לאכול ומקום ללון .השיב לי המוזג:

אליו יפה .עד שהגיע ראש הקהילה החדש .צעיר ומלא מרץ,

אדם צעיר ובריא שכמותך אינו בוש לבקש אוכל חינם?

גדוש רעיונות חדשניים ,החל משנה סדרי בראשית .קבע תקנון

לך תעבוד ואכול מיגיע כפיך .אמנם אוכל לא נתן לי,

חדש ,שינה את סדרי קבלת הקהל ,פתח ערוצים נוספים

אבל מקום לינה באורוות הסוסים הציע לפני .בבוקר
קמתי חלוש מאוד בשל הרעב שהציק לי ,וכבר חשבתי

לתקשורת בין פקידי הקהילה לאנשיה ושלח את העובדים
להשתלמויות .שום דבר לא נשאר כמו שהיה ,רק השמש.
כשהתפנה ראש הקהילה מעיסוקיו ,קרא לשמש וביקש לשוחח

לחרוג ממנהגי שקיבלתי על עצמי ,ולשוב ולבקש דבר

עמו .התעניין בעבודתו וביקש לדעת על חייו הפרטיים ,השמש

אוכל להשיב את נפשי.

גולל בפניו את ילדותו הקשה בבית דל וחסר אמצעים ,סיפר
על אי יכולתו לשלם כסף למורים שילמדוהו קרוא וכתוב,

אולם השי"ת היה בעזרי ולפתע עצר לפני איש כפרי
מגושם מאוד ,ניגש אלי ואמר ,בוודאי רעב אתה ,בוא

והוסיף שאת המעט שלמד כבר הספיק לשכוח .סיפר גם על
אביו שנפטר בצעירותו והותירו בודד במערכה" .הקהילה היא
כל חיי" ,סיכם השמש את דבריו .ראש הקהילה לא היה שבע

עמי ואתן לך דבר אוכל ומשקה .הלכתי עמו וסעדתי לבי,

רצון" .לא מתאים שעובד הקהילה לא ידע קרוא וכתוב .אין זה

לאחר מכן ביקשני הכפרי להמתין קצת עד שיבשל

מכובד! אתה מוכרח ללמוד!" חתם את השיחה והותיר את

תבשיל מיוחד עבורי ,ובכך החיה את נפשי .כאשר

השמש בספק לגבי עתידו .השמש גמר בדעתו לא להמשיך

ביקשתי להמשיך בדרכי ,שאלני הכפרי לאן פניך
מועדות? השבתי לו ,ללובלין .צחק הכפרי צחוק עליז

בעבודתו .כאב לו שעבודתו אינה מוערכת בגין אי ידיעתו
קרוא וכתוב .יצא לשוק לחפש עבודה ,הלך מחנות לחנות,
מרחוב לרחוב ,ולאחר דקות ארוכות מצא חנות קטנה בקצה

ואמר ,אף אני פני מועדות בעניני מסחרי ללובלין ,הבה

העיר שמכרה מיני מגדנות .החליט אף הוא למכור עוגות.

ונצא יחדיו .רתם הכפרי את עגלתו ,הזמינני לשבת לידו

תחילה רכש מעט ומכר עוגות בודדות .לאחר מכן רכש מספר

ושנינו יצאנו ללובלין .כאשר הגענו לעיר ,נתן לי האיש

קופסאות ומכרן .בתוך זמן קצר היה לו דוכן של קבע ,ומהר

סכום כסף הגון ונפרד מעלי.

מאד הפך לחנות של ממש .העסק התרחב ,נוספו לו סוכנים,
מפיצים ועובדים ,עד שהיתה לו רשת ארצית של חנויות בעלת
כוח כלכלי אדיר .הוצע לו לחתום חוזה עסקי עם חברה דומה

עברו ימים והכפרי נפטר לבית עולמו ,כשהגיע לפני

בחו"ל ,עסקה שאמורה היתה להגדיל את המחזור השנתי

בית דין של מעלה והחלו לעיין בדינו ,הכריעה כף חובה

בעשרות אחוזים .שני המנהלים ישבו יחד בלובי של מלון

ורצו לדון אותו לגיהינום ,סנגרתי עליו ואמרתי" ,לולא

מקומי מפואר .מסמכים שנוסחו בקפידה על ידי עורכי דין

אותו כפרי שהחיה את נפשי במאכל ובמשקה לא היה
היום רבי בבעלזא" .ומיד זיכוהו בדין .אותו כפרי היה

ותיקים הונחו על השולחן ,והוא התבקש רק לקרוא ולחתום.
"איני יודע לקרוא!" אמר בפשטות .אלפי סימני שאלה הצטיירו
על פניו של היושב ממול" .אתה? אתה שהצלחת להגיע בתוך

אביך .והוסיף ואמר לאיש שבא אליו :ודע כי הוא בא

שנים ספורות למעמד כלכלי כזה ,אינך יודע לקרוא?!" "לו

עתה לבקשני לעשות לך טובה.

ידעתי לקרוא" ,השיב השמש כשבת צחוק על שפתיו" ,הייתי
נשאר שמש בבניין הקהילה עד עצם היום הזה!"
הנמשל :לא לחכמים לחם ,לא מי שחושב שהוא מוצלח
יכול להצליח ,ההצלחה הינה פועל יוצא של מה שנגזר
במרומים.

)אחד המגידים(

עשיית חסד להסיר מכשול

למען ביטול גזירת גיוס בנות,
מלא

היה

מסופר על הגה"ק רבי זונדל

ביתו

מסלנט זיע"א ,כשהיה בחור ולמד

מעייניו

בישיבת וואלוזין ,היה דרכו לילך

לביצוע הפעולות .והנה בתוך כל

כל בוקר לשוק ומדליק שם את

התכונה

הזאת נכנס

המקטרת שלו מהאש של הגויים.

לתומו לבית ,ת"ח מסכן שאינו

והיה הדבר לפלא בעיני חבריו,

שפוי

שראהו

על מנהג משונה זה ,עד שנודע

החזו"א,

הדבר שר' זונדל רצה להציל את

המסובים,

אלו שהיו מקילים לקנות פת

בשמחה

רבה,

מהגויים ,ולכן הוא הולך בבוקר

בזרועו,

התיישב

ובשעה שהדליק את המקטרת,

לשלומו ,היש לו היכן לאכול

של

אנשים

החזו"א

הנרגשת
בדעתו,
עזב

נתונים

כיון
מיד

קיבל

וכל

את

את

כל

המסכן

שילב

זרועו

עמו

ושאל

שבת קודש כ"ו סיון
הרה"ק רבי יחיאל מיכל מקורימא ב"ר צבי
מנחם מאניפאלע )תרט"ז(
הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ב"ר חיים
מאיר יחיאל ממאגלניצא )תרל"ה(
יום ראשון כ"ז סיון
רבי חנינא בן תרדיון )ג"א  -תת"ל(
הרה"ק רבי מאיר מאייזנשטאט ב"ר יצחק )פנים
מאירות  -תק"ד(
יום שני כ"ח סיון
הרה"ק רבי משולם פייש הלוי מטהאש ב"ר
מרדכי )תרל"ה(
יום שלישי כ"ט סיון
הרה"ק רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה
)תלמיד ה"חוזה"( ב"ר יעקב )תר"ז(
יום רביעי ל' סיון
הגה"ק רבי שלמה קלוגער ב"ר יהודה אהרן
)תרכ"ט(
הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף ב"ר מרדכי
מנדבורנא )תרס"ח(

היה זורק עץ קטן לתוך התנור,

ולישון וכדו' ,והכל בהתעניינות

ועי"ז מותר לאכול את הפת

מרובה ,בסבלנות ובלא קוצר

שלהם )כמבואר בשו"ע יו"ד סי'

רוח,

כל

קי"ב ס"ט(.

הנושא הבוער ברגע זה.

יום חמישי א' תמוז
הרה"ק רבי קלונימוס קלמן ב"ר אהרן )מאור
ושמש – תקפ"ז
הרה"ק רבי גרשון מרגליות ב"ר בן ציון
מסקאליט )תקצ"ח(
)הרה"ק רבי שלמה מבאבוב )הראשון( ב"ר
מאיר נתן תרס"ה(

העוסק גם בגמ"ח זוכה

יום שישי ב' תמוז
יוסף הצדיק משבטי קה בן יעקב )ב"א ש"ט(
הרה"ק רבי נחמן מהורדאנקא ב"ר יצחק
)תלמיד הבעש"ט  -תקכ"ה(
הרה"ק רבי אברהם מטריסק ב"ר מרדכי
מטשערנובל )תרמ"ט(

חסד יש לעשות עם כל אחד

כאילו

סיפרו להרה"ק ה"אמרי אמת"
מגור

זיע"א

נשכת

ממנו

לאריכות ימים

כי

יש

חסידים

מסופר :בישיבת ראדין היה קיים

לתמוך

רק

בעניים

קופת גמ"ח ,במטרה להלוות כסף

מאנשי שלומם בלבד ,ומונעים

לבחורים הנזקקים לכך .פעם פנה

את עזרתם מנזקקים אחרים .הגיב

הגה"ק ה"חפץ חיים" לבחור אחד

על כך הרבי ואמר :מצינו בתורה

מבחירי הישיבה ,שהיה מתמיד

"ואת החסידה למינה" ואמרו

גדול ,ובקש ממנו כי יקבל על

חז"ל )מסכת חולין דף ס"ג ב'(

עצמו להיות הגבאי של הגמ"ח.

למה נקרא שמה חסידה שעושה

הבחור ניסה להתחמק מתפקיד

ופירש

זה ,בטענה שנפשו חשקה בתורה,

רש"י במזונות .נשאלת השאלה,

ואין לו זמן להקדיש לגמ"ח.

א( יש נוהגין לקרוא כל פסוק בנפרד שנים

אם עוף זה נוהג במידת החסד

ה"חפץ חיים" ענה לו שמסופר

מקרא ואחר כך תרגום ,ויש נוהגין לקרוא

שהיו

כל פרשה פתוחה או סתומה שנים מקרא

שנגזר

ואחר כך תרגום .ומנהג הראשון יותר נכון.

שנוהגים

חסידות

עם

חברותיה,

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שנים מקרא ואחד תרגום )ב'(

מדוע הוא נמנה בין העופות

בגמרא,

שרבא

הטמאים? והתירוץ הוא :עשיית

מצאצאי

עלי

חסד "עם חברותיה" בלבד היא

עליהם שימותו צעירים .ורבא

מידה לא ראויה ,חסד יש לעשות

שעסק בתורה חי ארבעים שנה,

השבוע ,לא יזלזלו בקריאת שנים מקרא

עם כל אחד בלי שום אפליה.

בעוד שאביי שעסק גם בתורה

ואחד תרגום) .אגרות משה ,או"ח ח"ה סימן

וגם בגמ"ח חי ששים שנה .ואם

ס"ז(

להחיות לב נדכאים

ואביי
הכהן,

כן הרי לכשתעסוק גם בגמ"ח

לילה אחד נערכה בבית הגה"ק

תאריך יותר ימים ,וממילא יהיה

ה"חזון איש" זיע"א אסיפה דחופה

לך גם הרבה זמן להספיק ללמוד.

)שלחן ערוך הרב סימן רפ"ה סעיף ג'(
ב( גם תלמידי חכמים שעמלים בתורה כל

ג( אפשר לכתחילה לקרוא שנים מקרא
ואחד

תרגום

בישיבה.

)פרי

מגדים

במשבצות זהב ,או"ח סימן תר"צ ס"ק א'(

מברכין חודש תמוז

בחסות רשת חנויות

המולד אור ליום חמישי

גל פז

בשעה  7 6:05חלקים
ר"ח בימי רביעי וחמישי

בס"ד

גִּ לָּיוֹן ַׁ 693
שת ְׁש ַׁלח לְׁ ָך | תשע"ח
ָּפ ָּר ַׁ
דּושת ַׁהגִּ לָּיוֹן
ָאסּור לִּ ְׁקרֹא ִּב ְׁש ַׁעת ַׁה ְׁת ִּפלָּה | נָּא לִּ ְׁשמֹר עַׁ ל ְׁק ַׁ

ַׁ

ַַׁׁהעלוןַׁמוקדשַׁלהצלחת

לרפואתַׁכלַׁחוליַׁע"יַׁובכללםַׁציוןַׁבןַׁצ'חלהַׁולרפואתַׁוהצלחתַׁיוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁוב"ב ַׁ
ַׁ

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

א ִ
טֹובהַׁ
ַָּׁ
ָּ
שהכַׁלַׁלְׁ
מיןַׁ ֶׁ
שלַׁחַׁלְׁ ָךַׁ-לְׁ ה ֲ
פ ָּרשַׁתַׁ ְׁ

ַׁ

יוסףַׁליאורַׁבןַׁדליהַׁאפרתַׁהצלחהַׁבכלַׁהעניינים ַׁ

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

"אֶׁ ֶׁרץַׁאכֶׁלֶׁ תַׁיֹושְׁ בֶׁ יהָּ ַׁהִ יא"ַׁ(במדבר יג ,לב)

ַַׁׁזיווגַׁהגוןַׁוכשרַׁבמהרה ַׁ

אורןַׁבןַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרוניתַׁבתַׁסימיַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
בגמרא (סוטה לה) כתוב :דרש רבא" :אמר
תרצהַׁבתיהַׁבתַׁימנהַׁנינטַַַַַׁׁׁׁׁסיוןַׁבתַׁאסתר ַׁ
עמיתַׁבתַׁטובהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיוסףַׁבןַׁרוחמה ַׁ הקב"ה 'אני חשבתיה לטובה והם חשבו
נתנאלַׁבןַׁג'ינהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאילןַׁבןַׁג'וליאט ַׁ לרעה ,אני חשבתיה לטובה ,דכל היכי דמטו
אסףַׁבןַׁסופיהַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדודַׁעומריַׁבןַׁיהודית ַׁ
מיטלַׁבתַׁמלכהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמאירַׁבןַׁשריתַׁואליהו ַׁ הוי מת חשיבא דידהו די היכי דנטרדו ולא
טליהַׁעדןַׁאסתרַׁבתַׁשולמיתַַַׁׁׁיפיתַׁבתַׁג'ינה ַׁ
שיריַׁימנהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁשולמית ַׁ לשאלו אבתרייהו'".
אנאלַׁחביבהַׁבתַׁשולמיתַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורןַׁבןַׁנעמי ַׁ

שושנהַׁשירהַׁבתַׁסילביהַַַַׁׁׁׁמיטלַׁבתַׁשושנה ַׁ כלומר ,בכל מקום שהגיעו המרגלים ,מת
החשוב של הכנענים כדי שיהיו טרודים ולא
ַַַׁׁׁזרעַׁקודשַׁברַׁקיימא ַׁ
גליתַׁבתַׁמסודיַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאליהוַׁנזריַׁבןַׁימנהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
אילנה ַׁבת ַׁרוחמה ַׁ ַׁשמואל ַׁאימן ַׁבן ַׁאסתר ַׁזריַַַַַׁׁׁׁׁיתעניינו במרגלים .והם חשבו לרעה,
סיוןַׁבתַׁאסתרַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרחלַׁמריםַׁבתַׁיהודית ַׁ שאמרו" :ארץ אוכלת יושביה היא".
נועהַׁבתַׁמזלַׁטובַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמשהַׁמנחםַׁבןַׁרחל ַׁ
דניאלַׁבןַׁשרהַׁואושריתַׁבתַׁשושנה ַׁ
נעמהַׁבתַׁיפהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדגניתַׁבתַׁשושנה ַׁ

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

מבאר הגאון רבי יעקב יוסף קניבסקי זצ"ל
(הסטייפלר) בספרו 'ברכת פרץ' את פשר
מחשבתם לרעה במקום שהקב"ה התכוון
לטובה ,אמרו חז"ל" :בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכין אותו".

יום יום בהספדים ובאבלות במשך כל השנים,
לא היו בני המקום טרודים כל כך מהדבר.
ההרגל היה עושה את שלו והחושים בוודאי
היו מתקהים.
וכמאמר הגמרא (כתובות סב)" :דמילפי תכלי
לא בהתה" .פירש רש"י" -אישה הלימודת
לשכל בניה לקוברם אינה תמיהא ומפחדת
במוות אחד מהם שכבר לימודת".
כמו כן יש להניח כי אילו באמת הייתה הארץ
משכלת יום יום ובכל מקום ,לא היו אנשי
העיר מטפלים וטרודים בהספד ובאבלות,
אלא כל יחיד טרוד באבלו שלו לבד ,ובוודאי
שלא מסתבר שהיו טרודים עד כדי שלא
להבחין בזרים המסתובבים באופן שראוי
היה לחשוד בהם כי מרגלים הם.

יהודיתַׁאסתרַׁפראדלַׁבתַׁחיהַַׁׁ-בריאותַׁואריכות ימים ַׁ אילו זכו ,היו נותנים ליבם להבין שהמתים
הרבים שמתו בימי שהותם בארץ מתו מתוך מכל הסיבות שהתבארו כאן יוצא שמן הראוי
נעםַׁיצחקַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנעמיַׁבתַׁרחלַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שירהַׁשילתַׁבתַׁאורליַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
אפריםַׁבןַׁשרה ַַׁׁ חסד שעשה ה' יתברך עמהם ,כדיַׁ היה ,שהמרגלים ַׁיבינו ַׁשהאבל ַׁהגדולַׁ
לביאַׁישראלַׁבןַׁתמרַׁחיהַַַׁׁׁאסתרַׁבתַׁסוליקה
שמצאוַׁבכלַׁמקוםַׁהיהַׁמאורעַׁהיוצאַׁמגדרַׁ
מוריהַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁנחוםַׁבןַׁכיריה ַׁ שהכנעניםַׁלאַׁישימוַׁלבַׁלהםַׁ ַׁ.
יהודהַׁאריהַׁבןַׁרחלַׁברכהַַַַַַׁׁׁׁׁׁטובהַׁבתַׁאורה ַׁ
יפהַׁבתַׁשרה-הצלחהַׁורפואהַַַׁׁׁרחלַׁבתַׁזוהרהַׁ ַׁ או אז היו מתחזקים מכך חיזוק גדול ,אחר הרגילַׁ,וממילא ַׁהיהַׁעליהם ַׁלהביןַׁשכל ַׁזהַׁ
מישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשאולַׁבןַׁסילביהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
שראו בעיניהם כיצד ה' יתברך שומר עליהם מחסדי ַׁהבורא ַׁיתברך ַׁשעשה ַׁזאת ַׁכדיַׁ
עינתַׁבתַׁרחלַׁברכהַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁבנימיןַׁבןַׁיקוט ַׁ
ומצילם מחד ,ומטריד את אויביהם כדי שלא שלאַׁיבחינוַׁבהםַׁ .
רפאלַׁמשהַׁבןַׁרחלַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁפנינהַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
רחלַׁברכהַׁבתַׁפדילהַׁדליהַַַַַַׁׁׁׁׁׁיצחקַׁבןַׁרבקהַַַַַׁׁׁׁׁ ַׁ
אך מכיוון שכבר הרשיעו המרגלים ורצו לדבר
רוניתַׁבתַׁסבריהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁקסנשַׁבתַׁדגטו ַׁ יעשו עמהם רעה ,מאידך.
יצחקַׁבןַׁחנוןַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁרפאלַׁאבידןַׁבןַׁתקווה ַׁ
זהבהַׁבתַׁשושנהַׁרייזלַַַַַַׁׁׁׁׁׁר'ַׁאליעזרַׁבןַׁעטיה ַׁ אך מכיוון שהיו מרגלים בעצה רעה ,הפכו סרה על ארץ ישראל ,פירשו כל דבר כראיה
ַַׁׁ ַׁ
את החסד שעשה ה' עמהם לראיה שאין וחיזוק לדיבה שהוציאו על הארץ המובטחת,
09/06/2018
כ"וַׁסיווןַׁתשע"ח
ַׁ
ובכךַׁגרמוַׁל"עַׁבכיהַׁלדורותַׁעדַׁשירחםַׁה'ַׁ
כדאי להיכנס לארץ.
ַׁ
שלחַׁלך
פרשתַׁ
יתברךַׁעלינוַׁויגאלנוַׁגאולהַׁשלימהַׁבמהרהַׁ
ַׁ
הפטרה"ַׁ:וישלחַׁיהושע"ַׁ-יהושעַׁב'ַׁ
ַׁ
כשנתבונן בדבר נראה כי מסקנתם בדבר בימינוַׁ.אמןַׁ .
ר"ת "ארץ אוכלת יושביה היא" הייתה בלתי
יציאה
כניסה
בברכתַׁשבתַׁשלוםַׁ ַׁ
טרודות
העיירות
היו
באמת
אילו
.
הגיונית
21:16
20:21
19:08
י" ם
הרבַׁאליהוַׁחייםַׁפנחסי שליט"א ַׁ
ַׁ

חברַׁהרבנותַׁהמקומיתַׁמבשרתַׁציון ַׁ

ת" א

19:26

20:19

21:13

חיפה

19:29

20:22

21:17

זש"קַׁ,פרנסהַׁטובהַׁ
ובריאותַׁאיתנהַַׁׁ ַׁ

ב"ש

19:26

20:18

21:13

לאליהוַׁניזריַׁבןַׁימנהַׁ ַׁ
וגליתַׁבתַׁמסודי

פניני עין חמד

|

לךפרשת שלח-לך

ַַׁׁרפואהַׁשלמהַׁ ַׁ
לאיידהַׁחיהַׁבתַׁאסתרַׁ ַׁ

ולילדַׁאלחנןַׁרפאלַׁבןַׁאיריסַׁ ַׁ
ולילדַׁאוריַׁחייםַׁבןַׁשלי

| כ"ו סיוון תשע"ח | גיליון 693

העלוןַׁמוקדשַׁ ַׁ
לרפואהַׁשלמה ַׁ

לנוריאלַׁבןַׁאסתרַׁ

העלוןַׁמוקדש ַׁ
לעילויַׁנשמת ַׁ

משהַׁבןַׁגורג'יהַׁ
ז"ל 1/4

לַּׁומ ִ
ֵ
ֵ
תרֵ ַׁ-
לקַׁח'
ח ֶַׁׁ
ְׁה ֵַׁ
כהַׁ–ַׁאִ ּסּורַׁו ֶׁ
הלָּ ַָּׁ
שֹוא
שיבַׁב ֲ
ההלכותַׁמוקדשות לעילויַׁנשמתַׁמשהַׁבןַׁגורג'יהַׁז"ל
ַׁ
האםַׁמותרַׁלהדיחַׁכליַׁבשרַׁוכליַׁחלבַׁבאותוַׁהזמן?
להלןַׁסיכוםַׁההלכהַׁמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרותַׁלמעשה':
ברוב המדיחים הביתיים בשטיפה הראשונה המדיח שוטף את הכלים משאריות האוכל במים קרים בלבד ולא בסבון .לאחר
מכן ,מים אלו נשפכים ומים חדשים נכנסים למדיח .כעת משתחרר סבון למיכל ההדחה ,והמים החדשים מתחממים על ידי
גוף חימום פנימי ,כך שהשטיפה השנייה נעשית במים חמים וסבון .השטיפה הראשונה מסירה את רוב שאריות האוכל והיא
נעשית במים קרים ,כך שאין בה כוח להבליע טעם בדפנות המדיח וברשתות שעליהן מניחים את הכלים .השטיפה החמה,
שבה יש כוח להבליע טעם ,נעשית עם אבקת סבון מאוד חריפה שפוגמת את טעם המים באופן ניכר ,ובשלב זה אין כמות
גדולה של ליכלוך על הכלים .ולכן חשוב לנקות היטב את המסנן הנמצא בתחתית המדיח בין שטיפה חלבית לבשרית.
מעיקר הדין ,מותר להכניס לתוך מדיח כלים ,כלי בשר וכלי חלב בעת ובעונה אחת אפילו שניהם בני יומם ,אולם לכתחילה יש
להסיר את שיורי המזון קודם הכנסת הכלים .והמחמיר לשטוף אותם בזה אחר זה ולהמתין מעת לעת ,תבוא עליו ברכה.
מקורות :שו"ת יביע אומר ח"י (חיו"ד סימן ד) והוא על פי דעת השו"ע (יו"ד סימן צה ס"ד) שאם נתנו אפר [חומר ניקוי] במים הכלים מותרים
משום דעל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם .וא"כ ה"ה בנידון דידן ,היות ששמים סבון וחומר ניקוי במים שבמכונת הדחה ,הרי זה נותן טעם
לפגם ומותר ,ואף לכתחילה מותר הדבר .והוא על פי דברי הר"ן (ע"ז לג ע"ב) שלא אמרו אין מבטלין איסור לכתחילה אלא במתכוון לערב את
האיסור בהיתר כדי ליהנות ממנו ,אבל המכוו ן להכשיר את הכלי ,ואינו נהנה מן האיסור מותר .וכן העלה בשו"ת ברית שלום -טולידאנו (חיו"ד
סימן ג) שהעיקר כדעת גדולי רבני ספרד להתיר בנתינת אפר ובורית שהוא נותן טעם לפגם אף לכתחילה .וכן העיד בספר 'ארץ חיים -סתהון'
(סימן מו ס"ו) שכן נהגו בארצות המערב .ע"ש .וע"ע בשו"ת עטרת פז ח"א (כרך ב חיו"ד סימן ד) ,ובשו"ת דברי בניהו שם (סימן לג) .וע"ע
בספר ויען שמואל חט"ו (תשע"ב סימן סג) .ואף אם לא נתנו סבון במכונה ,דעת השו"ע (שם ס"ג) לענין כלי חלב וכלי בשר שהודחו יחד הוי נותן
טעם בר נותן טעם ומותר.
ובני אשכנז מחמירים בדבר .מקורות :לפי דברי הרמ"א (שם ס"ג) אם הכלים בני יומן והודחו יחד בכלי ראשון ,הכל נאסר .ואף לפי מה
שכתב שו"ע הנ"ל ,כשנותנים סבון יש כאן נתינת טעם לפגם .דעת הט"ז (ס"ק טו) והש"ך (ס"ק כא) לא כדברי השו"ע בזה וסבירא ליה ,שנותן
טעם לפגם לא הותר לכתחילה .וכתב החוות דעת (אות כא) שאין להתיר אלא בהפסד מרובה .וכ"כ הרב צמח צדק (סימן צא) ,ובשו"ת שמש
ומגן ח"ג (חיו"ד סימן מד) שדעת מרן אין להתיר אלא בדיעבד .וכן פסק בשו"ת 'אגרות משה' ח"ב (יו"ד סימן כח -כט) וכתב ,שאין צריך להגעיל
את דפנות המדיח ,מפני שדין הבליעות אינו אלא כנותן טעם בר נותן טעם דהיתרא .אולם לעניין הרשתות כתב ,שאין להכשירן בין שימוש בשר
לשימוש חלב או להיפך ,הואיל וחושישים שנשאר עליהן בעין .וכן הגר"ש וואזנר בקובץ 'בית לוי' ח"א (עמוד ל) כתב להחמיר להשתמש במדיח
כלים אחד הן לבשר והן לחלב ,גם אם מחליף את המגשים בין שימוש אחד לחברו .וע"ע שו"ת באר משה ח"ז (קונטרס אלקטריק סימן ס).
ובספר בדי השולחן (סימן צה שם בביאורים ד"ה שרי) .ושוב ראיתי בספר דברי מרדכי להראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל (כי תשא דף ערד) שכתב
ארבעה תנאים כדי להתיר השתמשות במדיח כלים כלי חלב וכלי בשר.

יעהַׁבּזּולַׁת
פְׁ גִ ַָּׁ
על האדם להיזהר הרבה  ,לבל חלילה יפגע בזולתו .עונשו עלול להיות חמור עשרת מונים ,אם ידבר חלילה על רבנים .התורה
מספרת לנו ,מה היה גורל המרגלים בגין דיבור לשון הרע כלפי ארץ ישראל .אם כך ,עלינו להבין ולהפנים ,עד כמה צריך
להיזהר ,לבל נפגע בזולת .מסופר ,כי זמן קצר לאחר פטירתו של הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל נתקף אדם המתגורר
בארץ ישראל בכאבי ראש חזקים .בצר לו פנה לדרוש ברופאים ,והללו שלחו אותו לבית-הרפואה .גם לאחר בדיקות חוזרות
ונשנות ,בדיקות סי.טי והפנייתו לרופאים נוירולוגים  -לא נמצא עבורו שום ממצאים חריגים.
הוא חש בהלה ונסע אל אחד מגדולי הרבנים בארץ ישראל לבקש את ברכתו ,כאשר שמע הרב ,כי כאביו החלו בעת הלווייתו
של רבי משה פיינשטיין זצ"ל ,שאל אותו הרב ,האםַׁאמרַׁפעםַׁמשהוַׁ ,שישַׁבוַׁמשוםַׁפגיעהַׁבכבודוַׁשלַׁרביַׁמשה .האיש
חשב דקות ארוכות ולאחר מכן השיב בשלילה.
אז הציע הרב משהו בלתי שגרתי ,במקום לייעץ לאיש לאיזה רופא עליו לפנות או באיזה טיפול רפואי לבחור ,הוא אמר לו,
שיש להפיל גורל הגר"א ,אולי באמצעותו ימצא האיש את המקור האמיתי לסבלו .עשו גורל ,והפסוק אשר עלה בגורל היה:
אתם לְדַ בֵר בְעַ בְּדִּ י בְמ ֹשֶ ה (במדבר יב ,ח)" .במבט ראשון הפסוק לא רמז מאומה לאיש ,והנה לפתע ,היכה בו
"ּומַ ּדּועַ ֹלא י ְֵר ֶ
הפסוק 'מכת ברק' .אין ספק! הוא היה שם בין ההמונים ,אשר גדשו את רחובות ירושלים ביום הלווייה ,אולם ַׁהוא ַׁהוטרדַׁ
משורתַׁהמספידיםַׁהארוכהַׁ,אשרַׁכלַׁאחדַׁמהםַׁהספידַׁאתַׁהצדיקַׁכדבעי.
היה זה בשושן פורים ובפתח ממתינות מצוות החג" ,אין זה צודק" ,חשב" ,כי ַׁלווייה ַׁשל ַׁמי ַׁשלא ַׁיהיה תפגום ַׁבשמחתַׁ
הפוריםַׁשלַׁאלפיַׁאנשים" ,את דעתו הביע האיש באוזני אחרים .הרב אמר לו ,כי בשו"ע נפסק כיצד יש לנהוג ,וזהו הפיתרון
היחיד לסבלו .עליו ַׁלכנסַׁעשרהַׁאנשיםַׁלידַׁקברַׁהצדיקַׁ,ובנוכחותםַׁלבקשַׁמחילהַׁמרביַׁמשהַׁ.עשה ַׁהאישַׁכדבריוַׁאסףַׁ
מנייןַׁועלוַׁלקברוַׁשלַׁרביַׁמשהַׁבהרַׁהמנוחותַׁ,וביקשַׁמחילהַׁעלַׁדבריוַׁ,ואכןַׁתוךַׁזמןַׁקצרַׁחלפוַׁכאביַׁהראשַׁכלאַׁהיוַׁ .
מְׁ נּוי ִים
הקְׁ ָּדשתַׁהֶׁ עָּ לֹון
לִ שְׁ אֵ לֹותַׁבהֲ לָּ כָּה
ַׁ

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

פניני עין חמד
ַׁ

|

ַׁ

ִתןַׁלְׁ ה ְׁק ִדישַׁאֶׁ תַׁהֶׁ עָּ לֹוןַַׁׁלְׁ עִ ּלּויַׁ ִַׁנשְׁ מתַׁ,לִ ְׁרפּוָאהַׁשְׁ לֵ מָּ הַׁ,לְׁ הצְׁלָּ חָּ הַׁ,זִּוּוגַׁהָּ גּוןַׁ ַׁ,
נ ָּ
חֲ ז ָָּּרהַׁ ִבתְׁ שּובָּהַׁוכו"ַׁ-נָּאַׁלִ פְׁ נֹותַׁלְׁ לִ יאֹורַׁבטל"ַַׁׁ 052-7652084
בתַׁהמעֲ ֶׁרכֶׁתַׁ:עֲ בּורַׁלִ יאֹורַׁעצְׁמֹוןַׁ,רח'ַׁהבשֶׁ םַׁ26אַׁת.דַׁ83375ַׁ.מְׁ בשֶׁ ֶׁרתַׁצִיֹוןַׁ.מִ ּקּודַַׁׁ 9076926
כְׁת ֶׁ

לךפרשת שלח-לך

ַׁ

תַׁהעָּ לֹוןַׁחִ נָּםַׁבַׁemail-
לְׁ קבָּל ֶַׁׁ
מִ ֵ
ידיַׁשָּ בּועַַַׁׁׁ,שְׁ לחַׁאֶׁ תַׁכְׁתֹובְׁתֶׁ ָךַׁאֶׁ לַׁ :
PnineEH@gmail.com
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ַׁ

ַׁ
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ַׁ

אִ ִ
שּולםַׁפיישַׁסֶׁ גַׁלַׁלְׁ אִ ּוּויַׁמִ טָּ אהשַׁהָּ ִראשֹוןַׁזצ"ל
ַָּׁ
םַׁראשֹונִיםַׁכְׁמלְׁ ָאכִיםַַׁׁ-הָּ רבַׁמְׁ
הרבַׁמשולםַׁפיישַׁסגלַׁלאוויַׁ(הראשון)ַׁזצ"לַׁהידועַׁכ'השרףַׁמטאהש' -נולד בשנת
ה'תקע"ו ( .)1816בעיר יאזפס–דארף במדינת בהמן בגרמניה .עוד בהיותו צעיר
לימים התייתם מאביו ולא הכירו .אימו נטעה בלב ילדיה יראת שמים ,ואהבת הבורא
ית"ש ,והשגיחה בעצמה על כל פרטי מעשיהם והייתה מחלקת להם מתנות באם ענו
אחרי הש"ץ ברכו ,קדושה ואמן .בתחילה למד בישיבה בפראג ,ובהשפעת אימו עוד
בטרם הגיע לגיל מצוות ,עזב למדינת אונגארין וזאת כדי להתרחק מנגע ההשכלה.
בכל מקום ,אשר למד רבינו ,התפרסם שמו הטוב לעילוי גדול ומתמיד עצום .כשהגיע
לעיר ,התמנה בישיבת רבי מאיר פרלס כמגיד שיעור .שם התקרב לחסידות .לאחר
מכן התקרב לחסידי אשוואר (גרו שם חסידים גדולים ומפורסמים בקיאים בתורת הח"ן
ועובדי השם באמת וביראה) .לאחר נישואיו עבר לגור ליד חמיו בכפר שטרסאר .טרם
התגלותו היה עני ואביון .לאחר מכן שימש כמלמד בעיר טאגלאש ,ומשם התקבל
לאב"ד טהאש ושמעו הטוב נתפרסם בכל הגלילות .לאחר שהאדמו"ר ר' דוד שפירא
מדינוב הסמיך את רבינו החל הצדיק לקרוא את הפתקאות ופעל ישועות רבות בקרב
עם ישראל .התפרסם במופתיו ואמרו עליו שבשעת ריקודיו בשבת היה פועל ישועות.
בעל רוח-הקודש .בשנת ה'תרל"ג פרצה מגיפה גדולה ורבים חללים הפילה ובתוכם
גם שניים מבניו ,קיבל על עצמו למסור נפשו ,וביקש שעל ידי כך תיעצר המגיפה.
נפטר ב-כ"ח סיון ה'תרל"ג ( .)1873ציונו בטהאש .חי כ 57-שנים.
אביו :ר' מרדכי (משושלת בעל ה'תוספות יום טוב') .אימו :מרת זלדא .אשתו :מרת
מינדל (בת ר' ישעיה דוד שטראסר) .מרבותיו :ר' אברהם יצחק וויינברגר (בעל ה'פני
יצחק' -רבה של קליינווארדיין) ,ר' דוד שיק (בעל ה'אמרי דוד' אב"ד טאקיי ותלמיד החת"ם
סופר) ,ר' אברהם שאג (בעל ה'ברכת אברהם' אב"ד קובסדארף) ,ר' מאיר אייזנשטאט
(המהר"ם א"ש ,רבה של אונגוואר) ,ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא (בעל
'היכל הברכה') ,ר' דוד שפירא מדינוב ,ר' צבי הירש פרידמן מליסקא (בעל 'אך פרי
תבואה') ,ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב ,ר' חיים הלברשטאם מצאנז,
ר’ שמואל פריינד (ראב”ד פראג) .מתלמידיו :ר' נפתלי הירצקא מראצפרט ,ר' שמואל
מדאראג ,ר' יהושע השיל הכהן פריד (אב"ד קאפיש) .בניו :ר' אלימלך מטהאש (מילא
לאחר מכן את מקום אביו .היה כבן שמונה בשעת פטירת רבינו) ,ר' מרדכי .חתניו :ר' יהוסף
הלוי רוטנברג מקאסני (ה'בני שלשים') ,ר' מנחם ברודי (אב"ד קאליב בעל ה'באר מנחם'),
ר' שלום כהנא ור' דוד מנשה מסאטמרַׁ .

ַׁ

היה זה פעם בליל שבת קודש פרשת משפטים  -שקלים ,בעיצומו של הריקוד הנעלה והנשגב ,הפסיק רבינו ופנה אל החסיד הנודע רבי
שמואל רו זנפלד מטגלאש ,שהיה בין הבאים לחסות בצל הקודש בשבת זו ,ושאל אותו" :רבי שמואל ,האם כבר העברת את הסדרה-
שניים מקרא ואחד תרגום ,מהו המשך הפסוק 'סקול יסקל השור' .ענה ר' שמואל" :וגם בעליו יומת".
היכה עליו רבינו עם מטפחתו ואמר" :לא! לא! לא זה" והמשיך לרקוד ,ושוב הפסיק ושאל אותו" :ר' שמואל ,כתוב 'סקול יסקל השור' מהו
המשך הפסוק?" ושוב ענה ר' שמואל כבראשונה ,ושוב צעק עליו רבינו "לא!" וחזר לרקוד ,וכן חזר הדבר ונשנה כמה פעמים ,עד שנעשה
רעש גדול ,וכמה מהנוכחים רמזו לר' שמואל שרבינו מתכוון לפסוק הקודם (פסוק כח) שם כתוב "סָ קֹול י ִּסָ קֵ ל הַ ּׁשֹור ו ְֹלא י ֵָאכֵל אֶ ת בְשָ רֹו
ּובַעַ ל הַ ּׁשֹור נָקִּ י" (שמות כא ,כח) ,וכן היה ,שרבינו שאל אותו שוב ,ואז ענה "ובעל ַׁהשור ַׁנקי" ,מיד אורו פני רבינו ואמר "נכון! אתה צודק
בהחלט! כך כתוב".
רבי שמואל ,שהיה סוחר שוורים ,חשש מיד לאחר אותו מעשה ,שמא קרה דבר מה לשווריו ,ותיכף ממחרת השבת ,בחזרתו הביתה ,פנה
אל הרפת לראות את שלום השוורים ,וראה שהם בכי טוב .אךַׁיצאַׁרביַׁשמואלַׁמהרפתַׁ,באותוַׁרגעַׁממשַׁקרסַׁגגַׁהרפתַׁ,ונהרגוַׁכלַׁ
הפרותַׁוהשווריםַׁ,והואַׁניצלַׁממוותַׁלחיים .או אז הבין ר' שמואל ,את כל מה שהיה בליל שבת שעבר ,ואת חזון רבינו ,שחזה את העתיד
להיות ,שהשוורים סקול יסקלו ,והוא עצמו  -בעל השור  -יהיה נקי מן הדין ויינצל .מיד חזר לטאהש לספר על הנס ,והביא בידו סכום כסף
בעבור נרות בית המדרש כנהוג.
דרכו של רבה"ק היי תה ליטול את בנו אלימלך זי"ע שהיה עוד ילד קטן לישון עימו בחדרו ,כדי שיראה בעיניו עבודתו הקדושה ,פעם אחת
בימות החורף כשרבה"ק קם בחצות הלילה כדרכו ,עמד בנו מהר" א גם כן ממשכבו ,כדי לראות מעשי אביו הק' ,וראה ,כי קודם שיושב
לומר תיקון חצות ,יוצא מביתו ,רבינו מהר''א הלך אחריו לחצר בחשאי ,וראה ,כי אביו הק' מתגלגל בשלג ביסורים רבים במסירות נפש,
בראותו מעשה אביו הק' בהתגלגלו בשלג בחורף ובקור גדול כזה ,השתומם מאוד ,ושאל לאביו הק' שיאמר לו פירוש להנהגה הזאת,
השיב לו רבה"ק " :דע בני היקר ,שהיום יבא אצלינו איש אחד לבקש ישועה ,והאיש ההוא היה צריך לעשות סיגופים האלו ,שיוכל להוושע,
על כן אני עושה זאת תחתיו ,כדי שהוא לא יצטרך לזה עוד" ,וכן היה שאחר כך בבוקר בא לפני רבה"ק איש אחד מהסביבה בבקשה,
שיפעל בעבורו ישועה רבה ,והאישַׁנושעַׁתיכףַׁבכלַׁמשאלותַׁלבוַׁלטובהַׁ,ורבינוַׁר'ַׁאלימלךַׁלאַׁשכחַׁמעמדַׁזהַׁכלַׁימיַׁחייו.
בתחילת ישיבת רבינו על כסא הרבנות בטאהש ,לא הוטבו דרכיו הקדושים בעיני כמה בעלי בתים ,ובעיקר על שלושה דברים .העניין
הראשון הייתה העובדה שרבינו היה לבוש בגדים לבנים בשב"ק .על כך אמר להם רבינו" :דעו כי זכות הצדיק היא מגינה על העיר ואתם
עוד תודו לי ,כי במשך כל אלו השנים ,אשר אני משמש פה ברבנות ,ואני לובש בגדים לבנים לשבת ,לאַׁהוצרךַׁשוםַׁאדםַׁבכל ַׁגלילותינוַׁ
להלבישַׁתכריכיםַׁר"לַׁלאחדַׁמבניו" .ומצאו שאכן כך היה.
פניני עין חמד
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זה
מזּו ַָּׁ
חּהַׁ ֶַׁׁ
כ ָּ
שלַׁ ְׁ

כידוע ,בשונה משאר אומות העולם ,שבהן המלך נמצא
בארמונו ושומרים סובבים את מקומו כדי לשומרו ,אצל
בורא העולם הדבר שונה .המזוזה נמצאת מבחוץ ושומרת
על תושבי הבית.

ההורים חסרי האונים והמודאגים ,לא יכלו להתנגד לדעת
הרופאים וחתמו על הסכם ביצוע הניתוח בצביק'ה שלהם.
חסיד חב"ד שהכיר את אביו של צביק'ה דיבר איתו וייעץ ַׁלוַׁ
לבדוק ַׁאת ַׁהתפילין ַׁוהמזוזות ַׁשבביתו מיד ,מתוך ַׁהבנהַׁ,
שהמזוזותַׁהםַׁהשמירהַׁוהברכהַׁשלַׁהביתַׁ .

לא בכדי המילה מזוזות ביתך כתובה בכתיב חסר:
זַׁ
"מְ זֻזֹות" (דברים ו ,ט) .שכן במלה זו נרמזות שתי מיליםַָּׁ ' -ז אביו של צביק'ה שברירות רבות לא היו לו ,הסכים להצעת
מָּ ַׁוֶׁת' .דהיינו בזכות שהאדם שם מזוזה בפתחים של ביתו ,חברו ,ושלח את התפילין ואת המזוזות שבביתו לבדיקה.
הרי זוכה הוא לשמירה עליונה!
אולם ,אז התגלה דבר מיוחד במינו:
אנשי 'מרכז חב"ד' בעיר תל אביב ,העוסקים בזיכוי הרבים ,בזמן שאביו של צביק'ה הסיר את המזוזות מפתחי החדרים
סיפרו על כך את המעשה הבא ,שאירע עימהם לפני זמן שבביתו ,הוא ַׁהגיע ַׁלחדרו ַׁשל ַׁצביק'ה ,הוציא את הברגים
מה ,ושסופר על ידי בעל המעשה:
מהמזוזה ,שלף את הקלף ,הביט בו ,והנה ַׁזעקה ַׁגדולהַׁ
משפחת י .הינה משפחה ירושלמית .יום אחד חזר בן
הזקונים צביק'ה ,כשהוא ממרר בבכי וידו מכסה על עינו
הימנית .עינו הייתה אדומה ודומעת.

יצאהַׁמפיוַׁ,והואַׁנפלַׁעלַׁהרצפהַׁוהתמוטטַׁ .

כשחזרה אליו רוחו ,הוא הראה לנוכחים את המזוזה שבחדרו
של צביק'ה" :ראו ,מה קרה למזוזה הזו ...המילה 'עיניכם'
"מה קרה לך צביק'ה?" ,שאלה אימו ,והלה השיב כי גוףַׁ מטושטשת לגמרי!".
זר ַׁנכנס ַׁלעינו ַׁואינו ַׁרוצה ַׁלצאת .הוא ניסה לשטוף את אביו של צביק'ה מיהר והביא מזוזה חדשה ומהודרת וקבע
מֵ
עינו פעמים רבות ,לגרד ומה לא .אולם הגוף הזר אן אותה בפתח חדרו של צביק'ה .מיד לאחר קביעת המזוזה,
לצאת.
עשה את דרכו בבהלה אל בית הרפואה והפציר ברופאים:

האם המודאגת ,שחששה לגורל עינו של בנה רצה מיד
עימו בבהילות לרופא המשפחה ,אך הלה לא בדק את
הילד אלא הפנה אותם בדחיפות למומחה עיניים בהטעימו,
שאינו בר-סמכא ומומחה בבעיה זו.
בשל מצב החירום של העין הופנה צביק'ה במיידית
למומחה תוך פרק זמן קצר .המומחה בדק את העין של
צביק'ה ,והוחלט לשלחו במיידית לבית-הרפואה.
במחלקת העיניים בבית-הרפואה הרופאים ניסו בדרכים
שונות להוציא את הגוף הזר ,שחדר לעין באמצעות מגנט
וכדומה ,אך למרות ניסיונות חוזרים ונשנים  -הגוף הזר
נשאר בעין.

"אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה .אנאַׁנסוַׁשובַׁלהוציאַׁ
את ַׁהגוף ַׁהזר ַׁמעינו ַׁשל ַׁצביק'ה ַׁע"י ַׁמגנטַׁ ,כעתַׁ ,לפניַׁ
שאתםַׁמכניסיםַׁאותוַׁלניתוח".
הרופאים ,שניסו להסביר לאבא המודאג ,שהם כבר ניסו רבות
והם אינם רואים כל טעם בזאת ,בראותם את הדמעות,
הזולגות מעיניו החליטו להעתר לבקשתו.
הם השכיבו את צביק'ה ,קירבו את המגנט לעינו ,והנה,
באורח פלא ,באותו ַׁהרגע ַׁנשלף ַׁאותו ַׁגוף ַׁזר ַׁבקלות ַׁוהעיןַׁ
ניצלה!ַׁולאַׁהיהַׁצורךַׁבניתוחַׁ .

הרופאים ההמומים ,שכבר עמדו לפני ניתוח ,החלו לשוחח
ביניהם ולחפש הסברים ,מדוע ַׁפתאום ַׁיצא ַׁהגוף ַׁהזר ַׁכעתַׁ
כשראו כך ,הרופאים התייעצו ביניהם מה ניתן לעשות ,לאחר ַׁניסיונות ַׁכה ַׁרבים? ַׁבמה ַׁשונה ַׁניסיון ַׁזה ַׁמכל ַׁשארַׁ
ולאחרַׁדקותַׁארוכותַׁמורטותַׁעצביםַׁהוחלטַׁ ,שאיןַׁמנוסַׁ הניסיונותַׁהקודמים?ַׁ ַׁ
אלאַׁלנתחַׁאתַׁהעיןַׁ .
אך ַׁהם ַׁלא ַׁידעוַׁ ,שהמזוזה ַׁהשומרת ַׁעל ַׁחדרו ַׁשל ַׁצביק'הַׁ
הרופא הבכיר סיפר להורים על החלטתו בדבר הניתוח ,הייתה ַׁמטושטשת ַׁבדיוק ַׁבמילה'ַׁ :עיניכם'ַׁ ,והיא ַׁזוַׁ
והודיע" :ראו ,מצב ַׁהעין ַׁשל ַׁצביק'ה ַׁכרגע ַׁהוא ַׁלא ַׁטוב.
שהשפיעהַׁעלַׁעיניוַׁשלַׁצביַׁ .
הגוף הזר חלילה עלול לפגום בראייתו".
כידוע ,רבו הפונים אל הצדיק הרב משה בן טוב זצוק"ל שהיה
"אולם ,עליכם לדעת ,שיש ַׁסיכויים ַׁגדולים ַׁשגם ַׁהניתוחַׁ בודק ורואה במזוזה .פעמים רבות התבטא" :אילוַׁהיוַׁיודעיםַׁ
לא ַׁיצליחַׁ ,אך ַׁאין ַׁמה ַׁלעשות ַׁאלא ַׁלנסות ַׁלנתחו .ולכן ,אנשיםַׁ ,כמה ַׁחשובה ַׁהמזוזהַׁ ,ועד ַׁכמה ַׁמשפיעה ַׁהיא ַׁעלַׁ
מבקשים אנו את חתימתכם לאישור ביצוע הניתוח כל ַׁהדייריםַׁבבית ,הם היוַׁמשקיעיםַׁבהַׁממון ַׁרבַׁומחזריםַׁ
בצביק'ה שכן ברור ,שאם לא נעשה את הניתוח  -מצב שסופר ַׁירא ַׁשמים ַׁשיכתוב ַׁאותהַׁ ,שכן ַׁהיא ַׁהשמירה ַׁשלַׁ
העין עלול להיות ללא תקנה".
הביתַׁויושביו"ַׁ.

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"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ משהַׁבןַׁרוזהַׁז"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 ַׁ
יעקבַׁבןַׁנעמהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאורהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁספירנסַׁתקווהַׁבתַׁנעימהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁדניאלַׁרפאלַׁבןַׁחגיתַׁז"לַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁזילפהַׁבתַׁרנדהַׁע"ה ַׁ
תנצב"ה
שרהַׁבתַׁמורבריַׁרחלַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁשמעוןַׁבןַׁחנהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁמישאַׁאסתרַׁבתַׁזהרהַׁע"הַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁיהודהַׁבןַׁסעידהַׁז"לַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁאביבהַׁלושיַׁע"הַַַׁׁׁ ַׁ
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ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ
4/4
לך | כ"ו סיוון תשע"ח | גיליון 693|
ַׁ פניני עין חמד
פרשת שלח-לך
ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ ַׁ
ַׁ

íéðéðòä ïëåú
çìù úùøô
 א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àåä 'ä äùòî éë äùòðä ìëá äàøé ïéîàîä Y íéîù éãéá ìëä
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à

çìù úùøô Y äùøôä øàá
הכל בידי שמי – המאמי יראה בכל
הנעשה כי מעשה ה' הוא

êì çìù' é"ùøáå ,'íéùðà êì çìù' ,(á âé) ïúùøôá
¯ åøàéáù ùé .'êì äååöî éðéà éðà ,êúòãì
(àé¯é æè÷ íéìäú) áåúëä øåàéá íã÷äá é"ùø éøáãá
'éæôçá éúøîà éðà ,ãàî éúéðò éðà øáãà éë éúðîàä
úà ñçééì íãàä êùîð åòáèî éøäù ,'áæåë íãàä ìë
äðåá àåä ,äùåò àåäù ¯ åîöòì åéúåìåòôå åéùòî ìë
åìéà ,úîàáå ,'åëå 'åëå àåäå çéìöî àåä ,÷øôî àåäå
ìëì äùòéå äùåòå äùò 'ä éë äðúéà äðåîàá éç äéä
 íéùòîäאìëä éë ïéáäì Y úéðúùî åúáùçî äúééä ,
 àåä ìòîîבøùà íãàä ,éðà øáãà éë åøîåà åäæå .
éùòî ,éúéùò éðà Y 'éðà' úåãåà åéøåáéã åáåñé ãéîú
'åúåéðò äìãâ ãàî ¯ ãàî éúéðò àåä éøä ,øàôúäì 'éãé
ïéîàîä êà .íéîùî ìëä éë ïéáäì ìéëùî åðéàù ,úòãá
'éðà' Y úå÷åçø íéúòìù àìà ,'ä úà ãéîú øéëæîä
àåä éøä ,äô úèéìôá ÷ø 'éðà' øîåàù ,éæôçá éúøîà
,åîöò úåìéäú øéëæî åðéà ììë êøãá éë ,åúðåîàá íìù
ìëù ïååéëî àìà åðéà ,'éðà' úçà íòô åéô èìôù äîå

'úøùä éëàìîì äøåú äðúéð àì éøäù ,áæåë 'íãàä
).êë ìë åéìà äðòèá àåáì øùôà éàå ,(.ì àîåé
éðéà 'éðà' Y ïàë é"ùø éøáã úà éîð åøàéá äæ ïôåàá
ìëù ¯ 'éðà' éìòá íéùðà çìùú ìà ,êì äååöî
åîëå ,åðøåùé éî åéúåàöåú éë ,'éðà' àåä íâéùå íçéù
íééã åðéîàä àìù øçàîù ,óåñáì äååä êë ïëàù
Y íçåëáå íäá éåìú øáãäù íéøåáñ åéäå ,'ä úâäðäá
óàå ,÷ðòä éãéìé úà íúåàøá äãòøå ìéç íúæçà ïëì
ìëåð àì' (âì¯àì âé) íøîàá ,ìàøùé éðáá äîéà åìéèä
úà åðéàø íùå ...åðîî àåä ÷æç éë íòä ìà úåìòì
 íúðåîà úà åøøé÷å '÷ðò éðá íéìéôðäגåéä íàù .
ìëäå åîöòî äîåàî úåùòì íãàä ãéá ïéàù íéðéîàî
.ììë íéãçôîå íéâàåã åéä àì àøåáä ïåöøá éåìú
àì íëéìà øîåàå' (ì¯èë à) íéøáã úùøôá ùøåôîëå
íëéðôì êìåää íëé÷åìà 'ä ,íäî ïåàøéú àìå ïåöøòú
åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ùé éëå .'íëì íçìé àåä
ìàøùé éðá úà ïéàøééî åéäù åììä íéìâøîå ...èòîá
 éðà ìù äøéúé äãéî íäì äéä éë åðééäד.

א .כה אמר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע ,בפסוק בפרשת )טו לט( 'וזכרת את כל מצוות ה'' ,וזכרת  -זכרו היטב,
את כל – כל אשר יארע ויקרה אתכ ,הכל מצוות ה' – נעשה בציווי הבורא יתב"ש ובמצוות המל ,בהשגחה
פרטית ומיוחדת ,ולא נעשה דבר בעול ע"י אנשי אלא ע"י 'שלוחי' הבורא יתב"ש )תורת אבות ,בש כתבי הגה"צ רבי
משה מידנער זצ"ל(.
ב .פע שלח הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע את בנו הרה"ק הריי"צ זי"ע לעשות טובה ולסייע ליהודי מסוי,
מיהר הריי"צ לקיי מצות אביו ,ואכ ,אחר כמה יגיעות עלה בידו לעזור לו ולחלצו ממצרו .חזר הריי"צ אל
אביו כשהוא שמח ב'שמחה של מצווה' ואמר לאביו בסיפוק 'עשיתי שליחות ,בעשיית הטובה לפלוני' ...נענה אביו
והשיב לו ,בשני דברי טעית בני ,א .שאמרת עשיתי שליחות' ,והרי אינו נכו ,שהרי לא אתה עשית כ ,אלא
הקב"ה הוא עשה ,הוא עושה והוא יעשה לכל המעשי ,כל חלק במצווה זאת לא היה אלא שאתה היית שלוחו
של מקו ]כלומר ,שכבר נגזר עליו להינצל ולצאת מאפילה לאור גדול ברגע זה ,וא א לא היית פועל עבורו היה
נושע מצרותיו ,דהרבה שלוחי למקו[ ,ב .ג מה שאמרת 'עשיתי טובה לפלוני' אינו נכו ,דאדרבה הוא עשה ל
טובה ,שכ אמרו במדרש זוטא )רות פרשה ב יט( 'יותר ממה שבעל הבית עושה ע עני העני עושה ע בעל הבית'.
ג .וכ איתא ברמב" )פסוק כז( כי זו הייתה רשעות ,מה שהוסיפו לומר 'אפס כי עז הע '...כלומר ,שאי בידינו
כל כוח לנצח.
ד .בתוספת ביאור ,כי מי שאינו חי תמיד במחשבת 'אני' הרי הוא יודע שממילא בכל עת ורגע הינו נצר לחסדי
הבורא המחיה ומהווה אותו ,ו'על כל נשימה ונשימה יהלל קה' .על כ ,א בהגיעו ל'פרשת דרכי' אינו מתיירא
מ הבאות ,כי לגבי הקב"ה שהוא 'בעל היכולת כול' אי כל הפרש בי דבר גדול לקט והכל שווה אצלו  -מה
לי להחזיק ולהחיות נשמת חיי באפ של רבבות יצורי תבל ,ומה לי הצלת בנ"י מ'נפילי בני ענק' ...משא"כ
המהל במחשבת 'אני' – כלומר ,שבידו להציל ולהחיות את עצמו ,הרי וודאי שבבוא לקראת 'בני ענק' יאחזמו רעד
– כי לנגד א 'אני' שלו אי יכול לעמוד...

á
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ותהי לי לישועה – האמונה כי אי מעצור לה' מלהושיעו
תחיש ישועתו

úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä øçà
íàù ,åàì òîåù äúà ïä ììëîå ,'å÷ìçìå åîò äéäú æàå
...å÷ìçìå åîò äéäú àì æà úåîéîúá åîò êìäúú àì
íò åéä àì áåù úåîéîúä úãéî úà åãáàù øçàîå
àìåì éë ...åòéâäù ïëéäì äîéú íåù ïéà øáëå ä"á÷ä
.ììë ãîòî ÷éæçäì ùåðà ãéá ïéà åðì äúøæò 'ä

ìò ïøàô øáãîî äùî íúà çìùéå' ,(â âé) ïúùøôá
,'äîä ìàøùé éðá éùàø íéùðà íìë 'ä éô
,úåáéùç ïåùì àø÷îáù íéùðà ìë .íéùðà íìåë ,é"ùøáå
ãöéë ãàî ãò øáãä äåîúå .åéä íéøùë äòù äúåàå
.êë ìë 'àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî' ë"îçàì åìôð
íò 'éäú íéîú áéúë äðä êà ,'ìàåîùî íù'ä ì"æå øáëù (æ"òøú úðù) 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä øàéá úåàøåð
'ä íò äéäú íéîú' (âé çé íéøáã) ÷åñôä ìò é"ùø áúë
éàðúîå ,å÷ìçìå åîò 'éäú æà é"ùøéô ,êé÷åìà 'ä
 úåîéîúá åîò êìäúä ¯ 'êé÷åìàה  úåãéúòä ìò øå÷çé àìù úåîéîúä øå÷çú àìå åì äôöúåו êìéì íëçúé àìå
וכ נרמז בפרשת דכתיב )יג לא( שהמרגלי נתנו קול וזעקו 'כי חזק הוא ממנו' וברש"י ,כביכול ,כלפי מעלה אמרו.
וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע כי כל המפחד ואומר שרעהו חזק ממנו )על עצמו( הרי הוא ח"ו כאומר שרעהו חזק
מהבורא ,כי א היה מאמי שהבורא 'שומר ישראל' ולא ית לרודפיו להשיגו לא היה חושש מ'חוזקו' של רעהו –
שהרי הקב"ה בוודאי חזק יותר מרעהו ומה לו לחשוש מרעהו.
ה .מעני לעני ,שמעתי מגאו אחד ,שהגאו גאב"ד פוניבז' נכנס פע אל הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,כשבדעתו היה
לקבל ממנו ברכת הדר ולמהר לדרכו כי הרכבת שעמדה לקחתו למחוז חפצו עמדה כבר לצאת בקרוב ,אבל,
החפ חיי דיבר עמו בארוכה ,ולא פסק מלדבר עד שהפוניבז'ער הפסיד את הרכבת ,לאחר זמ נשמע הקול
שהרכבת התהפכה ונהרגו רבי מנוסעיה ,ובזכות האריכות של הח"ח ניצול הפוניבז'ער ממות לחיי .אחר הדברי
האלה נענה הפוניבז'ער ,מובטחני שלא מכוחו דרוח הקודש ידע החפ חיי מכ ,אלא ,שמ השמי מכניסי
לערליכער יוד )יהודי ירא שמי ( את הדיבורי הנכוני בזמנ.
שוב מעשה ,כשהפוניבז'ער חכ בדעתו לסגור את ישיבתו שבחו"ל )בעיר פוניבז( מחמת חסרו ממו ,ועלה למעונו
של החפ חיי להתייע בדעתו ,ובטר פתח פיו שאלו החפ חיי ,כמה שעות למדת היו ,והפטיר מיד שעתיי
או שלוש ,אני למדתי היו מאה שעות ,כי תחת רשותי יושבי בחורי הישיבה ועוסקי בתורה וש ה' חלקי
בתורת ,מש פנה הפוניבז'ער לביתו כשכבר לא היה לו מה לשאול ,כי הבי שאי גדול מזיכוי הרבי.
ו .כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ש עול  ,שער שמירת השבת פ"ג בהגה"ה( וז"ל' ,וכיו שדעת האד מעוטה כל כ ,אי
לנו לחקור אחר הנהגתו של מל מלכי המלכי הקב"ה ,וצרי האד להתהל עמו בתמימות ולהאמי שכל מה
שהוא עושה ,הוא הכל לטובה ,כי מפי עליו לא תצא הרעות ,ואז בוודאי יזכה לראות בסו באלו הדברי גופא
שהיא הכל רב טוב וחסד ,כמו שמובא בגמרא )ברכות ס (:במעשה דרבי עקיבא ,עכ"ל.
בעני זה כתב הגה"ק החזו"א זי"ע )קוב איגרות איגרת ר"א( וז"ל' ,חביבי יסורי לזה שרואה אות כשלוחי דרחמנא
ומהדקי את הקשר בי יצור ליוצרו יתבר ,ומעלי אותו לעול שכולו אור ,מור מנטיות גופניות ,וזה כל האד,
ואשרי חלקו ,עכ"ל'.
וכ הביא בספר מכתב מאליהו )ח"א עמ'  (84ואמר מו"ר רבי צבי הירש ברוידא ז"ל ע"ז משל נפלא ,א יצוו לאד
שיעמוד ברחובה של עיר ויפשיט את העוברי ושבי ממנעליה ויחזור להלביש אות ,בוודאי ירגיש הלה השפלה
נוראה ובזיו גדול .ומ"מ פוק חזי את 'מוכרי המנעלי' ,א תהיה חנותו מלאה קוני ,וירבה למדוד את הנעלי
על רגליה מאות פעמי בשעה ,תגל נפשו וישמח בכל מיני שמחה ,שמא תתמה ההשפלה והבזיו להיכ הלכו...
אלא מפני שהוא מרויח בזה את פרנסתו הרי הוא מאושר ושמח בכל פשיטת ולבישת מנעל .כיו"ב כשיבי האד
שהיסורי באי לרווחתו ישמח בה.
וזל"ק של 'רבינו יונה' )שערי תשובה שער שני אות ד( וכאשר יקבל האד את מוסר הש וייטיב דרכיו ומעלליו ,ראוי
לו שישמח בייסוריו ,לפי שהועילוהו תועלות נשגבות ,ויש לו להודות לש יתבר עליה כמו על שאר ההצלחות,
שנאמר )תהלי קטז יג( 'כוס ישועות אשא ובש ה' אקרא' ,ונאמר )ש ג -ד( 'צרה ויגו אמצא ובש ה' אקרא' .ואמרו
זכרונ לברכה בספרי )עי' דברי לב( רבי אליעזר ב יעקב אומר כל זמ שהאד שרוי בשלוה אי מתכפר לו מעונותיו
כלו ,ועל ידי היסורי הוא מתרצה למקו ,שנאמר )משלי ג יב( 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את ב ירצה'.
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 åúòã øçàז  ú"éùä ïåöøì ìèá úåéäì àìàח.'íøîò ïá éøáã àìà åðì ïéà' íéä ìò ìàøùé åøîàù åîëå .
איתא בגמרא )תענית ח (.אריב"ל כל השמח ביסורי מביא ישועה לעול שנא' )ישעיה סד ד( 'בה עול ונושע' ,וכתב
ע"ז הב יהוידע ,וז"ל' ,נ"ל בס"ד ,כפי הטבע א"א לשמוח ביסוריו ,א אפשר שישמח ביסורי מפני שחושב בדעתו
שצער זה הוא צער שעה ,והקב"ה נת לו צער שעה שהציל מצער עול של שני רבות ,והמאמי בכ ודאי ישמח,
ולפ"ז נמצא השמחה הוא מפני שמחשב את ה'וי' של היסורי שאינו אלא וי לפי שעה ,ולכ הוא יש לו מצות
צפית לישועה ,שכל שעה ושעה מצפה שיסיר הקב"ה יסורי אלו מעליו ,מאחר שחושב שזה הוא וי של שעה,
ולכ בשכר זה מביא ישועה לעול ,כי צרו וי ע שעה יהיה צירו ישועה'.
זה היו קבלתי מכתב מאחד מגדולי הדור שליט"א ,בו ביאר במתיקות עני זה שיחשיב האד כל רעה כטובה,
וכה דבריו ,איתא בגמרא )ב"ב טז' (:אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמי לה דרקו )נחש( שמכישה'
וכ היא יולדת .וצרי להבי ,מדוע דייקא ה'נחש' זוכה להציל את האילה ולא בע"ח אחר כגו העקרב וכיו"ב.
ומבאר הגדול הנ"ל ,דהנה ,בספר 'חובות הלבבות' )שער הבטחו פ"ג( מארי לבאר בטבעי שהטביע הקב"ה בבעלי
החיי ,ובתו דבריו הביא שבטבעו של איל לצוד נחשי ,וכ איתא במדרש )שוח"ט תהלי כב ,למנצח על אילת השחר(
בית שיש בו נחשי מביאי קר של אילת ומעשני אותו ,ומיד הנחש בורח ,ולכ נקראת אסתר 'אילת' כי היא
הבריחה את ה'נחש' – המ הרשע מבית אחשוורוש ,האמור מכל זה שהאיילה היא הרודפת ומוצצת דמ של
נחשי ,אמור מעתה ,כי מה שהנחש בא להכיש את האיילה בשעה שהיא כורעת ללדת ,אינו בא מטוב לבו או
ממידות טובות ,רק אדרבה ,הנחש מצא לו עת חולשה באיילה שאז יבוא לנקו בה נקמה אישית על ה'רדיפות',
והנה הנחש סבור שנק באיילה ,והרגה אחת ולתמיד ,אבל 'יושב בשמי ישחק' ,והוא מראה לכל ,עד כמה מעשה
נקימה זה אינו אלא חסד גמור ע האיילה – להציל את חייה וחיי וולדה .מכא ילמוד כל חד בדידיה ,כשנראה
לו שפלוני מצא לו עילה לנקו בו ,להזיקו וכיו"ב ,ידע נאמנה ,שהכל בידי ה' וברצותו מתק רפואה ממכה עצמה.
ושנאת פלוני ונקמתו אינ אלא פתח הצלה וישועה לפני.
איתא בתנא דבי אליהו )רבה ספ"ג( כל המודה ביסורי ושמח בה נותני לו חיי בעול הזה ולעול הבא שאי
לה סו.
ההול בתו יל בטח ,בפרט כשיזכור כי כל הנעשה בזה העול בידי שמי הוא ,אי ביד אד לקרב או לרחק
ישועתו או צרכיו ,ה בדברי הנוגעי אל הנפש ה בדברי הנוגעי אל הנשמה ,בגו או בממו ,שמעו נא רבותי
למעשה שסיפר לי אחד מבני חבורתינו בעי"ת 'בית שמש' יצ"ו לפני כשנה ,הלה עמד להשיא את בתו בשעטומ"צ
ומכיוו שזכה לתואר 'ביתו ריק' בהידור רב ,נדד לאחינו שבגלה לזכות אות ליטול חלק ונחלה במצוות 'הכנסת
כלה' ,א לא פסח מיודעינו על המנהג לקחת את עזרתו של ה'דרייווער' )נהג( המולי ומביא את המשולחי מהכא
להת ומהת להכא ,והנה אל מיודעינו נצטר אחד שהיה גבר אלי מאות המצפצפי ואומרי בכל עת ועונה
'כולה שלי' באופ של 'כל דאלי' ...הלה הכריז ופקד על מיודענו כי הוא נכנס ראשונה לכל ביהמ"ד וביהכנ"ס
שיגעו אליו ורק אחר גמרו הוא מתיר לו לערו ג"כ 'סיבוב' באותו ביהכנ"ס – א שלא היו בדבריו אלו אלא
'חוצפה ועזות פני' קיבל מיודענו את הדי באהבה ולא השיב כסיל כאיוולתו .ויהי ממחרת בעוד מהלכי ועוסקי
בעבודת וכבר יצא ה'אלי' מביהכנ"ס נכנס מיודענו ויצא מש כשהוא שמח וטוב לב ו'סודו' בידו ,בבוא לביהכנ"ס
הבא וכבר נכנס ה'אלי' אליו הראה מיודענו ל'דרייווער' שבידו טשעק )צ'יק( על ס אל ושמונה מאות  ,$הדרייווער
שהכיר את בעל הצ'יק תמה על סכו נכבד כזה כי לא הכירו כאחד מעשירי העיר ,בירר אצלו והעלה בידו כי הלה
'סגר' עסק נכבד וקיבל על עצמו לתת את 'מעשרותיו' לנצר הראשו שייקלע לידיו וזה האיש פגע בו ראשונה,
שאלו הדרייווער והרי היה לפניו עוד 'גברא' ולא ידע ב שיחו מה הוא רוצה מעמו ,עד שנתברר שבאותה שעה
שעבר הראשו היה זה האיש בבית הכסא ולא ראהו ...נמצא זה האיש האלי חשב שבידו לסדר לעצמו – אני
ראשו ואיש לא יקח מאומה ממני ,ולא הבי שהכל מ השמי ,לכל אחד יגיע את שלו ברגע הנכו ,מבלי יכולת
לבריה בעול לקחת ממנו ,כי 'זריזותו' של הראשו סייעה לידי כ שהסכו הנכבד יגיע לידי השני בעתו ובזמנו.
ז .ובאמת על האד לקבל הנהגת הבורא עמו – ולעבדו לפי מה שהעמידו לו מ השמי ,וכה אמר הרה"ק ה'חידושי
הרי"' זי"ע )הובא בליקוטי הרי" בפרשת( וז"ל .המרגלי היה כוונת לטובת ישראל לבד ,שראו שבני ישראל שרויי
במדבר במצב טוב מאוד  -לומדי תורה אצל משה רבינו ע"ה ,ואי לה שו טרדה מטרדת עול הזה ,לא ממזו
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éøäå ...úåîìåñ é"ò Y äìòð äìò ùøéô àìå íúñ àìà åðì åøôçéå åðéðôì íéùðà äçìùð åøîàù äîáù ïáåîå
àìéîîå ,úåîéîúä éëøãî 'éèð äúéä åæ ,õøàä úà
.'äðòèä ïéîî àìù äãåî'ë áùçð àåä
.(ãåò ù"ééò) íîò 'éäù 'ä íù íäî ÷ìúñð
ã"éä ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøä øàéá úåø÷é øåà øåàéá
äùî úøåú 'éò) øôåñ íúçä ùøéô øùà íéøáãä ïä ïä
)ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷ ùà åøôñá
àèç ìò 'ùðåò'ë ä"á÷ä øîàù äîá (øáãîá ä"ã
ùéà úðåîà úåéäì äëéøö êë ìáà .ì"æå ,(äîçìîä úåðùá
ìàøùé éðáù (äì ãé) 'åîúé äæä øáãîá' íéìâøîä
åúòåùéì êøãå àåáî äàåøù äòùá ãáìá àì éìàøùéä
úåéäì åáåùé Y 'åîúé'ù ãò øáãîá äðù íéòáøà åáëòúé
åäòéùåéù 'äá ïéîàé ¯ òáèä êøãå åìëù ô"ò íâ
úåîéîúä úåîìùá äðåùàøä íúâøãîì åøæçéå íéîéîú
ô"ò àåáî íåù å"ç äàåø åðéàù äòùá íâ ÷ø .÷æçúéå
.'úé åîò
÷æçúéå ,åäòéùåéù 'äá ïéîàé ,åúòåùéì òáèä êøãå ìëù
ù÷òúé àìù áåè åæ äòùá ,äáøãà .åðåçèáå åúðåîàá åëá ìàøùé éðá íòù (ì¯çë âé) ïúùøôá áéúë äðäå
ô"òù ïååéëî éë ,òáèä êøãá àåáîå ìëù äæéà àåöîì êåøòì íçåëá ïéàù ìò íãçô áåøî åððåìúäå
,íâôäì æ"éò åúðåîà ìëåú å"ç æà ,àöîé àì èåùô íéáùåéä íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä ãâðë äîçìî
åúòåùé úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå åúðåîàá íâôå äìò øîàéå äðåôé ïá áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàá
áùåéä íòä æòù úîà ìëä ¯ øîàì êéøö ÷ø ,å"ç øîåà àåäå íéîùá åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå ,äìòð
éððä î"î ,'åëå úåøåöá íéøòäù íéøáãä íéðë ,äá äøåàëìå .åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò
,åðòéùåéù òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù 'äá ïéîàî éøäå ,íúðòè ìò àéä äáåùú åæ éëå ,àúìéî ääéîú
,äøáñ àìáå ìëù àìá ¯ 'äúåà åðùøéå äìòð äìò' íé÷ðòä íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù íéøáã' åðòè íä
 åúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äá ïåçèáå äðåîà ,íäéúåðòè øåúñì áìë çëååúä àì òåãî ,íù øùàט.
ולא מכסות ,רק כול עוסקי בעבדות הש"י ,וניזוני לח מ השמי .והיו חסי על ישראל שלא יכנסו לאר כי
ש יהיה לה טרדות עול הזה בעבודת האר ,וסיכנו עצמ עבור טובת ישראל ,ופעלו שנתעכבו ישראל במדבר
עוד ארבעי שנה ,וניזונו לח מ השמי .ואעפי"כ לא היה זה לרצו בשמי ,משו שלא טוב לומר עצות בהנהגת
הש"י ,שמסת כמו שמנהיגי משמי כ הוא לטובתנו .עוד הביא ש בזה הלשו ,רק מה שנחשב לה לחטא -
למה חדשו סברות מלב ,שהיה לה ליל בתו ,להתאמ לייחל להנהגתו יתב"ש .כלומר ללכת בתמימות בלי
חשבונות ,והיכ שהקב"ה מעמיד את האד מש יעבוד אותו...
כה זעק הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע מנהמת לבו וז"ל' .פתח לה נוע ורצו לפתוח שערי רצונ' )זמר קה אכסו(,
וצעק )הרה"ק( בקול ,ס'איז פאראנע וועל דאווענע ,ס'איז פאראנע וועל לערנע ,אבער וועל וואס דער רבש"ע וויל,
דאס איז גאר עפעס אנדערש) ...ובתרגו  ,יש אד אשר בוער בקרבו רצו וחשק ל'התפלל' לפני ה' ,ויש אשר יבער ברצו ללמוד ,אבל לרצות
ולשמוח במה שהקב"ה מעמיד לפניו זהו עבודה נעלית וגבוהה פי כמה( וזוהי הבקשה 'פתח לה נוע ורצו  -לפתוח שערי רצונ'
מיר זאל וועל וואס דו וויליסט )שנרצה את אשר אתה רוצה מאתנו ,הובא בספר מזקני אתבונ ח"ב עמ' שעא ,פר' תזריע תרפ"ט צפת(.
אחד מחסידי הרה"ק ה'ברכת אברה' זי"ע הוכרח לשהות בימי ראש השנה באמריקה הרחוקה ,ובצר לו שלח
אליו מכתב ושפ את מר ליבו על שלא יוכל לשהות בימי הנוראי והקדושי אצל הרבי ,ענה לו הרבי לכל יהודי
– במקו שהוא נמצא ,ש העמיד ה' סול מוצב לעלות על ידו השמימה ,כמו שמצינו שהסול של יוס הצדיק
היה דייקא בערות האר באר מצרי ,ומש העפיל למדרגותיו הגבוהות בקדושה להיקרא 'יוס הצדיק' ,כמו כ
כעת שהינ נאל לשהות בימי הקדושי בארה"ב הרי שש הכי ל הקב"ה סול גבוה מעמקי האדמה עד שמי
רו ,ודייקא מש תתעלה ותתקרב לצור העולמי ,על כ קבל נא זאת באהבה ובשמחה...
ח .וכבר רמז לה הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ליקוטי הרי" בפרשת( בקרא בפרשת )יג כט( 'עמלק יושב באר הנגב',
כי ידוע מאמר חז"ל )ב"ב כה' (:הרוצה להחכי ידרי' ,נמצא שה'נגב' זהו צד דרו רומז לחכמה ,ומי שמתנהג
ב'חכמה יתירה' )ב'אויבער חכמ'קייט( – כשאי מקומה נכו וראוי ,זה נחשב כמעשה עמלק.
ט .וידע שבעבור הבטחו עצמו יוושע מכל מיני מצירי ומציקי ,ומפורש איתא במדרש )שוח"ט תהלי כה על הפסוק
'אלוקי ב בטחתי אל אבושה'( ,וז"ל... .היו שומרי המדינה עוברי ומצאו אכסנאי אחד ותפסוהו ,ואמר אל תכוני כי
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áåø÷áå ,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä øçà ùôçìî êøã é"ôò íà óà ,íðîà ,áìë éøáã úà øàáî äæáå
 ...åéìà äëøã úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîéיב
...íòä æò éë ,õøàä úà ùåáëì åðãéá ïéà òáèä
ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî úåìåãâ úåøåöá íéøòäå
éàøåáî êë ìë éú÷çøúð ,éúãáà íâ éúãáà øîàé ìàå åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà ,äðåîàä úà ÷æçð ìëù
'íé÷éãö éúôù' øôñá àúéàã ,éìò íçøî åðéàù ãò
 åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñי.
øîàé åà ä"ã ïúùøôá) ò"éæ õéååàðéãî ñçðô éáø ÷"äøäì
íéìâøîä å÷ôúñä àì éàãååáù ,(àð ìãâé äúòå ô"äò 'âä ùéà ìëì øéàäì 'úåøåàîä øöåé' àåä ä"á÷ä éë
íéòãåé úîàá éë' ,(ì"æ) àìà ,ú"éùä ìù åúìëéå åçåëá 'äàøð' íà óàå ,äéìéãá ãçå ãç ìëì ,ìàøùéî
éë ,òáèäî äìòîì íâéäðäì ä"á÷ä ãéá úìåëéäù åéä éë òãé ,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä ìåãâ éë åì
,íéøåáñ åéä íðîà ,íéàìô íéñéð äîëá åìâøåä øáë äøúñäá 'øúñåî'ä øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá
íâå 'ìâò'á íéàèç äîëá åëìëìúð øáëù øçà åéðéò ãâðì äìâúé æà åéðéò çå÷ôì åéìòù àìà ,äìåãâ
 ìåãâ øåàיאãåò ïéàãë åðà ïéàù àèçä íøâ éìåà ,'íéððåìúî'á íçøîäå åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,
.òáèäî äìòîì åðâéäðäìå ,íéñéð åðîò ä"á÷ä äùòéù äëøáìå äáåèì ìëäù éàãååá ,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë
)éãë íéìâøîä úçéìùá ú"éùä úðååë äúééä åæ úîàáå .(ú"éùäæòá àåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà íà óà
òáèä êøãáù åðéáéå ÷ðò éðá íéìéôðä úà íù åàøéù åéðéò íåöòé òáèä éëøãá äòåùé äàåø åðéàùë óàå
ב ביתו של מל אני ,כיוו ששמעו כ ,הניחוהו ושמרוהו עד הבוקר ,בבוקר הביאוהו אצל המל ואמרו לו 'ב בית'
מצאנו אמש ,אמר לו המל ,בני ,מכיר אתה אותי ,אמר לו לאו) .אמר לו המל( א כ היא אתה ב ביתי ,אמר לו
– בבקשה ממ ,אני איני ב בית ,אבל 'ב בטחתי' ,שאלמלא אמרתי לה כ היו מכי אותי ...אמר לה )המל(
הואיל ובטח בי הניחו לו .וכ אמר דוד 'אלוקי ב בטחתי' ובשביל כ 'אל יעלצו אויבי לי' ,ולא אני בלבד ,אלא ג
כל קוי לא יבושו.
י .וכבר אמרו )חת"ס ,תו"מ השל ריש ויצא ד"ה במדרש ,חיי וחסד על תהלי לר"ח פלאג'י ,ועוד ספרי ( לפרש בפסוק )תהלי קכא
א( אשא עיני אל ההרי מאי יבוא עזרי – כלומר שהאד מתבונ ורואה כי אי לו כל דר ישועה הנראית לעי,
במה יתחזק – עזרי מע ה' עושה שמי ואר – א הוא ברא את השמי ואת האר 'יש מאי' ,א כ מה ל
כי תבהל על נפש ,א א נראה ל כי ישועת איננה קיימת במציאות ,מ"מ היא כבר תבוא ותצמח דוגמת בריאת
השמי והאר א א יש צור לבוראה יש מאי.
יא .איתא במדרש )שוח"ט תהלי כ( דבר אחר יענ ה' ביו צרה )משל( לאב וב שהיו מהלכי בדר ונתייגע הב ,אמר
לאביו והיכ היא המדינה ,אמר לו ,בני ,סימ זה יהא ביד ,א ראית 'בית הקברות' לפני דע כי המדינה
קרובה ל ,כ אמר הקב"ה לישראל א ראית שהצרות מכסות אתכ באותה שעה את נגאלי שנאמר יענ ה'
ביו צרה.
יב .הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע היה נוהג לספר האי עובדא בכל עת שבא לבקר את החולה .פע שכב הרה"ק
מבארדיטשוב זי"ע על ערש דווי ,וכבר היה מסוכ ונוטה לעזוב את העול .מחו לחדרו ישבו תלמידיו ואמרו
תהלי ,תו כדי ישיבת ש ,שמעו התלמידי קול חבטה עזה ,נכנסו התלמידי החדרה ומצאו את רב שוכב
על האר ,מיהרו להרימו והשיבוהו למיטתו .כעבור כמה שעות שמעו התלמידי את רב קורא לה מחדרו,
בהיכנס ראו כי הוטב מצבו פי כמה וכמה ,וביקש מה להביא לו כוס חמי ,לא עבר זמ רב ועמד על רגליו
כאחד האד.
פתח הרה"ק ואמר לתלמידיו ,אסביר לכ ,בשכבי על מיטתי נזכרתי במאמרו של מו"ר המגיד הגדול ממעזריטש
זי"ע על הפסוק )תהלי לב י( 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' ,שאי כא לא סגולה לא ברכה ולא הבטחה .כי א 'מציאות
וטבע' ממש – הבוטח בה' חסד יסובבנו ...ע"כ התחזקתי בביטחו ,והחילותי לרדת מהמיטה ,שהרי 'בדר הטבע'
על החסד לסובבני ,א תיכ נפלתי ארצה ,עד שהחזרת אותי על המיטה .או אז חשבתי בדעתי כי נפילתי הוכחה
היא שעדיי לא הגעתי לשלימות הביטחו .לכ העמקתי ברעיוני יותר בעני הביטחו בבורא ית' ,עד שאירע הנס
ויצאתי בריא ושל ללא כל פגע – בבריות גופא ונהורא מעליא.
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éðåòîùä àéùð éøåç ïá èôùìå ,(äîùð øåáéòë) á÷òé ïá
,äðäå .àéùðå àéùð ìëì ïëå ,á÷òé ïá ïåòîù úîùð úà
úà øáéò ,íéçåìù éðùì ÷ìçúðù 'óñåé èáù'ì åòéâäá
àåäù òùåäé êà ,äùðî èáù ìù åçéìùá 'óñåé' úîùð
äúééä åúðëñå ,èáù øåáéò àìì øàùð íéøôà èáùî
ãîò ,òùåäé åãéîìúì äìò êë éë äùî úåàøë ,äìåãâ
äøáòúð åúìéôú úåëæáå ,øáãá ìùëé àìù åéìò ììôúäå
.(ìâøîë çåìùä éåì èáùî àéùð äéä àì éøäù) 'éåì' úîùð åá

å

åñðëé ë"éôòàå ,ìàøùé õøà úà ùåáëì íäì øùôà éà
éë úåàøì åçëååé æà åà ,äðúî úøåúá äåìá÷éå õøàì
íìåòìå ,åéîåçø åéðá ìò ïîçøä áà ä"á÷ä éîçø íìåòì
.íäéìò åúáäà úîçî íéñéð íäì äùòé

áìá íéø÷ðîä ùåàéé éøåäøä íúåà ãâðë äáåùú ïàëî
àåä ä"á÷äù ,éúòãé íâ éúòãé ,øîàì ,íãàä
óàå ,éøîâì éúéçãð øáë éðà êà ,åéðá ìò íçøîä áà
ììëá éððéà 'íéáåèìå íéòøì áéèéîå áåèä' èééôä øîàù
åòøä íéàéùðä ìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä óéñåîå äæ ïéà éë ,(ììëä ïî àöåé ùé 'ììë' ìëìù ,íìåòä øîàîë) äæ
úîùð íäî ãçà ìëî ÷ìúñð æàå ,íäéùòî
äðòè úîàáå ...éðåîë òøì àì ìáà ,'íéòø' íúñì àìà
ú÷ìúñî åîöò íãàä úîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå) èáùä ìâú äáøãàå ,àéä àëøéô àø÷éòîå ,øçù äì ïéà åæ
,(øåáéòä ãåñá åáø÷á úðëåùä ÷éãö úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá . יגåúðåîà úåëæá úåàìô äàøéå åúòåùéáå 'äá åùôð
¯ áìë .' ידäìéôú'ä úåëæá åìåöéðù òùåäéå áìë éúìåæ
ùøéôù ãîìî àáø øîà' (:ãì äèåñ) àøîâá àúéàãë
 כוחה של תפילה- תמכתי יתידותי
,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäå íéìâøî úöòî áìë
úöòî ìöðàù íéîçø éìò åù÷á Y éúåáà ,ïäì øîà äèîì ...ïåð ïá òùåä íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôá
åéìò ììôúä äùî éë Y òùåäé ,(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò) 'íéìâøî ì"æéøàä åðéáø .'éñåñ ïá éãâ äùðî äèîì óñåé
.'( טוéåì' ìù øåáéòì äëæ æ"éò ÷øå) 'íéìâøî úöòî êòéùåé ä÷' íâ øëæð äùðî éáâìù íòèä øàáî (íé÷åñôä øòùá)
ïáåàø äèîì ,íéèáùä øàù ìëá ïë øëæåîù åîë) óñåé äèîì
äìåãâ êë ìë éøäù ,äìéôúä úìòîá ãîìð ïàëî ä"á÷ä äöø éë àìà ,ïë áéúë àì íéøôàá åìéàå ('åëå
èáùä øåáéò'ù ãò íéìâøîä úðëñ äúééä
èáù ìù íàéùðì Y óøéöå ãîò ïë ìò ,àèçî íìéöäì
åìéôàå ,íéòùø úöòî íìéöäì íäì ìéòåä àì 'ùåã÷ä ïáåàø ¯ åèáù ùàø úîùð úà ,øåëæ ïá òåîù ¯ ïáåàø
( 'ותשא כל העדה ויתנו את קול ויבכו הע בלילה. הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה אומר על דבריה )תענית כט.יג
 את בכית בכייה של, אמר לה הקב"ה, אותו היו תשעה באב היה, אמר רבה אמר רבי יוחנ- (ההוא )יד א
 עאכו"כ שבמידה טובה המרובה ממידת פורעניות, וא במידת פורענויות כ.' ואני קובע לכ בכיה לדורות,חינ
.– וודאי שא ישמח האד אפילו שמחה של חינ יקבע לו הקב"ה שמחה לדורות
 פתח פיו, שאלתי אותו לשמחה מה זו עושה,פע פגשתי אחד מאנשי ירושלי כשכולו אומר שמחה וצהלה
 הרי שלמעלה ממני בשמחה וכיוצא בדבר ג מה שלמטה, כי הנה כתיב ישמחו השמי ותגל האר,בחכמה ואמר
...' ומה לי להל באמצע כ'אבל בי חתני,ממני
 וביאר הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע,' עוד מצינו בפרשת )יג טז( 'ויקרא משה להושע ב נו יהושע.יד
 שכ, הושע' – אנא ה' הושיעה נא,)חשבה לטובה בפרשת( שמכיוו שראה משה שתמיד הול הוא ואומר 'הושע
 כי מי שעיניו נשואות, נענה משה ואמר 'יהושע' – מובטחני שיושיעו הבורא,(הוא פירוש תיבת הושע )לשו בקשה
.תמיד אל ה' בתפילה אי ספק שישמע קל ויענהו
' כי 'אי,''וכבר אמר הרה"ק מקאברי זי"ע בלשו הפסוק )משלי כא ל( 'אי חכמה ואי עצה ואי תבונה נגד ה
' 'אי' חכמה ו'אי' תבונה – ר"ל חכמה אחת ועצה אחת ותבונה אחת יש והיא נגד ה,'בשפת האידיש הוא 'אחד
.לשפו לפניו שיחו בכל עת מצוא
 הבא לפני בשר וד לבקש דבר, וז"ל,' דבר נפלא מצינו ב'מלבי"' על הפסוק )תהלי ק ב( 'בואו לפניו ברננה.טו
 אבל הבא לפני ה' יבא ברננה כי בודאי ימלא, ורק יציאתו תהיה ברננה א מלא שאלתו,יבא בבכי ובזעקה
 כלומר שבגשתו לתפילה כבר יש לו לגשת בשמחה מתו בטחו וידיעה ברורה שהקב"ה השומע. עכ"ל,שאלתו
.תפילת כל פה ימלא משאלותיו לטובה ולברכה
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æ

áúë ë"îçàìå ,óñåé øçà åñçéé àìù àìà íéøôà èáù äìéôúäù êãîìì äìéôúä éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä
 úåáà úåëæî øúåé óà äìéòåîטז.
éë ,øáãä íòèå ,óñåé øçà åñçééå äùðî èáù úà
åîéã÷äù äæá íéøôà ìù åãåáë ,íäéðùì ãåáë ÷ìç êëá
.óñåé øçà åñçééù êëá äùðî ìù åãåáëå ,äùðîì
יהי כבוד חבר – זהירות בכבוד הבריות
äèîì óñåé äèîì ...íéøôà äèîì' (àé¯ç âé) ïúùøôá
åðéöî éë (áì à øáãîá) ï"áîøä áúë ,'äùðî
åèáù úà ñçééìå úåðîì íéðôåà äîëå äîë äøåúá
íéîòô .íéøôàå äùðî ,åáù íé÷ìç éðù ìò Y óñåé ìù
ùéøá ïåâë ,óñåé ù"ò åñçééî íâå íéøôà úà íéã÷é
'íéøôà éðáì óñåé éðáì' äìéçú áúëù øáãîá úùøô
íà 'éãåáë úåúéçô'ì éëðà ùùåç íãàä øîàé àîùå íéîòôå ,óñåé ìò åñçééì éìáî 'äùðî éðáì' ë"îçàì ÷øå
úà äîéã÷äå äøåúä äúðéù (çìù úùøô) ïàëå .êôéäì
äìåãâ úåòè ¯ åì øîàúå ïòú ,éðåìô úà ãáëà
,úòã éùåìç åðàùë ,'äæä ïîæ'á íéâäåð íéøáãä øúåéáå
éëøö éë ,'ùééáúîäå ùééáîä øçà êìåä ìëä'å
íéìåëé åðà ïéà íìåòìå .äøö÷ íúòãå íéáåøî êîò
åðà ïéàù ,äùòù äî äùòå ùééáîä õøô òåãî âéùäì
...åéìò úå÷éòîå åéøàååö ìò úåâøúùî úåøö åìà íéòãåé

טז .כה סיפר הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל לבאר מהותה של תפילה ,פע ראיתי אברכי 'לומדי' בשעה
שה עוסקי בסוגיות החמורות שבש"ס ,ואחד מה נתייגע ליישב את קושיית הגאו רבי עקיבא איגר זי"ע,
ואחר שעות ארוכות האיר ה' עיניו בתירו נפלא ,ממש פלאי פלאות 'כפתור ופרח' ,והיו הדברי מאירי ושמחי
כנתינת בסיני ,עד שהיה התירו שווה בעיניה ) $ 1,000,000מיליו דולר( ,ויהי כי כ מיהר אחד האברכי וירד
למכולת )גראסערי( לשל בזה את חובו הגדול ועוד לקבל מהמוכר את העוד )כ ,($ 980,000וכ עשה ,בעל המכולת
הביט עליו כמי שנטרפה דעתו ,באמרו ,אכ תירו זה שווה מיליו דולר ,אבל כא במכולת משלמי בכס ממש...
כיו"ב ביאר הגר"י ,א שבוודאי גדולה מעלת ה'תורה' מעל הכל 'ותלמוד תורה כנגד כול' ,אבל אי אפשר לשל
עי"ז על השפע אשר אנו רוצי לקבל מ השמי ,אלא התשלו רק בתפילה ורק כ אפשר להמשי שפע רב בכל
העולמות...
והעיקר שיכיר כי בלא התפילה אי בידו מאומה א א ירבה ל'השתדל' בכל כוחו ,הנה איתא בגמרא )נדה ע(:
שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע ב חיננא ,מה יעשה אד ויחכ ,אמר לה ,ירבה בישיבה וימעט בסחורה.
אמרו ,הרבה עשו כ ולא הועיל לה ,אלא יבקשו רחמי ממי שהחכמה שלו ...מאי קמ''ל דהא בלא הא לא סגיא.
)שוב שאלו( מה יעשה אד ויתעשר ,אמר לה ,ירבה בסחורה וישא וית באמונה ,אמרו לו ,הרבה עשו כ ולא הועילו,
אלא ,יבקש רחמי ממי שהעושר שלו ...מאי קמ''ל ,דהא בלא הא לא סגי .וכל הרואה יתמה מדוע ענה לה
מתחילה 'ירבה בישיבה וימעט בסחורה' וכ 'ירבה בסחורה וישא וית באמונה' ,וכי לא ידע רבי יהושע שהרבה כבר
עשו כ ולא הועיל לה ,נמצא שאי כל עצה בדבריו אלו ,ומיד היה לו לומר לה שיוסיפו בתפילה ו'יבקשו רחמי
ממי שהעושר שלו' מבלי להמתי שה ישאלוהו 'הרבה עשו כ ולא הועיל לה'.
אלא ביאורו ,כי מתחילה הציע לה דרכי ההשתדלות בדר טבע העול ,ולא הוסי לומר שבלא התפילה לא
יזוז מאומה ,כי רצה לבחו אות ,א יסתפקו בתשובתו 'ירבה בסחורה' הרי זה מורה שבעיניה ההשתדלות
מספיקה להתעשר ולאלו לא תועיל התפילה בחשב שההשתדלות מספקת וכל תפילת אינה אלא כ'תוספת' ועוד
מי של השתדלות ,ורק א יכירו שאי ההשתדלות מספקת ויבינו ללא התפילה אי כח ביד להרוויח מאומה לאלו
תועיל התפילה ,כי כוחה של תפילה מועלת רק למי שמכיר שאי לו משלו כלו ,ומבלי התפילה לא ישיגו מאומה
)בנוע שיח ,עמו' ש"ס(.
ובזה ביארו בעלי המוסר בדברי המדרש )דב"ר ב יב( על הפסוק )תהלי כז יד( 'קוה אל ה' חזק ויאמ לב' ,הוי
מתפלל וחוזר ומתפלל ,כלומר ,המתפלל ורואה שלא נענתה תפילתו יחזור להתפלל ,ולבאר מדוע תיענה תפילתו
השניה יותר מהראשונה ,י"ל ,שהרואה שתפילתו לא נענתה והוא פונה ל'רופא' ,לעסקני או לדודו שבאמריקה,
הרי"ז מורה שהוא סומ על עוד מקורות ישועה מלבד התפילה ,אבל א הוא פונה שוב להתפלל ,הרי זה כמכריז
רבש"ע ,א אחרי שלא נעניתי ,מ"מ אי לי אדרעס )כתובת( אחר ,אנה אפנה א לא לעזרת ...ואכ ,משנראה שאינו
סומ אלא על ה' לבדו ,אז יעזרהו ה' וישמע לקול תפילתו ברחמי וברצו.
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äðùîä éîëç åøîàù äî òåãé éë Y åãåáë úìòî äòåè
'øáëå .(à á úåáà) 'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî åäæéà
àìá óà 'ãáåëî' áùçéé éë åùôðá äîãîäù ,åøîà
éøäù ,äðùî øáãá äòåè àåä éøä ,íéøçà ãáëéù
àöîð ,'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî åäæéà' ùåøéôá åøîà
 åîöò úà ãáëî àìà åðéà åäòø úà ãáëîäיז.

ø÷éò éë (åöú ,äðåîàå úîà) ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéáù
åðééä ïëå øîåì åôéñåä òåãî äúééä íäéìò äðòèä
äàøð àåä ãöéë íãàì åì úôëà äî éë Y íäéðéòá
êçåë éôì ,êì äìåìñä êëøãá àð êì ...úåéøáä éðéòá
àéä î"÷ôð äî ,êéããöì àìå êéøçà èéáú ìà Y êçåîå
 ...êéúåãåà éðåìô ìù åéúåáùçî êì åôéñåé äîåיח

וכ היינו בעיניה – מעלת עזות דקדושה ,לא יחשוב מה é"ôòù ,òø øáç ìëîå ìåùëî ìëî íãàä ìöðéé äæáå
אומרי עליו הבריות
äøåøá åëøã ïéàùë íäéøçà êùîð íãàä áåøä
éðá éðéòá 'åðç úàéùð' øçà ùôçî àåäùë åà ,åîöòì ,'íäéðéòá åðééä ïëå íéáâçë åðéðéòá éäðå' ,(âì âé) ïúùøôá
 ...åùøç úåáùçî úåáø øùà íãàäיט
êøãëå ,'äùåã÷ã úåæò'á ÷øô åðãîì ïàë
יז .מעני לעני ,בפרשת )יג כ(' ,ומה האר השמנה היא א רזה היש בה ע א אי והתחזקת ולקחת מפרי
האר' .כתב ה'חת סופר' זי"ע )ד"ה היש בה( כוונת הכתוב באמרו ע ל'צדיק המגי על דורו כע' – והוא בעל
גמילות חסדי ,שהעול נהני מפירותיו כאותו 'ע פרי עושה פרי' ומהנה בפירותיו את בני העול ,ונקרא ע כי
הוא מגי על דורו כע .ואמר היש בה ע התבוננו לראות ,א תמצאו ש בעל חסד ,אל תקחו מפרי האר ,כי
אי בזה שו הוכחה שהאר מבורכת ,כי אולי בזכות הצדיק נתברכו הפירות ולא מצד עצמותה .א א אי – אז
והתחזקת ולקחת מפרי האר ,כי אז יש ראיה מטיב של פירות על ברכותיה של אר ישראל.
יח .פע בא יהודי לפני הגרי"ז מבריסק זי"ע ואמר לו בביאור דברי רש"י )בראשית לב ו( עה"פ 'ע לב גרתי ואחר
עד עתה ...ויהי לי שור וחמור' ופירש"י 'ולא למדתי ממעשיו הרעי' .והיינו ,שיעקב אמר לעשו ,א תתמה
האי 'ע לב גרתי' בכפיפה אחת ואפילו הכי 'לא למדתי ממעשיה הרעי' .אי זה אלא כי ויהי לי שור וחמור
 דימיתי אות בעיני כשור וחמור ותו לא מידי ,ומה לי ולה ...על ידי כ לא למדתי מאומה ממעשיה הרעי.הדברי מצאו ח בעני הגרי"ז ,וכה אמר ,אי זהו 'פשוט של דברי' ,אבל הדיבורי גופא נכוני וקיימי .כי
רבי חללי הפילו 'חברי רעי' ,ולזה האיש 'עצה טובה' קמ"ל  -שיביט עליה כ'שור וחמור' שאי אד בעול
הנמצא בסביבת שוורי וחמורי ולומד מה 'הנהגות' וארחות חיי....
פע פגש יהודי את הרה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע כשהוא מהל ברחובה של עיר בתל אביב בעודו לבוש בכל
ה'שמונה בגדי' ,מלבוש של בני אר ישראל .שאלו הלה ,וכי אי מע"כ מתבייש להל כא ברחובות אלו במלבוש
זה .ענהו רבי מוטל ,וכי אד הנכנס לרפת לעבוד בי הבהמות עליו להתלבש ולהיראות כבהמה ברפת ,א אנכי,
וכי צרי אני להידמות לכל בעלי הרפש המהלכי כא ברחובות.
יט .ולגבי נסיונות אלו אמרו 'ויגבה לבו בדרכי ה'' ,ולא יהא 'זנב' אחרי אותו חבר רע ,אלא בעוז ותעצומות יכריז
ויאמר 'אד חשוב' אני ,אי מכבודי להתרועע ע חלשי אלו ...הא למה הדבר דומה ,לנער אחד שנכנסה בו
רוח שטות ,עד שנדמה בעיני עצמו כ'עכבר' ...יומ ולילה התהל הנער והסביר לכל סובביו באר היטב כי באמת
עכבר הוא ,שר השור על האר ...משהחרי המצב שלחוהו לבית המשוגעי ,ש טיפלו בו זמ ארו להפו
מחשבת שטות זו ,ולהכניס לידיעתו שאינו עכבר אלא אד מ השורה .ויהי היו והחליטו המומחי שהבחור כבר
הבריא בנפשו והרי הוא כבר כאחד האד ,הזמינו את הנער אליה ושאלוהו מהו ומה טבעו ,והנער צעק' ,אד
אני ולא עכבר ...אינני עכבר ...אינני עכבר' ...מששמעו מפיו כ שחררוהו לדרכו.
לא עברו כמה רגעי והבחור החל ר ברחובה של עיר ,שאלוהו בני משפחתו ,ממי הינ בורח ,ויע הבחור מתו
רעדה ,ראיתי חתול ברחוב ...וממנו הנני בורח כל עוד נשמתי באפי ,כי כ משפט העכברי לפחד מ החתולי
האוכלי אות בעוד בחיי ...המשיכו לשאלו ,הלא זה עתה שמענו מכריז ואומר בריש גלי שאינ עכבר אלא
ב אנוש ,ומה ל לפחד כי אתא שונרא )חתול( ,ענה הבחור ואמר' ,אכ ,אני הנני כבר יודע ומכיר בכ שאד אני
ולא עכבר ,א חוששני שמא החתול אינו יודע מכ ,ויבוא לאכול את בשרי ...מכ מרתתי ידי ורגלי'.
דוגמת כ נראה זה המתפעל מחתולי רחובה של עיר ,ומתפתה להל אחרי טומאת הרחוב ...מה ל מתפעל,
וכי אינ רואה שאי ל מה להתפעל ממנו 'מאותו ידיד' המוש אות ,הלא אי זה אלא דמיו בעלמא ...וא כסיל
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 'íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå øúéåå ä"á÷äù (àé æè ø"áãîá) ùøãîá àúéà øáëåכïååäúå' ïúðåäé íåâøúáå ,
,'íéáâçë åðéðéòá éäðå' íøîåà ìò ìàøùéì íäì
÷.'ïåë÷åìà 'ä íã÷ ïéùîùîã àéëàìîë éä ïéùéã
Y íäì øúéåå àì 'íäéðéòá åðééä ïëå' íøîåà ìò ìáà
íãàä áì ìåôé ìáì Y àìôð ãåñé åðãîì ïàëî äðä íúééä íéòãåé éëå ,ä"á÷ä íäì øîà ,åúðòè äúééä êëå
íúééä àìù íëì øîà éî ,íäéðéòì íëúà éúéùò äî
íéøáãî äñðúî àåä úåðåéñð åìàá åúåàøá åáø÷á
äæ éãé ìò éë ,åìù åéúåðåéñðá ùéà ùéà Y íéúåçôä øôñîá' ìù ùðåòä íîöòì åîøâ äæáå ,íéëàìîë íäéðéòá
ã"éøäîä ÷"äøä øàáî êëå .'ä êàìîë úåéäì ùã÷úé 'îâá ùøåôîù óàå .'...õøàä úà íúøú øùà íéîéä
)éøáã äøåàëìã (çìù úùøô ùãå÷ éøîà è÷ì) ò"éæ àæìòáî 'íøëá ùé íéìîð' íéøîåà ãöéë åòîùù (.äì äèåñ
)àø÷á ïë àöî ïëéä ,øåàéá íéëéøö 'ïúðåé íåâøú'ä íëì øîà éî' øîàù åäî ïë íàå ,(ïàë é"ùøá àáåîëå
õåøéúäå) íéëàìîë äðéä ìàøùé éðá ìù íúùåã÷ù æîøì ÷"äøä øàéá øáë êà ,'íéëàìîë íäéðéòá íúééä àìù
øàùá ë"àùî ,'íëé÷åìàì' íéùåã÷ íúééäå áåúë ïàëã ,àåä úåèùôá àåä äæ áùåç íãàäù äîù (î"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä
ïëà äìîð àåäù äùâøäá ááåúñî íãàä íàå òîåù
.(íëé÷åìàì áéúë àìã 'åéäú íéùåã÷' áéúëã úåîå÷î
é"ò éë .ì"æå ,åéìò ïë íéøîåà íìåòä éðá úà òîùé
è"ùòáä éãéîìú åìàù øáëã ã"éøäîä ÷"äøä øàáîå éë ,íäéðéòá åéä ïë ïëì íéáâçë íîöòá íéìôù åéäù
.(ù"ééò) ...íãàä úãåáòá éåìú ìëä
øúåéá íéìåãâä íé÷éãöä óà éë åðéöî òåãî Y
íäéãéâ ä"ñùå íäéøáéà ç"îø íò ïîöò åùãé÷ øáëù
'úåðåéñð' éðôá íä íéãîåò ïééãò Y åãáì 'äì éúìá
והיית קדושי לאלוקיכ  -עיקר גדולת
של ישראל בכפיית יצר
÷øçà éë àìà ,øöéä íò íúîçìî äîú àìå íéù
 øöéä òéðëäì äìåãâ äîçìî åì äéäéù éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôáכא ¯ áåø éôì
æ"äåòá íâ äëæéù ãò äìòîì äìòîì äìòúé äãåáòä éúååöî ìë úà íúéùòå åøëæú ïòîì ...íëéðéò
ובער ילכו במועצותיה אחר שטויותיו של יצר ,כי מי שפוקח את עיני שכלו רואה שהכל שקר ורעות רוח ,אי
בו ממש...
כ .וכבר אמרו ,שבריש הפרשה אנו מוצאי שהקב"ה אמר לו למשה רבינו 'שלח ל אנשי ויתורו את אר כנע',
וא על פי שמאת ה' היתה זאת ,מכל מקו כמה מכשול וכאב יצא מאותו 'ויתורו' .ומכא קל וחומר ,א בעת
שציווה הקב"ה 'ויתורו' יצא מה שיצא ,א כ מה נוראות ה תוצאותיו של ולא תתורו  -א יתור האד חלילה
אחר לבו ועיניו.
כא .ויזהר שלא ללכת שולל כסומא בארובה אחר 'תעלוליו של יצר' .איתא ברש"י )סנהדרי לט .ד"ה אבות יאכלו בוסר(
ממשלי השועלי של רבי מאיר ,על השועל שרימה את הזאב ואמר לו בערש"ק  -רצונ לאכול סעודה דשנה
כיד המל ,פנה נא עתה אל בית המבשלי בבתי היהודי ועזור לה להכי צרכי שבת ולמחר תאכל עמ ,הל
הזאב כעצת השועל ,ויהי כאשר א קרב אל הבית קמו עליו היהודי ,היכוהו במקלות שיברח מש .חזר הזאב
ורצה להרוג את השועל ,אמר לו השועל ,לא רימיתי כלל ,אלא שהמכות שהכו אות היה מפני שאבי הל פע
לסייע ולבסו אכל כל נתח טוב ,ועל כ זכרו ה ל את חטא אבי והיכו ,כמה שנא' )יחזקאל יח ב( 'אבות אכלו
בוסר ושיני בני תקהינה' .אבל בוא עמי וארא מקו לאכול ולשבוע ,וכ המשיכו שניה בדרכ עד שהגיעו על
יד באר מי אשר מעליו היה תלוי חבל ובשני צדדיו היו תלויי דליי בה היו שואבי מי מהבאר ,וכשהיה
דלי אחד בתו המי היה הדלי שבקצה השני מתרומ ועולה לשפת הבאר .קפ השועל ונכנס אל דלי אחד וירד
עד למי ,שאלו הזאב מה זה ועל מה זה ,הראה לו השועל על דמות הירח הנשק אל תו המי ונדמה כגבינה
לבנה ,ואמר לו הנה יש כא גבינה משובחת ,אמר לו ואי ארד המימה ,אמר לו השועל היכנס נא אל הדלי השני
וממילא תרד למטה תוכל א עתה לאכל ככל שתרצה ,נכנס הזאב לדלי השני ,וירד המימה ועל ידי זה התרומ
השועל בדלי השני והגיע אל שפת הבאר וברח לנפשו ,ומששאלו הזאב מדוע רימהו ,ענהו השועל בלשו הכתוב
)משלי יא ה( 'צדיק מצרה נחל ויבוא רשע תחתיו'.
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 íéëàìîä úùåã÷ì óåâá åãåòáכב,àø÷ä øîà ïëìå ,
íúéùòå 'ä úååöî ìë úà íúøëæå' øáëù øçà åìéôà
÷øå '...åøåúú àìå' ìò òâééúäì åëøèöú ïééãò 'íúåà
.'íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå' íéëàìîä úùåã÷ì åëæú êë
åáì ìà áöòúäì àìù ,äéìéãá ãç ìë ãîìé ïàëîå
åúåà íéã÷åô úåðåéñð éë åúåàøá ùàééúé àìå
,äìòîì äìòîì åúåìòäì íéàá íä äáøãà éë ,óøä àìì
íéãîåò ùãå÷ éôøùå íìåò é÷éãö óà éë åîöò úà òéâøéå
 íúìåãâå íúìòî ìë íùîå ,íéù÷ úåðåéñð éðôáכג.

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà øáëå
øîàå (.èô :çô úáù) àøîâä éøáã ìò (ò"øú
úøùä éëàìî åøîà íåøîì äùî äìòù äòùá ,ì"áéø
,ïäì øîà ,åðéðéá äùà ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì
ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷ä åì øîà ...àá äøåú ìá÷ì
ïúåð äúàù äøåú ,íìåò ìù åðåáéø ,åéðôì øîà ,äáåùú
ùé òøä øöé ,íëéðéá ùé äàð÷ ...äá áéúë äî éì
íéëàìîä úðååë äúééä àì éàãååáã øåàéá êéøöå .íëéðéá
íåé÷ àìì íééîéðôä äéùåøéôá àìà äøåúä úà ìá÷ì
íäì äðò äáåùú äîå ,íìåòä äæá ìòåôá úååöîä
)àùð 'øô

והמור ממשל זה לדיד ,שהנה הזאב היה טיפש מטופש ,כי לאחר שראה כי כלתה אליו הרעה ממכות היהודי
על ידי ערמומיות השועל ,לא היה עליו להאמינו עוד ולהסתכ בהיכנסו אל הבאר ,אלא היה עליו לעמוד ולטרו
את השועל על אתר וכ היה נוק בו וא היה מתמלא שובע באכול את בשרו ,א הוא ברוב טיפשותו המשי
להאמי בו ,ואכ נפל בפח יקוש אשר טמ לו השועל .כ הוא גבי האד ע יצרו הרע – מדוע אחר שראית כי
הוא הוליכ שולל ,שב אתה ליל אחר פיתוייו בשנית ,וכי לא נוכחת לראות כי כל מעלליו ה רק להדיח ,להכות
ולהפסיד אות ,אי ל כי א לעצור ולצעוק ,דיינו ,עד כא ,מכא ואיל לא אשעה יותר לדבריו של שט הוא
מלא המוות הוא יצר הרע.
כב .וביותר הדברי אמורי ב'אחרי לבבכ ואחרי עיניכ' – בדברי שנפשו של אד מחמדת – כל חד וחד
בדיליה ...מעשה שהיה בימי קד כששלטו העוני והמחסור בכל פינה בעיה"ק ירושלי ,והנה מדרכ של בית
תלמוד של תשב"ר שהיו מעניקי לתלמידיה פיסת 'מזונות' אחת לשלושי יו בכל 'ראש חודש' ,פע היה
תלמיד נבו שלגודל אהבתו אל אביו החליט לעצור בעצמו בכל כוחו מאכילת העוגה ולהגישה כ'מתנה' לפני אביו,
מיד כשקיבלה מידי המלמד עטפה בנייר ,ושמר עליה מכל משמר לבל יתנסה ב'נסיו' לאוכלה ,ב'הפסקה' הראשונה
פתח ה'עטיפה' ,הביט בעוגה וירא כי טוב – ולא יכול להתאפק ,על כ נגס בה בצידה כשיעור 'כל שהוא' ,ומיד
סגר הנייר ,ב'הפסקה' הבאה שוב פתח ונגס בצידה השני ....סו דבר ,בבואו לביתו הגיש את העוגה לאביו בקריאה
של חיבה ראה נא אבי מה הבאתי ל מבית תלמודי ...נתמלא לבו של האב צהלה ורינה ,אבל כשפתח את הנייר
ומצא שהעוגה נגוסה )געביס'( מכל צדדיה ,אז זלגו עיניו מהתרגשות שני דמעות גדולות ,בראותו עד כמה חשק בה
הב ,וכבר 'נכשל' באכילה זעיר פה זעיר ש ,ומכל מקו עצר בעצמו במסירות נפש להציל ככל האפשר להגיש
לפני אביו מזה נתרגש האב פי כמה וכמה ...א לדיד ייאמר ,אכ ,נפלת ונכשלת ,כבר נגסו ב בכל פינה ופינה,
אדרבה ,דייקא כשתשוב תחזור ב ,ומעתה תעניק לאבי שבשמי את הנותר מהנגיסה והנשיכה ותערב מנחת
לפני הקב"ה פי כמה וכמה.
מעשה בבחור שנכנס אל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,בבכי תמרורי שהוא נופל בכל עת ברשתו
של היצר ,וכבר מיואש הוא מעצמו לגמרי ,אמר לו הרבי ,אילו ידעת איזה תענוג ושמחה יש בי מלאכי מעלה
בראות את ה'מלחמה' שהינ עור ע יצר ,ובכוחותי האחרוני הינ מנסה להתאבק ע יצר לא היית בוכה,
כי היית מחשיב עד מאד את עצ המאבק ,בידיעת עד כמה הוא חשוב בשמי מרומי )מבלי כל שייכות א ניצחת
בסו דבר או לאו(.
כג .ומוסי ש המהרי"ד לאיד גיסא ,שא הזוכה ל'והיית קדושי לאלוקיכ' ידע כי אי זה מכוחו כלל כי
'אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו' ,והנה ,המלאכי אי לה 'יצר הרע' ולא תאוות הגו – ממילא אי קדושת
אלא מתנת שמי מבלי יגיעה ועבודה ,כיו"ב ,יביטו כל בני עול כשה עומדי ומצליחי בנסיונותיה – שאי
כא אלא מתנת שמי ,ומוסי המהרי"ד בש הרה"ק מסטרעליסק זי"ע שעיקר עבודת האד להרבות בתפילה
להפציר על כ מאבינו שבשמי ,וא הוא עצמו על כל עני ועני שרצה להתחזק העיקר היה אצלו התפילה לה'
שיעזור לו על זה ,ולכ כתב 'יונת' כמלאכיא  -שאי לה יצר ..וזהו שהוסי הכתוב 'אשר הוצאתי אתכ מאר
מצרי' ,שהיה רק באתערותא דלעילא...
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÷"äøä ùøéôù åîëå . כדúåîø úåìòîá úåìòúäì äëåæ
è äéòùé) øîàðù äî (æ"ðøú êúåìòäá) ò"éæ 'úîà úôù'ä
éãé ìò ÷øù ,'ìåãâ øåà åàø êùåçá íéëìåää íòä' (à
äëùçä óà ìò íëøãá êìäì åëéùîäù Y êùåçá åëìäù
äëéî) øîàðù äî åäæå .'ìåãâ øåà'ì åëæ ïëì ,úåøúñäå
íéëåæ êùåç éãé ìòù ,'éì øåà 'ä êùåçá áùà éë' (ç æ
.'éì øåà 'ä'ì
הננו ועלינו – א נפל ישוב מיד בתשובה וייחשב כמי שלא
נפל כלל

àåáì íãàì åì øùôà éà éë ,åøåàéá àìà ,äùî
éøù÷á äãéîòä é"ò ÷ø äøåúä úùåã÷å ïéð÷ úåîéìùì
ïéàù íéëàìîä éë äúòî øåîà ,úåðåéñðäå äîçìîä
úååàú àìå øöé àì ,úåøçú àìå äàð÷ àì íäéðéá
íéãîì åðéöîð ...äøåúä íò íäì ùé ïéðò äî áìä
ùéàä äæ ,òøì 'øòåá øöé' åáø÷á øùà íãàä ÷øù
äìòîì åøöé úà äôåë àåäùë øúåéá ääåáâ åúìòî
.äøåúä ìá÷ì åãéáå íéëàìîä úâøãîî
äúéä á÷ò áìë éãáòå' (ãë ãé) ïúùøôá áéúë êëå
øåà'ä øàáîå .'éøçà àìîéå åîò úøçà çåø
åðãîì ïàë éë (÷åñôá úåéùå÷ äîë øçà) '÷ä 'íééçä
éùå÷ êåúî àøåáä úà íéãáåòä ìù íúåáéùç
åøîåà åäæå .'ä ãáò àø÷éì äëåæ ïë äùåòäå ,úåðåéñðå
Y á÷ò 'éãáò' íùá àø÷ð òåãî òãúä ,'áìë éãáòå'
óàù íâä .åîò úøçà çåø äúéä øùà ìò øëùë
'éãáò' åäåàø÷ àì ,íéìâøîä øàùë àèç àì òùåäé
,äùî úìôú úåëæá äæì äëæ éøäù ,òåéñ åì äéä éë
ñðëðù áìë ë"àùî ,ììë ïåéñð éãéì àá àì àìéîîå
äéàøäå ,åîòôì äòø çåø ìçúå òøä øöé úðëñ úçú
øîàù åîë ,úåáàä úåøá÷ ìò çèúùðå êìäù ¯
ùåøéô ,éøçà àìîéå ¯ ë"éôòàå ,åîò úøçà çåø
'ä ãáò àø÷äì äëæ äæì ,êøáúé åðåöø øçà íéìùä
.åðéáø äùîë

éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá
¯ ùåàééä àéä 'äðéãî úëî' äðä ,'íëéðéò
àèçá ìùëðå ìôðù øçàå ,åîöòî ùàééúî íãàäù
åððéà øáë éë äèìçäá '...ìù åîúåç'á åîöò íúåç
àìéîî éë ,ìëä åì øúåî øáë àìéîîå ...äîåàî äååù
÷"äøä øàéá äëå .äùåã÷ä ïî àåä ÷åçø øáë
äîã÷äá) 'áåè äùòå òøî øåñ' øôñá ò"éæ áéåùèéãéæî
àìå' ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä íùá ('íééçä õò êøã'ì
úåðååòá úìùëð íà óà Y ...'éøçàå ...éøçà åøåúú
ìò ãåîò ãåîò ,øù÷ä úà øéúú ìà øúåéá íéøåîçä
óàå) íìåòî úìùëð àìù éîë êì áùçééå ,êúøîùî
øàáî äæ ïéòë .( כהäáåùúá øåæçéùë 'øèåð' áùçð ïééãò íâåôä
úà (íéìâøî çåìéù ïéðòá ä"ã çìù î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
åîéëùéå' (î ãé) øîàðù ,íéìéôòîä úùøô úåìùìúùä ìë
'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä åøîàéå ø÷åáá
õøà ìà úåìòì åøäîé àìù íøéäæä äùîå .'åðàèç éë ÷áàîá åúãéîò é"ò éë ,'ä éðéòá äø÷é åæ úåøáâúä
øåàéá êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò êøãá ïëàå ,ìàøùé øøåöä øöì òðëð åðéàùë äîçìî éøù÷áå

 ננסה, כיצד נבדוק א הלה מחזיקו בכח או שאחיזתו רפה, למי שמחזיק חפ בידו, משל למה הדבר דומה.כד
 כשהיצר, המבח לאד הא אחיזתו בתורה ובמצוות היא ביד חזקה, עד"ז.לחלצו מידו ובזאת תבח אחיזתו
 וא לאו, א הלה עומד כראוי על שלו הרי"ז סימ שאחיזתו כהוג היא,מנסה 'להוציאו מידו' ולהפילו ממעמדו
.הרי סופו מוכיח על תחילתו שמעול לא גמר בדעתו לעשות רצו קונו
 הנה איתא במדרש )רבה טז א( אי ל חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה ונות נפשו כדי שיצלח.כה
 ואי ל בני אד שנשתלחו לעשות מצוה ונותני נפש להצליח בשליחות כאות שני ששלח,בשליחותו
 והלכו, שנו רבותינו אלו פנחס וכלב, מי היו,'יהושע ב נו שנא' )יהושע ב א( 'וישלח יהושע ב נו מ השטי שני
.ונתנו נפש והצליחו בשליחות
 המקיי מצות-  אא"ז מו"ר זצלה"ה רגיל לומר כי ג כהיו הזה.וכתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"א( וז"ל
 וכ בכל מצוה א האד מבטל באמת...בוראו שנשתלח בעוה"ז כדי לעשות רצונו ית' נקרא שליחי מצוה בודאי
 נקרא ש'נות נפשו בשליחותו' )ואי ל חביב לפני הבורא.כל רצונו א לא לזכות למדרגות רק כדי לעשות רצו ה' בלבד
.( לחיי העול הזה, ובאמת המדרש הזה הוא לימוד על חיי העוה"ז שנשתלח האד למקו סכנה )כלומר...(כלשו המדרש
 ועי"ז יוכל להתדבק בפנימיות,' לעשות רק רצונו ית,והעצה ע"י המצות שה נוגעי ושייכי בכל מעשה האד
.חיות השי"ת שיש בכל מעשה
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הוסי הרה"ק האבני נזר זי"ע )עיי 'ש משמואל' קרח תרע"ז ,ועוד( ,שהרי ה'אחרוני' דני מהי הגדרת הדי ש'שלוחו
של אד כמותו' ,הא השליח מקבל את כוחות המשלח עד נחשב כבעל דבר ובכוחו לפעול את מעשה השליחות
כאד הפועל לעצמו ,או שבעצ אי לשליח כוחות עצמיי ורק מעשיו מיוחסי למשלח שאנו דני כאילו המשלח
עשה זאת ]וכמו שהארי הקצות החוש )סי' קפח סק"ב( באופ שמינה שליח ונשתטה המשלח הא בטלה השליחות[.
ומעתה היודע ומאמי שהוא שליח מצוה – וכל ירידתו מתחת כסא הכבוד לדור באר ערבה היא רק לעשות את
השליחות שנשתלח אליה ,א כ ג כביכול יש בו כוחות אלוקיי ,ואינו חי מכוחות עצמו אלא הוא שליח המקבל
כוחות מהמשלח .ובזה חטאו המרגלי שאמרו 'אפס כי עז הע הזה וכי חזק הוא ממנו' ,שא היה חדור בכל
ליב נפש ומהות שאינ אלא 'שליח מצוה' ויש בה את כוחות המשלח אזי לא היו יראי כלל מיושבי האר.
ביסוד זה ביאר עוד את דבריו הנודעי של המגיד מדובנא לבאר מה שנאמר )ישעיה מג כב( 'ולא אותי קראת
יעקב כי יגעת בי ישראל' ,משל למה הדבר דומה ,לעשיר שהגיע לעיר הגדולה לצור עסקיו ,בדרכו נשא עמו
חבילה אחת בה הניח את כספו ושאר כליו ,כאשר הגיע למחוז חפצו פנה לעבר האכסניא והשאיר חבילתו בידי
נער משרת שישאנה ויביאנה לחדרו ,שהרי אי זה לפי כבודו לטרוח בנשיאת משאות ,אחר כמה דקות הקיש ה'סבל'
על הדלת והכניס את החבילה כשפניו אדומות וכולו מזיע מרוב מאמ .מיד החל העשיר לזעוק לא את חבלתי
הבאת הנה – מדוע החלפת וגנבת את חבילתי ...אמר לו הנער כשהוא פגוע קשות ,וכי לא די שאינ מכיר לי
טובה על שכה התאמצתי בשביל עוד תוסי להעליל עלי עלילות שווא שגנב אנוכי ,והלא עדיי לא פתחת את
החבילה ,ומניי ל ההחלטה שהחלפתי את מה שהיה בתוכה לחפצי אחרי .השיב לו הגביר ,אדרבה היא הנותנת,
בראותי אות נוש בכבדות ומתאמ להביא לידי את חבילתי ברור לי כשמש בצהריי שאי זה שלי ,שהרי
באמתחתי היו כס וזהב ויהלומי  -דברי שאינ כבדי כלל ...ואינ מקשי ומכבידי על נושאיה...
כיוצא בזה ממש הוכיח הקב"ה את ישראל 'ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל' ,שהתורה והמצוות אינ
מכבידי על המקיימי אות ,וא יגעת בי ישראל – שקשה עליכ העבודה וקיו המצוות שמע מינה שלא אותי
קראת יעקב ,שאי כוונתכ לעשות נחת רוח לפני ,שא כ לא היית יגעי וחסרי כח )ידוע שהרה"ק מקאצק זי"ע קילס
מאוד פירוש זה ,ואמר שהוא נאמר ברוח הקודש(.
א התמיהה עולה מאיליה ,וכי עבודת ה' נעשית בנקל ובלא עמל ויגיעה ,והרי היצר הרע אינו מניח לאד ,והוא
מערי לאד קשיי על גבי קשיי ,ובתחבולות עושה מלחמה למנוע את האד מלעשות רצונו ית"ש ,א כ מה
שיי לומר שא יגע בקיו המצוות הרי זה סימ שלא אותי קראת יעקב .וביאר האבני נזר ,שאכ פשיטא שנדרש
יגיעה גדולה לקיו המצוות ולעמוד כנגד היצר הרע ,א א מאמי שהוא שליח של הקב"ה ויש בו כוחות עצומי
וכבירי – כוחות של המשלח אזי יקל בעיניו להילח בכל כוחו ולא ירגיש עיי ויגע וחסר אוני .וכלל הדברי
שאי לו לאד אלא להל בתמימות ולעשות רצונו ,וא א מרגיש שהרי זה למעלה מכוחותיו יסמו על אבינו
שבשמי שודאי נטע בו את הכוחות הנדרשי לעשיית רצונו ומצוותו.
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלא זי"ע היה דורש את הכתוב בפרשת )יג יא( 'למטה יוס למטה מנשה גדי ב סוסי'
כמי חומר ,שהנה תכלית ירידת האד למטה לעול הזה הוא בכדי להוסי לנשמתו עוד תורה ומעשי טובי,
והנה כאשר ירד למטה שכח מכל המטרה והתכלית ונהיה בבחי' מנשה – כי נשני אלוקי ,גדי – הגד נא ,וכי אינ
אלא ב סוסי ,במה עדי אתה על פני הסוס...
מעשה בגנב שפר באישו ליל למשכ הסוסי ,גנב מש סוס והטמינו במקו סתר ,משחזר לגנוב סוס נוס
הורע מזלו ופגע בו בעל הסוסי ,הלה שאלו ב' שאלות ,א .היכ הסוס שחסר ממני הסוסי .ב .מה מעשי כא
באורוות הסוסי .נענה לו הגנב ,הנה תשובה אחת לשתי השאלות ,מלפני בגלגול הקוד עבדת אצלי ,א לא
נהגתי ב ביושר והעבדתי מעל הכוחות ,וא לא קיימתי 'ביומו תת שכרו' ,על כ נגזר עלי שארד בגלגול לזה
העול בדמות סוס ,בכדי שאעבוד אות ובזה אבוא אל תיקו נפשי ,ואכ ירדה נשמתי בדמות סוס ועבדתי זמ
רב ,ועתה נשל תיקוני ונהפכתי להיות ב אד כשורש נשמתי בתחילה .ובזה מיושבי כל קושיותי ,מה ששאלת
הנה הסוס החסר ,הרי הוא עומד לפני ,וזהו פשר מעשי באורווה ,שממש זה עתה נהפכתי לאד ועדיי לא
הספקתי לצאת מהאורווה עד שהזדמנת הנה .שאל אותו בעל הסוסי לשמו ,השיב לו שעדיי לא נקרא שמו
בישראל ,שהרי זה עתה נהפ להיות אד ועדיי לא היה סיפק לקרוא לו בש ,שלחו בעל הסוסי לשלו ,והוסי
להזהירו שמיו זה והלאה ינהג כראוי לבל יצטר לירד שוב בדמות סוס .לאחר זמ הל בעל הסוסי בשוק והנה
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êéøáãë íà ,ïéãä úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå êë ïéá
.åúåà äìâî äúàå åúñë äøåúä ¯ (ãçôìö àåä ùùå÷îäù)
.(ãçôìö) ÷éãö åúåà ìò æòì àéöåî äúà ¯ åàì íàå
åúåéäá úî ãçìôöù åðééä) åìéôòéåî äåä àëéäî àìà
úåèùôá äàøðä éôë øîàð íà ,äðäå .'(íéìéôòîäî
,íå÷î ìù åðåöø ãâð åëìäù åéä íéòùø íéìéôòîäù
ïî ãçôìöù øîåàä àøéúá ïá äãåäé éáø óà ïë íà
äî äìâî åà åéìò æòì àéöåî àåä éøä ,äéä íéìéôòîä
åéä ïëà íéìéôòîä éë ,øîàú ë"òáå .äúñë äøåúäù
êåúî àìà äúééä àì íúìôòä ìëå ,íéùåã÷å íé÷éãö
äæìå ,äáåùú êåúî åúî ,ïëàå ,äáåùúá áåùì äøèî
äáåùú êåúî åðééä Y úî åàèçá íäéáàù åéúåðá åøîà
.åàèç ìò
øéãú àìà ,íãà ùàééúé àì íìåòìù ¯ ïàëî åðãîì
,äáåùúä úãåáòá êéùîé íå÷î ìëáå úò ìëá
äìòî éøòù ìëå äå÷ú ìë äñôàù åì äàøð íà óàå
óåñì éë åúáåùúá êéùîäì åéìò ïééãò ,åéðôá åìòðð
.ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷é

éøä ,'ä éô úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç äî
íúåøîäá íéìâøîä åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë
.'ä éô úà
äéä íéìâøî ìù íàèç ìë éë ,øôåñ íúçä øàáîå
øáãä äéä úîà ïëà éë ,'äî íðåçèá úøñäá
,'äá çåèáì íäì äéä ìáà ,'äá áùåéä íòä æò éë'
áåùì åøøåòúä ,úøçîî éäéå .åúòåùéá åçèá àì íäå
íå÷î åúåàá' ì÷ùîä úáåùúëå ,äîéìù äáåùúá
éðòðëä íå÷î ìà ìàøùé õøàì úåìòì åöø 'ïîæ åúåàáå
çìù ä"á÷ä êà ,'äá íðåçèá áåø úåàøäì Y é÷ìîòäå
íäå .åîçìú àìå åìòú àì íäì øîåì åãáò äùî ãéá
òåîùì åáà àìå ,äáåùúî íúåà äçåã àøåáäù åáùç
úåéúåàä øòù) '÷ä 'ä"ìù'ä ùåøéôë ,åìà íéøáã ìå÷á
äî ìë' (:åô íéçñô) ì"æç éøáãá ('÷ä åéáà íùá '÷ úåà
øîàéù äî ìë ,'àöî õåç äùò úéáä ìòá êì øîàéù
,íéé÷å äùò äæä íìåòá úéáä ìòá àåäù ä"á÷ä êì
éððéà ,éúöéçîî àö ä"á÷ä êì øîàé íà ¯ àöî õåç
áåùé àìà ,ììë åìå÷ì òîùé àì äæá ,êúáåùú ìá÷î
íéìéôòîä åøîà éîð êëå .æò øúéå úàù øúéá àøåáä ìà
àìà ,åðúåå÷ú äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð àì ¯
êåúî ùãå÷ä õøà ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð
äæá åàáå ,åúî íúééìò êøãá ,ïëàå ,'äá ïåçèáå äðåîà
äáåùú êì ïéàå ,'åì äôé ïîéñ äáåùú êåúî úî' úâøãì
.äîéìùä íúáåùú úàå íúåà ìáé÷ ä"á÷ä éë ,åæî äìåãâ

÷åñôä ìò ò"éæ è"ùòáä ïøî íùá äì íéæîøî ïëå
,'õøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäå' (ë âé) ïúùøôá
,'íú÷æçúäå' ¯ ÷æçúäì íéöåøä ìëì ãîìì àá áåúëäù
øñåî åç÷éù ,'õøàä éøôî íúç÷ìå' éãé ìò ,êéàäå
éãé ìò íäì äàá íúçéîö ìëù 'õøàä úåøéô'î
÷øå ,äîãàá åìåë á÷øðå ,ò÷ø÷á ïéòøâ íéðéîèîù
úîçìîá àåä ïë ,àáøáø àðìéàì ìãâúîå çîåö ë"îçàì ì"æç åøîàã àä 'øôåñ íúç'ä øàáî øåîàä éô ìò
äìòé ,øöéä éãé ìò íãàä ìåôéù øçà à÷ééã ,øöéä éøáã ãçôìö äæ ùùå÷î ïðáø åðú' (.æö :åö úáù)
. כוú"éùä ìà áø÷úäì åæ äãéøé êåúî
,àáé÷ò ,àøéúá ïá äãåäé éáø åì øîà ,àáé÷ò éáø

, זעק עליו בעל הסוס,רואה לנגד עיניו את אותו הגנב כשהוא מעמיד את הסוס הגנוב למכירה לכל המרבה במחיר
 אלא ימלא את התפקיד, ישמע חכ ויוס לקח לבל יהא כאותו הסוס וכאותו ב סוסי...וכי חזרת להיות סוס
.אשר עבורו נשלח לזה העול
 כל דבר מצוה, כי אדרבה סימ זה יהיה מסור ביד, ואל תבהל נפש בראות כי ה'עבודה' עולה ל בקושי.כו
( שא התחיל בסעודה אינו צרי להפסיק: וכ נלמד מדברי הגמרא )שבת ט,והתעלות כרו בנסיונות וקושי
 רבי חנינא אמר משיתיר חגורו ]שהיו נוהגי לחגור עצמ בחוזק וקוד, והקשו 'מאימתי התחלת סעודה,לתפילה
 מתקי לה רב ששת טריחותא למיסר המייניה ]מדוע אינו צרי להפסיק,[האכילה התירו ופתחו את החגורה
,[ ועוד ליקו הכי וליצלי ]שיעמוד בלא חגורה ויתפלל,[ וכי טירחא היא זו שצרי לאסור ולקשור חגורו,ולהתפלל
.' עכ"ד הגמ. משו שנאמר )עמוס ד יב( 'הכו לקראת אלוקי ישראל' על כ צרי לחגור עצמו קוד התפילה,ותירצו
 ]עיי"ש,' שהרי לא נזכר כא שו תירו ויישוב על הקושיא הראשונה 'טריחותא למייסר המייניה,ולכאורה צ"ב
 וביאר הרה"ק ה'יהודי הקדוש' זי"ע )היהודי הק' עה"ת.['בתוס' )ד"ה טריחותא( שכתבו 'ולא חייש לשנויי קושיא קמייתא
 כי א,פר' משפטי ( שבזה שאמרו 'משו שנאמר הכו לקראת אלוקי ישראל' יש בו ג יישוב לקושיא הראשונה
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על כל פועל תהילה ערוכה  -חשיבות כל
פעולה קטנה לפני המקו

ãéúòì ,äãåäé éáø ùøããë' (.áð äëåñ) àøîâä éøáãá
íé÷éãöä éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî àáì
íéòùøå ,äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö ,íéòùøä éðôáå
íéáéùçî íé÷éãöäù åðééäå .äøòùä èåçë íäì äîãð
åãáòé ïë ìò ,äåáâ øä äéä åìéàë äãåáò èòî ìë
ë"àùî .íúéìëúì åòéâé óåñáìå ,èòî èòî åìéôà
íéáéùçî íðéàù Y äøòùä èåçë íäì äîãð ¯ íéòùøä
äâøãîá' äâøãäá êìäì ìáà ,úåìåãâ úåãåáò íà éë
íôåñå ,äîåàîì íäéðéòá áùçð åðéà 'äâøãî øçà
.íãéá ïéð÷ íåù àìì åøàùééù

øîàéå äùî ìà íòä úà áìë ñäéå (ì âé) ïúùøôá
åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå ,äìòð äìò
ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà àåäå íéîùá
úåâøãîì ìéôòäì íãàä ãéá éë ,åðãîìì àáå .åéøáã
íòã æéá Y íãà éðá ïåùìëå) íéîåøî éäáâ ãò øúåéá úåäåáâ
éë ,ãòö øçà ãòö êìéù éàðúá êà ,(íéîùä ãò ,ìòîéä
,äùòé äî .íéîùä éîù ãò úçà íòôá úåìòì à"à
éëðà ÷åçø àìéîî øîåìî ñçå ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé
úééìòá çéååøà äî ,õøàî íéîù ÷åçøë íéîùä ïî
במקרא לשו חשיבות – חשיבות העוסקי בתורה
íéìåòù ¯ íìåñá äéìòäî ãîìé àìà ,úçà äâéøãî
àø÷îáù íéùðà ìë' (â âé) äùøôä ùéøá é"ùøá àúéà äìòîì äðéøá àåáé àåáù ãò äâéøãî øçà äâéøãî åéìò
ìë áéùçéå ãòö ãòö êìé ,'ä úãåáòá éîð ïë .äìòîì
íéùðà ìë åéøáãá åøàéáù ùé ,'úåáéùç ïåùì
 úåîéìùä úéìëú ìà àåáé æ"éòå ,äðè÷ äòéñôכז.
àåäù äòùá¯ àø÷îáù Y ìàøùéî ùéàå ùéà ìë åðééä
áåùç Y úåáéùç ïåùì àåä éøä ,äøåúá àøå÷å ÷ñåò
 åéä íéøùë äòù äúåàá éë ,ãàîì àåä íà äãåáòä íìåñá úåìòì íãàì øùôà éàù ,òãéåכח ¯ àðãéòá
æîøì åøîàù åîë ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé àì
.íå÷îä éðôì áåùçå øùë àåä éøä äá ÷ñòã
מצווה היא להכי עצמו לתפילה ועליו לאסור חגורו ,א כ יש בזה טירחא רבתי ...שהרי דרכו של היצר הרע
להקשות כל עשיית מצווה ,ואפילו פעולה קטנה שמצד עצמה אי בה שו טורח ומאמ ,א א יש מצווה בדבר
ממילא נדרש יגיעה לעשותה ,וכל קושיית הגמ' שאי בזה טירחא היינו רק לפי ההו"א שאי כא מצווה.
ובזה ביארו מדוע בכו בני ישראל בפחד הגדול מהעליה לאר הקודש ,ואילו למחרת אמרו 'הננו ועלינו' ,כי כל
זמ שהדבר היה בגדר מצוה הייתה עליה התגברות היצר ,ומשבטלה המצוה נאזרו כגיבור חיל הננו ועלינו...
כז .והעיקר להחשיב כל פעולה קטנה בידיעה ש'קוב על יד ירבה' ,ידועי דבריו של הרה"ק רבי פנחס מקארי
זי"ע )עיי' אמרי פנחס בפרשת( על הנאמר בפרשת )יד לה( 'במדבר הזה יתמו וש ימותו' ,כי יתמו מלשו 'ת' ושל,
והנה תיבות 'יתמו' ו'ימותו' נכתבי באות אותיות ,וכל החילוק ביניה אינו כי א נקודה אחת קטנה שבאות תי"ו
]המודגשת[ ותו לא .מכא ילמד האד כמה יש ביד דבר אחד קט להועיל או להפחית – להעלותו ממיתה לתמימות.
כה אמר הרה"ק השר מסטרליק זי"ע )אמרי קדוש אות ע'( – מעלה עש כל שהוא ...שג 'כל שהוא' ,א מי שאי
בידו אלא ל'חטו' חמש דקות תורה יחטפנו וידע כי ג כל שהוא 'מעלה עש' נח"ר להקב"ה.
ידוע דבר העובדא כי פע פרצה שריפה גדולה בבית מדרשו של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע בגור ,ועלה כולו
באש ,לאחר מעשה שאל ה'שפת אמת' מה גר לשריפה ,ויענוהו ,שהיא נוצרה מסיגרי' שזרקה בעליה בטר כיבויה,
נענה ה'שפת אמת' ואמר ,ראו נא ,אי שבכוחה של אש כה קטנה להבעיר אש גדולה המכלה כל הנקרה בדרכה,
א כ מידה טובה מרובה  -כמה אפשר להועיל ע כל מעט אש של תורה ומצוות.
כח' .מעשה' במשגיח שדרש בישיבתו אודות חשיבות לימוד המוסר ,וכה אמר בדבריו ,ספר 'מסילת ישרי' הוא
'תעודת הזיהוי' ) (ID cardשל בחור בישיבה ,אחד מהבחורי שניח במידה יתירה של תמימות הוצר באות
הימי לעבור את גבולות ארצו ,נטל עמו את ה'מסילת ישרי' והראהו לשומר הגבולות כ'פספורט' ) ,(Passportהשומר
הביט בו בתימהו ,וכי זו היא תמונת ,ענה הבחור ,אכ כ ,זוהי תמונת דיוקני ,כי כ נולדתי – נשמה שנתת בי
טהורה היא ,אמנ יתכ ששיניתי צורת פני ,אבל מתחילת דבר זו הייתה תמונתי – באותה שעה כשר היה .באמת
אמרו כשיכיר האד מהי תמונת דיוקנו באמת וכל שינוי בתמונתו אינו אלא שינוי חיצוני ,ולא במהותו הפנימית
בתור יהודי שהרי יהיה מה שיהיה – הרי הוא ב לאביו שבשמי ,אז יבי שבכל עת אפשר לו לרחו עצמו ולשוב
לתבניתו שמתחילה...
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,íéãñçå íéîçø úâäðäì ìàøùé éðá åëæé äøåúä úåëæáå
,ïúùøô óåñá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúëù åîë
òåáöä úìëú ìéúô úéöéöá ìéèäì äøåú äúååéö ïëìù
òáö ìëá éâñ àìå Y íéä ïî äìåòä ïåæìç ìù åîãá
äøåúäî åëùîé íéîçøäù øéòäì íâ ,åðåùìë àìà ,úìëú
. כטì"ëò ,'íé'á úæîøðä

ìò àøîàúî ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäã äéîùî
úà åáéëøäù äòùáù (:ãë æ"ò) åøîàã àä
úåøôä äðøùéå ñð äùòð ,úåøôä éáâ ìò íé÷åìàä ïåøà
íäéáâ ìò ïåøàä úà åàùðù úåøôäù ¯ (áé å 'à ìàåîù)
àâøãá ãîåòä åìéôàù ,ïàëî .íäéôá äøéù øîåì åìçä
,íéùòî àìå äøåú àì åá ïéàå ,äøôä äúåàë ¯ äúåçô
úîâåãë ,äøåú ìù äìåò åîöò ìò àùé íà íå÷î ìëî
íéðåúð åéä åáù íé÷åìàä ïåøà úà úåøôä úàéùð
' התחזקות למלא הימי בעבודת ה- יו לשנה
ïëåî äéäéù ¯ äéåàøä äâøãîì äìòúé úéøáä úåçåì
ìòù åðééäå ,'äðùì íåé äðùì íåé' ,(ãì ãé) ïúùøôá
.ìë ïåãà éðôì ùãç øéù øîåì éåàøå
íéìâøîä åëìéäù íåéä íéòáøàî íåé ìë
.øáãîá äîéìù äðù ãåò øàùéäì åùðòð äòø äðååëá øàéáù åîëå ,øöéä ìò é"ò øáâúäì äæá ùé äöò íâ
ãçà íåé åìéôà äøéáò øáåòä ìë' (:ä äâéâç) åðéöî ãåò øåîàä (çìù øîàé åà ä"ã) 'êìîéìà íòåð' ÷"äôñá
äðùä ìë øáò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ¯ äðùá ,øää úà íúéìòå áâðá äæ åìò' (çé¯æé âé) ïúùøôá
úåáà ,àùð 'øô óåñ î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'á àúéà .'äìåë äîëçì æîåø 'áâð'ù ,'àéä äî õøàä úà íúéàøå
äáåè äãéî' éøäù (ùøãîá íù ãåò ä"ã ïðçúàå ñ"úç ,æ å äîëçä àéäù äøåú åðééäå [íéøãé íéëçéù äöåøäù]
àîåçðú) 'íéîòô úåàî ùîç úåðòøåô úãéî ìò äáåøî ,(.áð äëåñ) øäì äîåãù òøä øöéì æîåø 'øää' ,äðåéìòä
äðùì íåé áùçð úåðòøåô úãéîá íàå .(ãåòå ,àë çìùá æ"éòå äøåúá å÷ñò Y áâðá äæ åìò ,àø÷ä ùøôúé êëå
äøåúá ãçà íåé àìîîä Y áåèä úãéîáù éøä ,äîéîú ,øäì äîåãä òøä øöéä ìòî åìòúú 'øää úà íúéìò'
ä"á÷ä éðôì íåéä äæ áùçéé , לíéáåè íéùòîå äãåáòå ø÷éòä êà ,áåèä øöéä úçú åúåà åòéðëúå åçöðúù
øàåáé äæáå ,'ä úãåáò ìù úåîéîú íéðù úåàî ùîçë ìë éë åðéçáúå åàøú Y 'àéä äî õøàä úà íúéàøå'
íéîùä éîéë 'åâå íëéîé åáøé ïòîì' (àë àé íéøáã) ÷åñôä êøò íäì ïéà Y 'àéä äî' úåéîùâäå 'úåéöøà'ä éðééðò
àåä òé÷øì ãò õøàä ïîù ÷çøîä éë ,'õøàä ìò
.ììë úåáéùçå
,( נדרשת כל פרשה זו באריכות נפלאה לעני עסק התורה שעל ידה זוכי לעול הבא: קס- : בזוהר הקדוש )קנט.כט
.ואיתא בשפת אמת אשר 'היהודי הקדוש' הורה לתלמידיו ללמוד בכל יו את דברי הזוה"ק הללו
 ובאמת הרבה הרבה שעות ורגעי הולכי לאבדו, והעיקר שישמור האד עתיו ורגעיו למלאות בדברי תורה.ל
 ואדרבה במעט התבוננות והבנה ראויה – מה עיקר בחייו ומה טפל בו יזכה,א אינו מתבונ כראוי למלאות
. וטוב ל לעוה"ב, א אתה עושה כ אשרי בעול הזה- לקנות קני נצח עוד ועוד שעות של עסקי תורה
איש יהודי עמד לו בערב שבת קודש בבוקרו של יו בתחנת הרכבת הגדולה שבמדינת שוויי – בה נוסעי
, ואכ, ענהו למקו פלוני ופלוני, פגש בו חברו ושאלו להיכ פני מועדות,רכבות רבות מהכא להת ומהת להכא
 אבל הנני מחכה לרכבת הבאה אחריה שהיא נוחה פי כמה,כבר עומדת כא הרכבת שפניה מועדות למחוז חפצי
, שאלו ידידו, בה אוכל לסעוד לבי ולתת תנומה לעפעפי, ע שולחנות ומיטות נוחות ש תתענג בדש נפשי,וכמה
 אחר כמה שעות הגיעה, כדאי לי להמתי, אעפי"כ, אמר לו האיש,הרי זמנה של אותה רכבת בעוד כמה שעות
, עלה האיש ברוב שמחה וצהלה כשהוא מותש וחלש מהשעות הארוכות שהמתי בחו השמש,הרכבת המיוחלת
 אחר, תחילה סעד לבו בסמו לאות שולחנות שבמש כמה שעות 'חל' עליה, הלה נסע כשאיפת לבו,ואכ
 כי נסיעת הרכבת, שוד ושבר, עד שבהגיע הרכבת למחוז חפצה גילה האיש כי אויה,סעודתו שקע בשינה עמוקה
, וכיצד בא לידי כ,( וא בקושי מצא לעצמו אכסניה לקראת שבת )כשאי לו אלא בגדי חול עמו,הייתה בכיוו ההפו
 לכ שכח לבדוק, בנוח ובקל, שקוע עד למעלה ראש בטרדתו אחר צרכי גופו שיהיו בשלימות הגמור,בהיותו להוט
 החיפוש אחר נוחותו וצרכי גופו מבלבלי דעתו של, פשוט, והנמשל...את מטרת נסיעתו ומחוז חפצו היכ הוא
...אד עד שהוא שוכח את תפקידו ומטרת שליחותו לעול הזה

æè

באר הפרשה  פרשת שלח

íåé ìëù àöîð .(:ãö íéçñô) äðù úåàî ùîç êìäî
õøàäî êåìéä éãë áåùç úååöîå äøåúá ùåãâå àìîä
.íéîùì ãò
êë ìë íìåòá ïéàù ïååéëîã 'øôåñ íúç'ä óéñåîå
éôìà úéù' éøäù ,åðì íìùì íéðù äáøä
íéðù åðì ä"á÷ä óéñåé êëì ,íéðù íéôìà úùù ¯ 'ïéðù
.êåøò ïéàì àáä íìåòä ééçá

øàáì (àë ,ä äëéà ìåëùà ìçð) 'à"ãéç'ä áúë äæ ãåñéë
åðúéðéò úåîéë åðçîù' (åè ö íéìäú) áåúëä úà
úãéîî äáåøî äáåè äãéî éë ,'äòø åðéàø úåðù
íéëåøà íéîéä åéäéù êéøö ìàâðùë ë"òå .úåðòøåô
åðçîù ì"æ åîéøô ù"øä ùøéô êëå ,äáøä íéìåãâå
åðçîùéù ä"á÷äî íéù÷áî åðàù úåðù åðúéðéò úåîéë
øáãå ,úåìâá íéðåòî åðééäù íåé ìë ãâðë úçà äðù
äòøä ïéðòá éë åðéàøù ¯ äòø åðéàøù äîî ãîìð äæ

וכבר אמרו לרמז ב'מעשר בהמה' מדוע ה'עשירי קודש' ודינו בשחיטה ,כי אומרי לו לשה ,מדוע לא יצאת
קוד ולא עברת בשער בחמישי או בשישי וכו' ,רק )היית 'קראצער' ו(נשארת בעדר ברצות לרעות בדשא לאכול עוד
ועוד עשב ,על כ דינ ל...
וידוע משלו של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,לאיש כפרי נבער מדעת שעלה בידו להציל את המל ממות לחיי,
וכאות הוקרה והערכה הקציב לו המל שעה פלונית שאז יפתחו בפניו שערי אוצר המל ויוכל למלא ידיו מלא
חפניי מאוצרות משכיות זהב וכס ,הגיע היו והשעה המיועדת אחזו מורא שמא יקח האיש מהאוצר יותר מידי
זהב וכס ,מה עשה המל ,שלח את משרתיו לברר אלו מאכלי ערבי לחיכו של האיש ,ואילו כלי זמר ערבי
לנפשו ,ואכ ,בסמו לאוצר מחוצה לו ובפני העמיד המל שולחנות ערוכי במאכלי הערבי ,ובבוא האיש
השביע בה נפשו ,לאחמ"כ התענג על שמיעת כלי הזמר הערבי לשומע ,ורק ברגעי האחרוני של השעה
המיועדת תפש את עצמו ,וזעק במר נפשו ,אויה לי ,מה עשיתי ,החלפתי אוצרות זהב וכס בשטויות אלו ,מה
הייתי יכול ליהנות בגמר השעה ,מדוע העברתי את השעה בדברי הבל וריק ...כיו"ב ,היצר יודע כי ירוד ירדה
נשמת ישראל לזה העול ,לקנות ולסגל לעצמה ,אוצרות ,אוצרות ,של תורה ותפילה ,וה יעמדו לטובו לנצח
נצחי ,מה עושה היצר ,מפתה את האד להביט סביבותיו ,ליהנות מהעול הזה ,לחפש ולתור אחר מחמדי תבל,
עד שבסו ימיו הוא מוצא את עצמו ריק מכל ,על כ ,איזרו כל איש חיל ,חטו ואכול חטו ושתה כי עלמא
כבי הילולא דמיא.
כתב הגה"ק ה'ב איש חי' )ב איש חיל ח"ד עמו' קס"א( ,מעשה שהיה בשני עשירי באותה העיר שהיה ביניה וויכוח
עשירותו של מי גדולה יותר ,והנפק"מ ,כי כגודל עשירותו של אד כ גדולה בעלותו על אנשי העיר והנעשה בה...
מטבע הדברי חיו השניי כל ימיה בקנאה ותחרות ,עד שהוחלט ביניה ,שביו פלוני יבואו השני ויעמדו על
שפת הנהר ,יזרקו לתוכו מטבעות זהב בזה אחר זה ,וכל מי מה שיעצור ראשו הרי"ז מורה שעשירותו פחותה
משל רעהו  -שהרי הוא חס על מטבעותיו בשעה שהשני עדיי משלי מטבעות לנהר בשאט נפש ,ואכ כ עשו,
השניי החלו להשלי מטבעות זו אחר זו עד שהאחד חדל כי חס על כספו שלא ירד לטמיו ולמצולות י ,לעומתו
השני המשי לזרוק בלא מספר ,כשהכל משתוממי לנוכח עשירותו המופלגת .אמנ אחר הבדיקה נתגלה כי זה
השני השלי מטבעות מזויפות ולכ לא חשש מאומה מזריקת למצולות י ,כיו"ב ייאמר למי שמשלי את המתנה
הגדולה ששמה 'זמ' לאשפתות ע"י ביטול הזמ בדברי בטלי ושאר שטויות ,הרי זה מורה כי בעיניו הזמ הוא
'מזוי' ,כלומר שאינו מחשיב את הזמ ואת הקניני שאפשר לקנות בו...
פע נכנס בחור מחובשי ספסלי ד'בית המדרש' אל הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל ושאל את חוות דעת
קדשו אודות סדרי הלימוד ,יע לו הגרשז"א שיקבע סדר חזרה במה שלמד בזמני הקודמי ...אמר לו הבחור,
אי עיתותי פנויות דיי להוסי על שיעורי התורה ,על השולח היה מונח באותה השעה ספר של מתנת בר מצוה
כשהוא מעוט ב'ניייר נאה' וסגור ב'גומי' ,הוריד הגרשז"א את הגומי והראהו אי שהגומי שהקי את כל אור
ורוחב הספר הוקט ועתה הוא כעשירית בגדלו ,אמר לו הגרשז"א ,ראית כל דבר קט – ע קצת רצו אפשר
להרחיבו פי כמה וכמה ...כ ג אתה ע רצו הטוב תוכל 'להרחיב' את ה'מעת לעת' של להכניס בו עוד תורה
ועבודה לזכות ל בזה ובבא.
הגאו רבי אליהו לאפייא זצ"ל הדרי פע בחור שנסע לישיבה – שילמד מדרכו של עול בבואו לסדר חבילתו
לקראת הנסיעה לישיבה – א יכניס מנעליו ובגדיו ללא כל סדר הרי בתו כמה רגעי תהא החבילה מלאה עד
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íééçì úåëåøàå úåáø íéðù äùòð éåàøä åàìéîù íåé äáåè äãéîå ,íåé ìë ãâðë äðù åðùðòð Y íéìâøîä éîéá
.íåìùìå íéáåè
ïéðù éôìà úéù ÷øã ïåéëîå ,úåðòøåô úãéîî äáåøî
.ãàî íéëåøà íéîéä åéäéù êéøö ïë ìò àîìò äåä
úò ìëá øåëæì ,'äá éåàøë ïéîàäì äëæðù àååòø àäé
,úååöîå äøåúá åéîé àìîé ìéëùîä éë ,øîàéé ïãéãì
,åðîò 'ä áéèééå ,íé÷åìàä àåä 'ä éë áöî ìëáå
ìëî éøäù ,àúàã àîìòá áø øëù åì íìåùéå
.ø"éëà íéîìåò úìåàâá ìàâéäì äëæð éãò

 או אז יראה כי,' מה יעשה יכניס מתחילה דבר דבור על אופניו ב'סדר,אפס מקו וכמעט שלא יכנס בה מאומה
 כ הוא נמי זה ה'מסדר' את יומו בסדרי ראויי וכיו"ב ימצא מקו ורווח הרבה,הכל נכנס ועוד יישאר מקו פנוי
. ומי שאינו מסדר יומו כראוי יעבור כל יומו מבלי הספק מאומה ל"ע,ללמוד עוד ועוד


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

ויקרא משה להושע בן נון יהושע (יג ,טז)
ויקרא משה להושע בן נון יהושע ,ובתרגום יונתן "כד חמא משה
ענוותנותי' דיהושע בן נון קרא שמי' יהושע" ,ותמוה למה קראו כך דייקא בגלל
ענוותנותו?
לכאורה היה לו למשה להתפלל על יהושע  -בנוסף מה שהתפלל עליו
שיוושע מעצת המרגלים – גם על אריכות ימים ,שהרי עד שיכנסו לארץ כבר
יעברו שנים רבות וישנו החשש שיהושע וכלב לא יאריכו ימים כל כך.
אבל באמת ,איתא בגמ' פ"ק דחגיגה עה"פ "יש נספה בלא משפט" ,שאותן
השנים של המתים קודם זמנם ניתנים לת"ח שמעבירים על מידותיהם .וזה מה
שראה משה" ,כיוון דחמי משה ענוותנותי' דיהושע שהוא מעביר על מדותיו
אמר "י -ה יושיעך מעצת מרגלים" דהיינו שדי לו בברכה זו שינצל מעצתם הרע
ואינו זקוק לברכה נוספת על אריכות ימים ,שכן מעביר על מדותיו הוא.
וזה גם מה שכתוב (יד ,לח) "ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים"
פי' משנותיהם שנתקצרו  -חיו הם ,שנתוספו אלו השנים על שנות יהושע וכלב
וחיו.
(חתם סופר)
בספה"ק "אוהב ישראל" (ליקוטים חדשים  -פרשת ברכה) ביאר את דברי
התרגום יונתן הנ"ל בדרך זו:
איתא במדרש שלעת תחיית המתים יקראו אותם על שמם ,ע"פ אלפא
ביתא .אברהם בנימין .ועוד איתא שמי שיש בו מדת ענוה יעמוד תחלה
בתחיית המתים .ועפ"ז יבואר התרגום יהונתן (במדבר יג ,טז) ,כד חמא משה
ענוותנותיה קרא להושע בן נון יהושע ,פי' כי כשרצה לקראו יהושע .אמר פן
יתרעם יהושע על דבר זה כי יאמר שגרמתי לו בזה שיתאחר לעמוד בתחיית
המתים כי מתחלה היה התחלת שמו בה"א ועתה ביו"ד .אמנם כשראה בו
מדת עניות נמצא הוא יעמוד בתחלה לתחייה ואז קרא אותו יהושע ,והבן:
(אוהב ישראל)
ב"תורת משה" למרנא החתם סופר כתב:
ויש לפרש עוד יהושע נקרא בן נון ,בן בחירק ומצינו לזה ב' טעמים אחד
ללמד שהי' מתבונן בשער נון אע"ג דשער נון לא ניתן אפי' למשה מ"מ מקצת
בינה הי' לו בו ממש למשה ובין לשון התבוננות וטעם שני דיו"ד של יהושע
היא יו"ד של שרי ושם היתה בלי נקודה ועכשיו תהי' בנקודת שוא וגם
הנקודות אע"ג שהם מתורה שבע"פ מ"מ אין להוסיף עליהם והם במספר לכך
נוטל מהסגול של בן ב' נקודות וממילא לא נשאר רק חירק ולכן נקוד בן
בחיריק תחת סגול ופירושו בן היינו בנו של נון ולפ"ז ע"י משה שקרא לו יהושע
עם יו"ד והוצרך ליטול שוא דהיינו ב' נקודות הוכרח לקרוא לבן בחירק ואינו
מוכרח לפרש דידע להבין בשער נון ויש לו ע"י הוספת היו"ד גריעותא דאינו
ניכר מעלה שלו שמתבונן בשער נון הי' אפשר לומר דלא ניחא לי' ליהושע
בזה לכך אמר התרגום יונתן כד חמי ענותנותו הוסיף לו:
(תורת משה)
והימים ימי בכורי ענבים( :יג ,כ)
במדרש פליאה כתוב :מפני מה לא הצליחו מרגלים מפני שהימים ימי
בכורי ענבם ,ולכן כתיב ותצפנהו שלשה ירחים ,ולכן כתיב ענבם חסר י' עכ"ל.
והנראה דאיתא שהס"מ (השטן) יש לו שליטה בג' חדשים שהם טבת תמוז
אב ,והנה אמרו רז"ל ששילוח מרגלים הי' בכ"ט בסיון וכתיב וישובו מתור
הארץ מקץ ארבעים יום ובערב תשעה באב חזרו ,והוקבע בכיה לדורות הרי
משך הליכתם לרגל היה בתמוז עד תשעה באב שעיקר שליטת סמא"ל בהם.
ולכן איתא ברש"י ז"ל כולם אנשים לשון חשובים ואותו שעה כשרים היו ,ר"ל
דוקא באותה שעה דהיינו כ"ט בסיון שעדיין לא היה שליטה לס"מ ע"כ היו
כשרים ומן הזמן ההוא והלאה שלט בהם.
והנה האותיות שקודם "ענבם" הוא אותיות הס"מ (ע -ס ,נ -מ ,ב -א ,מ-
ל) ור"ל שסמא"ל שולט בהם וזה שאמר הכתוב "והימים ימי בכורי ענבם" ר"ל
אותיות הבכורים וראשונים לע'נ'ב'ם' דהיינו אותיות ס'מ'א'ל ,שאז באלו

פרשת שלח תשע"ח



© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת.
הימים יש לו שליטה כנ"ל ,ולכן כתיב "ענבם" חסר יו"ד ,כדי לרמז זה וזה רומז
גם כן ותצפנהו שלשה ירחים כי בג' ירחים הנ"ל יש לו שליטה.
(לקוטי שושנים להגה"ק ר"ש מאוסטרופלי)
ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בענינו כחגבים (יג ,לג)
יש להבין את כפל הלשון "את הנפילים בני ענק מן הנפלים" .עוד יש להבין
למה בפעם הראשונה כתוב נפילים מלא ,ובפעם השניה הנפלים חסר .גם ,למה
אמר "בני ענק" וביהושע כתיב "ויכרת יהושע את הענקים" ולא כתוב "בני"
הענקים.
ויובן בהקדם דברי המדרש שמובא בהדר זקנים מבעה"ת ר"פ שלח,
ונמצא במדרש פתרון תורה פ' שלח :פעם אחת נכנסה בתו של ענק בפרדס
ואכלה רמון ,והשליכה קליפתו ,והיו המרגלים טמונים בקליפה שסבורים
המרגלים שהקליפה היתה מערה ונכנסו בתוכה י"ב מרגלים .לאחר אותה
שעה נזכרה הבת שאכלה רמון ,ופחדה שמא יראה אביה את הקליפה ויוודע
לו שאכלה רימון מהרדס ,נטלה את הקליפה והשליכה אותו אל מחוץ לפרדס
(תוך כדי שהמרגלים היו בפנים) ולא הרגישה שהקליפה כבידה יותר מחמת
האנשים .אמרו המרגלים זה לזה ראו כמה גבורה יש בנשים וק"ו באנשים .ולכן
הוציאו דיבה" ע"כ דברי המדרש.
וי"ל דזה כוונת הפסוק "מן הנפלים" היינו ממה ש'נפלנו' מתוך הקליפה,
משם ראינו את בתו של הענק ,והפסוק אומר כך :ושם ראינו את הנפילים בני
ענק ,דהיינו שראינו את הבת של הענק ,והיכן ראינוה? "מן הנפלים" מהנפילה
של הקליפה .ונפלים בתרא ל' נפלו הוא ,ולכן נכתב חסר ,ולכן כתיב ג"כ "בני
ענק" שלא ראו את הענק עצמו ,רק בת קטנה שלו ,וכמ"ש בפ"ק דחולין "בני
יונה" קטנים ולא גדולים.
(טעמא דקרא)
ונהי בענינו כחגבים (יג ,לג)
פרש"י שמענו אומרים נמלים יש בכרמים .ופירש רש"י תמיה ומאי בעי
הכא נמלים הא בקרא חגבים כתיב .ונראה ,דאיתא בילקוט דתלמי אמר להם
למה אתה רוצים לכבוש את ארץ ישראל הלא כל הארץ של הקדוש ברוך הוא
והוא נתן לנו ואם כן יהיה גזל בידכם .והנה חכמינו ז"ל אמרו (עירובין ק ע"ב)
על פסוק לך אל נמלה כו' ,דאיסור גזל יכולים ללמוד מנמלה שאינה לוקחת
מאחר .וזהו שפירש רש"י ז"ל שמענו אומרים שאלו אנשים אשר בכרמים
רחוקים מגזל כנמלים ועל ידי כן לא יקחו ארץ ישראל כמו שכתב הילקוט שכן
אמר להם תלמי .אמנם באמת אינו כן כמו שפירש רש"י בפרשת בראשית,
ברצונו ניתן להם וברצונו ניתן לישראל ואינו חשוב גזל:
(קדושת לוי)
במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה
תשאו את עונתיכם ארבעים שנה (יד ,לד)
בשם רבי יצחק חריף מובא כך :המרגלים היו בארץ ישראל ארבעים יום -
שהם  960שעות .כנגד ארבעים הימים שהיו בארץ ,נענשו להיות במדבר
ארבעים שנה "במספר הימים אשר תרתם את הארץ יום לשנה יום לשנה
תשאו את עוונותיכם ארבעים שנה"( ,במדבר יד ,לד) ארבעים שנה הן 480
חודשים .נמצא שכל חודש במדבר היה כנגד ב' שעות שהיו המרגלים בארץ
ישראל .על כל שעה שהיו בארץ ישראל נענשו להיות חצי חודש במדבר.
מתוך ארבעים השנים שהיו ישראל במדבר לא כולן ממש היו כנגד חטא
המרגלים "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע" (דברים א ,ב)
אחד עשר יום היה מהלך הדרך מחורב לארץ ישראל ודרך זו הרי היה עליהם
לעבור בכל מקרה .אם כן יש להחסיר מארבעים השנים אחד עשר יום .זאת
ועוד ,עם ישראל יצאו ממצרים בט"ו בניסן ונכנסו לארץ ישראל כעבור
ארבעים שנה בי' בניסן ,אם כן נחסרו עוד ארבעה ימים ממנין ארבעים השנים
התמימות נמצא אפוא שמתוך ארבעים השנים ,יש להחסיר חמישה עשר יום
שלא באו כנגד חטא המרגלים .וכאמור ,חמישה עשר יום במדבר  -מחצית
החודש  -היו כנגד שעה אחת שהיו המרגלים בארץ ישראל.
וזהו שאומר רש"י" :ואותה שעה כשרים היו"  -שהשעה האחת שבה היו
כשרים ,מתוך סך  960השעות שהיו בארץ ישראל  -שעה זו יורדת להם
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ממכסת ארבעים השנים במדבר ,ולכן היו ישראל במדבר ארבעים שנה חסר
חמישה עשר יום.
(שו"ת פני ארי')
ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת :והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם
את כל מצות ה' (טו ,לח לט)
בגמרא סוטה (יז ,א) "דתניא היה ר"מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני
צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד
וכו'".
מביא בספר "עלי ורדים" :שאל פעם איזה "חכם" את מרן הרב מבריסק
זצ"ל על דברי הגמ' האומרת שכשאדם רואה את הציצית הוא נזכר ברבש"ע,
שאינו מבין את השייכות ואינו רואה דמיון בין הדברים .ענה לו הרב מבריסק
זצ"ל" :חז"ל אומרים (ע"ז כ ,ב) שאסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה שלא
יבוא לידי הרהורי עבירה .האם את זאת אתה כן מבין?" " -כן" ענה ה"חכם"- .
"ובכן הראש שלך תקין ,הבעיה היא לא בחוסר הבנה ,אלא היכן הראש מונח...
אם היית שקוע בירא"ש היית מבין גם את הקישור בין תכלת לכסא הכבוד".
(עלי ורדים)
איתא ברש"י דלכן נסמכה פרשת ציצית לשבת משום ששניהם שקולים
כנגד כל המצות .ונראה למצוא עוד צד השוה בשניהם ,כי במשנה (שבת פרק
כלל גדול) נחשבים ל"ט מלאכות ,וכמו כן בציצית יש ל"ט כריכות ,כמבואר
במג"א (סוף סימן י"א) שכורכין ז' כריכות ,ואח"כ ח' כריכות ,ואח"כ י"א
כריכות ,ואח"כ י"ג כריכות ,ובסך הכל הם ל"ט כריכות.
וכמו כן מחולקות המלאכות במשנה הנ"ל לארבעה חלקים כמו בכריכות
הציצית ,יש שם י"ג מלאכות הזריעה ,י"א מלאכות האריגה ,ח' מלאכות
בעצים ,ועוד ז' מלאכות בשאר דברים ,וזה מקביל למספר הכריכות בהציצית.
(הגר"א מווילנא זי"ע)

 מאוצרות המגידים 
ויקרא משה להושע בן נון יהושע (יג ,טז)
פירש רש"י" :התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים".
מדוע משה רבינו התפלל רק על יהושע?
אחד הביאורים שמבארים ,כי כלפי יהושע היה לו באמת חשש גדול שידבר
לשון הרע על ארץ ישראל ,כי לגביו היה חשש של יצר הרע לשם שמים ,ועל
יצר הרע מהסוג הזה יש צורך ברחמי שמים מרובים.
מדוע ליהושע יכול להיות יצר הרע לשם שמים? כי יהושע ידע שמיד
כשנכנסים ובאים לארץ ישראל משה רבינו ע"ה לא יכנס ,וכדי שרבן של
ישראל ישאר לחיות ,ועם ישראל יזכה להיות עם הרבי הגדול – שמא כדאי
לדבר לשון הרע .וכי יש לך לשם שמים גדול מזה?  -שמשה רבינו יחיה
ארבעים שנה נוספות? היכן אפשר למצא כזה "לשם שמים"?...
תבינו ,יצר הרע של לשם שמים – כנגדו אנו זקוקים לרחמי שמים מרובים,
מולו צריך תפילה מיוחדת ,ולכן עמד משה רבינו ע"ה בתפילה על יהושע .אבל
יצר הרע גלוי כמו שהיה למרגלים הוא פחות קשה ,ולא נדרשה עבורו תפילה
מיוחדת של משה רבינו.
רצוני לומר לכם חידוש נוסף.
התרגום יונתן מביא" :וכדי חמא משה עינוותנותיה קרא משה להושע בר נון
יהושע ,התפלל :י-ה יושיעך מעצת מרגלים".
שואלים :איזה ענוה הוא ראה בו?
ומבארים על פי מה שהזכרנו .הרי במדבר היה מאורע מיוחד שאלדד ומידד
התנבאו במחנה .ומה היתה נבואתם? – "משה מת ויהושע מכניס לארץ" .את
הנבואה הזו שמע יהושע ,והדברים כאבו לו מאוד .הוא רץ למשה רבינו
וביקש" :אדוני משה כלאם".
כאן ראה בו משה רבינו ענוה מיוחדת :במקום שישמח מעט ,שהנה הוא יזכה
להיות הממשיך של משה רבינו ע"ה – שבכך הוא מקבל סגולות אדירות,
וכלים אדירים עצומים ,של סיעתא דשמיא – להיות המנהיג של עם ישראל
בכניסתם לארץ ישראל [והוא באמת העמיד את השמש בכוחו הגדול] ,שום
דבר לא נע ולא זע בפנימיותו .הוא קם בכאב רב ומקנא לכבוד משה רבינו:
"אדוני משה כלאם" אם אתם יודעים - ,המילים הללו עלו לו ביוקר ה"אדוני
משה כלאם" הזה ,מחירו היה שיהושע מת בלא ולד .מדוע? כיון שהורה הלכה
בפני רבו.
בקיצור ,הוא היה כל כך כאוב לכ בודו של משה רבינו הוא בא עם הוראה
שצריכים לכלוא אותם.
עם כזו ענוה ,יש חשש שהוא ידבר על ארץ ישראל ,כדי שמשה יחיה.
ככה אומרים 'העולם' את הפשט.
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ישנה סתירה לביאור הזה .הגמרא (סנהדרין יז ,א) מביאה שלש דעות ,מה
היתה נבואתם של אלדד ומידד .דעה אחת שהם דברו על השליו ,דעה שניה
– על מלחמת גוג ומגוג .דעה שלישית – משה מת ויהושע מכניס.
שואלת הגמרא :בשלמא לשתי הדעות הללו – שליו וגוג ומגוג ,מובן ההמשך
שמשה רבינו השיב ליהושע' :ומי יתן כל עם ה' נביאים' ,משמע שהנבואה
היתה טובה ונעימה .אבל לאותה דעה שיהושע אמר למשה רבינו שהם נבאו:
"משה מת ויהושע מכניס" ,מה טוב כל כך ,מה היה נח לו? וכי רצונו למות? מי
יתן וכל עם ה' יהיו נביאים כאלו?!
עונה הגמרא" :לא סימוה קמיה" – באמת הם לא אמרו לו את פרטי הנבואה,
אלא רק שהם נבאו ,ללא פירוט .אם כן ,נופל הפשט הנ"ל – שראה בו את
הענוה בכך ששמע שהם אומרים" :משה מת ויהושע מכניס" [ובדוחק אפ"ל,
כי אח"כ נודע למשה רבינו ע"ה מה שהם נבאו ,ויהושע ידע מהנבואה וקינא
את קנאתו] .אבל בואו תשמעו דברים מתוקים – געשמאק.
התרגום יונתן חולק על הגמרא ואומר מפורש ,שהדברים שנאמרו בפסוק:
'המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים' – "אמר ליה משה ...שיתנבאו עלי
דאנא מתכנש מן עלמא ואנת משמש מן בתריי ,אנת מקנא לי?!" – משה רבינו
אמר לו מפורשות כי מחמת שאמרו כי אני ימות ואתה תהיה המנהיג אחרי,
לכך אתה מקנא קנאתי ,אבל" :ראה נא פון דיהון כל עמא דה' נביאן" .אם כן,
התרגום יונתן מציין לשיטתו שמשה רבינו ידע ענוותנותו ולכן פחד עליו.
מורי ורבותי ,יצר הרע של לשם שמים צריך לפחד ממנו מאוד ,פחד גדול .אתם
יודעים מה זה יצר הרע של לשם שמים?
לכל אחד יש את החבילה שלו ב'לשם שמים' .אדם אומר לעצמו :במקרה הזה,
ובנושא המסוים הזה ,אני צריך להיות ה'מאן דאמר' ,ולהסביר ולהחליט
ולהורות ,ודוקא אני ,כי השני אינו ראוי ולא תהיה ממנו תועלת ,ורק אם אני
אטפל בענין יהיה כבוד ה' ,לשם שמים.
ישנן דוגמאות רבות אין ספור :לפעמים מתגלעים חילוקי דיעות בין גדולי
ישראל ,מעט חילוקי דעות או הרבה .אותו פלוני הוא חסיד של אחד מגדולי
ישראל .הוא אוסף את היצר הרע של לשם שמים ,ומדבר על הצד השני דברים
אסורים ,רחמנא לצלן ,נכשל ונופל בבאר שחת.
"אבל זה לשם שמים! וכבוד התורה! איך אני יכול לשתוק וכי מותר לי
לשתוק?! "...הוא בטוח שאסור לו לשתוק ,ואדרבה חובה גמורה היא לדבר
בגנות הצד השני ,גם אם הוא תלמיד חכם .הנה לו יצר הרע לשם שמים.
שמעתי בשם אחד הבנים של הריזינע'ר ,שאמר ,אנו מבקשים" :וכוף את יצרנו
להשתעבד לך" "יצרנו"? יצר הרע?! מי שנופל ביצר הרע הוא כמעט שוטה ,לא
על כך מתפללים אנו .תפילתנו היא אודות היצר הרע לשם שמים – עליו יש
להתפלל "וכוף את יצרנ ו להשתעבד לך" במקרה שחלילה נשתמש עם היצר
הרע לשם שמים איי איי...
מורי ורבותי .מה העצה עם היצר הרע הזה ,הקשה מאוד מאוד?
לכאורה העצה להכיר :אני לא פוסק בשום נושא בהלכה ובהתנהגות,
ברוחניות ובגשמיות ,אז גם לא אפסוק בנושא הזה ,ומחובתי לשאול את מי
שיודע לפסוק ,ואם ה'מורה הוראה' אומר שכן ,כן .אם הוא יורה שלא ,לא.
ו'כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל' .ואם ישאל את הזקנים הוא יכול להיות
בטוח בעזר ה' .אבל לפסוק לבד בעניינים כאלו שאני עושה באמת לשם
שמים .קשה מאוד.
(יחי ראובן)

"כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה" (טו,
לא)
נפסק ב"שולחן ערוך" (יו"ד ,רמג ו) עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים
או לשנאותן ,וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא והוא בכלל "כי
דבר ה' בזה".
וכתב ה"חפץ חיים" (הל' לשה"ר כלל ח) :ידוע גודל עונשו של המבזה
תלמידי חכמים ,שאין לו חלק לעולם הבא (סנהדרין צט ,ב) אך היצה"ר מסית
לאדם ,דלא שייך כלל דין מבזה תלמידי חכמים רק בזמן הגמרא שהיו חכמים
ביותר ,אבל לא על אלו שבזמננו והוא טעות גמור! דכל ת"ח הוא לפי הדור,
ואפילו בזמננו ,אם הוא רק ראוי להורות ויגע בתורה  -נקרא תלמיד חכם,
והמבזה אותו אפילו בדברים בעלמא ואפילו שלא בפניו עוון פלילי הוא ,וחייב
נידוי על זה וכו' ואין רפואה למכתו ,כפי שאמרו בגמרא (שבת קיט ,ב) אמר
ר"י אמר רב כל המבזה ת"ח אין רפואה למכתו.
"מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה"
מסופר כי זמן קצר לאחר פטירתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל
נתקף אדם בארץ ישראל בכאבי ראש חזקים אשר כל רופא לא יכול היה
להביא לו מזור .הוא חש בבהלה ונסע אל אחד מגדולי הרבנים בארץ ישראל
לבקש את ברכתו ,כאשר שמע הרב כי כאביו החלו בעת הלוויתו של רבי משה
זצ"ל ,שאלו אם אמר פעם משהו שיש בו משום פגיעה בכבודו של רבי משה,

שלמדתי אותם ויגעתי בהם ,הנני מבקש מכם להגיד לי כל ענין השליחות
שלכם ,ולבאר לי בביאור יפה שאוכל להבינם .ואז הלך אתי לחדר יפה ונעים
מקושט בתכשיטין לא תשבע עין מלראות זאת .ואמר לי שב בני שב ואגלה
לך ענין סתר וזה השליחות שלי .וישבתי על כסא אחד והוא ישב אצלי ואמר
לי הנני מגלה לך מסתרים:
תדע שאני מהר"י בן לב ובעת שהייתי בחיים בזה העולם ,ישבתי על כסא
דין לשפוט בין איש ובין רעהו ובאו אלי שני אנשים בדבר איזה משפט ויצא
אחד מהם חייב ,ולא רצה לציית הדין מחמת שהיה איש אלים .ואז הזהרתי
אותו באזהרה הידועה ויצאתי לחוץ .בא אלי האיש הנ"ל שיצא חייב והכה
אותי על לחיי ,וענין זה חקוק על עצמותיו עד היום ואין לו שום תקומה עד
היום .ונגזר עליך שאתה מיוצאי צאצאיו לתקן אותו ותהיה לו תקומה על זה.
ואז נרתעתי ונשתוממתי ונשארתי כאבן דומם ערך רבע שעה .ולאחר זה
נגע בפי ואמר לי :מה זה שתקת .ואז התחלתי לבכות מאד ואמרתי לא ידעתי
במה אתקן אותו ,כי אין לי ידיעה ביחודים וכוונות .אז אמר לי תדע שכן נגזר
עליך אשר תקנה הספר שו"ת מהר"י בן לב ותלמד אותו בקביעות עד שיהיה
שגור בפיך מראשו ועד סופו ואז תהיה תקומה אליו ויוכל לעלות ממדרגה
למדרגה .אמרתי לו :כמה אלמד התשובות הנ"ל עד שיהא שגור בפי .אמר לי
לא פחות מארבע שנים וכו' (ואמר לו עוד ,שיקנה הספר מהריב"ל דוקא אצל
הרב דאנטיפאלע שיש לו תשובות הנ"ל ,ושאלו ,מה זו דוקא אצל הרב הנ"ל?
ואמ"ל :אגלה לך ענין זה :תדע אשר גם על הרב הנ"ל יש איזה דברים למעלה
כי הוא התחיל להכין א"ע להדפיס ביאור ש"ס תמורה ומעילה ולא קיים הכנתו
ע"כ מוכרח הוא ג"כ לתקן זה ומהמעות שיקבל ממך עבור המהר"י כן לב
יתחיל להכין א"ע להדפיס הנ"ל וכו' בסופו של דבר הלך אצל ר' פנחס
מאנטיפלא וקנה ממנו את השו"ת ולמד בו).
ידידם עוז בלו"נ הכותב מעמקי הלב בדמעות שליש
מרדכי החופ"ק הנ"ל
יש להתעורר מן העובדה שמאז המקרה בשנת ש"ה עד לתאריך המכתב
בשנת תרמ"א חלפו שלוש מאות שלושים ושש שנים ועדיין דין שמים במלוא
תוקפו!
(אוצרות התורה)

האיש השיב בשלילה ,אז הציע הרב משהו בלתי שגרתי ,במקום לייעץ לאיש
לאיזה רופא עליו לפנות או באיזה טיפול רפואי לבחור ,הוא אמר לו שיש
להפיל גורל הגר"א ,אולי באמצעותו ימצא האיש את המקור האמיתי לסבלו.
עשו גורל ,והפסוק אשר עלה בגורל היה" :ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי
במשה" (יב ,ח) במבט ראשון לא אמרו הדברים לאיש מאומה ,והנה לפתע,
היכה בו הפסוק מכת ברק .אין ספק! הוא היה שם בין ההמונים אשר גדשו את
רחובות ירושלים ביום הלוויה ,אולם הוא הוטרד משורת ההספדים הארוכה
ומגודל הלוויה באופן כללי .היה זה בשושן פורים ובפתח ממתינות מצוות
החג" ,אין זה צודק" חשב האיש "כי לוויה של מי שלא יהיה תפגום בשמחת
הפורים של מאות ואלפי אנשים" ,את דעתו זו הביע האיש באזני אחרים...
הרב אמר לו כי בשו"ע נפסק כיצד יש לנהוג ,וזהו פתרונו היחיד לסבלו.
עליו לכנס עשרה אנשים ליד הקבר ,ובנוכחותם לבקש מחילה מרבי משה.
עשה האיש כדבריו אסף מנין ועלו לקברו של רבי משה בהר המנוחות ,וביקש
מחילה על דבריו ,תוך זמן קצר חלפו כאבי הראש כלא היו.
תוקף דין שמים על בזיון ת"ח
להלן אגרת החלום המפורסמת שנכתבה ע"י הגאון רבי מרדכי
מאושמינא ,שהיה בעל מופת מפורסם בכל גלילות ליטא .האגרת נסבה על
מעשה שאירע בשנת ה' אלפים ש"ה בעיר סאלוניקי:
איש בליעל אחד שהרב יוסף בן לב (המהר"י בן לב זצ"ל) הוציא פסק דין
נגדו ,פגש את המהר"י בן לב ברחוב וסתר לו על לחיו לעיני קהל ועדה ואף
אחד לא מחה בידו ,משום שהיה עשיר גדול ,תקיף ואלים ,כאשר הגיע
המהר"י בן לב לפני חנות של בשם אחד קרע את בגדיו ואמר :שומו שמים על
זאת!
באותו לילה נכנס הבשם לחנות כשנר בידו וראה שם עכבר ,כאשר ניסה
להתקרב אל העכבר ,התלקחה הסחורה שבחנות ,ופרצה דליקה גדולה.
באותה דליקה עלו באש כחמשת אלפים בתים של יהודים וכמה בתי כנסיות
ובתי מדרשות .מספר ההרוגים הגיע לשלוש מאות וארבע עשר (כמנין ש -ד-
י).
וזה דבר האגרת שכתב רבי מרדכי מאושמינא בשנת תרמ"א ,שלוש מאות
שלושים ושש שנים (!) לאחר מה שארע בסאלוניקי:
ב"ה יום ו' כ"ח שבט תרמ"א ,פ"ק בוטען.
לכבוד ידיד ה' וידיד נפשי ,ה"ה הרה"ג החריף ובקי סיני ועוקר הרים הרב
הצדיק ועניו המפורסם כקש"ת ר' פנחס מיכאל הרב דק"ק אנטיפאלע.
אחדש"ה כתר"ה הנני לספר לכם מעשה נורא ,ומסתמא לא יגלה לשום
אדם בעולם ,רק יצניעו במקום שאין יד אדם שולטת בו או יקרע אותו לקרעים
באופן שלא יתגלה זאת לשום אדם בעולם.
בליל ערב יום כיפור ,בלומדי אז שיעור הקבוע לי נפלה עלי תרדמה וישנתי,
בחלומי בא אלי איש הדר ,בתואר פנים וזקנו מגודל .בהביטו אלי נרתעתי ,אחז
בידי ואמר :מה לך נרדם קום קרא אל אלוקים! ונרתעתי מאד ,ואיקץ והנה
חלום .ואמרתי חלומות שוא ידברו .בכל זאת היה לבי נוקפי וחרדה גדולה
נפלה עלי ,והלכתי עוד לישון על מטתי .והנה בחלומי בא אלי עוד פעם איש
הדר הנ"ל ועוד שני אנשים עימו .ואמרו שני האנשים תדע שזה חלום אמת
ולא תאמר נואש .ונשתוממתי מאד .אז קרא אלי איש הדר הנ"ל ואמר לי :הוה
מפשפש במעשיך ,כי אני בשליחות מעולם העליון בא אליך .אז התחזקתי
ואמרתי לו :באיזה שליחות באתם אלי .ומחמת הקול הגדול שדברתי עמו
הקיצותי משנתי והנה חלום .ואמרתי עוד הפעם החלומות לא מעלין ולא
מורידין .בכל זאת מחמת שהיה לבי נוקפי ונפלה חרדה עלי לא ישנתי עוד
בלילה הזה.
וביום כיפור בכיתי מאד בכיה גדולה שלא הורגלתי בזה מעולם ,ולא ידעתי
מה זה הבכיה שאני בוכה כל כך .ואמרתי בלבי אפשר מחמת החלום הנ"ל.
ולא היה לי חלום עוד עד שמיני עצרת .אז ישנתי בלילה תוך הסוכה כמנהגי,
ובאמצע שנתי בא אלי עוד הפעם איש הדר הנ"ל בבגדי לבנים .ונרתעתי
בהביטי אל גודל יופיו ומראהו הנורא מאד .ואז קרא האיש ואמר אלי :הבכי
שבכית ביום כיפור הועיל מאד ,עד ששלחוני להבינך ולהגיד לך אשר תוכל
לתקן ולבטל הגזירה .אז אמרתי לו לא ידעתי מה אתקן ומה זה הגזירה ושתק
האיש הנ"ל ועמד בשתיקתו ערך רבע שעה.
ואז התחלתי לבכות מאד בחלומי ואמרתי :לא ידעתי מה זה החטא הגדול
שחטאתי ,על ששלחו לי שלוחים מעולם העליון .ובכיתי הרבה מאד בחלומי
ומחמת גודל הבכיה הקיצותי משנתי ,ובהקיצי לא אמרתי עוד שזה רק חלום
ודברים בטלים .כי ראיתי אשר דבר הוא ,וביום שמיני עצרת הייתי בשמחה
גדולה מאד ,ולא ידעתי מה השמחה אשר מעולם לא היתה לי שמחה גדולה
כזאת.
ובליל שמחת תורה כאשר ישנתי על מיטתי ,באמצע שנתי בחלומי והנה
בא אלי עוד הפעם איש הדר הנ"ל .זיו תוארו היה נורא מאד ומעוטף בלבנים,
וקרב אלי ואמר :עד מתי יהיה לי טירחא עבורך לילך אצלך ממקומי הנכבד.
ואז התחזקתי ואמרתי לו :בזכות התורה ובזכות התנאים והאמוראים


וראיתם את הארץ מה היא וכו' (יג ,יח)
בספר 'רביד הזהב' הביא את דבריו של רבי נפתלי מרופשיץ המפרש את
הפסוק בלשון רמז.
'וראיתם את הארץ מה היא'  -תראו האם הארץ "מה" היא ,אם היא
מביאה לידי בחינת "ונחנו מה" ,היינו ענווה;
'החזק הוא הרפה'  -האם העם היושב בה הוא רפה ,בבחינת לב נשבר
ונדכה ,אפילו בזמן שהוא חזק;
'המעט הוא אם רב'  -האם העם שבתוכה חושב את עצמו לקטן ,אפילו
בזמן שהוא רב וגדול;
'היש בה עץ (צדיק) ,אם אין'  -והאם הוא עניו בבחינת 'אין'.
התכונות הנ"ל מאפיינות ביותר את מי שניחון במידת הענווה ,והאדם
העניו אינו ממהר לכעוס (כפי שמובא באגרת הרמב"ן) .לכן ביקש משה רבינו
מהמרגלים שיבדקו במיוחד את המידה הזו אצל יושבי הארץ ,כדי לדעת האם
ההתנגדות שלהם תהיה קשה וכעוסה ,ולהתוות לפי זה לעם את דרכי הכניסה
לארץ.
מידת הכעס  -מידה קשה עד מאוד היא ,וקשורה בטבורה למידת הגאווה
הנוראה ,ועל שתי המידות הללו אומרים חז"ל שהלוקה בהן כאילו עובד ע"ז.
בואו ונשמע לא רק כמה מגונה ומכוערת היא מידת הכעס ,אלא עד כמה היא
אינה משתלמת.
כל המקומות תפוסים
מעשה שהיה בגנרל אמריקאי מפורסם ,שהיה אמנם מצביא גדול וגיבור
מלחמה ,אבל היה נגוע בשתי המידות הקשות של כעס וגאווה.
יום אחד שמע הגנרל שבאחת ממדינות ארה"ב מתקיים קונצרט ענק
בהשתתפות מנצח נודע ,ועשרות רבות של נגנים .בהיותו חובב נגינה ,החליט
לנסוע לקונצרט.
והנה ,בהגיעו לשדה התעופה ,כדי לעלות על מטס שיביאנו אל המדינה
בה נערך המופע ,הודיעו לו שלמרות מעמדו הרם הם מצטערים להודיעו שכל
המקומות במטוס כבר תפוסים ,ואין אפשרות להטיסו בטיסה זו.
הגנרל התרתח מרוב כעס" .מה? למרות השירות בן עשרות השנים שאני
מעניק למדינה ,אתם תקבעו שאני לא אטוס עתה"?!  -זעק .הוא ביקש לקבל
לידיו את רשימת הנוסעים ,ומחק שם מן הרשימה ,והודיע שהוא טס
במקומו...

ג

יוצא אפוא ,אמר הבעל לאשתו ,שכל האספים שחסכנו ,ובעצם כל הרכוש
מרוב פרסומו של גנרל זה ברבים ,ובשל האהדה הגדולה שהיתה לו
בתקשורת ,חששה הנהלת שדה התעופה להביע את דעתה נגדו ,והטיסה את והנכסים שלנו  -אינם שווים עכשיו מאומה!
הגנרל במקום הנוסע ההוא.
עצם המחשבה על המציאות ההזויה הזו ,הביאה את מיודענו לפלנטה
לאחר טיסה שארכה כמה שעות הגיע הגנרל לאולם ,וכאן נכונה לו אכזבה אחרת ,ולהרגשה מוחשית בדברי חז"ל שלמדונו שהחסכונות האמיתיים
עמוקה .המארגנים הודיעו שהאירוע התבטל ,מפני שהמנצח לא הגיע! הם נתונים רק בבית המדרש ,ולא באוצרות הכסף והזהב.
סיפרו לקהל המאוכזב ,שעל פי מידע שבידיהם המנצח היה רשום לטיסה,
המהפך המחשבתי שהחל ב ו מאותו רגע ,הביאו להחלטה נוספת ,חזקה
הנהלת
אלא שבעקבות דרישתו של גנרל פלוני לעלות על המטוס ,נאלצה
יותר מזו הראשונה שקיבל בהיותו בגרמניה (כשהחליט לעבור להולנד) ,והיא,
שדה התעופה למחוק את שמו .המנצח נפגע מהמלך ,והודיע שהוא לא מוכן
לעזוב את הגולה הדויה ,ולעלות לארץ ישראל .בתוך ימים אחדים ארז את מה
לטוס כלל ,דרש פיצויים על הנזק והצער שנגרמו לו ,ולא הגיע לקונצרט...
שנשאר לו בהולנד ,ועלה לארץ הקודש.
לא צריך לתאר את מפח הנפש האדיר שהיה לגנרל הכועס! גם לטוס כמה
ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה ,יודע שהולנד היתה אחת המדינות
(ברכי
שעות ,הלוך ושוב ,וגם להפסיד את האירוע .והכל בגלל הכעס.
הראשונות לכיבוש הנאצים ,שהעבירו את נתיניה היהודים לאושוויץ .כבר
נפשי)
בימיו הראשונים של הכיבוש ,דרשו הגרמנים מהשלטון ההולנדי שיעביר

לידיהם את שמות הנכבדים היהודיים בקהילותיהם ,ואותם הרגו תחילה.
אפס כי עז העם הישב בארץ (י"ג כ"ה)
'כיון שאני נמניתי על הנכבדים הללו ,סיפר היהודי לבניו ברבות הימים ,אין
החפץ חיים מסביר שהתורה הדגישה במיוחד את המילה 'אפס' ,כביאור ספק שאם הרובל הרוסי לא היה מתמוטט ,והייתי נשאר בהולנד עוד תקופה
הרמב"ן ,כי מילה זו מביעה את רשעת המרגלים' ,שהיא מורה על דבר אפס קצרה ,גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רח"ל'.
ונמנע מן האדם ,שאי אפשר בשום ענין ,כלשון האפס לנצח חסדו' .והמרגלים
במזוודה מיוחדת
אכן ביקשו להעביר לעם את המסר הזה שלא יוכלו כלל להילחם עם יושבי
נס של ממש נעשה ליהודי זה ,והנס החל כבר ברגע שהחליט לרכוש את
הארץ.
הרובלים ,שכן הם הם היו הסיבה להצלתו בהולנד .הנס המשיך מאוחר יותר
ט'),
פסוק
י"ד
פרק
(להלן,
הם'
לחמנו
'כי
אמרו
וכלב
יהושע
ולעומתם,
עם התמוטטותו של הרובל ,כשהתברר שדווקא סיבה זו הניעה אותו לעזוב
וכאומרים  -וכי אדם מפחד מככר לחם גדול המונח על השלחן?!
גם את הולנד ,ולעלות לארץ ישראל ,ולהינצל מציפרני החיה הנאצית.
האדם המאמין בה' ,לא ישתמש לעולם במונח 'אפס' ,אלא יבטח באלוקיו
עכשיו נחשוב לרגע; כשיהודי שלנו שמע את דבר קריסתה של הכלכלה
ויתייחס גם לאויביו הקשים ביותר כ...לחם המונח על השלחן .זה סודו של
הרוסית ,הלא באופן טבעי הוא הרגיע מאוד מאוד רע .איך יתכן אחרת?! הלא
הבטחון בה' ,ההופך את האדם למאושר עלי אדמות.
ההתמוטטות הזו גורמת לו עתה להישאר ריק מנכסיו ,ולהיות עני וחסר כל!
האספקלריה של הבוטח משדרת לו כל העת שיש לו על מי לסמוך .אם
אבל אם היה יודע שהכל לטובתו ,לא היה נותן להרגשות הלא טובות
רק יפ קיד האדם את 'מפתחות החיים' שלו ביד השי"ת ,ויפקיר את כל כולו
למען השם ,הוא יווכח עד מהרה לדעת שאכן היה מי ששמר עליו לאורך כל שיחדרו למוחו כלל וכלל!
ואם היו שואלים אותו ,במה הוא רוצה לבחור ,ברובלים רוסיים או בחיים,
הדרך ,גם אם בתחילה לא נראו הדברים כמי שפועלים לטובתו.
שאכן אם היו שואלים את האדם ,ביחס לאירועים מסוימים העוברים עליו בוודאי שתשובתו היתה שהוא מעדיף את החיים גם על פני מיליוני רובלים.
בחיים ,כיצד לדע תו היה כדאי לנהוג עימו ,הוא היה אומר שלפי ראות עיניו וזה בדיוק מה שהקב"ה עשה לו.
היה צריך לנהוג קצת אחרת ...שהרי במציאות הובילו אותו ההתרחשויות
היהודי שעליו אנחנו מדברים לא הסתפק בהחדרתה של האמונה הזו רק
למחוזות לא הכי טובים...
לליבו הוא ,אלא התאמץ גם לחנך את ילדיו ברוח זו .מה עשה?  -גם לאחר
מי שאומר כך ,אינו יהודי מאמין .אדם היודע שכל מה שעושה הקב"ה שהרובלים הרוסיים איבדו את ערכם ,ולא היו שווים מאומה ,לא השליך אותם
לטובה הוא עושה ,הרי גם כאשר הוא איננו רואה לכאורה מה היא הטובה לפח ,אלא שמר חלק מהם במזוודה מיוחדת ,וכשהגיע לארץ תלה את
שתצמח לו מהאירוע ההוא ,הוא יאמין בכך בלב שלם ,ויידע עם לבבו הרובלים במסגרת מיוחדת בסלון ביתו.
שהשי"ת אוהב אותו הרבה הרבה יותר ממה שהוא אוהב את עצמו.
למען דעת כל עמי הארץ את הנס הגדול שנעשה לו ע"י הרובלים הללו,
ולמען יידעו בניו ונכדיו וכל צאצאיו את הכלל החשוב הזה שכל מה שעושה
'מסודר' בפרנסתו
(ברכי נפשי)
הזדמן לידי קונטרס שכתב יהודי ניצול שואה ,ובו הוא מתאר את שעבר הקב"ה ,לטובה הוא עושה.
עליו באותה תקופה ,וכיצד הצילו הקב"ה פעם אחר פעם מידי הנאצים

הארורים.
אשר עין בעין נראה את ה' (יד ,יד)
יהודי זה התגורר בגרמניה עצמה ,ומיד כאשר החל הצורר היטלר ימ"ש
שכר גדול שולם מן שמיא לאדם שהקפיד לשמור על רצונו של הקב"ה,
להפריח את הצהרותיו המאיימות נגד היהודים  -והיה זה יותר משנתיים לפני
ולא זלזל בכך גם בעת לחץ.
פרוץ המלחמה  -נתן הקב"ה בליבו את ההחלטה למכור את כל נכסיו ולצאת
המעשה שהובא לפניי עסק ביהודי שהיה אמור להשיא את בתו ,ובגלל
מארץ הזו.
הדבר לא היה פשוט ,כיון שיהודי זה היה 'מסודר' בפרנסתו ובנכסיו ,והיו ההתחייבויות הכספיות הגדולות שהיו כרוכות בכך ,נאלץ לעזוב את ביתו
לו נכסים רבים ,דניידי ודלא ניידי .אבל ,ההחלטה שהתקבלה בליבו היתה כה ולנדוד לארצות נכר ,ולהתדפק שם על בתי נדיבים.
את פעמיו שם לארה"ב ,אבל גם לאחר שהסתובב שם במשך תקופה
חזקה ,שמאומה לא עמד בדרכו ,והוא מכר את הבתים שהיו בבעלותו ,וגם
ארוכה לא הצליח לאסוף סכומי כסף משמעותיים .המצב הכלכלי הקשה,
את כל יתר הנכסים.
המטבע היציב והאיתן ביותר בתקופה ההיא ,היה הרובל הרוסי .כל חדר גם אל בתי הגבירים ,ונתן אותותיו על איסוף התרומות ,המצטמצמות
הסוחרים עשו בו שימוש ,וידעו שהרובל הוא מטבע שכדאי ושווה להשקיע והולכות מפעם לפעם.
בשלב מסוים פגש היהודי שלנו בארה"ב את אחד מעמיתיו שיעץ לו
בו לטווח ארוך ,ואין לכאורה שום דבר שיהא בכוחו לזעזע את חוסנו של
לנסוע לקהילתו של הרב מייזליש באוסטרליה' .בקהילה זו ,אמר לו הידיד,
הרובל.
גם היהודי שלנו ,המיר את כל הכסף שקיבל ממכירת נכסיו לשטרות של תצליח לאסוף כסף' .היהודי החליט להיענות להצעה ,ורכש כרטיס טיסה
רובלים רוסיים ,וכאשר הכסף היה בידו החליט להעתיק את מקום מגוריו מארה"ב לאוסטרליה.
בשדה התעופה באמריקה יש כידוע הליכי בידוק מחמירים ביותר ,וגם
להולנד ,שהיתה מדי נה שקטנה וניטראלית ,והכל היו בטוחים שהנאצים
לאחר שהפקחים בדקו את כל המזוודות והתיקים ,הכיסים והבגדים ,הם
יניחוה לנפשה ,ולא ירצו לפגוע בה ולהשתלט עליה.
בהגיעו להולנד ,השתדל מיודענו לבנות את עצמו מחדש ,ולשקם את דורשים מהנוסעים שיחלצו את נעליהם ,כדי לבדוק אם הסתירו דבר מה
בתוכן...
פרנסתו ,כפי שהיה בגרמניה .ואכן ,בתקופה הראשונה הכל הלך למישרין.
ההליך מתבצע בצורה כזו שהנוסע חולץ את נעליו ,הולך כברת דרך קטנה
חוור ומבוהל
ללא הנעליים ,ומיד לאחר שהבדיקה במתקן המיוחד הסתיימה ללא בעיות,
יום אחד מגיע היהודי לביתו ,חוור ומבוהל ,וכשאשתו שואלת אותו מה הוא מקבל את הנעליים בחזרה.
קרה ,הוא מציג בפניה דף עיתון שבו היה כתוב שהכלכלה הרוסית התמוטטה
היהודי חלץ גם הוא את נעליו כמתבקש ,אך בבואו אל המקום בו היו
לחלוטין ,והרובל בעקבותיה ...בידיעה בעיתון נאמר שהמטבע הרוסי איבד
את ערכו בצורה מוחלטת ,והוא אינו שווה אפילו את הנייר שעליו הוא מודפס .אמורות הנעליים להימסר לו ,הופתע מאוד להיווכח שנעליו אינן נמצאות שם.
במקביל ,הגיעו לידיו נעליים אחרות ,וסביר להניח שקרתה שם טעות ,ואחד

ד

הנוסעים האחרים לקח את הנעליים של היהודי ,ובמקומן השאיר את הנעליים ופקחותו ,אבל העריך פחות את תורתו ושקידתו .אדרבה ,שמח היה אילו יצא
לסחור בנצלו את חכמתו כדי להתעשר .אבל הבטחה זו הבטחה ,הבטיח עשר
שלו...
שנות מזונות לעשר שנות שקידה והתעלות!
הנוסעים חשדו בו שהוא מחבל
כששמע קריאת התורה בפרשת שלח ,אורו עיניו :המרגלים תרו את הארץ
הוא מביט בנעליים שנותרו לפליטה ,וכבר חשב אפילו לנעול אותן במקום
הנעליים שלו ,אבל כשביט בנעליים הזרות הבחין לתדהמתו בצלב קרס ארבעים יום ,ובני ישראל נענשו בארבעים שנות נדודים במדבר" ,יום לשנה
המוטבע עליהן .הוא הבין שאלו הן נעליו של גוי ,וכיון שהיה שם צלב קרס ,יום לשנה" (יד ,לד) -
"השומע אתה" ,אמר לחתנו" ,יום לשנה – כבר אכלת עשרה ימים על
החליט לא לנעול אותן בשום אופן שבעולם.
האיש לא גילה לאנשי הבידוק את המניע האמיתי להחלטתו ,מחשש שולחני ,והרבה מעבר להם .זהו ,כלו 'שנות' המזונות ,ועליך להרויח את
לאנטישמיות ,אלא אמר שהוא אינו רוצה לקחת את הנעליים ,מפני שהן אינן לחמך!"
טיעון למדני ,אין מה לומר.

שלו ,והדבר נחשב לגזל.

"אין בעיה" ,השיב החתן השנון ,מסור בידי את דמי הנדוניה ,ותחפש לך
למרות שהחלטה זו  -ללכת יחף  -הביאה אותו למצב מאוד לא נעים
(ובהלכות תשעה באב נאמר שההולך בין הגויים צריך ללכת בנעליו ,כדי שלא חתן חדש".
יבוזו לו) ,עם כל זה התחזק האיש מאוד ,וגמר בליבו שבשום אופן הוא לא
"מה זה?!"
יניח על רגליו נעליים עם צלב.
"אנו מתגרשים".
ואכן ,האיש עלה למטוס בדרכו לאוסטרליה ,כשהוא יחף ,אבל לא שיער
"מדוע?" הזדעק הכפרי.
לאן יתגלגלו הדברים .בעלותו למטוס ,הבחינו הנוסעים באדם מוזר המתהלך
ללא מנעלים לרגליו ,והחלו לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים...
"כי שהיתי עם בתך עשר 'שנים' ולא ילדה"...
משהודיעו לו כך לדיילים ,הגיבו אלו ואמרו שאין מה לחשוש כיון שמדובר
הנוסעים
באדם שהחליט לא לקחת נעליים שאינן שייכות לו ,משום גזל .כל
ידוע שאיני מספר סיפורים מבדחים סתם כך ,אלא כ"מילתא דבדיחותא"
במטוס הביעו את התפעלותם ממעשהו של האיש ,ויושרו האישי.
לפני השמעתתא (שבת ל ,ב) –
וניגש
היהודי,
בין הנוסעים היה גוי אחד שהתפעל ביותר מהגינותו של
לצערינו ,תופעה זו של "מוסר כפול" רווחת כל כך!
למקום מושבו כדי לשמוע את הדברים שוב באוזניו ,ולדעת שאכן יש אנשים
חותנת אחת שפכה זעמה על חתנה ,באזני חברתה" :לחתני לב של אבן!
כאלה בעולם שאינם מוכנים לקחת דברים שאינם שייכים להם' ...אצל גוי זה
הוא משאיר את אשתו עם ארבעת ילדים ,ונוסע לו לטיול בצפון .שהיא
לא היה קורה' ,אמר ליהודי.
תקרוס תחת הנטל ,והוא יהנה לו עם חבריו"...
ומה אמר על כך מרן הגרי"ש אלישיב?
החברה גיששה" :שמעתי שגם בנך מצטרף לטיול ,ומשאיר את אשתו
בשלב מסוים שאל אותו הגוי על מטרת נסיעתו ,והיהודי סיפר לו את לבד"...
האמת ,שבתו אמורה להינשא ואין לו פרוטה לפורטה ,ועל כן הוא נאלץ
"לא!" מיהרה למחות" ,בני אינו משאיר את אשתו לבדה ,הוא משאיר
להתגלגל על פתחי נדיבים.
אותה עם חמישה ילדים"...
'כמה כסף תכננת לאסוף לנישואין אלו'?  -שאל.
אהה!
' 25,000דולרים' ,השיב.
ואנחנו?! הרי כל אחד מאיתנו מלא טרוניות כרימון ,על חבריו או בני
הגוי לא המתין ר גע .הוא קרא לכמה עיתונאים שהיו בטיסה ,ואז הוציא משפחתו .ומדוע ,כי אנו הרי עושים עבורם את המינימום ,אז מדוע אינם
מכיסו את פנקס הצ'קים וכתב לו את כל הסכום הנצרך!
עושים כלפינו אלא את המינימום?!
של
וההבזקים
עבר,
מכל
העיתונאים החלו לצלם את האירוע ולהנציחו
ואף אל הבורא פונים אנו בעתירה :ריבונו של עולם ,למה חסר לי דבר
היה
לתורם,
שהיה
מהפרסום
המצלמות לא פסקו למשך דקות ארוכות .לבד
פלוני ,ודואב לנו איבר פלוני ,למה אושרינו ובריאותינו אינם מושלמים?!
גם קידוש השם גדול באותה שעה.
ככה? ומה עושים אתם עבור הקדוש ברוך הוא?! -
זה שכרו וזו ישועתו של מי שמקדש את השם ,וקובע בליבו באופן מוחלט
טוב ,נכון שאיננו מושלמים .אבל את המינימום הרי אנו עושים!
לא לעבור על רצונו של השם יתברך ,גם במחיר של אי נעימות גדולה .וכי
יקשה בעיניו של אדון הכל ,מלך מלכי המלכים ,הרוצה לשלם לו שכר על כך,
אז מה הטרוניה ,כשגם הוא עושה את המינימום למענינו?!...
ולגלגל לידיו  25,000דולרים?
(והגדת)
השאלה היא כיצד היה מותר ליהודי לקחת את הכסף מהגוי ,הרי הגמרא

(בבא בתרא ,דף י' עמוד ב') מספרת שרבי אמי סירב לקבל כספים שכאלו בגלל
הפסוק (ישעיהו ,פרק כ"ז פסוק י"א) 'ביבש קצירה תשברנה' ,וכו' ,וברש"י שם ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.
מסביר' :כשתכלה זכות שבידן ,וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן ,אז פירש רש"י" :וכן היינו בעיניהם  -שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים
ישברו' ,וכך נפסק גם בשו"ע (יו"ד ,סימן רנ"ב).
כאנשים".
יוצא ,שאם מאפשרים לגויים לעשות מצוות ,ולהרבות את זכויותיהם ,סיכום הטיעונים שבפי המרגלים בשובם משליחותם היה כמבואר בפרשה (יג,
מקיימים בכך את שלטון הגויים בעולם ,ומאחרים את שברונם; ואם כן כיצד לג)" :ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
היה מותר לקחת את הכסף?
היתה זו שפלות רוח שלא במקומה ,והיא שגרמה להם להוציא דיבה רעה על
בדברי תשובתו הביא הרב את הוראת חמיו ,מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,הארץ ולהיכשל בשליחותם .מאלפים בנדון זה הדברים שכתב ה"שפת אמת"
שאפשר לסמוך בענין זה על דברי ה'חסד לאברהם' הכותב שבמקרה שהגויים (תזו"מ) כי שני חלקי הפסוק מתקשרים היטב ביניהם ,באשר קיימים קשרי
תורמים כסף מפני שהם מבקשים מהשי"ת 'שיחיה בני' ,הרי שהם עושים זאת גומלין בין מה שהיו נראים כחגבים בעיני עצמם לבין מה שנראו כך בעיני
בגדר 'עסק' ,דהיינו שהגויים יודעים שהדבר 'משתלם להם' ,ולכן הם תורמים ,הענקים .כך היא המידה הנוהגת בעניינים אלו .הם לא היו יכולים להראות
ואין בכך משום ריבוי זכויות לגויים.
קטנים בעיני אחרים ,אלמלא שקודם לכן איבדו בעצמם את תחושת
ואם כן ,גם במקרה הנ"ל ,כיון שנתינת הצ'ק לוותה בצילומים ,והגוי הנותן החשיבות הבריאה ,שהיתה אמורה להיות להם.
קיבל על כך כבוד רב ,אפשר לומר שהוא עושה זאת לשם הכבוד ,ולא יהיה לו העיון בדברי רש"י יעמיק עוד יותר לקח זה .רש"י מבאר (על פי הגמרא סוטה
בכך זכויות...
(ברכי נפשי) לה ע"א) את טענת המרגלים" :שמענום אומרים נמלים יש בכרם ,כאנשים".
תמה על כך רבי עובדיה מברטנורא ,הרי הם אמרו חגבים ומדוע כתב רש"י

נמלים? אלא ,שאם אדם רואה את עצמו קטן כמו חגב ,אחרים יראו אותו קטן
"יום לשנה" – רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
עוד יותר ,כמו נמלה קטנטונת!...
רבים היו בעלי הבתים עמי הארץ ,שאיותה נפשם לזכות את בתם ואת
כמעט כל הדברים שאנו עושים בחיים ,מושפעים מהסביבה החברתית .אנחנו
ביתם בחתן בן תורה .עולים היו לישיבה ומבקשים חתן בן עליה ,בהבטיחם
רואים מה כולם אוהבים  -וגם אנו אוהבים את זה .אנחנו רואים מה כולם
נדוניה הגונה ושנות מזונות על שולחנם הגדוש ברוב טובה.
לובשים  -וגם אנו לובשים את זה' .אם כולם עושים כך ,כנראה שזה מה שצריך
אחד מהם זכה בחתן לתפארת ,ששקד יומם ולילה על תורתו והתעתד לעשות' ,אנו אומרים  -ואיננו מודעים לכך שמאחורי ה'שיגעונות' החדשים
להיות לגדול בישראל .חותנו העריך מאוד את אישיותו ומידותיו ,חוכמתו עומדים כמה אנשים בודדים שמסובבים את כל העולם על האצבע הקטנה
"טוב ,טוב ,המשך ללמוד" ,הפטיר החותן" ,לא אמרתי דבר"...

ה

שלהם .הם לא מפסיקים להמציא המצאות שמבזבזות את רגעי החיים הבדואים המשיכו לא סוף עצים ,אבל חודש נוסף עבר ושום ענן לא נראה
בשמים .שוב צבאו על פתח אוהלו של אבו רוחרוח בדואים מכל הסביבה
היקרים על שטויות חולפות.
אם נזכור שהדבר היחיד שיכול להעניק סיפוק והנאה הם ערכים אמיתיים ודרשו לדעת' :מה עם הגשמים? מדוע אין גשם?'
וחיים של אמונה ,נחליט על דרכנו ועל מעשינו מתוך שיקול דעת וכובד ראש ,אבו רוחרוח עלה על הגמל ודהר לכיוון הטלפון הציבורי .שלום ,כאן המרכז
המטאורולוגי במה ניתן לעזור?' שאלה החזאית' .גברתי הנכבדה' הרים אבו
ולא נלך שולל אחרי כל רוח מצויה.
בענין זה מצאנו מעשה נפלא אולי משל היה ,מפרי עטו של הרב דוד קליינר רוחרוח את קולו 'אמרתם שירד גשם ,אבל המדבר יבש וצחיח .על סמך מה
שליט"א :הקיץ הסתיים ,ולאהלו של אבו רוחרוח ,ראש שבט הג'בליה אתם קובעים את התחזית שלכם'? מכיון שאתה מתקשר קבוע ,אמרה
הבדואי ,החלו להגיע ראשי השבטים מכל האזור ,שבט הג'בליה התגורר החזאית' ,אני אומר לך .האמת שהמפות הסינופטיות שלנו לא מראות על
במאהל גדול בלב המדבר ,במקום שבו מזג האויר קיצוני והפכפך .בקיץ שרר גשם ,אבל בכל זאת אנחנו יודעים שעומד לרדת גשם.
איך אתם יודעים? שאל אבו רוחרוח.

חום נוראי ,אך בחורף ,עם בוא הגשמים ,היה הקור במדבר מקפיא עצמות.

אבו רוחרוח היה יותר מסתם עוד מנהיג שבט ,חכמתו הרבה נודעה בכל רחבי פשוט מאד ,כי נודע לנו שהבדואים במדבר אוספים עצים מתחילת החורף
המדבר ,וראשי שבטים רבים היו מתייעצים איתו בכל ענין :החל מקביעת כמו מטורפים .והבדואים יודעים מה הם עושים...
מועד גז הכבשים ועד טיב עורות הגמלים לבניית האוהלים .גם בוויכוחים בין תורת היהדות גורסת ,כי כשם שאדם מסוגל להיות "בעל בית" על עצמו
רועים על שטחי מרעה היה אבו רוחרוח מפשר ומתווך ,אבל המומחיות שלו ולהגיד "לא" ליצריו ולדחפיו ,באותה מידה הוא מסוגל להתייצב בעוז מול
בה' הידיעה היתה מזג האויר.
נחשולים של עדריות אנושיות .גם אם רבים מתנגדים לאמת הפנימית שלו,
עם תום הקיץ היו מגיעים אליו ראשי השבטים מכל הסביבה ,ומבקשים לדעת הוא יכול להתעלות מעל "כולם" לנהוג לפי צו מצפונו.
האם החורף יהיה קר וגשום .הבדואים מתגוררים באוהלים פרוצים לרוח ,בנידון זה למדים בעלי המוסר לקח מהלכה אחת שנאמרה אפילו אודות בעלי
ורצוי מאוד לדעת מראש את מזג האויר .ככל שהחורף צפוי להיות קר וגשום חיים וממנה ניתן להקיש בקל וחומר ביחס לאדם.
יותר ,כך יש להיערך בהתאם ולאסוף יותר עצים לצרכי הסקה.
בהלכות טריפות נפסק להלכה שאם עוף או בהמה הושלכו מגובה ,הרי הם
גם הפעם הגיעו לאוהלו של אבו רוחרוח משלחות מכל שבטי הסביבה ושאלו בחשש טריפות משום "נפולה" .ההלכה חוששת שמא הפלתם מהגובה גרמה
מה יהיה מצב הגשמים בחורף .אבו רוחרוח יצא לרחרח את האויר ואחר כך לפגימה באיבריהם הפנימים ועל ידי זה הבהמה או העוף נטרפו .אולם ההלכה
נטל בידו מעט חול וסינן אותו מבין אצבעותיו .לסיום הוא הביט לעבר העננים קובעת שישנן צורות בדיקה מסוימות שעל ידן ניתן לוודא שבעל החיים לא
ובדק את מהירות הרוח ואת כיוון נשיבתה.
נטרף.
השנה יהיה קר וגשום ,הודיע לבסוף.
אחת מן הבדיקות הללו היא אם עוף נפל מגובה ,והנה למרות זאת הוא מצליח
הבדואים נערכו מיד בהתאם .הם החלו לאסוף עצים ולאחסן אותם במערות לשחות במים ,השחייה בנהר מצביעה על כך שהעוף ,האווז או הברוז ,לא
ובמקומות המסתור ,כדי לקדם את פני הקרה .חודש עבר ,אך שום ענן לא נפגע במאומה ואין בו חשש טריפות.
נראה בא ופק ,השמים היו תכולים מתמיד ,ושמש סתווית חיממה את המדבר .אולם ההלכה מסייגת את דבריה בקובעה שבמה דברים אמורים? אם העוף
שוב הגיעו משלחות מכל שבטי הסביבה ,ושאלו את אבו רוחרוח האם החורף שוחה נגד הזרם ,אולם אין הוא שט עם הזרם אין בכך שום ראיה לבריאותו.
יהיה קר וגשום .אבו רוחרוח היה מעט נבוך ,אך לא הראה זאת כלפי חוץ .הוא גם עוף פגוע וטרף ,ואפילו בול עץ ,עשוי לנוע עם הזרם ,ואין בכך הוכחה שיש
יצא בשנית למרחבי המדבר ,ערך סיבוב בין ההרים והגאיות וחזר כשפיו בו שמץ חיות.
תשו בה' :קר וגשום יהיה השנה ,והמשקעים יהיו רבים מאד' .מנהיגי השבטים ומכאן ניתן ללמוד ק ל וחומר לאדם שחיותו נבחנת ביכולתו לשחות נגד הזרם,
חזרו איש איש לאהלו ,וזירזו את אנשי השבט להמשיך וללקט עצים רבים בעוד שזרימה עם העדר אין בה כדי ללמד על כושרו וכשירותו של האדם,
להסקה מפני גל הקור הקרב .חודש נוסף חלף ,ומזג האויר החורפי לא הגיע .שמלכתחילה נוצר להיות עצמאי ובלתי תלוי .משורש העובדה שאדם
הראשון נברא יחידי ,נובעת תכונת היותו ייחודי ומכאן השאיפה הטמונה
עמוק במעמדי הנפש להיות מקורי ,עצמאי .אשר על כן דעת תורה גורסת
שהאדם נדרש להיות עצמאי ,לבל יירתע מפני "מה יאמרו הבריות" .אם הוא
סבור ,למשל ,שדיעה מסוימת היא שגויה ,או שנוהל מסוים הינו פסול ,הוא
צריך להישאר איתן בדעתו ,למרות שסביבתו אינה גורסת כן.

שוב הגיעו משלחות מכל הסביבה הקרובה והרחוקה אל פתח אוהלו של ראש
השבט המהולל ,ושאלו אותו האם עדיין הוא סבור שהחורף יהיה קר וגשום.
אני חייב לצאת אל המרחבים על מנת לבדוק את הנושא היטב ,אמר אבו
רוחרוח ,עלה על הגמל ויצא ברכיבה מהמאהל.

במשך חצי שעה רכב אבו רוחרוח עד שהגיע לישוב עירוני קטן ששכן בגבול
כאמור ,זו היתה ,אפוא ,זכותם הגדולה של יהושע וכלב ,שלמרות שעשרת
המדבר.
הוא ניגש לטלפון צ יבורי ,הביט ימינו ושמאלו לראות שאיש לא מבחין בו ,המרגלים שהלכו עימם הוציאו דיבה על ארץ ישראל ,הם עמדו בתוקף על
דעתם ,ולא שיתפו עימם פעולה.
וחייג מספר מסויים.

שלום ,כאן המרכז המטאורולוגי ,במה ניתן לעזור? נשמע הקול מעבר דוגמת מופת בתחום זה הראה לנ ו אברהם אבינו ע"ה .הוא היה סמל ומופת
לשפופרת .לפני חודש דיברתי אתכם ,אמר אבו רוחרוח' ,ואמרתם שירד להתנהגות אצילית שבין אדם לחבירו ,אולם כל זה לא סתר את השקפתו
ואמונתו שעליה מוכן היה למסור את נפשו .אברהם אבינו מסר נפשו בשביל
הרבה גשמים במדבר ,אבל בינתיים אין שום טיפה.
להכניס אורחים ,ואפילו כדי להתפלל על סדום ,אולם בעוז רוח הוא בעט בכל
'אדוני ,אל דאגה' אמרה הח זאית' ,על סמך נתונים עדכניים המצויים בידינו ,המוסכמות של החברה האלילית שסביבו כדי לדבוק באמונת האמת .לא
עומדים לרדת גשמי זלעפות.
בכדי אמרו חז"ל ששמו נקרא "אברהם העברי" ,על שם שכל העולם כולו עמד
מעבר אחד ,והוא לבדו ,יחיד ובודד ,עמד מהעבר שמנגד .אכן זוהי עצמאות
'תודה רבה' אמר אבו רוחרוח והחזיר את השפופרת.
השקפתית הראויה לשמה.
הוא עלה על הגמל ורכב במהירות לעבר המאהל.
(בנועם שיח)
'אל דאגה' אמר לאנשים שחיכו לו 'החורף הזה ירדו גשמי זלעפות .קצת
סבלנות והגשם יגיע'.

 בדרך הדרוש 
שלח לך( .יג ,ב) פירש"י לדעתך וכו' .ונ"ל בדרך דרוש,
עפ"י מש"כ לעיל בפ' בהעלותך [ד"ה עוד נ"ל] ,כי באמת
היה חשש גדול בענין שליחות המרגלים שלא יוציאו דיבה
על הארץ ,אך שהיה סברא לומר דיקחו מוסר ממרים שלא
להוציא דיבה ,אבל כיון דבאמת משה רבנו ע"ה היה מבחר
הברואים ,וא"כ אין ראי' ממה שלקתה מרים ,ואיכא
חששא ,רק משה לפי דעתו שהיה שפל מכל אדם ,א"כ יש
ראיה ממרים ,וליכא חששא בשליחות המרגלים כיון שיש
להם מקום לקחת מוסר ,וז"ש שלח לך לדעתך כיון שאתה
(אפריון)
עניו מכל האדם.
והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי
ענבים (יג ,כ)

והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ וסמיכא ליה
והימים ימי בכורי ענבים .ותמוה מה צריך התחזקות
בלקיחת אשכל ענבים ובפרט שהימים ימי בכורי ענבים.
ובס' לקט יוסף בשם הגאון המפו' מהר"מ גאלאנטי תי'
עפ"ד הרמב"ם דבדין לעשות חזקה די בלקיחת אשכל
אחד של ענבים.וזה שאמר הכתוב "והתחזקתם" ר"ל
צריכים אתם לעשות חזקה בא"י ועל כן ולקחתם מפרי
הארץ כי בלקיחת הפרי די ,וזהו דוקא בכרם וע"כ שפיר
סמך והימים ימי בכורי ענבים( .ילקוט האורים)
סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם
הזה ממצרים ועד הנה וגו' (יד ,ט) צריך להבין מאי כאשר
נשאת ,ואטו לעולם יסלח ה' לפושעים וחטאים ,ואם עד

ו

כה האריך אפיו להם עתה הרבו לפשוע ועוד לא יסלח .נ"ל
הנה משה רבנו ע"ה אמר ואמרו מבלתי יכולת וכו' ,פירש
רש"י שלא יאמרו כי בחטאם נענשו רק מבלתי יכולת,
והנה בוודאי גם מצרים וכל האומות יודעים כי אם יחטא
אדם לה' יענשו ,ולמה לא יתלו גם בישראל שחטאו ,אבל
להיות יודעים מצרים כי גם במצרים היו רעים וחטאים
עובדי ע"ז ,ומ"מ הצילם ה' מידם ,ואם שוב יראו כי ה'
מכלה אותם לכן יאמרו מבלתי יכולת כנ"ל .והיינו דאמר
משה סלח נא וכו' וכאשר נשאת לעון העם הזה ממצרים
ועד הנה ,וא"כ יש לחוש שעתה יאמרו מבלתי יכולת ה'
לכן טוב שתסלח להם ,כנ"ל וק"ל.
(כתב סופר)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַלח

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ַה ָבּא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל – ְמ ַסיְּ ִעים ְבּיָ דוֹ
הוֹשׁ ַע“ )יג טז(
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
”וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
יוֹשׁ ֲיעֵ מ ֲע ַצת ְמ ַרגְּ ִלים“ ַ)ר ִשׁ“י(.
”ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו ,יָ -הּ ִ
ִ
הוֹשׁ ַע וְ א ַעל יֶ ֶתר
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַרק ַעל יְ ֻ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה כְּ ֵשׁ ִרים ָהיוּ“ ַ)ר ִשׁ“י ְל ֵעיל פס‘ ג(?
ַה ְמּ ַרגְּ ִליםֲ ,הא ”וְ ָ
וּוֹר ֶקא:
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמ ְ
הוֹשׁ ַע ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶט ֶרם
נוֹכַ ח מ ֶֹשׁה כִּ י ִמ ֵבּין כָּ ל ַה ְמּ ַרגְּ ִליםַ ,רק יְ ֻ
’הוֹשׁ ַע‘
ֵ
רוֹמז ְשׁמוֹ:
יְ ִצ ָיאתוֹ ְל ַבל יִ כָּ ֵשׁל ִבּ ְשׁ ִליחוּתוֹ ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵ
ַ
– ֶשׁ ַעל כָּ ל ָדּ ָבר ָהיָ ה ְמ ַב ֵקּשׁ:
’הוֹשׁע נָ א‘ .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁכְּ ָלל הוּא
ְבּיָ ֵדינוּ כִּ י ַה ָ
“בּא ִל ָטּ ֵהר – ְמ ַסיְּ ִעים אוֹתוֹ“ ַ)שׁ ָבּת קד א(ִ ,סיֵּ ַע
הוֹשׁ ַע וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ִהיא ִתּ ְת ַק ֵבּל.
מ ֶֹשׁה ִל ְת ִפ ַלּת יְ ֻ
דוֹלים ֶה ָח ָדשׁ‘
ול ָדּן ַבּ ַעל ֵ’שׁם ַהגְּ ִ
נּוֹדע ַר ִבּי ַא ֲהרֹן וַ ְ
ֶה ָח ִסיד ַה ָ
ִ
הוֹסיף כִּ י יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְלּכָ ִ ה ְתכַּ וֵּ ן יוֹנָ ָתן ְבּ ַת ְרגּוּמוֹ” :וּכְ ִדי ֲח ָמא
הוֹשׁ ַע“;
הוֹשׁ ַע ַבּר נוּן יְ ֻ
נוּתיהָּ ,ק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
מ ֶֹשׁה ִענְ ווָ ָת ֵ
הוֹשׁ ַע גָּ ְר ָמה לוֹ ֶשֹּׁלא יִ ְסמַֹ על
לוֹמרַ ,ענְ וְ ָתנוּתוֹ ֶשׁל יְ ֻ
כְּ ַ
וּמ ֶשּׁנּוֹכַ ח מ ֶֹשׁה
ַע ְצמוֶֹ ,א ָלּא יְ ַב ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא יִ כָּ ֵשׁל ִבּ ְשׁ ִליחוּתוִֹ ,
הוֹסיף גַּ ם הוּא וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו.
ְבּכָ ִ ,
’א ֶֹהל יִ ְצ ָחק‘ ַה ְשׁ ָמטוֹת אוֹת יט

עוֹמ ֶדת
קוֹמהּ ֶ
ֵה“א ִבּ ְמ ָ
הוֹשׁ ַע“ )יג טז(
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
”וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ

תּוֹרה ְמ ַענְ יֵ ן ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ִפ ְתחוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ָדּוִ ד ְשׁמֹה
ִדּין ָ
בוּשׁי ְשׂ ָרד‘:
ַאיְ ְבּ ִשׁיץ ַבּ ַעל ַה ְ‘לּ ֵ
ְבּ ַא ַחד ִמ ָבּ ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת ִה ְתוַ ֵסּף ָמקוֹם ָח ָדשׁ ָסמוַּ ל ַחזָּ ן.
הוֹשׁיב בּוֹ ֶאת ַא ַחד ֵמ ֲח ֵ
ִבּ ְקּשׁוּ ַהגַּ ָבּ ִאים ְל ִ
שׁוּבי ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים,
אוּלם ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיָּ ַשׁב ק ֶֹדם ָלכֵ ן ָסמוַּ ל ַחזָּ ן ָמ ָחה ַעל כָּ 
ָ
וְ ָד ַרשׁ ֶשׁיְּ ַק ְדּמוּהוּ ַל ָמּקוֹם ֶה ָח ָדשׁ כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ָשּׁ ֵאר ָסמוַּ ל ַחזָָּ ן.
ְל ֻע ָמּתוֹ ָט ֲענוּ ַהגַּ ָבּ ִאים כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא הוּזַ ז ִמ ְמּקוֹמוֵֹ ,אין
ַמ ָמּשׁ ְבּ ַט ֲענָ תוֹ.
וּל ַבסּוֹף ָפּ ַסק
ַר ִבּי ָדּוִ ד ְשׁמֹה ִה ְק ִשׁיב ִל ְשׁנֵ י ַה ְצּ ָד ִדים ְ
יּוּע ֵמ ַה ָפּסוּק
טוֹבת ַהגַּ ָבּ ִאיםִ .ל ְד ָב ָריו ֵה ִביא ָה ַרב ִס ַ
ְל ַ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ,וּכְ ִד ְל ַה ָלּן:
ַבּיְּ ַ
יהוֹשׁ ַע
נוֹס ָפה ִל ֻ
הוּבא כִּ י ָהאוֹת יוֹ“ד ְ
רוּשׁ ְל ִמי ַ)סנְ ֶה ְד ִרין ב ו( ָ
כְּ ִפצּוּי ַעל ֲע ִק ָיר ָתהּ ִמ ְשּׁ ָמהּ ֶשׁל ָשׂ ָרה ,כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּנָּ ה ִמ ָ‘שּׂ ַרי‘
ְל ָ‘שׂ ָרה‘ .וְ ִהנֵּ ה יֵ שׁ ְל ָה ִבין ,וְ כִ י ְמ ַת ְקּנִ ים ַעוְ ָלה ְבּ ַעוְ ָלה? ֲהא
ַע ָתּה ָתּבֹא ָהאוֹת ֵה“א ֶשׁ ָהיְ ָתה ִבּ ְת ִח ָלּה ָה ִראשׁוֹנָ ה ַבּ ֵשּׁם:
’הוֹשׁ ַע‘ ,וְ ִת ְט ַען ַעל ֶשׁנִּ ְד ֲח ָתה ַל ָמּקוֹם ַה ֵשּׁנִ יַ ,א ֲח ֵרי ַהיּוֹ“ד?
ֵ
כוֹלה
קוֹמהֵּ ,אין ִהיא יְ ָ
ֲה ֵרי ָלנוּ כִּ י כָּ ל עוֹד א הוּזְ זָ ה ִמ ְמּ ָ
”ה ֵרי א
תּוֹב ַעֲ ,
אוּמה” .וְ ַאף ַא ָתּה“ָ ,פּנָ ה ָה ַרב ַל ֵ
ִל ְטעֹן ְמ ָ
וּמה ִאכְ ַפּת ְלִ אם ִ
קוֹמָ ,
הוּזַ זְ ָתּ ִמ ְמּ ְ
הוֹסיפוּ עוֹד ’יוֹ“ד‘
הוּדי[ ְבּ ָסמוֵּ א ֶלי“!?
]יְ ִ
יוֹסף ֶה ָח ָדשׁ‘
ַ’פּ ְר ֵדּס ֵ

ִשׁעוּר ַהיַּ יִ ן כְּ ִשׁעוּר ַה ֶשּׁ ֶמן
”וְ ִה ְק ִריב ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַלה‘ ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ִע ָשּׂרוֹן ָבּלוּל
ִבּ ְר ִב ִעית ַה ִהין ָשׁ ֶמן; וְ יַ יִ ן ַלנֶּ ֶסְ ר ִב ִיעית ַה ִהיןַ ...לכֶּ ֶבשׂ
ָה ֶא ָחד“ )טו ד-ה(
עוֹלה אוֹ ְשׁ ָל ִמיםֵ ,בּין ְבּ ָק ְר ַבּן
ְבּ ָפ ָר ָשׁה זוֹ ִה ְצ ַטוָּ ה ַה ַמּ ְק ִריב ָ
יָ ִחיד ֵוּבין ְבּ ָק ְר ַבּן ִצבּוּרְ ,ל ָה ִביא ִעם ַה ָקּ ְר ָבּן – ִמנְ ַחת

לוּלה ַבּ ֶשּׁ ֶמן וְ יַ יִ ן ִלנְ ָסכִ ים; כַּ ֲא ֶשׁר ִשׁעוּר ַה ֶשּׁ ֶמן
ס ֶֹלת ְבּ ָ
ַה ָבּלוּל ַבּ ִמּנְ ָחה וְ ִשׁעוּר ַהיַּ יִ ן ַה ִמּ ְתנַ ֵסַּ על ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָשׁוֶ ה:
ישׁית ַה ִהין ָל ַאיִ ל וַ ֲח ִצי ַה ִהין ַל ָפּר.
ְר ִב ִיעית ַה ִהין ַלכֶּ ֶבשְׂ ,שׁ ִל ִ
”וּמנְ ָח ָתם
מּוֹע ִדיםִ :
מוּסף ַה ֲ
ְבּכָ  יִ ְת ָבּ ֵאר נֻ ַסּח ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ְבּ ַ
וּשׁנֵ י ֶע ְשׂרֹנִ ים
שׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּרְ ,
וְ נִ ְסכֵּ ֶיהם כִּ ְמ ֻד ָבּרְ :שׁ ָ
’וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְסכֵּ ֶיהם‘ –
ָל ַאיִ ל וְ ִע ָשּׂרוֹן ַלכֶּ ֶבשׂ וְ יַ יִ ן כְּ נִ ְסכּוִֹ ;“...
תּוֹרה” ,וְ יַ יִ ן“
ִשׁעוּר ַה ֶשּׁ ֶמן ַהנִּ ְב ָלל ַבּ ִמּנְ ָחה ִהנּוֹ כַּ ְמּפ ָֹרשׁ ַבּ ָ
– ַאף יֵ ין ַהנְּ ָסכִ ים ִשׁעוּרוֹ ”כְּ נִ ְסכּוֹ“ – כְּ נֶ ֶסַ ה ֶשּׁ ֶמן ָה ָאמוּר.
’תּוֹספוֹת יו“ט‘ ְמנָ חוֹת ט ד; ָ’פּנִ ים יָ פוֹת‘
ְ

ָק ְר ַבּן ִצבּוּר כִּ ְת ִפ ַלּת ִצבּוּר
”וְ ָהיָ ה ִאם ֵמ ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה נֶ ֶע ְשׂ ָתה ִל ְשׁגָ גָ ה וְ ָעשׂוּ כָ ל ָה ֵע ָדה ַפּר
וּשׂ ִעיר ִעזִּ ים ֶא ָחד ְל ַח ָטּת" )טו כד(
ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלהְ ...
”‘ל ַח ָטּת‘ – ָח ֵסר ָא ֶל“ףֶ ,שׁ ֵאינוֹ כִּ ְשׁ ַאר ַח ָטּאוֹתֶ .שׁכָּ ל ַח ָטּאוֹת
ְ
עוֹלה ...וְ זוֹ
קוֹד ֶמת ָל ָ
עוֹלהַ ,ה ַח ָטּאת ֶ
תּוֹרה ַה ָבּאוֹת ִעם ָ
ֶשׁ ַבּ ָ
קוֹד ֶמת ַל ַח ָטּאת“ ַ)ר ִשׁ“י(.
עוֹלה ֶ
ָ
רוֹת ָיה?
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְשׁ ַתּנְּ ָתה ַח ָטּאת זוֹ ֵמ ַח ְב ֶ
חוּסט:
ולד ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ְמ ָפ ֵרשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה גְּ ִרינְ וַ ְ
עוֹלה,
ימת ַה ַח ָטּאת ָל ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא )זְ ָב ִחים ז ב( ֻה ְס ַבּר ַט ַעם ְק ִד ַ
]’עוֹלה‘[ ַעל ָה ָא ָדם ְל ַרצּוֹת ֶאת
ָ
ְל ִפי ֶשׁקּ ֶֹדם ֶשׁ ֵמּ ִביא דּוֹרוֹן
בּוֹראוֹ ְבּכַ ָפּ ַרת ֲח ָט ָאיוָ .א ְמנָ ם ,כָּ ל זֶ ה ְבּיָ ִחיד ַה ֵמּ ִביא ָק ְר ָבּן,
ְ
יה ָא ְמרוּ ְ)בּ ָרכוֹת
ַאָ ק ְר ַבּן ִצבּוּר ִדּינוֹ כִּ ְת ִפ ַלּת ִצבּוּר ֶשׁ ָע ֶל ָ
מוֹאס ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתן ֶשׁל ַר ִבּים“,
”אין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ח א(ֵ :
וְְ ַעל כֵּ ן ִהיא ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְל ָרצוֹן ַאף ְבּא ֶשׁ ֻתּ ְק ַדּם ָלהּ ַח ָטּאת.
ֲ’ערוּגַ ת ַהבּ ֶֹשׂם‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

מן נִ גְנגְ ָא ִליים
ִבּזְ כוּת ָא ֵמן
אוּאל ֶבּן ָמכִ י“ )יג טו(
”ל ַמ ֵטּה גָ ד גְּ ֵ
ְ
מוּבא,
ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוּם ֵ’ס ֶפר ַהגַּ ן וָ ֶד ֶר מ ֶֹשׁה‘ ְ)ליוֹם יא( ָ
כִּ י ִה ְתגַּ ָלּה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְל ֶא ָחד ִמן ַה ֲח ִס ִידים ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה
ִמ ְת ַעכֶּ ֶבת ְל ִפי ֶשׁ ֵאין ַמ ְק ִפּ ִידים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר
ִבּ ְרכוֹת ַהגְּ ֻא ָלּה’ַ :ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ ְל ִציּוֹן‘ְ ,ל ִפי
ִ
רוּדים ַבּ ֲענִ יַּ ת
ֶשׁ ְטּ ִ
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת
’מוֹדים ְדּ ַר ָבּנָ ן‘ ,וְ ַ‘ה ֵ
רוּדים ַבּ ֲא ִמ ַירת ’וְ ָשׁ ְמרוּ‘.
ָשׁלוֹם‘ ְל ִפי ֶשׁ ְטּ ִ
”ל ַמ ֵטּה גָ ד“ –
ֶר ֶמז ְלכָ  נוּכַ ל ִל ְמצֹא ְבּ ָפסוּק זֶ הְ :
לוֹמרִ ,בּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ ,כְּ ַ
ְבּגִ ַ
אוּאל“ – ְל ִהגָּ ֵאל ִבּ ְמ ֵה ָרה
ִבּ ְרכוֹת ַהגְּ ֻא ָלּה ,נִ זְ כֶּ ה ְל” :גְּ ֵ
ְבּיָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ַ’מ ֵטּה מ ֶֹשׁה

ִמ ְפּנֵ י ָמה ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַה ִצּ ִיצית ְמ ֻע ָמּד
יצת“ )טו לח(
”וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ

ַבּ ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ‘

)או“ח ח א(

ָפּ ַסק כִּ י ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַה ִצּ ִיצית יֵ שׁ
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ְל ָב ֵרְ מ ֻע ָמּדָ .תּ ַמהּ ַה ָ‘מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ְ ,בּ ָמה שׁוֹנָ ה ְבּ ָרכָ ה זוֹ
אוֹדוֹת ָיה ָפּ ַסק ַה ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ‘
ֶ
ִמ ִבּ ְרכַּ ת ַה ְפ ָר ַשׁת ַח ָלּה ֶשׁ ַעל
)יו“ד שכח א( ֶשׁנִּ ָתּן ְל ָב ְרכָ הּ ְמיֻ ָשּׁב? וְ ֵת ֵרץ :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְפ ָר ַשׁת
ַה ַח ָלּה ַמ ִתּ ָירה ֶאת ָה ִע ָסּה ַבּ ֲאכִ ָילהִ ,דּין ִבּ ְרכָ ָתהּ כְּ ִב ְרכוֹת
ישׁ ָיבה ,וְ א כְּ ִב ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁיֵּ שׁ
ַהנֶּ ֱהנִ ין ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ִבּ ִ
ְל ָב ְרכָ ן ְמ ֻע ָמּד.
קּוֹלוֹמיָ א:
ָ
נוֹסף ַל ְדּ ָב ִרים ָא ַמר ַר ִבּי ִה ֵלּל ִליכְ ֶטנְ ְש ֵׁטיין ִמ
יִ שּׁוּב ָ
ַמ ֲע ָלה ְמיֻ ֶח ֶדת יֵ שׁ ְבּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ֶשׁ ֵמּ ֲח ָמ ָתהּ יֵ שׁ ְל ָב ֵר
ָע ֶל ָיה ְמ ֻע ָמּדֶ .שׁכָּ ָ א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְלגַ ֶבּ ָיה ְ)מנָ חוֹת מג ב(:
וּמ ַק ֵבּל ְפּנֵ י ְשׁכִ ינָ ה“ֵ .מ ַע ָתּה,
”כָּ ל ַהזָּ ִריז ְבּ ִמ ְצוָ ה זוֹ ,זוֹכֶ ה ְ
כְּ ִפי ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַה ְלּ ָבנָ ה נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְמ ֻע ָמּד ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהיא נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת
כְּ ַק ָבּ ַלת ְפּנֵ י ְשׁכִ ינָ ה ַ)סנְ ֶה ְד ִרין מב א( ,כָּ ַ אף ַעל ַה ִצּ ִיצית יֵ שׁ
ְל ָב ֵרְ מ ֻע ָמּד כְּ ִדין ַה ְמּ ַק ֵבּל ְפּנֵ י ַה ְשּׁכִ ינָ ה.
ָ’מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ ח ב; ְ’פּ ִרי ְמגָ ִדים‘ ֵא ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָשׁם ב; ַ’מ ְק ֵרי ַדּ ְר ֶדּ ִקי‘

ַא ְר ַבּע ִצ ִיציּוֹת כְּ נֶ גֶ ד ַא ְר ַבּע ְתּקוּפוֹת
יתם אֹתוֹ וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘“ )טו לט(
”וּר ִא ֶ
ְ
ֶה ְס ֵבּר ְמ ַענְ יֵ ן ְל ִס ַבּת ְק ִשׁ ַירת ַה ִצּ ִיצית ַעל ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת
ַה ֶבּגֶ ד כָּ ַתב ַר ִבּי גַּ ְב ִר ֵיאל זְ ֵאב גְּ ִרינְ וַ ְלד ַרב ְק ִה ַלּת ֲ’ע ַדת
יוֹרק:
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ִבּנְ יוּ ְ
ֵס ֶדר ְ
תּוֹלדוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַח ֵלּק ְל ַא ְר ַבּע ְתּקוּפוֹת שׁוֹנוֹת:
עוֹלם ַה ָבּא ְוּת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים.
יחָ ,ה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,יְ מוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ָה ָ
וּלהוֹדוֹת ְבּ ֻע ְב ַדּת
ְבּ ַמ ֲה ַל כָּ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן יִ ְהיֶ ה ָע ֵלינוּ ְל ַהכִּ יר ְ
עוֹלמוֹ .וּכְ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ָאכֵ ן ְמ ִע ִידים
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר יָ ִחיד ְבּ ָ
ֱהיוֹת ַה ֵ
]וּבנ ַֹסח
”אין כְּ ֶע ְרכְּ ְ 
’יוֹצר‘ ְל ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשֵׁ :
ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ֵ
זוּל ְת
עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ ֵאין ָ
קינוּ – ָבּ ָ
”אין ֲערְֹ ל [“ה‘ ֱא ֵ
ְס ָפ ַרדֵ :
גּוֹא ֵלנוּ – ִלימוֹת
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,א ֶפס ִבּ ְל ֶתֲּ 
ַמ ְלכֵּ נוּ – ְל ַחיֵּ י ָה ָ
מוֹשׁ ֵיענוּ – ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים“.
דּוֹמה ְלִּ 
ַה ָמּ ִשׁ ַיח ,וְ ֵאין ֶ
עוֹלמוֹ ְבּכָ ל ַא ְר ַבּ ַעת זְ ַמנִּ ים
בּוֹרא יָ ִחיד ְבּ ָ
כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ ֵירנוּ כִּ י ַה ֵ
ֵאלּוּ ,נִ ְצ ַטוֵּ ינוּ ְל ָה ִטיל ִצ ִיצית ְבּ ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת ְבּגָ ֵדינוּ.
’תּוֹרת גַּ ְב ִר ֵיאל‘
ַ

ָה ַעיִ ן – ַח ְרבּוֹ ֶשׁל ַמ ְל ַאַ ה ָמּוֶ ת
”וְ א ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם זֹנִ ים
יהם“ )טו לט(
ַא ֲח ֵר ֶ
”א ְמרוּ ָע ָליו ַעל ַמ ְל ַאַ ה ָמּוֶ תֶ ,שׁכֻּ לּוֹ
הוּבאָ :
ַבּגְּ ָמ ָרא )ע“ז כ ב( ָ
ָמ ֵלא ֵעינַ יִ ם“ֵ ,וּב ֵאר ַר ֵבּנוּ יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ ,כִּ י ֵעינַ יִ ם ֵאלּוּ,
רוֹאה ָה ָא ָדםֶ ,שׁ ֵהן ַה ְמּ ִביאוֹת
נוֹצרוֹת ֵמ ְר ִאיּוֹת ֲאסוּרוֹת ֶשׁ ֶ
ָ
רוּשׁ ְל ִמי ְבּ ָרכוֹת א ה( ֶשׁ ַה ֵלּב
בּוֹתינוּ )יְ ַ
אוֹתוֹ ִל ֵידי ֵח ְטא .וּכְ ִד ְב ֵרי ַר ֵ
סוּרי ֲע ֵב ָרה‘.
וְ ָה ֵעינַ יִ ם ֵהם ְשׁנֵ י ַ’ס ְר ֵ
ַעל ִפּי זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ַשׁ ְעיָ ה ְ
מוּש ַׁקט ִמ ְפּ ָרגָ א ֶאת נֻ ַסּח ִפּיּוּט
ישׁזְ ִבינָּ א ֵמ ֵעינָ א
ֲ’אזַ ֵמּר ִבּ ְשׁ ָב ִחין‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת” :וִ ֵ
וּמ ַח ְר ָבּא ְדּ ַמ ְל ַאַ ה ָמּוֶ ת“; ִאם נִ ָשּׁ ֵמר ֵמ ִה ְס ַתּכְּ ֻליּוֹת
ישׁא ֵ
ִב ָ
ֲאסוּרוֹת ֶשׁ ֵהן ְמקוֹר כֹּחוֹ ֶשׁל ַמ ְל ַאַ ה ָמּוֶ תִ ,מ ֵמּ ָילא א
יוֹמנוֶּ ,א ָלּא נִ ְס ַתּ ֵלּק ְבּ ִמ ַיתת נְ ִשׁ ָיקה.
ִתּ ְשׁט ָבּנוּ ַח ְרבּוֹ ְבּבוֹא ֵ
אשׁי ְבּ ָשׂ ִמים‘ עמ‘ קיא
’יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ‘ ח“ב ְדּרוּשׁ ט; ָ’ר ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ’ו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע‘ )יא(

וֹרים ֶשׁל ָא ֵמן
גוֹרים
ָסנֵ ִ
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֻס ַפּר ִמ ִפּי ַהגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה ַהכּ ֵֹהן קוּק ְשׁ ִל ָיט“אַ ,ר ָבּהּ
ֶשׁל ָה ִעיר ְרחוֹבוֹתְ ,בּתוַֹ מ ָשּׂא ַה ִחזּוּק ֶשׁנָּ ָשׂא ִבּ ְפנֵ י ֵמאוֹת נְ ִציגֵ י ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘,
ַבּכִּ נּוּס ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּ ם ִבּ ְשׁנַ ת תשע“ג ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק.
רוֹפסוֹר ַא ְב ָר ָהם ִמ ְבּכִ ֵירי ֶשׁל ַרב ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁבּוֹ ֲאנִ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל
”ס ֵפּר ִלי ְפּ ֶ
ִ
לוֹשׁים ַה ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת.
ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ִ
חוֹלים ַ’שׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדק‘:
רוֹפ ִאים ְבּ ֵבית ַה ִ
ָה ְ
חוֹלים ִהגִּ ַיע ְבּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים ִה ֵטּ ִיתי שׁוּב ֶאת ָאזְ נַ י וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי כֵּ ַיצד
ְל ֵבית ַה ִ
הוּדי ְמ ֻבגָּ ר ֲא ֶשׁר נִ ְת ַקף ְבּ ַד ֶלּ ֶקת ֵראוֹת ַהקּוֹל ְמנַ ֶסּה ְל ַל ֵמּד ָע ַלי זְ כוּת:
יְ ִ
בּוֹתיַ ,דּיָּ נִ ים ֻמ ְמ ִחים;
בוֹהּ ִ’שׁ ְמעוּ נָ א ַר ַ
יוֹתרֶ ,שׁ ָהיְ ָתה ְמ ֻלוָּ ה ְבּחֹם גָּ ַ
ֲח ִר ָיפה ְבּ ֵ
לוֹשׁים ַה ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת
ְמאֹדַ .מ ָצּב ֶשׁכָּ זֶ הִ ,בּ ְפ ָרט ְל ָא ָדם ְבּגִ יל ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ִ
הוֹביל ִבּ ְמ ִהירוּת ִלכְ ֵדי ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ַרב ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁבּוֹ
כֹּה ְמ ֻבגָּ ר ,יָ כוֹל ְל ִ
קּוּח נֶ ֶפשׁ ָח ִל ָילהְ .ל ִפיכָ ִ מ ֲהרוּ ֶצוֶ ת ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַהנִּ דּוֹןֵ .מ ִעיד ֲאנִ י נֶ ֱא ָמנָ ה כִּ י
ִפּ ַ
לוֹשׁים ַה ָשּׁנִ ים ַה ָלּלוּ
רוֹפסוֹר ַא ְב ָר ָהם ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל ְשׁ ִ
רוֹפ ִאים ְבּ ָראשׁוּת ְפּ ֶ
ָה ְ
עוֹלם א ִה ְפ ִסיד ָה ִאישׁ ֶאת ַה ִשּׁעוּר
ָל ֵתת לוֹ ְתּרוּפוֹת ֲחזָ קוֹת ַה ַמּ ְת ִאימוֹת ֵמ ָ
ְל ַמ ָצּבוֹ ,וְ ָאכֵ ן ,תּוֹ יָ ִמים ִמ ְס ָפּר ֵה ֵחל ֶשׁקּ ֶֹדם ִל ְת ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית‘ִ .מ ֶשּׁנּוֹכַ ח כִּ י
הוֹסיף ָה ַרב וְ ָא ַמר:
מוֹעיל ִ
ַמ ָצּבוֹ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ִבּ ְמ ִהירוּתְ .לאוֹר זֹאת ִטעוּן זֶ ה ֵאינוֹ ִ
לוֹשׁים
רוֹפ ִאים ַבּ ֲהכָ נוֹת ְל ִשׁ ְחרוּרוֹ ֵ’מ ִעיד ֲאנִ י ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ כִּ י ִבּ ְשׁ ִ
ֵה ֵחלּוּ ָה ְ
עוֹלם א ְשׁ ַמ ְע ִתּיו
ַה ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ֵמ ָ
ְל ֵביתוֹ ִל ְק ַראת ַשׁ ָבּת ַה ְקּ ֵר ָבה.
יוֹמיִ ם ,וְ ִל ְמגִ נַּ ת ֵלב כֻּ ָלּם ֵה ֵחל ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ַרע ַעל ִאישׁ‘.
ָח ְלפוּ ַ
הוֹסיף
הוֹעילוִּ ,
ַה ַמּ ָצּב ְל ִה ַדּ ְר ֵדּרַ .החֹם שׁוּב זִ נֵּ ק ִמ ֶשּׁנּוֹכַ ח כִּ י ִטעוּנָ יו ֶט ֶרם ִ
חוֹלה ָה ַרב וְ ָא ַמר:
רוֹפ ִאים ָחזְ רוּ ָל ֵתת ַל ֶ
ִלגְ ָב ִהים ,וְ ָה ְ
ִטפּוּל ְתּ ָ
לוֹשׁים ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁ ִשּׁ ַמּ ְשׁ ִתּי
רוּפ ִתי ִאינְ ֶטנְ ִס ִיביִ .ל ְק ַראת ְ’בּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ִ
ַה ַשּׁ ָבּת ַה ָבּ ָאה שׁוּב ִה ְתיַ ֵצּב ַה ַמּ ָצּב :כְּ ַרב ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ,א ִא ֵחר הוּא,
ַהחֹם יָ ַרד ,וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה כִּ י ָה ִאישׁ ַמ ְת ִחיל וְ לוּ ַפּ ַעם ַא ַחתַ ,ל ְתּ ִפ ָלּהִ .אם א ַדּי
ְל ִה ְת ֵ
אוֹשׁשַׁ ,אִ מיָּ ד ְל ַא ַחר ַה ַשּׁ ָבּת – ְבּכָ ָ ,היָ ה הוּא ַמ ְשׁכִּ ים ָלבוֹא ְל ֵבית
ָע ָלה ַהחֹםַ ,אף ֵ
יוֹתר ִמכְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה ק ֶֹדםַ .הכְּ נֶ ֶסתַ ,מ ְק ִשׁיב ְל ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁל
ַה ַמּ ָצּב ֵה ֵחל ְל ַה ְד ִאיג .נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ,וְ ַאף ָס ַחף ַא ֲח ָריו ֶאת
מוֹעיל כַּ ְמּ ֻצ ֶפּה ,וְ כִ י יֶ ֶתר ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֲא ֶשׁר ַאף ֵהם ָדּ ְבקוּ
ַה ִטּפּוּל ָה ָרגִ יל ֵאינוֹ ִ
יוֹתרְ ,בּ ַהנְ ָהגָ ה זוֹ .וְ כָ  יָ ָצא ְשׁמוֹ ֶשׁל ֵבּית
רוּפה ֲחזָ ָקה ֵ
יֵ שׁ צ ֶֹרִ בּנְ ִתינַ ת ְתּ ָ
רוּפה זוֹ ָהיָ ה כָּ רוַּ הכְּ נֶ ֶסת ְבּ ִפי כָּ ל כְּ ֵ‘בית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁל עוֹנֵ י
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ִטּפּוּל ִבּ ְת ָ
תוֹפעוֹת ְלוַ אי ָקשׁוֹת ,וְ ַאף ָהיָ ה ָבּהּ ָא ֵמן‘‘.
ְבּ ָ
ִסכּוּן ְל ַה ְח ָמ ַרת ַה ַמּ ָצּבַ .על כֵּ ן ִבּ ְקּשׁוּ מוּל ְט ָענוֹת כֹּה ֲחזָ קוֹת א יָ כְ לוּ ֵבּית
ָה ְ
רוֹפ ִאים ֶאת ַה ְסכָּ ַמת ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַה ִדּין ְל ָס ֵרב ְל ִבטּוּל גְּ זַ ר ַה ִדּין .קוֹל ַהכָּ רוֹז
ְבּ ֶט ֶרם יַ ְת ִחילוּ ַבּ ִטּפּוּל.
פּוֹס ִקים
יָ ָצא ִמיָּ ד כִּ י ֵבּית ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלה ְ
עוֹלם
כַּ נָּ הוּג ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ נוּ א ִמ ֲהרוּ ְבּנֵ י ָל ִאישׁ ַחיִּ ים ,וְ כִ י יָ כוֹל הוּא ָלשׁוּב ָל ָ
בוֹדת ה‘.
וּל ַה ְמ ִשׁיַ בּ ֲע ַ
תּוּח ַהזֶּ ה ְ
צּוּע ַהנִּ ַ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ַה ְסכִּ ים ְל ִב ַ
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .רק ְבּאוֹתוֹ ֶרגַ ע ָפּ ַק ְח ִתּי ֶאת ֵעינַ י ,וְ ִהנֵּ ה ֲאנִ י
נוֹעצוּ ִעם גְּ ֵ
ְבּ ֶט ֶרם ֲ
עוֹמד ִל ְפנֵ יכֶ םְ ,בּ ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם,
ֵ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ֶאת ִבּ ְרכָ ָתם נֵ אוֹתוּ כָּ אן
ָבּ ִריא וְ ָשׁ ֵלם‘ִ ,סיֵּ ם ַהזָּ ֵקן ֶאת ִספּוּרוֹ
ְל ַה ְסכִּ ים ַל ִטּפּוּל.
ֵמ ָהכָ א ְל ָה ָתם ֶה ְח ִמיר ַה ַמּ ָצּב ְמאֹדַ .ה ַמּ ְר ִטיט.
חוֹלה ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר
מוּרה כַּ ֲא ֶשׁר ָע ַמד ַה ֶ
חוֹלה ִא ֵבּד ֶאת ַהכָּ ָרתוֹ ,וְ ַסכָּ נָ ה ֲח ָ
ַה ֶ
חוֹליםָ ,בּאוּ יְ ָל ָדיו ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל
רוֹפ ִאים ֵה ֵחלּוּ ִמיָּ ד ִמ ֵבּית ַה ִ
נִ ְשׁ ְק ָפה ְל ַחיָּ יוָ .ה ְ
רוֹפסוֹר ַא ְב ָר ָהם כְּ ֵדי ְלהוֹדוֹת לוֹ ַעל
ַבּ ִטּפּוּל ,כַּ ֲא ֶשׁר ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ַלוִּ ים ְפּ ֶ
ֶאת יַ ִקּ ָירם ִמן ַה ַצּד ַבּ ֲח ָר ָדה ַוּב ֲח ָשׁשׁ ַה ֵח ֶלק ָה ַרב ֶשׁנָּ ַטל ְבּ ִרפּוּיוֹ ֶשׁל ֲא ִב ֶיהם,
רוֹפסוֹר:
גוּבה ָא ַמר ָל ֶהם ַה ְפּ ֶ
ִוּב ְת ָ
ִמ ְפּנֵ י ַה ָבּאוֹת.
רוּפה ’וְ כִ י ִלי ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַא ֶתּם ְלהוֹדוֹת?! ֲהא
ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ אִ ,ה ְשׁ ִפּ ָיעה ַה ְתּ ָ
נוֹא ְשׁנוּ ֵמ ַחיָּ יוֵ .א ַרע לוֹ
טוֹבה ,וּזְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ַהזִּ הוּם ֲאנִ י וַ ֲח ֵב ַרי כְּ ָבר ַ
ְל ָ
תּוֹדה ַעל כָּ ַ מגִּ ָיעה ַא וְ ַרק
חוֹלה ֵה ֵחל ְל ִה ְתיַ ֵצּב ,נֵ ס גָּ לוּי ,וְ ַה ָ
ָפּ ַסקַ .מ ַצּב ַה ֶ
עוֹל ִמים!‘“.
וּל ַא ַחר זְ ַמן ָמה הוּא ָפּ ַקח ֶאת ֵעינָ יו ְל ִרבּוֹן ָה ָ
ְ
אוֹתי ְמאֹד“ִ ,סיֵּ ם ָה ַרב
”ה ִסּפּוּר ִרגֵּ שׁ ִ
וְ ִה ִבּיט ְס ִביבוִֹ .מ ֵסּ ֶבר ְפּנֵ ֶיהם ֶשׁל ְבּנֵ י ַ
”בּ ְפ ָרט ִמשּׁוּם ֶשׁנִּ זְ כַּ ְר ִתּי
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ הוּא ֵה ִבין ַעד כַּ ָמּה ָהיָ ה ַמ ָצּבוֹ קוּק ֶאת ְדּ ָב ָריוִ ,
ָחמוּרִ .
נּוֹד ִעים ֶשׁל ָמ ָרן ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘
וּמ ֶשּׁ ַאָ היָ ה בּוֹ ַהכּ ַֹח ְל ַד ֵבּרִ ,בּ ְד ָב ָריו ַה ָ
ָפּ ַתח ֶאת ִפּיו וְ ִס ֵפּר ֶאת ִספּוּרוֹ ַה ֻמּ ְפ ָלאְ :בּ ַה ְק ָדּ ָמתוֹ ְל ִס ְפרוֹ ְ’שׁ ִמ ַירת ַה ָלּשׁוֹן‘,
’זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ֶשׁ ִא ַבּ ְד ִתּי ֶאת ַהכָּ ָר ִתי ַה ְמּ ִשׁ ִיבים ַעל ְתּ ִמ ָיה ָתם ֶשׁל ַר ִבּים
אתי ַע ְצ ִמי ִמ ְפּנֵ י ָמה ַה ְתּ ִפלּוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
וְ ִהגַּ ְע ִתּי ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ תָ ,מ ָצ ִ
הוּדים ְבּ ֶמ ֶשַׁ א ְל ֵפי ָשׁנִ ים
נִ ַצּב ִל ְפנֵ י ֵבּית ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלהֵ .בּית ַה ִדּין ִמ ְיליוֹנֵ י יְ ִ
ָדּנוּ ֵבּינֵ ֶיהם ִבּ ְשׁ ֵא ָלה כָּ ְל ֶשׁ ִהיִ .ה ֵטּ ִיתי ֶאת ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶט ֶרם ִה ְת ַק ְבּלוּ,
שׁוּטה :כְּ ֶשׁ ָא ָדם ְמ ַד ֵבּר
שׁוּבה ְלכָ ְ פּ ָ
אוֹתהּ וְ ַה ְתּ ָ
ָאזְ נַ י וְ ֵה ַבנְ ִתּי כִּ י ַה ִדּיּוּן ֶשׁ ִה ְתנַ ֵהל ְבּ ָ
ָשׁ ָעה ָע ַסק ִבּי; ְבּ ֵבית ַה ִדּין ָדּנוּ ַה ִאם נִ ָתּן ָלשׁוֹן ָה ַרע ִפּיו ִמ ְת ַלכְ ֵלְ ,וּת ִפלּוֹת
יּוֹצאוֹת ִמ ֶפּה ְמ ֻלכְ ָל כּ ָֹחן ֻמגְ ָבּל.
עוֹלם ַהזֶּ ה ,אוֹ ֶשׁ ָמּא יֵ שׁ ַה ְ
ְל ַה ְחזִ ֵירנִ י ָל ָ
הוֹת ֵירנִ י ָבּ ָ
ְל ִ
הוּדי יָ ָקר זֶ ה
עוֹלם ַה ָבּאֵ .אלּוּ ִצ ְדּדוּ ְלכָ אן ַבּ ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ֵא ַרע ִעם יְ ִ
רוּרה ִל ְד ָב ָריו ֶשׁל
וְ ֵאלּוּ ִצ ְדּדוּ ְלכָ אן; ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ָע ְמדוּ ָר ִא ִיתי ַה ְמ ָח ָשׁה ְבּ ָ
ֵמ ַחד גִּ ָיסא וְ ַה ָסּנֵ ִ
גוֹרים ֵמ ִא ָיד גִּ ָיסאֶ ,ה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘:
ְ
וּל ַבסּוֹף נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י יַ ד ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים גַּ ם ְל ַא ַחר ֶשׁכָּ ל ַה ִטּעוּנִ ים ֶשׁ ֶה ֱעלוּ
גּוֹב ֶרת ,וַ ֲאנִ י נִ דּוֹן ְל ִה ָשּׁ ֵאר ָבּ ָ
ֶ
הוֹעילוִּ ,הגִּ יעוּ ְל ֶפ ַתע ְשׁ ֵתּי
גוֹריו א ִ
עוֹלם ַה ָבּאָ .סנֵ ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָאז נִ ְשׁ ַמע ְל ֶפ ַתע ֵמ ֵאי ָשׁם קוֹל ִמ ְצווֹת ַקלּוֹת ַה ְתּלוּיוֹת ַבּ ֶפּה – ֲענִ יַּ ת
ֶשׁ ָהיָ ה ֻמכָּ ר ִלי ְל ַה ְפ ִליאָ .בּ ֶרגַ ע ָה ִראשׁוֹן ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ ִה ָמּנְ עוּת
א ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ִהזָּ כֵ ר ֵמ ַאיִ ן ֻמכָּ ר ִלי ַהקּוֹלִ ,מ ָלּשׁוֹן ָה ַרע ,וְ יַ ְח ָדּו ִהכְ ִריעוּ ֶאת ַהכַּ ף
טוֹבה“.
ַאְ ל ַא ַחר זְ ַמן ָמה נִ זְ כַּ ְר ִתּיָ .היָ ה זֶ ה קוֹלוֹ ְל ָ

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

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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וּמ ְצווֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהן
תּוֹרה ִ
ווֹתיוִ ,ה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
וְ ַת ֲא ָ
’וְ ַשׂ ְמ ֶתּם‘ – ַסם ַתּם
תּוֹרה יִ ָתּ ְקלוּ ְבּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעהְ ,וּב ִט ְר ָח ָתם ָבּ ִעסּוּק
”תּנוּ ַר ָבּנָ ן’ :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם‘ – ַ’סם ַתּם‘ ,נִ ְמ ְשׁ ָלה ָ
ָ
כְּ ַסם ַחיִּ ים; ָמ ָשׁלְ ,ל ָא ָדם ֶשׁ ִהכָּ ה ֶאת ְבּנוֹ ַמכָּ ה ָבּ ֶהן יִ ָמּנְ עוּ ִמ ַלּ ֲחטֹא )’א ֶֹהל יַ ֲעקֹב‘ ְקד ִֹשׁים(.
ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ִשׁ ִיבים ֶאת ַהנֶּ ֶפשׁ
”בּנִ י,
יח לוֹ ְר ִטיָּ ה ַעל ַמכָּ תוֹ ,וְ ָא ַמר לוְֹ :
דוֹלה וְ ִהנִּ ַ
גְּ ָ
כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָה ְר ִטיָּ ה זוֹ ַעל ַמכָּ ְתֱ ,אכֹל ָמה ֶשׁ ֲהנָ ָא ְתְ בּ ֵבאוּר ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ)דּ ָב ִרים ו ז(” :וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם ְל ָבנֶ י
ְ
”שׁיְּ ַס ֵפּר ָל ֶהם
וּשׁ ֵתה ָמה ֶשׁ ֲהנָ ָא ְתְ ,וּרחֹץ ֵבּין ְבּ ַח ִמּין ֵבּין ְבּצוֹנֵ ן וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם“ ֵפּ ֵרשׁ ָה ַר ְמ ָבּ“ןֶ :
אוֹתם
אוֹתם וִ ָידעוּם וְ יָ ִבינוּ ָ
וְ ֵאין ַא ָתּה ִמ ְתיָ ֵרא ,וְ ִאם ַא ָתּה ַמ ֲע ִב ָירהּ ֲה ֵרי ִהיא ַה ִמּ ְצווֹתַ ...עד ֶשׁיִּ ְל ְמדוּ ָ
ַמ ֲע ָלה ִ
נוּמי ]נֶ ֶמק[; כָּ ַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָא ַמר וְ ַט ֲע ֵמ ֶיהםְ ,ל ַד ֵבּר ִע ְמָּ בּם ְבּכָ ל ָה ִע ִתּים .“...וּכְ ָבר
ָל ֶהם ְליִ ְשׂ ָר ֵאלָ :
אתי יֵ ֶצר ָה ַרע ָוּב ָר ִ
”בּנַ יָ ,בּ ָר ִ
אתי ָתּ ְמהוּ ַר ִבּים ַעל ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ןֲ :הא ִענְ יָ נָ הּ ֶשׁל
עוֹס ִקים ַבּ ָ
תּוֹרה ַתּ ְב ִלין ,וְ ִאם ַא ֶתּם ְ
לוֹ ָ
אוֹרה יְ ִד ַיעת
תּוֹרה – ֵאין ָפּ ָר ָשׁה זוֹ הוּא ַק ָבּ ַלת עֹל ִמ ְצווֹת ,וְ ִלכְ ָ
הוּתן כְּ ‘עֹל‘ .וּכְ ִד ְב ֵרי
סוֹת ֶרת ֶאת ַמ ָ
ַא ֶתּם נִ ְמ ָס ִרים ְבּיָ דוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ָמר’ֲ :הלוֹא ִאם ֵתּ ִיטיב ַט ֲע ֵמי ַה ִמּ ְצווֹת ֶ
עוֹס ִקין ַבּ ָ
ְשׂ ֵאת‘ ,וְ ִאם ֵאין ַא ֶתּם ְ
ְ
תּוֹרה – ַא ֶתּם ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה
)הוּבאוּ ְבּ ַר ִשׁ“י וַ יִּ ְק ָרא כ כו(:
ֹאמר ָה ָא ָדם כִּ י הוּא נִ ְמנַ ע ֵמ ֲאכִ ַילת ְבּ ַשׂר
נִ ְמ ָס ִרים ְבּיָ דוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ָמר’ַ :ל ֶפּ ַתח ַח ָטּאת ר ֵֹבץ‘ֶ ,שֹּׁלא י ַ
וְ א עוֹדֶ ,א ָלּא ֶשׁכָּ ל ַמ ָשּׂאוֹ ַ
יּוֹצא ָבּזֶ ה כֵּ יוָ ן ֶשׁנַּ ְפשׁוֹ ָק ָצה ְבּכָ ֶ ,א ָלּא
וּמ ָתּנוֹ ְבֶּ ,שׁנֶּ ֱא ָמרֲ :חזִ יר וְ כַ ֵ
רוֹצה ַא ָתּה ֵ
שׁוּקתוֹ‘ ,וְ ִאם ַא ָתּה ֶ
’וְ ֵא ֶליְ תּ ָ
מוֹשׁל בּוֹ ,יְ ַקיֵּ ם ֶאת כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת ִמתּוֶֹ שׁ ְמּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ
)ק ִ
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר’ :וְ ַא ָתּה ִתּ ְמ ָשׁל בּוֹ‘“ ִ
דּוּשׁין ל ב(.
עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם?
נוֹס ִפים ֶשׁ ִ
וְ ִהנֵּ הַ ,אף כִּ י יֶ ְשׁנָ ם ַ’ס ִמּים‘ ָ
מּוֹע ִילים ַהגְּ ַה“צ ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַס ְרנָ א זָ ָצ“ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת
ִלגְ בֹּר ַעל ַהיֵּ ֶצר ,כְּ מוֹ ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ,זִ כְ רוֹן יוֹם ַה ִמּ ָיתה ֶח ְברוֹןֵ ,פּ ֵרשׁ כִּ י ְמקוֹר ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ן הוּא ִמכָּ 
וָ עוֹדַ ,ה ָ
תּוֹרה ֶאת ִצוּוּיָ הּ” :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי
תּוֹרה ִה ְתיַ ֲח ָדה ְבּכָ ֶ שׁ ִהיא נִ ְק ֵראת ַ’סם ֶשׁכָּ ְפ ָלה ַה ָ
מוּרים ִ
ַתּם‘ – ָתּ ִמיםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַ‘סּ ִמּים‘ ָה ֲא ִ
מוֹע ִילים ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַעל נַ ְפ ְשׁכֶ ם“ֶ ,שׁ ֲה ֵרי יֵ שׁ ְל ָה ִבין:
ִל ְשׁ ָע ָתםָ ,
אוּלם ְלגַ ֵבּי יוֹם ַה ָמּ ֳח ָרתֲ ,ה ֵרי כְּ ָבר ָא ְמרוּ’ִ :שׂ ָ
עוּתהּ – יְ ִד ַיעת ַה ְדּ ָב ִרים
ימה ַעל ַה ֵלּב‘ ַמ ְשׁ ָמ ָ
ימה ַעל ַהנֶּ ֶפשׁ‘?
”יִ ְצרוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִמ ְתגַּ ֵבּר ָע ָליו ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם“ ,וְ ָע ָליו וַ ֲה ָבנָ ָתםַ ,אַ מ ִהי ִ’שׂ ָ
וּל ִה ָלּ ֵחם ֵמ ָח ָדשַׁ ...אַ ה ָ
ָלשׁוּב ְ
לוֹמר כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַהנֶּ ֶפשׁ ִהיא ְמקוֹר ַה ַתּ ֲאווֹת
תּוֹרה נִ ְק ֵראת ֶ’ל ַקח וְ יֵ שׁ ַ
טוֹב‘ֶ ,שׁכְּ כָ ל ֶשׁ ִ
תּוֹרה ְבּ ִצוּוּי ְמיֻ ָחד:
אוֹתנוּ ַה ָ
ָ
מּוֹסיף ָה ָא ָדם ַל ֲהגוֹת ָבּהּ ,כָּ ִ היא וְ ָה ְרצוֹנוֹתִ ,צוְּ ָתה
ֶ
הוֹפכֶ ת ְל ֵח ֶלק ִמ ֶמּנּוּ וּכְ ִקנְ יָ נוֹ ַמ ָמּשַׁ ,עד ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ֶתּם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת כְּ ‘עֹל‘ ַעל ְל ַב ְבכֶ ם,
ַהיֵּ ֶצר נִ ְמ ָסר ְבּיָ דוֹ וְ ֵאין לוֹ ְשׁ ִל ָיטה ָע ָליו ִ)רי“ף ַעל ֵ’עין ִשׂימוּ ִל ְבּכֶ ם ְל ָה ִבין ֶאת ַט ֲע ֵמ ֶיהן כְּ ֵדי ֶשׁ‘נַּ ְפ ְשׁכֶ ם‘
יַ ֲעקֹב‘ ָשׁם(.
ִתּ ָקּ ֵשׁר ֶאל ַה ִמּ ְצווֹת וְ ַת ְחפֹּץ ְל ַקיְּ ָמן ְבּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל
דּוּבּנָ א ֵבּ ֵאר זֹאת כְּ ַד ְרכּוֹ ְבּ ָמ ָשׁל:
ַה ַמּגִּ יד ִמ ְ
ָשׁ ָעה.
ָמ ָשׁל ֶל ָע ִשׁיר ֶבּן כְּ ָפר ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ְל ַל ֵמּד ֶאת ְבּנוֹ ֶאת ִמ ַטּ ַעם זֶ ה ִח ֵבּר ַבּ ַעל ֵ’ס ֶפר ַה ִחנּוֶּ ‘את ִס ְפרוֹ ַהגָּ דוֹל
ַדּ ְרכֵ י ַה ִמּ ְס ָחרָ .צ ַרר ְבּיָ דוֹ ְסכוּם כֶּ ֶסף גָּ דוֹל וְ ִשׁ ְלּחוֹ ֶשׁבּוֹ ֵפּ ֵרט ֶאת ַט ֲע ָמן ֶשׁל כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹתַ ,על ְמנַ ת
ְל ָא ִחיו ַה ָדּר ָבּ ִעיר ַהגְּ ָ
דוֹלה ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַסיֵּ ַע ְבּיָ דוֹ ִל ְרכֹּשׁ ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְל ִל ְבבוֹת כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,וּב ְפ ָרט
יכוּתית ִבּ ְמ ִחיר זוֹל ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
חוֹרה ֵא ִ
ְס ָ
עוּתהּ ְצ ִע ֵירי ַהצֹּאן ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהםְ ,ל ַמ ַען יַ ְח ְפּצוּ ְל ַקיְּ ָמן עוֹד
יח.
וּל ַה ְרוִ ַ
יוּכַ ל ִל ְסחֹר ְ
וָ עוֹד ָ)’דּ ִליּוֹת יְ ֶחזְ ֵקאל‘ ֵע ֶקב עמ‘ תיד(.
עוֹלם ָבּ ִעיר ַהגְּ ָ
ַהנַּ ַער ֶשׁ ַרגְ ָליו א ָדּ ְרכוּ ֵמ ָ
יּוּמן
דוֹלה ,יְ ִד ַיעת ַט ֲע ֵמי ַה ִמּ ְצווֹת – ֲע ֻר ָבּה ְל ִק ָ
תּוֹרה‘” :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם
‘רוֹק ַח‘ ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
ִה ְס ַתּנְ וֵ ר ִעם בּוֹאוֹ ִמ ְשּׂכִ יּוֹת ַה ֶח ְמ ָדּהִ ,מ ִפּנּוֹת כְּ ֵעין זֶ ה כָּ ַתב ָה ֵ
ַה ֶח ֶמד ִ
וּמ ִבּנְ יְ נֵ י ַה ְפּ ֵאר ֶשׁ ִמּ ְלּאוּ ֶאת ָה ִעיר .הוּא ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה‘’ֶ ...את‘ ְל ַרבּוֹת ַט ֲע ֵמי ַה ִמּ ְצוָ ה“ .וְ כָ 
ֵה ֵחל ְל ִה ְס ֵ
תּוֹרה
תּוֹבב ,וְ כִ ְמ ַעט ֶשׁ ָשּׁכַ ח ֶאת ַמ ְטּ ַרת בּוֹאוֹ .כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ָה‘אוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
יח ֶאת ֲח ָפ ָציו וְ ִ
הוּא ִמ ֵהר ְל ֵבית דּוֹדוֵֹ ,הנִ ַ
עוֹשׂה ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ְבּא יְ ִד ַיעת
”ה ֶ
הוֹד ַיע ֵ)רישׁ ָפּ ָר ַשׁת ֻח ַקּת(ָ :
סוֹדהֲּ ,ה ֵרי זֶ ה כְּ גוּף ְבּא נְ ָשׁ ָמה“.
ִל ְמ ָא ְרחוֹ ַעל כַּ וָּ נָ תוֹ ָל ֵצאת וְ ָלתוּר ֶאת ָה ִעיר כְּ ֵדי ַט ֲע ָמהּ וְ ָ
ֵל ָהנוֹת ִמיָ ְּפיָ הּ.
ַוּב ַעל ֶ’פּ ֶלא ֵ
עוֹשׂה
יוֹעץ‘ ֵ)ע ֶרַ ט ַעם( כָּ ַתב כִּ י ָה ֶ
זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא
ל
יֵּ
ט
ִ
ת
ע
ֵ
דּוֹד,
ה
ַ
ית
בּ
ֵ
מ
ִ
אתוֹ
צ
ֵ
ר
ח
ַ
יעת ַט ֲע ָמןָ ,ע ָליו נֶ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה כט
ִמ ְצווֹת ְבּא יְ ִד ַ
ַל ֲהנָ ָאתוֹ ֵבּין דּוּכְ נֵ י ַהשּׁוּק ָה ִעירוֹנִ י ,נִ גַּ שׁ ֵא ָליו ג(” :וַ ְתּ ִהי יִ ְר ָא ָתם א ִֹתי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים ְמ ֻל ָמּ ָדה.“...
ְל ֶפ ַתע ָא ָדם ֶשׁ ָהיָ ה ָלבוּשׁ כְּ ֵ
דוּע ,יִ ְבדֹּק ַבּ ְסּ ָפ ִרים
סוֹחר וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ַמ ְטּ ַרת ַעל כֵּ ן ְבּ ִמ ְצווֹת ֶשׁ ַטּ ֲע ָמן יָ ַ
בּוֹאוֹ ֶאל ָה ִעיר .כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ַה ָלּה כִּ י ָבּא ְבּ ַמ ָטּ ָרה וִ ָיב ֵרר ֵא ֶצל ַה ֲחכָ ִמים ֶאת ַט ֲע ָמן ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִבּ ִיד ַיעת
ִל ְסחֹרִ ,ה ִצּ ַיע לוֹ ִמיָּ ד ֵמ ַה ְסּ ָ
יוֹסיף ְפּ ֻעלּוֹת ֶשׁ ִבּיכָ ְל ָתּן ְל ָה ִביאוֹ
חוֹרה ֶשׁ ִבּ ְרשׁוּתוֹ ִבּ ְמ ִחיר ַט ֲע ָמן וְ ַתכְ ִל ָיתן ִ
חוֹרה ִ
מוּזָ לַ .הנַּ ַער ִה ְת ַר ֵשּׁם ִמ ִטּיב ַה ְסּ ָ
וּמ ְמּ ִח ָירהּ ֶאל ַה ַתּכְ ִלית ַה ִהיא .כְּ גוֹן ְבּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ֶשׁ ַתּכְ ִל ָיתהּ
וּמ ֵהר ִל ְרכֹּשׁ ִמ ֶמּנָּ ה כַּ מּוּת ֲהגוּנָ ה.
ַהנָּ מוִּ ,
עוֹרר אוֹתוֹ
– זְ כִ ַירת ִמ ְצווֹת ה‘ ,יְ ִד ַיעת ַה ַטּ ַעם ְתּ ֵ
כִּ ְמ ַעט ָ
יּוֹצא ָבּזֶ ה.
הוֹסיף ִבּ ִיד ַיעת ִמ ְצווֹת ה‘ וְ כֵ ן כַּ ֵ
וּפנָ ה ָל ֵצאת ִמן ַהשּׁוּקַ ,אָ אז נִ גַּ שׁ ֵא ָליו ְל ִ
נוֹסף וְ ִה ִצּ ַיע לוֹ ִמ ְסּ ָ
סוֹחר ָ
ֵ
דוּע ,יַ ֲחשֹׁב כִּ י ֻתּ ְקּנוּ ִמ ְפּנֵ י
חוֹרתוֹ ִבּ ְמ ִחיר מוּזָ לַ ,וּב ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ַטּ ֲע ָמן ֵאינוֹ יָ ַ
סוֹחר ָ
וּל ַא ֲח ָריו ֵ
ְ
נוֹסף ...כָּ ָ ,חזַ ר ַעל ַע ְצמוֹ ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ָר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִמ ֵדּי יוֹם ,וּכְ ֶשׁ ִה ְס ַתּיֵּ ם ַה ָשּׁ ַ
וּמ ְצווֹת.
תּוֹרה ִ
וּל ִפיכָ ִ ה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
בוּע ֶשׁ ִה ְק ִציב לוֹ ָא ִביוְ ,
ָהיְ ָתה ִבּ ֵידי ַהנַּ ַער כַּ מּוּת ַר ָבּה ֶשׁל ְס ָ
חוֹרה ַר ָבּה ָא ְמנָ ם כְּ ָבר כָּ ְתבוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים כִּ י ַעל ָה ָא ָדם ָל ַד ַעת
וְ ֵא ִ
שׁוּרה
חוֹבתוֹ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ֵאינָ הּ ְק ָ
ָ
יכוּתית; ְבּבוֹאוֹ ְל ֵביתוֹ – כָּ  יָ ַדע – ָצפוּי הוּא כִּ י
יח כֶּ ֶסף ַרב ִמ ְסּ ָ
ְל ַה ְרוִ ַ
חוֹרתוַֹ ,אַ ע ָתּהְ ,בּק ִֹשׁי ְ
נוֹתרוּ ִל ִיד ַיעת ַט ֲע ָמןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַעל כָּ ֵ מ ִעיד ְשׁ ָמן’ִ :מ ְצווֹת‘,
ְבּיָ ָדיו ָמעוֹת כְּ ֵדי ְל ַשׁ ֵלּם ֶאת ָ
הוּתן ִהיא ֲע ִשׂיָּ ָתן כְּ ֵדי ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִצוּוּי ה‘
הוֹצאוֹת ַהנְּ ִס ָיעה ֶשׁ ִע ַקּר ַמ ָ
ָחזוֹר.
ֵ
)’ס ֶפר ָה ִע ָקּ ִרים‘ ַמ ֲא ָמר ג פ“ה(.
ֶט ֶרם ֵצאתוֹ ִה ְתנַ ֵצּל ַהנַּ ַער ִבּ ְפנֵ י דּוֹדוֹ ַעל כִּ י א וְ כָ ֵ פּ ֵרשׁ ַה ַמּ ְל ִבּי“ם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלִ בּ ְת ִה ִלּים
רוֹע ַע ְ
ִה ְס ִפּיק ְל ִה ְת ֵ
וּל ַטיֵּ ל ִעמּוֹ ְבּחוּצוֹת ָה ִעיר כְּ ִפי )קיט סו(” :טוּב ַט ַעם וָ ַד ַעת ַל ְמּ ֵדנִ י כִּ י ְב ִמ ְצו ֶֹתי
ֶשׁ ִקּוָּ הֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַהדּוֹד ָשׂ ַחק וְ ָא ַמר לוֹ:
ֶה ֱא ָמנְ ִתּי“; ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלְ מ ַב ֵקּשׁ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַ”דּע ְל כִּ י ֲאנִ י הוּא זֶ ה ֶשׁ ָשּׁ ַלח ֵא ֶליֶ את כָּ ל כִּ י יְ גַ ֶלּה לוֹ ֶאת ַט ֲע ֵמ ֶיהן ַהנִּ ְפ ָל ִאים ֶשׁל ַה ִמּ ְצווֹת,
סּוֹח ִרים ֶשׁנִּ ְת ַק ְל ָתּ ָבּ ֶהם; ִמ ֶשּׁ ָר ִא ִיתי ְבּ ֲ
ַה ֲ
מוֹסיף כִּ י ַאף ְבּא יְ ִד ַיעת ַה ַטּ ַעם יְ ַקיְּ ָמן
בוֹאַ א הוּא ִ
אתי ֶפּן יַ ִסּ ַ
כִּ י ִה ְס ַתּנְ וַ ְר ָתּ ִמיָ ְּפיָ הּ ֶשׁל ָה ִעיר ,יָ ֵר ִ
יח ִמשּׁוּם ֶשׁ ְ‘בּ ִמ ְצו ֶֹתיֶ ה ֱא ַמנְ ִתּי‘.
ַהיּ ִֹפי ֶאת ַדּ ְע ְתֵּ מ ַה ַמּ ָטּ ָרה ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָמהּ נִ ְשׁ ַל ְח ָתַּ .וּב ַעל ֵ’בּית ַה ֵלּוִ י‘ )פר‘ כִּ י ִת ָשּׂא( ֵפּ ֵרשׁ כִּ י ַעל כָּ 
ַעל כֵּ ן ָדּ ַאגְ ִתּי ְלזַ ֵמּן ְבּ ַד ְרכְּ ֲ 
תּוֹרה ִה ְצ ִהירוּ:
סוֹח ִרים ֶשׁיִּ ְמכְּ רוּ ְלִ ה ְתכַּ וְּ נוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֶשׁ ֶטּ ֶרם ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ִמ ְסּ ָ
חוֹר ָתם ִבּ ְמ ִחיר מוּזָ ל ,כָּ  א תּוּכַ ל ְל ַב ֵטּל ’נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ַמע‘ְ :תּ ִח ָלּה ’נַ ֲע ֶשׂה‘ ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת
ִמזְּ ַמנְּ  וְ ָתשׁוּב ְל ֵב ֵיתְ בּכִ יס ֵריק ַאְ בּיָ ַדיִ ם ֵמ ֲח ַמת ִצוּוּי ה‘ ,וְ ַא ַחר כָּ  נִ ְל ַמד וְ נָ ִבין ֶאת ַט ֲע ָמן,
ְמ ֵלאוֹת“.
ְוּבכָ ָ ק ְבעוּ ֵהם ְלדוֹרוֹת ֶאת ַהכְּ ָלל ָה ָאמוּר ,כִּ י
ַאף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאִ ,בּ ְרצוֹתוֹ ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ַבּ ֲה ָבנָ ָתן ֶא ָלּא יֵ שׁ
בּוֹר ֵאנוּ.
עוֹלם ַה ָשּׁ ֵפל ְל ַקיְּ ָמן כִּ י כָּ ִ צוָּ נוּ ְ
ְל ַבל יִ ֶטּה ִל ָבּם ַא ֲח ֵרי ִפּתּוּיֵ י ָה ָ
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החיסרון הגדול של כולנו
המרגלים ָטפלו עלילות ושקרים
על ארץ ישראל ,ודבריהם מובאים
בתורה הקדושה .רבי נחמן מברסלב
שואל :איך זה יכול להיות שבתורה
שהיא כולה אמת נכתבו השקרים
של המרגלים? ומתרץ :שאנו
מוכרחים לומר שבכל השקרים של
המרגלים נרמזים בדרך נסתרת
דברים נכונים ואמתיים (ל"מ מז).
אחד השקרים של המרגלים הוא
שארץ ישראל אוכלת את יושביה,
לא ֶלה שגָ רים
כלומר שהיא גורמת ֵ
בה למוּ ת .ורבי נחמן מבאר שגם
בשקר הזה נרמזת אמת גדולה
ועמוקה מאוד .ולכן לא כתוב
'ארץ הורגת יושביה' אלא 'אוכלת
יושביה' .וזאת הכוונה (ל"מ קכט):
"כי טבע האכילה שהמזון נתהפך
לנִ יזון .כגון :כשהחי אוכלת צומח
כגון עשבים ,נתהפכין העשבים
לחי כשנכנסין בתוך מעיה; וכן
ֵמחי למדבר ,כשהמדבר אוכל
החי ,נתהפך החי למדבר .ולכל
מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק
הא ָיבר
להא ָיברים ,נתהפך למהות ֵ
ֵ
ממש שנכנס לשם .כגון :החלק
מהמזון הנכנס להמוח – נתהפך
למוח ,והנכנס ללב – נתהפך ללב,
הא ָיברים .וזהו' :ארץ
וכן לשאר ֵ
אוכלת יושביה' ,כי 'ארץ' הוא
בחינת אמונה ,כמו שכתוב' :שכן
ארץ ורעה אמונה' .וזהו' :אוכלת
יושביה' ,כי כשנכנס לארץ שהיא
בחינת אמונה ,נאכל אצלה ,היינו
שנתהפך למהותה".
כלומר ,שבתוך דברי השקר של
המרגלים נרמזת אמת עמוקה,
שבארץ ישראל ישנה סגולה
מיוחדת ,שהיא אוכלת את האדם
והופכת אותו למהות האמונה ממש.

המתגורר בארץ ישראל ומתחבר
לקדושתה ,זוכה להפוך ולהיות
"חתיכה של אמונה"!

את השכל של הכפירה בפני השכל
של האמונה'.

זו דוגמא קטנה כיצד עובדים
עבודת האמונה
לזכות לאמונה .ואם אדם יעבוד
עיקר עבודת האמונה היא לבטל את
בקביעות ובהתמדה לבטל את
השכל האנושי לשכל של האמונה.
מחשבות הכפירה ולהתבטל לשכל
ונבאר :אם היינו רואים את האמונה
של האמונה – לבסוף הוא יזכה
בעיניים הפשוטות
שהאמונה תהפוך
שבכו
וממה
שלנו ,כלומר שהיינו
אצלו לטבע .כאשר
נעשית
רואים שהכול מה' יורה כי הדבר מוחלט האמונה
והכול לטובה – מה
אצל האדם לבחינה
כוח
לו
אין
ה'
כי
אצלם
החכמה להאמין?
של טבע ,כאשר
לא היה בזה שום ח"ו לתת שאלתם .וזו המוח שלו מתוכנת
ניסיון.
לראות את האמונה
כפירה ביכולת היכול והלב שלו מתוכנת
כל הניסיון הוא
את
להרגיש
שלו על כל ברוך הוא
שאדם בעיניים
האמונה – זה נקרא
ובהבנה שלו רואה
התהפך
שהאדם
לכאורה היפך האמונה .הוא לא
למהות האמונה.
רואה שהכול מה' ,ולא רואה שהכול
לטובה .נראה לו שפלוני ואלמוני
מלחמת האמונה
הזיקו לו ,ונראה לו שמה שקורה
ועיקר המלחמה בעבודת האמונה
ִאתו זה רע .וכל העבודה על האמונה
היא המלחמה כנגד הכפירה של
היא לבטל את מה שהעיניים שלו
הבכיינות .גם בפרשה הקודמת
רואות ,ואת מה שהשכל שלו מבין,
וגם בפרשה שלנו חוזרת בכיית
ולבטל את עצמו לשכל של האמונה,
החינם של בני ישראל ,והעונשים
כלומר לשנן ולומר לעצמו את
על הבכיינות פשוט לא נגמרים ,כפי
העקרונות הפשוטים של האמונה:
שכבר דיברנו על כך רבות .מה כל
כך מגונה בבכיינות? ה"אור החיים"
'הרי כל מה שקורה איתי – הכול בא
הקדוש מסביר ,שהבכיינות פירושה
מאבא שבשמיים ,שהוא אוהב אותי
כפירה מוחלטת ,ואלה דבריו:
אהבת עולם ,והוא אוהב אותי אהבה
"כי בכיתם וגו' – משמע כי יקפיד
אינסופית ,ואוהב אותי בלי גבול,
ה' על הבכי ,וצריך לדעת :מה כיעור
ואוהב אותי בלי תנאים ,והוא כולו
יש בבכי מצד עצמו? ונראה ,כי טעם
טוב ,וכולו רחמים ,וכולו חסד .אם
ההקפדה הוא לצד שהבכי יורה על
כן ,וודאי שמה שהוא עושה אתי זה
חיסרון המוחלט בשלילת ההשגה.
רק לטובתי הנצחית .לכן אני מקבל
שאם לא כן ,היה להם לשאול מה'
על עצמי את השכל של האמונה,
כבן השואל מאביו את אשר תאווה
ואני מאמין באמונה שלימה בשכל
נפשו .וממה שבכו יורה כי הדבר
של האמונה ואני מאמין באמונה
מוחלט אצלם כי ה' אין לו כוח ח"ו
שלימה שהכול לטובה ,ואני מבטל
לתת שאלתם .והוא מה שדקדק
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לומר 'מי יאכילנו' ,לומר :אין מי
שיוכל עשות דבר זה .וכן תמצא בו
שאמרו רז"ל (ספרי) שאמרו ישראל
אין כוח וכו' .וזו כפירה ביכולת
היכול על כל ברוך הוא ועיין בפסוק
שאחרי זה".
הכפירה של הבכיינות מקננת בלב
האדם וממלאת אותו תדיר בהרגשה
שלא טוב לו ושחסר לו ,והרגשה
זו היא ההיפך הגמור מהאמונה
שהכול מה' והכול לטובה .הרגשת
האמונה השלימה היא ההרגשה:
'הדבר היחיד שחסר לי הוא רק
שלא אמרתי מספיק תודה! וחוץ
מזה ,לא חסר לי כלום .הכול טוב.
הכול מושלם .אבא שבשמים אוהב
אותי ,ונותן לי בדיוק כל מה שאני
צריך וכל מה שטוב בשבילי' .נמצא
שהמאמין השלם – כל מה שמעסיק
אותו בכל רגע פנוי הוא רק כיצד
לומר עוד ועוד תודות והודאות.
להודות בכל הכוח
אנו אומרים בנשמת כל חי" :ואילו
פינו מלא שירה כים ,ולשוננו רינה
כהמון גליו ,ושפתותינו שבח
כמרחבי רקיע ,ועינינו מאירות
כשמש וכירח ,וידינו פרושות כנשרי
שמים ,ורגלינו קלות כאיילות –
אין אנחנו מספיקים להודות לך,
ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ,ולברך
את שמך מלכנו ,על אחת מאלף אלף
אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים
הטובות נסים ונפלאות שעשית עם
אבותינו ִועמנו".
יוצא מכאן שגם אם היו לנו כוחות
אינסופיים ,לא היינו יכולים להודות
לה' אפילו על טובה קטנה .וכל שכן
שאנחנו רק בשר ודם ,שבוודאי
ההודיה
המשך בעמוד 3

גן
הדעת

לארץ נגמרה החגיגה ,עכשיו אפשר וצריך
להעמיד מלך ,שזו אחת מבין שלושת
המצוות שנצטווה העם בכניסתו לארץ,
וכשיש מלך כל הכבוד זורם אליו ,ובשביל
לשמור על כבודם ,הוציאו דיבת הארץ רעה,
עד כדי כך קשה תאוות השררה ובקשת
הכבוד ,שאדם יהיה מוכן למכור את הכלל
עבור טובתו הפרטית!

הכבוד
אדם מחפש כבוד ,בכל דבר שהוא עושה
יש בקשת כבוד ,זה בטבע שלנו ,הכבוד
מניע אותנו לעשות דברים ,לכן קשה
כל כך לוותר עליו ,אבל אפשר להעלות
אותו לשורשו ,לזכור שהוא נמשך עלינו
מלמעלה ,כי הקב"ה נקרא מלך הכבוד,
ולא בגלל שכולם מכבדים אותו ,אלא בגלל
שהוא חולק מכבודו לכולם!
וכך מספרת לנו הגמרא (מנחות קט ).על
ולעלות את הכבוד לשורשו זה להתרגל רבי יהושע בן פרחיה ,שהעיד על עצמו,
לומר תודה ,על כל הצלחה לומר תודה ,שבתחילה ,קודם שנעשה נשיא ישראל ,כל
גם על הכישרונות המולדים ,כי כל מעלה מי שהציע לו כבוד הוא היה חושב לקשור
שיש לנו על זולתנו מייצרת לנו גאווה ,וגם אותו ולזרקו לפני האריות ,אבל מרגע
אם אנחנו לא תובעים בפה את הכבוד אנו שעלה לגדולה ,כל מי שהיה אומר לו לרדת
דורשים אותו בסתר לבנו .לכן אין באמת הוא היה מוכן לזרוק עליו מיחם של מים
תקנה לגאווה כי אם על ידי העלאת הכבוד רותחים ,והוא מביא ראיה משאול המלך,
לשורשו ,שנפנים שמה שיש לנו לא באמת שבתחילה ברח מהגדולה ,שהרי כששמואל
שלנו ,קיבלנו בהשאלה מעלות המכבדות חיפש אותו להמליכו היה נחבא אל הכלים,
אותנו ,לא בשביל שנגנוב את הכבוד ומהרגע שעלה לגדולה ,ביקש להרוג את
לעצמנו ,אלא בשביל שנשפיע מאותן דוד ,ואם אצל גדולי עולם כך ,על אחת
איכויות לשאר הנבראים ונעשה זאת כמה וכמה אצל אנשים כערכנו ,כי השררה
ממכרת ,היא הגדולה שבתאוות האנושיות,
כמשרתים שזכו לאמון.
וזה מה שקרה למרגלים ,הם התקשו מרגע שטעמת ממנה ,קשה מאד לוותר
לוותר על כבודם ,כמאמר הזוהר ,שהם היו כך קרה גם לירובעם ,שתפסו הקב"ה
"כ ּ ָלם ֲאנָ ׁ ִשים ָר ׁ ֵ
אנשים חשובים ֻּ
אשי ְבנֵ י בבגדו ואמר לו :חזור בך! אל תצא לתרבות
הכניסה
שמרגע
ידעו
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵה ּ ָמה" והם
רעה ,ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן.

ואמר לו ירובעם ,אני רוצה לדעת מי בראש?
אמר לו הקב"ה :בן ישי בראש .אמר לו :אם
כך אני לא רוצה! והשאלה שכולם שואלים,
בשביל מה שואל ירובעם מי בראש ,הרי
הקב"ה אומר לו אני ואתה ובן ישי ,משמע
הוא קודם לבן ישי? אלא שרצה להיות גם
לפני ה' ,היינו שרצה את כל הכבוד לעצמו!
ובאמת ,המכובד האמתי הוא זה שמכבד
את הבריות ,וכך פוסק הרמב"ם (דעות ו ג)
"מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו ,שנאמר" ,ואהבת לרעך
כמוך" ,לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על
ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה
בכבוד עצמו"
לקיים "ואהבת לרעך כמוך" זה לדאוג
לכבוד של רעך כמו שאתה דואג לכבודך,
במקום לרדוף את כבודנו לרדוף כבוד
זולתנו ,ובכך נינצל מבקשת מהכבוד
שמכביד עלינו ,מסכן וממסכן אותנו ,גורם
לנו לקחת החלטות שגויות ,לא מאוזנות,
מונע אותנו מלהיות פשוטים ,טבעיים,
בגובה העיניים ,כאחד האדם ,ואם נשכיל
נזכיר לעצמנו תדיר שהכבוד שייך למלך
הכבוד ,שהלווה לנו אור כדי שנשתמש בו
ונשפיע מכל מעלה בה חנן אותנו ויתקיים
מאמר הכתוב "וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה ִמ ְּכבֹדוֹ ".

שהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִּבזְ ַמן הבעש"ט,
ִס ֵּפר ַר ֵּבנוּ ז"ל ַמ ֲע ֶ ׂ
ׁ ֶש ְּמנַ ֵּגן וּ ְמתו ֵֹפף ֶא ָחד ָהיָ ה ִע ֵּור וְ ָהיָ ה ְמנַ ֵּגן ַעל ַה ֲח ֻתנּ וֹת,
וּ ִמ ֶּזה ָהיְ ָתה ַּפ ְרנָ ָסתוְֹ .ל ַא ַחר ְּפ ִט ָירת ֹו נִ ְתוַ ְּדעוּ ּ ֻכ ָּלם,
ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ִע ֵּור ְּכ ָלל וּ ְכ ָלל ,וְ ָהיוּ ל ֹו ֵעינַ יִ ם טוֹבוֹת וְ ַרק ְּכ ֵדי
י-ח ָּייו ְּכ ִע ֵּור,
שה ַע ְצמ ֹו ָּכל יְ ֵמ ַ
ׁ ֶש ּלֹא יִ ְס ַּת ֵּכל ְּבנָ ׁ ִשיםָ ,ע ָ ׂ
ַעד ׁ ֶש ָּכל ָהעו ָֹלם ֲח ׁ ָשבוּ הוּ ְל ִע ֵּור .וְ עוֹד ָהיָ ה ִא ׁיש ֶא ָחד
ְּג ִביר ָּגדוֹל ,אוּ ָלם ַק ְּמ ָצן ָּגדוֹלֶ ׁ ,ש ּלֹא נָ ַתן ֲא ִפ ּלוּ ְּפרוּ ַסת
ֶל ֶחם ְל ָענִ י ִל ְצ ָד ָקה ,וְ ָהיָ ה נִ ְבזֶ ה ְּב ֵעינֵ י ּ ֻכ ָּלם ִּב ׁ ְש ִביל
ל-צ ָד ָקה ָּגדוֹל וְ ָהיָ ה
זֶ ה ,וְ ָהיָ ה ָאז ָּב ִעיר ִא ׁיש ֶא ָחד ַּב ַע ְ
ּתו ֵֹמ ְך ְּב ָכל ָה ֲענִ ִּיים ַּב ֲא ִכ ָילה וּ ׁ ְש ִת ָּיה וְ ָכל ַמ ְחסו ָֹרם וְ כוּ ',
ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁש ֵמ ֶה ָע ׁ ִשיר ַה ַּק ְּמ ָצן ַה ֶּזה .וְ ִה ֵּנהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַטר
ַה ְּג ִביר ַה ַּנ"לֶ ׁ ,ש ּ ֻכ ָּלם ָהיוּ ְמ ַב ִּזים אוֹת ֹו ֵמ ֲח ַמת ַק ְּמ ָצנוּ תוֹ.
ְל ָמ ֳח ָרת ְּפ ִט ָירתוְֹּ ,כ ׁ ֶש ָה ְלכוּ ָה ֲענִ ִּיים ְל ַה ַּב ַעל ְצ ָד ָקה ַה ַּנ"ל
ׁ ֶש ְּי ַפ ְרנְ ֵסםָ ,א ַמר ָל ֶהםֶ ׁ ,ש ַע ְכ ׁ ָשו ֵאין לוֹ יו ֵֹתר ַמה ִּל ֵּתן
ָל ֶהםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ָּכל ַמה ׁ ֶש ָהיָ ה נו ֵֹתן ָל ֶהם ָּכל ַה ׁ ָּשנִ יםָ ,היָ ה
ִמ ׁ ֶּשל זֶ ה ַה ְּג ִביר ַה ַּק ְּמ ָצן ׁ ֶש ֵּמת ַע ָּתה ...וּ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּלֹא
ָר ָצה ֵל ָהנוֹת ֵמ ַה ָּכבוֹד ׁ ֶש ִּי ְּתנוּ ל ֹו ַעל נְ ִדיבוּ ת ִל ּבוֹ ,וּ ְכ ֵדי
שית ַה ִּמ ְצוָ ה ְּב ִלי ׁשוּ ם ְּפנִ יּ וֹת ,וְ ָל ֵכן ָהיָ ה נו ֵֹתן
ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה נַ ֲע ֵ ׂ
ֶאת ַה ְּצ ָדקוֹת ָל ִא ׁיש ַה ֶּזה ׁ ֶש ְּי ַח ְּל ֵקם .וְ אוֹת ֹו ָח ׁ ְשבוּ ּ ֻכ ָּלם
ְל ַק ְּמ ָצן ָּגדוֹל ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ֵּמתֵ ,אין יו ֵֹתר ִמי ׁ ֶש ִּי ֵּתן ,וְ ָאז
ידיו
ל-שם-טוֹב ְל ַת ְל ִמ ָ
יָ ְדעוּ ּ ֻכ ָּלם ְּגדֻ ָּלתוֹ .וְ ׁ ָש ַאל ַה ַּב ַע ׁ ֵ
יקים ַה ִּנ ְס ָּת ִרים ָה ֵא ּלוּ ָח ׁשוּ ב
יקיםִ :מי ִמ ׁ ְּשנֵ י ַה ַּצ ִּד ִ
ַה ַּצ ִּד ִ
ידים ְל ַה ְכ ִר ַיע ָּבזֶ ה .נַ ֲענָ ה ָל ֶהם
יו ֵֹתר? וְ לֹא יָ ְדעוּ ַה ַּת ְל ִמ ִ
"גם ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם ֵאין יו ְֹד ִעים
ל-שם-טוֹב וְ ָא ַמרַּ :
ַה ַּב ַע ׁ ֵ
ְל ַה ְכ ִר ַיעִ ,מי ֵמ ֶהם ָח ׁשוּ ב יו ֵֹתר" (שיש"ק א-תקפה)
א ב של החיים
ָּ gכל ָּכבוֹד ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ַק ֵּבל ָצ ִריךְ ְל ַה ֲעלוֹת אוֹת ֹו ְל ׁ ָש ְר ׁשוֹ,
ְּכלו ַֹמרָ ,ל ַד ַעת ׁ ֶש ַה ָּכבוֹד ַה ֶּזה ׁ ַש ָּי ְך ַלה'.
ָ gל ָּמה ֲאנִ י ָּפגִ ַיע? ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ֲאנִ י רו ֶֹצה ָּכבוֹד.
ֵ gאין ְל ָך נִ ְצ ָר ְך ַל ְּב ִריּ וֹת יו ֵֹתר ָּגדוֹל ִמ ֶּזה ׁ ֶשרו ֶֹצה ׁ ֶש ְּי ַכ ְּבדוּ
אוֹתוֹ.

קיפול טלית בשבת

שאלה :לאחר תפילת שחרית
בשבת קודש ,האם מותר לקפל את
הטלית בקפליה המקוריים?
תשובה :איתא במשנה [שבת קי"ג ע"א]
שנאסר לקפל בגדים בשבת שאין
משתמשים בהם שוב בשבת ,וכותבים
על כך בעלי התוס' [שם ד"ה "מקפלים כלים"]
ש"מכאן למדנו דאסור לקפל טליתות של
בית הכנסת (וה"ה לטליתות פרטיות) לפי שהם
צורך מחר (דהיינו שלא ישתמשו בטליתות שוב עד
לתפילת שחרית של יום ראשון)".
פשט דברי תוס' מורים שאין לקפל הטלית
כלל בשבת; אולם הראבי"ה [סי' רמ"ה],
המרדכי [שבת פט"ו רמז שפ"ח] בשם הראבי"ה
והאגודה [שבת פט"ו סי' קל"א] פוסקים שמה
שנאסר הוא רק לקפל את הטלית בקפליה
המקוריים (כסדר קיפולה) משום שבזה יש
איסור של "תיקון מנא" ,אבל מותר לקפל
הטלית בצורה שונה מהרגיל (שלא כסדר
קיפולה) משום שבזה אינו מתקן דבר.
והכלבו [סי' ל"א ד"ה "טיט שעל גבי רגלו"] וספר
אהל מועד [שער השבת דרך י"א נתיב ג'] חולקים
וסוברים שהאידנא המנהג הוא שכן
מקפלים את הבגדים (וה"ה את הטליתות)
בקפלים המקוריים שלהם ,ומחלקים בין
הקיפול הנהוג בזמן הגמ' לקיפול שהיה
נהוג בזמנם .ומבאר הגר"ע יוסף זצ"ל [חזון
עובדיה שבת ח"ה עמוד שד"מ] שבשונה משאר
הראשונים שביארו את משנת "מקפלים
את הכלים" כשיטת רש"י שם שקיפול
היינו קיפול ביד וממילא אין חילוק בין
קיפול שהיה נהוג בזמן המשנה לקיפול
שנהוג בזמנינו; הכלבו והאהל מועד
מפרשים את משנת "מקפלים את הכלים"
כשיטת הר"ן שקיפול היינו קיפול במכבש
דווקא ,וממילא יש לחלק בין קיפול שהיה
נהוג בזמן המשנה לקיפול שנהוג בזמנינו.
הב"י [או"ח סי' ש"ב ס"ג] הביא את ג' שיטות
הראשונים הנ"ל לגבי קיפול בגדים בשבת
כשלא צריך אותם לבו ביום ,ולא הכריע
בין השיטות הנ"ל .ואילו בשו"ע [שם] הביא
בתחילה בלשון סתם את שיטת התוס',
ולאחר מכן הביא בלשון יש אומרים את
שיטת המרדכי וסיעתו וסיים ש"נראים
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דבריו" ,ואילו את שיטת הכלבו וסיעתו לא
הזכיר כלל.
ונחלקו האחרונים כיצד פסק השו"ע
למעשה( :א) ספר מאורי אור [לרבי אהרן
ברבי אברלי וירמש ,חלק באר שבע דף ק"י ע"א] סובר
שהשו"ע פוסק דווקא כדעת הכלבו למרות
שלא הביא את דבריו ,וראייתו היא מכך
שהביא בב"י את דברי הכלבו באחרונה
ולא כתב שחולק עליהם למרות שקודם
לכן הביא את שיטת התוס' והמרדכי
שודאי חולקים על הכלבו – ש"מ שבב"י
הכריע כדעת הכלבו .ומוסיף שדברי
השו"ע אינם סותרים את דבריו בב"י,
עיי"ש( .ב) הגר"ע יוסף זצ"ל [חזון עובדיה שבת
ח"ה עמודים שמ"ו-שמ"ז] סובר שהשו"ע פוסק
כדעת המרדכי כיון שסיים בלשון "ונראים
דבריו" ,ומביא חבל אחרונים הסוברים כך,
ובהם פתח הדביר [סי' ש"ב סק"ג] ,כף החיים
[שם ס"ק ל',ל"ב] ,שו"ת ציץ אליעזר [חי"ד סי'
ל"ד חלק ב' שם אות ג'] ,ועוד( .ג) ואילו מחצית
השקל [סי' ש"ב סק"ו] סובר שהשו"ע פוסק
כשיטת התוס' שהובאה בסתם שאסור
לקפל הטלית אפילו שלא כסדר קיפולה
הראשון ,ורק הביא את שיטת המרדכי
לומר שבמקום הצורך ניתן להקל כדבריו,
וכך גם סובר שו"ת מחנה חיים [ח"ג או"ח סי'
כ"ד].
ונחלקו האחרונים כיצד יש לפסוק בדין
זה של קיפול בגדים בשבת (ובכללם טלית)
כשלא צריך אותם לבו ביום ,ונביא מקצת
מהשיטות.
הקיצשו"ע [סי' פ' סצ"א ,וכן בסי'
א)
ט' סי"א] פוסק כדעת תוס' וסיעתו שאסור
לקפל הבגדים כלל בשבת אפילו שלא
כסדר קיפולם הראשון ,ואפילו כשמקפלם
לצורך בו ביום ,וכך גם משמע שסובר
הגר"מ אליהו זצ"ל [שהרי אינו מעיר בדרכי
הלכה שם דבר ,ובכללי הדרכי הלכה שהובאו בהקדמה
לקיצשו"ע ,כותב הגרמ"א זצ"ל באות ד' ש"במקומות
שלא ציינו הערה ,אות הוא כי אנו פוסקים בזה כדעת

הקיצשו"ע"].
המשנ"ב [סי' ש"ב ס"ק י"ט] סובר
ב)
שמעיקר הדין הלכה כמרדכי וסיעתו
שמותר לקפל הבגדים בשבת שלא כסדר
קיפולם הראשון ,ומ"מ מביא את מחצית

השקל [סי' ש"ב סק"ו] ש"מי שרוצה להחמיר
על עצמו שלא לקפל כלל ,ודאי עדיף".
סוברים
רבים
אחרונים
ג)
שמעיקר הדין הלכה כמרדכי וסיעתו
שמותר לקפל הבגדים בשבת שלא כסדר
קיפולם הראשון ,ואין צורך להחמיר כתוס'
וסיעתו [ובהם :פתח הדביר סי' ש"ב סק"ג ,כף החיים
שם סק"ל וס"ק ל"ב ,שמירת שבת כהלכתה פט"ו סע'

מ"ז-מ"ח ,מנוחת אהבה ח"א עמוד רל"ח הערה  4ועוד].
הגר"ע יוסף זצ"ל
ד)
ח"ה עמוד שמ"ג] פוסק אף הוא כדעת המרדכי
וסיעתו ,אלא שמוסיף שהנוהגים כדעת
הכלבו וסיעתו אין מוחים בידם משום
שיש להם על מה שיסמוכו.
ואחרונים רבים סוברים
ה)
שהמנהג לכתחילה הוא להקל כדעת
הכלבו וסיעתו ולהתיר לקפל הבגדים
והטלית בשבת כסדר קיפולם הראשון
אפילו שאינו צריך אותם לבו ביום ,משום
שיש לחלק בין הקיפול שהיה נהוג בזמן
המשנה לקיפול שלנו היום [ובהם ערוך השולחן
[חזון עובדיה

סי' ש"ב סי"ב ,ספר יפה ללב (בנו של הגר"ח פלאג'י
זיע"א) שם סק"א; וכן היה המנהג הרווח במרוקו כמובא
בדברי הגר"ש משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן ח"ב סי'
ע"ז; וכן דעת הג"ר אליהו כץ זצ"ל רבה האשכנזי של באר
שבע בשו"ת באר אליהו ח"א סי' קס"ו ומדייק שכן דעת

הרמב"ם].
ד .והנה כל הנידון לעיל הוא בקיפול טלית
שמשתמשים בה גם בשאר ימות השבוע;
אולם בטלית שמיועדת לשבת בלבד ,יש
לדון אליבא דהשיטות המתירות לקפל
הטלית בשבת [שהובאו לעיל באות ג'] ,האם
מותר לקפל אותה לשבת הבאה מצד הכנה
משבת לשבת.
ומצינו שנחלקו בזה הראשונים( :א) רבינו
חננאל [שבת קי"ג ע"ב ד"ה "אדם אחד"] סובר
שמותר לקפל בגדים משבת לשבת אחרת.
(ב) והראב"ן [שבת סי' שנ"ט] חולק וסובר
שאסור לקפל בגדים משבת לשבת אחרת.
ובשו"ת ציץ אליעזר [חי"ד סי' ל"ד חלק ב' שם
בתשובה אות ג'] מדייק שאף המהרי"ל סובר
כהראב"ן ,עיי"ש.
ומצינו שנחלקו האחרונים כיצד לפסוק
בדין הכנה משבת לשבת גבי קיפול בגדים,
לשיטות שמתירות לקפל בגדים בשבת:
ספר יפה ללב [סי' ש"ב סק"א]
א)

פוסק כרבנו חננאל ולכן מתיר לקפל
הטלית בשבת כסדר קיפולה הראשון ,אף
שמניחה משבת לשבת .כך גם פוסקים
הגר"ח זוננפלד זצ"ל [שו"ת שלמת חיים ח"א סי'
ע"ד ,הנהגות ופסקים איסורי שבת אות י"ג ובהערה
( 211עמוד  )68ולכן פוסק שם שמותר גם לשטוף כלים

בשבת בבוקר לצורך שבת הבאה] ושו"ת ברית
שלום [סי' מ"ד אות ה']; וכן משמע מדברי
המשנ"ב [שעה"צ סי' תק"ג סק"ד ,ע"פ הבנת הגר"ע
יוסף זצ"ל בחזו"ע שבת ח"ה עמוד ש"נ] שתלה דין
זה לגבי בישול מיו"ט ראשון ליו"ט אחרון
במח' גבי בישול ביו"ט בדבר שהיה יכול
לעשותו מעיו"ט ,וא"כ בדין קיפול טלית
שוודאי לא שייך לקפלה בערב שבת שהרי
משתמש בה בשבת עצמה – יהא מותר
לקפלה בשבת לצורך שבת אחרת.
ובספר תהלה לדוד [סי' ש"ב
ב)
סק"ו] פוסק כראב"ן ולכן אוסר לקפל
הטלית משבת לשבת אחרת .כך גם
פוסקים השמירת שבת כהלכתה [ח"א
במהדורה החדשה פט"ו הערה קנ"ה .ועיי"ש שמביא
ראיה מהתוספתא בשבת פי"ג הי"ט שם נאמר
ש"מדיחין כלים משבת לאותה שבת ,אבל לא משבת
זו לשבת אחרת" .אלא שבחזון יחזקאל על התוספתא
הנ"ל מביא שיש שלא גורסים דין זה בתוספתא ולכן
לא קשה על רבנו חננאל] ,הגרי"ש אלישיב זצ"ל [דעתו
הובאה בספר וביום השבת סי' ל' ס"ו והערה ט"ז] ,ספר
משחא דרבותא [סי' ש"ב ד"ה "ואין לו

להחליף"],

ועוד פוסקים.
והגר"ע יוסף זצ"ל [חזו"ע שבת ח"ה עמוד שנ"א]
אינו מכריע בדין זה ,ואדרבא – נשאר
בצ"ע האם לשיטות האוסרות לקפל טלית
משבת לשבת ,זהו דווקא כשמקפלו כסדר
קיפולו הראשון.
למעשה :נחלקו הפוסקים האם מותר
בשבת לקפל את הטלית כסדר קיפולה
הראשון (בקפליה המקוריים) כשאינו מתכוון
להשתמש שוב בטלית באותה שבת,
בין כשישתמש בה שוב ביום חול ובין
כשישתמש בה שוב בשבת אחרת (כגון
בטלית שמיוחדת לשבת קודש).
ולעדנ"ל להקל בכל גווני ולהתיר לקפל
בשבת הטלית כסדר קיפולה הראשון
(בקפליה המקוריים) ,וכן ראיתי שנהגו
רבים וגדולים ,וא-לקי הצבקות יצילנו
מכל שגיאות ויראנו מתורתו נפלאות.

הסוד שלפני הגאולה
בממלכה אחת חי לו
מלך עשיר ואביר .אשר היה לו רכוש רב
ואדמות רבות .אחד מתחביבי המלך
היו לצאת מפעם לפעם למסע צייד.
במסעותיו אלו הרגיש מקום פורקן
לביטוי רגשותיו ומעשיו .באחד הימים
יצא בלוית איש אמונו הקרוב אליו
למסע צייד ביער .תחילה התנהל המסע
על מי מנוחות ,והמלך ומלוהו נתברכו למחרת בבוקר חדלו הגשמים והשמש
במעשי ידיהם ,שמחה
ואושר הציפו את ליבו
של המלך על הצלחתו
ועל הרגשתו הטובה
המרוממת.
ורוחו
אולם בחלוף כמה
שעות לפתע פתאום
השמים
התקדרו
ללא כל התראה או
מוקדמת
הודעה
ובתוך רגעים אחדים
החמה
נתכסתה
ועלטה השתלטה על
היער.
קש של תבן קשים .המלך ומלווהו ,שהיו
תשושים מכל שעבר עליהם ,לא ידעו את
נפשם איך להודות למיטיבם על שמכבדם
במועט שביכולתו .השניים לא היו בררנים,
התפנוקים בהם היו רגילים לא הפריעו
להם בעת חולשתם זו ומיד שקעו בשינה
עמוקה ומתוקה.

דקות מספר חלפו
בלבד בשמים הבריקו
ברקים מסנוורים,
הרעימו רעמים עזים
וגשם זלעפות החל
ניתך ארצה .נבהלו
המלך ומלוהו .תחילה
ניסו להסתתר תחת
ענפי העצים ,אולם אלה לא סיפקו
להם הגנה ראויה והם נרטבו עד לשד
עצמותיהם והחלו קופאים מקור.
השניים החלו להסתובב ביער אנה
ואנה ,מנסים למצוא את הדרך החוצה
או לכל הפחות מקום מסתור עד יעבור
זעם .העלטה והגשם העז הגבילו מאוד
את כושר ראייתם ,וגם אחרי זמן רב של
הליכה ביער לא מצאו את הנתיב הנכון.
כמעט נואשו המלך ומלווהו ,כשפתאום
הבחינו באור קלוש הנוצץ מרחוק.
השניים צעדו בעקבות האור והגיעו
לבקתה קטנה וחרבה.
נקשו על דלת הבקתה ,ואדם ששערו
פרוע ,לבוש בלויי סחבות ומראהו
כאיש היער ,פתח להם את הדלת" .מה
רצונכם?" ,שאל.
"להתארח בביתך ,עד שתחלוף
הסערה" ,השיבו השנים .למרבה
שמחתם קיבלם האיש בשמחה
ומאור פנים ,הכניסם בעל הבקתה
פנימה והתנצל לפניהם על שאינו יכול
לארחם כראוי" .בעבר שמשה בקתה
זו אכסניית-דרכים" ,סיפר" ,אולם
ברבות הזמן חדלו אורחים לפקוד
אותה ואני פשטתי את הרגל .צר לי
על כי אין ברשותי לכבדכם אלא יש
באמתחתי עז חולבת אחת ,ואם תרצו
אוכל להשקותכם מחלבה".
שמחו המלך ומלווהו על ההזדמנות
להשיב את נפשם במעט חלב טרי וחם.
לאחר מכן הציע להם לישן על מזרני

הפציעה מבעד לצמרות עצי היער
הגבוהים .ביקשו המלך ומלוהו מבעל
הבקתה להדריכם אל היציאה מן היער.
לאחר שעשה כן נפרדו ממנו במילות תודה
נרגשות .כעבור שעה קלה היו השניים
בדרכם לעבר ארמון המלוכה.
aaa
חלפו כמה ימים והנה כרכרה הדורה נעצרה
ליד הבקתה העלובה ביער .מן הכרכרה
ירד איש לבוש בגדי-שרד ,שנקש על דלת
הבקתה והזמין את בעליה לארמון המלך.
לנוכח ההזמנה הבלתי-צפויה נחרד ליבו
של איש-היער" .מי יודע במה חטאתי ומה
יגזור עלי המלך" ,חשב לעצמו ,במשך כל
הדרך חלפו בגופו רעד וחלחלה מן הבאות
הפוקדות אותו .בעיני רוחו ראה עצמו
נידון בעונש נורא אך על מה ולמה לא
הצליח להבין.
כשהגיע בעל הבקתה אל הארמון הוכנס
פנימה היישר אל המלך .המלך קידמו
במאור-פנים ובחיבה מופגנת" .האם לא
תכירני?!" ,שאל המלך" ,הלוא אני הוא

אחד משני האנשים שהענקת להם ,בטובך,
מחסה בבקתתך ,לפני כמה ימים!" .בתוך כך
נכנסו פנימה חייטים שהתאימו לאיש-היער
בגדים חדשים ומפוארים .העניק לו המלך
כסף רב ומתנות וגם בית חדש ורחב-ידיים
לא-הרחק מהארמון.
aaa
זהו רק משל ,הפסיק הרבי את סיפורו המותח.
החסידים סביב השולחן המתינו עתה למוצא
פי הרבי ולהסברו.
לאחר רגע קצר של שתיקה,
פתח הרבי ואמר" :כעת הבה
נתאר לעצמנו פגישה דמיונית
בין איש היער לבין אחד
מחבריו' .כיצד זה נתעשרת
פתאום?' ,יתמה החבר.
'השקיתי את המלך חלב עזים
והשכבתי אותו לישן על מזרן
קש' ,יענה לו איש הבקתה.
"ומה חושבים אתם? אם יקבל
החבר את הדברים כפשוטם
וילך לארמון המלוכה ,בידו
האחת כד מלא חלב עיזים
טרי ובידו האחרת מזרן קש
– האם גם הוא יזכה בבגדים
ובמתנות? ודאי שלא .הוא
אף יסכן את נפשו ,בעוון ביזוי
כבוד המלך!".
לאחר אתנחתא קלה הטעים הרבי ואמר:
"אלא מה? כאשר היה המלך במצוקה ,הורחק
מארמונו ובמצב ביש של גלות – גם כוס חלב
עזים ומצע קש עלוב השיבו את רוחו ושמחו
את ליבו יהיו בשבילו ככל רכושו .אך כאשר
המלך שוב בהיכלו – הרי גם כלי כסף וזהב
ואבנים טובות ומרגליות לא יספיקו לו ולא
ישביעו את נפשו".
"אי! אי! יהודים" ,קרא הרבי בקול גדול,
קריאה שיש בה לחזק את תלמידיו "כל עוד
שכינתא בגלותא ו'בכל צרתם לו צר' ,גם
'עבודה' מועטת שלנו פשוטי העם ,שהיא
בבחינת חלב עזים ומצע קש לפני מלך אדיר
וחזק הנמצא בגלות .עבודה זו ערבה היא
מאוד לפני הבורא יתברך ,ועושר רב שמור
לעושיה .אולם בעוד זמן קט ,כשתבוא הגאולה
והשכינה תתנער מעפרה ותשוב למקומה
ולכבודה – כל שנטרח ונעמול ,אפילו הדרגות
הנראות לנו כיום נעלות ונשגבות ביותר ,לא
יספיקו לנו .הן ייראו כחלב עיזים וכמצע קש
לפני המלך היושב בארמונו!".
הזדרזו וחטפו עתה! בטרם יהיה מאוחר.

לה' היא מעל הכוחות ומעל היכולות
שלנו .ואדם עלול לחשוב :הרי אין לי
סיכוי להודות אפילו על דבר קטן,
אם כן למה בכלל להתחיל?...
וכדי להוציא ממחשבה מוטעית
זו ,ממשיכה התפילה ואומרת:
"על כן איברים שפילגת בנו ורוח
ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר
שמת בפינו – הן הם יודו ויברכו
וישבחו ויפארו וישוררו וירוממו
ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך
מלכנו תמיד" .מכיוון שאין לנו
סיכוי להודות לה' כראוי ,לכן,
ודווקא בגלל זה ,עלינו לעשות כל
מה שבכוחנו בכל האיברים ובכל
הכוחות ,בכל הלב והרוח והנשמה –
כדי להודות כמה שרק נוכל .תמיד.
הקשר התמידי אל התודה
ההודיה היא חיוב המוטל עליך בכל
רגע נתון ,כמו שאומרים גם בתפילת
שחרית" :לפיכך אנחנו חייבים
להודות לך ,ולשבחך ולפארך ולברך
ולקדש וליתן שבח והודיה לשמך".
אמנם אין בכוחך לומר תודה כפי
הצורך ,אבל ה' מחייב אותך לומר
תודה בכל רגע .המציאות של הטוב
שעוטף אותך ,והאמונה הקדושה
– מחייבות אותך להבין שהדבר
היחיד שבאמת חסר לך הוא שלא
אמרת מספיק תודה ,ושעליך לומר
תודה עוד ועוד בלי סוף בכל רגע
ורגע .עליך להיות אסיר תודה,
להיות קשור ומחובר לתודה כמו
לאינפוזיה ,שהתודה תהיה עבורך
כמו אוויר לנשימה ,שלא תוכל
לחיות בלעדיה ,שתעשה את
המקסימום לומר כמה שיותר תודה.
צריכים לשנן תמיד את השכל הזה:
'בחיים שלי לא חסר כלום ,מלבד
דבר אחד ,שלא הודיתי לה' מספיק'.
והמלחמה על המחשבות הללו היא
המלחמה על האמונה ,כי המחשבות
הללו הן נשמת האמונה והן עוקרות
את מידת הבכיינות שהיא הכפירה.
וזה נקרא שהאדם מתהפך למהות
האמונה בשלימות ,כי הוא חי
בשלימות את השכל של האמונה
שה' יתברך האבא האוהב לא
מחסיר ממנו כלום ,ושיש לו הכול,
ומה שחסר לו באמת זה רק להודות
עוד ועוד .ה' יזכנו לעקור את כל
הכפירה ,ואת כל הבכיינות ,ולהפוך
להיות חתיכה של אמונה.
שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.

חינוך
באהבה

במסגרת "חינוך ילדינו לניהול
הזמן" נעסוק השבוע בחינוך ואימון הילדים
לניהול זמן הבוקר.
ההתארגנות עם הילדים משעת ההשכמה
ועד היציאה מהבית לבית הספר ,היא משימה
קשה ,מלחיצה ומתישה כמעט אצל כולנו.
"היּוֹ ם ָק ֵצר
כפי שהמשנה באבות מתארתַ :
וְ ַה ְּמלָאכָ ה ְמ ֻר ָ ּבה ,וְ ַה ּפוֹ ֲעלִים ֲע ֵצלִים ,וְ ַה ּ ָשׂכָ ר
ַה ְר ֵ ּבה ,וּבַ ַעל ַה ַ ּביִ ת דּ וֹ ֵחק" .פעמים רבות בגלל
ש"הפועלים" עצלים במיוחד והזמן קצר
והשעון מראה על איחור ,אזי "בעל הבית"
לא רק דוחק ,אלא גם רוטן ,כועס ,משתולל
ולפעמים אפילו גם מכה.
אחריות על צד אחד
יש אפילו בתים בהם מרוב בלבול ,נהפכו
היוצרות ונעשתה עם הזמן "חלוקת תפקידים"
ברורה אך הפוכה :כל ה"האחריות" להתארגנות
הבוקר עברה מהילדים אל ההורים .ההורים
לקחו על עצמם את האחריות ומרגישים
מחויבות :לארגן ,לסדר ,למהר ולדאוג
שהילדים יגיעו בזמן לבית הספר עם כל הכרוך
בזה .לעומתם הילדים שאינם התרגלו לקחת
אחריות -אינם חשים שום מחויבות ,ולכן הם
נינוחים ,אדישים ,חולמניים ,עצלים ואפילו
מצפצפים".
לקיחת המחויבות מהצד של הילד לצד ההורה,
היא הרסנית .כי ילד שאינו "מחויב" לבצע את
הפעולה המוטלת עליו ,אינו מרגיש מוטיבציה
וצורך לבצע את מטלתו ואת מחויבותו .אך
מאחר וישנו נתון חובה של נוכחות הילד בבית
הספר ,אזי ההורה עושה את כל "עבודת הילד"
במקומו .ההורה ידאג "להשתגע" ולהעיר את
הילד בשיטות שונות ומשונות ,ירחץ לו את
הפנים וילביש אותו ,יכין לו כריכים ויסדר
לו מערכת ואם היה יכול היה אפילו מצחצח
שיניים במקומו.
החלפת תפקידים זו ,גורמת להרס החינוך,
הקניית הרגלים לא רצויים ועם הזמן למתחים
ומריבות רבות מידי בוקר ,ככל שהזמן דוחק
והילד גודל ,הלחץ באוויר הולך וגובר ושעת
היציאה לבית הספר נעשית מתוחה ולחוצה.
התנהלות הפוכה
אחת הטעויות הנפוצות שלנו ההורים היא:

לימודי הצלחה פרק כ'

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
שאנו רואים את עצמנו אחראים בלעדיים
על ההתארגנות של הילדים ואז פעמים רבות
הילד מנצל את חוסר האחריות שבדבר ונשאר
פסיבי בכל הקשור לאחריות ,מחויבות וארגון
סדר יומו.
התנהלות זו מושכת אחריה עם הזמן
התנהגות הורית "מוזרה" -כך שבשנות
הילדות הראשונות ( )3-6בזמן בו אנו צריכים
לחנך ולהרגיל את הילד להרגלים טובים
ומועילים ,כמו לימודי אחריות ,סדר וארגון
וכדו' אנו מגוננים על הילד ומשלימים בעצמנו
את החסך הזה לילד ,דהיינו :אנו מארגנים,
מלבישים ומסדרים את חפציו במקומו .אך
כאשר הוא גדל ( )7-9והוא אמור כבר לרכוש
בכוחות עצמו מתוך ההרגל שהרגלנו אותו את
ההתנהגות וההתנהלות הרצויה ,אנו לפתע
מסרבים לבצע במקומו את מחויבותיו ובפרט
בהתארגנות הבוקר ודורשים ממנו "להיות
גדול".
הוא כמובן אינו יכול להיות ביום אחד
"גדול" מאחר והפסיד את תקופת הילדות
הראשונה של "הקניית ההרגלים" ,ומאחר
ואנו כבר "דורשים" מילד בן  9לבצע פעולות
בכוחות עצמו ,אנו הופכים ל"הורים מציקים"
שדורשים ודורשים ,מעירים ומשפילים
ואפילו עושים לו השוואות עם אחיו הקטנים
ממנו וכו'
חזרה לאחור
הבעיה של הילד היום ,היא כמובן פחות שלו
ויותר שלנו ,כי אנו דורשים מהילד להתנהג
בצורה "בוגרת" בו בזמן שהשארנו אותו
"תינוק" בתקופת הילדות הראשונה .וכיצד
אנו מחנכים אותו היום? ע"י לחץ מתח ואפילו
לפעמים השפלות.
עלינו להבין שאם התנהגנו כפי המוזכר לעיל,
אזי שגינו .ועלינו לעשות "חזרה לאחור"
ולתקן את אותה ההתנהלות .נרגיל אותו היום
לסדר וארגון נלמד ונאמן אותו להתלבש לבד
ולסדר לבד את חפציו ,אך לא מתוך הכרה
שהוא כבר גדול ויכול לבד אלא מתוך הכרה
שהוא אינו מיומן ועלינו לתמוך בו ולעבוד
איתו ביחד.
פעמים רבות אני נתקל בהורים שהתנהלו
מחוסר ידיעה כמו הדוגמאות
לעיל ,והיום כשהילד בן  10או
אפילו  15הם דורשים ממנו
להיות "גדול" .וככל שהילד
בוגר הם מפעילים עליו לחץ
נוסף ומצפים שלחץ זה יעבוד.
חבל ,הם רק הורסים את הקשר
עם הילד מבלי שום התקדמות
מצידו ,כי מאחר ולילד יש
יכולת וסיבולת לכח "ההרגל"
הוא מתרגל ללחץ המופעל עליו
מצד ההורים וכבר אינו מושפע

מכמות הלחץ ,ההורים רואים שישנה נסיגה
נוספת או החמרה בזמן ההתארגנות -ואז הם
"מבינים" שיש לילד בעיה ועליהם להגביר עוד
יותר את הלחץ עד ש( ...אולי עד שקורה מה
שמספרים על העגלון הפיקח ש"עד שסוף כל סוף
הצליח להרגיל את פרתו לא לאכול היא מתה").
משימת המשפחה
לעומת זאת אפשר לראות את התארגנות הבוקר
כאחת מ"המשימות של כל המשפחה" וככזאת
כולם אמורים לשתף בה פעולה כפי יכולתם
ולקבל עליה אחריות אישית .נרגיל אותם כפי
שלמדנו בפרקים הקודמים ,ע"י דוגמה אישית,
שיחות כלליות ואישיות ,מבצעים ,אימון ,עידוד,
מעקב אישי וכללי ופרסים.
במידה וקשה לילדים לקבל אחריות ומחויבות,
אדרבה ,זו יכולה להיות הזדמנות טובה ללמד
אותם בצורה קבוצתית איך מתארגנים במסגרת
של זמן ולאפשר להם ללמוד להיות עצמאים,
לקחת אחריות ולהתקדם מבחינה אישית.
את הפעולות הללו עלינו לחנך ולהרגיל את כל
אחד מילדינו בזמנו ובגילו המתאים ,ובמידה
ולא פעלנו כך עד היום ואנו נתקלים היום בבעיות
ארגון ,חוסר אחריות וחוסר סדר בזמן הבוקר ,וזה
לא קשור לבעיות השינה כפי שהבאנו במאמרים
הקודמים ,עלינו לעבוד יותר נקודתי עם כל ילד
בנפרד ע"מ לראות התקדמות .אך בכדי לקיים
מערכת שיחות עלינו לבדוק אם אנו והילד אכן
נמצאים במצב "חיבור נפשי" ויכולים "לקבל זה
מזה" דהיינו אם מצב התקשורת שלנו מספיק
אמין ,פתוח ויציב לעבודה משותפת.
כללים בשיחה עם הילד
כלל ראשון בשיחה עם ילדנו ליצירת התקדמות
בנושא התנהגותי אומר לנו" :יצירת בית רגוע".
כבר שוחחנו בעבר על חשיבות בית רגוע המזמין
תקשורת נכונה עם הילדים .בבית בו אין חלוקת
תפקידים ברורה בין ההורים ,בבית בו שורר חוסר
היררכיה בין הילדים להורים ,חוסר כבוד בין
ההורים ובינם לבין הילדים ,וכל-שכן בבית בו
שורר לחץ ,מתח ,צעקות וכדו' אין סיכוי להצליח
לחנך וחבל.
לאחר "יצירת בית רגוע" העבודה השנייה שלנו
מתבטאת ב 2-תחומים :בדיקת היחס שלנו כלפי
הילדים -דהיינו עד כמה הילדים רוצים לקבל
מאיתנו הדרכה חינוכית .והדבר השני ,עד כמה
הילדים מייחסים חשיבות ורצון לעבוד ולקיים
את חוקי הבית.
נזכור תמיד שמטרת השיחה היא :קירוב לבבות
ופתרון בעיות ולא זמן להעברת ביקורת ,וככזו
עליה להיות עדינה ונעימה .שיחות המבוססות
על ביקורת ,שפיטת התנהגות או הנערכות במצב
רוח לא נעים או בזמן מתוח -פרט להרס נוסף
במערכת היחסים בינינו לבין הילד ,אינן עושות
מאומה .שיחה כזו דומה לשיחת חרשים ולא תצא
ממנה כל תועלת.
בכדי שהילד ירצה לקבל מאיתנו "הדרכה
חינוכית" עלינו להיות אנשי חינוך .התנהגות
ברוטאלית או כזו שאינה עדינה ,מדביקה על גבנו
תווית של מחוסרי-חינוך ואין כל סיבה שבעולם
שהשיחות שלנו יוכלו להשפיע על הילד .לכן
כלל עקרוני בשיחה עם הילד ,אומר :לעולם אין
לשוחח בזמן שבו אנו או הילד נמצאים במידת
הכעס .הילד עשה דבר מה הנוגד את כללי הבית,
מותר לנו במידת הצורך לכעוס עליו ולהראות לו
פנים לא מרוצות ,אבל עכשיו זה לא הזמן "לשיחת
פתרון".
למצוא את הזמן המתאים
פעמים רבות אנו מתנהגים בצורה מעט מוזרה
ועלינו לשים לב היטב ולהיזהר :פעמים בזמן שבו
אנחנו לא מתמודדים עם הבעיה באופן ישיר,
דהיינו אם באותו יום הילד קם בזמן והתארגן
כראוי ,מאחר והבעיה "לא בוערת לנו" אנו
שוכחים לטפל בה ולשוחח עם הילד.

מתי אנחנו נזכרים?! רק באותו יום ,שהשעון
מראה על  7:30בבוקר והילד עדיין לא התעורר,
באותו רגע עולה לנו הרצון "לשוחח" עם הילד
על בעיית הקימה והארגון בבוקר שלו ,דווקא
באותו בוקר תוך כדי שהילד עדיין ישן ,איך
אומרים :כאשר הברזל חם ,כאשר הבעיה בזמן
אמת.
אבל חבל ,אין זה הזמן המתאים ,ולמה?! בגלל
שבאותו בוקר כבר הספקנו "להעכיר" את
האווירה ע"י הביקורת והצעקות שלנו עליו כי
הוא כבר מאחר לכיתה (כמו כל בוקר) והוא
מצידו ניסה לברוח לתוך השמיכה ולהתגונן ,עד
שראה כי אין לו סיכוי לישון בשקט והפך את
הביקורת שלנו ,שהתחיל כרצון חינוכי למריבה.
ברור לכולנו ששעה זו אינה מתאימה לשיחה,
כי הילד אינו פנוי עכשיו לשמוע ולקבל מאיתנו
הדרכה חינוכית.
דבר נוסף עלינו לבדוק ,האם כאשר אנו "רוצים"
לשוחח עם הילד ,האם אנחנו רוצים לפרוק את
המטען של הבעיה שהצטבר ולהשליך אותה
על הילד ולתת לו להתמודד ,ובמקרה זה הוא
יחפש תירוץ להצדיק את בעיותיו ,או שאנו
באמת רוצים להשיג אצלו שינוי וגם אנו מוכנים
להתאמץ לשם כך.
שיחה תועלתית
ולכן ,כדי שתהיה תועלת מהשיחה ,עלינו להביא
את הילד למצב של נינוחות ורוגע ורק אז נוכל
לדבר איתו על הבעיה העומדת על הפרק ולכן
זמן שאנחנו או הוא לחוץ או כעוס -לעולם אינו
הזמן המתאים.
הזמן הכי מתאים הוא דווקא מתי שהבעיה
לא על הפרק ,מתי שהילד אינו לחוץ והוא
לא צריך לחשוב איך לענות לנו ,איך להצדיק
את התנהגותו ולתרץ את עצמו .בזמן נינוח,
החושים שלו לא עסוקים ב"להגן" על עצמו
ולכן זמן שבו הבעיה אינה על הפרק ,הוא הטוב
ביותר לשיחה על הבעיה.
המשך בע"ה בשבוע הבא!
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

במסעדה יוקרתית מתקיימת שיחה בין
המלצר לזוג סועדים - :תרצו להזמין?
 כן ,בהחלט .אנחנו ללא גלוטן ,בליביצים ,ללא לקטוז ,ובלי בשר .מה אתה
ממליץ לנו להזמין?
 -מונית.

שלח לך
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 19:24 19:19 19:25 19:08
יציאה 20:25 20:29 20:28 20:25
ר"ת 20:58 21:02 20:58 21:00

הפטרה :יהושע פרק ב ,א-כד'  -וישלח יהושע
שבת מברכין חודש תמוז ר"ח יהיה ביום רביעי
וחמישי המולד :שעה  ,18:05ו  7חלקים

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 כו סיון תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  7:08תל-אביב 7:23 :חיפה  7:16מוצאי שבת :ירושלים 8:26 :תל-אביב 8:26 :חיפה 8:30 :ר"ת9:00 :

פרשת שלח

ל
ככל שירבה אדם בלימוד התורה וקיום המצוות ,כן יגדל
להיטיב בכך עם אנשי מקומו !
נלמד מהפסוק "היש בה עץ אם אין" )פרק יג-כ(

ופירש רש"י :היש בה עץ  -אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו .ואמרו חז"ל בגמרא :הכי
קאמר להו ]=כך אמר להם[ משה לישראל ,ישנו לאותו אדם ]איוב[ ששנותיו כעץ ומגין על דורו כעץ
)בבא בתרא טו .(.וכתב בעל התורה תמימה לפרש ש"עץ" הוא תואר לצדיק לפי הנדרש בגמרא )תענית
כה (:על הפסוק" :צדיק כתמר יפרח כארז בלבון ישגה" מה אוכל טעמו מחליף ,אף צדיק .וכן על הפסוק
"סר צילם מעליהם ...אל תראום" )יד-כ( הביא רש"י" :סר צילם"  -מגינם וחזקם ,כשרים שבהם מתו,
איוב שהיה מגין עליהם )סוטה לח( .והכלי יקר מצא רמז לכך :סר "צילם" בגימטריה "עץ".
עד כמה יש בכח תורת הצדיק כדי להגן על כל אנשי העיר אף כי רשעים הם ,ניתן ללמוד
ממה שסיפרו חז"ל בגמרא )תענית כב (.על רבא שהיה מקבל שלום מן השמים כל שנה בערב
יום הכיפורים .ואמרו חז"ל שחלשה דעתו של רבא על כך שאינו זוכה לקבל שלום כל ערב
שבת ]כפי שקיבל אביי[ .וגילו מן השמים לרבא כי די לו בזכות הגדולה שיש לו ,שזכות תורתו
מגינה על כל יושבי עירו מחוזא ,אף שבני עיר זו היו רשעים] .ובכך שקיבל שלום רק בעיו"כ
ישנו רמז שזכותו מגינה ביום הדין שלא יגזר בו עונש על הרשעים ,ובזה ניכר זכותו הגדולה[.
מבוא בזוהר הק' )פר' בהר( כי מי שעוסק בתורה ,עוסק הוא בעץ החיים שכל באי העולם
ניזונים ממנו .נמצא שתלמידי חכמים הם מעוררי המזון והשלום בעולם .ולכאורה :אם המזונות
מתעוררים לכל בני העולם ,למה להם עצמם אין מתעורר? אלא משום שתלמיד חכם הוא עץ
החיים ממש ,ועץ חיים אינו ניזון אלא מן העולם הבא ,והעוה"ב לא נמצא בעולם הזה .אלא
רק אחר שנכנס לעולם ההוא ,אז ניזון בו.
החפץ חיים היה רגיל לחזור מדברי חז"ל כי לולא אותם צדיקים ותלמידי חכמים שלומדים
ומקיימים את התורה ,בכל דור ודור ,אין העולם יכול להתקיים .זו כוונת חז"ל בגמרא )שבת
פח" :(.כפה עליהם הר כגיגית ואמר אם תקבלו את התורה מוטב ,ואם לאו שם תהא קבורתכם".
וצ"ב למה אמרו "שם" ולא "פה"?! אלא ללמדינו שאם לא יקבלו ,חלילה ,את התורה ,אזי כל
העולם כולו יקבר מתחת לחורבות העולם ,ולאו דוקא אלה העומדים פה למרגלות הר סיני...
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל יזם ועורר את הרבנים והעסקים בכל אתר ואתר להקים מקומות
של תורה ובד בבד לבסס את הקהילות התורניות הקיימות .הוא ראה בקיומו של מקום תורה
בעיר ,הגנה אמיתית על כל תושבי העיר .וכדוגמא לכך :בזמן המלחמה בצפון בקיץ תשס"ו,
כשהעיר חיפה סבלה מהפגזות טילים ורבים נטשו את המקום ,חיזק ועודד הגראי"ל שטיינמן
את ישיבת "נחלת הלויים" להשאר בעיר בימי סוף הזמן ,כהגנה על כל האזור ,ואף כתב להם
מכתב מיוחד על כך ,ובין היתר כתב להם:
"כידוע המצב במקומכם נורא ,ותורה שלומדים בזמן זה ,היא מאוד מגינה ...אבל התורה
שנלמדת ב"אף" היא מאוד חביבה בעיני הקב"ה ,ונאמן הוא לשלם שכר ,שכל אחד יצליח
להיות תלמיד חכם גדול ולא יאונה לו שום רע"...

"עליך להרביץ תורה
ויראה"...

עד כמה חיוני זיכוי הרבים בתורה
ובפרט בזמננו ,ניתן ללמוד מהמעשה
שסיפר הגה"צ רבי שלמה ברעוודא
זצ"ל :פעם שוחחתי עם המשגיח
הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל
תוך כדי ירידה במדריגות ישיבת
פוניבז' .לפתע עצר המשגיח בדרכו,
פנה ואמר לי" :תדע לך ,שכל ימיך
אתה צריך להגיד דברי מוסר ברבים.
אם תפסיק"  -אמר המשגיח ונופף
באצבעו " -אוי ואבוי יהיה לך...
אפילו אם ימאס לאנשים ,ולא
יבואו לשמוע אותך ,אין לך ברירה,
תיקח ילדים קטנים ...ותדבר אליהם,
ואל תפסיק מכך"!
אף במצבים קשים ביותר ,ואף
בשנות חוליו ,כשנאלץ לשהות
תקופה ארוכה באנגליה לצרכי
רפואתו ,עם משפחתו ,הזהיר אותו
המשגיח שעליו להמשיך להרביץ
תורה ויראה בקרב הציבור בלונדון
הבירה .וכך אכן עשה ,במשך
כשלוש עשרה שנים רצופות )עד
תשל"ט( ,כשנותר לגור בלונדון,
המשיך לומר את שיעוריו בגפ"ת
ודרשותיו המעוררות יראת שמים,
ורבים הטיבו דרכם והתחזקו
ברוחניות בזכות שעורים אלו ,וזכה
להעמיד שם תלמידים חשובים
שתורתם אומנותם.
מתוך מאמר לזכרו

ע
להתרחק מאנשי רשע ,שלא להיות מושפע
ממעשיהם ודרכם הרעה !
נלמד מהפסוק" :ויקרא משה להושע בן נון יהושע"
)פרק יג-טז(

וכתב רש"י )מהמד"ר( :התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים .וכן בפסוק
"ויעלו בנגב ויבא עד חברון" )יג-כב( דרשו חז"ל בגמרא )סוטה לד" (:ויבואו"
מיבעי ליה? אמר רבא ,מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על
קברי אבות והתפלל שינצל מעצת מרגלים .נמצאנו למדים ,כי אף האדם
הגדול ביותר ,חושש מהשפעה השלילית של סביבתו .ולכן התפלל משה על
יהושע ,ולכן פרש כלב ,והתפלל על קברי אבות שינצל מעצת המרגלים .ואם
כך בגדולי עולם ,על אחת כמה וכמה בכל אדם.
כמה תפילות ,כמה השתדלויות ומאמצים ,כמה עוז ותעצומות נדרשים לו
לאדם כדי לעמוד כצוק איתן כנגד כל השפעה שלילית וכנגד כל רוח זרה
המנשבת מבחוץ! וכפי שלמדנו בפרשתינו זוהי התמודדות כמעט בלתי אפשרית!
מצינו שלוש התמודדויות קשות כאלו :א( האדם עם עצמו ...ב( האדם עם
חבריו .ג( האדם עם מקומו וסביבתו .והיינו :כדי שאדם יתגבר על החלק
הרע שבו .על ה"בהמיות" הטמונה בתוכו ,שלא יושפע ממנה לרעה ,כולו,
וכן :כדי שאדם יצליח לשמור מרחק מחבר רע .וכן :כדי שאדם יעמוד
כחומה בצורה שלא יושפע מסביבתו השלילית ,נדרשים לו כוחות עצומים,
עזות דקדושה וגבורה רבה .עליו להיות ממש עז כנמר וגיבור כארי ,כדי
להדוף ממנו כל סממן שלילי המבקש לשלוט עליו.
מכאן נבין היטב מדוע מציעים לנו חז"ל )באבות פ"ה-כג( "הוי עז כנמר...
וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים" .וכן בשו"ע )או"ח ס"א( פותח
את הסעיף הראשון" :יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו" .ותמוה:
וכי חסרים לנו דוגמאות מגדולי עולם כיצד לעבוד את הבורא כראוי עד
לנצח
שצריכים להביא מחיות השדה?! זאת ועוד :הרי חז"ל עצמם נתנו פתרון
ח
את היצר הרע" :בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" )קידושין ל(:
אלא הוא שאמרנו :כדי להכנס לתוך אותו לימוד תורה בטהרה ]המגן
מהיצה"ר[ נדרש לגבור על כל ההתנגדויות שממציא השטן מבית ומחוץ ,ולשם
כך ,אין מנוס ואין כל עצה אחרת אלא להלחם בגבורת ארי ממש כדי לעמוד
כחומה בצורה נגד כל הגורמים השליליים האורבים לאדם הן מתוכו בשוכבו
במיטתו ,והן מפתויי העולם מבחוץ ,ורק אחר שגידר עצמו מסביב היטב ויכול
להשתקע בלימוד התורה בטהרתה ,אזי התורה משמרתו מכל מרעין בישין.
עפי"ז נוכל ליישב עוד ,מה שנראה תמוה לכאורה :בפרשת ויגש נאמר על
יעקב" :ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה" ובמד"ר )הובא
ברש"י(" :להורות לפניו  -לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה" .ופלא
הוא :מדוע שלח דווקא את יהודה וכי לא היה מתאים יותר לשלוח את
יששכר העוסק בתורה או את לוי עליו נאמר "יורו משפטיך ליעקב ותורתך
לישראל" .ובמיוחד ללשון הרמב"ם )פ"א מע"ז ה"ג( שיעקב אבינו הבדיל את
לוי ומינהו ראש ישיבה!?...
אכן לאור האמור התשובה פשוטה :לוי ויששכר אכן מתאימים כשהמדובר
במקום שכבר כולו תורה .אך במקום של טומאה כארץ גושן ,שצריך ליצור
שם מקום תורה יש מאין ,צריך לזה אדם גיבור כאריה שיוכל לבנות ולגדור
ולבצר את החומות סביב המקום ללא פשרות ,כדי שלא יחדרו רוחות רעות
מבחוץ .ומי לנו מתאים לכך יותר מיהודה שניחן בכח מלכות ושלטון ונמשל
ל'גור אריה' בגבורתו ]כפי שהוכיח בהודאתו לתמר ובערבותו על בנימין[,
ואשר בכוחו להלחם נגד כל המפריעים והמשטינים מבחוץ .הוא זה שראוי
להכשיר ולהתקין את בית התלמוד שמשם תצא הוראה.
מכאן יובן יפה המעשה עם רבי יוסי בן קסמא )אבות פ"ו-מ"ט( שהיה
"מהלך בדרך" ופגש באדם שהציע לו לבוא לדור עמם ויתן לו אלף אלפים
דינרי זהב וכו' והשיב לו :איני דר אלא במקום תורה! ותמוה :א( למה צריך
להזכיר הליכתו בדרך? ב( הרי יכול בעצמו ,בכסף הזה ,להפוך את המקום
למקום תורה?!
אלא תשובתו היתה כפי היסוד האמור ,שכדי לבנות מקום תורה מובהק
וטהור ללא השפעות שליליות מבחוץ ,לא יעזור כסף ולא זהב ,אלא נדרש
לכך מסירות בגבורה כאריה ,כאמור ,ולכן כה חשש רבי יוסי והעדיף מקום
שהוא כבר של תורה .וזה שהדגיש שהיה רק "מהלך בדרך" וכבר הזדמן
לו "פיתוי"  ...וראיה לדברי רבי יוסי נוכל לרמוז בפסוק "והאיש אשר הוא
טהור ובדרך לא היה" ...והיינו כדי לשמור על טהרתו צריך להזהר מלהמצא
בדרך] ....ולכן נעץ חזקיהו חרב דווקא בפתח בית המדרש ,כדי להתריע על
האסון הטמון ביציאה מבית המדרש[.

כולו "קליפה"...
סיפר בעל המעשה :לאחר מלחמת העולם
השניה הציעו לו שידוך עם נערה שהיתה בתו של
אחד העשירים ,והבטיח לו אביה לפרנסו ולכלכלו
ככל הצורך .הוא מאוד רצה לעשות את השידוך.
אך כשדיבר עם הנערה הבין שהיא קוראת בספרים
חיצונים ,ועלה בלבו ספק גדול אם כדאי לו לעשות
את השידוך ,שכן יש לחשוש שמא נזרקו בה הרהורי
מינות ואפיקורסות חלילה.
לפיכך הלך לשאול את דעת רבותיו בענין ,והם
השיבו לו שצריך להפנות שאלה זו לגדול בתורה.
לכן נסע לבני ברק ושטח את ספקו לפני הגאון בעל
החזון איש.
החזון איש השיב לו בקיצור" :וכי 'תוך' יש בו "...ולא
הבין פשר תשובתו .כאשר חזר לרבותיו ,מסר בפניהם
את תשובת החזון איש והם הסבירו לו כוונתו:
מצאנו בגמרא )חגיגה טו (:שרבי מאיר למד תורה
מ"אחר" )אלישע בן אבויה( ,כי "תוכו אכל וקליפתו
זרק" .אך כל זה שייך בלימוד התורה שיש בו "תוך"
אבל הקריאה בספרים חצוניים אין בהם תוכן קדוש
כלל אלא כולו 'קליפה' ,ולכן אין לו לגשת לעשות
השידוך ובוודאי יזווג לו הקב"ה אשה אחרת טובה
הימנה .ואכן לאחר זמן מצא את זיווגו ההגון ובנה
בית לתפארת בכרם בית ישראל.
מפי ספרים וסופרים

משפט קטן  -הרס גדול !

סיפר הגאון רבי זבולון גרז זצ"ל )אב"ד ברחובות(:
"כשלמדתי בישיבת חברון בירושלים ,הגיע פעם
דרשן גדול ומפורסם ,בעל ידיעות נרחבות ,שהיה
נושא את דברותיו בטוב טעם ודעת .היו אומרים כי
אנשים שיצאו מדרשה שלו ,הפכו לבעלי ידע נרחב
מרוב הידיעות שהעביר במהלך כל דרשה.
"ואולם רוח חכמים לא היתה נוחה ממנו .שכן
לעתים הוא היה משבץ בדרשותיו דברים שאינם
עולים בקנה אחד עם "דעת תורה".
"עם זאת"  -סיפר רבי זבולן " -החלטנו אני ועוד
חבר ללכת לשמוע את הדרשה שלו ,וחשבנו לעצמנו
שגם אם חלילה יאמר דברים שאינם ראויים ,הרי
אנחנו "חזקים" ,ונאמץ לעצמנו את השיטה "תוכו
אכל וקליפתו זרק" .נלמד ממנו רק את הדברים
החיובים...
"כשהגענו למקום בו אמורה היתה להתקיים הדרשה,
נוכחנו לראות כי טעינו והקדמנו לבוא שעה לפני
תחילת הדרשה .כדי לא לבטל סתם את הזמן החלטנו
להכנס אל הקודש פנימה אל המקובל האלוקי בעל
ה"לשם" .החפץ חיים אמר עליו כי כאן בעולם הזה
עוד ניתן לראות אותו ולגשת אליו ,אבל בעולם הבא..
"כאשר נכנסנו אליו ,הוא כמובן לא היה צריך
הרבה זמן כדי לראות את מטרת בואנו .הוא "ראה על
המצח שלנו" שבאנו לדרשתו של אותו מגיד פלוני...
הוא לא שאל אותנו שום שאלה אלא מיד פתח
את פיו הקדוש ואמר משפט אחד" :עוד לא נברא
בעולם סבון כזה שיכול לרחוץ בן אדם משמועה לא
טובה שהוא שמע"!
אנחנו הבנו מיד :אם שומעים ,בתוך דרשה שלימה,
אפילו משפט אחד שהוא נוגד את דעת חז"ל  -אין
הרס גדול מזה! שהרי לא נמצא סבון שיכול לנקות
את הכתם שמשאיר משפט זה בנפש האדם!
יחי ראובן

א
שלא לדבר לשון הרע ושלא
להוציא שם רע על זולתו !
נלמד מהפסוק" :וינסו אותי זה עשר פעמים"
)פרק יד-כב(

ואמרו חז"ל :בא וראה כמה גדול כח של לשון הרע.
מנלן? ממרגלים .ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך.
המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה )ערכין שם(.
וצ"ב :אם הוציאו שם רע רק על עצים ואבנים מדוע נענשו
בעונש כה חמור? אלא משום שיש בהוצאת שם רע ,חסרון
נוסף ,שמגנה את מעשה השי"ת .ובמיוחד חמור הדבר
כשהוא נסוב על ארץ ישראל אשר בחר בה ה' וקידשה
מכל הארצות.
מדוע קראו לדיבת הארץ בשם "לשון הרע"? מבאר כ"ק
האדמו"ר מאוז'רוב  -רבי משה יחיאל אפשטיין זצ"ל )בבאר
משה( ,משום שאמרו חז"ל )מד"ר במדבר פכ"ג( אמר הקב"ה:
"הארץ חביבה עלי וישראל חביבין עלי .אכניס את ישראל
שהן חביבין עלי לארץ שהיא חביבה עלי" .מוכח מכאן
שהחביבות שבשניהם שוה היא .לפיכך המוציא דיבת הארץ
רעה ,כאילו הוציא דיבתם של ישראל רעה .לכן נקרא בשם
"לשון הרע".
על מעלתה המופלאה של ארץ ישראל כתב הגרא"א
א
דסלר זצ"ל )במכתב מאליהו(" :גם בדורינו מוצאים
בחינת מנוחה וביטחה נפשית בארץ ישראל יותר מבכל
הארצות .בעינינו ראינו ,שבשעה שבכל הארצות חרדו
בשנים האחרונות מפחד מלחמת עולם חדשה ,ח"ו ,ורבתה
המנוסה ממדינה למדינה ,למקום שנראה בטוח יותר,
לא יצאו מארץ ישראל אלא אוהבי תענוגות העולם הזה
שחיפשום במקומות אחרים .אבל מפחד המלחמה לא
ברח איש ,כי הפחד לא שלט בא"י והיה לפלא .שהרי מצד
הטבע יש לחשוש הרבה יותר בא"י מבמקומות אחרים.
"ורואים עוד דבר פלא :בארץ ישראל בוטחים בניסים
שנוכל לעמוד אפילו נגד ריבוי שונאינו ,ואפילו אותם
שלא זכו לאור האמונה והמה תועים בדעות ...א"כ בטחון
זה מנין? אלא שזו היא מברכות הארץ אשר ברכה ה'.
כאשר תייר מחו"ל הגיע פעם לביקור אצל החזון איש
יתכן
והביע רצונו לשוב לחו"ל ,אמר לו החזו"א" :איך
כן
בנעוריו,
שאיש אשר חונך על ברכי התורה ולמד חומש
,
לא יראה חיבה ואהבה לארץ ישראל? הרי בתורה הוא
לומד על אדון הנביאים ,משה רבינו ,שלא קם כמותו
בישראל ,שזכה להוציא את ישראל ממצרים ולהביאם
לקבלת התורה בהר סיני ,ואשר הראה גדולות ונצורות.
"והנה אותו ענק-רוח בעומדו על סף הסתלקותו מן
העולם ,אין בפיו אלא בקשה אחת קטנה" :אעברה נא
ואראה"  -לראות את ארץ ישראל .לעבור בה .זוהי כל
בקשתו ותו לא .ומי שלומד את הדברים האלו והם
נספגים לתוך עצמותיו ,איך לא יאהב את ארץ ישראל?...

"היתה לי הזכות"...
כפי שסיפרנו )איש לרעהו תז"מ( בעבר ,קיבל הגאון רבי בן ציון פלמן
זצ"ל על עצמו ביום הבר מצוה שלא לדבר לשון הרע .ועבד על עצמו כל
ימי חייו לקיים קבלה זו במלואה .ואת זאת לימד והחדיר תמיד בקרב כל
הסובבים אותו.
ומעשה באברך שצעד ברחובה של עיר כשהוא עמוס בשקיות ומחזיק
בעגלה עם תינוק .בעודו הולך ,נפל המוצץ על הריצפה והתינוק החל
לבכות .האב החל להניח את השקיות מידיו והתכונן להרים את המוצץ,
לנקותו ולהביאו לתינוק המילל.
בדיוק אז עבר במקום רבי בן ציון ,הבחין במוצץ שנפל ובתינוק
הבוכה ובפשטות התכופף ,הרים את המוצץ ,ניקהו והכניסו לפיו של
התינוק שנרגע מיד .האב החל להתנצל על הטרחה שגרם לרבי בן ציון.
אבל רבי בן ציון השיבו" :מה אתה מתנצל ,הרי היתה לי עכשיו זכות
להכניס מוצץ לפה של תינוק שלא דיבר מעולם לשון הרע"...
בשעור "חפץ חיים" שמסר במשך תקופה ב'ביהכנ"ס נחלת משה' אמר
פעם לפי תומו בתוך הדברים" :לא לדבר לשון הרע זה לא גדלות ...פשוט
שותקים ולא מדברים! הקושי הגדול הוא כאשר בא אחד ומכניס לך לשון
הרע בתוך האוזניים .מה תעשה עכשיו .איך תוציא את הדברים מהלב
אחרי שכבר שמעת ...החכמה היא לסתום את האוזניים כשצריך לסתום"...
מתוך מאמר לזכרו

"וראה בטוב ירושלים"...
לא היה כמעט מבקר או תייר שיבקר בירושלים ,שוויתר על
הזכות לערוך ביקור אצל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בביתו אשר
במורדות בתי מחסה .כמובן שבכל ביקור כזה שוחחו על ההתרשמות
מירושלים ,וכששמע הרב זוננפלד ביטויים לא מחמיאים הגיב ואמר:
"במטותא מכם ,התבוננו בצד הטוב של ירושלים ,כמו שנאמר "וראה
בטוב ירושלים" .והוסיף" :טוב ירושלים" בגימטריה "תרי"ג" .כלומר
רק בירושלים יכול אדם לקיים כל תרי"ג מצוות ,לרבות אלו התלויים
בבנין בית המקדש ובהקרבת הקרבנות ,שא"א לקיימן אלא בירושלים,
ואימתי? "בירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" ,לכשירושלים
תבנה וביה"ק על מכונו ,וכהנים ישובו לעבודתם בבית ה' ,יתחברו אליה
כל המצוות שלא יכולנו לקיים עם חורבן הבית ,ואז יתקיים בנו "שאלו
שלום ירושלים ישליו אוהביך" בב"א.
חכמת חיים

"יש בך ניצוץ של המרגלים"...
פעם הגיע יהודי מארץ ישראל לביקור אצל כ"ק האדמו"ר מקרלין
בעל ה"בית אהרן" זצ"ל .שאל אותו הרבי אודות החיים בארץ הקודש,
פתח הלה בשבח הארץ ,אך הזכיר שהיהודים בארץ סובלים רבות
מהערבים שבה.
נתכרכמו פניו של הרבי למשמע הדברים והגיד" :יש בך ניצוץ של
המרגלים" ...נפגע האיש וקרא" :רבי! לא דיברתי סרה חלילה בשום
יהודי"!
השיב לו הרבי" :גם המרגלים לא דיברו סרה ביהודי! אין לדבר סרה
לא בארץ ולא ביושבי בה"...
באהלי צדיקים

סח הגר"מ שטרנבוך שליט"א ששמע מהגה"צ רבי
מרדכי פגרמנסקי זצ"ל שהטעם שאינו עולה לארץ
ץ
ישראל הוא מפני שהוא צריך עוד הכנה רבתית להיות
ת
ראוי לעלות ארץ ישראל ,והוסיף לומר לו בחרדת הדין:
בשבחה של ארץ ישראל...
"אותו הלשון הרע שמדברים בהיכל המלך בארץ ישראל,
פעם הוזמן פועל לעשות עבודות בביתו של הגאון רבי בן ציון אבא
הוא הרבה יותר חמור ממי שמדבר לשון הרע בחו"ל.
שאול זצ"ל .מטבע הדברים התמלאה הרצפה אבק .כשנכנס רבי בן ציון
משום שהמלכלך את היכל המלך עונשו חמור הרבה
לבית חלץ נעליו ...התהלך באנפילאות שספחו אבק.
יותר ממי שמלכלך מקום אחר.
כשנשאל על כך ענה" :שנינו )כתובות קיב (.שרבותינו נישקו את עפר
עוד אמר לו הרב פגרמנסקי כי מעלת הדר בא"י
הארץ .כמה קדושה יש באדמתה ורצוני לשאוב קדושה זו"!
)המובא בגמרא כתובות קי (.היא דוקא למי שמרגיש
כשנסע לחיזוק הדת באיראן ,ראה עושר בל יאומן .פאר והדר מנקרי
שהוא דר באר"י בתוך פלטרין של מלך ואז "יש לו
עיניים .כשחזר הפטיר" :האבנים הישנות והעתיקות של שכונת בית
אלוקים" משום שהוא ירא וחרד לחטוא וללכלך בתוך
ישראל בירושלים ,שוות יותר מכל כספה וזהבה של איראן"!
פלטרין קודשו .אך מי שיושב וגר בא"י ואינו מרגיש
יגילו במלכם
שהאדמה שעומד עליה ,אדמת קודש היא ,עלולה ישיבת
א"י להתהפך עליו מזכות לחובה.

קוראים יקרים!
לא בכל יום אני זוכה לקבל שיחת טלפון כזו  -כפי שקיבלתי
השבוע .מדובר בקורא ותיק של העלון  -מזה  20שנה! במהלך
השיחה הוא חלק שבחים רבים לנושאים העקביים בהם טיפל
העלון בעבר ,אבל בעיקר ביקש לכתוב ולעורר את הציבור כלפי
העתיד .את בקשתו אנו ממלאים כעת.
*
*
*
לפני שנרד לפרטים ,נתמקד בכלל.
נתאר לעצמנו חיילים ניצבים בחזית ,אך אין להם מושג -
וקצה של מושג  -מי האויב ובאיזה כיוון הוא בכלל נמצא .האם
יש להם סיכוי לנצח? כך הדבר כאשר אדם חי בעולם ,לוחם את
מלחמת הקיום ,משתדל להתמודד עם קשיים ,צרות וייסורים -
אך אין לו קצה של מושג מה המקור והסיבה לכל הבעיות.
ובכן ,מקור הצרות בעולם הוא "שכינתא-בגלותא"  -גלות
השכינה .כאשר האדם יודע זאת בבהירות ,הוא משתדל בכל
מעשיו לתקן את המצב הרוחני שגורם לשכינתא-בגלותא ,וממילא
משפיע על עצמו אך טוב וחסד.
היסוד הזה נודע מספר הזוהר הק' שבמקומות רבים מגנה את
אלו שמקיימים מצוות "לגרמייהו"  -לטובת עצמם .לא זו הדרך,
אלא הכל צריך להיות מכוון לתיקון השכינה ,שכל עוד היא
בגלות נמשך הסבל בעולם! מי שחי כך אכן מכוון זאת בכל
מעשיו הטובים ,תורתו תפילותיו ומצוותיו.
אם בעקבות הדברים ,אפילו קורא אחד יתחיל לכוון את מעשיו
בהתאם לדברי הזוהר יהי' זה הישג עצום!
מכיון שמדובר ביסוד-מוּסד של כל עבודת השם בעולמנו ,ראוי
שכל אחד יתפלל לסייעתא דשמיא להפנים את הדברים ,ולנהוג
על פיהם .היסוד נודע היטב לכל עובדי השם והרבנים ,ניתן
לפנות אל כל אחד מהם ולשמוע ביתר הרחבה.
*
*
*
התוצאה של שכינתא-בגלותא ,היא העובדה שגם אנחנו בני
ישראל נמצאים בגלות .עיקר הגלות אלו לא התנאים הגשמיים
שלנו ,כי אם התנאים הרוחניים " -גלות הדעת" .גם במצרים
עיקר הגלות לא היה עבודת-פרך כי אם גלות-הדעת.
ומהי גלות הדעת? הנה דוגמא .ב"סקר" קטן שנערך בציבור
אנ"ש ,נשאלו ההורים האם אתם מקפידים שהילדים יכבדו אתכם
בהתאם להלכות 'כיבוד אב ואם' המבוארים בשולחן ערוך?
התשובה הרווחת הייתה :בימינו? מי מקפיד על כל הפרטים
הללו?! כן .קראתם נכון .ההורים בחלקם מוותרים מראש על פרטי
מצווה מדאורייתא ,כיבוד אב ואם שמופיעה בעשרת הדברות.
מדוע? משום שהם חוששים שהילדים יחשבו ש"ההורים מחפשים
כבוד" ...ומי יכחיש שזו תוצאה ישירה של אווירת "דמוקרטיה"
שחדרה למחוזותינו? זו בדיוק גלות הדעת :רוחות שמנשבות מגויי
האומות חודרות לתוכנו!
מי שרוצה להבין עד היכן מובילה השפעת הדמוקרטיה

ביחס לתא המשפחתי ,יקשיב לסטטיסטיקה הבאה :קרוב
ל 11,000-משפחות מתפרקות בארץ בשנה .כלומר ,במשך העשור
האחרון התפרקו כ 100,000-בתים! כמויות בלתי נתפסות של
מחלוקת ,צער ,פירוד ונזק הרסני לילדים .ואלו הם בדיוק פירות
הדמוקרטיה בתא המשפחתי .מה זה אם לא 'גלות הדעת'?!
מנסיון רב שנים ,לענ"ד ,אציע עצה טובה :מי שרוצה שילדיו
יבנו בית נאמן בישראל אשר יהיה קשר של קיימא ,יחנכו ההורים
את ילדיהם לקיים מצות כבוד הורים ורבנים ,בדיוק כפי שמופיע
בשו"ע כמובן שהכל לטובתם ולא ח"ו בשביל לקבל כבוד.
*
*
*
יטען מי שיטען" :אין מה לעשות .זה המצב ,נמשיך ונסחוב את
העגלה עד ביאת המשיח" .גישה זו מוטעית מיסודה :אף אחד לא
הבטיח שהמצב יישאר סטאטי ,אדרבה משדרים לנו מן השמים
שיש להתעורר מתרדמת הזמן:
חמשת השנים האחרונות הוגדרו כשנות-בצורת ,כך פרסמו
הרשויות .אומר אדם לעצמו :יש לנו מים מותפלים! העיקר שבברז
זורם מים! וזו טעות מוחלטת ,משום שמדברי הגמרא בתענית
נראה ,שעצירת גשמים היא חסד מאתו יתברך .הכיצד? במקום
להעניש אותנו כפי שבאמת מגיע לנו ,הקב"ה "פודה" את זה
באמצעות עצירת גשמים .אבל אם באמצעות מים מותפלים
נעקוף את עצירת הגשמים ,אז מה הועלנו? שהצלחנו לנטרל את
העונש הקל שבא במקום העונש הכבד? ...הרי זה נראה כאילו
כביכול מנסים "לעקוף" את הקב"ה ,האם זה אפשרי?! והרי זה
בהגדרה של "אוי וֵ וי"!
ומה הם הגורמים לעצירת גשמים? בגמרא בתענית מופיעה
רשימת גורמים ארוכה .כל המעיין בה ייווכח שהצד-השווה של
כמעט כולם הם מידות רעות :ביטול תרומות ומעשרות ,לשון הרע,
עזות פנים ,גזל.
הווה אומר שהתיקון שנדרש מאתנו הוא בתחום זה של בין אדם
לחבירו .והנה למרות שאנו מודעים לבעיה ,איננו פועלים מספיק
על מנת לתקנה .התרגלנו למצב ,השלמנו עם ה"סטאטוס-קוו"...
אבל אסור להתייאש!
מכאן תצא הקריאה לכל מוסדות החינוך בארץ ,להזמין כבר
עכשיו את סדרת חוברות הלימוד להנחלת מידות טובות .חבל
להמתין עד הרגע האחרון' .דרך ארץ קדמה לתורה' וכבר הורו
גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א לקבוע במוסדות החינוך לימוד
עניינים אלו .מה בצע בילד שיודע לשנן גמרא ,אך לא יודע איך
לדבר עם אבא שלו?...
להורים אנו קוראים להצטייד עם חוברת 'אדני הבית' ,כללים
יסודיים לשלום-בית ולחינוך הילדים בזמננו.

]להזמנות ,מכון אהבת אמת  02-5671812דוא"ל:
[ahavemet@012.net.il

אנשים הרוצים להתייעץ בעניני תיקון המדות ,חינוך ושלום
בית ,יכולים להתקשר למשרד המכון.

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
פרשת שלח
"ויתרו את ארץ כנען" (יג ,ב)
תייר הינו ההולך לתור ארץ ומבקש לראות את היפה שבה,
וליהנות מן הטוב שלה ,כמו (י ,ל"ג)" :לתור להם מנוחה" ,ואילו
היוצא למשימת ריגול בארץ אויב ,מחפש בה את צדדי חולשתה,
ומבקש לראות את הרע ואת המכוער שבה ,כמו (בראשית מב,
ט)" :מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם".
כאשר שלח משה את האנשים על פי ה' ,שלח אותם כתיירים –
"לתור את ארץ כנען" ,לראות את טובה ולחזור להגיד את
שבחיה לבני ישראל .על כן מדברת עליהם התורה בכל הפרשה
כעל "תיירים" ,ואינה מזכירה כלל לשון ריגול .אך כאשר אמונתם
בה' ובמשה עבדו התרופפה ,ואמרו (דברים א ,כב)" :נשלחה
אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" ,הם הפכו מתיירים
למרגלים ,כנאמר (א ,כד)" :נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את
הארץ" ,הם הפכו מתיירים למרגלים ,כנאמר (א ,כד)" :ויבאו עד
נחל אשכול וירגלו אתה" ,כי עשו מעשה מרגלים ולא מעשה
תרים.
(הכתב והקבלה)

"כולם אנשים" (יג ,ג)

הרפה ,המעט אם רב" ,ורק לבסוף הוסיף" :השמנה היא אם רזה,
היש בה עץ אם אין" ,והיה עליהם להשיב על ראשון ראשון ועל
אחרון אחרון ,כדרך העולם ,ומכיון שהפכו את הסדר והקדימו
להשיב על השאלה האחרונה ,הרי זה סימן מובהק שאמרו זאת
רק כדי שיהיה דבר-אמת בתחילת דבריהם ,ועל-כן לא השיבו
לאלתר על השאלה הראשונה" :החזק הוא הרפה" את תשובתם:
"אפס כי עז העם" ,שכן אז היה השקר בא ראשונה ולא היה יכול
להתקיים.

"והערים בצורות" (יג ,כח)
כתוב במדרש ,שכשישראל יצאו ממצרים ,אמרו הגויים ,עכשיו
ייכנסו ישראל לארץ ויהרגו את כולם ,ככתוב "לא תחיה כל
נשמה" ,אמרו ,גם לי גם לך לא יהיה ,ולכן כרתו את כל העצים,
ושיברו את כל הבתים ,והחריבו את כל הארץ ,כדי שלא ייהנו
ישראל ממנה .כשנגזר על ישראל שיהיו במדבר מ' שנה ,עקב
חטא המרגלים ,ראו הגויים שבני ישראל לא נכנסים לארץ,
אמרו ,שכנראה התחרטו מרצונם לבוא לארץ ,עמדו ובנו את
הכל מחדש ,ונטעו אילנות ,פרדסים וכרמים ,וכך המשיכו לבנות
ולטעת עד סוף מ' שנה ,ובני ישראל באו לארץ חדשה עם
פרדסים וכרמים .וזהו מה שאמר הכתוב "ערים גדולות וטובות
אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב".

כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה כשרים היו
(רש"י).
הרי אמרה תורה" :יום לשנה יום לשנה תשאו את עונותיכם
ארבעים שנה" (יד ,לד) ,כלומר :כנגד ארבעים יום ששהו
המרגלים בדרך נתחייבו ישראל לשהות במדבר ארבעים שנה,
וקשה איפוא לכאורה  -הלא חסרו חמשה-עשר יום מארבעים
שנה ,שכן בעשירי בניסן עברו ישראל את הירדן לארץ ,ככתוב:
"והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון" (יהושע ד ,י"ט),
ואילו ממצרים יצאו בחמשה-עשר בניסן ,חסרים איפוא ארבעה
ימים ,ונוסף על-כך הרי היה עליהם ללכת אחד-עשר יום בין כה
וכה ,ככתוב" :אחד-עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש
ברנע" (דברים א-ב)  -וביחד חסרו איפוא חמשה-עשר יום?
לפיכך אומר רש"י" :באותה שעה כשרים היו"  -ואם מחשבים
שנה כנגד יום ,שיש בו עשרים וארבע שעות ,יוצא חצי חודש
כנגד שעה ,שכן שנה כוללת עשרים וארבעה חצאי חודשים -
וכיון שאותה שעה היו כשרים הרי לא נענשו עליה ,ושפיר הגיע
להם עונש של ארבעים שנה פחות מחצית החודש.
(מטעמי יצחק)

הגמ' במס' סוטה ל"ח אומרת שבתחילה ניסה יהושע להתווכח
עם המרגלים אבל הם השתיקו אותו באומרם :וכי ראוי יהושע
שאין לו בנים שידבר בפנינו?!
לכאורה ,הטענה הזו שליהושע אין בנים צריכה להוות סיבה
שהוא כן ידבר בפני העם אודות ארץ ישראל .למה?
היות ואין לו בנים העתידים ליטול חלק ונחלה בארץ ,אז אין לו
כל נגיעה לענין ארץ ישראל וממילא כל דיבורו יהיה אובייקטיבי.
אז מדוע השתיקו את יהושע?
מסביר הגרי"ש אלישיב זצ"ל :הגמ' (יבמות ס"ד) אומרת
שלומדים מאברהם אבינו שישיבת ארץ ישראל יש בה זכות
שגורמת להוליד בנים .זה מה שטען העם כלפי יהושע :הסיבה
שהוא מבקש להיכנס לארץ ישראל ,היא כדי שזכות הישיבה
בארץ תגרום לו להוליד ילדים ,ואין לך נגיעה גדולה מזו ,ולכן
השתיקו את יהושע.

"וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה" (יג ,כז)

"ויאמר ה' סלחתי כדברך" (יד ,כ)

"ויהס כלב את העם( "...יג ,ל)

"כל דבר שקר אין אומרים בו קצת אמת בתחילתו ,אין מתקיים
יש לומר שאף שכתוב 'כי אני ה' אוהב משפט' (ישעיהו סא ,ח)
בסופו" (רש"י).
אמר הקב"ה למשה הנני מוכרח לעשות כדבריך ,מכיון שאני
רק
זה
דבר
שאמרו
מניין לנו
רואה ,שאף שדיברו בך
כדי לקיים את השקר ,ואולי
(וכמפורש ברש"י בתחילת
לא אמרוהו אלא משום
לעי"נ
הפרשה לפי שלקתה זו על
שהאמת היא כך?
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
שדברה באחיה ורשעים הללו
אלא ,כאשר שלח אותם
ראו ולא לקחו מוסר ,היינו
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
משה רבינו אמר" :החזק הוא
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ליקוטים נפלאים
פרשת שלח
שהמה ג"כ דיברו על משה) ובכל זאת אתה מוחל להם ועוד אתה
עומד ומתפלל עליהם ,לכן 'סלחתי' ואני עושה 'כדבריך' ,היינו
כמו שאתה מתנהג (כי דבר הוא לשון הנהגה כמו דבר אחד לדור)
ולכן אמר בלשון כדבריך  -כהנהגתך.
(אריה שאג)

'ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא
אחרי (יד ,כד)
ולכאורה קשה למה הזכיר רק את כלב ולא את יהושע בן נון שגם
הוא לא הלך בדרך המרגלים???
ועוד קשה מהו כוונת הפסוק 'רוח אחרת היתה עמו' ?
מסביר רבינו האור החיים הקדוש ,שאצל כלב בן יפונה נתעוררה
רוח רעה ללכת אחר עצת המרגלים ,והיה צריך להתגבר עליה
כדי שלא יחטא ,כי היתה לו 'רוח אחרת' שהוא היצר הרע שרצה
למונעו מדרך הטוב ,ופעמה בו הרוח הרעה שיחטא ,ולמרות כך
נתגבר והלך להשתטח על קברי האבות וניצל ,ומילא אחרי רצונו
של השם יתברך ,לכן זכה כלב שיקרא עבד ה' כמשה רבנו עליו
השלום .לעומת זאת ,אצל יהושע בן נון לא התעוררה כלל בקרבו
רוח רעה ,מכח תפילתו של משה רבנו עליו השלום ,שה' יושיעו
מעצת המרגלים.

"ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"
(יד ,לג)
אם רוחו של אדם נמוכה ,והוא אפס בעיני עצמו ,אל ייפלא אם
נראה כך גם בעיני אחרים.
(הרי"ם מגור)

"והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל
מצות ה' ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים
אחריהם" (טו ,לט)
רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי הגמרא במסכת
מנחות ,שהציצית הוא סמל ואות שאנחנו עבדים של הקדוש
ברוך הוא .והגמרא מביאה משל לכך ,מכל עבדי מלוכה של בשר
ודם ,שיש סימן בבגדי העבד לאיזה מלוכה ושלטון הוא שייך ,כמו
כן יש עלינו סימן בלבישת הציציות ,המרמזים לתרי"ג מצוות,
שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא.
ובזה מסביר את המילים 'והיה לכם לציצת' ,שעל ידי הציצית אנו
נזכור שאנחנו עבדים להשם יתברך ,ואין אנו יכולים לעשות
כרצוננו ,וזוהי הכוונה 'והיה לכם לציצית' שתזכרו מטרת מצות
ציצית שתביא לכם הכנעה כעבדים.
וכך רבינו הקדוש מגדיר את העבדות וביטול הרצון המוחלט
להקדוש ברוך הוא ,וזה לשון קדשו' :כשיביטו בסימן עבדותם,

יתנו לב שאינם בני חורין לעשות כחפצם ,במאכלם ,במלבושם,
בדיבורם ,ובכל מעשיהם ,כעבד שאימת רבו עליו ,ולעמוד בשעה
שהאדון מצוה לעמוד ולעשות כל מלאכות אשר צוה ה''.
ובזה מבאר רבינו הקדוש את המשך הפסוק 'ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם' שעל ידי כך יוכל
בקלות לשמור עצמו מן העריות ,כי כשיתעורר לחשוב שהוא
עבד להשם יתברך ,ימנע מזה גם כן .וכפי שהגמרא מספרת
שבאו הציציות וטפחו על פניו של אדם להצילו מעבירה ,וזה היה
על ידי שנזכר ונתעורר שהוא עבד השייך לאדונו ,ואינו ברשות
עצמו לעשות כרצונו.

"ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם
ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת" (טו ,לח)
תמיהה גדולה ישנה בפסוק זה :מדוע המלה ״לדורותם״ מופיעה
באמצע הפסוק? לכאורה מן הראוי היה לומר :׳ועשו להם ציצית
על כנפי בגדיהם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת״ ורק לבסוף
לומר ׳לדורותם׳! ואומרים בשם הגאון  -וראיתי בעזר ה׳ שגם
האלשיך אומר כך  -שהתורה רמזה בפסוק זה ,שהתכלת
תתבטל במהלך השנים ולא תהיה לדורות .לכן הדגישה התורה:
״ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם״ ,כלומר ,מצות
ציצית אכן תהיה לדורות ,אולם ״ונתנו על ציצית הכנף פתיל
תכלת״ ,מצות ׳פתיל תכלת׳  -לא תהיה לדורות ותתחדש רק
בבוא המשיח ,כי כיום אין אנו יודעים מהו פתיל תכלת.
פלאי פלאים.
(יחי ראובן)

"והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את
כל מצות ה׳ ועשיתם אותם" (טו ,לט)
ידוע מאמר חז״ל (חולין פט ע״א) :״רבי מאיר אומר :מה נשתנה
תכלת מכל הצבעונין? מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע
ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד״.
ושמעתי מרבי חזקיהו מישקובסקי שליט״א ששאל :אם
המטרה היא להזכיר את כסא הכבוד ,מדוע צריך להסתכל
בתכלת שדומה לים וים דומה לרקיע ,הרי אפשר ללכת לים
ולהסתכל על הים ובכך לזכור את כל המצוות? או אולי להסתכל
בצבע התכלת של הרקיע ולזכור את כל מצוות ה׳? ברם ,לא
הראייה לבד היא זו שמזכירה את כל המצוות ,אלא קדושת
מצות ציצית יחד עם הראייה  -זה מה שמזכיר את כל מצוות ה׳!
ה״חפץ חיים״ אומר כי אכן ציצית ׳מזכירה׳ את כל המצוות ,אך
כדי שיוכל האדם ׳לזכור׳ את המצוות ,עליו ראשית כל ללמוד
אותן ,לדעת את המצוות ,ללמוד את סדר המצוות הקצר או
ספרים אחרים של מניין המצוות ,כי בלי זה ,אלו מצוות ׳תזכיר׳
לו הציצית?!
(יחי ראובן)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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סיפורים נפלאים
פרשת שלח
"שלח לך אנשים" (יג ,ב)
שלח לך ,לדעתך אני איני מצוה לך (רש"י).
נראה לפרש על פי מה שאמר דוד המלך ע"ה (תהילים קטז ,י-
יא) "האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד אני אמרתי בחפזי כל
האדם כזב" ,הנה עיקר עבודתו של האדם צריכה להיות שיעקור
מקרבו מידת הגאוה ,וידבק עצמו במידת הענוה ושפלות הרוח,
והנה אני מרמז על גאווה שמחשיב עצמו ל'יש'.
ידוע המעשה אצל הרה"ק רבי חיים בעל דברי חיים מצאנז זי"ע,
שפנה פעם אחת אל משמשו ושאלו מי אתה ,והשיב אני פלוני
משמשו של הרבי ,ושאלו רבי חיים שוב מי אתה ,וחזר המשמש
והשיב אני פלוני בן פלוני משמשו של הרבי ,וכך כמה פעמים עד
ששאלו והשיב המשמש איני יודע ,אמר לו הרה"ק מצאנז זה
אתה ,אמאי לא אמרת קודם.
כמו"כ מסופר על אחד מתלמידיו של הרה"ק רבי מרדכי
מלכוביץ' זי"ע שבא אל רבו ודפק על הדלת ושאל רבו מי זה,
והשיב אני ,ואמר הרה"ק 'אני הוא ולא אחר'" ,אני" יכול רק
הקב"ה לומר ולא אחר ,ואמר התלמיד אלמלא לא באתי אלא
בשביל ללמוד את זה ,דיו.
והנה אף שהאדם עבד על עצמו לשבר מידת הגאוה אך עם כל
זה לא ימלט שלא יכשל לפעמים בחטא הגאוה ,וזה שאמר דוד
המלך ע"ה' ,האמנתי כי אדבר אני' ,אם מאמין האדם במה
שאומר אני ,והיינו שעדיין לא שבר את מידת הגאוה שבו ,אזי
עניתי מאוד ,סימן הוא שהוא עני ביראת ה' ,אך 'אני אמרתי
בחפזי' אם בדרך חפזון הוא אומר 'אני' ,אין זה נחשב כל כך
לחטא ,שכן כל האדם כוזב ,כל אדם נכשל בזה.
וזהו מה שאמר הקב"ה למשה רבינו 'שלח לך לדעתך ,אני ,איני
מצוה לך' רק זאת איעצך ,מי שהוא בעל גאוה שאומר 'אני' כזה
(שיח יעקב יוסף)
אחד איני מצוה לך שתשלח.

אבל המחטיא את הרבים ימהר ה׳ להשמידו ,בדי שהדבקים בה׳
לא יודחו על ידו!
וכאשר הזהיר החת״ס כן היה! כל באי אותה חבורה מתו בזה
אחר זה במיתות משונות באותה שנה .האחד טבע בנהר ,האחר
נכווה למוות ,האחר התאבד ,עד שלא נשאר מהם אלא אחד.
ירא אותו אחד לנפשו וחשב שמא מזל המקום גרם ,על כן ברח
לעיר המלוכה וינה ושיגר משם מכתב לחתם סופר .ביקש בו
מחילה והתחנן שיזכירו בתפלתו לטובה שלא תאונה אליו רעה.
ואולם ידע החת״ס שהלה לא שינה אורחותיו ומסתפח הוא שם
לחבורת עוקרי הדת ,ענה לו :אין לך צורך לבקש זאת ,זוכר אני
אותך בכל יום בברכת ״ולמלשינים אל תהי תקוה״ !,..ולא ארכו
הימים ,עד שאבד אף הוא מן העולם( .הגדת החת"ס)

"ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא
אחרי" (יד ,כד)

פירש רש״י :״וימלא אחרי  -וימלא את לבו אחרי ,וזה מקרא
קצר״ .ועדיין יש מקום לבאר את הדברים.
אומרים שההייליגער ״חתם סופר״ אמר שהוא מקנא בווידוי של
ה״שאגת אריה״ .מה היה הווידוי של ה״שאגת אריה״?
לפני פטירתו הגיעו אליו אנשי ה׳חברא קדישא׳ כדי שיאמר
וידוי ,אך הוא דחה אותם ואמר :״אין לי צורך בווידוי ,כי לא
חטאתי! אך אין זה בגלל איזו צדקות מיוחדת ,פשוט מאד לא
היה לי זמן לעשות עבירות!״ ...אמר ה״חתם סופר״ :בכזה וידוי
אני מקנא! מי שכל כולו דבק במצוות ,אין לו זמן לעשות עבירות.
וייתכן לומר שזהו הפירוש ״וימלא אחרי״ .הוא מילא את לבו
אחרי ,כל הלב שלו היה מלא אחרי הקב״ה ,ממילא לא היה לו
מקום לחטא.
ישנו מעשה נורא מה״שאגת אריה״ שסיפר הרב מבריסק,
ששמע מאביו רבי חיים מבריסק ,ששמע מה״בית הלוי״ ,ששמע
״ויקרא משה להושע בן נון יהושע״ (יג ,טז)
איש מפי איש עד ר׳ חיים וואלוז׳ינר .המעשה ידוע ,אך למרות
זאת כדאי לחזור עליו .אני זוכר שהרב׳ה רבי שלום הגיע פעם
כתב רש״י (מהמד״ר) :התפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים.
לישיבה קטנה של פוניבז׳ ודיבר בפני הבחורים ואמר :אני מבקש
וכן בפסוק ״ויעלו בנגב ויבא עד חברון״ (יג-כב) דרשו חז״ל
שכל אחד יקח חברותא וביחד יחזרו על הסיפור! ובכן ,הסיפור
בגמרא (סוטה לד ):אמר רבא ,מלמד שפירש כלב מעצת
היה כך:
מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות והתפלל שינצל מעצת
כידוע ,היו גדולי ישראל בדורות קודמים שערכו גלות .מסופר על
מרגלים .נמצאנו למדים ,כי אף האדם הגדול ביותר ,חושש
ר׳ חיים וולוז׳ינר שרצה ללכת לגלות ,ורבו ,הגאון מוילנא ,אמר
מהשפעה השלילית של סביבתו.
לו :קודם כל תעשה ניסיון ,לראות אם אתה אכן ראוי ומוכן לכך.
כאשר קמו ׳משכילי׳ פרשבורג וביקשו לסחוף עמם את בני
ומה הנסיון? חודש שלם עליך לישון על ספסל ,לאכול לחם צר
הנעורים ביסוד בתי ספר מערערי אמונה ,כינס בעל החתם סופר
ומים לחץ ,וללמוד מאה דפי גמרא בכל יום .אם אתה מסוגל
את בני הקהילה ,ופתח דרשתו בפסוק :״עיניכם הרואות את
לעשות זאת בשלמות ,בלי שום דופי ,ראוי אתה לערוך גלות .אם
אשר עשה ה׳ בבעל פעור .כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל
לא  -זו איננה גלות ,זה סתם ביטול תורה...
פעור השמידו ה׳ אלוקיך מקרבך ,ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם
גם ה״שאגת אריה״ הלך
חיים כולכם היום״.
לגלות .לא עברו כמה ימים
והמשיך החתם סופר
והנה הוא חוזר מהגלות.
להזהיר :בנוהג שבעולם
לעי"נ
שאלוהו התלמידים :״רבינו,
״רשע וטוב לו״ בעולם הזה
בינוש
בנימין
ר'
בן
פנחס
הרה"צ
מה קרה? מדוע הקדמת
(ברכות ז ).כדי לשלם לו שכר
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
לשוב?״ סיפר להם :הגעתי
מצוותיו ולאבדו מחיי עוה״ב.
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סיפורים נפלאים
פרשת שלח
לאכסניה אחת .כמובן ,איש לא הכיר אותי .חשבו שאני איזה
קבצן עני ,והתנהגו אלי בהתאם ...התאכסתי באכסניה הזו ,ובעת
הארוחה הגישו לי צלחת מרק .הייתי שקוע בתלמודי ,ובמקום
להכניס את כף המרק לפי  -הכף נפלה על המפה והכתימה אותה.
ראתה זאת בעלת הבית ,התנפלה עלי והרימה קול זעקה :״אוי
וו י ,מה עשית?!״ אמרתי לעצמי :זהו זה ,אויס גלות! אין יותר
גלות! תמהו תלמידיו :רבינו ,מה בכך? וכי גערה אחת של איזו
בעלת בית נרגנת זו סיבה להפסיק את הגלות?!
השיב להם ה״שאגת אריה״ :כמובן אינני נבהל מצעקה של איזו
בלעבוסטע ,ואת הנזק המועט שגרמתי לה יכולתי לשלם
ולהמשיך הלאה בגלות .אלא שכל המהות והתכלית של גלות
היא לימוד תורה בלי שום הפסקה ,וכשאותה אשה גערה בי -
הפסקתי את לימודי לרגע ,ומיד המשכתי בלימוד כרגיל .אך כיון
שנגרם ביטול תורה של רגע אחד ,רגע כמימרא  -זאת כבר לא
גלות ,אפשר לחזור הביתה!
וזה היה הווידוי של ה״שאגת אריה״ לפני פטירתו :כדי לחטוא
צריכים זמן ,ואני -לא היה לי זמן לחטוא ,את כל הזמן הקדשתי
(יחי ראובן)
לתורה! בכזה וידוי קינא ה״חתם סופר״...

"ועשו להם ציצית" (טו ,לח)
סיפר הגאון רבי משה הערש פוקס אב"ד גראסווארדיין ,כי פעם
בא קרוב משפחה אל הגאון רבי מנחם כץ אב"ד צעהלים ,וביקשו
לבוא עמו לפרעשבורג כדי להשתדל אצל רבינו החתם סופר
שייתן לו כתב קבלה על הלכות שחיטה ,דבר שיהיה לו לתועלת
רבה ,ויקבל על ידי כך משרה בנקל .מילא את מבוקשו.
באמצע הדרך ,שאל אותו רבי מנחם ,אם למד היטב דיני שחיטה
 כדי שלא יבוש ולא יכלם כשהחת"ס יבחן אותו .השיב האיש כיאיננו ירא מאומה ,כי הוא בקי בטריפות כרבי יוחנן ...ומלבד זה,
טען ,הוא יודע שהרבנים אינם לומדים כל כך דיני שחיטה ,ורק
עוסקים בהלכות ציצית וכדומה...
כאשר באו לפני החת"ס ,הציעו לפניו את בקשתם .הנהן החת"ס
בראשו כמי שמוכן למלא את בקשתם ,אולם מקודם ,אמר
החת"ס ,הוא רוצה לשאול את האיש איזה דין ב...הלכות ציצית.
ה"שוחט" לא ידע להשיב ,ונרתע לאחור .אמר לו החת"ס" :סע
נא עתה לביתך ולמד דינים אלו ,אשר נחוצים המה לכל ישראל
כשר ,ועד שתבוא בחזרה ,תלמד אף גם הלכות שחיטה .אז
אמלא את בקשתך ואתן לך קבלה כראוי וכיאות" .ויהי לפלא.
("ספרא דמלכא" – אוצר אמרות החת"ס)

הכנף פתיל תכלת" (טו ,לח)
מישהו שאל פעם את ה״חזון איש״ מדוע אינו הולך עם פתיל
תכלת ,כפי חידושו של האדמו״ר מרוז׳ין ,שהרי אם לא יועיל -
לא יזיק ,ואין זו עבירה ללכת עם פתיל תכלת?
השיב לו החזו״א :״אם כך ,מדוע שלא תצבע את הציצית בדם
של שור? הרי גם זה אם לא יועיל לא יזיק״...
(יחי ראובן)

"ועשו להם ציצית" (טו ,לח)
פעם אחת בא יהודי כפרי אל רב העיירה כשבפיו שאלה גדולה.
כפרי זה היה ירא שמים ושומר מצוות אך היה גר רחוק מהיהודים
ולא הייתה לו הזדמנות ללמוד תורה .שאל הכפרי את הרב:
תורתנו הקדושה יש בה  613מצוות ומשתדלים אנו לקיים את
כולן .אך מצות ציצית אנו מכבדים אותה ומחשיבים אותה יותר
מן המצוות .מדוע אנו מנשקים אותה כל כך הרבה פעמים
בתפילה ומגלים כלפי מצוה זו חיבה מיוחדת? ענה לו הרב :האם
יש לך בן? אמר לו כן ,יש לי בן אחד יקר וה' זיכני בכל טובה
ובנכדים נחמדים .האם אתה מנשק את בנך? שאל הרב .לא,
כבוד הרב ענה היהודי .בני הוא כבר מבוגר והוא בעצמו אבא .אך
אני מנשק ומחבב מאד את נכדיי הקטנים והחמודים .שאל אותו
הרב :ומדוע אתה מנשק כל כך את הנכדים שלך? ענה היהודי :
נכדי הוא כמו ציפור קטנה ,ממש תענוג להתעסק אתו .הוא אדם
קטן יש לו כל מה שיש לאדם מבוגר ,כל האיברים שלו כל כך
קטנים ,הכל קטן ונחמד ומוכרחים לנשק אותו .אמר לו הרב:
אסביר לך מדוע כה חביבה עלינו מצות ציצית .הציצית משקפת
את כל התורה עם תרי"ג המצוות שבה" .ציצית" = בגימטריא
 600ושמונה חוטים וחמשה קשרים יחד זה  613כמניין תרי"ג
מצוות .הציצית היא כמו הילד הקטן שיש בו הכל ,גם בציצית יש
בה כל התרי"ג מצוות והיא מזכירה את כל התורה .כמו שכתוב:
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם" ולכן
מכבדים ומנשקים אותה כל כך .חיוך של שביעות רצון עלה על
פניו חרושי הקמטים של הכפרי הזקן ,דבר גדול למד מהרב
ומעתה יחבב את מצות ציצית עוד יותר.
(מעשה אבות)

"ולא תתורו ...למען תזכרו" (טו ,לט-מ)
אחד מחסידיו של רבי מנחם-מענדל מקוצק היה תלמיד-חכם
גדול ,שהיה שקוע במשך כל היום בלימוד התורה .עם זאת סבל
מאוד מזיכרון חלש ומנטייה לשכוח את אשר למד.
פעם החליט להיכנס אל רבו ולבקש עצה וסגולה לחיזוק הזיכרון.
הרבי מקוצק ,שהיה ידוע באמרותיו החריפות והשנונות ,הגיב
קצרות" :סגולה לזיכרון אתה מבקש? בתורה יש סגולה אחת -
'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם  -למען תזכרו'"...
דקות מעטות לפני פטירתו ,נטל הגאון מוילנא את ציציותיו
בידיו ,וכה אמר לבני ביתו שנצבו סביב מטתו" :כמה קשה
להפרד מהעולם הזה! כמה יקר כל רגע בעולם הזה! הנה ,על ידי
ציצית ,שמחירה פרוטות מעטות מקיים היהודי מצוה ומסוגל
להגיע למדרגות עליונות ,ואף לקבל את פני השכינה .היכן נוכל
למצוא זאת בעולם הבא?!"
ובמילים אלו יצאה נשמתו בטהרה ועלתה אל גנזי מרומים
(מעשיהם של צדיקים).

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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"למען תזכרו ועשיתם"

על מי בסה"כ הוצאנו דיבה?? על אדמה ...מה כבר יכול להיות?
חטא המרגלים היה בסך הכל קצת יותר משנה לאחר חטא העגל!!!! וזו לא היתה סתם שנה ...השנה הזו היתה שנה
מלאה בתשובה ...חרטה ...עזיבת החטא ...הרי מה היה?? בשבעה עשר בתמוז היה חטא העגל ...אח"כ היה  40יום שמשה
רבינו עלה לשמים להתפלל ...ואח"כ התחילו  40ימי הרחמים והסליחות ...שעם ישראל מלמטה ומשה רבינו מלמעלה
ביקשו סליחה ותחנונים שהקב"ה ימחל להם על חטא העגל ...ואז ביום כיפור משה רבינו ירד מהשמים ובשורת הסליחה
בידו ...ומיד משה רבינו מצוה את ישראל על מלאכת המשכן ...ואם תשים לב :כל הנושא של הקמת המשכן ...הכל נסוב
סביב המטרה הסופית והיא לכפר על חטא העגל) ...על משקל "ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו (..וברגע
שהוקם המשכן ...מה הקרבן הראשון שמקריבים? קח לך עגל בן בקר ואיל לעולה והקרב לפני ה' ...על מה?? לכפר על
חטא העגל!! ואחרי שאהרן מקריב כל עם ישראל במתח ...מה יש?? אם תרד אש מן השמים סימן שהתכפר לנו ולאהרן
על חטא העגל ...ואם לא אז לא התכפר ...בקיצור :עם ישראל לקחו מאוד מאוד ברצינות את חטא העגל ...ומי"ז בתמוז
ועד א' בניסן הם כל הזמן עסוקים רק בתשובה וכפרה על החטא שקרה להם שנה שעברה ...אם ככה ...מיותר לציין
שבמשך השנה הזו עם ישראל עשו בדק בית מקיף ופנימי מה לעשות שלא יקרה שוב משהו כזה ...והנה!!! לאחר כזו
תקופה ממושכת של תשובה וחרטה ווידוי ...בום!!!! שוב נפילה כזו גדולה של חטא המרגלים ...איך קרה כזה דבר?? הרי
רק לפני שלושה חדשים סיימנו עם חטא העגל ...רק בא' בניסן זכינו לכבות את השריפה של חטא העגל ...ושוב נפילה
כזו גדולה ...איך??

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

להשתתפות בהוצאות הגליון:

זו שאלה!!!! מה התשובה? כל אחד יחשוב לעצמו ...אבל אפשר אולי לומר ...על דרך אפשר:
חטא העגל היה בגידה ישירה בקב"ה ...אין לך בגידה ישירה ב"אין עוד מלבדו" כמו עבודה זרה ...על זה עם ישראל חזרו
בתשובה ...זה כבר לא יקרה ...על זה בקשנו סליחה ...עזבנו את החטא ויעיד עלינו יודע תעלומות שבגידה כזו כבר לא תקרה...
אבל לבגוד בארץ ישראל??? לדבר בגנות הארץ שהקב"ה בחר בה ??...זה?? מה הבעיה בזה?? מדובר בסך הכל באדמה ...מה כבר
נורא בזה?? זה לא בגידה ישירה בקב"ה ...וכאן היתה הטעות הגדולה!!!!
כי קב"ה ואורייתא חד הוא!!! וכשמדברים נגד רצון ה' זה בדיוק כמו לדבר על ה' יתברך בכבודו ובעצמו ...וממילא אם הקב"ה
אז אין הרבה הבדל בין זה לחטא העגל!! כי בחטא
משבח את ארץ ישראל ונותן לנו אותה באהבה ...ואנחנו בוגדים בזה...
העגל בגדנו בה' יתברך בעצמו! וכשבגדנו בארץ ישראל בגדנו ברצונו יתברך ...וקב"ה ורצונו )-אורייתא( חד הוא!!!
ולכן אם תשים לב :מיד אחרי חטא המרגלים ...מה מגיע??? פרשת שעירי עבודה זרה .מה זה קשור לחטא המרגלים?? הרי זה
יותר קשור ומתאים לחטא העגל?? מה התשובה????
התשובה כתובה מיניה וביה :בתוך פרשת שעירי ע"ז ...באמצע שהתורה עוסקת בכפרה על חטא עבודה זרה ...פתאום התורה
מתחילה לדבר גם על נושאים כלליים שלא קשורים לעבודה זרה" :כי דבר ה' בזה ואת מצוותו הפר "..ודורשים חז"ל :דבר ה'
בזה :זה המבזה תלמידי חכמים והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה" ...ואת מצוותו הפר" זה פגם ברית קודש...
מה כל זה קשור לעבודה זרה?? איך הנושאים האלו קשורים לכאן?? מה התשובה??
מי שעובד עבודה זרה אתה מבין שהוא בוגד בקב"ה?? אז זהו!!! שגם מי שמזלזל בתורת ה' ומי שמזלזל בחכמי התורה ומי
שמזלזל בבריתו של הקב"ה גם הוא נחשב בוגד בקב"ה אותו דבר בדיוק!! זו בדיוק הנקודה שהתחדדה בתוכחה חריפה
ונוקבת בחטא המרגלים ...שבשביל לבגוד בקב"ה לא צריך שזו תהיה בגידה ישירה ...לא צריך לעבוד עבודה זרה ...מספיק
שאתה בוגד בשליחו של הקב"ה ...מספיק שאתה מזלזל בחכמים שהקב"ה מחשיב אותם ...מספיק שאתה מדבר סרה בארץ
שהקב"ה מחשיב אותה ...זה גם נקרא בגידה ישירה...

זה לא פשוט ולא מובן מאליו!!! אם דור דעה טעו בטעות הזו ...אז גם אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית ולדעת שגם
אצלנו התובנה הזו לא מובנת מאליה ...וצריך לחדד את המסר הזה שוב ושוב :קוב"ה ואורייתא חד הוא!!!! וכמו שכולנו
מבינים שלקחת ספר תורה ולהשליך אותו זה דבר נורא ואיום ...אז באותה מידה לקחת הלכה מפורשת בשו"ע ולהתעלם
ממנה בשאט נפש ,מבחינה מסוימת זה אותו דבר!!! כמו שלזלזל ברבש"ע כולנו מבינים שזה לא בא בחשבון ...אז לזלזל
בכבוד תלמיד חכמים?? על זה נאמר" :את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים "...את המסר הזה לא כ"כ הבנו בחטא
המרגלים ..לא העלינו על דעתנו שלדבר בגנות אדמה ...זה יכול להתפרש כגנות כלפי מעלה כביכול ...הטעות הזו עלתה
לנו ביוקר רב!!! ואנחנו לא רוצים לחזור על הטעות הזו שוב!!! רבינו יונה בשערי תשובה מאריך הרבה להוכיח שיש
מצוה גדולה לשבח את המצוות ...לשבח את התלמידי חכמים ...לשבח כל דבר שקשור לרצונו יתברך ...ולמה??? כי
כשמשבחים את רצונו יתברך ,זה במילים אחרות :לשבח את הקב"ה ...ולשבח את הקב"ה אנחנו לא יכולים יותר מידי...
כי ...כי סוף סוף קיי"ל :לך דומיה תהלה ...ואם היה ש"ץ שהוסיף על הקל הגדול הגבור והנורא השתיקו אותו בנזיפה ...מה
נותר לנו? לשבח את רצונו יתברך!! לשבח ולפאר את התורה הקדושה!! את עם ישראל מקיימי רצונו!!! את התלמידי
חכמים!! את ארץ ישראל!! ועל זה אומר שלמה המלך" :ואיש לפי מהללו "...האדם נמדד לפי מה שהוא מהלל ...בזאת
תבחן :עד כמה יש לך נטיה להלל את הצדיקים ואת התורה ועבודת ה'..

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט
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באשראי:
"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!
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הזריקה היעילה נגד הוירוס הויראלי האלים ביותר...
בשורה משמחת לשוחרי התורה!!!! בימים אלו הושקה בהצלחה זריקת חיסון מיוחדת נגד הנגיף
הנקרא לשון הרע!!! מדובר בזריקה שיש בה חומר מיוחד שמחזק את המערכת החיסונית נגד החיידק
ששמו לשון הרע וביזוי תלמידי חכמים ...מומלץ לקחת את החיסון הזה בעוד מועד ...ברגע שאתה
מקדים ולוקח את הזריקה בעוד מועד ...הרי כשמגיע הנגיף ששמו לשון הרע ...הרבה יותר קל לנפש
שלך לדחות את הלשון הרע ולהדוף אותו בקלות...
הזריקה הזו הומלצה בחום ע"י הרופא המפורסם לתורת הנפש ,הלא הוא מרן רבינו יונה ...ובכן :רבינו
יונה כותב בפירושו על משלי פ"א ..בזה הלשון :ויורונו המקראות האלה כי תולדת הרשעים לשנא הנקי והתם,

שהוא יותר במעלות מן הנקי ...והנה תולדות האיש לשנוא הפכה ,וכן כתוב" :אנשי דמים ישנאו תם" ,וזה מהדברים
שהמוכיח צריך להודיע בתחילה לנער וגם לגדול למען לא יאמינו לדברי הרשעים הדוברים על צדיק
עתק ומספרים בגנותו וכאשר ידעו השומעים כי חוק לרשעים הוא מאת שנאתם את הצדיקים אז יבינו
כי היא מעלת הצדיק אשר ישנאהו הרשע וידבר על לבם כזבים...
מה אומר פה הרבינו יונה?? אל תחכה שיבואו כל מיני נייסנים ויתחילו לדבר בגנות תלמידי חכמים
ויתחילו להסביר לך שהכל פוליטיקות והכל אינטרסים ...ואז!!! אחרי שכבר שמעת את כל הרעל הזה...
עכשיו לך תתחיל עכשיו לא לקבל לשון הרע ...לך תוציא מהראש את כל מה ששמעת ...בדרך כלל זה
מאוד קשה ...אחרי ששומעים לשון הרע ועכשיו צריך לא לקבל ...אוי אוי אוי ...זה כבר טיפול שורש...
אז זהו שלא!!! אומר לנו רבינו יונה:
אל תחכה שהרעל יגיע!! תקדים אותו!!! לפני שהרשע מתחיל לברבר ...לפני שהנייסען המשועמם
התורן בשטיבלאך יתחיל לפרשן מה האינטרס השלילי והשפל שעומד מאחורי כל דבר טוב שקורה
בעם ישראל ...תקדים אותם!!! ותתכונן אליהם מראש :ותכין את התלמידים שלך :כי חוק לרשעים הוא
מאת שנאתם את הצדיקים!!! אז יבינו כי היא מעלת הצדיק אשר ישנאהו הרשע אני מכין אתכם מראש :שלא תגידו
שלא אמרתי!!!! יש וירוס שמסתובב כעת ברחוב ...לוירוס הזה קוראים רשע ששונא את הצדיק ומדבר
בגנותו!! הוא וירוס שהוכח מדעית!! הוא מוכר למשרד הבריאות!!! ואם כעת הצדיק אמר כך וכך ...זה
עניין של זמן ...עד שלאט לאט יתחילו להישמע כאן כל מיני מנגינות מזלזלות ...שעזוב אותך ...הכל
אינטרסים ...הכל פוליטיקות ...וזה בסדר!!! זה וירוס מוכר!! שלא תגידו שלא הכנתי אתכם מראש...
הוירוס הזה הולך להגיע ...ומוכרח שהוא יגיע ...כל מה שנותר לכם זה רק לשמור על הגיינה ...ולהיזהר
שלא להידבק מהוירוס הזה ...כי הוא מאוד אלים ומדביק ...אבל לא להבהל ...זה וירוס ויראלי ...הוא
חולף ...ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו ...אבל עד אז ...צריך פשוט לשמור מרחק כדי
לא להידבק ...ותאמין לי :מאז שראיתי את הרבינו יונה התחלטתי לבצע אותו הלכה למעשה ...וזה
פשוט מדהים ...אני לא מחכה ללשון רמיה שיגיע ...אני מקדים אותו!! למה שאני אהיה מובל?? אני
מעדיף להיות המוביל ולא המובל ...ברגע שאני רואה "קול קורא" מטעם גדולי ישראל נגד אינטרנט או
נגד כל מיני דברים בעייתיים אחרים ...או לחילופין כל מיזם תורני קדוש או כל מוסד תורני חיובי
שנפתח בשעטו"מ אני מיד נעצר!!! רגע רגע ...זה הרי עניין של זמן עד שיבואו רשעים ויתחילו לפרשן
ש ...שהכל פה פוליטיקות ...והכל אינטרסים וכו' וכו' אז רגע רגע ...בא נקדים אותם!!! בא נחשוב מה
הם כבר יכולים לומר ...בא נכניס להם את המילים בתוך הפה ...ואז אני פותח את המפה ואני מתחיל
לשרטט לבד את הפוליטיקה .ואל תשאל ...ובכן :אני מיד עושה חשבון שהסוג הזה והזה של אנשים
אמור באופן טבעי להגיב שועדת הרבנים לענייני ....הם אלו שדאגו למודעה הזו והאינטרס שלהם זה
כך וכך ...הלאה ...הסוג הזה והזה של אנשים אמור לטעון :שזה בכלל קידומי מכירות בשביל___ וכו'
וכו' וכו' ...וזהו!!! סיימתי את החיסון ואני כעת יוצא לדרך ...והנה!!!! אחרי יומיים שלושה אני מגיע
לשטיבלאך ו ...ואני פתאום משפטים מוכרים ...מישהו כנראה הקליט אותי ...ראית מה שהרבנים
אמרו?? אה ...עזוב אותך ...הכל פוליטיקות וכו' וכו' ...ואני מחייך לעצמי ואומר :בוקר טוב אליהו ...אני
כבר אתמול ציטטתי אותך מילה במילה ...וכבר התנבאתי מה אתה הולך להגיד מחר ...איזה פרשניות
אתה עתיד לומר...
ותאמין לי :אף פעם לא פספסתי!!!!! בפרשנות מהסוג הזה אני יכול לרמות אותך שאני נביא או חכם
עדיף מנביא ואני לא מפחד לפספס!!!! כי אף פעם לא טועים בזה!!! זה פשוט מדהים ...אני רק שומע
על קהילה שפתחה איזה בית הוראה באיזשהו מקום ...אני מיד מקדים אותם בחיסון מראש ...ובכן...
הנביא -הלא הוא אני ...פותח את פיו הקדוש ואומר :הנה ימים באים ...והשוליים של מגזר פלוני
הולכים לטעון שכל המטרה בשביל להשתלט על אזור פלוני ...והשוליים של המגזר השני הולכים
לטעון שהמטרה היא לעשות הפרד ומשול וזה קשור קצת לפוליטיקה אלמונית ...וכמעט תמיד!!! אחרי
כמה ימים או שבועות הנבואה שלי מתקיימת מילה במילה! השמועות מגיעות ..והרעל מתחיל
להתפזר ...ויש כאלו שצריכים להוציא את ה K300בדמות התחזקות בשמירת הלשון ...בשביל לנטרל
ולא לקבל את הלשון הרע הכ"כ משכנע הזה ...אבל אני לא צריך ניטרול!!!! כי אני כבר חסין!!!! אני
מחייך לרעל ואומר :נזכרת להגיע ??...אני כבר לפני שבוע סימנתי אותך ...אני אפילו הדגמתי איך אתה
הולך להגיד את זה ...עשיתי אפילו את הפרצוף הרציני שלך איך אתה ממתיק סוד ואיך אתה מסביר
ברהיטות ומנמק עד כמה זה נכון...
זה מה שמציע לנו רבינו יונה!!!! היות ועם הארץ שונא לתלמיד חכם באופן מדעי!! וזו המציאות!!! אז
אל תחכה שהעם הארץ יפער את פיו ויתחיל לדבר ...ואז תצטרך להיכנס לכוננות ספיגה ...תקדים
אותו!!!! תתכונן אליו מראש!! תסמן אותו מראש!!!!! תדגים לתלמידים שלך ותודיע להם מראש :חכו
חכו ...עוד מעט יגיע הטיפש התורן והוא יגיד כך וכך וכך ...היכונו!!!! ואני מבטיח לך שהוא יגיע!!! אין
סיכוי שלא!!! אבל אם אתה תקדים אותו ותסמן אותו מראש ותסביר לכולם מראש שעוד מעט יגיע בן
אדם שיש לו בעיה לקבל את הדברים ולכן הוא הולך להגיד אחד שתים שלוש ...ולא סתם!! אתה תכין
את התלמידים שלך לעשות לו קבלת פנים מראש ...אז ברגע שהוא יופיע עם חיצי הרעל שלו ...אנחנו
נקדם אותו בשירה ונקיף אותו במעגל ונריע לו :יש לנו גויילם במעגל!!!! מחיאות כפיים סוערות...

חשיפה ראשונית :הסגולה החדשה!!!
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על החשיבות העצומה של ארץ
ישראל!!! ביום העצמאות פגש אותי ציוני אחד ואמר לי :למה
אתה לא חוגג את יום העצמאות?? וכי אתה לא שמח שהקב"ה
נתן לנו את ארץ ישראל?? תראה כמה פסוקים יש בתורה רק על
חביבות הארץ??
אמרתי לו :אתה צודק ...אבל תוציא לי בבקשה את הדרכון שלך...
אתה מוכן להראות לי כמה פעמים היית בחו"ל בעשור האחרון??
לא!!!! הוא לא רצה להוציא את הדרכון שלו ...הוא לא רצה
להראות לי עד כמה "חביבה" עליו ארץ ישראל ...חביבות ארץ
ישראל נמדדת בשורה התחתונה עד כמה טוב לנו בה ועד כמה
אנחנו משתוקקים להתגורר בה ,והכי הכי :שאנחנו לא מחפשים
לברוח ממנה ...וזה לא פשוט!!!! על זה נאמר :ולא תקיא הארץ
אתכם ...יש שתי דרכים איך ארץ מקיאה את יושביה? יש דרך של
גלות ...שמגיע סנחריב או נבוכדנצאר וקושר אותנו בשלשלאות
ולוקח אותנו בגלות לחוץ לארץ ...אבל יש הקאה מסוג אחר!!! יש
הקאה מסוג של יולי יוני אוגוסט ...שכבר עכשיו אפשר לראות
פרסומות בלי סוף בעיתונים ...על כל החופשות והנופשים
והטיולים בחו"ל ...אנשים שמרגישים שארץ ישראל בוערת להם
מתחת הרגלים ..הם מחכים לרגע שהם יכולים לברוח מארץ
ישראל ...זה סוג של הקאה!!! הקאה מודרנית!! אם אתה מהלך
בארץ ישראל ואתה מרגיש שהרגלים שלך בוערות ואתה רק רוצה
כל הזמן לברוח לחו"ל ...תבדוק טוב טוב למה זה קורה לך...
תפתח את המפה הגיאוגרפית של ארץ ישראל ...הלא היא פרשת
קדושים!!! שבפרשה הזו משורטטים התנאים האקלימים
והסטריליים של אפיק קדושת ארץ ישראל ...ושם תבדוק למה
אתה לא מצליח להיקלט פה...
אל דאגה :כל אחד מאיתנו בשלב מסוים מסתקרן באופן טבעי
ומתחשק לו לצאת מתי שהוא מגבולות א"י ..ולראות עולם ...זה
נורמלי!! השאלה היא :כמה זה בוער?? כמה האדמה בוערת
תחתיך?? בקיצור :חיבת ארץ ישראל לא נמדדת לא בגודל הדגל...
ולא בססמאות לאומניות ...אלא בקיום מצוות התלויות בארץ
באהבה ובהידור ...ונאמנות אמיתית לחיבת הארץ כפי שהראו לנו
רבותנו תלמידי הבעש"ט הקדוש ותלמידי הגאון החסיד מוילנא
בדוגמא אישית שהגיעו לכאן כשמחיר הדירות "לא היה כ"כ
גבוה"..
הקיץ בפתח!!!! כל אחד מתחיל לאט לאט לגבש איזשהו חלום
איפה לטייל בחופש הגדול ...בשבת זו יש לנו את ההזדמנות
לפגוש את חיבת הארץ ...אמנם מזוית שלילית של תוכחה
ועונש ...אבל דווקא מכלל לאו אתה שומע הן...
---

בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את המצוה התלויה בארץ ,שהיא
היחידה!!! שנהגה במשך כל השנים גם בחוץ לארץ...
ולכן :אין לך סבתא פולניה ,מרוקאית או תימניה שלא תקפיד ברגש
קודש להפריש חלה ...בטח ...היא ראתה את זה בבית ...היא ראתה את
אמא ואת סבתא עושות כן...
אבל אנחנו יושבי ארץ ישראל בשבעים שנה האחרונות צריכים לדעת
שיש עוד כמה וכמה מצוות התלויות בארץ שהם לא נוהגות בחוץ לארץ...
את זה סבתא לא ראתה בחו"ל ...וממילא באופן הטבעי חסר לנו במצוות
האלו את הרגש היהודי השמרני ...אתה יכול לראות  40נשים מפרישות
חלה וזה מעמד מרגש ופועל ישועות ...אבל עדיין לא ראיתי מעמד של
ארבעים נשים מפרישות תרומות ומעשרות ...ולמה?? כי את זה לא
הבאנו מאירופה...
אז קדימה!!! הגיע הזמן לחבב את מצוות התלויות בארץ ...ובא נחליט
שברגעים אלו אנחנו משיקים ביחד סגולה חדשה 40 ...נשים מפרישות
תרומות ומעשרות ואומרות את הנוסח "יותר מאחד ממאה "...וזה סגולה
לשידוכים ,לזש"ק ,לעשירות ולהצלחה ,תנסו ותראו!!!!! מצוה לפרסם!!!
בחנוני נא בזאת אמר ה'...
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סימפטום ושמו ה"ראש הקטן"...
בפרשה שלנו אנחנו פוגשים את החטא המר
ביותר ...חטא המרגלים ...חטא שעד היום אנחנו
סובלים ממנו ...שעליו נאמר" :אתם בכיתם בכיה
של חינם אני אקבע לכם בכיה לדורות "...כן ...עד
עצם היום הזה...
יש לי בזה קושיה פשוטה ובסיסית ששאלתי אותה
הרבה אנשים ואף אחד לא הצליח לענות לי תשובה
מספקת לי :מה זה בכיה של ח י נ ם ???? מה
הכוונה חינם?? בינינו ...ראית פעם בן אדם מבוגר
שבוכה לחינם?? אולי תינוק ...תינוק לפעמים בוכה
סתם ...בגלל שהוא עייף או עצבני ולא יודע מה
לעשות עם עצמו ...אבל מבוגר??? מבוגר שבוכה??
עד כמה שאני יודע שכשרואים בן אדם מבוגר
בוכה ...זה סימן שקרה משהו ...סימן שיש משהו
רציני שמעיק עליו ...ותאר לעצמך שהוא בוכה
בדמעות שליש ...אז בכלל ,כנראה שקרה לו פה
אסון גדול ...ותחשוב שהוא בוכה לילה שלם ללא
הפסקה ...אז בטח קרתה פה טרגדיה בסדר גודל
נוראי!!!
אז אם כלל ישראל היו מסוגלים לשבת ולבכות
בדמעות שליש במשך לילה שלם ...והדמעות יצאו...
לא היה צריך להתאמץ לבכות ...אז כנראה שבאמת
הפריע להם משהו ...אז איך אפשר לקרא לזה בכיה
של חינם ?.אתה יכול להגיד מקסימום שהיה להם
טעות ...הבכי שלהם היה מוטעה ...הם קראו לא
נכון את המפה וממילא הם טעו בבכי שלהם ...אבל
להגיד שהם בכו לחינם ...ראית פעם בן אדם שבוכה
לחינם?? מה ...זה הצגה?? מה מתכוונים
כשאומרים בכיה של חינם???
אותה שאלה בדיוק לגבי שנאת ח י נ ם! ! ! ! כן :יש
קשר בין בכיה של חינם לשנאת חינם ...שניהם קרו
באותו יום!!! הבכיה של חינם היתה בליל תשעה
באב ...וגם ביהמ"ק שנחרב בתשעה באב ...גם הוא
נחרב על שנאת חינם ...אז גם ביחס לשנאת חינם
יש לי את אותה קושיה ...מה פירוש שנאת ח י נ ם ?
? וכי אנחנו שונאים סתם סתם לחינם ...יש כזה
דבר לשנא לחינם?? שנאה חייבת להגיע על רקע
מסוים ...ובפרט כשמדובר בשנאה תהומית
שמוציאים עליה הרבה הרבה אנרגיות ...אתה יכול
אולי להגיד שיש שנאה לא מוצדקת ..שנאה
שנובעת מצרות עין וכו' ...אבל גם שנאה כזו ...וכי
אפשר להגיד עליה שהיא לחינם??? בקיצור :מה
הפשט חינם?? מה מתכוונים כשאומרים חינם???...
זו שאלה פשוטה ובסיסית שכל אחד מאיתנו אמור
לשאול ולענות...
לכאורה ההגדרה בזה היא כך:

חינם זה כינוי ל"ראש קטן"!!!!!
כל טעות שנובעת משיקול צר של ראש קטן נקראת
חינם!!!
לדוגמא :אם אזרח תמהוני יקום ביום בהיר ויחלום
שהוא רוצה להיות ראש העיר ...הוא ניגש בבטחון
עצמי ומגיש מועמדות ...וכולנו צוחקים עליו

מאחורי הגב כי אנחנו מבינים שהוא לא יעבור את
אחוז החסימה ...נו ...איך כולנו מתייחסים אליו??
חבל ...הוא מתאמץ לחינם!!!! למה זה נקרא לחינם?
הרי סו"ס הוא רוצה להיות ראש עיר?? וכי להיות
ראש עיר זה חינם? הנקלה בעיניך להיות ראש עיר??
מה התשובה? אתה צודק!! להיות ראש עיר זה ממש
לא לחינם!! אבל מה נעשה שיש לו טעות!!!! והוא
ראש עיר --לא יהיה!!!! נקודה!!! אז ממילא חבל
עליו ...הוא באמת מתאמץ לחינם ...זאת אומרת :כל
טעות שנובעת מראש קטן ...קוראים לה חינם!!!!
חבל עליך ...אתה מתעקש לחינם ...על אותו משקל:
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם ...חינם מן
המצוות ...ראש קטן ...בלי לקחת אחריות ...עבדא
בהפקירא ניחא ליה ...תביא לי מה שאני רוצה בלי
יותר מידי חשבונות ...בלי ברכות ומעשרות
והשפעות ...זה נקרא חינם!!!!!! עד כאן ברור???
--ומעתה :אותו דבר בשנאת חינם!!!! מה זה שנאת ח י
נם???

שנאת חינם זו שנאה שנובעת מראש קטן...
רוצה דוגמא הכי קלאסית לשנאת חינם??
בכל בית יהודי מידי שבת ...אם תשים לב :ברגע
שמתחילים סעודת ליל שבת ...מיד מתחילה
מלחמות עולם בין הילדים הקטנים ...הם פתאום
מתחילים לריב על כל מה שרק אפשר לריב ...מי יושב
ליד אבא ומי ליד אמא ...ומי מקבל את הצלחת הזו
ומי קיבל הכי הרבה בכוס וכו' וכו' ...מוכר??? בטח!!!!
כולנו היינו ילדים וכולנו פעם היינו כאלו ...נו...
ועכשיו??? עכשיו משום מה אנחנו כבר לא רבים מי
ישב ליד אבא ואמא ...אנחנו הרי נשארנו באותו
הרכב ...הרבה פעמים אנחנו נפגשים בליל שבת כל
האחים והאחיות הנשואים והלא נשואים ויושבים
סביב שלחן שבת ...ואנחנו כבר לא רבים) ...אני
מקווה (...למה?? מה השתנה? למה הפסקנו לריב??
פשוט מאוד :כשהיינו ילדים היה לנו ראש קטן!!!!
וילד קטן בטוח שבשולחן שבת זה האירוע הרשמי
שבו נקבע המעמד שלי בקדנציה השבועית הקרובה
במעמד המשפחה) ...האם אני יקבל תיק חשוב או אשאר שר
ללא תיק (...ממילא כל ילד רב על הכסא שלו ...מתוך
נקודת הנחה שבשביל להיות שווה הוא חייב לשבת
ליד אבא או ליד אמא!!! )עכשיו למה זה ככה ...ולמה דווקא
בסעודת שבת זה קורה?? זה כבר נושא מרתק בפ"ע (..אבל עם
השנים התבגרנו ...והיום אנחנו כבר מבינים שכל
המריבות מהסוג הזה הם לחינם!!!! למה זה לחינם??
כי בינינו ...זה לא משנה איפה אתה יושב ...אתה יכול
לשבת בקצה של השלחן ואתה תהיה שווה ומוערך
בדיוק כמו אם תשב בראש השלחן ...אתה יכול לקבל
את הכוס החד פעמית ולהיות שווה בדיוק כמו זה
שקיבל את הכוס של אמא ...וכן הלאה וכן הלאה...
וממילא כל המריבות של הילדים בשלחן שבת זה
מריבות לחינם!!!! ולמה זה נקרא מריבות לחינם??
כי זה מריבות של ראש קטן!!!! עד כאן בשנאת חינם
של ילדים קטנים ...אבל כעת נעבור לשנאת חינם של
ילדים קצת יותר גדולים ...כן ...מוקדם מידי
להתלהב ...אנחנו לא כאלה ילדים גדולים כמו

שאנחנו חושבים ...גם בינינו יש מריבות לחינם ...גם
לנו יש מריבות של חינם...
מה זה השנאת חינם שיש בינינו??? מה ההגדרה??

ראש קטן בעבודת ה'!!!!! זו ההגדרה של שנאת
חינם!!!
עבודת ה' זה הרי משהו גדול ...היהדות היא רחבה...
היהדות היא שולחן גדול גדול שיש בו מקום לשנים
עשר שבטים ...לשתים עשרה דרכים שונות בעבודת
ה' ...ויש מקום לכולם ...וכל אחד יש לו את המעלה
שלו והיחודיות שלו אבל!!! ברגע שיש ראש קטן...
וכל אחד מאיתנו לא לומד את כל המפה של
היהדות ...אלא מאי?? כל אחד מאיתנו נתקע בנתח
מסוים ביהדות ...הנתח שהכי מוכר לו ...או הכי
מרגש אותו ...ומתמקד בנתח הזה והולך איתו עד
הסוף!!!! ואת כל היהדות הוא מרכז רק שם!!!!!!
והנה ...ברגע שזה כך ...כאן מתחילה שנאת חינם...
אני הליטאי ...גדלתי על אהבת תייירה ...אז אצלי
הכל מתחיל ונגמר בתורה ...זה הדבר היחיד שמדבר
אלי ...זה הדבר היחיד שתופס אותי ..אני נאחז עם
כל הכח בתורה ...את כל היהדות כולה אני ממרכז
סביב המילה ששמה תורה!!!! והנה ...במקביל ...שכן
שלי גם גדל ...אבל לשם שינוי הוא גם על מבועי
החסידות ...הוא גדל על סיפורי חסידים ועל הנהגת
החסידות ...כל כולו חסיד בלב ונפש ...הוא נאחז
בכל הכח רק בתורת החסידות ...ואת כל היהדות
שלו הוא מרכז סביב המילה ששמה חסידות! מה
המכנה המשותף בין שנינו?? שנינו ר א ש ק ט ן ! !
!!
שנינו לא יודעים את התמונה המושלמת של
היהדות!!!! שנינו אף פעם לא שאלנו לא את
הרבש"ע מה הוא באמת רוצה ...וגם לא שאלנו את
עצמנו מה חובתנו בעולמנו ...אז מה כן עשינו?? כל
אחד מאיתנו נתקע במושגים הטבעיים שהכי
מוכרים לו באופן טבעי ...נתפס בתחום שהכי מדבר
אליו ותופס אותו ...והולך עם זה עד הסוף ...נו ...ומה
התוצאה הישירה?? שנאת חינם!!!!!!!!! שני ילדים
עם ראש קטן ...נפגשים סביב שלחן אחד שקוראים
לו יידישקייט ...ומתחילים לדחוף אחד את השני...
אני הליטאי דוחף את החסיד ...אה ...תיירה תיירה...
אני יותר קרוב ממך לאבא שבשמים ...אני יושב ליד
אבא בשלחן שבת ...והחסיד דוחף אותי בחזרה.
אה ..איפה הקדושה והטהרה והדבקות ושבת
קודש ...תזוז ...אני יותר קרוב לאבא שבשמים...
מלחמת כסאות ...ובשורה התחתונה :יש פה שנאת
חינם!!! שנאה לחינם!!!!

שנאה שנובעת ממקום אחד ויחיד :ראש
קטן!!!!!!
שנאה שהיינו יכולים לחסוך אותה אם היה לנו טיפ
טיפה ראש גדול!!!!
--וממילא!!!! מה הפתרון לשנאת חינם??? איך

מתקנים את שנאת חינם?? אז כאן יש את הטעות
המפורסמת :יש כאלו שעושים חשבון של דבר
והיפוכו :מה ההיפך של שנאת חינם?? אהבת
חינם!!! ממילא מכאן ואילך צריך להרבות באהבת
חינם וכך נתקן את השנאת חינם...
אוי ואבוי!!! חס ושלום!!! להחליף שנאת חינם
באהבת חינם זה להחליף פרה בחמור ...כי שוב...
שנאת חינם -הבעיה היא לא כ"כ בשנאה ...אלא
בחינם שבזה ...בראש הקטן שבזה ...אז להחליף
ראש קטן של שנאה ...בראש קטן של אהבה ...מה
עשינו??? עד היום שנאת את כל העולם לחינם...
ואילו היום אתה אוהב את כל העולם לחינם...
מה ...אתה מסומם?? המסוממים מסתובבים
ברחוב עם עיניים מבריקות ומחויכות ומחבקים
את העצים ...מפגר מי שאוהב לחינם!!!! מי
ששונא לחינם לכל הפחות יש לו ראש קטן ...אבל
מי שאוהב לחינם ???...אין לו ראש בכלל ...מה...
השתגעת??? אין כזה דבר לאהוב לחינם ...אלא
מאי??

מה הפתרון של שנאת חינם?? להפסיק להיות
חינמי!!
להפסיק להיות ראש קטן!! להפסיק לגשת
ליהדות באופן נקודתי!! הגיע הזמן להבין
שהיהדות שלנו היא משהו קצת יותר רחב ממה
שאתה מכיר מהחידר ...והגיע הזמן לפתוח את
הנושא בגדול...
במילים תורניות קוראים לזה" :יסוד החסידות ושורש
העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו
בעולמו "...המשפט הזה מאוד מוכר ...זה המילים

הראשונות של המסילת ישרים...
לחנים ושירים ..אבל תכל'ס מה באמת מתכוין רבינו
הרמח"ל במשפט הזה? מה הוא מתכוין לשלול??

יש על זה אפילו כמה

פשוט מאוד :באופן טבעי כל אחד מאיתנו מסמן
את עבודת ה' לפי מה שהוא מכיר!!! אני גדלתי
עם חינוך לתורה ...אני ישבתי בישיבה ולמדתי
והיום אני לומד בכולל ...וללמוד תורה זה הדבר
היחיד שאני יודע ...ואם ככה :אז באופן טבעי אני
החלטתי בשביל הרבש"ע שללמוד תורה זה הדבר
היחיד שהוא יתברך רוצה ...ואילו חבר שלי גדל כל
החיים שלו על סולם ערכים שונה בעבודת ה'...
וממילא באופן טבעי גם הוא סימן לעצמו את
עבודת ה' שזה מה שהוא מכיר ...המכנה המשותף
בין שנינו ...ששנינו אף פעם לא בררנו!!! ולא
אימתנו!!! ולא שאלנו לא את עצמנו ולא את
הרבש"ע מה באמת חובתנו בעולמנו!!! אף פעם
לא שאלנו את הרבש"ע :מה באמת רצונך יתברך
בעולמך???
כל אחד מאיתנו סימן את הכסא שעליו הוא כבר
ממילא יושב ...והתחלנו להילחם מלחמת
כסאות ...כל אחד מנפנף בכסא שהוא תופס...

וכשאומרים שנאת חינם מתכוונים לזה!!!!!!
על זה חרב בית המקדש!!!! כל המהות של בית
המקדש זה תל תלפיות ...שכל פינות פונות אליו!!!
שהוא מאחד את כל הפינות ...אין כאן המקום
להאריך ...אבל כל הרעיון של בית המקדש זה
ששם העבודה ושם התורה ...שם נמצא הארון

ולשכת הגזית שהוא התורה ושם גם נמצא המזבח
שהוא עבודה ,וכו' וכו' ...כל הקדקודים והערכים של
האומה היהודית מתאחדים ומתייחדים עם קונם
במקום אחד!! זה כל היחוד והשלימות שיוצאת מבית
המקדש!!! אבל ברגע שאחד גונב את לשכת הגזית
לבית מדרש הפרטי שלו ...והשני לוקח את העבויידה
לאגרויסע שול שלו ...וזה לוקח את המזבח ונועל אותו
בתוך הבית הכנסת הפרטי שלו ...החרבת את בית
המקדש!!! ברגע שעבודת ה' מתפזרת בין כולם ...כל
אחד מחזיק בעבודת ה' מסוימת ובטוח שהכל נמצא
אצלו ...לזה קוראים בשתי מילים שנאת חינם!!! ובית
המקדש כבר ממילא נחרב ...כבר אין מה להחריב בו...
הוא כבר לא רלוונטי...
--אגב :באמת אם תשים לב :כל המחלוקת והלשון הרע
והשוני שבינינו ...איפה זה מצוי?? בשכבות היותר
חלשות שלנו ...באלו שיש להם ראש קטן!!!! אבל מי
שיש לו קצת עומק ...מי שיש לו רובד טיפ טיפה יותר
עמוק במשמעות הפנימית של עבודת ה' ...שם כולם
נפגשים!!!!! שם אתה פתאום יכול לפגוש את ר' משה
שפירא זיע"א שינק חלק גדול מתורתו מספרי
חסידות ...ולפגוש מאידך את גדולי החסידות שינקו
את רוב תורתם מספרי מחשבה ליטאיים ...שם!!!
בראש הגדול!! שם נפגשים ...במוח כולם נפגשים!!!!
איפה מתחיל הפיצול בגוף האדם??? בעינים...
באזניים ...בחוטם ..בידים ...ברגלים ...בצלעות ...שם
מתחיל הפיצול ...שם מתחיל להיות שתי ידים ...שתי
רגלים ...אבל במוח???? בראש הגדול?? המוח הוא
אחד!!!! כשמבינים את התמונה המושלמת ...פתאום
הכל מתבהר ..אתה מבין שיש ספירה ששמה
תפארת -תורה ויש באותה מידה מקום לאפסי ארץ
וליהודים פשוטים בספירת מלכות ...אתה מבין שיש
מקום להחזקת תורה בספירת נצח והוד ...ויש מקום
לתכונה הקנאית בספירת גבורה ...אתה פתאום קולט
שאין לך אדם שאין לו מקום!!! ואין תכונה בעבודת ה'
שהיא לא הכרחית בשביל להוביל אותנו לתיקון
השלם ...אבל בשביל זה צריך לבחור בראש גדול!!!
וראש גדול הוא לא חינמי!!! אי אפשר לשבת רגל על
רגל ולנייעס ולהיות ראש גדול...
והקב"ה רוצה שנפסיק עם השנאת חינם!!! שנפסיק
להיות ראש קטן!!!
עד כאן שנאת חינם ...כעת נחזור לפרשת השבוע.
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ובחדר שלך ובבועה שלך!!!
הההלו ...תפסיק להיות חינמי!!! תפסיק לבכות
לחינם!!! תפתח ראש ...תנסה לחשוב שניה מחוץ
לקופסא ...תנסה להיכנס לראש של ההנהלה...
אולי גם להם יש איזשהו מצוקה מסוימת ...אולי
המצוקה לא מתחילה ונגמרת רק בצלחת שלך...
אולי יש מצוקה כספית כללית בישיבה שבסופו של
דבר היא מגיעה לידי ביטוי עד הצלחת שלך ...אתה
רוצה לבכות על המצוקה הזו?? הלוואי ...תבכה...
אבל אל תבכה בכי של חינם!! אל תבכה בכי של
ראש קטן!!!! תבכה לרבש"ע על המצב הכלכלי
הכללי של הישיבה ותתפלל שירחיב ה' את גבולם
ושיצאו ממעגל הקושי שלהם...
אבל לא!!!! לי יש מיטה ...לי יש צלחת ...לי יש סדר
יום משלי ...זהו!! כאן הכל מתחיל וכאן הכל נגמר...
וברגע שמשהו יחסר לי ...אני מתחיל לבכות ...הנה
לך בכיה של חינם!!!!! בכיה של ראש קטן ...ילד
קטן שרואה רק את עצמו ...וכל העולם צריך
להסתובב סביבו...
אבל!!! לא לעולם חוסן ...ואני מכין אותך מראש
שיום אחד הבכי הזה נפסק ...מתי זה קורה???
שבשעה טובה ומוצלחת ידידנו היקר יוצא
מהישיבה ובונה את ביתו -שלו ...ואז!!! מה אתה
חושב ...שהמצב בצלחת נהיה יותר טוב??? לא!!
ממש לא!! אתה מוזמן לשאול את האברך הראשון
שנקרה בדרכך ...תשאל אותו בכנות האם התנאים
שלו בחדר אוכל של הבית יותר טובים מאשר
בישיבה??? לא בטוח ...אבל בכל זאת הוא כבר לא
בוכה כמו בישיבה!!!! ולמה לא?? כי זהו ...נגמר
הראש הקטן ...כאן אני כבר בעל הבית ואני כבר
יודע את כל המכלול ...ואם בדיוק היום אין ארוחת
צהרים ...אז אני יודע שאין מה להתבכיין ...כי ...כי
אני יודע שהסיבה שאין ארוחת צהרים כי הגברת
עדיין לא חזרה מהעבודה ...אז מה הקשר לבכות??
ויכול להיות שאין חלב כי אני פשוט לא קניתי...
ואם לא קניתי אז אין ...ואם זה חלילה בגלל שאין
כסף בחשבון ...מה תגיד?? מה שברור :הבכי הוא
כבר לא בכי של ראש קטן!!! אני לא מכניס ראש
לתוך הצלחת ומתחיל לנהום ...כי אני יודע שיש
עוד כמה דברים מעבר לצלחת ...הבעיה היא שעד
שמבינים את זה בחיי הנישואין לפעמים אורך
זמן ...וזה מסוכן!!!!!

---

כי הקב"ה לא אוהב ראש קטן ...ו ...ו ..וגם האשה
לא!!!

אותו סיפור בדיוק בבכיה של חינם!!!! קודם שאלתי:
וכי אדם בוכה לחינם?? אדם שבוכה ...הרי בדרך כלל
יש משהו אמיתי שמפריע לו??

הקב"ה לא אוהב אדם שחושב רק על עצמו ...וגם
האשה לא!!!

מה התשובה? על אותו משקל :בכי של חינם הכוונה
היא לבכי של ראש קטן!!!! רוצה דוגמא קלאסית
לבכיה של חינם??? בישיבה!!!! כשהייתי בישיבה ..היה
לנו הרבה פעמים ש"בכינו" והתבכיינו ...אין אוכל
בישיבה ...אין פה כלום ...מה זה פה ...הכל פה דפוק
)חוץ מהשניצלים (...ההההלו ...בחור יקר) ...אני מדבר
לעצמי ...חכמה גדולה לדבר עכשיו( אתה יושב כעת מול
הצלחת שלך ואם שם -בצלחת חסר משהו ...זהו...
אתה כבר מתחיל להתבכיין ...אדוני :זה נקרא בכי של
ראש קטן!!!! כאילו הכל מתחיל ונגמר בצלחת שלך

והקב"ה מבקש ממך להתחתן ...בדיוק בגלל זה!!!!
שתפסיק להיות ראש קטן ...תתחיל לפתוח ראש
ולחשוב גם על השני ...אז אתה שנגשת אלי לפני
כמה ימים ושאלת אותי :האם אני כשיר
לנישואין??? בזאת תבחן!!!
עד כמה אתה מסוגל לצאת מהראש קטן ולחשוב
מחוץ לקופסא!!!
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בקרוב ממש

"למען לא נבוש-"...
אחי המשורר ואני השוער...

שלום ...קוראים לי יהוצדק הלוי ...אני משוער!!! ואילו אחי ידותון הוא משורר!!! כן ...אח שלי הוא מהלווים
המשוררים ...זה תורה שלימה שאני לא בקי בה ...אגב :זה לא סתם שאני לא בקי בה ...רציתי!!! רציתי להיות בקי
בתורת המשוררים!!! בגיל עשרים וחמש נכנסתי לישיבת המשוררים של הלווים ...ניסיתי ...עמלתי ...התייגעתי...
מאוד רציתי להיות משורר ...אבל לא ראיתי בזה ברכה ...ולאחר שנתיים של ניסיון של התלמדות בזה ...הבנתי שאני
משורר לא יצא!!! קבלתי את זה באהבה ופרשתי) ...טוב שזה קרה לי רק אחרי שנתיים כי יש כאלו שאורך להם
חמש שנים עד שהם מבינים את זה (...לעומת זאת אח שלי כן עשה חיל והוא נהיה משורר!! ואילו אני?? שאני לא
יכול להיות משורר ...אני נהייתי שוער!!!! עכשיו :כאן יש טעות מפורסמת :יש הרבה מאוד שחושבים שלוי שוער
זה אחד כזה שמגיע בבוקר עם עיניים טרוטות ופותח את השער ...ואז הוא נעלם ...ואח"כ הוא שוב מופיע לקראת
הערב ...ומגיף את השער ...דופק כרטיס ושלום ...אבל לא!!!! זו טעות מאוד גדולה!!! מי שחושב ככה הוא לא
התחיל להבין מה זה לוי שוער!! שוער זו עבויידה עצומה ..עבודה תובענית ...אחראית ...שאתה צריך המון המון כח
ותקיפות לעמוד בזה ...בקיצור :צריך בשביל זה להיות לוי ...ובכן :מה זה שוערים??? מה אני עושה בתור משוער??
אז בקצרה :בבית המקדש יש רשימה ארוכה מאוד של הלכות חמורות שצריך להקפיד עליהם!!! ובסטיה הכי קלה
אתה יכול לפסול את הקרבן ...ולהתחככך עם חיובי כרת ...נו ...מי ישגיח על זה? מי יפקח ויוודא שיתקיימו כל
ההלכות האלו לפי פרטיהם ודקדוקיהם?? זה התפקיד שלנו בתור לויים שוערים!!! אז רק לשבר את האוזן אני אתן
לך דוגמא קלאסית :בשבוע האחרון הייתי רוב הזמן ביחידה של פיקוד צפון!!!! יש כמה עשרות לוויים שוערים
שהם מופקדים על צפון המזבח ...מה יש?? אז כידוע :קדשי קדשים צריך לשחוט בצפון המזבח ואם שחטת אותם
בדרום פסול ...זאת אומרת :יש שטח מסוים בעזרה שקוראים לו צפון ששם אפשר לשחוט ...ופתאום!!! באמצע
רצפת העזרה ...יש איזה מילימטר מסוים ששם מסתיים הצפון ומתחיל דרום!!! ואין שום סימון!!! אין שום
היכר!!! )הסימון היחיד שכן יש ...שאם אף אחד לא יהיה בעזרה ...אז אם תמתח קו ישר מהמזבח תראה
שהמרצפת הזו ואילך זה מקביל לצפונית למזבח ומכאן ואילך זה כבר דרום (...עכשיו :עומד כאן יהודי שהגיע
נעבעך להקריב קרבן חטאת ...והוא צריך לשחוט בצפון ...והוא רוצה שהקרבן שלו יהיה כשר ויתכפר לו ...נו ...מי
ישגיח שהוא באמת שוחט בצפון והוא לא זלג בטעות לדרום??? אז הנה!!! בשביל זה אנחנו כאן --השוערים!!!!
אנחנו פרושים בצורה מסודרת ומחולקת לאורך כל גבולות הצפון ...ואנחנו משגיחים ומפקחים בשבע עיניים על
המשימה הנקודתית הזו ...שמי שצריך לשחוט בצפון שלא יחצה בטעות את הגבול ...הנה לך דוגמא אחת מיני אלף
של משימות המוטלות על השוערים!!! אתה יודע כמה דוגמאות כאלו יש במקדש??? מאות!!!! עוד דוגמא :לפני
כמה חודשים סיימתי מסכת שבת ושמו אותי שוער באגף חטאת!!!! כל יהודי שמגיע למקדש והוא אומר שהוא
רוצה להקריב קרבן חטאת ...רגע רגע אדוני ...מאיפה אתה כ"כ בטוח שאתה צריך להקריב חטאת?? מה פירוש...
אני חללתי שבת רח"ל ...כן נכון ...אבל האם זה היה מלאכה הצריכה לגופא או לא? האם זה היה דבר שאינו מתכוין?
והאם היה לזה שיעור? וכמה חטאות אתה חייב? זה תלוי מה שכחת ,האם שכחת ששבת היום או ששכחת
שהמלאכה הזו אסורה? בקיצור :יש רשימה ארוכה של שאלות בסיסיות ומינימליות שצריך לשאול אותו כדי
לאשר האם הוא בכלל חייב חטאת או לא?? ויש בזה המון הפתעות!!! הרבה מאוד פעמים מתגלה שזה היה
מקלקל או היה חסר במלאכת מחשבת וממילא הוא בכלל לא חייב חטאת ...נו ...ואם אנחנו לא היינו פה ...והוא היה
מקריב חטאת ...אז הוא היה מקריב חולין בעזרה ...אז בשביל זה אנחנו שוערים!!! ותפקידנו להשגיח שלא יהיה
הפקרות!!! אל תשכח ...בית המקדש פה!!! אנחנו הלווים עומדים בשער ונדרש מאיתנו לעשות בידוק מדוקדק על
כל קרבן האם הוא נעשה כדינו ...האם הוא נעשה לפי כל הפרטים והדקדוקים המפורשים בתורה שנמצאת פה
בקודש הקדשים ,והאם זה מתואם עם לשכת הגזית שנמצאת פה במרחק מטרים ספורים מכאן ...בשביל זה אנחנו
שוערים!! ויש לנו עבודה ללא הפסקה!!!! חוץ מזה אל תשכח שכל קרבן צריך לעבור ביקור מתשעים מומין!!!!
ותחשוב :שהיום הקריבו במקדש למעלה מאלפיים קרבנות ...אז הכהנים ..נו ...מה הם כבר צריכים לעשות?? קבלה
הילוך זריקה והקטרת אימורין ...זה לא כ"כ הרבה עבודה ..כי כמה שזה הרבה קרבנות ...אבל תמיד אפשר להשתלט
על זה ...לעומת זאת אנחנו הלווים??? אנחנו צריכים לעמוד בשער ולבדוק את כל ההלכות מסביב ...כל קרבן צריך
לעבור בידוק מתשעים מומין!!!! וחכה ...בתשעים מומין זה לא נגמר ...יש עוד רשימה של י"ד איסורי מזבח ...שגם
אותם צריך לברר במקרה הצורך ...אני אתן לך דוגמא :הגיע לפה שלשום יהודי עם קרבן ...ולפי החזות החיצונית
שלו זה היה נראה שהוא בעל תשובה טרי טרי ...אז אחרי שבדקתי את הקרבן מכל המומין ..שאלתי אותו בעדינות
ובזהירות :תגיד לי :הקרבן הזה הוא היה במקרה מוקצה לעבודה זרה או שהיה שלב שהבהמה הזו נעבדה לשם
ע"ז?? אגב :אני בדרך כלל לא צריך לשאול כאלו שאלות ...כי ע"פ רוב אני לא אמור לחשוד בבן אדם שהוא עובד
ע"ז ...אבל כאן המראה הכללי שלו נתן לי להבין שא"א לדעת ...הכל יכול להיות ...ולא טעיתי!!! הבן אדם שמע את
השאלה והתחיל לחשוב ...ובסופו של דבר הוא ענה לי :שלא!!! זה לא!!!! )ואז הבנתי שהשאלה הייתה במקום(...
אז כבר לא ויתרתי ...המשכתי לשאול :תגיד לי :האם במקרה יש לך כלבים בבית??? הוא ענה :כן ...אוהו ...אז תגיד
לי :האם יכול להיות שאת הבהמה הזו קנית תמורת כלב שנתת לחבר שלך ...והוא כנגד זה נתן לך כבש לקרבן??...
הוא היה בההלם!! אתה נביא!!!! מאיפה אתה יודע?? אמרתי לו :אני לא נביא!! אני פשוט לוי שוער!!! ומתוקף
תפקידי אני צריך לעמוד בשער ולודא שהקרבנות כשרים ..ואילו "מחיר כלב" זה אחד מפסולי המוקדשין וצר לי
לומר לך :אבל הקרבן הזה פסול ...נו ...כעת הבנת מה התפקיד שלי?? אבל אל דאגה ...אם מחר אתה תבא לבית
המקדש עם קרבן ...עקרונית אני לא אמור לשאול אותך את רשימת השאלות המעליבות האם הבהמה שלך היא
במקרה מוקצה ונעבד אתנן או מחיר?? אא"כ אתה מאוד תחשיד אותי ...ובינינו ...אני עדיין לא רגוע ...כי מי יימר...
מי יודע ...אולי גם אותך צריך לשאול את זה?? וכי אני יודע מי אתה?? אני יכול ללכת לישון רגוע בלילה ולדעת
שהבהמה שהבאת להקרבה היא לא פסולה בכל מיני פסולים שאין כאן המקום לפרטם??? זה לא צחוק! אנחנו
שבט לוי!!! אנחנו לוקחים אחריות על כלל ישראל!!! אם נכנס לבית המקדש יהודי טמא ...ומקריב קרבן שאסור
להקריב ...מי נענש??? מי לוקה? שבט הלוי!!!! אנחנו האחראים!!! אנחנו נושאי העוון שלכם ...אז מי ירגיע אותי
שעליך אפשר לסמוך?? בשביל זה אני לא רק שוער אלא גם מתפלל ...מתפלל שלא אכשל בשמירתי ...בשביל זה
אחי היקר המשורר עומד מידי יום על הקרבן ובעצם שירתו הוא משפיע רוח טהרה וקדושה על עם ישראל שלא
יהיו עמי ארצות ולא חטאים בכלל ישראל...
עכ"פ הבאתי לך היום כמה דוגמאות קטנות על קצה המזלג מהמשימות המוטלות על הלויים השוערים ...תזכור את
הפרק הזה!! אם ירצה ה' ...עוד נחזור ללויים השוערים ...נפגוש אותם בעוד עשרות שערים בעזרה ...כל אחד והמשימות
ההלכתיות שעליהם הוא עומד בשער!!! המשך אי"ה ...מתי? לא ידוע...

מושגים בסיסיים בהלכה.
הסיטואציה :ערב שבת קודש ...עשית משמר כל ליל ששי...
האיר פני המזרח עד שבחברון ...התפללת שחרית ...ומה
עכשיו?? יום ששי ארוך ...וגם חם ...מה עושים? נוסעים
לים!!!! למה לא?
וקווי ה' יחליפו כח ...אבל סו"ס בים יש כמה וכמה סיטואציות
הלכתיות שמתעוררות ...נושאים הלכתיים פשוטים
ובסיסיים ...רק לעורר תשומת הלב" ...למען לא נבוש"...
--א .אם הגעת לים לפני חצות היום ,מה טוב ,אבל אם כבר הגיע
חצות ,צריך קודם להתפלל מנחה )עיין מ"ב סי' פ"ט סקי"ט
שהאיסור לעשות חפציו קודם התפילה קאי גם על מנחה ומעריב(

ואם כבר הגיע זמן מנחה קטנה ,זה כבר אסור לכל הדעות )עיין
סי' רל"ב ס"ב( אגב :לאלו שמתפללים בכניסה לים ..יש ליזהר
שלא להתפלל במקום פתוח לגמרי )חציף עלי מאן דמצלי
בבקתא ,עיין שו"ע סי' צ' ס"ה(.
ב .אתה רוצה לאכול פרי או לשתות משהו בים ואין לך כיפה...
מה עושים?? העצה הפשוטה ביותר :תבקש מחבר שלך שיניח
את היד שלו על הראש שלך ,ותברך) ,שים לב :את היד שלו! לא
היד שלך ...כי היד שלך היא חלק ממך ,והיא לא יכולה לשמש
ככיסוי(.

ג .פגשת ידיד בים ואתה רוצה לדבר איתו בלימוד ...האם
מותר לדבר בלימוד בים?? אז ככה :מצד בית המרחץ לכאורה
אין לחוש ,אבל יש בעיה אחרת!! אם אתה בגילוי הראש ,הרי
המ"ב )סי' ב' סקי"ב( כתב :שאין לדבר בדברי תורה בגילוי
הראש) ,אבל הט"ז בסי' ח' סק"ג היקל לעניין זה שיכול לכסות
ראשו בידו עיי"ש(
ד .אתה רוצה לאכול לחם בים ...מה עושים לגבי נטילת
ידים?? אז ככה :הכי פשוט זה להכניס את הידיים ולהטביל את
הידיים בתוך הים) ,עיין שו"ע סי' ק"ס ,סעיף ט' ובמ"ב סק"מ אבל!!!
כאן יש טעות נפוצה :שיש כאלו שמביאים נטלה וממלאים מים מהים
ונוטלים ידיים ..וזה לא טוב!!! כי בשביל נטילת ידים צריך מים
שראוים לשתיית הכלב ,ומי ים מלוחים יכולים להיות ראויים לשתיית
כלב רק אחרי הרתחה ,אבל בשביל טבילת ידיים אפשר גם במי ים
מלוחים (...ואז מה לברך?? תלוי :לפי השו"ע :על נטילת ידים,
ולפי הרמ"א על טבילת ידיים )אגב :כל זה בים שיש בו מים
מלוחים ,אבל אם זה במעיינות או בכינרת ,שהמים שם ראוים לשתיה,
אם אתה מטביל את הידיים ,צריך לברך על נטילת ידים ולא על
טבילת ידים ...ואכמ"ל(...

ה .כשאתה מגיע להתלבש ...האם צריך לברך על הטלית
קטן?? תלוי!!! תלוי כמה זמן שהית בים!! יש בזה כל מיני
שיטות ...יש שסוברים ששעה אחת זה כבר נקרא היסח
הדעת ,ויש שסוברים שרק שעתיים) ...ויש כאלו שמצרפים כאן
את דעת השו"ע שסובר שאפילו רגע אחד שהטלית ירדה ממך
שצריך לברך ,וממילא גם לאחר חצי שעה המברך לא הפסיד(

בקיצור :אין בזה הכרעה ברורה ,כל אחד ישאל את רבו ...מה
שכן :אפשר להתחכם ,ופשוט להביא טלית קטן נוספת,
ולהחליף אותה ביציאה מהים!!! רעיון...
ו .עצה טובה למלתחה :אנא ,תעשה מאמץ עליון להתרכז
בשעת ההלבשה ולא לקחת בטעות את הציצית או החולצה או
החליפה )וכן הלאה( של חבר שלך ...כי ...כי אם בטעות
החלפת עם מישהו את הבגדים שלו ,נכנסת לכאב ראש של
סוגיית "נתחלפו לו כליו בבית המרחץ "...שמעיקר הדין
ההלכה היא ש"יהא מונח עד שיבא אליהו" )מתחשק לך להיתקע
עם חולצה בארון עד ...עד שיבא אליהו ???...אמנם כולנו מקווים שזה יהיה
מאוד בקרוב ...אבל עדיין ...עדיין נראה לי שאין עונש יותר גדול לאמא
בישראל מאשר להחזיק בארון בגדים של מישהו אחר (...אמנם בדורנו יש

צדדים מסוימים להקל בזה ...אבל עדיין זה לא לגמרי פשוט...
אם ככה ...אז בא נחליט לעשות מאמץ ...ואני אשתדל לא
לקחת לך את הבגדים בטעות ,אבל תעשה טובה ,גם אתה אל
תקח לי..
ז .לגבי טבילת ערב שבת בים!!! מצינו בגמ' שיש אפשרות
לטבול בבגדים ,רק צריך ליזהר להרפות את הבגדים הצמודים
לגוף כדי שלא יהיה חציצה ,אבל!!! בערב שבת יש דין יותר
חשוב ממקווה ,והוא :רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין ,שזה ממש
ממצוות כבוד שבת הנוהגות בערב שבת שאת זה אסור לשכוח
וגם בימים אלו החמים אסור לשכוח רחיצת חמין זו.
ח .זה כבר שישאר בינינו ...בחור יקר :אתה יודע מה קורה
כשאתה חוזר מהים?? אתה עייף מאוד!!!! )בפרט שאתה גם
אחרי משמר ליל ששי (.אז אנא :מניסיון ומידיעה מומלץ בחום
להתכונן ולגמור את כל ההכנות לשבת לפני שאתה הולך
לישון...

האם גם פיציפקע'ס מחושבנים משמים???

”
בהפטרה של פרשת השבוע יש לימוד מבהיל בשבילנו ...היה זה כשיהושע שלח
את המרגלים חרש שילכו וירגלו את הארץ ...והם הסתתרו אצל רחב .והיא עשתה
מעשה גבורה ובמסירות נפש היא הטמינה אותם בפשתי העץ עד שוב הרודפים...
ולאחמ"כ היא שלשלה אותם בחבל בחלון בשביל שלא יראו אותם ...וככה הם
ניצלו וחזרו אצל יהושע ...רחב קנתה את עולמה במעשה זה ...ובזכות זה היא וכל
בני משפחתה ניצלו ממוות ...ולא זו בלבד אלא היא התגיירה ויהושע בן נון נשא
אותה לאשה...
עד כאן הקפה א'...
והנה!!! לאחר שמונה מאות שנה היה נביא ה' קדוש ונורא ...קראו לו ירמיהו הנביא!!!
שהוא היה נין ונכד לאותה רחב ...ואני לא צריך לספר לך על ירמיהו הנביא ...הנביא של
החורבן ...כל חייו שרשרת ארוכה של סבל ורדיפות ...כמה וכמה פעמים רצו להרוג אותו
וברגע האחרון הוא ניצל ...ירמיהו אפילו מקלל את היום שהוא נולד בו ...כמה שנים הוא
גם ישב בכלא שבחצר המטרה רק בעוון זה שהוא היה נביא ה' ...והנה!!! באחת הימים
החשוכים ביותר בחיי ירמיהו ...היה זה כשהשרים קצפו עליו שהוא התנבא נבואת
פורענות ...הלכו השרים לתוך בית הכלא והשליכו את ירמיהו הנביא לתוך בור טיט...
וירמיהו הולך ושוקע בטיט ושוקע ...ו ...ו ...ואוי ואבוי ...עוד כמה דקות זה כבר מאוחר...
תחשוב באיזה חושך כפול ומכופל היה שרוי ירמיהו הנביא באותם רגעים ...לא רק שכולם
שונאים אותי ...אלא גם שמו אותי בתוך בית הסוהר ...לא מספיק ששמו אותי בבית
הסוהר אלא גם זרקו אותי בתוך בור של טיט ...והנה אני שוקע בתוך הטיט ועוד רגע אני
מת..
ואז!!! ברגע האחרון ...הופיע עבד מלך הכושי וצעק למלך גיוואלד!! עוד רגע ירמיהו
הנביא טובע בטיט ...המלך נזעק ומיד שלח שלושים אנשים עם חבלים של בלויי סחבות...
והם העלו את ירמיהו מהבור והצילו את חייו ברגע האחרון...
אחרי שירמיהו הנביא יצא מהטיט וניצל ...הוא שאל את הקב"ה שאלה ...תן ניחוש מה
השאלה שירמיהו הנביא שאל את הקב"ה :תן ניחוש!!! לא תאמין ...המדרש אומר:
שירמיהו שאל את הקב"ה :רבש"ע ...אם כבר הצלת אותי מהבור ...אז למה שלחת לי
חבלים של בלויי סחבות ...למה לא שלחת לי סולם נורמלי שאני אוכל לעלות בצורה
קצת יותר מכובדת??
רבש"ע :זה!!!! זו הבעיה?? זו הבעיה היחידה שמטרידה את ירמיהו הנביא?? זה שהוא כבר
שלוש שנים נמצא בבית הסוהר ..זה מובן ...זה שכולם שונאים אותו ורוצים להרוג אותו
זה בסייידר ...זה שזרקו אותו לבור טיט והוא התחיל לשקוע ...זה גם מובן ...מה הדבר
היחיד נשאר לירמיהו הנביא להבין??? אם כבר הוציאו אותי ...למה בחבלים? למה לא
בסולם?? ולקב"ה יש תשובה!!! יש תשובה חדה וברורה :כן ירמיהו ...סבתא שלך לפני
שמונה מאות שנה הורידה את המרגלים בחבל ...לכן אותך העלו עכשיו בחבל ..מידה
כנגד מידה...
עד כאן הנתונים!!!! במדרש הזה כתוב תובנה עצומה ומבהילה ...כל אחד יכול לקחת את
זה למקום שלו ...עכ"פ הסבא מקלם מוציא מכאן :את עוצם חשבון הצדק שיש בשמים
עד פרטי פרטים!!! ירמיהו הנביא ידע בוודאות שכל מה שעובר עליו הכל מדוקדק
משמים ...אבל לא סתם!!!! זה לא בגגגדול ...אלא לפרטי פרטי פרטים ...אם רוצים להרוג
אותו זה מחושבן משמים ...ואם זרקו אותו לבור הטיט זה גם מחושבן משמים ...אבל לא
רק זה!!! גם הפיצ'יפקעס ...גם הפרט השולי הזה ...שהעלו אותו בבלויי סחבות ולא העלו
אותו בסולם ...גם זה!!!! גם זה מחושבן!!!! וירמיהו מתעניין באמת מה פה החשבון ...והוא
מקבל חשבונית ברורה ומדוקדקת ...כן ...יש לך סבתא שעשתה מעשה גדלות והיא קנתה
בזה את עולמה וזכתה להעמיד את ירמיהו הנביא ...אבל סו"ס היות ובמעשה הגבורה
שלה היתה נקודה מסוימת בדקי דקות של תביעה ...למה היא שלשלה אותם בחבל ולא
בסולם ...אז שמונה מאות שנה לאחמ"כ ירמיהו הנביא ניצל בחבל ולא בסולם...
אנחנו??? אנחנו לא היינו שואלים שאלות כאלו ...וממילא גם לא היינו מקבלים תשובות
כ"כ מדויקות ...אבל מה שברור הוא שיש!!! יש לכל דבר חשבון!! חשבון מדוקדק!!! בעלי
המוסר המרוממים שבינינו צריכים לקחת את זה למקום של תובענות ...תראה איך כל
דבר מחושבן משמים ...איך גם אחרי שבן אדם עושה את המעשה הכי נשגב ...גם בתוך
המעשה הגדול הזה כל דבר מחושבן לפריטי פרטים ...ואם רחב עשתה מעשה גבורה
וסיכנה את חייה למען כלל ישראל ...אזי גם בתוך המעשה הגדול הזה לא נאבדים ולא
נשכחים הפרטים הקטנים בדקי דקות ...זה המסר שצריכים להוציא בעלי המוסר
והעוייבדים המרוממים שבינינו ...אבל מה אנחנו הקטנים נוציא מזה?? איזה מסר חשוב
לחיים יוצא לנו מכל זה???
המסר שחשוב לנו להוציא מכאן :שאצל הקב"ה לא נאבדים פרטים קטנים ...אין אצל
הקב"ה חשבונות עגולים!!! הקב"ה לא מעגל מספרים ...כל דבר הכי גדול והכי קטן
מחושבן לפרטי פרטים...
אני אתן לך דוגמא :אני בחור מישיבה קטנה ואני נורא נורא רוצה להתקבל לישיבה
גדולה מסוימת ...במי זה תלוי? ברבש"ע ...אם אני אתקבל -תודה לה' ...הכל ממך יתברך...
ואם אני חלילה לא אתקבל ...אז גם הכל משמים ...הכל לטובה ...רגע ...ומה יקרה אם
התקבלתי ב"ה ...אבל במקום לקבל תשובה בלילה ...זה התעכב משום מה מסיבות
טכניות והתשובה החיובית הגיעה רק בבוקר ועד אז הייתי במתח ...האם גם המתח הזה
משמים?? אז זהו שכן!!!!! לא רק דברים גדולים מחושבנים משמים .לא רק כן ולא נקבע
משמים .אלא גם כל הפיצ'יפקעס הקטנים שאיך ...וכמה זמן ...ובאיזה צורה ...גם זה
מחושבן משמים לפרטי פרטים ...האם אני אספיק את האוטובוס או לא?? הכל משמים...
אבל איך אני אספיק אותו? עם הנשמה ביד או ברוגע? זה?? זה גם מחושבן משמים!! זה
שיש לי כסף בשביל הקניה של ה 400-שקל במכולת?? זה אני יודע שקצוב משמים כבר
בהוצאות מר"ה לר"ה ...אבל החמש שקיות שעולות  50אגו'?? האם גם זה מחושב??
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התשובה היא :כן!!! לא רק האישור מהפקיד בבנק שיסכים לאשר עוד מינוס ...לא
רק זה משמים ...אלא גם איזה פרצוף הוא יעשה לי וכמה הוא יטרטר אותי בשביל
זה ...גם זה תלוי משמים!!! נו ...ואם גם הפרטים הקטנים האלו מחושבנים משמים...
אז מה?? למאי נפקא מינה?? שאני יכול להיות רגוע!! ההכל משמים! לא רק
הדברים הגדולים ...אלא הכל הכל...
אין מה לקחת ללב כל מיני פיצ'יפקעס ...גם אין טעם להתאמץ יותר מידי למנוע
אותם כי הכל בגזירת עליון!! ולא נותר לנו אלא להמליך את הקב"ה בכל מקום
ולדעת שכך רצונו ולקבל את זה!!
--אבל מה כן?? איפה כן מומלץ לנו לעשות עסק מפיצ'יפקעס? כשמדובר
בפיצ'יפקעס של קיום המצוות!!! אל תשכח שהחבל )ולא סולם( שהעלו את ירמיהו
מהבור ...היה מחושבן משמים!! אבל מה היה החשבון?? שלפני כך וכך שנים סבתא
שלו עשתה מצוה גדולה ...אבל היה שם איזה חסרון של פיצ'יפקעס ...שהיא שלשלה
אותם לא בסולם אלא בחבל ...ממילא הנכד והנין שלה פגש את אותו פיצ'יפקעס
בבא היום כשרצו להוציא אותו מהבור והוציאו אותו בחבל ולא בסולם ...את ירמיהו
זה כבר לא צריך להטריד למה בחבל ולא בסולם ...כי הוא יודע שגם פיצי'פקעס
מחושבנים משמים ...אבל רחב?? בשעה שהיא עושה את החסד הגדול שלה ...כאן כן
מומלץ בחום לעשות עסק מפיצי'פקעס!!! כי תראה איך כל פיציפקעס מחושבן...
תראה איך הקב"ה מתייחס לכל פרט ופרט במצוות ...עזוב כעת את החשבון
הנקודתי האישי ...שאם אני חלילה אעשה מצוה לא לגמרי בשלימות ...אז עוד
שמונה מאות שנה הנין שלי יפגוש את זה בחבלי כביסה ...עזוב את זה!!! כי בינינו...
לא זו הנקודה!! המסר הגדול שיש כאן זה לראות איך הקב"ה מתייחס לא רק
למעשים הטובים שלנו אלא לכל פרט קטן שנעשה במצוות שלנו ...כל דבר נחשב
בשמים ...ממילא בשבילנו זה לימוד לדעת להחשיב כל הידור מצוה.
---

אבל מהסיפור הזה אפשר להוציא עוד נקודה ...בנושא אחר ...בנושא של
"והלכת בדרכיו "...ובכן :בן אדם נורמלי בן תמותה ...כשהוא מתעסק עם
דברים גדולים ...ממילא הדברים הקטנים נדחקים לצד ...אבל אצל הקב"ה זה
לא כך!!! אני אתן לך דוגמא :אם תלך לבקר ל"ע בבית חולים יהודי
שמתייסר ביסורים קשים מאוד ...וכשתחזור משם ותכנס למכולת אתה
בדיוק תפגוש יהודי ממורמר מאוד ...שהוא היה בטוח שהמבצע של 3
קורנפלקס בחמישים שקל עדיין בתוקף ...וכעת התברר שהמבצע הסתיים
בדיוק אתמול ..ואאאוף ...איזה מעצבן ...תמיד לא הולך לי בחיים ...נו ...מה
מתחשק לך לענות לו באותו רגע?? הההלו ...אדוני ...תשב בשקט ...תתבייש
לך ...אנשים כ"כ סובלים ואתה מתלונן על פיצי'פקעס?? תגיד תודה לקב"ה
על שאתה ב"ה בריא ונושם ומהלך על שתי הרגלים שלך ושום דבר לא כואב
לך ...נכון שככה מתחשק לך לענות לו?? וכן הלאה וכן הלאה ...יהודי שיש לו
בת מעוכבת בשידוכים בגיל  26מאוד מתקשה להשתתף ולהזדהות בצערו
של יהודי שבנו מתעכב כבר קרוב לשנה בשידוכים רחמנא ליצלן "והוא כבר
הולך להשתגע "...לטענתו...
כן!!! מאוד קשה לבן אדם שמכיר התמודדויות קצת ...קצת הרבה יותר קשות
בחיים ...לעמוד מול אנשים מפונקים ואפרוחים שעדיין לא בקעו מהביצה ...שהפתיל
שלהם קצר והם מאבדים עשתונות על כל התמודדות הכי קטנה ...אבל!!! בשביל זה
אנחנו מצווים ב"והלכת בדרכיו"!! והנה לך :אצל הקב"ה יש חשבון שמימי למה
זורקים את ירמיהו קדוש ה' לבור טיט ועוד שניה הוא מת ...ובאותה שעה ממש יש
לקב"ה גם את המקום לחשבון הנקודתי והמזערי מול החבל שאיתה יעלו את ירמיה
ושזה לא יהיה סולם.
והגמ' כבר אומרת :היכי דמי יסורים? מה נקרא יסורים? והגמ' עונה שאדם שהושיט
את ידו להוציא עשר שקל ויצא לו בטעות עשר אגורות ואאאאוף ...ה"אוף" הזה
נחשב יסורים שנשלחו משמים באופן מכוון וזה מכפר על עוונותיו ...זאת אומרת:
שבאותה שעה של"ע יהודים שוכבים בבתי חולים מתפתלים ביסורים ...הרי באותה
שעה ממש יש לקב"ה יהודי בקצה אחר של העולם שמוציא ברגעים אלו עשר אגו'
במקום עשר שקל והוא אומר אאוף ...והקב"ה מתייחס לאאוף הזה ..הקב"ה מכפר
על עוונותיו גם על יסורים שכאלו ...והקב"ה לא אומר לו :תשב בשקט ...תתבייש לך...
אנשים כ"כ סובלים ואתה מתלונן על פיצי'פקעס??
ממילא :עד כמה שאנחנו משתדלים להידבק במידותיו של הקב"ה ולהיות רחומים...
מוטל עלינו להיכנס לראש קטן של יהודי ...גם אם מתחשק לי לחבוט בו ולהגיד לו:
הההלו ...במקום לראות את מה שאין לך ...תראה מה שיש לך ...לא חסרת דבר ...כעת
כשהוא ממורמר אני צריך להכיל אותו ...לקבל אותו ...להבין ללבו ולהשתתף איתו...
כל זה בייחס לזולת!! לבין אדם לחבירו!! אבל כשזה נוגע אלי ...כש-לנו משהו לא
הכי מסתדר ...כאן המקום שלנו כן להסתכל על חצי כוס המלאה ...כן להסתכל
בראש גדול ולדעת לא להתלונן ...לדעת להודות ולשמוח על מה שיש ...ובמקביל!!!!
מאידך גיסא לדעת גם להתפלל ...כן ...מותר להתפלל על פיצי'פקעס ...זה שיש לי
כמעט הכל ...ואני בריא ב"ה ויש לי נחת וכסף והכל ...זה לא סתירה שמותר לי
שיפריע לי כל מיני פיציפקעס שחסרים לי ...ולהתפלל עליהם ...זה שוב אותה
נקודה!! בקיצור :סיבכתי אותך ...מצד אחד :לא להתלונן על פיצי'פקעס ...מצד שני
להתפלל כן ...מצד שלישי :לדעת להכיל ולהשתתף בצערו של אדם שכן מתלונן על
פיצי'פקעס ..אם תתבונן בזה תבין ששום דבר פה לא סתירה ...בינה זאת..
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"ויקרא משה להושע בן נון יהושע" )יג ,טז(

 על הפרשה 

פירש"י א"ל קה יושיעך מעצת מרגלים )והוא מסוטה ל"ד ב'( .וקשה הרי רש"י פי' כולם אנשים כו' באותה שעה כשרים היו
ולמה א"ל משה ליהושע קה יושיעך מעצת מרגלים )ורק כשהלכו התחילו בעצה רעה( ואם משה ידע ברוה"ק שיקלקלו למה
שלחם הרי הקב"ה א"ל שלח לך מדעתך אני איני מצוך .וי"ל שמ"ר לא ידע והוא א"ל דבר אחר שהרמב"ם כ' ברפ"י
מסנהדרין ה"א שאחד מהדיינים שהי' מהמזכין או מהמחייבין לא מפני שאמר דבר הנראה לו לדעתו אלא נטה אחר דברי
חברו ה"ז עובר בל"ת וע"ז נאמר לא תענה על ריב לנטות מפי השמועה למדו שלא תאמר בשעת מנין די שאהי' כאיש פלוני
אלא אמור מה שלפניך )והוא מתוספתא דסנהדרין פ"ג( ,והנה משה שלחם להכריע איך ילחמו ובאיזה דרך ילכו ואיך יתנהגו ולזה
היו צריכין לידע אם הם אנשים חזקים וכה"ג ואי זו ארץ זו ,ולזה לימד משה לתלמידו יהושע קה יושיעך מעצת מרגלים
היינו שלא תלך אחריהם אלא אמור מה שבדעתך וזה היתה כונתו אלא שמן השמים זה הועיל ג"כ שלא ימשך אחר עצתם
הרעה.
"שם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים" )יג ,לג(

יל"ע למה כתיב ב"פ נפילים ,ועוד נפילים הראשון מלא והשני חסר ,ועוד למה כתיב בני ענק וביהושע כתיב ויכרת יהושע
את הענקים ולא כתיב בני ענקים .וי"ל ע"פ המדרש מובא בהדר זקנים מבעה"ת ר"פ שלח ונמצא במדרש פתרון תורה פ'
שלח פ"א נכנסה בתו של ענק בפרדס ואכלה רמון והשליכה קליפתו והיו מרגלים טמונים בקליפה וסבורים המרגלים
שהקליפה היתה מערה ונכנסו בתוכה י"ב מרגלים לאחר אותה שעה נזכרה הבת שאכלה רמון והשליכה הקליפה חוץ לפרדס
שלא יראה אבי' הקליפה ולא הרגישה מן הי"ב מרגלים שהיו בתוכה אמרו זה לזה ראו כמה גדולה גבורה יש בנשים ק"ו
באנשים ולכן הוציאו דבה עכ"ל )והובא מדרש זה ג"כ בקצרה בתוס' שאנץ סוטה ל"ה א' ובתוס' הרא"ש שם( וי"ל דזה כונת הפסוק מן
הנפלים היינו ממה שנפלנו מתוך הקליפה משם ראינו את בתו של הענק ונפלים בתרא ל' נפלו הוא ולכן נכתב חסר ולכן
כתיב ג"כ בני ענק שלא ראו את הענק עצמו רק בת קטנה שלו וכמ"ש בפ"ק דחולין בני יונה קטנים ולא גדולים )מיהו בתדא"ר
פכ"ט אי' שראו את הענקים עצמן(.
ועוד יש לפרש למה נפילים הראשון מלא והשני חסר ,דנפילים הראשון הוא המלאכים שנפלו מן השמים ,והשני כונתו
לשון נפל שמי שאינו גדור וחזק כאלו נופל ומת כי הארץ אין מקיימת רק גבורים כמש"כ ארץ אוכלת יושבי' היא וכל העם
אשר ראינו בתוכה אנשי מדות וכמש"כ הרמב"ן ,ובאמת זה הי' להראות גבורתו של הקב"ה שמשמיד גבורים כאלו כמ"ש
בבכורות מ"ה ב' מנין שהקב"ה משתבח בבעלי קומה שנא' ואנכי השמדתי את האמורי אשר כגובה ארזים גבהו.
)טעמא דקרא(

 עלי שי"ח 
''כשרבינו מבקש ברכה''
כידוע ,רבינו שליט"א מחשיב מאוד את הכהנים ומכבד אותם ,שהרי בתורה נאמר עליהם 'וקדשתו' .לא פעם כשהוא שומע שזה שעומד
מולו הוא כהן ,הוא מבקש בפשטות :תן לי ברכה .מרבית האנשים מתפלאים 'שאני יברך את הרב?' הרי הרב הוא משפיע את הברכות.
אבל רבינו אינו מוותר ומסביר ,הרי אתה כהן ,הקב"ה ציוה את הברכה אצלך.
באחד הפעמים היה כהן תלמיד חכם שאכן ניצל את ההזדמנות ואחרי שבירך את רבינו ,ביקש שבתמורה רבינו יתן לו ברכה הגונה לאיזה
ענין פלוני ,על אתר השיב לו רבינו :מצוות לאו ליהנות ניתנו) ...א"ה ,וכוונתו שלכהן יש מצוה לברך ואל לו ליהנות מזה ,ובאמת שעיקר
המצוה הוא בנשיאת כפים מ"מ הרבה סוברים שיש מעלה גם בסתם ברכה וקיצרנו(.
כמה פעמים עורר רבינו את הענין של ברכת כהנים ,שכלול בזה את מרבית הישועות ,ובספרי על הפסוקים האלו מובא שכל מילה
בברכה רומז לדברים אחרים ,ובטעמא דקרא בפרשת נשא כותב שכל פסוק מכוין על זמן אחר עי"ש.
ולפני שנים רבות הופיע קונטרס שמלקט את כל הסגולות של הברכה ,ואיזה דבר רומז כל מילה .כגון המבקש על הפרנסה והנצרך
לרפואה והזקוק לזיוג וכו' באיזה מילה בברכות כהנים ניתן לכוין על כך .ולאחרונה אזל מן השוק.
ולא מזמן פרסמנו כי בקרוב אנו עומדים להדפיסו מחדש ,ואכן יש היענות רבה לדבר ,ורבים ביקשו לשמוע מתי יצא והיכן ניתן להשיג.
לשם כך נכנסתי אל רבינו ,לבקש את עצתו וברכתו .וכשהגשתי בפניו צילום של המהדורה הראשונה מיד אמר בשמחה אני זוכר את זה,
ולאחמ"כ התעניין רבינו מאיזה מהדורה אני מתכוין להדפיס ,כי במשך הזמן יצאו כמה מהדורות ,והשבתי שאנו נדפיס שוב את הקונטרס
חסד לאלפים שחיברו הרב אליהו פנחס הכהן מריינא ,ע"פ המהדורה הראשונה .וכידוע שמרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן דיבר כמה
פעמים על מעלתו ,ורצה להדפיסו בעצמו .ואמר רבינו שהוא דבר טוב ומועיל ובירך שיהא בהצלחה.
לאחר מכן הערתי שבסוף הקונטרס נדפס מהמחבר שם שאלות ותשובות בשפת האידיש בנושאי ברכת כהנים ,ויש שאמרו שאין בזה
תועלת כ"כ ,ואמר לי להדפיס את זה) .וב"ה שו"ת זה כבר מתורגם לעברית(
ונקוה בקרוב לפרסם על הוצאת המהדורה ונזכה להועיל ולזכות את הרבים בלי שום תקלה ומכשול בס"ד.
ב ברכ ת שב ת שלום
יצ ח ק גול דשטוף

לעילוי נשמת הרבני מרדכי יוסף בן ר' אברהם קוזמה נלב"ע כ"ז סיון תשל"ח תנצב"ה

הדף היומי 
בענין יסוד המזבח

זבחים נ"ד א' ת"ש היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב אוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת .וכ' מרן החזו"א ז"ל
סק"ג( ר"ל אמה אחת כנגד המזבח מלבד האמה שהיא כנגד עובי יסוד מערבי נמצא דב' אמות יסוד בצד דרום וכן במזרח עכ"ד וכ"כ הגר"א בבאורו
למדות )פ"ג מ"א( וכ"כ בלקוטי הלכות זבחים )נ"ד א'( בזבח תודה בשם טהרת הקודש וכ' שדבריו נכונים וכ"ז דלא כהתפארת ישראל )רפ"ג דמדות( שכתב
שלא היה אלא אמה אחת כנגד האמה יסוד של מערב וצפון ולא היה נכנס כנגד המזבח וכ"כ הפנים מאירות .והנה מרן ז"ל הקשה מלעיל )נ"ג ב'( דר'
ישמעאל ס"ל שהי' פיסוק ד' מתנות וחצי מתנה היתה לדרום הקרן ולמערב ואם לא הי' שם יסוד אינו כנגד היסוד ,והגמ' פריך שם ואימא ד' מתנות
ומשני עולה טעונה יסוד אלמא שם הי' יסוד ,וכה"ק בטהרת הקודש על הפנים מאירות שכ' ג"כ כהתפא"י ,אמנם בפיה"מ החדש שנדפס מכת"י נדפס
שם ג"כ הציור כהתפא"י והוא מיוחס לכת"י הרמב"ם ,ואולי אפשר ליישב בדוחק )אם זה נכון שזה מכת"י הרמב"ם( שכשהי' נותן מצד דרום ומזרח כיון שהי'
סמוך לקרן ושם הי' יסוד בולט הי' מטה ידו קצת ומזה באלכסון המזבח כדי שהדם יפול על היסוד הסמוך לו בצד צפון ומערב וזה נקרא ג"כ כנגד
היסוד ודוחק ,וגם לשון המשנה דמדות )פ"ג מ"ב( ועל יסוד דרומי וכן בפיה"מ לרבנו שם לא נראה כלל כן וצ"ע.
)זבחים סי' ט "ז

"מעיניני הפרשה"

)דרך חכמה פ"ב מהל' בית הבחירה ה"י בה"ל ד"ה היסוד(

מוסר ולימוד המוסר
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ,ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר )רש"י(
פלוני נכנס ושאל .מה עיקר הדגש להשריש בלב הצאצאים? יראת שמים ובדרך כלל אפשר לעשות זאת על ידי שלומדים איתם מוסר ,וכמה
ללמוד הכל לפי הענין .אמרתי .לפני כארבעים שנה ,הקה"י דיבר איתי כי ראוי ללמוד עם יוצאי חלצי על גיהנום מות והשראת הנפש ,ודיברתי
איתם על כך עם תיאורים במידה מרובה ,האם גם היום בזמננו זו הדרך? וכי העולם השתנה? גם היום כך הוא שצריך ללמוד על גהינום
והשראת הנפש ועולם הבא.
המשיך רבנו בחיוך :יהודי אמר לרבו :היום ביזו אותי והשפילו אותי והיה לי צער נורא ,שאלו רבו ,ומה החזרת למשפיל ,ענהו ,נתתי לו
נשיקה ,שאלו רבו ,מי זה? והשיב לו :הספר "שבט מוסר".
כולל ערב בבני ברק שחברי הכולל מעוניינים לקבוע 'סדר מוסר' על חשבון זמן הכולל ,זמן הלימודים שם הוא מ  . 9-11וב  -20דקות לפני 11
החליטו ללמוד מוסר ,אך ראש הכולל מתנגד ואומר שאם יעשו כן  -זה גזל .יש כאן ב' חלקים ,האם הנדבנים נותנים על דעת כן ,ובזה אם
ראש הכולל יסכים ,נתנו על דעתו .ויש כאן את הנושא מה שראש הכולל מעכב .והנה אף שאין הכסף שלו מ"מ אפוטרופוס הוא ודעתו
קובעת .אבל הדבר תלוי מדוע מעכב ,אם משום שגם הוא מבין שצריך ללמוד מוסר רק שדעתו שלא ללמוד על חשבון סדרי הכולל ,זכותו
לקבוע כן ,אבל אם משום שהוא מתנגד למוסר בכלל ,זה שטויות ואין לאפוטרופוס כוח על שטויות.
ולענין לימוד המוסר הוסיף רבנו ,כבר כתב במשנה ברורה סי' א' ס"ק י"ב שצריך לקבוע אדם ללמוד מוסר כל יום ויום אם מעט אם הרבה
וכו' ,ובשער הציון כתב שהוא חיוב יותר ממשניות ,ויש עוד במשנה ברורה בענין לימוד מוסר בסי' תר"ג סק"ב ושה"צ.
אמרתי .מסרו לי עובדה מבנו או נכדו של השל"ה הק' שלמד עם חבורת תלמידים  36פעם ש"ס בעיון ,ואחרי פטירתו ביקשו 'בית דין של
מעלה' להושיבו עם סבו ,אך סבו לא הסכים כי לא למד עם תלמידיו מוסר .ואחרי ז' להסתלקותו ביקשו יוצאי חלציו להמשיך את שיעוריו
ובאו לביהמ"ד ,ונבהלו שהנה הוא ישב על מקומו .כי הוא בא לומר להם שפסקו את דינו שירד למטה ויזהירם ללמוד מוסר ,ועל ידי זה יתוקן
הדבר ויוכל לשבת ליד סבו ,ע"כ .האם ידוע לרבנו הדבר )כאמת(? לא כהנ"ל ,אלא שהיו ב' גדולים שאחד לא רצה שהשני יישב לידו ,כי הוא
חיבר ספר מוסר וחברו לא חיבר במוסר.
מה שאני חברתי אורחות יושר הוא מטעם המעשה הנ"ל  -שהרי יתבעו בשמים למה מוסר לא ,וכמדומה שמהאי טעמא גם אבא הדפיס ספר
מוסר ]ומה שלא הדפסתי חלק נוסף של "אורחות יושר" כי הדפסתי מה שחשבתי שצריך לעורר ,ותו לא צריך[.
יש שרוצים לומר בשם החזון איש שמוסר יוצאים ידי חובה באגדות ש"ס ,ואם כן אם הם למדו כל הש"ס יש בזה מוסר ,ואמרו כי הנצי"ב
אמר :אנו לא צריכים מוסר יש לנו שו"ת רע"א.
הרי גם לפי מה שאתה אומר הרי לבעלי בתים זה לא מספיק] ,כי לא לומדים ש"ס ,ואם נכון המעשה הנ"ל עם נכד השל"ה הרי המדובר היה
בהללו שלמדו אגדות הש"ס ואעפ"כ לא היה די[ אכן גם תלמידי חכמים לא צריכים ללמוד את המוסר באגדות הש"ס בתורת לימוד מוסר.
אבא ז"ל היה לומד ספרי מוסר? מידי לילה היה לומד מוסר ,בספרים הרגילים כגון שערי תשובה ומסילת ישרים.
פעם אחת המשגיח בישיבה ראה שאני מסתכל בגמ' גדולה במוסר ,ונגש אלי ,הראיתיו שזה 'אבות דרבי נתן' ואמר לי שמשום מראית העין לא
אנהג כך.
ולא תתורו אחרי עיניכם
הכרעות בענין שמירת העיניים ברחובות הערים
האם לקנות דירה בשכונה מתחרדת בירושלים ,שישנה כבר קהילה חרדית מסודרת עם תלמודי תורה ,בתי ספר ובית המדרש ,אבל מתגוררים
שם עדיין חילונים רבים ,וכל המשפחה מתגוררת ורגילה שם במשך זמן רב .האשה ואמא שלה מאד רוצים לקנות שם ,אך אני חושש בגלל
הפריצות ,שהרי יש שם הרבה חילונים .שמירת העיניים היא לעיכובא .אבל ,כיון שהם רוצים חייב אדם בכבודם ,יקנה דירה שם ,ויזהר
בשמירת עיניו.
נשאל רבנו על ידי פלוני שרצה לעזוב את בני ברק לטובת מקום אחר שלדעתו יש שם יותר אפשרות לשמירת העיניים מבני ברק מחמת רחוב
רבי עקיבא והחנויות שבו ועוד )כלשונו( ,ומאידך הוא מפסיד את צורת הלימוד הטובה שלו בבני ברק ,ועוד.
רבנו השיב לו :הבעיה של שמירת העניים תהיה לו בכל מקום .ועליו להיזהר ,התגוררנו בחו"ל בין גויים וצריך להיזהר.
שאלה יפה של בן ישיבה :האם חובה להוריד את המשקפים ברחוב כאשר זה גורם לכאב ראש.
בחור נכנס ושאל .הוא הולך ברחוב ומעוניין להיזהר ממראות אסורות ,ומוריד את המשקפיים אבל זה גורם לו כאב ראש רציני ,האם הורדת
משקפיים זה חיוב מדין כמו דאיכא דרכא אחרינא אין זה חיוב ולא נחשב כדרכא אחרינא ,די לו שיחשוב בלימוד ]שאלתי עוד לגבי שמיעת
ד"ת 'נגן' והשיב לחיוב  -אם אכן הנגן לא מסכן אותו בדרכים[ .אם יסע באוטובוס יכשל במראות אסורות אם חייב לקחת מונית? שלא יסע,
או שלא יסתכל.
האם זה נחשב "אפשר" ,לענין חיוב לשכור מונית? בתוס' אמרו שאפשר זה רק בשווים ,ולא כאן שעולה כסף ]עי' ע"ז מ"ח :תוד"ה אי[.
א' דברים כ"ז תמוז תשס"ד .בחור מצוין בישיבה אצלנו .וליד הישיבה רק יוצאים ממפתן הישיבה יש פריצות גדולה ,האבא של הבחור שואל
האם שהבן יסע במונית או יתכן שעל ידי זה מכניס את בנו לבעיה כאילו שאין אפשרות ללכת ברחוב ,הרי יתכן שהבן נזהר ,ועל ידי זה שיסע
עם מוניות יכניסוהו לנערוען .לא צריך להיות אחרת מכולם.
א' ויקהל פקודי י"ט אדר תש"ס .בחור מב"ב לומד אצלנו בפ"ת וכל שבועיים בא ביום ו' הביתה וחוזר לישיבה לשבת ,ואביו שולחו לישיבה
עם טקסי .האבא חושב שמה שהבן נוסע עם טקסי זה מחמת נוחיות ,אבל אין הדבר כן ,אלא זה משום ששומר עיניו ולכן ביקש מאביו
מוניות) .א.ה .מסתבר שהבן הציע לאבא וביקש ,והאבא מסכים בשופי לבקשתו לתת לו מונית( .והבן שואל ,שאם זה נחשב בכלל הוצאות
בניו לת"ת ,יקח מאביו כסף לטקסי ,אבל אם זה לא בכלל הוצאות בניו לת"ת אינו רוצה לקחת טקסי ,ויסע באוטובוס.
בודאי שזה בכלל הוצאות בניו לתלמוד תורה.

)כל משאלותיך(

